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Aristea Papanicolaou-Christensen, Historian-Archaeologist

P O. BRØNDSTED, THE FORTUNES OF THE FINDS FROM
KARTHAIA AND OTHER ANTIQUITIES FROM GREECE

o the problem of what happened to the an-

tiquities that came into the possession of

BrØndsted during the period of his stay in Greece,

1810-1813, and especially his exceedingly important
collection, as he calls the sculpture from Karthaia,

new evidence may be added that perhaps may help

in further research on the matter. The new evidence,

which emerges from correspondence in the Manu-

script Collection of the Royal Library of Denmark1

and from reports given at the symposium on BrØnd-

sted held at Copenhagen in October 2006,2 supple-

ments the information known up to now from the

two basic sources: the résumé of the lectures given

by BrØndsted at the University of Copenhagen be-

tween the years 1815 and 18173 and the first two

volumes of his ambitious work on his travels in

Greece.4

The Danish philologist-archaeologist, Peter Oluf

BrØndsted, or P.O. BrØndsted as he preferred to be

known, was born in 1780 in the town of Horsens in

Denmark. He grew up in a family environment of

austere regulations imposed by his father who was a

priest. Thus he initially studied theology, satisfying

the desire of his father but not his own. With a di-

ploma in theology in hand, he went on to study

philology, showing particular interest in ancient

Greek. 

In 1804, having obtained a university scholarship,

he went with his friend Georg Koës,5 likewise a

philologist, on an educational journey to university

centres of Germany with Paris as his ultimate goal.

The time spent in the French capital by the two

friends, winter 1806 – summer 1809, he devoted to

systematic preparation for a scholarly journey to

Greece. The first stop made by BrØndsted and Koës

in their programmed trip was Rome. There they

met the Estonian antiquarian, Baron Otto Magnus

von Stackelberg, the architect Karl Haller von Hal-

lerstein and the artist Jakob Linckh, the latter two

from Germany. The common interest of BrØndsted

and Koës, being the discovery, study, and acquisi-

tion of Greek antiquities, led to the formation of a

group, which gathered in Athens in September

1810, where they acquired two additional members:
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ΤΤΤΤ

View of Karthaia by BrØnsted (1826)

Οι cartes postales της ΕΦΑ

σε φωτογραφίες του Σωκράτη Μαυροµµάτη

Πωλούνται µεµονωµένες και σε συσκευασία των 10 

στα Γραφεία της ΕΦΑ και σε βιβλιοπωλεία
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tain transferred the sculpture from the little harbour

of Karthaia with the help of a barge to the Bella Nina
where they were placed in the hold with the grain.

BrØndsted agreed with the captain, through Walsing-

ham, that the finds were to be handed over for safe-

keeping to the English commercial firm of Wilson and

Allardyce in Valetta until he himself could arrange for

their transport to Rome, where the Danish sculptor

Thorvaldsen or some other

artist would undertake their

restoration.16

In connection with these

antiquities, the Keian ama-

teur historian Konstantinos

Manthos,17 in a handwrit-

ten text containing descrip-

tions and sketches of the

antiquities of Kea, writes in

his notes in 1861, the fol-

lowing: Some Europeans car-
rying out excavations removed
the statue of Apollo holding a
lyre, a colossal horse that stood
outside the temple, the statue
of a plump woman with head
missing, a baby wrapped in
swaddling-clothes and a large
statue and stones with in-
scriptions and various other
things, all good works of art.
There are still some men liv-
ing who were in those exca-
vations. Manthos evidently received this informa-

tion from surviving workmen of the excavation. 

After this two-month sojourn in Kea, BrØndsted

and Linckh returned to Athens where they met with

their other comrades. For the first time the mem-

bers of the group decided to work together and to

take an active part in a large-scale excavation of the

temple of Apollo Epikourios at Bassai, Phigaleia, in

the spring of that same year. The assistance of the

consul Gropius18 was important in making the nec-

essary arrangements with the Ottoman officials. The

results of the excavation are known and they do not

concern us here.19 BrØndsted’s notes on the excava-

tion of the temple at Bassai, which he wrote in Rome

in 1823, were published long after his death20 and

they add nothing more to Stackelberg’s21 publica-

tion of the work.

In the spring of 1813, BrØnd-

sted left for Italy by way of

Kerkyra, after a two-month

sojourn in Zakynthos with the

family of the Danish consul22

and an interesting visit to Ali

Pasha in Ioannina.23 In Rome

he was to meet with the other

members of the excavation

group to arrange the publica-

tion of a collective report on

their archaeological research in

Greece.24

This time he was burdened in

addition with an important mis-

sion: the announcement to cer-

tain European personalities

that the sculptures from Aigina

and from Phigaleia were for

sale. Armed with a letter of rec-

ommendation from Gropius he

was also commissioned to nego-

tiate with a certain Excellency, a

representative of the French state,25 on the part of all

the members of the group that had participated in

the excavations in Aigina and the temple of Apollo

Epikourios at Bassai. I am quoting the entire letter

as it is in the original French text because it is a

revealing piece of evidence of BrØndsted’s participa-

tion in the sale of the antiquities discussed here to

the Eminent of Europe and, at the same time, it

illustrates the intense love of antiquities and anti-

quarian interest of the epoch. 

the young English architects Charles Robert Cock-

erell and John Foster. The winter months that fol-

lowed were dedicated by the researchers to the ar-

chaeological exploration of Athens and Attica. 

In the spring of 1811 the group divided into two

teams: BrØndsted, Koës and Stackelberg left for

Constantinople and then for Smyrna, planning to

visit Ephesos. The other members of the group

embarked on archaeological explorations in Aigina

with the known results: the collection of sculpture

from the supposed temple of Zeus Panhellenios –

the temple of Athena Aphaia – and its sale, with the

known scandalous auction in Zakynthos.6

Κοës, for some unknown reason, left the three-mem-

ber team of BrØndsted, Koës, Stackelberg, and

returned quickly to Athens. In a trip he made to the

Peloponnese, he was struck by dysentery and in the

end he died in Zakynthos. BrØndsted and Stackel-

berg returned to Athens from Asia Minor in the

autumn of 1811. In the Capuchin monastery where

they ended up, they met a merchant from Scotland

named Walsingham who had just arrived in Athens

from Kea where he had stayed for a time. The man

had no idea whatsoever of ancient history and art but

in conversation with BrØndsted he mentioned enthu-

siastically a mass of ruins at a beautiful seaside loca-

tion in Kea.7 These accounts together with BrØnd-

sted’s desire to visit Simonides’8 homeland and the

antiquities of the island, which he had learned about

from the notes of de Villoison,9 prompted him to

leave for Kea. 

On the 18th of December of the same year, 1811,

BrØndsted together with Linckh and Walsingham

left Athens by way of Liopesi and Markopoulo,

arriving at Porto Raphti from which they embarked

on a caique for Kea.10 At the place the Scottish mer-

chant showed them there were indeed ancient ruins;

for this was the city of Karthaia, which BrØndsted

identified on the basis of the descriptions of ancient

authors and from the texts of ancient Keian inscrip-

tions.11 The area they chose for their archaeological

explorations they rented from the owner. Work

began without delay with the help of some 30 work-

men. The excavation lasted 2-3 weeks and it brought

to light the foundations of an ancient temple dedi-

cated to Apollo and many marble sculptures, inscrip-

tions, pottery and coins. BrØndsted lists a series of

splendid sculptures that were brought to the surface:

the torso of a colossal statue of Apollo from the neck

to the lower part of the knee, which was found

fallen on the floor of a niche in the temple, a head-
less female statue with peplos, of Parian marble,

which was found near the stairway of the east en-

trance of the gate to the ancient city, the superb lit-
tle head of a woman, perhaps a caryatid, as the frag-

mentary marble plaque on top of her head might

suggest, the left hand of a colossal statue holding a

phiale, a second headless statue of a woman, smaller

than the other two, the legs of a statue, a marble horse
with head missing, smaller than life-size, and many
fragments of marble vessels.12 The only illustration we

have of the above sculpture is the one of the statue

of a peplos-clad woman, whose head is missing.13

The escape of the antiquities was performed with

some caution and with the help of an English ship

to the secure ground of English occupation, the

island of Malta. To be precise, a merchant ship, the

Bella Nina, had arrived in the harbour of Kea from

Smyrna, loaded with grain and headed for Malta.

Walsingham undertook to make arrangements with

the English captain Lothrington for the finds to be

transported to Malta. The agreement was made and

the sculpture the ship was able to carry was the fol-

lowing: the three statues, specifically, the torso of

the male figure, the headless female figure wearing a

peplos, the second headless statue of a woman and

various marble fragments.14 These finds had been

selected by the three excavators with the intention of

sending them to European collections. They became

the property of BrØndsted by lot, however, and after

the other two had disclaimed all rights and he had

paid them a sum of 300 species.15 After this the cap-

Headless statue of a woman wearing a peplos.
Found in Karthaia in 1811
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to the British Museum for the restoration of the

Parthenon sculpture.27

On his return to Denmark, BrØndsted informed the

government service that had funded his journey

with 4000 talents that his research in Greece had pro-
duced historical and artistic treasures that he had

stored in Zakynthos and Malta and that he had

brought part of the collection with him.28 Between

the years 1815 and 1817, he organised a series of

lectures at the University of Copenhagen, divided

into two periods, on the subject of ancient and

modern Greece.29 The academic community, how-

ever, expected something more than a series of talks

that satisfied mainly public curiosity about Greece,

its history, its monuments and its inhabitants.

BrØndsted was commended in his homeland for his

archaeological research, he was made a member of

various scholarly Academies, among them the Ion-

ian Academy of Kerkyra, but he had not yet pub-

lished anything about his visits to artistic and intel-

lectual centres of Europe or on the conclusions of

his archaeological researches in Greece. His deep

knowledge of ancient Greek history and art had not

rendered a corresponding scholarly work. Thanks to

the fortune he had acquired through his wife, he

was able to enjoy a comfortable private life, but his

assets were beginning to evaporate in luxurious

social events and in constant travel to the artistic

centres of Europe. In 1818 his wife died and he

entrusted the care of his three children to one of his

close relatives. 

The need for a steady income and the possibility of

continuing his many travels together with his love

of Rome, led him to accept the position of represen-

tative of the Danish Court to the Vatican.30 Of the

studies he made during his tenure of that position,

1819-1823, he published only one.31 He made yet

another journey to Greece, this time in the com-

pany of Lord Guilford and the young Nikolaos

Luntzis. They visited Kerkyra, Ithaca and Zakyn-

thos, where BrØndsted handed over Nikolaos Lu-

ntzis to his mother and continued alone his journey

to Malta. 

Thus the summer of 1820 found BrØndsted in Va-

letta and in a letter to James Wilson, representative

of the commercial firm of Wilson and Allardyce, he

tried to locate the sculpture that he had sent from

Kea eight years earlier, in 1812, about which all

that time he had received no information whatso-

ever.32

The letter is dated 8 May 1820. It is an extensive

reference to the excavation and to the way in which

the finds left Kea, with Mr. Walsingham as middle-

man and with the help of Lothrington, the captain

of the ship Bella Nina. BrØndsted wanted to learn

from James Wilson just what had become of the

finds, which comprised at least 15-16 pieces includ-
ing three superb statues.  

The content of the letter is a handwritten chronicle

by BrØndsted himself about the excavation and the

finds from Karthaia and for that reason I think it

useful to present it here in its entirety. 

Valetta, May 9th 1820. Mr. Wilson Esq. 

Dear Sir, 
You will permit me to address you the following details
in order to ask you several questions concerning a very
interesting collection of ancient greek marbles which I
sent in the spring of 1812 with your good ship Bella
Nina, Captain Lothrington.  

It happened at that time that Capt Lothrington came
up with your ship loaded with corn from Smyrna to
the harbour of Zea just as I was busy with an excava-
tion undertaken in the ruins of the ancient city of
Carthea, 8 or 9 miles from the modern town of Zea. I
undertook this excavation together with my friend and
fellow traveller Mr. Linckh and one Mr. Walsingham
who happened to be at Zea that time, lodged in the

The letter is dated 14 August 1812 and it was com-

posed at the temple of Apollo Epikourios, on Mt.

Kotylion in Arcadia, and it refers to negotiations

between the French Government and Gropius

through Fauvel for the sale/purchase of the Aigina

sculpture. BrØndsted has been charged with deliver-

ing the letter containing Gropius’ observations about

the proposals of the French Government. They con-

cern the transportation and the method of payment

for the sculpture as well as informing his Excellency
about the Bassai excavation and the superb frieze,
which will have the same fortune as the statues of Ai-
gina.

Temple d’Apollon sur le Mont Cotylius d’Arcadie le 14
Août 1812.

Monseigneur,
Je reçois ici par une lettre de Mr. Fauvel d’Athénes,
l’offre de Votre Excellence pour les statues d’Égine, de
la vente desquels je suis chargé.

Les conditions que le Gouvernement français met à cet
offre, exige de ma part une prompte réponse, afin que la
dernière décision de Votre Exellence puisse me parvenir
à temps. J’ai répondu de suite à Mr. Fauvel, mais pour
prévenir mieux tout retard, je charge de cette lettre un
voyageur, Mr. le Dr. BrØndsted de l’ Université de
Copenhague, qui part d’ ici directement pour Rome.

J’ose faire à Votre Excellence sur ses propositions les
observations suivantes:

Qu’on ne saurait trop hésiter de confier ce trésor des
Antiquités, dont la perte serait irréparable pour les
Arts, pour un plus grand trajet à la mer, que ne l’ex-
ige l’absolue nécessité. Or vu que les 17 statues portées
d’Athènes par des chemins affreux, à travers tout
l’Isthme de Corinthe, sur pas plus de vingt chevaux et
sans le moindre accident, j’ose espérer que Votre Excel-
lence fixera pour lieu de la consignation, non Marseille
mais Reggio. Je dois de plus parvenir Votre Excellence,

que, puisque les frais et les risques du transport, depuis
Malte jusqu’au Continent, doivent être à la charge des
Vendeurs, je suis obligé de rabattre une somme equiva-
lante, au moins, des Cent soixante mille francs offerts,
et cela dans la proposition suivante: trente mille pour
Marseille, 25 fns pour Civitavecchia, 20 fns pour
Naples. Pour Reggio, seules quinze mille francs.

J’ ajoute que par rapport au payement, il m’est pre-
scrit de la part des vendeurs respectifs, qui tous se trou-
vent encore ici, et qui ont besoin de la somme, d’exiger
qu’ il soit fait ici même, en Espéces, ou bien en Lettre
de Change acceptée de quelque Banquier respectable
de Constantinople ou de Salonique.

Mr. BrØndsted se réserve de l’ honneur d’ informer
Votre Exellence de la nouvelle fouille, que nous venons
de terminer dans les ruines du temple d’Apollon Epi-
curius, qui décore ces forêts depuis le temps de Periclés,
et dont l’ heureux et étonnant résultat a été une superbe
frise en marbre, de 96 pieds de long, sur laquelle Cent
figures en haut relief de la proportion de deux pieds,
représentent les Combats d’Amazones avec les Héros
Helléniens, et celui des Centaures et Lapithes aux Noces
de Perithöus. Cette frise découverte et trouvée par des
amis voyageurs réunis, aura le même sort des statues d’
Égine. Mr. Fauvel communiquera à V. Ex. les condi-
tions relatifs à la vente qu’on fera de cette frise.

J’ai l’ honneur d’ être, Monseigneur,
De Votre Exellence
Le trés humble Serviteur
G. Gropius
v. Consul Britt. En Thessalie 

The same year, 1813, he met the Crown Prince

Ludwig of Bavaria in Augsburg where he informed

him about the Aigina sculpture. Later he again vis-

ited Ludwig in an effort to persuade him to entrust

the restoration of the sculpture to Thorvaldsen,

whom he considered the best contemporary sculp-

tor in Europe.26 He recommended Thorvaldsen also
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of the ship. Mr. Lothrington was in those days several
times engaged to come up to the town for breakfasting
or dinning with us. Thus the commission was still fur-
ther arranged. Unfortunately the letter which Mr.
Walsingham was to write on this subject to the house
of Mr. Wilson and Allαrdyce, was brought some hours
too late to the port (which is at least three miles from
the city of Zea) and the opportunity lost; however this
could not be looked upon as a disappointment of any
consequence, as the Captain was so perfectly aware of
what interest and had assured me so often that I might
depend upon his fulfilling my commission in every
respect. The letter of Mr. W. to your house as after-
wards send from Athens over Hydra and accompanied
with another from myself by which I engaged Mr. W.
and A. to be so kind to preserve my collection for my
future disposal, engaging myself in the same time as I
ought to payment the usual charges.

I went in the following year, 1813, through Greece,
Italy and Germany to the north of Europe, decided to
leave my Zean-collection of marbles at Malta, as I left
several other collections in other parts of southern
Europe, to some future period when peace might be
restored and my literacy or public occupations should
engage me to revisit Italy and Greece. [I was] some-
what surprised that  [I] never did receive in five years
which I pasted in Denmark till my return to Italy, any
information of my marbles at Malta either from you,
Sir, nor from Captain Lothrington, however I felt
myself confident that my marbles were perfectly save in
your storehouse at Malta. In order to ascertain the
facts, I lately preferred, coming from Corfu, to return
to Sicily and Italy by the way of Malta. Arrived, two-
three days ago, at this place I take the liberty of asking
you to be kind enough to give me that information I
want on the following questions:

1. Did you receive the letter dated from Zea I believe
in the month of February 1812 from Mr. W? I am
sorry to hear that this person who called himself Wals-
ingham was a man of uncertain character but happily
his intervention is not of any consequence in the pres-

ent affair. The letter from this man was accompanied
with one from myself written at Athens in the month
of March 1812.

2. Did you receive by captain Lothrington a number of
sculptured marbles, at least 15 or 16 pieces and among
them two beautiful female torsos and a larger male one?
Did you receive proper information from Mr. Lothring-
ton on my account? And do you think that Captain L.
has acted well and honestly like a gentleman towards
me?

3. In the case that Mr. Lothrington has ailed wrong
and ill against me, can I hope from your kindness some
information how to find out where this man lives at
present in order to avail legal myself of that protection,
which every country of cultivate Europe and especially
England, accords to every honest man who reclaims his
right.

I am, my dear Sir, with true esteem,
Your most obedient, humble servitor
Chevalier BrØndsted, His M. The king of D.s Agent at
the Court of Rome.
Malta: la Valetta, May 9th 1820  

The next day, 10 May 1820, James Wilson replied

that because of the involvement in shipping the

marbles, of Walsingham, a pathetic swindler, the

request to store them had not been accepted by the

English commercial firm.33 A month later, on the

10th of June 1820, BrØndsted elatedly informed

Johan Adler, the secretary to Christian, the Crown

Prince of Denmark, that they had found in Malta

two of the most beautiful sculptures that he had

sent from Kea and that he had already received

them. Unfortunately however, 7-8 smaller marble

fragments, of excellent workmanship, had been

given away as a gift by the captain of the ship, in an

effort to promote himself socially.34

During his sojourn in Valetta, BrØndsted was in

town of Zea in the same house with us. After having
made a stay of 3 or 4 weeks on the ruins of the ancient
town and having digged there continually with about
thirty men, great quantity of inscriptions and number
of sculptured marbles were found. The whole collection
became my property by an accommodation agreed upon
by those persons who had a share in this undertaking.
After having payed to them the fixed sums, I took the
marbles in possession and made proper arrangements
for preserving well that part of them which I was
obliged to leave at Zea till some future period.

For different reasons I was rather anxious to carry
away immediately the sculptured marbles, especially
two beautifull female torsos, another greater torso of
Apollo and a quantity of smaller pieces, as heads, legs,
hands etc. of other statues of which the bodies were not
found. I became acquainted with Captain Lothrington
through his countryman Mr. Walsingham and as he
was to go directly to Malta it was looked upon as very
good opportunity bringing my sculptured marbles to

this place; of course the proposal was made by Mr.
Walsingham to the Captain, who showed himself very
disposed to fulfil any wish in this case; he came himself
in his boat round the island to the ruins of Carthea
where he stayed with us a day or two and agreed upon
the commission which he was to receive. Every thing
upon perfectly settled, the captain engaged to bring all
those pieces of my marbles which he received with the
utmost care to Malta and to consign them there to the
house of Wilson and Allardyce, gentlemen settled in
Valetta, whom I had not the honor to know, but till
my disposal of them by a letter from Mr. Walsingham
who pretended to know their house perfectly and to
shοwed himself very zealous in doing what he seamed
believe to be my interest on the present occasion.

Of course the marbles were embarked in the boat of the
Captain, who carried them himself on board to his
ship in the port of Zea where I found them, some days
afterwards very well preserved and disposed in a proper
manner upon the corn which was the principal cargo

The site of Karthaia. Drawing by BrØnsted (1826)
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A year later, on 13 November 1824, BrØndsted

tried to sell the contents of five crates to the British

Museum, through the agent Adolphus Richter. His

offer was accompanied by a catalogue of the antiq-

uities and includes: two statues, in separate crates,

one of a youth made of Parian marble that had been

found in Rome in 1819 – 130 pounds sterling and

the other of a headless woman that had been found

in Karthaia in 1812 – 450 pounds sterling. A third

crate contained a column capital from the temple of

Zeus Panhellenios – of Athena Aphaia – in Aigina –

100 pounds sterling and a painted antefix from the

same temple. The fourth crate contained a fragment

of the pediment, probably an akroterion, from the

temple of Apollo Epikourios – 60 pounds sterling,

two marble antefixes from the same temple – 40

pounds sterling, a pedimental fragment from the

Parthenon with marvellous decoration – 10 pounds

sterling. The contents of the fifth crate included 48

coloured, clay ornaments of which only three came

from Greece, the rest from Italy – 80 pounds ster-

ling. Total 890 pounds sterling. This attempt of

BrØndsted’s was not crowned by success. 

I. Statues. Case nr 1. The greater part of a young
male figure, probably representing a Hymen, of greek
workmandship (parian marble) found in 1819 in the
ruins of an ancient Roman house on the via Appia
near Rome. Pound sterling 130. Case nr 2. Female
torso of the most exquisite style and workmanship,
probably of a statue representing Diana (Artemis)
found in 1812 by excavation in the ruins of the
ancient city of Carthea on the island of Ceos near
Attika in Greece. Pound sterg. 450. II. Architecture.
Case nr 3. A. One of the capitals on the interior pil-
lars in the temple of Panhellenian Giove on the island
of Egina in Greece. Pound sterg 100. B. One of the
painted marble fleurons which surrounded the roof of
that temple. Pound srerg 20. Case nr 4. C. Fragment
of the ornament upon the pediment of the temple of
Apollo Epicurius near Phigalia in Peloponnesos.
Pound sterg. 60. D & E. Two marble fleurons of
those which surrounded the roof of that temple. Pound

sterg 40. F. Fragment of a fine ornament of the tem-
ple of Minerva Polias on the Acropolis at Athens.
Pound sterg 10. III. Terracottas. Case nr 5. Forty
eight pieces of ornamental Terracottas. Three of them
purchased in Greece and forty five found by excava-
tion (in the year 1822) at Palestrina (ancient Pron-
ste) near Rome. Pound sterg 80. Total sum Pound sterg
890.45

BrØndsted stayed in Paris from 1823 to 1830,

preparing the publication of his work. He applied

to the French publisher Fermin Didot for the publi-

cation of 500 copies in French and another 500 in

German.46 He made frequent visits to London from

Paris because he was studying especially the me-

topes of the south side of the Parthenon. He was in

continuous communication with his good friend

Cockerell, established in England, and kept him

informed as to course of publication of his work.47

The first volume was published in Paris in 1826

and on the title page, among the European archae-

ologists, the name of BrØndsted is included, thus

satisfying one of his great expectations. 

The ancient finds remained in England for safe-

keeping at the London banking firm except for

some vases that were less heavy and which he sent to

Paris. Their sale would have improved his economic

situation and his ability to continue publishing his

work. He counted on the willingness of Cockerell

to help, beginning with the Doric column capital

for the moderate sum of 100 pounds sterling and he

asked him to approach the British Museum or any-

one else he might have in mind – You will be kind
enough to try to dispose the capital, if possible to the
Βritish Museum if not to anybody else, for the said
sum. Since BrØndsted, moreover, had urgent need of

money, he asked Cockerell, in addition, to lend him

100 pounds sterling and to retain that amount from

the sale of the capital.48

BrØndsted’s negotiations with the British Museum

for the sale of the column capital and the other

touch with collectors for exchange and probably the

sale of Greek coins that he had brought with him

from Greece.35

At the same time he tried to gather in his headquar-

ters in Rome, his personal objects and the Greek

antiquities that were in his possession. He addressed

himself to Marassi, the Danish assistant consul at

Livorno, and asked him to take charge of the ship-

ment from Rome of a crate. numbered CAV:B:No

1, containing marbles and books that Lountzi had

sent him from Zakynthos, and a second crate con-

taining a very valuable Greek marble – un marbre
grec bien precieux. This crate arrived at the English

commercial firm of Hunter in the ship George, the

captain of which was John Willens.36 The sculpture

contained in the first crate must have been that

which he himself had taken from the excavation of

the temple of Apollo Epikourios and had brought to

Zakynthos in care of the Luntzis family. 

As for the contents of the second crate, the very valu-
able Greek marble can only be the Doric column

capital that had been found in the Aigina excavation

in 1811 and that had been kept by Haller on BrØnd-

sted’s account. With Gropius as intermediary, the

capital had been sent to the Danish consul in Con-

stantinople, Baron Casimir de Hübsch, who, through

a misunderstanding, had sent it on to Copenhagen.

BrØndsted, then in Rome, asked the consul to give

orders to have the column capital sent to the com-

mercial firm of Marassi in Livorno or to the English

commercial firm of Hunter-Jameson in Malta for a

final destination in Rome.37

On 16 July 1820 BrØndsted received in Rome a sec-

ond letter from James Wilson who wrote to say that

they had sent him another fragment of his Greek mar-
ble that was found in the King’s Bakery and that

despite his efforts he had been unable to locate any

others – I leave with my friend Capt Smyth R.N.
another fragment of your Grecian marbles, which was
found in the King’s bakery after you left Malta… This

is the last piece, I think, you may expect to hear of from
Malta as I have searched most diligently anywhere.38

In January 1821, a portion of the sculpture of Kar-

thaia was sent by Wilson to Rome. This comprised

only the three statues we referred to above. What hap-

pened to the remaining pieces, numbering around

thirteen, is unknown. The headless peplophoros fe-

male figure was the most impressive piece of his col-

lection. At that time BrØndsted was preparing a mould

in order to make 12 plaster casts of that statue.39 From

Rome he was again in communication with collec-

tors about the sale of the marvellous collection of Greek
coins, for not less than 10.000 Spanish piastres.40

The last awaited shipments also arrived in Rome in

February 1821: two crates with his personal posses-

sions, a crate containing the Doric capital and a small
marble. This is probably the last sculpture from

Karthaia that Wilson sent him. In order to avoid cus-

toms inspection of the crates, he asked for the assis-

tance of Cardinal Münter, minister at the Vatican.41

In the spring of 1823, BrØndsted gave up his resi-

dence in Rome and we find him for a few months

in Geneva42 and then Paris, from which he made

frequent visits to London, his enthusiasm for which

he does not conceal and which he considers the real

megalopolis. The autumn of that same year he sent

for safe keeping 6 crates that had remained in

Rome, containing marbles and other ancient objects
of importance to me… very well packed and bearing

the number TC No 1, MR no 1,2,3,4, CB no 4 43 to

the banking firm of London Rouchement and

Behrends, 14 Broad Street, by way of Livorno. From

the fact ascertained up to now, we can accept as fact

that one crate held the Doric column capital from

the Aphaia temple, a second crate the antiquities

from Bassai that had been sent from Zakynthos and

the four crates with the continuous numbering,

antiquities mainly from South Italy, but also from

Greece – The finest collection of marbles and terracot-
tas I ever possessed.44
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Part of BrØndsted’s collection of Greek coins is

today in the Thorvaldsen Museum in Copenhagen.61

Worth noting in connection with the fortune of the

antiquities is BrØndsted’s characteristic insistence that

they be sold in England and his efforts to have them

purchased by the British Museum with which he had

forged a special relationship.62 The involvement of

Cockerell in projecting their sale to museums and

private collections was a piece of good fortune for

BrØndsted. It should be borne in mind that Cockerell

was a most important personage in his own country

with rich architectural achievements and that his easy

entrance to the antiquarian circles of England should

not present any particular difficulty. This coinci-

dence of circumstances leads us to the hypothesis

that an important part of the Greek antiquities of

BrØndsted must have been sold initially in England. 

For the antiquities from Karthaia in particular, of

the approximately 15-16 marble sculptures that they

had shipped to Malta, BrØndsted finally received

only three. Of those three, only the headless female

figure clad in a chiton and known from the illustra-

tion in his publication, can be said with any cer-

tainty to have arrived in London. BrØndsted’s offer

to the British Museum in 1824, includes that sculp-

ture and it is the only one from Kea.63 After Rome,

where all the antiquities had been gathered, there is

no further mention of the other two statues, the male

figure and the smaller female figure. They are likely

to have been sold to private collections in Italy. The

other approximately 13 marble fragments of statues

were scattered in Malta, which was an important

centre for the passage of antiquities. We do not know

the count of pottery and coins that were “lighter”

and therefore easier to transport. Two little oinochoai

antiquities were approaching finalization when one

of the trustees, Taylor Combe, died, with the result

that negotiations were indefinitely postponed. – As
for that remarquable stone, Egina capital, it was
almost sold with some other very valuable marbles and
terracottas to the British Museum a short time before
poor Combe died.49 At this same time he notified

Cockerell that he wanted the sum of 890 liras for

the sale of the antiquities in the 6 crates.50 Specifi-

cally, for the crate containing the Doric capital

from Aigina and some fragments-spoils from the

decoration of the temple with traces of colour, and

for the second crate with fragments-spoils from the

decoration of the temple of Apollo at Bassai, for the

two together he had decided on the amount of 220

liras. For the other four, he said he wanted a total of

670 liras without referring to their contents.51

From the history of the vicissitudes of the antiqui-

ties we have seen up to now, those crates contained

antiquities from Greece including the pieces from

Karthaia. This hypothesis is supported also by the

fact that BrØndsted sent Cockerell the folio edition

of the two first volumes of his work with the re-

quest that he give them to the Library of the British

Museum, to Lord Aberdeen, to Mr. Ellis or to any-

one else. – If you believe that it might facilitate the
business you may present two or three copies of both
volumes of my edition in fol. tο the Library of the
British Museum, to Lord Aberdeen, to Mr. Ellis or to
anyone else.52 It is known that the first volume of the

work had to do exclusively with the history of Kea

and the excavation at Karthaia. What is not known

is the outcome of the efforts to sell the antiquities.

BrØndsted himself was persuaded that the publica-
tion of his work would double or triple the price of the
antiquities.53

In the summer of 1829, BrØndsted was in need of

money for the publication of the second volume of

his work and he asked Cockerell to lend him 500

liras. For such an amount he received a negative

reply from his friend.54 In the autumn of the same

year he again asked Cockerell for a loan, this time

of 200 liras, apart from the 100 he had already bor-

rowed, and he wanted desperately to have the antiq-

uities sold, in any way possible, to English collec-

tors.55 Added to his critical economic plight was the

insolvency of the English firm that had undertaken

to publish his work in English. In BrØndsted’s last

offer to the British Museum, in 1831, mention is

made of a Collection of classical antiquities, bronze
finds and pottery. The catalogue of objects offered

includes 21 antiquities, of which only four are noted

as having come from Greece.56 We have no further

information about this offer. 

His repatriation in the autumn of 1832 brought him

the pleasure of being appointed full professor of

philology and archaeology in the University of

Copenhagen and also director of the Royal Collec-

tion of Coins and Medallions. His scholarly trips to

Paris and London continued but they were of shorter

duration. In 1832 he sold a large part of his collec-

tion of Greek coins and some bronze objects to the

French Government, for a price of 23.350 francs.57

Shortly before his death, in 1842, he published an

excellent translation of Aischylos’ Agamemnon. 

As for the antiquities that remained in London, there

is little we can learn. We have seen that some vases,

the lightest, BrØndsted had sent to Paris. The Doric

column capital was not sold, despite all his efforts.

Six years after his death, in 1848, it entered the Col-

lection of Antiquities of the National Museum in

Copenhagen, where it is exhibited.58 Professor P.J.

Riis holds that BrØndsted had taken with him the col-

umn capital in question from the temple of Aphaia

on his trip to Aigina in 1812, an event for which

there is no support as we have seen.59 Following

information given by Michaelis, the Danish archae-

ologist John Lund was led to the Torrie Collection

of the University of Edinburgh for the existence of a

torso of a female figure wearing a chiton, of Parian

marble and probably from Kea. Unfortunately he

was not given permission to pursue his research.60 The geometric phase of the acropolis of Karthaia. Graphic restitution by A. Papanikolaou (1991)
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controlled Zakynthos, then was auctioned in Malta and

bought by the British Museum, where it is exhibited

today.

20. Udgravningen af Templet ved Phigalia. 

21. Otto Magnus von Stackelberg, Der Apollotemplet zu

Bassae.

22. BrØndsted was on friendly terms with the family of

the Danish consul in Zakynthos, Anastasios Lountzis,

after whose death his young son, Nikolaos Conrad

(1798-1885) accompanied the Danish archaeolgist to

Denmark. Nikolaos stayed with BrØndsted for seven

years, 1813-1820, accompanying him on his travels and

to the frequent philological salons of Copenhagen,

Παπανικολάου-Κρίστενσεν, Correspondence between

the Ionian Islanders and the Danes, pp. 388-389.

23. Reise I, pp. 248-270. Jacob Isager, Peter Oluf BrØnd-

sted-Interview with Ali Pacha.

24. Letter from BrØndsted to Cockerell, Rome 28 July

1815, Engl., KB NKS Fol. 1578 I koncept p. 22.

25. KB NKS 1546 1, 2o. With the above shipment, BrØnd-

sted is very likely to have envisioned a certain recom-

pense and in all probability it is directly connected with

the money owed him by Gropius, 400 Spanish piastres,

from 27 Μαΐου 1812, to Gropius, Paris 23 May 1821,

Fr. KB NKS 1578 2o II.

26. Restoration/filling in of the sculpture from the tem-

ple of Aphaia at the Glyptotek in Munich was done by

Thorvaldsen.

27. Letter from Copenhagen by BrØndsted to M. Gell, 7

July 1816, Fr. KB NKS Fol 1578 I koncept, p. 22.

28. Letter To Deputationen for Fondet ad usus publicus,

29 Nov. 1814, Dan. KB NKS Fol. 1578 I koncept, p.20.

Some of the antiquities he had taken with him from Gree-

ce will evidently have been pottery and coins from Kea. 

29. His lectures, a total of 44, were published posthu-

mously by the philologist R.B. Dorph.

30. Schepelern.  

31. P.O. BrØndsted, Sopra un iscrizione Greca scolpita in un

antico elmo di bronzo rinvenuta nelle ruine di Olimpia del

Peloponneso, Naples 1820. Other studies from his notes

were published after his death.

32. From his private archive of copies of his letters, KB

NKS 1578 I 2o.

33. Lund, n. 41. 

34. Lund, n. 42.

35. To the officer Otto Beyr, Valetta 14 May 1820, Fr.

KB NKS Fol. 1578 I koncept, p. 136v.

36. Valetta 16 May 1820, Fr. KB NKS Fol. 1578 I kon-

cept, p. 137v. 

37. Naples 29 Aug 1820, Fr. KB NKS Fol. 1578 I kon-

cept, p.167. There are letters relevant to the Doric col-

umn capital from Hübsch to BrØndsted, Fr. ΚΒ ΝΚS

1546 I-II 2ο nr 217-220 and one to Gropius, 7 January

1820, Fr. KB NKS 1546 I-II 2o nr 217.

38. 10 May 1820, ΝΚS 1546 2o, Lund, n. 43.

39. A cast, 53 cm. in height, exists today in the Thorald-

sen Museum in Copenhagen and I thank my colleague

Torben Melander of that Museum for placing the cast at

my disposal. For the existence of casts of the same find in

other European collections, see Lund. 

40. Letter to Milord d’ E., Rome 30 Jan.1821, Fr. KB

NKS Fol. 1578 I koncept, pp. 192-193. In another letter,

he informs Prince Poniatowsky that he has some 3000

coins from the Ionian Islands and Sicily, Rome 14 Dec.

1820, Fr. KB NKS Fol 1578 I koncept, p. 186. 

41. Rome 8 February 1821, Fr. KB NKS 1578 I 2o kon-

cept, p. 194v.

42. He has met Capodistria of whom he speaks highly,

Breve, p.153.

43. He notifies the banking firm about the shipment,

Geneva 7 Oct. 1823, Fr. KB NKS 1578 II 2o, p. 64.  

44. As BrØndsted characteristically writes to Cockerell,

23 Dec.1828, Engl. KB NKS 4648 I 2, 4o.

45. This important piece of information with the rele-

vant catalogue is provided by the Danish archaeologist

Βundgaard Rasmussen in her research in the archives of

the British Museum, Bundgaard Rasmussen. 

46. Paris le 31 March 1825, Fr. KB NKS 1578 II 2ο.

47. The original title of BrØndsted’s ambitious work was:

Voyages et entreprises scientifiques en Grèce avec quantité de

monuments inédits d’un style purement grec. Ouvrage suivi

d’un aperçu critique de toutes les entreprises de cette espèce

excecutées en Grèce dès le voyage de Pausanias jusqu’à nos

jours. Letter from BrØndsted to Cockerell, Ρaris 16 Febr.

1824, Engl. KB NKS 4648 I, 4ο. 

48. Paris 25 August 1828, Engl. KB NKS 4648 I 2, 4ο.

from Karthaia are today in the collections of the

National Museum in Copenhagen.64

Identification of the antiquities is an exceedingly

difficult task, for in the various collections informa-

tion about their origin is frequently deficient65 and,

particularly in the case of the Karthaia sculpture,

apart from the female torso with chiton, illustra-

tions are unknown. It is likely that Linckh, who

worked with BrØndsted in the excavation of Kar-

thaia, made drawings of some of the archaeological

finds; likewise Cockerell, who knew the sculpture

first-hand. A future research in collections, particu-

larly those in Europe, should focus also on archives

and collections that contain drawings and notebook

sketches by Linckh and Cockerell. Perhaps then

valuable evidence might emerge for an approach to

answering to the question: “what became of the

antiquities from Karthaia and the other finds from

Greece that BrØndsted took with him?” 

Notes

1. KB-Det Kongelige Bibliotek, Haandskriftsafdelingen.

This correspondence of BrØndsted’s is dated after his

departure from Greece in 1813. 

2. Peter Oluf BrØndsted (1780-1842). A Danish Classi-

cist in his European context. Copenhagen 5-6 October

2006.

3. P.O Br Øndsted’s Reise i Graekenland i Aarene 1810-

1813.

4. P.O. BrØndsted, Voyages dans la Grèce accompagnés de

recherches archéologiques,et suivis d’un aperçu sur toutes les

enterprises scientifiques qui ont eu lieu en Grèce depuis Pau-

sanias jusqu’à nos jours. The first volume is devoted to

archaeological researches in Kea. On its initial contents

see Lund, n.5. The second volume includes BrØndsted’s

study of the metopes of the south side of the Parthenon.

A German translation of the work was published at the

same time under the title Reisen und Untersuchungen in

Griechenland nebst Darstellung und Erklärung vieler

neuentdeckten Denkmähler griechischen Styls, und einer

kritishen Übersicht aller Unternehmungen dieser Art, von

Pausanias bis unsere Zeiten.In acht büchern. τ. Ι-ΙΙ, Paris

1826-1830. The remaining six volumes that BrØndsted

had planned were never circulated.

5. Georg Koës (1782-1811), Danish philologist. His sis-

ter Frederikke married BrØndsted in the autumn of 1813.

6. On 16 February 1824, BrØndsted wrote to Cockerell

from Paris to say that from his studies it emerges that the

Aigina temple must have been dedicated to Athena and

not to Zeus and he adds: do not give this information to

anyone until we talk to each other in London where he was

to arrive very soon, Engl. ΚΒ NKS 4648 I 2, 4o. The

sculpture from the temple today grace the Munich Glyp-

totek and were purchased for the sum of 20.000 species,

Reise I, p. 405.

7. Reise II, p. 496.

8. Reise II, p. 495.

9. J.-B. d’ Ansse de Villoison (1753-1805), French Hel-

lenist, in 1785 he had visited Kea twice. BrØndsted had

studied his relevant archaeological notes when he was in

Paris, Voyages, pp. 34-35, n. 2. 

10. Reise II, p. 495.

11. BrØndsted had an excellent idea of the topography of

Kea, drawn from his extensive study of ancient Greek lit-

erature, Voyages I, Première Partie, Topogrqphie, pp. 3-35. 

12. Description of the excavations, Voyages I, pp. 15-24,

Reise II, pp. 502-507.

13. Voyages I, pl. ΙΧ, p.124. Perhaps there are drawings

by Linckh in the private collection mentioned by M.

Honroth, Jacob Linck, ein Griechenland – Reisender des

frühen 19 Jahrh.

14. Reise II, p. 506, Voyages I, p. 24.

15. This is described in the lectures given by BrØndsted,

Reise II, p. 506 and repressed by himself in the publica-

tion of his work.

16. Reise II, p. 507. Restoration comprised the addition

of missing parts of the sculptures, a regular practice of

the collectors of antiquities.

17. The amateur historian and antiquarian Konstantinos

Ioannes Manthos (around 1826-1890) arranged his own

exhibtions of antiquities of the island in 1855, 1861 and

1871, Manthos 1861. 

18. Georg Christian Gropius represented the consular

authorites of Austria, England and Denmark.

19. The frieze of the temple was taken initially to English-
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Παπανικολάου-Κρίστενσεν Αριστέα, “Πληροφορίες γιά

την πόλη και την ύπαιθρο της Ζακύνθου από επιστολές

του Νικόλαου Λούντζη”, Οι οικισµοί της Ζακύνθου από

την αρχαιότητα µέχρι το 1953, σ. 221-229, Ζάκυνθος 20-

22 Οκτωβρίου 1989.

Πρακτικά Συµποσίου Κοπεγχάγης 5-6 Οκτωβρίου 2006,

Α Danish Classicist in his European context, (in press).

Riis P.J., “Three Aeginetan Fragments in the Danish

National Museum”, Acta Archeologica, vol XV (1944),

pp. 95-99.

Schepelern Otto, “BrØndsted as the Royal Danish diplo-

matic agent in Rome”, Α Danish Classicist in his European

context, Copenhagen Conference 5-6 Οκτωβρίου 2006 (in

press). 

Stackelberg, Otto Magnus von, Der Appolotemplet zu

Bassae, Rom 1826.

Udgravningen fra Templet ved Phigalia efter P.O.

BrØndsted’s udgivne Afhandling ved M. Hammerich,

1861.

Vermeule Cornelius, “Notes of a new edition of Mi-

chaelis Ancient marbles in Great Britain”, American Jour-

nal of Archeology, vol 59 (1955), pp. 129-150, vol 60

(1956), pp. 321-350, vol 63 (1959), pp. 129-150.

49. Letter from BrØndsted to Cockerell, Paris 23 Oct.

1830, Engl. KB NKS 4648 Ι 4, 4o.

50. In the catalogue included in his 1824 offer to the

Britsh Museum with the price of 890 liras, he mentions

five crates, whereas the total price remains the same, 890

liras, Bundgaard Rasmussen. It is likely that two crates

were combined into one.

51. Letter to Cockerell, Paris 23 Dec. 1828, Engl. KB

NKS 4648 Ι 2, 4o. 

52. Henry Ellis was the secretary of the Trustees of the

British Museum.

53. Letter to Cockerell, Paris 23 Oct. 1830, Engl. NKS

4648 I 2, 4o.

54. Paris 5 January. 1830, Engl. KB NKS 1546 2o.

55. Paris 23 Oct. 1830, Fr. KB NKS 4648 I 4, 4o.

56. Βundgaard Rasmussen.

57. Reise I, p. 67.

58. I thank John Lund, of the National Museum-collec-

tion of antiquities in Copenhagen for the information

about the origin of the column capital in the Museum

collections. 

59. P.J. Riis, Three Aeginetan Fragments. 

60. Lund, n. 47, 48, 49.

61. Jensen, p. 48.

62. Bundgaard Rasmussen.

63. Bundgaard Rasmussen.

64. Christian VIII, p. 32, fig. 20.

65. D. Michaelis, Ancient Marbles, Cornelius Vermeule,

Notes of a new edition of Michaelis.
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ΒΡΑ∆ΥΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ ΚΑΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

Στις 18 Ιουνίου 2007 η Ένωση Φίλων της

Ακροπόλεως διοργάνωσε στη Ρωµαϊκή Αγο-

ρά, µε στόχο την οικονοµική ενίσχυση του έργου

της, µια Βραδυά Λόγου και Μουσικής µε την Αλίκη

Καγιαλόγλου. Η εκδήλωση σηµείωσε λαµπρή επιτυ-

χία. Η προσέλευση των µελών της ΕΦΑ και των φί-

λων τους ήταν αθρόα (την εκδήλωση παρακολούθη-

σαν πάνω από 600 άτοµα), ο καιρός γλυκός, ο χώ-

ρος της Ρωµαϊκής Αγοράς, λουσµένος στο φως του

φεγγαριού, µαγευτικός. Όλα αυτά τα στοιχεία συνέ-

βαλαν, ώστε να δηµιουργηθεί µια µυσταγωγική

ατµόσφαιρα και να µείνει η βραδυά πραγµατικά

αλησµόνητη. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε οµιλία της Γ. Γραµµατέως

της ΕΦΑ σχετικά µε τους σκοπούς και το έργο των

Φίλων της Ακρόπολης. Ακολούθησε η παράσταση

της Αλίκης Καγιαλόγλου. Η αισθαντική τραγουδί-

στρια, γνωστή κυρίως για το πάθος της για το ποιο-

τικό τραγούδι αλλά και τη σχέση της µε τον λόγο

και την ποίηση, ερµήνευσε µε τον δικό της ξεχωρι-

στό τρόπο µελωδίες των Νικόλαου Μάντζαρου,

∆ιονύσιου Βισβάρδη, Μάνου Χατζηδάκι, Μίκη Θε-

οδωράκη αλλά και του Σπύρου Σαµάρα, του Claude

Joseph Rouget De Lisle και του Fernando Pesoa. Εν-

διαµέσως διάβασε κείµενα, µε θέµα πάντα σχετικό

µε την Ακρόπολη, των Virginia Woolf, Gustave

Flaubert, Giorgio de Chirico, Jean Cocteau, Γεώρ-

γιου Τερτσέτη, Κωστή Παλαµά, Σέµνης Καρούζου.

Τα περισσότερα από τα κείµενα που ακούστηκαν

περιλαµβάνονται στην έκδοση της ΕΦΑ «Έγραψαν

για την Ακρόπολη…». Την Αλίκη Καγιαλόγλου συ-

νόδευσαν οι µουσικοί Φρίξος Μόρτζος (πιάνο) και

Μιχάλης Σουρβίνος (κλασική κιθάρα). Σε έκτακτη

συµµετοχή η νεαρή σοπράνο Ελένη-Λυδία Σταµέ-

λου ερµήνευσε ορισµένα κλασικά τραγούδια των

Schubert και De Fallia. 

Την ιδέα για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και την

ευθύνη της υλοποίησής της είχε η Γ. Γραµµατέας

της ΕΦΑ. Στη µεγάλη επιτυχία της βραδυάς συνέ-

βαλε η ενεργός συµµετοχή όλων των µελών του ∆.Σ.

και η µαζική παρουσία των Φίλων της Ακρόπολης

και των φίλων τους. Τα σηµαντικά έξοδα της παρά-

στασης υπερκαλύφθησαν, από τα έσοδα της βρα-

δυάς αλλά και από δωρεές µελών της ΕΦΑ, όπως,

για µια ακόµη φορά, της κας Θέµιδος Χατζηγιάννη

ή της Ελένης και του Αντωνίου Μπίµπα. 

Σε όλους όσοι συνέβαλαν µε οιονδήποτε τρόπο

στην επιτυχία της εκδήλωσης εκφράζονται, για µια

ακόµη φορά, θερµότατες ευχαριστίες.

Φανή Μαλλούχου-Tufano, ∆ρ. Αρχαιολόγος, Γενική Γραµµατέας της ΕΦΑ

ΣΣΣΣ

ΒΡΑ∆ΥΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ ΚΑΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η Αλίκη Καγιαλόγλου, ο Φρίξος Μόρτζος (πιάνο) και ο Μιχάλης Σουρβίνος (κιθάρα) στη Ρωµαϊκή Αγορά

ΒΡΑ∆ΥΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ ΚΑΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΒΡΑ∆ΥΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ ΚΑΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

Φωτογραφίες εκδήλωσης: Σταύρος Ανδρουτσόπουλος

Προσφώνηση της εκδήλωσης από την Γ. Γραµµατέα της ΕΦΑ 
Φ. Μαλλούχου-Tufano

Συγχαρητήρια προς την Α. Καγιαλόγλου από τον Πρόεδρο 
της ΕΦΑ κ. Μ. Νειάδα

Μιχάλης Σουρβίνος και Αλίκη ΚαγιαλόγλουΗ νεαρή σοπράνο Ελένη-Λυδία Σταµέλου
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ση η µία από την άλλη. ∆υτικά βρισκόταν το «χω-

ριό» που περιελάµβανε 30 περίπου κατοικίες. Η

ανατολική πλευρά του οικισµού είχε σχεδόν µνηµει-

ώδη χαρακτήρα, µε υπερυψωµένο υπαίθριο χώρο δί-

κην ανδήρου, που αποδείχθηκε ότι ήταν ιερό τετρά-

γωνο σχήµατος (20 Χ 20) κτισµένο από πελεκητούς

λίθους και σε λίγα µέτρα απόσταση βρισκόταν άλλο

µεγάλο κτήριο (23 Χ 22), πιθανότατα το διοικητικό

και πολιτικό κέντρο του νησιού, που ονοµάσθηκε

«Ανάκτορο» και που ήταν εφοδιασµένο και µε σύ-

στηµα ύδρευσης. Είναι άξιο προσοχής ότι κανένας

τάφος αυτής της εποχής δεν έχει ακόµη ανασκαφεί.

Η κεραµεική και τα ευρήµατα είναι παράλληλα µε

αυτά του Bahrein και το πιο σηµαντικό εύρηµα είναι

µια θαυµάσια συλλογή από σφραγιδόλιθους (περί

τους 400), που πιστοποιούν τη σηµασία της Failaka

ως εµπορικό κέντρο. Τα θέµατά τους αποδίδουν το

φυσικό περιβάλλον, τις θρησκευτικές δοξασίες κα-

θώς και την κοινωνική και οικονοµική ζωή. Στη µε-

γάλη τους πλειονότητα οι σφραγιδόλιθοι της Failaka

είναι στρογγυλοί, κοµβιόσχηµοι και το υλικό τους

είναι στεατίτης. Μερικοί έχουν ερµηνευθεί ως ιδεο-

γράµµατα και θυµίζουν αντίστοιχα από το Bahrein.

Αν αυτές οι σφραγίδες είχαν και αποτροπαϊκό χα-

ρακτήρα, δεν είναι σίγουρο.

Η δεύτερη σηµαντική περίοδος µετά το Dilmun

στη Failaka είναι η ελληνιστική περίοδος. Η ανα-

σκαφές έφεραν στο φως δεξιά του Tell Sa’ad, στην

τοποθεσία Tell Sa’id, την ελληνιστική ακρόπολη

της νήσου Ίκαρος. Το όνοµα Ίκαρος δόθηκε, σύµ-

φωνα µε τον Αρριανό (Βιβλίο 2, παρ. 20), στη

Failaka από τον ίδιο τον Αλέξανδρο από το νησί

Ικαρία του Αιγαίου Πελάγους. ∆ε ξέρουµε τι ακρι-

βώς ώθησε τον Αλέξανδρο να ονοµάσει το νησί από

την Ικαρία. Ίσως το σχήµα του, ίσως το ότι ήταν

και αυτό κατάφυτο και είχε πηγές ή, πιθανότερα,

διότι οι πρώτοι άποικοι που θα έστελνε εκεί κατά-

γονταν από την Ικαρία και έδωσε το όνοµα προς τι-

µή τους.

Το 325 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος είχε φτάσει µέχρι

τον Ινδό ποταµό. Ο Νέαρχος, τότε ναύαρχος του

στόλου, έλαβε την εντολή για να επιστρέψει στη

Βαβυλωνία, να πλεύσει κατά µήκος των ακτών του

Κόλπου, τις οποίες ο ίδιος αναφέρει ως φυσική

ακτή. Ο Αρριανός αναφέρει ότι ο Αλέξανδρος πλη-

ροφορήθηκε την ύπαρξη δύο νησιών κοντά στην

εκβολή του Ευφράτη. Το πρώτο, µικρότερο, ήταν

κατοικηµένο, καλυµµένο από πυκνό δάσος και οι

κάτοικοι του είχαν αναλάβει τη λατρεία του ιερού.

Αυτό το νησί, στο οποίο πρώτος έφτασε ο Ανδρο-

σθένης από τη Θάσο και έστειλε την αναφορά του,

έδωσε την εντολή ο Αλέξανδρος να ονοµασθεί Ίκα-
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µικρή επίπεδη νήσος Failaka (µήκους 13

χλµ. και µέγιστου πλάτους 7χλµ.) βρίσκεται

στο κέντρο του Κόλπου του Κουβέιτ και έχει το

σχήµα τριγώνου. Κατείχε πάντοτε σηµαντική θέση

στον εµπορικό θαλάσσιο δρόµο µεταξύ Μεσοποτα-

µίας και Ινδίας, εµπόριο που συνεχίσθηκε και αργό-

τερα µε τους Άραβες. Η προέλευση του ονόµατος

Failaka προβληµάτισε τους επιστήµονες, εφόσον

δεν σηµαίνει τίποτε στα αραβικά ούτε σε άλλη

γλώσσα. Μια ελκυστική ερµηνεία είναι ότι λόγω της

σχέσης του νησιού µε τους Έλληνες µπορεί να πα-

ραπέµπει στο ελληνικό ΦΙΛΙΚΑ και το νησί να ήταν

γνωστό ως φιλική Ίκαρος, κάτι ανάλογο µε την Υε-

µένη που για τους Ρωµαίους ήταν η Felix Arabia, φι-

λική ή ευδαίµων Αραβία.

Λόγω και της ύπαρξης άφθονου γλυκού ύδατος, το

νησί ήταν σχεδόν πάντοτε κατοικηµένο. Το 1937

βρέθηκε η στήλη του Σωτέλη «Σωτέλης Αθηναίος

και οι στρατιώτες του ανέθεσαν ∆ιί σωτήρι, Ποσει-

δώνι και Αρτέµιδι σωτείρα». Για πρώτη φορά γίνε-

ται αναφορά ότι κάποτε στο παρελθόν Έλληνες

στρατιώτες βρέθηκαν στο νησί και αφιέρωσαν

στους θεούς τους. Η επιβεβαίωση όµως ότι η

Failaka ήταν η νήσος Ίκαρος, όπως την αναφέρουν

ο Αρριανός και ο Στράβων, ήλθε πολύ αργότερα, το

1960, µε την ανεύρεση στο µερικώς τότε ανασκαµ-

µένο ιερό της Αρτέµιδος της γνωστής Στήλης του

Ίκαρου µε µια µακρά ελληνική επιγραφή από 44

σειρές, όπου για πρώτη φορά αναφερόταν η ονοµα-

σία Ίκαρος.

Οι ανασκαφές στη Failaka άρχισαν το 1958 από

∆ανική αρχαιολογική αποστολή. Στο νησί εκπροσω-

πούνται δίπλα δίπλα οι δύο πιο σηµαντικές περίο-

δοι στην ιστορία του Κόλπου: αυτή του πολιτισµού

Dilmun και η ελληνιστική περίοδος. Η πιο παλιά

µαρτυρία εγκατάστασης στο νησί χρονολογείται

στα τέλη της τρίτης χιλιετηρίδας και ανήκει στον

πολιτισµό Dilmun. Σύµφωνα µε τις πήγες των Σου-

µερίων, το Dilmun είχε διπλή σηµασία, θρησκευτι-

κή και µυθική από τη µια και οικονοµική από την

άλλη. Ο γεωγραφικός χώρος που υποδηλώνεται µε

αυτό το όνοµα περιλαµβάνει το αρχιπέλαγος του

Bahrein και την ανατολική ακτή της Αραβικής χερ-

σονήσου συµπεριλαµβανοµένου και του σηµερινού

Κουβέιτ. Στη σουµερική φιλολογία το Dilmun ήταν

ο τόπος γεννήσεως των θεών, ο Παράδεισος της

∆ηµιουργίας, αλλά ήταν συγχρόνως και τόπος ση-

µαντικός για τη διακίνηση του εµπορίου από την

κοιλάδα του Ινδού ποταµού µέχρι την Β. Συρία και

την κοιλάδα του Ευφράτη. Οι έµποροι του Dilmun

θα είχαν λοιπόν εµπορικές εγκαταστάσεις, ένα εί-

δος «εµπορείων» στους σηµαντικότερους εµπορι-

κούς κόµβους και η Failaka, από τα ευρήµατα των

ανασκαφών, ήταν ένας τέτοιος ενδιάµεσος εµπορι-

κός σταθµός που ιδρύθηκε πιθανότατα από το

Bahrein.

Το νησί ήταν κατάφυτο και πλούσιο σε πηγές γλυ-

κού ύδατος. Γύρω στο 2000 π.Χ. περίπου εγκαθί-

σταται περιορισµένος αριθµός ανθρώπων µε ένα

πολιτισµό όµως πλήρως ανεπτυγµένο. Όλα τα αρ-

χαιολογικά ευρήµατα αυτής της εποχής περιορίζο-

νται στη Ν∆ πλευρά του νησιού, το Tell Sa’ad, και

αποτελούνται από δύο ενότητες, σε 200µ. απόστα-

FAILAKA - ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΟΛΠΟ
Άννα Τρικάρδου-Μαλλικούρτη

Αρχαιολόγος, Αναπληρώτρια Γενική Γραµµατέας της ΕΦΑ

ΗΗΗΗ

Κάτοψη της Ελληνιστικής ακρόπολης (3ος π.Χ.) Μυροδοχείο σε σχήµα γυναικείας κεφαλής

Ο Ιωνικός ναός της Αρτέµιδος του 3ου αιώνα π.Χ.
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Επίσκεψη στις Αχαρνές (18 Απριλίου 2007)

Την Τετάρτη 18 Απριλίου 2007, µια λαµπρή ανοι-

ξιάτικη µέρα, η Ένωση Φίλων της Ακρόπολης (ΕΦΑ)

πραγµατοποίησε επίσκεψη στο ∆ήµο Αχαρνών, το

γνωστό Μενίδι, 11 χλµ. βόρεια της Αθήνας. Τα µέ-

λη ήταν γύρω στα 30 και όπως πάντοτε η επίτιµος

πρόεδρός µας κα Έβη Τουλούπα ανέλαβε να µας

δώσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την περιοχή

και την ιστορία της. 

Οι Αχαρνές ήταν από τα σηµαντικότερα κέντρα της

Αττικής κατά τη Μυκηναϊκή Εποχή και ο γνωστός

θολωτός τάφος του Μενιδίου, όπως είναι βιβλιο-

γραφικά γνωστός, είναι ο καλύτερα διατηρηµένος

και ο πιο επιβλητικός µυκηναϊκός θολωτός τάφος

της Αττικής. Ανακαλύφθηκε από τους Γερµανούς το

1879 (Lolling “Das Kupfelgrab von Menidi”) και

χρονολογείται στην ΥΕΙΙΙ Β εποχή, περί το 1250

π.Χ.

Στον αρχαιολογικό χώρο µας υποδέχθηκε και µας

ξενάγησε η αρχαιολόγος κα Έλενα Κασσωτάκη,

επικεφαλής του εκπαιδευτικού προγράµµατος του

∆ήµου, το οποίο ξεκίνησε το 2002 και για το οποίο

µας µίλησε µε πολύ ενθουσιασµό. Ο ίδιος ο τάφος

είναι επισκέψιµος από το 2000. Μας εντυπωσίασε

η άριστη κατάσταση διατήρησής του και η ιδιαιτε-

ρότητά του όσον αφορά στο ανακουφιστικό τρίγωνο

πάνω από το υπέρθυρο της εισόδου, το οποίο σε αυ-

τή την περίπτωση αποτελείται από τέσσερεις αδού-

λευτους ογκόλιθους τοποθετηµένους παράλληλα µε-

ταξύ τους και µε µικρά κενά ενδιάµεσα. Ο τάφος

βρέθηκε ασύλλητος και τα πλούσια κτερίσµατα µαρ-

τυρούν ότι ανήκε σε σηµαίνον πρόσωπο, τοπάρχη

της περιοχής. Τα ευρήµατα αυτά, από τα οποία

γνωστότερο είναι µία ελεφάντινη λύρα µε ανάγλυ-

φες σφίγγες στη βάση της, αλλά και πλήθος άλλων

αντικειµένων, κοσµηµάτων από χρυσό, υαλόµαζα,

φαγεντιανή κτλ. εκτίθενται σήµερα στο Εθνικό Αρ-

χαιολογικό Μουσείο. Στην είσοδο του τάφου βρέ-

θηκαν ευρήµατα που µαρτυρούν λατρεία αφηρωι-

σµού των νεκρών µέχρι την κλασική εποχή, οπότε

και εγκαταλείφθηκε, πιθανότατα την εποχή του Πε-

λοποννησιακού πολέµου.

Μετά από τον τάφο επισκεφθήκαµε το νεόδµητο

αρχαιολογικό µουσείο, το οποίο, αν και µικρό, είναι

άριστα οργανωµένο και µε πολλά και ενδιαφέροντα

εκθέµατα, προερχόµενα από την ευρύτερη περιοχή

και από τις πρόσφατες εργασίες στο Ολυµπιακό

Χωριό και στη διάνοιξη του ηλεκτρικού. Στο Μου-

σείο µας περίµενε και µας ξενάγησε η υπεύθυνη για

την περιοχή των Αχαρνών Αρχαιολόγος της Β΄ Εφο-

ρείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

∆ρ. Μαρία Πλάτωνος. Εν συνεχεία, είχαµε την τύχη

να επισκεφθούµε και το νεοανακαλυφθέν θέατρο

του 4ου αι π.Χ. σε παρακείµενο οικόπεδο. Οι εργα-

σίες συνεχίζονται, έχει ανακαλυφθεί µέρος του κοί-

λου του θεάτρου και µερικές σειρές εδράνων. Μέρος

του θεάτρου βρίσκεται στον παρακείµενο οικόπεδο,

το οποίο και πρόκειται να απαλλοτριωθεί, αλλά και

κάτω από το δρόµο.

Μετά από µία σύντοµη στάση πήραµε το δρόµο της

επιστροφής. Στο λεωφορείο, η νέα γραµµατέας της

ΕΦΑ Χρυσούλα Παράσχου, είχε την καλοσύνη να

Ο Μυκηναϊκός θολωτός τάφος του Μενιδίου
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ρος. Οι Έλληνες άποικοι έφτασαν στη νήσο Ίκαρο

στα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα, µετά το θάνατο του

Αλέξανδρου κατά τη βασιλεία του Σέλευκου του Α΄

και έκτισαν ένα οχυρωµένο κτήριο, που ονοµάστηκε

«ακρόπολις» παρά τις ταπεινές διαστάσεις του. Η

ακρόπολη ήταν τετράγωνη, 60 µέτρα µήκος, είχε

δύο εισόδους (προς Β και προς Ν), πύργους στις

γωνίες και περιβαλόταν από στεγνή τάφρο. Μέσα

στην Ακρόπολη βρέθηκαν και κατοικίες, αλλά το κέ-

ντρο καταλαµβάνει ο ναός ελληνικού τύπου µε ιωνι-

κά κιονόκρανα, αφιερωµένος στη θεά Άρτεµη. 

Το 1960 κοντά στη νήσο του εν µέρει τότε ανα-

σκαµµένου ιερού βρέθηκε η περίφηµη Στήλη του

Ίκαρου, µε κείµενο αποτελούµενο από 44 σειρές σε

ωραία ελληνικά γράµµατα. Επρόκειτο για µεγάλο

λίθο, 1,20µ. ύψος, αρκετά κατεστραµµένο ( η στήλη

ήταν θραυσµένη σε 7 κοµµάτια), που άλλοτε στεκό-

ταν στην είσοδο του ναού. Σε κάποια εποχή το νησί

πρέπει να είχε υποστεί επιδροµή, ο ναός να λεηλα-

τήθηκε και η στήλη να έγινε αντικείµενο βανδαλι-

σµού και να πετάχθηκε σε µικρή απόσταση από την

αρχική της θέση όπου και βρέθηκε από τους ∆α-

νούς. Η ανακάλυψη προκάλεσε µεγάλο ενθουσια-

σµό όχι µόνο στο Κουβέιτ αλλά και διεθνώς, διότι

για πρώτη φορά γινόταν σαφής αναφορά στο νησί

µε το όνοµα Ίκαρος «Ανάξαρχος τοις εν Ικάρω οι-

κηταίς χαίρειν». Η Στήλη, που αποτελούσε ένα εί-

δος ιδρυτικού εγγράφου για την ανέγερση του ναού,

ήταν στερεωµένη σε λίθινη βάση που φαίνεται ακό-

µη στη νότια πλευρά του ναού. Ο ίδιος ο ναός είχε

µήκος 11,50µ. και πλάτος 7,50 µέτρα και θύµιζε το

θησαυρό των Αθηναίων στους ∆ελφούς. Στο σηκό

βρέθηκε βάση για το άγαλµα της θεάς, που ήταν

τουλάχιστον φυσικού µεγέθους, και έξω από το ναό

βωµός µε βαθµιδωτή βάση για θυσίες και προσφο-

ρές. Στο ναό βρέθηκε και θησαυρός νοµισµάτων

από 13 αργυρά τετράδραχµα της ελληνιστικής πε-

ριόδου (βασιλεία Αντιόχου Γ, 223-187 π.Χ.). 

Εκτός από το ναό, στην ακρόπολη ανασκάφηκε και

µικρός παραθαλάσσιος ναός, πάλι αφιερωµένος στη

θεά Άρτεµη, όπου βρέθηκαν εκατοντάδες λίθινα βά-

ρη για τα δίχτυα. ∆υτικότερα εντοπίστηκε οίκηµα

που ονοµάστηκε «σούκ» ή εργαστήρι κεραµεικής.

Είναι ενδιαφέρον ότι τόσο ο παραθαλάσσιος ναός

όσο και το εργαστήρι ήταν έξω από την οχύρωση,

πράγµα που δηλώνει ότι οι κάτοικοι δεν είχαν πλέον

τίποτε να φοβηθούν.

Το αρχαιολογικό υλικό είναι µείγµα αντικειµένων

µε επίδραση ελληνική αλλά και ανατολίζουσα. Βρέ-

θηκε πληθώρα γυναικείων ειδωλίων αφιερωµένων

στη θεά Άρτεµη, µερικά περιβεβληµένα µε χιτώνα

σαφώς ελληνικού τύπου, ωραία λίθινη κεφαλή δελ-

φινιού, ακρωτήριο από το ναό και άφθονη κεραµει-

κή. ∆υστυχώς τα περισσότερα από αυτά τα αντικεί-

µενα που φυλάσσονται στο εκεί µικρό αρχαιολογικό

µουσείο µε το πόλεµο του Κόλπου και την εισβολή

των Ιρακινών καταστραφήκαν ή διασκορπίστηκαν.

Η Στήλη του Ικάρου ευτυχώς διασώθηκε και φυλάσ-

σεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Κου-

βέιτ. Η Ελλάδα, µετά από διµερή συµφωνία που

υπεγράφη τον Ιούνιο του 2007, έστειλε αρχαιολογι-

κή αποστολή για κοινή ελληνοκουβετιανή έρευνα

στη νήσο Ίκαρο, η οποία ελπίζουµε ότι θα µας δώ-

σει και νέα ευρήµατα.
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τικά διατηρηµένη οχύρωση σε µια προνοµιακή γεω-

γραφική θέση στο Αιγαίο, µοναδικό δείγµα οχυρώ-

σεων της εποχής (Πρωτοελλαδική - Μεσοελλαδική,

3η χιλιετία, 2500-1700 π.Χ.). Σώζεται το µεγαλύτε-

ρο µέρος του οχυρωµατικού του περιβόλου, µε πε-

ταλόσχηµους πύργους και προµαχώνες εντυπωσια-

κής αισθητικής. Σώζονται ακόµα και µεγάλα συ-

γκροτήµατα οικιών. Αργότερα ο οικισµός εξελίχθη-

κε σε πόλη - λιµάνι, που έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη

διακίνηση των υλικών και στη διάδοση νέων ιδεών

και νέων τεχνολογιών. Συγκεκριµένα, δείγµατα

έχουµε στην κεραµεική και την µεταλλοτεχνία, που

µαρτυρούν επαφές µε τη Μικρά Ασία και είναι αλή-

θεια συναρπαστικό ότι και σήµερα στολίζουµε τα

σπίτια µας µε κεραµικά της Σκύρου…

Κυριακή 17 Ιουνίου 
Πρωί επίσκεψη στο αρχαιολογικό Μουσείο της

Σκύρου. Με πλουσιότατα και θαυµαστά εκθέµατα

µπορεί να περάσει κανείς ατελείωτες ώρες…. Με-

σηµέρι αναχώρηση για Κύµη µε ferry-boat και επι-

στροφή µε το πούλµαν στην Αθήνα. 

Υ.Γ. Στην εποχή του Θουκυδίδη (5ος αιώνας),

ίσχυε το σύστηµα της ηγεµονίας των µεγάλων πόλε-

ων και των «ισότιµων» συµµάχων τους – Σπάρτη,

Αθήνα, Κόρινθος, Θήβα, Πλαταιές, Μυτιλήνη,

Κέρκυρα κτλ.

Γράφει ο Θουκυδίδης: «…οι Αθηναίοι, οι οποίοι στην
αρχή ασκούσαν την ηγεµονία τους επάνω σε ισότιµους
συµµάχους, σε κοινά συµβούλια, σηµείωσαν πολύ πρό-
οδο και στα πολεµικά και στη διακυβέρνησή τους, ανα-
λαµβάνοντας δράση είτε εναντίον των Μήδων είτε ενα-
ντίον των Συµµάχων τους που αποσταστατούσαν…»
…«Πρώτη επιτυχία των Αθηναίων ήταν να κυριέψουν,
µε αρχηγό τον Κίµωνα του Μιλτιάδου, την Ηιόνα του
Στρυµόνα και να υποδουλώσουν τους κατοίκους της.
Ύστερα υποδούλωσαν την Σκύρο, στο Αιγαίο. Την κα-
τοικούσαν ∆όλοπες που τους πήρανε δούλους κι έστει-
λαν δικούς τους αποίκους. Μετά πολέµησαν εναντίον
της Καρύστου….»

(Θουκυδίδου Ιστορία, Μτφρ. Άγγελος Βλάχος, Εκδό-

σεις Γαλαξίας)

Ντίνα Κουρούκλη

Επίσκεψη στον Ραµνούντα (14 Νοεµβρίου 2007)

Το πρωινό της Τετάρτης 14 Νοεµβρίου, µετά από

µία ώρα περίπου διαδροµή, φθάσαµε για την προ-

γραµµατισµένη επίσκεψή µας στον αρχαιολογικό

χώρο του Ραµνούντα. Στους περισσότερους είναι

γνωστός µόνο σαν όνοµα. Μακριά από τη βοή και
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µας µιλήσει για τους ΑΧΑΡΝΗΣ, τη γνωστή κωµω-

δία του Αριστοφάνη που διδάχθηκε στα Λήναια το

425 π.Χ., 6 χρόνια µετά την έναρξη του Πελοπον-

νησιακού πολέµου και αναφέρεται στα αγαθά της

ειρήνης και τα δεινά του πολέµου.

Ήταν µία ενδιαφέρουσα και γεµάτη ηµέρα και πολ-

λοί από εµάς σκεφτήκαµε ότι τέτοιου είδος εκδηλώ-

σεις θα έπρεπε να γίνονται πιο συχνά.

Άννα Τρικάρδου-Μαλλικούρτη

Εκδροµή στη Σκύρο (14-17 Ιουνίου 2007)

Η ετήσια εκδροµή των «Φίλων» στο Παλαµάρι της

Σκύρου τον περασµένο Ιούνιο ήταν όχι µόνο ευχάρι-

στη αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα εµπειρία. Όπως

πάντα το χρωστάµε στην Έβη Τουλούπα, που µε

την ιστορική της γνώση, την εµπειρία και τον ενθου-

σιασµό της µας ανοίγει άγνωστες σελίδες και µας

συµπαρασύρει σε βάθος χρόνου – όχι µερικούς αιώ-

νες πίσω αλλά µερικές χιλιετίες (3η και 2η χιλιετία

π.Χ., πρώιµη και µέση χαλκοκρατία). Ως Έφορος

Ευβοίας και Σκύρου, η Έβη είχε πρωτοστατήσει

στην έναρξη των ανασκαφών στο Παλαµάρι το

1981. 

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή. 

Ξεκινήσαµε την Πέµπτη 14 Ιουνίου 2007 στις 11 το

πρωί για την Ερέτρια. Ξενάγηση από την Έβη στο

µικρό αλλά ενδιαφέρον µουσείο, όπου εκτίθενται τα

εναέτια γλυπτά του ναού του ∆αφνηφόρου Απόλλω-

να, µε κεντρική µορφή την Αθηνά και κύριο θέµα

την αρπαγή της Αντιόπης από τον Θησέα. Στη συ-

νέχεια επίσκεψη του ίδιου του ναού, πώρινος, του

8ου-6ου αιώνα, αρκετά κατεστραµµένος από τους

Περσικούς Πολέµους το 490 π.Χ.. Αναστηλώθηκε

αργότερα και εξακολούθησε να λειτουργεί. Στην

Ερέτρια σώζεται και µία οικία µε µωσαϊκά του 4ου

αιώνα, µε φυτικό διάκοσµο. Μια Νηριήδα πάνω

στον ιππόκαµπο κοµίζει τα όπλα του Αχιλλέα. Γευ-

µατίσαµε στην Ερέτρια και το απόγευµα ξεκινήσαµε

για την Κύµη. Ο ήλιος αγκάλιαζε τα πάντα µε τα τε-

λευταία απογευµατινά του χρώµατα. Στο βάθος

αριστερά µας οι κορυφές του Οξύλιθου έλαµπαν

ακόµα. 

Κύµη βραδάκι. Σύντοµη ξεκούραση στο ξενοδοχείο

(µέτριο) και έξοδος και για ένα ούζο που κατέληξε

βέβαια σε πραγµατικό δείπνο. Ωστόσο, πήραµε µια

ιδέα της νυχτερινής µας πόλης.

Παρασκευή 15 Ιουνίου
Κύµη: Πρωινή περιήγηση στην πόλη. Όµορφη, χα-

ριτωµένη πόλη, τόπος άλλοτε ναυτικών µε µακριά

ιστορία. Εστιατόρια, καφενεία «πάνω στο κύµα»,

αρκετά παραδοσιακά σπίτια µε κλασικές τάσεις,

φέρνουν στο νου µας ένα άλλο κόσµο – ευτυχέστε-

ρο; Η Κύµη έχει και ένα µικρό αλλά πολύ συµπαθη-

τικό και φροντισµένο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, υπό

την αιγίδα και φροντίδα του εκεί πολιτιστικού συλ-

λόγου. Πολύ ενδιαφέρον, µε εκθέµατα του 19ου και

20ου αιώνα από την αστική και αγροτική ζωή της

πόλης. Στο πίσω κήπο του, µικρό υπαίθριο θέατρο

µε ωραία καθίσµατα και… γκαζόν! Στην εκκλησία

του Αγ. Νικολάου είδαµε σηµαντικές τοιχογραφίες

και παλιές εικόνες. 

Νωρίς το απόγευµα πήραµε τελικά το καράβι για τη

Σκύρο – ευχάριστο, ήρεµο ταξίδι, περίπου δύο ώρες.

Σχεδόν µόλις φτάσαµε, τρέξαµε για το πρώτο µας

µπάνιο. Θάλασσα φιλική, τραγουδιστή.

Σάββατο 16 Ιουνίου
Σκύρος: Η Σκύρος είναι από µόνη ένα γοητευτικό

νησί, αλλά και η ιστορία έχει πολλά να µας αποκα-

λύψει. Και είναι πράγµατι αυτή η διάσταση του

χρόνου που µας καθηλώνει αντικρίζοντας τα τόσα

καλά σωζόµενα ερείπια. Η επίσκεψή µας επικε-

ντρώθηκε στο προϊστορικό οικισµό Παλαµαρίου

στη ΒΑ Σκύρο. Ξεναγός µας πολύτιµη η ανασκαφέ-

ας και επιµελήτρια του χώρου, ∆ρ. Λιάνα Παρλαµά,

επίτιµος έφορος αρχαιοτήτων, η οποία µε τη συνερ-

γάτιδά της αρχαιολόγο Μαρία Θεοχάρη διευθύνουν

τις εργασίες ανασκαφής εδώ και 15 χρόνια. Το Πα-

λαµάρι είναι ένας προϊστορικός οικισµός µε εξαιρε-

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ

Κάτοψη του προϊστορικού οικισµού Παλαµάρι στη Σκύρο Η ανασκαφέας Λιάνα Παρλαµά δείχνει τα όστρακα της ανασκαφής στο
Παλαµάρι στους Φίλους της Ακρόπολης.
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2006

18 Οκτωβρίου: ∆ιάλεξη στο Κέντρο Μελετών Ακ-

ροπόλεως (ΚεΜΑ) µε θέµα «Τα έργα αναστηλώσε-

ως στην Ακρόπολη: Παρελθόν και Παρόν» από την

Μαρία Ιωαννίδου, ∆ιευθύντρια της Υπηρεσίας Συ-

ντήρησης των Μνηµείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ)

25 Νοεµβρίου: Πραγµατοποίηση Ηµερίδας στη

µνήµη του Θεόδωρου Σκουλικίδη, ιδρυτικού µέλους

της ΕΦΑ και της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνηµεί-

ων Ακροπόλεως, στο ΚεΜΑ. Για την προσωπικότη-

τα του εκλιπόντος και το πραγµατικά σπουδαίο έρ-

γο του τόσον ως ακαδηµαϊκού δασκάλου, όσο και ως

ιδρυτικού και έως το τέλος ενεργού µέλους της Επι-

τροπής Ακροπόλεως µίλησαν φίλοι, µαθητές και συ-

νεργάτες του. Ακόµη δύο διακεκριµένοι Ιταλοί συ-

νάδελφοί του, η καθ. Marisa Laurenzi Tabasso και ο

καθ. Lazzarini, τους οποίους προσκάλεσε η ΕΦΑ.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν απο-

σπάσµατα από την τηλεοπτική εκποµπή-αφιέρωµα

στον Θεόδωρο Σκουλικίδη «Νυκτερινός Επισκέ-

πτης» της ΕΡΤ. Επίσης, slide-show µε σκίτσα του

εκλιπόντος (τα «έργα-πάρεργα», όπως τα ονόµασε η

Αλίκη Βενιέρη-Σκουλικίδη), το οποίο µας απεκάλυ-

ψε και ένα άλλο άγνωστο ταλέντο του. Τα πρακτικά

της Ηµερίδας Σκουλικίδη εκδόθηκαν σε ειδικό τεύ-

χος του «Ανθεµίου», αρ. 17, τον περασµένο Νοέµ-

βριο. 

13 ∆εκεµβρίου: ∆ιάλεξη του Καθηγητή του Πανε-

πιστηµίου Πατρών κ. Martin Kreeb µε θέµα τον

Frank Brommer και τις έρευνές του στην Ακρόπολη.

Η διάλεξη αυτή πρόκειται να περιληφθεί στον υπό

έκδοση δεύτερο τόµο της σειράς της ΕΦΑ «Πρόσω-

πα της Ακρόπολης», που αφορά επιστήµονες µε ση-

µαίνοντα ρόλο στην επιστηµονική διερεύνηση της

Ακρόπολης ως αρχαιολογικού χώρου.

2007

19 Ιανουαρίου: Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτ-

τας της ΕΦΑ στο ΚεΜΑ, κατά την οποία παρουσιά-

στηκε το έργο της απερχόµενης εφόρου Ακροπόλε-

ως κας Άλκηστης Χωρέµη από τους Έβη Τουλούπα,

Φανή Μαλλούχου-Tufano και Αλέξανδρο Μάντη.

Την όλη εκδήλωση συνόδευσε η γλυκειά µελωδία

του φλάουτου, που έπαιξε η σολίστ Κατερίνα Τσε-

ντς. 

14 Φεβρουαρίου: ∆ιάλεξη του Καθηγητή και Ακα-

δηµαϊκού κ. Σπυρίδωνος Ιακωβίδη στο ΚεΜΑ µε

θέµα «Η Ακρόπολη κατά τους Μυκηναϊκούς Χρό-

νους».  

Φανή Μαλλούχου-Tufano

Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΦΙΛΩΝ»

τη τσιµεντοποίηση της σύγχρονης ζωής της πρω-

τεύουσας, το τοπίο του Ραµνούντα είναι πραγµατι-

κά µία αποκάλυψη καθώς σώζεται σχεδόν αναλλοί-

ωτο από την αρχαία εποχή. Ο αρχαίος Ραµνούς,

σηµαντικό στρατηγικό φρούριο του 5ου και 4ου αι-

ώνα π.Χ., είναι δήµος της Αιαντίδας φυλής και βρί-

σκεται βορειοανατολικά της Αττικής µε πανοραµική

θέα στον νότιο Ευβοϊκό κόλπο.

Στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου µας περίµενε

για να µας ξεναγήσει, η κα Μπάνου, αρχαιολόγος

της αρµόδιας Β΄ ΕΠΚΑ. Οδηγώντας µας µέσα από

το αρχαίο µονοπάτι, η αρχαιολόγος προέτρεψε την

οµάδα µας να παρατηρήσει και να θαυµάσει τη φύ-

ση που κάνει το χώρο τόσο γοητευτικό. Επιπλέον

µας εξήγησε ότι το όνοµα Ραµνούς πιθανότατα προ-

έρχεται από οµώνυµο αγκαθωτό θάµνο, που κυριαρ-

χεί στη χλωρίδας της περιοχής.

Πρώτη στάση: Ιερό της Νέµεσης. Σταθήκαµε

µπροστά από τα λείψανα των ναών της Θέµιδας και

της Νέµεσης µαθαίνοντας για το σηµαντικότερο ιε-

ρό της συγκεκριµένης θεότητας σε ολόκληρη την

Ελλάδα. Με τη βοήθεια της αρχαιολόγου που µας

ξεναγούσε καταφέραµε να σκεφτούµε πόσο λαµπρό

ήταν αυτό το ιερό στην αρχαιότητα. Το αρχαιότερο

από τα σωζόµενα λείψανα του ιερού είναι ο µικρός

ναός, ο λεγόµενος της Θέµιδας, που χρονολογείται

αρχές του 5ου αιώνα. Μέσα στον σηκό του βρέθη-

καν σηµαντικά γλυπτά, όπως λ.χ. το άγαλµα της θε-

άς Θέµιδας, το οποίο εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιο-

λογικό Μουσείο. Το σηµαντικότερο µνηµείο του ιε-

ρού, κατασκευάσθηκε λίγο αργότερα και είναι ο µε-

γάλος δωρικός ναός της Νέµεσης. Εκεί στεγαζόταν

το περίφηµο άγαλµα της θεάς, το οποίο σήµερα σώ-

ζεται σε εκατοντάδες κοµµάτια, όπως παροµοίως

και η βάση του.

∆εύτερη στάση: Αρχαιολογική Αποθήκη. Στον Ρα-

µνούντα εφαρµόσθηκε, από τον ανασκαφέα Βασί-

λειο Πετράκο, µια διαφορετική προσέγγιση σχετικά

µε την αναστήλωση. Τα αρχιτεκτονικά µέλη του να-

ού της Νέµεσης, για παράδειγµα, δεν τοποθετήθη-

καν στην αρχική τους θέση πάνω στο ναό, αλλά µε-

ταφέρθηκαν λίγα µέτρα µακριά σε κλειστή και στε-

γασµένη αίθουσα, όπου και έγινε η ανασυγκρότησή

τους. Αν και ο χώρος αυτός δεν είναι ανοιχτός στους

επισκέπτες, η αρχαιολόγος – ξεναγός µας εξασφά-

λισε την είσοδο παρουσιάζοντας τα σηµαντικότερα

ευρήµατα.  Μέσα σε αυτή την αποθήκη – µουσείο,

εντυπωσιαστήκαµε κυρίως από την επίπονη εργα-

σία της συγκόλλησης και της ανασύστασης από

εκατοντάδες θραύσµατα του θριγκού του ναού και

της βάσης του αγάλµατος της Νέµεσης.

Στη συνέχεια µερικοί από εµάς περπάτησαν έως

τον λόφο του φρουρίου, παρά τη δυσκολία πρόσβα-

σης. Στο εσωτερικό του περιβόλου περιηγηθήκαµε

στα ερείπια των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, του

θέατρου µε τη χαρακτηριστική ορθογώνια ορχήστρα

και του γυµνασίου. Από τον ψηλότερο και µικρότε-

ρο εσωτερικό περίβολο αντικρίσαµε τα δύο µικρά

λιµάνια στην παραλία, όπου προσάραζαν τα πλοία

που έλεγχαν το πέρασµα του Ευβοϊκού κόλπου, εξα-

σφαλίζοντας τη µεταφορά σιτηρών προς την Αθήνα. 

Φεύγοντας, όλοι οι Φίλοι εκφράσαµε την επιθυµία

να επισκεφθούµε και να γνωρίσουµε από κοντά και

άλλους αρχαιολογικούς χώρους, που βρίσκονται τό-

σο κοντά µας και όµως µας είναι τόσο άγνωστοι.

Χρυσούλα Παράσχου

Εκδροµή των Φίλων της Ακρόπολης στον Ραµνούντα.

To ειδικό τεύχος του «Ανθεµίου» στη µνήµη
του Θεόδωρου Σκουλικίδη

∆ιάλεξη Σπ.Ιακωβίδη για την Μυκηναϊκή
Ακρόπολη

Η τιµώµενη Α.Χωρέµη στην εκδήλωση της
Κοπής της Πίττας της ΕΦΑ
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21 Μαρτίου: Γενική Συνέλευση των µελών της ΕΦΑ

µε αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου ∆ιοικητικού

Συµβουλίου. Μετά τη συνέλευση προβλήθηκε η

βραβευµένη στο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού Ντοκυ-

µανταίρ «Αγών» γαλλική ταινία µικρού µήκους

«Ένας θαµµένος Φαραώ», µε θέµα την αναπάντεχη

ανεύρεση ενός αγάλµατος Φαραώ στον µεγάλο ναό

του Άµµωνα στο Καρνάκ της Αιγύπτου. 

18 Απριλίου: Επίσκεψη των µελών µας στον µυκη-

ναϊκό τάφο, το Μουσείο και το υπό ανασκαφή αρ-

χαίο θέατρο των Αχαρνών (σηµερινό Μενίδι). Για

την ενδιαφέρουσα αυτή επίσκεψη αυτή, βλέπε σύ-

ντοµο άρθρο της Άννας Μαλλικούρτη στο παρόν

τεύχος του «Ανθεµίου».  

16 Μαΐου: Ξενάγηση των µελών της ΕΦΑ στα εργο-

τάξια των αναστηλωτικών έργων των µνηµείων

Ακροπόλεως από τη διευθύντρια της Υπηρεσίας Συ-

ντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης και έφορο της

ΕΦΑ κα Μαρία Ιωαννίδου καθώς και τους µηχανι-

κούς υπεύθυνους των διαφόρων έργων

14-17 Ιουνίου: Η καθιερωµένη ετήσια εκδροµή των

µελών της ΕΦΑ, αυτή τη χρονιά στην Ερέτρεια, την

Κύµη και τη Σκύρο. Για την ενδιαφέρουσα και πολύ

πετυχηµένη αυτή εκδροµή,  βλέπε σύντοµο άρθρο

της Ντίνας Κουρούκλη στο παρόν τεύχος του

«Ανθεµίου».  
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΦΑ

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΦΑ 
(µετά τις αρχαιρεσίες της 21ης Μαρτίου 2007)

Πρόεδρος: ∆ρ. Μανώλης Νειάδας

Αντιπρόεδρος: ∆ρ. Άλκηστη Χωρέµη

Γενική Γραµµατέας: ∆ρ. Φανή Μαλλούχου-Tufano

Έφορος: Μαρία Ιωαννίδου

Ταµίας: Βασίλειος Μπιλής

Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος: Τζόυς Αθανασίου

Αναπληρωτής Γενική Γραµµατέας: Άννα Τρικάρ-

δου-Μαλλικούρτη

Αναπληρωτής Ταµίας: Αννέτα Μανουηλίδου

Μέλη: Ελένη Βρατσάνου, Κορνηλία Χατζηασλάνη

Αναπληρωµατικό Μέλος: Ελένη Ζαούση

Ex officio Μέλος: ∆ρ. Αλέξανδρος Μάντης, Προϊ-

στάµενος Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Αρχαιοτήτων

Γραµµατέας της ΕΦΑ (από τον Απρίλιο 2007):

Χρυσούλα Παράσχου, Αρχαιολόγος

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΦΑ

18 Ιουνίου: Βραδυά Λόγου και Μουσικής, προς ενί-

σχυση των σκοπών της ΕΦΑ, στη Ρωµαϊκή Αγορά

µε την Αλίκη Καγιαλόγλου. 

Για την πολύ πετυχηµένη αυτή εκδήλωση, τη σηµα-

ντικότερη του 2007, βλέπε άρθρο της υπογράφου-

σας στο παρόν τεύχος του «Ανθεµίου».  

20 Σεπτεµβρίου: ∆ιάλεξη στο ΚεΜΑ του κ. Alexa-

nder Krouglov, Επιµελητή της Ελληνικής και Ρω-

µαϊκής Συλλογής του Μουσείου Hermitage της

Αγίας Πετρούπολης, για τα εκθέµατα της ελληνορ-

ρωµαϊκής συλλογής του λαµπρού αυτού µουσείου. 

24 Οκτωβρίου: ∆ιάλεξη στο ΚεΜΑ της ιστορικού-

αρχαιολόγου Αριστέας Παπανικολάου Cristensen

για τον ∆ανό κλασικιστή αρχαιοθήρα P.O. BrØnd-

sted και τα γλυπτά της Καρθαίας της νήσου Κέας.

Η διάλεξη αυτή δηµοσιεύεται, στα αγγλικά, στο πα-

ρόν τεύχος του «Ανθεµίου». 

30 Οκτωβρίου: Ξενάγηση των µελών της ΕΦΑ στην

έκθεση «Πραξιτέλης», στο Εθνικό Αρχαιολογικό

Μουσείο, από τον αρχαιολόγο της συλλογής γλυ-

πτών του Μουσείου, και µέλος µας, κ. Γεώργιο Μο-

στράτο. 

14 Νοεµβρίου: Επίσκεψη των µελών της ΕΦΑ στον

αρχαιολογικό χώρο του Ραµνούντα. Για την ενδια-

φέρουσα αυτή επίσκεψη, βλέπε σύντοµο άρθρο της

Χρυσούλας Παράσχου στο παρόν τεύχος του «Ανθε-

µίου».  

13 ∆εκεµβρίου: ∆ιάλεξη στο ΚεΜΑ της αρχαιολό-

γου και αναπληρώτριας Γενικής Γραµµατέως της

ΕΦΑ κας Άννας Τρικάρδου-Μαλλικούρτη για τη

νήσο Failaka (την Ίκαρο των Ελληνιστικών χρόνων)

του Αραβικού κόλπου. Περίληψη της διαλέξεως δη-

µοσιεύεται στο παρόν τεύχος του «Ανθεµίου».  

Συναυλία φλάουτου της Κατερίνας Τσεντς στη διάρκεια 
της Κοπής της Πίττας της ΕΦΑ 

Ανασύνθεση του θριγκού του ναού της Νεµέσεως στην Αρχαιολογική
Αποθήκη του Ραµνούντα.

∆ωρεά της ΕΦΑ στη µνήµη Ντόλλυς Γουλανδρή 200 €

∆ωρεές προς την ΕΦΑ για ενίσχυση των σκοπών της 

Σ. Λουρίδα, 70 €, Abigail Dorr Gillespie 3742,44 €, Α. Σκουλικίδη 3000 €, Θ. Χατζηγιάννη 70 €

Α. Παράσχη 260 €, Κ. McCabe 200 €, Ε. & Α. Μπίµπας 5000 €, Θ. Χατζηγιάννη 1000 €

∆ωρεές για το Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Έκθεσης για την Ακρόπολη

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 12000 €, Εµµ. Νειάδας 4000 €

∆ωρεές στη µνήµη Αγγελικής Χαριτωνίδου

Μ. Caskey 100 €, Κ. & Λ. Καζολέα 250 €, Λ. Κασσαβέτη 50 €, Μ. Κύρκου 20 €, Α. Μάντης 100 €

Λ. Μαραγκού 100 €, Β. Μπιλής 100 €, Μ. Νειάδας 100 €, Ε. Τουλούπα 50 €, Κ. Τσάκος 50 €

Α. Χωρέµη 20 €
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Κυριαζοπούλου. ∆ιενεργεί έρευνα σε προβλήµατα

της νεότερης ελληνικής κεραµικής και προβαίνει σε

δηµοσιεύσεις. Στα πλαίσια αυτών των ενδιαφερό-

ντων µετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του Συλ-

λόγου της Φολεγάνδρου, που ίδρυσε ο Μάρκος Βε-

νιός. Υπήρξε γραµµατέας του Συλλόγου, ενώ υπήρ-

ξε και µέλος του σωµατείου «Φίλων της Ακροπόλε-

ως». 

Πιο σηµαντική όµως είναι η ανάµνηση της ανθρώ-

πινης παρουσίας της, που σκόρπιζε την ζεστασιά

της ψυχής της µέσα από τα γκριζοπράσινα µάτια

της και η υπολανθάνουσα θηλυκότητα που έκρυβε

το παιχνιδιάρικο χαµόγελό της. 

Για την αγαπηµένη µας Τζέλη

Τον περασµένο Οκτώβριο έφυγε από κοντά µας η

Τζέλη Χαριτωνίδου, η οποία για τους περισσότε-

ρους πατριώτες µας ήταν όχι µόνο γνωστή αλλά κι

πολύ αγαπητή, αφού για πολλά χρόνια ερχόταν τα

καλοκαίρια στο νησί µας.

Η Τζέλη ήρθε για πρώτη φορά στη Φολέγανδρο µε

µια παρέα αρχαιολόγων το 1983 και γνώρισε αυτό

το «ανέγγιχτο» τότε νησί και το έκανε δεύτερη πα-

τρίδα της. Μαζί µε συµπατριώτες µας και Αθηναί-

ους αρχαιολόγους ιδρύσαµε στις αρχές του 1984

τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Φολέγανδρος» και στη

συνέχεια το Λαογραφικό Μουσείο στην Πάνω Με-

ριά. Η συµβολή της στο στήσιµο και στη συνέχεια

στη λειτουργία του Μουσείου ήταν καθοριστική, µια

και ήταν η µόνη απ’ όλους µας τους κλασικούς αρ-

χαιολόγους, που είχε και την ειδίκευση στην νεότε-

ρη Τέχνη και τη λαογραφία. 

Το ενδιαφέρον της όχι µόνο για τα προβλήµατα του

Συλλόγου αλλά όλου του νησιού ιδίως µετά την πο-

ρεία του προς τουριστική ανάπτυξη ήταν διαρκές

και αµείωτο. Ως Γενική Γραµµατέας του Συλλόγου

όλα αυτά τα χρόνια, µας εµψύχωνε, µας κινητοποι-

ούσε, µας «κυνηγούσε» να µην αφήνουµε τίποτα

στην τύχη του. Εξάλλου στο φιλόξενο και ζεστό πε-

ριβάλλον του σπιτιού της συνεδρίαζε πάντα το Συµ-

βούλιο. Οι βραδιές στο σπίτι της µε τη γλύκα που η

ίδια εξέπεµπε δεν ξεχνιούνται. Με το χαµόγελο, µε

την ευαισθησία και την αφέλεια πολλές φορές που

τη χαρακτήριζε, µακριά από σκοπιµότητες, επιδιώ-

ξεις για προσωπική ανάδειξη, µας έφερνε µπροστά

σε όλα τα θέµατα του Συλλόγου και του Μουσείου

από τα πιο πεζά µέχρι τα πιο σοβαρά.

Το Τζελάκι, όπως την αποκαλούσαµε οι φίλοι της,

µικροσκοπική και τρυφερή, γεµάτη ενθουσιασµό και

πάθος µε ό,τι καταπιανόταν δεν έκρυβε τίποτα από

το εσωτερικό της. Τα σπάνια χαρίσµατα της απλό-

τητας και της ευαισθησίας συνδυασµένα µε την αιώ-

νια νεότητα που τη διέκρινε την έκαναν µοναδική

και αξέχαστη. Γειά σου Τζελάκι!

Ελένη Μπεχράκη, 
Αρχαιολόγος-Επιµελήτρια Εκδόσεων

Από την εφηµερίδα Η Φολέγανδρος, Β΄περίοδος,

Αρ.φύλλου 125, Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2007 – Ια-

νουάριος 2008

Κατερίνα Ρωµιοπούλου, Επίτιµη Γενική Έφορος Αρχαιοτήτων
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ζεται για τα προβλήµατά τους και

στο τέλος γίνεται αναπόσπαστο

µέλος των αρχαιολογικών συντρο-

φιών, χωρίς να ασκεί ενεργή αρ-

χαιολογία η ίδια. 

Μετά τον ξαφνικό θάνατο του

Φείµου σε αυτοκινητιστικό δυ-

στύχηµα και τον βαρύτατο τραυ-

µατισµό της, η αρχαιολογική συ-

ντροφιά, ιδιαίτερα των νέων, γίνε-

ται αναπόσπαστο µέρος της ζωής

της. Το σπίτι της γίνεται καταφύ-

γιο για κάθε αρχαιολόγο. «Ασθε-

νείς και οδοιπόροι» αρχαιολόγοι

προσέρχονται, γιατί εκεί βρίσκουν θερµή φιλοξενία,

καλό φαγητό και ωραίες συζητήσεις, ιδιαίτερα οι

επαρχιώτες αρχαιολόγοι που «επιδηµούν» στην

Αθήνα. Η Τζέλη έχει µία καλή παρηγορητική κου-

βέντα για τον καθένα, δεν ασκεί κριτική, δεν ανακα-

τώνεται στους συνεχείς διαπληκτισµούς και αντα-

γωνισµούς των αρχαιολόγων για σοβαρές και αστεί-

ες αιτίες. Γι’ αυτό στο σπίτι της προσέρχονται όλοι.

Ιδιαίτερα στις γιορτές του τέλους του χρόνου, οργα-

νώνει βραδιές γεµάτες κέφι και θαλπωρή για όλους. 

Τον υπόλοιπο χρόνο επισκέπτεται φίλους αρχαιο-

λόγους και πολλές φορές βοηθάει στις ανασκαφές

αναλαµβάνοντας διάφορες εργασίες βοηθητικές,

χωρίς να διαµαρτύρεται ή νάχει απαιτήσεις, στην

Ήπειρο, στη Χαλκιδική, στις Κυκλάδες, στην Αθή-

να, στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης. Ασχολείται επί-

σης ενεργά µε την επανέκθεση του Μουσείου Κα-

στελόριζου. Συγκεντρώνει τα κατάλοιπα των ερευ-

νών του Φείµου Χαριτωνίδη και προσπαθεί να τα

προωθήσει για δηµοσίευση. Κάποια από αυτά δη-

µοσιεύθηκαν. 

Τελικά, την κερδίζει η νεοελληνική λαϊκή τέχνη, η

κεραµοπλαστική, χωρίς να εγκαταλείψει και την

αγάπη της για την νεοελληνική ποίηση και λογοτε-

χνία. Συγκροτεί δική της συλλογή κεραµικής, ένα

µέρος της οποίας αργότερα δωρίζει στο Μουσείο

Η ΦΙΛΗ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΤΖΕΛΗ) ΧΑΡΙΤΩΝΙ∆Η 1922-2007

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το

1922. Σπούδασε στα χρόνια της

Κατοχής στο Αριστοτέλειο Πα-

νεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Ήταν

απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχο-

λής, Τµήµα Φιλολογικό. Μετά

την Κατοχή, για πρώτη φορά και

παρά την συντηρητική αστική της

ανατροφή, αναπτύσσει φιλίες ως

νεαρή φοιτήτρια µε αριστερούς

διανοούµενους της Θεσσαλονί-

κης. 

Μετά από την Απελευθέρωση διο-

ρίζεται στην Μέση Εκπαίδευση

και υπηρετεί στην Θεσσαλονίκη, στον Λαγκαδά και

στα ∆ωδεκάνησα (στη Λέρο). Η παραµονή της στα

∆ωδεκάνησα γίνεται αφορµή να γνωριστεί µε τον

αρχαιολόγο, Επιµελητή Αρχαιοτήτων και µετέπειτα

Έφορο Αρχαιοτήτων, Σεραφείµ (Φείµο) Χαριτωνί-

δη (1923-1966). Ο Φείµος Χαριτωνίδης, ένας βα-

θύτατα πνευµατικός άνθρωπος, προικισµένος αρ-

χαιολόγος και µε γερές φιλολογικές γνώσεις όχι µό-

νον της αρχαίας αλλά και της νεοελληνικής λογοτε-

χνίας, γνωρίζεται µαζί της κατά την διάρκεια της

υπηρεσιακής του δραστηριότητας στα ∆ωδεκάνησα,

γοητεύεται και πολύ σύντοµα οδηγούνται σε γάµο. 

Η Τζέλη γοητευµένη και κείνη από την συναρπα-

στική προσωπικότητα του Φείµου (πράγµα που τον

έκανε πολύ δηµοφιλή και σ’ εµάς τους αρχαιολό-

γους της νεότερης γενιάς) δεν ολοκληρώνει την θη-

τεία της ως καθηγήτριας της Μέσης Εκπαίδευσης,

αλλά συνταξιοδοτείται µε δεκαπέντε µόνον χρόνια

υπηρεσίας και ακολουθεί τον άντρα της στις περι-

πέτειες της αρχαιολογικής του ζωής. 

Τότε την γνωρίζουµε και εµείς οι νεότεροι, που διο-

ριστήκαµε το 1959-1960 στην Αρχαιολογική Υπη-

ρεσία, και το σπίτι τους στην Αθήνα γίνεται τόπος

συγκέντρωσης νέων. Πολλές φορές πηγαίναµε και

σε αρχαιολογικές εκδροµές µε το ζεύγος. Έτσι η

Τζέλη µπαίνει στη ζωή πολλών αρχαιολόγων, νοιά-


