
Έκτακτοι: οι subalterns της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Κριτικής Θεωρίας ο όρος subalterns αναφέρεται

σε πληθυσμούς οι  οποίοι  είναι  κοινωνικά,  πολιτικά  και  γεωγραφικά έξω από την

ηγεμονική  δομή  εξουσίας  της  αποικίας  και  φυσικά  της  μητρόπολης.  Ο  όρος

προέρχεται από την εργασία του Α. Γκράμσι σχετικά με την πολιτιστική ηγεμονία,

εργασία η οποία  κατέδειξε τις ομάδες εκείνες που εξαιρούνται από τις καθιερωμένες

πολιτικές δομές εκπροσώπησης της κοινωνίας με αποτέλεσμα να στερούνται τα μέσα

με τα οποία έχουν λόγο στην κοινωνία [1].

Όταν πριν από λίγο καιρό λάβαμε στο Σ.ΕΚ.Α. την πρόσκληση του Σ.Ε.Α. για

συμμετοχή σε διημερίδα για το νέο οργανόγραμμα και το μέλλον της Αρχαιολογικής

Υπηρεσίας σχεδόν αυθορμήτως σκεφτήκαμε ότι οφείλουμε να συμμετάσχουμε. Στη

συνέχεια, γράφοντας την περίληψη της πρότασης μας, όταν διαβάσαμε το πλαίσιο και

τις  θεματικές  ήρθαμε αντιμέτωποι  με  ορισμένους  προβληματισμούς.  Ένας πρώτος

βασικός προβληματισμός, λογικός από την στιγμή που εκπροσωπούμε ένα συλλογικό

όργανο,  είναι  κατά  πόσο  τα  θέματα  που  θέτει  η  διημερίδα,  δηλαδή  το  νέο

οργανόγραμμα  και  η  προστασία  των  αρχαιοτήτων,  ενδιαφέρουν  τα  μέλη  μας.

Αναρωτηθήκαμε, δηλαδή, αν τελικά έχει απασχολήσει, έστω ελάχιστα τους έκτακτους

αρχαιολόγους στην Ελλάδα, το νέο οργανόγραμμα. Η απάντηση είναι εύκολη, δεν

θέλει ιδιαίτερη έρευνα και τεκμηρίωση και είναι αρνητική 

Αυτό μας  οδήγησε σε ένα  δεύτερο προβληματισμό και  στο ερώτημα κατά

πόσο  τελικά  μας  αφορά  ως  έκτακτους  το  νέο  οργανόγραμμα.  Πόσο  δηλαδή  μας

επηρεάζει, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο. Με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι το

οργανόγραμμα  επηρεάζει  άμεσα  κυρίως  τους  μόνιμους  και  τη  λειτουργία  του

Υπουργείου  Πολιτισμού,  του  οποίου  οι  έκτακτοι  είναι  τινί  τρόπω  περιστασιακοί

συνεργάτες. Μια συνέπεια που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι ότι λόγω της

συρρίκνωσης των υπηρεσιών και  της μείωσης των οργανικών θέσεων οι έκτακτοι

απομακρύνονται ακόμη περισσότερο από τον στόχο του διορισμού. Ο στόχος αυτός,

όμως, για τις τελευταίες αρκετές  γενιές έκτακτων αρχαιολόγων έχει χαθεί πολύ πριν

από την εφαρμογή του οργανογράμματος. Είναι αμφίβολο αν υπάρχει έστω και ένας

έκτακτος που έχει ταυτίσει το μέλλον του με μια μόνιμη θέση στην Αρχαιολογική
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Υπηρεσία.  Κατά  συνέπεια  ούτε  αυτό  το  στοιχείο  επηρεάζει  τα  μέλη  μας  που  το

βασικό τους πρόβλημα δεν είναι το πότε θα μονιμοποιηθούν, κάτι που πλέον μοιάζει

αδύνατο, αλλά αν θα έχουν τον επόμενο μήνα εργασία.  

Η μοναδική, ίσως, άμεση συνέπεια της εφαρμογής του νέου οργανογράμματος

για  τους  έκτακτους  αρχαιολόγους  ήταν  οι  καθυστερήσεις  της  μισθοδοσίας  που

προκλήθηκαν  από  μια  σειρά  γραφειοκρατικών  και  διαδικαστικών  θεμάτων  που

αντιμετωπίστηκαν από την κεντρική υπηρεσία, αλλά και από την πλειονότητα των

κατά  τόπους  υπηρεσιών  με  μια  παροιμιώδη  αποποίηση  ευθυνών.  Η  στάση  των

μόνιμων αρχαιολόγων δεν ήταν ενιαία, ορισμένοι ήταν συγκαταβατικοί, ενώ άλλοι

ακόμη και εχθρικοί. Δεδομένο είναι ότι ούτε για την κεντρική υπηρεσία,  ούτε για

τους/τις εφόρους, αλλά ούτε και για τους μόνιμους η τρίμηνη ή τετράμηνη πολλές

φορές  καθυστέρηση  καταβολής  της  μισθοδοσίας  δεν  στάθηκε  ικανός  λόγος  να

σταματήσουν  ένα  έργο  ή  να  έρθουν  σε  ρήξη  με  εργολάβους  και  δήμους.  Η

πλειονότητα των μελών αφέθηκαν μόνη της να παλεύουν με λογιστήρια δήμων και

άλλους φορείς. 

Ένας  τρίτος  προβληματισμός  που  συνδέεται  άμεσα με  την  εργασιακή  μας

ταυτότητα  είναι  με  ποια  ιδιότητα  καταθέτουμε  τις  απόψεις  μας  σε  αυτή  την

συνάντηση. Οι έκτακτοι βιώνουν την απόλυτη ανασφάλεια. Μπορεί να παραμείνουν

άνεργοι από λίγους μήνες μέχρι και λίγα χρόνια και στα διαστήματα ανεργίας τους

κάνουν  διάφορες  εργασίες  για  να  επιζήσουν,  κάποιες  συναφείς  με  το  επάγγελμα,

άλλες όχι. Δεν έχουν κανέναν απολύτως θεσμικό ρόλο, δεν αισθάνονται κομμάτι της

Αρχαιολογικής  Υπηρεσίας  και  οι  περισσότεροι  μάλλον  πιστεύουν  ότι  το

οργανόγραμμα είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους και ελάχιστα τους

ίδιους.

Στην γραπτή πρόσκληση που λάβαμε πριν από μια εβδομάδα διαπιστώσαμε

ότι ο τίτλος της διημερίδας είχε αλλάξει και διαμορφώθηκε προς το ιδεαλιστικότερο:

(Ανά)σχεδιάζοντας το μέλλον της προστασίας των μνημείων. Με αυτόν τον τίτλο η

διημερίδα απέκτησε ένα διαφορετικό εύρος, υπερβαίνοντας τον κάπως συντεχνιακό

της  προβληματισμό  για  το  οργανόγραμμα,  επικαλούμενη  τα  ιερά  και  τα  όσια

αποκτώντας  ένα  ηθικoλογικό  ζητούμενο  και  μια  καθολικότητα  .  Το  θέμα  της

προστασίας  των μνημείων αφορά τους  πάντες  σε  εθνικό,  αλλά και  σε  παγκόσμιο

επίπεδο, ενώ το οργανόγραμμα μάλλον μόνο τους υπαλλήλους του υπουργείου.  Ο



τίτλος εναρμονίζεται με την κατεστημένη αντίληψη στη δυτική αρχαιολογία για την

προστασία των αρχαιοτήτων ως ηθικής ευθύνης των αρχαιολόγων. Η έννοια αυτή,

της  προστασίας,  εδώ  και  αρκετά  χρόνια  έχει  δεχτεί  αρκετή  κριτική  στη  διεθνή

αρχαιολογική  βιβλιογραφία  και  θεωρείται  επιστημολογικά  τουλάχιστον

προβληματική, αλλά δεν θα θέλαμε να επεκταθούμε εδώ σε αυτό το θεωρητικό θέμα.

Στην  Ελλάδα,  όπου  η  αρχαιολογία  αποτελεί  την  κατεξοχήν  εθνική  επιστήμη,  η

υπέρτατη εθνική αποστολή της προστασίας των αρχαιοτήτων δεν αποτελεί ευθύνη

των αρχαιολόγων γενικά αλλά της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ειδικά. Στην Ελλάδα, το

παρελθόν, ειδικά το αρχαίο, αφορά σχεδόν όλους τους πολίτες. Όπως πολλές φορές

έχει  υποστηριχτεί,  αποτελεί  δομικό  στοιχείο  της  ταυτότητας  του  Έλληνα.  Η

διαχείριση και η προστασία των υλικών τεκμηρίων του, όμως, ανήκει αποκλειστικά

στην  Αρχαιολογική  Υπηρεσία  που  θεσμικά  αποφασίζει  ως  προς  το  ποιο  υλικό

πολιτισμικό προϊόν αξίζει να προφυλαχθεί, διατηρηθεί και αναδειχτεί και ποιο όχι.

Έτσι λοιπόν, τίθεται πολλές φορές σε αμφισβήτηση κατά πόσο οι αρχαιότητες στην

Ελλάδα υπήρξαν ποτέ πραγματικό δημόσιο αγαθό και όχι μια κρατική ιδιοκτησία με

αυστηρό  διαχειριστή  τις  εκάστοτε  πολιτικές  εξουσίες  και  την  Αρχαιολογική

Υπηρεσία. Οι έκτακτοι αρχαιολόγοι δεν μπορούν να ανασχεδιάσουν το μέλλον της

προστασίας των μνημείων στη χώρα, γιατί αυτό αποτελεί προνόμιο της υπηρεσίας και

του υπουργείου και καθορίζεται με κεντρικό πολιτικό σχεδιασμό που ενέχει ζητήματα

εξουσίας και οικονομικών συμφερόντων των οποίων η υπηρεσία και τα μέλη της είναι

άμεσα εξαρτώμενα. Ακόμη και  σε ένα εντελώς πρακτικό επίπεδο, της προστασίας

αρχαιοτήτων στο πεδίο κατά τη διάρκεια ανασκαφών ή επιβλέψεων, η στάση πολλών

μονίμων,  εφορειών  αλλά  και  της  κεντρικής  υπηρεσίας  συνήθως  είναι  να  μην

δημιουργούμε προσκόμματα και καθυστερήσεις στα έργα. Πολλοί έκτακτοι δέχτηκαν

επιπλήξεις όταν προσπάθησαν να σταματήσουν έργα ή επεσήμαναν εργασίες χωρίς

επίβλεψη σε αρχαιολογικούς χώρους. Οι έκτακτοι αρχαιολόγοι το μόνο που μπορούν

να  κάνουν  είναι  να  εκφράσουν  μιαν  άποψη  ως  "εξωτερικοί  συνεργάτες"  της

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ή ως "φιλάρχαιοι πολίτες". Δε θα κληθούμε ποτέ από την

υπηρεσία να συνδιαμορφώσουμε ή να ανασχεδιάσουμε το μέλλον κανενός μνημείου 

στην πολιτική του υπουργείου.  

Είναι  άλλωστε  χαρακτηριστικό  πως  κανείς  υπουργός  από  το  2012  επί

υπουργείας Τζαβάρα δεν μας έχει δεχτεί, όχι για να λύσει τα όποια προβλήματα του

κλάδου,  αλλά  έστω  συμβολικά  να  αναγνωρίσει  την  ύπαρξή  μας.  Φυσικά  δεν



κληθήκαμε να καταθέσουμε την όποια άποψή μας για το οργανόγραμμα. Προφανώς

όλα αυτά έχουν να κάνουν με την εργασιακή μας σχέση και τις σχέσεις που αυτή

δημιουργεί εντός της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

            Οι έκτακτοι αρχαιολόγοι είναι μια κατηγορία εργαζομένων (και εδώ να πούμε

πως δεν αποτελούν εξαίρεση αλλά στην ίδια κατηγορία και πιθανόν με χειρότερους

όρους εντάσσονται και οι άλλοι έκτακτοι εργαζόμενοι του ΥΠΠΟ) χαρακτηριστικό

της  οποίας  είναι  να  μην  έχουν  σταθερή  σχέση  εργασίας.  Η  ιδιαιτερότητα  αυτή

δημιουργεί  μια  σειρά  από  προβλήματα  που  έχουν  να  κάνουν  με  την  φύση  της

εργασίας τους αλλά και με το πως αντιλαμβάνονται και διαμορφώνουν τους εαυτούς

ως  εργαζόμενους/επιστήμονες.  Παρ'  όλο  που  ο  θεσμός  των  εκτάκτων  δεν  είναι

πρόσφατος,  τα  τελευταία  χρόνια  εξαιτίας  των  μειωμένων  προσλήψεων  στην

Αρχαιολογική Υπηρεσία ο αριθμός τους αυξάνει συνεχώς. Εκτός από τους έκτακτους

που εργάζονται απ' ευθείας σε έργα του ΥΠΠΟ, τα περισσότερα χρηματοδοτούμενα

από ευρωπαϊκά κονδύλια έχουμε και άλλους που εργάζονται σε έργα του ιδιωτικού

τομέα  πράγμα  που  κάνει  την  καταμέτρησή  τους  πολύ  δύσκολη.  Το  κύριο

χαρακτηριστικό  των  έκτακτων  εργαζομένων  είναι  η  συνεχής  εναλλαγή τόπου  και

έργου και φυσικά ο περιορισμένος χρονικός ορίζοντας της εργασίας τους. 

Οι έκτακτοι αρχαιολόγοι είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία εργαζομένων η οποία

παρ' όλο που επιστημονικά έχει τα ίδια προσόντα με τους μόνιμους δεν έχει τα ίδια

δικαιώματα. Η εργασιακή σχέση διαμορφώνει μια τελείως διαφορετική κατάσταση η

οποία  αποτυπώνεται  κυρίως,  αλλά  όχι  μόνο,  στην  διαχείριση  του  όποιου

παραγόμενου  επιστημονικού  έργου.  Οι  έκτακτοι  σπανίως  συμμετέχουν  σε

δημοσιεύσεις ανασκαφών τις οποίες διενήργησαν οι ίδιοι και ακόμη σπανιότερα τους

δίνεται  η  δυνατότητα  να  δημοσιεύσουν  κάτι  μόνοι  τους  χωρίς  την/τον  υπεύθυνο

αρχαιολόγο.

Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αποτελεί  η  συμμετοχή  ενός  έκτακτου  σε  κάποια

ανακοίνωση του ΑΕΜΘ, αλλά και  αλλού.  Εκεί  ο  έκτακτος  μπορεί  να συμμετέχει

μόνο με την εποπτεία κάποιου μόνιμου και όχι μόνος.            

Αποτέλεσμα  της  κινητικότητας  που  υπάρχει  στους  έκτακτους  αρχαιολόγους 

(κινητικότητα που έχει  επιτευχθεί  χωρίς  κανονιστικές  διατάξεις  αλλά εξ ανάγκης)

πολλοί  συνάδελφοι  αναγκάζονται  να  υπάρχουν  εργασιακά  και  έξω  από  την



αρχαιολογική υπηρεσία και τα οργανογράμματά της. Αυτή η κινητικότητα δημιουργεί

μια διαφορετική εργασιακή συνείδηση και πρακτική που κάποιος θα μπορούσε να την

χαρακτηρίσει μισθοφορική.  Ο  έκτακτος  αρχαιολόγος  προσλαμβάνεται  για  ένα

διάστημα σε κάποιο έργο, το εκτελεί και στην συνέχεια αποχωρεί από αυτό για να

συνεχίσει  κάπου  άλλου  ή  να  μείνει  άνεργος  αν  δεν  βρει  κάτι  άλλο  να  κάνει.

Παράλληλα,  η  περιρρέουσα  οικονομική  και  κοινωνική  κατάσταση  τείνει  να

διαμορφώσει άλλες, τελείως διαφορετικές, εργασιακές και επιστημονικές σχέσεις με

τις αρχαιότητες και την προστασία τους. Για πρώτη φορά ίσως επανέρχεται με τόση

ένταση η συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων για δημιουργία αρχαιολογικών εταιριών

που θα αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών που μέχρι τώρα εκτελούνταν από την

αρχαιολογική  υπηρεσία.  Εξάλλου  αυτή  είναι  μια  διαδεδομένη  πρακτική  σε  άλλες

χώρες και είναι φυσικό οι συνάδελφοι να θέλουν να μεταφέρουν το παράδειγμα αυτό

στη χώρα μιας και θεωρούν πως αυτό θα τους εξασφαλίσει μια σχετικά σταθερή και

μόνιμη εργασία. Ήδη έχουν συγκροτηθεί ομάδες που έχουν τέτοιους στόχους[2] και

πιστεύουμε πως στο μέλλον θα δούμε ακόμα περισσότερα εγχειρήματα αυτού του

είδους. Δεν είναι λοιπόν δύσκολο να φανταστούμε ένα μέλλον σχετικά εγγύ όπου

τέτοιες εταιρίες θα μειοδοτούν για να αναλάβουν αρχαιολογικά έργα κάθε τύπου με

την αρχαιολογική  υπηρεσία  σε  ρόλο τροχονόμου η  οποία  θα  επικυρώνει  το  έργο

μειοδοτών σε διαγωνισμούς. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε όλοι τί σημαίνει κάτι τέτοιο

για  την  ποιότητα  του  έργου  που  θα  παράγεται  αλλά  και  το  πόσο  ευεπίφορες  σε

πιέσεις για την γρήγορη εκτέλεση του έργου θα είναι τέτοιες εταιρίες. Μην ξεχνάμε

ότι  μια  τέτοια  εταιρία  θα  αναλαμβάνει  να  φέρει  εις  πέρας  ένα  έργο  μέσα  στο

συντομότερο χρονικό διάστημα και με τα λιγότερα δυνατά χρήματα. Το πως αυτό

καταλήγει μπορούμε να το δούμε σε χιλιάδες παραδείγματα γύρω μας μετά από τόσα

χρόνια "επιτυχημένων" εργολαβιών. 

            Κλείνοντας  την  εισήγησή μας  είναι  νομίζουμε  φανερό πως  αυτό  που μας

απασχολεί σε συλλογικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο δεν είναι το νέο οργανόγραμμα

ή  όποιο  άλλο  προκύψει  στο  μέλλον  αλλά  η  εξασφάλιση  σταθερής  και  μόνιμης

εργασίας. Και επιτυχημένο οργανόγραμμα για εμάς τουλάχιστον θα είναι αυτό που θα

μας περιλαμβάνει. Μέχρι τότε η συμμετοχή μας στο αρχαιολογικό γίγνεσθαι θα είναι

αυτή που ήταν πάντα: Έκτακτη.
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[1]
            [1]. Wikipedia https  ://  en  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Subaltern  _%28  postcolonialism
%29, μετάφραση δική μας

[2]
            [2] Facebook https://www.facebook.com/kratiras.culture/
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