
Η τοποθέτηση του Σ.ΕΚ.Α. στην ημερίδα της Ηούς

Στις 16/03/2018 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ημερίδα υπό τον τίτλο «Αρχαιολογία: από
το  Πανεπιστήμιο  στην  αγορά  εργασίας»,  η  οποία  διοργανώθηκε  από  την  Ένωση
Αρχαιολόγων  Ελλάδας  «Ηώς».  Εκ  μέρους  του  Σ.ΕΚ.Α.  τοποθετήθηκε  ο  πρόεδρος  του
Συλλόγου,  ο  οποίος  μίλησε  στην  ενότητα  που  αφορούσε  την  «πιστοποίηση  του
αρχαιολογικού  επαγγέλματος»  και  συγκεκριμένα  στα  κομμάτι  σχετικά  με  τα
«προαπαιτούμενα για να θεωρηθεί κάποιος αρχαιολόγος».

Όπως  είναι  σαφές  και  από  τους  τίτλους  των ενοτήτων  -  υποενοτήτων,  στην  ημερίδα
εισήχθη  (στην  πραγματικότητα,  επανήλθε)  το  ερώτημα  για  τα  κριτήρια,  τους  όρους  ή
τρόπους  πιστοποίησης,  τα  αναγκαία  προαπαιτούμενα  «για  να  θεωρηθεί  κάποιος
αρχαιολόγος».

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων έχει θέσει ως θεμέλιο της ίδιας της συγκρότησής του
το αίτημα για μόνιμη και σταθερή εργασία, με μοναδική προϋπόθεση σε αυτήν το πτυχίο
μας. Για τον ΣΕΚΑ, το πτυχίο αρχαιολογίας, είναι το μοναδικό προαπαιτούμενο για να
μπορεί  ένας  συνάδελφος  να  θεωρείται  αρχαιολόγος,  και  κάθε  σκέψη,  όσο
καλοπροαίρετη  κι  αν  είναι,  να  τεθούν  προαπαιτούμενα  πλέον  του  πτυχίου  μας,
απλώς  το  ακυρώνουν.  Ενάντια  στις  λογικές  οι  οποίες  στην  πράξη  υπονομεύουν  το
δικαίωμά μας στην εργασία εδράζεται η τοποθέτηση που ακολουθεί.

 «Προαπαιτούμενα για να θεωρηθεί κάποιος αρχαιολόγος»

Κουφοβασίλης Δημήτρης, πρόεδρος Σ.ΕΚ.Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και το
βήμα λόγου που μου δίνετε. Είναι η πρώτη φορά που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σ.ΕΚ.Α. προσέρχεται, με τη συνδικαλιστική του ιδιότητα, σε ημερίδα της ΗΟΥΣ. Η οπτική
μου  γωνία  είναι  αυτή  των εκτάκτων  αρχαιολόγων.  Θέλω να  μιλήσω ειδικά  πάνω στο
κομμάτι «προαπαιτούμενα για να θεωρηθεί κάποιος αρχαιολόγος».

Ο λόγος για τα «Προαπαιτούμενα», λοιπόν: ο όρος απέκτησε αρνητική χροιά ιδιαίτερα στα
τελευταία  μνημονιακά  χρόνια,  και  θυμίζω  ότι,  στην  πολύ  πρόσφατη  συγκυρία,  το
ξεπούλημα του Ελληνικού, μιας έκτασης με ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, ήταν το
προαπαιτούμενο  υπ’  αριθμόν  119  από  τα  120  των  θεσμών,  για  να  ολοκληρωθεί  η  γ’
αξιολόγησή μας στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου! Παρεμπιπτόντως, 280 από τα συνολικά
6.200  στρέμματα  κηρύχθηκαν,  τελικώς,  αρχαιολογική  ζώνη.  Τα  στοιχεία  αυτά  έχουν  τη
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σημασία τους, καθότι περιγράφουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να εργαστούμε
και να προσφέρουμε.

Πριν αναφερθώ στα «προαπαιτούμενα» ενός αρχαιολόγου, επιτρέψτε μου να σημειώσω
και μάλιστα συνολικά για τους θεράποντες τουλάχιστον των ανθρωπιστικών επιστημών, ότι
όσοι θέλουν πραγματικά να αναφέρονται και να υπηρετούν τον Πολιτισμό, όσοι θέλουν
ουσιαστικά να ανήκουν στο -αμυνόμενο σήμερα- στρατόπεδο του Πολιτισμού, απαιτείται
να δίνουν δύσκολο όσο και διαρκή ηθικό αγώνα κόντρα στη σύγχρονη βαρβαρότητα, που
επιτίθεται κατά κύματα και με χίλια πρόσωπα. Φυσικά, αυτή η στάση ζωής, καλώς ή κακώς,
ούτε  εξασφαλίζεται  ούτε  και  πιστοποιείται  με  κάποιου  είδους  συμβατικά
«προαπαιτούμενα», ούτε βέβαια με τα πτυχία ή άλλους τίτλους σπουδών.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή μας για την «προκήρυξη της ντροπής», την προκήρυξη 16Κ/2017
του ΑΣΕΠ για τις 34 θέσεις αρχαιολόγων (ήτοι …0,6 αρχαιολόγοι ανά νομό της χώρας, 10 και
πλέον χρόνια μετά την προηγούμενη αντίστοιχη προκήρυξη) ο Σ.ΕΚ.Α. σημείωνε ότι το ίδιο
το  υπουργείο  Πολιτισμού διδάσκει  τον  εργασιακό  κανιβαλισμό,  καλλιεργώντας
αυτοματισμούς και αντισυναδελφικά ένστικτα μέσα σε έναν ακόμη κλάδο που μαστίζεται
από  την  ανεργία.  Εδώ  τα  πάμπολλα  πτυχία,  τα  μεταπτυχιακά,  και  τα  διδακτορικά  τής
ηγεσίας τού υπουργείου πολιτισμού (όσο και των εντολέων της) δεν στάθηκαν προϋπόθεση
ικανή για αυτούς, για να σταθούν στο ύψος της Πολιτιστικής αποστολής τους.

Όμως για να έρθω στο επίδικο, σε ό,τι αφορά στο δικαίωμά μας στην εργασία, -με έναν
λόγο,  στο  δικαίωμά  μας  να  ολοκληρωθούμε  ως  αρχαιολόγοι-  ο  Σύλλογος  Εκτάκτων
Αρχαιολόγων έχει ξεκάθαρη και κατηγορηματική θέση ότι μοναδικό προαπαιτούμενο σε
αυτή είναι, και οφείλει να είναι, το πτυχίο μας. Έχει διακηρυγμένη θέση ότι καμία άλλη
προϋπόθεση  δεν  θα  πρέπει  να  στέκεται  εμπόδιο  στη  (δυσχερέστατη  ούτως  ή  άλλως)
αναζήτηση και διεκδίκηση του αυτονόητου δικαιώματός μας να εργαστούμε.

Στην πραγματικότητα, και σε ό,τι αφορά στους έκτακτους αρχαιολόγους, ο μεγάλος αριθμός
των ήδη αποκτημένων μεταπτυχιακών και διδακτορικών στην αρχαιολογία θέτει ούτως ή
άλλως, στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός συναγωνισμού, και εκτός αγοράς εργασίας,
τους  συναδέλφους  που  δεν  διαθέτουν  τίτλους  πέραν  του  πτυχίου  τους.  Πρέπει  να
σημειωθεί ότι σε πρόσφατες προκηρύξεις θέσεων σε Εφορείες Αρχαιοτήτων είδαμε και την
επίσημη  ακύρωση  του  πτυχίου  μας:  οι  προκηρύξεις  ζητούσαν  ως  προαπαιτούμενη
συγκεκριμένη  ειδικότητα,  πχ.  «κλασικός  αρχαιολόγος»,  «βυζαντινός  αρχαιολόγος»
(πιστοποιούμενη από σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο). Το μεταπτυχιακό, από μοριοδοτούμενο,
έγινε  προαπαιτούμενο.  Στις  προκηρύξεις  αυτές,  οι  μη  κάτοχοι  των  συγκεκριμένων
μεταπτυχιακών,  αποκλείστηκαν  και  τυπικώς.  Οι  Εφορείες,  μονομερώς,  παρατύπως,
δημιούργησαν  ειδικότητα  «ΠΕ  Κλασικός  Αρχαιολόγος»  ή  «ΠΕ  Βυζαντινός  Αρχαιολόγος»,
υποσκάπτοντας  την  ειδικότητά μας,  «ΠΕ Αρχαιολόγος».  Ο  Σύλλογός  μας  προέβη και  θα
προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ενάντια στην ακύρωση του πτυχίου μας. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

κάθε  εργαζόμενος,  όχι  μόνο  οι  αρχαιολόγοι,  αναπτύσσει  και  ολοκληρώνει  την
προσωπικότητά  του  μέσα  από  την  εργασία  του.  Καταθέτει  τη  συμβολή  του  στην
υπηρέτηση, διαμόρφωση, και -γιατί όχι- προαγωγή, του αντικειμένου του ή της επιστήμης
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του, ολοκληρώνοντας στην πράξη όλα όσα έχει κατακτήσει στην εκπαίδευσή του. Με έναν
απολύτως φυσικό τρόπο, όσο ο εργαζόμενος (συν-)διαμορφώνει την επιστήμη του, άλλο
τόσο (συν-)διαμορφώνεται και ο ίδιος. Ο αρχαιολόγος προσφέρει στην αρχαιολογία και, με
αμοιβαίο  τρόπο,  η  αρχαιολογία  στον  αρχαιολόγο.  Ο  πτυχιούχος  φοιτητής  αρχαιολογίας
γίνεται αρχαιολόγος στην εργασία του. Το πτυχίο, το μοναδικό προαπαιτούμενο, βρίσκει το
αριστοτελικό τέλος του και την εγελιανή ολοκλήρωσή του στην εργασία. Γιατί τα λέμε αυτά;

Η εργασιακή πραγματικότητα, η οποία προφανώς είναι πλούσια από πολλά παράδοξα έως
σουρεαλιστικά, είναι επιπλέον σκληρή απέναντι στους νέους αρχαιολόγους ως προς αυτό:
μολονότι  η  -πολύτιμη  για  όλους  τους  λόγους  του  κόσμου-  εργασία  δεν προσφέρεται
καθόλου απλόχερα στους συναδέλφους, μολονότι η εργασία, όταν προσφέρεται, έχει κατά
κανόνα περιορισμένους χρονικούς ορίζοντες, με μέση διάρκεια συμβάσεων υπολογιζόμενη
σε  μέρες  ή  εβδομάδες  (όχι  σε  μήνες  ή  χρόνια),  μολονότι  η  περιστασιακή  και
αποσπασματική «απασχόληση» στο αντικείμενό μας αποτελεί  επιπρόσθετο αγκάθι  στην
εμβάθυνση  και  αφιέρωσή  μας  σε  αυτό,  ωστόσο  από  την  πλευρά  του  ουσιαστικού  και
μοναδικού  εργοδότη  μας,  του  υπουργείου  Πολιτισμού,  προαπαιτείται σε  πολλές
περιπτώσεις η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση μας πάνω στα αρχαιολογικά προβλήματα
και  πάνω  στην  αρχαιολογική  εργασία.  Η  υπηρεσία  ζητά  «έτοιμους»,  έμπειρους  και
«ψημένους»  αρχαιολόγους,  ενώ  κατά  βάση  τους  στερεί  το  πεδίο  στο  οποίο  θα
δοκιμαστούν και θα ολοκληρωθούν, δηλαδή την εργασία.

Την ίδια ώρα, η «αγορά εργασίας», η οποία εκφράζεται πιο ζωηρά, χωρίς φτιασιδώματα,
στα ιδιωτικά έργα που δεν πραγματοποιούνται με καθεστώς αυτεπιστασίας, ζητάει ακριβώς
το αντίθετο:  χωρίς να υπεισέρχομαι  εδώ στους ολοένα επιδεινούμενους,  απαράδεκτους
όρους  που  επιχειρεί  να  επιβάλει  από  πλευράς  συνθηκών,  μισθού,  ωραρίων,  κλπ.,  θα
περιοριστώ  να  πω  ότι,  αν  οι  ιδιώτες  θα  μπορούσαν  να  παρακάμψουν  τελείως  την
αρχαιολογία και  τους αρχαιολόγους,  θα ήταν απολύτως ικανοποιημένοι.  Χαρακτηριστικό
είναι  πρόσφατο  δημοσίευμα  (Lifo,  08/03/2018)  με  τίτλο  «Ο  μεγαλύτερος  φόβος  των
επενδυτών στην Ελλάδα είναι οι Αρχαιολόγοι». Όταν δεν μπορούν να τους αποφύγουν, οι
ιδιώτες ζητούν τους πιο άπειρους, τους πιο οικονομικούς, τους λιγότερο δοκιμασμένους. Η
Κοινοπραξία του Μετρό Θεσσαλονίκης στις πιο πρόσφατες προσλήψεις στο έργο του Μετρό
Θεσσαλονίκης  το  φθινόπωρο  του  2017,  επέβαλε  την  αντικατάσταση  των  έμπειρων
συναδέλφων που εργάστηκαν από την πρώτη στιγμή στα εργοτάξια του Μετρό, με νέους
αρχαιολόγους. Ο πρόεδρος του ΔΣ της Αττικό Μετρό υποστήριξε ότι προχώρησε σε αυτήν
την αντικατάσταση επειδή επιθυμεί να «εκπαιδεύσει» νέους αρχαιολόγους.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων έχει θέσει ως θεμέλιο της ίδιας της συγκρότησής του
το αίτημα για μόνιμη και σταθερή εργασία, με μοναδική προϋπόθεση σε αυτήν το πτυχίο
μας. Για τον ΣΕΚΑ,  το πτυχίο αρχαιολογίας είναι  το μοναδικό προαπαιτούμενο για να
μπορεί  ένας  συνάδελφος  να  θεωρείται  αρχαιολόγος,  και  κάθε  σκέψη,  όσο
καλοπροαίρετη κι αν είναι, να τεθούν προαπαιτούμενα πλέον του πτυχίου μας, απλώς το
ακυρώνουν.

Αν τυχόν  η  γνώση  ηλεκτρονικών  υπολογιστών είναι  τόσο  απαραίτητη  ώστε  να ορίζεται
απαράβατη προϋπόθεση στις προκηρύξεις για την εργασία ενός έκτακτου αρχαιολόγου, για
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ποιον λόγο δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών ενός φοιτητή αρχαιολογίας, ώστε να
εμπεριέχεται ως γνώση στο πτυχίο του;

Δεν  είναι,  αλήθεια,  αφόρητη  υποκρισία  η  επίσης  προαπαιτούμενη  σε  προκηρύξεις  του
υπουργείου  μας  άριστη  γνώση  ξένης  γλώσσας  (είτε γαλλικής,  είτε αγγλικής,  είτε
γερμανικής, είτε ιταλικής, κόκ…); Μα αυτό πρακτικώς σημαίνει ότι τον αρχαιολόγο δεν τον
περιμένει  συγκεκριμένη ξενόγλωσση  βιβλιογραφία  στην  εργασία  του,  αλλά  απλώς  …
οφείλει να αποδείξει ότι είναι σε θέση να ανατρέξει σε βιβλιογραφία …κάποιας γλώσσας.
Υπάρχουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που δεν θέτουν ως προαπαιτούμενη την
άριστη γνώση κάποιας ξένης γλώσσας, αυτή η «παραχώρηση» όμως είναι αδιανόητη στις
προκηρύξεις του υπουργείου. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

για να μπορεί κανείς να θεωρείται αρχαιολόγος μοναδικό προαπαιτούμενο, από αυτά
που μπορούν να μετρηθούν και να υπολογιστούν, είναι το πτυχίο αρχαιολογίας, το οποίο
βρίσκει  την  ολοκλήρωσή  του  στην  αρχαιολογική  εργασία. Δυστυχώς,  μεγάλο  κομμάτι
πτυχιούχων  συναδέλφων,  ιδίως  μετά  την  παρέλευση  κάποιων  ετών  ανεργίας  ή
μισοεργασίας  ή  και  εργασίας  αλλά  με  σταθερά  αβέβαιη  προοπτική,  εγκαταλείπει  την
αρχαιολογία, στρέφεται στη φιλολογία, στην ξενάγηση ή οπουδήποτε.

Τα  μεταπτυχιακά,  τα  διδακτορικά,  οι  ξένες  γλώσσες,  η  γνώση  χειρισμού  Η/Υ  είναι  ο
φερετζές της Πολιτείας, ένας εύσχημος τρόπος να μεταθέσει την ευθύνη της ανεργίας στους
συναδέλφους, βγάζοντάς την από τις πλάτες της. Ο αρχαιολόγος φταίει για την ανεργία του
καθότι δεν «συγκεντρώνει τα απαιτούμενα μόρια», και όχι η Πολιτεία που έχει περιορίσει
τις νέες θέσεις εργασίας -σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις Εφορειών- κοντά στο μηδέν.  Η
συζήτηση  για  τις  προϋποθέσεις  ενός  αρχαιολόγου  έχει  ως  φυσικό  συμπλήρωμα  τη
συζήτηση για τις ευθύνες της Πολιτείας απέναντι σε όλους τους συναδέλφους που έχουν
τις προϋποθέσεις, το επιθυμούν, αλλά δεν μπορούν να εργαστούν στο αντικείμενο που
σπούδασαν, δεν μπορούν να υπηρετήσουν στο αντικείμενο που αγαπούν.

Σας ευχαριστώ
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