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ΑΣΚΙ | 2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές
Ψηφιακή εκδοτική σειρά
_____________________________________________________________

Επιστημονική επίβλεψη σειράς:
Ηλίας Νικολακόπουλος, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Κωστής Καρπόζηλος

Έρευνα - επιμέλεια εκδόσεων - εικονογράφηση:
Μάνος Αυγερίδης, Ιωάννα Βόγλη, Στάθης Παυλόπουλος

Απομαγνητοφώνηση: Αναστασία Μέμμου

Audio restoration: Αχιλλέας Φακόπουλος

Διορθώσεις: Νίκος Θεοδωρόπουλος 

Σχεδιασμός εκδόσεων – εικαστική επιμέλεια: Δημήτρης Τσαλκάνης

Το ψηφιακό εκδοτικό πρόγραμμα «2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές» των Αρχείων Σύγχρονης 
Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(ΥΠΠΟΑ). Η παρούσα έκδοση προορίζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση 
και απαγορεύεται η χρήση για εμπορικούς σκοπούς και άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος.
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Εικόνα εξωφύλλου: Η στοά των Αθηναίων, ο πολυγωνικός τοίχος και σπίτια του χωριού Καστρί. 
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Μπορεί ο ιστορικός διάλογος και ο αναστοχασμός γύρω από το παρελθόν να μεταδίδονται 
στον ραδιοφωνικό «αέρα»; Τα ΑΣΚΙ επιχείρησαν να απαντήσουν καταφατικά μέσω της 
εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής εκπομπής τους «Ιστορία στο Κόκκινο» (κάθε Κυριακή 1-2 
μ.μ., Στο Κόκκινο 105,5). Η εκπομπή ξεκίνησε να μεταδίδεται στις 29 Σεπτεμβρίου 2013 
και διανύει πλέον τον όγδοο κύκλο της, έχοντας παραγάγει περισσότερες από 200 
ώρες συζήτησης και στοχασμού γύρω από το παρελθόν, οπτικοακουστικό υλικό που 
συστηματικά εμπλουτίζεται και είναι ελεύθερα διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες 
Soundcloud (https://soundcloud.com/aski-6) και Spotify.
 Η συσσώρευση αυτού του πλούσιου αρχειακού υλικού αλλά και η απήχηση των 
εκπομπών στο κοινό μάς ανέδειξαν νέα ερωτήματα: μπορεί μια προφορική συζήτηση σε 
ένα ραδιοφωνικό στούντιο να μετασχηματιστεί σε ένα χρηστικό εργαλείο μελέτης και 
έρευνας του παρελθόντος; Είναι δυνατόν η ιστορική ανάγνωση σημαντικών γεγονότων 
και η αποκωδικοποίηση της μνήμης τους να εκκινούν με αφορμή την κυκλοφορία ενός 
βιβλίου, τη διοργάνωση ενός επιστημονικού συνεδρίου, την ολοκλήρωση ενός νέου 
ερευνητικού προγράμματος; Μπορούμε δηλαδή να ξετυλίγουμε το μπλεγμένο κουβάρι 
του παρελθόντος μέσα από μικρές, καθημερινές και «εφήμερου» χαρακτήρα αφορμές; 
 Στόχος της ψηφιακής εκδοτικής σειράς «2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές» είναι 
να διαθέσει στο κοινό αυτοτελείς αφηγήσεις για το παρελθόν και την Ιστορία, 
εικονογραφημένες με πρωτότυπο αρχειακό υλικό προερχόμενο κατεξοχήν από 
τις συλλογές των ΑΣΚΙ αλλά και από άλλους αρχειακούς φορείς. Οι εκδόσεις που 
απαρτίζουν τη σειρά στηρίζονται στα απομαγνητοφωνημένα και εκδοτικά επιμελημένα 
κείμενα των εκπομπών, συνοδευόμενα από βιογραφικά στοιχεία των συνομιλητών και 
αναγκαίους για τον/την αναγνώστη/τρια υπομνηματισμούς. Οι εκδόσεις πλαισιώνονται 
ακόμη από χρηστικά εργαλεία έρευνας όπως ενδεικτικές βιβλιογραφίες και συνοπτικά 
χρονολόγια. Ακολουθώντας την καταστατική αρχή των ΑΣΚΙ για «ανοιχτή πρόσβαση» 
στη γνώση, κάθε έκδοση είναι ανοιχτής πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο/η. 
 Τα κριτήρια επιλογής των εκπομπών που περιλαμβάνονται στη σειρά, πέρα από 
τον χρονολογικό άξονα των δύο αιώνων (19ος-20ός), κινούνται και σε μια προσπάθεια 
παρουσίασης πρωτότυπων θεματικών και άγνωστων εν πολλοίς ερμηνευτικών 
προσεγγίσεων, θεματικών που συνδυάζουν το γεγονός με τη μνήμη του και τις 
«δεύτερες ζωές» του στο δημόσιο πεδίο· στην τέχνη, στον πολιτισμό, στην πολιτική 
και κοινωνική ζωή, στην ιστοριογραφική συζήτηση, στα μνημεία και στα τοπόσημα, 
σε κάθε ψηφίδα του παρελθόντος που συνθέτει με την παρουσία της την παροντική 
διάσταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά τις ταραγμένες δεκαετίες του 1940 και 1960, 
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και στις μεταβάσεις που πυροδότησε η Μεταπολίτευση, οι εκδόσεις συμπεριλαμβάνουν και 
παρουσιάζουν αυτοβιογραφικές μαρτυρίες, μεμονωμένες φωνές που εγγράφουν το προσωπικό 
στο συλλογικό βίωμα.
 Κάθε έκδοση ασφαλώς συνιστά μια επιλογή και ως τέτοια αποδέχεται τα όρια, τις ελλείψεις 
και την αποσπασματικότητά της στη διερεύνηση ενός εκάστοτε θέματος. Θα θεωρεί όμως αυτήν 
την αποσπασματικότητα προτέρημα, αν οι αναγνώστες/τριες της την αξιοποιήσουν ως έναυσμα 
για νέα ομαδικά και ατομικά ερευνητικά εγχειρήματα ή αν αποτελέσει ένα βραχύ αλλά περιεκτικό, 
συγχρόνως ευχάριστο ανάγνωσμα.

***

Μια από τις βασικότερες παρακαταθήκες του Διαφωτισμού και του φιλελληνικού κινήματος 
υπήρξε η ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού ως μήτρα της νεότερης ευρωπαϊκής 
ταυτότητας. Για τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις του 19ου αιώνα, η ταυτότητα αυτή δεν 
εξυφαίνονταν μόνο γύρω από την μνήμη και τα σύμβολα αλλά σηματοδοτούσε δράσεις για 
τη διαχείριση και διαφύλαξή της και την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών πολιτισμού. 
Η ίδρυση των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών (ΞΑΣ) στο ελληνικό κράτος σε όλο το 
ανάπτυγμα του αιώνα αποτέλεσε κορωνίδα των δράσεων αυτών.
 Στην παρούσα έκδοση ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης, αντιπρόεδρος των ΑΣΚΙ 
συνομιλεί με την ιστορικό Νίκη Μαρωνίτη και την κοινωνική ανθρωπολόγο Ειρήνη 
Τουντασάκη, καθηγήτριες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, γύρω από τη δραστηριότητα των ΞΑΣ, 
την υποδοχή τους από το ελληνικό κράτος και τις πολλαπλές προσλήψεις κι ερμηνείες 
της ελληνικής αρχαιότητας. Μέσα από την συζήτηση και τις αναφορές στη σύγχρονη 
βιβλιογραφία του πεδίου αναδεικνύουν ότι από τον αρχαιολατρικό ζήλο μέχρι τις 
αποικιοκρατικές θεωρήσεις του χώρου και του παρελθόντος, ο δρόμος δεν ήταν μακρύς, 
ενώ η χάραξη των ανασκαφικών μονοπατιών άλλοτε οδηγούσε Ανατολικά και άλλοτε 
Δυτικά.
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«Από τη Δύση στην Ανατολή: οι ξένες αρχαιολογικές αποστολές στην Ελλάδα»«Από τη Δύση στην Ανατολή: οι ξένες αρχαιολογικές αποστολές στην Ελλάδα»
Η εκπομπή μεταδόθηκε στις 4/3/2018Η εκπομπή μεταδόθηκε στις 4/3/2018
Επιμέλεια: Ηλίας ΝικολακόπουλοςΕπιμέλεια: Ηλίας Νικολακόπουλος
Μουσική επιμέλεια: Θανάσης ΜήναςΜουσική επιμέλεια: Θανάσης Μήνας
Ηχητική επιμέλεια: Σπύρος ΠαπακώσταςΗχητική επιμέλεια: Σπύρος Παπακώστας
Οργάνωση παραγωγής: Ιωάννα ΒόγληΟργάνωση παραγωγής: Ιωάννα Βόγλη

Μπορείτε να την ακούσετε στο Soundcloud: Μπορείτε να την ακούσετε στο Soundcloud: https://soundcloud.com/aski-https://soundcloud.com/aski-
6/432018a6/432018a
Μουσική εκπομπής:Μουσική εκπομπής:
Ελένη Καραΐνδρου, Ελένη Καραΐνδρου, Μια αιωνιότητα και μια μέραΜια αιωνιότητα και μια μέρα
Yusef Lateef,Yusef Lateef, Blues for the Orient Blues for the Orient
Dave Brubeck,Dave Brubeck, Three to Get Ready Three to Get Ready
Anouar Brahem,Anouar Brahem, The Lover of Beirut The Lover of Beirut
Lars Danielsson – Tigran Hamasyan – Magnus Lars Danielsson – Tigran Hamasyan – Magnus ÖÖstrströöm – John Parricelli, m – John Parricelli, Orange Orange 
MarketMarket
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O O Βαγγέλης ΚαραμανωλάκηςΒαγγέλης Καραμανωλάκης είναι αν. καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας  είναι αν. καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας 
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ). Είναι πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ). Είναι πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του 
ΕΚΠΑ και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΣΚΙ. Βιβλία του: ΕΚΠΑ και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΣΚΙ. Βιβλία του: H συγκρότηση της H συγκρότηση της 
ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της Iστορίας στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, 1837-1932ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της Iστορίας στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, 1837-1932 (2006),  (2006), 
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του 1837-1937 Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του 1837-1937 (2014, μαζί με τον Κώστα Γαβρόγλου (2014, μαζί με τον Κώστα Γαβρόγλου 
και τη Χάιδω Μπάρκουλα) και και τη Χάιδω Μπάρκουλα) και Ανεπιθύμητο παρελθόν. Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων Ανεπιθύμητο παρελθόν. Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων 
και η καταστροφή τουςκαι η καταστροφή τους (2019, βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών). Έχει επιμεληθεί μια σειρά  (2019, βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών). Έχει επιμεληθεί μια σειρά 
συλλογικούς τόμους για τη χούντα, τη μνήμη της κοινότητας, την ελληνική νεολαία στον 20ό συλλογικούς τόμους για τη χούντα, τη μνήμη της κοινότητας, την ελληνική νεολαία στον 20ό 
αιώνα, κ.ά. Τον καιρό αυτό προετοιμάζει μια βιογραφία του Γιάνη Κορδάτου.αιώνα, κ.ά. Τον καιρό αυτό προετοιμάζει μια βιογραφία του Γιάνη Κορδάτου.

H H Νίκη Μαρωνίτη Νίκη Μαρωνίτη είναι ιστορικός, αν. καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι ιστορικός, αν. καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου. Κατά το διάστημα 2017-2020 διετέλεσε Γενική Γραμματέας του του Παντείου Πανεπιστημίου. Κατά το διάστημα 2017-2020 διετέλεσε Γενική Γραμματέας του 
Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο Ιστορικό Αρχείο του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει διδάξει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά της Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει διδάξει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από τα πεδία της πολιτικής ιστορίας, του κράτους και των θεσμών, ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από τα πεδία της πολιτικής ιστορίας, του κράτους και των θεσμών, 
της πολιτισμικής ιστορίας και της ιστορίας της ιστοριογραφίας. Έχει συγγράψει βιβλία, άρθρα και της πολιτισμικής ιστορίας και της ιστορίας της ιστοριογραφίας. Έχει συγγράψει βιβλία, άρθρα και 
συμβολές σε συλλογικούς τόμους, έχει επιμεληθεί έργα και έχει λάβει μέρος σε εσωτερικές και συμβολές σε συλλογικούς τόμους, έχει επιμεληθεί έργα και έχει λάβει μέρος σε εσωτερικές και 
διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις. διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις. 

H H Ειρήνη Τουντασάκη Ειρήνη Τουντασάκη είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου  είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου  
Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις ανθρωπολογικές θεωρίες της Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις ανθρωπολογικές θεωρίες της 
συγγένειας, της γονεϊκότητας και της οικογενειακότητας. Έχει επίσης ερευνήσει ζητήματα συγγένειας, της γονεϊκότητας και της οικογενειακότητας. Έχει επίσης ερευνήσει ζητήματα 
αναφορικά με την ιστορική ανθρωπολογία, τις πολιτικές πολιτισμού, την αποικιοκρατία και τη αναφορικά με την ιστορική ανθρωπολογία, τις πολιτικές πολιτισμού, την αποικιοκρατία και τη 
μετααποικιακή θεωρία και τις σχέσεις μεταξύ ανθρωπολογίας και ελληνικής λαογραφίας.  Είναι μετααποικιακή θεωρία και τις σχέσεις μεταξύ ανθρωπολογίας και ελληνικής λαογραφίας.  Είναι 
συγγραφέας των βιβλίων: συγγραφέας των βιβλίων: Ανθρωπολογικές Θεωρήσεις της Συγγένειας κατά τον 20ο αιώναΑνθρωπολογικές Θεωρήσεις της Συγγένειας κατά τον 20ο αιώνα (2008,  (2008, 
2011, νέα έκδοση: Πατάκης 2011, 2015, 2018, 2021) και 2011, νέα έκδοση: Πατάκης 2011, 2015, 2018, 2021) και Το παιδί που μεγαλώνει μέσα σου θα Το παιδί που μεγαλώνει μέσα σου θα 
πάρει και από σένα: Δωρεά Ωαρίων, Μητρότητα και Συγγένειαπάρει και από σένα: Δωρεά Ωαρίων, Μητρότητα και Συγγένεια (2015) και  (2015) και Διαφυλετική/Διακρατική Διαφυλετική/Διακρατική 
υιοθεσία: «Ήπια μετανάστευση» και νέες χωρογραφίες της συγγένειαςυιοθεσία: «Ήπια μετανάστευση» και νέες χωρογραφίες της συγγένειας (υπό έκδοση). (υπό έκδοση).
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ΞΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΞΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Βαγγέλης Καραμανωλάκης: Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλημέρα, είμαι ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης και σας καλωσορίζω 
στην εκπομπή των ΑΣΚΙ Η Ιστορία στο Κόκκινο. Έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του 105,5 
Στο Κόκκινο τη Νίκη Μαρωνίτη και την Ειρήνη Τουντασάκη, καθηγήτριες στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Καθεμιά τους έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στον χώρο της επιστημονικής της 
ειδίκευσης. Η Νίκη Μαρωνίτη, στον χώρο της ιστορίας, έχει ασχοληθεί επί μακρόν με την πολιτική ιστορία του 
ελληνικού κράτους· ενδεικτικά, με τον θεσμό της βασιλείας, το εθνικό ζήτημα στα τέλη του 19ου αιώνα και το 
κίνημα στο Γουδί. Η Ειρήνη Τουντασάκη, στον χώρο της κοινωνικής ανθρωπολογίας, έχει συγγράψει μελέτες γύρω 
από την ανθρωπολογία της συγγένειας, τις σχέσεις ανθρωπολογίας και ελληνικής λαογραφίας, τις διαδικασίες 
συγκρότησης και μουσειακής αναπαράστασης της εθνικής ταυτότητας. Σήμερα, όμως, είναι προσκεκλημένες μου για 
να συζητήσουμε για κάτι καινούργιο: για μια ερευνητική εργασία που εκπονούν από κοινού τα τελευταία χρόνια και 
αφορά τις ξένες αρχαιολογικές σχολές στην Ελλάδα. Είναι μια εργασία που εντάσσεται στις ευρύτερες ερευνητικές 
επικεντρώσεις τους γύρω από τις πολιτικές του πολιτισμού και τη λειτουργία τους στη συγκρότηση των νεωτερικών 
ευρωπαϊκών ταυτοτήτων. Θα ήθελα, λοιπόν, να τις καλωσορίσω και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ορίζοντας το 
πεδίο του προβληματισμού μας. Ας ξεκινήσουμε συζητώντας για τις ίδιες τις αρχαιολογικές αποστολές και τη μακρά 
παρουσία τους στο ελληνικό κράτος. Ποιες είναι οι κυριότερες και πόσο σημαντικός τελικά ήταν ο ρόλος τους για την 
αρχαιολογία στη χώρα μας; Ειρήνη, θα ήθελες να ξεκινήσεις εσύ;

Ειρήνη Τουντασάκη: Καλημέρα και από εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως 
που θα μοιραστούμε μαζί σου και με τους ακροατές μας τους προβληματισμούς μας γύρω από αυτήν την έρευνα. 
Στην Ελλάδα, λοιπόν, οι ξένες αρχαιολογικές σχολές είναι πολιτιστικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους φορείς άσκησης της αρχαιολογικής και ευρύτερα πολιτιστικής πολιτικής. 
Όπως τονίζεται στον θεσμικό λόγο του Υπουργείου Πολιτισμού, οι ξένες αρχαιολογικές σχολές είναι ιδρύματα που 
διαθέτουν ιδιαίτερο αρχαιολατρικό ζήλο, κατάρτιση, τεχνογνωσία και εμπειρία, και με αυτά τα χαρακτηριστικά 
συνέδραμαν τις πρώτες και συχνά αγωνιώδεις προσπάθειες του ελληνικού κράτους να διασώσει και να διαφυλάξει 
την πολιτισμική του κληρονομιά. Οι ξένες αρχαιολογικές σχολές εκτείνονται σε μια μεγάλη χρονική περίοδο, που 
ξεκινάει από τα μέσα του 19ου αιώνα και τελειώνει στις τελευταίες δεκαετίες του 20ού. Μπορούμε να διακρίνουμε 
δύο φάσεις στην ίδρυσή τους: υπάρχει μια πύκνωση στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και μια αντίστοιχη μετά το 
1974. Καταλαβαίνουμε ότι για ευνόητους λόγους, μεταξύ του 1912 και του 1950, σε μια Ελλάδα σε συνεχή πολεμική 
κατάσταση, ήταν πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν ξένες αρχαιολογικές σχολές. Ως προς το ερώτημά σου αναφορικά 
με τις κυριότερες, εμείς, στην έρευνά μας, δεν κατατάσσουμε τις σχολές σε λιγότερο ή περισσότερες σημαντικές, αλλά 
εστιάζουμε περισσότερο στις αρχαιότερες αρχαιολογικές σχολές…

Β.Κ.: …που είναι όμως και οι πιο γνωστές.

Ε.Τ.: Ναι, και θα εξηγήσω γιατί, αφού τις αναφέρω προηγουμένως: είναι η Γαλλική Σχολή Αθηνών, που ιδρύεται το 
1846, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών το 1874, η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών το 1881 και

Α΄ ΜΕΡΟΣΑ΄ ΜΕΡΟΣ

Από τη «Δύση» στην «Ανατολή» 
Οι ξένες αρχαιολογικές σχολές στην ΕλλάδαΟι ξένες αρχαιολογικές σχολές στην Ελλάδα

ΣυζητούνΣυζητούν: : Νίκη Μαρωνίτη (Ν.Μ.) - Ειρήνη Τουντασάκη (Ε.Τ.) - Νίκη Μαρωνίτη (Ν.Μ.) - Ειρήνη Τουντασάκη (Ε.Τ.) - 
Βαγγέλης Καραμανωλάκης (Β.Κ.)Βαγγέλης Καραμανωλάκης (Β.Κ.)
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Απόσπασμα από την ιδρυτική πράξη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, 1846. Πηγή: Αρχείο Γαλλικής Απόσπασμα από την ιδρυτική πράξη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, 1846. Πηγή: Αρχείο Γαλλικής 
Σχολής Αθηνών (EFA) Σχολής Αθηνών (EFA) 
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η Βρετανική Σχολή Αθηνών το 1886. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέξαμε να επικεντρωθούμε –σε αυτήν τη φάση, 
τουλάχιστον– στις αρχαιότερες είναι, αφενός, γιατί αυτές συνδέονται με πολιτικές ηγεμονικές δυνάμεις που θέλουν 
να διευρύνουν τη διείσδυση και την επιβολή τους στον ελληνικό χώρο και άρα χρησιμοποιούν και τον πολιτισμό· 
αφετέρου, γιατί αυτές είναι που διεκδικούν, με έναν τρόπο πολύ σταθερό και σημαντικό, την κληρονομική παρακαταθήκη 
του κλασικού ιδεώδους και την κατοχύρωση μιας μοναδικής αρχαιολογικής ειδημοσύνης, μαζί με αυτό. Με άλλα λόγια, 
επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα, ένα υποδειγματικό μοντέλο αρχαιολογίας, στη μεγάλη διάρκεια. Οπότε 
νομίζουμε ότι διεκδικούν την ισχύ και το προβάδισμα και με όρους εθνικούς και με όρους οικουμενικούς.

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Β.Κ.: Στη συνέχεια θα αναφερθούμε αναλυτικά στο τι θέλουν να κάνουν. Πριν από αυτό, όμως, θα ήθελα να ρωτήσω 
το εξής: βρισκόμαστε στον 19ο αιώνα, στον αιώνα κατά τον οποίο το ελληνικό κράτος συγκροτείται και παράλληλα 
συγκροτεί την ταυτότητά του, η οποία βασίζεται πολύ έντονα στο αρχαιοελληνικό παρελθόν. Πώς υποδέχεται, λοιπόν, 
όλες αυτές τις αποστολές για τις οποίες συζητάμε τώρα; Πόσο διευκολύνει το έργο τους; Υπάρχουν συγκρούσεις; Πώς 
είναι αυτή η σχέση; Νίκη; 

Νίκη Μαρωνίτη: Να σας καλημερίσω κι εγώ, απ’ τη μεριά μου. Να προσθέσω απλώς σε αυτά που, πολύ ωραία και 
συστηματικά, είπε η Ειρήνη ότι για εμάς οι σχολές και οι πολιτικές τους αποτελούν ένα ερευνητικό ερώτημα και 
στην ιστορικότητά του και στη συγχρονία, και δεν παρακολουθούμε το έργο τους ούτε σε μια λογική δαιμονοποίησης, 
ούτε σε μια λογική εξιδανίκευσής τους. Το ελληνικό κράτος, λοιπόν, είναι σαφές ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις 
ξένες αρχαιολογικές σχολές μέσα από δύο δρόμους: έναν δρόμο σύγκλισης κι έναν απόκλισης, θα έλεγα σχηματικά. 
Ως προς τον πρώτο, αφορά το πώς το κράτος θα χρησιμοποιήσει το συμβολικό κεφάλαιο της αρχαιότητας και πώς 
θα υιοθετήσει τις δικές του στρατηγικές προς την κατεύθυνση της συγκρότησης μιας εθνικής ταυτότητας, αλλά και 
προς την κατεύθυνση της ιδιοποίησης του ελλαδικού τόπου και των καταλοίπων που βρίσκονται σε αυτόν. Επομένως, 
εξαρχής επιδεικνύει μέριμνα για την προστασία των αρχαιοτήτων. Ενδεικτικά, η ίδρυση της Αρχαιολογικής Εταιρείας, 
η ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών και, στη συνέχεια, μιας σειράς θεσμών κρατικής και ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
υπαγορεύονται από αυτήν την κατεύθυνση. Σε κανονιστικό και νομοθετικό επίπεδο, όμως, δεν είναι έτοιμο, πριν απ’ 
τη δεκαετία του 1880, να αρχίσει να φτιάχνει ένα πιο συστηματικό πλαίσιο. Επομένως, το νομοθετικό πλαίσιο είναι 
σχετικά ρευστό μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα. Ο δεύτερος δρόμος, της απόκλισης, αφορά τα σημεία τριβής 
μεταξύ κράτους και φορέων αρχαιολογικής πολιτικής από την ελληνική πλευρά, αφενός, και ξένων αρχαιολογικών 
σχολών, αφετέρου. Αυτά θα παραμείνουν σταθερά λίγο-πολύ και στον 20ό και είναι τα εξής: πού κάνουμε ανασκαφές; 
υπό ποιους όρους; ποιος δίνει άδειες; ποιος είναι ο αριθμός αδειών; ποιος είναι ιδιοκτήτης των ευρημάτων και των 
αντιγράφων; ποιος καλείται και με ποιους όρους να δημοσιοποιήσει τα επιστημονικά πορίσματα; Προς την κατεύθυνση 
αυτήν, παρατηρείται μια νομοθετική και συστηματική προστασία από τις αρχές του ελληνικού Μεσοπολέμου, δηλαδή 
από το 1928 και μετά. Πλέον διαμορφώνεται ένα νομικό καθεστώς εντός του οποίου γίνεται σαφές ότι οι ξένες σχολές 
δικαιούνται να κάνουν τρεις ανασκαφές τον χρόνο, κυρίως όμως ότι θα υπάρχει εποπτεία από το ελληνικό κράτος. 
Επιπλέον, η αναγνώρισή τους ως νομικών προσώπων προϋποθέτει μια δομή από την πλευρά τους: προϋποθέτει 
στοχοθεσία, προσωπικό και βιβλιοθήκη. Επομένως, νομίζω ότι εξαρχής το ελληνικό κράτος δοκιμάζει και δοκιμάζεται 
σε μια σειρά εκσυγχρονισμούς και με άξονα τις ξένες αρχαιολογικές σχολές.

Β.Κ.: Να αναφέρουμε όμως ότι αναλαμβάνουν, έτσι κι αλλιώς, ανασκαφές σε σημαντικούς χώρους, όπως στους Δελφούς. 

Ν.Μ.: Ακριβώς. Θα έλεγα επιπλέον εδώ ότι η σχέση μεταξύ κράτους και σχολών δοκιμάζεται, εξαιτίας της διεκδίκησης, 
από την πλευρά τους, μεγάλων και σημαντικών ανασκαφικών προγραμμάτων. Και δεν είναι και τυχαίο ότι οι μεγάλες 
ανασκαφές έχουν να κάνουν και με τα μεγάλα εθνικά αφηγήματα που χτίζονται την περίοδο εκείνη.

Β.Κ.: Η Ειρήνη μίλησε προηγουμένως για το «κλασικό ιδεώδες». Γενικά, νομίζω ότι η συγκρότηση τέτοιων αποστολών 
δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά είναι μια πολιτική επέκτασης των κρατών αυτών σε έναν ευρύτερο χώρο και 
κυρίως σε αυτόν που θα ονομάζαμε «Ανατολή». Θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο αυτό, σύμφωνα με τη δική σας 
έρευνα. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στη συγκρότηση αυτών των αποστολών και, βέβαια, πόσο κομβικός είναι ο 
ρόλος της Ελλάδας;
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Εξώφυλλο ημερολογίου από την ανασκαφή των Εξώφυλλο ημερολογίου από την ανασκαφή των 
Δελφών 1892-1901. Πηγή: Αρχείο Γαλλικής Σχολής Δελφών 1892-1901. Πηγή: Αρχείο Γαλλικής Σχολής 
Αθηνών (EFA) Αθηνών (EFA) 

Απόσπασμα σημειωματάριου με σκίτσo του Albert Απόσπασμα σημειωματάριου με σκίτσo του Albert 
Tournaire, διευθυντή της ανασκαφής των Δελφών, Tournaire, διευθυντή της ανασκαφής των Δελφών, 
1892. Πηγή: Αρχείο Γαλλικής Σχολής Αθηνών (EFA) 1892. Πηγή: Αρχείο Γαλλικής Σχολής Αθηνών (EFA) 

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

Ε.Τ.: Είναι σαφές ότι ο ελλαδικός χώρος, με τα διάσπαρτα κατάλοιπά του, προσφέρεται απόλυτα γι’ αυτήν τη διεκδίκηση 
της κλασικής παρακαταθήκης ως οικουμενικού ιδεώδους και ως μήτρας μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Οπότε είναι 
σαφές ότι στρέφονται στον ελλαδικό χώρο για τα αρχαϊκά κατάλοιπα. Για αντίστοιχους λόγους, και μάλιστα πριν από 
τον ελλαδικό χώρο, δημιουργούνται και στη Ρώμη κάποια αρχαιολογικά ινστιτούτα. Σε ορισμένες περιπτώσεις –έχουμε 
βρει σχετικά τεκμήρια στο αρχειακό υλικό τους– μαθητές ή και διευθυντές της Γαλλικής Σχολής, για παράδειγμα, 
υποχρεώνονταν να περάσουν απ’ τη σχολή της Ρώμης πριν έρθουν στην Ελλάδα, σαν ένα είδος μαθητείας, ούτως ώστε, 
όταν έρθουν στην Ελλάδα, να ξέρουν να διοικήσουν τη σχολή και να κατευθύνουν τις ανασκαφές. Από κει και πέρα, 
σαφώς υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον και για τα μικρασιατικά παράλια, για την Παλμύρα, την Τύνιδα, την Καππαδοκία, 
δηλαδή στην ευρεία γκάμα της λεκάνης της Μεσογείου και στα δύο άκρα του Αιγαιακού Πελάγους, ακριβώς γιατί 
εκεί τα κατάλοιπα είναι διάσπαρτα. Η στόχευση έτσι είναι διπλή: αφενός να διαμορφωθεί μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, 
αφετέρου να δημιουργηθεί αυτό το υπόδειγμα της αρχαιολογίας ως επιστήμης. Εκείνη την εποχή η αρχαιολογία δεν 
είναι ακριβώς συγκροτημένη επιστημονική πειθαρχία, όπως είναι σήμερα· οπότε στοχεύουν στο να δημιουργήσουν κι 
ένα υπόδειγμα αρχαιολογικής έρευνας.

Ν.Μ.: Να συμπληρώσω μόνο ότι έχει ενδιαφέρον να κατανοήσουμε ότι, προφανώς, αυτή η γεωγραφία δράσης έχει σε 
μεγάλο βαθμό να κάνει και με το γεγονός ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μέχρι τη δεκαετία του 1880, που αρχίζει 
να μεταρρυθμίζεται συστηματικά και προς την κατεύθυνση της πολιτισμικής στρατηγικής, προσφέρει σε αυτές τις 
αρχαιολογικές αποστολές ένα εξαιρετικά ελεύθερο καθεστώς δράσης. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι με το που ξεκινάει 
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η εφαρμογή μιας πιο συστηματικής και οριοθετημένης πολιτισμικής πολιτικής από την πλευρά της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, οι σχολές αρχίζουν να στρέφονται ακόμη περισσότερο προς τον ελλαδικό χώρο. Έκτοτε θεωρούν ότι, 
αν είναι να αναζητήσουν ένα θεσμικό κανονιστικό πλαίσιο, προτιμούν αυτό του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, το 
οποίο έχει ήδη δοκιμαστεί κιόλας σε έναν βαθμό.

Β.Κ.: Άρα, από τη μια ισχύει αυτό που λες, από την άλλη νομίζω ότι και στο δικό τους φαντασιακό, για να το πω 
σχηματικά, η Ελλάδα έχει μια ειδική θέση ως η «μητέρα» αυτού του κλασικού πολιτισμού.

Ν.Μ.: Ακριβώς. Στη μήτρα αυτής της νεωτερικής ευρωπαϊκής ταυτότητας βρίσκεται, καταστατικά, ο κλασικός και 
γενικότερα ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός ως πρότυπο. 

Β.Κ.: Είναι σαφές άλλωστε –το αναφέρατε ήδη– ότι αυτές οι αποστολές έχουν κι έναν πολιτικό ρόλο, εκτός από τον 
πολιτισμικό. Συνδέονται με τις πολιτικές των κρατών. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο περισσότερο γύρω από αυτό. 
Πώς βλέπετε –και μέσα από τη δουλειά σας– αυτές τις πρακτικές, σε σχέση με τις ευρύτερες πολιτικές, ειδικά των 
μεγάλων κρατών για τα οποία συζητάμε;

Ε.Τ.: Αφετηριακό σημείο της δικής μας προσέγγισης είναι ότι το πολιτικό συγκροτεί το πολιτισμικό ή ότι το πολιτισμικό 

Χάρτης της αρχαίας και νεότερης Ελλάδας τoυ  Γάλλου φιλέλληνα Χάρτης της αρχαίας και νεότερης Ελλάδας τoυ  Γάλλου φιλέλληνα 
περιηγητή Φρανσουά Πουκεβίλ.περιηγητή Φρανσουά Πουκεβίλ.
Πηγή:  Εθνική βιβλιοθήκη της Γαλλίας / gallica.bnf.frΠηγή:  Εθνική βιβλιοθήκη της Γαλλίας / gallica.bnf.fr

χρησιμοποιείται από το πολιτικό. Μάλιστα, 
εμείς ξεκινάμε με δεδομένη τη συγκρουσιακή 
διάσταση των πολιτισμικών στρατηγικών 
που αναπτύσσουν οι ξένες αρχαιολογικές 
σχολές – παρόλο που γενικότερα υπάρχει 
η παραδοχή ότι ο πολιτισμός βρίσκεται 
σε καταστατική αντίστιξη με την πολιτική 
και τις συγκρούσεις, καθώς και ότι ο 
πολιτισμός έχει μια θετική σήμανση, ως 
το συνώνυμο της προόδου, ως βάση μιας 
ήπιας διπλωματίας και ειρηνικών σχέσεων 
κ.ο.κ. Στη δική μας προσέγγιση θεωρούμε 
το αντίθετο. Ξεκινάμε δηλαδή να δούμε 
πώς το πολιτικό συναρθρώνεται με το 
πολιτισμικό, πώς αναπτύσσονται αυτές οι 
πολιτισμικές στρατηγικές και μάλιστα με 
πολύ έντονες πολιτικές βλέψεις. Αυτές 
οι πολιτικές, απ’ την πλευρά των ξένων 
σχολών, σχετίζονται με τη συγκρότηση 
μιας ευρωπαϊκής, εν μέρει και εθνικής τους 
ταυτότητας. Για την πλευρά του ελληνικού 
κράτους, πάλι, οι πολιτισμικές στρατηγικές 
του αναπτύσσονται προς την κατεύθυνση 
ιδιοποίησης του κλασικού πολιτισμού, 
στοχεύουν δηλαδή στην ενίσχυση και 
στη συγκρότηση της ελληνικής εθνικής 
ταυτότητας. Συνεπώς, θεωρούμε ότι οι 
πολιτικές στρατηγικές προέρχονται και 
απ’ τις δύο πλευρές: και από τις «ξένες 
δυνάμεις» –οι οποίες, μέσα από τις σχολές, 
προσπαθούν να οργανώσουν την πολιτική 
τους δράση– και από το ελληνικό κράτος, 
το οποίο επίσης στοχεύει στη διαμόρφωση 
μιας νεωτερικής εθνικής ταυτότητας, με 
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όρους εθνικούς, συγχρόνως όμως και οικουμενικούς. Είναι σημαντικό εδώ να τονίσουμε αυτήν τη διάσταση, ότι δηλαδή 
το ελληνικό κράτος, μέσα από τη χρήση της κλασικής αρχαιότητας για τη διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας, 
στοχεύει εξίσου και σε μια οικουμενική ταυτότητα.

Ν.Μ.: Νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται πολύ καθαρά και στο πώς λειτουργεί σε επίπεδο ενός –επιτρέψτε μου τον 
όρο– πολιτισμικού ιμπεριαλισμού και η Μεγάλη Ιδέα, αλλά και η ελληνικότητα ως ιδεολογικό σχήμα στον 20ό αιώνα. 
Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε το πώς διασταυρώνονται οι πολιτικές πολιτισμού των ξένων 
αρχαιολογικών σχολών ή, καλύτερα, των Μεγάλων Δυνάμεων, μέσα από τις ξένες σχολές, με εκείνες του ελληνικού 
κράτους. Δεν υπάρχει δηλαδή εδώ η λογική ότι κάποιος είναι το θύμα και κάποιος είναι ο θύτης. Έχει ενδιαφέρον, 
επίσης, το γεγονός ότι αυτές οι πολιτικές, ανάλογα με τη χρονική περίοδο στην οποία εστιάζουμε, παίρνουν και 
διαφορετική μορφή. Αρχικά, είναι κάπως ασυστηματοποίητο αυτό το ενδιαφέρον και έχει τη λογική μιας πρώτης 
χαρτογράφησης –αναφέρομαι στα μέσα του 18ου αιώνα– μέχρι και τις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου.

Β.Κ.: Σε αυτήν την περίοδο θα ενέτασσες και τους περιηγητές;

Ν.Μ.: Ναι, εκεί θα τους ενέτασσα. Επομένως, δεν είναι τυχαίο –και αυτό αποτυπώνεται στον ίδιο τον λόγο των σχολών– 
ότι θέλουν να στοιχειοθετήσουν μια γενεαλογία ενδιαφέροντος που πάει πολύ πιο πίσω. Στη συνέχεια, η ίδρυση του 
ελληνικού κράτους διαμορφώνει τους όρους ώστε αυτό το ενδιαφέρον να αποκτήσει έδρα – και τη θέλουν αυτήν 
την έδρα, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα της αυτοψίας, που είναι μία εξαιρετικά σημαντική συνθήκη. Επομένως, 
μεταβαίνουμε από ένα ασυστηματοποίητο ενδιαφέρον σε ένα πιο συστηματικό, που αντιστοιχεί στην ίδρυση των 
σχολών, και στη συνέχεια προχωράμε στη μετατροπή τους, μέσα και από τις μεγάλες ανασκαφές, σε κέντρα και 
ερευνητικά εργαστήρια. Τέλος, οδηγούμαστε στη διαμόρφωση ενός ευρύτερου δικτύου το οποίο, με άξονα τις σχολές, 
περιλαμβάνει πλέον και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ξενόγλωσσα ινστιτούτα, εμπορικά επιμελητήρια και πάσης φύσεως 
συλλόγους. Άρα, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δει κανείς ότι και οργανωτικά υπάρχει ιστορικότητα στον τρόπο με 
τον οποίο απλώνονται αυτές οι στρατηγικές διείσδυσης.

Β.Κ.: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει συζητήσουμε 
αναλυτικά, γιατί πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ε.Τ.: Να συμπληρώσω μόνο ότι φτιάχνοντας αυτήν τη συνέχεια 
του ενδιαφέροντος, που ξεκινάει από τον φιλελληνισμό και τον 
ουμανισμό, και φτάνει στον 19ο αιώνα, οι σχολές δημιουργούν 
ένα αποστολικό, θα λέγαμε, αφήγημα.

Β.Κ.: Θα μπορούσες να ερμηνεύσεις λίγο τον όρο;

Ε.Τ.: Ναι, χρησιμοποιούν όλους αυτούς τους όρους: 
«φιλελληνισμός», «φιλανθρωπία», «αλληλεγγύη», «αποστολή», 
«φιλία», «εκσυγχρονισμός», προκειμένου να ερμηνεύσουν 
τη δική τους παρουσία στον ελληνικό χώρο. Με άλλα λόγια, 
χρησιμοποιούνται μια σειρά όροι οι οποίοι δεν είναι τόσο 
ανώδυνοι και ουδέτεροι, όπως φαίνονται σε μια πρώτη ανάγνωση, 
αλλά αντίθετα είναι πολιτισμικά και πολιτικά καθορισμένοι.

Ν.Μ.: Ειδικά ο όρος «αποστολή» χρησιμοποιείται κατεξοχήν 
για τη νομιμοποίηση της ιμπεριαλιστικής πολιτικής των 
αποικιοκρατικών δυνάμεων. Σε όλα τα αφηγήματα που φτιάχνουν 
οι σχολές, ακόμη και μέχρι σήμερα, χρησιμοποιείται πάρα πολύ 
η έννοια «αποστολή». Εξώφυλλο της έκδοσης της Γαλλικής Επιστημονικής Εξώφυλλο της έκδοσης της Γαλλικής Επιστημονικής 

Αποστολής του Μοριά 1829-1838.Αποστολής του Μοριά 1829-1838.
Πηγή:  Εθνική βιβλιοθήκη της Γαλλίας / gallica.bnf.frΠηγή:  Εθνική βιβλιοθήκη της Γαλλίας / gallica.bnf.fr
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B΄ ΜΕΡΟΣB΄ ΜΕΡΟΣ

Ο «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ» ΚΑΙ Ο «ΔΥΤΙΚΟΣ» ΑΛΛΟΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ» ΚΑΙ Ο «ΔΥΤΙΚΟΣ» ΑΛΛΟΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Β.Κ.: Συζητάμε για τις τέσσερις αρχαιότερες ξένες αποστολές στην Ελλάδα, για τον ρόλο και τη θέση τους. Μια ιδέα που 
επανέρχεται διαρκώς στη συζήτησή μας είναι της Δύσης και της Ανατολής. Πρόκειται για την ιδέα ότι κράτη τα οποία 
ανήκουν σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε «αναπτυγμένη Δύση» επιχειρούν αυτές τις αρχαιολογικές αποστολές 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή στην κατεξοχήν Ανατολή, αλλά και στο ελληνικό κράτος – που και αυτό, με έναν 
τρόπο, εντάσσεται στην Ανατολή, παρά την αμφίθυμη στάση που κρατά η Ευρώπη απέναντί του. Θα ήθελα, λοιπόν, να 
συζητήσουμε λίγο περισσότερο γι’ αυτούς τους δύο όρους.

Ν.Μ.: Βεβαίως. Πρώτα, όμως, θα ήθελα να επισημάνω ότι εμάς μας ενδιαφέρουν οι πολιτικές πολιτισμού που εφαρμόζουν 
οι ξένες αρχαιολογικές σχολές και όχι η συνεισφορά τους στην κατεξοχήν επιστήμη που υπηρετούν, την αρχαιολογία. 
Μας ενδιαφέρουν γιατί αποτελούν κέντρα και μοχλούς, την ίδια στιγμή, πολιτικών πολιτισμού. Δεν είμαστε αρχαιολόγοι 
–νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε– για να αξιολογήσουμε τη συνεισφορά τους στην επιστήμη της 
αρχαιολογίας, όπως και δεν μας ενδιαφέρει η μελέτη τους στο πλαίσιο διμερών, διακρατικών σχέσεων.

Β.Κ.: Σε αυτό που λες να προσθέσω ότι αυτές οι αποστολές έχουν πολλαπλή παρουσία, η οποία συγκροτεί έναν γενικότερο 
λόγο.

Ν.Μ.: Οι ανασκαφές τους είναι εξαιρετικά πλούσιες σε ευρήματα, μπαίνουν σε συζητήσεις με τους έλληνες αρχαιολόγους 
και μεταξύ τους κ.ο.κ.

Ε.Τ.: Να συμπληρώσω κι εγώ ότι δεν εστιάζουμε στη συνεισφορά των ξένων αρχαιολογικών σχολών (ΞΑΣ) στην αρχαιολογία, 
όπως αυτή αποτυπώνεται και μέσα από τα μεγάλα ανασκαφικά προγράμματα, γιατί πραγματικά αυτό ξεπερνάει τις 
δυνάμεις μας. Δεν είμαστε αρχαιολόγοι και δεν θα μπορούσαμε να κρίνουμε τι κάνουν στις ανασκαφές, πώς προβάλλουν 
τα ευρήματά τους, πώς τα συντηρούν, πώς τα περιγράφουν στις αρχαιολογικές εργασίες που δημοσιεύουν σε ελληνικά 
και ξένα περιοδικά.

Β.Κ.: Να προσθέσουμε, επίσης, ότι ήδη έχουμε μια μικρή αλλά σημαντική, νομίζω, βιβλιογραφία γύρω από ζητήματα 
που αφορούν την ιστορία των αποστολών, όπως τα ερευνητικά προγράμματα και συνολικότερα το συγγραφικό έργο του 
Θανάση Καλπαξή1 και του Θανάση Μποχώτη,2 τη διατριβή της Νίκης Σακκά3 κ.ά.. Όμως, κατά τη γνώμη μου, το ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον στη δουλειά σας είναι η σύνδεση ιστορίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας, η σύνδεση του πολιτισμού με 
την πολιτική.

Ν.Μ.: Εγώ, συμφωνώντας μαζί σου, θα ήθελα να επιστρέψω στο ερώτημα που έθεσες πριν σχετικά με τις έννοιες «Δύση» 
και «Ανατολή». Αυτές τις έννοιες τις χρησιμοποιούμε σε εισαγωγικά, αφενός γιατί είναι εξαιρετικά φορτισμένες, και μέσα 
από τις στερεοτυπικές συνδηλώσεις που κουβαλούν, αφετέρου γιατί δεν έχουν ένα σταθερό περιεχόμενο. Επομένως, τις 
αντιλαμβανόμαστε ως εξαιρετικά αμφίσημους και ρευστούς όρους, και τα σύνορα μεταξύ τους ιδιαίτερα πορώδη, ενώ θα 
έλεγα ότι δεν χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό αριθμό, απλώς γιατί είναι κακόηχος.
________________________
1. Βλ. ενδεικτικά Θανάσης Ε. Καλπαξής, «Η Ελλάδα και οι ξένες ανασκαφές. Η πολιτική ενός νεαρού έθνους με “παλαιό” πολιτισμό», στο Ro-
land Étienne (επιμ.), Les politiques de l’archéologie du milieu du XIXe siècle à l’orée du XXIe. Colloque organisé par l’École française 
d’Athènes à l’occasion de la célébration du 150e anniversaire de sa fondation, χ.τ., École française d’Athènes, 2000, σ. 9-13.
2. Βλ. Θανάσης Ν. Μποχώτης, Ελέγχοντας τον τόπο του παρελθόντος. Η γερμανοελληνική σχέση εξουσίας στις ανασκαφές της Ολυμπίας 
1869-1882, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015. 
3. Νίκη Α. Σακκά, Αρχαιολογικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (1928-1940). Πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις, αδημοσίευτη διδακτορική 
διατριβή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2002.
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Η αποκάλυψη του Ηνίοχου κατά την ανασκαφή των Δελφών, 1896.Η αποκάλυψη του Ηνίοχου κατά την ανασκαφή των Δελφών, 1896.
Πηγή: Αρχείο Γαλλικής Σχολής Αθηνών (EFA)Πηγή: Αρχείο Γαλλικής Σχολής Αθηνών (EFA)
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Β.Κ.: Άρα, λες ότι υπάρχουν πολλές Ανατολές…

Ν.Μ.: …και πολλές εκδοχές της Δύσης. Όπως ανέφερα, το περιεχόμενο των δύο εννοιών δεν είναι καθόλου σταθερό, ενώ 
οι προσλήψεις κι ερμηνείες της μιας και της άλλης έννοιας είναι σχετικές και ευμετάβλητες, και, σε κάθε περίπτωση, 
επηρεασμένες από το πλαίσιο αναφοράς. Με άλλα λόγια, καθώς προχωράμε στον 19ο αιώνα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια 
σαφέστατη ιεραρχική ταξινόμηση στο εσωτερικό των Ανατολών – θα μου επιτρέψεις τον όρο. Πρόκειται για μια πολύ 
μεγάλη συζήτηση, η οποία εκκινεί από το έργο του Σαΐντ,4 αλλά νομίζω ότι και η συνεισφορά και η διορατικότητα 
της Έλλης Σκοπετέα είναι σημαντική, από την πλευρά της ελληνικής βιβλιογραφίας.5

Β.Κ.: Άρα, αναφέρεσαι σε αυτό που ο Σαΐντ αποκαλούσε «οριενταλισμό». Συγχρόνως, ας σημειώσουμε ότι αυτή η 
σχέση μεταξύ Ανατολής και Δύσης, στην πραγματικότητα, διαμορφώνεται και μεταβάλλεται κάθε φορά με βάση 
και τις ιστορικές συνθήκες. Έχεις δίκιο ότι και η Έλλη Σκοπετέα με την ερμηνεία «Δύση της Ανατολής» μας έδωσε 
πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα αυτών των μεταβολών.

Ε.Τ.: Θα μπορούσαμε να πούμε συνοπτικά ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τις έννοιες αυτές ουσιοκρατικά. Δεν γεννιέται 
κάποιος δυτικός ή ανατολίτης.

Β.Κ.: Ούτε κάτι που σήμερα είναι Ανατολή δεν μπορεί αύριο να είναι Δύση.

Ε.Τ.: Ακριβώς. Νομίζω ότι και εγώ και η Νίκη, γενικότερα στο έργο μας, υπογραμμίζουμε, με πολλαπλούς τρόπους, ότι 
η ταυτότητα συγκροτείται σε σχέση με την ετερότητα. Συνεπώς, και στην προκειμένη περίπτωση αντιλαμβανόμαστε 
αυτούς τους δύο όρους ως εντελώς ρευστούς και αμφίσημους, που χρειάζεται κάθε φορά να τους επαναπροσδιορίζουμε.

Β.Κ.: Άρα, θα λέγαμε, συνοψίζοντας, ότι πρόκειται για δύο κινούμενα σύνολα, που το περίγραμμά τους φτιάχνεται, κάθε 
φορά, με βάση τον τρόπο με τον οποίο ακουμπάει το ένα το άλλο.

ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΝΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ:ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΝΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Ε.Τ.: Συνεχίζοντας λίγο στο θεωρητικό πλαίσιο, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα σε σχέση με τη διεπιστημονική 
προσέγγιση που ακολουθούμε και τους όρους που χρησιμοποιούμε στην έρευνά μας. Εμείς, κατά ένα μέρος, αντλούμε 
το θεωρητικό μας υπόβαθρο από την αποικιακή  και μετααποικιακή θεώρηση. Tην έννοια «αποικία» τη χρησιμοποιούμε 
διασταλτικά και, προς αυτήν την κατεύθυνση, εκλαμβάνουμε τις ξένες αρχαιολογικές σχολές ως ένα, κατά Φουκώ,6 

αποικιακό αρχείο, το οποίο θα μας επιτρέψει να αποκωδικοποιήσουμε την παρουσία τους στον ελληνικό χώρο, τον 
ρόλο και τη λειτουργία τους ως μια παραγωγική διαδικασία συνεχούς ιδιοποίησης του ελληνικού χώρου και χρόνου. 
Τώρα, ποια είναι η έκταση αυτής της ιδιοποίησης θα φανεί στα αποτελέσματα της έρευνάς μας.

Β.Κ.: Θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό. Θεωρείτε, δηλαδή, ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής των χωρών 
στις οποίες αναφερόμαστε, οι αποστολές αυτές έρχονται να προσφέρουν ή, καλύτερα, να παραγάγουν, σε μια συνεχή 
ροή, έναν αποικιοκρατικό λόγο και τις αντίστοιχες πρακτικές;

Ε.Τ.: Θα φανεί, ενδεχομένως, λίγο παράξενο στους ακροατές το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε την Ελλάδα ως αποικία 
και, επομένως, ότι οι ξένες αρχαιολογικές σχολές έρχονται να εφαρμόσουν μια αποικιοκρατική πολιτική. Η Ελλάδα, 
βέβαια, δεν υπήρξε κατά τον 19ο αιώνα υπό στρατιωτική κυριαρχία και, κατά συνέπεια, υπό πολιτική, οικονομική και 
πολιτισμική εξάρτηση. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρων και πολύ πρόσφορος ο όρος «κρυπτο-αποικιοκρατία», 
που έχει εισαγάγει στην ανθρωπολογία ο αμερικανός ανθρωπολόγος Μάικλ Χέρτσφελντ,7 ο οποίος προτείνει αυτόν ________________________
4. Αναφέρεται στο έργο του Edward Said, Orientalism, Νέα Υόρκη, Pantheon, 1978. Στα ελληνικά το έργο εκδόθηκε το 1996 ως Οριενταλισμός 
(Αθήνα, Νεφέλη). 
5. Βλ. Έλλη Σκοπετέα, Το «πρότυπο βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), Αθήνα, 
Πολύτυπο, 1988. Επίσης, και ιδίως, η ίδια, Η Δύση της Ανατολής. Εικόνες από το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Αθήνα, Γνώση, 1992. 
6. Michel Foucault, Η αρχαιολογία της γνώσης, μτφρ.: Κωστής Παπαγιώργης, Αθήνα, Εξάντας, 1987.
7. Για τον όρο και τα συμφραζόμενα βλ. Michael Herzfeld, «The Absent Presence: Discourses of Crypto-Colonialism», The South Atlantic 
Quarterly, τ. 101, τχ. 4 (φθινόπωρο 2002), σ. 899-926.
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τον όρο προκειμένου να αποδώσει την υβριδικότητα της ελληνικής ιστορικής διαδρομής, αλλά και της ταϊλανδικής, όπου 
συνέχισε τις έρευνές του. Ο όρος «κρυπτο-αποικιοκρατία» αναφέρεται σε παραδείγματα κρατών που βρίσκονται ανάμεσα 
σε όσα γνώρισαν την αποικιοκρατία και σε όσα δεν τη γνώρισαν. Τα κράτη αυτά διεκδίκησαν και απέκτησαν την εθνική 
τους ανεξαρτησία, βασιζόμενα, μάλιστα, σε ένα εθνικοαπελευθερωτικό μοντέλο που είχε αναδείξει η δυτική εμπειρία· 
στη συνέχεια, όμως, γνώρισαν μια μορφή μεγάλης και πολύ έντονης οικονομικής, πολιτικής και πολιτισμικής εξάρτησης 
από τη Δύση, που ουσιαστικά ήταν σαν να αμφισβητούσε την εθνική τους ανεξαρτησία και να υπονόμευε την εθνική 
τους κυριαρχία. Επομένως, θεωρούμε ότι ο όρος «κρυπτο-αποικιοκρατία» αποδίδει πάρα πολύ καλά το παράδειγμα της 
παρουσίας των ξένων αρχαιολογικών σχολών στην Ελλάδα.

Ν.Μ.: Να συμπληρώσω εδώ ότι και ο Μαζάουερ διατυπώνει, με πολύ ωραίο τρόπο, μια παρόμοια άποψη στο βιβλίο του 
για τα Βαλκάνια,8 όπου αναφέρει ουσιαστικά ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις δίνουν την ευκαιρία και παρέχουν τα εργαλεία 
στους βαλκανικούς λαούς να φτιάξουν τα δικά τους εθνικά κράτη, όπως είναι παραδειγματικά η αρχή των εθνοτήτων, 
το δόγμα της επέκτασης, το πρόταγμα του εκσυγχρονισμού, αλλά στη συνέχεια δεν είναι καθόλου ευχαριστημένες με το 
αποτέλεσμα – με άλλα λόγια, με αυτό που έχουν φτιάξει τα κράτη αυτά. Επομένως, οι δυνάμεις αυτές είναι συνεχώς σε μια 
αντιπαραβολή μεταξύ αυτού που προσδοκούσαν και αυτού που έχει δημιουργηθεί. Αυτή η «δυσαρέσκεια» μεταφέρεται, 
κατά κάποιο τρόπο, εντός των κρατών αυτών, τα οποία, με τη σειρά τους «αυτοενοχοποιούνται», θα έλεγε κανείς. Η Σκοπετέα, 
πάλι, ερμηνεύει πολύ διεισδυτικά αυτήν τη διαδικασία, πώς δηλαδή διαμορφώνεται ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας, το 
οποίο το οικειοποιείται και ο ελληνικός δημόσιος λόγος.9 Δεν είναι δηλαδή ένας λόγος που μονοσήμαντα επιβάλλεται 
από τη Δύση, αλλά υιοθετείται κι εντός των βαλκανικών κρατών. Επομένως, μας ενδιαφέρει να διερευνήσουμε πώς τελικά 
η Ελλάδα εντάσσεται σε αυτήν τη διαδικασία.

Β.Κ.: Τα εργαλεία με τα οποία οι Έλληνες συγκροτούν αυτό που ονομάζεται εθνικό κράτος είναι ακριβώς αυτά της Δύσης. 
Ιδιοποιούνται μια σειρά στοιχεία και, την ίδια στιγμή, αντιπαρατίθενται σε αυτά διεκδικώντας τον δικό τους λόγο· ο 
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, για παράδειγμα, αν και διατυπώνει την ιδέα ότι η ελληνική περίπτωση είναι διακριτή, 
τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, όπως π.χ. η αφήγηση και το ιστορικό του σχήμα, έρχονται μέσα από την εμπειρία του απ’ 
τη Δύση. Άρα, πρόκειται για μία διαδικασία η οποία, όπως αναφέρετε και εσείς, αναδεικνύει, από τη μια, την ιδέα ότι οι 
Έλληνες δεν είναι αντάξιοι αυτού που τελικά πήραν –και κάπου εκεί ξεφουσκώνει και το φιλελληνικό κίνημα– και, από την 
άλλη, την «αυτοενοχοποίηση» των Ελλήνων για το ότι στα μάτια των άλλων φαίνονται κατώτεροι. Νομίζω ότι πραγματικά 
αυτά είναι ενδιαφέροντα κλειδιά, με τα οποία μπορεί κανείς να ξανασκεφτεί και τον 19ο αιώνα και τη δική σας εργασία. ________________________
8. Μαρκ Μαζάουερ, Τα Βαλκάνια, Αθήνα, Πατάκης, 2013. 
9. Βλ. Σκοπετέα, Το «πρότυπο βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα, ό.π, σ. 163-174.

Δίκτυο σιδηροτροχιών Decauville στις αρχές της ανασκαφής των Δελφών, 1892. Πηγή: Αρχείο Γαλλικής Σχολής Δίκτυο σιδηροτροχιών Decauville στις αρχές της ανασκαφής των Δελφών, 1892. Πηγή: Αρχείο Γαλλικής Σχολής 
Αθηνών (EFA)Αθηνών (EFA)
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Σκίτσο μνημείου από το ταξιδιωτικό ημερολόγιο του Σκίτσο μνημείου από το ταξιδιωτικό ημερολόγιο του 
Albert Tournaire. Περιήγηση στην Αθήνα, τη Δήλο Albert Tournaire. Περιήγηση στην Αθήνα, τη Δήλο 
και την Κρήτη, 1892.  Πηγή: Αρχείο Γαλλικής Σχολής και την Κρήτη, 1892.  Πηγή: Αρχείο Γαλλικής Σχολής 
Αθηνών (EFA)Αθηνών (EFA)

Ν.Μ.: Ναι, με την ίδια περίπου αναλογία λειτουργεί κι ένα άλλο 
πολύ κλασικό και δυναμικό μέγεθος: του εκσυγχρονισμού. Ο 
εκσυγχρονισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πρόταγμα-
ομπρέλα εντός του οποίου δοκιμάζονται παραλλήλως το 
ελληνικό κράτος –μοιάζει λίγο σαν να δίνει εξετάσεις για τον 
βαθμό ευρωπαϊκότητάς του– αλλά και οι ξένες αρχαιολογικές 
σχολές, που  ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το τι κάνει 
καθεμιά τους, ποια είναι καλύτερη, σε επίπεδο επιστημονικής 
ειδημοσύνης, καινοτομίας και υποδομών. Επομένως, ο 
εκσυγχρονισμός λειτουργεί και σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο.

Ε.Τ.: Εγώ θα ήθελα να επαναφέρω τη συζήτηση σε αυτό που 
είπες πριν, Βαγγέλη, για το «σύμπλεγμα κατωτερότητας» 
που αισθάνεται ο Νεοέλληνας. Έρχονται, δηλαδή, οι ξένες 
αποστολές και οι ξένοι αρχαιολόγοι λίγο με αυτήν την εικόνα 
της Αρκαδίας στον νου τους, όπως απεικονίζεται στους 
πίνακες με τα ειδυλλιακά τοπία, και προσβλέπουν σε έναν 
τέτοιο τόπο και χώρο. Τελικά, όμως, βρίσκονται αντιμέτωποι 
με τη νεοελληνική πραγματικότητα, η οποία όχι απλώς δεν 
τους αρέσει, αλλά φτάνουν στο σημείο να θεωρούν ότι τίποτα 
δεν πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα, γιατί οι Νεοέλληνες δεν 
είναι «άξιοι» απόγονοι των αρχαίων προγόνων τους. Επομένως, 
το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν 
αυτά τα ινστιτούτα προκειμένου αυτοί οι ίδιοι να παρέμβουν 
για να σώσουν, να διαφυλάξουν, να παρατηρήσουν και να 
μελετήσουν την αρχαιοελληνική κληρονομιά.

Β.Κ.: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που μόλις είπες· από την 
άλλη, με μια αποικιοκρατική λογική, και οι Μεγάλες Δυνάμεις 
δεν ενστερνίζονται την άποψη ότι η μητρόπολη, κατά κάποιο

τρόπο, έχει δικαίωμα να πάρει, συμβολικά και πραγματικά, το κύρος που προκύπτει μέσα από αυτό το παρελθόν;

Ε.Τ.: Ναι, βέβαια. Στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα, η μητρόπολη, μερικές φορές, δεν παίρνει μόνο το συμβολικό 
κύρος, παίρνει και κάτι περισσότερο σε υλικά δείγματα – παρά τις όποιες προσπάθειες της ελληνικής νομοθεσίας να 
αποτρέψει κάτι τέτοιο. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε οργανώσει ένα σεμινάριο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και είχαμε 
καλέσει τους διευθυντές των σχολών αυτών να μας μιλήσουν σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τον ρόλο και 
τη λειτουργία των σχολών τους, σε μια ιστορική προοπτική, μάλιστα, από την ίδρυσή τους έως σήμερα. Εκεί, λοιπόν, 
είχαμε αναφορές όπου σαφώς αποτυπωνόταν η άποψη ότι η μητρόπολη είναι αυτή που δύναται να καρπώνεται τα 
πλεονεκτήματα μιας αποικίας – και μέσα σε αυτά είναι και τα αρχαϊκά κατάλοιπα.

Ν.Μ.: Σε αυτό το σημείο να πω ότι για μας το ενδιαφέρον είναι όχι το πώς δομείται, λογοθετικά, η διάψευση, αλλά το 
πώς ακριβώς η διάψευση αυτή αποτελεί πεδίο νομιμοποίησης της κηδεμονίας και της παρέμβασης που ακολουθεί. 
Με άλλα λόγια, πάνω στη διάψευση είναι που χτίζεται η νομιμοποίηση· εγώ έρχομαι, εγώ σκάβω, εγώ βγάζω στην 
επιφάνεια, εγώ ταξινομώ, γιατί εγώ ξέρω να τα κάνω όλα αυτά, επομένως εγώ φτιάχνω έναν μνημονικό τόπο δικό μου, 
στον τόπο που παρά ταύτα, σου ανήκει. Σχηματικά, κάπως έτσι δημιουργείται όλη αυτή η συζήτηση και το πλαίσιο.

Β.Κ.: Κάπως έτσι καταλήγουμε στα δύο πράγματα στα οποία αναφερθήκατε ήδη: στην αυτοενοχοποίηση και στον 
εκσυγχρονισμό, ο οποίος προκύπτει από την ανάγκη του ελληνικού κράτους να δείξει ότι τελικά είναι άξιο. Το ελληνικό 
κράτος πρέπει να εκσυγχρονιστεί για να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση.
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________________________
10. Γύρω από το έργο του Gramsci η βιβλιογραφία είναι εκτενέστατη. Ενδεικτικά, για την έννοια της ηγεμονίας στο έργο του βλ. Λουτσιάνο 
Γκρούππι, Η έννοια της ηγεμονίας στον Γκράμσι, μτφρ.: Π. Δ. Καστορίνος. Αθήνα, Θεμέλιο, 1977· Terry Eagleton, «Οι έννοιες της ιδεολογίας 
και της ηγεμονίας στον Γκράμσι», Ουτοπία, τχ. 11 (1994), σ. 53-65· P. Ives, «Language, Agency and Hegemony: A Gramscian Response to 
Post-Marxism», στο Andreas Bieler – Adam David Morton (επιμ.), Images of Gramsci: Connections and Contentions in Political Theory and 
International Relations, Νέα Υόρκη, Routledge, 2006, σ. 61-74 και Mark McNally – John Schwarzmantel (επιμ.), Gramsci and Global Politics: 
Hegemony and Resistance, Νέα Υόρκη, Routledge, 2009.
11. Βλ. Michel Foucault, Ετεροτοπίες και άλλα κείμενα, μτφρ.: Τάσος Μπέτζελος, Αθήνα, Πλέθρον, 2012.
12. Βλ. Άρτεμις Λεοντή, Τοπογραφίες ελληνισμού. Χαρτογραφώντας την πατρίδα, μτφρ.: Παναγιώτης Στογιάννος, Αθήνα, Scripta, 1998.

ΤΟΠΟΙ ΟΙΚΕΙΟΙ ΚΙ ΕΠΙΝΟΗΜΕΝΟΙ: Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑΤΟΠΟΙ ΟΙΚΕΙΟΙ ΚΙ ΕΠΙΝΟΗΜΕΝΟΙ: Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑ

Ν.Μ.: Θα ήθελα, στην κατεύθυνση όσων είπατε πριν εσύ και η Ειρήνη, να προσθέσω ότι για μας είναι επίσης σημαντική 
η έννοια της ηγεμονίας του Γκράμσι.10 Θεωρούμε ότι αυτή αποσαφηνίζει κάποια ζητήματα στη συζήτηση περί 
«κρυπτο-αποικιοκρατίας».

Β.Κ.: Ναι, γιατί είναι ένας πολύ φορτισμένος όρος, ούτως ή άλλως.

Ν.Μ.: Ακριβώς. Ο όρος «κρυπτο-αποικιοκρατία» είναι λίγο υβριδικός, συνεπώς δεν είναι πάντα ξεκάθαρος ως προς το 
περιεχόμενό του. Θεωρώ, λοιπόν, ότι σύμφωνα με την γκραμσιανή έννοια της ηγεμονίας, όπως έχει χρησιμοποιηθεί 
στη μεταποικιακή θεωρία, το ελληνικό κράτος ή η ελληνική κοινωνία δεν είναι απλώς παθητικοί δέκτες μιας 
αποικιοκρατικής, ιμπεριαλιστικής πολιτικής που τους επιβάλλεται, αλλά συμβάλλουν είτε με το να ανταγωνίζονται 
αυτήν τη διαδικασία ιδιοποίησης είτε με το να αντιστέκονται, διαμορφώνοντας έτσι και μια διακριτή στρατηγική. 
Επομένως, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε αυτήν τη σχέση που συναρθρώνεται.

Ε.Τ.: Θα πρόσθετα εδώ ότι και το ελληνικό κράτος δημιουργεί τη δική του πολιτική πολιτισμού με βάση την κλασική 
αρχαιότητα και τα αρχαϊκά κατάλοιπα. Δηλαδή, δεν είναι ο παθητικός δέκτης που απλώς υποτάσσεται στη μητρόπολη 
και δεν αντιδρά. Επίσης, σε σχέση με το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρθηκε η Νίκη, θα συμφωνήσω κι εγώ ότι 
ο όρος «κρυπτο-αποικιοκρατία» είναι ένας όρος που, μερικές φορές, μπορεί να μας μπλέξει περισσότερο, λόγω του 
πρώτου συνθετικού της λέξης, του «κρυπτο-», γι’ αυτό θεωρώ ότι πιο πρόσφορος όρος για τη δική μας ανάλυση είναι 
η «ετεροτοπία», κατά Φουκώ,11 και μάλιστα όπως τη χρησιμοποιεί και τη διαβάζει η Άρτεμις Λεοντή.12

Β.Κ.: Θα ήθελες να μας πεις δυο λόγια;

Ε.Τ.: Ο Φουκώ ορίζει τις «ετεροτοπίες» ως τόπους έξω από όλους τους τόπους· ακόμη κι αν είναι δυνατόν να 
υποδείξουμε την πραγματική τους θέση, αυτοί οι τόποι είναι απολύτως διαφορετικοί από όλες τις τοποθεσίες τις 
οποίες αναπαριστούν και για τις οποίες μιλούν. Οι αποικίες, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι μια μορφή ετεροτοπίας. Με 
αφορμή, λοιπόν, αυτόν τον ορισμό του Φουκώ, η Λεοντή προχωράει ένα βήμα παραπέρα και προτείνει να δούμε 
την κλασική Ελλάδα ως ετεροτοπία: ως μια περιοχή που βρίσκεται μακριά από τα ισχυρά δυτικά κράτη, αλλά στη 
συλλογική φαντασία των δυτικών κοινωνιών είναι η γενέτειρά τους. Οπότε, αυτές οι περιοχές που είναι διάσπαρτες 
με ερείπια από την κλασική αρχαιότητα σχηματίζουν, κατά τη Λεοντή, μια περιφέρεια γνωστή στη Δύση ως «Ελλάς». 
Όμως το «Ελλάς» μπαίνει σε εισαγωγικά, γιατί είναι η κλασική αρχαιότητα. Με άλλα λόγια, η πρόσληψη της κλασικής 
Ελλάδας ως ετεροτοπίας είναι η έννοια-κλειδί για να ερμηνεύσουμε όλο αυτό το σύνθετο παιχνίδι που γίνεται σε 
επίπεδο ταυτοτήτων και το οποίο αντλεί κατευθείαν από την κλασική αρχαιότητα.

Β.Κ.: Συνεπώς, κατά μια έννοια, είναι ένας τόπος ξένος και μακρινός σε σχέση με τη δυτική ζωή και καθημερινότητα 
– από την άλλη μεριά, όμως, είναι πάρα πολύ οικείος και άρα διεκδικήσιμος από αυτούς.

Ε.Τ.: Ακριβώς. Είναι ο τόπος ο ξένος και λίγο εξωτικός, ο οποίος, όμως, μπορεί να λειτουργήσει ή λειτουργεί, στο 
συλλογικό δυτικό φαντασιακό ως η μήτρα τους, η γενέτειρά τους. Οπότε, έχουν όχι μόνο έχουν το δικαίωμα αλλά και 
την υποχρέωση να γυρίσουν, να αναζητήσουν και να συγκροτήσουν την ταυτότητά τους με βάση αυτήν τη γενέτειρα.
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Ν.Μ.: Είναι προφανές ότι κάθε σχολή έχει μια ιδιαίτερη ταυτότητα στον τρόπο με τον οποίο προβάλλει και νομιμοποιεί 
όλη αυτήν τη διαδικασία για την οποία μίλαγε η Ειρήνη. Ενδεικτικά, στην περίπτωση της Γερμανίας –ο Σαπουτό το 
αναλύει πολύ ωραία στο βιβλίο του για τον εθνικοσοσιαλισμό–,13 πρόκειται για μια προσέγγιση χρέους και καθήκοντος.

Β.Κ.: Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος, θα ήθελα να σας κάνω μια σχεδόν αυτονόητη, στο δικό μου μυαλό, ερώτηση, 
η οποία νομίζω όμως ότι είναι καλό να ακουστεί. Πώς είναι η συνεργασία δύο διαφορετικών γνωστικών χώρων, όπως 
είναι η ιστορία και η κοινωνική ανθρωπολογία, και μάλιστα μιλώντας για μια τρίτη επιστήμη, την αρχαιολογία; Πόσο 
γόνιμες, τελικά, πιστεύετε ότι μπορεί να είναι αυτές οι συναντήσεις;

Ε.Τ.: Είπαμε και πριν ότι εμάς δεν μας ενδιέφερε να δούμε τη συνεισφορά των ξένων αρχαιολογικών σχολών στην 
αρχαιολογία. Επίσης, δεν μας ενδιέφερε να παρουσιάσουμε αυτήν καθαυτήν την οργανωτική και διοικητική δομή των 
σχολών στην Ελλάδα, στη μεγάλη διάρκειά τους, ούτε μας ενδιέφερε να αποκαταστήσουμε μια γραμμική αφήγηση 
που θα ισοδυναμούσε με την εξαντλητική περιγραφή της διαχρονικής παρουσίας των ξένων αρχαιολογικών σχολών 
στον ελλαδικό χώρο. Αντιθέτως, αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να αναδείξουμε την ιστορικότητα, τη δυναμική και τη 
σχεσιακή συνθήκη, παραμέτρους δηλαδή που κυριαρχούν στον τρόπο με τον οποίο συντίθενται οι λόγοι –οι λόγοι 
κατά Φουκώ, και πάλι– των ξένων αρχαιολογικών σχολών στη χρονική τους επαλληλία. Με άλλα λόγια, μας ενδιαφέρει 
να κατανοήσουμε το σύνολο των ρητορικών και των πρακτικών των σχολών ως ένα φουκωικό αρχείο, να αναδείξουμε 
τα ιδεολογικά αφηγήματα που συγκροτούν και που αφορούν τον ρόλο τους στον ελλαδικό χώρο. Μεθοδολογικά, 
θα εγκύψουμε στο αρχειακό υλικό που υπάρχει στο αρχείο των ίδιων των σχολών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
–γιατί κάποια αρχεία έχουν μεταφερθεί στις δυτικές μητροπόλεις–, αλλά και στις δημοσιευμένες ιστορίες τους, οι 
οποίες κυκλοφόρησαν, κυρίως, στις αρχές του 20ού αιώνα και παρουσιάζουν με εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο τι 
συνέβαινε στον 19ο. Υπό αυτούς τους όρους, η προσέγγισή μας σχεδόν απαιτούσε το διασταυρωμένο βλέμμα ιστορίας 
και ανθρωπολογίας· αν η κοινωνική ανθρωπολογία αφουγκράζεται τις πολλαπλές χρονικότητες διαδικασιών και 
φαινομένων, η ιστορία –κι εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα– πραγματεύεται το παρελθόν ως συγκροτητική ύλη του 
παρόντος. Κοινός τόπος, όμως, και στις δύο επιστημονικές πειθαρχίες είναι το ενδιαφέρον για το πώς οι πολιτισμικές 
πρακτικές νοηματοδοτούνται από τα ίδια τα κοινωνικά υποκείμενα, σε συνάρτηση με την αντίληψή τους για τον χώρο 
και τον χρόνο. Επομένως, θεωρούμε ότι αυτή η διεπιστημονική προσέγγιση θα αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Στη δική μας περίπτωση, πρέπει να πούμε ότι αποδεικνύεται ευτυχής συγκυρία η εκλεκτική συγγένεια γραφής 
ανάμεσά μας, η οποία διευκολύνει το όλο εγχείρημα, γιατί πραγματικά νιώθουμε ότι συμμεριζόμαστε την αγωνία για 
τη γλώσσα και το γράψιμο με κάποιους συγκεκριμένους όρους.

Β.Κ.: Νίκη;

Ν.Μ.: Ναι, νομίζω ότι τα περισσότερα τα είπε η Ειρήνη. Για μένα, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι μέσα από αυτήν 
τη μελέτη μπορεί κανείς να δει τις σχέσεις παρελθόντος-παρόντος-μέλλοντος. Οι χρονικότητες αυτές ενδιαφέρουν 
κατεξοχήν και τις δύο επιστήμες, έστω και με διαφορετικούς όρους, και επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική 
η συνάντηση ως προς τις έννοιες και τα περιεχόμενά τους. Άρα, υπάρχουν κοινοί τόποι, οι οποίοι στη δική μας 
περίπτωση δοκιμάζονται – και ελπίζουμε επιτυχώς.

Β.Κ.: Σας ευχαριστούμε πολύ.

Ν.Μ.: Εμείς ευχαριστούμε γι’ αυτήν την πολύ ουσιαστική συζήτηση.

Β.Κ.: Να καλημερίσουμε και πάλι τους ακροατές μας και να ευχηθούμε μια καλή Κυριακή.

*Ευχαριστούμε θερμά τη Γαλλική Σχολή Αθηνών (EFA) για την ευγενική παραχώρηση του εικονογραφικού υλικού και 
ειδικώς τις κυρίες Marie Stahl, Καλλιόπη Χρηστοφή και Σοφία Ζουμπουλάκη. Ευχαριστούμε επίσης την αρχαιολόγο 
κυρία Ελένη Χρειαζομένου για τη συμβολή της στο χρονολόγιο της έκδοσης
________________________
13. Βλ. Johann Chapoutot, Ο εθνικοσοσιαλισμός και η αρχαιότητα, μτφρ.: Γιώργος Θ. Καράμπελας, Αθήνα, Πόλις, 2013.



Διενεργείται η Γαλλική Επιστημονική Αποστολή εξερεύνησης του Μοριά. Μεταξύ 
των εργασιών της αποστολής πραγματοποιούνται και αρχαιολογικές μελέτες από τον 
γάλλο αρχαιολόγο Charles Lenormant  

Ίδρυση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, πρώτου μουσείου του ελληνικού κράτους 

Ίδρυση της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας μίας από τις πρώτες επιστημονικές 
συσσωματώσεις του ελληνικού κράτους. Σύντομα η Εταιρεία ανέπτυξε συστηματική 
ανασκαφική δραστηριότητα στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας

Ίδρυση της Γαλλικής Σχολής Αθηνών 

Ανασκαφές στη Δήλο από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών 

Ίδρυση του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Το παράρτημα Αθηνών 
ήταν το δεύτερο μετά από εκείνο της Ρώμης 

Έναρξη των ανασκαφών της Ολυμπίας με την ενεργό συμμετοχή του γερμανικού 
κράτους κι επικεφαλής τον αρχαιολόγο Έρνστ Κούρτιους   

Ανασκαφή των Μυκηνών από τον Ερρίκο Σλήμαν και εποπτική παρουσία της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας

Πραγματοποιούνται κάποιες πρώτες ανασκαφές της Κνωσσού (περιοχή λόφος 
Τσελεπί Κεφάλα) από τον αρχαιοδίφη και έμπορο Μίνωα Καλοκαιρινό 

Ίδρυση της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών 

Ίδρυση της Βρετανικής Σχολής Αθηνών 

Ξεκινάει η πρώτη ανασκαφή της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην 
περιοχή του Θορικού Αττικής 

Ανασκαφή των Δελφών από την Γαλλική Σχολή Αθηνών 

Ξεκινούν οι ανασκαφές στην περιοχή της Αρχαίας Κορίνθου από την Αμερικανική 
Σχολή Κλασικών Σπουδών

Εγκαινιάζεται η βιβλιοθήκη του Γερμανικού Ινστιτούτου Αθηνών 

Ανασκαφές της Κνωσσού από τον άγγλο αρχαιολόγο Sir Arthur Evans 

Ανασκαφές σε διάφορες τοποθεσίες της Αργολίδας με την συμμετοχή μελών της 
Γαλλικής Σχολής Αθηνών 

Ανασκαφές στη Λακωνία από την Βρετανική Σχολή Αθηνών 

Ξεκινάει την λειτουργία της η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής 
Κλασικών Σπουδών

1829-1832

1829 

1837

1846
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1874
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1876

1878
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1886

1886

1892-1903

1896

1900
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