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Πρόλογοσ
Σε μια περίοδο κατά τθν οποία θ δθμόςια παραποίθςθ τθσ Λςτορίασ
αποκτά ςάρκα και οςτά ςτον ελλθνικό χϊρο, με πρόςφατεσ αφορμζσ απ’ τθ
μια το Μακεδονικό ηιτθμα και απ’ τθν άλλθ το μεταναςτευτικό, ο πρόλογοσ
δεν κα μποροφςε να προςπεράςει το ερϊτθμα το οποίο απαςχολεί, τθν
κοινότθτα των ιςτορικϊν και των αρχαιολόγων ςε ςχζςθ με τθν βακιά
χρθςιμότθτα τθσ Λςτορίασ και τθσ Αρχαιολογίασ (όπου ιςτορία όχι οι
ιςτορικοί χρόνοι, αλλά το ςυλλογικό παρελκόν τθσ ανκρωπότθτασ) ςτο
κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, πολιτιςτικό παρόν και μζλλον. Τθ χρονικι
και πολιτικι ςυγκυρία, κατά τθν οποία ζνα κράτοσ επιλζγει να παραχαράξει
τθν Λςτορία ενόσ γειτονικοφ και να διαγράψει τα ταυτοτικά τουσ
χαρακτθριςτικά ςτο όνομα μιασ αλλυτρωτικισ ρθτορείασ και μιασ εκνικισ
υπερθφάνειασ, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι, ροζσ μεταναςτϊν καταφκάνουν ςτα
ευρωπαϊκά κράτθ και αντιμετωπίηονται ωσ «κατϊτεροι λαοί», ωσ
«εγκλθματίεσ και αλλόκρθςκοι», ωσ εκείνοι οι οποίοι ζρχονται «να
αλλοιϊςουν τθν εκνικι ταυτότθτα», θ ςυηιτθςθ για τθ Δθμόςια Λςτορία και
τθ Δθμόςια Αρχαιολογία, κακϊσ και θ ανάγκθ να μιλιςουμε ευρζωσ,
ανοιχτά και εκλαϊκευμζνα, για τθν καταγωγι και εξζλιξθ του ανκρϊπου
κακϊσ και για τθν πανανκρϊπινθ κλθρονομιά που άφθςαν πίςω τουσ ωσ
απόδειξθ ηωισ, ςκζψθσ και ςυμπεριφοράσ τουσ, οφείλει να ξανά ανοίξει και
να μασ διδάξει.
Το παρελκόν, θ ταυτότθτα και οι ρίηεσ του ανκρϊπου, αποτελοφν μια
εικόνα ι καλφτερα ζνα πολφπλοκο πάηλ, το οποίο αποκτά υλικι υπόςταςθ ς’
αυτό που οι αρχαιολόγοι ονομάηουμε υλικό πολιτιςμό. Πταν θ αρχαιολογικι
ςκαπάνθ φζρνει ςτο φωσ τουσ πολιτιςμοφσ του παρελκόντοσ, γεννάται θ
υπαρξιακι αναηιτθςθ των ανκρϊπων ςε ςχζςθ με το ςθμείο ζναρξισ τουσ.
Στο ςθμείο αυτό υπάρχει και θ αφετθρία των ερμθνειϊν, των ερωτθμάτων,
των ςυμπεραςμάτων και τθσ χριςθσ του παρελκόντοσ και τθσ πορείασ μζχρι
το παρόν. Θ διαλεκτικι αυτι διαδικαςία από τθ ςτιγμι τθσ ςκαπάνθσ, ςτα
ερωτιματα και ςτισ αποδόςεισ των αρχαιολόγων, ζωσ τθν πρόςλθψθ από το
ευρφ κοινό, ςυνιςτά αυτό που ςιμερα ονομάηουμε Δθμόςια αρχαιολογία, θ
οποία πραγματοποιείται διαχρονικά με διαφορετικι ταυτότθτα κάκε φορά,
ςτο διαφορετικό περιβάλλον. Από το πεδίο ςτον αρχαιολόγο, και από τον
αρχαιολόγο ςτο ευρφ κοινό, με ςκοπό τον ςτοχαςμό και αναςτοχαςμό ςτο
παρόν, ςε ςχζςθ με το παρελκόν.
Χρειάηεται να ςθμειωκεί, ανατρζχοντασ ιςτορικά ςτθν επιςτιμθ τθσ
αρχαιολογίασ και ςτθν πορεία τθσ ςτο χρόνο και ςτον πολιτικό-κοινωνικό
χϊρο ανάπτυξι τθσ, το γεγονόσ ότι ο κλάδοσ δεν είναι απελευκερωμζνοσ
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οφτε από ιδεολογικά ρεφματα, οφτε από τισ εκάςτοτε θγεμονικζσ τάςεισ. Θ
αρχαιολογία και τα κεωρθτικά ρεφματα που τθν όριςαν είναι αναπόςπαςτα
ςυνδεδεμζνα με τθν πολιτικι, με τθν κοινωνία, με τθν οικονομία, και το παρόν. Στο
ςθμείο αυτό, αν προςπακιςει κανείσ να ανατρζξει ςτθν ιςτορία τθσ αρχαιολογικισ
πρακτικισ και απόδοςθσ, ςτο Δυτικό πολιτικό-γεωγραφικό οικοδόμθμα κα
ςυναντιςει δυο ςαφϊσ ευδιάκριτουσ ιδεολογικοφσ και πολιτικοφσ ςτακμοφσ. Ο
πρϊτοσ είναι αυτόσ που ζλαβε πολφ μεγάλεσ διαςτάςεισ κυρίωσ τον 19ο αιϊνα, και
αφορά ςτα ιδεολογιματα του εκνικιςμοφ και τθσ απόδοςθσ ταυτότθτασ ςτο
παρελκόν, με ςαφι, γεωγραφικά και φυλετικά όρια και χαρακτθριςτικά. Ο άλλοσ
ςτακμόσ είναι αυτόσ που κυριαρχεί κατά τον 20ο αιϊνα, και είναι θ
παγκοςμιοποίθςθ και οι ςαφείσ αναφορζσ ςτα ςφγχρονα ιμπεριαλιςτικά πολιτικά
και οικονομικά κζντρα, διαμορφϊνοντασ το δυτικό ξεκίνθμα, τθν Δυτικι ταυτότθτα,
τθν Δυτικι ανωτερότθτα.
Στο ελλθνικό κράτοσ, από τθν ίδρυςι του ζωσ και ςιμερα, με ςαφϊσ ςιμερα
υπαρκτά τα αντιπαραδείγματα, θ ελλθνικι αρχαιολογία ακολοφκθςε τθν ροι τθσ
ιςτορικισ πολιτιςμικισ ερμθνείασ και εγκλωβίςτθκε ανάμεςα ςτθν ανάγκθ και τθ
ςυνκικθ που οικοδόμθςαν τθν εκνικι ςυνείδθςθσ τον εκνοκεντριςμό και τον
εκνικιςμό. Αποτελεί ζτςι μια πραγματικότθτα το γεγονόσ ότι ςτθν ελλθνικι
περίπτωςθ, ςτθν οποία κα εςτιάςει και θ εργαςία, θ αρχαιολογία επικακορίςτθκε
και επικακόριςε τθν πολιτικι και εκνικι επικαιρότθτα και ταυτότθτα, με
αποτζλεςμα ερμθνείεσ, αφθγιςεισ και αποςιωπιςεισ από τα αρχαιολογικά και
πολιτικά επιτελεία, προσ το ευρφ κοινό. Σε μια γριγορθ αναςκόπθςθ ςτθν ιςτορία
τθσ αρχαιολογίασ, είναι πολφ εφκολθ θ διαπίςτωςθ τθσ «λατρείασ», –τόςο από τουσ
αρχαιολόγουσ ςτθν πλειονότθτά τουσ, όςο και από τισ πολιτικζσ αρχζσ που
επθρεάηουν τουσ πολίτεσ αυτισ τθσ χϊρασ– του ςτακμοφ του αρχαίου κόςμου, που
αφορά ςτθν Κλαςςικι Εποχι, ςτα επιτεφγματά τθσ, ςτθν «ομορφιά» τθσ,
αποτελϊντασ τθν βάςθ για τθν δυτικι πολιτικι και φιλοςοφικι ςκζψθ των φςτερων
χρόνων κακϊσ και τθν αιςκθτικι καλλιτεχνικι επιρροι. Οι λόγοι τθσ «κλαςςικισ»
αυτισ «εμμονισ» ιταν προφανείσ, κακϊσ ςτθ ςυγκυρία το νεοϊδρυκζν ελλθνικό
κράτοσ ζπρεπε να πλθροί τα κριτιρια για τθν απαραίτθτθ «δυτικι αίγλθ» ςε
αντιδιαςτολι με τθν «ανατολικι ςταςιμότθτα», ζτςι ϊςτε να καταςτεί ςαφζσ πωσ θ
χϊρα αυτι διζκετε όλεσ εκείνεσ τισ αποδείξεισ που κα επζτρεπαν να καταταγεί ςτθν
αλυςίδα των πολιτιςμζνων εκνϊν. Και ενϊ το ςφνολο των αρχαιολογικϊν διαλόγων
αφοροφν αποκλειςτικά ςτο αρχαίο ελλθνικό κλζοσ, που ξεκινά από τουσ αιϊνεσ τθσ
κλαςςικισ εποχισ και ςυνεχίηουν με το μεγαλείο των ελλθνιςτικϊν βαςιλείων τθσ
Βόρειασ Ελλάδασ, οι αρχαιολογικζσ ανακαλφψεισ των πολιτιςμϊν του Χαλκοφ ςτθν
Νότια Ελλάδα, τονϊνουν τθν αντίλθψθ περί τθσ φυλετικισ και πολιτιςμικισ
ανωτερότθτασ των Ελλινων. Ζτςι ο αρχαίοσ ελλθνικόσ κόςμοσ δίνει τθν γνϊςθ και τα
φϊτα του για οποιαδιποτε ςυνζχεια και εξζλιξθ υπιρξε. Θ κουβζντα που αφορά
ςτθ ςυγκεκριμζνθ προαναφερκείςα πολιτικι καπιλευςθ ςτθν προϊςτορία των
ςυγκεκριμζνων γεωγραφικϊν ορίων, λαμβάνει νζα διάςταςθ ανατρζχοντασ ακόμα
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πιο πίςω χρονικά, ςτθν παλαιολικικι αρχαιολογία, και πιο ςυγκεκριμζνα
πάλι από τον γεωγραφικό χϊρο τθσ Μακεδονίασ, όταν αποκαλφφκθκε το
κρανίο του Homo heidelbergensis, ςτο Σπιλαιο των Ρετραλϊνων ςτθ
Χαλκιδικι. Θ ςυνζχεια αφορά ςε ςχετικζσ αποδόςεισ, τόςο από το ευρφ
κοινό όςο και από τισ αρχζσ, για τθν καταγωγι του ανκρϊπου από τθν
Ελλάδα. Ραρατθρείται τότε, ο δθμόςιοσ λόγοσ ςτα ΜΜΕ, ο πολιτικόσ λόγοσ
και θ πρόςλθψθ από το ευρφτερο κοινό να περιςτρζφεται γφρω από «τον
πρϊτο άνκρωπο που ιταν Ζλλθνασ».
Οι παραπάνω παραδοχζσ γεννοφν κρίςιμα ερωτιματα που αφοροφν
ςτθ ςφγχρονθ επιςτθμολογία. Το πρϊτο ερϊτθμα είναι, αν τελικά είμαςτε
πολφ μακριά ςτθ ςθμερινι εποχι, από τζτοιεσ προςλιψεισ και αποδόςεισ
ςτα αρχαιολογικά ευριματα, από τζτοιεσ καπθλεφςεισ και ανορκολογικζσ
ερμθνείεσ, όταν ο κλάδοσ ςε παγκόςμιο επίπεδο ζχει κάνει ςθμαντικά
επιςτθμονικά και διεπιςτθμονικά βιματα, όταν ο διάλογοσ είναι πολφ πιο
πλοφςιοσ ςε όλα τα επίπεδα, και όταν οι κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ
αρχαιολογικισ επιςτθμολογίασ ζχουν καταφζρει ςε μεγάλο βακμό να
δθμιουργοφν ερωτιματα ςε ςχζςθ με το αντικείμενο, τθν μεκοδολογία και
τθν ερμθνεία. το επόμενο ερϊτθμα αφορά ςτο κατά πόςο θ Δθμόςια
Αρχαιολογία ςτθν ελλθνικι κοινότθτα, ζχει ςτόχο να κζςει τθν αναγκαιότθτα
τθσ αρχαιολογικισ ςκζψθσ και επαφισ ςτο ευρφ κοινό, εφ’ όςον ζχει
καταςτεί ςαφζσ ότι θ αρχαιολογία δεν είναι το «λαμπρό», δεν αναηθτά τον
«ζνδοξο», τον «νικθτι», τον «ιςχυρό», αλλά αποτελεί μια διεπιςτθμονικι
προςπάκεια αναδόμθςθσ του παρελκόντοσ του ανκρϊπου μζςα από τα
υλικά κατάλοιπα. Μια προςπάκεια τθν οποία οφείλει να εμπλζξει το κοινό,
να το τροφοδοτιςει κριτικά, να το αφουγκραςτεί και μαηί να δθμιουργιςουν
τον πολιτιςμό του παρόντοσ.
Ρριν ξεκινιςει μια διαδικαςία απάντθςθσ ςτα ειδικά ερωτιματα που
προαναφζρκθκαν, είναι ςθμαντικό να τεκεί πρωταρχικά ζνα βαςικό και
καίριο ερϊτθμα – που εφκολα μετατρζπεται ςε ερωτθματολόγιο και αφορά
ςτθν μελζτθ τθσ Λςτορίασ. Για ποιο λόγο κάποιοσ να διδάςκεται Λςτορία, γιατί
ο μζςοσ πολίτθσ να γνωρίηει τθν Λςτορία, ποια Λςτορία; Και ςτθ ςυνζχεια,
ποιόσ να μιλά για τθν Λςτορία, με ποιόν τρόπο, με ποιόν ςτόχο, ποιόσ ο
ρόλοσ τθσ αρχαιολογίασ και του αρχαιολόγου ςτθ διαδικαςία αυτι; Ζνα
πλοφςιο ερωτθματολόγιο ςε ςχζςθ με το παρελκόν και τθν διαλεκτικι ςχζςθ
με το παρόν και το μζλλον, κακϊσ επίςθσ και για τθν διαλεκτικι ςχζςθ
μεταξφ εκείνου που «γνωρίηει» τθν Λςτορία και εκείνου που τθν ακοφει.
Αυτι θ διαλεκτικι ςχζςθ, αποτυπϊνεται εφςτοχα ςτθν δθμόςια ςυηιτθςθ
και ςτον δθμόςιο αναςτοχαςμό ςε ςχζςθ με το πολφπλοκο ηιτθμα τθσ
Λςτορίασ και τθσ Αρχαιολογίασ.
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Ειςαγωγό
Θ αμφίδρομθ και διαχρονικι ςχζςθ των ανκρϊπων οι οποίοι κατοικοφν ςε
ζναν τόπο και ειδικά ςε μια μικρι κοινότθτα (Stroulia 2016), όπου υπάρχει
εξάρτθςθ από τθ φφςθ και αγάπθ προσ αυτιν, με τον χϊρο και τον χρόνο, με το
τοπίο και το παρελκόν, με τα ζκιμα και τισ παραδόςεισ, ζχει τα τελευταία χρόνια
αποτελζςει το αντικείμενο ενδιαφζροντοσ όχι μόνο τθσ ανκρωπολογίασ, τθσ
αρχαιολογίασ και τθσ ιςτορίασ, αλλά και ενόσ πλικουσ διεπιςτθμονικϊν πεδίων,
που αςχολοφνται με τθν διαχείριςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και του υλικοφ
πολιτιςμοφ (Hoffman et al. 2002), ςυνδζοντασ όλα τα παραπάνω ςτθ μελζτθ τθσ
τοπικισ ταυτότθτασ και τον επαναπροςδιοριςμό τθσ (Tully 2007). Ο εντοπιςμόσ των
ανκρϊπων ςτον χϊρο, ςτο τοπίο αλλά και ςτον υλικό πολιτιςμό του παρόντοσ και
του παρελκόντοσ, όπωσ είναι οι αρχαιολογικοί χϊροι και οι ςφγχρονεσ πολιτιςτικζσ
παραδόςεισ, δθμιουργοφν μια πολυγωνικι ματιά που εςτιάηεται ςτθν κομβικι
ςυνάντθςθ των επιςτθμϊν/κλάδων τθσ Αρχαιολογίασ, τθσ Ανκρωπολογίασ και τθσ
Διαχείριςθσ τθσ Ρολιτιςμικισ Κλθρονομιάσ (Σολομϊν 2005).
Στθν παροφςα εργαςία, με τα κεωρθτικά και μεκοδολογικά εργαλεία τθσ
Ραλαιολικικισ Αρχαιολογίασ και τθσ Ραλαιοανκρωπολογίασ, τθσ Δθμόςιασ
Αρχαιολογίασ, τθσ Σφγχρονθσ Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και τθσ Αρχαιολογικισ
Εκνογραφίασ (Hamilakis & Anagnostopoulos 2009) γίνεται μια προςπάκεια να
αναηθτθκοφν, να καταγραφοφν και να αναλυκοφν: α. θ δθμόςια ςκζψθ, θ οπτικι
και πρακτικι των μεκόδων και τθσ πολυδιάςτατθσ εμπλοκισ των τοπικϊν
κοινοτιτων με τθν κλθρονομιά του παρελκόντοσ, β. οι κοινωνικζσ ςχζςεισ και δομζσ
ςτισ οποίεσ εμπλζκονται τα αρχαία υλικά κατάλοιπα και το κοινό τουσ, γ. το δθμόςιο
πρόςωπο τθσ αρχαίασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτο ςιμερα και θ ςθμαςία τουσ για
το αφριο (Hamilakis & Anagnostopoulos 2009). Σθμαντικό ςθμείο που κα μασ
απαςχολιςει είναι αυτό που ο I. Hodder (2002) βάφτιςε ωσ «εναλλακτικζσ
αρχαιολογίεσ» και αφορά, μεταξφ άλλων, ςτθν οικειοποίθςθ και τθν πολυεπίπεδθ
χριςθ του παρελκόντοσ ςτο εκάςτοτε παρόν, γεγονόσ που ζχει οδθγιςει ςτθν
διαπίςτωςθ ότι οι διαφορετικζσ αυτζσ ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ και αποδόςεισ
ςτο ευρφ κοινό αποτελοφν ςυνκετικά ςτοιχεία που ζχουν τθ δυνατότθτα να
ςυγκροτοφν κοινότθτεσ, πζραν τθσ ακαδθμαϊκισ αρχαιολογίασ (SimandirakiGrimshaw & Stefanou 2012: 9).
Θ ιδζα τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτθ ςφγχρονθ επιςτθμολογικι
αντίλθψθ, προςλαμβάνεται ωσ μια δυναμικι διαδικαςία, θ οποία υλοποιείται ςτο
εκάςτοτε παρόν και ςυνδζεται με τισ μεταβολζσ ςτθ διαχρονικι αντιμετϊπιςθ του
χϊρου, των ανκρϊπων και των εμπειριϊν τουσ, άρα και με τθ διαφορετικι κάκε
φορά βιωματικι ςχζςθ με τον τόπο (Harvey 2001). Είναι πλζον ευρζωσ αποδεκτό ότι
θ πολιτιςτικι κλθρονομιά, τα μνθμεία, οι αρχαιολογικοί χϊροι και τα μουςεία
ςυγκροτοφν τόπουσ μνιμθσ, οι οποίοι ςθματοδοτοφνται ιςτορικά και χαράςονται
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ςτθ ςυλλογικι μνιμθ (Sakellariadi 2010). Κάκε φορά αποκτοφν διαφορετικι
αξία και νόθμα βάςει των ανθςυχιϊν, των βιωμάτων και των ςυλλογικϊν
εμπειριϊν των ανκρϊπων τθσ εκάςτοτε χρονικισ και πολιτικισ περιόδου
(Nora 1989, Σολομϊν 2005). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αν πάρουμε ωσ δεδομζνο
ότι θ κλθρονομιά παράγεται ςτθν εκάςτοτε πολιτικι, οικονομικι και
κοινωνικι ςυγκυρία, θ ςχζςθ των ανκρϊπων με το παρελκόν τουσ μπορεί να
γίνει κατανοθτι μόνο μζςα από τισ ςυλλογικζσ χρονικζσ και χωρικζσ
εμπειρίεσ τουσ ςε ζναν κακοριςμζνο τόπο και των παραγόντων που ζδραςαν
καταλυτικά ςτθ δθμιουργία τουσ. Θ εννοιολογικι προςζγγιςθ τθσ
κλθρονομιάσ, ςτισ επιςτιμεσ που μελετοφν το παρελκόν προχποκζτει τθν
φπαρξθ των ανκρϊπων που κα τθν αποδεχτοφν ςτο παρόν και με αυτό τον
τρόπο τοφσ δίνει δικαιϊματα ςτθν αφιγθςθ τθσ ιςτορίασ, είτε αυτι είναι
ιςτορικά ορκι και τεκμθριωμζνθ, είτε υποκειμενικά και ιδεολθπτικά
αφθγιςιμθ (Shackel 2001).
Είναι ςθμαντικό επίςθσ να εςτιάςουμε και να ςυηθτιςουμε το
γεγονόσ ότι οι αρχαιολογικζσ πρακτικζσ και θ διαχείριςθ τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ εν ςυνόλω, ζχουν διαχρονικά επιπτϊςεισ ςτθν κοινωνικι
πραγματικότθτα και τθν κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων. Θ ςυνκικθ αυτι
ζχει οδθγιςει τελευταία ςε δυναμικζσ πρακτικζσ που εμπλζκουν τισ
κοινότθτεσ ςτισ διαδικαςίεσ αλλθτροφοδότθςθσ και παραγωγισ τθσ γνϊςθσ
(Stroulia 2016). Ραραδείγματα προγραμμάτων «δθμόςιασ αρχαιολογίασ»
(public archaeology), «αρχαιολογίασ των κοινοτιτων» (community
archaeology) ι ςυμμετοχικοφ ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ, καταδεικνφουν αυτιν τθ νζα δθμιουργικι ςτροφι τθσ
παγκόςμιασ αρχαιολογίασ (Okamura & Matsuda 2011) αλλά και τθσ
ελλθνικισ. Τα βιματα είναι ακόμα διςτακτικά λόγω των ιδιαίτερων
ςυνκθκϊν που επικρατοφν, και κα αναλυκοφν παρακάτω. Θ αλλθλεπίδραςθ
τθσ αρχαιολογίασ με τισ τοπικζσ κοινότθτεσ (Buck Sutton & Stroulia 2010,
Forbes 2007) και θ ςυμβολι τθσ ανκρωπολογίασ ςτθν εξζταςθ τθσ ςχζςθσ
των ανκρϊπων με το παρελκόν τουσ και τθσ ρίηεσ του δζντρου τουσ,
γεννικθκαν από τθν αμφιςβιτθςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ αρχαιολογίασ ωσ
«τθσ επιςτιμθσ για τουσ αρχαιολόγουσ», κακϊσ και από τθν εξζταςθ τθσ
χριςθσ τθσ αρχαιολογίασ για τθν εκάςτοτε πολιτικι φιλοδοξία και
ςκοπιμότθτα. Ζχουν αναδείξει, ι τουλάχιςτον αυτό επιχειρείται, το μοντζλο
τθσ πολυφωνίασ και του γόνιμου δθμοκρατικοφ διαλόγου με επίκεντρο το
παρελκόν και τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά (Hortlof 2007). Στθν Ελλάδα, θ
ςχζςθ εξάρτθςθσ τθσ αρχαιολογίασ από το ζκνοσ, τθν πολιτικι, το κράτοσ και
τθ νομοκεςία διερευνάται από ςειρά μελετθτϊν και θ ςχετικι βιβλιογραφία
διαρκϊσ εμπλουτίηεται ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αποδόμθςθσ τθσ
παραδοςιακισ αρχαιολογίασ και τθσ οικοδόμθςθσ μιασ νζασ κοινωνικισ
αρχαιολογίασ (ενδεικτικά αναφζρονται οι: Χουρμουηιάδθσ 1999, Κωτςάκθσ
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2001, 2002, 2006 α, β, 2008, Gourgouris 1996, Herzfeld 2002 *1982+, Καλπαξισ 1990,
Χαμθλάκθσ 2012 *2007+, Damaskos & Plantzos 2008, Μελάσ 2003, Κοκκινίδου 2005,
Γαλανίδου & Domasnes 2012 κ.α). Ππωσ επιςθμαίνουν, οι αρχαιότθτεσ, θ
πολιτιςτικι κλθρονομιά και θ ςυλλογικι μνιμθ που ςυνδζεται με αυτζσ, αποτελοφν
μζςα καταςκευισ ταυτοτιτων, αφθγθμάτων και ιδεολογθμάτων, χριςθσ για
πολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ και άςκθςθσ πολλϊν και πολυεπίπεδων μορφϊν εξουςίασ.
Σ’ αυτιν τθ διαδικαςία θ ςθμαςία επίςθσ που διαδραματίηει το τοπίο και ο χϊροσ
(φυςικόσ, βιωματικόσ, ιδεατόσ ι καταγραφισ μνιμθσ) και ο κοινωνικόσ τουσ ρόλοσ
ζχουν δθμιουργιςει το ερευνθτικό ενδιαφζρον πλικουσ μελετθτϊν υπό το πρίςμα
εξίςου πολλϊν διαφορετικϊν επιςτθμονικϊν μεκοδολογιϊν και προςεγγίςεων.
Σφμφωνα με τον C. Tilley (1994), θ ςφνδεςθ του τοπίου, με τον υλικό πολιτιςμό και
τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά ςθμαίνει τθν αντιμετϊπιςθ του πρϊτου ωσ υλιςτικά
αποτυπωμζνο βιωματικό τόπο με ςυλλογικζσ ι ατομικζσ κοινωνικζσ ταυτότθτεσ.
Θ καταγεγραμζνθ αλλά διαφορετικά προςδιοριςμζνθ κάκε φορά ςυλλογικι
μνιμθ και ο υλικόσ πολιτιςμόσ, τόςο τα αντικείμενα όςο και τα τοπία,
αλλθλοςυμπλζκονται ςε μια ςχζςθ που ο διαμεςολαβθτισ είναι ο Λςτορικόσ ι ο
Αρχαιολόγοσ, ωσ ο ειδικόσ, και ςυχνά δθμιουργοφνται εντάςεισ και διαφωνίεσ
μεταξφ όςων κυμοφνται και αυτϊν που μεςολαβοφν ϊςτε να κυμοφνται τα
«ςυγκεκριμζνα», επιλζγοντασ κάκε φορά τα υλικά αντικείμενα που κα επικυρϊνουν
με τθν φπαρξι τουσ, τισ αναμνιςεισ αυτζσ. Αυτζσ οι αντικρουόμενεσ και
διαφορετικζσ προςεγγίςεισ του παρελκόντοσ των μνθμείων, αλλά και οι αντικζςεισ
μεταξφ των νοθμάτων που τουσ αποδίδονται ςτο παρόν τονίηουν τον περίπλοκο και
πολφπλευρο χαρακτιρα τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (Shackel 2001). Στον
ελλαδικό χϊρο τίκεται πολφ ςυχνά το ερϊτθμα ςε ςχζςθ με τθν κοινωνικι ηωι των
αρχαίων μνθμείων (Fotiadis 2010), κακϊσ αυτι θ κλθρονομιά και ιδιαίτερα οι
κλαςςικζσ αρχαιότθτεσ, φζρουν ςθμαντικό ςυμβολικό βάροσ και για μεγάλο
διάςτθμα λειτοφργθςαν ωσ πυλϊνεσ του ζκνουσ, τθσ εκνικισ αφιγθςθσ αλλά και
του δυτικοφ ιδεολογιματοσ (Sakellariadi 2010). Ο αποκλειςμόσ τθσ κοινωνίασ από
τθν κριτικι ιςτορικι προςζγγιςθ, από τθν πραγματικι και βακιά αξία των
αρχαιολογικϊν χϊρων και τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων ςχετικά με αυτοφσ,
διαμορφϊνει αντικρουόμενεσ ςχζςεισ εξουςίασ και ςυχνά γεννά άγνοια, θμιμάκεια,
ανταγωνιςτικζσ απόψεισ και διεκδικιςεισ του παρελκόντοσ, γεγονόσ που αποκτά,
ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, υλικι αποτφπωςθ και αναβιϊνει επικετικά ςτθν
διαφορετικά προςδιοριςμζνθ κάκε φορά, ςυγκυρία. Αυτζσ οι χριςεισ του
παρελκόντοσ (Meskell 2002) που ςυμβάλλουν ςτθ νομιμοποίθςθ και τθν
ενδυνάμωςθ εξουςιϊν, ζχουν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ αποτελζςει το επίκεντρο
μιασ ακαδθμαϊκισ βιβλιογραφίασ που εμπλουτίηεται ςυνεχϊσ και θ οποία ζχει
δθμιουργιςει διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ ςτο ηιτθμα (Jones 1997, Gathercole &
Lowenthal 1994).
Σε αυτό το ςθμείο, οφείλει να αναγνωριςκεί θ δφναμθ των αρχαιοτιτων και
τθσ Λςτορίασ να προκαλοφν κοινωνικζσ αντιδράςεισ προσ διαφορετικι κατεφκυνςθ
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και για διαφορετικό λόγο κάκε φορά (Butler & Rowland 2012: 129, Hamilakis
& Yalouri 1996: 125, Σολομϊν 2012: 94). Το γεγονόσ ότι ο τόποσ και οι
άνκρωποί του, αποτελοφν παράγοντα τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ με
τοπικζσ ι κοινωνικζσ ιδιαιτερότθτεσ, και θ πολιτιςτικι κλθρονομιά
κακοριςτικό παράγοντα του τόπου, κακιςτά τθ ςχζςθ αυτι ωσ ςθμείο
αντίςταςθσ απζναντι ςτισ δυνάμεισ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, απ’ τθν μια
πλευρά. Από τθν άλλθ, θ λάκοσ ανάγνωςθ των ταυτοτιτων που παράγει ο
τόποσ, οι άνκρωποί του, θ πολιτιςτικι κλθρονομιά και τα ςυλλογικά
βιϊματα ςτισ δφςκολεσ κοινωνικζσ, πολιτικζσ και οικονομικζσ ςυγκυρίεσ,
γεννοφν κοινωνικζσ αντιςτάςεισ και ιδεολογικά αφθγιματα που
ενδυναμϊνουν τθν μιςαλλοδοξία, τον αλυτρωτιςμό και τον τοπικιςμό. Οι
κόκκινεσ γραμμζσ είναι πολφ λεπτζσ και τα όρια είναι πολφ κολά.
Θ διατιρθςθ, θ ανάδειξθ και δθμιουργία των ταυτοτικϊν
χαρακτθριςτικϊν μζςα από τθν ςυγκρότθςθ αρχείων, τθν ίδρυςθ μουςείων,
το χαρακτθριςμό διατθρθτζων μνθμείων, τθ διατιρθςθ των μνθμείων από
τουσ ίδιουσ τουσ κατοίκουσ, αποτελεί μια ζκφραςθ τθσ ανάγκθσ των
ςθμερινϊν κοινωνιϊν για ανάδειξθ τθσ κλθρονομιάσ, τθσ ανάγκθσ για γνϊςθ
και ανάδειξθ του παρελκόντοσ. Μια διζξοδο πολιτιςτικι και οικονομικι ςτο
ςκλθρό παρόν τθσ οικονομικισ, πολιτιςτικισ, ανκρωπιςτικισ και αξιακισ
κρίςθσ. Αν ο διαμεςολαβθτισ δεν αναλάβει τον πραγματικό κοινωνικό του
ρόλο, το αποτζλεςμα είναι προκακοριςμζνα αρνθτικό και επικίνδυνο.
Σιμερα παρά ποτζ, θ κινθτικότθτα των πλθκυςμϊν ζχει επιτείνει αυτιν τθν
ανάγκθ ταφτιςθσ του κόςμου με τισ ρίηεσ του και ανάδειξθσ του
διαφορετικοφ, του άλλου, αλλά επίςθσ καταγράφεται ςε ςθμαντικό βακμό
και το αντίςτροφο, τθσ επιςκίαςθσ του διαφορετικοφ και τθσ απόδοςθσ
χαρακτθριςτικϊν με πρϊτο ςυνκετικό το υπό-. Αυτζσ οι ανάγκεσ και αυτζσ οι
ςυγκυρίεσ είναι που δθμιουργοφν ενίοτε τθν κατανόθςθ τθσ «κλθρονομιάσ»
ωσ «περιουςίασ» και τισ διεκδικιςεισ που απορρζουν από τα δικαιϊματα ςε
αυτιν. Ακολοφκωσ, ο ρόλοσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτθ διαμόρφωςθ
ςυλλογικϊν ταυτοτιτων, μζςα από τισ αφθγιςεισ τθσ ιςτορίασ του ατόμου,
διζπεται από ςυγκροφςεισ και ανταγωνιςμοφσ ςχετικά με το ποιόσ
αφθγείται, τι αφθγείται ςε ποιον και για ποιο λόγο κάκε φορά (Butler &
Rowlands 2012: 130).
Με βάςθ αυτό, αν αντιμετωπίςουμε κάκε δραςτθριότθτα ςε ςχζςθ
με τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, ωσ μια αφιγθςθ, ωσ μια ερμθνεία, τότε οι
διαμάχεσ που προκφπτουν γφρω από τισ διαφορετικζσ ερμθνείεσ δείχνουν
και τθν ιςχυρι εξάρτθςθ των ςυλλογικϊν ταυτοτιτων από τθν πολιτιςτικι
κλθρονομιά. Αντιςτοίχωσ, θ πολυφωνία των αφθγιςεων, προςδιορίηει τθν
αναγνϊριςθ των πολιτικϊν, οικονομικϊν και κοινωνικϊν ςχζςεων και
δυνάμεων που τροφοδοτοφν τισ διαφορετικζσ αυτζσ φωνζσ (Bender 2002:
106).
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Ο προβλθματιςμόσ που προκφπτει από όλα τα παραπάνω ςυμπυκνϊνεται
ςτο νζο υποπεδίο τθσ Αρχαιολογίασ, τθ Δθμόςια Αρχαιολογία, τθ ηϊνθ δθλαδι
εκείνθ όπου θ επιςτιμθ ςυναντά τθν ςφγχρονθ ηωι. Αν ανατρζξουμε ςτθν
Ραλαιολικικι ζρευνα ςτθν Ελλάδα, κα διαπιςτϊςουμε τθν απουςία προγραμμάτων
Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ γφρω από τισ αφθγιςεισ και το απόκεμα τθσ Ραλαιολικικισ
Εποχισ. Θ απουςία αυτι γίνεται πιο ορατι όταν προβοφμε ςε ςυγκρίςεισ με το
πλικοσ των δθμοςιεφςεων και δράςεων για τθν επαφι και διάχυςθ τθσ
επιςτθμονικισ γνϊςθσ που υλοποιείται ςε αρχαιολογικζσ κζςεισ και με αναφορά
ςτθν αρχαιολογικι κλθρονομιά φςτερων εποχϊν.
Τα ευριματα τθσ Ραλαιολικικισ Αρχαιολογίασ και το κοινό τουσ,
εντάςςονται ςτο ευρφτερο πλαίςιο κριτικισ ανάλυςθσ τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ, το επιςτθμονικό αυτό πεδίο που αποτελεί το ςθμείο ςυνάντθςθσ τθσ
αρχαιολογίασ με τθν ανκρωπολογία. Οι δφο επιςτιμεσ διαςταυρϊνονται
πολυεπίπεδα, ιδθ από τον 19ο αιϊνα. Κατά τθ δεκαετία του 1980 θ αρχαιολογία,
ωσ επιςτιμθ που μελετά τα υλικά κατάλοιπα του παρελκόντοσ, δθλαδι τα
αντικείμενα, βρζκθκε ςε πλιρθ ςυμπόρευςθ με τθν κοινωνικι ανκρωπολογία, τθσ
οποίασ ο ςκοπόσ είναι θ πολιτιςμικι ανάλυςθ των κοινωνικϊν φαινομζνων και των
κοινωνικϊν ςχζςεων μελετϊντασ ηωντανζσ κοινωνίεσ (Trigger 1989). Το κυρίαρχο
ερϊτθμα που πραγματεφεται θ παροφςα πρόταςθ, αφορά ςτθν ςυνάντθςθ των δυο
επιςτθμϊν και επικεντρϊνεται ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ ανκρωπολογία κα
μποροφςε να ςυμβάλει ςτθν ανάλυςθ του υλικοφ πολιτιςμοφ που φζρνει ςτο φϊσ θ
Ραλαιολικικι Αρχαιολογία, με τθν αναγνϊριςθ τθσ εμπλοκισ των υλικϊν
αντικειμζνων ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ με τουσ ςφγχρονουσ ανκρϊπουσ. Στο πεδίο
τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, το παρελκόν -που μελετάται από τθν αρχαιολογία
και τθν ιςτορία, και το παρόν -που εξετάηεται από τθν ανκρωπολογία, ζχουν βρει
ςιμερα ζνα πρόςφορο ζδαφοσ διάδραςθσ (Trigger 1989).
Πλα τα παραπάνω κα επιχειριςουμε να τα προςεγγίςουμε ςτθν παροφςα
εργαςία, μζςω τθσ μελζτθσ τθσ υλικισ αποτφπωςισ τουσ, ςτο παράδειγμα μια νζασ
κζςθσ ςτον αρχαιολογικό χάρτθ τθσ Κατϊτερθσ Ραλαιολικικισ, τα οδαφνίδια ςτο
Λιςβόρι τθσ Λζςβου. Στο κεφάλαιο 1, κα παρουςιάςουμε τθ ςφγχρονθ γνϊςθ για
τθν καταγωγι κι εξζλιξθ του ανκρϊπινου είδουσ, και τθ ςυμβολι ςτθν κατανόθςι
τθσ των κλάδων τθσ παλαιοανκρωπολογίασ και τθσ παλαιολικικισ αρχαιολογίασ,
διεκνϊσ. Αυτό το μακρφ ταξίδι που ξεκινά πολλά εκατομμφρια χρόνια πριν από το
παρόν κάνει τθν πρϊτθ ςτάςθ ςτουσ Αυςτραλοπικικουσ τθσ Αφρικισ με βάςθ τα
παλαιοανκρωπολογικά κατάλοιπα, και ςυνεχίηει με τον Homo ergaster/erectus ςτθν
ίδια ιπειρο και τθν ζξοδο του προσ τισ υπόλοιπεσ θπείρουσ, με βάςθ τα
αρχαιολογικά και παλαιοανκρωπολογικά κατάλοιπα, μασ βοθκά να αντιλθφκοφμε
τθν καταγωγι και εξζλιξι μασ ωσ είδοσ, αλλά και το μακρινό κοινό DNA που μασ
ενϊνει όλουσ κάτω από τθν ίδια ομπρζλα, ζχοντασ τα ίδια δικαιϊματα ςτθ φφςθ,
ςτον πολιτιςμό, ςτθ ηωι. Θ διαδικαςία τθσ εξζλιξθσ με τθν παρακολοφκθςθ των
ειδϊν, τθσ προςαρμογισ τουσ ι μθ ςτο τοπίο, ςτο κλίμα και ςτο περιβάλλον κάκε
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φορά, αλλά και θ προςπάκεια προςαρμογισ τουσ, θ αναηιτθςθ ιδανικϊν
ςυνκθκϊν για επιβίωςθ, μασ επιβεβαιϊνουν ότι θ διαδικαςία ανακάλυψθσ
του «νζου» που κα εξελίξει ι κα αντικαταςτιςει το «παλιό» ϊςτε να
αντιςτοιχεί ςτισ εκάςτοτε ανάγκεσ ι ςυνκικεσ, είναι μια διαχρονικι
διαδικαςία που ςε κάκε «χρόνο» εξιςτορεί και μια ςκζψθ, μια
ςυμπεριφορά, μια ανάγκθ και μια πραγματικότθτα, που αποτυπϊνεται
υλικά. Από τότε που εμπνεφςτθκαν και χρθςιμοποιοφςαν τον χειροπζλεκυ,
τθ φωτιά, το αλζτρι, τον τροχό, το αυτοκίνθτο μζχρι και τον θλεκτρονικό
υπολογιςτι και το διαδίκτυο, θ νόρμα παραμζνει θ ίδια.
Στο κεφάλαιο 2, ανοίγει μια ςυηιτθςθ ςχετικά το ηιτθμα των
Σαυτοτιτων, προςπακϊντασ να εννοιολογθκοφν ιςτορικά και να οριςτοφν,
ϊςτε να προςεγγιςτεί θ ςχζςθ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, τόπου και
ανκρϊπων ςτθν οικοδόμθςθ των ταυτοτιτων. Αυτό το ηιτθμα τα τελευταία
χρόνια ζχει αρχίςει και απαςχολεί ιδιαιτζρωσ ζντονα τισ κοινωνικζσ και
ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ ςυνολικά, τόςο ςε μια προςπάκεια εννοιολόγθςισ
τθσ/τουσ, όςο και τθσ προςζγγιςθσ και ανάδειξθσ κάκε φορά ςτθν εκάςτοτε
ςυνκικθ που διαμορφϊνεται θ κάκε ταυτότθτα. Ζτςι παρατθροφμε ςτον
δθμόςιο λόγο να ςυηθτείται διαρκϊσ το ηιτθμα τθσ ταυτότθτασ του φφλου,
τθσ θλικίασ, θ προςωπικι ταυτότθτα, θ τοπικι ταυτότθτα, θ εκνικι κλπ. Το
κυρίαρχο ηιτθμα που μασ απαςχολεί ςτθν παροφςα εργαςία, είναι αρχικά, ο
οριςμόσ και το περιεχόμενο των ταυτοτιτων (κάκε μορφισ ταυτότθτα), θ
αιτία τθσ φπαρξθσ τθσ εςωτερικισ ανάγκθσ για ταφτιςθ, θ διαφορετικι
εννοιολόγθςθ διαχρονικά των ταυτοτιτων και πϊσ προζκυπταν νζεσ κάκε
φορά. Τζλοσ ςτο επίκεντρο κα τεκοφν: α) θ εκνικι ταυτότθτα, β) θ
ταυτότθτα τθσ Κοινότθτασ, γ) θ ςχζςθ Αρχαιολογίασ και ταυτότθτασ, και δ)
πωσ οι τρείσ αυτζσ ταυτοτικζσ εκφάνςεισ αλλθλοςυμπλζκονται
δθμιουργϊντασ αφθγιματα, ιδεολογιματα αλλά και οικονομίεσ.
Στο κεφάλαιο 3, ακολουκεί, ο δθμόςιοσ διάλογοσ όπωσ
διαδραματίηεται διεκνϊσ, οι οριςμοί, τα κεωρθτικά ρεφματα και οι
προςεγγίςεισ των μεκοδολογικϊν και εννοιολογικϊν εργαλείων του νζου
επιςτθμονικοφ κλάδου τθσ αρχαιολογίασ, τθσ Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ.
Ρραγματοποιείται ζνα μακρφ ταξίδι που κάνει τθν πρϊτθ ςτάςθ ςε όλα τα
ρεφματα και τουσ κεωρθτικοφσ πραγματευτζσ του ηθτιματοσ και πϊσ/αν τα
παραπάνω αποτυπϊνονται υλικά και ενιαία. Λεραρχείται θ ιςτορικι
αναδρομι τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ και τθσ ςχζςθσ τθσ με τθν πολιτιςτικι
κλθρονομιά κακϊσ και ο τρόποσ που προςεγγίηεται και εφαρμόηεται θ
Δθμόςια Αρχαιολογία ςτθν Ελλάδα ςε μια διαχρονικι ματιά μζςα από
ςυγκεκριμζνα εφαρμοςμζνα παραδείγματα. Θ ςυηιτθςθ αυτι, κα μασ
προςφζρει πρόςφορο ζδαφοσ και τροφι να ςκεφτοφμε και να
επεξεργαςτοφμε, αφοφ αναηθτιςουμε ποιόσ ο πραγματικόσ κοινωνικόσ
ρόλοσ του αρχαιολόγου, ςε ποιο ςθμείο βριςκόμαςτε ςτθν Ελλάδα,
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παράλλθλα ςε μια διαδικαςία να το εξθγιςουμε, αλλά και να δοφμε ποιζσ οι
προοπτικζσ ςε ζνα επόμενο χρονικό διάςτθμα.
Στο κεφάλαιο 4, ωσ εξζλιξθ όλων των προθγοφμενων, θ αρχαιολογικι κζςθ
ςτα οδαφνίδια, ςτο Λιςβόρι τθσ Λζςβου, χρθςιμοποιείται ωσ παράδειγμα μελζτθσ
τθσ ςχζςθσ μιασ νζο-ανακαλυφκείςασ και νζο-αναςκαφείςασ κζςθσ και τθσ
ερευνθτικισ ομάδασ αυτισ, με τθν τοπικι κοινότθτα του χωριοφ όπου βρίςκεται θ
κζςθ. Ραρουςιάηεται θ αρχαιολογικι κζςθ και θ ιςτορία τθσ, ενϊ ακολουκεί ζνασ
γοθτευτικόσ περίπατοσ ςτο χωριό του Λιςβορίου, γνωρίηοντασ τουσ κατοίκουσ, το
τοπίο και τον πολιτιςμό τουσ. Ρεριγράφεται θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ και τα
ερωτιματα που εξετάςτθκαν και διερευνικθκαν, ϊςτε να γίνει ξεκάκαρθ θ λογικι
και τα βαςικά ηθτιματα τα οποία πραγματεφτθκε θ μελζτθ, Ακολουκεί θ ανάλυςθ
των δεδομζνων που αφοροφν αμιγϊσ ςτθ ςχζςθ αρχαιολογικισ κζςθσ,
αρχαιολόγων και κοινοφ κατά το αρχαιολογικό Ρρόγραμμα που λαμβάνει χϊρα ςτα
οδαφνίδια. Αρχικά, αναλφονται και παρουςιάηονται οι προςπάκειεσ προβολισ και
δθμόςιασ παρουςίασ/ςθσ τθσ κζςθσ, μζςα από μια ςειρά δεδομζνων, κακϊσ επίςθσ
και οι δράςεισ, με εμπλεκόμενο το κοινό του χωριοφ, που ζχουν λάβει χϊρα τα
πρϊτα πζντε χρόνια τθσ αναςκαφικισ ζρευνασ. Φςτερα, αναλφονται τα δεδομζνα
από τθν επιτόπια ζρευνα, με ςυνεντεφξεισ και ερωτθματολόγια, που
πραγματοποιικθκε ςτουσ κατοίκουσ του Λιςβορίου. Ρεριγράφεται θ ςχζςθ και
εμπλοκι τουσ με τθν τοπικι πολιτιςτικι κλθρονομιά, με τθν αρχαιολογικι κζςθ
κακεαυτι και τθν ςθμαςία που ζχει για εκείνουσ, κακϊσ και με τθν
καταγραφι/εξζλιξθ/μεταςτροφι των απόψεων, των ςκζψεων αλλά και των
επικυμιϊν τουσ, μεταφράηοντασ τα παραπάνω ςε μια πραγματικι προοπτικι
Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ με ςυγκεκριμζνο ορίηοντα και ςτόχουσ ςε μια κζςθ τθσ
Κατϊτερθσ Ραλαιολικικισ Ελλάδασ.
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Κεφϊλαιο 1: Η Καταγωγό και Εξϋλιξη
του ανθρώπου
Ειςαγωγό
Θ αναηιτθςθ τθσ καταγωγισ και των ριηϊν μασ, φαίνεται ότι αποτελεί
μία αδιριτθ ανάγκθ, ζναν ιδιαίτερο, αλλά και ευπρόςδεκτο, καταναγκαςμό
για τουσ ανκρϊπουσ. Θ άγνοια και θ πλιρθσ αβεβαιότθτα για τθν
κατεφκυνςθ τθσ μελλοντικισ μασ πορείασ ςτθ ηωι, μασ ωκεί να
ερευνιςουμε το παρελκόν μασ, ϊςτε τουλάχιςτον να γνωρίηουμε, όςο και
όπου αυτό είναι εφικτό, τουλάχιςτον από ποφ ερχόμαςτε. Θ αναηιτθςθ τθσ
καταγωγισ μασ ςτα διάφορα επίπεδα, είτε αυτι αφορά ςτθν καταγωγι του
είδουσ μασ, είτε τθσ ευρφτερθσ ομάδασ ςτθν οποία ανικουμε, είτε τζλοσ τθσ
οικογζνειάσ μασ, είναι όχι μόνο απόλυτα δικαιολογθμζνθ, αλλά αντανακλά
και μία εςωτερικι ανάγκθ αυτογνωςίασ και ομαδικοφ προςδιοριςμοφ. Θ
μελζτθ τθσ ανκρϊπινθσ εξζλιξθσ αποτελεί ζνα πεδίο εξαιρετικά
ςυναρπαςτικό και εκπλθκτικά περίπλοκο κι αυτό γιατί πολλά ςθμεία αυτοφ
του τοφνελ παραμζνουν ςτο ςκοτάδι, ενϊ οι ςυνεχείσ ζρευνεσ φωτίηουν
άλλα, διαρκϊσ.
Θ εγγενισ ανκρϊπινθ περιζργεια ανζκακεν αναηθτεί απαντιςεισ
ςχετικζσ με τθν προζλευςθ τθσ ανκρωπότθτασ, τθ δομι των αρχαίων
κοινωνιϊν, τισ μεταναςτεφςεισ, τθν εξάπλωςθ ι εξαφάνιςθ ανκρϊπινων
πλθκυςμϊν. Αν εξετάςουμε τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά ιςτορικά, κα
εντοπίςουμε μια διαρκι προςπάκεια των ανκρϊπων να δϊςουν απαντιςεισ
ςε ερωτιματα που αφοροφν ςτθν καταγωγι του και ςτθν εξζλιξι του. Από
τθν αρχαία Φιλοςοφία που αντιλαμβάνεται τθν ανκρϊπινθ ηωι ωσ μια
ςτατικότατα, θ οποία γεννάται μζςα από τουσ μυκολογικοφσ κόλπουσ και τισ
φιλοςοφικζσ αλλθγορίεσ, ζωσ τθν πιο πρόςφατθ ιςτορία του 18 ου αιϊνα
όπου οι απαντιςεισ δίνονται μζςω των κρθςκευτικϊν αφθγθμάτων που
αποδίδουν τον άνκρωπο ςε κεϊκά καταςκευάςματα και προκακοριςμζνεσ
θκικζσ-ςυμπεριφοριςτικζσ νόρμεσ. Είναι πολφ μικρό το διάςτθμα και
πρόςφατο ςτθν ιςτορία των ανκρϊπινων πολιτιςμϊν, όπου οι επιςτιμεσ και
θ διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία δίνουν απαντιςεισ ορκολογικοφ τφπου
βαςιςμζνεσ ςε επιςτθμονικά κακϊσ και εμπειρικά δεδομζνα, που αφοροφν
ςτθν καταγωγι και ςτθ διαδρομι του ανκρϊπου, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν
όλεσ τισ παραμζτρουσ που τον επθρεάηουν.
Επειδι για τουσ ηωικοφσ οργανιςμοφσ που ηουν ςιμερα δεν
υπάρχουν πλθροφορίεσ για τον ςταδιακό μεταςχθματιςμό/εξζλιξθ των
προγόνων τουσ, αλλά οφτε για τισ ενδιάμεςεσ μορφζσ από τισ οποίεσ
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πζραςαν πριν φτάςουν ςτθ ςθμερινι μορφι τουσ, οι μόνεσ πλθροφορίεσ
αντλοφνται από τα απολικϊματα. Ρριν δοφμε από ποιουσ οργανιςμοφσ προζρχεται
ο άνκρωποσ πρζπει να ξεκακαρίςουμε ότι αυτόσ - όπωσ και κάκε άλλο ηϊο ςιμερα δεν κατάγεται από καμιά ςφγχρονθ μορφι ηϊου π.χ. από τον ςθμερινό χιμπατηι ι
τον πίκθκο. Κατάγεται από προγενζςτερεσ μορφζσ που δεν υπάρχουν ςιμερα.
Βεβαίωσ, οι πιο ςυγγενικοί οργανιςμοί με τον άνκρωπο είναι οι πίκθκοι - κι αυτό το
ξζρουμε και από τθν ανάλυςθ του DNA - γι' αυτό και οι επιςτιμονεσ
παλαιοανκρωπολόγοι αναηιτθςαν ςτα απολικϊματα τον κοινό πρόγονο του
ανκρϊπου και του πικικου (Ραπαγεωργοποφλου κ.α. 2015), μελετϊντασ κατϋ αυτόν
τον τρόπο και τθν εξζλιξι του με βάςθ τθν βιολογικι ςυμπεριφορά και τα
χαρακτθριςτικά τα οποία είναι ςε πλιρθ αλλθλεπίδραςθ με μια ςειρά άλλων
παραγόντων των οποίων κα εξετάςουμε παρακάτω. Το ρόλο τθσ μελζτθσ αυτισ ζχει
αναλάβει ο κλάδοσ τθσ Ανκρωπολογίασ, θ Ραλαιοανκρωπολογία.
Τθν ίδια ςτιγμι που γίνεται θ μελζτθ των βιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν του
είδουσ από τουσ παλαιοανκρωπολόγουσ, παράλλθλα ζρχονται ςτο φωσ τα υλικά
κατάλοιπα που φανερϊνουν τθν πολιτιςμικι ςυμπεριφορά του ανκρϊπου, τθν
εξζλιξι τθσ, τθν μεταβολι τθσ, τθν ωρίμανςι τθσ ι τα πιςωγυρίςματα τθσ. Γίνεται θ
παρατιρθςθ ότι από τθν απλι χριςθ των οργανικϊν ι ανόργανων υλϊν ςτισ
ςτρατθγικζσ επιβίωςθσ υπάρχει επεξεργαςία τθσ πρϊτθσ φλθσ για να επιτφχουν
καλφτερα αποτελζςματα, θ οποία γίνεται ςυνεχϊσ και πιο ςφνκετθ, πιο περίπλοκθ,
που φανερϊνει τθν αντίςτοιχθ νοθτικι ςυμβολι και προςαρμογι. Αργότερα,
βλζπουμε νζεσ τεχνικζσ, ςυγκεκριμζνθ τεχνογνωςία, νζεσ ανακαλφψεισ κακϊσ και
προςπάκειεσ αιςκθτικισ αποτφπωςθσ. Θ επόμενθ ερευνθτικι ςκοπιά θ οποία
προςπακεί να δϊςει απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που αφοροφν ςτθν καταγωγι και
εξζλιξθ του ανκρϊπου κακϊσ και ςε μια ςειρά άλλων που δθμιουργοφνται από
αυτόν τον βαςικό κορμό, είναι εκείνθ τθσ Ραλαιολικικισ αρχαιολογίασ.

1.1. Η ςυμβολό τησ Παλαιοανθρωπολογύασ και τησ
Αρχαιολογύασ
Σ’ αυτό το κεφάλαιο κα προςπακιςουμε να δοφμε τισ απαντιςεισ ςε
ερωτιματα που απαςχολοφν τον άνκρωπο διαχρονικά ςε ςχζςθ με τθν καταγωγι
του και τθν εξζλιξι του ςε όλα τα επίπεδα. Ρριν περάςουμε ςϋ αυτό το ςθμείο, το
οποίο κα εξετάςουμε από τθν ςκοπιά των ερευνϊν τόςο τθσ ανκρωπολογίασ όςο
και τθσ αρχαιολογίασ, είναι ςθμαντικό να δοφμε ποια θ ςυμβολι των δυο
επιςτθμϊν ςε όλθ τθ διαδικαςία τθσ επιςκόπθςθσ του βαςικοφ προβλθματιςμοφ.

1.1.1. Η Παλαιοανθρωπολογύα
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Ξεκινϊντασ με ζναν οριςμό τθσ παλαιοανκρωπολογίασ, πριν
φκάςουμε ςτισ διαχρονικζσ μελζτεσ και τα ςυμπεράςματά τθσ, κα λζγαμε
ςυνοπτικά ότι θ παλαιοανκρωπολογία είναι κλάδοσ τθσ ανκρωπολογίασ που
μελετά τα απολικωμζνα υπολείμματα τθσ προζλευςθσ, τθσ εξζλιξθσ, τθσ
προςαρμογισ και τθσ ςυμπεριφοράσ του ανκρϊπου (Barnand 2011). Οι
ερευνθτζσ ςε αυτό το πεδίο ενδιαφζρονται να κακορίςουν από που
καταγόμαςτε και πόςο πίςω ςτο χρόνο φκάνουν οι ρίηεσ μασ, γιατί και πϊσ
ζγινε αυτι θ εξζλιξθ. Ρροςπακοφν να καταδείξουν τθν ανκρϊπινθ
ποικιλομορφία και τισ αιτίεσ φπαρξισ τθσ, κακϊσ και τουσ παράγοντεσ που
τθν επθρεάηουν. Σθμαντικά ηθτιματα διερεφνθςθσ αφοροφν ςτο πϊσ θ
βιολογία και ο πολιτιςμόσ αλλθλεπιδροφν (Barnand 2011). Οι
παλαιοανκρωπολόγοι περιγράφουν τα απολικϊματα των ανκρωποειδϊν
πικικων και των ανκρϊπινων ειδϊν και τα ςυγκρίνουν με ηωντανοφσ
ςυγγενείσ
και
αν
παρουςιάηουν
ομοιότθτεσ ι κοινά χαρακτθριςτικά, τα
εντάςςουν ςτα φυλογενετικά δζνδρα. Ο
ςυνδυαςμόσ των παραπάνω με τθν
δυνατότθτα
χρονολόγθςθσ
των
απολικωμάτων κακϊσ και τθν γνϊςθ τθσ
προζλευςισ τουσ πιςτοποιοφν τον χρόνο,
τον τόπο και τθν διάρκεια τθσ εξζλιξθσ ι
τθσ ειδογζνεςθσ. Θ μελζτθ τθσ
ςυμπεριφοράσ ςφγχρονων ανκρωποειδϊν
πικικων βοθκά ςτθν διερεφνθςθ και ςτθν
καταςκευι εικαςιϊν για εκείνων των
παρελκόντων. Ηϊα με παρόμοια δομι και
μζγεκοσ
παρουςιάηουν
παρόμοια
Εικόνα 1 εξϊφυλλο του Système des
κοινωνικι δομι δίνοντασ ςθμαντικζσ
animaux sans vertèbres, Jean Baptiste
Lamarck
πλθροφορίεσ για το παρόν και το
παρελκόν (Stringer and Andrews 2006).
Οι πρϊτεσ πιο ςαφείσ παρατθριςεισ για τθν εξελικτικι καταγωγι του
Ανκρϊπου από το ηωικό κόςμο ζγιναν από τον φυςιοδίφθ του 18 ου αιϊνα,
Jean Baptiste Lamarck. Το 1801, δθμοςίευςε το Système des animaux sans
vertèbres (εικ. 1), ζνα ςθμαντικό ζργο ςτθν ταξινόμθςθ των αςπόνδυλων,
όρο τον οποίο εφθφρε ο ίδιοσ. Σε μία δθμοςίευςθ του 1802, ζγινε ζνασ από
τουσ πρϊτουσ που χρθςιμοποίθςαν τον όρο βιολογία με τθν ςφγχρονθ
ςθμαςία του. Ο Lamarck ςυνζχιςε το ζργο του ςτθν βιολογία των
αςπόνδυλων ωσ αυκεντία. Στθ ςφγχρονθ εποχι, ο Lamarck μνθμονεφεται
κυρίωσ για τθν κεωρία τθσ κλθρονομικότθτασ των επίκτθτων
χαρακτθριςτικϊν, αποκαλοφμενθ και μαλακι κλθρονομικότθτα ι
Λαμαρκιςμόσ (Damkaer 2002). Ωςτόςο, θ ιδζα του για τθν μαλακι
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κλθρονομικότθτα ιταν ίςωσ απιχθςθ τθσ λαϊκισ ςοφίασ τθσ εποχισ, αποδεκτι από
πολλοφσ φυςιοδίφεσ. Θ ςυνειςφορά του
Lamarck ςτθν εξελικτικι κεωρία ςυνίςταται από
τθν πρϊτθ πραγματικά ςυνεκτικι κεωρία
εξζλιξθσ, ςτθν οποία μια αλχθμιςτικι
περιπλεκτικι δφναμθ οδθγεί τουσ οργανιςμοφσ
ςτθν κλίμακα τθσ πολυπλοκότθτασ, και μία άλλθ
περιβαλλοντικι δφναμθ τουσ προςαρμόηει ςτα
τοπικά περιβάλλοντά τουσ μζςω τθσ χριςθσ ι
παφςθσ
τθσ
χριςθσ
χαρακτθριςτικϊν,
διαφοροποιϊντασ
τουσ
από
άλλουσ
οργανιςμοφσ. Εκείνοσ όμωσ, που παρουςίαςε
μια ολοκλθρωμζνθ κεωρία για τθν εξζλιξθ ιταν
ο Κάρολοσ Δαρβίνοσ ςτα ζργα του Θ καταγωγι
των ειδϊν και θ Εμφάνιςθ του ανκρϊπου
Εικόνα 2 εξϊφυλλο του On the Origin of
(Coleman 1977).
Species by Means of Natural Selection,
ο
Ο Κάρολοσ Δαρβίνοσ, τον 19 ανζπτυξε Charles Darwin
τθ κεωρία τθσ Φυςικισ Επιλογισ και τθσ
εξζλιξθσ των ειδϊν. Μεγάλθ ςυνειςφορά του επίςθσ κεωρείται το γεγονόσ ότι
ςυνδφαηε πλθροφορίεσ από διαφορετικά ερευνθτικά πεδία για να μορφοποιιςει
τθν κεωρία του (Barnand 2011). Μια ριηοςπαςτικι επίςθσ τομι για τα δεδομζνα τθσ
εποχισ και τθσ αντίλθψθσ ωσ τότε για τθν καταγωγι του είδουσ μασ, αποτζλεςε ο
προςδιοριςμόσ τθσ καταγωγισ του ανκρϊπου ςτθν Αφρικι εικάηοντασ, ότι με τον
χιμπατηι και τον γορίλα προζρχονταν από κοινό πρόγονο, βαςιηόμενοσ ςτισ μελζτεσ
των προδαβιρνιςτϊν. Στα χρόνια που μεςολάβθςαν από τθν δθμοςίευςθ, το 1859,
του πρωτοποριακοφ του ςυγγράμματοσ “On the Origin of Species by Means of
Natural Selection” (εικ. 2), ζωσ ςιμερα, θ κεωρία τθσ εξζλιξθσ ζχει αποτελζςει τθν
βάςθ για όλεσ τισ ζρευνεσ από εκεί και φςτερα που αφοροφν ςτα ηϊντα είδθ, ςτθν
ποικιλομορφία τουσ και ςτθν εξζλιξι τουσ, ϊςτε να βαςιςτοφν, να εξελιχκοφν και να
κεμελιωκοφν οι κεωρίεσ και τα ςυμπεράςματα των επιςτθμϊν τθσ ίδιασ τθσ
Ανκρωπολογίασ, τθσ Γεωλογίασ και τθσ Αρχαιολογίασ και να ςυνεργαςτοφν για τθν
εγγφτθτα των ερευνϊν (Relethford 2004).
Από τισ πρϊτεσ δθμοςιευμζνεσ κεωρίεσ του Δαρβίνου ςτα μζςα του 19 ου
αιϊνα και μετά, επικράτθςε όγκοσ δθμοςιεφςεων και γιγάντιεσ διαμάχεσ μεταξφ
των φανατικϊν οπαδϊν τθσ κεωρίασ, κακϊσ και των εχκρικϊν προσ αυτιν. Οι
ιδεολογικζσ ςυγκροφςεισ, μζςα από τισ οποίεσ διαμορφϊκθκε θ
Ραλαιοανκρωπολογία τον 19ο αιϊνα, ςτιγμάτιςαν ςθμαντικά τθν μετζπειτα πορεία
τθσ, μζχρι τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ του 20ου αιϊνα. Ζτςι ςτα κυρίαρχα αφθγιματα
επικρατεί το δίπολο αν ο άνκρωποσ ωσ μοναδικά «εκλεπτυςμζνο είδοσ»
εξελιςςόταν παράλλθλα ςτισ τρείσ Θπείρουσ χωρίσ να λαμβάνεται υπ’ όψιν θ
Φυςικι Επιλογι, και απ’ τθν άλλθ πλευρά το άλλο αφιγθμα που απζδιδε τα
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χαρακτθριςτικά ςε μια Φυςικι Επιλογι των Ιςχυρϊν, χωρίσ να
προςμετρείται κανζνασ άλλοσ παράγοντασ, ζνα αφιγθμα το οποίο
αποτζλεςε και φυλετικό ιδεολόγθμα ςε αρκετζσ των περιπτϊςεων (Bernand
2004). Από τθν δεκαετία του 1980 και μετά φαίνεται να αναςυγκροτείται ο
κλάδοσ τθσ Ραλαιοανκρωπολογίασ, ςτθν ζξαρςθ των κεωρθτικϊν
ςυηθτιςεων και προβλθματιςμϊν που επικρατοφςε ςτο χϊρο τθσ ευρφτερθσ
Ανκρωπολογίασ. Θ Ραλαιοανκρωπολογία απζκτθςε μεκοδολογικά και
κεωρθτικά εργαλεία ςφνκετα και αποτελεςματικά, που τθσ επιτρζπουν να
μελετιςει τα προβλιματα, εγκαταλείποντασ παλαιότερεσ πρακτικζσ και
κεωριςεισ, με ςθμαντικι εργαςτθριακι δουλειά και διαρκι εξαντλθτικι
κεωρθτικι αναηιτθςθ ςυλλαμβάνοντασ ςε μια πιο ςφαιρικι εικόνα τθσ
αρχζγονθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ και των προγόνων αυτοφ (Leakey
1996).
Κομβικό ςτοιχείο ςτθν πρόςλθψθ τθσ καταγωγισ και τθσ εξζλιξθσ του
ανκρϊπου αλλά και τθσ Ραλαιοανκρωπολογίασ ωσ δομικοφ κλάδου τθσ
Ανκρωπολογίασ, αποτζλεςε θ μοριακι ι βιολογικι ανκρωπολογία
(Relethford 2004), θ οποία μελετϊντασ τα αρχαία γονιδιϊματα κατάφερε να
δϊςει απαντιςεισ και ςυγκεκριμζνεσ κατευκφνςεισ ςτισ κεωρθτικζσ
καταςκευζσ και ςτισ ζρευνεσ. Ζτςι το αρχαίο DNA και θ ςυςτθματικι μελζτθ
του αποτζλεςε πόλο ζλξθσ για τουσ ανκρωπολόγουσ που μελετοφν το
μακρινό παρελκόν του είδουσ μασ και αναπόςπαςτο κομμάτι των ερευνϊν.
Οι μεταναςτεφςεισ, το δθμογραφικό προφίλ και θ δυναμικι των
πλθκυςμϊν, και προςφάτωσ οι φυλογενετικζσ ςχζςεισ εξαφανιςμζνων ωσ
προσ τον ςφγχρονο άνκρωπο ειδϊν του γζνουσ Homo (Ραπαγεωργοποφλου
2015), μελετϊνται με τθ ςυνδρομι των παλαιογενετικϊν αναλφςεων. Στθν
αρχαιολογία και ςτθν ανκρωπολογία, αυτό γίνεται μελετϊντασ κυρίωσ τον
υλικό πολιτιςμό και τα μορφολογικά ανκρωπολογικά χαρακτθριςτικά για τα
οποία όμωσ δεν είναι ακόμθ αποδεδειγμζνθ θ ςχζςθ γονότυπου,
φαινοτφπου και περιβάλλοντοσ. Το αρχαίο DNA ζδωςε τθ δυνατότθτα να
προςπεραςτεί θ ςχζςθ ςυγγζνειασ που προςδιορίηεται μόνο μζςω του
υλικοφ πολιτιςμοφ και να μελετιςουμε βακφτερα τθ βιολογικι ιςτορία των
προϊςτορικϊν πλθκυςμϊν (Ραπαγεωργοποφλου 2015). Θ εργαςία του Luca
Cavalli-Sforza, ςτθ δεκαετία του 1970 και του 1980, ίδρυςε το ςφγχρονο
πεδίο τθσ αρχαιογενετικισ (archaeogenetics), θ οποία επιχείρθςε να
αναςυνκζςει τθ δθμογραφικι ιςτορία του ανκρϊπου από τα πρότυπα τθσ
γενετικισ ποικιλότθτασ ςε ςφγχρονουσ πλθκυςμοφσ.
Ραράλλθλα με τα ςυμπεράςματα των φυλογεωγραφικϊν μεκόδων
που ζχουν κυριαρχιςει ςτθν παλαιογενετικι τα τελευταία 15 χρόνια, ζχουν
αναπτυχκεί νζεσ ςτατιςτικζσ προςεγγίςεισ ςτον τομζα τθσ ςφγχρονθσ
γενετικισ των πλθκυςμϊν. Θ ςυμφυισ κεωρία (Ραπαγεωργοποφλου 2015),
για παράδειγμα, χρθςιμοποιεί μια αναδρομικι προβολι των γενεαλογιϊν,
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προκειμζνου να υπολογίςει τισ πικανότθτεσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ διαφορετικζσ
γενεαλογίεσ ςυγκλίνουν ςε ζναν κοινό πρόγονο κάτω από μια ςειρά διαφορετικϊν
δθμογραφικϊν ςυνκθκϊν όπωσ ςτακερότθτα του πλθκυςμοφ, αφξθςθ,
μετανάςτευςθ (Ραπαγεωργοποφλου 2015). Θ πρόκλθςθ τθσ πλθκυςμιακισ
γενετικισ είναι θ αναγνϊριςθ των ιςτορικϊν ςεναρίων, τα οποία οδθγοφν ςε
ςυγκεκριμζνα φυλογενετικά δζντρα. Θ λφςθ ςτο πρόβλθμα αυτό είναι θ διερεφνθςθ
-με προςομοίωςθ- διαφορετικϊν ιςτορικϊν ςεναρίων και θ αναηιτθςθ των
ςυνκθκϊν, υπό τισ οποίεσ τα παρατθροφμενα δεδομζνα, ι κάποια περιγραφι των
δεδομζνων, ζχουν τθν υψθλότερθ πικανότθτα να προκφψουν (Ραπαγεωργοποφλου
2015). Θ πλθροφοριακι αξία των δεδομζνων μεγιςτοποιείται, όταν τα δείγματα που
χρθςιμοποιοφνται ςυνδζονται άμεςα με τθ γεωγραφία και τθ χρονολογία του
ερωτιματοσ και δεν είναι προϊόντα επαγωγικοφ ςυμπεράςματοσ, βάςει, δθλαδι,
των ςφγχρονων κατανομϊν, αλλά πραγματικι ανάλυςθ ςε αρχαιολογικό υλικό. Μια

Εικόνα 3 Κοινά ςτοιχεία ςτο Dna του ανκρϊπου του Neanderthal και του ςφγχρονου ανκρϊπου.
Markus Matzel/Ullstein Bild, Getty Images.
(https://science.howstuffworks.com/life/evolution/why-did-neanderthals-become-extinct.htm)

από τισ ςθμαντικότερεσ εφαρμογζσ τθσ παλαιογενετικισ ζρευνασ είναι θ κατανόθςθ
των φυλογενετικϊν ςχζςεων των ςφγχρονων ανκρϊπων και των εξαφανιςμζνων
ειδϊν του γζνουσ Homo (Ραπαγεωργοποφλου 2015).

Οι πρϊτεσ κεωρίεσ διατυπϊκθκαν με τθν αλλθλοφχθςθ μικροφ τμιματοσ
μιτοχονδριακοφ DNA Νεάντερταλ και υποςτιριηαν ότι, πικανότατα, γονιδιακι ροι
ανάμεςα ςτουσ Νεάντερνταλ και ςτουσ ανατομικά ςφγχρονουσ ανκρϊπουσ είτε δεν
υπιρξε, είτε ιταν τόςο μικρι ϊςτε να μθν είναι πλζον διακριτι (Green et al. 2008).
Θ ςχεδόν πλιρθσ αλλθλοφχθςθ του πυρθνικοφ γονιδιϊματοσ των Νεάντερνταλ το
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2010 ζδειξε με βεβαιότθτα ότι υπιρξε γονιδιακι πρόςμειξθ με τουσ
ανατομικά ςφγχρονουσ ανκρϊπουσ (Green et al. 2010) (εικ. 3).
Ραρατθρικθκε, επίςθσ, ότι οι Νεάντερνταλ μοιράηονται περιςςότερα κοινά
γενετικά γνωρίςματα με τουσ ςφγχρονουσ Ευραςιάτεσ παρά με τουσ
ςφγχρονουσ Αφρικανοφσ, υποδθλϊνοντασ εντονότερθ γονιδιακι ροι προσ
τουσ προγόνουσ των πλθκυςμιακϊν ομάδων μθ-αφρικανικισ καταγωγισ.
Ρικανά ςενάρια γενετικισ πρόςμειξθσ υποςτθρίηουν ότι θ γονιδιακι ροι
ςυνζβθ μετά τθ μετακίνθςθ των ςφγχρονων ανκρϊπων από τθν Αφρικι ςτθν
Ευραςία, αλλά δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο θ διαφοροποίθςθ να
οφείλεται ςε διαφορετικζσ ομάδεσ του γζνουσ Homo που είχαν ιδθ
διαμορφωκεί ςτθν Αφρικι (Green et al. 2010). Ο χρόνοσ διαχωριςμοφ των
Νεάντερνταλ από τουσ ςφγχρονουσ ανκρϊπουσ ζχει υπολογιςκεί ςτα 500
Kya βάςει του μιτοχονδριακοφ DNA, ςτα 800 Kya βάςει του πυρθνικοφ DNA
και ςτα 270-440 Kya ςυνυπολογίηοντασ και τα δφο (Green et al. 2010, Reich
et al. 2010).

1.1.2 Η Παλαιολιθικό Αρχαιολογύα
Θ Ραλαιολικικι Αρχαιολογία, όπωσ και θ Ραλαιοανκρωπολογία,
χαρακτθρίηεται ωσ ζνασ από τουσ βαςικότερουσ επιςτθμονικοφσ πυλϊνεσ
ςτθν κατανόθςθ και ςτθ βακιά διερεφνθςθ του ανκρϊπινου παρελκόντοσ,
τθσ ερμθνείασ του και τθσ ανάδειξισ του. Θ Ραλαιολικικι Αρχαιολογία
γεννικθκε μζςα από τθ διαχρονικι ανάγκθ του ανκρϊπου να γνωριςτεί με
τισ ρίηεσ του και ςυμπαραςφρκθκε, με αποτζλεςμα να γίνει ζνασ αυτοτελισ
επιςτθμονικόσ κλάδοσ, από τισ αναςτοχαςτικζσ ςυηθτιςεισ των τελϊν του
19ου αιϊνα, όπου οι εξελίξεισ ςτθν ευρφτερθ ανκρωπολογία και τισ κετικζσ
επιςτιμεσ, όπωσ θ γεωλογία και θ φυςικι (Trigger 1989: 93), προςζφεραν
τισ επαναςτατικζσ ιδζεσ τουσ ςε κοςμοκεωρίεσ που μζχρι τότε αποδίδονταν
ςτθ κεϊκι φπαρξθ και παρζμβαςθ.
H αναηιτθςθ τθσ καταγωγισ του ανκρϊπου και οι εξελικτικζσ
κεωρίεσ αποτζλεςαν τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία οικοδομικθκε θ
Ραλαιολικικι Αρχαιολογία. Το 1865 ο John Lubbock χωρίηει για πρϊτθ φορά
τθν εποχι του λίκου ςε Ραλαιολικικι και Νεολικικι ςτο βιβλίο του
Prehistoric Times ονοματίηοντασ το αντικείμενο τθσ Ραλαιολικικισ
Αρχαιολογίασ (Trigger 1989: 98-100). Είχαν προθγθκεί οι παρατθριςεισ του
Boucher de Parthes ο οποίοσ παρατιρθςε ότι λίκινα εργαλεία με
επεξεργαςία βρζκθκαν ςε ςυνάφεια με οςτά ηϊων τα οποία είχαν
εξαφανιςτεί δίνοντασ ζτςι ςτοιχεία για τθν παλαιότθτα του είδουσ, αλλά οι
επικρατοφςεσ μζχρι τότε κοςμοκεωρθτικζσ απόψεισ για τθν δθμιουργία και
το βάκοσ του ανκρϊπινου παρελκόντοσ δεν επζτρεψαν τθ βακφτερθ
ανάλυςι τουσ (Bernand 2004). Σθμαντικι ιταν και θ ςυμβολι τθσ
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Σκανδιναβικισ Αρχαιολογίασ του Thomsen και Worsaae οι οποίοι ζκεςαν και τθν
βάςθ τθσ μελζτθσ τθσ προϊςτορικισ αρχαιολογίασ με βάςθ τα τεχνολογικά
κατάλοιπα και προςπάκθςαν να εξθγιςουν τισ μεταβολζσ ςε όλα τα επίπεδα του
ςκανδιναβικοφ παρελκόντοσ κακϊσ και τθν κακθμερινι ηωι των προϊςτορικϊν
ανκρϊπων (Trigger 1989). Από εκείνθ τθ δεκαετία και μετά θ Ραλαιολικικι
Αρχαιολογία με βαςικό ερευνθτικό πεδίο τισ βραχοςκεπζσ τθσ Νότιασ Γαλλίασ,
ζςτρεψε το ενδιαφζρον τθσ ςτθν ακριβι χρονολόγθςθ τθσ αρχαιότερθσ ανκρϊπινθσ
παρουςίασ εκεί. Ζνα ακόμα ερϊτθμα που πραγματεφτθκε ιταν το κατά πόςον
μποροφςαν να ανιχνευτοφν εξελικτικζσ τάςεισ κατά τθν Ραλαιολικικι Εποχι,
πράγμα που κα ςιμαινε, ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ εξελικτικισ κεωρίασ,
μορφολογικά και πολιτιςμικά πιο ςφνκετα ανκρϊπινα κατάλοιπα. Ξεκινά, βάςθ
αυτισ τθσ λογικισ, θ ταξινόμθςθ των κζςεων ςε χρονολογικι ςειρά (Trigger 1989).
Το πρϊτο βιμα ςτθ χρονολογικι διάκριςθ και αρχαιολογικι υποδιαίρεςθ
τθσ Ραλαιολικικισ εποχισ ζγινε από τον Mortillet (Trigger 1989), ο οποίοσ
προςπάκθςε να ςυνεχίςει το ζργο που ιδθ είχε κάνει ο Lartet ςτθ Δορδόνθ το 1863,
όπου και ςυνειδθτοποίθςε ότι θ Ραλαιολικικι διακρίνεται ςε μια ςειρά από φάςεισ
με βάςθ τα παλαιοντολογικά κατάλοιπα των ηϊων και τα τεχνουργιματα. Ο ίδιοσ
μελζτθςε και χϊριςε ςε τρεισ φάςεισ τα παλαιοντολογικά κατάλοιπα, ενϊ ο
Mortillet, παρότι ο ίδιοσ ιταν παλαιοντολόγοσ, κεϊρθςε ότι ζπρεπε θ Ραλαιολικικι
διαίρεςθ να γίνει με βάςθ τα αρχαιολογικά κατάλοιπα ακολουκϊντασ το ζργο των
Lubbock και Worsaae (Trigger 1989: 99). Ραρόλα αυτά δεν κατάφερε να ξεφφγει
από το αντικείμενο του, τθν γεωλογία, ςτθριηόμενοσ ζτςι ςτθν ςτρωματογραφία
προκειμζνου να κακιερϊςει μια χρονολογικι ακολουκία, αδυνατϊντασ να εκτιμιςει
τθν τυπολογία ωσ μζςο χρονολόγθςθσ, ςε ζνα γενικότερα αμφιλεγόμενο
επιςτθμονικό κλίμα όπου μόνο οι ςτρωματογραφικζσ αποδείξεισ ιταν κακολικά
αποδεκτζσ. Από τα μζςα του 19ου αιϊνα και μετά θ Ραλαιολικικι Αρχαιολογία
ζπαιηε ςθμαντικό ρόλο ωσ επιςτιμθ και είχε αρχίςει να προκαλεί μεγάλο
ενδιαφζρον και πολλζσ ςυηθτιςεισ ςε όλουσ τουσ κοινωνικοφσ κφκλουσ (Trigger
1989).
Θ ανάπτυξι τθσ ςτισ χϊρεσ του ςθμερινοφ ευρωπαϊκοφ Βορρά, τθσ ζδινε ζνα
ακόμα μεγαλφτερο κφροσ, μιασ και θ Αγγλία με τθ Γαλλία ιταν τα παγκόςμια κζντρα
ςε όλα τα επίπεδα. Το ενδιαφζρον ςτράφθκε ςτθν παλαιότθτα των ςυγκεκριμζνων
εκνϊν, και θ διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία τθσ παλαιολικικισ αρχαιολογίασ με τθ
γεωλογία και τθν παλαιοντολογία κεωρικθκε ότι μποροφςε να φζρει κάκε
απόδειξθ ςε ςχζςθ με αυτό και μια νζα ερμθνεία του κόςμου τθσ Δφςθσ. Ραρόλα
αυτά όμωσ θ ερμθνεία των τεχνουργθμάτων ωσ μζςο χρονολόγθςθσ και αποδείξεων
τθσ πολιτιςμικισ εξζλιξθσ παρζμενε μια εναςχόλθςθ των ςκανδιναβϊν
προϊςτοριολόγων, διατθρϊντασ ακόμα ζνα τεράςτιο κενό ςτθν επιςτθμονικι δομι
τθσ παλαιολικικισ αρχαιολογίασ (Trigger 1989).
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Ρζραςαν αρκετζσ δεκαετίεσ, γεννικθκαν νζεσ προςεγγίςεισ και
ρεφματα που επθρζαςαν ςθμαντικά, όριςαν, και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ
επικακόριςαν τθν αρχαιολογικι μεκοδολογία και ζρευνα εν ςυνόλω,
ςυμπαραςφροντασ και τθν
παλαιολικικι αρχαιολογία.
Στα τζλθ του 19ου αιϊνα είχαν
ζρκει ςτο φωσ κατάλοιπα από
διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ
και εκτόσ τθσ Ευρϊπθσ.
Οι
πραγματικζσ
επιςτθμονικζσ επαναςτάςεισ
όμωσ ςτο χϊρο ιρκαν λίγα
χρόνια μετά το Β’ Ραγκόςμιο
Ρόλεμο, όταν παρατθρείται
και μια γριγορθ ανάπτυξθ
τθσ διεπιςτθμονικότθτασ και
τθσ
εφαρμογισ
ςτθν
αρχαιολογία των φυςικϊν και
κετικϊν επιςτθμϊν (Renfrew
& Bahn 2001). Οι οικολογικζσ
προςεγγίςεισ του Clark με
Εικόνα 4 Εξϊφυλλο του ςυλλογικοφ τόμου Science in
Archaeology, Brothwell D. & Higgs (edt)
κομβικό
παράδειγμα
τθν
αναςκαφι ςτο Starr Carr τθσ
Βρετανίασ, ζχουν καταδείξει τθ ςθμαςία των περιβαλλοντικϊν αναλφςεων
ςτθν αναςφνκεςθ των μορφϊν προςαρμογισ του παλαιοανκρϊπου ςτο
παλαιοπεριβάλλον (Renfrew & Bahn 2001). Μια από τισ πιο ςθμαντικζσ
τομζσ ζρχεται με τθ μζκοδο χρονολόγθςθσ με ραδιενεργό άνκρακα (C14) το
1949 από τον Libby. Οι αρχαιολόγοι μποροφςαν να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ
απόλυτεσ θλικίεσ για ευριματα και κζςεισ.
Το 1963 το ζργο των Brothwell και Higgs με τθν ςυμβολι 55 ακόμα
ειδικϊν, Θ Επιςτιμθ ςτθν Αρχαιολογία, (εικ. 4) περιγράφει τισ μεκόδουσ
ανάλυςθσ και χρονολόγθςθσ των ανκρωπίνων -ςυμπεριλαμβανομζνων και
των τεχνζργων- και περιβαλλοντικϊν καταλοίπων και αποτελεί τθν
προγραμματικι διακιρυξθ για τθν εφαρμογι των επιςτθμονικϊν τεχνικϊν
ςτθν αρχαιολογικι διαδικαςία (Renfrew & Bahn 2001). Τθν ίδια δεκαετία θ
Νζα Αρχαιολογία με βαςικό εκφραςτι τθσ τον L. Binford, αλλάηει τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ αρχαιολογικισ διαδικαςίασ και τθσ αντίλθψθσ για το
παρελκόν. Δίνεται μεγαλφτερθ ζμφαςθ ζτςι ςε προγράμματα με πλιρωσ
κακοριςμζνουσ επιςτθμονικοφσ ςτόχουσ και ςυγκεκριμζνα ερωτιματα ςε
ςχζςθ με το ανκρϊπινο παρελκόν και με εκτενι εφαρμογι των νζων
μεκόδων τθσ αναςκαφικισ ζρευνασ, αντλϊντασ ςτοιχεία από τθν
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αρχαιολογία των πζντε θπείρων, ςε μια διαρκι αναηιτθςθ για τισ απαρχζσ του
ανκρϊπινου είδουσ.
Κακοριςτικό ςθμείο για τθν Ραλαιολικικι Αρχαιολογία αποτζλεςε το
ερευνθτικό πρόγραμμα του ηεφγουσ Leakey ςτθν ανατολικι Αφρικι. Το 1931
άρχιςαν τθν αναηιτθςθ απολικωμζνων ανκρϊπινων οςτϊν ςτο φαράγγι Olduvai και
το 1959, θ Mary Leakey ανακάλυψε το πρϊτο από τα πολλά απολικωμζνα οςτά
πρϊιμων ανκρωπίδων ςε ςυνάφεια με λικοτεχνίεσ, ορίηοντασ το 2,3 Mya ωσ ςθμείο
ζναρξθσ τθσ ιςτορίασ του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ ςτθ γθ1 (Leakey 1996, Barnard
2011). Θ Αφρικι μετά από αυτό ςυγκζντρωςε το ενδιαφζρον και τθν προςοχι των
επιςτθμόνων για τθν αναηιτθςθ τθσ καταγωγισ και τθσ εξζλιξθσ του ανκρϊπου και
τθσ ιςτορίασ του πολιτιςμοφ. Θ αρχαιολογία τθσ αποτζλεςε επίςθσ και το
αντικείμενο κεωρθτικϊν ςυηθτιςεων μεταξφ των Lewis Binford, C. K. Brain, Glynn
Isaac και άλλων ςε ςχζςθ με τθν πικανι τροφοςυλλεκτικι και κθρευτικι
ςυμπεριφορά των προγόνων μασ (Renfrew & Bahn 2001). Θ Ραλαιολικικι
Αρχαιολογία και θ παλαιοανκρωπολογία παίρνουν νζα ϊκθςθ, και ορίηονται νζοι
ςτόχοι και νζεσ βάςεισ ςτισ ζρευνεσ.

1.3. Σο γϋνοσ του Ανθρώπου και τα χαρακτηριςτικϊ του
Θ αναγνϊριςθ των πρϊτων χαρακτθριςτικϊν του γζνουσ μασ και τα κριτιρια
τθσ ανκρωποποίθςθσ και τθσ εξζλιξισ τθσ, είναι κζματα που ζχουν προκαλζςει το
επιςτθμονικό και μθ ενδιαφζρον διαχρονικά. Αν κάτι ςιμερα μποροφμε να
δεχτοφμε ωσ δεδομζνο, είναι ότι τα γνωρίςματα εξελίχκθκαν ςταδιακά με πολλοφσ
παράγοντεσ να ζχουν ςυμβάλει ς’ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
ςιμερα με τον όγκο των αποτελεςμάτων των ερευνϊν ςε μια ςειρά από επιςτιμεσ
να αυξάνεται, κεωρείται παγιωμζνο ςυμπζραςμα ότι οι Homo χαρακτθρίηονται για
τθν πιο «εκλεπτυςμζνθ» μορφι τουσ, από το αυξθμζνο μζγεκοσ του εγκεφάλου, τθ
μείωςθ του μεγζκουσ του προςϊπου και των δοντιϊν και το πολιτιςμικό παράγωγο
ωσ μζςον προςαρμογισ, που ςε ζνα πρϊτο επίπεδο παρατθρείται με τθν καταςκευι
και τθ χριςθ των λίκινων εργαλείων (McHenry & Coffing 2000, Dennell 2010). Θ
επεξεργαςία του λίκου και θ καταςκευι των εργαλείων ζχει ωσ ςθμείο ζναρξθσ τθ
χρονικι εκείνθ ςτιγμι και με βάςθ τισ ςυνκικεσ εκείνεσ, που οι αρχζγονοι πρόγονοι
παρατιρθςαν ότι από οριςμζνα ςκλθρά πετρϊματα με τθν κατάλλθλθ κροφςθ,
αποςπϊνται κραφςματα με κοφτερζσ ακμζσ, τα οποία διαμόρφωςαν νζεσ
προςαρμοςτικζσ ςυνκικεσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν ανάπτυξθ νζων τεχνικϊν
πρόςκτθςθσ τθσ τροφισ και διευκόλυναν τθν πρόςβαςθ ςε μια νζα πθγι τροφισ,
πλοφςιασ ςε ενζργεια, που είναι το κρζασ (Larick and Ciochon 1996, Rolland 1998,
Ambrose 2001,Dennell 2009).

1

Τα ευριματα και τθ ςθμαςία τουσ κα ςυηθτιςουμε ςε επόμενο κεφάλαιο.
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Ο
γεωγραφικόσ
εντοπιςμόσ
των
παλαιότερων
κζςεων,
που
ςτθρίηεται
ςτο
ςυνδυαςμό
παλαιοανκρωπολογ
ικϊν
και
αρχαιολογικϊν
Εικόνα 6 Lomekwi 3, West Turkana, Kenya (Nature 2015)
ευρθμάτων και τισ
απόλυτεσ μεκόδουσ χρονολόγθςθσ, εντοπίηεται ςτθν Αφρικι και πιο
μεταξφ των περιοχϊν του νότιου και ανατολικοφ τμιματοσ. Θ παρατιρθςθ
αποτελεί ζνα τυχαίο γεγονόσ, μιασ και όλεσ
οι
κζςεισ,
βρίςκονται
κοντά
ςε
θφαιςτειογενείσ περιοχζσ, ςτισ οποίεσ
μζχρι και ςιμερα εντοπίηεται ζντονθ
θφαιςτειακι
δράςθ,
γεγονόσ
που
διευκολφνει τθ ραδιοχρονολόγθςθ με τθ
μζκοδο Κ40/Ar40. Στθ νότια Αφρικι
πρόκειται για αςβεςτολικικά ςπιλαια (π.χ.
Sterkfontein, Makapansgat, Swartkrans)
που ςχθματίςτθκαν από τθ δράςθ
καρςτικϊν φαινόμενων και είναι πλιρθ
ςτερεϊν αποκεμάτων. Βορειότερα, από το
νότο τθσ Τανηανίασ και μζχρι τα ςφνορα
μεταξφ Αικιοπίασ και Σομαλίασ, τα
προϊςτορικά θφαιςτειακά ςτρϊματα Εικόνα 5 Λομζκβια λικοτεχνία περ.3,3 εκατ. π.π.
διαδζχονται το ζνα το άλλο κατά μικοσ Lomekwi 3 (Nature 2015)
του τεκτονικοφ ριγματοσ Rift. Στθν Τανηανία βρίςκουμε τα κοιτάςματα:
Laetoli, Olduwai, Natron. Στθν Κζνυα αυτά των: Baringo, Lomekwi, Lothfam
και Koobi Fora και ςτθν Αικιοπία, ανατολικά τθσ λίμνθσ Turkana, τουσ
ςχθματιςμοφσ τθσ Shungura ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Omo, Melka Kunture,
Walli Shebeli και Hadar (Hours 2001).
Οι τελευταίεσ και αρχαιότερεσ χρονολογιςεισ τθσ παλαιότθτασ του
ανκρϊπινου είδουσ είναι αποτζλεςμα των αναςκαφϊν του 2011 ςτο
Lomekwi 3 τθσ Κζνυασ ςτθν λίμνθ Turkana, οι οποίεσ ζφεραν ςτο φωσ τα
αρχαιότερα λίκινα εργαλεία in situ (εικ. 6) που πάνε πίςω κατά πολλά χρόνια
τθν αρχι του είδουσ ςτα ±3,3 Mya και ειςάγουν ςτθν αρχαιολογικι μελζτθ
ζναν νζο λικοτεχνικό πολιτιςμό, το λομζκβιο (Harmand et al. 2015) (εικ. 5).
Μζχρι τθν ανακάλυψθ τθσ Λομζκβιασ λικοτεχνίασ τα αρχαιότερα εργαλεία
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προζρχονταν από τθν περιοχι Gona τθσ Αικιοπίασ και χρονολογικθκαν ςτα 2,6-2,5
Mya (Semaw 2000). Τα αρχαιότερα εργαλεία αυτοφ του τφπου ζχουν βρεκεί ςτθν
Ανατολικι Αφρικι, ςε κζςεισ κατά μικοσ τθσ κοιλάδασ που διαμόρφωςε το
θφαιςτειακό ριγμα Rift και χρονολογοφνται περίπου ςτα 2,5 Mya (Relethford 2004,
Stringer and Andrews 2006). Θ λικοτεχνία αυτι αποτελείται από πυρθνικά εργαλεία
και εργαλεία αποκρουςμάτων, και ονομάςτθκε Ολδόβια (Mode 1) από τθ κζςθ
Olduvai Gorge ςτθν Τανηανία, όπου πρωτοανακάλυφκθκαν λίκινα εργαλεία αυτοφ
του τφπου από τουσ Mary & Louis Leakey. Το αποτζλεςμα του ςυγκεκριμζνου
πολυετοφσ ερευνθτικοφ προγράμματοσ ζφερε ςτο φωσ ζνα τεράςτιο και πολφ
μεγάλθσ ςθμαςίασ για τθν ιςτορία μασ, αρχείο απολικωμζνων ηϊων, λίκινων
εργαλείων και παλαιοανκρωπολογικϊν καταλοίπων (Leakey 1996). Το φαράγγι
Olduvai, βρίςκεται ςτθν πεδιάδα Σερενγκζτι, ΒΑ τθσ Τανηανίασ και θ
ςτρωματογραφία του καταγράφει τμιματα τθσ ανατολικισ αφρικανικισ
προϊςτορίασ από τα τελευταία 2 Mya. Τo αρχαιότερο ςτρϊμα του Olduvai
χρονολογικθκε ςτα 1,9 Mya (Hours 2001).
Ριο πρόςφατεσ ζρευνεσ ςτθν Αικιοπία ζχουν φζρει ςτο φωσ ευριματα, από
τισ κζςεισ Hadar (Semaw 2000) και Omo (2,4-2,3 Mya, , , Semaw 2000 ) και από τθ
κζςθ Lokalalei τθσ Κζνυασ (Semaw 2000). Σχεδόν ςφγχρονα με τα λίκινα τθσ Gona
κατά τι νεότερα- είναι τα λίκινα εργαλεία από το Bouri τθσ Αικιοπίασ (Semaw 2000).
Ανάμεςα ςτισ βαςικζσ κζςεισ για τθ μελζτθ τθσ ολδόβιασ λικοτεχνίασ
ςυγκαταλζγονται οι: Melka Kunture (Hours 2001) ςτο Rift Valey τθσ Αικιοπίασ και
Koobi Fora (Hours 2001), ανατολικά τθσ λίμνθσ Turkana, με παρόμοια χρονολόγθςθ,

Εικόνα 7 Ολοδόβια λικοτεχνία από το Olduvai, Tanzania Africa

ςτρωματογραφικι διευκζτθςθ (που αντιςτοιχεί ςε διαφορετικά γεωλογικά
ςτρϊματα) και αντιςτοιχία ςτα ευριματα (λικοτεχνία και παλαιοανκρωπολογικά)
με το Olduvai.
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Θ Λομζκβια και αργότερα θ Ολδόβια λικοτεχνία, κεωρείται ότι
βαςίηονται ςε μια απλι τεχνολογία που παρόλα αυτά, υπιρξαν
αδιαμφιςβιτθτα ιδιαίτερα αποτελεςματικζσ κακϊσ ζδωςαν πρόςβαςθ ςε
μια νζα πθγι τροφισ που ιταν θ ηωικι πρωτεΐνθ, ενϊ αποτελοφν ςθμαντικι
πθγι γνϊςθσ για τισ προςαρμοςτικζσ και εξελικτικζσ ανάγκεσ των πρϊτων
που χρθςιμοποίθςαν τα εργαλεία. Θ καταςκευι αυτϊν των εργαλείων δεν
ιταν κακόλου εφκολθ υπόκεςθ, όπωσ απζδειξαν οι ζρευνεσ και τα
αποτελζςματα τθσ πειραματικισ αρχαιολογίασ, που προςπάκθςαν να τα
αντιγράψουν (Schick & Toth 1993) κακϊσ απαιτοφνται μια ςειρά από
δεξιότθτεσ, όπωσ θ ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ ςτα χζρια, ακρίβεια ςτθν άςκθςθ
τθσ δφναμθσ ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο του πυρινα και φυςικά ικανότθτα
ςτον εντοπιςμό και τθν επιλογι τθσ πρϊτθσ φλθσ.
Θ ολδόβια λικοτεχνία (εικ. 7) διατθρικθκε αναλλοίωτθ επί ζνα
εκατομμφριο χρόνια ειςάγοντασ ίςωσ μια «τεχνολογικι ςυμπεριφορά» ςτθν
ιςτορία τθσ παραγωγισ των λίκινων εργαλείων με λάξευςθ ι ενδεχομζνωσ
μια επιλογι πολιτιςμικι ι φυςικι, δθλαδι τα εργαλεία αυτά
αντικαταςτάκθκαν μόνον όταν οι ανάγκεσ που τα γζννθςαν εξαλείφκθκαν ι
πολφ πικανόν, αντιμετωπίςτθκαν αποτελεςματικότερα με άλλου τφπου
εργαλεία (Clark 1997). Υποςτθρίηεται, ότι τα εργαλεία αποκρουςμάτων ίςωσ
χρθςίμευαν για τθν κοπι και τον τεμαχιςμό ενϊ τα πυρθνικά εργαλεία για
τον κρυμματιςμό των οςτϊν και τθν εξαγωγι του μυελοφ, ενϊ υπάρχουν
ςθμαντικζσ ενδείξεισ ότι τα χρθςιμοποιοφςαν και για τθν επεξεργαςία
φυτικϊν τροφϊν και καρπϊν. Ζχει διατυπωκεί ακόμα θ άποψθ (Semaw
2001, Relethford 2004) ότι βαςικόσ ςκοπόσ τθσ λάξευςθσ ιταν, ςε ζνα πρϊτο
επίπεδο, θ παραγωγι φολίδων με κοφτερζσ ακμζσ που τισ χρθςιμοποιοφςαν
ωσ εργαλεία. Είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι παρά τθν απλότθτα των
πρϊτων αυτϊν εργαλείων θ ςυμπεριφορά του ανκρϊπου ςε ςχζςθ με τθν
ειςαγωγι αυτι τθσ νζασ τεχνολογίασ, ςε αντίκεςθ με αυτιν των μεγάλων
πικικων, παρουςιάηει τθν πρωτοτυπία τθσ ςτακερισ τεχνολογικισ
δραςτθριότθτασ με βάςθ μια ςτακερι και επαναλαμβανόμενθ τεχνικι
δράςθ που παράγει μορφζσ αναγνωρίςιμεσ, διακριτζσ και κακόλου τυχαίεσ
(Roche 2005). Ταυτόχρονα ςχεδόν με τα πρϊτα λίκινα εργαλεία και ςτθν ίδια
περιοχι που αυτά εντοπίςτθκαν (Α. Αφρικι), εμφανίςτθκαν και οι πρϊτοι
εκπρόςωποι τθσ εξελικτικισ γραμμισ των Homo, οι Homo habilis και Homo
rudolfensis, παράλλθλα με τουσ εφρωςτουσ Αυςτραλοπικικουσ
(Αustralopithecus garhi και Αustralopithecus boisei), όπωσ προκφπτει από
παλαιοανκρωπολογικά κατάλοιπα (, Rolland 1998, Semaw 2000, Ambrose
2001, Stringer and Andrews 2006, Dennell 2010).
Θ καταςκευι των πρϊτων λίκινων εργαλείων και θ ταυτόχρονθ
εμφάνιςθ των πρϊτων Homo, κεωροφνται δφο γεγονότα με άμεςθ
αλλθλεπίδραςθ (Larick and Ciochon 1996, Ambrose 2001, Rolland 1998,
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Dennell 2010). Κι αυτό γιατί θ τεχνικι διαδικαςία, για τθν καταςκευι λίκινων
εργαλείων προχποκζτει διανοθτικζσ ικανότθτεσ, οι οποίεσ ςυνδζονται με τθ
χωρθτικότθτα του εγκεφάλου και τθν επιδεξιότθτα. Αμφότερα επιτρζπουν τθν
άςκθςθ δφναμθσ και τθν ακρίβεια ςτθν κίνθςθ των χεριϊν, βαςικζσ προχποκζςεισ
τθν επιτζλεςθ τθσ λάξευςθσ (Rolland 1998, Dennell 2010). Ρρωτοεμφανίηονται
ςτουσ ανκρωπίδεσ, αυτισ τθσ περιόδου, όπωσ προκφπτει από τα αρχαιολογικά και
παλαιοανκρωπολογικά κατάλοιπα και τθ ςτρωματογραφικι τουσ ςυνάφεια.
Βρζκθκαν όχι μόνο ςκελετικά κατάλοιπα των πρϊιμων Homo, αλλά και των
ςφγχρονϊν τουσ, εφρωςτων Αυςτραλοπικικων (Australopithecus garhi και
Australopithecus boisei), οι οποίοι είχαν περιςςότερο ανκρωποειδι χαρακτθριςτικά
απ’ ότι οι πρόγονοί τουσ. Για παράδειγμα, ςτο ςτρϊμα I τθσ κζςθσ Olduvai (1,9
Mya), εντοπίςτθκαν ςκελετικά κατάλοιπα του Αustralopithecus boisei και του Homo
habilis ςε ςυςχετιςμό με λίκινα εργαλεία Ολδόβιασ παράδοςθσ και ηωικά
κατάλοιπα (Stringer and Andrews 2006). Στθ κζςθ Koobi Fora, ανατολικά τθσ λίμνθσ
Turkana, ιρκαν ςτο φωσ λίκινα εργαλεία παρόμοια με αυτά από τα πρϊιμα
ςτρϊματα του Olduvai, υπολείμματα από εφρωςτουσ Aυςτραλοπικικουσ αλλά και
από Homo rudolfensis (Stringer and Andrews 2006).
Στθ κζςθ Bouri (2,6 Mya) ο Αustralopithecus garhi, ςυνδζεται με Ολδόβια
λίκοτεχνία και οςτά ηϊων με ίχνθ τεμαχιςμοφ, που εντοπίςτθκαν εκεί (Semaw 2000,
Stringer and Andrews 2006). Μια κζςθ με βαρφνουςα ςθμαςία κακϊσ ο
Αustralopithecus garhi ςυνδζεται με τα αρχαιότερα γνωςτά λίκινα εργαλεία και με
τισ πρωιμότερεσ αποδείξεισ για τθν ζνταξθ του κρζατοσ ςτθν διατροφι, γεγονόσ που
ςθμάδεψε τθν εξζλιξθ του γζνουσ Homo. Θ ανακάλυψθ αυτι ςε ςυνδυαςμό με
εξειδικευμζνεσ μελζτεσ ςτα οςτά του χεριοφ του Australopithecus robustus που
ζδειξε ότι τα χζρια τουσ ιταν αρκετά επιδζξια ϊςτε να καταςκευάςουν λίκινα
εργαλεία (Relethford 2004), αφινουν ανοιχτό το ερϊτθμα ςχετικά με τθν ταυτότθτα
των πρϊτων καταςκευαςτϊν λίκινων εργαλείων (Ambrose 2001, Dennell 2009). Δεν
μποροφμε ακόμα να μιλιςουμε με βεβαιότθτα ςε ςχζςθ με το πϊσ οι παράγοντεσ
αυτοί αλλθλεπιδροφν. Με το πϊσ δθλαδι θ κρεοφαγία των δθμιουργϊν των
Ολδόβιων λικοτεχνιϊν δικαιολογείται από τθν τεχνολογία των λίκινων εργαλείων
τουσ. Θ δθμιουργία τθσ λικοτεχνίασ πικανότατα ιταν ςυνάρτθςθ τθσ αφξθςθσ του
εγκεφάλου που παρατθρείται γφρω ςτα 2,5 Mya. Θ καταςκευι εργαλείων ςε
ςυνδυαςμό με τθν αυξθμζνθ κρεοφαγία εξθγοφν τθ μείωςθ ςτο μζγεκοσ των
δοντιϊν που παρατθρείται μετά τα 2 Mya (Klein 2000, Dennell 2010).
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Εικόνα 8 κζςεισ των πρϊιμων μετακινιςεων (http://www.sciencemag.org/news/2016/11/meet-frailsmall-brained-people-who-first-trekked-out-africa)

Με βάςθ τα όςα γνωρίηουμε ςιμερα, θ εικόνα τθσ εξζλιξθσ μεταξφ 3
εκατομμυρίων χρόνων διαμορφϊνεται κάπωσ ζτςι: περίπου ςτα 2,5 Mya
εμφανίηεται ζνα προγονικό είδοσ Homo και γφρω ςτα 2 Mya διαιρείται ςε
διαφορετικά είδθ: Homo habilis, Homo rudolfensis και Homo erectus.
όμωσ πολλζσ δυςκολίεσ ςτθν ανάγνωςθ και ερμθνεία των μαρτυριϊν κακϊσ
απολικωματικό αρχείο τθσ ανατολικισ Αφρικισ για το κρίςιμο διάςτθμα
και 2 εκατομμυρίων χρόνων, παραμζνει αποςπαςματικό (Relethford 2004,
2000). Το τοπίο αρχίηει να ορίηεται κάπωσ, από τα 1,9-1,8 Mya και μετά,
φαίνεται να κυριαρχεί ο Homo erectus. Εντοπίηεται ςε βορειότερεσ περιοχζσ
τθσ αφρικανικισ θπείρου όπωσ θ Αλγερία ςτο Ain-Hanech ςτα 1,8 Mya.
Αποτελεί το πρϊτο είδοσ που μετακινείται εκτόσ Αφρικισ γφρω ςτα 1,8 Mya
ςε κζςεισ τθσ Ευραςίασ ςτο Dmanisi τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Γεωργίασ ςτα 1,8
Mya, ςτο Modjokerto τθσ Λάβασ ςτα 1,66-1,8 Mya, ςτο Yuanmou τθσ Κίνασ,
περίπου ςτα 1,7 Mya (Dennell 2010, εικ. 8 ).
Τα πρϊτα απολικϊματα του είδουσ βρζκθκαν ςτθν Λάβα/Λνδονθςία
από τον Ευγζνιο Ντιμπουά το 1890. Ανάμεςα ςτα άλλα ευριματα, ζνα
μθριαίο οςτό υπαγόρευε τθν όρκια ςτάςθ εξ' ου και θ ονομαςία Homo
erectus, «Πρκιοσ Άνκρωποσ», κακϊσ αποτζλεςε τθν πρϊτθ ωσ τότε μαρτυρία
του διποδιςμοφ. Ζωσ το 1940 πλικαιναν τα ευριματα από τθν Λάβα και από
νζεσ περιοχζσ όπωσ θ Κίνα. Τα ανατομικά χαρακτθριςτικά του είδουσ
άρχιςαν να αποκρυςταλλϊνονται. Θ εικόνα για τον μετακρανιακό ςκελετό
αποςαφθνίςτθκε μόλισ το 1984, όταν ανακαλφφκθκε ςτο Nariokotome,
δυτικά τθσ λίμνθσ Turkana ςτθν Κζνυα, ζνασ ςχεδόν ολόκλθροσ ςκελετόσ
νεαροφ αγοριοφ που χρονολογείται περίπου ςτα 1,81 ±0,03 Mya (Swisser et
al. 1994) και αποτελεί ωσ ςιμερα το πλθρζςτερο δείγμα Homo erectus
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(Dennell 2009, 2010, Stringer and Andrews 2006). Αποτελεί ζνα πολφ ςθμαντικό
εφρθμα ςτθν ιςτορία τθσ παλαιοανκρωπολογίασ και τθσ αρχαιολογίασ κακϊσ ζδωςε
τισ πρϊτεσ απαντιςεισ ςε ςχζςθ με τθ μετάβαςθ από τον Αυςτραλοπίκθκο ςτον
Homo, ορίηοντασ τον μεγαλφτερο εγκζφαλο, τθν αλλαγι ςτο περπάτθμα και τθν
αναρρίχθςθ, τθν ενεργειακι κατανάλωςθ και τθν καταςκευι εργαλείων. Το πλικοσ
των πρϊτων ανακαλφψεων ςε περιοχζσ τθσ Αςίασ, ϊκθςε τουσ επιςτιμονεσ να
υποςτθρίξουν αρχικά τθν καταγωγι του είδουσ απότθν Αςία. Δεν άργθςαν όμωσ να
ζρκουν ςτο φϊσ ευριματα και από τθν Αφρικι. Το 1954 βρζκθκε το πρϊτο
αφρικανικό δείγμα Homo erectus ςτθ κζςθ Ternifine ςτθν Αλγερία χρονολογοφμενο
πικανότατα ςτο Μζςο Ρλειςτόκαινο και το 1960 βρζκθκε το πρϊτο δείγμα (ζνα
κρανίο) από τθν Α. Αφρικι από το ηεφγοσ Leakey ςτο Olduvai θλικίασ 1,2 Mya, ενϊ
από το 1980 κι ζπειτα πλθκαίνουν τα δείγματα από περιοχζσ τθσ Ανατολικισ
Αφρικισ (Dennell 2009).
Οι τελευταίεσ αρχαιολογικζσ και παλαιοανκρωπολογικζσ μαρτυρίεσ οδθγοφν
πλζον ςτο ςυμπζραςμα τθσ αφρικανικισ καταγωγισ του Homo erectus, (Stringer
and Andrews 2006, Relethford 2004). Ζτςι, εμφανίςτθκε αρχικά ςτθν Αφρικι και
ζπειτα κάποιοι πλθκυςμοί του είδουσ μετακινικθκαν ςτθν Αςία (Λνδονθςία και
Κίνα). Δεν είναι ακόμθ ςαφζσ πότε και ςε ποια ζκταςθ ζηθςε ςτθν Ευρϊπθ. Μόλισ
ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, ευριματα από το Dmanisi τθσ Γεωργίασ, ζδειξαν
πωσ κάποιοι πλθκυςμοί ζφταςαν ωσ το κατϊφλι τθσ Ευρϊπθσ. Τα ςυνεχι
αποτελζςματα των ερευνϊν των απολικωμάτων του είδουσ, αρχικά, ςε κζςεισ τθσ
Αφρικισ και τθσ Ευραςίασ, διαμόρφωςε δφο βαςικά γεωγραφικά κζντρα
ενδιαφζροντοσ ςτθν μελζτθ, με δφο πλοφςια απολικωματικά και αρχαιολογικά
αρχεία. Οι ανκρωπολόγοι από νωρίσ παρατιρθςαν κάποιεσ βιολογικζσ διαφορζσ
ανάμεςα ςτουσ αφρικανικοφσ και τουσ αςιατικοφσ πλθκυςμοφσ του Homo erectus,
οι οποίεσ, όπωσ ιταν αναμενόμενο, προκάλεςαν ςοβαρζσ διαμάχεσ και
ςυγκροφςεισ. Οι ζντονεσ διαφοροποιιςεισ αυτζσ είχαν να κάνουν με τα
χαρακτθριςτικά των πρϊιμων Αφρικανϊν του είδουσ με λιγότερο ζντονα
μορφολογικά χαρακτθριςτικά από τουσ μεταγενζςτερουσ αςιατικοφσ πλθκυςμοφσ,
γεγονόσ που οδιγθςε ομάδα ερευνθτϊν (Tattersal 1995), ςτθ διάκριςθ δφο
ξεχωριςτϊν ειδϊν, του Homo ergaster ςτθν Αφρικι και του Homo erectus ςτθν Αςία
(Dennell 2009, 2010). Αναδφκθκε ζτςι θ άποψθ πωσ ο Homo ergaster εξελίχκθκε
ςτθν Αφρικι από ζνα είδοσ που ενδεχομζνωσ να ιταν και ο Homo habilis και
εξαπλϊκθκε ςτθν Αςία όπου ο Homo erectus ανζπτυξε πιο εφρωςτα χαρακτθριςτικά
(Stringer and Andrews 2006). Υποςτθρίχκθκε το ςενάριο ότι ο Homo ergaster ίςωσ
ιταν ο πρϊτοσ που αποίκθςε τθν Αςία και αποτζλεςε το είδοσ εκείνο απ' όπου
προζκυψαν οι Homo erectus τθσ Κίνασ και τθσ ΝΑ Αςίασ (Dennell and Roebroeks
2005). Ράντωσ, οι περιςςότερεσ αποδείξεισ μζχρι ςιμερα οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα
ότι πρόκειται για ζνα είδοσ, και ότι οι βιολογικζσ διαφορζσ εξθγοφνται ωσ
αναμενόμενεσ αν λάβουμε υπ’ όψιν τθν μεγάλθ γεωγραφικι απόςταςθσ ανάμεςα
ςτουσ δφο πλθκυςμοφσ (Kramer 1993, Rightmire 1990).
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Ζωσ και τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 οι περιςςότεροι
επιςτιμονεσ κεωροφςαν πωσ οι πρϊτεσ μετακινιςεισ εκτόσ Αφρικισ
ςυνζβθςαν ςε μια προχωρθμζνθ φάςθ τθσ εξζλιξθσ του είδουσ και με τθν
προχπόκεςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ εξελιγμζνθσ Aχελαίασ εργαλειοτεχνίασ
(Mode 2), υποςτθρίηοντασ μια φςτερθ χρονολόγθςθ. Ραρόλα αυτά μια πιο
προςεκτικι μελζτθ των παλαιότερων δεδομζνων κακϊσ και τα
αποτελζςματα των νζων χρονολογιςεων που προζκυψαν από τθν εφαρμογι
νζων μεκόδων (παλαιομαγνθτιςμόσ, Ar-Ar, κλπ) αλλά και νεότερεσ
ανακαλφψεισ άλλαξαν ριηικά τθν εικόνα αυτι και τθν αντικατζςτθςαν. Οι
αρχαιότερεσ κζςεισ τθσ Λνδονθςίασ επαναχρονολογικθκαν περίπου ςτα 1,81,6 Mya (Antón and Swisher 2004, Dennell 2010), ενϊ τα ευριματα από το
Dmanisi τθσ Γεωργίασ χρονολογικθκαν περίπου ςτα 1,8 Mya (Antón and
Swisher 2004, Dennell 2010). Άρα λοιπόν φαίνεται πωσ κάποιοι πρϊιμοι
πλθκυςμοί Homo erectus ζφυγαν από τθν Αφρικι πολφ γριγορα μετά τθν
αρχικι τουσ εμφάνιςθ περίπου ςτα 1,9-1,8 Mya και μάλιςτα φζροντασ ςτα
νζα εδάφθ τθν Ολδόβια λικοτεχνία, όπωσ προκφπτει από τα αρχαιολογικά
ευριματα και ενϊ θ Αχελαία λικοτεχνία δεν είχε ακόμθ αναπτυχκεί ςτθν
γενζτειρα τουσ. Το γεγονόσ αυτό δθμιοφργθςε νζα ςτοιχεία ςτθν ζρευνα για
τθν υποςτιριξθ μιασ πρωιμότερθσ χρονολόγθςθσ για τθν εμφάνιςθ του
Homo erectus, ςτθν Ευραςία λίγο μετά τα 2 Mya. Επιπλζον ζκανε επιτακτικι
τθν επανεξζταςθ των δυνατοτιτων των πρϊιμων εκπροςϊπων του είδουσ
και τθν αποςφνδεςθ τουσ από τθν Αχελαία λικοτεχνία και τθν ανάπτυξθ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ τεχνολογίασ ωσ προχπόκεςθσ τθσ εξόδου από τθν Αφρικι
(εικ. 10).
Oι Homo erectus, παρουςιάηουν προςαρμογζσ παρόμοιεσ με αυτζσ
του δικοφ μασ είδουσ, πολφ περιςςότερο από τουσ άλλουσ ςφγχρονοφσ τουσ
ανκρωπίδεσ. Ζχουν μεγαλφτερο μζγεκοσ εγκεφάλου, μια πλιρωσ δίποδθ
βάδιςθ και όρκια ςτάςθ, βιολογικοφσ μθχανιςμοφσ που τουσ επιτρζπουν να
επιβιϊνουν ςε κερμά περιβάλλοντα. Ο μικρόσ ςχετικά ςεξουαλικόσ
διμορφιςμόσ που ομοιάηει με εκείνον του ανατομικά ςφγχρονου ανκρϊπου
των Homo erectus ζχει υποςτθριχκει από πολλοφσ ερευνθτζσ ότι
υποδθλϊνει πικανότατα «ανκρϊπινθ» κοινωνικι οργάνωςθ, θ οποία
προχποκζτει ςυμμετοχι και ςυνεργαςία των δφο φφλων (Klein 2000,
Relethford 2004). Αν λάβουμε υπ’ όψιν το παραπάνω, πρόκειται για μια
«κοινωνικι» δομι διαφορετικι από αυτι των άλλων ειδϊν, πλθςιζςτερθ
των ανκρϊπων. Κάτι τζτοιο προκφπτει από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που
μαρτυροφν χαρακτθριςτικά ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά, με βάςθ τθ
διάρκρωςθ και οργάνωςθ του χϊρου ανάλογα με τθ χριςθ του (Kroll 1994),
τθν εκμετάλλευςθ των ηωικϊν πρωτεϊνϊν (Ross & Marshall 1996), τθν
ευελιξία ςτισ ςτρατθγικζσ επιβίωςθσ. Βιολογικζσ ζρευνεσ προςκζτουν κι
άλλα χαρακτθριςτικά, όπωσ π.χ. θ φροντίδα για τα μζλθ τθσ κοινότθτασ
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Εικόνα 10 Τα βαςικά χαρακτθριςτικά του Homo erectus. Μεγάλη κρανιακή χωρητικότητα, καταςκευή
εργαλείων με ιδιαίτερη επεξεργαςία, μετακινήςη εκτόσ Αφρικήσ και χρήςη τησ φωτιασ.

(Walker & Shipman 1996), θ αφξθςθ του μεγζκουσ φλοιοφ του εγκεφάλου (Bundar
(Bundar 1996, O’Connell et al. 1999).
Ζνα από τα ςθμαντικότερα χαρακτθριςτικά είναι θ καταςκευι μιασ πιο
ςφνκετθσ εργαλειοτεχνίασ, όπου παρατθρείται θ ςυμμετρία και θ προςοχι ςτθν
λεπτομζρεια ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ τεχνοπολιτιςμικι παράδοςθ τθσ
Ολδοβιασ λικοτεχνίασ, τθν Αχελαία λικοτεχνία (Mode 2) (εικ. 9). Θ χριςθ τθσ
ςίγουρα τουσ διαφοροποίθςε και πικανότατα τουσ ζδωςε πολιτιςμικό προβάδιςμα

Εικόνα 9 Χειροπζλεκυσ (Mode 2), 1.8 Mya από τθν Kenya
(https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Hand_axe.html)

ζναντι άλλων ςφγχρονϊν τουσ ανκρωπιδϊν. H νζα τεχνολογία εμφανίηεται και πάλι
ςτθν Αφρικι περίπου ςτα 1,7 Mya, (Clark 1998, Larick and Ciochon 1996, Hours,
2001), με αρχαιότερεσ κζςεισ: Olduvai Gorge (Τανηανία) 1,6 Mya, Koobi Fora, (East
Turkana (Αικιοπία) 1,8 Mya, Peninj, West Natro (Τανηανία) 1,4-1,7 Mya, Konso
Kardula (Αικιοπία) 1,4 Mya κακϊσ και τθ κζςθ Ternifine ςτθν Αλγερία, όπου θ
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ανακάλυψθ ςκελετικϊν κατάλοιπων επζτρεψε να ςυνδεκεί για πρϊτθ φορά
θ νζα τεχνολογία με τον Homo erectus (Hours 2001, Larick and Ciochon
1996). Ο χειροπζλεκυσ αποτελεί το πιο χαρακτθριςτικό εργαλείο που θ
καταςκευι του βαςίηεται ςτθν γνωςτι από τθν ολδόβια παράδοςθ τεχνικι
τθσ αμφιπρόςωπθσ λάξευςθσ. Ρλζον θ λάξευςθ προςανατολίηεται ςτθ
διαμόρφωςθ ενόσ αιχμθροφ και μαηί κοφτεροφ άκρου, που ιςορροπεί ωσ
προσ το ογκϊδεσ ςϊμα του εργαλείου, με βάςθ ζναν νοθτό άξονα
ςυμμετρίασ (Μουνδρζα-Αγραφιϊτθ 1996, Roche 2005). Θ Αχελαία
λικοτεχνία περιλαμβάνει και διάφορουσ τφπουσ εργαλείων αποκρουςμάτων
ενδεικτικά τθσ εξειδίκευςθσ, που επιτρζπει πιο αποτελεςματικι χριςθ
εργαλείων και απαιτεί μεγαλφτερθ νοθτικι ικανότθτα ςτο ςχεδιαςμό και τθν
καταςκευι τουσ.
Πλεσ οι προαναφερκείςεσ βιολογικζσ προςαρμογζσ του Homo
erectus ςχετίηονται πικανότατα με τθν κατανάλωςθ ηωικοφ ιςτοφ και
μυελοφ, όπωσ και φυτικϊν τροφϊν πλοφςιων ςε ςυςτατικά που ςυνδζονται
με τθν εξζλιξθ και αφξθςθ του φλοιοφ του εγκεφάλου (Klein 2000). Ρζρα από
ςαπροφάγοσ ιταν και κυνθγόσ όπωσ προκφπτει: α) από τισ οδοντικζσ
μαρτυρίεσ που δείχνουν τθν παρουςία μιασ ςθμαντικισ ποςότθτασ ηωικισ
πρωτεΐνθσ ςτθ διατροφι, β) τθν καταςκευι και χριςθ εξειδικευμζνων
εργαλείων και ιδιαίτερα θ ποικιλία ςτα εργαλεία τεμαχιςμοφ, και γ) τον
εντοπιςμό κζςεων τεμαχίςματοσ κθραμάτων (οι πρωιμότερεσ
χρονολογοφνται ςτα 1,5 Mya ςτο Φαράγγι Olduvai) ενδεικτικζσ τθσ
κυνθγθτικισ δραςτθριότθτασ περιςςότερο και λιγότερο δθλωτικζσ
αποςπαςματικισ πτωματοφαγίασ (Relethford 2004, Klein 2000). Αν και δεν
μποροφμε να αποκαταςτιςουμε με ακρίβεια τθν διατροφικι γκάμα του
Homo erectus, είμαςτε παρ’ όλα αυτά βζβαιοι ότι θ ςθμαςία των
ςυςτατικϊν τθσ όπωσ ο ηωικόσ ιςτόσ και οι φυτικζσ τροφζσ τροποποιικθκαν,
ςφμφωνα με τθν προςβαςιμότθτα, τθν προβλεψιμότθτα και τισ τεχνικζσ για
τθν πρόςκτθςθ τουσ. Αυτι θ προςαρμοςτικι ςυμπεριφορά και ικανότθτα,
του εξαςφάλιηε τελικά τθν επιβίωςθ κατά τισ κλιματικζσ και περιβαλλοντικζσ
μεταβολζσ (Cachel and Harris 1998, Bar-Yosef and Befler-Cohen 2000). Ο
Homo erectus ιταν ικανόσ να διανφει μεγάλεσ αποςτάςεισ κακϊσ μποροφςε
να προςαρμόηεται και να διαχειρίηεται ποικίλα περιβάλλοντα, ςίγουρα πιο
ξθρά και ψυχρά από τα αφρικανικά, γεγονόσ που ςυνδζεται εκτόσ των
άλλων και με τθν ικανότθτα διαχείριςθσ τθσ φωτιάσ (Klein 2000, Relethford
2004, Bar-Yosef and Befler-Cohen 2000).
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1.4. Η εξϋλιξη του ανθρώπου ςτα τϋλη του Πρώιμου και ςτισ
αρχϋσ του Μϋςου Πλειςτόκαινου
Θ Αφρικανικι ιπειροσ άργθςε πολφ να φζρει ςτο φωσ ςτοιχεία για πιο

Εικόνα 11 Τα δυο εξελικτικά μοντζλα (Stringer and Andrews 2006)

πρόςφατα ςτάδια τθσ εξζλιξθσ του ανκρϊπου ςε αντίκεςθ με τθν Ευρϊπθ,
διατθρϊντασ μια αποςπαςματικι φφςθ του απολικωματικοφ αρχείου που εμπόδιηε
τισ ζρευνεσ ςχετικά με τθν εξζλιξθ του ανκρϊπου. Πςον αφορά ςτθν Αςία θ εικόνα
είναι πιο ςαφισ κακϊσ τα ςτοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια εξελικτικι ςυνζχεια
των πλθκυςμϊν που αποδίδονται ςτο είδοσ Homo erectus πικανότατα από τισ αρχζσ
του πρϊιμου Ρλειςτόκαινου ωσ τα τζλθ του μζςου Ρλειςτόκαινου (περίπου 2,588 –
0,126 Mya), χωρίσ να προκφπτουν περιςτατικά κλαδογζννεςθσ (Stringer and
Andrews 2006) (εικ. 11).
Το πάηλ περιπλζκεται αρκετά όταν φκάνουμε ςτθν Ευρϊπθ (τθ δυτικι
Ευραςία). Φαίνεται πωσ ζνα νζο εξελικτικό παρακλάδι του γζνουσ Homo
αναπτφχκθκε ςτθν Αφρικι ι ςτθ δυτικι Αςία περίπου ςτο 1 Mya. Το ςυγκεκριμζνο
περιςτατικό ςυνδζεται με τθ γζνεςθ πλθκυςμϊν ανκρωπιδϊν που ειςάγουν ςε
πρότυπα των ςθμερινϊν ανκρϊπων διατθρϊντασ όμωσ ακόμθ χαρακτθριςτικά του
προγονικοφ τουσ είδουσ Homo ergaster ι Homo erectus (Bermudez de Castro et al.
2004). Ο κρανιακόσ κόλοσ τουσ ιταν ψθλότεροσ και πιο ςτρογγυλεμζνοσ,
υποδεικνφοντασ ζναν μεγαλφτερο εγκζφαλο, όπωσ των ςθμερινϊν ανκρϊπων, οι
οςτζινεσ ενιςχφςεισ του κρανίου ιταν μειωμζνεσ, ενϊ το πρόςωπο ιταν αρκετά πιο
μζςα και πιο κάτω από τον κόλο. Σφμφωνα με τθ κεωρία τθσ αναγζννθςθσ ο
ςυγκεκριμζνοσ πλθκυςμόσ εντοπίηεται κατά το μζςο Ρλειςτόκαινο ςε Αφρικι, Αςία
και Ευρϊπθ. Κατά τθν τελευταία δεκαετία του 20ου αιϊνα, ςε ςυνδυαςμό με τθ
μεταςτροφι τθσ ζρευνασ προσ τθν κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ του ανκρϊπου μζςω τθσ
κλαδογζννεςθσ, οι ανκρωπίδεσ αυτοί αποδόκθκαν ςτο είδοσ Homo heidelbergensis.
Ο Otto Schoetensack ονόμαςε το είδοσ από τθ γνάκο που βρζκθκε το 1907 ςτο
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Mauer τθσ Χαϊδελβζργθσ τθσ Γερμανίασ. Σιμερα υπάρχει ςυμφωνία ότι
πρόκειται για είδοσ με εξελιγμζνα χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με τον Homo
erectus αλλά και πολφ αρχαιότερα ςε ςχζςθ με τον Homo neanderthalensis
και τον Homo sapiens (Bermudez de Castro et al. 2004).
Θ ςυγκεκριμζνθ απόδοςθ δεν είναι απ' όλουσ αποδεκτι κακϊσ
υπάρχουν εκείνοι που αναγνωρίηουν ξεκάκαρεσ διαφορζσ ανάμεςα ςτα
δείγματα που αποδίδονται ςτο είδοσ Homo heidelbergensis, διαφορζσ ικανζσ
να διαχωρίςουν δφο ι και περιςςότερεσ εξελικτικζσ γραμμζσ μεσ ςτθν ίδια
ομάδα. Και ςτο ςθμείο αυτό ζρχονται τα αναςκαφικά ευριματα από τισ
κζςεισ τθσ Atapuerca τα οποία προςζφεραν ςθμαντικά ςτοιχεία φωτίηοντασ
με κάποιο τρόπο το τοπίο. Αρχικά τα ευριματα από τθ Sima de los Huesos
(εικ.12) ζδειξαν ότι θ Ευρϊπθ υπιρξε ο τόποσ ανάπτυξθσ μια εντόπιασ
εξελικτικισ γραμμισ που οδιγθςε ςτθ γζνεςθ των κλαςςικϊν
Νεαντερντάλιων (Bermudez de Castro et al. 2004). Θ αρχι τθσ ςυγκεκριμζνθσ
εξελικτικισ γραμμισ ανιχνεφεται χρονολογικά γφρω ςτα 500 Kya και
πικανότατα ζλκει τθν καταγωγι τθσ από ανκρωπίδεσ που μετακινικθκαν
εκτόσ Αφρικισ και ζφεραν τθν αχελαία λικοτεχνία (Mode 2) ςτθν Ευρϊπθ.
Στθν Αφρικι από μια άλλθ εξελικτικι γραμμι γεννικθκε ο Homo sapiens
(Stringer and Andrews 2006).
Οι δυο αυτζσ εξελικτικζσ γραμμζσ πικανότατα μοιράηονταν ζναν
κοινό πρόγονο, από τον οποίο ςταδιακά διαχωρίςτθκαν κατά το Μζςο και
πρϊιμο Ανϊτερο Ρλειςτόκαινο. Αυτό το προγονικό είδοσ κα ζπρεπε να
ςυνδυάηει τα χαρακτθριςτικά του είδουσ Homo ergaster ι Homo erectus και
ςτοιχεία προγονικά των ςφγχρονων ανατομικά χαρακτθριςτικϊν. Για πρϊτθ
φορά ενδείξεισ μιασ τζτοιασ μορφολογίασ αναγνϊςτθκαν ςε απολικϊματα
εκτόσ Αφρικισ. Απολικϊματα από τισ κζςεισ του Ρρϊιμου Ρλειςτόκαινου,

Εικόνα 12 Η αρχαιολογικι κζςθ La Sima de los Huesos, Sierra de Atapuerca, España.
((http://www.sciencephoto.com/media/170685/view)

Gran Dolina – Atapuerca (Λςπανία), Sima del Elephante – Atapuerca (Λςπανία)
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και Ceprano (Λταλία) αποδόκθκαν ςε νζο είδοσ τον Homo antecessor, που είναι
πικανόν να αντιπροςωπεφει τον κοινό πρόγονο Νεαντερνταλίων και ςφγχρονων
ανατομικά ανκρϊπων (Bermudez de Castro et al.2004). Από τθ μελζτθ τθσ γνάκου
TE9 Sima del Elephante προζκυψε ότι ο αρχαιότεροσ αποικιςμόσ τθσ Ευρϊπθσ
ςυνδζεται πικανότατα με μια πρϊιμθ δθμογραφικι εξάπλωςθ εκτόσ Αφρικισ.
Τα νζα αυτά δεδομζνα ςε ςυνδυαςμό με παλαιότερεσ ανακαλφψεισ από τθν
Atapuerca δείχνουν πωσ πικανόν ςυνζβθ μια κλαδογζνεςθ ςε αυτιν τθν άκρθ τθσ
ευραςιατικισ θπείρου κατά τθ διάρκεια του Ρρϊιμου Ρλειςτοκαίνου ειςάγοντασ
ςτθ εξελικτικι γραμμι που εκπροςωποφν τα δείγματα των ςτρωμάτων TE9 και TD6
δθλαδι τον Homo antecessor (Carbonell et al. 2008). Ο πρϊτοσ αυτόσ πλθκυςμόσ
ανκρωπιδϊν τθσ Ευρϊπθσ είναι πικανόν να αντικαταςτάκθκε ι απορροφικθκε
γενετικά κατά το μζςο Ρλειςτόκαινο από ζναν άλλο πλθκυςμό πικανότατα
προερχόμενο επίςθσ από τθν Αφρικι, ο οποίοσ ζφερε μαηί του τθν αχελαία
λικοτεχνία και αντιπροςωπεφεται από δείγματα που αποδόκθκαν ςτον Homo
heidelbergensis, γνωςτά από κζςεισ όπωσ π.χ. Arago, Atapuerca - Sima de los
Huesos, Maurer, Ρετράλωνα (Carbonell et al. 2005, Bermúdez de Castro et al. 2004).
Ραρόλα αυτά και για τθν περίπτωςθ του Homo antecessor διατυπϊκθκαν ενςτάςεισ
και προςεγγίςεισ που αποδίδουν το είδοσ ςτον Homo erectus με τα διαφορετικά
χαρακτθριςτικά που διαμορφϊνονται με βάςθ τθν προςαρμογι ςτα διάφορα
γεωγραφικά και κλιματικά περιβάλλοντα λαμβάνοντασ υπόψθ τθν γεωγραφικι
απόςταςθ από τθν Αφρικι.
Αν μια παραδοχι είναι θ επικρατοφςα και αποδεκτι από το πλικοσ των
ερευνθτϊν, αυτι είναι το γεγονόσ ότι τα ευριματα από τθ Sima de los Huesos
ορίηουν τθν Ευρϊπθ ωσ τον τόπο ανάπτυξθσ μια εντόπιασ εξελικτικισ γραμμισ που
οδιγθςε ςτθ γζνεςθ των νεαντερντάλιων ανκρϊπων. Ο Homo neanderthalensis
είναι ο καλφτερα γνωςτόσ αλλά και ο περιςςότερο παρεξθγθμζνοσ αρχαϊκόσ
άνκρωποσ που γεννικθκε ςτθν ευρωπαϊκι ιπειρο. Θ ονομαςία του προζρχεται από
τθν κοιλάδα Neander τθσ Γερμανίασ, όπου το 1856 ανακαλφφκθκαν απολικωμζνα
οςτά τα οποία αποδόκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο είδοσ. Θ κοιλάδα Neander βρίςκεται
ςτο ομόςπονδο κρατίδιο τθσ Βόρειασ θνανίασ-Βεςτφαλίασ ςτθ Γερμανία (Stringer
and Andrews 2006) .
Το 1856 εργάτεσ οι οποίοι ανζςκαπταν τθν περιοχι για τθν εξόρυξθ
άνκρακα, βρικαν μζςα ςτο ςπιλαιο Feldhofer ζνα απολικωμζνο κρανίο και μερικά
οςτά ανκρϊπινου ςκελετοφ, των οποίων τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά δεν ζμοιαηαν
με τα χαρακτθριςτικά καμιάσ ςφγχρονθσ ανκρϊπινθσ φυλισ. Τα ευριματα
παραδόκθκαν ςτον Γερμανό φυςιοδίφθ Johann Carl Fuhlrott, ο οποίοσ εξζφραςε
τθν άποψθ ότι επρόκειτο για απολικωμζνο ςκελετό προϊςτορικοφ ανκρϊπου. Άλλοι
μελετθτζσ τθσ εποχισ δεν ςυμφϊνθςαν και ζδωςαν διάφορεσ εξθγιςεισ για τθν
ιδιοτυπία των μορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν των οςτϊν (Stringer and Andrews
2006).
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Αργότερα, παρόμοιοι ςκελετοί βρζκθκαν ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ
Ευραςίασ και αποδείχτθκε πωσ οι ςκελετοί αυτοί ανικαν ςε μία ιδιαίτερθ
ανκρϊπων που διζφερε με βάςθ τα ανατομικά χαρακτθριςτικά2 κακϊσ και
τισ αναλφςεισ DNA από τον Homo sapiens αλλά και από τα προγονικά είδθ. Θ
επιςτθμονικι ονομαςία που δόκθκε ςε αυτό το ανκρϊπινο είδοσ είναι Homo
neanderthalensis. Οι Homo neanderthalensis ζηθςαν κατά το Μζςο και
Ανϊτερο Ρλειςτόκαινο. Εξαφανίςκθκαν ςτισ αρχζσ τθσ τελευταίασ
παγετϊδουσ περιόδου, θ οποία τοποκετείται πριν από 40 -70 Kya, οπότε
άρχιςε να εξαπλϊνεται ο Homo sapiens, ο οποίοσ, δεν κατάγεται από τον
Νεάντερταλ, παρόλο που ςυνδζεται ςυγγενικά με αυτόν (Stringer and
Andrews 2006).

2

Ο άνκρωποσ του Νεάντερταλ είχε ςχετικά μικρό ανάςτθμα που κυμαινόταν μεταξφ 1,5 και 1,6
μζτρων, με τουσ άνδρεσ να είναι πιο ψθλοί από τισ γυναίκεσ. Είχε ιςχυρζσ αρκρϊςεισ και πιο κοντά
οςτά ςε ςχζςθ με τον ςφγχρονο άνκρωπο. Επίςθσ ο Νεάντερταλ διζφερε από τον ςφγχρονο άνκρωπο
και ωσ προσ τθν ιδιαίτερθ καταςκευι του κρανίου του, αφοφ είχε μεγαλφτερθ εγκεφαλικι
χωρθτικότθτα τθσ τάξθσ των 1.600 κυβικϊν εκατοςτϊν. Είχε μεγάλεσ οφκαλμικζσ κόγχεσ, μεγάλα
ηυγωματικά, πλατιά ρουκοφνια και ζντονεσ γωνίεσ ςτο πρόςωπο, ενϊ οι γνάκοι του ιταν δυνατζσ και
προεξείχαν.
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Οι
κλαςςικοί
νεαντερντάλιοι
είχαν
προςαρμοςτεί
ςτθν
κλιματικι και φυςικι
δριμφτθτα
των
τελευταίων
ευρωπαϊκϊν
παγετϊνων.
Ραρόλα
αυτά όμωσ ζηθςαν και
ςε
πιο
κερμζσ
περιόδουσ
ςτθν
ευρωπαϊκι
ιπειρο
όπωσ πχ ςτθν ιταλικι
κζςθ
Σακοπαςτόρε.
Κζςεισ των νεάντερνταλ
βρίςκουμε ςε όλθ τθ
ςθμερινι ευρωπαϊκι
ιπειρο, εξαπλϊκθκαν
ςε όλθ τθ Δ. Αςία
φκάνοντασ ανατολικά
ωσ το Λςραιλ και το
Ουημπεκιςτάν.
Ο
Νεάντερνταλ
καταςκεφαηε
λίκινα
εργαλεία
τθσ
μουςτζριασ λικοτεχνίασ
(Mode 3) (εικ. 13), με
τθν οποία αξιοποιείτο
καλφτερα θ πρϊτθ φλθ
για τθν καταςκευι πιο
«εκλεπτυςμζνων»
λίκινων εργαλείων. Θ
λικοτεχνία του ιταν
πολφ διαφορετικι και
Εικόνα 13 Εργαλεία με τθν τεχνικι Levallois και αμφιπρόςωπθσ
με
μεγαλφτερθ
επεξεργαςίασ από τθ κζςθ Nor Geghi 1
πολυπλοκότθτα
(https://www.livescience.com/48017-stone-toolmaking-inventionphotos.html)
εργαλειακϊν
ςυνόλων ςε ςχζςθ με
τθν ολδόβια λικοτεχνία (Homo habilis) και τθν αχελαία του (Homo erectus) (Stringer
and Andrews 2006).
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Μζχρι τθν εξαφάνιςι τουσ, οι Νεάντερνταλ ςυνυπιρξαν αρκετζσ
χιλιάδεσ χρόνια ςτθν Ευρϊπθ και τθ Δυτικι Αςία με τουσ πολυάρικμουσ
εκπροςϊπουσ του είδουσ μασ, που παρουςίαηαν ςυνεχόμενεσ
μεταναςτευτικζσ ροζσ από τθν Αφρικι. Θ χρονικι ςτιγμι τθσ εξαφάνιςθσ των
Νεάντερνταλ και θ ζκταςθ ςτθν οποία ςυνυπιρξαν με τουσ πρϊτουσ
ειςερχόμενουσ ανατομικά ςφγχρονουσ ανκρϊπουσ ςτθν Ευραςία είναι
βαςικά ερωτιματα ςτθν παλαιοανκρωπολογία και ςτθν αρχαιολογία. Ο
προςδιοριςμόσ τθσ χωροχρονικισ ςχζςθσ μεταξφ των δφο πλθκυςμϊν είναι
ηωτικισ ςθμαςίασ για να κατανοιςουμε τισ διαδικαςίεσ, το χρονοδιάγραμμα
και τουσ λόγουσ που οδθγοφν ςτθν εξαφάνιςθ των Νεάντερνταλ και τθν
πικανότθτα πολιτιςμικϊν και γενετικϊν αλλαγϊν και ανταλλαγϊν (Higham
et al. 2014). Οι χρονολογιςεισ με τθν μζκοδο τθσ ραδιοχρονολόγθςθσ C14
κακϊσ και από τα παλαιοντολογικά κατάλοιπα διαμορφϊνουν τθν εικόνα 40
περίπου αρχαιολογικϊν ανεςκαμμζνων κζςεων τθσ Μουςτζριασ
τεχνοπολιτιςμικισ παράδοςθσ και του Ανκρϊπου του Νεάντερνταλ, που
κυμαίνονται από τθ ωςία, το Λςραιλ μζχρι και τθν Λςπανία (Γιβραλτάρ). Με
βάςθ τισ χρονολογιςεισ φαίνεται ότι θ Μουςτζρια φάςθ ςταματά περίπου
ςτα 41.030-39.260 χρόνια ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, με τα δεδομζνα να μασ
δείχνουν όμωσ ότι θ εξαφάνιςθ των Νεάντερνταλ ςυνζβθ ςε διαφορετικοφσ
χρόνουσ ςε διάφορεσ περιοχζσ. Θ ςφγκριςθ των δεδομζνων με τα
αποτελζςματα που ελιφκθςαν από τισ αρχαιότερεσ αρχαιολογικζσ κζςεισ
των Homo sapiens ςτθν Ευρϊπθ, που ςυνδζονται με το τεχνολογικό
ςφμπλεγμα Uluzzian, μασ επιτρζπει να ποςοτικοποιιςουμε τθ χρονικι
ςυνφπαρξθ μεταξφ των δφο ανκρϊπινων ομάδων. Τα αποτελζςματα
αποκαλφπτουν ςθμαντικι χρονικι ςυνφπαρξθ 2,6-5,4 kya (Higham et al.
2014). Αυτό ζχει ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ για τα μοντζλα που προςπακοφν να
εξθγιςουν τα πολιτιςτικά, τεχνολογικά και βιολογικά ςτοιχεία που
ςχετίηονται με τθν αντικατάςταςθ των Νεάντερνταλ από τουσ ςφγχρονουσ
ανκρϊπουσ. Ζνα μωςαϊκό πλθκυςμϊν ςτθν Ευρϊπθ κατά τθ μετάβαςθ από
τθν Μζςθ ςτθν Ανϊτερθ Ραλαιολικικι δείχνει ότι υπιρξε άφκονοσ χρόνοσ
για τθ μετάδοςθ πολιτιςμικϊν και ςυμβολικϊν ςυμπεριφορϊν, κακϊσ και
πικανϊν γενετικϊν ανταλλαγϊν μεταξφ των δφο ομάδων (Higham et al.
2014).
Ρρόςφατα3, δθμοςιεφτθκε ςτο περιοδικό «Nature» (2017) μία
ζρευνα που υποςτθρίηει ότι θ εξαφάνιςθ των Νεάντερνταλ ενδζχεται να μθν
οφείλεται ςτθν εξελικτικι ανωτερότθτα (νοθτικι και τεχνολογικι) των
3

Μζχρι ςιμερα, ςτθν πλειονότθτά τουσ οι ζρευνεσ ςχετικά με τθν «ξαφνικι» εξάλειψθ των
Νεάντερταλ ξεκινοφςαν από τθν υπόκεςθ ότι θ αντικατάςταςι τουσ από τουσ ςφγχρονουσ
ανκρϊπουσ κα πρζπει να οφείλεται ςε κάποιο εμφανζσ εξελικτικό πλεονζκτθμα του είδουσ μασ: π.χ.
ςτθ μεγαλφτερθ διατροφικι ευελιξία μασ, ςτθ μεγαλφτερθ αντοχι ςτισ κλιματικζσ αλλαγζσ ι ςτισ
ανϊτερεσ νοθτικζσ ικανότθτεσ, που εκδθλϊνονται ςτα «ανϊτερα» τεχνολογικά και κοινωνικά
επιτεφγματα του είδουσ μασ ςε ςφγκριςθ με αυτά των ςτενότατων εξελικτικά ςυγγενϊν μασ.
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ςφγχρονων ανκρϊπων, αλλά πολφ απλά ςτισ δθμογραφικζσ δυναμικζσ που
πυροδότθςε θ ακατάπαυςτθ μεταναςτευτικι ροι ανατομικά ςφγχρονων ανκρϊπων
ανκρϊπων από τθν Αφρικι. Σε αυτό το ςυμπζραςμα κατζλθξαν δφο παλαιοντολόγοι
παλαιοντολόγοι (Kolodny & Feldman 2017) από το Ρανεπιςτιμιο Stanford των ΘΡΑ
των ΘΡΑ ζπειτα από εκτενζςτατθ ζρευνα των μζχρι ςιμερα πλθκυςμιακϊν
μοντζλων ςχετικά με τισ μετακινιςεισ των πρϊτων ανκρϊπινων πλθκυςμϊν ςτθν
ςτθν ευρωπαϊκι ιπειρο και τθν Εγγφσ Ανατολι. Ππωσ υπογραμμίηουν οι Oren
Kolodny και Marcus W. Feldman (2017), θ νζα εξιγθςθ που προτείνουν είναι πολφ
πιο «ουδζτερθ» ςε ςχζςθ με τισ μζχρι τϊρα εξθγιςεισ, που βαςίηονταν είτε ςε
δραματικζσ οικολογικζσ ι βιολογικζσ αλλαγζσ, είτε ςε μεγάλεσ πολιτιςμικζσ ι
τεχνολογικζσ διαφορζσ, οι οποίεσ υποτίκεται ότι ευνόθςαν το είδοσ μασ εισ βάροσ
των Νεάντερνταλ (Kolodny & Feldman 2017).
Θ ερευνθτικι υπόκεςθ των δφο Αμερικανϊν ερευνθτϊν ιταν ότι θ άφιξθ των
ςφγχρονων ανκρϊπων ςε μια περιοχι όπου κατοικοφςαν ιδθ οι Νεάντερνταλ κα
πρζπει να προκάλεςε μεγάλο ανταγωνιςμό μεταξφ τουσ για τα αποκζματα τροφισ
και αυτόσ ο ανταγωνιςμόσ κα πρζπει μοιραία να οδιγθςε ςτθν ιςοπίκανθ εξάλειψθ
του ενόσ από τα δφο είδθ. Με αφετθρία αυτό το αρκετά απλό ςενάριο, όλεσ οι
μακθματικζσ προςομοιϊςεισ τθσ δθμογραφικισ-πλθκυςμιακισ δυναμικισ οδθγοφν
αναπόφευκτα ςτθν εξάλειψθ (ι τθν πλιρθ αφομοίωςθ) του ολιγάρικμου
πλθκυςμοφ των Νεάντερνταλ από τον διαρκϊσ αυξανόμενο πλθκυςμό των sapiens.
Το μόνο που αλλάηει είναι ο χρόνοσ που απαιτείται μζχρι τθν πλιρθ εξαφάνιςθ των
Νεάντερνταλ. Στα προτεινόμενα μοντζλα γι' αυτιν τθν εξελικτικι δυναμικι, οι δφο
ερευνθτζσ υποκζτουν ότι θ αντικατάςταςθ των Νεάντερνταλ από τουσ sapiens
ζλαβε χϊρα με ςχετικά αργοφσ ρυκμοφσ, οι οποίοι μεταβάλλονται ανάλογα με τθν
πυκνότθτα των μεταναςτευτικϊν ρευμάτων (Kolodny & Feldman 2017).
Για τθ ςφγχρονθ ανκρωπολογικι και παλαιοντολογικι ςκζψθ κεωρείται
πλζον αδιαμφιςβιτθτο ότι ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ εμφανίςτθκε πρϊτα ςτθν Αφρικι
και από εκεί ξεκίνθςε, με αλλεπάλλθλα μεταναςτευτικά ρεφματα, για τον εποικιςμό
του πλανιτθ, αντικακιςτϊντασ ι αφομοιϊνοντασ όλα τα ςυγγενικά είδθ ανκρϊπων.
Συνεπϊσ, θ τυπικά νεωτερικι και κακθςυχαςτικι αντίλθψθ περί ςταδιακισ,
ςυςςωρευτικισ και γραμμικισ προόδου από ζνα απλοφςτερο ηωικό είδοσ
ανκρϊπου προσ ζνα πολυπλοκότερο και πιο τζλειο δεν επιβεβαιϊνεται από τα
δεδομζνα οφτε τθσ παλαιοντολογίασ οφτε τθσ ςφγχρονθσ γενετικισ ανκρωπολογίασ
(Kolodny & Feldman 2017). Ωςτόςο μζνουν ακόμθ να αποςαφθνιςτοφν πολλά
ςθμεία ϊςπου να ξεδιαλφνει πλιρωσ θ εικόνα τθσ εξζλιξθσ του γζνουσ Homo και θ
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καταγωγι

των

ςφγχρονων

ανατομικά

πλθκυςμϊν.

Εικόνα 14 Οι Homo sapiens, οι Neanderthals και οι Denisovans ζχουν κοινό πρόγονο προερχόμενο από τθν
Αφρικι (Nature 2017)
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Κεφϊλαιο 2: Αναζητώντασ την
Σαυτότητα
Ειςαγωγό
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προςζγγιςθ των οριςμϊν τθσ ταυτότθτασ και
των κφριων εκφάνςεϊν τθσ, αναλφοντασ μερικά κφρια χαρακτθριςτικά τθσ, κακϊσ
και τθ ςυμβολι τθσ αρχαιολογίασ ςτθν προςζγγιςθ αλλά και ςτθ δθμιουργία
ταυτοτιτων ιςτορικά (Meskell 2002). Το ηιτθμα των ταυτοτιτων (κάκε μορφισ
ταυτότθτα4) απαςχολεί τόςο τθ δθμόςια ςφαίρα όςο και τθν επιςτθμονικι
ςυηιτθςθ που γίνεται ςτουσ εκάςτοτε επιςτθμονικοφσ κλάδουσ 5, διαχρονικά, ενϊ
ζρχεται και ξαναζρχεται δυναμικά ςτο προςκινιο ανά τακτά χρονικά διαςτιματα 6,
ςτισ εκάςτοτε κοινωνικζσ και πολιτικζσ ςυνκικεσ επιχειρϊντασ να εντοπιςτεί θ
πολυςθμία του όρου ςτθ ςυγκεκριμζνθ χρονικότθτα.
Πλεσ οι κοινωνίεσ αναηθτοφν τρόπουσ για να εξαςφαλίςουν τθν αρμονικι
ςυμβίωςθ διαφορετικϊν ταυτοτιτων και πολιτιςμικϊν ιδιαιτεροτιτων. Κάτω από το
πρίςμα τθσ πολιτιςμικισ ανκρωπολογίασ, τθσ εκνογραφίασ και τθσ αρχαιολογίασ,
εξετάηονται θ ςθμερινι ποικιλότθτα πολιτιςμϊν και οι κυριότερεσ διαςτάςεισ τθσ
πολιτιςμικισ ταυτότθτασ. Ταυτότθτεσ φυλετικζσ και εκνικζσ, όπου μζςα από τθ
βιολογικι ενότθτα του ανκρϊπινου είδουσ, που ςυνεχϊσ αποκαλφπτεται από τθν
παλαιοανκρωπολογία και τθ βιολογία, αναδεικνφονται, από το πλικοσ των
ιςτορικϊν εκνικϊν παραδόςεων και των μαχθτικϊν εκνοτικϊν διεκδικιςεων
(Meskell 2002). Ταυτότθτεσ ζμφυλεσ, όπου οι φεμινιςτικζσ διεκδικιςεισ βρίςκονται
αντιμζτωπεσ με τα μεγάλα προβλιματα τθσ γυναικείασ κατάςταςθσ ςτθ ςφγχρονθ
εποχι, ενϊ τα εκνογραφικά και τα κοινωνιολογικά παραδείγματα αμφιφυλίασ μασ
πλθροφοροφν για τθν παγκοςμιότθτα των φαινομζνων. Ταυτότθτεσ γλωςςικζσ, που
υποχρεϊνονται να ςυμβιβαςτοφν με τθν παγκοςμιοποίθςθ δφο ι τριϊν κυρίαρχων
γλωςςϊν, όταν εκατοντάδεσ γλϊςςεσ, που θ κακεμιά τουσ εκφράηει ζνα μοναδικό
πολιτιςμό, κινδυνεφουν να εξαφανιςτοφν. Ταυτότθτεσ κρθςκευτικζσ, τζλοσ, που
είναι άλλοτε οικουμενικζσ και άλλοτε εκνικζσ, αλλά όλεσ αντιμετωπίηουν τα
προβλιματα του φονταμενταλιςμοφ και τθσ μιςαλλοδοξίασ. Τελικά διαπιςτϊνεται
ότι θ δυναμικι τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ πιζηει τισ κοινωνίεσ μασ να εξελιχκοφν,

4

Ρροςωπικι ταυτότθτα, εκνικι και τοπικι ταυτότθτα, ταυτότθτα του φφλου, τθσ θλικίασ, τθσ
κοινωνικισ τάξθσ και τθσ κρθςκείασ.
5
Θ Ψυχολογία, Θ Κοινωνιολογία, οι Ρολιτικζσ Επιςτιμεσ, Θ Εκνολογία, Θ Αρχαιολογία, αποτελοφν
βαςικά επιςτθμονικά πεδία που αςχολοφνται ποικιλοτρόπωσ με αυτό το ηιτθμα.
6
Ρρόςφατα απαςχόλθςε τθν ελλθνικι πολιτικι ςκθνι το ηιτθμα τθσ αναγνϊριςθσ τθσ ταυτότθτασ
του τρίτου φφλου, με ζντονεσ διαμάχεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχε μια πλοφςια γκάμα των αρχϊν τθσ
χϊρασ και των κοινωνικϊν κατθγοριϊν.
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περνϊντασ από το ςτάδιο τθσ κοινωνίασ των μαηϊν ςτο ςτάδιο τθσ
κοινωνίασ των πολιτιςμϊν και των πολιτιςμικϊν ομάδων.
Οι ταυτότθτεσ ςτθρίηονται ςε μια αναδρομικι αφιγθςθ, θ οποία ζχει
ωσ ςκοπό να απεμπολιςει τθν ιςτορικι και προςωπικι αςυνζχεια και να
διαμορφϊςει το κοινωνικό και προςωπικό «είναι» του υποκειμζνου
(Bernstein 2005). Θ εςωτερικι αναηιτθςθ «ποιόσ είμαι» δεν είναι μόνο
ατομικό ερϊτθμα αλλά αποτελεί μια διαδικαςία που τίκεται και ξανατίκεται
εξωγενϊσ. Από το κοινωνικό περιβάλλον, τον εκάςτοτε ιδεολογικό
μθχανιςμό. Μια διαδικαςία που προκαλεί κάκε φορά και μια νζα
αναγνϊριςθ του εαυτοφ μασ και των άλλων. ακριβϊσ επειδι οι ταυτότθτεσ
δθμιουργοφνται βάςθ μιασ ιςτορικισ αναδρομικισ αφιγθςθσ (Bernstein
2005) που αποδίδει το αφιγθμα τθσ ςυνζχειασ, ο κλάδοσ που κατεξοχιν
μπορεί να υποςτθρίξει τθν καταςκευι του ςυγκεκριμζνου αφθγιματοσ είναι
θ Λςτορία εν ςυνόλω, θ μελζτθ δθλαδι του παρελκόντοσ και των καταλοίπων
αυτοφ. Θ ςυμβολι αυτι ςτθν καταςκευι των ταυτοτιτων αποτζλεςε και τθν
αιτία για τθν αναηιτθςθ και τον επανακακοριςμό τθσ ταυτότθτασ τθσ
Λςτορίασ και ακόμα περιςςότερο τθσ Αρχαιολογίασ (Meskell 2002).

2.1. Προςωπικό ταυτότητα και ςυλλογικϋσ ταυτότητεσ
Θ προςωπικι ταυτότθτα δεν αποτελεί κάτι το δεδομζνο (όπωσ κα
μποροφςε να χαρακτθριςκεί θ ταυτότθτα των αντικειμζνων) είναι ρευςτι
και προχποκζτει ςυνεχι αυτοςυνείδθςθ. Με αυτι τθν ζννοια θ προςωπικι
ταυτότθτα, ορίηεται ωσ «ο εαυτόσ όπωσ αναςτοχαςτικά κατανοείται από το
πρόςωπο με όρουσ προςωπικισ βιογραφίασ» (Giddens 1991: 53). Θ ζννοια
τθσ προςωπικισ ταυτότθτασ ενζχει και τθν ζννοια τθσ ταφτιςθσ ςτθν
εξωτερικι εικόνα που αποτελεί και ζνα κρίςιμο ςτάδιο ςτθν ανάπτυξθ του
εαυτοφ. Θ αίςκθςθ φυςικισ-ςωματικισ ςυνζχειασ και μεταβολισ αποτελεί
ζνα ςθμαντικό ςθμείο τθσ προςωπικισ ταυτότθτασ που επικακορίηει ςε
μεγάλο βακμό τθν ατομικι ταυτότθτα από εκείνθ των ςυλλογικϊν
ταυτοτιτων (Leader & Groveso 1999). Το άλλο ςτοιχείο που επικακορίηει τθν
προςωπικι ταυτότθτα είναι εκείνο τθσ ψυχικισ ςυνζχειασ και μεταβολισ, θ
ςυνείδθςθ7 (Giddens 2002). Από τθ ςτιγμι που γεννιόμαςτε, και ςε όλθ τθ
διαδικαςία τθσ κοινωνικοποίθςθσ, γινόμαςτε αρωγοί ερεκιςμάτων όλων των
φορζων κοινωνικοποίθςθσ και μζλθ μιασ κοινωνίασ ςτθν οποία
προςαρμοηόμαςτε, ενταςςόμαςτε, διαμορφϊνοντασ τθν προςωπικι μασ
ςκζψθ, βοφλθςθ, τα ιδιαίτερα ςυναιςκιματα και τισ ςυγκεκριμζνεσ
αντιδράςεισ. Στθ διάρκεια αυτισ τθσ κοινωνικοποίθςθσ που διαμορφϊνεται
ςτθ βάςθ τθσ ίδιασ τθσ ατομικότθτασ, ο κακζνασ αναπτφςςει τθν προςωπικι
7

Σε ςχζςθ με το ηιτθμα ζχουν αναπτυχκεί πολλζσ κεωρίεσ, ςυγκροφςεισ και διαμάχεσ ςτα πλαίςια
τθσ Ψυχολογίασ και των κεωρθτικϊν τθσ. Χαρακτθριςτικά βλζπε Mead 1934, Freud 1975.
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του ταυτότθτα που ορίηεται από τα παραπάνω, όπωσ ςθμειϊκθκαν (Giddens 1991,
Eriksen 2007).
Θ άποψι μασ για τον ανκρϊπινο χαρακτιρα δεν αποτελεί ζνα εγγενζσ
ςτοιχείο του ανκρϊπινου εαυτοφ, αλλά χρειάηεται να αποκτθκεί με τθ γνϊςθ. Κάκε
ςυμπεριφορά και κάκε ανκρϊπινο ςτοιχείο δεν αποτελεί οφτε ατομικό, οφτε
φυςικό χαρακτθριςτικό, αλλά δθμιουργείται κυρίαρχα μζςω τθσ ςχζςθσ του
ανκρϊπου με τθν κοινωνία και τον πολιτιςμό. Σφμφωνα λοιπόν με τον Giddens, «ο
εαυτόσ δεν είναι κάτι το δεδομζνο και θ προςωπικι ταυτότθτα προχποκζτει διαρκι
αναςτοχαςμό» (Giddens 1991: 52). Θ ταυτότθτα ςυνκζτει μια επιλεκτικι αφιγθςθ
και τθν αναςυνκζτει εκ των υςτζρων ωσ αναδρομικι βιογραφία ςε όλθ τθ διάρκεια
τθσ κοινωνικοποίθςθσ. Ο κοινωνικόσ εαυτόσ αναγκάηεται να αναπλάκει και να
αναςφρει ςυνεχϊσ το παρελκόν του, εμπλζκοντάσ το με τθν προςωπικι του ιςτορία
και το παρόν του. Συνκζτει, ζτςι, ζνα υπαρξιακό πλαίςιο που ορίηει το άτομο κακϊσ
του προςφζρει ςυνζχεια και ςυνοχι, ζνα προςτατευτικό κζλυφοσ και φίλτρο για να
ερμθνεφςει τθν πολυμορφία των ςυνκθκϊν τθσ ηωισ του, ςτο εκάςτοτε παρόν του.
Σε αυτιν τθν αναδρομικι βιογραφία, οι κοινωνικζσ και πολιτικζσ ταυτότθτεσ
ενζχουν τον χαρακτιρα του εξωτερικοφ ςτθρίγματοσ (Diaz-Andreu et al. 2005), του
ςθμείου που ςυγκρατεί τθν εςωτερικι ςυνζχεια, ζνα νζο ςυναίςκθμα του
«ανικειν» ςτον κόςμο, ζνα πεδίο όπου μπορεί να λάβει κζςθ και θ ςυνολικι
ιςτορία και θ προςωπικι βιογραφία ενόσ ατόμου, απαραίτθτο για τθν «οντολογικι
αςφάλεια», δθλαδι τθν αίςκθςθ του ςυνολικοφ νοιματοσ ςτον κόςμο (Eriksen
2007).
Πμωσ, ενϊ χάρθ ςτθ ςωματικι και ψυχικι του ςυνζχεια, το άτομο μπορεί να
ταυτίηεται με τον εαυτό του διαμζςου τθσ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθσ πορείασ τθσ
ηωισ του, «θ ομάδα αποτελεί οντότθτα ποφ τα μζλθ τθσ δεν ταυτίηονται φυςικά
μεταξφ τουσ και που θ πορεία τθσ ςτον χρόνο είναι αςυνεχισ» (Βζϊκοσ 1993: 17).
Αυτά τα χάςματα ςτθ δομι τθσ ομάδασ, καλφπτονται με ιδανικά και ςφμβολα
κακϊσ και με νόρμεσ που ορίηουν τθν θκικι (Benoist 1992: 7). Στα ςφμβολα που
ενϊνουν τισ αντιφάςεισ και μειϊνουν τισ αντικζςεισ μπορεί να μεταλαμπαδευτεί το
αίςκθμα του ιεροφ, τθσ αγάπθσ, του ςεβαςμοφ, τθσ κυςίασ, του φόβου, τα
ςυναιςκιματα δθλαδι που αποτζλεςαν το ςυνκετικό υλικό των κρθςκευτικϊν
κοινοτιτων (Balibar & Wallerstein 1988). Μζςω των ςυμβόλων οι ςυλλογικζσ
ταυτότθτεσ μποροφν να ορίςουν τον εαυτό τουσ, ωσ προζκταςθ του προςωπικοφ
εαυτοφ (Diaz-Andreu et al. 2005).
Θ ζννοια τθσ ςυλλογικισ ταυτότθτασ ενζχει και τθν ζννοια τθσ αναγνϊριςθσ.
Πταν κάποια άτομα αλλθλοαναγνωρίηονται ωσ όμοια, αυτό ςθμαίνει ότι
υπερτονίηουν μια ιδιότθτα ωσ κυρίαρχθ, που τα κακιςτά ςυμμζτοχουσ ευρφτερων
ομαδϊςεων, αλλά και ότι αποκλείουν ι υποτονίηουν άλλεσ ιδιότθτεσ. Αυτι θ
ςυμμετοχι προχποκζτει ότι για να ςυνυπάρξουν οι άνκρωποι ςτθρίηονται ςε μια
ςειρά κοινωνικϊν ςυμβάςεων ι κανόνων, βαςιηόμενοι ςτισ κυρίαρχεσ ομοιότθτζσ
τουσ, οι οποίεσ τουσ διαφοροποιοφν από τουσ άλλουσ. Οι πιο πολλζσ κοινωνικζσ
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ςυμβάςεισ που αποκτοφνται, μεταβάλλονται ι επανεξετάηονται με το
πζραςμα των χρόνων, κεωροφνται δεδομζνεσ και ωσ εκ τοφτου
εκλαμβάνονται ωσ φυςικζσ, ορίηοντασ κατά κάποιο τρόπο τθ ςυλλογικι
ταυτότθτα (Eriksen 2007). Τθ ςθμαςία τθσ αναγνϊριςθσ και των κοινωνικϊν
ςυμβάςεων προβάλλει ο Gellner ςτουσ οριςμοφσ του για το ζκνοσ: «Δφο
άνκρωποι ανικουν ςτο ίδιο ζκνοσ εάν, και μόνο εάν, μοιράηονται τον ίδιο
πολιτιςμό, όπου πολιτιςμόσ ςθμαίνει με τθ ςειρά του ζνα ςφςτθμα ιδεϊν,
ςυμβόλων, ςυνειρμϊν και τρόπων ςυμπεριφοράσ και επικοινωνίασ και
ακόμα, ανικουν ςτο ίδιο ζκνοσ εάν και μόνο αναγνωρίηουν ο ζνασ τον άλλον
ωσ μζλθ του ίδιου ζκνουσ» (Gellner 1988: 7). Ζτςι κατ’ αυτόν τον τρόπο δυο
άνκρωποι αλλθλοαναγνωρίηονται ωσ μζλθ τθσ ίδιασ ςυλλογικότθτασ,
κάποιασ ομάδασ ι ςχθματιςμοφ, όταν αναγνωρίηουν ότι ζχουν κοινι
ταυτότθτα, δθλαδι όταν ξαναβλζπουν ο ζνασ ςτον άλλο, τον εαυτό του,
παρατθροφν και πιςτοποιοφν κάποια κοινά ςθμεία, χειρονομίεσ,
ςυναιςκιματα, κάποια κοινι γλϊςςα επικοινωνίασ με τθν ευρεία ζννοια του
όρου (Gellner 1988: 7).

2.2. Σαυτότητεσ ςτη Νεωτερικότητα8: Φυλετικό και Εθνικό
ταυτότητα

8

Θ Νεωτερικότθτα αναφζρεται ςυνικωσ ςτθ μετα-παραδοςιακι και μζτα-μεςαιωνικι περίοδο, θ
οποία χαρακτθρίηεται από τθ μετακίνθςθ από τθ Φεουδαρχία προσ τον καπιταλιςμό, τθν
εκβιομθχάνιςθ, τον εξορκολογιςμό και τθν ανάδειξθ, ςυχρόνωσ, του κράτουσ-ζκνουσ.
Εννοιολογικά,θ νεωτερικότθτα ςυνδζεται με τον μοντερνιςμό. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο όροσ περιγράφει
το μοντερνιςτικό ρεφμα μαηί με τισ πολιτιςτικζσ τάςεισ και το ςφνολο των πολιτιςτικϊν κινθμάτων
που εμφανίςτθκαν μαηί με ςυνταρακτικζσ αλλαγζσ ςτθ Δυτικι κοινωνία ςτα τζλθ του 19ου και ςτισ
αρχζσ του 20ου αιϊνα (Giddens 1991).
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Εικόνα 15 Οι Ζλλθνεσ Μακεδόνεσ και τα ςφμβολά τουσ βαςιςμζνα ςτθν παράδοςθ

Το ηιτθμα τθσ διαμόρφωςθσ των ταυτοτιτων ςτα νζα πολιτικά, οικονομικά
οικονομικά και κοινωνικά δεδομζνα και ςτισ ριηικζσ αλλαγζσ ςε όλα τα επίπεδα τθσ
επίπεδα τθσ ηωισ, κατά τθ νεωτερικότθτα, όπωσ ονομάςτθκε αυτι θ νζα τάξθ
τάξθ πραγμάτων, ζχει απαςχολιςει ςε πολφ μεγάλο βακμό τθ δθμόςια ςυηιτθςθ ςε
ςυηιτθςθ ςε ςχζςθ με τθν προςζγγιςθ των πολιτικϊν ταυτοτιτων και τον
επανακακοριςμό τουσ. Λδιαίτερα, θ καταςκευι των πολιτικϊν ταυτοτιτων
ςτθριηόταν ςτθ νεωτερικότθτα ςτο κοςμοκεωρθτικό ςχιμα ποφ ςυγκάλυπτε τισ
τισ αντιφάςεισ των επιμζρουσ ταυτοτιτων, με κυρίαρχο ςκοπό τθν απορρόφθςθ των
απορρόφθςθ των κοινωνικϊν ςυγκροφςεων και αντιςτάςεων, ςτο όνομα μιασ
μιασ κοινισ καταγωγισ και μιασ εκνικισ ταυτοποίθςθσ (Eriksen 2007, Laburthe-Tolra
Laburthe-Tolra & Warnier 2003) .
Μολονότι το πρόβλθμα των φυλετικϊν ταυτοτιτων και των διακρίςεων
μεταξφ των ανκρϊπων κεωρείται οριςτικά λυμζνο, τουλάχιςτον από επιςτθμονικι
άποψθ, τείνει να επανζρχεται ςτθ ςφγχρονθ ανκρϊπινθ ιςτορία δθμιουργϊντασ
οξφτατα κοινωνικό-οικονομικά και πολιτικά προβλιματα, όπωσ π.χ. θ
μεταναςτευτικι πολιτικι μιασ χϊρασ, θ αντιμετϊπιςθ των προςφφγων ι των
μειονοτιτων, κακϊσ και οι ςυγκρουςιακζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε διαφορετικζσ
κοινωνικζσ ομάδεσ. Με ποιά επιςτθμονικοφανι ιδεολογιματα οι δυτικζσ κοινωνίεσ
επιχείρθςαν και επιχειροφν να διαχειριςτοφν αυτό το διαχρονικό ανκρϊπινο
πρόβλθμα; Από το τζλοσ του 19ου αιϊνα μζχρι τα τζλθ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου
ςτθ Δφςθ, θ κυρίαρχθ ιδεολογία του κοινωνικοφ δαρβινιςμοφ περιζγραφε τθ
βιοπολιτικι ιςτορία του είδουσ μασ, κακϊσ και τισ ανκρϊπινεσ κοινωνικζσ ςχζςεισ
ωσ ζναν αγϊνα για τθν «επιβίωςθ των καταλλθλότερων» ανκρϊπινων πλθκυςμϊν
(Αβδελά κ.α., 2017). Χάρθ ςε αυτό το ρατςιςτικό ιδεολόγθμα, ο λευκόσ άνκρωποσ
πίςτεψε ότι κυριαρχεί αυτοδικαίωσ πάνω ςτουσ άλλουσ ανκρϊπουσ, αφοφ ανικει
ςτθν τελειότερθ βιολογικά και πνευματικά ανκρϊπινθ «φυλι» (Αβδελά et al. 2017).
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Σφμφωνα με τον κοινωνικό δαρβινιςμό9 ο οποίοσ αποτζλεςε μία
ιδεολογικι και παραπλανθτικι εκδοχι τθσ εξελικτικισ κεωρίασ του
Δαρβίνου, θ διαςτρωμάτωςθ τθσ κοινωνίασ ςε τάξεισ όςο και οι ςχζςεισ
εξουςίασ μεταξφ «διαφορετικϊν» ανκρϊπινων ομάδων είναι, υποτίκεται, θ
αντανάκλαςθ των φυλετικϊν προδιαγραφϊν και εγγενϊν βιολογικϊν ορίων
αυτϊν των ανκρϊπων. Σε τελευταία ανάλυςθ, πρόκειται με βάςθ το
ςυγκεκριμζνο ιδεολόγθμα για κλθρονομικζσ και γονιδιακζσ προδιαγραφζσ,
τισ οποίεσ καμία αλλαγι ςτισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ ι ςτθν παιδεία των
φορζων τουσ, δθλαδι ςτθ ηωι των ανκρϊπων, δεν κα μποροφςε ποτζ να τισ
αλλάξει (Balibar & Wallerstein 1988).
Ρρόκειται για το κοινότοπο αλλά εξαιρετικά διαδεδομζνο
ιδεολόγθμα τθσ μθ μεταβλθτότθτασ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ θ οποία,
μολονότι παραμζνει επιςτθμονικά αδιαφανισ, καταφζρνει να κακορίηει τισ
ανυπζρβλθτεσ βιολογικζσ διαφορζσ μεταξφ των ανκρϊπων. Ζτςι, ιδθ από
τον 18ο αιϊνα, διάφορεσ κεωρίεσ επιχείρθςαν απ’ τθν μια να εξθγιςουν με
επιςτθμονικά, και όχι με κρθςκευτικά, επιχειριματα τισ ανατομικζσ και
πνευματικζσ ιδιαιτερότθτεσ των ανκρϊπων ςε ςχζςθ με τα κατϊτερα ηωικά
είδθ (πικικουσ) προςδιορίηοντασ μ’ αυτόν τον τρόπο τθσ ανκρϊπινθ
ταυτότθτα ζναντι των ηϊων, ενϊ επίςθσ, να δικαιολογιςουν «εξελικτικά»
τθν ανωτερότθτα τθσ λευκισ φυλισ ςε ςχζςθ με τισ «άλλεσ εμφανϊσ
πρωτόγονεσ φυλζσ των υπανκρϊπων» (Balibar & Wallerstein 1988) που
ςυναντοφςαν οι Ευρωπαίοι ςτισ μακρινζσ αποικίεσ τουσ, πλάκοντασ ζτςι τθν
ταυτότθτα τθσ δυτικισ λευκισ φυλισ.
Στθ Δφςθ, για πάνω από ζναν αιϊνα, θ ζννοια τθσ «φυλετικισ
ταυτότθτασ» και θ ταφτιςι τθσ με τον λαό και το ζκνοσ αποτζλεςαν
ευρφτατα αποδεκτζσ και επιςτθμονικά νομιμοποιθμζνεσ κοινωνικζσ
ιδεολογίεσ με τεράςτια απιχθςθ ςτο ευρφ κοινό, ϊςτε ςε πολλζσ χϊρεσ
τροφοδότθςαν κρατικζσ πολιτικζσ για τθ βελτίωςθ τθσ φυλετικισ ποιότθτασ
(Meskell 2002). Οι φυλετικζσ κεωρίεσ απορρίφκθκαν διεκνϊσ και επίςθμα
μόνο μετά τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, λόγω τθσ ςφνδεςισ τουσ με τα
εγκλιματα του ναηιςμοφ (Balibar & Wallerstein 1988).
Οι εκνικζσ ταυτότθτεσ, όπωσ και οι φυλετικζσ, αποτζλεςαν ςτθ
νεωτερικότθτα, πρωτίςτωσ πολιτικζσ ταυτότθτεσ (Bernstein 2005) και θ
διαμόρφωςι τουσ ςθμαδεφεται ζντονα από το νεωτερικό κράτοσ και το
9

Ο κοινωνικόσ δαρβινιςμόσ υπιρξε ζνα διαδεδομζνο κοινωνικό ιδεολόγθμα που, από τα μζςα του
ου
19 αιϊνα, προζβαλλε μια «επιςτθμονικι» εξιγθςθ θ οποία δικαιολογοφςε τουσ ταξικοφσ
ανταγωνιςμοφσ και τισ ςεξιςτικζσ και φυλετικζσ διακρίςεισ μεταξφ των ανκρϊπων. Ρρόκειται για τθν
επιςτθμονικι μεταμφίεςθ και τον εκςυγχρονιςμό του ιδεολογιματοσ που ζβλεπε τθν πλανθτικι
κυριαρχία τθσ καπιταλιςτικισ Δφςθσ ωσ ςυνζπεια τθσ βιολογικισ ανωτερότθτασ του λευκοφ
ανκρϊπου. Σφμφωνα με τθν κυρίαρχθ ιδεολογία τθσ φςτερθσ βικτοριανισ εποχισ, θ φυλετικι
ανωτερότθτα των λευκϊν αποικιοκρατϊν δεν μποροφςε πλζον να εξθγείται βάςει του κεϊκοφ
ςχεδιαςμοφ, αλλά βάςει τθσ πιο ‘ορκολογικισ’ φυςικισ-εξελικτικισ νομοτζλειασ.
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πλαίςιο ςτο οποίο διαμορφϊκθκε (Κόκκινοσ 2004, Χαμθλάκθσ 2010, Κωτςάκθσ
2006α, β, Laburthe-Tolra & Warnier 2003, Giddens 1991, Meskell 2006, Κοκκινίδου
2005). Εμφανίηονται ωσ πολιτιςμικζσ προςφζροντασ ζτςι ζνα ςυναιςκθματικό και
ιςτορικό βάκοσ ςτθν πολιτικι. Ρολφ ςυχνά θ εκνικι ταυτότθτα εμφανίηεται ωσ
φυςικι ταυτότθτα, ταυτότθτα που ςτθρίηεται ςε ςυγγενικοφσ δεςμοφσ (Bernstein
2005). Συχνά, εμφανίηεται ωσ θ κατεξοχιν φυςικι ταυτότθτα. Και ςτισ δυο
περιπτϊςεισ θ εκνικι ταυτότθτα κεωρείται προϊόν μακρϊν, ςυνεχϊν και
αδιάςπαςτων ιςτορικϊν διαδικαςιϊν (Bernstein 2005, Giddens 1991).
Στθν άποψθ ότι θ εκνικι ταυτότθτα αποτελεί μια φυςικι ι πολιτιςμικι
ταυτότθτα αντιτίκενται τρία κρίςιμα ςτοιχεία που τθ χαρακτθρίηουν (Bernstein
2005). Αρχικά, θ εκνικι ταυτότθτα ςτθρίηεται και αυτι, όπωσ θ προςωπικι
ταυτότθτα, ςε μια αναδρομικι αφιγθςθ. Στθν αναδρομικι καταςκευι ενόσ
ςυλλογικοφ ιςτοφ (ανάμνθςθ και αφιγθςθ ςυνάμα) (Βζϊκοσ 1993, Giddens 1991:
52, 53), και θ οποία αναςκευάηει, εκ των υςτζρων, τθ βιογραφία του ζκνουσ με
αναμνιςεισ. Αναφζρεται ςε μνιμεσ κοινισ καταγωγισ, παραδόςεισ, ςτθν ιςτορία
του ζκνουσ10 κ.α., δθλαδι ςε κάτι που μοιάηει με τθν προςωπικι βιογραφία ενόσ
ατόμου (εικ. 15). Ππωσ το κάκε άτομο ζτςι και το κάκε ζκνοσ ζχει τθν ξεχωριςτι του
ιςτορία, τισ δικζσ του μνιμεσ (Bernstein 2005). Πμωσ, από τθν άλλθ, το ζκνοσ, όπωσ
και το κάκε άτομο, καταςκευάηει εκ των υςτζρων τθ βιογραφία του, με αναμνιςεισ.
Ππωσ το κάκε άτομο δεν κυμάται τθ μακρά ιςτορία του μόνο του, αλλά τθν
ξανακυμάται με τθ βοικεια άλλων, ζτςι και το ςυλλογικό-εκνικό Εμείσ ξανακυμάται
το παρελκόν του με τθ βοικεια τθσ ιςτορίασ (Κωτςάκθσ 2006, Σαμπανίκου 2005,
Κοκκινίδου 2005). Το δεφτερο χαρακτθριςτικό τθσ εκνικισ ταυτότθτασ, ξεκινά από
το πολιτικό και οικονομικό κοςμοκεωρθτικό ςχιμα του 18ου και 19ου αιϊνα, τθν
περίοδο ςτθν οποία διαμορφϊκθκε ιςτορικά (Sakellariadi 2010).11
Από ζνα κοςμοκεωρθτικό ςχιμα, το οποίο προςπακεί να ςυνκζςει τισ
αντιφάςεισ των επιμζρουσ ταυτοτιτων ιεραρχικά, να ςυνενϊςει τθν ανομοιογενι
κοινωνία και να υποτάξει τισ διαιρζςεισ ςε μια κεντρικι εξουςία, όπωσ αυτι αρχίηει
να εκδθλϊνεται ςτο πρϊτο γφριςμα του 18ου αιϊνα (Hobsbawm 1999). Στθριγμζνθ
ςε αυτό το ιεραρχικό κοςμοκεωρθτικό ςχιμα θ εκνικι ταυτότθτα αποτελεί, ςτθν
πρϊιμθ νεωτερικότθτα, τθν υπζρτερθ ταυτότθτα θ οποία οργανϊνει, αναςυνκζτει,
και ιεραρχεί όλεσ τισ άλλεσ, επαγγελματικζσ, πολιτικζσ ακόμα και φυςικζσ
ταυτότθτεσ (Bernstein 2005, Laburthe-Tolra & Warnier 2003). Το τρίτο και πιο
κρίςιμο χαρακτθριςτικό τθσ εκνικισ ταυτότθτασ ςυνίςταται ςτο ότι αποτελεί μια
10

Επειδι το ζκνοσ είναι και αυτό μια νεωτερικι ςυνκικθ και άρα πρόςφατθ, όπου ιςτορία ζκνουσ
εννοείται θ ιςτορία τθσ οριςμζνθσ γεωγραφικισ περιοχισ του ςθμερινοφ εκνικοφ ςχθματιςμοφ
11
Θ εκνογζνεςθ αποτελεί αίτιο δυο μεγάλων κορυφϊςεων που ςθμειϊνονται ςτθν Ευρϊπθ κατά τθν
Eποχι των Άκρων όπωσ τθν αποκάλεςε ο Hobsbawm και δρομολογιςαν τισ εξελίξεισ για τθ
νεωτερικοφ τφπου εξουςία. Αρχικά, θ πρϊτθ φάςθ τθσ Βιομθχανικισ Επανάςταςθσ που ευνοεί τθν
αςτικοποίθςθ, αναδεικνφει τον ορκολογιςμό ςτο κζρδοσ και τθν εργαςία και οδθγεί ςε ριξθ τθν
εξουςία των προνομίων με τθν εξουςία του χριματοσ, και φςτερα θ Γαλλικι Επανάςταςθ που μζςω
των αςτϊν διακινζι το αίτθμα τθσ πολιτικισ τουσ ςυμμετοχισ (Hobsbawm 2010).
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πρωτίςτωσ πολιτικι ταυτότθτα, που όμωσ είναι εμποτιςμζνθ με το
ςυναίςκθμα και το νόθμα του ζκνουσ και τθν ιςτορία του και ωσ εκ τοφτου
τα χαρακτθριςτικά του εκλαμβάνονται ωσ φυςικά (Meskell 2002),
προςδίδοντασ ςυγκεκριμζνο DNA.
Θ εκνικι ταυτότθτα δεν διαμορφϊκθκε ιςτορικά απλϊσ και μόνο ωσ
γραμμικι ανζλιξθ μιασ «πολιτιςμικισ» εκνοτικισ ταυτότθτασ (Meskell and
2004, Χαμθλάκθσ 2012). Θ εκνικι ταυτότθτα είναι θ μεταςχθματιςμζνθ
ταυτότθτα (ethny), που αναςφρεται από το πολιτιςμικό πεδίο και
νεωτερικά, κακϊσ αναμιγνφεται με το κράτοσ κωδικοποιϊντασ τισ κοινωνικζσ
ςχζςεισ και τα πολιτικά ςυμφζροντα, κζτοντασ ζνα γοθτευτικό περίγραμμα
μζςα από τα ρομαντικά liberti των λογίων (Sakellariadi 2010) και των
εικαςτικϊν αποδόςεων (Eriksen 2007). Γίνεται ζτςι μια πολιτικι ταυτότθτα
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που εμφανίηεται ωσ πολιτιςμικι (Κόκκινοσ 2004, Meskell and Preucel 2004),
που ςυνενϊνει κουλτοφρα και πολιτικι, που προςδίδει ζνα βάκοσ ςτθν
πολιτικι, αποδίδοντασ μια διερεφνθςθ πζρα από αυτιν που παραδοςιακά
όριηε και ωσ τότε διαμόρφωνε θ λαϊκι παράδοςθ (Laburthe-Tolra & Warnier
2003) (εικ. 16).
Το πολιτικό και ςυγχρόνωσ πολιτιςμικό ςτοιχείο το οποίο
χαρακτθρίηει τθν εκνικι ταυτότθτα, αφορά ςτθν εςωτερίκευςθ ενόσ
νεωτερικοφ ςυναιςκιματοσ, του ςυναιςκιματοσ τθσ κυριαρχίασ, ι του
δικαιϊματοσ κυριαρχίασ, πάνω ςε μια επικράτεια (Meskell 2002). Συνεπϊσ θ
εκνικι ταυτότθτα προςζφερε ιςτορικά ζνα είδοσ γζφυρασ μεταξφ του
ατόμου, τθσ κοινωνίασ και του κράτουσ. Το άτομο, με τθν ιεραρχθμζνθ
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εκνικι του ταυτότθτα (Meskell 2002), νιϊκει να ςυνδζεται οργανικά με τθν
κοινωνία-ζκνοσ και με το κράτοσ ωσ ζκνοσ-κράτοσ. Το ζκνοσ γινόταν και γίνεται
ακόμα ζνα διαρκζσ ςυμπλιρωμα του κράτουσ, ατομικό-υπαρξιακό ςε επίπεδο
προςωπικισ ταυτότθτασ, και κοινωνικό-πολιτικό, προςφζροντασ ςτο άτομο το
ςυναίςκθμα τθσ αλλθλεγγφθσ, του «ανικειν» ςε ζνα κοινό προοριςμό, αλλά και το
ςυναίςκθμα τθσ ςυμμετοχισ ςτθν κρατικι κυριαρχία (ι ςτθν επιδίωξι τθσ)
(Κοκκινίδου 2005).
Θ εκνικι ταυτότθτα, τθν οποία επικαλείται όλο και ςυχνότερα ςιμερα ο
πολιτικόσ πατριωτιςμόσ, λειτουργεί ςαν ζνα ςθμαίνον που διαρκϊσ
επαναςθμαςιολογείται ανάλογα με τισ χριςεισ του και ςφμφωνα κάκε φορά με τισ
πολιτικζσ επιταγζσ (Χαμθλάκθσ 2012). Ζτςι λοιπόν, ςτο ςιμερα, ζχει ιδιαιτζρωσ
βαρφνοντα ρόλο, εγγυθτιριο και ενοποιθτικό, αφοφ αποτελεί παράγοντα
κοινωνικισ ςυνοχισ, επειδι παρζχει νόθμα ςτθ ηωι του ανκρϊπου ωσ κοινωνικοφ
υποκειμζνου (Κοκκινίδου 2005), τθν ϊρα που οι αξίεσ και θ ηωι του ςυνολικά
δζχονται τεράςτια πλιγματα, εξθγϊντασ του ποφ ανικει, με ποιοφσ είναι ι οφείλει
να είναι αλλθλζγγυοσ, ποιόσ είναι ο ρόλοσ του ι ο προοριςμόσ του, και πϊσ
ορίηονται τα περικϊρια και οι υποχρεϊςεισ τθσ κοινωνικισ του πράξθσ (Λζκκασ
2002).
Κατ’ αυτόν τον τρόπο οδθγεί ςε ζναν νζο πατριωτιςμό και εκνικιςμό που
εκδθλϊνονται τόςο ςτο επίπεδο τθσ επίςθμθσ πολιτικισ, ενϊ ςυγκροτοφνται ςε
πολλά και ετερόκλθτα πεδία τθσ κακθμερινισ ηωισ, των επιςτθμϊν, των τεχνϊν και
του πολιτιςμοφ (Κοκκινίδου 2005). Δεδομζνου λοιπόν ότι, το παρελκόν και οι
κλθρονομιζσ του, ζχουν παίξει ςθμαντικό ρόλο ςτθν κοινωνικι διάδοςθ ιδεϊν
ςχετικζσ με τθν ζννοια του ζκνουσ, και ςτθ διαμόρφωςθ μιασ διαδικαςίασ εκνικισ
ταυτότθτασ αποτελϊντασ ζνα ςθμείο αναφοράσ τθσ ςυλλογικότθτασ και τθσ
ενότθτασ, θ ανάδυςθ του εκνικιςμοφ φαίνεται να ζρχεται ωσ αποτζλεςμα τθσ
ανάδυςθσ του φαινομζνου των «ενςυνείδθτων εκνικιςτικϊν κινθμάτων» τθσ
Ευρϊπθσ του 19ου αιϊνα (Κοκκινίδου 2005), προςλαμβάνοντασ τα ιδιαίτερα
ςτοιχεία τθσ κάκε κοινωνίασ, αφοφ διαμορφϊνεται, ωσ επί το πλείςτον ανάλογα με
τισ δομζσ τθσ κοινωνίασ μζςα ςτθν οποία αναπτφςςεται (Χαμθλάκθσ 2012,
Κωτςάκθσ 2006 α, Καλπαξισ 1990,).
Σίγουρα, οι εκνικζσ και οι εκνικιςτικζσ ταυτότθτεσ δεν μποροφν να κρικοφν
ξζχωρα από τον κοινωνικό τουσ χϊρο ι από τισ κοινωνικζσ δυνάμεισ που
εκφράηουν. Ζτςι ςτθν ιςτορία για παράδειγμα των κρατϊν τθσ Ευρϊπθσ,
διακρίνουμε όρουσ και ςυλλιψεισ, όπωσ ο «γαλλιςμόσ», θ «αγγλικότθτα», τισ
ιδεολογίεσ των φαςιςτικϊν κακεςτϊτων τθσ Λταλίασ και τθσ Γερμανίασ, τθσ Ελλάδασ
κλπ, οι οποίεσ επθρεάηουν και επθρεάηονται, ςτθρίηουν και ςτθρίηονται ςτο
ιδεολόγθμα τθσ ιςτορικισ ςυνζχειασ, ανωτερότθτασ (τόςο πολιτιςμικισ όςο και
βιολογικισ-φυλετικισ) (Meskell 2002) και ςυνείδθςθσ κάκε ζκνουσ, που βαςίηονται
και επιχειροφν να τεκμθριωκοφν βάςει και των αρχαιολογικϊν καταλοίπων (Meskell
1998, Hamilakis 2003).
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Σε περιόδουσ βακιάσ κρίςθσ και μεγάλων πολιτικοςτρατιωτικϊν
ανακατατάξεων και θττϊν, απ’ τθ μια, γίνεται ςτροφι και αναδίπλωςθ ςτθ
ςίγουρθ αξία τθσ ανάπτυξθσ του εκνικοφ πνεφματοσ και γοιτρου μζςω του
ςίγουρου δρόμου που είναι θ παράδοςθ και ο εκνικόσ πολιτιςμόσ ςυνολικά
(Χαμθλάκθσ 2012), και απ’ τθν άλλθ χρθςιμοποιείται θ αρχαιολογία και τα
κατάλοιπα των πολιτιςμϊν ϊςτε να αιτιολογθκεί είτε θ ςυνζχεια, είτε θ
ανωτερότθτα, μζςω του αρχαίου πολιτιςμοφ και των χαρακτθριςτικϊν που
λαμβάνει, κάτι που εφκολα κα αποτελζςει και ενοποιθτικό παράγοντα
μεταξφ των διαφορετικά ταξικϊν κοινωνικϊν ςτρωμάτων ςτον εκάςτοτε
κοινωνικό ςχθματιςμό (Hobsbawm & Terence 1992). Με τον ίδιο τρόπο και
τα περιςςότερα ζκνθ (ςτθν προςπάκεια τουσ να γίνουν ζκνθ) παγκοςμίωσ
ζχουν επιχειριςει να χρθςιμοποιιςουν είτε τισ απτζσ αρχαιολογικζσ
μαρτυρίεσ, είτε να τισ πλάςουν ϊςτε να υποςτθρίξουν τθν ζννοια του
ενωμζνου, ιςχυροφ ζκνουσ, ςε περιόδουσ κυρίωσ τθσ βακιάσ πνευματικισ
κρίςθσ και ιδιαίτερα πολιτικισ κρίςθσ, αναδεικνφοντασ τθν εκνικι εικόνα και
τθν εκνικι αναγζννθςθ (Hobsbawm & Terence 1992,).
Στα πλαίςια των κεωρθτικϊν και φιλοςοφικϊν ςυηθτιςεων και
αναςτοχαςμϊν που προκφπτουν ιδιαίτερα ζντονα τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ
τίκεται και το ερϊτθμα, το ηωτικό για το ιδεολογικό-ιςτορικό πλαίςιο τθσ
αρχαιολογίασ και των εκνϊν (Meskell 1998) τθσ ςχζςθ μεταξφ αρχαιολογίασ,
ιδεολογίασ και εκνικισ ταυτότθτασ ιςτορικά και πρακτικά (εικ. 17). Ρόςο εν
τζλει επθρεάηεται το ζργο του αρχαιολόγου από το κοινωνικό-πολιτικό και
πολιτιςμικό περιβάλλον (Shanks & Tilley 1993) και πόςο επθρεάηει το ζργο
του ςτθ διαμόρφωςθ των ταυτοτιτων.
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Είναι γεγονόσ, ότι οι εκνικιςμοί του 19ου και ειδικά του 20ου αιϊνα άφθςαν
άφθςαν ανεξίτθλθ τθ ςφραγίδα τουσ ςτθν αρχαιολογικι κεωρία. H ςχζςθ
αρχαιολογίασ και εκνικιςμοφ δεν εξετάςτθκε όμωσ μζχρι τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του
δεκαετίασ του 1980 (Χαμθλάκθσ 2012). Ππωσ είναι ςιμερα κοινϊσ αποδεκτό, θ
αποδεκτό, θ «φωνι τθσ αρχαιολογίασ» παρείχε για τουσ ςκοποφσ τθσ
νεωτερικότθτασ ζνα ςτακερό υπόβακρο (Fotiadis 2010). Θ αρχαία πολιτιςτικι
πολιτιςτικι κλθρονομιά ςταδιακά μετατράπθκε από ηωντανόσ χϊροσ ςε
αρχαιολογικι κζςθ και ζτςι απομακρφνκθκε από τθν κακθμερινι ηωι. H δεκαετία
δεκαετία του 1990 ζφερε ςτθν επιφάνεια ηθτιματα εκνικότθτασ, εκνικιςμοφ,
εκνικιςμοφ, πολιτιςμικισ ταυτότθτασ και πολιτικισ, κακϊσ και τθν επίδραςι τουσ
τουσ ςτο πεδίο τθσ αρχαιολογίασ. Zθτιματα που κίγονται ςτο παρόν είναι κυρίωσ ο
κυρίωσ ο εκνικιςμόσ και θ καταςκευι ταυτότθτασ ςτο παρελκόν (Meskell 1998).
1998). Ξεκινϊντασ με τθν ειςβολι του Ναπολζοντα ςτθν Αίγυπτο το 1798, θ
αρχαιολογία ςτθ Μ. Ανατολι εμπλζκεται ζκτοτε με τθν πολιτικι. Θ Γαλλικι
επανάςταςθ προςφζρει το ιδεολογικό υπόβακρο μιασ διαφορετικισ κοινωνικισ και
κοινωνικισ και πολιτικισ αντίλθψθσ και πραγματοποιείται ζνασ οικουμενικόσ
οικουμενικόσ ξεςθκωμόσ με ςτόχο τον εκνικό αυτοπροςδιοριςμό. Κφρια επιδίωξθ
επιδίωξθ του ιδεολογικοφ ρεφματοσ των «Διαφωτιςτϊν» ιταν θ υπερίςχυςθ του
του ςφγχρονου πνεφματοσ ζναντι των κατεςτθμζνων ιδεϊν, τθσ κρθςκευτικισ
μιςαλλοδοξίασ, του δογματιςμοφ, τθσ άγνοιασ και τθσ προκατάλθψθσ (Χαμθλάκθσ
2012, Hobsbawm & Terence 1992).
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Βζβαια, πουκενά δε γίνεται αυτό περιςςότερο φανερό απ’ ό,τι ςτισ
περιοχζσ τθσ Ραλαιςτίνθσ και του Λςραιλ, με τθν επαναχαρτογράφθςθ τθσ
γθσ και τθν αλλαγι των τοπωνυμίων. Μια ςθμαντικι ζκφραςθ τθσ πολιτικισ
ιδεολογίασ που κρφβεται κάτω από αυτι τθ δραςτθριότθτα είναι γνωςτι ωσ
«μφκοσ τθσ άδειασ γθσ» (Barstard 1996). Ζχουμε καταλιξει ςιμερα να
μιλάμε για ειδικζσ αρχαιολογίεσ πολιτικά ςτοχευόμενων περιοχϊν. Τζτοιεσ
περιοχζσ είναι, για παράδειγμα, θ Γιουγκοςλαβία, θ Kφπροσ, το Λςραιλ και θ
Ραλαιςτίνθ. H αρχαιολογικι και ιςτορικι αφιγθςθ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ
περιοχζσ επικαλφπτεται, ςυχνά ιδιαίτερα ζντονα, από τισ κοινωνικόπολιτικζσ πραγματικότθτεσ. Στισ περιοχζσ αυτζσ θ αρχαιολογικι ερμθνεία
ζχει ιδιαιτζρωσ μεγάλθ πολιτικι ςθμαςία, που ανιχνεφεται με πολφ
ξεκάκαρο τρόπο και περνάει μζςα από ςυγκεκριμζνεσ ιδεολογικζσ οδοφσ
(Meskell 1998, Hamilakis 2003).
Στθν άλλθ άκρθ του Ατλαντικοφ, οι αμερικανοί αρχαιολόγοι και οι
εκπρόςωποι των γθγενϊν ινδιάνικων φυλϊν ζχουν ξεκινιςει μια ζντονθ
διαφωνία για το κζμα του Ανκρϊπου του Kennewick, των αρχαιότερων
δθλαδι και πλθρζςτερων ςκελετικϊν υπολειμμάτων που βρζκθκαν ποτζ ςτθ
Βόρεια Αμερικι. Το 1996 ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Κολοφμπια ςτθν πολιτεία
τθσ Ουάςιγκτον εντοπίςτθκε ο ςκελετόσ ενόσ ανκρϊπου θλικίασ 9 χιλιάδων
ετϊν που ονομάςτθκε άνκρωποσ Kennewick (Rasmussen et al. 2015). Οι
τοπικζσ φυλζσ των ινδιάνων κεϊρθςαν ότι πρόκειται για ζναν από τουσ
πρϊτουσ προγόνουσ τουσ και μάλιςτα τον ονόμαςαν «Ρρϊτο Αρχαίο». Οι
ινδιάνοι απαίτθςαν ο ςκελετόσ να καφτεί άμεςα γιατί αποτελεί βλαςφθμία
για αυτοφσ και τισ παραδόςεισ τουσ να παραμζνει ζξω από το χϊμα και πολφ
περιςςότερο να γίνει αντικείμενο μελζτθσ (Thomas 2000). Ωςτόςο ομάδα
ανκρωπολόγων υποςτιριξε ότι επρόκειτο για τον πιο καλοδιατθρθμζνο και
ολοκλθρωμζνο ςκελετό τζτοιασ θλικίασ και ότι οι πρϊτεσ παρατθριςεισ
δείχνουν ότι ο άνκρωποσ αυτόσ δεν διζκετε ινδιάνικα χαρακτθριςτικά αλλά
ζμοιαηε με άνκρωπο τθσ Καυκάςιασ φυλισ.
Αρχικά οι ανατομικζσ μελζτεσ ςτον άνκρωπο Kennewick ζδειχναν ότι
είχε κοινά χαρακτθριςτικά με Ευρωπαίουσ αλλά και χαρακτθριςτικά με
Λάπωνεσ και Ρολυνιςιουσ. Ομάδα επιςτθμόνων του Κζντρου GeoGenetics
του Μουςείου Φυςικισ Λςτορίασ τθσ Δανίασ και του Ρανεπιςτθμίου τθσ
Κοπεγχάγθσ κατάφερε να εξαγάγει DNA από τον ςκελετό (Rasmussen et al.
2015). Θ ανάλυςθ του γενετικοφ υλικοφ ζδειξε ότι ο άνκρωποσ του
Kennewick ζχει περιςςότερα κοινά χαρακτθριςτικά με τουσ ικαγενείσ τθσ
Αμερικισ από ό,τι με κάποια άλλθ ανκρϊπινθ φυλι. Μάλιςτα θ ανάλυςθ
υποδεικνφει και τθ φυλι ςτθν οποία ανικε ο άνκρωποσ αυτόσ (Rasmussen
et al. 2015). Ρρόκειται για τθ φυλι Colville, κοινότθτεσ τθσ οποίασ
εξακολουκοφν να υπάρχουν ςτθν πολιτεία τθσ Ουάςιγκτον. Οι γθγενείσ
Αμερικάνοι λζνε ότι ζχουν το δικαίωμα διαχείριςθσ όλων των υπολειμμάτων
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(Thomas 2000) που βρίςκονται ςε ινδιάνικο ζδαφοσ, ενϊ οι επιςτιμονεσ αντιλζγουν
ότι ο Άνκρωποσ του Kennewick ζχει ευρωπαϊκά χαρακτθριςτικά, γεγονόσ που κζτει
ςε αμφιςβιτθςθ τθν ιδζα ότι οι γθγενείσ Αμερικανοί ιταν οι πρϊτοι που πάτθςαν
το πόδι τουσ ςτθ βορειοαμερικανικι ιπειρο. Οι πολιτικζσ και νομικζσ ςυνζπειεσ
ενόσ τζτοιου ιςχυριςμοφ βζβαια είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για τουσ γθγενείσ
Αμερικανοφσ, που διεκδικοφςαν, μζχρι πρόςφατα, τθν επιςτροφι τθσ πολιτιςμικισ
τουσ κλθρονομιάσ και ανάλογεσ αποηθμιϊςεισ από τθν αμερικανικι κυβζρνθςθ
(Thomas 2000).
Το πρόβλθμα που αναδεικνφεται εδϊ βζβαια είναι ότι κάκε πολιτιςμόσ
προςπακεί να χτίςει τουσ δικοφσ του πολιτιςμικοφσ τόπουσ πάνω από τουσ
πολιτιςμικοφσ τόπουσ των λαϊν ι του λαοφ που κατάκτθςε (Meskell 1992a). Αυτό,
βζβαια, βοθκά ςτθν ιςχυροποίθςθ τθσ πολιτιςμικισ και ιδεολογικισ ταυτότθτασ του
κατακτθτι (Meskell and Preucel 2004). Τζτοια παραδείγματα ζχουμε πολλά, από τον
κακεδρικό του Μεξικοφ, που χτίςτθκε πάνω ςτθν ιερι γθ των Αητζκ, ωσ τουσ
χριςτιανικοφσ ναοφσ που είναι χτιςμζνοι ςτθν πλειοψθφία τουσ πάνω ςε
παγανιςτικοφσ ναοφσ και ςθματοδοτοφν τθ νίκθ μιασ κρθςκευτικισ ιδεολογίασ
πάνω ςε κάποια άλλθ. Είναι απίςτευτοι οι αρικμοί των κυμάτων που προζκυψαν
από τθ διαμάχθ χριςτιανιςμοφ και παγανιςμοφ, αλλά και από τισ γενικότερεσ
κρθςκευτικζσ-ιδεολογικζσ διαμάχεσ μεταξφ χριςτιανιςμοφ, μωαμεκανιςμοφ και
άλλων κρθςκευτικϊν πολιτιςμϊν. Και εδϊ βζβαια να ςθμειωκεί ότι θ κρθςκεία και
το πολιτιςμικό παρελκόν, ςυνζχεια και παρόν που αφοροφν ςτθ κρθςκεία αποτελεί
ζναν από τουσ βαςικοφσ ιδεολογικοφσ μθχανιςμοφσ του κράτουσ (Althusser 1999)
και ζνα από τα ςθμαντικά επιχειριματα ϊςτε πζρα από τθν εκνικι ενοποίθςθ βάςει
τθσ κοινισ ςτο παρελκόν, παρόν, και μζλλον, κρθςκείασ να τίκεται και ηιτθμα
διαμάχθσ και επικράτθςθσ ιδεολογικά, πολιτικά, οικονομικά και γεωςτρατθγικά.

Εικόνα 18 Οι ςτρατιϊτεσ του Χίτλερ επιλζγουν το ςθμαντικότερο αρχαιολογικό
ςφμβολο τθσ Ελλάδασ, τθν Ακρόπολθ, για να κάνουν ςαφι τθν κατοχι τθσ χϊρασ
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Θ ερμθνεία των αρχαιολογικϊν πλθροφοριϊν είναι μια ςτρατθγικι
που αναπτφχκθκε για τθν ιςχυροποίθςθ του εκνικοφ status και των όποιων
εκνικϊν διεκδικιςεων (Meskell 2002). Οριςμζνοι αρχαιολόγοι υποςτθρίηουν
ότι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ιςτορίασ τα αρχαιολογικά ευριματα ζγιναν
αντικείμενα άγριασ εκμετάλλευςθσ για τθ ςτιριξθ ιδεολογιϊν, κάτι που
μποροφν να ςτθρίξουν βεβαίωσ με πολλοφσ τρόπουσ (Hamilakis 2003). Ο
Αδόλφοσ Χίτλερ χρθςιμοποίθςε τθν αρχαιολογία, ςυγκροτϊντασ ειδικζσ
αρχαιολογικζσ μονάδεσ ςτα SS. Τμιμα του ζργου τουσ ιταν να ςκάβουν με
απϊτερο ςτόχο τουσ τθν εγκακίδρυςθ και ιςχυροποίθςθ ενόσ ναηιςτικοφ
ιδεολογικοφ δεςμοφ με τθ γερμανικι γθ ι με ό,τι κεωροφςε ςε κάκε
περίπτωςθ ο Χίτλερ, ωσ γερμανικά εδάφθ. Θ επιςτιμθ τθσ αρχαιολογίασ
αναπτφςςεται τότε ςε ιδεολογικά ναηιςτικό επίπεδο, παρουςιάηοντασ άκρωσ
εκνικιςτικό ενδιαφζρον με καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ (Χαμθλάκθσ 2012). Το
ενδιαφζρον του κόςμου ςτρζφεται προσ τθν δθμιουργία των ριηϊν του
πολιτιςμοφ του και ζτςι ξεςποφν πολλζσ αρχαιολογικζσ αναςκαφζσ με ςκοπό
τθν απόδοςθ προζλευςθσ. Τα ιςχυρά, «πολιτιςμζνα», κράτθ προςπακοφν
ζντονα να τικαςεφςουν και να εκπολιτίςουν τισ «βάρβαρεσ» κατά τθν
άποψι τουσ χϊρεσ και τισ εκμεταλλεφονται πολιτικά και οικονομικά (Meskell
1998). Ο ρατςιςμόσ είναι πλζον παγκόςμιο φαινόμενο ακόμα και μζςα ςτισ
ίδιεσ κοινωνίεσ (φυλετικζσ, ταξικζσ διακρίςεισ).
Ο εκνικιςτικόσ λόγοσ, εμφανίηει ωσ οικείο αυτό που δεν είναι, ωσ
προςωπικό το απρόςωπο, ωσ υπαρκτι κοινότθτα τθ φανταςιακι κοινότθτα
του ζκνουσ. Συναντά τισ πολλαπλζσ διάχυτεσ τοπικζσ, κρθςκευτικζσ,
γλωςςικζσ ταυτότθτεσ, που μζνουν μετζωρεσ λόγω τθσ καταςτροφισ των
παραδοςιακϊν κοινωνιϊν, τισ απορροφά και τισ δθμιουργεί ξανά (Βζικοσ
1993: 17). Τισ τοπικζσ ταυτότθτεσ ςτον πατριωτιςμό τθσ επικράτειασ, τισ
κρθςκευτικζσ ςτθν λατρεία του ζκνουσ (Χαμθλάκθσ 2012). Στον εκνικιςτικό
λόγο διακρίνεται ζνα ςτοιχείο αφθρθμζνο, ορκολογικό ι ανορκολογικό, που
πάντα παραμζνει κφριο, και κακοριςτικό, κακϊσ και ζνα άλλο ςτοιχείο
υπεράςπιςθσ αυτοφ που κεωρείται οικείο, και που ανακαλεί τθ χαμζνθ
παραδοςιακι κοινότθτα (Meskell and Preucel 2004). Το ζκνοσ, ςφμφωνα με
τον Anderson «είναι μια πλαςματικι πολιτικι κοινότθτα. Κοινότθτα που
βιϊνεται πλαςματικά και όχι πραγματικά γιατί τα μζλθ και του πιο μικροφ
ζκνουσ δεν πρόκειται, ποτζ, να γνωρίςουν τα άλλα μζλθ τθσ κοινότθτασ αν
και τα φαντάηονται να ςυμμετζχουν ςε αυτιν» (Anderson 1991:5-7). Θ
εκνικιςτικι ιδεολογία, αντιςτακμίηει τθν απουςία δυνατότθτασ για
προςωπικι επαφι, με τθν προβολι ενόσ ιςχυροφ ςυναιςκιματοσ, όπου το
ζκνοσ ταυτίηεται με τθ «Μθτζρα Ρατρίδα», ςφνκεςθ αντιφατικι αλλά και
πολφ ιςχυρι, που υπαινίςςεται ταυτόχρονα τθ μθτρικι οικειότθτα και
προςταςία, αλλά και τθν πατρικι εξουςία. Θ πρϊτθ ςθμαςία τθσ λζξθσ
«πατρίδα» ςε μια ςειρά από γλϊςςεσ, αφοροφςε τθν αρχικι καταγωγι. Θ
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αναφορά ςτθν πατρίδα, υποδιλωνε μια βαςικι πίςτθ κάποιου ςτθν πατρικι γθ του,
μια κεμελιϊδθ ανκρϊπινθ προτίμθςθ για το οικείο (Δεμερτηισ 1996: 201, Berger
1979:153). Θ επζκταςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ «Ρατρίδασ», από τον πατρογονικό τόπο
καταγωγισ, ςε ζνα ευρφτερο τμιμα τθσ περιοχισ, ι ακόμα ςε μια ολόκλθρθ χϊρα,
αφορά ςτθν εδαφικι περιοχι, όπου το «ζκνοσ» κεωρείται ότι αςκεί κυριαρχία ι
επιδιϊκει να αςκιςει κυριαρχία. Στθν επζκταςθ αυτισ τθσ αρχικισ τθσ ζννοιασ, θ
πατρίδα δεν αφορά τον εδαφικό χϊρο που μπορεί να γίνει αντιλθπτόσ ωσ
προςωπικά οικείοσ (Δεμερτηισ 1996, Berger 1979).
Ππωσ γράφει ο Ulrich Beck, «θ κεμελιϊδθσ κζςθ τθσ ςφγχρονθσ
νεωτερικότθτασ, είναι ότι όςο περιςςότερο προχωρά ο εκςυγχρονιςμόσ των
ςφγχρονων κοινωνιϊν, τόςο τα κεμζλια τθσ βιομθχανικισ κοινωνίασ διαλφονται,
αναλϊνονται, αλλάηουν και απειλοφνται» (Beck 1996:176). Ο Beck διακρίνει επίςθσ
τον ερχομό μιασ ‘δεφτερθσ νεωτερικότθτασ’ που προςτίκεται ςτθν πρϊτθ: πλάι ςτθ
κουλτοφρα του «διαχωριςμοφ», τθσ επιδίωξθσ, τθσ ςαφινειασ, τθσ εξειδίκευςθσ,
τθσ δυνατότθτασ ςτάκμιςθσ του κόςμου εγκακίςταται ςιμερα θ κουλτοφρα του
‘και’ δθλαδι τθσ ‘παράκεςθσ, πολλαπλότθτασ, αβεβαιότθτασ, τθσ αμφιςθμίασ και
τθσ ςφνκεςθσ’ (Beck 1996: 45). Ο εκςυγχρονιςμόσ υπονομεφει τισ ίδιεσ τισ
ιδεολογικζσ του αρχζσ, δεν εννοείται πλζον (μόνο) ωσ ορκολογικόσ και γραμμικόσ,
αλλά ωσ αποςπαςματικόσ, ωσ διαρκισ ‘ζκκριςθ’ καινοτομιϊν (Beck 1996:49). Αυτι θ
αντιφατικι, διπλι ςφγχρονθ νεωτερικότθτα, αποδιαρκρϊνει και αναδιαρκρϊνει
διαρκϊσ τισ ταυτότθτεσ. Επαναπροςδιορίηει τθν ςυλλογικι ταυτότθτα, διαρρθγνφει
τον αφθγθματικό πυρινα τθσ εκνικισ ταυτότθτασ και φκάνει μζχρι και τθν
προςωπικι ταυτότθτα. Τθν ίδια ςτιγμι, θ μεταποικιοκρατικι κριτικι, τα ςυνεχϊσ
ανανεοφμενα φιλοςοφικά ρεφματα τθσ κοινωνικισ ανκρωπολογίασ και θ
πολυεπίπεδθ διεπιςτθμονικι αρχαιολογικι ζρευνα, αποδομοφν τα κυρίαρχα
αφθγιματα, διερευνοφν τισ ςχζςεισ εξουςίασ ςε παρελκόντα τα οποία διαρκϊσ
προκφπτουν από τισ ζρευνεσ, αξιοποιϊντασ το χρονικό βάκοσ του αντικειμζνου
τουσ, για να ανιχνεφςουν τισ πολιτιςμικζσ μορφζσ όπωσ αυτζσ εμφανίηονται ι
επαναςθμαςιοδοτοφνται. Τα αποτελζςματα αποτελοφν ενκαρρυντικά δείγματα τθσ
προςπάκειασ να αντιλθφκοφμε τθ ςχετικότθτα και τθ ρευςτότθτα των ταυτοτιτων
ςε ζνα πολφμορφο παρόν με αναφορζσ ςε ζνα πολφμορφο παρελκόν (Κοκκινίδου
2005).

2.3. Ορύζοντασ και προςεγγύζοντασ την Κοινότητα και την
ταυτότητϊ τησ
Θ Κοινότθτα αποτελεί επίςθσ ζνα πεδίο χάριν του οποίου ζχουν υπάρξει
διαμάχεσ και ςυγκροφςεισ προκειμζνου να προςδιοριςτεί αρχικά ωσ ζννοια, και ςε
ζνα δεφτερο επίπεδο ϊςτε να προςεγγιςτεί ςτθν εκάςτοτε εποχι. Με μια
διευρυμζνθ προςζγγιςθ του όρου, ζνα ςφνολο ανκρϊπων μπορεί να κεωρθκεί
Κοινότθτα εφόςον πλθροί κάποια κοινά χαρακτθριςτικά (Tully 2007). Πταν κάκε
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μζλοσ τθσ κεωρεί τον εαυτό του μζροσ τθσ ομάδασ. Θ παραδοχι αυτι
ςθμαίνει ότι όλα τα μζλθ αναγνωρίηουν πωσ διζπονται από ζνα ι
περιςςότερα κοινά ςτοιχεία που τα διαφοροποιοφν από τα μθ μζλθ. Θ
αίςκθςθ του ανικειν αποτελεί, κατά γενικι ομολογία, αναγκαία
προχπόκεςθ για τθ ςυγκρότθςθ μιασ κοινότθτασ και για τθν πρόςδοςθ
ςυγκεκριμζνθσ ταυτότθτασ. Τότε κάκε μζλοσ κεωρεί τθν ομάδα του μια
ιδιαίτερθ ςυλλογικι οντότθτα θ οποία ζχει γι' αυτό διακριτι υπόςταςθ,
διάρκεια (ι προοπτικι διάρκειασ) (Marshall 2002:215-216, Waterton &
Watson 2011) και ςαφι αξία, παρά τα διαφορετικά χαρακτθριςτικά ι
ςυμφζροντά τουσ. Το επιπλζον ςτοιχείο που διαφοροποιεί μια κοινότθτα
από κάποια άλλθ ςυνζνωςθ προςϊπων δεν είναι άλλο από τθν επικυμία
διαιϊνιςθσ τθσ ομάδασ ωσ ομάδασ και τθσ διαφφλαξθσ των ξεχωριςτϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ (Marshall 2002, Waterton & Watson 2011: 4).
Θ ζννοια τθσ κοινότθτασ φαίνεται αλλθλζνδετθ με μια αντίλθψθ περί
κοινϊν ςυμφερόντων, ςτόχων και επιδιϊξεων ιεραρχοφμενων και
εξειδικευμζνων κατά περίπτωςθ. Κάκε μζλοσ αναγνωρίηει τθν φπαρξθ ενόσ
ςυλλογικοφ αγακοφ, χωρίσ ωςτόςο θ αναγνϊριςθ αυτι να ςυνεπάγεται
αναγκαςτικά τθν ακφρωςθ των ατομικϊν του ςυμφερόντων ι τθν πλιρθ
εναρμόνιςι τουσ με το ςυλλογικό αγακό (Marshall 2002, Waterton &
Watson 2011: 5). Το κοινό αυτό αγακό μπορεί να κεωρείται ςυνιςταμζνθ
των ςυμφερόντων των μελϊν τθσ κοινότθτασ ι κάτι το ξεχωριςτό που τα
υπερβαίνει. Ακόμθ δεν είναι απαραίτθτο θ αντίλθψθ για το ςυλλογικό
αγακό να είναι ςτατικι ι ενιαία. Εκείνο που προζχει είναι θ ζννοια του
ςυλλογικοφ αγακοφ να κακιςτά αιςκθτι τθν παρουςία τθσ ςτθν κοινοτικι
ηωι και οι ςχετικζσ επικλιςεισ του να είναι ειλικρινείσ και να μθν
υποκρφπτουν άλλεσ επιδιϊξεισ (Marshall 2002, Waterton & Watson 2011).
Ζτςι τα μζλθ τθσ κοινότθτασ κεωροφν ότι θ επίτευξθ ι μθ του ςυλλογικοφ
αγακοφ ζχει αντίκτυπο ςτθν ευηωία του. Είναι προφανζσ ότι μια ομάδα δεν
μπορεί να κεωρθκεί κοινότθτα αν τα μζλθ τθσ αδιαφοροφν πλιρωσ και δεν
αιςκάνονται κακόλου εξαρτθμζνα από τθν τφχθ τθσ εν λόγω ομάδασ, κακϊσ
και από τθν ευόδωςθ ι τθ ματαίωςθ των ςτόχων τθσ. Θ εξάρτθςθ μάλιςτα
ενόσ ατόμου από τθν κοινότθτα με τθν οποία ταυτίηεται μπορεί να
εκδθλϊνεται μόνο με τθν ικανοποίθςθ ι με τθ λφπθ που αιςκάνεται για τισ
επιτυχίεσ και τισ αποτυχίεσ τθσ, ακόμθ και αν αυτζσ δεν ζχουν καμία άλλθ
επίπτωςθ ςτθ ηωι του.
Στθν πολυπλοκότθτα του προςδιοριςμοφ μιασ κοινότθτασ,
ιεραρχείται ωσ δομικό ςτοιχείο το γεγονόσ ότι θ «κοινότθτα» μπορεί να
οριςτεί ωσ θ ομάδα ατόμων που ηουν κοντά ςε μια γεωγραφικι περιοχι
υποδθλϊνοντασ μια αίςκθςθ ςυνοχισ και αλλθλεγγφθσ που δθμιουργείται
από ζνα κοινό ςυμφζρον ςε ζνα κοινό τόπο (Gilroy 1987). Αυτι θ ςυνοχι,
ωςτόςο, είναι «επίπλαςθ» μιασ και οι κοινότθτεσ δεν είναι ομοιογενείσ.
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Είναι πολφπλευρεσ με πολλζσ εςωτερικζσ διαφορζσ όπωσ και ομοιότθτεσ (Hall 1990,
Guibernau 1996). Ζτςι, μια ιδεαλιςτικι προςζγγιςθ που κζλει τθν κοινότθτα ωσ ζνα
ςυμπαγζσ και ομογενοποιθμζνο ςφνολο πρζπει να αποφευχκεί όταν επιδιϊκει να
ορίςει κοινότθτεσ (Rutherford 1990), ϊςτε να διαςφαλίηεται θ διαφφλαξθ των
διαφορετικϊν ταυτοτιτων, αναγκϊν, ςυμφερόντων, ιδεϊν και πρακτικϊν,
ςυμπεριλαμβάνοντασ τισ διαφορετικζσ φωνζσ και υπογραμμίηοντασ τθ διαφορά και
τθν ετερογζνεια όποτε εμφανίηονται (Mercer 1994, Glazier 2003). Αυτι θ
αναγνϊριςθ δίνει τθ δυνατότθτα να μιλάμε για μια κοινότθτα χωρίσ αναγκαςτικι
ομογενοποίθςθ, κακϊσ αντιμετωπίηονται οι πολλαπλζσ διαςταυροφμενεσ δομζσ
ταυτότθτασ - τάξθ, φφλο, κρθςκεία, οικονομικι κατάςταςθ, εκνικότθτα και
ςεξουαλικότθτα- δθμιουργϊντασ ομαλι ςυνφπαρξθ ςε μια κοινι βάςθ που κάκε
φορά διαμορφϊνεται διαφορετικά (Glazier 2003). Επομζνωσ, θ ζννοια τθσ
τοποκεςίασ αποτελεί ζνα χριςιμο ςθμείο εκκίνθςθσ για τθ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ
μεταξφ ενόσ ςθμερινοφ πλθκυςμοφ κακϊσ μπορεί να ενςωματϊνει τισ πολλαπλζσ
ταυτότθτεσ ομάδων μζςα ςε μια κοινότθτα χωρίσ να τουσ διαχωρίηει. Σε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ, ωςτόςο, θ τοποκεςία ορίηει φυςικά τισ ρίηεσ, κακϊσ οι κοινότθτεσ
επιλζγουν να προωκιςουν μια ιχνθλατθμζνθ κλθρονομιά και καταγωγι. Σ’ αυτά τα
πλαίςια κα πρζπει επίςθσ να εξετάςει και να λθφκεί υπ’ όψιν το ηιτθμα τθσ
μετακίνθςθσ και τθσ μετανάςτευςθσ. Για παράδειγμα, πολλοί προγονικοί Αβοριγίνεσ
Αυςτραλοί και Λνδιάνικοι Λνδοί πλθκυςμοί μπορεί να μθν κατοικοφν αναγκαςτικά
ςτθν περιοχι που μελετάται. Υπάρχουν επίςθσ και άλλοι «τφποι» κοινότθτασ που
δεν ςυνδζονται με τόπο ι γενεαλογία αλλά με ενδιαφζρον ι πεποικιςεισ. Για
παράδειγμα, οι ομάδεσ που ζχουν ςυμφζρον ςε τοποκεςίεσ, όπωσ οι προςκυνθτζσ
τθσ Κεάσ Μθτζρασ ςτο Çatalhöyük (Hodder 1996), παρζχουν ίςωσ τισ πιο ςφνκετεσ
προκλιςεισ ςτον οριςμό μιασ κοινότθτασ, κακϊσ είναι πρακτικά απεριόριςτεσ.
Άρα, κατ’ αυτόν τον τρόπο θ ςυηιτθςθ για τθν Κοινότθτα και τoν
προςδιοριςμό του όρου αφορά πολλζσ μορφζσ Κοινότθτασ με διαφορετικζσ
ταυτότθτεσ θ κακεμιά, όπωσ λόγου χάριν τθν τοπικι κοινότθτα (κατοίκουσ μίασ
περιοχισ ι μετανάςτεσ) κακϊσ και τισ κοινότθτεσ που διαμορφϊνονται από ζνα
κοινό ςυμφζρον, μια κοινι κουλτοφρα, μια κοινι πεποίκθςθ και τελικά μια κοινι
ταυτότθτα όπωσ και αν ορίηεται κάκε φορά (Marshall 2002, Waterton & Watson
2011: 5). Τελευταία ο όροσ αναφζρεται και ςε άλλεσ ομάδεσ οι οποίεσ μοιράηονται
τα ίδια ενδιαφζροντα, αξίεσ ι «πιςτεφω» (όπωσ θ επαγγελματικι κοινότθτα,
κρθςκευτικι κοινότθτα, θ κοινότθτα με ταυτότθτα φφλου κλπ) ακόμα και αν τα
μζλθ τουσ είναι γεωγραφικά διεςπαρμζνα (Waterton & Watson 2011:5).
Ωσ εκ τοφτου, θ ζννοια τθσ τοπικισ κοινότθτασ δθμιουργείται και ορίηεται
μζςα από πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά, τα οποία προςδιορίηουν οι ίδιεσ οι
κοινωνικζσ ομάδεσ που τθν αποτελοφν, το παρόν και το παρελκόν τουσ, και ωσ
καταςκευαςμζνθ ζννοια, είναι ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθ και αμφιςβθτοφμενθ
(Crooke 2011). Ωςτόςο, παρότι θ κοινότθτα είναι για πολλοφσ μια ζννοια που
ξεκινάει από το λαό, θ πολιτικι που τθν αφορά, ζτςι όπωσ εφαρμόςτθκε ςε κάποιεσ
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χϊρεσ, είναι μια διαδικαςία που ξεκινά από πάνω προσ τα κάτω
αλλοιϊνοντασ τθν ιδιαίτερθ μορφι τθσ κάκε φορά, τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά τθσ και τθν ταυτότθτά τθσ, μζςα από κυβερνθτικζσ
προτεραιότθτεσ και τα δεδομζνα τθσ ςφγχρονθσ μετανεωτερικισ εποχισ τα
οποία χαρακτθρίηει θ παγκοςμιοποιθμζνθ μαηικι κουλτοφρα ςτουσ
περιςςότερουσ τομείσ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ (Crooke 2011, Waterton
&Watson 2011).
Οριςμζνοι μελετθτζσ κεωροφν ότι ο όροσ «κοινότθτα» είναι
κεμελιϊδθσ για τθν τοπικι ιςτορία. Γενικά ι ειδικά κζματα τοπικισ ιςτορίασ
εξετάηονται ςτο ςφνολο των λειτουργιϊν μιασ κοινότθτασ. Ο όροσ «τοπικι
κοινότθτα» είναι ςαφισ από ανκρωπολογικισ και εκνογραφικισ ςκοπιάσ,
τόςο ωσ προσ τθν ζκταςθ που ορίηεται κάτω από τον όρο «τοπικι» όςο και
ωσ προσ τθν ποιότθτα των ςχζςεων (πολιτιςτικι ταυτότθτα, ςυγγενικζσ
ςχζςεισ, ομαδοποιιςεισ, ςυγκροφςεισ κτλ) που χαρακτθρίηουν το ςφνολο
των μελϊν τθσ και οι οποίεσ μελετϊνται από τισ ςφγχρονεσ εκνογραφικζσ και
ανκρωπολογικζσ μελζτεσ (Hamilakis & Anagnostopoulos 2009).
Ζνα εκνογραφικό παράδειγμα, που αξίηει να ςθμειωκεί κακϊσ
αποτελεί παράδειγμα κοινοτικισ ολοκλιρωςθσ ςε επίπεδο πολιτικό,
οικονομικό και πολιτιςμικό αποτελοφν οι Dogon τθσ άνυδρθσ ςαββάνασ ςτο
νοτιοδυτικό Μάλι. Είναι εδραίοι αγροτικοί πολιτιςμοί που καλλιεργοφν κεχρί
και παράγουν λαχανικά. Ηουν ςε χωριά αυτάρκθ τα οποία κατά παράδοςθ
αποτελοφν ξεχωριςτζσ πολιτικζσ οντότθτεσ. Το κάκε χωριό ζχει τουσ
αγρότεσ, τουσ πολιτικοφσ θγζτεσ, τουσ τεχνίτεσ, τθν γεωργικι ζκταςθ και τισ
δθμόςιεσ τελετζσ. Θ οικιςτικι δόμθςθ των χωριϊν είναι διαμορφωμζνθ
ανάλογα με τθν ομάδα γραμμικισ καταγωγισ. Κάκε μια απ’ αυτζσ ζχει το
δικαίωμα να καλλιεργεί ςυγκεκριμζνα χωράφια και ηει ςε ςυγκεκριμζνθ
περιοχι του χωριοφ (Eriksen 2007). Θ πολιτικι εξουςία κατανζμεται με
τζτοιο τρόπο ϊςτε κάκε μζλοσ από κάκε ομάδα γραμμικισ καταγωγισ να
ςυμμετζχει ςτο ςυμβοφλιο των γερόντων που αποτελεί και τθν ανϊτατθ
πολιτικι αρχι, αποφαςίηει για τα δθμόςια ηθτιματα ςυνεδριάηοντασ ανά
τακτά διαςτιματα και επιλφει προβλιματα που τυχόν προκφπτουν. Στα
χωριά αυτά είναι ςθμαντικι θ αίςκθςθ τθσ κοινοτικισ ταυτότθτασ και θ
διατιρθςθ μιασ αίςκθςθσ τθσ ιςτορικισ ςυνζχειάσ τθσ. Γι’ αυτό τον λόγο
όλεσ οι ομάδεσ γραμμικισ καταγωγισ του χωριοφ αναφζρονται ςε ζναν
μακρινό πρόγονο που υποτίκεται ότι ίδρυςε τουσ οικιςμοφσ. Θ γθ κεωρείται
προγονικι και δεν μπορεί να πουλθκεί. Θ μετανάςτευςθ δεν είναι κακόλου
ςυνθκιςμζνο φαινόμενο. Κατ αυτόν τον τρόπο τα χωριά Dogon και άλλα
αντίςτοιχα των γεωργικϊν λαϊν τθσ αφρικανικισ θπείρου διατθροφν τθν
ταυτότθτά τουσ ωσ κοινότθτεσ (Eriksen 2007).
Συμπεραςματικά, ςτθν παραδοςιακι τθσ ζννοια, θ λζξθ κοινότθτα
δθλϊνει μια μικρι κοινωνία ανκρϊπων, τισ ςχζςεισ μεταξφ των μελϊν τθσ
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και το χϊρο ςτον οποίο κατοικοφν. Στθ ςφγχρονθ εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, θ
ζννοια τθσ κοινότθτασ ζχει διευρυνκεί, χρθςιμοποιείται για να προςδιορίςει
ευρφτερουσ ςχθματιςμοφσ ι ενϊςεισ (πχ. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Ραγκόςμια Κοινότθτα)
και ςυνδζεται με τθν ιδζα τθσ προςζγγιςθσ των λαϊν, τθσ διαπολιτιςμικισ
επικοινωνίασ, τθσ ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ των ατόμων και των πολιτιςμϊν. Ραρόλα
αυτά όμωσ, ςτα πλαίςια τθσ διεκνοποίθςθσ του κεφαλαίου και τθν παραγωγι
μαηικισ κουλτοφρασ, θ Κοινότθτα χάνει τθν παραδοςιακι τθσ μορφι και
μετατρζπεται ςε ζνα πεδίο δράςθσ των εκάςτοτε πολιτικϊν και οικονομικϊν
εξουςιϊν (Kane 2005).

63

Κεφϊλαιο 3: Η Δημόςια Αρχαιολογύα
Ειςαγωγό
Θ ςυηιτθςθ ςχετικά με τον προςδιοριςμό και τθν κριτικι ςτο
αντικείμενο και τθ φφςθ τθσ αρχαιολογικισ επιςτιμθσ ζχει μια μακρά
πορεία ςτο χρόνο. Από τθ «Διαδικαςτικι αρχαιολογία» τθσ δεκαετίασ του
1960 μζχρι και τθ «Μεταδιαδικαςτικι αρχαιολογία» και τισ «Εναλλακτικζσ
αρχαιολογίεσ» τθσ δεκαετίασ του 1990 ςυχνά αναηθτικθκε ο ςυςχετιςμόσ
τθσ αρχαιολογίασ με τθν κοινωνία, το ευρφ κοινό, τισ κοινωνικζσ ομάδεσ και
τθν πολιτικι (Trigger 1989, Hodder 1999, 2001, 2003, Renfrew & Bahn 2001,
Shanks & Tilley 1987, Χουρμουηιάδθσ 1976, 1979, 2003, Μελάσ 2003,
Καλπαξισ 1990, Hamilakis 1998, 1999, 2000, 2002, 2007, 2012, Kotsakis
1998, 2003, Meskell 2002, κ.α.). Ρροζκυψαν πολλά ερωτιματα που αφοροφν
ςτθ φυςιογνωμία τθσ επιςτιμθσ αυτισ ςτθ διαδικαςία πρόςλθψθσ των
ποριςμάτων τθσ από το ευρφ κοινό και τθσ διάδραςθσ με τθσ αρχαιολογίασ
με επιμζρουσ κοινωνικζσ ομάδεσ και τοπικζσ κοινωνίεσ12.
Θ αρχαιολογία ςυνδζεται με ζνα ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο και όχι
μόνο με τουσ αρχαιολόγουσ. Οι αρχαιολογικζσ αναςκαφζσ, για παράδειγμα,
ζχουν επθρεάςει και ζχουν επθρεαςτεί από τισ ηωζσ και τισ δραςτθριότθτεσ
ανκρϊπων ςτισ κοντινζσ κοινότθτεσ όπου λαμβάνουν χϊρα13. Θ
αρχαιολογικι ζρευνα ζχει δθμιουργιςει ζνα ευρφ φάςμα πλθροφοριϊν και
γνϊςθσ, που όχι μόνο ζχει ςυνειςφζρει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ δθμόςιασ
κατανόθςθσ του παρελκόντοσ, αλλά ζχει γίνει θ βάςθ των ςυλλογικϊν
ταυτοτιτων των ανκρϊπων (Γαλανίδου & Domasnes 2012). Θ ςχζςθ μεταξφ
αρχαιολογίασ και κοινοφ ζχει, παρ’ όλα αυτά, παραβλεφκεί για αρκετό καιρό
από τθν πλειονότθτα των αρχαιολόγων. Θ ανάδυςθ του υποπεδίου τθσ
Δθμόςιασ αρχαιολογίασ ςτα 1970-1980 και θ επακόλουκθ εξζλιξι του ςτθ
δεκαετία του 1990 και ςτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα αποτζλεςε μια προςπάκεια
για να αλλάξει αυτι θ κατάςταςθ τοποκετϊντασ τον αρχαιολόγο και τθν
12

Με τθ ςχζςθ αρχαιολογίασ και τοπικισ κοινωνίασ αςχολείται θ κοινοτικι αρχαιολογία (community
archaeology), θ οποία εμπλζκει μζλθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ που δουλεφουν μαηί με τουσ
αρχαιολόγουσ ςτθν περιοχι όπου ηουν και τουσ δίνει τθν ευκαιρία να αναμειχκοφν ςτθν ερμθνεία
και κατανόθςθ του παρελκόντοσ. Για το κζμα βλζπε ενδεικτικά Marshall 2002 και Moshenska &
Dhanjal 2011.
13
Βαςικι παραδοχι τθσ Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ, είναι ότι οι κοινότθτεσ κα πρζπει να ςυμμετζχουν
ςε όλα τα ςτάδια του αρχαιολογικοφ ζργου, από τον ςχεδιαςμό του, μζχρι τθν ολοκλιρωςι του, τθν
ερμθνεία του και τθ δθμόςια παρουςίαςι του (Marshall 2002, Tully 2007, Liddle 2004, Moshenska
2008, Schadla Hall 2004). Σε πολλζσ χϊρεσ τα προγράμματα εμπλοκισ των κοινοτιτων με τθν
πολιτιςτικι κλθρονομιά ζχουν γίνει κοινό μζλθμα των τοπικϊν φορζων, των κυβερνιςεων και των
οργανιςμϊν πολιτιςτικισ διαχείριςθσ (μουςείων, ινςτιτοφτων και δθμόςιων φορζων), προωκϊντασ
τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν ςτόχων που δίνουν ζμφαςθ ςτθν ςθμαςία τθσ κοινοτικισ ςυμμετοχισ
(Crooke 2007, 2011, Watson 2011).
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αρχαιολογικι διαδικαςία ςτο κζντρο τθσ ςυηιτθςθσ για το ρόλο και τθ ςθμαςία του
παρελκόντοσ ςτθ ςφγχρονθ δθμόςια ςφαίρα. Αναγνωρίηεται πλζον ότι θ εργαςία
του αρχαιολόγου δεν αφορά μόνο ςτο παρελκόν, αλλά και ςτο παρόν και ςτο
μζλλον, με αποτζλεςμα να ζχει και τον δικό του κοινωνικό ρόλο (Shanks & Tilley
1993). Ο αρχαιολόγοσ διαβάηει τόςο τα ςθμάδια του παρελκόντοσ όςο εγγράφει τα
ςθμάδια αυτά ςτο παρόν, δομϊντασ διαλόγουσ που κα πρζπει να ζχουν νόθμα ςτο
παρόν και να παίηουν δραςτικό ρόλο για τθ διαμόρφωςθ του μζλλοντοσ (Tilley
1994). Ωσ τμιμα του κοινωνικοφ ρόλου του αρχαιολόγου, αλλά και ςτο πλαίςιο τθσ
ανάγκθσ για μια Δθμόςια Λςτορία (Γαηι 2002) κα λζγαμε ότι προβάλλεται ζντονα τα
ζντονα τα τελευταία χρόνια θ ανάγκθ για δθμοςιοποίθςθ των αρχαιολογικϊν
αρχαιολογικϊν δεδομζνων και για κριτικό αναςτοχαςμό του τρόπου με τον οποίο
αυτι επιτελείται. Οι υποςτθρικτζσ τθσ Δθμόςιασ αρχαιολογίασ ζχουν υπογραμμίςει
ότι θ ςχζςθ τθσ αρχαιολογίασ με τθν ευρφτερθ κοινότθτα κα ζπρεπε να είναι βαςικό
κζμα ςυηιτθςθσ και προςεκτικισ εξζταςθσ (Schadla-Hall 1999, 2004).

3.1. Οριςμόσ
Ρϊσ, λοιπόν, ορίηεται θ «Δθμόςια Αρχαιολογία»; Αυτι θ ερϊτθςθ αποτελεί
ςτθν πραγματικότθτα ζνα κζμα ςυηιτθςθσ και διαλόγου, αφοφ ο όροσ φαίνεται να
ςθμαίνει διαφορετικά πράγματα ςε διαφορετικζσ εκνικζσ και ακαδθμαϊκζσ
παραδόςεισ (Ascherson 2006). Θ Δθμόςια Αρχαιολογία, πρωτοεμφανίςτθκε ςτισ
δεκαετίεσ του 1960 και του 1970 ςτισ μετααποικιακζσ χϊρεσ, ωσ αποτζλεςμα του
προβλθματιςμοφ ςχετικά με το κοινωνικό και πολιτικό πλαίςιο άςκθςθσ τθσ
αρχαιολογίασ κακεαυτισ. Το επιςτθμονικό και ακαδθμαϊκό υπό-πεδίο τθσ Δθμόςιασ
Αρχαιολογίασ είναι ςχετικά πρόςφατο, όμωσ θ εναςχόλθςθ των ανκρϊπων με το
παρελκόν και τισ υλικζσ του αποτυπϊςεισ αποτελεί μια διαχρονικι πρακτικι ςτθν
προςπάκεια τουσ να ερμθνεφςουν το παρόν. Αντικείμενα και τόποι που ςχετίηονται
με μνθμονικά ι φανταςτικά γεγονότα του παρελκόντοσ ενςωματϊνονται ςτισ
αφθγιςεισ τουσ, ςτθν προςπάκειά τουσ να δθμιουργιςουν μια ταυτότθτα ι να
διατθρθκοφν ωσ κοινότθτεσ (Sakellariadi 2008, 2010, 2011, Γαλανίδου & Domasnes
2012, Τουλοφμθσ 2004, Κοκκινίδου 2005). Σιμερα, θ Δθμόςια Αρχαιολογία
καταλαμβάνει το δικό τθσ μερίδιο ςτθν ακαδθμαϊκι διδαςκαλία και τθν ζρευνα,
μζςω δθμοςιεφςεων, ςυνεδρίων και πρακτικϊν, και αποτελεί πλζον ζνα ξεχωριςτό
και ζγκυρο επιςτθμονικό τομζα, κεωρθτικά, μεκοδολογικά και πρακτικά (Holtorf
2007, Moser 1994, Okamura & Matsuda 2011, Γαλανίδου & Dommasnes 2012,
Liddle 2004, Marshall 2002, 2009, Moshenska 2008, Moshenska & Dhanjal 2011,
SchadlaHall 2004, Tully 2007, Sakellariadi 2011, Little 2002, Matsuda 2004, Shackel &
Chambers 2004, McDavid &McGhee, F., 2010, Waterton & Watson 2011, Merriman
2004). Το νζο αυτό επιςτθμονικό πεδίο εςτιάηει ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ τθσ
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αρχαιολογικισ δραςτθριότθτασ, Κακιςτϊντασ τισ τμιμα τθσ ευρφτερθσ
δθμόςιασ κουλτοφρασ αλλθλεπιδρϊντασ με το κοινό (Merriman 2004)14.
Ο McGimsey πρότεινε τον όρο «Δθμόςια Αρχαιολογία» το 1972 και
ςιμαινε τισ προςπάκειεσ των αρχαιολόγων να καταγράψουν και να
διατθριςουν τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που απειλοφνταν από τα
αναπτυξιακά ζργα, εκ μζρουσ και με τθν υποςτιριξθ του κοινοφ (Sakellariadi
2008, 2010, McGimsey 1972, Merriman 2004, Schadla-Hall 1999). Αυτι θ
άποψθ υποςτθρίηεται ακόμθ ευρζωσ ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, όπου θ
Δθμόςια αρχαιολογία ζχει παραδοςιακά ςυνδεκεί με τθ Διαχείριςθ
Ρολιτιςμικϊν Ρόρων (McDavid & McGhee 2010, McManamon 2000b)15. Στθν
Ευρϊπθ, ο όροσ ςθμαίνει κάκε πτυχι τθσ αρχαιολογικισ δραςτθριότθτασ όπωσ θ ςυλλογι δεδομζνων, θ ανάλυςθ, θ αποκικευςθ, θ διάδοςθ και
δθμόςια παρουςίαςθ τουσ‐ που είναι δυνατόν να αλλθλεπιδράςει με το
κοινό. Επίςθσ, ο όροσ περιλαμβάνει νζα ερευνθτικά πεδία, περιφερειακά τθσ
ζρευνασ των καταλοίπων του παρελκόντοσ, όπωσ το παράνομο εμπόριο
αρχαιοτιτων, το κοινωνικό, επιςτθμολογικό πλαίςιο τθσ διενζργειασ
ςωςτικϊν αναςκαφϊν, τθν αρχαιολογικι νομοκεςία, τθν απεικόνιςθ τθσ
αρχαιολογίασ ςτα ΜΜΕ, ηθτιματα αυκεντικότθτασ και αναπαράςταςθσ του
παρελκόντοσ, τισ ικαγενείσ αρχαιολογίεσ16 (indigenous archaeology), τθν
14

Ακόμθ, θ Δθμόςια Αρχαιολογία αναφζρεται ςτουσ τρόπουσ διαπραγμάτευςθσ τθσ ταυτότθτασ, ςε
διαφωνίεσ και ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςε διαφορετικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ ςχετικά με τα νοιματα και
τισ αξίεσ που αποκτοφν οι αρχαιότθτεσ και ο υλικόσ πολιτιςμόσ του παρελκόντοσ ςτθ ςφγχρονθ
κοινωνία (Merriman 2004, Waterton & Watson 2011).
15
Στισ ΘΡΑ ο όροσ είναι αμφίςθμοσ. Σθμαίνει, είτε τθ διαχείριςθ τθσ υλικισ πολιτιςτικι κλθρονομιάσ,
όπωσ αυτι προκφπτει από τθν πολιτειακι νομοκεςία, είτε τθν εναςχόλθςθ του ευρφτερου κοινοφ με
τα πολιτιςτικά αγακά μζςω εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και άλλων παρόμοιων δραςτθριοτιτων,
οργανωμζνων από αρχαιολόγουσ και άλλουσ ειδικοφσ (McGimsey 1972).
16
Στθ ςυηιτθςθ βαςικό ρόλο ζπαιξε το παράδειγμα τθσ Αυςτραλίασ, κακϊσ μζχρι τότε, θ προςταςία,
θ ζρευνα και θ παρουςίαςθ του πολιτιςμοφ των ικαγενϊν κατοίκων τθσ, των Αβορίγινων, λάμβανε
χϊρα με τθν απουςία και τον αποκλειςμό τθσ κοινότθτασ. Οι Αβορίγινεσ αντιμετϊπιςαν τθν
πρακτικι αυτι ωσ βεβιλωςθ των τόπων τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τουσ και απαίτθςαν
μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςτα όργανα και ςτουσ ςχετικοφσ διαχειριςτικοφσ φορείσ, όπωσ το Australian
Institute for Aboriginal Studies (AIAS). Το AIAS, που είχε ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ για
τουσ Αβορίγινεσ ςτθν Αυςτραλιανι Αρχαιολογία, πιρε μια ςειρά από πρωτοβουλίεσ που ενίςχυςαν
τθ ςυμμετοχι των Αβορίγινων ςτθν διαχείριςθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τουσ. Οργάνωςε
προγράμματα κατάρτιςθσ και απαςχόλθςθσ για τουσ ικαγενείσ και επιδίωξε τθ ςυμμετοχι τουσ ςε
ςυνζδρια, τθν ζνταξι τουσ ςε επιτροπζσ και διαδικαςίεσ επιχοριγθςθσ και τθ διαβοφλευςθ με τισ
ικαγενείσ κοινότθτεσ πριν από τθν πραγματοποίθςθ ερευνϊν. Επιπλζον, βαςικι επιδίωξθ ιταν θ
διάδοςθ τθσ πρακτικισ του και ςε άλλουσ φορείσ και ινςτιτοφτα και θ κακιζρωςθ ενόσ νομοκετικοφ
πλαιςίου, το οποίο κεςπίςτθκε και τζκθκε ςταδιακά ςε εφαρμογι ςε πολιτειακό και ομοςπονδιακό
επίπεδο (Moser 1994, Sakellariadi 2011). Ζνα από τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ αυτισ ςτθν
αρχαιολογικι πρακτικι ιταν θ ανάπτυξθ μιασ διαφορετικισ αρχαιολογίασ ςε ςυνεργαςία με τθ βάςθ
των ικαγενϊν κοινοτιτων ι από τισ ίδιεσ τισ κοινότθτεσ. Υπό αυτζσ τισ νζεσ ςυνκικεσ, οι αρχαιολόγοι
όφειλαν να κάνουν τισ απαραίτθτεσ κινιςεισ προκειμζνου να εξαςφαλίςουν τθν άδεια για τθν
πρόςβαςθ και περαιτζρω ζρευνα ςε περιοχζσ των Αβορίγινων, κακϊσ και να διαμορφϊνουν τα
ηθτοφμενα, τισ πρακτικζσ τουσ και όλα τα άλλα ςτάδια τθσ αρχαιολογικισ ζρευνασ, ςε ςυνεργαςία
με τουσ κατοίκουσ αυτοφσ (Moser 1994, Marshall 2002, Greer 2011, Prangnell, Ross & Coghill 2011).
Ραρόμοιεσ διαδικαςίεσ πραγματοποιικθκαν και ςτισ ΘΡΑ ςτθ δεκαετία του 1970, οι οποίεσ
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αρχαιολογία των κοινοτιτων (community archaeology)17, τον ρόλο των
αρχαιολόγων ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ18 και τθν θκικι τοποκζτθςθ τουσ ωσ
εκπροςϊπων του κράτουσ ι ωσ παραγόντων αντίςταςθσ ςτθν κρατικι εξουςία, και
εξουςία, και τζλοσ τθ διάδραςθ τθσ αρχαιολογίασ με τα Ψθφιακά Μζςα και το
το Διαδίκτυο19 (Data Public Archaeology) (Sakellariadi 2008, 2011, Schadlat‐Hall
Hall 1999, Αscherson 2000, Marshall 2002).
ςυνζβαλαν ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ ςχζςθσ των ικαγενϊν Αμερικάνων με τθν πολιτιςτικι τουσ
κλθρονομιά αλλά και ςτον επαναπροςδιοριςμό τθσ αρχαιολογικισ πρακτικισ, θ οποία διεφρυνε τον
ρόλο τθσ και το ερευνθτικό τθσ πεδίο, ςυμπεριλαμβάνοντασ πλζον και τισ παραδόςεισ των ικαγενϊν.
Ππωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ Αυςτραλίασ, θ κατάρτιςθ, θ απαςχόλθςθ και θ εκτεταμζνθ
ςυνεργαςία με τισ αυτόχκονεσ κοινότθτεσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ αρχαιολογικισ ζρευνασ ζχουν πλζον
ενςωματωκεί ςτο πλαίςιο τθσ Αμερικανικισ αρχαιολογίασ (Sakellariadi 2011, Silliman 2008).
17
Θ ενεργι εναςχόλθςθ και εμπλοκι των τοπικϊν κοινοτιτων ςτθν αρχαιολογικι δραςτθριότθτα
εντοπίηεται ςτθν Ευρϊπθ ιδθ από το 1976, όταν, ξεκίνθςε από τθν Αρχαιολογικι Μονάδα του
Leicestershire ςτθ Βρετανία, μια από τισ πρωϊμότερεσ προςπάκειασ διάδραςθσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ
με τθν αρχαιολογία, ςτο πλαίςιο υλικισ αποτφπωςθσ τθσ Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ. Στο πρόγραμμα
ςυμμετείχε μια ομάδα εκελοντϊν που οργάνωναν περιπάτουσ (fieldwalking) και κατζγραφαν
αρχαιολογικζσ πλθροφορίεσ. Ζτςι, πραγματοποιοφςαν τθν επιφανειακι ζρευνα με χαμθλό κόςτοσ,
ενϊ ταυτόχρονα ψυχαγωγοφνταν. Ταυτόχρονα, υπιρχε ζνασ πλιρθσ οδθγόσ για τθν εκπαίδευςθ των
ςυμμετεχόντων και τθν αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ. Θ ομάδα ςταδιακά μεγάλωςε και
τα μζλθ τθσ ςχθμάτιςαν περιςςότερεσ ομάδεσ που ανζλαβαν περιςςότερεσ επιφανειακζσ ζρευνεσ
ςε τοπικό επίπεδο, ακόμθ και μικρζσ αναςκαφζσ (Liddle 2004, Schadla‐Hall 2004). Από τότε, ςτο
Θνωμζνο Βαςίλειο ζχει πραγματοποιθκεί ζνα ευρφ φάςμα προγραμμάτων αρχαιολογίασ των
κοινοτιτων (Brown et al. 2004, Oswald 2007).
18
Το ερευνθτικό πρόγραμμα Lapland's Dark Heritage διοργάνωςε μια δθμόςια αναςκαφι μιασ
εβδομάδασ ςτο Inari τθσ Φινλανδικισ Λαπωνίασ ςε ζνα γερμανικό ςτρατιωτικό νοςοκομείο του Β’
Ραγκοςμίου Ρολζμου τον Αφγουςτο του 2016. Το #InariDig πραγματοποιικθκε με τθ βοικεια
διεκνϊν ειδκϊν επιςτθμόνων ςτθν Λςτορία του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου, αρχαιολόγων και
εκελοντϊν. Σε αυτι τθ ςφγχρονθ κζςθ, οι αρχαιολόγοι διιυκθναν τισ αναςκαφζσ, ζνασ εκνογράφοσ
ςυμμετείχε ςτθν τεκμθρίωςθ αυτοφ του κοινοτικοφ πειράματοσ αρχαιολογίασ, οι εμπειρογνϊμωνεσ
και οι ειδικοί επιςτιμονεσ επεξεργάηονται τα δεδομζνα για τον Β’ Ραγκόμιο Ρόλεμο, ενϊ ςτθ
διαδικαςία ανατανακλάται θ δράςθ και θ ςυμμετοχικι εναςχόλθςθ των εκελοντϊν και τθσ τοπικισ
κοινότθτασ (Banksa et al. 2017).
19
Θ Δθμόςια Αρχαιολογία ςτα ψθφιακά μεςα είναι πολφ πρόςφατθ, ωσ μια ςφγχρονθ πρακτικι ςτα
πλαίςια τθσ Δθμόςιασ Αρχαιολγίασ και ωσ εκ τοφτου υπόκειται ςε περιοριςμζνο αρικμό κεωρθτικϊν
προςεγγίςεων. Ο ταχφσ ρυκμόσ των αλλαγϊν ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ και ςτο διαδφκτιο επζκτεινε
ςθμαντικά τθ δυναμικι για αυτι τθν «ψθφιακι» μορφι τθσ Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ. Οι νζεσ
τεχνολογίεσ ψθφιοποίθςθσ και το διαδίκτυο, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να παρουςιάςουν το
αρχαιολογικό περιεχόμενο ταχφτατα και με τρόπο ενδιαφζρον και ευφάνταςτο. Οι αρχαιολόγοι και
τα αρχαιολογικά projects ενκαρρφνονται όλο και περιςςότερο, εάν δεν απαιτείται, να διανζμουν
μζςω ψθφιακϊν μζςων τισ βιβλιογραφικζσ τουσ εκκζςεισ, δθμοςιεφςεισ, να δθμιουργιςουν
εκπαιδευτικά προγράμματα, να προάγουν τθν αρχαιολογικι πλθροφορία ςε ανοιχτό διάλογο με το
ευρφ ψθφιακό κοινό, να ςυηθτιςουν και να δεχκοφν ςχόλια. Θ κοινι χριςθ ςε πραγματικό χρόνο, τα
ςχόλια και θ ανατροφοδότθςθ των αρχαιολογικϊν πλθροφοριϊν μζςω των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν
ζρχονται να ενδυναμϊςουν τθν ευρφτερθ και ευκολότερθ διάδοςθ τθσ αρχαιολογικισ πλθροφορίασ
ςτο κοινό. Υπάρχει μεγάλθ δυνατότθτα μζςω του Διαδικτφου, θ αρχαιλογικι επιςτιμθ να
κακοδθγιςει και να υποςτθρίξει τα άτομα και τισ κοινότθτεσ να βρουν τθ δικι τουσ αρχαιολογικι
«φωνι». Το πϊσ μποροφμε να ςυηθτιςουμε με το ευρφ κοινό μζςω αυτϊν των τεχνολογιϊν του
Διαδικτφου, με ςυναρπαςτικότθτα και ακαδθμαϊκι αυςτθρότθτα και ςε μια γλϊςςα που όλοι
μποροφμε να καταλάβουμε, αποτελεί ζνα μεγάλο διακφβευμα. Θ ςυμμετοχι ςτθν ανταλλαγι
πλθροφοριϊν και ο διαδικτυακόσ διάλογοσ πρζπει να αρχίςει με τθν κατανόθςθ του τρόπου με τον
οποίο αναηθτοφνται, επεξεργάηονται, λαμβάνονται, ερμθνεφονται, ςυνδζονται, ανατρζπονται και
ανακυκλϊνονται οι πλθροφορίεσ για το παρελκόν μζςω του Διαδικτφου (Richardson 2013).
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Εικόνα 19 Η ομπρζλα τθσ Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ εμπνευςμζνθ από τθν Lara από το
Noun Project

Σταδιακά, βζβαια, και πικανόν λόγω τθσ εμφάνιςθσ τθσ
αρχαιολογίασ, ο όροσ τθσ εξελίχκθκε και ζφταςε να περικλείει μια μεγάλθ
φαινομενικά ανόμοιων κεμάτων. Ρράγματι, τα πάντα, από τθν πϊλθςθ
αντικειμζνων και τθν παρουςίαςθ τθσ
αρχαιολογίασ ςτα ΜΜΕ μζχρι το ρόλο τθσ
αρχαιολογίασ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν
ανάπτυξθ του τουριςμοφ, ζχει τοποκετθκεί
κάτω από τθν ομπρζλα τθσ Δθμόςιασ
αρχαιολογίασ (εικ. 19). Το φάςμα των
κεμάτων ζχει γίνει τόςο ευρφ ϊςτε ζχουν
προκφψει
νζεσ
ορολογίεσ
και
επαναπροςδιοριςμοί των όρων. Ζτςι, για
παράδειγμα, ακοφμε για «δθμόςια ερμθνεία
τθσ
αρχαιολογίασ»,
«εκπαιδευτικι
αρχαιολογία»
και
«εφαρμοςμζνθ
αρχαιολογία». Ταυτόχρονα, αυτό που ο
McGimsey αρχικά ονόμαςε «Δθμόςια
αρχαιολογία» ςιμερα ςυνικωσ αναφζρεται

Εικόνα 20 Ρεριοδικό Public Archaeology
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ωσ Διαχείριςθ Ρολιτιςτικϊν Ρόρων (Cultural Resources Management-CRM), (Pykles
2006). Στθν αρχικι ςελίδα κάκε τεφχουσ του περιοδικοφ Δθμόςια Αρχαιολογία
(Public Archaeology) (εικ. 20) που ιδρφκθκε το 2000 και είναι αφιερωμζνο ςτο κζμα,
αναφζρεται μια ςειρά κεμάτων που πρζπει να καλυφκοφν: αρχαιολογικζσ
πολιτικζσ, εκπαίδευςθ και αρχαιολογία, πολιτικι και αρχαιολογία, δθμόςια
εμπλοκι ςτθν αρχαιολογία, αρχαιολογία και νομοκεςία, οικονομία τθσ
αρχαιολογίασ και τζλοσ, πολιτιςτικόσ τουριςμόσ και αρχαιολογία. Τα πολλαπλά
ηθτιματα που αφοροφν ςτθ Δθμόςια αρχαιολογία υποδθλϊνουν, λοιπόν, ότι το
κζμα ζχει μεγάλθ ζκταςθ, αλλά αυτό μπορεί να αποτελεί και μια πθγι ςφγχυςθσ.
Για παράδειγμα, όταν ηθτικθκε από τουσ «δθμόςιουσ» αρχαιολόγουσ να εξθγιςουν
τι ακριβϊσ κάνουν, θ διαφοροποίθςθ των απαντιςεων ιταν μεγάλθ: οι «δθμόςιοι»
αρχαιολόγοι επικοινωνοφν τθν αρχαιολογία ςτο κοινό, εξετάηουν πϊσ θ
αρχαιολογία ςχετίηεται με το κοινό, διενεργοφν αρχαιολογία με/για το κοινό και
αποκακιςτοφν τθν εικόνα τθσ αρχαιολογίασ ςτο κοινό. Μερικοί το βρικαν δφςκολο
ακόμα και να πουν αν θ Δθμόςια αρχαιολογία είναι ζνα πεδίο ζρευνασ ι πρακτικισ
(Okamura & Matsuda 2011:2).
Θ αιτία βρίςκεται ςτο γεγονόσ ότι οι όροι «δθμόςιοσ» και «αρχαιολογία»
ζχουν διαφορετικζσ ςθμαςίεσ ςε διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και χϊρεσ. Συνεπϊσ,
είναι δφςκολο να βαςιςτοφμε ςε μια μοναδικι προςζγγιςθ τθσ Δθμόςιασ
αρχαιολογίασ για ποικίλουσ και διαφορετικοφσ λόγουσ (Okamura & Matsuda
2011:3-4). Αρχικά, τα κεωρθτικά κεμζλια για τθν αρχαιολογία ποικίλουν ανά τον
κόςμο20. Στθ Βόρεια Αμερικι, για παράδειγμα, θ αρχαιολογία ζχει επθρεαςτεί
ζντονα από τθν ανκρωπολογικι ςκζψθ, ενϊ αλλοφ ςτον κόςμο, και ιδιαίτερα ςτθν
Ευρϊπθ, ζχει ςυνδεκεί ςτενά με τθν ιςτορία (Hodder 1991). Δεφτερον, ο τρόποσ
που διεξάγεται θ αρχαιολογία διαφζρει ςθμαντικά από τον ζναν κοινωνικό
ςχθματιςμό ςτον άλλον, εξαιτίασ τθσ ποικιλομορφίασ τθσ οικονομίασ και των
κοινωνικϊν-πολιτικϊν ςυνκθκϊν κάτω από τισ οποίεσ δουλεφουν οι αρχαιολόγοι
(Okamura & Matsuda 2011). Στισ αποκαλοφμενεσ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ, θ
πλειονότθτα των αρχαιολογικϊν αναςκαφϊν πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο των
ςωςτικϊν αναςκαφϊν. Τθν ίδια ςτιγμι τα κονδφλια που επενδφονται ςτθν
αρχαιολογία και ςτθν ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν μνθμείων είναι υπζρογκα, ςε
ςχζςθ με τισ οικονομικά μθ προνομιοφχεσ χϊρεσ. Σ’ αυτζσ λίγοι αρχαιολόγοι
δουλεφουν ςε ςωςτικζσ αναςκαφζσ, κάτι που αντικατοπτρίηει τθ μικρότερθ κλίμακα
ανάλθψθσ αναπτυξιακϊν ζργων, ενϊ ςυνολικά το ποςοςτό των ανζργων
αρχαιολόγων είναι πολφ μεγάλο (Okamura & Matsuda 2011). Τρίτον, το τι ςθμαίνει
Αρχαιολογία για τουσ πολίτεσ κάκε χϊρασ εξαρτάται από τθν ιςτορία ςε τοπικό
επίπεδο (Okamura & Matsuda 2011:3). Θ ιςτορία κάκε ζκνουσ και ιδιαίτερα το
ερϊτθμα αν αυτόσ ο εκνικόσ ςχθματιςμόσ ζχει αποικίςει ι ζχει αποικιςτεί,
αναπόφευκτα επθρεάηει το νόθμα τθσ αρχαιολογίασ, γι’ αυτό. Δθλαδι, για χϊρεσ
20

Για παραδείγματα Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ ςε μθ αγγλόφωνεσ χϊρεσ βλ. Okamura & Matsuda
(2011) New Perspectives in Global Public Archaeology.
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που ο μεγάλοσ αρικμόσ αρχαιολογικϊν ευρθμάτων, μεταφζρκθκε εκεί από
άλλεσ χϊρεσ, θ ςθμαςία και θ ςθμαντικότθτα τθσ αρχαιολογίασ είναι κάτι
τελείωσ διαφορετικό από αυτό, που είναι ςε χϊρεσ όπου τα αρχαιολογικά
ευριματα βρίςκονταν εκνικά in situ (Okamura & Matsuda 2011:4). Αυτόματα
υπό αυτιν τθν ςυνκικθ μετατρζπεται και το αίτθμα για επιςτροφι των
ευρθμάτων ωσ εκνικι επιδίωξθ (Okamura & Matsuda 2011:3). Θ ζννοια του
δθμόςιου προςλαμβάνεται επίςθσ ποικιλοτρόπωσ ςε διαφορετικά μζρθ του
κόςμου. Θ αγγλικι λζξθ «δθμόςιοσ» (public) ζχει δυο ξεχωριςτζσ όμωσ
αλλθλζνδετεσ ςθμαςίεσ, τθ «γραφειοκρατία» (official) και τουσ
«ανκρϊπουσ» (peoples), και αυτι θ διπλι ςθμαςία φαίνεται να είναι θ
αιτία, εν μζρει, για τθν αςάφεια που περιβάλλει τον όρο «Δθμόςια
αρχαιολογία» (Carman 2002, Matsuda 2004, Merriman 2004). Εφόςον θ
Δθμόςια αρχαιολογία διαμορφϊκθκε αρχικά ςτισ αγγλόφωνεσ χϊρεσ, οι μθαγγλόφωνεσ χϊρεσ ζπρεπε να βρουν τθν κατάλλθλθ μετάφραςθ ςτθν
ειςαγωγι του κζματοσ ςτισ δικζσ τουσ αρχαιολογίεσ και ςε αυτι τθ
διαδικαςία θ διπλι ςθμαςία του «δθμόςιου» ζχει ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ
κζςει μια πρόκλθςθ. Για τισ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ που ζχουν μια λζξθ
ιςοδφναμθ με το «δθμόςιο», μπορεί να μθν υπιρχε τζτοια ανθςυχία, αλλά
για τισ μθ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ θ ζννοια τθσ «Δθμόςιασ αρχαιολογίασ» είναι
δφςκολο να ςυλλθφκεί και να προςδιοριςτεί (Okamura & Matsuda 2011:4).
Με ποιουσ τρόπουσ, όμωσ, μπορεί κανείσ να προςεγγίςει τθ δθμόςια
αρχαιολογία; Ο Merriman γράφει ότι «μια αρχαιολογία που
προςανατολίηεται ςτο κοινό απαιτεί από τουσ αρχαιολόγουσ να κατανοιςουν
πλθρζςτερα το κοινό» (Merriman 2004:5-8). Οι αρχαιολόγοι πρζπει να
κατανοιςουν και να διερευνιςουν περαιτζρω τθ δθμόςια κατανάλωςθ και
ερμθνεία τθσ αρχαιολογίασ ςτουσ διάφορουσ τρόπουσ που αυτι αποδίδεται.
Ο Hortolf (2007) γράφει ότι θ αρχαιολογία οφείλει να αποτελζςει μζροσ τθσ
λαϊκισ κουλτοφρασ για να επιβιϊςει. Οι αρχαιολόγοι, όπωσ ιςχυρίηεται ο
Merriman (2004), επικοινωνοφν τυφλά ςε ζνα κοινό που δεν καταλαβαίνει
τθν πλθροφορία και δεν ενδιαφζρεται γι’ αυτιν, χωρίσ να μποροφν να
εκτιμιςουν τθν αποτελεςματικότθτα αυτισ τθσ επικοινωνίασ ι να
ανακαλφψουν εάν το μινυμα ζχει λθφκεί επιτυχϊσ (Okamura & Matsuda
2011). Θ ςχζςθ των αρχαιολόγων με το κοινό πρζπει να περιλαμβάνει
καλφτερθ ενθμζρωςθ του κοινοφ και προκυμία ςυμμετοχισ ςτον μθ
επιςτθμονικό διάλογο. Απαιτοφνται νζεσ μζκοδοι για τθν απεφκυνςθ και οι
μζχρι τϊρα αρχαιολογικζσ διαδρομζσ ςτθν ευρεία εμβζλεια και
δθμοςιοποίθςι τουσ πρζπει να εξεταςτοφν και να επανεξεταςτοφν υπό το
πρίςμα αυτό. Σθμαντικό ςτοιχείο επίςθσ αποτελεί το γεγονόσ ότι ςτθν
τρζχουςα εποχι τθσ οικονομικισ λιτότθτασ υπάρχουν τρομερζσ οικονομικζσ
δυςκολίεσ που αφοροφν ςτθν επιβίωςθ και ομαλι ροι των αρχαιολογικϊν
προγραμμάτων, τα οποία επικεντρϊνονται ςτθν χοριγθςθ δθμόςιασ
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χρθματοδότθςθσ και ιδιωτικϊν επενδφςεων προκειμζνου να διαςφαλίςουν τθν
επιβίωςθ τουσ και τθν ποιότθτα τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ. Ππωσ επεςιμαναν οι
Watson και Waterton, ο τομζασ τθσ αρχαιολογίασ οφείλει να εμπλζξει το κοινό ςτθν
ςυηιτθςθ για τθν ςθμαςία τθσ αρχαιολογίασ και τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ και
να είναι ςε κζςθ να επθρεάςει και να κατευκφνει τθν υποςτιριξθ του κοινοφ ςε μια
διαλεκτικι ςχζςθ για τουσ δικοφσ του ςκοποφσ και ςυμφζροντα (Watson &
Waterton 2010).
Ο N. Merriman (2004) και ο C.J. Holtorf (2007) παρουςιάηουν κάποια βαςικά
μοντζλα επικοινωνίασ, για να εξθγιςουν πϊσ οι αρχαιολόγοι μποροφν να
εμπλζκονται με το κοινό. Συγκεκριμζνα, ο Merriman με το «μοντζλο του
ελλειμματικοφ κοινοφ» (deficit model) προτείνει ότι οι αρχαιολόγοι κα ζπρεπε να
ςχετίηονται με το κοινό, με τζτοιο τρόπο ϊςτε «περιςςότεροι άνκρωποι να
καταλάβουν τι προςπακοφν να κάνουν οι αρχαιολόγοι, και να ςτθρίξουν το ζργο
τουσ» (Merriman 2004:5). Σε αυτό το μοντζλο, θ δθμόςια εκπαίδευςθ παίηει
ςθμαντικό ρόλο ςτθν πλθροφόρθςθ του κοινοφ για το πϊσ μπορεί να εκτιμιςει τθν
αρχαιολογία. Από τθν άλλθ, αυτό που ο Merriman αποκαλεί «μοντζλο πολλαπλϊν
απόψεων» (multi perspective model) υποδθλϊνει ότι οι αρχαιολόγοι κα ζπρεπε να
προςπακοφν να ενκαρρφνουν τθν αυτοπραγμάτωςθ, να εμπλουτίςουν τισ ηωζσ των
ανκρϊπων και να διεγείρουν τον αναςτοχαςμό και τθ δθμιουργικότθτα μζςω μιασ
ςειράσ πρακτικϊν που κα εμπλζκουν τον μθ ειδικό ςτθν ίδια τθν παραγωγι τθσ
πλθροφορίασ (Merriman 2004:5). Από τθν άλλθ, ο Holtorf προτείνει το
«εκπαιδευτικό
μοντζλο»
(education model) μζςω του
οποίου υπογραμμίηει ότι οι
αρχαιολόγοι κα ζπρεπε να
παρακινιςουν το ευρφ και μθ
ειδικό κοινό «να δουν και το
παρελκόν και τθν εργαςία του
αρχαιολόγου με τουσ ίδιουσ όρουσ
όπωσ οι ίδιοι οι επαγγελματίεσ
αρχαιολόγοι» (Holtorf 2007:5-6),
ενϊ το «μοντζλο δθμοςίων
ςχζςεων» (public relation model)
υποδθλϊνει ότι «οι αρχαιολόγοι
κα ζπρεπε να προςπακοφν να
βελτιϊςουν τθ δθμόςια εικόνα τθσ
αρχαιολογίασ για να ενκαρρφνουν Εικόνα 21 Ο κοινόσ προςανατολιςμόσ τθσ Δθμόςιασ
Αρχαιολογίασ (Moshenska 2000)
περιςςότερθ κοινωνικι, οικονομικι
και πολιτικι ςτιριξθ για αυτι» (Holtorf 2007:5-6). Τζλοσ, με το «δθμοκρατικό
μοντζλο» (democratic model) υποςτθρίηει ότι οι αρχαιολόγοι κα ζπρεπε να
επιδιϊκουν να προςκαλοφν, να ενκαρρφνουν και να παρακινοφν όλουσ, ϊςτε
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ελεφκερα να «διαμορφϊςουν το δικό τουσ ενκουςιαςμό και τισ δικιζσ τουσ
ιδζεσ για τθν αρχαιολογία» (Holtorf 2007:7). Πλεσ οι προςεγγίςεισ ςτοχεφουν
ςτο να φζρουν τθν αρχαιολογία και το κοινό πιο κοντά με τρόπο
δθμιουργικό και αμφίδρομο. Το ποια προςζγγιςθ κα υιοκετθκεί εξαρτάται
από το γενικό πλαίςιο κάκε χϊρασ/περιοχισ και από το ποια προςζγγιςθ
είναι θ επικρατζςτερθ ςε κάκε χϊρα/περιοχι (εικ. 21).
Ππωσ προαναφζρκθκε θ Δθμόςια Αρχαιολογία άργθςε πολφ να
ςυςτακεί ωσ ζνα αυτοτελζσ υπό-πεδίο ζρευνασ και εργαςίασ. Οι λόγοι είναι
πολλοί. Για παράδειγμα, πολλοί αρχαιολόγοι είναι απρόκυμοι να
ςυμμετάςχουν ςτο πεδίο αυτό, ίςωσ επειδι «κλζβει» χρόνο από τθν ζρευνά
τουσ, ίςωσ επειδι νιϊκουν άβολα ςε δθμόςιεσ ςυναντιςεισ και
ςυναναςτροφζσ με τουσ πολιτειακοφσ φορείσ, ίςωσ γιατί δεν μποροφν να
επιλφςουν τα θκικά διλιμματα που ςυνοδεφουν τθ δθμοςίευςθ των
πολιτιςμικά/πολιτικά ευαίςκθτων δεδομζνων (Hirst & Kris, «What is Public
Archaeology») ι ακόμθ επειδι απλά επιλζγουν να αγνοιςουν τθν κοινι
γνϊμθ, αφοφ δε βλζπουν τθν αρχαιολογία ωσ δθμόςια δραςτθριότθτα
(Schadla-Hall 1999). Υπάρχει μια απροκυμία και ζνασ τεράςτιοσ φόβοσ να
κατζβουν από τον καλά περιτειχιςμζνο και επιςτθμονικά διάφανο πφργο
τουσ και να ςυναντθκοφν με τθν πολυπλοκότθτα και τθν πολλαπλότθτα των
απόψεων και των ςκζψεων του μθ ειδικοφ κοινοφ. Μια ζρευνα που διεξιχκθ
ςχετικά με τισ αντιλιψεισ των αρχαιολόγων για τθ Δθμόςια Αρχαιολογία
(Rocks-Macqueen 2012) ζδειξε ότι οι απόψεισ τουσ είναι γενικά κετικζσ,
αλλά με επιφυλάξεισ, αφοφ δε κεωροφν τθ Δθμόςια αρχαιολογία ωσ μια από
τισ πιο ςθμαντικζσ πτυχζσ τθσ αρχαιολογίασ. Βζβαια, ακόμθ και για τισ
κετικζσ απόψεισ, είναι δφςκολο να αγνοιςουμε τθν απόςταςθ που υπάρχει
ανάμεςα ςτον ενκουςιαςμό μιασ κεωρίασ, μιασ αφθρθμζνθσ ςκζψθσ, μζχρι
τθν πράξθ, δθλαδι μζχρι τθ μετατροπι τθσ αφθρθμζνθσ ςκζψθσ ςε
λεπτομερζσ ςχζδιο δράςθσ (Tully 2007).
Ροιοί είναι, λοιπόν, οι ςτόχοι τθσ Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ και ποιό
ρόλο ζχει αναλάβει να παίξει; Από τα παραπάνω, προκφπτει το γενικό
ςυμπζραςμα ότι αν θ αρχαιολογία προςπακεί να δθμιουργιςει νζα γνϊςθ
από τθ μελζτθ του υλικοφ πολιτιςμοφ των παρελκόντων κοινωνιϊν, τότε θ
Δθμόςια Αρχαιολογία ςτοχεφει ςτθ μελζτθ όλων των ςχζςεων μεταξφ τθσ
αρχαιολογίασ και τθσ ςθμερινισ κοινωνίασ, με ςκοπό να βελτιϊςει τθ γενικι
κατανόθςθ τθσ αρχαιολογίασ. Θ Δθμόςια Αρχαιολογία ζχει ωσ αποςτολι να
καταςτιςει τθν αρχαιολογία γνωςτι και προςιτι ςτο ευρφ κοινό,
λειτουργϊντασ ωσ γζφυρα (Γαλανίδου & Domasnes 2012). Επιδιϊκει, να
κινιςει το ενδιαφζρον των μελϊν του κοινοφ, να απευκυνκεί και να
εμπλζξει το κοινό, να διαςκεδάςει τθν εμπειρία, αλλά και να το ενκαρρφνει
να ςκεφτεί και να ςυηθτιςει. Ο Μ. Muraki, για παράδειγμα, ενκαρρφνει τθ
ςυμμετοχι του κοινοφ ςτθν αρχαιολογικι αναςκαφι ςτθ κζςθ Miharashidai
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ςτθν Λαπωνία και υποςτθρίηει ότι «οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να διδαχτοφν τισ
ικανότθτεσ να μάκουν ςχετικά με τθν αρχαιολογία, τθν ιςτορία και το παρελκόν από
μόνοι τουσ, ευχάριςτα» Ππωσ επιςθμαίνει, για να είναι επιτυχισ θ αρχαιολογικι
εκπαίδευςθ, είναι απαραίτθτο να υπάρχει μια «ςτενι ςχζςθ» και μια «αμφίδρομθ
επικοινωνία» ανάμεςα ςτουσ αρχαιολόγουσ και ςτουσ ςυμμετζχοντεσ (Muraki
2011).
Θ Δθμόςια Αρχαιολογία ζχει επίςθσ αντικείμενο να ενκαρρφνει τθ
διατιρθςθ των αρχαιολογικϊν καταλοίπων και τθν ανάδειξθ τθσ πολιτιςμικισ
κλθρονομιάσ (Hirst & Kris., «What is Public Archaeology»). Ωσ επακόλουκο, θ
Δθμόςια αρχαιολογία μπορεί να χαρακτθριςκεί, ωσ μια δυναμικι προςπάκεια, που
αποτελείται από ζναν ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο κφκλο δφο ςταδίων και περιλαμβάνει
τθν ζρευνα και τθ δράςθ. Αρχικά, υπάρχει ζρευνα για τθ ςχζςθ αρχαιολογίασκοινοφ, που ζπειτα ακολουκείται από δράςθ ςε ζναν ςυνεχι κφκλο (Tully 2007). Θ
ζρευνα περιλαμβάνει τθ ςυλλογι και τθν ανάλυςθ δεδομζνων και μπορεί να πάρει
τθ μορφι ακαδθμαϊκισ εργαςίασ ι εργαςίασ που βαςίηεται ςτθν πρακτικι άςκθςθ
και κα πρζπει να ςτοχεφει ςτο να φζρει αλλαγι, μια βελτίωςθ ςτθ ςχζςθ τθσ
αρχαιολογίασ με το κοινό (Tully 2007). Θ αλλαγι αυτι δεν προκφπτει αυτόματα από
τθν ζρευνα αλλά απαιτείται δράςθ που ενθμερϊνεται από τθν ζρευνα. Τζτοια
δράςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί με τθ μορφι τθσ άςκθςθσ, για παράδειγμα,
εκπαιδεφοντασ το ευρφ και μθ εδικό κοινό ςτθν αρχαιολογία και ςτισ διαδικαςίεσ
τθσ, εμπλζκοντάσ το ςτθν αρχαιολογικι ζρευνα και ςυμμετζχοντασ ςτθ δθμόςια
ςυηιτθςθ και ςτθν ακαδθμαϊκι κριτικι (Grima 2009). Θ ανάλθψθ τζτοιων δράςεων,
αντίκετων με τθν απλι παρατιρθςθ των ςχζςεων μεταξφ κοινοφ-αρχαιολογίασ,
αποτελεί ζνα δομικό ςτοιχείο τθσ Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ.
Άρα προκφπτει ζντονα, θ ανάγκθ εκπαίδευςθσ του κοινοφ και των
αρχαιολόγων αντίςτοιχα, θ οποία ςυνεπάγεται, φυςικά, και τθ διαλεκτικι
δραςτθριοποίθςθ και των δυο, ϊςτε να κινθτοποιθκεί το ενδιαφζρον για τθν
αρχαιολογία και τθν προςταςία και ανάδειξθ τθσ αρχαιολογικισ κλθρονομιάσ
(Schadla-Hall 1999, Τουλοφμθσ 2004,). «Σο παρελκόν ανικει ςε όλουσ» (Merriman
2004), αλλά αυτό δεν ςθμαίνει πωσ όλοι οι άνκρωποι ενδιαφζρονται για τθ
διατιρθςθ των αρχαιολογικϊν καταλοίπων (Carman 2002) και τθ γνϊςθ για το
παρελκόν. Ο McManamon (2000a) τονίηει ότι οι δραςτθριότθτεσ εκπαίδευςθσ και
προςζγγιςθσ του κοινοφ πρζπει να είναι ποικίλεσ για να προςαρμόηονται ςτα
ενδιαφζροντα και το επίπεδο γνϊςθσ του ςχετικά με τθν αρχαιολογία και
υποςτθρίηει ότι οι προςπάκειεσ αυτζσ πρζπει να γίνονται ςε εκνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο (McManamon 2000c) ςφμφωνα με τον ίδιο (McManamon
2000c), θ διάκριςθ του κοινοφ ςε διαφορετικζσ ομάδεσ, αποτελεί βαςικι
προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικότερθ ενθμζρωςθ του κοινοφ, ϊςτε να
διευκολφνεται τόςο θ επιλογι των πιο κατάλλθλων μθνυμάτων για τθν κάκε
διαφορετικι ομάδα κοινοφ, όςο και τα μζςα μεταβίβαςισ τθσ. Πςον αφορά ςτα
οφζλθ που ζχει να αποκομίςει θ αρχαιολογία από μια ςωςτι και αποδοτικι
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ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του κοινοφ, ςυνοψίηονται από τον ίδιο (2000c),
αναφζροντασ πωσ ζνα ενεργό και πλθροφορθμζνο κοινό, που υποςτθρίηει
τθν αρχαιολογικι ζρευνα και τθ διατιρθςθ των αρχαιολογικϊν πόρων
μπορεί να αποτελζςει μια πολφτιμθ πθγι πολιτικισ και οικονομικισ
υποςτιριξθσ. Πςο διαρκισ και καλφτερθ είναι θ εκπαίδευςθ του κοινοφ,
τόςο πιο αποτελεςματικι κα είναι θ διαχείριςθ τθσ αρχαιολογικισ
κλθρονομιάσ, ο ςχεδιαςμόσ, θ ζρευνα, θ ανακοίνωςθ και θ φροντίδα των
αρχαιολογικϊν κζςεων (Tully 2007, McManamon 1998).
Αν το ευρφ κοινό, είναι πιο ςωςτά ενθμερωμζνο για το τι
πραγματικά κάνουν οι αρχαιολόγοι και αφομοιϊςει τθν ουςία τθσ
αρχαιολογίασ, και αν κατανοιςει ότι τα «βαρετά» ζργα, που τα
αντιλαμβάνεται, ωσ ςπατάλθ δθμόςιου χριματοσ, καταπάτθςθ περιουςιϊν
κλπ, ςτθν πραγματικότθτα διατθροφν και επεκτείνουν τθν ιςτορία και τθν
κλθρονομιά του, εντείνουν τθν κριτικι ςκζψθ και δράςθ ςτο παρόν, κακϊσ
επίςθσ ότι αποτελοφν ςθμαντικό οικονομικό πυλϊνα ανάπτυξθσ, τότε θ
άποψθ, και άρα θ ςτάςθ προσ τθν αρχαιολογία είναι πικανό να διευρυνκεί
και να μεταςχθματιςτεί (Sakellariadi 2010). Σε κάκε δεδομζνθ ςτιγμι θ
αρχαιολογία λαμβάνει χϊρα. Μςωσ όχι με τθ μορφι αναςκαφισ, αλλά με τθ
μορφι ζρευνασ, μελζτθσ των ευρθμάτων μιασ κζςθσ ι και ςφνταξθσ
αναφορϊν. Ράντα ςυμβαίνει αρχαιολογία γιατί πάντα υπάρχει ιςτορία που
πρζπει να ανακαλυφκεί και να ερμθνευκεί (Sakellariadi 2010). Λαμβάνοντασ
αυτά υπόψθ, ποιό το νόθμα όλθσ αυτισ τθσ δουλειάσ, αν το κοινό δεν είναι
ενθμερωμζνο δεν ενδιαφζρεται και δεν είναι ςυμμετοχικό; Ρολλά μουςεία
και αρχαιολογικοί χϊροι καταβάλλουν προςπάκειεσ και αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίεσ για να παρακινιςουν το κοινό να κατανοιςει τθν ζννοια τθσ
αρχαιολογίασ και να το ενκαρρφνουν να ζχει ενεργό ςυμμετοχι.
«Τπάρχει μια ευρζωσ διαδεδομζνθ πεποίκθςθ ότι οι άνκρωποι ζχουν δικαίωμα ςε
ζνα ουςιαςτικό παρελκόν» (Grima 2002). Ραρ’ όλα αυτά, το μεγαλφτερο πρόβλθμα
είναι πϊσ να κάνουμε τθν αρχαιολογία ςθμαντικι για τουσ ανκρϊπουσ αν δεν ζχουν
μια γενικι άποψθ του τι είναι, τι κεραπεφει και για ποιο λόγο το κάνει. Τελικά, με
αυτόν τον τρόπο, θ Δθμόςια Αρχαιολογία αποτελεί μια δζςμευςθ, μια ευκφνθ και
ζναν ςτόχο από πλευράσ των αρχαιολόγων να φζρουν τθν αρχαιολογία πιο κοντά
ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία, ι τουλάχιςτον αυτι είναι θ ςυηιτθςθ που οφείλει να
ξεςπάςει ςτουσ κόλπουσ τθσ αρχαιολογίασ.

3.2. «Αντανακλαςτικό Αναςκαφικό Μϋθοδοσ
Στισ δεκαετίεσ 1980 και 1990 θ κεωρία τθσ αρχαιολογίασ
διευρφνκθκε προσ το 00 ευρφτερο πεδίο τθσ κοινωνικισ κεωρίασ
χρθςιμοποιϊντασ νζα εννοιολογικά εργαλεία τθσ ςφγχρονθσ φιλοςοφίασ,
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όπωσ αυτά, του δομιςμοφ, τθσ φαινομενολογίασ, του ςφγχρονου Μαρξιςμοφ, τθσ
ερμθνευτικισ, και τθσ μετακετικιςτικισ φιλοςοφίασ *Hodder 1992 (1987), Shanks &
Tilley 1992 (1987), Μελάσ 2003, Κωτςάκθσ 2006α. Ρροζκυψαν ζτςι διάφορεσ
κεωρθτικζσ τάςεισ και αναςτοχαςτικζσ προτάςεισ που ςυνοψίηονται ςτθ
Μεταδιαδικαςτικι Αρχαιολογία και είχαν ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ ςτθ ςχζςθ των
αρχαιολόγων και τθσ αρχαιολογίασ με το αρχαιολογικό εφρθμα αλλά και με το ευρφ
κοινό (Buck Sutton & Stroulia 2010). Μεταξφ αυτϊν διατυπϊκθκαν αντιρριςεισ για
τθν εφαρμοςμζνθ αρχαιολογικι πρακτικι που διαχωρίηει τθν αναςκαφικι ζρευνα
από τθν ερμθνεία των αντικειμζνων προτείνοντασ μια πιο ανκρωπολογικι
προςζγγιςθ ςτα υλικά κατάλοιπα (Buck Sutton & Stroulia 2010), για τον ρόλο των
αρχαιολόγων ςτθ νοθματοδότθςθ του παρελκόντοσ αναγνωρίηοντασ το ρόλο του
εκάςτοτε κοινωνικό/οικονομικοφ/πολιτικοφ περιβάλλοντοσ που διαδραμάτιηε θ
εκάςτοτε χρονικότθτα (Shanks & Tilley 1992), αλλά και για τθν αντικειμενικότθτα
του αρχαιολογικοφ ζργου (Shanks & Tilley 1992), κακϊσ κάκε αρχαιολόγοσ είναι
προκατειλθμμζνοσ από τθν προςωπικι του εμπειρία και το πολιτιςμικό του πλαίςιο
(Τουλοφμθσ 2004, Κοκκινίδου 2005, Δάςιου 2005, Κωτςάκθσ 2004, Μελάσ 2003).
Ταυτόχρονα φϊτιςαν το δρόμο των νζων αρχαιολογικϊν πρακτικϊν και τθσ
λεγόμενθσ «από τα κάτω» προςζγγιςθσ τθσ αρχαιολογίασ και του παρελκόντοσ,
όπου ο αναςκαφζασ ερμθνεφει το παρελκόν, και όχι οι εκάςτοτε αρχζσ για λόγουσ
πολιτικισ ςκοπιμότθτασ (Sakellariadi 2011). Καρπό των παραπάνω κεωρθτικϊν
προςεγγίςεων και προβλθματιςμϊν αποτελεί θ «αντανακλαςτικι αναςκαφικι
μζκοδοσ», θ οποία βαςίηεται ςτθν παραδοχι ότι θ ερμθνεία των αναςκαφικϊν
δεδομζνων δεν είναι μια διαδικαςία ξεχωριςτι από τθν αναςκαφι, τθ ςυλλογι και
τθν καταγραφι τουσ (Buck Sutton & Stroulia 2010).
Με βάςθ τθν «αντανακλαςτικι αναςκαφικι μζκοδοσ», τα αναςκαφικά
δεδομζνα αποδίδονται ςτο ευρφ κοινό απευκείασ και χωρίσ τθν ερμθνευτικι
διαμεςολάβθςθ των ειδικϊν, μζςω μιασ διαδικτυακισ βάςθσ δεδομζνων. Αυτό
εξαςφαλίηει τθν άμεςθ διάδραςθ με το κοινό, τθν πολυφωνία και τθ ςυνεχι ροι
πλθροφοριϊν που ανατροφοδοτεί τθν ίδια τθν αναςκαφικι ζρευνα. Ραράλλθλα θ
φπαρξθ εργαςτθρίων και θ παρουςία κοινωνικϊν ανκρωπολόγων ςτο πεδίο τθσ
ζρευνασ ενιςχφει τθ μελζτθ και ερμθνεία των αναςκαφικϊν δεδομζνων όςο και τθν
ίδια τθν εξζλιξθ τθσ αναςκαφικισ διαδικαςίασ (Bartu 2000, Sakellariadi 2010).
Ραρόμοιο είναι και το πεδίο τθσ «αρχαιολογικισ εκνογραφίασ», το οποίο
αναπτφχκθκε από τθν ςυμπόρευςθ τθσ αρχαιολογίασ με τθν κοινωνικι
ανκρωπολογία, δίνοντασ τθν ευκαιρία για μια ςε βάκοσ ανάλυςθ τθσ ςχζςθσ των
τοπικϊν κοινοτιτων με τθν πολιτιςμικι τουσ κλθρονομιά (Buck Sutton & Stroulia
2010). Τα προγράμματα αυτά επικεντρϊνονται ςυνικωσ ςε κακθμερινζσ αλλά
ςθμαντικζσ πτυχζσ τθσ ηωισ των τοπικϊν κοινοτιτων και ςτοχεφουν ςτθν εμπλοκι
τουσ με το αρχαιολογικό ζργο, τθν ενίςχυςθ και τθν ανταλλαγι απόψεων, κακϊσ
και τθν κατανόθςθ του παρελκόντοσ από διαφορετικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ
(Castaneda & Matthews 2008, Hamilakis & Anagnostopoulos 2009, Okamura &
75

Matsuda 2011). Τα τελευταία χρόνια, ςε όλο τον κόςμο, ζχει
πραγματοποιθκεί ζνα ευρφ φάςμα προγραμμάτων αρχαιολογίασ των
κοινοτιτων, με τεράςτια ποικιλία και εφροσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ
διαχείριςθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, όπωσ τα μουςεία, τα μνθμεία, τα
αρχεία, το περιβάλλον κ.α. (Moshenska & Dhanjal 2012, Waterton & Watson
2011, Okamura & Matsuda 2011, Banksa, Koskinen-Koivistob and Seitsonen
2017).
Ζτςι ςυνοψίηοντασ ςε ςθμεία τα μεκοδολογικά εργαλεία (Tully 2007)
βάςθ των οποίων αναπτφςςονται προγράμματα Δθμόςιασ/Κοινοτικισ
Αρχαιολογίασ διεκνϊσ, παρζχοντασ ςθμαντικι εμπειρία και γνϊςθ ςε ςχζςθ
με τθν αποτελεςματικότθτα, μποροφμε να υπογραμμίςουμε τα εξισ πιο
ςθμαντικά:
- Επικοινωνία και ςυνεργατικότθτα. Είναι απαραίτθτθ θ ςυνεχισ
αμφίδρομθ ροι διαλόγου για τθ διευκόλυνςθ τθσ πλιρουσ ςυνεργαςίασ
ςχετικά με τθν ερμθνεία και τθν παρουςίαςθ του αρχαιολογικοφ ζργου.
Τίκεται ωσ βαςικι παράμετροσ, οι ςυνεργαςίεσ με τοπικοφσ οργανιςμοφσ
(ςυμβοφλια και οργανϊςεισ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ) για τθν ενςωμάτωςθ
αποτελεςμάτων ςε τοπικά ςχζδια για τθ μελλοντικι διαχείριςθ και
παρουςίαςθ του αρχαιολογικοφ ζργου, παρζχοντασ δομι και επίςθμο
πλαίςιο ςυνεργαςίασ βαςιςμζνο ςτισ ενθμερϊςεισ των εργαςιϊν και των
εξελίξεων. Αυτό προχποκζτει τθ διαςφάλιςθ τθσ απόλυτθσ διαφάνειασ και
τθ βεβαίωςθ ότι όλοι ενθμερϊνονται για όλεσ τισ πτυχζσ του ζργου, δθλαδι
πραγματϊνεται μια «ανοιχτι επικοινωνία» (Moser et al. 2002). Απαιτείται θ
αμφίδρομθ πραγματοποίθςθ όλων των εργαςιϊν, για τθν οικοδόμθςθ
εμπιςτοςφνθσ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ εμπλοκισ των τοπικϊν πλθκυςμϊν,
κάνοντασ ςαφζσ ότι το ζργο ενδιαφζρεται για τισ απόψεισ όλων των μελϊν
τθσ κοινότθτασ. Βαςικό κομμάτι τθσ επικοινωνίασ κακιςτά αναγκαία τθν
επαφι και τθν ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ κοινότθτασ για εργαςίεσ που
βρίςκονται ςε εξζλιξθ, ενϊ απουςιάηει θ αρχαιολογικι ομάδα, κακϊσ και τθν
τοποκζτθςθ των ντόπιων ςτο ρόλο του διαμεςολαβθτι, επιτρζποντασ ζναν
ενεργό ρόλο όςον αφορά ςτθν παρουςίαςθ και ςτθν προβολι (Tully 20017).
Τελευταίο κομμάτι ςε ςχζςθ με τθν επικοινωνία και τθν ςυνεργατικότθτα
αποτελεί θ οικοδόμθςθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ και κοινωνικισ
αλλθλεπίδραςθσ, ςυνειδθτοποιϊντασ ότι τα προβλιματα και οι διαφορζσ
είναι αναπόφευκτα, διευκολφνοντασ ςτθν επίλυςι τουσ όταν ςυμβαίνουν
(Tully 2017).
- Εργαςία και εκπαίδευςθ των κατοίκων τθσ κοινότθτασ με απόκτθςθ
νζων δεξιοτιτων. Βοθκά να διατθρθκεί ο κεντρικόσ ρόλοσ τθσ τοπικισ
κοινότθτασ και να αναπτυχκοφν οι δεξιότθτζσ τουσ ςτθν παρουςίαςθ τθσ
δικισ τουσ αρχαιολογικισ κλθρονομιάσ (Tully 2017). Ραρζχεται ζτςι,
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ςυνζχεια ςτθ λιψθ αποφάςεων διατθρϊντασ τθν ίδια ομάδα ακόμα και όταν
απουςιάηουν οι αρχαιολόγοι του ζργου. Ζτςι ωφελοφνται οι κάτοικοι όςον αφορά
τθν εργαςιακι τουσ απαςχόλθςθ ενϊ αναπτφςςουν καινοφργιεσ δεξιότθτεσ (Tully
2017).
- Ευρεία, δθμόςια παρουςίαςθ και διάδοςθ του ζργου. Δθμοςιεφοντασ και
παρουςιάηοντασ τα αποτελζςματα των εργαςιϊν που ζχουν αναλθφκεί
αναδεικνφεται θ ςθμαςία τουσ ςτθν περιοχι. Αυτό ςθμαίνει ότι απαιτείται θ
ανεφρεςθ κατάλλθλων μορφϊν και μεκόδων παρουςίαςθσ και θ δθμιουργία
εγκαταςτάςεων αρχαιολογικισ/πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ που μιλοφν για τθν
πρόςφατθ ιςτορία τθσ κοινότθτασ, όχι μόνο εςτιάηοντασ ςτο παρελκόν (Tully 2017).
Σθμαντικό ςτοιχείο είναι θ αξιολόγθςθ να γίνεται από κοινοφ με τθν ςυμμετοχι τθσ
κοινότθτασ ςτθν επιλογι κεμάτων και μορφϊν για παρουςίαςθ και θ ςυνεργαςία
με διαφορετικζσ πολιτιςτικζσ ομάδεσ (Tully 2017). Σθμαντικι προτεραιότθτα επίςθσ
πρζπει να κεωρείται θ προετοιμαςία του χϊρου για δθμόςια παρουςίαςθ, με
εκκεςιακζσ ςτρατθγικζσ που παρζχουν ςτθν κοινότθτα τισ τακτικζσ και τα ςχζδια για
να ενκαρρφνουν τθν ανάδραςθ και τθ ςυμμετοχι. Χρειάηεται να δθμιουργοφνται
προςωρινζσ εκκζςεισ, για να ενκαρρυνκεί θ ανατροφοδότθςθ των πλθροφοριϊν με
τουσ ντόπιουσ. Πλα τα παραπάνω ςε μια διεκνι διαςφνδεςθ ανταλλαγισ γνϊςεων
και εμπειριϊν προσ όφελοσ όλων.
- υνεντεφξεισ και Προφορικι Ιςτορία. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, χρειάηεται θ
διαπροςωπικι επαφι των ερευνθτϊν με τθν τοπικι κοινότθτα πραγματοποιϊντασ
ανκρωπολογικοφ τφπου μελζτεσ και εκμαιεφοντασ τθν τοπικι ιςτορία και παράδοςθ
αλλά και τθν ςφγχρονθ πραγματικότθτα μζςα από τθν ματιά των κατοίκων τθσ
κοινότθτασ (Moser et al. 2002). Θ μελζτθ αυτι ζχει ωσ ςτόχο να ςυμβάλει ςτθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τθσ κοινότθτασ με βάςθ τισ ανάγκεσ που
διαμορφϊνονται και ανακαλφπτοντασ τουσ ςτόχουσ τθσ για το ζργο. Οι ερωτιςεισ
τθσ ςυνζντευξθσ να είναι καλά μελετθμζνεσ εκ των προτζρων, ϊςτε να είναι
ςτοχευμζνεσ, με εκ των υςτζρων ανάλυςθ για να αποτυπωκοφν οι πραγματικζσ
ςκζψεισ ςχετικά με το παρόν και το παρελκόν τουσ (Moser et al. 2002).
- Εκπαιδευτικά προγράμματα. Οργανωμζνο ςφςτθμα επιτόπιων επιςκζψεων
για παιδιά ςχολικισ θλικίασ για τθν αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ τθσ τοπικισ
κλθρονομιάσ και τθν ενεργό ςυμμετοχι ς’ αυτιν. Ραραγωγι παιδικϊν βιβλίων και
διδακτικοφ υλικοφ για ςχολεία (π.χ. εικονογραφιςεισ, δραςτθριότθτεσ) για τθν
ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ και φανταςίασ ςε ςχζςθ με τθν προςζγγιςθ του
παρελκόντοσ (Moser et al. 2002). Ενϊ τζλοσ απαιτείται θ δθμιουργία βάςθσ
δεδομζνων αρκρογραφίασ. Θ δθμιουργία ενόσ ψθφιακοφ τόπου που κα επιτρζψει
τθν ευρφτερθ πρόςβαςθ τθσ κοινότθτασ ςτισ αρχαιολογικζσ ανακαλφψεισ και
γνϊςεισ (Sakellariadi 2015).
- Δθμιουργία ψθφιακοφ αρχείου φωτογραφιϊν και βίντεο. Ϊςτε να υπάρχει
θ τεκμθρίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τουσ ντόπιουσ για τθ ςυμπλιρωςθ των
επιςτθμονικϊν αρχαιολογικϊν φωτογραφιϊν, αποδεικνφοντασ ζτςι τθ ςθμαςία τθσ
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τοπικισ ςυμμετοχισ κοινοποιϊντασ τθν ενςωμάτωςθ τθσ κοινότθτασ ςτο
ζργο (Sakellariadi 2015). Ενδιαφζρουςα είναι θ δθμιουργία και βιντεοταινίασ
για τθν προβολι των κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων τθσ αναςκαφισ (Tully
2007).
- υμμετοχι τθσ κοινότθτασ ςτθν τοπικι οικονομικι ανάπτυξθ
αξιοποίθςθ του παραγόμενου αρχαιολογικοφ ζργου. Συμμετοχι τθσ
κοινότθτασ ςτθ λιψθ αποφάςεων που αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό ανάδειξθσ
και εκμετάλλευςθσ του ζργου, ςτθν παραγωγι και ςτθν πϊλθςθ
αναμνθςτικϊν με ςτόχο τθ δυνατότθτα βελτίωςθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ
και διατιρθςθ του κζντρου τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Ανάδειξθ και
προϊκθςθ των τοπικϊν προϊόντων υπό τθν ομπρζλα και το λογότυπο του
ζργου, αναδεικνφοντασ μια τοπικι ταυτότθτα (Tully 2007).

3.4. Η Δημόςια Αρχαιολογύα ςτην Ελλϊδα
Από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980 και µετά, θ ιςτοριογραφία τθσ
Αρχαιολογίασ ςτθν Ελλάδα, αποτζλεςε ζνα, ςχεδόν, ξεχωριςτό τοµζα
αρχαιολογικισ ζρευνασ ακολουκϊντασ µια τάςθ αποδοµθτικισ,
αναςτοχαςτικισ κριτικισ και αυτοκριτικισ των αρχαιολόγων για τθ δουλειά
τουσ, τισ ερμθνείεσ τουσ και, τελικά, τισ αναπαραςτάςεισ τουσ για το
παρελκόν, ςυνδεόµενθ µε αντίςτοιχεσ αλλαγζσ ςτισ κατευκφνςεισ τθσ
ςφγχρονθσ αρχαιολογικισ κεωρίασ. Κεωρικθκε ζτςι, ότι οι αρχαιολογικζσ
ερμθνείεσ ςτρεβλϊνονται τόςο από τα προςωπικά και γνωςτικά
ενδιαφζροντα, όςο και από τισ ιδεολογίεσ των αρχαιολόγων που τισ
ςυγκροτοφν και του οικονομικοφ, κοινωνικοφ και πολιτικοφ περίγυροφ τουσ,
ϊςτε να κακίςτανται ωσ οι µόνεσ δυνατζσ να υπάρχουν, αλλά και ωσ
μεταφορικζσ πραγματικότθτεσ για το παρελκόν (Τουλοφμθσ 2004). Σ’ αυτά
τα πλαίςια αναηιτθςθσ και επαναπροςδιοριςμοφ τθσ αρχαιολογίασ ωσ
ξεχωριςτισ επιςτιμθσ ςτον ελλθνικό χϊρο, το ενδιαφζρον ςτρζφεται ολοζνα
και περιςςότερο ςτθ δθμόςια υπόςταςθ τθσ αρχαιολογίασ, ςτθ δθμόςια
χριςθ του παρελκόντοσ και ςτθν αντίλθψθ που ζχει το ευρφ κοινό γι’ αυτό.
Οι δθμοςιεφςεισ των αρχαιολογικϊν αναςκαφϊν ξεπερνοφν ςε μεγάλο
βακμό τα ςτενά όρια τθσ καταγραφισ και ερμθνείασ των αρχαιολογικϊν
ευρθμάτων προςπακϊντασ με επιςτθμονικό αλλά εκλαϊκευμζνο τρόπο, οι
αρχαιολογικζσ πλθροφορίεσ, να παρουςιάηονται ςτο ευρφ και μθ ειδικό
κοινό, και εκείνο με τθν ςειρά του να εμπλζκεται με τρόπο κριτικό και
παραγωγικό ςτθν αρχαιολογικι διαδικαςία. Θ ανάδειξθ τθσ αρχαιολογικισ
κλθρονομιάσ εντάςςεται ςτα αναπτυξιακά περιφερειακά προγράμματα των
χωρϊν τθσ Ε.Ε., όπωσ θ Ελλάδα, και οι αναπαραςτάςεισ αρχαιολογικϊν
χϊρων ανοίγουν νζουσ ορίηοντεσ για τθ διαχείριςθ, ανάδειξθ και ςυντιρθςθ
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τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ και του παρελκόντοσ (Γαλανίδου & Domasnes 2012,
Τουλοφμθσ 2004). Στον «Κϊδικα Ρρακτικισ» (Code of Practice), του Συνδζςμου
Ευρωπαίων Αρχαιολόγων (European
Association of Archaeologists) δομοφνται
κανόνεσ για τισ ςχζςεισ αρχαιολογίασ με
τθν κοινωνία όπου υπογραμμίηεται:

«Κακικον
κάκε
αρχαιολόγου είναι να διαςφαλίηει
τθ διατιρθςθ τθσ πολιτιςμικισ
κλθρονομιάσ με κάκε νόμιμο
μζςο»

«Για τθν επίτευξθ
αυτοφ του ςκοποφ οι αρχαιολόγοι
πρζπει να κάνουν ενεργά βιματα
για να ενθμερϊςουν το ευρφτερο
κοινό ςε όλα τα επίπεδα για τα
αντικείμενα και τισ μεκόδουσ τθσ
αρχαιολογίασ γενικά και για τα
μεμονωμζνα
προγράμματα Εικόνα 22 Το περιοδικό Ανάςκαμμα
ειδικότερα,
χρθςιμοποιϊντασ
όλεσ τισ επικοινωνιακζσ τεχνικζσ που ζχουν ςτθν διάκεςθ τουσ.»
(Τουλοφμθσ 2004)
Ο όροσ Δθμόςια Αρχαιολογία ςτθν Ελλάδα ειςιχκθ ςχετικά πρόςφατα και
περιγράφει διαδικαςίεσ που διαμορφϊνουν τθ ςχζςθ ςυγκεκριμζνων ομάδων
(όπωσ οι τοπικζσ κοινωνίεσ, τα παιδιά, ςφλλογοι, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ,
εμποδιηόμενα άτομα κ.α.) με τθν αρχαιολογία, τισ αρχαιότθτεσ και το παρελκόν
(Γαλανίδου & Dommasnes 2012, Σακελλαριάδθ 2012). Στο ευρφτερο πεδίο τθσ
Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ μποροφν να ενταχκοφν και ςυςτθματικότερεσ ζρευνεσ για
τθν πρόςλθψθ τθσ αρχαιότθτασ και τθσ αρχαιολογίασ που ζχουν πραγματοποιθκεί
και ςτθν Ελλάδα τα τελευταία χρόνια (Γαλανίδου & Dommasnes 2012, Τουλοφμθσ
2004, Νάκου 2005, Δάςιου 2005, Κοκκινίδου 2005, Γρατςία 2010, Lekakis 2008,
Sakellariadi 2011, Yalouri 2001, Σολομϊν 2005, Stroulia & Sutton 2010 κ.α.), οι
οποίεσ αποκαλφπτουν ότι θ ςχζςθ αυτι είναι βιωματικι, κακθμερινι, ανεπίςθμθ,
προςωπικι, και ςε διαλεκτικι ςχζςθ με τισ επίςθμεσ κρατικζσ πολιτικζσ.
Ρρωτοπόροσ ςτθν Ελλάδα, ςτθ διάδοςθ των κεωρθτικϊν αναηθτιςεων τθσ
πρόςλθψθσ τθσ αρχαιότθτασ και τθσ αρχαιολογίασ, κεωρείται ο Γιϊργοσ
Χουρμουηιάδθσ, ο οποίοσ εξζδωςε και διθφκυνε γι' αυτοφσ τουσ ςκοποφσ τα
περιοδικά «Ανκρωπολογικά» (1978-1982), «Γόρδων» (1991-1995) και «Ανάςκαμμα»
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(2008-2013)21 (εικ. 22). Αποτελεί τον πρωτεργάτθ του ενδιαφζροντοσ τθσ
κατανόθςθσ του παρελκόντοσ από το κοινό, κεωρϊντασ πωσ θ
προςζγγιςθ του ευριματοσ και θ ζκκεςι του εκτόσ βιτρίνασ ςε άμεςθ επαφι
επιςκζπτθ, κα μετατρζψει το ξζνο και βαρετό αρχαιολογικό εφρθμα ςε ζναν
ενδιαφζρον εξιςτοριτι τθσ ηωισ του παρελκόντοσ. Ππωσ ο ίδιοσ ςθμειϊνει:
«Ζνα υλικό το οποίο προςεγγίηεται μζςα από μια ανκρωποκεντρικι
διάςταςθ μπορεί πολφ πιο εφκολα να πλθςιάςει το ευρφτερο κοινό και να
γίνει κτιμα του. Να πλθςιάςει δθλαδι τον άνκρωπο ςτον οποίο υποτίκεται
ότι απευκφνεται τελικά θ επιςτιμθ για να του προςφζρει γνϊςθ μζςα από
το βιβλίο, τον κινθματογράφο, τθν τθλεόραςθ, μζςα από το μουςείο και όλεσ
τισ άλλεσ δραςτθριότθτεσ που ζχουν αποδζκτθ τον άνκρωπο. Θυμάμαι πωσ
ιμουν ο πρϊτοσ αρχαιολόγοσ που εξζκεςε καμζνουσ καρποφσ, ζτςι όπωσ
τουσ βρικα ςτο Διμινι, και επίςθσ κόκαλα ηϊων. Και δεν κα ξεχάςω ακόμθ
τισ
αντιδράςεισ
των
μακθτϊν.
Τπιρχε
θ
αμεςότθτα
τθσ
αυτοςυνειδθτοποίθςθσ. Τπιρχε θ αμεςότθτα ανάμεςα ςτο ζκκεμα και ςτον
επιςκζπτθ και το ζκκεμα δεν ιταν απλϊσ ζνα ζργο τζχνθσ αλλά κάτι που
βρίςκεται κοντφτερα ςτθν ανκρϊπινθ κακθμερινότθτα και επομζνωσ το
παρελκόν γίνεται πιο κατανοθτό»22 (Χουρμουηιάδθσ, ςυνζντευξθ ςτο Βιμα).
«Θζλαμε εξαρχισ να κάνουμε ζνα τόξο ενθμζρωςθσ: αναςκαφι,
αναπαράςταςθ, μουςείο, για να βλζπει ο επιςκζπτθσ πϊσ βγαίνουν ςτθν
επιφάνεια τα αρχαία, υποκετικά πϊσ λειτοφργθςαν και πϊσ εκτίκενται ςτο
μουςείο» υπογραμμίηει ο ίδιοσ ςτο περιοδικό Αρχαιολογία και Σζχνεσ23. Οι
ζρευνεσ αυτζσ δίνουν πλθροφορίεσ για τισ παραμζτρουσ του παρελκόντοσ
και των καταλοίπων του, που ενδιαφζρουν το μθ επιςτθμονικό κοινό, ενϊ
αποτελοφν τθν πρωτοπορία μιασ εναλλακτικισ απεφκυνςθσ ςτο ευρφ κοινό,
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«Σο Ανάςκαμμα κυκλοφορεί, με τθ φιλοδοξία να δϊςει μια λφςθ ςτο πρόβλθμα των αναςκαφϊν
που χάνουν τα ευριματά τουσ μζςα ςε μυςτθριϊδθ, απρόςιτα ςυρτάρια, αντί να τα χαροφν ςε
πολφχρωμεσ, προςιτζσ δθμοςιεφςεισ. Μια λφςθ που δεν είναι οφτε θ μόνθ οφτε θ καλλίτερθ. Είναι
ωςτόςο μια λφςθ, γιατί υπερβαίνει ςκόπιμα το λάκοσ του «ναρκοπεδίου», με το οποίο
παρομοιάηεται, και πολφ ςωςτά, μια αναςκαφι, αφοφ το πρϊτο λάκοσ του αναςκαφζα είναι και το
τελευταίο. Τπερβαίνει, επίςθσ, αυτό που λζνε πολλοί, ότι μια αναςκαφι ςτθν πραγματικότθτα είναι
«καταςτροφι». Και οι υπερβάςεισ αυτζσ γίνονται με πολφ απλό τρόπο: προςφζρει τισ ςελίδεσ του,
το «Ανάςκαμμα», για να δθμοςιευτοφν μικρά ι μεγάλα άρκρα, ανακοινϊςεισ ι απλά ςθμειϊματα με
περιεχόμενο που κα αναφζρεται αποκλειςτικά ςε μια αναςκαφι. ε ζνα εφρθμα μιασ αναςκαφισ ι
ςτθ κεωρθτικι προςζγγιςθ ενόσ προβλιματόσ τθσ. Μικρά ι μεγάλα άρκρα που δε κα παγιδεφονται,
ι, τουλάχιςτον, δε κα το ομολογοφν ότι παγιδεφονται ςτισ ςυνθκιςμζνεσ αναςτολζσ. ε όλεσ εκείνεσ
τισ γνωςτζσ αρχαιολογικζσ φοβίεσ, που τισ προκαλεί θ άρνθςθ των αρχαιολόγων να δεχτοφν πωσ ζνα
αρχαιολογικό ςυμπζραςμα μπορεί, ςτισ πιο πολλζσ περιπτϊςεισ, να μθν είναι τίποτε παραπάνω από
τθν καταγραφι τθσ «πρϊτθσ εντφπωςθσ». Αυτοφ του άμεςου ενκουςιαςμοφ ι τθσ απογοιτευςθσ
που νιϊκει ο αναςκαφζασ αρχαιολόγοσ μπροςτά ςτο προςωπικό του ναρκοπζδιο. Σθσ πρϊτθσ
εντφπωςθσ που είναι θ αφορμι να ςκεφτεί και να μιλιςει, να υποψιαςτεί και να υποκζςει, ο
αναςκαφζασ. Χωρίσ, προπαντόσ, να πιςτεφει πωσ αυτό που κα γράψει κα είναι το τελικό
ςυμπζραςμα. τθν αρχαιολογία δεν υπάρχουν τελικά ςυμπεράςματα.υγκινιςεισ υπάρχουν, μόνο,
και όνειρα. Προπαντόσ όνειρα.»( https://anaskamma.wordpress.com/ )
22
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=106224
23
http://www.archaiologia.gr/blog/2012/02/03/
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μζςω τθσ βιωματικισ ςχζςθσ του με τθν αρχαιολογικι διαδικαςία και τθν
αναπαράςταςθ του αρχαιολογικοφ χϊρου, του πρωτότυπου οικομουςείου.
Μια επίςθσ προςπάκεια υψθλισ εκλαΐκευςθσ τθσ αρχαιολογικισ γνϊςθσ και
γνϊςθσ και μεταλαμπάδευςισ τθσ ςτο μθ ειδικό κοινό, που ξεκινά αρκετά νωρίσ για
νωρίσ για τα δεδομζνα τθσ Ελλάδασ, αποτελεί το περιοδικό Αρχαιολογία και Σζχνεσ
Σζχνεσ (εικ. 23). Θ ιςτορία του ξεκινά τθν δεκαετία του ’80 και ςυγκεκριμζνα
Νοζμβριο του 1981, μια ςκζψθ τθσ Άννασ Λαμπράκθ που ζλαβε υλικι υπόςταςθ
υπόςταςθ εκδίδοντασ ζνα περιοδικό για τθν αρχαιολογία, ςτοχεφοντασ ςε ζνα κοινό
ζνα κοινό με ενδιαφζρον για τον πολιτιςμό και τισ τζχνεσ ςτθν Ελλάδα. Για τα
τα επόμενα 30 χρόνια, θ Αρχαιολογία ζδωςε βιμα ςε Ζλλθνεσ και ξζνουσ
επιςτιμονεσ, αλλά και ςε εραςιτζχνεσ με αγάπθ ςτο αντικείμενο. Από τθν μία
μία ςυνζβαλε ςτθν βιβλιογραφία και από τθν άλλθ απελευκζρωςε τθν αρχαιολογία
αρχαιολογία από τον κλειςτό κφκλο
των επαγγελματιϊν και τθν πρόςφερε
ςτο ευρφ κοινό. Θ ιςτοςελίδα
www.archaiologia.gr,
φιλοξενοφςε
πρωτότυπα επιςτθμονικά άρκρα και
κακθμερινά ενθμζρωνε το κοινό τθσ
με πλθροφορίεσ και ειδιςεισ από τον
χϊρο τθσ αρχαιολογίασ. Ραράλλθλα,
λειτουργεί ακόμα ωσ αρχείο των
προθγοφμενων τευχϊν, κακϊσ ο
κακζνασ
μπορεί
δωρεάν
να
ξεφυλλίςει
ςελίδεσ
από
τα
παλαιότερα τεφχθ, όπωσ ακριβϊσ
τυπϊκθκαν και να δει φωτογραφίεσ
πολιτιςτικοφ περιεχομζνου ςε υψθλι
ανάλυςθ. Θ ιςτοςελίδα προχϊρθςε το
όραμα του περιοδικοφ ζνα βιμα
Εικόνα 23 Ρεριοδικό Αρχαιολογία και Τζχνεσ

παραπζρα,
αρχαιολογία

μετατρζποντασ
ςε
μοντζρνα

τθν
και

ελκυςτικι.
Ραράλλθλα, φορείσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, πολλά δθμόςια και
ιδιωτικά μουςεία, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ άλλα και μεμονωμζνοι αρχαιολόγοι,
ζχουν προςπακιςει και προςπακοφν να δθμιουργοφν νθςίδεσ επικοινωνίασ με
ειδικζσ κατθγορίεσ του κοινοφ, όπωσ τα παιδιά24, οι εκπαιδευτικοί ι ειδικζσ
μειονοτικζσ ομάδεσ, ενϊ πολλοί αρχαιολόγοι ςυνεργάηονται με το κοινό για τθν
προςταςία, αποκατάςταςθ, ςυντιρθςθ και διαφφλαξθ των μνθμείων και των
24

Ενδεικτικά βλζπε: Νάκου 2005, Δάςιου 2005, Κοκκινιδου 2004, Τουλοφμθσ 2004, Γαλανίδου &
Dommasnes 2012 κ.α.
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αρχαιολογικϊν χϊρων. Σε αυτιν τθν αντίλθψθ τθσ Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ
εντάςςονται ςιμερα πολλαπλζσ δραςτθριότθτεσ ενϊ το ενδιαφζρον
εξαπλϊνεται και ςε άλλουσ τομείσ που αφοροφν ςτθν πολιτιςμικι
ςτθν προβολι τθσ ςτο ευρφ κοινό, ι ακόμα και νζεσ πρωτότυπεσ μορφζσ
εναλλακτικοφ τουριςμοφ, όπου ο επιςκζπτθσ/τουρίςτασ κα ζχει τθ
δυνατότθτα να ξεφεφγει από τθν απλι παρατιρθςθ και φωτογράφθςθ των
μνθμείων ι των εκκεμάτων, αλλά κα εμπλζκεται ο ίδιοσ ςε μια βιωματικι
διαδικαςία με τθν αρχαιολογικι ζρευνα, μζςω των ίδιων των αναςκαφϊν,
μζςω ψθφιακϊν διαδρομϊν και αναπαραςτάςεων, μζςω εναλλακτικϊν
ξεναγικϊν διαδρομϊν με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο ςεβαςμό του
περιβάλλοντοσ.
Ζχουν αρχίςει να πλθκαίνουν τα παραδείγματα τθσ υλικισ
αποτφπωςθσ τθσ βιωματικισ ςχζςθσ του κοινοφ με τθν αρχαιολογικι ζρευνα
και ςτον ελλθνικό χϊρο. Ενδεικτικά, παρακάτω κα παρατεκοφν μερικά από
τα πολλά παραδείγματα τζτοιων εφαρμογϊν, ξεκινϊντασ από τα
προγράμματα, «Τοπικζσ κοινωνίεσ και μνθμεία Νάξου» (2007‐2008) και
«Αναςκαφι και Τοπικι Κοινωνία: Άργοσ Ορεςτικό» (2009) που οργανϊκθκαν
από τθν ΜΚΟ MONUMENTA. Το πρϊτο πρόγραμμα είχε ςτόχο τθ
διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ των τοπικϊν κοινοτιτων με τα φυςικά και
πολιτιςτικά μνθμεία τθσ Νάξου, τθν ενθμζρωςι τουσ για τουσ κινδφνουσ που
τα απειλοφν και τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ για τθν προςταςία τουσ μζςα
από προτάςεισ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ. Αντίςτοιχα το πρόγραμμα
«Αναςκαφι και Τοπικι Κοινωνία: Άργοσ Ορεςτικό» το οποίο διεξάγεται ςε
ςυνεργαςία με τθν επιςτθμονικι ομάδα τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Αναςκαφισ
Άργουσ Ορεςτικοφ ςτθ κζςθ Ραραβζλα, μελετά (μζςω επιτόπιασ ζρευνασ,
προςωπικϊν ςυνεντεφξεων, ερωτθματολογίων κοινοφ και άλλεσ ςχετικζσ
μεκόδουσ) τον τρόπο με τον οποίο θ τοπικι κοινωνία του Άργουσ Ορεςτικοφ
δραςτθριοποιείται γφρω από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα και γενικά τα
μνθμεία (Γρατςία 2010, Σακελλαριάδθ 2012).
Ζνα ακόμα πρωτότυπο παράδειγμα αποτελεί το ςωματείο
«ΔΙΑΗΩΜΑ». Το ΔΛΑΗΩΜΑ και όςοι ςυμμετζχουν ς’ αυτό ζχει όραμα από
κοινοφ με τουσ πολίτεσ και να παρακινιςει τθν πολιτεία, να υλοποιιςει τθν
ανάδειξθ των μνθμείων και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Επίκεντρο του
ενδιαφζροντόσ είναι θ προςταςία και θ ανάδειξθ των αρχαίων κεάτρων, θ
εξεφρεςθ πόρων και θ ζνταξι τουσ ςτθν κακθμερινότθτα του κοινοφ.
Ανοιχτό ςε όλουσ, το ΔΛΑΗΩΜΑ επιδιϊκει να ανοίξει τθ γκάμα των
ενδιαφερόντων για τθν προςταςία των αρχαίων κεάτρων, αναγνωρίηοντάσ
τα ωσ κορυφαία επιτεφγματα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ αρχιτεκτονικισ, τόπουσ
όπου ςυντελζςκθκε θ ζκρθξθ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν και άνκιςε θ
πολιτιςτικι και πνευματικι δθμιουργία. Ππωσ χαρακτθριςτικά ςθμειϊνει ο
εκφραςτισ τθσ ιδζασ και πρόεδροσ του ςωματείου Σταφροσ Μπζνοσ,
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«Βρζκθκα αμζςωσ πλαιςιωμζνοσ από ενκουςιϊδθ και δυναμικι ομάδα που
διευρφνκθκε εν ριπι οφκαλμοφ. Όλοι «ςαν ζτοιμοι από καιρό…». Επιςτιμονεσ,
διανοοφμενοι, καλλιτζχνεσ, άνκρωποι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και ενεργοί πολίτεσ
αγκάλιαςαν το «ΔΙΑΗΩΜΑ». υμπολίτεσ μασ που ζχουν αποφαςίςει ότι θ ζρευνα, θ
μελζτθ, θ προςταςία, θ ανάδειξθ και, όπου είναι εφικτό, θ χριςθ των αρχαίων
κεάτρων και των άλλων χϊρων κζαςθσ και ακρόαςθσ, όπωσ είναι τα αρχαία ωδεία
και ςτάδια, είναι και δικι τουσ υπόκεςθ. Και είναι αποφαςιςμζνοι να πάρουν τθν
τφχθ αυτϊν των μνθμείων ςτα χζρια τουσ, να ςυμπράξουν δυναμικά ωσ αρωγοί του
Κράτουσ και των αρμόδιων υπθρεςιϊν ςτο μεγάλο ζργο τθσ ζνταξθσ των αρχαίων
κεάτρων ςτθ ςφγχρονθ ηωι. Θα είναι ωματείο πρότυπο ωσ προσ τθ λειτουργία του,
τθ διαφάνεια τθσ οικονομικισ του διαχείριςθσ, τθν αποτελεςματικότθτα των
ενεργειϊν του, τθν επίτευξθ των ςτόχων του. Επιδίωξι μασ είναι όχι να βροφμε,
οφτε απλϊσ να πείςουμε, αλλά να εμπνεφςουμε τουσ μεγάλουσ χορθγοφσ, να
βοθκιςουμε τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, να κινθτοποιιςουμε το Τπουργείο Πολιτιςμοφ,
να ςυμπαραςφρουμε ςτο ζργο μασ όλο και περιςςότερουσ ςυμπολίτεσ μασ. Και
ελπίηω ότι το «ΔΙΑΗΩΜΑ» κα είναι ωματείο που εκφράηει ζνα νζο τρόπο ςκζψθσ,
αντιμετϊπιςθσ και διαχείριςθσ πραγμάτων που αφοροφν όλουσ μασ. Ζνα ωματείο
που κινθτοποιεί Πολίτεσ και Πολιτεία»25 (Μπζνοσ ςτο http://www.diazoma.gr).
Ζνα παράδειγμα ςτα πλαίςια του ξεναγικοφ επαγγζλματοσ και τθσ ςχζςθσ
του με τθν αρχαιολογικι επιςτιμθ ςε διαλεκτικι ςχζςθ με τθν βιωματικι ευκαιρία
εμπλοκισ του κοινοφ, αποτελεί θ υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ του Υπουργείου
Ρολιτιςμοφ ςε ςχζςθ με το νζο Μουςείο τθσ Ακροπόλεωσ (Μθτςοποφλου 2015). Θ
γοθτεία που εξαςκεί ςτο περιθγθτικό κοινό το προνόμιο τθσ αμεςότθτασ τθσ
επαφισ, αποκρυςταλλϊνεται και ςτθν πρόταςθ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ (Μαρτ.
2014) να μετατραπεί το παλαιό Μουςείο Ακροπόλεωσ ςε ζναν ανοιχτό επιςκζψιμο
εργαςτθριακό χϊρο, όπου οι τουρίςτεσ κα μποροφν να παρακολουκοφν ηωντανά
τθν εργαςία των ςυντθρθτϊν (Μθτςοποφλου 2015). Ζτςι, καρπϊνεται το προνόμιο
να περάςει ο κεατισ «απζναντι», να δραςκελίςει το αόρατο αλλά όμωσ υπαρκτό
όριο μεταξφ των ζξω, των αποκλειςμζνων από τθ διαδικαςία τουριςτϊν, και των
ζςω, των «προνομιοφχων» εξειδικευμζνων, που μποροφν και αγγίηουν με τα χζρια
τουσ, ξεκάβουν ι ςυντθροφν τα ερείπια που ζρχονται ςτο φωσ από τισ αναςκαφζσ
(Μθτςοποφλου 2015).
Αντίςτοιχθ άποψθ περί «ανοιχτότθτασ» τθσ αναςκαφισ προσ το κοινό
εκφράηει και ο Ρ. Κζμελθσ ςτθ δθμόςια ςυηιτθςθ για τθν Αρχαιολογία και
ςυμμετοχι του κοινοφ: «πρζπει θ αναςκαφι τθν ϊρα που διενεργείται να είναι
ανοιχτι ςτον κόςμο, όχι να βάηουμε φράχτεσ και ταινίεσ και να μθν πλθςιάηει
κανείσ, λεσ και είναι κανζνα άβατον και απόρρθτον. Να δοφνε τι κάνουμε. Να
πλθςιάηουν, να τουσ μακαίνουμε κι εμείσ τον χωροβάτθ, να μετράνε τα βάκθ και τα
φψθ. Και να ςυνεργαηόμαςτε και με ανκρϊπουσ που ζχουν ενδιαφζρον να πάρουν
25

http://www.diazoma.gr/
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μζροσ, ζςτω για μια εμπειρία, να ηιςουν μαηί μασ». Απόρροια αυτισ τθσ
επιτακτικισ τάςθσ τθσ αγοράσ είναι το «προϊόν» που πολφ πρόςφατα
γνϊριςε θ ελλθνικι κοινι γνϊμθ με τον όρο «αναςκαφικόσ ι αρχαιολογικόσ
τουριςμόσ». Με αφορμι μια πρωτοβουλία του Κακθγθτι Ρζτρου Κζμελθ
ςτθν Αρχαία Μεςςινθ, θ οποία δθμοςιοποιικθκε μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ
Εταιρείασ Μεςςθνιακϊν Σπουδϊν, ξεκίνθςε τθν άνοιξθ του 2014 μια
ευρφτατθ δθμόςια ςυηιτθςθ για το ενδεχόμενο να επιτραπεί θ επ’ αμοιβι
ςυμμετοχι τουριςτϊν, μζςω τουριςτικϊν πρακτορείων ι επιχειριςεων, ςε
επιςτθμονικζσ, ςυςτθματικζσ ι ενίοτε και πανεπιςτθμιακζσ εκπαιδευτικζσ
αναςκαφζσ (Μθτςοποφλου 2015).
Το παράδειγμα τθσ παλαιολικικισ κζςθσ ςτθ Stélida ςτθν Νάξο
αποτελεί μια ακόμα ςυναρπαςτικι πρόκλθςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ
Δθμόςιασ αρχαιολογίασ ςτθν Ελλάδα. Το SNAP (Stélida Naxos Archaeological
Project) καταλαμβάνει ζναν ιδιαίτερο χϊρο για δυο βαςικοφσ λόγουσ. Ο
πρϊτοσ λόγοσ αφορά ςτθν γεωγραφικι αναφορά που βρίςκεται θ
αρχαιολογικι κζςθ. Θ Νάξοσ είναι γνωςτό νθςί των Κυκλάδων με ζναν
πλουραλιςμό ςτθν οικονομία τθσ. Ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ ςτθρίηεται ςτθν
γεωργικι παραγωγι με ςθμαντικι τθν παραγωγι τθσ πατάτασ και κάποιων
δθμθτριακϊν και ζνα άλλο μζροσ το ίδιο ςθμαντικό ςτισ υπθρεςίεσ του
τουριςμοφ. Το γεγονόσ αυτό ςθμειϊνεται και ςτθν ετερογενι ςφςταςθ τθσ
τοπικισ κοινωνίασ. Στο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα δεν περιγράφεται ωσ μια
κοινότθτα με ενιαία ςυμφζροντα και ενιαία δομι (Carter 2017). Ζτςι οι
αρχαιολόγοι και οι ειδικοί επιςτιμονεσ είχαν να αντιμετωπίςουν ζνα τελείωσ
διαφοροποιθμζνο κοινό ςτθ βάςθ του, με τα προβλιματα που ίςωσ του
δθμιουργεί ο αποκαλοφμενοσ νθςιωτικόσ απομονωτιςμόσ. Και ο δεφτεροσ
λόγοσ ζχει να κάνει με τθν ταυτότθτα τθσ κζςθσ και τα αρχαιολογικά
ευριματα. Μια παλαιολικικι αναςκαφι δεν φωτίηει αρχιτεκτονικά
κατάλοιπα, όμορφα τεχνουργιματα από μζταλλο ι ακόμα και κομψι
κεραμικι. Τα παλαιολικικά ευριματα δεν γίνονται εφκολα προςιτά και
αγαπθτά ςτο ευρφ μθ ειδικό κοινό (Carter 2017). Ζτςι λοιπόν θ ομάδα του
SNAP ζπρεπε να δθμιουργιςει τισ γζφυρεσ επικοινωνίασ με ζνα κοινό το
οποίο ανθςυχοφςε για τισ ιδιοκτθςίεσ του, για τθν επερχόμενθ ξενοδοχειακι
ανάπτυξθ κακϊσ επίςθσ δεν ζβριςκε και κανζνα ενδιαφζρον ςτισ «βρϊμικεσ
παλαιολικικζσ πζτρεσ» όπωσ τισ αποκαλεί ο επικεφαλισ αρχαιολόγοσ Tristan
Carter. Ο ίδιοσ περιγράφει ότι είναι ςτοίχθμα του προγράμματοσ να
αφουγκραςτεί τισ ανθςυχίεσ και τισ ανάγκεσ τθσ κοινότθτασ, αναπτφςςοντασ
ςχζςεισ ςε ζνα επίςθμο πλαίςιο διαλόγου και ςυνεργαςίασ με τθ ναξιακι
κοινωνία. Αποτελεί όραμα θ δθμιουργία ενόσ χϊρου όπου οι κοινότθτεσ των
ενδιαφερόμενων κα ζχουν άμεςθ εμπλοκι με τθ λιψθ αποφάςεων και
ενεργό ρόλο ςτισ αρχαιολογικζσ μεκόδουσ και πρακτικζσ (Carter 2017).
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Ζνασ ςχετικά πρόςφατοσ αλλά ελπιδοφόροσ κεςμόσ ςτα ελλθνικά δεδομζνα
που αφορά ςτθν αρχαιολογικι επιςτιμθ εν γζνει και ανοίγει τουσ ορίηοντζσ του ςε
ειδικό και μθ κοινό, είναι εκείνοσ των Αρχαιολογικϊν Διαλόγων. Οι «Αρχαιολογικοί
Διάλογοι» είναι ζνασ νζοσ κεςμόσ, ζνασ διαρκισ κριτικόσ και αναςτοχαςτικόσ
διάλογοσ για τισ αρχαιότθτεσ και τθν αρχαιολογία ςτθ ςθμερινι κοινωνία. Θ βαςικι
του μορφι είναι ζνα ετιςιο, ανοικτό ςυνζδριο/εκδιλωςθ/καλλιτεχνικό γεγονόσ, μια
ςυνάντθςθ κριτικισ, κεωρίασ και πράξθσ, ανοικτι ς’ όλουσ τουσ αρχαιολόγουσ,
φοιτθτζσ και κακθγθτζσ, διευκυντζσ και ςυμβαςιοφχουσ, εργαηόμενουσ και
άνεργουσ, ανεξάρτθτα από επιμζρουσ εξειδικεφςεισ και χρονολογικοφσ,
εργαςιακοφσ, κεωρθτικοφσ ι άλλουσ προςδιοριςμοφσ, πζρα από ιεραρχίεσ και
ςτεγανά. Είναι ακόμα ανοικτι ςε ειδικοφσ και μθ από άλλουσ χϊρουσ,
ανκρωπολόγουσ, ιςτορικοφσ, ιςτορικοφσ τθσ τζχνθσ, μουςειολόγουσ, αρχιτζκτονεσ,
καλλιτζχνεσ, αλλά και όποιον κζλει να ςυνειςφζρει ςτθ ςυηιτθςθ για το ρόλο και τθ
ςθμαςία των αρχαιοτιτων και τθσ αρχαιολογίασ ςιμερα. Κζματα όπωσ: Λςτορία και
φιλοςοφία τθσ αρχαιολογίασ 26, Ηθτιματα ερμθνείασ του υλικοφ πολιτιςμοφ27,
Αρχαιολογία και κοινό28, Ρολιτικι οικονομία τθσ ςφγχρονθσ αρχαιολογίασ29,
αποτελοφν δείκτεσ τθσ ςυηιτθςθσ και του διαλόγου κακζτωσ και οριηοντίωσ, τθσ
κριτικισ και του αναςτοχαςμοφ που αφορά ςτθν αρχαιολογικι επιςτιμθ30 (εικ.24).

26

Το επιςτθμολογικό πλαίςιο τθσ αρχαιολογικισ πράξθσ, Κοινωνικι ιςτορία τθσ αρχαιολογίασ,
Αρχαιότθτεσ, αρχαιολογία και ταυτότθτεσ (εκνοτικζσ, εκνικζσ, ταξικζσ, φφλου, τοπικζσ, κ.ά.), Σχζςεισ
τθσ αρχαιολογίασ με τθν κοινωνικι ανκρωπολογία, τθν ιςτορία, τθ φιλοςοφία, τισ άλλεσ επιςτιμεσ,
τθ ςφγχρονθ τζχνθ.
27
Επανεξζταςθ των ορίων ςτθ μελζτθ του αρχαιολογικοφ υλικοφ: ςτρωματογραφία, τυπολογία,
ςυγκείμενo (context), παλαιά προβλιματα και νζεσ απαντιςεισ (πχ θ προϊςτορικι αρχαιολογία πζρα
από το ανακτορικό φαινόμενο, οριςμοί και επαναπροςδιοριςμοί του οίκου και τθσ πόλθσ, αξία –
ανταλλαγι – εμπόριο μζςα από ζνα νζο πρίςμα, κτλ), Νζεσ εννοιολογιςεισ τθσ ςχζςθσ ατόμου
κοινωνίασ (ενεργό υποκείμενο, ενςϊματθ δράςθ, αιςκιςεισ, επιτζλεςθ κτλ), Οι ζννοιεσ του χϊρου
και του χρόνου ςτθν αρχαιολογικι ζρευνα: περιπτϊςεισ μελζτθσ από το πεδίο.
28
Δθμόςια αρχαιολογία και αρχαιολογικζσ εκνογραφίεσ, Μουςεία και εκκζςεισ, Αρχαιολογία και
εκπαίδευςθ, Αρχαιολογία και διαδίκτυο.
29
Αρχαιολογία και εργαςιακζσ ςχζςεισ, αρχαιολογία, τουριςμόσ και «ανάπτυξθ», κεςμικά και
χρθματοδοτικά πλαίςια ανάπτυξθσ του αρχαιολογικοφ ζργου, δείκτεσ αξιολόγθςθσ ερευνθτικοφ
ζργου (δθμοςιεφςεισ, impact factor, peer reviewing, ετεροαναφορζσ).
30
http://archdialogoi.blogspot.gr/
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Εικόνα 24 Αφίςα για το ςυνζδριο των Αρχαιολογικών Διαλόγων ςτα Ιωαννίνα τον 6 του 2017

Τζλοσ, κορυφαία ςτιγμι για τθ Δθμόςια Αρχαιολογία ςτθν Ελλάδα
ςτθν Ευρϊπθ αποτελεί το πρόγραμμα εκπαιδευτικοφ κατά βάςθ
που χρθματοδοτείται από το Erasmus+. «Ονομάηεται Innovarch (Innovating
Aims for Public Archaeology31) και αποςκοπεί ςτο να αναπτφξει καινοτόμεσ
μεκόδουσ διδαςκαλίασ για να ενταχκεί το μάκθμα τθσ Δθμόςιασ
προγράμματα ςπουδϊν των ευρωπαϊκϊν πανεπιςτθμίων. Πρόκειται για μια
κοινοπραξία τεςςάρων ιδρυμάτων, με ςυντονιςτι το Αυτόνομο
Βαρκελϊνθσ και ςυμμετζχοντεσ το Carl Linnaeus τθσ ουθδίασ, το
Βαρςοβίασ και το Πανεπιςτιμιο Κριτθσ. Σο τελευταίο ανικει ςτον πυρινα
Πανεπιςτθμίων τθσ Ευρϊπθσ που εργάηονται ςυςτθματικά για να αποτελζςει
Δθμόςια Αρχαιολογία οργανικό κομμάτι των αρχαιολογικϊν ςπουδϊν»,
ςυμπλθρϊνει θ υπεφκυνθ του προγράμματοσ ςτθν Ελλάδα, Νζνα Γαλανίδου,
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ. Το πρόγραμμα
ςυνεργαςία των τεςςάρων πανεπιςτθμίων ςτθν προςπάκεια να
κρίςιμθ ομάδα φοιτθτϊν όλων των επιπζδων ςτον πυρινα τθσ Δθμόςιασ
Αρχαιολογίασ ανταλλάςςοντασ εμπειρίεσ, εμπλζκοντασ το δυναμικό ςε μια
βιωματικι ςχζςθ με πρακτικι αποκρυςτάλλωςθ τθσ Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ
ςτισ τζςςερισ χϊρεσ. Στουσ κόλπουσ των πολλαπλαςιαςτικϊν δράςεων του
προγράμματοσ πραγματοποιικθκε και το πρϊτο Συνζδριο Δθμόςιασ
τον Μάιο του 2017, με τίτλο Δθμόςια Αρχαιολογία 132(εικ. 27), και με ςτόχο
ανοίξει θ κουβζντα μεταξφ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ και τθσ
31

http://www.innovarchaeology.com/about-innovarch
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με όραμα να αποτελζςει ζναν κεςμό με
αφξοντα αρμό ςτον τίτλο. Και θ πρωτοτυπία
του ςυνεδρίου; «υνίςταται ςτο γεγονόσ ότι
μια ςυηιτθςθ που γίνεται χρόνια τϊρα ζξω
ςτθν
κοινωνία
μπαίνει
μζςα
ςτο
Πανεπιςτιμιο. Σο ςυνζδριό μασ αποςκοπεί
ςτο να φζρει κοντά διαφορετικζσ κοινότθτεσ
ανκρϊπων που ζχουν ενδιαφζρον είτε
ερευνθτικό είτε επαγγελματικό είτε άλλο για
τθν οργανικι ςφνδεςθ τθσ αρχαιολογίασ και
του μνθμειακοφ αποκζματοσ με τθν
πραγματικι ηωι», ςθμειϊνει θ Γαλανίδου33
(Γαλανίδου 8/5/2017 ςυνζντευξθ ςτο
http://www.archaiologia.gr). Οι κεματολογία
τθσ ςυηιτθςθσ ιταν πλοφςια και τισ δυο
θμζρεσ του ςυνεδρίου, με το πρϊτο κζμα
ςυηιτθςθσ να διατυπϊνεται ωσ εξισ:
ο
Εικόνα 25 Αφίςα για το 1 Συνζδριο Δθμόςια
Αρχαιολογία 1, ςτο ζκυμνο
«Δθμόςιοσ
χϊροσ
και
μνθμεία:
αρχιτεκτονικζσ,
αρχαιολογικζσ,
μουςειολογικζσ οπτικζσ», θ δεφτερθ κεματικι αφοροφςε ςτα «Αρχαιολογικά ζργα
και διαδρομζσ πολιτιςμοφ: κοινωνικζσ επιπτϊςεισ», το τρίτο ιταν αφιερωμζνο ςτθν
«Αρχαιολογικι ξενάγθςθ: Εμπειρία, εκπαίδευςθ, δθμιουργία κζςεων εργαςίασ» και
το τζταρτο αφοροφςε ςτο «Ρόλο των πολιτϊν ςτθν προςταςία και ανάδειξθ τθσ
πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ». «Δθλαδι, είναι αφιερωμζνο ςε όλεσ τισ κινιςεισ
πολιτϊν που ζχουν προοριςμό τουσ να χτίςουν γζφυρεσ μεταξφ τθσ επίςθμθσ
αρχαιολογίασ και του κοινοφ ςτθν Ελλάδα», όπωσ εξθγεί θ Γαλανίδου (Γαλανίδου
(Γαλανίδου 8/5/2017 ςυνζντευξθ ςτο http://www.archaiologia.gr). «Ειδικά θ
δεφτερθ μζρα δεν απευκφνεται μόνο ςε πανεπιςτθμιακοφσ και αρχαιολόγουσ, αλλά
αρχαιολόγουσ, αλλά και ςε όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ που ςυνδζονται με τθν
αρχαία κλθρονομιά. Δθλαδι, φζρνουμε μαηί ανκρϊπουσ από τα μουςεία και τα
πανεπιςτιμια, αρχαιολόγουσ, αρχιτζκτονεσ, μουςειολόγουσ, εκπαιδευτικοφσ,
ανκρϊπουσ από το ΤΠΠΟ, ανκρϊπουσ που ζχουν ςυςτιςει νεοφυείσ επιχειριςεισ
ξενάγθςθσ ι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν, ξεναγοφσ, και άλλουσ που προςπακοφν να
διαμορφϊςουν προχποκζςεισ για βιϊςιμθ οικονομικι ανάπτυξθ και δθμιουργία
κζςεων εργαςίασ, αξιοποιϊντασ και ςεβόμενοι τθν αρχαιολογία και τα αρχαιολογικά
κατάλοιπα»,
ςυμπλθρϊνει
(Γαλανίδου
8/5/2017
ςυνζντευξθ
ςτο
http://www.archaiologia.gr).
Τα παραδείγματα πραγματικισ υλικισ αποτφπωςθσ αυτοφ που παραπάνω
ονομάςαμε Δθμόςια Αρχαιολογία ςτθν Ελλάδα είναι πολλά και τα τελευταία χρόνια
32
33

Σε αναμονι δθμοςίευςθσ των πρακτικϊν.
http://www.archaiologia.gr/blog/2017/05/08/
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αυξάνονται ςθμαντικά, είτε αυτά αφοροφν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ
εκπαίδευςθσ, είτε αφοροφν ςτθν πολιτικι, είτε αφοροφν ςτουσ
εναλλακτικοφσ τρόπουσ τουριςμοφ και ξεναγιςεων, είτε αφοροφν ςτθν
πραγματοποίθςθ των αναςκαφϊν τθν προβολι τουσ και τθ ςχζςθ με τθν
τοπικι κοινωνία, είτε αφορά ςτθ νζα μουςειολογία. Ραρόλα αυτά, όπωσ
χαρακτθριςτικά αναφζρει θ Γαλανίδου, «απομζνει ακόμα αρκετόσ δρόμοσ
για τθ διείςδυςθ και ςυνομιλία τθσ επίςθμθσ αρχαιολογίασ με το μθ ειδικό
κοινό τθσ, για τθν αποδόμθςθ των προκαταλιψεων που ςυνοδεφουν τθν
αρχαιολογικι ζννοια και πράξθ και ςτθν κακθμερινότθτα» (2012).
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Κεφϊλαιο 4. Σα Ροδαφνύδια τησ Λϋςβου:
η αλληλεπύδραςη αρχαιολογύασ με
τοπικό κοινότητα
Ειςαγωγό
Θ Ραλαιολικικι κζςθ ςτα οδαφνίδια βρίςκεται ςε απόςταςθ λίγων μόλισ
εκατοντάδων μζτρων από το Λιςβόρι τθσ Λζςβου, ζνα χιλιόμετρο από τον Κόλπο τθσ
Καλλονισ, μζςα ςτουσ ιδιόκτθτουσ ελαιϊνεσ των κατοίκων τθσ περιοχισ και μερικά
μόλισ βιματα από τισ κερμοπθγζσ του Αϊ-Γιάννθ Λιςβορίου. Εκεί, οι τζςςερισ εποχζσ
είναι διαφορετικζσ μεταξφ τουσ ςτθν αποτφπωςι τουσ, με ιδιαίτερα χρϊματα,
μυρωδιζσ και δυνατότθτεσ, ςτθν περιοχι. Κάκε εποχι δίνει μια διαφορετικι
αφορμι για επίςκεψθ, αγροτικι εργαςία ι -τα τελευταία χρόνια και- ζρευνα. Κατά
τον ετιςιο κφκλο ςτα οδαφνίδια λαμβάνουν χϊρα δφο διαφορετικισ φφςθσ και
ςτόχευςθσ δραςτθριότθτεσ που ςυνυπάρχουν και λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά
και ςε αρμονία θ μία με τθν άλλθ. Το Χειμϊνα θ ελαιοκομία, τθν Άνοιξθ θ ςπορά για
τθν παραγωγι αλλά και θ επιφανειακι ζρευνα μια ομάδασ αρχαιολόγων που
περπατά και ςαρϊνει το ζδαφοσ ςυλλζγοντασ προϊςτορικά εργαλεία. Το Καλοκαίρι
θ καλοκαιρινι ςοδειά των καλλιεργειϊν αλλά και θ αναςκαφικι περίοδοσ με τθν
επιςτροφι τθσ ομάδασ, το άνοιγμα των ςκαμμάτων, τθν αδιάκοπθ δραςτθριότθτα
επιςτθμόνων και φοιτθτϊν, με ειδικοφσ, επιςκζπτεσ, μικροφσ και μεγάλουσ
γνωςτοφσ και άγνωςτουσ να περνοφν, να δουν, να μάκουν, να φιλζψουν, να
χαιρετίςουν. Το Φκινόπωρο το κλείςιμο των ςκαμμάτων και θ παράδοςθ τθσ γθσ
όπωσ ακριβϊσ ιταν πριν τισ αναςκαφζσ, θ ξεκοφραςθ τθσ φφςθσ, θ βακιά άροςθ και
λίπανςθ τθσ γθσ το κλάδεμα των δζντρων και θ προετοιμαςία για τον νζο κφκλο, θ
ξεκοφραςθ των κατοίκων αλλά και θ απομάκρυνςθ τθσ ομάδασ από τον τόπο.
Τα οδαφνίδια αποτελοφν ξεχωριςτό κεφάλαιο ςτθν παροφςα μελζτθ για
δφο λόγουσ. Ο πρϊτοσ είναι θ ςθμαςία τθσ κζςθσ ςτον παγκόςμιο χάρτθ τθσ
Ραλαιολικικισ Εποχισ και ο δεφτεροσ είναι ότι θ ςυςτθματικι αυτι πανεπιςτθμιακι
ζρευνα ζχει ζνα οργανικό τμιμα δραςτθριότθτασ εςτιαςμζνο ςτο ευρφ μθ ειδικό
κοινό, τθν τοπικι κοινότθτα του Λιςβορίου και γενικότερα τθσ Λζςβου. Θ
ερευνθτικι ομάδα, θ οποία πλθν των ερευνθτϊν απαρτίηεται και από πολλοφσ
προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ αλλθλεπιδρά με τθν τοπικι κοινότθτα,
τθν τοπικι παράδοςθ, τθν οικονομία, αφουγκράηεται τισ ιδιαιτερότθτεσ, τισ
προκαταλιψεισ και τισ ςυμπεριφορζσ και αναπτφςςει ζνα πειραματικό πρόγραμμα
Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ. Θ αλλθλεπίδραςθ αρχαιολόγων και κοινοφ ςτο Λιςβόρι,
ζνα μικρό και φτωχό χωριό τθσ Λζςβου με αγροτικι οικονομικι βάςθ, λειτουργεί
ςτθν εργαςία αυτι ωσ μία πρόκλθςθ για να μελετιςουμε και να αποτυπϊςουμε τθν
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Εικόνα 26 Η ερευνθτικι ομάδα ςτο εργαςτιριο ςτο Λιςβόρι (εκπαιδευόμενοι φοιτθτζσ, διαδακτορικοί και
μεταπτυχιακοί ερευνθτζσ, ειδικοί ςυνεργάτεσ και θ διευκφντρια. Καλοκαίρι 2016.

υποδοχι και πρόςλθψθ τθσ Ραλαιολικικισ αρχαιολογίασ και τθσ
αποκαλφπτει, από το κοινό (τουσ κατοίκουσ του χωριοφ, τισ τοπικζσ αρχζσ
και τουσ τοπικοφσ φορείσ) και τθ ςχζςθ των «λίκων» και μιασ ιςτορίασ
«ξζνθσ» και «παραμελθμζνθσ» με τθν τοπικι ταυτότθτα των ανκρϊπων του
χωριοφ.

4.1. Η αρχαιολογικό θϋςη
Τα οδαφνίδια ςτο Λιςβόρι τθσ Λζςβου είναι μια υπαίκρια Αχελαία
κζςθ τθσ Κατϊτερθσ Ραλαιολικικισ που ερευνάται ςυςτθματικά34 από το
Φκινόπωρο του 2010 ενϊ θ αναςκαφικι ζρευνα ξεκίνθςε το Καλοκαίρι του
2012 (Galanidou 2014) από το Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ και διεκνι
διεπιςτθμονικι ομάδα εργαςίασ υπό τθν επιςτθμονικι διεφκυνςθ τθσ Νζνασ
Γαλανίδου (Galanidou 2012, 2013, 2014, Galanidou et al. 2013) (εικ. 26). Θ
κζςθ εκτείνεται ςε χαμθλό λόφο, δίπλα ςτισ κερμοπθγζσ του Λιςβορίου, ςε
μια θφαιςτειογενι περιοχι με ζντονθ τεκτονικι δραςτθριότθτα, που
ορίηεται από δφο μικρά ποτάμια τα οποία εκβάλλουν ςτον κόλπο τθσ
Καλλονισ. Θ κζςθ απζχει 2 χμ από τον κόλπο τθσ Καλλονισ. Θ ζρευνα μζχρι
ςτιγμισ υποδθλϊνει ότι τα οδαφνίδια ιταν μια δυναμικά εξελιςςόμενθ
πεδιάδα ποτάμιων αποκζςεων ςτθν οποία εκβάλλουν ζνα ι περιςςότερα
ποτάμια για πολφ μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Αυτι θ περιοχι αποτζλεςε και
το επίκεντρο τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ (Galanidou 2014, Galanidou
34

Επιφανειακι και γεωφυςικι ζρευνα.
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Εικόνα 27 Η γεωγραφικι κζςθ τθσ αρχαιολογικισ κζςθσ ςτα οδαφνίδια

2013 et al., Tourloukis and Harvati 2017) (εικ. 27).
Τα ςφνολα τθσ λικοτεχνίασ, που εντοπίηονται από τθν επιφανειακι ζρευνα
ζρευνα και από τισ αναςκαφζσ των ποτάμιων και λιμναίων αποκζςεων,
αποτελοφνται από μεγάλα κοπτικά εργαλεία (χειροπελζκεισ, κοπείσ, τρίεδρα κλπ.)
και άλλουσ χαρακτθριςτικοφσ τφπουσ τθσ Αχελαίασ τεχνοπολιτιςμικισ παράδοςθσ.
Αυτά περιλαμβάνουν πυρινεσ, εργαλεία ςε μεγάλεσ φολίδεσ με ευκφγραμμθ ι
λοξότμθτθ κόψθ, τα πρϊτα τζτοιου τφπου ευριματα ςτον Ελλαδικό χϊρο που
υποδθλϊνουν ότι οι ανκρωπίδεσ τθσ Λζςβου μοιράηονται μια κοινι πολιτιςμικι
παράδοςθ που απλϊνεται από τθν Ευρϊπθ μζχρι τθν Κίνα, αλλά εντοπίηεται κυρίωσ
ςτθν Αφρικι, και χρονολογοφνται ςτθ Μζςθ Ρλειςτόκαινο Εποχι, ίςωσ και
παλαιότερα (εικ. 28, 29). Το τοπίο το χαρακτθρίηει θ ζντονθ θφαιςτειακι
δραςτθριότθτα, όπου αφκονοφν λίκινεσ πρϊτεσ φλεσ, όπωσ ο ιγνθμβρίτθσ, ο
πυριτόλικοσ, και πολλζσ άλλεσ, ςκλθρά πετρϊματα ιδανικά για τθν λάξευςθ και τθν
παραγωγι εργαλείων (Galanidou 2012, 2013, 2014, Galanidou et al. 2016,
Tourloukis and Harvati 2017).
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Εικόνα 29 Διαγνωςτικά εργαλεία: κοπείσ από τα οδαφνίδια

Εικόνα 28 Μεγάλα Κοπτικά εργαλεία (LCTs) από τα οδαφνία: χειροπελζκεισ

Το είδοσ/είδθ που βρικε καταφφγιο και ιδανικζσ ςυνκικεσ για τθν
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του ςτα οδαφνίδια, παραμζνει άγνωςτο. Ρρζπει να ςθμειωκεί ωςτόςο ότι οι
εκπρόςωποι του είδουσ/ειδϊν καταςκεφαηαν και χρθςιμοποιοφςαν εργαλεία που
ζχουν ζρκει ςτο φωσ από τισ ζρευνεσ (αναςκαφικι και επιφανειακι) ςε μεγάλουσ
αρικμοφσ και που βρίςκονται ςε κζςεισ τθσ Ρρϊιμθσ Ραλαιολικικισ ςτθν Ευρϊπθ,
τθν Αςία και τθν Αφρικι. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι λιγοςτζσ κζςεισ τθσ θπειρωτικισ
και νθςιωτικισ Ελλάδασ ζχουν αποδϊςει διαγνωςτικά αφρικανικοφ τφπου
εργαλεία, πουκενά ωςτόςο δεν απαντϊνται ςε τζτοια ζκταςθ και πυκνότθτα όπωσ
αυτι ςτα οδαφνίδια. Θ κζςθ προςδίδει ζτςι ζνα νζο ςθμείο, το βορειοδυτικό
κομμάτι, ςτο παηλ των κατϊτερων παλαιολικικϊν κζςεων, μια διαδρομι που
ευνοοφςε, παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ ςυνκικεσ για τθν μετακίνθςθ και επιβίωςθ
των πλειςτοκαινικϊν ηϊων και των ανκρωπιδϊν εκτόσ Αφρικισ ι εκτόσ τθσ Αςίασ
Αςίασ (Galanidou 2014).
Τα μζχρι ςιμερα δεδομζνα με βάςθ τισ ζρευνεσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ
Λζςβου δθμιουργοφν ερευνθτικά ερωτιματα ςχετικά με το εάν και, εάν ναι, πότε
κατά τθ διάρκεια των παγετωδϊν τθσ Κατϊτερθσ Ραλαιολικικισ Εποχισ θ λεκάνθ
του ςθμερινοφ κόλπου τθσ Καλλονισ μετατρεπόταν ςε μια μεγάλθ λίμνθ που
προςζλκυε κθράματα και ανκρωπίδεσ. Θ ποςότθτα και θ πυκνότθτα των ευρθμάτων
καταδεικνφει ότι οι ομάδεσ ανκρωπιδϊν επζςτρεφαν ςυχνά και ηοφςαν ςτισ
παρυφζσ τθσ (Galanidou 2012). Στθ Λζςβο ζφταναν περπατϊντασ κατά μικοσ
γζφυρασ ξθράσ ςτο ανατολικό τμιμα του νθςιοφ κατά τθ διάρκεια των παγετωδϊν
περιόδων, όταν και εμφανιηόταν ταπείνωςθ τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ. Μζςα από τθ
μελζτθ των βακυμετρικϊν χαρτϊν ςτα πιο ςτενά ςθμεία αποδεικνφει ότι μια
υποχϊρθςθ τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ κατά 50 μ. αρκοφςε για να ενωκεί θ Λζςβοσ με
τθ Δυτικι Αςία (Galanidou 2014). Με αφορμι τισ ανκρϊπινεσ προςαρμογζσ ςτισ
αλλαγζσ του τοπίου και των ακτογραμμϊν, θ ζρευνα ςτθν περιοχι γφρω από τα
οδαφνίδια ανοίγει ζνα νζο κεφάλαιο ςτθν ιςτορία τθσ κλιματικισ αλλαγισ
(Galanidou 2014). Θ ςθμαντικά μικρι απόςταςθ τθσ Λζςβου με τθν ανατολικι ακτι
κατά τισ παγετϊδεισ περιόδουσ, ςυνδζει το νθςί με τθν θπειρωτικι χϊρα και ζτςι
επιτρζπει τθ μετανάςτευςθ ανκρωπίδων και χερςαίων ηϊων, γεγονόσ που
επιβεβαιϊνει θ απολικωμζνθ πανίδα που ζχει βρεκεί ςτθν κζςθ Βατερά ςτο νθςί.
Ρεριςςότερα από 15 ταξινομικά κθλαςτικά είναι γνωςτά που μπορεί να
χαρακτθριςτεί ωσ θπειρωτικι. Σε ςυνδυαςμό με τα ανκρϊπινα απολικωμζνα
ευριματα από το Denizli τθσ Τουρκίασ και τα λίκινα τεχνοπολιτιςμικά ςφνολα από
το Keletepe Deresi ςτθν Καππαδοκία τθσ κεντρικισ Ανατολίασ, τα ευριματα ςτα
οδαφνίδια γεννοφν πολλά νζα ερωτιματα και νζα δεδομζνα για τθν Κατϊτερθ
Ραλαιολικικι Ελλάδα (Galanidou 2014, Tourloukis and Harvati 2017).
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Εικόνα 30 Η κζςθ τθσ Λζςβου και τα οδαφνίδια

Αρχικά, αποτελεί το ςθμείο που καλφπτει το κενό που υπάρχει
αρχαιολογικό αρχείο για το Μζςο Ρλειςτόκαινο ςτθν περιοχι τθσ ΒΑ
(εικ. 30). Δεφτερον, προςκζτει μια νζα κζςθ ςτο περιοριςμζνο κατϊτερο
παλαιολικικό αρχείο τθσ Ελλάδασ, μια κζςθ, που ςυςτθματικά
χρονολογείται και μελετάται, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν ότι μζχρι ςιμερα
χαρτογραφοφνται ελάχιςτεσ κζςεισ με περιοριςμζνα και ςε πολλζσ
αμφιςβθτοφμενα ευριματα. Τρίτον, κα ρίξει φωσ ςτισ χερςαίεσ μετακινιςεισ
και τθ διαςπορά τθσ ανκρωπότθτασ, κυρίωσ λόγω τθσ κζςθσ τθσ Λζςβου, ωσ
κομβικισ ςθμαςίασ για τθν επζκταςθ προσ βορρά. Τζλοσ, κα αποκαλφψει τισ
πολιτιςμικζσ ςυγγζνειεσ με τισ κζςεισ ςε άλλα μζρθ τθσ Ευραςίασ. Τα
οδαφνίδια λοιπόν αποτελοφν κλειδί για τθν κατανόθςθ των μετακινιςεων
και προςαρμογϊν προγονικϊν μασ ειδϊν ςτο ανατολικότερο άκρο τθσ
Ευρϊπθσ, που είναι ταυτόχρονα και το δυτικότερο τθσ Αςίασ (Galanidou
2012, 2013, 2014).

4.2. Σο Λιςβόρι: το «τοπύο» και οι κϊτοικοι
Τα τοπία, κατά τθν Barbara Bender, δεν παραμζνουν ποτζ ςτακερά
κακϊσ διαμορφϊνονται από τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ αυτά γίνονται
αντιλθπτά/κατανοθτά από τουσ ανκρϊπουσ (2002) και διαπλζκονται με
αναμνιςεισ, εμπειρίεσ, ιςτορίεσ αλλά και τθν κίνθςθ μζςα, προσ και από
αυτά. Αν λοιπόν, θ ςφνδεςθ των τοπίων με τισ τοπικζσ ταυτότθτεσ ςυχνά
προκαλεί διαμάχεσ ςχετικά με τθν διαχείριςθ των πρϊτων τότε και οι
μετακινιςεισ μζςα και προσ αυτά αποτελοφν ζναν τρόπο ανάγνωςθσ του
χϊρου, ενϊ ζχουν τθ δυνατότθτα να καταςκευάηουν ταυτότθτεσ και να
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δθμιουργοφν εντάςεισ μεταξφ αυτϊν που ηουν ςτο εςωτερικό τουσ και αυτϊν που
παίρνουν αποφάςεισ για αυτά.
Ο κακθμερινόσ βίοσ
ςτθν περιοχι, αν και άνευ
ςθμαςίασ για τθ κεςμικι
ιςτορία,
παίηει
ζνα
κυρίαρχο
ρόλο
ςτθν
κατανόθςθ του τόπου από
τουσ ανκρϊπουσ που ηουν
ςε αυτόν. Θ κάκε είδουσ
κίνθςθ μζςα ςτο τοπίο,
προσ αυτό ι μακριά από
αυτό,
δίνει
πλοφςιεσ
πλθροφορίεσ
για
τθν
διαφορετικι κάκε φορά
Εικόνα 31 Ρανοραμικι αεροφωτογραφία του Λιςβορίου
ανάγνωςι του από τουσ
ανκρϊπουσ. Κατά τον Heft, θ πρόςλθψθ και θ δράςθ ςτο περιβάλλον,
ςυνυφαίνονται με τθν κίνθςι μασ ςτο χϊρο και τον χρόνο (2010).

Εικόνα 32 Η κζα προσ τον Κόλπο τθσ Καλλονισ, μπαίνοντασ ςτο Λιςβόρι

Το Λιςβόρι (εικ. 31) βρίςκεται 42 χιλιόμετρα από τθ Μυτιλινθ προσ
Ρολιχνίτο και 5 χμ. πριν τον Ρολιχνίτο, ςτα δεξιά του δρόμου, ςυναντάμε τθ
διαςταφρωςθ που μετά από 1 χμ. βρίςκεται θ είςοδοσ του χωριοφ. Ζνα όμορφο και
ηωντανό χωριό κτιςμζνο ςτισ παρυφζσ λόφου με ζναν ελαιοκομικό πλοφτο να το
περιβάλλει. Βρίςκεται ςτθ Δυτικι πλευρά τθσ χερςονιςου του Ολφμπου και ςτο
μζςο περίπου τθσ Ανατολικισ ακτισ του κόλπου Καλλονισ. Ζχει πρόςοψθ προσ
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Εικόνα 33 Επί το ζργον. Η αγροτικι παραγωγι του χωριοφ

Βορρά, και απζχει από τθ κάλαςςα, (κόλπο Καλλονισ), τρία χιλιόμετρα
υψόμετρο από αυτιν περίπου ςτα 100 μζτρα. Από το ψθλότερο ςθμείο του
αντικρφηει κανείσ ολόκλθρο ςχεδόν τον κόλπο Καλλονισ μζχρι και το ςτόμιό
του, που ονομάηεται από τουσ κατοίκουσ «μπουγάη», (μπουγάηι-ζμπαςθείςοδοσ )35 (εικ. 32).

Εικόνα 34 Ο ανκιςμζνοσ γλυκάνιςοσ τθν Άνοιξθ

Στο Λιςβόρι ηουν μόνιμα περίπου 320 κάτοικοι. Θλικιακά το 50% των
κατοίκων είναι ςυνταξιοφχοι – θλικιωμζνοι, το 40% κατζχουν οι θλικίεσ 1935

Οι περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα δθμογραφικά ςτοιχεία, τοπωνφμια, τθν οικονομία του
χωριοφ και θ επιβεβαίωςθ των διαδρομϊν του χωριοφ, ςυλλζχκθκαν από προφορικι ςυνζντευξθ
του Ρροζδρου τθσ τοπικισ Κοινότθτασ Λιςβορίου, Κεόδωρου Χατηθπαναγιϊτθ.
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65 και το υπόλοιπο 10% οι νζοι 0-18 ετϊν. Μια ςθμαντικι μερίδα νζων, (κατά βάςθ
οι νζεσ) επιλζγουν να φεφγουν από το χωριό και να μεταφζρονται ςε κάποιο αςτικό
κζντρο για να ςπουδάςουν ι για το βιοποριςμό τουσ ςε κάποιο χϊρο εργαςίασ
εκτόσ τθσ αγροτικισ παραγωγισ. Ραρόλα αυτά αξιοςθμείωτθ είναι και θ μερίδα των
νζων που επιλζγουν να μείνουν και να αναλάβουν τθν εργαςία των γονιϊν τουσ που
ςτο 99% ςτθρίηεται ςτθν μεικτι αγροτικι οικονομία (ηωικι και φυτικι παραγωγι)
(εικ. 33).
Οι ελαιϊνεσ του χωριοφ κεωροφνται από τουσ ποιοτικότερουσ του νθςιοφ,
και τα εδάφθ του τα πλζον προικιςμζνα και εφφορα. Τα εφφορα εδάφθ του, που
επιτρζπουν τθν πολυκαλλιζργεια (ςιτάρι, κρικάρι, βρϊμθ, θ γλυκάνιςοσ το κφριο
ςυςτατικό για το γνωςτό οφηο Μυτιλινθσ που πουκενά αλλοφ δεν ευδοκιμεί όπωσ
εκεί, τα κρεμμφδια, τα ρεβίκια κ.α.) (εικ. 34), το πλοφςιο αρδευτικό ιδιωτικό και
Κοινοτικό ςφςτθμα, θ καλι αγροτικι οδοποιία, τα πολλά και παραγωγικά
ελαιόδεντρα, θ ανεπτυγμζνθ κτθνοτροφία, το παςίγνωςτο Λιςβοριανό, ςιταρζνιο,
ψωμί, θ γειτνίαςθ με τον Κόλπο τθσ Καλλονισ, θ εφκολθ πρόςβαςθ με το υπόλοιπο
νθςί, ζχουν δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ για μια ηωντανι παραγωγικότθτα και
ταυτόχρονα ηωτικότθτα, του χωριοφ.

4.3. Η δημόςια προβολό και παρουςύα
Μία από τισ ςθμαντικότερεσ προκλιςεισ που ζχουν να αντιμετωπίςουν οι
αρχαιολόγοι ςτον 21ο αιϊνα είναι θ ςτροφι τουσ προσ τισ ανάγκεσ του κοινοφ και θ
αλλθλεπίδραςθ μαηί τουσ. Μια ακόμα πρόκλθςθ ςτα περιςςότερα κράτθ, και ειδικά
ςτο ελλθνικό, είναι θ εξαςφάλιςθ των οικονομικϊν πόρων για τθ διεξαγωγι και
ςυνζχεια των ερευνϊν. Ππωσ πολλάκισ αναφζρκθκε ςτα προθγοφμενα κεφάλαια
γίνεται μια διεκνισ προςπάκεια ςτο χϊρο τθσ Αρχαιολογίασ να οριςτοφν τα
μεκοδολογικά εργαλεία που κα καλφπτουν το κενό μεταξφ αρχαιολογικισ
επιςτιμθσ και μθ ειδικοφ κοινοφ. Ο ενδιάμεςοσ χϊροσ μεταξφ του κοινοφ και αυτϊν
που καταςκευάηουν τα μθνφματα τθσ αρχαιολογικισ κλθρονομιάσ, περιλαμβάνει
όλα τα μζςα επικοινωνίασ και τα μεκοδολογικά εργαλεία μιασ ουςιαςτικισ
ερευνθτικισ επαφισ.
Ζτςι, θ επικοινωνιακι προςζγγιςθ αποτελεί ςυνιςταμζνθ ενόσ ευρφτατου
φάςματοσ παραγόντων, που άπτονται όλων των επιπζδων τθσ αρχαιολογικισ
διαδικαςίασ. Θ αρχαιολογικι κζςθ από μόνθ τθσ είναι αυτι που προϊδεάηει το κοινό
για τθν όλθ τθ διαδικαςία με ζναν εφπεπτο τρόπο, αποτελϊντασ το κατεξοχιν μζςο
οπτικισ επαφισ και υλικισ αλλθλεπίδραςθσ αρχαιολογικισ κζςθσ, αρχαιολόγων και
κοινοφ. Ακολουκοφν, θ ζκκεςθ των ευρθμάτων, θ ερμθνευτικι τουσ προςζγγιςθ και
θ εκπαιδευτικι τουσ διάςταςθ, που παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν πρόςλθψθ τθσ
διαδικαςίασ από το κοινό. Επιπλζον, το «ανοιχτό εργαςτιριο», με τθν παρουςίαςθ
και εμπλοκι του κοινοφ ςε κάποιεσ εργαςτθριακζσ εργαςίεσ, το εποπτικό υλικό
(ζντυπο υλικό, υπομνθματιςμόσ, κείμενα, χάρτεσ, φωτογραφίεσ, οπτικοακουςτικά
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μζςα, νζεσ τεχνολογίεσ, που ίςωσ
υπάρχουν
εκεί)
ςυμβάλλουν
κακοριςτικά ςτθν επικοινωνία των
μθνυμάτων των αρχαιολόγων.
Ραράλλθλα θ ςυμπεριφορά τθσ
ομάδασ,
θ
φιλοξενία,
θ
κακαριότθτα
του
χϊρου,
αποτελοφν επίςθσ ςθμαντικά
ςτοιχεία που επθρεάηουν τθν
επικοινωνία.
Θ
επικοινωνία
τθσ
αρχαιολογικισ
πλθροφορίασ,
παρόλα αυτά, πραγματϊνεται και
με μια ςειρά άλλων τρόπων πζρα
από τθν άμεςθ επαφι με τον
φυςικό χϊρο, μζςω των πρακτικϊν
που ο αρχαιολόγοσ επιλζγει για να
ζρκει ςε επαφι με το κοινό αλλά
και το εν δυνάμει κοινό, να το εκπαιδεφςει αλλά και να το αφουγκραςτεί.
Τζτοιεσ είναι: θ διαφιμιςθ και προβολι ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, θ
προβολι ςτο διαδίκτυο μζςω τθσ ιςτοςελίδασ και των μζςων κοινωνικισ
δικτφωςθσ, και κυρίωσ θ ανάπτυξθ δεςμϊν με τθν κοινότθτα και θ
ςυνεργαςία με διάφορεσ πολιτιςμικζσ ομάδεσ. Πλα αυτά αποτελοφν
ςτοιχεία και ερεκίςματα που επιδροφν κακοριςτικά ςτο είδοσ τθσ
επικοινωνιακισ ςχζςθσ που δομείται ανάμεςα ςτον αρχαιολόγο και το
αρχαιολογικό πρόγραμμα, με το κοινό. Επίςθσ, οι ζρευνεσ κοινοφ αποτελοφν
ςθμαντικό εργαλείο προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αποςαφινιςθσ των
χαρακτθριςτικϊν, των αντιλιψεων και των προςδοκιϊν του κοινοφ,
προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί κακετί που δυςχεραίνει αυτιν τθν
επικοινωνία και να επιτευχκεί αυτό το επικυμθτό αποτζλεςμα.
Οι λόγοι για τουσ οποίουσ πραγματοποιείται ι δεν πραγματοποιείται
θ επικοινωνία και θ αλλθλεπίδραςθ, αλλά και τα αποτελζςματα αυτϊν,
αποτελοφν προβλθματιςμοφσ ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ. Είναι θ
αρχαιολογία τθσ Κατϊτερθσ Παλαιολικικισ ελκυςτικι; προκαλεί το
ενδιαφζρον του κοινοφ; Θεωροφν οι κάτοικοι τθσ περιοχισ ότι όλθ αυτι θ
διαδικαςία αξίηει τθσ προςοχι και τον χρόνο τουσ; Αν ναι, για ποιουσ λόγουσ,
και αν όχι, αντίςτοιχα; Αποτελεί κομμάτι τθσ ηωισ τουσ ωσ αναπόςπαςτο
τμιμα του πολιτιςμοφ τουσ; Μακαίνουν απ’ αυτό; Ποιζσ οι προςδοκίεσ; Μια
ςειρά από ερωτιματα ςτα οποία παρακάτω κα προςπακιςουμε να
δϊςουμε απαντιςεισ.
Ππωσ αναφζρκθκε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, θ αναςκαφι

Εικόνα 35 Ξενάγθςθ ςτισ εκκλθςιαςτικζσ αρχζσ του
τόπου.
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πραγματοποιείται ςτα ιδιόκτθτα καλλιεργιςιμα κτιματα των κατοίκων του
Λιςβορίου, οπότε, κάκε επιχείρθςθ για αναςκαφι εκεί, απαιτεί πρωταρχικά τθν
αντιμετϊπιςθ των φόβων και των επιφυλάξεων ωσ προσ τθν πικανι καταςτροφι
των περιουςιϊν τουσ, ι τθν «απαλλοτρίωςθ» που ζχει γίνει ο τρόμοσ μεγάλθσ
μερίδασ πολιτϊν. Κάπωσ ζτςι ξεκινά και θ πρϊτθ επαφι και δθμόςια παρουςία,
αρχικά τθσ ιδζασ του Ρρογράμματοσ (Γαλανίδου, ςτο tedxlesvos 2017). Θ
διευκφντρια του Ρρογράμματοσ, Νζνα Γαλανίδου, ζχοντασ εντοπίςει τθν ςθμαςία
τθσ περιοχισ με βάςθ τα επιφανειακά ευριματα, μιλά για πρϊτθ φορά ςτουσ
κατοίκουσ του χωριοφ, ςε ζνα από τα καφενεία τθσ αγοράσ του χωριοφ. Είναι
Καλοκαίρι του 2010 και ο ςτόχοσ είναι να δεχκοφν οι κάτοικοι να πραγματοποιθκεί
αναςκαφι ςτισ περιουςίεσ τουσ (εικ. 36) (Γαλανίδου, ςτο tedxlesvos 2017). Ενϊ ςτθν
αρχι υπάρχει επιφυλακτικότθτα και πλιρθσ άγνοια για το τι μζλλει γενζςκαι,
γριγορα δζχονται παρουςιάηοντασ φιλόξενθ ςυμπεριφορά, και οι αναςκαφζσ
ξεκινοφν το Καλοκαίρι του 2012 (Γαλανίδου, ςτο tedxlesvos 2017)36. Το πρϊτο
διάςτθμα είναι δφςκολο για όλουσ. Για τθν ομάδα, μιασ και πρόκειται για ζνα
νεογζννθτο αρχαιολογικό πρόγραμμα πανελλαδικά, ςε μια άγνωςτθ, γι’ αυτιν,
μικρι κοινότθτα με τθν κακθμερινότθτά τθσ να μθν διαταράςςεται, και αντίςτοιχα
για τουσ κατοίκουσ του χωριοφ, επρόκειτο για κάποιουσ άγνωςτουσ αρχαιολόγουσ,
οι οποίοι ςκάβουν ςτισ ιδιοκτθςίεσ τουσ και δίνουν αξία ςε «πζτρεσ». Ενδοιαςμοί,
φόβοι και επιφυλακτικότθτα και ςτισ δυο πλευρζσ. Ραρόλα αυτά υπάρχει κάτι κοινό
και ςτισ δυο πλευρζσ, και αυτό είναι θ προοπτικι. Θ προοπτικι για τουσ
αρχαιολόγουσ για τθν ανάδειξθ μια κζςθσ ςθμαντικότατθσ ςτον παγκόςμιο
αρχαιολογικό χάρτθ τθσ Κατϊτερθσ Ραλαιολικικισ, και για τουσ κατοίκουσ, θ
προοπτικι ότι αυτό το πρόγραμμα κα αναδείξει το χωριό και τθν περιοχι τθν ςτιγμι
που θ ελλθνικι απομακρυςμζνθ επαρχία, μαράηει διαρκϊσ.
Αυτι θ προοπτικι ενϊνει ςε ζνα πρϊτο επίπεδο τθν ερευνθτικι ομάδα και
τουσ κατοίκουσ του χωριοφ, με ςυνεχϊσ αυξανόμενο το πάκοσ τθσ ομάδασ για
ζρευνα ςτθν περιοχι και τθν φιλοξενία του χωριοφ να μεγεκφνεται με γεωμετρικι
πρόοδο. Τα ευριματα των ερευνϊν εκτίκενται και μελετϊνται ςτο εργαςτιριο του
Ρρογράμματοσ, το οποίο βρίςκεται ςτο Δθμοτικό Σχολείο του χωριοφ, που πλζον
δεν λειτουργεί. Εκεί θ ερευνθτικι ομάδα μελετά το υλικό, εργάηεται για τθν
παραγωγι αποτελεςμάτων, αλλά επίςθσ ςυναντά και τουσ κατοίκουσ του χωριοφ, οι
οποίοι παρουςιάηουν απορία και ταυτόχρονα ενδιαφζρον και υπερθφάνεια για τθν
ζρευνα που πραγματοποιείται ςτο χωριό τουσ, ενϊ πολφ ςυχνά εμπλζκονται ςτθν
διαδικαςία φζροντασ πετρϊματα που εκείνοι βλζπουν επεξεργαςία για να τα
ταυτοποιιςεισ ι όχι θ ομάδα. Το ςυναίςκθμα τθσ χαράσ και τθσ απογοιτευςθσ όταν
ακοφγεται από τουσ ειδικοφσ ςτισ λικοτεχνίεσ, το «μπράβο, είναι εργαλείο» και
αντίςτοιχα «είναι φυςικά ςπαςίματα, αλλά δεν πειράηει ςθμαντικι προςπάκεια»,
είναι χαρακτθριςτικό ςε όλουσ. Ο χϊροσ του εργαςτθρίου αποτελεί ζνα ηωτικισ

36

https://www.youtube.com/watch?v=5nIJakiPLJ8
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ςθμαςίασ κφτταρο για το χωριό και ζνα ςθμείο πραγματικισ ςυνάντθςθσ,
κοινωνικοποίθςθσ και αλλθλεπίδραςθσ αρχαιολόγων και κοινοφ.
Ιδθ από τθν αρχι τθσ ζρευνασ θ διευκφντρια του προγράμματοσ
ςε μια διαδικαςία να ενθμερϊνει, να διεκδικεί οικονομικοφσ πόρουσ, και να
παρουςιάηει το όραμα και τθν εξζλιξθ των ερευνϊν ςε τοπικοφσ και
δθμοτικοφσ φορείσ, διοικθτικζσ αρχζσ, εφορείεσ αρχαιοτιτων και λοιποφσ
επιςτιμονεσ, με τισ πρϊτεσ δθμοςιεφςεισ ςτον τοπικό, αλλά και ευρείασ
κυκλοφορίασ, τφπο, να γίνονται πραγματικότθτα37. Θ ίδια, ςθμειϊνει ςτο
περιοδικό Αρχαιολογία και Τζχνεσ (2012) ότι, «Χάρθ ςτθν απόφαςθ του
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ να επενδφςει ςτον —παραμελθμζνο, τουλάχιςτον
ςτθν Ελλάδα— τομζα τθσ παλαιολικικισ αρχαιολογίασ, τα Ροδαφνίδια είναι
ςιμερα θ πρϊτθ κζςθ τθσ Κατϊτερθσ Παλαιολικικισ Εποχισ ςτον ελλαδικό
χϊρο που αναςκάπτεται ςυςτθματικά και ςτο πλαίςιο των ερευνϊν
εκπαιδεφονται φοιτθτζσ αρχαιολογίασ. τθν πρϊτθ αναςκαφικι περίοδο του
πενταετοφσ προγράμματοσ ςυμμετείχαν ερευνθτζσ αρχαιολογίασ και
γεωεπιςτθμϊν από τα Πανεπιςτιμια Πάτρασ, Αιγαίου, Ακθνϊν, Οξφόρδθσ,
Λονδίνου και αουκάμπτον, κακϊσ και από το Εκνικό Κζντρο Επιςτθμονικϊν
Ερευνϊν τθσ Γαλλίασ. Θ ζρευνα χρθματοδοτικθκε από το Πανεπιςτιμιο
Κριτθσ, τθ Γ. Γ. Αιγαίου και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και τθν Περιφζρεια

Εικόνα 36 Δοκιμαςτικζσ τομζσ ανάμεςα ςτουσ ελαιϊνεσ των κτθμάτων
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Lesvos news: http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/eyrimata-terastiasarhaiologikis-axias-oloklirothike-o-kyklos, Εφθμ. Κακθμερινι:
http://www.kathimerini.gr/780577/article/epikairothta/ellada/lesvos-li8ina-ergaleia-sparmena-stoxwma, Εmprosnet: http://www.emprosnet.gr/politismos/i-nena-galanidou-mila-gia-tis-anaskafes-starodafnidia-video, και ςειρά άλλων.
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Βορείου Αιγαίου.»38
Το Καλοκαίρι του 2014, και ενϊ οι ζρευνεσ (αναςκαφι και επιφανειακι)
επιφανειακι) ζχουν φζρει ςτο φωσ απρόςμενα πολλά διαγνωςτικά εργαλεία τθσ
τθσ Κατϊτερθσ Ραλαιολικικισ, ενϊ υπάρχουν και τα πρϊτα αποτελζςματα από τισ
από τισ απόλυτεσ χρονολογιςεισ, και ενϊ θ ερευνθτικι ομάδα ζχει βρει τουσ
ρυκμοφσ τθσ, και το χωριό τθν ζχει αγκαλιάςει με ςυνεχϊσ αυξανόμενο το
ενδιαφζρον, πραγματοποιείται ςτο προαφλιο του Δθμοτικοφ Σχολείου/εργαςτθρίου
Σχολείου/εργαςτθρίου του προγράμματοσ, μια ευρείασ απιχθςθσ εκδιλωςθ
παρουςίαςθσ των επίςθμων αποτελεςμάτων των ερευνϊν, με τθν παρουςία τθσ
πλειοψθφίασ των κατοίκων του χωριοφ, των τοπικϊν φορζων, του Ρολιτιςτικοφ
Συλλόγου, των Δθμοτικϊν Αρχϊν, κακϊσ και Διοικθτικϊν Αρχϊν, όπου το ζργο
αγκαλιάςτθκε από όλουσ και παρουςιάςτθκε ςθμαντικό ενδιαφζρον για τθ
ςυνζχεια και τθ διεφρυνςι του. Θ επιλογι του χϊρου τθσ εκδιλωςθσ δεν ιταν
κακόλου τυχαία, κακϊσ πραγματοποιικθκε ςτο χϊρο εργαςίασ και ζκκεςθσ των
ευρθμάτων και ζτςι ακολοφκθςαν ξεναγιςεισ, αλλά επίςθσ ο χϊροσ αποτελεί και το
ςθμείο ςυνάντθςθσ αρχαιολόγων και κοινοφ. Θ απιχθςθ του Ρρογράμματοσ
αυξάνεται διαρκϊσ, τοπικά, εκνικά, και διεκνϊσ, τα αφιερϊματα, οι ςυνεντεφξεισ
και τα δθμοςιεφματα επίςθσ39, οι δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά και
ςυνζδρια, οι επιςκζψεισ από διαφορετικζσ κατθγορίεσ και ομάδεσ πολιτϊν αλλά και
πολιτικϊν αρχϊν, το ίδιο, αποκτϊντασ ζτςι τθ δικιά τθσ ταυτότθτα θ κζςθ, και θ
ομάδα.

38

Αrchaeology & arts:
http://www.archaiologia.gr/blog/2012/11/05/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%C
E%BA%CE%AE-%CE%B7-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF/
39
Αφιζρωμα ςτο www.archaiologia.gr:
http://www.archaiologia.gr/blog/2017/09/13/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%C
E%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%A
E-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%AE/
Αφιζρωμα για το Ραλαιολικικό Σεμινάριο ςτθν Ακινα, ςτο http://www.mytilene.gr:
http://www.mytilene.gr/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B
F-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%BC/
Συνζντευξθ ςτο TEDxLesvos: https://www.youtube.com/watch?v=5nIJakiPLJ8
Συνζντευξθ ςτθν ΕΤ1: http://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/voreio_aigaio/lesvos-monadiki-stavalkania-anaskafi-sta-rodafnidia-apoklistikes-ikones/
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Το Καλοκαίρι του 2017, ζχει κλείςει
θ πρϊτθ πενταετία του Ρρογράμματοσ και
πραγματοποιείται θ ζκτθ αναςκαφικι
περίοδοσ40. Μετά από πζντε χρόνια
αναςκαφϊν ςτα οδαφνίδια, θ ομάδα ζχει
γίνει απαραίτθτθ ςτουσ κατοίκουσ του
χωριοφ, με προςμονι για τθν άφιξι τθσ τα
Καλοκαίρια, και δυςφορία με τθν
αποχϊρθςι τουσ το Φκινόπωρο, και
αντίςτοιχα, τα οδαφνίδια και το Λιςβόρι
ζχουν γίνει κομμάτι τθσ ηωισ τθσ ομάδασ,
με αμείωτο το ερευνθτικό ενδιαφζρον, το
πάκοσ για τθν ανακάλυψθ και τθν αγάπθ
για τθν φφςθ και τθν γνωριμία με αυτιν,
κακϊσ και για τθ ςυναναςτροφι με τουσ
κατοίκουσ του χωριοφ και τθν ευχαρίςτθςθ

Εικόνα 37 Κράτθςθ για τραπζηι τθσ ομάδασ ςτο
πανθγφρι του χωριοφ. Καλοκαίρι 2017

τθσ φιλοξενίασ που δζχεται,
με τθν ςυμμετοχι ςε όλεσ
τισ εκδθλϊςεισ (γιορτι
γλυκάνιςου, γλζντια του
Ρολιτιςτικοφ
Συλλόγου,
πανθγφρια κλπ) (Εικ. 37).
Συνυπάρχουν
και
ανταλλάςςουν εμπειρίεσ,
ιδζεσ
απόψεισ,
ςτο
εργαςτιριο, ςτθν αγορά και
ςτα καφενεία τθσ (εικ. 38),
ςτισ ταβζρνεσ και ςε όλεσ τισ
εκφάνςεισ τισ κακθμερινότθτασ, αυτιν τθν περίοδο. Οι κάτοικοι δείχνουν
ςυνεχϊσ αυξανόμενο ενδιαφζρον, με τθν επιςκεψιμότθτα να διευρφνεται,
τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν αναςκαφικι διαδικαςία το ίδιο, κακϊσ και το
ενδιαφζρον τουσ να μελετοφν οι ίδιοι τισ πζτρεσ που υπάρχουν ςτα κτιματα

Εικόνα 38 Μζλθ τθσ ομάδασ ςτα καφενεία του χωριοφ.
Καλοκαίρι 2017

40

Το 2017 ξεκίνθςε το δεφτερο πενταετζσ πρόγραμμα ςυςτθματικισ ζρευνασ, προβολισ και
διάχυςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ (2017-2021). Τθ διεπιςτθμονικι ζρευνα του 2016 χρθματοδοτεί
το Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, ο Διμοσ Λζςβου, θ Γενικι Γραμματεία Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ,
το κοινωφελζσ Μδρυμα Λ.Φ. Κωςτοποφλου και το Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ Βορείου Αιγαίου.

102

τουσ.

Εικόνα 39 Επίςκεψθ των Δθμοτικϊν και τοπικϊν αρχϊν ςτθν αρχαιολογικι κζςθ. Καλοκαίρι 2016

Κοινι αποτφπωςθ όλων αυτϊν αποτελεί και το κοινό όραμα, όπωσ
παρακάτω κα δοφμε ότι αποτυπϊκθκε ςτισ απαντιςεισ των κατοίκων, ωσ βαςικι
ανάγκθ ανάπτυξθσ και ανάδειξθσ τθσ κζςθσ και του χωριοφ, και όπωσ
χαρακτθριςτικά το περιγράφει θ διευκφντρια του Ρρογράμματοσ Νζνα Γαλανίδου
(2017) ςε ανακοίνωςι τθσ41 «Κοινό όραμα των κατοίκων τθσ περιοχισ, τθσ
Δθμοτικισ Αρχισ και τθσ Περιφερειακισ Αρχισ αποτελεί θ δθμιουργία ενόσ Κζντρου
Σεκμθρίωςθσ, Πλθροφόρθςθσ και Εκπαίδευςθσ για τθν Παλαιολικικι Κλθρονομιά
του Αιγαίου. Θ ςφηευξθ τθσ Παλαιολικικισ αρχαιολογίασ με τθν τοπικι οικονομία κα
ςυμβάλει ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ νότιασ Λζςβου. Θ παρουςία τθσ
επιςτθμονικισ ομάδασ ςτθ χτυπθμζνθ από τον Εγκζλαδο περιοχι δθμιουργεί τισ
προχποκζςεισ για τθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ με πυλϊνεσ τθν πολιτιςτικι
κλθρονομιά και τθν πρωτογενι παραγωγι. Ζτςι κα δθμιουργθκεί ζνα επιπλζον
ςθμείο αναφοράσ των κατοίκων και των επιςκεπτϊν τθσ Λζςβου». Τελευταίο ςθμείο
που κα αποτελζςει ςθμαντικό ςθμείο τθσ ταυτότθτασ τθσ κζςθσ και τθσ μαηικισ τθσ
προβολισ ςτο κοινό και επικοινωνίασ με αυτό, είναι ο ιςτότοποσ τθσ αρχαιολογικισ
κζςθσ που ετοιμάηεται.

41

http://www.archaiologia.gr/blog/2017/10/04/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%
CE%BA%CE%BD%CF%8D%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CF%8C%CF%84/
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4.4. Αντικεύμενο και ςχεδιαςμόσ τησ ϋρευνασ
Θ παροφςα μελζτθ επιχειρεί να διερευνιςει τθ ςχζςθ τθσ
αρχαιολογικισ κζςθσ ςτα οδαφνίδια τθσ Λζςβου με το ευρφ κοινό, κακϊσ
και τθ ςθμαςία τθσ ςτθν ταφτιςθ των κατοίκων του χωριοφ με αυτιν, ωσ
κομμάτι τθσ δικισ τουσ κλθρονομιάσ και ταυτότθτασ. Ειδικότερα, αντικείμενο
τθσ είναι να προςεγγίςει αυτι τθ ςχζςθ εξετάηοντασ τθν πρόςλθψθ και τισ
ςτάςεισ του κοινοφ του χωριοφ, απζναντι ςτθν αρχαιολογικι διαδικαςία, τθ
γνϊςθ που παράγεται απ’ αυτιν και τθν ίδια τθν αρχαιολογικι κζςθ ωσ
«κιβωτοφ» τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ και ωσ παράγοντα για τθν ανάπτυξθ και
ανάδειξι του. Επιχειρείται θ ανίχνευςθ των παραγόντων που ζχουν
επιδράςει ςτθ διαμόρφωςθ των διαφορετικϊν ςτάςεων απζναντι ςτα
προϊςτορικά κατάλοιπα, τουσ αρχαιολόγουσ και το αρχαιολογικό ζργο. Τα
παραπάνω αποτελοφν ςθμαντικό εργαλείο για τθν αυτογνωςία τθσ
ερευνθτικισ ομάδασ και τον ςχεδιαςμό μελλοντικϊν δράςεων. Ραράλλθλα
αποτελεί το υπόβακρο ςε μια προςπάκεια διερεφνθςθσ των αντιλιψεων
που αναπτφςςονται ςε ζναν μικρό αγροτικό τόπο με κατοίκουσ που
εκκλθςιάηονται τακτικά και, που δεν είχαν κανζνα προθγοφμενο
παλαιολικικό άκουςμα, πόςο μάλλον εμπειρία για άλλθ πλθν τθσ βιβλικισ
περιγραφισ αφιγθςθ για τθν καταγωγι κι εξζλιξθ του ανκρϊπου. Τζλοσ
αποτελεί μια βάςθ ςφνδεςθσ τθσ κζςθσ και του χωριοφ με το υπόλοιπο νθςί,
αλλά και με τουσ άλλουσ παράγοντεσ που αναδεικνφουν το χωριό με τθν
ιδιαίτερθ αυτι και πολφ παλιά κλθρονομιά, ορίηοντασ τθ κζςθ ωσ τοπόςθμο
τθσ ιςτορίασ του πολιτιςμοφ ςτθ Λζςβο.

4.4.1. Σα ερευνητικϊ ερωτόματα
Με τθν ζρευνά μασ επιχειριςαμε να απαντιςουμε τα εξισ:
Α) Σο προφίλ (φφλο, θλικία, επίπεδο εκπαίδευςθσ και κζςθ ςτθν
απαςχόλθςθ) των κατοίκων του χωριοφ. Θ κφρια ερευνθτικι υπόκεςθ είναι
ότι το κοινό αποτελείται από διαφορετικζσ ομάδεσ που ζχουν διαφορετικά
χαρακτθριςτικά αλλά και διαφορετικζσ αντιλιψεισ για τθν αρχαιολογικι
κλθρονομιά (βλζπε περί ταυτότθτασ κεφ. 2), οι οποίεσ επθρεάηουν και
ςυντελοφν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςτάςθσ και τθσ ςχζςθσ με τον αρχαιολογικό
χϊρο.
Β) Σθν επιςκεψιμότθτα του χϊρου των αναςκαφϊν. Δθλαδι κατά
πόςο, και πόςο ςυχνά το κοινό του χωριοφ επιςκζπτεται τθν αρχαιολογικι
κζςθ ςτα οδαφνίδια, το χρονικό διάςτθμα που πραγματοποιοφνται οι
αναςκαφζσ. Αυτό κα μασ επιτρζψει να κατθγοριοποιιςουμε τουσ επιςκζπτεσ
ςε ομάδεσ ανάλογα με τθ ςυχνότθτα επίςκεψισ τουσ και να διερευνιςουμε
κατά περίπτωςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ, τισ ανάγκεσ και τισ
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προςδοκίεσ τουσ από τθν αρχαιολογικι κζςθ. Επιπλζον, κα φανεί πολφ χριςιμθ
ςτθν προςπάκεια αποτφπωςθσ των δυνατοτιτων και των προοπτικϊν του
μζλλοντοσ.
Γ) Σα κίνθτρα επίςκεψθσ ςτθν αναςκαφι. Ροιζσ δθλαδι είναι εκείνεσ οι
παράμετροι που λειτουργοφν ενκαρρυντικά προσ τθν κατεφκυνςθ επίςκεψθσ του
χϊρου των οδαφνιδίων.
Δ) Σουσ αναςταλτικοφσ παράγοντεσ για τθν πραγματοποίθςθ επιςκζψεων και
τθν επαφι με τθν αρχαιολογικι ομάδα επί το ζργον. Θ ανίχνευςθ των παραγόντων
αυτϊν αποτελεί κεντρικό ηθτοφμενο τθσ ζρευνασ και κα πραγματοποιθκεί τόςο
μζςω τθσ καταγραφισ των απαντιςεων των μθ‐εμπλεκόμενων για τισ αιτίεσ μθ
επίςκεψισ τουσ, όςο και μζςω τθσ διερεφνθςθσ άλλων παραγόντων που ζχουν
ςυντελζςει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςχζςθσ του κοινοφ με τθν αρχαιολογικι του
κλθρονομιά και κατ’ επζκταςθ με τα οδαφνίδια.
Ε) Σθ ςχζςθ των κατοίκων του χωριοφ με τθν ιςτορικι γνϊςθ που παράγεται
από τθν αρχαιολογικι δραςτθριότθτα ςτα Ροδαφνίδια. Με αυτόν τον τρόπο
ανιχνεφεται και θ γνϊςθ των κατοίκων για τθν καταγωγι και τθν εξζλιξθ του
ανκρϊπου και ο ενδεχόμενοσ μεταςχθματιςμόσ τθσ μετά το πζρασ των αναςκαφϊν.
Η) Σθ ςθμαςία που αποδίδει το χωριό ςτθν αρχαιολογικι κζςθ, τα ευριματα,
αλλά και τθν επικυμία ςυνζχιςθσ των ερευνϊν. Καταγράφεται πϊσ οι ίδιοι
αντιλαμβάνονται τθν αναςκαφικι διαδικαςία και τα ευριματα που φζρνει ςτο φωσ
και ποια εκτιμοφν κα πρζπει να είναι θ ςυνζχεια και για ποιοφσ λόγουσ. Με αυτόν
τον τρόπο αποτυπϊνονται προτάςεισ για το παρόν και το μζλλον τθσ ςχζςθσ και των
επικυμιϊν του κοινοφ ςχετικά με τθ διαδικαςία των αναςκαφϊν, τθν ζκκεςθ των
ευρθμάτων κακϊσ και το μζλλον του αρχαιολογικοφ χϊρου.
Τα παραπάνω ερευνθτικά ηθτοφμενα πλαιςιϊνονται από τθ διερεφνθςθ των
τάςεων και των αντιλιψεων τθσ τοπικισ κοινότθτασ για τθν πολιτιςτικι τθσ
κλθρονομιά. Θ ζρευνα κα επιχειριςει να προςδιορίςει τθν ζννοια τθσ τοπικισ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ μζςα από τθ ςθμαςιοδότθςθ που τθσ αποδίδει θ ίδια θ
κοινότθτα. Επιπλζον, κα αναηθτθκοφν οι διαδικαςίεσ που ζχουν ςυντελζςει ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ ςχζςθσ τθσ κοινότθτασ με τθν αρχαιολογικι κλθρονομιά, ωσ
ερμθνευτικό εργαλείο ςτθν προςπάκεια διερεφνθςθσ τθσ άμεςθσ ςχζςθσ και
εμπλοκισ του κοινοφ με το πρόγραμμα που λαμβάνει μζροσ ςτο χωριό του. Τζλοσ, θ
ζρευνα κα προςπακιςει να αναδείξει κατευκφνςεισ, μεκόδουσ και πρακτικζσ που
μποροφν να αξιοποιθκοφν, για τθν άρςθ των αναςταλτικϊν παραγόντων εμπλοκισ
και τον επαναπροςδιοριςμό τθσ ςχζςθσ αρχαιολόγων και πολιτϊν ςτθν περιοχι.
Ενιςχυτικά προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, θ ζρευνα επιχειρεί να καταγράψει μια
πρϊτθ τάςθ των ενδιαφερόντων τθσ τοπικισ κοινότθτασ για τθν αρχαιολογικι τθσ
κλθρονομιά, αλλά και για ευρφτερεσ μορφζσ και εκφάνςεισ τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ του χωριοφ. Αποτελεί ζτςι ζνα προπαραςκευαςτικό ςτάδιο, για τθν
οργάνωςθ προγραμμάτων εμπλοκισ τθσ κοινότθτασ με το πρόγραμμα, πάντοτε με
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γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, τθσ τοπικισ
κοινότθτασ του Λιςβορίου.

4.4.2. Μϋθοδοι
Στο πλαίςιο τθσ επιτόπιασ ζρευνασ ζνα πλοφςιο ςφνολο
πλθροφοριϊν –ίςωσ το βαςικότερο για τθν προςπάκεια αυτι– προζκυψε
από ςυνεντεφξεισ και ςυηθτιςεισ με κατοίκουσ του χωριοφ, από περιθγιςεισ
μαηί τουσ, κακϊσ και από τθν παρατιρθςθ του χϊρου, των ανκρϊπων, των
καιρικϊν φαινομζνων και του τοπίου, όπωσ αυτό διαμορφϊνεται μζςα από
τισ εναλλαγζσ των εποχϊν του χρόνου. Μία ακόμα πθγι υλικοφ ιταν ο
τοπικόσ Τφποσ και οι εκδθλϊςεισ των τοπικϊν πολιτιςτικϊν ςυλλόγων τθσ
περιοχισ. Θ μελζτθ μζρουσ του αρχείου τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ Λιςβορίου
οδιγθςε ςε μια πλθρζςτερθ εικόνα των διαδικαςιϊν παραγωγισ και
αναπαραγωγισ τθσ λιςβοριανισ ταυτότθτασ. Σθμαντικι πθγι ερευνθτικοφ
υλικοφ ιταν ακόμα το διαδίκτυο και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, όπου οι
κοινότθτεσ ανκρϊπων ςυγκροτοφνται με βάςθ τα κοινά τουσ ενδιαφζροντα,
τισ πεποικιςεισ τουσ για το παρελκόν, τισ προςδοκίεσ τουσ για το μζλλον και
φυςικά, τθν κοινι τουσ καταγωγι. Πλεσ οι πθγζσ που αναφζρκθκαν
παραπάνω, αναφζρονται όχι μόνο ςε γεγονότα αλλά και ςε εμπειρίεσ,
αναμνιςεισ, ςυναιςκιματα και ςε ζνα πλικοσ άλλων αναπαραςτάςεων του
ευρφτερου αφθγιματοσ που αναπτφςςεται γφρω από το λιςβοριανό παρόν
και παρελκόν. Θ ανκρωπολογικι προςζγγιςθ εςτίαςε ςτο τοπίο που
περιβάλλει το χωριό και τθν αρχαιολογικι κζςθ ςτα οδαφνίδια και ςτουσ
τρόπουσ με τουσ οποίουσ αυτό γίνεται αντιλθπτό. Κοινό ςθμείο ςτον τρόπο
που τα μζλθ τθσ κοινότθτασ αντιμετϊπιςαν τα ερωτιματα ςχετικά με «τα
αρχαία» ιταν θ αρχικι τουσ δυςκολία να μιλιςουν για αυτά. Οι ενδοιαςμοί,
οι αντιςτάςεισ και τα εμπόδια των πλθροφορθτϊν ςτθν άρκρωςθ ενόσ
προςωπικοφ λόγου για τθν αρχαιότθτα ςχετίηονται τόςο με τθν θγεμονικι
κζςθ του ακαδθμαϊκοφ αφθγιματοσ, το οποίο γνωρίηουν αβζβαια και
κατανοοφν αναςφαλϊσ, όςο και με τθ δικι μου κζςθ ωσ ερευνιτριασ, θ
οποία ζφερε μια ςαφι ςυνδιλωςθ των όςων υπζκεταν ότι ιδθ γνωρίηω. Θ
αρχικι προςπάκεια να μου μιλιςουν για τα οδαφνίδια κινοφνταν γφρω
από τισ αςφαλείσ γνϊςεισ που είχαν αποκομίςει τθν παρουςία μασ εκεί, από
τθ ςυνεχι παρουςίαςθ του προγράμματοσ από τθ Νζνα Γαλανίδου, από το
ζντυπο υλικό όπου ςυχνά γίνονται δθμοςιεφςεισ και αφιερϊματα. Ακόμα,
εντοπίηονται αναμνιςεισ που μοιράηονται οι Λιςβοριανοί, όπωσ για
παράδειγμα τα ικθ και τα ζκιμά τουσ.
Θ μζκοδοσ για τθν προςπζλαςθ του ερευνθτικοφ ηθτοφμενου ιταν θ
ποςοτικι ζρευνα κοινοφ, ςε δείγμα του πλθκυςμοφ τθσ Κοινότθτασ
Λιςβορίου. Θ ςυλλογι των πλθροφοριϊν πραγματοποιικθκε με τθ
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διενζργεια προςωπικϊν ςυνεντεφξεων, μζςω ενόσ δομθμζνου ερωτθματολογίου. Θ
μζκοδοσ αυτι κρίκθκε καταλλθλότερθ, διότι με αυτόν τον τρόπο κα
ανταποκρινόταν ςτο ερωτθματολόγιο αρκετά μεγάλο δείγμα των κατοίκων τθσ
Κοινότθτασ. Επίςθσ, θ μελζτθ του τφπου (ςυνολικά ςτα ΜΜΕ, θλεκτρονικά και
ζντυπα), των παρουςιάςεων (τοπικά και ευρφτερα) και οι δραςτθριότθτεσ του
κοινοφ (επιςκζψεισ ςτο εργαςτιριο και ςτθν αναςκαφι, εμπλοκι και ςυμμετοχι
ςτθν αναςκαφι και ςτθν επιφανειακι ζρευνα, θ υλικι βιωματικι επαφι με τα
ευριματα, οι ξεναγιςεισ ςε ομάδεσ, φορείσ και Αρχζσ, θ κακθμερινι
αλλθλεπίδραςθ τθσ αναςκαφικισ ομάδασ με τθν τοπικι ςφγχρονθ πραγματικότθτα
και τισ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ) ςε ςχζςθ με το πρόγραμμα και τθν κζςθ,
αποτζλεςαν ςθμαντικι πθγι καταγραφισ τθσ επαφισ αρχαιολόγων και κοινοφ. Θ
ζρευνα πραγματοποιικθκε το Καλοκαίρι του 2017 τουσ μινεσ Αφγουςτο και
Σεπτζμβρθ, κατά τουσ οποίουσ πραγματοποιικθκε και θ αναςκαφικι περίοδοσ.

4.4.3. Η δομό του ερωτηματολογύου
Ο ςχεδιαςμόσ και το περιεχόμενο του ερωτθματολογίου ςτθρίχτθκε ςτθ
βιβλιογραφικι ζρευνα και ςτθ μελζτθ αντίςτοιχων ερευνϊν που ζχουν γίνει ςτο
εξωτερικό και ςτθν Ελλάδα (Merriman 1991, Prentice 1994, Σολομϊν et al. 2010).
Ραράλλθλα, όμωσ, προςαρμόςτθκε ςτισ ανάγκεσ και τα ερευνθτικά ερωτιματα τθσ
παροφςασ ζρευνασ. Θ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ ιταν 10 ζωσ 30 λεπτά. Το
ερωτθματολόγιο περιλαμβάνει ςυνολικά 22 ερωτιςεισ. Οι περιςςότερεσ είναι
κλειςτοφ τφπου, δθλαδι ερωτιςεισ ςτισ οποίεσ θ απάντθςθ ιταν εκ των προτζρων
δομθμζνθ, είχαν προβλεφκεί όλεσ οι εκδοχζσ των απαντιςεων και ο ερωτϊμενοσ
κλικθκε να επιλζξει μια από αυτζσ. Ραράλλθλα, υπάρχουν και ζξι θμίκλειςτεσθμιανοιχτζσ ερωτιςεισ, ςτισ οποίεσ διατυπϊνεται μια ερϊτθςθ κλειςτοφ τφπου με
τθ δυνατότθτα οι λοιπζσ εκδοχζσ τθσ να ςυμπλθρωκοφν από τον ερωτϊμενο, ςτθν
περίπτωςθ που αυτζσ δεν είχαν προβλεφκεί από τον ερευνθτι. Επιπλζον, υπάρχουν
επτά ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου, που επιτρζπουν ςτον ερωτϊμενο να διατυπϊςει
αυκόρμθτα τθν γνϊμθ του, χωρίσ να επθρεαςτεί από ζννοιεσ και κζματα που
τίκενται ςτθν πορεία τθσ ςυνζντευξθσ. Αναφορικά με τισ κλειςτζσ ερωτιςεισ του
ερωτθματολογίου, ακολουκικθκε ο τφποσ των πολλαπλϊν επιλογϊν. Σε κάποιεσ
ερωτιςεισ οι ερωτϊμενοι είχαν τθ δυνατότθτα επιλογισ μιασ απάντθςθσ, ενϊ όπου
κρίκθκε απαραίτθτο, δόκθκε θ δυνατότθτα πολλαπλισ απάντθςθσ. Το
ερωτθματολόγιο ξεκινάει με μια μικρι ειςαγωγικι παράγραφο, ςτθν οποία θ
υπάρχει θ ςφςταςθ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, κζτοντασ ζτςι το ευρφτερο πλαίςιο τθσ
ταυτότθτασ και των ςτόχων τθσ ζρευνάσ τθσ. Αρχικά καταγράφεται θ θμερομθνία
πραγματοποίθςθσ τθσ ςυνζντευξθσ και ο τόποσ ςτον οποίο πραγματοποιικθκε.
Ακολουκεί θ καταγραφι δφο δθμογραφικϊν ςτοιχείων, του φφλου και τθσ θλικίασ,
που ςχετίηονται με τα ςτρϊματα που ζχουμε ορίςει ςτθν επιλογι του δείγματοσ. Τα
ςτοιχεία αυτά κρίκθκε ςκόπιμο να μπουν ςτθν αρχι του ερωτθματολογίου
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προκειμζνου να διευκολφνουν τθν προςπάκειά μασ, ϊςτε το δείγμα να είναι
κατανεμθμζνο ςε όλεσ τισ υποομάδεσ των παραπάνω χαρακτθριςτικϊν.
Κατά αυτόν τον τρόπο, ςυνζβαλε ςτον καλφτερο ζλεγχο τθσ πορείασ τθσ
ζρευνασ. Τα υπόλοιπα δθμογραφικά ςτοιχεία (κζςθ ςτθν απαςχόλθςθ και
οικονομικι κατάςταςθ), ακολουκοφν. Ακολοφκθςε θ ερϊτθςθ 5 (Ρόςα
χρόνια είςτε κάτοικοσ ςτο Λιςβόρι). Το κριτιριο τθσ διαβίωςθσ ςτο Λιςβόρι
αποτελεί ςθμαντικό κριτιριο που ζχουμε κζςει ςτθν επιλογι των
ςυμμετεχόντων, για λόγουσ που εξυπθρετοφν τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ και
κα εξθγιςουμε παρακάτω. Ακολουκοφν οι ερωτιςεισ 6‐10 που αφοροφν
ςτισ ςτάςεισ και αντιλιψεισ του κοινοφ για τθν Ραλαιολικικι αρχαιολογία
και τθν Ραλαιολικικι εποχι κακϊσ και τθν άποψθ για τθν καταγωγι και
εξζλιξθ του είδουσ μασ, τθ ςυνειρμικι «νοθματοδότθςθ» όλων αυτϊν από
τουσ κατοίκουσ του χωριοφ. Στθν ςυνζχεια οι ερωτιςεισ 11-13 που
αποτυπϊνουν τθν επιςκεψιμότθτα, τθ ςυχνότθτα επίςκεψθσ, τουσ λόγουσ
τθσ επίςκεψθσ και τουσ λόγουσ τθσ μθ‐πραγματοποίθςθσ μιασ επίςκεψθσ
ςτθν αρχαιολογικι κζςθ. Στθν ενότθτα αυτι αρχικά γίνεται
κατθγοριοποίθςθ των ερωτθκζντων ςε ομάδεσ ανάλογα με τθ ςυχνότθτα τθσ
επίςκεψθσ. Στθ ςυνζχεια κάκε ερωτϊμενοσ κατευκφνεται (με παραπομπζσ
και πάνω ςτο ερωτθματολόγιο) ςε διαφορετικζσ ερωτιςεισ που διερευνοφν
τουσ λόγουσ τθσ επίςκεψθσ ι τουσ λόγουσ τθσ επίςκεψθσ. Ακολουκοφν οι
ερωτιςεισ 14-20, οι οποίεσ διερευνοφν τθ γενικότερθ ςτάςθ του κοινοφ για
το παρελκόν, τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τθν πολιτιςμικι κλθρονομιά
του τόπου και ζχουν κομβικι ςθμαςία για τθν κατανόθςθ και ανάλυςθ των
αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ. Επίςθσ, ηθτικθκε από τουσ ερωτϊμενουσ να
αξιολογιςουν τθ ςθμαςία τθσ δραςτθριότθτασ και τθσ ςυμβολισ τθσ
αρχαιολογικισ κζςθσ που βρίςκεται ςτο χωριό, ςε ςχζςθ με τθν ςθμαςία τθσ
για τθν κατανόθςθ τθσ ιςτορίασ του ανκρϊπου, τθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ
πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ και τθσ αξίασ ι μθ, να ςυνεχιςτοφν οι αναςκαφζσ
και για ποιοφσ λόγουσ. Επιςθμαίνουμε ότι ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ
αξιολόγθςθσ, προτάςςεται θ φράςθ «από όςα γνωρίηετε ι ζχετε ακοφςει»,
κακϊσ ςτόχοσ μασ είναι να καταγραφεί θ γενικότερθ αντίλθψθ των
ερωτϊμενων και όχι απαραίτθτα οι γνϊςεισ τουσ. Θ ςτατιςτικι ανάλυςθ των
αποτελεςμάτων ζγινε με το ςφςτθμα SPSS (Statistical Package for Social
Sciences).

Σο ερωτηματολόγιο
Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ
Τμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ
ΡΜΣ Αρχαίοσ Κόςμοσ
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Ερωτθματολόγιο για τθν εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ τθσ Γεωργίασ Μπζκα με κζμα
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΡΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΣ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ. ( Το παράδειγμα τθσ αρχαιολογικισ κζςθσ ςτα
οδαφνίδια)
Ημερομθνία:
1.Φφλο:
1. Άνδρασ 2. Γυναίκα
2. Ηλικία:
1.10-18
2. 18 – 34
3. 35 – 50
4. 51 – 64
5. 65+
3. Επίπεδο εκπαίδευςθσ: Ροιο είναι το ανϊτερο επίπεδο εκπαίδευςθσ που ζχετε
ολοκλθρϊςει;
1 Απόφοιτοσ ι μερικζσ τάξεισ δθμοτικοφ
2 Απόφοιτοσ Γυμναςίου
3 Απόφοιτοσ λυκείου ι εξατάξιου Γυμναςίου
4 Απόφοιτοσ ΤΕΛ – ΛΕΚ
5 Απόφοιτοσ ΑΕΛ
6 Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ – Διδακτορικό
4. Ροια είναι θ κζςθ ςασ ςτθν απαςχόλθςθ;
1. Μιςκωτόσ του δθμόςιου τομζα
2. Μιςκωτόσ του ιδιωτικοφ τομζα
3. Αυτοαπαςχολοφμενοσ – ελεφκεροσ επαγγελματίασ
4. Οικιακά
5. Συνταξιοφχοσ
6. μακθτισ /Φοιτθτισ
7. Άνεργοσ
8 Αγρότθσ/ίςςα
9 Κλθρικόσ
Ερωτ. 5: Ρόςα χρόνια είςτε κάτοικοσ ςτο Λιςβόρι:
Ερωτ. 6: Ζχετε ακοφςει ποτζ τον όρο Ραλαιολικικι Αρχαιολογία?
ΝΑΙ ΟΧΙ
Αν θ απάντθςθ είναι ΝΑΙ πότε περίπου τθν ακοφςατε πρϊτθ φορά?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
Ερωτ. 7: Με ποια/εσ αφορμι/ζσ ακοφςατε για τθν Ραλαιολικικι Αρχαιολογία
1 Ωσ παιδί με τθν παρότρυνςθ του ςχολείου
2 Ωσ παιδί με τθν παρότρυνςθ του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ
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3 Ωσ ενιλικασ με δικι μου πρωτοβουλία από ενδιαφζρον ςτθν Λςτορία και
τθν Αρχαιολογία
4 Στα πλαίςια εκδρομισ – περιιγθςθσ ςε κάποια παλαιολικικι κζςθ
5 Από τθν Ραλαιολικικι κζςθ και τισ αναςκαφζσ ςτο Λιςβόρι ςτθ κζςθ
οδαφνίδια
6 Άλλθ αφορμι……………..
Ερωτ. 8: Ροιό είναι το πρϊτο πράγμα που ςασ ζρχεται ςτο μυαλό όταν ακοφτε
Ραλαιολικικι Αρχαιολογία?
1 Σπιλαια
2 Βραχογραφίεσ
3 Άνκρωποσ των Ρετραλϊνων
4 Μεγάλα κοπτικά εργαλεία από Λίκο
5 Άλλο
Ερωτ. 9: Πταν ακοφτε τθν λζξθ Ραλαιολικικόσ ποιο είναι το πρϊτο πραγγμα που ςασ
ζρχεται ςτο μυαλό;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Ερωτ. 10: Από που πιςτεφετε κατάγεται ο άνκρωποσ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Ερωτ. 11: Ζχετε επιςκεφκεί ποτζ τθν Ραλαιολικικι κζςθ ςτα οδαφνίδια κατά τθν
περίοδο των αναςκαφϊν?
ΝΑΛ
ΟΧΛ
Ερωτ. 11: Αν θ απάντθςθ είναι ΠΧΙ, που νομίηεται ότι οφείλεται?
1 Δεν ζχω ενθμερωκεί για τθν κζςθ και τισ αναςκαφζσ
2 Δεν με ενδιαφζρει θ αρχαιολογία
3 Βαριζμαι τισ αρχαιολογικζσ επιςκζψεισ γενικϊσ
4 Νομίηω ότι δεν κα το καταλάβω
5 Δεν ζχει τφχει - από αμζλεια
6 Δεν ζχω ελεφκερο χρόνο
8 Άλλοσ λόγοσ (ποιοσ;……………………………)
Ερωτ. 12: Αν θ απάντθςθ είναι ΝΑΙ. Ρόςο ςυχνά επιςκζπτεςτε ΤΑ οδαφνίδια κατά τθν
διάρκεια των αναςκαφϊν?
1 Τρεισ ι περιςςότερεσ φορζσ κατά τθν αναςκαφικι περίοδο
2 Μία ι δφο φορζσ
3 ζχω πάει ςυνολικά μια φορά
Ερωτ. 13: Με ποιεσ αφορμζσ ζχετε επιςκεφτεί τθν αρχαιολογικι κζςθ?
(πολλαπλι απάντθςθ)
1 Ωσ μακθτισ/τρια μετά από παρότρυνςθ των δαςκάλων μου
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2 Από γενικό ενδιαφζρον για το παρελκόν (για τισ αρχαιότθτεσ)
3 Από ειδικό ενδιαφζρον για τισ αρχαιότθτεσ τθσ Λζςβου
4 Για να δω τθν αρχαιολογικι κζςθ που είναι ςτο χωριό μου
5 Για να μάκω για τθν Ραλαιολικικι Λςτορία μζςα από τθν διαδικαςία των
αναςκαφϊν
6 Για να μάκω για τθν καταγωγι και εξζλιξθ του ανκρϊπου
7 Για να ςυνοδεφςω άλλουσ (φίλουσ, τουρίςτεσ, τα παιδιά μου, παρζα )
8. Ωσ αξιοκζατο – από περιζργεια
9 Άλλοσ λόγοσ (ποιοσ;……………………………………………….)
Ερωτ. 14: Ριςτεφετε ότι θ αρχαιολογικι κζςθ ςτα οδαφνίδια είναι ςθμαντικι; Γιατί;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
Ερωτ. 15:Κατά τθ γνϊμθ ςασ πόςο ςθμαντικό είναι να γνωρίηει κανείσ το παρελκόν του
τόπου του, τθν καταγωγι και τθν εξζλιξι του;
1 Ράρα πολφ
2 Ρολφ
3 Λίγο
4 Ρολφ λίγο
5 Κακόλου
Ερωτ. 16: Από όςα γνωρίηετε ι ζχετε ακοφςει πόςο ςθμαντικι είναι θ αναςκαφικι
δραςτθριότθτα και ςυμβολι τθσ Ραλαιολικικισ κζςθσ ςτα οδαφνίδια ςτθν κατανόθςθ
τθσ καταγωγισ και τθσ εξζλιξθσ του ανκρϊπινου είδουσ?
1.Ράρα πολφ
2.Ρολφ
3.Λίγο
4.Ρολφ λίγο
5.Κακόλου
6.Δεν το γνωρίηω
Ερωτ. 17: Από όςα γνωρίηετε ι ζχετε ακοφςει πόςο ςθμαντικι είναι θ αναςκαφικι
δραςτθριότθτα και ςυμβολι τθσ Ραλαιολικικισ κζςθσ ςτα οδαφνίδια ςτθν πολιτιςτικι
κλθρονομιά του τόπου ςασ;
1.Ράρα πολφ
2.Ρολφ
3.Λίγο
4.Ρολφ λίγο
5.Κακόλου
6.Δεν το γνωρίηω
Ερωτ. 18:Ριςτεφετε ότι τα λίκινα εργαλεία είναι αξίασ; Γιατί;
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
Ερωτ. 19: Από όςα γνωρίηετε ι ζχετε ακοφςει πόςο ςθμαντικό κομμάτι τθσ τοπικισ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ είναι κάκε ζνα από τα παρακάτω:
Α. Οι ευεργζτεσ τθσ πόλθσ και το ζργο τουσ 1 2
3
4
5
6
7
Β. Θ μουςικι παράδοςθ (χοροί, τραγοφδι κτλ) 1
2
3
4
5
6
7
Γ. Τα ικθ, ζκιμα και παραδόςεισ των Λιςβοριανϊν 1
2
3
4
5
6
7
Δ. Θ λαϊκι τζχνθ
1
2
3
4
5
6
7
Ε. Θ αρχαιολογικι κζςθ ςτα οδαφνίδια 1
2
3
4
5
6
7
Η. Ντόπιοι καλλιτζχνεσ και το ζργο τουσ 1
2
3
4
5
6
7
Θ. Κάτι άλλο (ποιο;…………………………………………………..) 1 2
3 4
5
6
7
Ερωτ. 20: Ρωσ αποκτιςατε τθ γνϊςθ ι εντφπωςθ που ζχετε για τα ςθμαντικότερα για
εςάσ τμιματα τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ; (μζχρι 5 απαντιςεισ).
1 Από το ςχολείο
2 Από τθν οικογζνεια
3 Από τθσ ςπουδζσ μου (ωσ φοιτθτισ)
4 Από προςωπικό ενδιαφζρον – διάβαςμα
5 Από ςυηθτιςεισ με φίλουσ – παρζεσ
6 Από τα (τοπικά) ΜΜΕ (ντοκιμαντζρ, αφιερϊματα κτλ)
7 Από επιςκζψεισ ςτισ τοπικζσ αρχαιολογικζσ κζςεισ
8 Από το internet
9 Από προςωπικό βίωμα, μνιμθ
10 Από αλλοφ – που – πωσ;
Ερωτ. 21:Ρωσ φαντάηεςτε τουσ πρϊτουσ κάτοικουσ ςτα οδαφνίδια;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Ερωτ. 22 :Θζλετε να ςυνεχιςτοφν οι αναςκαφζσ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΓΙΑΤΙ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….

112

4.4.4. Το δείγμα
Οι παράμετροι που κακόριςαν τον τρόπο επιλογισ του δείγματοσ
προςδιορίςτθκαν από τα χαρακτθριςτικά του πλθκυςμοφ του Λιςβορίου και τουσ
ςτόχουσ τθσ ζρευνάσ μασ. Ο υπό εξζταςθ πλθκυςμόσ αναφερόταν ςε ευρεία
θλικιακι κλίμακα, χωρίσ να αποκλείεται καμία θλικιακι κατθγορία, μόνιμουσ
κατοίκουσ του χωριοφ, ι με καταγωγι και χρόνια επαφι με το χωριό. Κακϊσ, κφριοσ
ςτόχοσ τθσ ερευνά μασ ιταν θ ανίχνευςθ τθσ ςχζςθσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ με τθν
αρχαιολογικι κζςθ ςτα οδαφνίδια και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου
τουσ, κακϊσ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ με το ζργο τθσ αρχαιολογικισ ομάδασ. Το
κριτιριο τθσ μακροχρόνιασ διαβίωςθσ κρίκθκε καταλλθλότερο από αυτό τθσ
εντοπιότθτασ, με τθν ζννοια του τόπου καταγωγισ ι του τόπου γζννθςθσ. Θ ζρευνα
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αποκλείει τουρίςτεσ ι περιςταςιακοφσ επιςκζπτεσ μιασ και θ ςχζςθ τουσ με τθ
κζςθ, διαμορφϊνεται ςταδιακά και υπό τθν επίδραςθ διαφορετικϊν κοινωνικϊν
και πολιτιςμικϊν παραγόντων από αυτοφσ που κα επιχειριςουμε να εξετάςουμε
ςτθν παροφςα ζρευνα. Πςον αφορά ςτθ μζκοδο δειγματολθψίασ, εφαρμόςτθκε θ
ςτρωματοποιθμζνθ ποςοςτιαία δειγματολθψία, θ οποία ςτοχεφει να
αντιπροςωπεφςει ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά ςτισ αναλογίεσ που αυτά μποροφν
να βρεκοφν ςτον ευρφτερο πλθκυςμό του χωριοφ. Κατά τθν ποςοςτιαία
δειγματολθψία, ορίςτθκαν τα ςτρϊματα με βάςθ το φφλο και τθν θλικία του
πλθκυςμοφ τθσ Κοινότθτασ. Τα κριτιρια αυτά επιλζχκθκαν, εφόςον ςτισ
περιςςότερεσ ζρευνεσ κοινοφ που ζχουν διεξαχκεί διεκνϊσ (Bourdieu και Darbe
1991, Merriman 1991), τα παραπάνω δθμογραφικά κριτιρια αποτελοφν κρίςιμεσ
μεταβλθτζσ, οι οποίεσ επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τθν επαφι με τθν πολιτιςμικι
κλθρονομιά και παράδοςθ. Ρροκειμζνου να ορίςουμε το απαραίτθτο δείγμα μασ ςε
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ςχζςθ με τισ δφο αυτζσ κατθγορίεσ, αντλιςαμε ςτοιχεία από τθν απογραφι
πλθκυςμοφ τθσ ΕΛΣΤΑΤ του 2011 κακϊσ και τα ςτοιχεία από τθν Τοπικι
Λιςβορίου. Στόχοσ μασ ιταν μια
αναλογικι κατανομι του δείγματόσ
μασ, προκειμζνου αυτό να είναι ‐κατά
το δυνατόν‐ αντιπροςωπευτικό.

4.5 Σα αποτελϋςματα
τησ επιτόπιασ ϋρευνασ
Σφμφωνα με τθν τελευταία
απογραφι τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ
Αρχισ το 2011 ςτο Λιςβόρι, ο
ςυνολικόσ αρικμόσ των κατοίκων
ιταν 408. Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ
Τοπικισ Κοινότθτασ Λιςβορίου οι
μόνιμοι κάτοικοι
του χωριοφ
ανζρχονται ςτουσ 320. Στθν ζρευνα
κοινοφ που πραγματοποιιςαμε το
Εικόνα 41 Οι θλικιωμζνοι κάτοικοι του
Λιςβορίου. Καλοκαίρι 2017
καλοκαίρι του 2017 ςυμμετείχαν 168
κάτοικοι αντιπροςωπεφοντασ τθ
γνϊμθ των κατοίκων (εικ. 40, 41, 42). Ζγινε προςπάκεια να καταγραφεί το
κοινωνικό τουσ προφίλ, ϊςτε να προκφψει μια εικόνα των ςυμμετεχόντων
και ζπειτα ερωτικθκαν ςχετικά με τθν επιςκεψιμότθτά τουσ ςτον χϊρο των
αναςκαφϊν, για τα κίνθτρα τθσ επίςκεψισ τουσ, για τθν ταφτιςθ του χωριοφ
με τθν αρχαιολογικι κζςθ και τθν ιςτορικι γνϊςθ που παρζχεται μζςω των
αναςκαφϊν, για τθ ςθμαςία που αποτυπϊνεται ςτο χωριό ςε ςχζςθ με τθν
αξία τθσ αρχαιολογικισ κζςθσ αλλά και τθσ ςυνζχειάσ τθσ.

Εικόνα 42 Οι μεςιλικεσ ερωτϊμενεσ κάτοικοι Λιςβορίου. Καλοκαίρι 2017
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4.5.1. Επιςκεψιμότητα
Οι 168 ερωτθκζντεσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα ζχουν επιςκεφτεί τον
χϊρο των αναςκαφϊν ςτα αδαφνίδια, με ποςοςτό 60,1% δθλαδι 101 άτομα ενϊ
το υπόλοιπο 39,9% δεν ζχει επιςκεφτεί τον χϊρο (γράφθμα 1).

Γράφθμα 1 Ρίτα με τα ποςοςτά αυτϊν που ζχουν επιςκεφκεί τθν
Ραλαιολικικι κζςθ ςτα αδαφνίδια
Από τα 101 άτομα που ζχουν επιςκεφτεί τον χϊρο των αναςκαφϊν
απάντθςαν ςτθν ερϊτθςθ ςχετικά με τθ ςυχνότθτα των επιςκζψεϊν τουσ οι 98. Από
αυτά 49 άτομα (29,2%) ζχουν επιςκεφτεί τον χϊρο μία ι δφο φορζσ, 39 άτομα
(23,2%) ζχουν επιςκεφτεί τρεισ ι περιςςότερεσ φορζσ και μόλισ 10 άτομα (6%)
ζχουν επιςκεφτεί μια μόνο φορά (γράφθμα 2).
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Γράφθμα 2 Συχνότθτα επιςκεψιμότθτασ

4.5.2. Κοινωνικό προφύλ
Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν ςυνολικά 168 άτομα, εκ των οποίων οι 92
ιταν άνδρεσ 54,8% και οι 76 ιταν γυναίκεσ 45,2% (πίνακασ 1).
Ρίνακασ 1 Αρικμόσ και ποςοςτό των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα
με κριτιριο το φφλο
Αρικμόσ
Ροςοςτό
Φφλο
Άνδρασ
92
54,8
Γυναίκα
76
45,2
Σφνολο
168
100,0
Το θλικιακό εφροσ των ςυμμετεχόντων ιταν από 10 ετϊν ζωσ 65 και
πάνω. Συγκεκριμζνα, 17 ανιλικοι θλικίασ 10-18 (10,1%), 18 άτομα θλικίασ
18-34 (10,7%), 39 άτομα θλικίασ 35-50 ετϊν (23,2%), θ πλειονότθτα θλικίασ
51-547 ετϊν ιταν 66 άτομα (39,3%) και τζλοσ άτομα θλικίασ μεγαλφτερθσ
των 65 ετϊν, ιταν 28 (16,7%) (πίνακασ 2).
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Ρίνακασ 2 Το θλικιακό προφίλ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα
Αρικμόσ
Ροςοςτά
Θλικία

10-18
18-34
35-50
51-54
65+
Σφνολο

17
18
39
66
28
168

10,1
10,7
23,2
39,3
16,7
100,0

Το εκπαιδευτικό υπόβακρο το ςυμμετεχόντων ιταν κατά το πλείςτον το
βαςικό. Συνολικά, το 70,2% κατζχει απολυτιριο από κάποια από τισ βακμίδεσ τθσ
βαςικισ εκπαίδευςθσ. Συγκεκριμζνα, 40 εκ των 168 (23,8%) είναι απόφοιτοι
Δθμοτικοφ, 28 (16,7%) ιταν απόφοιτοι Γυμναςίου, 50 (29,8%) ιταν απόφοιτοι ΤΕΛΛΕΚ, 13 (7,7%) ιταν απόφοιτοι ΑΕΛ και μόλισ 4 κατζχουν κάποιο τίτλο μεταπτυχιακοφ
ι διδακτορικοφ (2,4%) (πίνακασ 3 και γράφθμα 3).
Ρίνακασ 3 Το εκπαιδευτικό προφίλ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα
Αρικμόσ

Εκπαίδευςθ

Ροςοςτό

Απόφοιτοσ Δθμοτικοφ

40

23,8

Απόφοιτοσ Γυμναςίου
Απόφοιτοσ Λυκείου
Απόφοιτοσ ΤΕΛ-ΛΕΚ
Απόφοιτοσ ΑΕΛ
Μεταπτυχιακζσ-Διδακτορικζσ ςπουδζσ
Σφνολο

28
50
33
13
4
168

16,7
29,8
19,6
7,7
2,4
100,0
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Γράφθμα 3 αβδόγραμμα για το εκπαιδευτικό προφίλ των ςυμμετεχόντων ςτθν

ζρευνα
Οι κζςεισ εργαςίεσ των ςυμμετεχόντων ποικίλουν. Από το ςφνολο
των 168 οι 22 (13,1%) είναι μιςκωτοί του δθμοςίου, μόλισ 2 είναι μιςκωτοί
του ιδιωτικοφ (1,2%) ομοίωσ και οι κλθρικοί. Συνταξιοφχοι και
αυτοαπαςχολοφμενοι ι ελεφκεροι επαγγελματίεσ είναι 32 θ κάκε
κατθγορία, με ποςοςτό 19%. Με οικιακά αςχολοφνται οι 27 (16,1%) και
μακθτζσ ι φοιτθτζσ είναι οι 15 (8,9%). Αγρότεσ είναι 31 εκ του ςυνόλου
(18,5%) και 3 (1,8%) είναι άνεργοι. Δφο άτομα (1,2%) δεν απάντθςαν ςτθν
ερϊτθςθ ςχετικά με τθ κζςθ απαςχόλθςισ τουσ (γράφθμα 4).

Κύνητρα επιςκεψιμότητασ
Οι λόγοι και τα κίνθτρα, τα οποία ωκοφν τουσ κατοίκουσ να
επιςκεφκοφν τον χϊρο των αναςκαφϊν, ποικίλουν ανάλογα με τθν
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κατθγορία ςτθν οποία ανικει ο κάκε άνκρωποσ. Από τουσ ανκρϊπουσ που
απάντθςαν κετικά ςτθν επίςκεψι τουσ ςτθν αρχαιολογικι κζςθ οι 4 (4,04%) ιταν
μακθτζσ/τριεσ, οι οποίοι ζπειτα από παρότρυνςθ των δαςκάλων τουσ επιςκζφτθκαν
τον χϊρο. Από γενικό ενδιαφζρον για το παρελκόν και τισ αρχαιότθτεσ,
επιςκζφτθκαν τθν αρχαιολογικι κζςθ οι 11 (11,11%), και από ειδικό ενδιαφζρον
ςυγκεκριμζνα για τισ αρχαιότθτεσ τθσ Λζςβου οι 11 (11,11%). Για το ενδιαφζρον
τουσ για τον αρχαιολογικό χϊρο που βρίςκεται ςτο χωριό τουσ, επιςκζφτθκαν τθ
κζςθ, οι 55 (55,55%). Για να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ για τθν Ραλαιολικικι
Λςτορία μζςα από τθ διαδικαςία των αναςκαφϊν, επιςκζφτθκαν τον αρχαιολογικό
χϊρο, οι 26 (26,26%). Από ενδιαφζρον για τισ ρίηεσ, τθν καταγωγι και εξζλιξθ του
ανκρϊπου επζλεξαν να ζρκουν ςτον αρχαιολογικό χϊρο, 10 (10,1%) άτομα. Ωσ
παρζα και ςυνοδεία ςε φίλουσ, τουρίςτεσ, παιδιά κ.α. επιςκζφτθκαν 7 (7,07%)
άτομα. Τζλοσ από απλι περιζργεια και αποκλειςτικά και μόνο ωσ αξιοκζατο
επιςκζφτθκαν 35 (35,35%) άτομα (πίνακασ 5).
Ρίνακασ 4 Κίνθτρα επιςκεψιμότθτασ
Κίνθτρο
Ωσ μακθτισ/τρια μετά από
παρότρυνςθ των δαςκάλων μου
Από γενικό ενδιαφζρον για το
παρελκόν (για τισ αρχαιότθτεσ)
Από ειδικό ενδιαφζρον για τισ
αρχαιότθτεσ τθσ Λζςβου
Για να δω τθν αρχαιολογικι
κζςθ που είναι ςτο χωριό μου
Για
να
μάκω
για
τθν
Ραλαιολικικι Λςτορία μζςα από τθν
διαδικαςία των αναςκαφϊν
Για να μάκω για τθν καταγωγι
και εξζλιξθ του ανκρϊπου
Για να ςυνοδεφςω άλλουσ
(φίλουσ, τουρίςτεσ, τα παιδιά μου,
παρζα )
Ωσ αξιοκζατο – από περιζργεια

Αρικμόσ

Ροςοςτό

4

4,04%

11

11,11%

11

11,11%

55

55,55%

26

26,26%

10

10,1%

7

7,07%

35

35,35%

Αναςταλτικού παρϊγοντεσ επιςκεψιμότητασ
67 άτομα από εκείνα που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα δεν ζχουν επιςκεφτεί
τον αρχαιολογικό χϊρο. Οι λόγοι για τουσ οποίουσ κάποιοσ δεν παραγματοποίςθςε
τθν επίςκεψθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο είναι διαφορετικοί. Στθν πλειονότθτά τουσ
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40 άτομα διλωςαν ότι δεν ζχει τφχει ι ζχουν αμελιςει τθν επίςκεψι τουσ
ςτθν αρχαιολογικι κζςθ. Λόγο ζλλειψθσ χρόνου, διλωςαν οι 12 εξ’ αυτϊν.
Συνολικά 4 άτομα δεν είχαν ενθμερωκεί για τθν κζςθ και τισ αναςκαφζσ, 3
εξ’ αυτϊν βαριοφνται τισ αρχαιολογικζσ επιςκζψεισ γενικϊσ και ζνασ δεν
ενδιαφζρεται για τθν αρχαιολογία (πίνακασ 6).
Ρίνακασ 5 Αιτίεσ για τισ οποίεσ δεν επιςκζφκθκαν κάποιοι ερωτθκζντεσ τθν
αναςκαφι
Ραράγοντεσ
Ροςά
Δεν ζχω ενθμερωκεί για τθν
4
κζςθ και τισ αναςκαφζσ
Δεν
με
ενδιαφζρει
θ
1
αρχαιολογία
Βαριζμαι τισ αρχαιολογικζσ
3
επιςκζψεισ γενικϊσ
Νομίηω ότι δεν κα το καταλάβω
0
Δεν ζχει τφχει - από αμζλεια
40
Δεν ζχω ελεφκερο χρόνο
12

4.5.3. Σαύτιςη του χωριού με τη θϋςη και την ιςτορικό γνώςη
Θ αρχαιολογικι κζςθ ςτα οδαφνίδια κρίκθκε από τουσ κατοίκουσ
εξαιρετικά ςθμαντικι. Μερικοί από τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ζκριναν
τθν αρχαιολογικι κζςθ ςθμαντικι ιταν αρχικά, θ οικονομικι αξία και
αναγνωριςιμότθτα που κα επιφζρει ςτο χωριό και φςτερα θ ιςτορικι τθσ
αξία για τθν διαφϊτιςθ τθσ ιςτορίασ του ανκρϊπου και των «Λιςβοριανϊν».
Μζςω των αναςκαφϊν, κα δοκεί θ δυνατότθτα να αποτυπωκοφν νζα
δεδομζνα για τθν Κατϊτερθ Ραλαιολικικι τθσ χϊρασ αλλά και διεκνϊσ, αλλά
και για τουσ πρϊιμουσ ανκρϊπουσ που ζηθςαν και τον πολιτιςμό που μασ
άφθςαν ςτα εδάφθ του χωριοφ. Κα παραχκεί γνϊςθ για τουσ ανκρϊπουσ
τουσ μακρινοφ παρελκόντοσ, ϊςτε οι κάτοικοι του χωριοφ να ζρκουν ςε
επαφι με τθν ιςτορία και τισ ρίηεσ τουσ. Άλλοσ ςθμαντικόσ λόγοσ, ιταν θ
ομορφιά τθσ αρχαιολογικισ κζςθσ και των κοινωνικότθτασ και εξωςτρζφειασ
που υπάρχουν εκείνθ τθν περίοδο ςτο χωριό, δίνοντασ ηωι και μια
διαφορετικι διάςταςθ. Συγκεκριμζνα, μεγάλθ μερίδα διλωςε πωσ θ ομάδα
ομορφαίνει τον τόπο, του δίνει ηωντάνια και προοπτικι. Θ μεγάλθ
πλειονότθτα των κατοίκων ζκρινε κετικά τθν αρχαιολογικι δραςτθριότθτα
και ωσ προσ τθν προοπτικι τθσ ςυμβολισ τθσ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ του
χωριοφ. Υποςτιριξε ότι με τθν εξζλιξθ και τθν γνωςτοποίθςθ των
αναςκαφϊν κα αναδειχκεί το χωριό και κα αποτελζςει τουριςτικό
προοριςμό.
120

Για να ερευνθκεί εκτενζςτερα και πλθρζςτερα θ ςφνδεςθ των κατοίκων με
τον τόπο, όςον αφορά ςτο παρελκόν, τθν καταγωγι και τθν εξζλιξθ του ερωτικθκαν
ςχετικά με τθ ςθμαντικότθτα τθσ γνϊςθσ του παρελκόντοσ. Με μεγάλο ποςοςτό,
φψουσ 88,7%, οι κάτοικοι διλωςαν ότι είναι πάρα πολφ ςθμαντικό να γνωρίηει
κανείσ το παρελκόν του τόπου του, τθν καταγωγι και τθν εξζλιξθ του. Μόλισ 1,2%
του ςυνόλου των 168 ατόμων, το κρίνει λιγότερο ςθμαντικό (πίνακασ 6). Θ άποψθ
αυτι παρουςιάηει τθν ανάγκθ, που πολλζσ φορζσ αναφζρκθκε ςτα προθγοφμενα
κεφάλαια, για τθν γνϊςθ τθσ ιςτορίασ μασ και τθν ανάγκθ μζςω αυτισ να
αποκτιςουν μια ταυτότθτα ςυλλογικι και προςωπικι.
Ρίνακασ 6 Η αξιολόγθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ που παράγει θ
αρχαιολογικι ζρευνα (ςε αρικμό και ποςοςτό)

Σθμαςία τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ

Αρικμόσ

Ροςοςτό

Ράρα πολφ

149

88,7

Ρολφ
Λίγο
Σφνολο

17
2
168

10,1
1,2
100,0

4.5.4. Η αξύα τησ αρχαιολογικόσ θϋςησ, των ευρημϊτων και τησ
ςυνϋχιςησ για το χωριό
Σφμφωνα με τισ γνϊςεισ των ίδιων των κατοίκων ι με βάςθ γνϊςεισ και
πλθροφορίεσ που ζχουν αποκομίςει από τρίτουσ, ηθτικθκε θ άποψθ τουσ ςχετικά
με τισ αναςκαφζσ. Σε ποςοςτό 86,9%, οι κάτοικοι απάντθςαν πωσ άκουςαν τθν
«Ραλαιολικικι Αρχαιολογία» πρϊτθ φορά με αφορμι τισ αναςκαφζσ ςτα
οδαφνίδια, ενϊ ζκριναν πάρα πολφ ςθμαντικζσ τισ αναςκαφζσ και αναγνϊριςαν,
ωσ πάρα πολφ ςθμαντικι τθ ςυμβολι τθσ Ραλαιολικικισ κζςθσ ςτα οδαφνίδια
ςτθν κατανόθςθ τθσ καταγωγισ και τθσ εξζλιξισ του ανκρϊπινου είδουσ (πίνακασ
7).

Αξιολόγθςθ ςθμαςίασ των αναςκαφϊν

Ράρα πολφ

Αρικμόσ

Ροςοςτό

146

86,9

121

Ρολφ
18
Κακόλου
4
Σφνολο
168
Ρίνακασ 7 Αξιολόγθςθ τθσ ςθμαςίασ των αναςκαφϊν

10,7
2,4
100,0

Ρζραν τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ςπουδαιότθτασ των αναςκαφϊν για τθν
απόκτθςθ γνϊςεων για τθν καταγωγι και τθν εξζλιξθ του ανκρϊπου,
υπάρχουν και άλλα οφζλθ που ςυμβάλουν ςτθν ενίςχυςθ του τοπικοφ
πολιτιςτικοφ προφίλ. Ωσ προσ αυτό, θ πλειονότθτα των κατοίκων είναι
πλιρωσ ςφμφωνθ, ςε ποςοςτό 84,8% (πίνακασ 8), κεωρϊντασ πωσ αποτελεί
βαςικό πυλϊνα τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ περιοχισ αλλά και
ευρφτερα και πρζπει να γίνουν όλα τα απαραίτθτα βιματα ϊςτε να
αναδειχκεί.
Ρίνακασ 8 Αξιολόγθςθ τθσ ςπουδαιότθτασ των αναςκαφϊν

Θ ςθμαςία τθσ κζςθσ ςτα οδαφνίδια για
τθν τοπικι πολιτιςτικι κλθρονομιά του
χωριοφ

Αρικμό

Ροςοςτό

Ράρα πολφ

145

84,8

Ρολφ
Λίγο
Κακόλου
Δεν γνωρίηω
Σφνολο

18
2
2
1
168

10,5
1,2
1,2
0,6
100,0

4.5.5. Η καταγωγό του ανθρώπου
Ηθτικθκε θ άποψι των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα για τθν
καταγωγι του ανκρϊπου. Συνολικά απάντθςαν 154 άτομα, ενϊ 14 8,33%
δεν απάντθςαν. 95 άτομα υποςτιριξαν ότι ο άνκρωποσ προζρχεται από τον
πίκθκο 56,55% και 48 άτομα (28,57%) υποςτιριξαν ότι ο άνκρωποσ
δθμιουργικθκε από τον Κεό. Τζλοσ, ζνα μικρό ποςοςτό ατόμων 6,55%,
ςφνολο 11 άτομα, υποςτιριξε ότι δεν γνωρίηει από ποφ προζρχεται ο
άνκρωποσ (πίνακασ 10). Στισ ςυνεντεφξεισ ςε ςχζςθ με τθν ερϊτθςθ αυτι,
αποτυπϊκθκε μια πραγματικι δυςκολία να απαντιςουν κακϊσ υπιρχε μια
εςωτερικι ςφγκρουςθ μεταξφ λογικισ και ςυναιςκιματοσ. Θ λογικι τουσ
οδθγοφςε ςτο να υποςτθρίξουν ότι ο άνκρωποσ αποτελεί εξζλιξθ από τον
πίκθκο, κακϊσ επίςθσ οι περιςςότεροι κεωροφςαν ότι αυτό ιταν το
«ςωςτό», ενϊ το ςυναίςκθμα, ο φόβοσ «τθσ δίκθσ τουσ από τον Κεό» αν δεν
δϊςουν τθν απάντθςθ «δθμιοφργθμα Κεοφ», και θ πίςτθ ςτισ παραδόςεισ
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ιταν χαρακτθριςτικά ςυναιςκιματα που κυριάρχθςαν. Σθμαντικό επίςθσ είναι να
ςθμειωκεί το γεγονόσ πωσ μετά τθν ςυμπλιρωςθ τθσ απάντθςθσ, γινόταν θ
ερϊτθςθ «τελικά από ποφ» και υπιρχε θ διάκεςθ να το ςυηθτιςουν και μια φοβερι
απορία ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ των πλθροφοριϊν που ζχουμε για τθν καταγωγι
μασ ωσ είδοσ.
Ρίνακασ 9 Απόψεισ για τθν καταγωγι του ανκρϊπου

Από τον Ρίκθκο
Από τον Κεό
Δεν ξζρω
Δεν απάντθςαν

Αρικμόσ

Ροςοςτό

95
48
11
14

56,55%
28,57%
6,55%
8,33%

4.5.6. Ο όροσ «Παλαιολιθικόσ»
Θ ερϊτθςθ ηθτοφςε μια απάντθςθ ςχετικά με το πρϊτο πράγμα που
ςκζφτονται όταν ακοφν τθ λζξθ «Ραλαιολικικόσ». Θ ζννοια του «παλαιολικικοφ» για
τουσ κατοίκουσ του Λιςβορίου παραπζμπει ςε διάφορα κομμάτια ι ςτοιχεία τθσ
εποχισ των χρόνων των «παλιϊν», όπωσ χαρακτθριςτικά διλωναν, ςτθν εποχι του
λίκου. Για τουσ κατοίκουσ του χωριοφ, ο όροσ «παλαιολικικόσ» είναι ςτενά
ςυνδεδεμζνοσ με τθν ζννοια του λίκου, και οι περιςςότεροι 77 άτομα (45,83%) τον
αποδίδουν ςτα λίκινα εργαλεία που χρθςιμοποιοφςαν οι πρϊιμοι ανκρωπίδεσ. Ωσ
«Ραλαιολικικό», χαρακτιριςε μια μερίδα κατοίκων 38 άτομα (22,62%) τον ςυνειρμό
τθσ ςε ςχζςθ με τθν αποτυπωμζνθ άποψθ για τον άνκρωπο των ςπθλαίων.
Μικρότερα ποςοςτά τθσ τάξθσ του 5,36% διλωςαν ότι ο όροσ Ραλαιολικικόσ
παραπζμπει ςτον άνκρωπο του Νεάντερνταλ και 9,52% υποςτιριξαν ότι με τον όρο
παλαιολικικόσ παραπζμπουν ςτο χωριό τουσ και τα αρχαία χρόνια αντίςτοιχα. Δεν
απάντθςε ι δεν γνϊριηε τθν απάντθςθ το 16,67% των ατόμων (πίνακασ 11). Δφο
ςυμπεράςματα προκφπτουν από το πεδίο αυτό. Το πρϊτο είναι ότι θ κζςθ και τα
ευριματά τθσ ζχουν ταυτιςτεί ςτθν αντίλθψθ του χωριοφ με τθν Ραλαιολικικι
εποχι. Το δεφτερο ότι διαπιςτϊνουμε -αν βζβαια ανατρζξουμε και ςτα
εκπαιδευτικά βιβλία και τθ ςυμβολι τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ δθμιουργία τθσ
παλαιολικικισ εικόνασ, τθν παγιωμζνθ αντίλθψθ ότι ο άνκρωποσ των ςπθλαίων
ιταν το διακριτικό χαρακτθριςτικό τθσ Ραλαιολικικισ εποχισ (Galanidou 2008).
Ρίνακασ 10 Απαντιςεισ ςτο τι ςθμαίνει για εςάσ θ λζξθ «παλαιολικικόσ»
Εργαλεία από λίκο

77

45,8
3%
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Το χωριό μασ

9

5,36
%

Άνκρωποσ των ςπθλαίων

38

22,6
2%

Αρχαιότθτα

16

9,52
%

ΔΓ/ΔΑ

28

16,6
7%%
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ΔΓ/ΔΑ

Ρίνακασ 11 Ο όροσ "παλαιολικικόσ"

4.5.7. Ο Πρώτοσ «Ροδαφνύδιοσ»
Τεράςτιο ενδιαφζρον είχαν οι απαντιςεισ των Λιςβοριανϊν ςτθν
ερϊτθςθ, «πωσ φαντάηεςτε τον πρϊτο κάτοικο ςτα οδαφνίδια». Οι
απαντιςεισ ιταν πολλζσ και με διαφορετικζσ περιγραφζσ, μιασ και ιταν
μ2ια ανοιχτοφ τφπου ερϊτθςθ. Ραρόλα αυτά, ςτθν κωδικοποίθςθ των
απαντιςεων ςε ςφνολο 47,8% περιζγραψαν τον πρϊτο «οδαφνίδιο», ωσ
μεγαλόςωμο, αξφριςτο, με μακριά μαλλιά, αμόρφωτο, άγριο με δζρματα και
με πολλζσ δυςκολίεσ να επιβιϊςει, και για το λόγο αυτό εμπνεφςτθκε και
ζφτιαξε τα εργαλεία από λίκο. Ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 24,6%, απάντθςε
«δεν ξζρω, δεν μπορϊ να φανταςτϊ» και το υπόλοιπο ποςοςτό, ιταν
διάφορεσ απαντιςεισ όπωσ πχ «καλόσ», «όπωσ ο πρόεδροσ του χωριοφ»,
«άςχθμοσ», «Νεάντερνταλ», «μεγαλόςωμοσ», «μικρόςωμοσ», «απολίτιςτοσ»
κ.α. Το ςθμείο που παρουςιάηει επίςθσ μεγάλθ αξία ςε ςχζςθ με τθν
απάντθςθ και τθν περιγραφι που κυριάρχθςε, είναι ότι αποτελεί ζναν
ςυγκεραςμό τθσ παγιωμζνθσ εκλαϊκευμζνθσ (Galanidou 2008) του
«άςχθμου», «πρωτόγονου», «απολίτιςτου», και τθσ πιο εξθμερωμζνθσ
άποψθσ που ζχουν αποκομίςει από τθν ζναρξθ των αναςκαφϊν ςτο τόπο
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τουσ και φςτερα ςχετικά με τον πολιτιςμό τθ ςθμαςία των ςυμμετρικϊν εργαλείων
τα εργαλεία για εκείνον και για τθν επιβίωςθ του προϊςτορικοφ ανκρϊπου ςτα
οδαφνίδια.

4.5.8. υνϋχιςη αναςκαφών
Και οι 168 ερωτθκζντεσ διλωςαν πωσ επικυμοφν να ςυνεχιςτοφν οι
αναςκαφζσ. Οι λόγοι για τουσ οποίουσ επικυμοφν τθ ςυνζχιςθ των αναςκαφϊν,
είναι για να αναδειχκεί ο τόποσ τουσ, για να φωτιςτεί θ ιςτορία, κακϊσ
αποτυπϊνεται και θ επικυμία να ανακαλυφκοφν νζα ευριματα «ακόμα πιο
ςπουδαία», όπωσ διλωναν, για να ενιςχφεται ςυνεχϊσ ο πολιτιςμόσ του χωριοφ.
Επίςθσ, ζνασ άλλοσ λόγοσ για τον οποίο οι κάτοικοι διλωςαν ότι επικυμοφν να
ςυνεχιςτοφν οι αναςκαφζσ ιταν για τθ δθμιουργία μουςείου που ςε ςυνδυαςμό με
τθν επαναλειτουργία των κερμοπθγϊν ωσ χϊρο αναψυχισ, κα αποτελζςει ζνα
ςφμπλεγμα, που ςκοπό κα ζχει τθν τουριςτικι ανάπτυξθ και άρα οικονομικι, τθν
ανάδειξθ του χωριοφ, τθν ανάδειξθ των ευρθμάτων και τθσ ςθμαςίασ τουσ. Αρκετοί
ιταν εκείνοι που διλωςαν ςτενά ςυνδεδεμζνοι με τθν αρχαιολογικι ομάδα, που
λόγω των αναςκαφϊν επιςκζπτονται το χωριό. Συγκεκριμζνα, οι κάτοικοι ςτθν
πλειονότθτά τουσ διλωςαν πωσ επικυμοφν να ςυνεχιςτοφν οι αναςκαφζσ για να
ςυνεχίςουν να ςυναναςτρζφονται τθν ομάδα, να τθ ςυναντοφν ςτο χωριό, και πωσ
αυτι τουσ δίνει ηωι.

4.5.9. υγκεντρωτικϊ αποτελϋςματα
Οι κάτοικοι του Λιςβορίου ςε μεγάλο βακμό, ζχουν επιςκεφτεί τθν
Ραλαιολικικι αναςκαφι ςτα αδαφνίδια. Θ ςυχνότθτα προςζλευςθσ ςτον χϊρο
ποικίλει. Σε μεγάλο ποςοςτό τα άτομα που ζχουν επιςκεφτεί το χϊρο ζχουν ξανά
επιςτρζψει περιςςότερεσ από μια φορζσ. Θ πλειοψθφία των ερωτθκζντων ιταν
άνδρεσ, χωρίσ όμωσ μεγάλθ διαφορά με το πλικοσ των γυναικϊν. Το θλικιακό
εφροσ με τθ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ιταν άτομα θλικίασ 51-54 ετϊν. Το
εκπαιδευτικό επίπεδο ιταν βαςικό, κακϊσ οι περιςςότεροι ερωτθκζντεσ ζχουν
ολοκλθρϊςει ζωσ και το Λφκειο. Ελάχιςτοι είναι εκείνοι που ζχουν κάποιο τίτλο
ςπουδϊν από ανϊτερθ ι ανϊτατθ ςχολι. Τα επαγγζλματα με τα οποία αςχολείται
ζνα μεγάλο πλικοσ των ςυμμετεχόντων είναι αυτοαπαςχολοφμενοι ι ελεφκεροι
επαγγελματίεσ, αγρότεσ κακϊσ και ςυνταξιοφχοι.
Ο βαςικότεροσ λόγοσ για τον οποίο οι κάτοικοι επιςκζφτθκαν τθν αναςκαφι
ιταν αρχικά για να δουν τον αρχαιολογικό χϊρο που βρίςκεται ςτο χωριό τουσ.
Αρκετοί ιταν εκείνοι οι οποίοι τθν επιςκζφτθκαν από απλι περιζργεια. Μερικοί
επιςκζφτθκαν τον αρχαιολογικό χϊρο για να μάκουν για τθν Ραλαιολικικι Λςτορία
μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ αναςκαφισ. Λιγότεροι διλωςαν πωσ επιςκζφτθκαν τθν
αρχαιολογικι κζςθ από το ενδιαφζρον τουσ για το παρελκόν, για τισ αρχαιότθτεσ
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τθσ Λζςβου ι για να μάκουν για τθν καταγωγι και τθν εξζλιξθ του
ανκρϊπου. Τζλοσ, ελάχιςτοι ιταν οι μακθτζσ οι οποίοι επιςκζφτθκαν τον
χϊρο μετά από παρότρυνςθ των δαςκάλων τουσ. Ρζρα από τα άτομα που
επιςκζφτθκαν τον αρχαιολογικό χϊρο και τθν αναςκαφι, υπιρξαν και
αρκετοί που δεν το ζκαναν ποτζ. Ο κυριότεροσ λόγοσ για τον οποίο οι
κάτοικοι δεν επιςκζφτθκαν τθν αρχαιολογικι κζςθ, ιταν λόγω προςωπικισ
αμζλειασ ι ζλλειψθσ χρόνου. Ελάχιςτεσ ιταν οι περιπτϊςεισ που
υποςτιριξαν πωσ δεν γνϊριηαν για τισ αναςκαφζσ, πωσ δεν ιξεραν αν
επιτρζπεται να επιςκεφκοφν τθν κζςθ, ότι δεν ενδιαφζρονται για τθν
αρχαιολογία ι ότι βρίςκουν ανιαρζσ τισ αρχαιολογικζσ επιςκζψεισ γενικϊσ.
Οι κάτοικοι του χωριοφ είναι κερμοί υποςτθρικτζσ τθσ γνϊςθσ για το
παρελκόν του τόπου ςτον οποίο ηουν, για τθν ιςτορία και τθν εξζλιξθ του. Οι
ςπουδαιότεροι λόγοι για τουσ οποίοσ κρίνουν ότι θ αρχαιολογικι κζςθ ςτα
οδαφνίδια είναι ςθμαντικι, είναι, αρχικά για λόγουσ αξιοποίθςθσ των
αρχαιολογικϊν ευρθμάτων με ορίηοντα τθν οικονομικι ανάπτυξθ, και
φςτερα ότι μζςω των αναςκαφϊν ανακαλφπτουν τθν ιςτορία του τόπου
τουσ. Οι κάτοικοι κεωροφν πολφ ςθμαντικό το ζργο των αναςκαφϊν ωσ
μοναδικι και ςπουδαία οδό για τθν εξερεφνθςθ τθσ πρϊιμθσ ιςτορίασ.
Αρκετοί από αυτοφσ ζκριναν πωσ κρφβεται μια ομορφιά ςτον πρϊιμο
πολιτιςμό τθσ Ραλαιολικικισ Αρχαιολογίασ που ξεδιπλϊνεται μζςα από τισ
αναςκαφζσ. Τζλοσ, θ πλειονότθτα των ερωτθκζντων, ςτθρίηεται ςτα
οικονομικά οφζλθ που κα επιφζρει όλθ αυτι θ διαδικαςία κακϊσ κα
αποτελζςει αρχαιολογικό χϊρο αναφοράσ ςτο χωριό. Ταυτόχρονα ελπίηουν
ςτθ δθμιουργία Μουςείου/κζντρου ζκκεςθσ των ευρθμάτων, γεγονόσ που
ςε ςυνδυαςμό με τθν επαναξιοποίθςθ των γειτονικϊν κερμοπθγϊν ωσ
χϊρου αναψυχισ και διαμονισ ςτο χωριό, κα προκλθκεί το μζγιςτο
ενδιαφζρον επιςκεπτϊν και τουριςτϊν.
Θ γνϊςθ για τον τόπο, για τθν ιςτορία του, για τθν ιςτορία των
ανκρϊπων που ζηθςαν και πάραξαν τον αρχαίο πολιςμό, είναι πολφ
ςθμαντικι για τθν ταυτότθτα του ανκρϊπου ςιμερα, για τθν απάντθςθ ςτο
ερϊτθμα «ποιοι είμαςτε» και από «που ερχόμαςτε», όπωσ εγγράφεται ςτισ
απόψεισ των Λιςβοριανϊν. Σθμαντικι κρίκθκε ςε όλθ αυτι τθ γνϊςθ και τθν
ανάγκθ «ταφτιςθσ», θ ςυμβολι τθσ αναςκαφικισ διαδικαςίασ. Θ
αναςκαφικι δραςτθριότθτα, οι ζρευνεσ και τα αποτελζςματά τουσ,
ςυμβάλουν ςτθν κατανόθςθ τθσ καταγωγισ και τθσ εξζλιξθσ του ανκρϊπινου
είδουσ γενικότερα και μπολιάηουν τθν τοπικι ταυτότθτα των Λιςβοριανϊν
ειδικότερα. Δίνουν νόθμα και υπόςταςθ ςε αυτό το μικρό και
απομακρυςμζνο χωριό, αναδεικνφοντασ ταυτόχρονα τον πολιτιςμό και
δθμιουργϊντασ ι επαναδθμιουργϊντασ καλφτερα, μια νζα πολιτιςτικι
ταυτότθτα.
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Στθ διάρκεια των πζντε ςυναπτϊν ερευνθτικϊν ετϊν τθσ παρουςίασ τθσ
ομάδασ ςτο Λιςβόρι, διαπιςτϊνεται θ ζντονθ μεταςτροφι τθσ ςτάςθσ των κατοίκων
ωσ προσ τθν υποδοχι του Ρρογράμματοσ42, αλλά και ο μεταςχθματιςμόσ κάποιων
βακιά ριηωμζνων κοςμοκεωρθτικϊν αντιλιψεων. Συγκεκριμζνα, ζνασ αναδρομικόσ
περίπατοσ ςτα χρόνια που πραγματοποιοφνται οι ζρευνεσ ςτο χωριό, ςυναντά
πολλζσ και ετερόκλθτεσ, ςτο πζραςμα των χρόνων, ςτάςεισ των Λιςβοριανϊν. Με
τθν ζναρξθ των ερευνϊν το 2012, τα μζλθ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ ιρκαν
αντιμζτωπα, αρχικά με τισ προκαταλιψεισ του μζςου πολίτθ, κάτοικου ενόσ
επαρχιακοφ, παρκζνου αρχαιολογικά τόπου, όπου θ διαμορφωμζνθ άποψθ ςε
ςχζςθ με τισ αρχαιότθτεσ αφοροφςε ςτισ παγιωμζνεσ αντιλιψεισ για τθν
αρχαιολογία ευρφτερα. Θ αρχαιολογία γι αυτοφσ αποτελοφςε, ζνα πρόβλθμα ςτα
ζργα οικοδομισ, ζναν φόβο για τθν απαλλοτρίωςθ των περιουςιϊν, ζνα «άχρθςτο»
επάγγελμα που μπαίνει εμπόδιο ςτθν «ανάπτυξθ». Αποτφπωςθ όλων των
παραπάνω αντιλιψεων αποτζλεςε και θ πρϊτθ εχκρικι υποδοχι τθσ ομάδασ, θ
οποία ιρκε να ταράξει τθν κακθμερινότθτα και τθν θρεμία, από τουσ κατοίκουσ του
χωριοφ. Το πρϊτο διάςτθμα των ερευνϊν, οι επικρατοφςεσ ςτάςεισ ςυνοψίηονταν
ςτισ τρείσ: α) ςτουσ ελάχιςτουσ πολφ κερμοφσ υποςτθρικτζσ που οραματίηονταν τθν
ανάπτυξθ του τόπου μζςω του εγχειριματοσ αυτοφ, β) ςτθ μεγάλθ πλειονότθτα που
ιταν αδιάφοροι και γ) ςτουσ εναντίουσ, οι οποίοι ζτρεφαν μια ςειρά από
προκαταλιψεισ και φοβίεσ απζναντι ςτο «ξζνο» που προςπακοφςε να ζχει
παρουςία ςτο χωριό. Κατά τθν ζκτθ αναςκαφικι περίοδο, το 2017, το κλίμα ζχει
μεταςτραφεί ριηικά. Αποτυπϊνεται ςτθν προςμονι τουσ για τθν άφιξθ τθσ ομάδασ,
ςτθν υποδοχι και τθ φιλοξενία τουσ, ςτο κοινό όραμα και ςτθν ελπίδα να
αναδειχκεί ο τόποσ μζςω των οδαφνιδίων. Ζνα ςθμαντικό ςθμείο αναφοράσ είναι
ο μεταςχθματιςμόσ κάποιων παγιωμζνων κοςμοκεωρθτικϊν αντιλιψεων. Θ Λζςβοσ
είναι ζνα νθςί γνωςτό για τον κρθςκευτικό τουριςμό τθσ. Ζχει πολλά μοναςτιρι και
εκκλθςίεσ πολλά από τα οποία χαρακτθρίηονται ωσ «καυματουργά». Θ εικόνα αυτι
αποτυπϊνεται και ςτο Λιςβόρι. Θ πλειονότθτα των κατοίκων χαρακτθρίηεται από τθ
βακειά κρθςκευτικι πίςτθ και το τακτικό εκκλθςίαςμα με τισ ακόλουκεσ
ςυμπεριφορζσ και αντιλιψεισ. Ζτςι θ άποψθ που περιγράφει πρωτόλεια τθν ςχζςθ
ανκρϊπου και πικικου και επικράτθςε ςτθν ερϊτθςθ «από που πιςτεφεται ότι
κατάγεται ο άνκρωποσ»43, χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι ςυχνά ςτον προφορικό λόγο
ςυνοδευόταν από τθν πρόταςθ «από ό,τι μασ λζτε», γεγονόσ που καταδεικνφει τθν
βακειά διείςδυςθ τθσ ομάδασ και ενόσ διαφορετικοφ αφθγιματοσ που περιγράφει
ςτουσ κατοίκουσ του χωριοφ. ςτα ίδια πλαίςια καταγράφεται και θ αντίλθψθ
ςχετικά με το βάκοσ του χρόνου τθσ φπαρξθσ του ανκρϊπου. Αποςταςιοποιοφνται
ςτθν πλειονότθτά τουσ, από το βιβλικό αφιγθμα των μερικϊν χιλιάδων χρόνων πριν

42

Σε ςχζςθ με τθν αρχαιολογία και τισ διαδικαςίεσ ςτο ςφνολό τθσ, τα μζλθ τθσ ομάδασ, τα ευριματα
των ερευνϊν, τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά που ορίηει θ κζςθ ςτον τόπο αυτό.
43
Θ εκτενισ ανάλυςθ των απαντιςεων ζγινε παραπάνω.
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τθ γζννθςθ του Χριςτοφ και αγγίηουν τισ εκατοντάδεσ χιλιάδεσ χρόνια πριν το
παρόν.
Κλείνοντασ ςε ςχζςθ με τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ
ζρευνασ, είναι ςθμαντικό να γίνουν κάποιεσ αναφορζσ ςε όψεισ των
απαντιςεων, οι οποίεσ δεν αποτυπϊκθκαν ςτα ερωτθματολόγια, αλλά ςτθν
προςωπικι επαφι με τουσ κατοίκουσ. Το πρϊτο ςθμείο είναι το άγχοσ που
παρουςίαηαν όλοι οι κάτοικοι προκειμζνου να απαντιςουν ‘ςωςτά’ ςτα
ερωτιματα και να ανταποκρικοφν ςτο κάλεςμά μασ ϊςτε να μθν
χαρακτθριςκοφν «ωσ αμόρφωτοι» από τθν ερευνιτρια. Μια δεφτερθ
παρατιρθςθ αφορά ςτο ςυναίςκθμα τθσ απογοιτευςθσ που τουσ διζκρινε
όταν κάτι αδυνατοφςαν να το απαντιςουν. Το γεγονόσ αυτό αποτυπωνόταν,
αρχικά ςτον τρόπο που ζδιναν τισ απαντιςεισ, με διςταγμό, με ερωτθματικά,
με απολογία, με δυςκολία να περιγράψουν τθν ςκζψθ τουσ, κακϊσ
κεωροφςαν πϊσ ζπρεπε να χρθςιμοποιιςουν πλοφςιο λεξιλόγιο, και πωσ οι
απαιτιςεισ ιταν αναβακμιςμζνεσ. Φςτερα, επειδι οι περιςςότεροι, όταν
απαντοφςαν ςτα ερωτθματολόγια ιταν ςυγκροτθμζνοι ςε ομάδεσ μιασ και θ
ζρευνα γινόταν απόγευμα/βράδυ, ςτισ αυλζσ ςπιτιϊν, ςτα καφενεία, ςτισ
πλατείεσ, ςτθν εκκλθςία, υπιρχε θ τάςθ να ςυνεργαςτοφν, να
αλλθλοερωτθκοφν για τισ απαντιςεισ, να ζρκουν ςε ζνταςθ μεταξφ τουσ για
τθ ςωςτι απάντθςθ, να υιοκετιςουν τθν απάντθςθ του προθγοφμενου ωσ
«αςφαλι». Και το τελευταίο ςθμείο, είναι το γεγονόσ ότι εφόςον ζγινε
γνωςτό ότι πραγματοποιείται τζτοιου είδουσ ζρευνα, «ξεκίνθςε το
διάβαςμα». Επειδι περίμεναν ότι κα ακολουκιςει θ ςειρά τουσ ωσ
μζλλοντεσ ερωτϊμενοι, ανζτρεχαν ςτα μζςα, ςυηθτοφςαν ςχετικά, ι
ζπαιρναν τα ερωτθματολόγια ςτο ςπίτι τουσ ϊςτε να ψάξουν τισ «ςωςτζσ»
απαντιςεισ για το τεςτ που πίςτευαν ότι κα περάςουν.

4.6. υμπερϊςματα και προτϊςεισ
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράψαμε το πϊσ επιχειρικθκε να
ςκιαγραφθκεί θ ςχζςθ του κοινοφ του Λιςβορίου με τθν αρχαιολογικι
ζρευνα ςτα οδαφνίδια και τθν διαδικαςία οικειοποίθςθσ τθσ προϊςτορικισ
κλθρονομιάσ του τόπου, όπωσ πρόκυψε από τθν ανάλυςθ των
ςυνεντεφξεων. Θ διερεφνθςθ αυτι ζγινε μζςα από τθ μελζτθ περιπτϊςεων
ςφνδεςθσ του κοινοφ με τθν αρχαιολογικι κλθρονομιά, αφορμι των οποίων
υπιρξαν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κοινοφ. Θ μελζτθ τθσ ςχζςθσ αυτισ,
όπωσ αποτυπϊνεται μζςα από τθ διαμορφωμζνθ άποψθ και τθν εμπλοκι με
το Ρρόγραμμα, αλλά και από εκφάνςεισ τθσ κακθμερινότθτασ, μασ επιτρζπει
να διατυπϊςουμε μια ςειρά ςυμπεραςμάτων αλλά και προτάςεων ςε ςχζςθ
με τισ δυνατότθτεσ βελτιςτοποίθςθσ τθσ ςχζςθσ αυτισ, αξιοποιϊντασ το
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4.6.1. Η ανϊγκη διεύρυνςησ του κοινού
Θ κατανόθςθ των ςτάςεων και αντιλιψεων τθσ τοπικισ κοινότθτασ αποτελεί
προαπαιτοφμενο, προκειμζνου θ αρχαιολογικι διαδικαςία ςτα οδαφνίδια, όχι
μόνο να διατθριςει τουσ ιδθ υπάρχοντεσ δεςμοφσ τθσ με τθν τοπικι κοινωνία αλλά
και να διευρφνει το κοινό και τθν απιχθςι τθσ ςτουσ πολίτεσ. Σιμερα, το
πρόγραμμα που λαμβάνει χϊρα ςτα οδαφνίδια, προςελκφει μια ςθμαντικι μερίδα
επιςκεπτϊν ωσ προσ το κοινωνικό προφίλ, το μορφωτικό επίπεδο και τισ θλικιακζσ
ομάδεσ. Θ διεφρυνςθ του κοινοφ όχι μόνο ςε επίπεδο αρικμϊν αλλά και προσ τθν
κατεφκυνςθ προςζλκυςθσ νζων ομάδων κοινοφ και ομάδων ειδικοφ κοινοφ
(Α.ΜΕ.Α., θλικιωμζνοι, πρόςφυγεσ, άνεργοι κ.α.), υπαγορεφει το άνοιγμα του
Ρρογράμματοσ προσ κάκε κατεφκυνςθ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ προσ τθν
κατεφκυνςθ διεφρυνςθσ του κοινοφ είναι ο εντοπιςμόσ των αναςταλτικϊν
παραγόντων τθσ εμπλοκισ και ακολοφκωσ, θ υιοκζτθςθ από τθν πλευρά του
Ρρογράμματοσ αντίςτοιχων πολιτικϊν και πρακτικϊν που κα άρουν αυτοφσ τουσ
παράγοντεσ. Σφμφωνα με τθν ζρευνα, οι κφριοι αναςταλτικοί παράγοντεσ είναι α) θ
άγνοια ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ αναςκαφισ, β) οι ςτερεοτυπικζσ εικόνεσ και
αντιλιψεισ για τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τον ρόλο τουσ γ) θ ζλλειψθ
κινιτρων ικανϊν να ενεργοποιιςουν ζνα μζροσ του κοινοφ και του ειδικοφ κοινοφ
που ςιμερα δεν εμπλζκεται ενεργά, όχι από απροκυμία ι αδιαφορία, αλλά από
αμζλεια ι δυςκολία. Οφείλουμε να επιςθμάνουμε, ότι για κάκε ομάδα κοινοφ αλλά
και για τον κακζνα ξεχωριςτά οι αναςταλτικοί αυτοί παράγοντεσ ςυμπλζκονται ι
μπορεί και να διαφοροποιοφνται ι να εμπεριζχουν και πλικοσ άλλων ςτοιχείων και
ςυνκθκϊν. Ωςτόςο, αποτελεί μια πρϊτθ βάςθ προσ τθν κατεφκυνςθ εξεφρεςθσ
λφςεων και πρακτικϊν που μποροφν να άρουν γενικοφσ ιςχυροφσ αναςταλτικοφσ
παράγοντεσ που κρατάνε το κοινό μακριά από τα οδαφνίδια και να
δθμιουργθκοφν νζεσ προχποκζςεισ.
Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, αρχικά, θ ομάδα του Ρρογράμματοσ οφείλει να
εντείνει τθν προςπάκεια άρςθσ κάκε πικανοφ εμποδίου που περιορίηει τθ
ςυμμετοχι μζρουσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςτθν εμπλοκι και εναςχόλθςθ με αυτό,
να γίνει απολφτωσ ςαφζσ και ξεκάκαρο ότι επιτρζπεται θ επίςκεψθ από όλουσ κάκε
ςτιγμι. Επίςθσ είναι ςθμαντικό να χτιςτοφν τα επικοινωνιακά κεμζλια ενθμζρωςθσ
ομάδων του χωριοφ, αλλά και του νθςιοφ ευρφτερα, ϊςτε να πραγματοποιοφνται
εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ κατά τθν αναςκαφικι περίοδο και διαδικαςία. Θ άγνοια
των δράςεων τθσ ομάδασ διαπιςτϊκθκε, ότι αποτελεί ζνα εμπόδιο εμπλοκισ με το
πρόγραμμα, όςων δεν εμπλζκονται. Θ άμβλυνςθ του ςθμαντικοφ αυτοφ δομικοφ
εμποδίου μπορεί να υποβοθκθκεί μζςω δράςεων που κα καταςτιςουν τισ
δραςτθριότθτζσ τθσ περιςςότερο γνωςτζσ ςτο ευρφ κοινό.
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Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορουσ τρόπουσ, όπωσ μζςω τθσ
προβολισ με τθ βοικεια των τοπικϊν μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ, με τθν
ζκδοςθ εντφπων και φυλλαδίων και ςυνοπτικϊν δθμοςιεφςεων, με τθν
ολοκλιρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ κζςθσ και τθ διευρυμζνθ χριςθ των
κοινωνικϊν δικτφων, με τθ ψθφιοποίθςθ και γνωςτοποίθςθ των
διαδικαςιϊν/εξελίξεων μζςω του διαδικτφου, τθσ ενθμζρωςθσ μζςω τθσ
προςωπικισ επαφισ και των ςυνεντεφξεων, των τακτικϊν παρουςιάςεων
(Τοφρτα & Ηαρκαλι 2009, Οικονόμου 2007). Είναι γεγονόσ, ότι το
Ρρόγραμμα ζχει κινθκεί με πολφ γοργά βιματα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.
Ωςτόςο, πιςτεφουμε, ότι οι δράςεισ αυτζσ κα είναι πιο καίριεσ και
αποτελεςματικζσ εφόςον είναι ςτοχευόμενεσ και εξειδικευμζνεσ, ανάλογα
με το κοινό ςτο οποίο κζλουν να απευκυνκοφν. Κατά αυτόν τον τρόπο, κα
πρζπει να είναι προςανατολιςμζνεσ ςτα ενδιαφζροντα και ςτισ
ιδιαιτερότθτεσ όχι μόνο των εμπλεκομζνων, αλλά και των μθ-εμπλεκόμενων.
Για παράδειγμα, οι θλικιωμζνοι και τα άτομα χαμθλότερου μορφωτικοφ
επιπζδου δεν ζχουν ςυνικωσ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο ι ςτα μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ, ενϊ ςυνικωσ δυςκολεφονται να κατανοιςουν τον
ακαδθμαϊκό λόγο ι τθν επιςτθμονικι ορολογία, που μερικζσ φορζσ
χαρακτθρίηουν τισ δράςεισ και τον λόγο τθσ ομάδασ. Αντικζτωσ,
ενθμερϊνονται από ςυηθτιςεισ με φίλουσ και παρζεσ, κακιςτϊντασ τθν
διαφιμιςθ από ςτόμα ςε ςτόμα αποδοτικότερο εργαλείο επικοινωνιακισ
πολιτικισ (Τοφρτα & Ηαρκαλι 2009). Στθν περίπτωςθ αυτι, οι
εξατομικευμζνεσ και ςτοχευμζνεσ προςεγγίςεισ μζςω τοπικϊν
ςυνακροίςεων και κοινωνικϊν φορζων μποροφν να καταςτοφν αναγκαίεσ,
τακτικζσ και ςίγουρα πιο αποτελεςματικζσ (Σταματζλου & Φιλιπποφςθ
2007). Ρροχπόκεςθ αποτελεί, θ γνωςτοποίθςθ του Ρρογράμματοσ και του
προφίλ του, να ςυνοδεφεται και από αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ και δράςεισ,
που κα κινθτοποιιςουν το ενδιαφζρον των διαφόρων υποομάδων του
κοινοφ και κα το προτρζπουν ςε μια ςυμμετοχικι εμπειρία.

4.6.2. Λιςβόρι: η αρχαιολογικό κληρονομιϊ
Ππωσ ζχει διατυπωκεί και από άλλεσ ζρευνεσ και μελζτεσ ςτθ χϊρα
μασ, ζνα μεγάλο κομμάτι τθσ αρχαιολογικισ επιςτιμθσ ξεφεφγει από τα
αναςκαφικά ςκάμματα, τα εργαςτιρια, τα εξειδικευμζνα περιοδικά ι
ςυνζδρια και τισ μουςειακζσ εκκζςεισ –εκεί δθλαδι όπου ηει και παράγεται
θ αρχαιολογικι επιςτιμθ– και αγγίηει το δθμόςιο χϊρο, ςτον οποίο ηει και
από τον οποίο αναπαράγεται. Ραρόμοιεσ διαπιςτϊςεισ προκφπτουν και από
τθν ζρευνά μασ. Οι κάτοικοι του χωριοφ διατθροφν μια «ανεπίςθμθ»,
προςωπικι, βιωματικι και μνθμονικι ςχζςθ με τθν αρχαιολογικι τουσ
κλθρονομιά και κυρίωσ με μνθμεία που είναι αποτυπωμζνα ςτθν ευρεία
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αντίλθψθ του μζςου Ζλλθνα, ωσ εκνικά ςφμβολα. Μζςα από αυτζσ τισ διαδικαςίεσ,
τα μνθμεία νοθματοδοτοφνται ωσ ςθμαίνοντα τμιματα τθσ εκνικισ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ. Στο επίπεδο τθσ τοπικισ ταυτότθτασ και τοπικισ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ, παρατθρικθκε μια δυςκολία να περιγράψουν κάποιο χϊρο εκτόσ από
τθν κζςθ ςτα οδαφνίδια, θ οποία είναι θ μόνθ «εν ηωι» ςτο δθμόςιο χϊρο του
χωριοφ, και ςτθν κακθμερινότθτα του. Επιπλζον, θ αρχαιολογικι κλθρονομιά
(μνθμεία και αρχαιότθτεσ) φαίνεται να καταλαμβάνει ςθμαντικι κζςθ, ςτθ
ςυνείδθςθ του κοινοφ, αλλά αντίςτοιχα καμία ςε δραςτθριότθτεσ τθσ
κακθμερινότθτασ και τθσ κοινωνικισ ςυναναςτροφισ, όπωσ δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ
(π.χ. μζςω του διαδικτφου ι ςε ςυηθτιςεισ με φίλουσ και παρζεσ), γεγονόσ που δεν
ζχει λειτουργιςει προςκετικά ςτθν «πολιτιςμικι βιογραφία τουσ» (Appadurai 1986,
Kopytoff 1986). Ραρόλα αυτά, για ζνα μεγάλο τμιμα του κοινοφ, θ ςφνδεςθ αυτι
τελείται με τθν κζςθ ςτα οδαφνίδια, δίνοντασ απάντθςθ ςτθν ανάγκθ δθμιουργίασ
τοπικισ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ και μνιμθσ με αρχαιολογικά τεκμθριωμζνθ
ερμθνεία του παρελκόντοσ του χωριοφ. Με βάςθ αυτό είναι ςθμαντικό οι κάτοικοι
του χωριοφ με βιωματικοφσ τρόπουσ, να εμπλακοφν ςτθν όλθ διαδικαςία που
πραγματοποιείται με τισ αναςκαφζσ ςτα οδαφνίδια. Θ διερεφνθςθ αυτοφ του
ενδιάμεςου «χϊρου» μεταξφ τθσ επίςθμθσ εκδοχισ που πρεςβεφει ο αρχαιολογικόσ
χϊροσ και τθσ κακθμερινισ δθμόςιασ και βιωματικισ ςχζςθσ του κοινοφ με τθν
αρχαιολογικι του κλθρονομιά, που επιχείρθςε θ ζρευνά μασ, αφενόσ ζφερε ςτο
φωσ τα επικοινωνιακά ςθμαντικά βιματα που ζχουν ςυντελεςκεί, κατζγραψε τθν
άποψθ των κατοίκων του χωριοφ ςε ςχζςθ με τθν τοπικι πολιτιςτικι κλθρονομιά,
τθν ιςτορία του ανκρϊπου, του τόπου τουσ, κακϊσ και τθν άποψθ για τθν
αρχαιολογικι κζςθ και τισ αναςκαφζσ που λαμβάνουν χϊρα ςτο χωριό τουσ εδϊ και
μια πενταετία και αφετζρου κατζγραψε τισ επικυμίεσ, τισ ελπίδεσ και τισ
προςδοκίεσ του κοινοφ, ορίηοντασ με κάποιο τρόπο και κομμάτια τθσ ςυνζχιςθσ των
ερευνϊν εκεί.

4.7. Σα ευρόματα, η Δημόςια Αρχαιολογύα, και το κοινό:
προτϊςεισ και προοπτικϋσ
Τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνάσ μασ, μποροφν να αποτελζςουν ςθμαντικό
εργαλείο για το Ρρόγραμμα ςτα οδαφνίδια. Μποροφν να επιςθμάνουν κάποιεσ
αρχικζσ κατευκφνςεισ προσ τθν ανάπτυξθ δράςεων, που εμπλζκουν το κοινό του
χωριοφ ςε διάλογο με τουσ αρχαιολόγουσ, εκπλθρϊνοντασ ζνα μζροσ του
ςφγχρονου κοινωνικοφ τουσ ρόλου. Ωσ εκ’ τοφτου, ςτο ςθμείο αυτό κα ςτακοφμε
ενδεικτικά, ςκιαγραφϊντασ κάποιεσ προτάςεισ δράςεων, θ ανάγκθ των οποίων
καταδείχκθκε από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ μασ.
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4.7.1. Προγρϊμματα ςυμμετοχικού κοινού και «ειδικών
ομϊδων»
Ζνασ τρόποσ υποβοικθςθσ τθσ ευρφτερθσ ςυμμετοχισ τθσ
κοινότθτασ ςτο Ρρόγραμμα, είναι θ προςζγγιςθ του εν δυνάμει κοινοφ του
με δράςεισ που μπορεί να υλοποιοφνται εντόσ και εκτόσ των πυλϊν του
αρχαιολογικοφ χϊρου και του εργαςτθρίου, οι οποίεσ κα εμπλζκουν ομάδεσ
πολλϊν διαφορετικϊν ταυτοτιτων (Hooper‐Greenhill 2000).
Αρχικά, είναι ςθμαντικό να προςδιοριςτεί ο χαρακτιρασ τθσ πιο
διαδεδομζνθσ δράςθσ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και μνθμεία, και
γνωριμίασ με το ευρφ κοινό, η ξενάγηςη. Θ ξενάγθςθ είναι χριςιμο να
πραγματοποιείται τθν ϊρα τθσ αναςκαφικισ διαδικαςίασ και όλων των
δραςτθριοτιτων τθσ ομάδασ, μιασ και το ηθτοφμενο είναι το κοινό να
αποκομίηει μια ολοκλθρωμζνθ άποψθ ςε ςχζςθ με τθν παραγωγι τθσ
πλθροφορίασ, τθ διαδικαςία τθσ ανακάλυψθσ και αποκάλυψθσ, και τθσ
εικόνασ ότι το μνθμείο, θ δθμιουργία του, θ αποκάλυψι του, θ ανάδειξι
του, και θ διατιρθςι του, είναι αποτζλεςμα μιασ ηωντανισ ανκρϊπινθσ
δραςτθριότθτασ, που ςυμβαίνει ςτο εκάςτοτε παρόν και αποτελεί κομμάτι
τθσ ηωι και του πολιτιςμοφ (Hoffman et al. 2002). Δεν είναι κάτι ξζνο που
ςτζκεται απζναντι ςτον μθ ειδικό απλά προσ καυμαςμό. Επίςθσ, θ ξενάγθςθ
είναι μια διαδικαςία διαλόγου, και όχι μια «καλα μαγνθτογραφθμζνθ
καςζτα» από πλευράσ αρχαιολόγων/ξεναγϊν με τον επιςκζπτθ απλό
αποδζκτθ τθσ πλθροφορίασ. Με βάςθ αυτό, θ πλθροφορία κα ιταν δόκιμο
και παραγωγικό να προκφπτει από τον επιςκζπτθ, με τθν κακοδιγθςθ του
αρχαιολόγου αφοφ υποκινιςει τθν κριτικι ςκζψθ, τισ γνϊςεισ και τθν
φανταςία του κοινοφ (Hoffman et al. 2002).
Φςτερα, θ ενεργόσ εμπλοκι του ευρζωσ κοινοφ με τθν διαδικαςία τθσ
αναςκαφισ, τθσ επιφανειακισ ζρευνασ και τθσ εργαςίασ ςτο εργαςτιριο, με
κζςπιςθ θμερϊν ανοιχτϊν προσ το κοινό, όπου κα ςυμμετζχει, κα δουλεφει,
κα εκπαιδεφεται, κα λζει τθν άποψι του προςεγγίηοντασ τθν ζρευνα ωσ
κομμάτι δικό του, καταγράφοντασ τισ εμπειρίεσ και τισ προςδοκίεσ ςε βιβλία
επιςκεπτϊν, που κα αποτελοφν και τα δικά τουσ «θμερολόγια». Θ
αξιοποίθςθ του προςωπικοφ βιϊματοσ και τθσ μνθμονικισ ςχζςθσ που
ςυνδζει ζνα μζροσ τθσ κοινότθτασ με τθν αρχαιολογικι κλθρονομιά είναι
ζνασ τρόποσ με τον οποίο το παρελκόν γίνεται παρόν, και το παρόν
μεταφράηει το παρελκόν, προάγοντασ το διάλογο και τθν πολυφωνικότθτα
(Hoffman et al. 2002). Στθν ίδια κατεφκυνςθ, θ κακιζρωςθ ςεμιναριακοφ
τφπου ςυηθτιςεων ανοιχτϊν ςτο κοινό με ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ, που κα
ςυηθτοφν κζματα τθσ αρχαιολογίασ που ερευνά το Ρρόγραμμα και κα
αφουγκράηεται ερωτιςεισ, απορίεσ και τυχόν απόψεισ του κοινοφ ςε μια
δθμοκρατικι βάςθ, ξεκινϊντασ από το ςθμείο μθδζν και με βαςικό εργαλείο
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τον διάλογο, αποτελεί μια εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα ςτθ βάςθ του
δθμοκρατικοφ μοντζλου επικοινωνίασ. Στα πλαίςια αυτά, θ προβολι ταινιϊν
εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα, ςυγκειμενικϊν με το κζμα ςυηιτθςθσ αποτελεί ζνα καλό
μζςο ψυχαγωγίασ (Hoffman et al. 2002). Ραράλλθλα, μπορεί να υπάρξουν
δραςτθριότθτεσ για τα παιδιά που να αφοροφν ςτθν καλλιτεχνικι αποτφπωςθ
κεματικϊν που τα άγγιξαν περιςςότερο.
Επόμενο πολφ βαςικό ςθμείο, αποτελεί θ ελεφκερθ και ανεμπόδιςτθ
πρόςβαςθ όλων των ομάδων (Α.ΜΕ.Α, πρόςφυγεσ, άνεργοι, θλικιωμζνοι, παιδιά
κ.α.) ςτο χϊρο των ερευνϊν και ζκκεςθσ των ευρθμάτων και θ δυνατότθτα
εμπλοκισ αυτϊν. Είναι πολφ ςθμαντικό να δθμιουργθκοφν οι υποδομζσ (Hoffman et
al. 2002), ϊςτε να διευκολφνεται θ πρόςβαςθ για κάκε μια από τισ ομάδεσ που τουσ
παρουςιάηεται κάποιου είδουσ εμπόδιο, αλλά και οι ςυνκικεσ, ϊςτε να μποροφν να
εμπλακοφν ςε κάκε είδουσ δθμιουργικι απαςχόλθςθ και εμπλοκι με τισ
διαδικαςίεσ (Hoffman et al. 2002).
Επίςθσ κάποιεσ δραςτθριότθτεσ μπορεί να πάρουν τθ μορφι, δράςεων εκτόσ
των «αςφαλϊν» πυλϊν. Αυτζσ μπορεί να είναι εκκζςεισ ζντυπου υλικοφ,
φωτογραφιϊν (Tully 2017), ενθμερωτικϊν φυλλαδίων κλπ, ι εκμαγείων ςε
δθμόςιουσ χϊρουσ και ειδικότερα ςε χϊρουσ όπου δεν κα περίμενε κανείσ να
ςυναντιςει τθν αρχαιολογικι παρουςία, δθλαδι ςε μζρθ από τα οποία διζρχεται
μία ευρφτερθ και αντιπροςωπευτικότερθ μερίδα του χωριοφ, ι ςε χϊρουσ που
λαμβάνουν χϊρα οι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ του χωριοφ. Δράςεισ εκτόσ των πυλϊν,
μποροφν να επιτευχκοφν, επίςθσ, με τθ βοικεια του διαδικτφου (Sakellariadi 2015),
π.χ. με τθν δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ και με δραςτθριότθτεσ για διαφορετικζσ
ομάδεσ κοινοφ (Οικονόμου 2007). Στθν προςπάκεια επαφισ με το κοινό, πολλζσ
ιςτοςελίδεσ αρχαιολογικϊν χϊρων ανανεϊνουν ςυχνά το περιεχόμενό τουσ και
δίνουν τθ δυνατότθτα ςτον εικονικό επιςκζπτθ να ςυμμετζχει ενεργά ςε αυτό,
χρθςιμοποιϊντασ εφκολα μικρζσ εφαρμογζσ όπωσ Διλωςθ προτιμιςεων,
Κατθγοριοποίθςθ, Κριτικι, Καταγραφι προςωπικϊν ιςτοριϊν (Sakellariadi 2015).
Στθν ίδια λογικι μπορεί να ςυνδυαςτεί και ο πιο παραδοςιακόσ τρόποσ με τθν
ζκδοςθ ζντυπου αναςκαφικοφ περιοδικοφ, με αφιερϊματα των αρχαιολόγων που
αφοροφν ςτθ δουλειά τουσ και ςτθν ζρευνα, με φάκελο εδικοφ ενδιαφζροντοσ κάκε
φορά διαφορετικοφ, ςε ςυμβολι των κατοίκων ι των ομάδων του χωριοφ, και με
αφιερϊματα από διαφορετικά πολιτιςτικά ςθμεία ι δρϊμενα του χωριοφ ι και του
νθςιοφ ευρφτερα. Τζτοιεσ δράςεισ ζχουν ωσ ςτόχο να γεφυρϊςουν το χάςμα
ανάμεςα ςτθν αμιγϊσ αρχαιολογικι δουλειά που προζρχεται από τθν αναςκαφι με
εκείνεσ που κάνουν το κοινό του χωριοφ. Επιπλζον, αποτελοφν ζνα μζςο
ενεργοποίθςθσ του ενδιαφζροντοσ.

4.7.2. Προτϊςεισ θεματικών προςεγγύςεων
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Θ ζρευνα επιπλζον κατζδειξε κάποιεσ κεματικζσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα
μποροφςε να κινθκεί το Ρρόγραμμα (Tully 207), προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα
ενδιαφζροντα του κοινοφ του χωριοφ, και ςτισ πολιτιςμικζσ εκφάνςεισ που
ςυγκροτοφν τθ ςφγχρονθ πολιτιςμικι ταυτότθτα του χωριοφ και να διαμορφϊςει
ζνα δυναμικό ςφμπλεγμα αναφοράσ. Κατζδειξε τθ ςθμαςία τθσ ςφνδεςθσ των
αρχαιοτιτων και των ςθμαντικϊν αναφορϊν ςτο παρόν του χωριοφ, ςτθν
παραγωγι και αναπαραγωγι τθσ τοπικισ ταυτότθτασ και ςτον προςδιοριςμό τθσ
ζννοιασ τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Τζτοιεσ είναι:
- Το Κουρτιρ: παράκτια κζςθσ τθσ τελικισ νεολικικισ εποχισ και
πρϊιμθσ εποχισ του Χαλκοφ
- Η μοναδικι αρχιτεκτονικι οικιϊν και κτθρίων που εντοπίηει
κανείσ περπατϊντασ ςτο χωριό.
- Οι κερμοπθγζσ του Αϊ Γιάννθ: ανάδειξθ οκωμανικισ αρχιτεκτονικισ
και επαναλειτουργία τουσ
- Αλικοφδι: προςτατευόμενοσ υδροβιότοποσ χαρακτθριςμζνοσ και
ενταγμζνοσ ςτο δίκτυο «Νatura 2000»
- Ο ιςτορικόσ υδρόμυλοσ ςτα οδαφνίδια
- Το παλιό Ελαιοτριβείο του χωριοφ
- Το ιςτορικό κτιριο του Δθμοτικοφ Σχολείου
- Ο Κατάπυργοσ
- Η εκκλθςία του Αϊ Γιάννθ ςτο κζντρο του χωριοφ, τα ξωκλιςια και
τα μοναςτιρια , για τθ μοναδικι αρχιτεκτονικι τουσ
- Η ςφγχρονθ λαογραφικι παράδοςθ, θ οποία εμπίπτει κυρίωσ ςτα
ενδιαφζροντα των κατοίκων του χωριοφ, μζςα, αντικείμενα και
δραςτθριότθτεσ τθσ εποχισ τουσ (ο τρόποσ που ζψθναν το ψωμί και άλεκαν
το αλεφρι, τα εργαλεία που καλλιεργοφςαν τθν γθ, τα υφαντά και ο
αργαλειόσ, το πεταλωτιρια, θ επεξεργαςία τθσ ελιάσ, κ.α.). Θ ςυνφπαρξθ
ζργων ςφγχρονθσ τζχνθσ με τον αρχαίο υλικό πολιτιςμό αποτελεί πλζον ζνα
αρκετά διαδεδομζνο μζςο ςφνδεςθσ τθσ αρχαιότθτασ με το παρόν (Σολομϊν
2014, Adamopoulou & Solomon 2016). Μια τζτοια προοπτικι, μπορεί να
προςδϊςει νζα δυναμικι, ςτθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ, ςτθν ψυχαγωγία,
ςτθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και αναβίωςθ του παρελκόντοσ μζςω των
δθμιουργιϊν τθσ ςφγχρονθσ ιςτορίασ, και να αποτελζςει ζνα ςθμείο
αναφοράσ ςε ςχζςθ με τθν τοπικι ταυτότθτα. Επίςθσ ςυγκεκριμζνεσ
κεματικζσ δράςεισ και προςεγγίςεισ, κα μποροφςαν να αξιοποιιςουν το
ενδιαφζρον του χωριοφ για τθν άυλθ πολιτιςτικι κλθρονομιά, τθ νεότερθ
ιςτορία και πολιτιςμικι πορεία του χωριοφ, όπωσ το ενδιαφζρον για τθ
μουςικι παράδοςθ, τα ικθ και τα ζκιμά του, τθ λαϊκι τζχνθ, κ.α.
- Η ανάδειξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ του χωριοφ ςε ςυνδυαςμό με
τθν οικονομικι ανάπτυξθ που κα προςφζρει θ ανάδειξθ τθσ κζςθσ ςτα
οδαφνίδια και θ επαναλειτουργία των κερμοπθγϊν. Στθ ςυηιτθςθ με τουσ
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κατοίκουσ ςτο Λιςβόρι, το ενδιαφζρον επικεντρωνόταν πολφ ςυχνά, αν όχι πάντα,
ςτα τοπικά προϊόντα που παράγει το χωριό. Κεωρείται ξεχωριςτό, για τθν ποιότθτα
του λαδιοφ και των βρϊςιμων ελιϊν από τον αγροτικό ςυνεταιριςμό Λιςβορίου, για
τθν υψθλισ και μοναδικισ ποιότθτασ γλυκάνιςο που προμθκεφει τισ μεγαλφτερεσ
ουηοποιίεσ του νθςιοφ και το κάνουν γνωςτό για το οφηο του, για τισ ξεχωριςτζσ
ποικιλίεσ εβικιϊν, για τα καλαςςινά και τισ φθμιςμζνεσ ςαρδζλεσ του κόλπου
Καλλονισ, για το παραδοςιακό ςιταρζνιο ψωμί και παξιμάδια με τθν ειδικι
καλλιζργεια και ποικιλία του ςιταριοφ, τα ντόπια γαλακτοκομικά και τα
παραδοςιακά γλυκά. Οι κάτοικοι του χωριοφ αλλά και όλοι οι ταξιδιωτικοί οδθγοί
φθμίηουν τθν περιοχι για όλα τα παραπάνω. Μια τολμθρι κίνθςθ κα ιταν θ
ανάδειξθ των τοπικϊν προϊόντων, των ευκαιριϊν που παρζχει ο τόποσ και τθσ
ανάδειξθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ υπό τθν ομπρζλα ενόσ κοινοφ ταυτοτικοφ
λογότυπου και ονομαςίασ, ενόσ κοινοφ “brand name”.
- Οι νζεσ τεχνολογίεσ ςε ςυνδυαςμό με τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ. Θ
χριςθ των ψθφιακϊν μζςων για τθν απόδοςθσ τθσ αρχαιολογικισ πλθροφορίασ
(Sakellariadi 2015), των αναπαραςτάςεων του παρελκόντοσ, τόςο τθσ ηωισ των
πρϊιμων ανκρωπίδων όςο κα του παλαιοπεριβάλλοντοσ και παλαιοκλίματοσ ςε
ςυνδυαςμό με τθν παραδοςιακι μζκοδο τθσ αναςκαφισ και τθσ ζρευνασ,
δθμιουργοφν τον απόλυτο ςυνδυαςμό οπτικοποίθςθσ και απόδοςθσ τθσ απϊτερθσ
Ρροϊςτορίασ με ζναν τρόπο ηωντανό και κατανοθτό από τθν μεγαλφτερθ μερίδα.
Τα παραπάνω μποροφν να αξιοποιθκοφν ωσ αφορμζσ ι ςθμεία ςφγκλιςθσ
του παρόντοσ με το αρχαιολογικό παρελκόν, εμπλζκοντασ δθμιουργικά όλα τα
ταυτοτικά ςτοιχεία του χωριοφ. Κλείνοντασ, κα λζγαμε ότι οι τρόποι άςκθςθσ
τζτοιων δράςεων και τα μζςα προςζγγιςθσ τθσ κοινότθτασ ποικίλουν όςο και οι
ίδιεσ οι κοινότθτεσ (Marshall 2002). Διαφοροποιοφνται ανάλογα με το είδοσ και τον
ςκοπό τθσ εκάςτοτε δράςθσ άλλα και τα χαρακτθριςτικά τθσ ομάδασ ςτόχευςθσ
ςτθν οποία απευκφνονται. Είναι γεγονόσ ότι για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ
ςτοχευμζνων προγραμμάτων Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ, απαιτείται περαιτζρω
ζρευνα, τόςο ςτο πεδίο των δθμόςιων προςλιψεων των αρχαιοτιτων από
διαφορετικζσ κατθγορίεσ του κοινοφ, όςο φυςικά, και ςτο πεδίο του ςχεδιαςμοφ
και τθσ εφαρμογισ τουσ. Στο πλαίςιο τθσ ζρευνάσ μασ, επιχειρικθκε μια πρϊτθ
καταγραφι των προοπτικϊν τθσ Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ ςτθν υπθρεςία του
Ρρογράμματοσ των αναςκαφϊν ςτα οδαφνίδια, ενϊ μόλισ ςκιαγραφικθκαν
κάποιεσ ειδικότερεσ προτάςεισ και δυνατότθτεσ που μπορεί αυτι να προςφζρει
προσ τθν κατεφκυνςθ δθμιουργίασ μιασ ουςιαςτικισ ςχζςθσ αρχαιολογικισ ομάδασ,
αρχαιολογικισ κζςθσ και τοπικισ κοινότθτασ. Θ Δθμόςια Αρχαιολογία, ωσ μια
διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ των αρχαιολογικϊν πόρων, μπορεί να επιτελζςει
ςθμαντικό «διαμεςολαβθτικό ρόλο» ςτθν προςπάκεια επαναπροςδιοριςμοφ τθσ
ςχζςθσ του κοινοφ με τον αρχαιολογικό χϊρο (Γαλανίδου 2012).

135

Κεφαλαιο 5: Συζητηση
Κλείνοντασ, γεννάται θ ελπίδα τθσ παραγωγισ νζων ερωτθμάτων και
αναςτοχαςμϊν ςε ςχζςθ με κζματα, τα οποία διερευνικθκαν ςε ζναν βακμό
ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ζρευνασ. Σίγουρα, τα ερωτιματα αποτελοφν
παράγωγα του ςυγκεραςμοφ τθσ βιβλιογραφικισ μελζτθσ, ςε ςχζςθ με τθν
Κατϊτερθ Ραλαιολικικι Εποχι, τθν Καταγωγι και εξζλιξθ του Ανκρϊπου, με
τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ επιτόπιασ ανκρωπολογικισ ζρευνασ
ςε μια μικρι Κοινότθτα ςτουσ κόλπουσ τθσ οποίασ διερευνάται θ
αρχαιολογία που άφθςαν πίςω τουσ πρϊιμοι ανκρωπίδεσ. Ρϊσ θ ηωι τθσ
Κατϊτερθσ Ραλαιολικικισ και θ Καταγωγι και Εξζλιξθ του Ανκρϊπου, μζςα
από μια εκτενι παρουςίαςθ των ερμθνευτικϊν και μεκοδολογικϊν
εργαλείων τθσ Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ, κα γίνουν κτιμα και κομμάτι τθσ
ταυτότθτασ μιασ Κοινότθτασ, αφοφ πρϊτα διερευνιςαμε τθν εννοιολόγθςθ
των διαφορετικϊν ταυτοτιτων, και φςτερα τθν ταυτότθτα και τισ
επικρατοφςεσ απόψεισ τθσ Κοινότθτασ Λιςβορίου, μζςω τθσ επιτόπιασ
ζρευνασ και τθσ παρουςίασ του αρχαιολογικοφ Ρρογράμματοσ, κατά τθν
πρϊτθ πενταετία.
Με βάςθ τθ μελζτθ οι διαπιςτϊςεισ μασ μποροφν να διατυπωκοφν ςε
ςθμεία ωσ εξισ:
-Θ διαχρονικι ανάγκθ του ανκρϊπου να αναηθτά τθν καταγωγι του,
τθν ιςτορία του και να αναδθμιουργεί το παρελκόν του, γζννθςε τισ
επιςτιμεσ που αςχολοφνται με αυτά τα ερωτιματα, με αυτιν τθν ανάγκθ, ςε
μια προοπτικι απόδοςθσ απαντιςεων και καλλιζργειασ τθσ κριτικισ ςκζψθσ
και αναςτοχαςμοφ, όπου το παρελκόν δρα καταλυτικά ςτο παρόν. Ζτςι
λοιπόν θ διεπιςτθμονικι ζρευνα τθσ παλαιοανκρωπολογίασ, τθσ
παλαιοντολογίασ, τθσ παλαιολικικισ αρχαιολογίασ, τθσ παλαιογεωγραφίασ
κ.α. ζδωςαν ςθμαντικζσ απαντιςεισ ςε ςχζςθ με τθ ηωι, τθ ςυμπεριφορά,
τθν εξζλιξθ, και τα ταξίδια του πρϊιμου ανκρϊπου, ςτο εκάςτοτε κλίμα,
περιβάλλον κλπ., τραβϊντασ τα ανκρϊπινα γενζκλια μερικά εκατομμφρια
χρόνια πριν από το παρόν κάπου ςτθν Αφρικι, και χαράςςοντασ τθν πορεία
του εκτόσ τθσ θπείρου αυτισ, κάποια εκατομμφρια αργότερα, με βάςθ τισ
πιο πρόςφατεσ μαρτυρίεσ.
-Διαχρονικι επίςθσ παρατθρείται και θ ανάγκθ του ανκρϊπου ςτο
«ανικειν» και ςτο «ςυνανικειν». Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι άνκρωποι και οι
κοινωνίεσ χαρακτθρίηονται από ζνα ςφμπλεγμα διαφορετικϊν ταυτοτιτων
και πολιτιςμικϊν ιδιαιτεροτιτων. Κάτω από το πρίςμα τθσ ψυχολογίασ, τθσ
κοινωνικισ και πολιτιςμικισ ανκρωπολογίασ, τθσ εκνογραφίασ και τθσ
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αρχαιολογίασ, διαπιςτϊνεται θ ςθμερινι ποικιλότθτα των προςωπικϊν, των
ομαδικϊν, των πολιτιςμικϊν, των τοπικϊν και εκνικϊν ταυτοτιτων. Ταυτότθτεσ
φυλετικζσ, εκνικζσ, ζμφυλεσ, γλωςςικζσ, κρθςκευτικζσ, κοινωνικζσ κ.α.
αποτυπϊνουν ότι θ δυναμικι τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ πιζηει τισ κοινωνίεσ μασ να
εξελιχκοφν, να αντιςτακοφν ςτθ ςυνκικθ τθσ αλλοτρίωςθσ και τθσ ολοκλθρωτικισ
παγκοςμιοποίθςθσ, ϊςτε να οριςτοφν και να αναγνωριςκοφν ωσ κοινωνίεσ των
διαφορετικϊν πολιτιςμϊν και των πολυπολιτιςμικϊν υπο-ομάδων. Σ’ αυτά τα
πλαίςια, ζγινε ςαφισ θ ςυμβολι τθσ αρχαιολογίασ -με τθν διαφορετικι τθσ
ταυτότθτα ςε κάκε πολιτικι ςυγκυρία-, ςτθ δθμιουργία εκνικϊν, και τοπικϊν
ταυτοτιτων με διαφορετικό ερϊτθμα και προςανατολιςμό, ςτθν εκάςτοτε
ςυγκυρία.
-Κυρίαρχο κεωρείται και το πρόςφατο ερϊτθμα που απαςχολεί τθν
παγκόςμια αρχαιολογικι ςκθνι, ςε ςχζςθ με τθν κοινωνικι τθσ διάδραςι τθσ με το
ευρφ μθ ειδικό κοινό. Θ ςφγχρονθ αρχαιολογικι επιςτθμολογία ςυγκροτείται βάςει
καίριων προβλθματιςμϊν που αφοροφν μεταξφ άλλων: α) ςτθν κριτικι
αναςτοχαςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ Λςτορίασ, β) ςτθν προςβαςιμότθτα ςτα αγακά του
πολιτιςμοφ χωρίσ περιοριςμοφσ, γ) ςτθν εξαςφάλιςθ ιςότιμθσ εκπροςϊπθςθσ τθσ
πολυπολιτιςμικότθτασ των ςφγχρονων κοινωνιϊν και δ) ςτθν ζνταξθ
περικωριοποιθμζνων ομάδων πολιτϊν ςτουσ αποδζκτεσ τθσ γνϊςθσ και εμπειρίασ,
που προςφζρεται ςτισ αρχαιολογικζσ κζςεισ και ςε ό,τι αυτζσ τισ πλαιςιϊνει. Στο
πλαίςιο του πολυςφνκετου εκπαιδευτικοφ αλλά και κοινωνικοφ ρόλου τθσ
Αρχαιολογίασ, αποτελοφν ερευνθτικά ηθτοφμενα τθσ Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ. Θ
ςχετικι βιβλιογραφία εμπλουτίηεται και ανανεϊνεται ςυνεχϊσ, ενϊ θ υλοποίθςθ
προγραμμάτων Δθμόςιασ Αρχαιολογίασ βαςιςμζνων ςτα βαςικά μεκοδολογικά
εργαλεία και μοντζλα όπωσ προτείνονται διεκνϊσ, αποτελεί μια αναγκαιότθτα ςτθν
ςφγχρονθ εποχι. Τα βαςικά εργαλεία ωσ ςυμπφκνωςθ τθσ διεκνοφσ ςυηιτθςθσ
ςυνοψίηονται ωσ εξισ: α) Επικοινωνία και ςυνεργατικότθτα ςτθν βάςθ του
δθμοκρατικοφ μοντζλου κατοχυρϊνοντασ το διάλογο ωσ βάςθ οικοδόμθςθσ των
κοινωνικϊν ςχζςεων, β) ςυμμετοχι των κατοίκων τθσ κοινότθτασ ςτθν βάςθ τθσ
αλλθλεπίδραςθσ με τουσ ερευνθτζσ, ϊςτε να διατθρείται ο κεντρικόσ ρόλοσ τθσ
τοπικισ κοινότθτασ, γ) ευρεία, δθμόςια παρουςίαςθ και διάδοςθ του ερευνθτικοφ
ζργου αναδεικνφοντασ τθ ςθμαςία τουσ ςτθν περιοχι. Σθμαντικό ςτοιχείο είναι θ
αξιολόγθςθ να γίνεται από κοινοφ με τθν ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ ςτθν επιλογι
κεμάτων και μορφϊν για παρουςίαςθ και θ ςυνεργαςία με διαφορετικζσ
πολιτιςτικζσ ομάδεσ. Πλα τα παραπάνω ςε μια διεκνι διαςφνδεςθ ανταλλαγισ
γνϊςεων και εμπειριϊν προσ όφελοσ όλων, δ) ςυνεντεφξεισ και Προφορικι Ιςτορία
ςτθ βάςθ τθσ διαπροςωπικισ επαφισ των ερευνθτϊν με τθν τοπικι κοινότθτα
πραγματοποιϊντασ ανκρωπολογικοφ τφπου μελζτεσ και εκμαιεφοντασ τθν τοπικι
ιςτορία και παράδοςθ αλλά και τθν ςφγχρονθ πραγματικότθτα καταγράφοντασ τισ
απόψεισ και τισ ανάγκεσ που διαμορφϊνονται, ανακαλφπτοντασ τουσ ςτόχουσ τθσ
για το ζργο, ε) εκπαιδευτικά προγράμματα με οργανωμζνο ςφςτθμα επιτόπιων
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επιςκζψεων για διαφορετικζσ ομάδεσ με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ
τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ και τθν ενεργό ςυμμετοχι ς’ αυτιν, και τθν
ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ και φανταςίασ ςε ςχζςθ με τθν προςζγγιςθ του
παρελκόντοσ, η) δθμιουργία ιςτοςελίδασ και ψθφιακοφ αρχείου
φωτογραφιϊν και βίντεο, ϊςτε να υπάρχει θ τεκμθρίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ
με τουσ ντόπιουσ για τθ ςυμπλιρωςθ των επιςτθμονικϊν αρχαιολογικϊν
φωτογραφιϊν, αποδεικνφοντασ ζτςι τθ ςθμαςία τθσ τοπικισ ςυμμετοχισ
κοινοποιϊντασ τθν ενςωμάτωςθ τθσ κοινότθτασ ςτο ζργο, και τζλοσ θ)
ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ ςτθν τοπικι οικονομικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ
του παραγόμενου αρχαιολογικοφ ζργου.
- Επόμενο ςθμείο αποτελεί ο κοινωνικόσ ρόλοσ τθσ αρχαιολογίασ και
των προςϊπων τθσ. Ο αρχαιολόγοσ, ωσ κοινωνικι οντότθτα με ςυγκεκριμζνο
ρόλο, ζχει να αντιμετωπίςει ςθμαντικά προβλιματα και να άρει εμπόδια
που ςχετίηονται με παγιωμζνεσ ςτάςεισ και αντιλιψεισ του κοινοφ για τισ
αρχαιότθτεσ και τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, και ειδικά για ευριματα που
ζχουν να κάνουν με «πζτρεσ». Αυτζσ οι ςτάςεισ και οι αντιλιψεισ, ςυνιςτοφν
ζνα πολφπλοκο πεδίο παραγωγισ και αναπαραγωγισ πολλαπλϊν και,
κάποιεσ φορζσ, ετερόκλθτων απόψεων για τα μνθμεία και το παρελκόν. Δεν
είναι ουδζτερεσ ιδεολογικά, αλλά εξαρτϊνται από το αξιακό και
επιςτθμολογικό πλαίςιο τθσ αρχαιολογικισ επιςτιμθσ και τθσ ιςτορίασ του
κεςμοφ τθσ ανάδειξθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτθν Ελλάδα, ςτθ
διαμόρφωςθ του οποίου ζχει ςυντελζςει κακοριςτικά ο ιδεολογικά και
πολιτικά φορτιςμζνοσ ρόλοσ που κλικθκαν να παίξουν οι αρχαιότθτεσ ςτθν
Ελλάδα, από τθν ίδρυςθ του ελλθνικοφ κράτουσ μζχρι ςιμερα. Ειδικότερα τα
κλαςςικά αρχαιολογικά μνθμεία ςτθν Ελλάδα αποτελζςαν διαχρονικά τα
κφρια μζςα για τθν εκπροςϊπθςθ, τθν αναπαράςταςθ και τθν επικοινωνία
τθσ αρχαιολογικισ κλθρονομιάσ. Ο δεςμόσ τουσ με τθν ιδεολογία του
κράτουσ, και οι ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ που ακολοφκθςαν για δυο
ςχεδόν αιϊνεσ, κακόριςε τόςο τθν ανάπτυξι τουσ, όςο και τθ ςχζςθ τουσ με
το κοινό. Θ αντίλθψθ του αρχαιολογικοφ χϊρου, ωσ μνθμείου αφιερωμζνο
ςτο παρελκόν, επιςκιάηει τον ςφγχρονο εκπαιδευτικό, κοινωνικό και
ψυχαγωγικό του ρόλο. Το ίδιο και θ ςυνειρμικι νοθματόδοτθςθ κάκε
αρχαιολογικοφ αρχιτεκτονιματοσ, χρυςοφ ι χάλκινου ευριματοσ ι
αγάλματοσ ωσ «κιβωτοφ» του πολφτιμου παρελκόντοσ που ταυτίηεται με τθν
εκνικι αρχαιολογία ςυνολικά. Στθ ςυνείδθςθ του κοινοφ, θ αρχαιότθτα
ταυτίηεται με ζναν πολφ ςθμαντικό και αξιακό φορζα που επιτελεί ζνα
ςυμβολικό κακικον και ζχει ζναν ςυγκεκριμζνο χαρακτιρα (Fotiadis 2010).
Πμωσ, θ αντίλθψθ αυτι παραπζμπει ταυτόχρονα ςε ζνα περιβάλλον
αποςτειρωμζνο, ιερό και απόμακρο, που δεν ςχετίηεται με το παρόν, με τισ
προςδοκίεσ, τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα του ςφγχρονου ανκρϊπου
οφτε εντάςςεται ςε δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ των ανκρϊπων
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μιασ τοπικισ Κοινότθτασ. Το ιδεολογικό φορτίο των αρχαιοτιτων ωσ υλικϊν
αποδείξεων τθσ εκνικισ υπόςταςθσ, επζφερε τθν αιςκθτικοποίθςι τουσ, και
επζβαλε τθν ζκκεςι τουσ ωσ ζργων τζχνθσ και τθν ελλιπι ερμθνευτικι τουσ
προςζγγιςθ, ςτερϊντασ από τισ αρχαιότθτεσ τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τουσ
ρόλο, αλλά και τον ανκρωποκεντρικό τουσ χαρακτιρα κζτοντασ το μθ ειδικό κοινό
ςτο ρόλο του πακθτικοφ δζκτθ, δθμιουργϊντασ ζνα επικοινωνιακό χάςμα. Πλθ
αυτι θ ςυνκικθ που επικράτθςε ςτον αρχαιολογικό κλάδο ςτθν Ελλάδα, οδιγθςε
ςτθν απουςία ολοκλθρωμζνων ερευνϊν τθσ Ραλαιολικικισ/Μεςολικικισ εποχισ
μζχρι πολφ πρόςφατα, με αποτζλεςμα οι ζρευνεσ να είναι λιγοςτζσ και βυκιςμζνεσ
ςτο ςκοτάδι για το ευρφ κοινό, και ειδικά τθσ Ραλαιολικικισ εποχισ.
-Το κεωρθτικό κεφάλαιο τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ αρχαιολογίασ καλφπτει εξ’
ολοκλιρου τα ηθτιματα που απαςχολοφν τθν Λςτορία τθσ Αρχαιολογίασ ςτθν χϊρα
και το πλαίςιο διαμόρφωςισ τθσ. Θ Εκνικι Αρχαιολογία τζκθκε ςτο ςτόχαςτρο από
μεγάλθ μερίδα Αρχαιολόγων και Λςτορικϊν, ςτθ βάςθ τθσ αποδόμθςθσ του εκνικοφ
αφθγιματοσ που κεμελιϊκθκε με τθ χριςθ τθσ Αρχαιολογίασ, ιεραρχϊντασ ωσ
βαςικι αναγκαιότθτα τθν κοινωνικοποίθςθ τθσ Αρχαιολογίασ και τθν κριτικι
προςζγγιςι τθσ. Θ μεγάλθ ζμφαςθ που αποδόκθκε ςτα φλζγοντα αυτά ηθτιματα,
δθμιοφργθςε ςθμαντικά κενά που αφοροφν τόςο ςτθ διαδραςτικι ςχζςθ
Αρχαιολογίασ και ευρζωσ κοινοφ, όςο και ςτα ηθτιματα/ερωτιματα που ξεφεφγουν
από τθ ςυηιτθςθ τθσ εκνικισ χριςθσ τθσ αρχαιολογίασ. Ενϊ τα πρϊτα κεμζλια
υλοποίθςθσ
προγραμμάτων
Δθμόςιασ
Αρχαιολογίασ
αποτελοφν
μια
πραγματικότθτα ςτον ελλθνικό χϊρο, παρόλα αυτά οι προςπάκειεσ
χαρακτθρίηονται ωσ μεμονωμζνεσ, αποςπαςματικζσ, μονοδιάςτατεσ (ωσ πομποί
πλθροφοριϊν) και ςυνικωσ βαςιςμζνεσ ςτον εκπαιδευτικό ρόλο τθσ αρχαιολογίασ
με ςτοχευόμενθ απεφκυνςθ ςτισ ειδικζσ ομάδεσ κοινοφ που είναι τα παιδιά και οι
τουρίςτεσ. Διαπιςτϊνεται θ απουςία τθσ πραγματικισ και γόνιμθσ εμπλοκισ των
διαφορετικϊν ομάδων και κοινοτιτων και ειδικότερα όταν πρόκειται για
αναςκαφζσ που δεν βρίςκονται κοντά ςε κάποιο αςτικό κζντρο με ςθμείο
αναφοράσ ζνα Εκνικό Μουςείο ι κάποιον αρχαιολογικό χϊρο με ςθμαντικά
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα.
-Θ δυνατότθτα τθσ κζςθσ ςτα οδαφνίδια, με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά
που φζρει και τα πρωτόγνωρα για τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ αλλά και ευρφτερα,
να αρκρϊςει ζναν εναλλακτικό λόγο που κα ςυμβάλει ςτθν άρςθ ςτερεοτυπικϊν
αναςταλτικϊν αντιλιψεων και φραγμϊν ςε ςχζςθ με το ρόλο τθσ αρχαιολογίασ και
τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ζγκειται κατ’ αρχάσ, ςτθ διαφοροποίθςθ τθσ
νοοτροπίασ και φιλοςοφίασ των ανκρϊπων του Ρρογράμματοσ, κατά τθν οποία οι
ίδιοι ωσ κάτοχοι τθσ μοναδικισ, απόλυτθσ και αντικειμενικισ γνϊςθσ είναι οι μόνοι
ικανοί διαχειριςτζσ και ερμθνευτζσ του παρελκόντοσ. Θ ερευνθτικι ομάδα που
δραςτθριοποιείται τα τελευταία ζξι χρόνια ςτα οδαφνίδια πειραματίηεται ςτισ εξισ
πρωτοτυπίεσ: α) ορίηει τθν αρχαιολογικι διαδικαςία ωσ υπόκεςθ των αρχαιολόγων,
των κατοίκων του χωριοφ, των επιςκεπτϊν, των Αρχϊν (τοπικϊν, κρατικϊν,
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εκκλθςιαςτικϊν κλπ). Ο κακζνασ που επιςκζπτεται το χϊρο μπορεί να
ςυμμετάςχει ςτθν αναςκαφικι διαδικαςία και να εκπαιδευτεί, β) εκπαιδεφει
με ψυχαγωγικό τρόπο τουσ κατοίκουσ του χωριοφ ςτθν αναγνϊριςθ τθσ
επεξεργαςίασ των λίκινων, εμπλζκοντάσ τουσ ςτθν διαδικαςία τθσ
αναηιτθςθσ τουσ μζςω των επιφανειακϊν ερευνϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
χρονιάσ, γ) «ανοίγει» το εργαςτιριο ςτο κοινό, εμπλζκοντάσ το ςε όλεσ τισ
εργαςτθριακζσ εργαςίεσ, δ) διαχζει τθν επιςτθμονικι πλθροφορία με κάκε
μζςο (επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ, δθμόςια προβολι και παρουςία ςτα
ΜΜΕ και ςτον κυβερνοχϊρο, διαδραςτικζσ ξεναγιςεισ, κ.α., ε) αλλθλεπιδρά
πολλαπλά με τθν τοπικι κοινότθτα ςε εκδθλϊςεισ, ςε χϊρουσ ψυχαγωγίασ,
ςτισ επιςκζψεισ τουσ, η) καταγράφει τισ αναμνιςεισ, τισ απόψεισ, τισ
επικυμίεσ και τισ ανάγκεσ των κατοίκων με ανκρωπολογικζσ μελζτεσ
βαςιςμζνεσ ςε προφορικζσ και γραπτζσ ςυνεντεφξεισ, διειςδφοντασ ςε μια
πραγματικι αναμζτρθςθ με τισ απόψεισ και τα ερωτιματά τουσ και τζλοσ θ)
ξεφεφγει από τα όρια τθσ εκνικισ αρχαιολογίασ, επιχειρϊντασ το μπόλιαςμα
τθσ Κοινότθτασ αλλά και του νθςιοφ ευρφτερα με τισ αξίεσ τθσ
πανανκρϊπινθσ αρχαιολογικισ κλθρονομιάσ που ζρχεται ςτο φωσ από τισ
Ραλαιολικικζσ αναςκαφζσ.
-Στο πλαίςιο αυτό, το Ρρόγραμμα οφείλει και μπορεί να
ςυμπεριλάβει ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ των δραςτθριοτιτων του, τα
ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ εκείνων που δεν εκπροςωποφνται, κακϊσ και
τισ διαφοροποιθμζνεσ και πολλζσ φορζσ ετερόκλθτεσ ερμθνείεσ του
παρελκόντοσ, εφαρμόηοντασ πρακτικζσ και πολιτικζσ που κα εμπλζξουν τθν
κοινότθτα. Κεντρικόσ, ωςτόςο, άξονασ των δράςεων αυτϊν, κα πρζπει να
είναι θ υιοκζτθςθ ενδεδειγμζνων μοντζλων επικοινωνίασ, κατά τα οποία ο
μθ ειδικόσ «καταςκευάηει το δικό του νόθμα» με ενεργό τρόπο, και θ
επικοινωνία του με τουσ αρχαιολόγουσ αποτελεί μια δυναμικι διαδικαςία,
με τον ίδιο να παίηει ενεργό ρόλο ςτθ ςυμπαραγωγι του μθνφματοσ. Στο
πλαίςιο αυτό, θ δυνατότθτα ανάδραςθσ και θ αλλθλεπίδραςθ με το κοινό,
κα πρζπει να ζχει τθ μορφι διατφπωςθσ προςωπικϊν απόψεων, ερμθνειϊν
και εντυπϊςεων ωσ μια ςυμμετοχικι, αλλθλεπιδραςτικι διαδικαςία,
ςτοιχείο που αποτελεί κομβικό ςθμείο κατά το ςχεδιαςμό τζτοιων δράςεων
και κακοριςτικό παράγοντα ςτθν επιτυχία και αποτελεςματικότθτα τουσ. Με
αυτιν τθν προχπόκεςθ, οι πρακτικζσ αυτζσ μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν
«από‐ιεροποίθςθ» των αρχαιοτιτων, ςτθν άρςθ των αναςταλτικϊν
παραγόντων τθσ επιςκεψιμότθτασ, και ςτθν οικοδόμθςθ μιασ ιςότιμθσ και
δθμοκρατικισ ςχζςθσ μεταξφ κοινοφ, αρχαιοτιτων και αρχαιολόγων.
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