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Ε

νῶ ἔχουν περάσει 70 ἀκριβῶς χρόνια ἀπὸ

ὅμως τὴν τύχη, κατὰ τὰ χρόνια τῆς θητείας μου στὸ

αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ἡ πρώτη ἐνέργεια γιὰ τὴν προστα-

Ἀρκετὰ νωρὶς ἡ Κυβέρνηση, πιστεύοντας ὅτι ἡ Ἑλ-

ἐπετείου του κάθε χρόνο μᾶς συγκινεῖ ἀκόμη.

πράγματα, τὸν Γιάννη Μηλιάδη, τὴ Σέμνη καὶ τὸν

τοῦ πολέμου. Συστήθηκε ἐπιτροπὴ τῆς ὁποίας ἔργο

προπαρασκευαζόταν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν

τὸν πόλεμο τοῦ ᾽40 ὁ τακτικὸς ἑορτασμὸς τῆς

Δημόσιο, νὰ γνωρίσω ἐκείνους ποὺ ἔζησαν μέσα στὰ
Χρῆστο Καροῦζο, τὸν ᾽Ιωάννη Παπαδημητρίου, τὸν

Τοῦτο ὀφείλεται κυρίως στὴν ὕπαρξη ἀκόμη πολλῶν

῾Ελλήνων ποὺ ἔζησαν τὸν πόλεμο ἐκεῖνο καὶ διατηροῦν

᾽Ιωάννη Κοντῆ, τὸν Αἰμίλιο Κunze, τὸν ᾽Αναστάσιο

μέσα τους ἀνεξάλειπτες ἀναμνήσεις τῶν τότε γεγονό-

᾽Ορλάνδο, τὴν ᾽Ιωάννα Κωνσταντίνου. ῞Ολοι αὐτοὶ

των. Καὶ οἱ ἀναμνήσεις αὐτές, χωρὶς τὸν φόβο τοῦ

ἄκμαζαν πρὶν ἀπὸ 40 χρόνια, ὅταν εἶχα διοριστεῖ στὴν

πολέμου καὶ τῶν βομβαρδισμῶν, τὴν ἀγριότητα τῶν

Ὑπηρεσία καὶ θυμόνταν περιστατικὰ ἀπὸ τὸν τότε

κατακτητῶν, τῶν συλλήψεων καὶ τῶν ἐκτελέσεων καὶ

κοντινὸ πόλεμο· ὅταν τοὺς κέντριζες τὰ διηγοῦνταν μὲ

τὴν ἀγωνία τῆς καθημερινῆς τροφῆς, μᾶς φαίνονται

κάποια νοσταλγία. Νὰ θυμόμαστε μόνο πὼς τὸ ᾽40 τὴν

῾Υπηρεσία ἀποτελοῦσαν 22 Ἔφοροι καὶ Ἐπιμελητές,

σήμερα ὄμορφες. Κάπως ἔτσι θὰ σκέπτονταν καὶ οἱ
᾽Αθηναῖοι μετὰ τὰ Περσικὰ ἕως ὅτου ὁ ἑορτασμὸς

ἀνάμεσά τους μόνον τρεῖς γυναῖκες. ᾽Απὸ αὐτοὺς δύο

τῶν μεγάλων ἐκείνων γεγονότων κατήντησε γύμνα-

χάθηκαν κατὰ τὴν Κατοχή, ὁ Χρῆστος Πέτρου καὶ

σμα ρητορικῆς, πρᾶγμα ποὺ ἰσχύει καὶ σήμερα. Οἱ

ἡ Βενετία Κώττα.

πανηγυρισμοὶ ὅμως ἔχουν ἕνα ὅριο, ποὺ τὸ ὁρίζει ἡ

Ἡ Ὑπηρεσία ἐφαρμόζοντας τὴ γενικώτερη πολιτικὴ
τῆς Κυβέρνησης, νὰ ἀποφεύγεται κάθε τι ποὺ θὰ

ὕπαρξη ἢ ὄχι ἀνθρώπων ποὺ ἔζησαν τὰ σχετικὰ μὲ

μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ προπαρασκευὴ γιὰ πόλεμο,

αὐτοὺς γεγονότα. Γιὰ τὸν πόλεμο τοῦ ᾽40 τὸ ὅριο δὲν

δὲν εἶχε λάβει κανένα μέτρο προστασίας τῶν ἀρχαίων

ἔχει ἀκόμη ξεπεραστεῖ.

Τὴ χρονιὰ ἐκείνη, τὸ 1940, ἤμουν στὸ Δημοτικό. Εἶχα

σὲ περίπτωση σύγκρουσης μὲ τὴν Ἰταλία. Ἐξ αἰτίας

λάδα θὰ ὑποστεῖ ἐπίθεση ἐκ μέρους τοῦ Ἄξονα,

σία τῶν μνημείων ἔγινε δύο μέρες μετὰ τὴν κήρυξη

συνεπειῶν ἑνὸς πολέμου, ὄχι νικηφόρου. Πρὸς τὴν

ἦταν ἡ προστασία τῶν ἀρχαίων τοῦ Νομισματικοῦ

ἄποψη αὐτή, τῆς καταλήψεως τῆς Χώρας ἀπὸ τὸν

Μουσείου. Λίγες μέρες ἀργότερα δόθηκαν στοὺς ἀρ-

ἐχθρό, ἔπρεπε νὰ προσαρμόσει τὸ Κράτος τὶς ἄμεσες

χαιολόγους οἱ κατευθύνσεις γιὰ τὸν τρόπο ἀπόκρυψης

τῶν ἀρχαίων. Εὐθὺς ἀμέσως ἄρχισε μιὰ μεγάλη πρ-

ἐνέργειές του, παρὰ τὸ ὅτι στὴ συνέχεια οἱ νίκες μας

σπάθεια ἀπὸ δικαστικούς, ἀρχαιολόγους καὶ ἄλλους

κατὰ τῶν Ἰταλῶν διέψευσαν τὶς δυσμενεῖς προβλέ-

ὑπαλλήλους γιὰ νὰ κρυφθοῦν καὶ νὰ ἐξασφαλισθοῦν

ψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ.

Ἀποφασίστηκε ἐξ ἀρχῆς νὰ διαλυθοῦν τὰ Μουσεῖα καὶ

τὰ ἀρχαῖα τῶν ἑλληνικῶν μουσείων.

τὰ ἀρχαῖα νὰ κρυφτοῦν μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ μὴ

Ὅπως σὲ κάθε δυσχερῆ περίπτωση στὸ βίο τῆς χώρας

κινδυνεύουν ἀπὸ τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς

μας, οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα κλή-

καί, στὴ χειρότερη περίπτωση,νὰ μὴ κινδυνεύουν ἀπὸ

θηκαν νὰ βοηθήσουν τὸν μεγάλο ἀγώνα. Οἱ Ἕλληνες

τὴν κατάληψη τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς εἰσβολεῖς. Δη-

τοῦ ᾽40 ἐμφανίστηκαν ὡς ἄμεσοι ἀπόγονοι τῶν Μαραθωνομάχων καὶ οἱ Ἰταλοὶ φορτώθηκαν ὅλα τὰ

λαδὴ δὲν ἔπρεπε νὰ εἶναι τὰ ἀρχαῖα εὔκολα προσιτὰ

δυσμενῆ χαρακτηριστικὰ τῶν Ρωμαίων. Ἀκόμη καὶ

στοὺς μελλοντικοὺς κατακτητές. Παρὰ τὸ ὅτι ἡ ἀπόκρυψη δημιούργησε ἀρκετὰ προβλήματα κατὰ τὴ

οἱ Ἄγγλοι μεταχειρίστηκαν τέτοια ἐπιχειρήματα γιὰ

διάρκεια τῆς Κατοχῆς, ἀποδείχτηκε εὐεργετικὴ γιὰ

νὰ μᾶς παινέψουν, ὅπως ὁ ὑπουργὸς τῶν Ἰνδιῶν Ἔμε-

ρυ, ὁ ὁποῖος σὲ ὁμιλία του εἶπε πὼς «ὁ Μουσολίνι

τὰ ἴδια τὰ ἀρχαῖα.

Σχηματίστηκαν ἀμέσως ἐπιτροπὲς ἀπόκρυψης καὶ

λησμονεῖ ἕνα πρᾶγμα: λησμονεῖ ὅτι πρὶν ἀπὸ τὴν

ἀσφάλισης τῶν ἀρχαίων τῶν Μουσείων τοῦ Κράτους

ἀρχαίαν Ρώμην ὑπῆρχεν ἡ ἀρχαία Ἑλλὰς καὶ ὅτι τὸ

καὶ ὁ συντονισμὸς τοῦ ἔργου τῶν ἐπιτροπῶν ἀνατέθη-

ἀρχαῖον ἑλληνικὸν πνεῦμα ζῇ πάντοτε καὶ ζωογονεῖ

κε στὸν καθηγητὴ τῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Γραμματέα

τὴν σημερινὴν Ἑλλάδα».

τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας Γεώργιο Οἰκονόμο.

Τὰ γλυπτὰ τοῦ Παρθενῶνος στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο

Ἀνάμεσα στοὺς 22 ἀρχαιολόγους τῶν ἐπιτροπῶν

χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ πολιτικὴ γιὰ νὰ

ὁλόκληρης τῆς Ἑλλάδας ἦσαν ὁ Χρῆστος καὶ ἡ Σέ-

τονώσουν τὸ φρόνημα τῶν Ἑλλήνων. Ἀπὸ τὸ Λονδίνο
ἔφθασαν στὴν Ἀθήνα πληροφορίες «ἔγκυρης πηγῆς»

μνη Καρούζου, ὁ Γιάννης Μηλιάδης, ὁ Ἰωάννης Παπαδημητρίου, ὁ Ἰωάννης Κοντῆς, ἡ Εἰρήνη Βαρούχα,

ὅτι «ἡ ἑλληνοαγγλικὴ συμμαχία θὰ ἠδύνατο μεταξὺ

ἡ Ἰωάννα Κωνσταντίνου, ὁ Σπυρίδων Μαρινάτος, ὁ

τῶν ἄλλων συνεπειῶν της νὰ θέσῃ τέρμα εἰς τὸ ζήτη-

Νικόλαος Κοντολέων. Ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα τοῦ πολέ-

μα, τὸ ὁποῖον ἀπὸ μακροῦ χρόνου εἶχεν ἀποτελέσει

μου ἕως τὸν Μάϊο τοῦ 1941, ἔφεραν σὲ πέρας μεγάλο

ἀντικείμενον διαμφισβητήσεων. Πρόκειται περὶ τῶν

ἔργο τοῦ ὁποίου τὴ σημασία θὰ καταλάβουμε, ἂν

ἀναγλύφων τοῦ Παρθενῶνος τῶν ἀφαιρεθέντων ὑπὸ

ἀναλογισθοῦμε τὶς ἁρπαγὲς ἔργων τέχνης ποὺ ἔγιναν

τοῦ λόρδου Ἔλγιν. Ὁ βουλευτὴς Τέλμα Κόζαλιτ θὰ

σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ποὺ δὲν εἶχαν λάβει τὰ

ζητήσῃ τὴν ψήφισιν νομοσχεδίου δι᾽ οὗ θὰ προβλέ-

δικά μας μέτρα. Ἀκόμη, ὅπου σὲ ἑλληνικὸ μουσεῖο, τῆς

πεται ἡ παράδοσις εἰς τὴν Ἑλλάδα τῶν πολύτιμων

ἐπαρχίας πάντοτε, ἀπὸ ἔλλειψη χρόνου, ἀνθρώπων καὶ

τούτων ἀρχαιολογικῶν θησαυρῶν».

μέσων δὲν ἔγινε πλήρως ἡ ἀπόκρυψη, αὐτὰ τὰ μουσεῖα

Καθὼς ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶχε προετοιμαστεῖ γιὰ τὶς συ-

λεηλατήθηκαν. Τοῦτο ἔγινε σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ σὲ

νέπειες τοῦ πολέμου στὰ μετόπισθεν, ὡς καταφύγια

χρησίμευσαν καὶ τὰ μνημεῖα. Ἤδη ἀπὸ τὸν Νοέμβριο

μοναστήρια, στὰ Μετέωρα, τὸ Μεγάλο Σπήλαιο. Κειμήλια, εἰκόνες, παλιὲς ἐκδόσεις βρίσκοταν στὴ διάθεση

εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στὸν Ἁγ. Γεώργιο Θεσσαλονίκης

οἱουδήποτε ἰταλικοῦ ἢ γερμανικοῦ ἀποσπάσματος

περίοικοι γιὰ νὰ προφυλαχθοῦν κάτω ἀπὸ τὰ τόξα
Έπαρση της ναζιστικής σημαίας στην κατακτημένη Ακρόπολη το 1941

5

ποὺ θὰ ἀποφάσιζε νὰ τὰ ἐπισκεφθεῖ. Μετὰ τὴν καθι-

του.

6

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

ερωμένη ἔρευνα στὰ σκευοφυλάκια γιὰ τὴ σύλληψη

παλιὸ τζαμὶ γεμάτο ἀρχαῖα, γλυπτά, εἰκόνες, ἀγγεῖα,

χαιολόγοι, τεχνίτες, ἐργάτες, ἀκόμη καὶ ξένοι. Ἀπὸ τ᾽

Τὰ σημαντικὰ γλυπτὰ τάφηκαν σὲ δύο ὀρύγματα στὴν

ἡ ἀπαγωγὴ πολύτιμων κειμηλίων.

καὶ τὸ μουσεῖο Ἡρακλείου.

ἀγάλματα συσκευάστηκαν τὸ καθένα εἰδικὰ μὲ ἀδιά-

θηκαν συσκευασμένα σὲ κιβώτια στὶς πέντε θολωτὲς

δέχθηκε στὸν τροῦλλο ἰταλικὴ βόμβα. Πολλὰ ὑπέστη

Ἄγγλων στὴν ἀρχή, ἀνταρτῶν κατόπιν, ἀκολουθοῦσε

Φροντίδα ὑπῆρξε καὶ γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῶν κα-

Ὁ δεύτερος λόγος γιὰ τὴν ἀπόκρυψη τῶν ἀρχαίων

ταλόγων τῶν Μουσείων. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πρωτόκολλα

ἦταν ἡ βεβαιότητα, ὅπως ἤδη εἶπα, τῆς κατάκτησης
τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸν Ἄξονα. Δὲν ἔπρεπε ὁ κατα-

ἀπόκρυψης, στὰ ὁποῖα ἀναφέρονταν συνοπτικὰ τὰ

κτητὴς νὰ βρεῖ κανένα ἀρχαῖο ἐκτεθειμένο γιὰ νὰ μὴ

κρυμμένα ἀρχαῖα, ἔγιναν καὶ ἀντίγραφα τῶν κατα-

λόγων, κυρίως ἀπὸ δασκάλους ποὺ προσέλαβε ἡ

τὸ πάρει καὶ ὅσα κρύβονταν δὲν ἔπρεπε νὰ μποροῦν

Ὑπηρεσία γι᾽ αὐτὸ τὸν σκοπό. Τῶν καταλόγων αὐτῶν

νὰ ξαναβγοῦν στὸ φῶς μὲ εὐκολία. Γιὰ δύο μεγάλα

ἔγινε συσκευασία σὲ κιβώτια τὰ ὁποῖα φυλάχτηκαν,

μουσεῖα, τὸ Ἐθνικὸ καὶ τῆς Ἀκρόπολης, τὸ μέτρο

ἀποδείχτηκε σωτήριο. Καὶ γιὰ τὰ δύο ζήτησαν οἱ

καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου, στὰ θησαυροφυ-

Γερμανοί, σχεδὸν εὐθὺς ἀμέσως, τὸ 1941, νὰ ξανα-

λάκια τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος.

λειτουργήσουν. Οἱ πρακτικὲς δυσκολίες ὅμως ποὺ

Ἡ ἀπόκρυψη τῶν ἀρχαίων τῶν μουσείων ἔγινε γιὰ

εἶχαν δημιουργηθεῖ, ἀξεπέραστες καὶ γι᾽ αὐτούς, τοὺς

δύο καὶ μόνο λόγους. Ὁ πρῶτος ἦταν ἡ προστασία
τους ἀπὸ τοὺς τυχὸν βομβαρδισμούς. Εὐτυχῶς τὰ

ἀνάγκασαν νὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ τὴν πραγματοποίηση

μουσεῖα τῆς Ἀθήνας δὲν χτυπήθηκαν, παρὰ τὸ ὅτι

τῆς ἐπίμονης ἐπιθυμίας τους.

ὡς κτίρια εἶχαν κι αὐτὰ τὶς περιπέτειές τους. Στὶς

Τῶν μεγάλων Μουσείων τὰ ἀρχαῖα κρύφτηκαν σὲ τό-

ἐπαρχίες ὅμως ἔγιναν καταστροφὲς καὶ ἀπὸ βόμβες

πους γνωστοὺς, οἱ ὁποῖοι ὅμως πολὺ δύσκολα παραβι-

καὶ ἀπὸ ξένους στρατούς. Τὸ μουσεῖο τῆς Πρέβεζας,

άζονταν. Τοὺς τόπους γνώριζε πλῆθος ἀνθρώπων· ἀρ-

ἀρχαῖα τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου τὰ μεγάλα χάλκινα

αὐλὴ τοῦ Μουσείου, τὰ λιγώτερα σημαντικὰ τοποθετή-

βροχα περιτυλίγματα, καὶ τοποθετήθηκαν σὲ ἐπίσης

αἴθουσες τοῦ ὑπογείου τοῦ μεγάρου τῆς Δούκισσας

ἀδιάβροχα κιβώτια γιὰ νὰ προφυλαχθοῦν ἀπὸ τὴν

τῆς Πλακεντίας, οἱ ὁποῖες ὑποστηλώθηκαν γιὰ μεγα-

ὑγρασία. Ἡ κεραμεικὴ καὶ τὰ ἀντικείμενα μικροτεχνίας

λύτερη ἀσφάλεια.

φυλάχτηκαν, συσκευασμένα σὲ κιβώτια, στὰ ὑπόγεια

Τοῦ Μουσείου τοῦ Κεραμεικοῦ γλυπτὰ τάφηκαν σὲ
δύο λάκκους ποὺ ἀνοίχτηκαν μέσα στὸ ἀρχαῖο νε-

τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου. Τὰ ἀπὸ πο-

κροταφείο, πίσω ἀπὸ τὰ μνημεῖα τοῦ Δεξίλεω καὶ τῆς

λύτιμο ὑλικὸ ἀρχαῖα, δηλαδὴ τὰ χρυσᾶ, οἱ δακτυλιόλιθοι, φυλάχτηκαν στὸ θυσαυροφυλάκιο τῆς Τράπεζας

Δημητρίας καὶ Παμφίλης. Τὰ μικρὰ ἀντικείμενα εἶχε

τῆς Ἑλλάδος. Τὰ γλυπτὰ κρύφτηκαν, τὰ περισσότερα,

συσκευάσει ὁ Χρῆστος Καροῦζος σὲ κιβώτια, ποὺ

στὰ ὑπόγεια τῆς νέας πτέρυγας τοῦ μουσείου καὶ σκε-

φυλάχτηκαν στὰ ὑπόγεια τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου.

πάστηκαν μὲ ἄμμο. Πολλὰ κιβώτια φυλάχτηκαν στὸ

Ἀνάλογο ἔργο ἔγινε καὶ στὰ μεγάλα μουσεῖα τῶν

ἐπαρχιῶν, ὅπως τῶν Δελφῶν, τῆς Ὀλυμπίας, τοῦ Ναυ-

σπήλαιο τῆς Ἐννεακρούνου τῆς Ἀκρόπολης καὶ στὶς

πλίου, τῆς Κέρκυρας, τοῦ Ἡρακλείου, τῆς Θεσσαλο-

λεγόμενες Φυλακὲς τοῦ Σωκράτους.

νίκης, τῶν νησιῶν. Μὲ τὰ σημερινὰ κριτήρια καὶ μὲ

Τὰ πολὺ μεγάλα ἀρχαῖα τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου τά-

τὴν πεῖρα καὶ τὴ γνώση ποὺ ἔχουμε γιὰ τὴ συντήρηση

φηκαν σὲ τάφρους, ποὺ ἀνοίχτηκαν στὶς ἴδιες τὶς αἴ-

θουσες ὅπου ἦταν ἐκετεθειμένα, ὅπως ἡ κολοσσικὴ

τῶν ἀρχαίων ἀλλὰ καὶ τοὺς πολέμους, διαπιστώνουμε

Θέμις τοῦ Χαιρεστράτου, τὸ ἀνάγλυφο τῆς Ἐλευσῖνος,

πὼς πρὶν 70 χρόνια, τεχνικοὶ καὶ ἀρχαιολόγοι ἔφεραν

ὁ κοῦρος τῶν Μεγάρων, ὁ Ἑρμῆς τῆς Ἄνδρου, ἡ ἱέρεια

σὲ πέρας, πολὺ σύντομα, ἕνα μεγάλο ἔργο.

Ἀριστονόη, οἱ κοῦροι τοῦ Σουνίου. Ὅλα καλύφθηκαν

Μὲ τὴν ἔκρηξη τοῦ πολέμου οἱ Ἰταλοὶ ὑπήκοοι περι-

μὲ ἄμμο καὶ σφραγίστηκαν μὲ ἀπαραβίαστη πλάκα

ωρίστηκαν καὶ μαζὶ καὶ οἱ Ἰταλοὶ ἀρχαιολόγοι ποὺ
βρίσκονταν στὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀπελάθηκαν.

ἀπὸ μπετόν. Ἔτσι, λοιπὸν, καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς
Κατοχῆς οἱ Ὑπηρεσίες ποὺ στεγάστηκαν στὸ Ἐθνικὸ

Οἱ Γερμανοὶ ὅμως, ὡς μὴ ἐμπόλεμοι, ἔμειναν στὴ θέ-

Μουσεῖο δὲν γνώριζαν πὼς τὸ δάπεδο τῶν γραφείων

ση τους. Τὸ Γερμανικὸ Ἀρχαιολογικὸ Ἰνστιτοῦτο

τους προστάτευε τὰ πολυτιμότερα καλλιτεχνήματα

συνέχισε τὶς ἐργασίες του, ὅπως κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς

τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας.

εἰρήνης. Διευθυντής του ἦταν τότε ὁ Walther Wrede
(1893-1990), ἀκραιφνὴς ναζί. Ἦταν ἀνώτερο στέλεχος

Τὰ γλυπτὰ τοῦ Μουσείου Ἀκροπόλεως φυλάχτηκαν

τοῦ κόμματος καὶ εἶχε τὸν βαθμὸ τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ

σὲ διάφορες κρύπτες. Στὸ μουσεῖο τὸ ἴδιο ἀνοίχτηκε
μεγάλος λάκκος μέσα στὴν αἴθουσα τοῦ Παρθενῶνος,

κόμματος γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

ὁ ὁποῖος χωρίστηκε σὲ τρία διαμερίσματα. Ἕως τὶς 28

Μοναδικὴ μέριμνα τοῦ Wrede ἦταν ἡ ἐξυπηρέτηση

Ἰανουαρίου 1941 εἶχε γεμίσει καὶ σκεπάστηκε μὲ πλά-

τῶν σκοπῶν τοῦ ναζιστικοῦ κόμματος. Βρισκόταν

κα ἀπὸ μπετόν. Τὰ ὑπόλοιπα ἀρχαῖα, ὅσα δὲν χώρεσαν

σὲ συνεχῆ ἐπαφὴ μὲ τὸ Βερολίνο ἀπὸ ὅπου ἔπαιρνε

στὸν λάκκο, φυλάχτηκαν στὴ λεγόμενη κρύπτη τῆς

ὁδηγίες γιὰ κάθε του ἐνέργεια. Τὸ ἡμερολόγιό του

Ἐννεάκρουνου, στὶς Φυλακὲς τοῦ Σωκράτους, μα-

τῶν ἡμερῶν τοῦ πολέμου μὲ τὴ Γερμανία περιέχει

ζὶ μὲ ἀρχαῖα τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου, στὴ λεγόμενη

μόνον πολιτικῆς φύσεως παρατηρήσεις. Περιγράφει

ὅσα τοῦ ἔκαμαν ἐντύπωση κατὰ τὸ διάστημα τῆς 6-27

κρύπτη τῆς πύλης τοῦ Μουσείου καὶ σὲ ἄλλη κρύπτη

Ἀπριλίου 1941· τὴ σύλληψη τῶν Γερμανῶν ὑπηκόων,

τῆς αὐλῆς τοῦ Μουσείου.

τὸν περιορισμό τους, τὶς σχέσεις τους μὲ τὶς Ἑλληνικὲς

Τὰ πολυτιμώτερα ἀντικείμενα τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὸν Γεώργιο Σωτηρίου, στὶς

Ἀρχές, τὴ βαθμιαία κατάρρευση τοῦ Μετώπου. Τὸν

28 Ὀκτωβρίου 1940, στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. Τὰ
Η απόκρυψη του Κούρου του Σουνίου σε τάφρο διαμορφωμένη κάτω από το δάπεδο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (1940)
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ἐνοχλοῦσαν τὰ δημοσιεύματα τῶν ἐφημερίδων, οἱ

λοιπὰ ἀρχαῖα φυλάχτηκαν στὸν χῶρο τοῦ Μουσείου.

ὕβρεις κατὰ τῆς Γερμανίας καὶ τοῦ Φύρερ, τὰ ψέμ-
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ματα γιὰ τὰ γεγονότα. Φοβόταν μήπως ἀπελαθεῖ καὶ

τοῦ Ἡνιόχου τῶν Δελφῶν, ποὺ μεταφέρθηκε κατὰ

νογερμανικοῦ πολέμου καὶ τὴν 27 Ἀπριλίου βρισκό-

Μορφωτικὸς ἀκόλουθος στὴ Γερμανικὴ Πρεσβεία

γερμανικὰ στρατεύματα. Στὶς 27 Ἀπριλίου ὅμως, Κυ-

Μὲ τὸν Schönebeck ὡς ἐνδιάμεσο καὶ μὲ τὸν διάδο-

του, ποὺ ἔμπαιναν κατακτητὲς στὴ Χώρα, στὴν ὁποία

1971), ὁ ὁποῖος βοήθησε τοὺς Ἕλληνες ἀρχαιολόγους

δὲν βρισκόταν στὴν Ἀθήνα, ὅταν θὰ ἔρχονταν τὰ

τὴν Κατοχὴ στὴν Ἀθήνα.

ριακή, ὅλα καταλήγουν κατὰ τὶς ἐπιθυμίες του, ὅπως

χό του Wilhelm Κraiker, ἐπίσης ἀρχαιολόγο, ὑπῆρχε

λέει ὅτι τὰ γερμανικὰ στρατεύματα κινοῦνται πρὸς

δύο αὐτοὶ χειρίζονταν τὰ αἰτήματα τῶν Γερμανῶν

διηγεῖται: «Ἔρχεται στὶς 9.30 ἕνας ὑπάλληλος καὶ μᾶς

συνεχὴς ἐπαφὴ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας. Οἱ

τὴν Ἀκρόπολη. Θὰ ὕψωναν ἐκεῖ βέβαια τὴ γερμανικὴ

ἀρχαιολόγων τοῦ στρατοῦ καὶ διευθετοῦσαν τὰ συ-

σημαία. Ἀνεβαίνω τρέχοντας στὸ πάνω πάτωμα, στὸ

νεχῆ ζητήματα, ποὺ ἀνέκυπταν μὲ τὶς ἐπισκέψεις τῶν

παρατηρητήριό μας. Πραγματικά! Στὸ κοντάρι, στὴν

στρατευμάτων κατοχῆς στοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώ-

κορυφὴ τοῦ φρουρίου, φεγγοβολᾶ τὸ κόκκινο τῆς

ρους, κυριώτατα στὴν Ἀκρόπολη. Ἕνα τέτοιο μέγα

σημαίας τοῦ Ράϊχ. Ἡ κραυγὴ «ὁ ἀγκυλωτὸς σταυρὸς

ζήτημα ἦταν ἡ τοποθέτηση ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς στὸν

στὴν Ἀκρόπολη ἀντηχεῖ στὸ σπίτι».

Βράχο βαρέων ὅπλων, ὄλμων, πυροβόλων, πυρο-

μαχικῶν καὶ προβολέων. Μεγαλύτερο ὅμως ἀπ᾽ ὅλα

Τριαντατρεῖς μέρες ἀργότερα, τὴ νύχτα τῆς 30 πρὸς

ἦταν τὸ ζήτημα τῶν γερμανικῶν καὶ ἰταλικῶν ὀχυ-

τὴν 31 Μαΐου 1941, τὴ νύχτα τῆς Παρασκευῆς πρὸς

ρώσεων, ποὺ κατασκευάζονταν στὴν Ἀττική, τὴν Πε-

τὸ Σάββατο, δύο νέοι, ὁ Μανόλης Γλέζος καὶ ὁ Ἀπόστολος Σάντας, κατέβασαν ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη τὴ γερ-

λοπόννησο, τὴν Κρήτη. Χρειάστηκε πολλὲς φορὲς ἡ

μανικὴ σημαία. Γιὰ τὸ γεγονὸς καὶ τὴν ἠθικὴ σημασία

ἐπέμβαση τῶν δύο Γερμανῶν ἀρχαιολόγων, δὲν ἦταν

του ἔχουν γραφεῖ πολλὰ καὶ οἱ δύο Ἕλληνες ζοῦν

ὅμως πάντοτε ἀποτελεσματική. Ὁ γερμανικὸς στρα-

ἀνάμεσά μας. Ἡ πράξη αὐτὴ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὡς

τός, ὅπως ὅλοι οἱ στρατοὶ σὲ κατεχόμενες χῶρες, ἦταν
μιὰ ἀπρόσωπη καὶ ἀνεξέλεγκτη γιγάντια ἐξουσία.

ἡ ἔναρξη τῆς ἀντίστασης κατὰ τῶν κατακτητῶν, ποὺ

Μιὰ ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐνέργειες τοῦ Schönebeck ἦταν

ξεκινάει ἀπὸ τὸ πνευματικὸ σύμβολο τῆς νεώτερης

νὰ ζητήσει τὸ ἄνοιγμα τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου. Οἱ συ-

Ἑλλάδας, τὴν Ἀκρόπολη.

νεννοήσεις κατέληξαν στὸ ὅτι θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ

Ὁ γερμανικὸς στρατός, εὐθὺς ὡς ἐπιτέθηκε ἐναντίον

μας, μερίμνησε γιὰ τὴ δημιουργία στὴν Ἑλλάδα εἰ-

ἀνοίξουν ξανὰ ἕξη αἴθουσες τῆς παλιᾶς πτέρυγας

δικῆς Ὑπηρεσίας Προστασίας τῶν μνημείων τῆς τέ-

τοῦ Μουσείου μὲ γλυπτὰ μόνον. Ὁ Ὑπουργὸς Οἰκο-

χνης ποὺ θὰ δροῦσε καὶ ὡς σύνδεσμος μὲ τὶς ἁρ-

νομικῶν ὅμως ἀρνήθηκε νὰ δώσει τὰ χρήματα ποὺ

μόδιες ἑλληνικὲς ἀρχὲς. Προϊστάμενός της ὁρίστηκε

χρειάζονταν γιὰ τὸ ἔργο αὐτό.

Οἱ Γερμανοὶ ὅμως ἐπέμεναν. Τὴν 1 Ἀπριλίου 1942

ὁ συνταγματάρχης Ηans Ulrich von Schönebeck, ἀρχαιολόγος ποὺ εἶχε ἀσχοληθεῖ εἰδικά, κατὰ τὰ πρὶν

ἐπανέρχονται στὸ ζήτημα τῆς ἀποκάλυψης τῶν ἀρ-

ἀπὸ τὸν πόλεμο χρόνια, μὲ τὰ ρωμαϊκὰ μνημεῖα τῆς

χαίων τῶν Μουσείων καὶ τοῦ ἐλέγχου τῆς κατάστασής

Θεσσαλονίκης. Ἀπὸ ἐπιστολὲς τοῦ Γερμανοῦ συνταγ-

τους. Ἐκφράζουν τὴν ἀνησυχία τῶν «ἐπιστημονικῶν

ματάρχη μαθαίνουμε πὼς ἀνησυχοῦσε γιὰ τὶς συνέ-

κύκλων» γιὰ τὴν τύχη τῶν ἀρχαίων, ποὺ βρίσκονται

πειες τῆς ἀπόκρυψης τῶν ἀρχαίων καὶ γιὰ τὰ χρήματα

θαμμένα ἐπὶ δύο χειμῶνες. Ἐπισημαίνουν τὶς δυσμε-

ποὺ θὰ χρειάζονταν γιὰ νὰ ξαναστηθοῦν στὰ Μου-

νεῖς συνθῆκες ἀπόκρυψης τῶν μαρμάρων τοῦ Μου-

σεία. Θεωροῦσε πὼς ὁ πόλεμος εἶχε τελειώσει καὶ ὅτι

σείου τῆς Ἀκρόπολης καὶ ἀμφιβάλλουν ἄν, μετὰ τὸν

δὲν ὑπῆρχε πλέον κανένας κίνδυνος. Ἡ κρίση του γιὰ

πόλεμο, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση θὰ μπορέσει νὰ φέρει

τὴν ἀπόκρυψη τῶν ἀρχαίων καὶ τὶς «σοβαρὲς» ζημιὲς

σὲ πέρας ἔργο «πλῆρες εὐθυνῶν». Ἡ Ὑπηρεσία ὅμως

ποὺ ἔγιναν σ᾽ αὐτὰ ἦταν ἐντελῶς ὑποκειμενικὴ καὶ

ἐπέμενε καὶ αὐτὴ μὲ κύριο αἰτιολογικὸ ὅτι «ἡ γενικὴ

αὐθαίρετη. Καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου κανεὶς

πεῖρα ἐκ τῶν συμβαινόντων εἰς διάφορα σημεῖα τῆς

δὲν εἶδε τὰ κρυμμένα ἀρχαῖα ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἐκθέματα

Χώρας μας περὶ τὰ ἀρχαῖα συνηγορεῖ γενικῶς περὶ

τοῦ Μουσείου Κεραμεικοῦ, ποὺ ξεθάφτηκαν μὲ τὴ

παρατάσεως τῆς γενικῆς ἀφάνειας αὐτῶν».

βία, ἀρκετῶν χαλκῶν τοῦ Μουσείου Ὀλυμπίας καὶ

Ὁ Wrede δὲν ἀπελάθηκε κατὰ τὴν κήρυξη τοῦ ἐλλη-
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ταν στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ ὑποδεχτεῖ τοὺς συμπατριῶτες

τῆς Ἀθήνας ἦταν ὁ ἀρχαιολόγος Εrich Βöhringer (†

εἶχε ἀφιερώσει τὴ ζωή του μελετώντας τὸ παρελθόν

ὅσο μποροῦσε. Εἶναι γνωστὸ πὼς αὐτὸς γλύτωσε τὸν

της, ζώντας ὅμως στὸ παρόν. Ὡς Διευθυντὴς τοῦ

Ἰωάννη Κακριδῆ ἀπὸ τὰ χέρια τῆς Γκεστάπο, ὅταν

Ἰνστιτούτου ἐξακολουθοῦσε νὰ ἀσκεῖ τὰ ἴδια ἀρ-

βρισκόταν φυλακισμένος. Ὁ Βöhringer ἦταν φίλος

χαιολογικὰ καθήκοντα, ὅπως καὶ πρίν, χωρὶς φανερὴ

τῶν νεανικῶν χρόνων τῶν ἀδελφῶν Stauffenberg. Οἱ

ἐπέκταση τῶν ἀρμοδιοτήτων του. Ἡ κομματική του

δύο ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς, ὁ Κlaus καὶ ὁ Βerthold, εἶναι
ἐκεῖνοι ποὺ ἔκαμαν τὴν ἀποτυχημένη ἀπόπειρα δολο-

ἰδιότητα τὸν ἔκαμε σημαντικὸ παράγοντα ἀνάμεσα

φονίας τοῦ Χίτλερ, στὶς 20 Ἰουλίου 1944. Ὅλοι γνωρί-

στοὺς Γερμανούς.

ζουμε τὸ τέλος τους· ἐκτελέστηκαν. Ὁ τρίτος ἀδελφός,

Παράλληλα πρὸς τὸ Ἰνστιτοῦτο ποὺ τηροῦσε, κατὰ
τὸ δυνατόν, τοὺς νόμους τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους,

ὁ Αlexander, δὲν εἶχε λάβει μέρος στὴ συνωμοσία

ἐργάστηκαν στὴν Ἑλλάδα ἀρχαιολόγοι μὲ τὴν ὑπο-

καὶ σώθηκε, ἐπειδὴ εἶχε πολεμήσει στὴ Ρωσία. Δὲν

εἶναι χωρὶς σημασία πὼς ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς

στήριξη ἢ τὴν προτροπὴ τῶν στρατηγῶν-διοικητῶν
μεγάλων μονάδων. Στὴν Κρήτη, στὴ Θεσσαλονίκη,

ποὺ ἐκτελέστηκαν, ὁ Κlaus, εἶχε ἀσχοληθεῖ μὲ τὴ με-

στὴν Παλατίτσα, στὴ Λάρισα, στὴ Χαλκίδα ἔκαμαν

τάφραση τοῦ «Διαλόγου» τοῦ Σολωμοῦ καὶ σ᾽ αὐτὸ

παράνομες ἀνασκαφὲς, χωρὶς νὰ δίνουν λογαριασμὸ

τὸν εἶχαν βοηθήσει ὁ Χρῆστος Καροῦζος καὶ ὁ Λίνος

στοὺς Ἕλληνες Ἐφόρους.

Πολίτης. Χωρὶς ἀμφιβολία, ὑπῆρχαν τότε Γερμανοὶ

Μέλη τοῦ Γερμανικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου

ποὺ πίστευαν στὴν ἐλευθερία.

στρατεύτηκαν καὶ ὑπηρέτησαν στὴν Ἑλλάδα μὲ στο-

Τὸν Αὔγουστο τοῦ ᾽41 ἱδρύθηκε στὴν Ἀθήνα «εἰδικὴ

λή, ὅπως ὁ Werner Ρeek ποὺ δὲν παρέλειψε νὰ ἀσχο-

Ὑπηρεσία ἔχουσα καὶ ἀποστολὴν τὸν χειρισμὸν τῶν

ληθεῖ μὲ τὴν εἰδικότητά του, τὶς ἐπιγραφές, καὶ ὁ Frank

ὑποθέσεων τῶν σχετικῶν μὲ τὴν προστασία τῶν ἔργων

Βrommer, ὁ κατόπιν μελετητὴς τοῦ γλυπτοῦ διακό-

τέχνης «ἐν ταῖς ὑπὸ τῶν Ἰταλικῶν Στρατευμάτων

σμου τοῦ Παρθενῶνος. Ἐπιστρατευμένος μὲ βαθμὸ

Κατοχῆς κατεχόμεναις ζώναις». Διευθυντής της ὁρί-

ὑπαξιωματικοῦ ἦταν ὁ Roland Ηampe, μέλος τοῦ

στηκε ὁ Διευθυντής τῆς Ἰταλικῆς Ἀρχαιολογικῆς
Σχολῆς Luciano Laurenzi, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε στρατιωτικὴ

Ἰνστιτούτου πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο καὶ μὲ σύζυγο
Ἑλληνίδα. Ὁ ἴδιος διηγεῖται πὼς ἀπέφυγε στὴν ἀρχὴ

ἰδιότητα.

νὰ ἀποκαλύψει τὶς σχέσεις του μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ

Τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργήθηκαν μὲ τοὺς Ἰταλοὺς

δὲν ὀφείλονταν στοὺς ἀρχαιολόγους ἀλλὰ στὰ στρα-

τὴ γνώση ποὺ εἶχε τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.

τεύματά τους, στὰ πολεμικὰ ἔργα ποὺ ἔκαμαν καὶ

Στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὴν Κατοχὴ ὑπῆρχαν πολλὲς πη-

γὲς ἀρχαιολογικῆς ἐξουσίας. Ἡ Ἑλληνικὴ Ὑπηρεσία,

στοὺς ἀξιωματικούς τους. Ἡ Ἀκρόπολη ἦταν αἰτία

τὸ Γερμανικὸ Ἀρχαιολογικὸ Ἰνστιτοῦτο, ἡ Γερμανι-

διαρκῶν προστριβῶν γιὰ ὅσο χρόνο τὴν κατεῖχαν. Ἡ

κὴ Ὑπηρεσία Προστασίας Τέχνης, ἡ ἐπιστημονικὴ

Ἐλευσίνα ἐπίσης δημιούργησε πολλὲς μέριμνες στὴν

ἑταιρεία «Προγονικὴ Κληρονομιὰ» τοῦ Χίμλερ καὶ τὸ

Ὑπηρεσία, τὰ Μέγαρα καθὼς καὶ οἱ χῶροι καὶ τὰ

Ἵδρυμα Ρόζενμπεργκ. Ἀκόμη ἡ Ἰταλικὴ Ἀρχαιολογικὴ

μουσεῖα τῶν νησιῶν, τῆς Σάμου, Δήλου, Σίφνου, Κρή-

Σχολὴ καὶ ἡ Ἰταλικὴ Στρατιωτικὴ Ὑπηρεσία γιὰ τὴν

της. Στὶς 3 Σεπτεμβρίου 1943 ἡ Ἰταλία συνθηκολόγησε μὲ τοὺς Συμμάχους καὶ ἡ ἰταλικὴ κατοχὴ στὴν

προστασία τῶν ἀρχαίων, ἀνάλογη μὲ τὴ γερμανική.

Ἑλλάδα πῆρε τέλος. Ἡ Ἰταλικὴ Σχολὴ ἐξακολούθησε

Οἱ Βούλγαροι κατεῖχαν κι αὐτοὶ μέρος τῆς Μακεδο-

νὰ λειτουργεῖ καὶ μόλις τὸν Μάϊο τοῦ ἑπόμενου χρό-

νίας καὶ τῆς Θράκης, ἐπειδὴ βρέθηκαν ἐγκαίρως μὲ

νου τὸ προσωπικὸ τῆς Σχολῆς καὶ ὁ Διευθυντής της

τὸ μέρος τῶν πρόσκαιρων νικητῶν. Αὐτοὶ δὲν χρειά-

στηκαν ἰδιαίτερη Ὑπηρεσία γιὰ τὶς καταστροφὲς ποὺ

ἐγκατέλειψαν τὴν Ἑλλάδα.

προκάλεσαν στὰ μνημεῖα.

Τὸ ἄνοιγμα τοῦ Μουσείου τοῦ Κεραμεικοῦ πραγ-
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ματοποιήθηκε μὲ τὴ δύναμη τοῦ στρατοῦ κατοχῆς

καὶ σύντομα εἶχε δυσάρεστες συνέπειες γιὰ μᾶς. Τὸ

καὶ Ἰταλοί, στρατιῶτες καὶ ἀξιωματικοί, βρίσκονταν

γιὰ τὸν τόπο. Ἄναβαν φωτιὲς γιὰ τὸ πρόχειρο φαγητό

νὰ σκεπάζει τὴν Ἀθήνα καὶ τὸν Πειραιᾶ, οἱ Γερμανοὶ

ἐξοχὴν μνημεῖο τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας, ὅλοι οἱ ξένοι

καὶ μηχανέλαια

σεία, ὄχι γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἀλλὰ γιὰ τοὺς δικούς τους

ἔξω ἀπὸ κάθε δυνατότητα ἐλέγχου τους. Ὡς τὸ κατ᾽

ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 9 Νοεμβρίου 1941, κατὰ τὴ
διάρκεια ξενάγησης Γερμανῶν ἀξιωματικῶν, κλάπηκε

στρατιωτικοὶ τὴ θεωροῦσαν ὡς τὸν τόπο ποὺ ἔπρεπε

πήλινος μελανόμορφος πίνακας, ποὺ εἰκόνιζε πρόθεση

νὰ ἐπισκεφθοῦν καὶ νὰ φωτογραφήσουν. Ἐπειδὴ ὅμως

νεκροῦ. Οἱ Γερμανοὶ ταράχτηκαν μὲ τὴν κλοπὴ ποὺ

ἀποτελοῦσε, μαζὶ μὲ τὸν Λυκαβηττό, ὑψηλὸ σημεῖο

βάραινε τὸν στρατό τους, μάλιστα ἀξιωματικούς, καὶ

τῆς πόλης, ἦταν καὶ τόπος ἰδανικὸς γιὰ ἐγκατάσταση

τὸ Ἰνστιτοῦτο.

ἀντιαεροπορικῶν πυροβόλων καὶ προβολέων.

Ἡ Ἀκρόπολη ὑπῆρξε ὁ χῶρος ὅπου, χωρὶς σοβαρὲς

Στὴν Ἀκρόπολη ὑπῆρχε ἐξ ἀρχῆς μόνιμη ἰταλικὴ

βλάβες τῶν μνημείων, ἐκδηλώθηκε σὲ ὅλη της τὴν

φρουρὰ, ποὺ στεγαζόταν στὸ μισοάδειο Μουσεῖο. Στὶς

ἔκταση ἡ αὐθαιρεσία τῶν κατακτητῶν. Πλῆθος μικρῶν

αἴθουσες τῶν ἀρχαϊκῶν ἀετωμάτων ἐγκατάστησαν

ζημιῶν καταγγέλλονταν σχεδὸν καθημερινὰ ἀπὸ τὸν

τὸ πλυντήριό τους καὶ τὸ μαγειρεῖο καὶ τὸ ὑπόλοιπο

Μηλιάδη, χωρὶς νὰ εἶναι δυνατὴ οἱαδήποτε θεραπεία,

Μουσεῖο μεταβλήθηκε σὲ στρατῶνα. Ὁ Βράχος ἔγινε

εἴτε ἀπὸ τὸ ἐντελῶς ἀνίσχυρο Ὑπουργεῖο, εἴτε ἀπὸ τὶς

στρατιωτικὴ περιοχὴ, ὅπου οἱ στρατιῶτες χρησιμο-

ἁρμόδιες γερμανοϊταλικὲς Ὑπηρεσίες. Οἱ Γερμανοὶ
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ποιοῦσαν τὰ πολεμικὰ μηχανήματα χωρὶς φροντίδα

τους, βρώμιζαν τὰ μνημεῖα μὲ βενζίνες, πετρέλαια

ἀρχαιολόγοι ἀπαιτοῦσαν νὰ ἀνοίξουν πάλι τὰ Μουἀνθρώπους. Καὶ ἡ ἀπαίτηση βασιζόταν στὸ ὅτι αὐτὸ

Ὁ πόλεμος τοῦ ᾽40, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Πρῶτο Πα-

πρόσταζε τὸ δικαίωμα τοῦ νικητῆ.

γκόσμιο, ἔχει τὴ διαφορὰ πὼς οἱ ἀντίπαλοί μας, καὶ

Ὁ ξένος στρατὸς ὑπῆρξε ἀνεξάρτητη καὶ ἀνώτατη

προσωρινὰ νικητές, μπῆκαν στὴ Χώρα μας ὡς κατα-

κτητὲς καὶ ἔμειναν ἐπὶ χρόνια. Ἡ σύγκρουση ὄχι μόνο

ἀρχή. Ἀναγκασμένος νὰ γεμίσει τὴν Ἑλλάδα μὲ μικρὰ

συνεχίστηκε μὲ τὴν ἀντίσταση ἀλλὰ ἐπεκτάθηκε ἀπὸ

ἢ μεγάλα ὀχυρώματα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀντί-

τὸν πολεμικὸ τομέα, ὅπου λίγο λίγο ἦταν ἀπρόσωπη,

στασης καὶ τῆς πάντα πιθανῆς καὶ ἀναμενόμενης

στὸν κοινωνικό. Βεβαίως ὑπῆρξαν συνεργάτες τῶν

συμμαχικῆς εἰσβολῆς, βρισκόταν ἔξω ἀπὸ κάθε

κατακτητῶν, μαυραγορίτες, προδότες· ἑβδομήντα

ἔλεγχο. Οἱ χῶροι τῶν ἀμυντικῶν ἐγκαταστάσεων

χρόνια μετὰ οἱ χαρακτηρισμοὶ αὐτοὶ ἐξακολουθοῦν νὰ

ἀποκλείονταν γιὰ τοὺς Ἕλληνες. Τὴν Ἀκρόπολη τὴν

δημιουργοῦν τὸ αἴσθημα τῆς ἀπέχθειας. Ἡ κοινωνικὴ

ἔσωσε ἡ μεγάλη της σημασία καὶ ἡ φήμη της. Στὸ Σού-

διάσταση τῆς σύγκρουσης φαίνεται ἔντονα στοὺς τότε

νιο ὅμως δὲν ἐμποδίστηκαν τὰ ἔργα καὶ στὴν Κρήτη

ἀρχαιολόγους μεταξὺ τῶν ὁποίων, Ἑλλήνων καὶ ξέ-

ἔγιναν ὁλοκληρωτικὲς καταστροφές. Ἡ παραλία τῆς

νων, εἶχαν δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὰ χρόνια τῶν σπουδῶν

Ἀττικῆς, ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ ἕως τὸν Μαραθώνα, γέμι-

καὶ τῆς ὑπηρεσιακῆς ἐπιστημονικῆς συνεργασίας

σε ὀχυρά. Στὸν Θορικό, στὴν πεδιάδα τοῦ Μαραθώ-

φιλικὲς σχέσεις. Οἰ ἄγραφοι ὅμως κανόνες τῆς φιλοξε-

να, σώζονται ἀκόμη· ἡ περιοχὴ τῆς Βραυρῶνος ἔχει

νίας παραβιάστηκαν ἀπὸ Ἰταλοὺς καὶ Γερμανοὺς καὶ

ἀρκετά, ἀπὸ τὴν παραλία ἕως τὴν ἀκρόπολή της, πάνω

οἱ Ἕλληνες ἀρχαιολόγοι θεώρησαν τοὺς πρώην φί-

ἀπὸ τὸ ἱερὸ τῆς Ἀρτέμιδος.

λους τους ἐχθρούς. Ἐξακολουθοῦσαν νὰ λειτουργοῦν

Τὴν καταστροφὴ τοῦ μινωϊκοῦ βασιλικοῦ τάφου

κατὰ τὴν Κατοχὴ τὸ Γερμανικὸ καὶ τὸ Αὐστριακὸ

τῶν Ἰσοπάτων πληροφορήθηκε ὁ Νικόλαος Πλάτων,

Ἰνστιτοῦτο, καὶ ἡ Ἰταλικὴ Σχολή· οἱ Ἕλληνες ὅμως

ἀφοῦ εἶχε συντελεστεῖ. Ἀτελέσφορη ἐπίσης ὑπῆρξε

ἡ προσπάθεια τοῦ Πλάτωνος νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἀνα-

εἶχαν πάψει νὰ συχνάζουν στὰ ἱδρύματα αὐτά.

τίναξη τοῦ Λαβυρίνθου τῆς Γόρτυνας, τοῦ ἀρχαίου

Οἱ Γερμανοὶ κυρίως ἀρχαιολόγοι ἄλλαξαν μὲ εὐχαρίστηση ρόλους. Ὡς στρατιωτικοὶ ἀρχαιολόγοι τήρη-

λατομείου. Παρὰ τὸ ὅτι κατόρθωσε νὰ εἰσχωρήσει

σαν τὰ προσχήματα καὶ τοὺς ἑλληνικοὺς νόμους μὲ

στὸν Λαβύρινθο δὲν μετέπεισε τοὺς στρατιωτικούς.

τὴν τραχύτητα τοῦ κατακτητῆ καὶ ὄχι μὲ τὴ διακριτι-

Τὸ μνημεῖο καταστράφηκε.

κότητα τοῦ ἐπιστήμονα, τοῦ πρώην φίλου καὶ πρώην

Οἱ χιλιάδες στρατιῶτες καὶ ἀξιωματικοὶ ἐπισκέπτες

συμφοιτητῆ τῶν Ἑλλήνων. Ξέχασαν ὅτι ἡ κατάκτηση

τῶν μνημείων ἦσαν αἰτία συνεχοῦς φροντίδας καὶ

τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸν στρατό τους δὲν τοὺς ἔδωσε

ἔγνοιας γιὰ τὴν Ὑπηρεσία. Μὲ τὴν ἀλαζονεία τοῦ κα-

κανένα δικαίωμα πάνω στὴ χώρα καὶ στὰ μνημεῖα

τακτητοῦ δὲν σέβονταν οὔτε τοὺς κανονισμοὺς, οὔτε

της πέρα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ δίνει ἡ βία. Ἡ εἰκοσάδα τῶν

τὶς ὑποδείξεις τῶν φυλάκων καὶ τῶν ἀρχαιολόγων,

Ἐφόρων καὶ τῶν Ἐπιμελητῶν πληροφοροῦνταν

οὔτε τὶς δικές τους ἀπαγορεύσεις. Ἡ Ἀκρόπολη εἶναι

ὁ τόπος γιὰ τὸν ὁποῖο ἔχουμε τὶς περισσότερες ἐπί-

ἢ διαπίστωναν παράνομες ἀνασκαφές, δέχονταν

προσβλητικὰ ἢ ἀπειλητικὰ ἔγγραφα καὶ πιέσεις γιὰ

σημες καὶ συνεχεῖς πληροφορίες. Ὁ Γιάννης Μηλιά-

νὰ ἐνεργήσουν σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιθυμίες τῶν πρώην

δης, Διευθυντής της ἀπὸ τὸ τέλος Ἰουλίου τοῦ ᾽41,

φίλων τους. Ἐπιθυμίες ἀνεδαφικές, ἀταίριαστες στὶς

προσπαθοῦσε νὰ ἐπιβάλει τὴν τήρηση τῶν κανονισμῶν,

περιστάσεις, σὲ ἐποχὲς ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ πεῖνα, ὁ

ἀνίσχυρος ὅμως καὶ ἀδύναμος, ἔβλεπε νὰ ἐξευτελίζονται τὰ μνημεῖα καὶ ἡ Ὑπηρεσία. Τὰ χαράγματα

τρόμος καὶ ἡ καταστροφή. Ἐνῶ στοὺς δρόμους κυκλοφοροῦσαν οἱ χιλιάδες ἀνάπηροι τῆς Ἀλβανίας,
Στιγμιότυπο από τη διαδικασία απόκρυψης των αρχαίων γλυπτών κάτω από το δάπεδο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου το 1940
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καὶ οἱ ἐπιγραφὲς στοὺς λίθους, ἡ εἴσοδος στὸ χῶρο

τῆς Θράκης καὶ τῆς Μακεδονίας, ὁ λιμὸς εἶχε ἀρχίσει

ἀπὸ ἀπαγορευμένα σημεῖα, οἱ διαταγὲς τῶν ἐκεῖ στρα-
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τιωτικῶν ποὺ ἀναιροῦσαν τὶς διαταγὲς τῆς Ὑπηρεσίας,

Θὰ εἶχαν γίνει βέβαια συνεννοήσεις μὲ τὸ Ὑπουργεῖο

μὲ Ἰταλοὺς καὶ Γερμανοὺς τῆς φρουρᾶς ἐντελῶς φα-

Φειδίου 1, μὲ τὴν ἀμύθητη πνευματικὴ περιουσία

Παιδείας, γιατὶ τὸ κτίριο τοῦ Ἰνστιτούτου στὴν ὁδὸ

ἡ ἐξαχρείωση μερικῶν φυλάκων ποὺ συνεργάζονταν

του ποὺ μᾶς ἀφορᾶ, παραδόθηκε κανονικὰ στὶς

νερά, γιὰ χρηματισμό, ἡ θραύση ἀπὸ τοὺς στρα-

ἑλληνικὲς ἀρχές, ὄχι ὅμως ἀπὸ τὸν Wrede, ποὺ τὸ

τιωτικοὺς ἀρχαίων λίθων, οἱ κλοπὲς θραυσμάτων γιὰ

εἶχε ἐγκαταλείψει, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ὑπαξιωματικὸ καὶ

ἐνθύμιο, οἱ ἐρωτικὲς συναντήσεις τῶν ξένων στρα-

ἀρχαιολόγο Roland Ηampe, ποὺ ὑπηρετοῦσε στὴν

τιωτῶν μὲ ἑλληνίδες μέσα στὰ μνημεῖα, μάλιστα στὸ

Ἑλλάδα ὡς διερμηνέας τοῦ στρατηγοῦ Felmy.

κάπως προφυλαγμένο ἀπὸ τὰ βλέμματα Ἐρέχθειο,

Λέγει λοιπὸν ὁ Ηampe πὼς τὸ πρωϊνὸ τῆς 12 Ὀκτωβρίου

ἀποτελοῦσαν καθημερινὰ περιστατικὰ ἑνὸς ἀδιέξο-

1944, μετὰ τὴν συμβολικὴ παράδοση τῶν κλειδιῶν

δου κατάλυσης κάθε κανόνος.

τῆς πόλης καὶ τὴν κατάθεση στεφάνου στὸ μνημεῖο

Ὁ Γερμανὸς στρατηγὸς Ringel στὴν Κρήτη κρατοῦσε

τοῦ Ἀφανοῦς Στρατιώτου ἀπὸ τοὺς ἐντεταλμένους

τὰ κλειδιὰ τοῦ στρωματογραφικοῦ Μουσείου Ἡρα-

στρατιωτικούς, αὐτὸς κι ἕνας ἀντισυνταγματάρχης,

κλείου γιὰ νὰ μελετήσει τὰ ἀρχαῖα, ὅπως ἔλεγε. Ἀφαί-

ποὺ εἶχε παραμείνει στὴν Ἀθήνα μὲ 25 ἄνδρες γιὰ

ρεσε πλῆθος ἀρχαίων ἀπὸ τὸ Μουσεῖο καὶ τὴ βίλα

νὰ διατηρεῖ τὴν τηλεφωνικὴ ἐπαφὴ μὲ τὸν στρατηγὸ

Ἀριάδνη, τὰ ὁποῖα ἔστειλε στὴ Γερμανία. Ἀναφορές,

παρακλήσεις, διαμαρτυρίες τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ

Felmy, «παραδώσαμε ἀπὸ κοινοῦ τὸ Γερμανικὸ Ἀρχαιολογικὸ Ἰνστιτοῦτο τῆς ὁδοῦ Φειδίου σὲ δύο

Θεοφανείδη κατ᾽ εὐθεῖαν πρὸς τοὺς Γερμανοὺς δὲν

ἐκπροσώπους τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Θρησκευ-

εἶχαν ἀποτέλεσμα.

μάτων. Γιὰ τὴ μοῖρα αὐτοῦ τοῦ Ἰνστιτούτου δὲν εἶχε

Στὶς 24 Φεβρουαρίου 1946 ὁ Ἔφορος Βυζαντινῶν

ἐνδιαφερθεῖ κανεὶς κατὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν Γερ-

Ἀρχαιοτήτων Μαρῖνος Καλλιγᾶς, κατόπιν Διευθυντὴς

μανῶν. Δεδομένου ἐν τούτοις ὅτι εἶχαν λεηλατηθεῖ

τῆς Ἐθνικῆς Πινακοθήκης, ταξίδεψε στὸ Σούνιο. Ἡ

ὅλα τὰ κτίρια, ποὺ ἐκκενώθηκαν ἀπὸ τοὺς Γερμανούς,

κατάσταση τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου, τοῦ ἱεροῦ τοῦ

φάνηκε ἐπιβεβλημένο νὰ ἐμπιστευθοῦμε στὴν προ-

Ποσειδῶνος κυρίως, ἦταν ὅπως κατὰ τὴν Κατοχή.

στασία τῶν Ἑλληνικῶν Ἀρχῶν αὐτὸ τὸ σημαντικὸ

Μικρὰ ὀχυρὰ γύρω γύρω ἀπὸ τὸν ναό, βάσεις πολυ-

πολιτιστικὸ ἵδρυμα μὲ τὴν ἀναντικατάστατη βιβλιο-

βόλων καὶ μικρῶν πυροβόλων καὶ ἀρκετὰ μεγάλο

θήκη καὶ φωτογραφικὴ συλλογή. Αὐτὴ ἡ ἐμπιστοσύνη

ὑπόγειο bunker, ποὺ σώζεται σκεπασμένο μὲ χῶμα καὶ

δικαιώθηκε πλήρως. Ἡ Ἑλλάδα, ἂν καὶ τόσο ὑπέφερε

ἀθέατο σήμερα. Ὁ Καλλιγᾶς περιγράφει ὅ,τι εἶδε στὸ

κατὰ τὴν Κατοχή, ἦταν ἡ πρώτη χώρα ποὺ κατὰ τρόπο

τότε ἔρημο ἱερό. Ἴσως ἦταν καὶ ὁ πρῶτος ἀρχαιολόγος

μάλιστα ὑποδειγματικὸ ξανάδωσε στοὺς Γερμανοὺς

ποὺ τὸ ἐπισκέπτοταν μετὰ τὸν πόλεμο:

τὴ χρήση αὐτοῦ τοῦ γερμανικοῦ ἱδρύματος τοῦ

«Ὁλόκληρος ὁ χῶρος ὁ περὶ τὸν Ναὸν καὶ ἐντὸς τοῦ

ἐξωτερικοῦ».

περιβόλου εἶχεν μετατραπεῖ εἰς φρούριον. Ὀκτὼ

Ἐξιστόρησα πολὺ σύντομα πράγματα σημαντικὰ γιὰ

μόνιμοι ἐγκαταστάσεις φωλεῶν πολυβόλων εἶχον

τὴν ἱστορία τῆς Ὑπηρεσίας. Περισσότερα εἶναι ἀκόμη

ἐγκατασταθεῖ εἰς ἀπόστασιν 20-120 μέτρων ἀπὸ τοῦ

ἄγνωστα. Στὰ χρόνια ἐκεῖνα τοῦ πολέμου ζοῦσαν καὶ

Ναοῦ. Τινὲς τῶν φωλεῶν αὐτῶν ἐπεκοινώνουν μεταξύ

ἕδρασαν γιὰ τὰ μνημεῖα πρόσωπα, ποὺ σήμερα εἶναι

των διὰ διαδρόμου ἐσκαμμένου εἰς βάθος περίπου 1

γιὰ τοὺς περισσότερους νέους ἀρχαιολόγους μόνον

μ. καὶ συνολικοῦ μήκους πλέον τῶν 150 μ. Αἱ φωλεαὶ

σεβαστὰ ὀνόματα. Ὅλοι ἐκεῖνοι ἐργάστηκαν καὶ πρό-

ἦσαν διατεταγμέναι ὅλαι πέριξ τοῦ Ναοῦ».

σφεραν στὴν κοινὴ προσπάθεια. Καὶ τὸ ἔργο τους τὸ

Πῶς ἔγινε ἡ ἀποχώρηση τῶν Γερμανῶν ἀρχαιολό-

γων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὸ 1944; Οἱ περισσότεροι εἶχαν

συνεχίσαμε ἐμεῖς, ἄμεσοι διάδοχοί τους, καὶ τὸ συνε-

στρατιωτικὴ ἰδιότητα καὶ ἀκολούθησαν τὶς μονάδες

χίζουν σήμερα οἱ ἀπόγονοί τους εὐτυχῶς ἐλεύθεροι

τους στὸ δρόμο τοῦ γυρισμοῦ. Δὲν γνωρίζω, ἀκόμη,

ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ πολέμου καὶ τοῦ κατακτητή.

πῶς ἔφυγε τὸ προσωπικὸ τοῦ Ἰνστιτούτου, ὁ Wrede.
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