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Πρόλογος
Το πόνηµα αυτό αποτελεί τον καρπό της ενδελεχούς αναδίφησης των αρχείων της
εφηµερίδας Η Καθηµερινή από το 1945 µέχρι το 1967. Η εφηµερίδα αυτή ιδρύθηκε και
εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1919 από το δηµοσιογράφο Γ.Α.Βλάχο (1886-1951). Την
τετραετία 1941-1944 η εφηµερίδα επιτάχθηκε από τους Γερµανούς και µετέδιδε
πολεµικά ανακοινωθέντα από το στρατηγείο του Χίτλερ και του “Γενικού Στρατηγείου
των Ενόπλων Ιταλικών ∆υνάµεων” ενώ ο Γ.Α.Βλάχος είχε αποσυρθεί στο περιθώριο. Το
Φλεβάρη του 1945, ύστερα πια από τη λήξη της γερµανικής κατοχής και το τέλος του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου, ο ιδρυτής της επιστρέφει και η Καθηµερινή επανακυκλοφορεί και
εκδίδεται πια αδιάλειπτα µέχρι την 21η Απριλίου του 1967, οπότε και κλείνει εξαιτίας
της δικτατορίας.
Η επιλογή της µελέτης αυτής της χρονικής ενότητας από τον υποφαινόµενο ήταν
συνειδητή. Οι χρόνοι µεταξύ της Κατοχής και της Χούντας χαρακτηρίζονταν από την
έντονη συστηµατική ιδεολογική επιβολή των συντηρητικών κυβερνήσεων και της
άρχουσας τάξης επί των Ελλήνων πολιτών και από τη βάναυση συµπεριφορά του
κράτους καταστολής, που καθιστούσε ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού
διωκόµενο. Η Καθηµερινή, προσκείµενη στις κυβερνήσεις αυτές, εξέφραζε και
υποστήριζε όλα αυτά τα χρόνια τις επιλογές τους. Η αρθρογραφία ήταν
ιδεολογικοποιηµένη στο σύνολό της χωρίς εξαιρέσεις. Ακόµη και τα επιστηµονικά
δηµοσιεύµατα ήταν πλήρως ενταγµένα στις σκοπιµότητες και τη “γραµµή” που χάραζε η
εφηµερίδα.
Η αρχαιολογική αρθρογραφία περιλάµβανε άρθρα συντακτών, άρθρα Ελλήνων
και ξένων αρχαιολόγων, ειδήσεις από ανασκαφές της Ελλάδας και του εξωτερικού,
ανταποκρίσεις από τις αρχαιολογικές εξελίξεις ανά τον κόσµο. Από τα αρχεία της
εφηµερίδας ερανίστηκα όλα τα δηµοσιεύµατα που είχαν αρχαιολογικό περιεχόµενο και
προσπάθησα να ανακαλύψω τα ιδεολογήµατα, που εκφέρονταν διά του αρχαιολογικού
δηµοσιογραφικού λόγου. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε, ότι σ’ εκείνη την ταραγµένη περίοδο ο
Τύπος έπαιζε εξέχοντα ρόλο στην κατασκευή του φαντασιακού πεδίου, που ο
αναγνώστης εξελάµβανε ως αντικειµενική γνώση ή αλήθεια. Η απουσία δε της
τηλεόρασης και η υποβάθµιση της βιοµηχανίας του “βιβλίου” του έδιναν το δικαίωµα να
παράγει, να διαχειρίζεται και να διαθέτει αυτή τη γνώση µονοπωλιακά.
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Εισαγωγή
Η εφηµερίδα ως µέσο διακίνησης γνώσης και ιδεών παρέχει στον αναγνώστη τη
δυνατότητα να αποκτά µια συγχρονική εικόνα της πραγµατικότητας. Τα γεγονότα που
συµβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα σε διάφορα µέρη του πλανήτη υπεισέρχονται στο µυαλό
του υπό τη µορφή εποπτικής γνώσης. Σε µια εγγράµµατη κοινωνία ο οποιοσδήποτε έχει
το προνόµιο µε την καταβολή ενός µικρού χρηµατικού ποσού να αγοράσει τον κόσµο
ολόκληρο συµπυκνωµένο µέσα σε λίγες σελίδες και µε την οπτική ενός “παντεπόπτη
ηγεµόνα” να καθίσει στο θρόνο του και να επιτηρήσει µε ενδιαφέρον και προσήλωση τα
όσα συµβαίνουν πολύ κοντά αλλά και πολύ µακριά απ’αυτόν.
Ανέφερα και στον πρόλογο αυτής της µελέτης, ότι για τις δεκαετίες του ’40, του
’50 και του ’60 στην Ελλάδα βασική πηγή ενηµέρωσης των πολιτών αποτελούσε ο
Τύπος. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που διαπλάθεται στην εποχή µας η ανθρώπινη σκέψη
δια της εικόνας και της τηλεόρασης, έτσι και στα χρόνια αυτά η αντίληψη των ανθρώπων
για τον κόσµο διαµορφωνόταν κυρίως από τον γραπτό λόγο και τις εφηµερίδες. Η λέξη
“διαµόρφωση” ηχητικά δεν απέχει και πολύ από τη λέξη “παραµόρφωση”, αλλά
σηµασιολογικά η απόσταση που χωρίζει τις δύο λέξεις είναι µεγάλη. Αυτό όµως ο µέσος
αναγνώστης δεν το εξετάζει γιατί προτιµά να αποδέχεται και να απολαµβάνει την διά του
Τύπου πληροφόρηση χωρίς να προχωρεί στην κριτική ή την αµφισβήτησή της.
Η Καθηµερινή των χρόνων 1945-’67 διαµόρφωνε τη γνώµη σε µια σηµαντική
µερίδα των πολιτών αυτής της χώρας. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της εποχής στήριζε µε
συνέπεια τα εθνικόφρονα κόµµατα της περιόδου του εµφυλίου, όπως συνειδητά
συντασσόταν και αργότερα µε τις επιταγές και τις πράξεις των συντηρητικών
κυβερνήσεων του “Ελληνικού Συναγερµού” του Παπάγου και της “Εθνικής
Ριζοσπαστικής Ένωσης” του Καραµανλή. ∆εν είχα πρόθεση να διατελέσω τιµητής των
πολιτικών επιδιώξεων της εφηµερίδας, γιατί αυτό δεν αφορά στην ουσία της
συγκεκριµένης έρευνας. Αισθάνθηκα όµως την ανάγκη να ανασύρω και να καταδείξω τη
σχέση της Καθηµερινής µε την εξουσία, γιατί ο ιδεολογικός δεσµός αυτών των δύο είχε
ως απόρροια την επίταξη των επιστηµονικών δηµοσιευµάτων στο µηχανισµό της
προπαγάνδας. Τα αρχαιολογικά άρθρα, οι ανακοινώσεις και οι ανταποκρίσεις από την
Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσµο από ένα σηµείο και µετά είχαν γίνει φορείς της
ιδεολογίας της εθνικοφροσύνης, που προέκυψε από τον εµφύλιο ως ιδεολογία της
εθνικόφρονος παράταξης. 1
Η αρχαιολογική αρθρογραφία προέβαλλε συστηµατικά τις έννοιες του έθνους
και της φυλής και προσπαθούσε από τις στήλες της να τεκµηριώσει µε “επιστηµονικά”
πια κριτήρια την πανάρχαιη ύπαρξή τους. Οι αρθρογράφοι αλλά και οι αρχαιολόγοι
αντιµετώπιζαν τα δεδοµένα των ανασκαφών ως αποδείξεις, που επιβεβαίωναν τη
συγκρότηση του ελληνικού έθνους και της ελληνικής φυλής στα βάθη των προϊστορικών
χρόνων.
Η Καθηµερινή είχε καθιερώσει την αρχαιολογική αρθρογραφία από πολύ νωρίς.
Ήδη από το 1945 δηµοσιεύονταν τα αρχαιολογικά νέα µε µεγάλη συχνότητα. Το 1957
µάλιστα η αρχαιολογική αρθρογραφία έγινε τακτική και το κύριο βάρος της επωµίστηκε
1
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ο συντάκτης της εφηµερίδας Μίλτης Παρασκευαΐδης. Ο δηµοσιογράφος αυτός, που
εργαζόταν ήδη στην εφηµερίδα από το 1954 το Γενάρη του ’57 ανέλαβε τη σύνταξη
τακτικών άρθρων, που δηµοσιεύονταν κάθε Κυριακή. Αυτό όµως δε σηµαίνει, ότι τις
υπόλοιπες ηµέρες της εβδοµάδας η εφηµερίδα στερούταν αρχαιολογικών στηλών. Με
τον Παρασκευαΐδη, που δηµοσίευε άρθρα και κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας,
συνεργαζόταν όλα αυτά τα χρόνια και µια πλειάδα άλλων δηµοσιογράφων: ο καθηγητής
του Πολυτεχνείου Άγγελος Προκοπίου, ο Κ. Μπίρης, ο Λ. Κοροµηλάς, ο Μ.
Κωνσταντόπουλος, ο Ν.Σ. και πολλοί άλλοι συνέθεσαν µια οµάδα συντακτών, πού
ασχολήθηκε συστηµατικά µε την αρχαιολογική αρθρογραφία και που µέσω της
αρθρογραφίας αυτής βρήκε τους τρόπους να εκφέρει τα ιδεολογικά µοντέλα, τα οποία
πρέσβευε.
Η µελέτη αυτή εκτός των παραπάνω θα δείξει ακόµη, ότι η χρήση της
αρχαιολογικής αρθρογραφίας ως προπαγανδιστικού εργαλείου είχε και άλλες
παραµέτρους. Η πιο σηµαντική απ’ αυτές συνίστατο στην προσπάθεια να
ανασυγκροτηθεί και να αναπαραστηθεί το παρελθόν της ευρύτερης περιοχής της
ανατολικής Μεσογείου αλλά και της Ευρώπης ολόκληρης ως παρελθόν της ελληνικής
φυλής. Οι εντός και εκτός των συνόρων ανασκαφές καλύπτονταν από αντίστοιχα άρθρα
και ανταποκρίσεις, που µε µεγάλη συχνότητα διακήρυσσαν την πανάρχαια ελληνικότητα
των εδαφών, στα οποία διεξάγονταν οι έρευνες. Η εθνικιστική προπαγανδιστική διάθεση
εκφραζόταν κυρίως από τους τίτλους των δηµοσιευµάτων. Οι τίτλοι αυτοί, συνήθως
ηχηροί και βαρύγδουποι τύφλωναν τα µάτια του αναγνώστη µε τον έντονο
ελληνοκεντρικό χαρακτήρα τους. Η εποχή της Μεγάλης Ιδέας είχε παρέλθει, όµως αυτό
δε σήµαινε, ότι εξέλιπαν και οι νοσταλγοί της Μεγάλης Ελλάδας και των χαµένων
πατρίδων.
Η ευθύνη πάντως για τη διαστρέβλωση και παραχάραξη της ιστορίας δεν πρέπει
να αποδοθεί µόνο στους αρθρογράφους. Είναι πεποίθησή µου, ότι τη σηµαντικότερη
ευθύνη για την ιδεολογικοποιηµένη ερµηνεία των δεδοµένων των ανασκαφών φέρουν οι
ίδιοι οι αρχαιολόγοι, που τις πιο πολλές φορές κατασκευάζουν µυθολογήµατα µε
συγκεκριµένες σκοπιµότητες και επιδιώξεις. Ο Αντώνης Ζώης στο βιβλίο του Κνωσός,
το Εκστατικό Όραµα έχει δώσει ένα εύστοχο ορισµό για τα αρχαιολογικά µυθολογήµατα:
“Πρόκειται για έργα ή εφευρήµατα επαγγελµατιών αρχαιολόγων, εµφανιζόµενα και
θάλλοντα µε ποικίλες µορφές. Κύριο γνώρισµά τους είναι ότι, αν και ανήκουν στον
κόσµο των αερικών και των φαντασµάτων, προσποιούνται γήινη, υλική ουσία. Ένα
αρχαιολογικό µυθολόγηµα είναι πλήρες και άρτιο στο είδος του, όταν εκτός από τα
βασικά συστατικά της έκστασης και του ενθουσιασµού-εδώ το έργο ταυτίζεται µε το
δηµιουργό-διαθέτει επί πλέον, ακόµη και σε περιπτώσεις καθαρού βιασµού των
αντικειµενικών δεδοµένων, την επίφαση της επιστηµονικότητας και την εγγύηση της
αυθεντίας. Οι "µεγάλοι" αρχαιολόγοι διαθέτουν, de facto και de jure, αυτή την αυθεντία.
Οι "µικροί" την αντλούν µε συνεχείς αναφορές-και µε αφόρητο φόρτο υποσηµειώσεωνστους "µεγάλους".” 1
Τα µυθολογήµατα που επινόησαν κατά καιρούς οι αρχαιολόγοι και µετέφεραν
στην εφηµερίδα οι αρθρογράφοι και οι ανταποκριτές συνιστούν ψευδοϊστορικές
ερµηνείες. Η ψευδοϊστορία οφείλει τη δηµιουργία της στις β΄ διαλογής ταινίες, που
γυρίζονταν σωρηδόν στις δεκαετίες του 1960 και 1970 στα αµερικάνικα και ιταλικά
1
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κινηµατογραφικά στούντιο. Το σενάριο αυτών των ταινιών συνιστούσε µια ιστορία
επιστηµονικής φαντασίας, η οποία εκτυλισσόταν γύρω από τις περιπέτειες ενός µυθικού
ή και ιστορικού προσώπου της ελληνικής µυθολογίας. Πολλές φορές τα αρχαιολογικά
µυθολογήµατα δεν είχαν να ζηλέψουν σε τίποτα αυτές τις ταινίες. Ούτε υπολείπονταν σε
φαντασία και εφευρετικότητα. Ο µέσος αναγνώστης γοητευόταν διαβάζοντας στην
Καθηµερινή για την ανακάλυψη αρχαίων ελληνικών αντικειµένων στα νησιά Μπαχρέιν,
όπως ενθουσιαζόταν βλέποντας στο Ιντεάλ την ταινία “Ο Μέγας Αλέξανδρος κατακτά
την Περσίαν”. 1 Εντυπωσιαζόταν από τις αρχαιολογικές “αποδείξεις” της ανακάλυψης
της Ισλανδίας από τον Πυθέα το Μασσαλιώτη, όπως συναρπαζόταν βλέποντας στο
Κοτοπούλη τις περιπέτειες του “Ηρακλή στο κέντρο της γης”. 2
Η εθνικιστική αρχαιολογική αρθρογραφία, που συνέβαλε, όσο µπορούσε, στον
εθνικό φρονηµατισµό των Ελλήνων, είχε και µία άλλη διάσταση. Η διάσταση αυτή
σχετιζόταν µε τη λεγόµενη Χριστιανική και Βιβλική Αρχαιολογία. Ο ιδεότυπος του
εθνικόφρονα προέκυπτε από το συνδυασµό του εθνικιστή, του αντικοµουνιστή και του
Χριστιανού. Γι’ αυτό και οι συντάκτες της Καθηµερινής προέβαλλαν συχνά από τις
στήλες τους τις ανασκαφές των Αγίων Τόπων και τις ανασκαφές των αρχαιοτήτων της
Μέσης Ανατολής, που υποτίθεται, ότι επιβεβαίωναν την ιστορική αλήθεια της Βίβλου.
Αυτές ήταν και οι λεγόµενες “βιβλικές” ανασκαφές, που, όπως θα διαπιστώσουµε,
απασχόλησαν ένα σηµαντικό κοµµάτι της αρχαιολογικής αρθρογραφίας. Άλλωστε το
αναγνωστικό κοινό διψούσε να θαυµάσει τα “βιβλικά” ευρήµατα, όπως κατέκλυζε και τις
κινηµατογραφικές αίθουσες για να ζήσει τις επικές στιγµές της “Βίβλου”. 3
Πριν ακόµη ξεκινήσω τη µελέτη των αρχείων της Καθηµερινής µε απασχολούσε
εκτός των άλλων να σχηµατίσω και µια εικόνα για το πως στέκονταν οι αρθρογράφοι και
οι αρχαιολόγοι απέναντι στα ίδια τα µνηµεία. Η διαχείρηση των αρχαιοτήτων είναι ένα
θέµα, που στις µέρες µας προκαλεί πολλές συζητήσεις. Την περίοδο 1945-’67 όµως οι
απόψεις για τη χρήση των µνηµείων βρίσκονταν σε πρώιµο στάδιο και γι’ αυτό είχε
σηµασία να ερευνήσω και εκείνα τα άρθρα, στα οποία εκφραζόταν ο προβληµατισµός
αυτός.
Η εργασία αυτή τέλος θα προσπαθήσει να δείξει και την οπτική, µε την οποία
έβλεπαν οι συντάκτες και οι αρχαιολόγοι τα αρχαία ελληνικά ερείπια και το τοπίο που τα
περιβάλλει. Όπως θα φανεί στα επόµενα κεφάλαια η οπτική αυτή δεν ήταν αντικειµενική
ή ουδέτερη. Οι περιγραφές των αρχαιοτήτων και του τοπίου ήταν πολλές φορές
ιδεολογικοποιηµένες και εντάσσονταν στο γενικότερο εθνοκεντρικό κλίµα της δύσκολης
αυτής περιόδου.

1
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A. ΤΑ Ι∆ΕΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ “ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ”

ΚΑΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ”
1. Η εθνικιστική προπαγάνδα
Κυρίαρχη ιδεολογία της περιόδου 1945-’67 υπήρξε η ιδεολογία της
εθνικοφροσύνης. ∆εν επρόκειτο για επίσηµο εθνικισµό µε την έννοια µιας
συγκροτηµένης ιδεολογίας αλλά για ένα σύνολο ιδεολογηµάτων, που ορίζονταν ως
πολέµια του κινδύνου της αριστεράς και του κοµουνισµού. Από αντεπιστηµονικές
εθνικιστικές αναφορές απλοϊκού και λαϊκιστικού περιεχοµένου µέχρι επικίνδυνες
εθνοκεντρικές τάσεις ναζιστικού ιµπεριαλιστικού χαρακτήρα, η ιδεολογία της
εθνικοφροσύνης έµελλε να κυριαρχήσει την περίοδο αυτή ως ιδεολογία του δεξιού
αυταρχικού κράτους, και συνεπώς της χαλιναγωγηµένης παιδείας που µάλλον επέβαλλε
παρά προσέφερε στους πολίτες του. Τα προσκείµενα των δεξιών κοµµάτων και
κυβερνήσεων έντυπα, όπως η Καθηµερινή, εξέφραζαν ξεκάθαρα το ιδεολογικό τους
στίγµα. Στόχος της εφηµερίδας ήταν η ενίσχυση της εθνικοφροσύνης τόσο µε πολιτικά
άρθρα όσο και µε επιστηµονικά. Τα άρθρα, οι ανακοινώσεις και οι συχνότατες αναφορές
µε αρχαιολογικό περιεχόµενο διακατέχονταν από το ίδιο εθνοκεντρικό πνεύµα που
καλλιεργούταν µε τις πολιτικές αναλύσεις.
Κύριος εκφραστής της ιδεολογίας, που διαδίδει και επιβάλλει ένα έντυπο ή µια
εφηµερίδα δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον εκδότη. Στην περίπτωση της Καθηµερινής
ιδρυτής και εκδότης µαζί ο Γεώργιος Α. Βλάχος µε καθηµερινά άρθρα και σχόλια στην
πρώτη σελίδα µέχρι το καλοκαίρι του 1951 που εξέλιπε, διαµόρφωσε εκείνο τον πολιτικό
λόγο, που και µετά το θάνατό του η εφηµερίδα εξακολούθησε να διατυπώνει
τουλάχιστον έως και το 1967, οπότε και έκλεισε λόγω του πραξικοπήµατος. Το Μάιο
του ’45 ο Γ. Βλάχος σε δύο πρωτοσέλιδα άρθρα του διακήρυσσε ρητά, ότι η Ελλάδα
έπρεπε να µεγαλώσει, να γίνει µια Μεγάλη Ελλάδα1 και ότι η εθνική προπαγάνδα
επιβαλλόταν να είναι “το κύριον έργον µας” 2. Όµως δεν ήταν µόνος του σ’αυτήν την
προσπάθεια.
Έχει ήδη αναφερθεί, ότι οι πρωτοσέλιδες πολιτικές διακηρύξεις εξασφάλιζαν
προς επίρρωσίν τους τη συνδροµή των επιστηµονικών άρθρων και δη των
αρχαιολογικών, τα οποία και θα εξετασθούν στη συνέχεια. Εκτός από τα άρθρα αυτά
σηµαντικό ρόλο έπαιζε και η δηµοσιοποίηση των πράξεων και των απόψεων, που
επιτελούσαν και εξέφεραν αντίστοιχα επώνυµοι αρχαιολόγοι και που η εφηµερίδα
βέβαια δεν φειδόταν στηλών για να τις φιλοξενεί. Ήδη από το 1946 ο καθηγητής της
Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και πρόεδρος της “Ενώσεως των Βορείων
Ελλήνων” Αντ. Κεραµόπουλος σε συνεδρίαση της ΄Ενωσης στην Αρχαιολογική Εταιρεία
διατράνωνε, ότι υπήρχε ανάγκη για επέκταση των συνόρων προς το βορρά.3 Όπως
µάλιστα αναφέρεται στην αρχή του άρθρου, ο εν λόγω αρχαιολόγος µίλησε και
γενικότερα για το πρόγραµµα της Ένωσης, το οποίο είχε να κάνει φυσικά µε διεκδικήσεις
εθνικές, οικονοµικές, εκπαιδευτικές και άλλες.
1

Η Καθηµερινή, 21/5/45, σελ.1
ό.π., 22/5/45, σ.1
3
ό.π., 7/7/46, σ.3
2
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Το Μάρτιο του 1954 ο τότε Γενικός Γραµµατέας της Αρχαιολογικής Εταιρείας
και ακαδηµαϊκός Αναστάσιος Ορλάνδος, σε ανακοίνωση για τις έρευνες
της
Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 1953, εξέφρασε µε τον πλέον σαφή τρόπο τη στενή και
σκόπιµη σχέση της Αρχαιολογίας µε την εθνική προπαγάνδα, όπως διαβάζουµε στο
σχετικό άρθρο του Μίλτη Παρασκευαΐδη: “Η Αρχαιολογική Εταιρεία από ιδρύσεως
αυτής, προ 115 και πλέον ετών, επιτελεί έργον αληθώς εθνικόν, διότι πράγµατι τούτο
αντιπροσωπεύει σπουδαιοτάτην εκδήλωσιν της πνευµατικής κατευθύνσεως του έθνους.”
Και στη συνέχεια τόνιζε: “∆εν έχει δυστυχώς γίνει αρκούντως συνειδητόν, ότι αι
αρχαιολογικαί σπουδαί δεν αποσκοπούσι την τέρψιν στενού µόνο κύκλου ειδικών
επιστηµόνων, αλλ’ αποτελούσι το σύµβολον της πνευµατικής γραµµής ολοκλήρου του
έθνους και τον γνώµονα της στερράς αυτού προσηλώσεως προς την πάτριον ιστορίαν.
Πρέπει διά τούτο και το κράτος να ενισχύση τας αρχαιολογικάς µελέτας και µε στοργή ν’
αντικρίζη τα αρχαιολογικά πράγµατα, διότι ούτω πράττον ενισχύει αυτό εαυτό, αφού
τοποθετεί την ανατροφήν του έθνους επί ορθής ιστορικής βάσεως δηλ. εκείνης επί της
οποίας κυρίως στηριζόµενα τα έθνη εµεγαλούργησαν, ενώ οσάκις απεµακρύνθησαν
ταύτης συνετρίβησαν.” 1
Το 1958 ο συνεργάτης της Καθηµερινής µε το ψευδώνυµο “ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΣ”
προτείνοντας σειρά µέτρων για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αρχαιολογίας
αποκαλούσε την αρχαιολογία “εθνική επιστήµη” της Ελλάδας και έγραφε σχετικά: “Είναι
παρήγορος λοιπόν και εύστοχος η άποψις, ότι η Αρχαιολογία εν γένει αποτελεί διά την
Ελλάδα εθνικήν επιστήµην, η οποία ηµπορεί να προβάλλη και ανεξόδως το ελληνικόν
όνοµα εις τον πολιτισµένον κόσµον, ως εξαίρετος κήρυξ των δικαίων του ελληνικού
λαού και της ωραιότητος της ελληνικής χώρας.” 2
∆υο χρόνια αργότερα αναδιοργανώθηκε η Αρχαιολογική Υπηρεσία και µε νέα
αυτοτελή διεύθυνση µεταφέρθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Προεδρίας
της Κυβερνήσεως. Η αναδιοργάνωση αυτή σύµφωνα µε τον Παρασκευαΐδη θα µπορούσε
να συµβάλει “εις τον εθνικόν φρονηµατισµόν των Ελλήνων δια της ευρυτέρας προβολής
των αρχαιοτήτων που αποτελούν προγονικήν κληρονοµίαν µας και πηγήν ανανεωτικής
δυνάµεως δι’ όλην την ανθρωπότητα.” Οι αρχαιολόγοι, σύµφωνα µε την εκτίµηση του
συντάκτη, θα µπορούσαν πλέον “να επιτελούν µε ζήλον το καθήκον των απέναντι της
Επιστήµης, του Έθνους και του παγκοσµίου κοινού.” 3
Το 1963 πάλι ο Παρασκευαΐδης σε άρθρο του για τις ανσκαφές της
Αρχαιολογικής Εταιρείας στην Ελλάδα εκµεταλλεύτηκε την ευκαιρία να διατρανώσει,
ότι “αι αρχαιότητες διά το σύνολον των Ελλήνων έχουν καθαρώς εθνικόν χαρακτήρα, εκ
του σεβασµού του οποίου εξαρτάται και αυτή η υπόθεσις της διατηρήσεως της
ελευθερίας µας.” 4
Το 1966 ο συνεργάτης της Καθηµερινής Κώστας Ε. Τσιρόπουλος µε ένα άρθρο
του στις “Επιφυλλίδες” υπενθύµίζε στο αναγνωστικό κοινό, ότι η γραµµή της εφηµερίδας
δεν είχε παρεκλίνει από τη βασική κατεύθυνση που είχε χαράξει από πολύ νωρίς ο
ιδρυτής της Γ.Α. Βλάχος. Το άρθρο του έφερε τον τίτλο “ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ
ΜΕΓΑΛΗ Ι∆ΕΑ.” Την έµπνευση για να το γράψει την πήρε από το µνηµόσυνο, που
1

Η Καθηµερινή, 2/3/54, σ.3
ό.π., 28/9/58, σ.6
3
ό.π., 3/8/60, σ.3
4
ό.π., 26/3/63, σ.5 και 6
2
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τελέστηκε προς τιµήν του Κων/νου Παλαιολόγου στο Μιστρά στις 29 Μαΐου. Ο
Τσιρόπουλος θεωρούσε, ότι οι Έλληνες είχαν την ανάγκη µιας νέας Μεγάλης Ιδέας
ανάλογης µε την παλιά και σηµείωνε χαρακτηριστικά: “∆ιαβήκαµε το κατώφλι του αιώνα
αυτού οιστρηλατηµένοι από τη Μεγάλη Ιδέα: να ξαναδώσουµε στην πατρίδα µας την
αξιοπρέπεια, την επιβολή, τη δύναµη και το αρχαίο της κύρος, να ενώσουµε σ’ ένα
κλοιό αγάπης κι ελευθερίας όλα της τα παιδιά, όλους τους δικούς της χώρους, αυτούς
που η Ελλάδα εξαγίασε µεταµορφώνοντάς τους σε πνεύµα. Η µεγάλη Ιδέα ήταν το
εθνικό µας Απόλυτο, ο λόγος για τον οποίο αισθανόµασταν πως υπήρχαµε ως Έθνος, ο
κοινός καηµός που σφράγιζε όµοια τη ζωή των Ελλήνων.” Ο συντάκτης ανησυχούσε για
το γεγονός, ότι στα χρόνια του η Ελλάδα είχε κυριευτεί από µια άλλη Ιδέα, την Ιδέα της
Ευηµερίας, την ιδέα δηλαδή της οικονοµικής ανάπτυξης. Αυτή από µόνη της κατά τον
συντάκτη δεν αρκούσε. Η Ελλάδα χρειαζόταν και µια άλλη ιδέα που θα την δικαίωνε όχι
οικονοµικά αλλά “ιστορικά, ηθικά, πνευµατικά”. Το άρθρο του ολοκληρωνόταν µε ένα
άκρατο εθνικιστικό επίλογο: “Μια νέα Μεγάλη Ιδέα µας χρειάζεται, µια Ιδέα που να
έλκει το Έθνος προς την ηθική µεγαλοσύνη, που να του δίνει αυτοπεποίθηση και να
δικαιολογεί την παρουσία του µέσα στον αιώνα µας.” Και καταλήγοντας επισήµαινε:
“Χωρίς µια νέα Μεγάλη Ιδέα, το Έθνος θα µείνει απροσανατόλιστο, σε φθοροποιό
απραξία. Έθνος που ο οργανισµός του αρνήθηκε πάντα τον µηδενισµό, θα καταφαγωθή
τελικά από αυτόν. Το Έθνος αυτό που µπορεί κανείς να το ατενίσει ανεβαίνοντας στο
Μιστρά, είναι πλασµένο για να το πιστεύει και να θυσιάζεται. Του λείπει όµως σήµερα η
συνείδηση και η επιθυµία.” 1

1

Η Καθηµερινή, 5/6/66, σ.1 και 2
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2. Η Ελλάδα και ο ∆υτικός Πολιτισµός
Ο Τύπος εκτός από τον πρωταρχικό ρόλο της ενηµέρωσης του κοινού, έχει και
µια βαθύτερη και πιο ουσιαστική λειτουργία. ∆ηµιουργεί και διαµορφώνει µια
“φαντασιακή κοινότητα”, όπως την εννοεί ο ερευνητής του φαινοµένου του εθνικισµού
Benedict Anderson.1 Οι αναγνώστες ενός εντύπου ή µιας εφηµερίδας, χωρίς να
γνωρίζονται µεταξύ τους, έχουν το αίσθηµα του συνανήκειν στον ίδιο φαντασιακό
κόσµο, τον κόσµο εκείνο, που τους παρουσιάζει το έντυπο ή η εφηµερίδα. Έχει εποµένως
µεγάλη σηµασία να δούµε, πως αντιλαµβανόταν τον κόσµο ο µέσος αναγνώστης της
Καθηµερινής όλα αυτά τα χρόνια.
Αν προσπαθήσουµε να κατασκευάσουµε το χάρτη του κόσµου αυτού σύµφωνα
µε τη γνώση που παρείχε η εφηµερίδα, τότε θα διαπιστώσουµε πως κάπου υπήρχει η
Αµερική ως η χώρα του µεγάλου άπιαστου ονείρου και κάπου αλλού η Σοβιετική Ένωση
ως κάτι ακαθόριστο και επικίνδυνο. Όµως κέντρο αυτού του κόσµου για το το µέσο
αναγνώστη δεν αποτελούσε ούτε η µια ούτε η άλλη παρά τις ψυχροπολεµικές εντάσεις
και τους κινδύνους που ελλόχευαν και απειλούσαν την ανθρωπότητα. Θα ήταν βέβαια
αφελές να νοµίσουµε, ότι άλλα κράτη και άλλες κουλτούρες απασχολούσαν τους
ταλαιπωρηµένους Έλληνες αυτής της περιόδου. Κέντρο του κόσµου ή καλύτερα ο ίδιος ο
κόσµος για όλους αυτούς τους αναγνώστες της εφηµερίδας ήταν η Ελλάδα, η Μεγάλη
Ελλάδα που οραµατιζόταν και ο Γ. Βλάχος, η Μεγάλη Ελλάδα που ονειρευόταν και ο
Κεραµόπουλος, η κοιτίδα και δηµιουργός του δυτικού πολιτισµού, όπως την
φαντάστηκαν και επινόησαν τόσοι άλλοι, για να εξυψώσουν το εθνικό φρόνηµα των
αναγνωστών και να τους κάνουν να αισθάνονται περήφανοι µες στη δυστυχία τους. Στο
µυαλό των Ελλήνων αυτής της εποχής η γη εννοούταν ως µια υδρόγειος σφαίρα, της
οποίας κέντρο όχι µόνο γεωγραφικό αλλά και πνευµατικό και πολιτισµικό ήταν η
Ελλάδα. Η ιστορία του κόσµου αυτού ταυτιζόταν µε την ιστορία της Ελλάδας. Πρόκειται
για µια ιστορία που έβριθε εθνικιστικών εξάρσεων, που πολλές φορές δεν είχε ίχνος
επιστηµονικής αλήθειας και που παραποιούσε µε επικίνδυνο τρόπο την πραγµατικότητα.
Έτσι στις σελίδες της Καθηµερινής δηµοσιευόταν σωρεία απόψεων ελληνολατρών
επιστηµόνων του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδας, όπως και άρθρα ανωνύµων
δηµοσιογράφων, προκειµένου να αισθανθεί “Έλληνας” ο κάθε αναγνώστης που είχε την
τραγική τύχη να ζει εκείνα τα δύσκολα χρόνια σ’αυτή τη χώρα. Για τους ταγούς της
εθνικιστικής πολιτικής έπρεπε, να µπορούν οι µισοί έλληνες να σφάζουν τους άλλους
µισούς χωρίς ενοχές αλλά και να είναι έτοιµοι να σφάξουν και τους υπόλοιπους λαούς µε
περηφάνεια αν τους το ζητούσαν. Όση ευθύνη φέρουν για τους πολέµους το κεφάλαιο
και οι πολεµικές βιοµηχανίες, όσο υπεύθυνα είναι τα ιµπεριαλιστικά κράτη και οι
κυβερνήσεις-υποχείρια των άλλων κρατών, άλλο τόσο, ίσως και περισσότερο ένοχοι,
είναι και οι άνθρωποι των γραµµάτων και της διανόησης, που συνέδραµαν συνειδητά ή
εθελοτύφλησαν ανενδοίαστα σ’αυτήν τη βίαιη παραχάραξη της ιστορίας.
Το Μάιο του ’45 σε πρωτοσέλιδο άρθρο της Καθηµερινής, το οποίο αναφερόταν
στην έκθεση ελληνικών αρχαιοτήτων στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, ο
ανώνυµος δηµοσιογράφος τόνιζε τη σηµασία της έκθεσης για τη δυνατότητα που

1

Anderson, 1997, σελ. 47-61
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εξασφάλιζε στον “µέσης µορφώσεως επισκέπτη να ηµπορή να λάβη µίαν ιδέαν περί του
λαού, ο οποίος ίδρυσεν τον δυτικόν πολιτισµόν…” 1
Τον Οκτώβριο του ’46 δηµοσιεύτηκε συνέντευξη του Ούγγρου σπηλαιολόγου
Albert Markovic στον Κ.Κ., ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ διακήρυσσε, ότι η
ανθρωπότητα αναπτύχθηκε πρώτα στην Ελλάδα πριν από 20.000-30.000 χρόνια και ότι η
Ελλάδα αποτελούσε την “αείρροο πηγή των πολιτισµών όλων των αιώνων”. 2
Το Νοέµβριο του ’48 καταχωρήθηκε στην εφηµερίδα άρθρο µε θέµα τη διάλεξη
του ελληνολάτρη κλασικιστή Arnold Toynbee στη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή της
Αθήνας µε θέµα “Η Ελληνική Ιστορία ως Κλεις της Παγκοσµίου Ιστορίας”. Στη διάλεξη
αυτή ο Toynbee παραλλήλιζε τη µετά το 17ο αιώνα δυτικοποίηση του ανατολικού
κόσµου µε τον εξελληνισµό των ανατολικών λαών επί Μεγάλου Αλεξάνδρου. 3
Το Μάιο του ’49 δηµοσιεύτηκε συνέντευξη του κλασικιστή αρχαιολόγου Carl
Seltman στο συντάκτη της εφηµερίδας Λάµπρο Κοροµηλά µε αφορµή τις ελληνικές
αρχαιότητες που κατέληξαν µε διάφορους τρόπους στη Βρετανία. Στη συνέντευξη αυτή ο
Seltman αποκαλούσε την Ελλάδα “µοναδικόν αναβαπτιστήριον του πνεύµατος και όλων
των ιδανικών” και θεωρούσε, ότι η σύγχρονή του Ελλάδα είχε όλα εκείνα τα “εξαιρετικά
στοιχεία που εδόξασαν την αρχαίαν”. 4
Το 1954, το ∆εκέµβριο, ο διευθυντής των Βρετανικών ανασκαφών στις Μυκήνες
Alan Wace σε άρθρο του για τα πορίσµατα των ανασκαφών διατύπωσε τη θεωρία, ότι οι
Μυκήνες είναι η κοιτίδα από την οποία προήλθε ο σύγχρονος ∆υτικός Πολιτισµός.
Χαρακτηριστικά επισήµαινε: “Σήµερον πρέπει να αναγνωρίσωµεν, ότι η µυκηναϊκή
τέχνη είναι το πρώτον άνθος της ελληνικής τέχνης, κατα συνέπειαν δε και γενεσιουργός
παράγων του νεώτερου δυτικού πολιτισµού.” 5
O John Chadwick, ο άνθρωπος που συνέβαλε τα µέγιστα στην
αποκρυπτογράφηση της Γραµµικής Β΄ γραφής, συνέταξε το 1956 ένα άρθρο, που
δηµοσιεύτηκε σε δύο µέρη και είχε τον τίτλο: “ΝΕΟΝ ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΩΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΟΥ. ΝΕΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΝ ΠΥΛΟΝ.” Στον επίλογο
του β΄µέρους του άρθρου έλεγε χαρακτηριστικά: “Ηµπορούµεν να ελπίζωµεν εν ευθέτω
χρόνω νέας ανακαλύψεις και κάθε νέα ανακάλυψις θα ρίπτει νέον φως επί της
Μυκηναϊκής αυτής πηγής, από την οποία προέρχεται η ελληνική παράδοσις και τελικώς
αυτός ούτος ο ευρωπαϊκός πολιτισµός µας.” 6
O Alan Wace το 1956 µε αφορµή το θάνατο του M. Ventris, που
αποκρυπτογράφησε τη Γραµµική Β΄ γραφή έγραψε ειδικό άρθρο για τη συνολική
προσφορά του εκλιπόντα: “Ο Ventris µας εδίδαξε, ότι όταν ζητούµε τας αρχάς του
σύγχρονου πολιτισµού οφείλοµεν να αποβλέπωµεν εις τους πρώτους Έλληνας, τους
Μυκηναίους”. 7
Όπως όµως οι αρχαιολόγοι της προϊστορίας ανακάλυπταν στις Μυκήνες την
αρχή του σύγχρονου πολιτισµού, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο και οι οµόλογοί τους στις
ελληνιστικές ανασκαφές αναγνώριζαν την ελληνιστική Ελλάδα σαν το ίδιο πολιτισµικό
1

Η Καθηµερινή, 26/5/45, σ.1
ό.π., 27/10/46, σ.4
3
ό.π., 27/11/48, σ.2
4
ό.π., 20/5/49, σ.1
5
ό.π., 22/12/54, σ.4
6
ό.π., 23/3/56, σ.3 και 24/3/56, σ.3 και 4
7
ό.π., 11/9/56, σ.4
2
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εφαλτήριο προς τα εµπρός. Η περίπτωση του Φώτιου Πέτσα, διευθυντή των ανασκαφών
της Πέλλας είναι χαρακτηριστική. Στο ∆ιεθνές Συνέδριο Κλασικών Σπουδών που
διεξήχθη στο Λονδίνο το 1959, µιλώντας για τις ανασκαφές που διενεργούσε στην
περιοχή, διακήρυσσε: “Εις την Πέλλαν είχε προπαρασκευασθή ο διεθνής πολιτισµός, ο
οποίος µαζί µε τα λάφυρα που επήραν από την µακεδονικήν πρωτεύουσαν και άλλας
πόλεις της Ελλάδος ο Αιµίλιος Παύλος και άλλοι, περιήλθεν εις χείρας της Ρώµης και
από την Ρωµαϊκήν Αυτοκρατορίαν διεδόθη εις όλον τον κόσµον. Ο κοινός αυτός
πολιτισµός εδέχθη ευνοϊκώς τον Χριστιανισµόν και υπεστήριξε την επικράτησίν του. Εις
την ενοποίησιν του κόσµου η Πέλλα συνέβαλε σηµαντικώς.” 1
Το 1962 έδωσε διάλεξη στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας ο John Chadwick. Στο
σχετικό άρθρο του Παρασκευαΐδη µε τίτλο “Η ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ
ΓΡΑΦΗΣ” διαβάζουµε, ότι οι έρευνες του µυκηναϊκού πολιτισµού είχαν µεγάλη σηµασία,
επειδή, όπως υποστήριξε στην οµιλία του ο Chadwick, “ο ελληνικός πολιτισµός αποτελεί
την κυριωτέραν πηγήν όλου του ευρωπαϊκού µας πολιτισµού.” Συµπληρώνοντας µάλιστα
ο γλωσσολόγος ισχυριζόταν ότι “οι αρχές της κλασικής Ελλάδος βασίζονται επί της
µυκηναϊκής Ελλάδος.” 2
Το 1964 προγραµµατίστηκε να διοργανωθεί στην Αθήνα από το “Ευρωπαϊκό
Ίδρυµα Μορφώσεως” ένα συνέδριο µε θέµα την προσφορά της αρχαίας Ελλάδας στη
σύγχρονη Ευρώπη. Επιστήµονες από το εξωτερικό αλλά και από την Ελλάδα θα είχαν
την ευκαιρία να αναλύσουν τις επιρροές της αρχαίας ελληνικής κουλτούρας στην
Ευρώπη του 20ου αιώνα. Ο Παρασκευαΐδης δηµοσίευσε επ’ αυτού ένα άρθρο µε τον
τίτλο: “ΥΠΟ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Η
ΕΠΙ∆ΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.”

Το “Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Μορφώσεως” µε πρόεδρο τον τότε πρίγκηπα της Ολλανδίας
Βερνάρδο είχε οργανωθεί από την “Ευρωπαϊκή Κίνηση”. Η Κίνηση αυτή πάλι
συγκροτήθηκε το 1948 από ιδιώτες µε σκοπό την προώθηση της ιδέας της ενωµένης
Ευρώπης. Όλοι αυτοί οι υπέρµαχοι της ιδέας της ενωµένης Γηραιάς Ηπείρου
προσπαθώντας να βρουν ένα κοινό παρελθόν ανακάλυπταν τις ρίζες του ευρωπαϊκού
πολιτισµού στην αρχαία Ελλάδα. Χαρακτηριστικά ο συντάκτης εξηγούσε, ότι “εις το
συνέδριον θα προσκληθούν να εκφέρουν τας απόψεις των επί της επιδράσεως της
ελληνικής αρχαιότητος επί της συγχρόνου εποχής όλοι εκείνοι, οι οποίοι έχουν µελετήσει
τα προβλήµατα της αρχαίας Ελλάδος εν σχέσει προς τον σύγχρονον κόσµον. Ιδιαίτερος
σκοπός του συνεδρίου των Αθηνών θα είναι και η δηµιουργία ευκαιρίας προσωπικής
συναντήσεως εκείνων, οι οποίοι ενδιαφέρονται διά τας ηθικάς και καλλιτεχνικάς αξίας
της αρχαιότητος”. 3

1

Η Καθηµερινή, 6/9/59, σ. 7 και 8
ό.π., 25/5/62, σ. 4
3
ό.π., 8/3/64, σ. 11 και 12
2
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3. Η συγκρότηση της “ελληνικής φυλής” και του “ελληνικού έθνους”
στα χρόνια της Προϊστορίας
Τα αρχαιολογικά δηµοσιεύµατα της Καθηµερινής την περίοδο που εξετάζουµε
παρουσίαζαν την ελληνική ιστορία ως ιστορία ενός έθνους, που προερχόταν από την
προϊστορική εποχή και έφτανε “αναλλοίωτο” στον 20ο αιώνα. Ο Ernest Gellner στο
Nations and Nationalism εξηγεί: “Τα έθνη ως φυσικός, θεόσταλτος τρόπος ταξινόµησης
των ανθρώπων, ως ένα εγγενές, καίτοι πολύ αργοπορηµένο πολιτικό πεπρωµένο, είναι
µύθος· ο εθνικισµός, που άλλοτε παίρνει προϋπάρχουσες κουλτούρες για να τις
µετατρέψει σε έθνη, άλλοτε τις εφευρίσκει, συχνά δε τις εξαλείφει, αυτός είναι, καλώς ή
κακώς, µια πραγµατικότητα, και µάλιστα σε γενικές γραµµές αναπόφευκτη. Αυτοί, οι
οποίοι γίνονται οι ιστορικοί του φορείς δεν ξέρουν τι κάνουν, αυτό όµως είναι ένα άλλο
ζήτηµα.” 1 Θα συµφωνούσα σε όλα µε το σπουδαίο ερευνητή, εκτός από αυτό το
τελευταίο. Γιατί πιστεύω, ότι οι ιστορικοί φορείς του εθνικισµού πάντα ήξεραν πολύ
κάλα τι έκαναν. Ας δούµε τι πρέσβευε η αρθρογραφία της Καθηµερινής: σύµφωνα µε
αυτήν το έθνος των Ελλήνων υπήρχε αρχαιόθεν, συγκροτήθηκε στα προϊστορικά χρόνια
και έκτοτε άρχιζε µια µεγαλειώδη πορεία, πέρασε αλώβητο από πολέµους και συµφορές,
επιτέλεσε θαύµατα και επιτεύγµατα και έφτασε στις µέρες µας αυτούσιο και αναλλοίωτο.
Ωστόσο αυτή είναι η µετριοπαθής αντίληψη της εφηµερίδας, γιατί υπάρχει και η ακόµη
πιο ακραία ναζιστικού χαρακτήρα αντίληψη περί της ύπαρξης µιας ελληνικής φυλής, που
οι αρχές της χάνονται στα βάθη της προϊστορίας.
Ο E. Balibar έχει πει πως “οι ρατσιστικοί µύθοι (ο µύθος της αρίας φυλής, ο
µύθος της κληρονοµικότητας) είναι ρατσιστικοί όχι µόνο εξαιτίας του
ψευδοεπιστηµονικού τους περιεχοµένου αλλά και επειδή είναι µορφές πλασµατικής
υπέρβασης του χάσµατος που χωρίζει τη διανοητικότητα από τη µάζα. Και είναι οι µύθοι
αυτοί αξεχώριστοι από την υπόρρητη µοιρολατρία που περικλείει τις µάζες στο δήθεν
φυσικό παιδισµό τους.”2 Η Καθηµερινή εξέφραζε πολύ συχνά αυτόν ακριβώς τον αµιγή
ρατσιστικό ψευδοεπιστηµονικό λόγο. Η πίστη στη “µεγάλη πορεία της ελληνικής φυλής
µέσα στο χρόνο” ήταν ένα ιδεολόγηµα που κυριαρχούσε εκείνα τα χρόνια σ’ όλες της
εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής. Το µάθαιναν τα µικρά παιδιά στο σχολείο στο µάθηµα
της Ιστορίας, το βίωνε ο κοσµος στις εθνικές εορτές, το εµπέδωναν (και το εµπεδώνουν
ακόµη) οι Έλληνες στρατιώτες από την πρώτη ηµέρα της κατάταξής τους, το
οµολογούσαν διά της βίας οι ανανήψαντες κοµουνιστές στα γραφεία της Ασφάλειας, το
αποδείκνυαν µε τα ευρήµατά τους οι αρχαιολόγοι, το δηµοσίευαν στα άρθρα τους οι
συντάκτες της Καθηµερινής.
Η ιστορία του ελληνικού έθνους ή της ελληνικής φυλής ήταν µια ταινία
µυθοπλασίας µε επικό ύφος που παίχτηκε σε κάθε γωνιά του ελλαδικού χώρου την
περίοδο που ερευνούµε µε µεγάλη, θα έλεγα, επιτυχία. Ήταν µια παραγωγή του κράτους
της καταστολής σε σκηνοθεσία της αστυνοµίας, του Τύπου, της εκκλησίας, του
σχολείου. Το σενάριο όµως το έγραψαν οι Έλληνες αρχαιολόγοι, οι ελληνοκεντρικοί
επιστήµονες του εξωτερικού και οι δηµοσιογράφοι των αρχαιολογικών και ιστορικών
στηλών.
1
2

Gellner, 1992, σ.94 και Hobsbawm,1994, σ.23
Balibar-Wallerstein, 1991, σ.34
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Το 1952 διενεργήθηκαν στις Μυκήνες ανασκαφές υπό τη διεύθυνση του εφόρου
αρχαιοτήτων Αττικής, Ιωάννη Παπαδηµητρίου. Τα ευρήµατα οδήγησαν τους
αρχαιολόγους και τον Τύπο µαζί σε εθνικιστικά παραλληρήµατα. Επιτέλους γι’ αυτούς
αποδεικνυόταν, ότι η αρχή της ελληνικής φυλής αναγόταν στα Μεσοελλαδικά χρόνια.
Πιο συγκεκριµένα το Σεπτέµβριο αυτού του χρόνου δηµοσιεύτηκε ένα άρθρο του ίδιου
του ανασκάπτοντα µε τίτλο “ΕΙΣ ΤΟ ΛΙΚΝΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ (Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ). Ο Παπαδηµητρίου είχε ανασκάψει τον ταφικό περίβολο που βρίσκεται

εξω από τη Μυκηναϊκή Ακρόπολη, ο οποίος και χρονολογείται στον 17ο π.Χ. αιώνα. Στα
συµπεράσµατά του για τη σηµασία των ευρηµάτων της ανασκαφής υποστήριζε, ότι οι
νεκροί των τάφων ανήκαν σε ένα βασιλικό γένος που εγκαταστάθηκε στις Μυκήνες γύρω
στα 2.000 π.Χ. και στη συνέχεια ίδρυσε εκεί ένα ισχυρό κράτος. Εξαίροντας τη σηµασία
εκείνων των Μυκηναίων ο Παπαδηµητρίου έλεγε µε θαυµασµό ότι “εις την δηµιουργίαν
του πολιτισµού των έδωσαν ζωντανήν την σφραγίδα του ελληνικού πνέυµατος και της
ελληνικής φυλής, µιας φυλής πολύ ισχυροτέρας και ρωµαλεωτέρας από τους µαλθακούς
κατοίκους των νήσων της Μεσογείου και της Ανατολής.” 1 Η ίδια ρατσιστική αυτή
διάθεση είχε ήδη διατυπωθεί σε προηγούµενα φύλλα της εφηµερίδας από τον συντάκτη
Β.Α.Σ. σε δύο πρωτοσέλιδα άρθρα του. Στις 4/9 έγραφε: “Όταν φθάνη ο προσκυνητής εις
τας Μυκήνας αισθάνεται µεσα εις την ηρεµίαν της ερηµίας των ολόκληρον το µεγαλείον
της φυλής του…” Για τις εν λόγω ανασκαφές δε ο αρθρογράφος υποστήριζε, πως είχαν
µεγάλη σηµασία επειδή θα µπορούσαν να θεµελιώσουν τις ιδέες µας για την αρχή της
ιστορίας της ελληνικής φυλής. Συλλογιζόταν χαρακτηριστικά, ότι “είναι µεγάλο πράγµα
να ερµηνεύει κανείς το πρώτο κεφάλαιον της ιστορίας του Έθνους του”. Επίσης
αποκαλούσε τους µυκηναϊκούς τάφους “άγια των αγίων της ελληνικής φυλής”. 2 Στις 6
Σεπτεµβρίου πάλι ο ίδιος καυχιόταν, ότι “η ελληνική φυλή θεµελιώθηκε από την ηρωική
ζωή αυτών των ανθρώπων γύρω από τα Πελασγικά τείχη”. 3 Και επανήλθε στις 9 του
ίδιου µήνα, δυο ηµέρες µετά από το άρθρο του Παπαδηµητρίου, για να συνοψίσει και
αυτός µε τη σειρά του τη σηµασία των ανασκαφών των Μυκηνών και να υποστηρίξει, ότι
µε τα νέα ευρήµατα παραµερίστηκαν “αι ανθελληνικαί και σκοτειναί θεωρίαι των
ανθρώπων, οι οποίοι εν ονόµατι της επιστήµης ηθέλησαν να παρουσιάσουν το θαύµα του
ελληνικού πολιτισµού ως δηµιούργηµα της σηµιτικής φυλής” (εννοούσε τους Φοίνικες).
Στο τέλος µάλιστα του άρθρου του επαναλάµβανε αυτούσια την άποψη του
Παπαδηµητρίου περί “ισχυροτέρας και ρωµαλεωτέρας φυλής”. 4
Ένα µήνα αργότερα ο συνεργάτης της εφηµερίδας Ν.Σ. δηµοσίευσε ένα άρθρο, το
οποίο αναφερόταν στις ανασκαφές του J. Caskey στη Λέρνα και είχε τον τίτλο:
“ΑΝΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΝΗΣ”. Στο άρθρο του ο
Ν.Σ. υποστήριζε, ότι η σηµασία των ανασκαφών αυτών ήταν µεγάλη, επειδή θα
αποδεικνυόταν διά των νέων δεδοµένων η πραγµατική διάσταση των µυθικών
παραδόσεων και των σπουδαίων γεγονότων που διαδραµατίστηκαν στην ευρύτερη
περιοχή της Αργολίδας. 5
1

Η Καθηµερινή, 7/9/52, σ.3 και 4
ό.π., 4/9/52, σ.1
3
ό.π., 6/9/52, σ.1
4
ό.π., 9/9/52, σ.1
5
Η Καθηµερινή, 26/10/52, σ.3
2
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Το Μάρτιο του ’53 οι “Επιφυλλίδες” είχαν ως θέµα τη συνέντευξη του
ανασκαφέα της Πύλου C. Blegen σε συντάκτη της εφηµερίδας. Στον τίτλο του άρθρου
ήταν και πάλι προφανής η πρόθεση να αναχθούν οι ρίζες του ελληνικού έθνους στα
προϊστορικά χρόνια: “ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 5.000 ΕΤΩΝ…ΠΩΣ ∆ΙΕΜΟΡΦΩΘΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΕΘΝΟΣ (Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ)”. O Blegen είχε την
άποψη, ότι το ελληνικό έθνος προήλθε από τη µείξη τριών διαφορετικών φυλών, που
συγχωνεύθηκαν κατά τα προϊστορικά χρόνια. Πιο συγκεκριµένα η πρώτη από αυτές τις
φυλές ήταν εκείνη που δηµιούργησε το Νεολιθικό πολιτισµό, η δεύτερη αυτή που
διέδωσε τη χρήση του Χαλκού γύρω στο 3.000 π.Χ. και που ανέπτυξε τον
Πρωτοελλαδικό πολιτισµό και η τρίτη ήταν αυτή που έφτασε στον ελλαδικό χώρο γύρω
στο 2.000 π.Χ και δηµιούργησε το Μεσοελλαδικό πολιτισµό. Καταλήγοντας ο Blegen
υποστήριζε, ότι “η διαµόρφωσις του ελληνικού έθνους από τρεις διαφόρους φυλάς
συνετέλεσεν εις την ζωτικότηταν των Ελλήνων, χάρις εις την οποία οφείλεται το θαύµα
του πολιτισµού των κλασικών αιώνων. Οπωσδήποτε κατά την πιθανωτέραν υπόθεσιν, ο
πυρήν του ελληνικού έθνους απετελέσθη κυρίως από τους Έλληνας που έφτασαν εις την
Ελλάδα περί το 2.000 π.Χ.” 1
Τη θεωρία για τις απαρχές της ιστορίας του ελληνικού έθνους στα προϊστορικά
χρόνια την ασπαζόταν και ο αρχαιολόγος Ν. Hammond σε άρθρο του τον Απρίλιο του
’53, που είχε ως τίτλο: “ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ”. Σ’ αυτό υποστήριζε την ύπαρξη ιστορικής αλήθειας σε µυθολογικές
ενότητες, όπως ο Τρωικός πόλεµος ή ο κύκλος του Μίνωα. Το αξιοπερίεργο είναι
µάλιστα πως θεωρούσε, ότι όλες αυτές οι µυθικές ιστορίες κληρονοµήθηκαν από την
Εποχή του Χαλκού στα Κλασικά χρόνια µε την γραπτή ή την προφορική παράδοση.2
Τον Ιούλιο του 1954 δηµοσιεύτηκε σε τρεις συνέχειες στις “Επιφυλλίδες”, ένα
άρθρο του John Chadwick µε θέµα την αποκρυπτογράφηση της Γραµµικής Β΄ γραφής.
Στο εν λόγω άρθρο ανήγαγε κι αυτός τις αρχές του ελληνικού πολιτισµού στα µυκηναϊκά
χρόνια, τα οποία µάλιστα αποκαλούσε “ηρωικά”. 3 Τίτλος του Α΄ µέρους του άρθρου
του ήταν: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ. Η ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ.” Το
ελληνικο έθνος και η ελληνική φυλή µε το δηµοσίευµα αυτό είχαν βρει πια τη
χρονολογική τους αφετηρία. Επρόκειτο για τα χρόνια, που υποτίθεται, ότι περιγράφει ο
Όµηρος στα έπη του· τα χρόνια των µυκηναίων “ηγεµόνων” της Ιλιάδας και της
Οδύσσειας, τα χρόνια των “ηρώων”. Χαρακτηριστικά επισήµαινε ο Chadwick: “…η
µορφή αυτή (της ελληνικής γλώσσας της Γραµµικής Β΄) δύναται να υπερηφανευθή διά
την µακρότατη σταδιοδροµίαν της, η οποία καλύπτει περί τα 3.350 έτη. Ούτω η
ανάπτυξις του ελληνικού πολιτισµού, του οποίου είµεθα οι τελευταίοι κληρονόµοι,
δύναται να αναχθή εις την Ηρωικήν Εποχήν, την οποίαν περιγράφει ο Όµηρος.” 4
O ίδιος επανήλθε το 1956 µε ένα άλλο άρθρο, που δηµοσιεύτηκε σε δύο µέρη
αυτή τη φορά και είχε τον τίτλο: “ΝΕΟΝ ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΩΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.
ΝΕΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΝ ΠΥΛΟΝ.” Ο επίλογος του β΄µέρους
του άρθρου του οµολογουµένως υπήρξε υπερβολικός: “Ηµπορούµεν να ελπίζωµεν εν
ευθέτω χρόνω νέας ανακαλύψεις και κάθε νέα ανακάλυψις θα ρίπτει νέον φως επί της
1

ό.π., 27/3/53, σ.1
ό.π., 19/4/53, σ.3 και 4
3
ό.π., 2/7/54, σ.3 (Α΄µέρος), 3/7/54, σ.3 (Β΄µέρος) και 4/7/54, σ.3 (Γ΄µέρος)
4
ό.π., 2/7/54, σ.3
2
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Μυκηναϊκής αυτής πηγής, από την οποία προέρχεται η ελληνική παράδοσις και τελικώς
αυτός ούτος ο ευρωπαϊκός πολιτισµός µας.” 1
Οι Μυκήνες µαζι µε την Κρήτη, την Κύπρο και την Τροία συναποτελούν µια
γεωγραφική ενότητα του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού. Θα µπορούσε να πει κανείς,
πως η ενότητα αυτή αποτελούσε την προβολή του ιδεολογήµατος της Μεγάλης Ιδέας στα
προϊστορικά χρόνια. Ο Άγγελος Προκοπίου γνώριζε πολύ καλά τι εννοούσε, όταν τον
Ιούνιο του 1956 αναφωνούσε από τη στήλη του: “Και το προσκύνηµα στην κυανή αυτή
περίµετρο, που ορίζεται γεωγραφικά από την Κρήτη, την Κύπρο, την Τροία και τις
Μυκήνες, αρχίζει µ’ ένα ξύπνηµα των συνειδήσεων, µε µια περιπέτεια ηρωική για την
κατάκτηση της ελευθερίας στην καρδιά και το φρόνηµα.” 2
Η µελέτη του αρχαίου πολιτισµού µε κριτήρια βιολογικά, φυλετικά ή εθνικα
γινόταν σύµφωνα µε τις επιταγές της εθνικιστικής πολιτικής του µεταπολεµικού
ελληνικού κράτους. Στην Καθηµερινή αυτής της περιόδου έβρισκε κανείς απόψεις που θα
µπορούσαν κάλλιστα να θυµίσουν ναζιστικές διακηρύξεις. Προκειµένου να τεκµηριωθεί
ιστορικά η ελληνικότητα εδαφών που βρίσκονται στο πεδίο της διεκδίκησης,
κατασκευάζονταν µοντέλα φυλετικής ενότητας και εθνικής συνέχειας. ∆εν είναι βέβαια
τυχαίο, ότι ενδεικτικότερο παράδειγµα αποτελεί η Κύπρος. Το καλοκαίρι του 1956
δηµοσιεύτηκε σε δύο µέρη το άρθρο του φιλόλογου Αντώνιου Καρατζά µε τίτλο “Η
ΠΛΕΟΝ ΕΥΓΛΩΤΤΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΙΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ. Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ”.3 Σύµφωνα µε τον Καρατζά κατά

τη Νεολιθική εποχή συγκροτήθηκε στην Ελλάδα και την Κύπρο η ίδια φυλή, η οποία
δηµιούργησε ένα κοινό πολιτισµό, που διατηρείται µέχρι τη σύγχρονη εποχή.
Υποστήριζε χαρακτηριστικά: “Οι Νεολιθικοί Χρόνοι και διά τας δύο αυτάς περιοχάς την
Ελλάδα µετά των περί αυτήν νήσων και την Κύπρον, ενέχουν κολοσσιαίαν σηµασίαν,
διότι κατ’ αυτούς αρχίζει να συγκροτήται παραλλήλως και εις τας δύο περιοχάς και να
σχηµατίζεται ο φυλετικός χαρακτήρ των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι ήτο πεπρωµένον
να κατοικήσουν τας περιοχάς αυτάς συνεχώς και άνευ διακοπής από τους νεολιθικούς
χρόνους µέχρι σήµερον.” […] “Η γεωφυσική αυτή ενότης (εννοούσε την ανατολική
λεκάνη της Μεσογείου µε την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου και του
Ιονίου) απετέλεσε την βιολογικήν και ιστορικήν βάσιν διά την δηµιουργίαν περαιτέρω
φυλετικής και εθνολογικής ενότητος. Εντός του Μεσογειακού αυτού χώρου κατά τους
νεολιθικούς και ορειχαλκίνους χρόνους κινούνται τα ανθρώπινα φύλα κατά πάσας τας
διευθύνσεις. Το αποτέλεσµα της κινήσεως αυτής και του συνεχούς συγκερασµού υπήρξε
να σχηµατισθούν αι πρώται µείξεις και διασταυρώσεις και να ριφθούν αι βασικαί
καταβολαί διά την συγκρότησιν και την οικοδόµησιν µιας φυλής αυτόχθονος και
Μεσογειακής, η οποία επέπρωτο να ξεπεράση τα όρια της προϊστορίας της και να
πραγµατοποιήση τα πλεόν αξιόλογα εισόδια εις την ιστορίαν του κόσµου διαιωνιζοµένη
µέσα εις µίαν αγέραστον, αθάνατον και αιωνίως νέαν προβολήν. Η φυλή αυτή δεν είναι
άλλη παρά η Ελληνική. Και ο µεσογειακός χώρος είναι ο ζωτικός ελληνικός χώρος,
όπου εγεννήθη κατά τους προϊστορικούς χρόνους, ηνδρώθη κατά τους ιστορικούς και
µεγαλουργεί ανά τους αιώνας η Φυλή των Ελλήνων.” 4
1

Η Καθηµερινή, ό.π., 23/3/56, σ.3 και 24/3/56, σ.3 και 4
ό.π., 24/6/56, σ.3 και 6. Επίσης για το Β΄µέρος του άρθρου βλ. 1/7/56, σ.5
3
ό.π., 15/7/56, σ.3 και 17/7/56, σ.3 και 4
4
Η Καθηµερινή, 15/7/56, σ.3
2
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Την ίδια χρονιά ο Παρασκευαΐδης σε άρθρο του µε τίτλο “ΤΙ ΑΠΕ∆ΕΙΞΑΝ ΑΙ
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΛΕΡΝΗΣ. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4ην Π.Χ.
ΧΙΛΙΕΤΗΡΙ∆Α” συνέδεσε για άλλη µία φορά την προϊστορία µε το ελληνικό έθνος.
Υποστήριζε σχετικά, ότι στην περιοχή αυτή “διεδραµατίσθησαν σπουδαιότατα γεγονότα
της προϊστορίας του έθνους µας”.1
Το Σεπτέµβριο του 1956 ο ίδιος συντάκτης, που είχε πλέον αναλάβει το κύριο
βάρος των αρχαιολογικών άρθρων της εφηµερίδας, επανήλθε µε ένα νέο άρθρο του, που
δηµοσιεύτηκε σε δύο συνέχειες και είχε τον τίτλο “ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΩΛΚΟΝ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ”. Στο πρώτο µέρος αναφερόταν στις

ανασκαφές του αρχαιολόγου Θεοχάρη στο λόφο του “Κάστρου” του Βόλου, όπου
ανακαλύφθηκε σύµφωνα µε τον συντάκτη το “Μυκηναϊκό ανάκτορο των Μινύων
βασιλέων της Ιωλκού.” Ο Παρασκευαΐδης παραλληρούσε από ενθουσιασµό καθώς
θεωρούσε, ότι τα ευρήµατα των συγκεκριµένων ανασκαφών ανήκαν στους οργανωτές
της Αργοναυτικής Εκστρατείας, η οποία υποτίθεται ότι είναι παλαιότερη από τον Τρωικό
πόλεµο. Η ιστορική επαλήθευση του µύθου της εκστρατείας αυτής δεν ήταν µια απλή
ονείρωξη για τον εθνικόφρονα συντάκτη. Αποτελούσε συνάµα τη δικαίωση της εθνικής
του συνείδησης και την επιβράβευση των ιστορικών του αναζητήσεων. Τα Αργοναυτικά
αντικατόπτριζαν γι’ αυτόν το πρωτο άνοιγµα του Ελληνισµού προς τα έξω, την πρώτη
προσπάθεια επέκτασης πέρα από τα όριά του. Όπως σηµείωνε και ο ίδιος, επρόκειτο για
“το πρωτο µέγα ναυτικόν κατόρθωµα των προϊστορικών προγόνων µας”. Και κατέληγε:
“Η επιτυχία του (του Θεοχάρη) δια της ανακαλύψεως των ανακτόρων της Ιωλκού ανοίγει
ήδη ευρύτατον ορίζοντα εις την επιστήµην προς διαπίστωσιν της αληθείας του
µυθολογικού κύκλου των Αργοναυτικών και επιτρέπει να γίνουν γνωσταί αι πρώται
καταπληκτικαί επιδόσεις της ελληνικής φυλής εις την ναυσιπλοΐαν, εις την οποίαν αυτή
οφείλει την επιβίωσιν και το µεγαλείον της.” Στο δεύτερο µέρος επισήµαινε, ότι ο
πολιτισµός της Ιωλκού της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού παρουσίαζε πολλά κοινά µε το
σύγχρονό του Πρωτοελλαδικό πολιτισµό των νοτιότερων περιοχών και αυτό κατά τη
γνώµη του ενείχε µέγιστη σηµασία για την επιβεβαίωση της ενότητας της ελληνικής
φυλής. 2 Στις ανασκαφές του Βόλου αναφέρθηκε και ο Ορλάνδος σε ανακοίνωσή του για
τα πεπραγµένα της Αρχαιολογικής Εταιρείας τον Απρίλιο του 1957 υπερθεµατίζοντας: “η
Ιωλκός των θρύλων υπήρξε πράγµατι ένα µέγα και πρώιµον µυκηναϊκόν κέντρον, εκ του
οποίου ήτο φυσικόν να εκπορευθή η πρώτη των Μυκηναίων Ελλήνων µεγάλη εξόρµησις
προς την κατάκτησιν του Ευξείνου Πόντου.” 3
Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου ο Παρασκευαΐδης προσπάθησε να επιµηκύνει
προς ακόµη αρχαιότερους χρόνους την ιστορία της ελληνικής φυλής. Στις ανασκαφές της
αµερικανικής αποστολής στη Λέρνα ανακαλύφθηκαν οχυρώσεις της 3ης π.Χ. χιλιετίας
και ο συντάκτης άρπαξε την ευκαιρία και εκβίασε το πόρισµα, ότι η ελληνική φυλή
υπήρχε από τη χιλιετία εκείνη. Ο τίτλος του άρθρου του εντυπωσίαζε τον αναγνώστη: “Η
1

ό.π, 7/8/56, σ.3 και 4
ό.π., 25/9/56, σ.3 και 4 (Α΄ µέρος) και 26/9/56, σ. 3 και 4 (Β΄ µέρος)
3
Οι ανακοινώσεις του Ορλάνδου δηµοσιεύτηκαν από τον Παρασκευαΐδη σε έξι µέρη. Το συγκεκριµένο
λήµµα προέρχεται από το Β΄µέρος στο φύλλο της 16ης/4/57, σ.5. Για το πρώτο αλλά και τα επόµενα µέρη
βλ. 14/4/57, σ.5 και 6 (Α΄ µέρος), 17/4/57, σ.3 και 4 (Γ΄µέρος), 18/4/57, σ.5 (∆΄µέρος), 19/4/57, σ.5 (Ε΄
µέρος) και τέλος 20/4/57, σ.3 (ΣΤ΄µέρος).
2
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΚΑΤΩΚΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΗΝ 3ην π.Χ. ΧΙΛΙΕΤΗΡΙ∆Α.
ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΦΩΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ ΤΗΣ ΛΕΡΝΗΣ.” 1

ΜΕΓΑΛΑ

Η πρόοδος των ερευνών σε θέσεις της Παλαιολιθικής και Νεολιθικής εποχής από
το 1958 και εξής έδωσε το έναυσµα στον Παρασκευαΐδη, να ενδιαφερθεί και για τις
αρχαιότερες αυτές εποχές. Η φαντασία του εξήφθη και άρχισε να τον διεγείρει η υποψία,
µήπως τελικά θα µπορούσαν οι απαρχές της ελληνικής φυλής να αναχθούν σε ακόµη
παλαιότερους χρόνους. Ο τίτλος άρθρου του το Μάρτιο του ’58 έµοιαζε µε θριαµβευτική
διακήρυξη: “ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ
ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ (ΚΑΙ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΤΩΚΟΥΝΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΝ ΕΠΟΧΗΝ.” Ο συντάκτης ενηµέρωνε για τις

ανασκαφές του Θεοχάρη, σε µια σπηλιά της Σκύρου στη θέση “Αχίλλι”. Στη θέση αυτή
βρέθηκαν παλαιολιθικά εργαλεία και η συγκεκριµένη ανακάλυψη, κατά τον
Παρασκευαΐδη, είχε µείζονα σηµασία, γιατί παλαιότερα πιστευόταν, ότι η Ελλάδα ήταν
ακατοίκητη κατά τους Παλαιολιθικούς χρόνους, ενώ στην πραγµατικότητα η προ-ιστορία
των κατοίκων της πήγαινε πολύ πιο µακριά. 2
Τον ίδιο µήνα σ’ ένα άλλο άρθρο του ο ίδιος συντάκτης πανηγύριζε από τη στήλη
του και ο αναγνώστης έµενε ενεός: “Η ΑΚΜΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟΥ.
ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ.” Το δηµοσίευµα
πραγµατευόταν την ανακάλυψη από το Θεοχάρη του µυκηναϊκού ανακτόρου της Ιωλκού.
Η ανακάλυψη αυτή επιβεβαίωνε για το µυαλό του Παρασκευαΐδη αφ’ ενός µεν το
µοντέλο της “Αργοναυτικής Εκστρατείας”, της πρώτης κατά το µύθο επέκτασης των
Ελλήνων προς την Ανατολή, αφ’ετέρου δε το µοναρχικό µοντέλο, σύµφωνα µε το οποίο
και στις προϊστορικές ακόµη ανασκαφές µπορεί να βρει κανείς λίγο “γαλάζιο αίµα”,
αρκεί να πιστεύει σ’ αυτό. Ο Παρασκευαΐδης που το πίστευε, θεωρούσε, ότι βρέθηκε η
πόλη του Νηλέα, του γιου του Ποσειδώνα. 3
Η ίδια ταύτιση µύθου και ιστορίας επιχειρήθηκε από τον εν λόγω συντάκτη και
για το Θηβαϊκό Κύκλο. Σε άρθρο του για τις αρχαιότητες της Θήβας δεχόταν τον Κάδµο
και τον Οιδίποδα ως ιστορικά πρόσωπα. Η ιστορικότητά τους προσέδιδε επιπλέον κύρος
στο µεγαλείο της φυλής. Ο ίδιος οµολογούσε: “Οι βασιλείς αυτοί των Θηβών, που
εθεωρούντο άλλοτε µόνον ως επινοήσεις της φαντασίας των προγόνων µας, σχετίζονται
ήδη µε προβλήµατα του παρελθόντος της ελληνικής φυλής, που αποτελούν θέµατα των
σοβαροτέρων αρχαιολόγων και ιστορικών της εποχής µας.” 4
Λίγο πριν έγινε αναφορά σε άρθρο του Παρασκευαΐδη για την Παλαιολιθική
εποχή στον ελλαδικό χώρο µε αφορµή την ανακάλυψη µιας παλαιολιθικής θέσης στη
Σκύρο (βλ. παραπάνω, 2/3/58). Το Σεπτέµβριο το ’58 όµως ήρθε η σειρά του καθηγητή
των Πανεπιστηµίων Χαϊδελβέργης και Σααρµπρύγκεν V. Milojcic να ανακοινώσει στο
Γερµανικό Ινστιτούτο την ανακάλυψη δώδεκα νέων θέσεων της Παλαιολιθικής εποχής
στην περιοχή δυτικά της Λάρισας στην κοιλάδα του Πηνειού. Ως συνέπεια ακολούθησε
και ένα άρθρο του Παρασκευαΐδη µε τίτλο: “ΑΠΡΟΟΠΤΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΚΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΕΙΣ
ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ. Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΧΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙ∆ΩΝ.
ΚΑΤΩΚΕΙΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑΝ ΦΑΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ.” Ο Milojcic

ανακάλυψε παλαιολιθικά εργαλεία στη Θεσσαλία και ο Παρασκευαΐδης διακύρησσε από
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τη στήλη του, ότι µε την ανακάλυψη αυτή “αποδεικνύεται, ότι οι πλησιέστεροι απόγονοι
του Αδάµ ευρίσκοντο εις την Ελλάδα, τουλάχιστον από τότε που έκαναν την πρώτην
εµφάνισίν των τα Μαµµούθ επί της γης.”1
Ο Παρασκευαΐδης είχε αρχίσει να πιστεύει πλέον, ότι οι Έλληνες εµφανίστηκαν
στην Ελλάδα πριν από την εποχή του Χαλκού. Προς επίρρωσιν των απόψεών του
δηµοσίευσε τον Απρίλιο του 1962 τα πορίσµατα των ανθρωπολογικών ερευνών του Άρη
Πουλιανού. Αυτή τη φορά τα συµπεράσµατα έφερναν τις απαρχές του ελληνικού
πολιτισµού στα χρόνια της Νεολιθικής εποχής. Χαρακτηριστικά σηµείωνε ο συντάκτης,
ότι “υπάρχει γενετική αλληλουχία εις τον πληθυσµόν της Ελλάδος από την Νεολιθικήν
εποχήν έως την σύγχρονον.” Μάλιστα µεταφέροντας τα συµπεράσµατα του Έλληνα
ανθρωπολόγου επισήµαινε, ότι “η διάδοσις άλλων γλωσσών και πολιτισµού εις τον
χώρον της Ελλάδος πολύ ολίγον επέδρασεν εις την αλλαγή του µορφολογικού τύπου των
ανθρώπων αυτού του χώρου.” Αποδεικνυόταν πλέον µε τη συνηγορία της
ανθρωπολογίας και διά στόµατος Παρασκευαΐδη ότι ο Ελληνισµός είναι αυτόχθων στο
χώρο που βρίσκεται σήµερα. Ο Πουλιανός θεωρούσε, πως οι Έλληνες ανήκουν στον
Ανατολικοµεσογειακό κλάδο της µεγάλης Ευρωπαϊκής φυλής. 2 Ίσως τα πορίσµατα
αυτά να είχαν ακόµη µεγαλύτερη σηµασία και απήχηση αν δηµοσιεύονταν στις µέρες
µας, στην εποχή της Ενωµένης Ευρώπης.
Το Μάιο του 1962 ο John Chadwick έδωσε άλλη µια σειρά διαλέξεων στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ο Παρασκευαΐδης µε σχετικό άρθρο δηµοσίευσε µια περίληψη
των ανακοινώσεών του. Το συµπέρασµα στο οποίο είχε καταλήξει ο Chadwick για το
χρόνο στον οποίο δηµιουργήθηκε η ελληνική γλώσσα είχε πολύ µεγάλη σηµασία για το
συντάκτη. Γι’ αυτό και ο βροντερός τίτλος του άρθρου του: “ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ. ΕΞΗΓΓΕΛΘΗ ΧΘΕΣ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ.” Σύµφωνα µε το διάσηµο γλωσσολόγο η

ελληνική γλώσσα δηµιουργήθηκε εντός των ορίων του σηµερινού ελλαδικού χώρου,
γύρω στο 2.000 π.Χ., όταν διείσδυσαν στην Ελλάδα οι Ινδοευρωπαίοι, οι οποίοι
κατέλαβαν τους προϋπάρχοντες πληθυσµούς. Ούτε οι Ινδοευρωπαίοι αυτοί όµως αλλά
ούτε και οι προηγούµενοι κάτοικοι της ελληνικής χερσονήσου µιλούσαν την ελληνική
γλώσσα. Η ελληνική προήλθε από τη συνένωση των διαλέκτων και των δύο αυτών
πληθυσµών. Από αυτή ακριβώς την ανάµειξη προέκυψε και το ελληνικό έθνος. 3
Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου ο Παρασκευαΐδης ασχολήθηκε και πάλι µε τη
µυκηναϊκή Ελλάδα. Τίτλος του άρθρου του: “ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ Β’ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙ∆ΑΣ ΠΡΟ
ΧΡΙΣΤΟΥ. ΟΙ ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΙΧΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΡΗΤΗΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ.” Το µοντέλο του Μυκηναϊκού “θαύµατος”

επέστρεφε µε το δηµοσίευµα αυτό, το οποίο βασιζόταν στα αποτελέσµατα των
ανασκαφών του καθηγητή Μαρινάτου στο λόφο της Περιστεριάς στη Μεσσηνία. Στο
δρόµο ενός θολωτού τάφου ανακαλύφθηκαν κάποιες ψήφοι από ήλεκτρο, που
προέρχονταν, όπως διατεινόταν ο καθηγητής και υπερθεµάτιζε ο συντάκτης, από την
περιοχή του Έσεξ στην Αγγλία. Παρόµοιες ψηφίδες είχαν βρεθεί και στον εξωτερικό
ταφικό περίβολο των Μυκηνών και το γεγονός αυτό οδήγησε το Μαρινάτο στο
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συµπέρασµα, ότι τις είχαν φέρει µαζί τους οι Μυκηναίοι από τα µακρινά τους ταξίδια
στη Γηραιά Αλβιώνα. 1
Η αναγωγή της αρχής της ελληνικής φυλής στα µυκηναϊκά χρόνια φαίνεται
πάντως, ότι δεν ικανοποιούσε αρκετά τα εθνικιστικά πνεύµατα των αρχαιολόγων και των
δηµοσιογράφων. Το Φεβρουάριο του 1963 σε άρθρο του Παρασκευαΐδη
πληροφορούµαστε, ότι οι πρώτοι Έλληνες τελικά κατοικούσαν στον Ελλαδικό χώρο από
την παλαιολιθική εποχή.2 Με αφορµή τις ανασκαφές στο Νεολιθικό οικισµό του
Σέσκλου στη Θεσσαλία, ο Παρασκευαΐδης µετέφερε τη διαπίστωση του αρχαιολόγου
Θεοχάρη, σύµφωνα µε την οποία υπήρχε γηγενής πληθυσµός στην Ελλάδα από τα
Παλαιολιθικά χρόνια. Το ουσιώδες πόρισµα του συντάκτη διατυπωνόταν πλέον
αξιωµατική σηµασία: “οι Πρωτοέλληνες ευρίσκονται εις την Ελλάδα από την
Παλαιολιθικήν εποχήν”. Μάλιστα παρέπεµπε τους αναγνώστες του να διασταυρώσουν
τις πληροφορίες, που τους παρείχε, στο βιβλίο του στρατηγού Ξ. Λίβα µε τίτλο Η Αιγηΐς,
Κοιτίς των Αρίων και του Ελληνισµού. 3 Ο Λίβας, στρατηγός εν αποστρατεία εκείνα τα
χρόνια, είχε εκδώσει, ως αποτέλεσµα της ενασχόλησής του µε την ανθρωπολογία, το
βιβλίο αυτό, το οποίο µάλιστα βραβεύτηκε από την Ανθρωπολογική Εταιρεία. Φαίνεται,
ότι η µελέτη του επηρέασε το στοχασµό του Παρασκευαΐδη, ο οποίος µε περισσή
ικανοποίηση διαπίστωνε πλέον, πως η ελληνική φυλή ήταν πολύ αρχαιότερη απ’ όσο
φανταζόταν. Ο στρατηγός-ανθρωπολόγος µε τη συγκεκριµένη εργασία προσπαθούσε να
αποδείξει, ότι οι Έλληνες ήταν οι φυσικοί απόγονοι των Αρίων, που κατοικούσαν στην
ίδια περιοχή από τα Παλαιολιθικά χρόνια. Υποστήριζε, ότι η φυλετική ενότητά τους
διατηρήθηκε αδιατάρακτη στο πέρασµα των χιλιετιών και πως οι άλλες φυλές, που
εµφανίστηκαν και εγκαταστάθηκαν κατά καιρούς στον ίδιο χώρο µε τους σηµερινούς
Έλληνες, ήταν ποσότητες ασήµαντες, µηδαµινές και αµελητέες. 4 Ως τόπο κατοίκησης
των Αρίων όριζε την Αιγηΐδα, την περί το Αιγαίο δηλαδή περιοχή, που πριν από χιλιάδες
χρόνια ήταν στεριά. Από εκεί λοιπόν εκτιµούσε, ότι ξεκίνησαν οι Άριοι και όχι από
κάποιο άλλο µέρος της Ευρώπης, η οποία τότε καλυπτόταν από παγετώνες. Πριν από
12.000-15.000 χρόνια όµως η Αιγηίδα καταποντίστηκε και το µεγαλύτερο µέρος της
καλύφθηκε από θάλασσα. Οι Άριοι κάτοικοί της κατά το Λίβα αναγκάστηκαν να
αποσυρθούν στις κορυφές των βουνών, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα σηµερινά νησιά
του Αιγαίου πελάγους. Λόγω του κατακερµατισµού της παλιάς στεριάς και της
κατοίκησης πια στα νησιά και την Κρήτη, οι Άριοι, για να αποκαταστήσουν τη µεταξύ
τους επικοινωνία, υποχρεώθηκαν να στραφούν στη ναυσιπλοΐα. Ο Λίβας σ’ συτούς τους
πρώτους θαλασσοπόρους ανακάλυπτε τους “Αρχαιοέλληνες”, γνήσιους απόγονους των
οποίων θεωρούσε τους σηµερινούς κατοίκους του Ελληνικού Κράτους. 5 Η περίπτωση
του στρατηγού-ανθρωπολόγου είναι άκρως ενδιαφέρουσα για τα χρόνια που εξετάζουµε.
Η “Αιγηΐδα”, µετατόπιζε το βάρος από την έννοια του έθνους σ’ αυτή της φυλής, µιας
φυλής, που χαρακτηριζόταν ανώτερη από τις άλλες. Οι πολιτισµοί της Μεσοποταµίας και
της Αιγύπτου συγκρινόµενοι µε αυτόν των Αρίων-Αρχαιοελλήνων, αποκαλούνταν
1

Η Καθηµερινή, 21/10/62, σ.9 και 10
ό.π., 24/2/63, σ.6
3
Η πρώτη έκδοση της “Αιγηΐδος” έγινε το 1956. Τα στοιχεία της παρούσας µελέτης αρύσθηκα από τη
δεύτερη (συµπληρωµένη) έκδοση του 1963.
4
Λίβας, 1963, σ.9
5
ό.π., σ.13-15
2

21

καθυστερηµένοι. 1 Και σαν να µην έφταναν αυτά, ο Λίβας υποστήριζε, ότι και στους
ιστορικούς χρόνους η ελληνική φυλή ήταν σηµαντικότερη από τις υπόλοιπες των
Βαλκανίων. Τους Βούλγαρους και τους Σλάβους, τους αποκαλούσε “τεχνητές
εθνότητες”. 2 Τους Τούρκους τους θεωρούσε µια εθνότητα που συγκροτήθηκε δια του
παιδοµαζώµατος. 3 Για τους Αλβανούς δε, πίστευε πως ήταν απόγονοι των Ελλήνων και
των αρχαίων Ηπειρωτών. 4 Οι ιδεολογικοποιηµένες αυτές διαπιστώσεις ξεπερνούσαν πια
τις ακρότητες του εθνικισµού και της εθνικοφροσύνης και καλλιεργούσαν ένα κλίµα
φυλετικής υπεροχής, που τεκµηριωνόταν µε “ναζιστική” επιχειρηµατολογία. Και είναι
φανερό, ότι οι αρθρογράφοι της Καθηµερινής µε επικεφαλής των Παρασκευαΐδη
ασπάστηκαν πολύ νωρίς αυτές τις ιδέες.
Ας ξαναγυρίσουµε όµως στην επισκόπηση των άρθρων. Η διαπίστωση της
πανάρχαιας κατοίκησης της Ελλάδας είχε δώσει, όπως είδαµε, το δικαίωµα, σε όσους
επιδίωκαν την προβολή του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού για εθνικιστικούς λόγους, να
εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις προϊστορικές ανασκαφές παλαιολιθικών και
νεολιθικών θέσεων. Τον Ιούλιο του ’63 δηµοσιεύονταν πληροφορίες για την ανακάλυψη
του προϊστορικού οικισµού της Νέας Νικοµήδειας από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Η
είδηση έφερε τον εντυπωσιακό τίτλο: “ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΝΙΚΟΜΗ∆ΕΙΑΝ
ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΥ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.” 5

Το Μάρτιο του 1964 ο Παρασκευαΐδης για άλλη µια φορά συνέδεσε την
προϊστορία µε τη γένεση της ελληνικής φυλής. Την ευθύνη για αυτές τις ναζιστικού
τύπου επινοήσεις δεν την έφερε µόνο ο συντάκτης. Οφείλουµε να παραδεχτούµε, ότι τις
περισσότερες φορές τις κατασκεύαζαν οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα είναι η περίπτωση του τότε εφόρου αρχαιοτήτων Θεσσαλίας ∆ηµ. Θεοχάρη.
Ο αρχαιολόγος έδωσε το Μάρτιο του ’64 µια διάλεξη στην Αρχαιολογική Εταιρεία µε
θέµα τις θεσσαλικές αρχαιότητες της Μυκηναϊκής εποχής. Το περιεχόµενο της
ανακοίνωσής του το διαβάζουµε στο άρθρο του Παρασκευαΐδη µε τίτλο “ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΕΘΝΟΣ ∆ΙΕΜΟΡΦΩΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕ∆ΙΑ∆Α ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.” Όπως ανέφερε ο συντάκτης

στο άρθρο, ο Θεοχάρης στην οµιλία αυτή χαρακτήρισε την περιοχή µεταξύ Ολύµπου,
Πίνδου και Θερµοπυλών “Εδέµ του Ελληνισµού.” Στη δοµή του λόγου του αρχαιολόγου
αποκαλυπτόταν η ιερότητα µε την οποία προβάλλονταν οι αρχαιότητες στη συνείδησή
του. Η Θεσσαλία παροµοιαζόταν µε την “Εδέµ”. Αν ο Ελληνισµός ήταν θρησκεία
δηλαδή, η περιοχή αυτή θα ήταν ο “Παράδεισός” της, ο τόπος προέλευσης αλλά και
προορισµού των Ελλήνων. Και πράγµατι το ίδιο άρθρο του Παρασκευαΐδη µας
πληροφορούσε, πως ο Θεοχάρης στην ίδια διάλεξη διατράνωνε, ότι στην πεδιάδα της
Θεσσαλίας “εσυνηδητοποιήθη η νέα φυλή του Ελληνισµού πολύν καιρόν προ της
Μυκηναϊκής περιόδου. Αφού έγιναν στην χώραν της διεισδύσεις συγγενών φυλετικών
στοιχείων από την Ήπειρον και την Μακεδονίαν, συνετελέσθη εις αυτήν η εθνική
σύστασις των Ελλήνων και διεµορφώθη εις αυτήν και ο Μυκηναϊκός πολιτισµός ”. 6
1
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Ένα µήνα αργότερα ο Παρασκευαΐδης δηµοσίευσε ένα άρθρο µε θέµα τις
ανασκαφές της Αρχαιολογικής Εταιρείας που διενεργήθηκαν το 1963. Στο άρθρο αυτό
δόθηκε και πάλι ιδιαίτερη σηµασία στις ανασκαφές του Θεοχάρη στη Θεσσαλία. Η
σηµασία αυτών των προϊστορικών ερευνών τονιζόταν από τον τίτλο ήδη του άρθρου: “ΑΙ
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ.” Ο

Παρασκευαΐδης ενηµέρωνε ξανά για τα δεδοµένα του Θεοχάρη από τις ανασκαφές της
Θεσσαλίας, τα οποία οδηγούσαν στο συµπέρασµα, ότι στην περιοχή αυτή κατά τους
Νεολιθικούς χρόνους αναπτύχθηκε ένας γηγενής πληθυσµός, που µε τη σειρά του
προερχόταν από ένα παλαιότερο επίσης αυτόχθονα παλαιολιθικό πολιτισµό. 1
Όπως αντιλαµβανόµαστε, στα 1964 πια η µυκηναϊκή εποχή ως terminus ante
quem για την εµφάνιση της ελληνικής φυλής είχε ξεπεραστεί. Όµως αυτό δε σήµαινε, ότι
δε συνεχίζονταν οι µνείες στο µυκηναϊκό παρελθόν. Τον Απρίλιο του ’64 δηµοσιεύτηκε
στην Καθηµερινή ένα άρθρο του καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Αθήνας Σπ.
Μαρινάτου, το οποίο είχε ως τίτλο “ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑ∆ΜΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΗΒΑΣ.” Το
άρθρο αναφερόταν στις µυκηναϊκές αρχαιότητες της Θήβας και δη στο “Ανάκτορο του
Κάδµου”. Αξίζει να σταθούµε στην εισαγωγή του άρθρου, όπου ο καθηγητής εκφωνούσε
ένα άκρως εθνικιστικό λογίδριο: “…η Ελλάς είναι το παλαιότατον ιστορικόν έθνος επί
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Αλλά και µε όλον τον κόσµον αναµετρουµένη η Ελλάς µόνην
την Κίναν θα έχει ανταγωνιστήν. Μετά την ανάγνωσιν της Μυκηναϊκής γραφής έχοµεν
γραπτά δοκουµέντα της γλώσσης µας και έχοµεν µαζί ιστορίαν και τέχνην και
πολιτισµόν, τα οποία αρχίζουν από το 1.500 π.Χ. και ζουν εξελισσόµενα αδιακόπως
µέχρι σήµερον. ∆εν υπάρχει άλλον ανάλογον έθνος εις τον Κόσµον, το οποίο να ζη
ακόµη µαζί µε τον πανάρχαιον πολιτισµόν του, εκτός από τους Κινέζους. Αυτά δεν τα
λέγοµεν ηµείς, αλλά ξένοι και ακοµµάτιστοι ερευνηταί.” 2
Τον Ιανουάριο του 1967 εκδόθηκε στις Η.Π.Α. ο “Εθνικός Γεωγραφικός Άτλας
του Κόσµου”. Στον άτλαντα αυτό αναφερόταν, ότι οι κάτοικοι της Ελλάδας του 1966
ήταν απόγονοι Σλάβων, Τούρκων και αρχαίων ελληνικών φυλών. Ο Παρασκευαΐδης που
ήταν απόλυτα πεπεισµένος, ότι στην Ελλάδα της εποχής του κατοικούσαν οι κληρονόµοι
των Αρίων, των αρχαίων Μυκηναίων, της Κλασικής Αθήνας, του Ελληνιστικού κράτους
του Μ. Αλεξάνδρου και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εξανέστη και αποκάλεσε
συλλήβδην αυτές τις απόψεις “ανθελληνική προπαγάνδα”. Γι’ αυτό το λόγο δηµοσίευσε
ένα άρθρο µε τίτλο: “ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΝ ΤΗΣ
ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆ΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΑΙ Η ΕΘΝΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.” Στο

δηµοσίευµα αυτό προσπαθησε να αντικρούσει αυτές τις απόψεις και διακήρυσσε, ότι και
βάσει των ανθρωπολογικών στοιχείων οι κάτοικοι της Ελλάδας είναι γνήσιοι απόγονοι
των αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι µε τη σειρά τους ήταν αυτόχθονες. Παρέπεµψε δε για
άλλη µια φορά στο βιβλίο του στρατηγού-ανθρωπολόγου Ξέρξη Λίβα Η Αιγηΐς, κοιτίς
των Αρίων και του Ελληνισµού, και στις απόψεις του ανθρωπολόγου Άρη Πουλιανού,
σύµφωνα µε τις οποίες οι κάτοικοι της Ελλάδας του 1967 ήταν γνήσιοι απόγονοι των

1
2

Η Καθηµερινή, 30/4/64, σ.5
ό.π., 17/4/64, σ.3
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αρχαίων λαών, “που είχαν αφοµοιώσει την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό
πολιτισµό”. 1

1

Η Καθηµερινή, 15/1/67, σ.9
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4. Η πορεία της “ελληνικής φυλής” κατά τους ιστορικούς χρόνους
Η αρχαιολογική αρθρογραφία της Καθηµερινής από το 1945 µέχρι το ’67
προσπάθησε να προβάλει την ιστορία των ανθρώπων που ζούσαν στον ελλαδικό χώρο
από τα πολύ παλιά χρόνια ως ιστορία µίας ελληνικής φυλής ή ενός ελληνικού έθνους,
που προερχόταν από τα προϊστορικά χρόνια. Όπως φάνηκε στα προηγούµενα κεφάλαια,
η επινόηση του µορφώµατος “ελληνική φυλη” ή “ελληνικό έθνος” εκφράστηκε κυρίως
διά των άρθρων εκείνων, που πραγµατεύονταν τις προϊστορικές ανασκαφές. Αυτό
συνέβη, επειδή τα προϊστορικά ευρήµατα προσέδιδαν µεγαλύτερο κύρος στην αίγλη του
αρχαίου ελληνικού µεγαλείου, όπως το είχαν συλλάβει και το φαντάζονταν οι
εθνικόφρονες. Όσο πιο παλιά δείγµατα ελληνικού πολιτισµού ανακαλύπτονταν τόσο πιο
µεγάλη γινόταν η ηλικία της ελληνικής αυτής φυλής. Η έλλειψη γραπτών πηγών στους
Παλαιολιθικούς και Νεολιθικούς χρόνους έδωσε στους προϊστορικούς αρχαιολόγους και
αρθρογράφους της εποχής το δικαίωµα να υποθέτουν και να φαντάζονται, ό,τι τους
εξυπηρετούσε στην προσπάθεια να τεκµηριώσουν επιστηµονικά την αρχαιόθεν
προέλευση της φυλής. Για τους ιστορικούς χρόνους όµως η κατάσταση είναι
διαφορετική. Τα άρθρα που αναφέρονταν σε γεωµετρικές, αρχαϊκές, κλασικές ή
ελληνιστικές ανασκαφές στο σύνολό τους πλην ελαχίστων εξαιρέσεων ήταν περιγραφικά
άρθρα που παρουσίαζαν τα µνηµεία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι στα ιστορικά χρόνια η
ύπαρξη των γραπτών πηγών συγκράτησε τη φαντασία των αρχαιολόγων και των
συντακτών καθώς υπήρχαν πλέον αντικειµενικικές σταθερές. Ωστόσο σε κάποια άρθρα
που αναφέρονται σε ανασκαφές µνηµείων των ιστορικών χρόνων µπορούµε να
διακρίνουµε ίχνη εθνικιστικών ερµηνειών και εκτιµήσεων.
Ο Ν.Σ. που το 1952 ήταν ο βασικός συντάκτης αρχαιολογικών άρθρων
αναφερόµενος σ’ ένα δηµοσίευµα του στις ανασκαφές των Γάλλων στη γεωµετρική
νεκρόπολη του Άργους ήλπιζε, ότι οι έρευνες θα µπορούσαν να διαφωτίσουν τις
ιστορικές εξελίξεις του ελληνικου έθνους.1
Η πρόταξη των εννοιών “έθνος-φυλή” δεν γινόταν µόνο από άρθρα που
ασχολούνταν µε τις εν ενεργεία ανασκαφές. Μπορούσε να επιτευχθεί κάλλιστα και διά
της προβολής µιας αρχαιολογικής συλλογής. Τον Ιούνιο του ’57 δηµοσιεύτηκε ένα
άρθρο µε τίτλο “ΕΝΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ. ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ κ.
ΕΛ. ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΠΟΥ Ε∆ΩΡΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ.” Το άρθρο
µονογραφόταν µε τα αρχικά του συντάκτη, που ήταν “∆.Σ.” και είχε ως θέµα τη δωρεά
της συλλογής. Στον επίλογο του δηµοσιεύµατος ο ∆.Σ. αναφερόµενος στα αντικείµενα
της συλλογής σηµείωνε, ότι θα µπορούσαν να θεωρηθούν “ως εγκώµια του ελληνικού
πνεύµατος και του καλλιτεχνικού αισθητηρίου της ελληνικής φυλής, την οποίαν
διακρίνει ανωτέρα δηµιουργική πνοή και ασύγκριτος του καλού και του ωραίου
διαίσθησις.” Και κατέληγε: “Αναντιρρήτως η συλλογή Σταθάτου αποτελεί διθύραµβον
δια την προγονικήν ηµών τέχνην και αναδεικνύει την υπεροχήν µίας φυλής ήτις
εδηµιούργησε το Ελληνικόν Θαύµα.” 2
Από το 1958 άρχισε να απασχολεί τις αρχαιολογικές στήλες και η ελληνιστική
εποχή. Οι ελληνιστικοι χρόνοι προσφέρονταν για εθνικιστικές εξάρσεις επειδή η
απεραντοσύνη της αυτοκρατορίας του Μ. Αλεξάνδρου έθελγε τους νοσταλγούς της
1
2

Η Καθηµερινη, 30/11/52, σ.3 και 6
ό.π., 4/6/57, σ.2
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Μεγάλης Ιδέας και του οικουµενικού Ελληνισµού. Τον Αύγουστο του ’58 ο Φώτ.
Πέτσας, έφορος τότε αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, δηµοσίευσε τα µέχρι εκείνης της
περιόδου αποτελέσµατα των ανασκαφών του στην αρχαία Πέλλα. Υπενθυµίζοντας ότι
από την πόλη αυτή είχε αρχίσει η εκστρατεία του Αλεξάνδρου εξηγούσε: “Αποτέλεσµα
της εκστρατείας εκείνης ήτο ο εξελληνισµός του τότε γνωστού κόσµου, πράγµα που
προελείανε την οδόν διά τον Χριστιανισµόν. Η ηθική και πνευµατική ζωή της συγχρόνου
εποχής µας είναι ουσιαστικώς ένα προϊόν των δύο εκείνων παραγόντων: διότι, παρ’ όλον
που βραδύτερον οι Ρωµαίοι κατέστρεψαν την Πέλλαν και εδίωξαν τον Χριστιανισµόν, ο
ελληνικός πολιτισµός και η χριστιανική θρησκεία διεδόθησαν συνεπεία τούτου ακόµη
περισσότερον και έρριψαν ρίζας εις κάθε χώραν. ∆ι’ αυτόν τον λόγον η Πέλλα έχει
σήµερον τόσον µεγάλην σηµασίαν διά κάθε χώραν της γης. Θα έπρεπε να έχει τεθή εις
ίσην µοίραν µε τας Αθήνας, την Ρώµην και τους Αγίους Τόπους.” 1
Από το 1959 φαινόταν, ότι η καρδιά της ελληνικής αρχαιολογίας είχε αρχίσει να
κτυπά πλεόν στις ανασκαφές της Πέλλας. Το κύρος και το µεγαλείο του Μεγάλου
Αλεξάνδρου τις καθιστούσε πολύ σηµαντικές. Ο Φ. Πέτσας πάλι, έγραφε σε σχετικό
άρθρο στο περιοδικό Archaeology στα τέλη του ’58: “Η ηµέρα, κατά την οποίαν θα
ευρεθή εις την Πέλλαν το ανάκτορον των Μακεδόνων βασιλέων, θα είναι µία από τας
ευτυχεστέρας ηµέρας της ελληνικής αρχαιολογίας.” 2
Τα µνηµεία που σχετίζονταν µε την πατρογονική γη του Φιλίππου του Β΄και του
Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτέλεσαν ιερούς χώρους για τους αναπολούντες την πορεία του
Μακεδόνα στρατηλάτη. Πριν µεταφερθεί στην Πέλλα τον 5ο π.Χ. αιώνα, το κέντρο της
επικράτειας των Μακεδόνων βρισκόταν στην περιοχή της Έδεσσας. Ο Μίλτης
Παρασκευαΐδης το Φεβρουάριο του 1962 σε άρθρο του µε θέµα την κατασκευή
εργοστασίου της ∆.Ε.Η. στην περιοχή “Λόγγος” της Εδεσσας, αποκαλούσε την πόλη
αυτή “ιερά”. Αιτία, όπως υποστήριζε, ήταν το γεγονός ότι από εκεί ξεκίνησε “η
µεγαλυτέρα εξόρµησις της φυλής µας διά την απόκτησιν της εθνικής ενότητος, που
επέτρεψεν την διάδοσιν του ελληνικού πολιτισµού και έξω των ορίων της Ελλάδος” 3

5. Η “ελληνικότητα” των εδαφών του Ελληνικού Κράτους
1

Η Καθηµερινή, 13/8/58, σ.3 και 4
ό.π., 22/1/59, σ.3. Επίσης Petsas, 1958, σ.254
3
Η Καθηµερινή, 11/2/62, σ.8
2
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Όπως θα δούµε σε επόµενα κεφάλαια, προβαλλόταν συχνά από τις στήλες της
εφηµερίδας η ελληνικότητα πολλών περιοχών που βρίσκονταν έξω από τα σύνορα της
χώρας. Η εθνικιστική µονοµανία της αρθρογραφίας είχε ως συνέπεια την εστίαση του
ενδιαφέροντος σε αρχαιολογικούς τόπους και άλλων κρατών, σε περιοχές που
βρίσκονταν αρχαίες ελληνικές αποικίες ή εγκαταστάσεις. Ωστόσο η αναζήτηση
“ελληνικών” µνηµείων έξω από τα σύνορα, δε σήµαινε σε καµία περίπτωση, ότι είχε
αµβλυνθεί η έλξη για τις αρχαιολογικές έρευνες που επιτελούνταν εντός της ελληνικής
επικράτειας κοντά στα σύνορα. Αναφέροµαι στις λεγόµενες “ακριτικές” περιοχές, όπως
συνήθιζαν και συνηθίζουν να αποκαλούν την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.
Ακριτικά βέβαια θεωρούνται και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όµως η συνοριακή
γραµµή που ξεκινά από την Ήπειρο και καταλήγει στη Θράκη ήταν πιο εύθραυστη στο
υποσυνείδητο των αναλυτών και των αρθρογράφων της εποχής. Η ανακάλυψη αρχαίων
ελληνικών µνηµείων στους συνοριακούς τόπους έπρεπε να προβληθεί για να
διασφαλιστεί η πανάρχαια ελληνικότητά τους. Οι εντάσεις µε την Αλβανία, τη
Βουλγαρία και την Τουρκία εξανάγκαζαν τους συντάκτες αρχαιολογικών άρθρων να
βρίσκονται σε επάλξεις. H υποκίνηση από τους Γιουγκοσλάβους του ζητήµατος περί
“καταπίεσης της σλαβοµακεδονικής µειονότητας” το 19501 και το 1962,2 οι εντάσεις µε
τη Βουλγαρία το 1952,3 το 1954,4 και το 19595 και η διατήρηση της εµπόλεµης
κατάστασης µε την Αλβανία, είχαν προκαλέσει τα εθνικιστικά ένστικτα των
αρθρογράφων, οι οποίοι είχαν κινηθεί σε ένα αγώνα υπεράσπισης και προβολής των
ελληνικών αρχαιολογικών µνηµείων της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Αν
αναλογιστούµε την ένταση και την εθνικιστική παράκρουση, που ζήσαµε σχετικά
πρόσφατα µε αφορµή την ονοµασία του κράτους της FYROM, θα είναι πιο εύκολο να
καταλάβουµε τα παραλληρήµατα περί ελληνικότητας, που εκδηλώνονταν πριν από 30 ή
50 χρόνια. Σε καιρούς που η εθνικοφροσύνη ήταν η κυρίαρχη ιδεολογία δε χωρούσε
οποαδήποτε συζήτηση επ’ αυτού. Οι διαφωνούντες θα σπίλωναν το πιστοποιητικό των
εθνικών και κοινωνικών φρονηµάτων τους.
1

Το 1950 έθεσε το ζήτηµα της προστασίας των µειονοτικών δικαιωµάτων των σλαβόφωνων της
Μακεδονίας ο επιτετραµµένος της Γιουγκοσλαβίας στην Αθήνα Σέχοβιτς. Βλ. Λιναρδάτος, Α΄, σ. 126-127
2
Το Νοέµβριο αυτού του χρόνου ο εκπρόσωπος του Γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών Κουντς
υποστήριζε σε σχετικό του άρθρο, ότι “οι διαφορετικές απόψεις των δύο χωρών για το "µακεδονικό"
εµποδίζουν την ανάπτυξη των σχέσεων.” Βλ. Λιναρδάτος, ∆΄, 145-148
3
Τον Ιούλιο προκλήθηκε µεταξύ των δύο χωρών θερµό επεισόδιο στη νησίδα “Γάµα” του Έβρου, που
προκάλεσε την επέµβαση των Αµερικάνων. Βλ. Λιναρδάτος, Α΄, 485-486
4
Το 1954 εξαιτίας της προσφυγής της Κυβέρνησης Παπάγου στον Ο.Η.Ε. για το Κυπριακό, οι Άγγλοι
επέλεξαν ως τακτική αντιπερισπασµού την υποκίνηση µειονοτικών ζητηµάτων εις βάρος της Ελλάδας.
Μάλιστα συγκροτήθηκε µια “Επιτροπή πολιτικών και θρησκευτικών οργανώσεων της Μακεδονίας”, που
υποτίθεται, ότι αντιπροσώπευε 100.000 Μακεδόνες της Αµερικής. Η Επιτροπή αυτή υπέβαλε υπόµνηµα
στον Ο.Η.Ε., µε το οποίο κατηγορούσε την Ελλάδα, ότι “αρνιόταν τις πιο στοιχειώδεις ελευθερίες στους
βουλγαρικής και ρουµανικής καταγωγής πληθυσµούς της Μακεδονίας”. Βλ. Βουρνάς, 1997, σ.69-71
5
Στα τέλη του χρόνου ο Γ.Γ. του Κ.Κ. Βουλγαρίας Ζίβκωφ κατηγόρησε στη βουλγαρική εθνοσυνέλευση
την κυβέρνηση Καραµανλή, ότι αρνιόταν να κάνει βήµατα προόδου για τη βελτίωση των σχέσεων των δύο
χωρών, επειδή απαιτούσε πρώτα από τη Βουλγαρία να προβεί σε κινήσεις πολεµικών αποζηµιώσεων.
Επίσης µέµφθηκε την ελληνική κυβέρνηση για το ότι αναµοχλεύοντας το παρελθόν δηλητηρίαζε τις
ελληνοβουλγαρικές σχέσεις. Τέλος διατύπωνε την άποψη, πως η διατήρηση εκ µέρους της Ελλάδας της
εµπόλεµης κατάστασης µε την Αλβανία ήταν εξωφρενική για τα Βαλκάνια. Βλ. Λιναρδάτος, Γ΄,
σ. 498-500
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Η απόδειξη της ελληνικότητας των συνοριακών περιοχών ήταν διακαής πρόθεση
και των κυβερνήσεων και των αρχαιολόγων αλλά και των αρθρογράφων. Το 1952 ο
συνεργάτης της εφηµερίδας Ν.Σ. σε δηµοσίευµά του µε τίτλο “ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ∆ΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΕΥΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ∆Ω∆ΩΝΗΣ”, ασχολήθηκε µε τις ανασκαφές που διενήργησε στη
∆ωδώνη ο καθηγητής του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ∆ηµ. Ευαγγελίδης. Αφού αναφέρθηκε
συνοπτικά στις εργασίες στην περιοχή, ολοκλήρωσε το άρθρο του µε το συµπέρασµα ότι
η σηµασία αυτών των ανασκαφών οφειλόταν στο γεγονός, ότι αποδείκνυαν την
ελληνικότητα της Ηπείρου. 1
Ο Μίλτης Παρασκευαΐδης τον Οκτώβριο του 1958 θριαµβολογούσε για την
επιβεβαίωση της ελληνικότητας της Μακεδονίας σε χρόνους πριν από την Κλασική
Εποχή. Αφορµή είχε σταθεί η διενέργεια ανασκαφών στην περιοχή της Κοζάνης από τον
έφορο αρχαιοτήτων Β. Καλλιπολίτη. Η πόλη του 5ου π.Χ. αιώνα, που προέκυψε από τις
ανασκαφές, πιθανώς κατά τον ανασκάπτοντα να ήταν η αρχαία Ελίµεια. Ο συντάκτης
ανέφερε, ότι από τα ευρήµατα του αρχαίου νεκροταφείου της περιοχής φάνηκαν οι
στενές σχέσεις που είχαν αναπτύξει οι κάτοικοι αυτής της πόλης µε τους κατοίκους των
νοτιότερων περιοχών. Παράλληλα σηµείωνε, ότι τα ταφικά τους έθιµα είχαν ελληνικό
χαρακτήρα. Γι’ αυτό το λόγο ο ίδιος διακήρυσσε στην εισαγωγή του άρθρου του, ότι
“αποδεικνύεται και ανασκαφικώς η ελληνικότης της Μακεδονίας.” 2
Η επιβεβαίωση της ελληνικότητας αυτής τέθηκε και πάλι το Σεπτέµβριο του ’60
µε αφορµή έναν σχετικό τόµο που συνέγραψε ο έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Στ.
Πελεκανίδης και εκδόθηκε από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέµα του βιβλίου
ήταν τα µνηµεία των Πρεσπών, αλλά στόχος ήταν η απόδειξη της ελληνικότητάς τους. Η
εργασία αυτή, που, όπως µας πληροφορεί ο Παρασκευαΐδης, γράφτηκε κατόπιν
προτροπής του “Ιδρύµατος Μελετών της Χερσονήσου του Αίµου”, αποτελούσε την
απάντηση σε άρθρα Βουλγάρων αρχαιολόγων, που είχαν στόχο κατά το συγγραφέα την
“εξυπηρέτησιν των γνωστών πολιτικών βουλγαρικών βλέψεων”. Γι’ αυτό ο Πελεκανίδης
µελέτησε τις βυζαντινές εκκλησίες των Πρεσπών -όχι όλες, µόνον αυτές που βρίσκονται
σε ελληνικό έδαφος-για να αποδείξει δηλαδή στον κόσµο, ότι όλα τα µνηµεία της
περιοχής είναι αµιγώς ελληνικά. Το συµπέρασµά του βέβαια άφηνε υπαινιγµούς και για
τα µνηµεία των απέναντι όχθεων. 3
Ένα χρόνο αργότερα ο Παρασκευαΐδης ασχολήθηκε και πάλι µε το ζήτηµα της
ελληνικότητας της περιοχής των Πρεσπών. Το άρθρο του αυτή τη φορά είχε τον τίτλο:
“Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ. ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΝΗΣΙ∆Α ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ.” Αφορµή για τον πανηγυρικό χαρακτήρα του
δηµοσιεύµατος στάθηκαν οι ανασκαφές που διεξήγαγε στη νησίδα του Αγίου Αχιλλείου
ο έφορος αρχαιοτήτων Φ. Πέτσας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ανασκαφών,
βρέθηκαν ερείπια ελληνιστικής πόλης του 3ου π.Χ. αιώνα. Η ανακάλυψη αυτή για τον
Παρασκευαΐδη ενείχε µεγάλη σπουδαιότητα αφού αξιώσεις για το παρελθόν της
περιοχής είχαν προβάλει και οι Βούλγαροι, που υποστήριζαν, ότι εκεί βρίσκονται τα
ερείπια των ανακτόρων του τσάρου Σαµουήλ. Ο συντάκτης, χωρίς να θέλω να υπερβάλω,
ανακουφίστηκε από τα αποτελέσµατα της έρευνας καθώς αντί των βουλγαρικών

1

Η Καθηµερινή, 25/12/52, σ.1 και 7
ό.π., 25/10/58, σ. 3 και 4
3
ό.π., 6/9/60, σ.5 και 6
2
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ανακτόρων προέκυψαν ελληνιστικά κατάλοιπα, στοιχείο που απέδειξε κατά την εκτίµησή
του την πανάρχαια ελληνικότητα του τόπου.1
Το ∆εκέµβριο του ίδιου χρόνου δηµοσιεύτηκε στην Καθηµερινή ένα άρθρο του Κ.
Τρυφερούλη, καθηγητή σε Γυµνάσιο των Σερρών, το οποίο είχε τον τίτλο: “ΜΙΑ
ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟΣ ΠΛΑΞ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΞ 27 ΣΤΙΧΩΝ ΤΟΥ 158 Μ.Χ. ΕΙΣ
ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΓΑΖΩΡΟΝ.” Το άρθρο πραγµατευόταν µια ρωµαϊκή επιγραφή του 158 µ.Χ.,

που βρισκόταν στην αυλή του κοινοτικού καταστήµατος του χωριού Γαζώρου στο νοµό
Σερρών. Η επιγραφή είχε νοµικό περιεχόµενο (νοµή δηµοσίων κτηµάτων έναντι
µισθώµατος, όπως ανέφερε ο καθηγητής) και ήταν γραµµένη στην ελληνιστική κοινή
γλώσσα. Κατά τον Τρυφερούλη το µνηµείο αυτό είχε εθνική σηµασία. Και παρατηρούσε
σχετικά: “Μόνο Ελληνικές επιγραφές και κατάλοιπα Ελληνικής ζωής κρύβει στα
σπλάχνα της η γη αυτή, που αντιπροσωπεύουν όλες τις χρονικές περιόδους και
βεβαιώνουν ότι οι Έλληνες ήσαν ανέκαθεν οι µόνοι αλλά και µόνιµοι κάτοχοί της.” 2
Το Μάιο του ’63 ήλθαν στην επικαιρότητα οι αρχαιότητες της Θράκης µε ένα
άρθρο του Πολ. Παπαχριστοδούλου. Το δηµοσίευµα αυτό, που είχε τον τίτλο
“ΑΝΑΓΚΑΙΑΙ ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΘΡΑΚΗΝ”, αποτελούσε µια προσπάθεια του συντάκτη να
προκαλέσει το Κράτος, να διενεργήσει ανασκαφές στην περιοχή της Θράκης για να
αποδειχθεί αφ’ ενός µεν η σχέση της µε τους Έλληνες από τον 7ο π.Χ αιώνα, αφ’ ετέρου
δε η ελληνικότητά της από τον 3ο π.Χ. αιώνα. Και όλα αυτά βέβαια επειδή, κατά τον
Παπαχριστοδούλου, το µεγαλύτερο µέρος της κατεχόταν από τους Βούλγαρους και τους
Τούρκους. 3
Τον Αύγουστο του 1965 ο Παρασκευαΐδης ασχολήθηκε µε το ζήτηµα της
ελληνικότητας των αρχαίων Μακεδόνων και των Παιόνων. Το άρθρο του είχε τον τίτλο:
“ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ
ΠΑΙΟΝΩΝ” και παρουσίαζε τις απόψεις του καθηγητή Irwin Merker του Πανεπιστηµίου
του Ράτζερς. Σύµφωνα µε τις απόψεις αυτές “οι αρχαίοι Μακεδόνες ήσαν οπωσδήποτε
Έλληνες”. Εκτός από αυτούς όµως Έλληνες θεωρούσε και τους γείτονές τους, τους
Παίονες. Οι υπόλοιποι Έλληνες, όπως οι Αθηναίοι και οι Κορίνθιοι κατά τον Merker
είχαν κοινή καταγωγή µε τους Παίονες, όµως οι τελευταίοι µε το πέρασµα του χρόνου
διαφοροποιήθηκαν, καθώς δέχτηκαν µεγάλες επιδράσεις από τους Θράκες και τους
Ιλλυριούς. Γύρω στα 700 π.Χ. µάλιστα τους εξεδίωξαν από τα µέρη τους οι Μακεδόνες,
οι οποίοι κετέλαβαν και τη γεωγραφική τους θέση στο χάρτη. Στο ίδιο άρθρο επίσης ο
συντάκτης έκανε λόγο για τη σηµαντική προσφορά στον Ελληνισµό του “Ιδρύµατος
Μελετών της Χερσονήσου του Αίµου.” Αυτό είχε ιδρυθεί µετά τον πόλεµο στη
Θεσσαλονίκη από την Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών. Στόχος του ιδρύµατος µεταξύ
άλλων ήταν, όπως µας ενηµέρωνε ο αρθρογράφος, η “εξουδετέρωσις της ανθελληνικής
προπαγάνδας
που
ασκείται
εις
το
εσωτερικόν
καµουφλαρισµένη
µε
ψευδοεπιστηµονικούς µανδύας µεταµφιέσεως διαφόρων ειδών.” Και η εξουδετέρωση
αυτή κατα τον Παρασκευαΐδη συντελούταν µε αρκετή επιτυχία. 4

1

Η Καθηµερινή, 17/9/61, σ.9
ό.π., 7/12/61, σ.4
3
ό.π., 21/5/63, σ.7
4
ό.π., 19/8/65, σ.5
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6. Η διατήρηση των “ελληνικών παραδόσεων”
Έχω τονίσει στα προηγούµενα κεφάλαια, ότι οι αρθρογράφοι της περιόδου 1945’67 επιδίωκαν να αποδείξουν τη συνεχόµενη κατοίκηση του Ελλάδικού χώρου από µια
φυλή από τα προϊστορικά χρόνια µέχρι τις µέρες τους. Για να θεµελιώσουν αυτήν την
άποψη, τόσο οι συντάκτες όσο και οι ταγοί τους αρχαιολόγοι συχνά κατέφευγαν στην
έννοια της “παράδοσης”. Πολλές φορές η παρουσία ευρηµάτων διαφόρων εποχών σε µια
ανασκαφή, τους οδηγούσε στο συµπέρασµα, ότι στον συγκεκριµένο τόπο η φυλή που τον
κατοικούσε ακολουθούσε τις παραδόσεις της για πολλά χρόνια. Η έννοια της
“παράδοσης” διασφάλιζε δηλαδή µε αυτόν τον τρόπο τη “διάρκεια” της ελληνικής φυλής
µέσα στο χρόνο.
Το 1957 διενεγήθηκαν ανασκαφές σε τάφους της β΄ π.Χ. χιλιετίας στη Μεσσηνία
από τον καθηγητή Σπ. Μαρινάτο. Σε άρθρο του Παρασκευαΐδη µε θέµα τις ανασκαφές
αυτές και τη συνεχή χρήση των νεκροπόλεων στο πέρασµα των αιώνων στη Μεσσηνία
διαβάζουµε: “Η πλέον εκπληκτική διαπίστωσις του κ. Μαρινάτου είναι ότι µε τους
ανασκαφέντες υπό του ιδίου τάφους της περιοχής της Πύλου εξακριβώνεται η
αδιάσπαστος συνέχεια των παραδόσεων της ελληνικής φυλής από του 1.600 προ
Χριστού µέχρι της επικρατήσεως του Χριστιανισµού.” […] “Αι ανασκαφικαί
παρατηρήσεις εις την ίδιαν νεκρόπολιν, όπου ευρίσκετο η Παλαίπυλος, απέδειξαν την
θαυµαστήν συνέχειαν της Ελληνικής Φυλής και των Ελληνικών παραδόσεων.” 1
Τον Αύγουστο του 1959 ο ίδιος συντάκτης δηµοσίευσε ένα άλλο άρθρο µε τον
τίτλο “ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝΟΝ (ΑΙ
ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ)”. Με το άρθρο αυτό ούτε λίγο
ούτε πολύ προσπαθούσε να παρουσιάσει τις πανηγυρικές εκδηλώσεις της Τήνου για τη
γιορτή της “Μεγαλόχαρης” ως συνέχεια των εορταστικών εκδηλώσεων, που
πραγµατοποιούνταν στο νησί στην αρχαιότητα προς τιµήν του Ποσειδώνα, τα
“Ποσειδώνια” κατά το Στράβωνα ή “Ποσίδεια” κατ’ άλλους συγγραφείς. Για να
ενισχύσει µάλιστα την άποψη αυτή χρησιµοποιούσε και ως (αφελές) επιχείρηµα το
γεγονός, ότι για την οικοδόµηση της εκκλησίας της Μεγαλόχαρης τον 19ο αιώνα
χρησιµοποιήθηκε οικοδοµικό υλικό και από τον αρχαίο ναό του Ποσειδώνα και της
Αµφιτρίτης που βρισκόταν στη θέση “Κιόνια”. 2
∆ύο χρόνια αργότερα ένα νέο άρθρο του Παρασκευαΐδη φιλοδοξούσε και πάλι να
συγκινήσει τους αναγνώστες µε το θαύµα της διατήρησης των παραδόσεων της
ελληνικής φυλής. Αυτή τη φορά θέµα είχε τις ανασκαφές στην Αγία Ειρήνη της Κέας και
τίτλο: “∆ΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΣΙΝΝΑΤΙ ΕΙΣ ΚΕΑΝ.
ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΝΑΟΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ ΠΗΛΙΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ.” Η ανακάλυψη του ναού αυτού από τον John Caskey σύµφωνα µε

τον συντάκτη παρουσίαζε εθνικό ενδιαφέρον. Κι αυτό συνέβαινε, επειδή πάνω ακριβώς
από τα ερείπια του µυκηναϊκού ναού είχαν βρεθεί λατρευτικά αντικείµενα της
Γεωµετρικής, της Αρχαϊκής και της Κλασικής εποχής. Αυτό κατα τον Παρασκευαΐδη
αποδείκνυε περίτρανα, ότι οι µεταγενέστεροι Έλληνες διατήρησαν µε ευλάβεια τη
µυκηναϊκή λατρεία. Κατέληγε δε στο συµπέρασµα ότι “θα πρέπει να παραδεχθώµεν ότι
και από θρησκευτικής απόψεως εµφανίζεται η ελληνική φυλή συγκροτηµένη, ενιαία και
1
2

Η Καθηµερινή, 30/6/57, σ.5
ό.π., 15/8/59, σ.7 και 8
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µε τας ίδιας παραδόσεις από της Μυκηναϊκής εποχής. Τούτο είναι σύµφωνον και προς
την ελληνικήν µυθολογίαν, η οποία διά µίαν ακόµη φοράν αποδεικνύεται ως σοβαρά
πηγή αναµφισβητήτων µεγάλων γεγονότων του έθνους µας.” 1

1

Η Καθηµερινή, 15/8/61, σ.5
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7. Οι βυζαντινές αρχαιότητες
Οι αναφορές στις βυζαντινές αρχαιότητες δε θα µπορούσαν να απέχουν από το
γενικό εθνικιστικό κλίµα της εποχής. Τα αρθρα που πραγµατεύοταν τα βυζαντινά
µνηµεία, διαπνέονταν από το ίδιο αίσθηµα υπερηφάνειας και ιστορικής υπεροχής που
χαρακτήριζε τους συντάκτες, όταν µιλούσαν για τις προγενέστερες αρχαιότητες. Το
Βυζάντιο, η Πόλη, οι ναοί, τα ερείπια του βυζαντινού κόσµου, που βρίσκονται διάσπαρτα
στις χώρες των Βαλκανίων, αποκτούσαν ειδικό περιεχόµενο όταν συνδυάζονταν µε το
θρύλο του Μαρµαρωµένου Βασιλιά, την Άλωση της Πόλης, τα Ανάκτορα των
Παλαιολόγων, την Αγιά Σοφιά. Για τους αρθρογράφους της Καθηµερινής το Βυζάντιο
ήταν ένας κόσµος που συνδύαζε στοιχεία παραµυθιού µε πρίγκηπες και βασιλιάδες µε
σύνδροµα αλυτρωτισµού και “χαµένων πατρίδων”. Ο λαϊκός στίχος “πάλι µε χρόνια µε
καιρούς πάλι δικά µας θα’ναι” φαίνεται ότι βρήκε µεγαλύτερη απήχηση στη γενιά αυτών
των χρόνων παρά στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης που εκδιώχθηκαν στο
παρελθόν από τους Τούρκους.
Το Βυζάντιο σήµαινε για τους εθνικόφρονες το κύκνειο άσµα του ελληνισµού της
αρχαιότητας. Ήταν το “χρυσό” τέλος µιας ιστορίας που είχε και µια “χρυσή” αρχή. Η
ελληνική φυλή που εµφάνισε της πρώτες της µεγάλες στιγµές µε τις πολύχρυσες
Μυκήνες έφτανε αναλλοίωτη ως τα χρόνια του Βυζαντίου και εξακολουθούσε να
εντυπωσιάζει την οικουµένη µε τα παλάτια της, τους βασιλιάδες και το πνευµατικό
µεγαλείο που τότε έφτανε και στο απόγειό του.
Την 29η Μαίου του 1947, ηµέρα-επέτειο της Άλωσης της Κων/πολης από τους
Τούρκους η εφηµερίδα παρουσίαζε ένα αφιέρωµα στα βυζαντινά ανάκτορα και το
σχετικό άρθρο είχε τον τίτλο “ΤΟ ΜΕΓΑ ΠΑΛΑΤΙΟΝ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
1
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ”.
Τον Οκτώβριο του ’48 ο συνεργάτης της Καθηµερινής Λάµπρος Κοροµηλάς µε
άρθρο του, που αναφερόταν στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, καλούσε τους µαθητές
των σχολείων να το επισκεφθούν γιατί εκεί θα έβρισκαν τα “πειστήρια της
αρχαιοελληνικής τους καταγωγής”. Για το δηµοσιογράφο της Καθηµερινής το Βυζάντιο
αποτελούσε ένα “αναλλοίωτο κρίκο” που συνέδεε τους αρχαίους Έλληνες µε τους
νεότερους.2
Με τις βυζαντινές αρχαιότητες ασχολούταν συχνά και ο καθηγητής του Ε. Μ.
Πολυτεχνείου, Άγγελος Προκοπίου. Με τακτικά σχεδόν άρθρα από το 1950 και εξής
ενηµέρωνε τους αναγνώστες της εφηµερίδας µεταξύ άλλων για το βυζαντινό κόσµο και
την ιστορία του. Το 1952 σε άρθρο του για τη Μονή της Χώρας αναφερόταν στο 13ο
αιώνα λέγοντας, ότι στα χρόνια αυτά ο ελληνισµός απέκτησε τη συνείδηση του ιστορικού
του ρόλου και του πνευµατικού του µεγαλείου.3
Τον Απρίλιο του 1953 ο τέως πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γ. Σωτηρίου
έδωσε συνέντευξη στο συντάκτη Ν.Σ. µε αφορµή το 9ο Βυζαντινολογικό Συνέδριο, που
διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέντευξη αυτή υποστήριξε, ότι οι Βυζαντινοί
υπήρξαν για χίλια χρόνια ο πιο πολιτισµένος λαός του κόσµου. Επίσης εξέφρασε την
άποψη, ότι αφ’ ενός µεν διέσωσαν τον ελληνορωµαϊκό πολιτισµό, αφ’ετέρου δε
1

Η Καθηµερινή, 29/5/47, σ.1
ό.π., 30/10/48, σ.1
3
ό.π., 12/6/52, σ.3 και 4
2
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κληροδότησαν τον δικό τους πολιτισµό στη ∆ύση κατά την εποχή των σταυροφοριών.
Τέλος επισήµανε, ότι στα Βυζαντινολογικά Συνέδρια αναγνωριζόταν, πως “µόνος” και
“άµεσος” κληρονόµος του Βυζαντινού πολιτισµού είναι ο Ελληνισµός.1
Με σκοπιµότητα την ένταξη της Βυζαντινής αρχαιότητας στο πλαίσιο της
ιστορίας του ελληνικού έθνους, όπως το αντιλαµβάνονταν τουλάχιστο οι εθνικόφρονες,
είχε επινοηθεί η άποψη της κληρονοµικής διαδοχής από τον ελληνιστικό και
ελληνορωµαϊκό πολιτισµό στον αντίστοιχο βυζαντινό. Για να προβληθεί η προέλευση
του σύγχρονου ελληνικού κράτους από τη βυζαντινή αυτοκρατορία έπρεπε να
χαρακτηριστεί και αυτή ως ελληνική. Η επίτευξη όµως αυτού του στόχου συνεπαγόταν
την ιστορική συνδεση του Βυζαντίου µε τον προγενέστερο ελληνορωµαϊκό κόσµο. Αν
αυτό µπορούσε να γίνει και µε τον ελληνιστικό ακόµη καλύτερα. Γιατί ο ελληνιστικός
κόσµος µε κάποιο τρόπο συνδεόταν µε τον Κλασικό, ο Κλασικός µέσω των παραδόσεων
µε το Μυκηναϊκό και πήγαινε λέγοντας, αξιοποιώντας τη γνωστή µεταβατική ιδιότητα
των µαθηµατικών. Οι αρθρογράφοι της εποχής αυτής θα ανακουφίζονταν πολύ αν
µπορούσαν να αποδείξουν µε κάποιο τρόπο τη φυσική σχέση του Βυζαντίου και µε τις
απαρχές ακόµη της παρουσίας των Ελλήνων στην γη. ∆εν θα µε εξέπλησσε το
ενδεχόµενο να διαβάσω σε καποιο άρθρο, ότι οι Βυζαντινοι κατάγονται απευθείας από
τους Μυκηναίους.
Το 1963 αποφασίστηκε η οργάνωση έκθεσης βυζαντινών έργων τέχνης στο
Βυζαντινό Μουσείο, η οποία προγραµµατίστηκε για την άνοιξη του επόµενου έτους. Τον
Ιούλιο του ’63 ο Παρασκευαΐδης δηµοσίευσε ένα σχετικό άρθρο µε τίτλο “Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΤΕΧΝΗ-ΤΕΧΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ. Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Θ’ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙ
ΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ∆ΥΣΙΝ.” Μιλώντας για τη σηµασία που είχε η

διοργάνωση της έκθεσης αυτής ο συντάκτης ευελπιστούσε, ότι θα δινόταν η ευκαιρία, να
αναλυθεί η προέλευση του χαρακτήρα της βυζαντινής τέχνης. Ο ίδιος µάλιστα µετέφερε
τη γνώµη του τότε διευθυντή του βυζαντινού Μουσείου, του Μανόλη Χατζιδάκη,
σύµφωνα µε την οποία “η Βυζαντινή τέχνη αποτελούσε συνέχεια της Ελληνιστικής και
Ελληνορωµαϊκής τέχνης εµφανιζοµένης δια της επιδράσεως του Χριστιανισµού µε νέον
πνευµατικόν περιεχόµενον.” Επίσης αναφερόταν και η άποψη των διοργανωτών της
έκθεσης οι οποίοι εξηγούσαν, ότι “η Βυζαντινή τέχνη πρέπει να θεωρήται ως
συνεχίζουσα κυρίως την ελληνιστικήν παράδοσιν και προσφέρουσα ζωντανήν και
αδιάλειπτον µαρτυρίαν των ουµανιστικών αρχών, αι οποίαι αποτελούν την βάσιν του
ευρωπαϊκού πολιτισµού.” 2
Τον Απρίλιο του ’64 εγκαινιάστηκε στο Ζάππειο η µεγάλη έκθεση των
Βυζαντινών εκθεµάτων από όλο τον κόσµο. Πληροφορούµαστε γι’ αυτήν στο άρθρο του
Παρασκευαΐδη µε τίτλο “ΤΗΝ 1ην ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑΝ ΕΙΣ
ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ. Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΑ ΠΡΟΒΑΛΗ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΙΝ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑΝ ΗΣΚΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑΣ ΧΩΡΑΣ.” Ο τίτλος από µόνος του δείχνει πάντα

το πνεύµα και τη σκοπιµότητα του γράφοντος. Η έκθεση προκαλούσε το ενδιαφέρον του
συντάκτη, επειδή συνδεόταν η ελληνιστική αρχαιότητα µε τους µεταγενέστερους
βυζαντινούς χρόνους. Μιλώντας στο άρθρο του για το χαρακτήρα της βυζαντινής τέχνης
1
2

Η Καθηµερινή, 12/4/53, σ.3 και 4
ό.π., 7/7/63, σ.9 και 10
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επισήµαινε: “Κατά τους διοργανωτάς της Εκθέσεως των Αθηνών, η Βυζαντινή τέχνη
πρέπει να θεωρήται ως συνεχίζουσα κυρίως την ελληνικήν παράδοσιν και προσφέρουσα
ζωντανήν και αδιάλειπτον µαρτυρίαν των ουµανιστικών αρχών, αι οποίαι αποτελούν την
βάσιν του ευρωπαϊκού πολιτισµού.” 1
Στα πλαίσια αυτής της ίδιας έκθεσης δόθηκε µία διάλεξη στο θέατρο της Λυρικής
Σκηνής από τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Παναγιώτη Μιχελή, ο οποίος σύµφωνα µε
το σχετικό άρθρο του Παρασκευαΐδη µίλησε “περί των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών και
της αισθητικής αξίας της καλλιτεχνίας που είχε αναπτυχθή υπό του Ελληνισµού της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.” Στην οµιλία αυτή ο Μιχελής έδωσε στον κόσµο να
καταλάβει, ότι το Βυζάντιο πρέπει να εκλαµβάνεται αφ’ ενός ως συνέχεια του
ελληνιστικού κόσµου αφ’ ετέρου ως η πρώτη µορφή της Ευρώπης. Χαρακτηριστικά
ανακοίνωσε: “Αν σκεφθούµε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισµός δεν είναι άλλο τι παρά ένα
κράµα Ελληνικής παιδείας, Ρωµαϊκού δικαίου και Χριστιανικής θρησκείας, τότε πρέπει
να αναγνωρίσωµεν ότι το Βυζάντιον υπήρξε η πρώτη µορφή της Ευρώπης και ότι η
Βυζαντινή τέχνη δικαιούται ασφαλώς του τίτλου: τέχνη ευρωπαϊκή. Εποµένως η τέχνη
του Βυζαντίου είναι κληρονόµος ωρισµένων αξιών της αρχαιότητος, τας οποίας διά
µέσου του Μεσαίωνος µεταλαµπαδεύει µέχρις ηµών, δεδοµένου ότι εις τον χώρον της
Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και ιδιαιτέρως εις την Ελλάδα, το Βυζάντιον
εξακολουθεί να είναι παράδοσις ζώσα.” 2
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία συνεπώς αποτελούσε σηµαντική ιστορική και
πολιτισµική αναφορά για την αρθρογραφία της εποχής. Ο Βυζαντινός Ελληνισµός
προβαλλόταν ως ο άµεσος πρόγονος του ελληνικού Κράτους, ενός Κράτους, που
ιδρύθηκε και οργανώθηκε τον 19ο αιώνα. Η αλήθεια είναι, ότι αυτές οι ιδέες
εξυπηρετούσαν όλα τα ιδεολογικά µοντέλα που είχαν στο µυαλό τους οι εθνικιστές της
περιόδου, που εξετάζουµε: τη µοναρχία, την ορθόδοξη θρησκεία, τον οικουµενικό
ελληνισµό, τον ελληνοχριστανικό πολιτισµό. Το Βυζάντιο εµφανίζόταν σαν “γλυκειά
ανάµνηση” ή “νοσταλγική αναπόληση”. Ήταν το αµέσως προηγούµενο στάδιο της
πορείας της ελληνικής φυλής. Την άνοιξη του 1966 ο Παρασκευαΐδης σε άρθρο του για
τις ανασκαφές του τότε εφόρου Κεντρικής Μακεδονίας Φ. Πέτσα στην αρχαία αγορά της
Θεσσαλονίκης, διατράνωνε µε περηφάνεια: “είµεθα λαός άξιος να εµφανίζεται ως
κληρονόµος του πολιτισµού της αρχαίας Ελλάδας και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας”.3

1

Η Καθηµερινή, 29/3/64, σ.5 και 6
ό.π., 15/5/64, σ.5
3
ό.π., 17/4/66, σ.9 και 10
2

34

Β. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ
Οι αρχαιότητες που συνδέονται µε το ελληνικό παρελθόν αλλά ανήκουν σε άλλα
κράτη, είχαν τη δική τους ξεχωριστή σηµασία στην αρχαιολογική αρθρογραφία της
Καθηµερινής. Ενίοτε οι αναφορές αυτές ήταν διαποτισµένες από έντονο εθνικιστικό
ύφος. Η διασπορά των ελληνικών µνηµείων σε διάφορα µέρη του κόσµου προβλήθηκε
κατά κόρον από τις στήλες της εφηµερίδας. Ο αναγνώστης σίγουρα εντυπωσιαζόταν για
το µεγαλείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού, τα ίχνη του οποίου ανακαλύπτονταν από
τη Σουηδία µέχρι τα νησιά Μπαχρέιν και από τη Ρωσία µέχρι τη νότια Αίγυπτο. Οι
αναφορές στις ανασκαφές ελληνικών πόλεων και οι ειδήσεις για τα ελληνικά µνηµεία
που έρχονταν στο φως ήταν συχνότατες. Η όποια ανακάλυψη ελληνικού κατάλοιπου σε
οιοδήποτε µέρος του κόσµου παρουσιαζόταν πολλές φορές µε εντυπωσιακούς τίτλους,
που κραύγαζαν για την οικουµενικότητα του αρχαίου Ελληνισµού. Η εθνικιστική
ιδεολογία των αρθρογράφων, θα µπορούσα να πω, ότι µε όλες αυτές τις αναφορές
δικαιωνόταν. Ο αναγνώστης δε, βαυκαλιζόταν για το ένδοξο παρελθόν του. Αγόραζε την
εφηµερίδα και µε υπερηφάνεια καµάρωνε για τα “κατορθώµατα” των προγόνων του.
Θεωρούσε ότι, όποια πέτρα κι αν σήκωνε, από κάτω θα έβρισκε τα αποµεινάρια του
πολιτισµού των παππούδων του.
Έκρινα σκόπιµο να συγκεντρώσω σ’ αυτή την έρευνα όλες τις αναφορές, που
δηµοσιεύτηκαν σε 23 χρόνια από τις στήλες της εφηµερίδας και ασχολούνταν µε τις
ελληνικές αρχαιότητες του εξωτερικού. Είναι αλήθεια, ότι οι τιτλοι δεν είχαν πάντοτε
ακραιφνώς εθνικιστικό τόνο ή και το ίδιο το περιεχόµενο των αναφορών δεν
χαρακτηριζόταν πάντα από τη συνήθη εθνικιστική διάθεση. Γεγονός όµως είναι, ότι η
συστηµατική προβολή όλων αυτών των µνηµείων εξυπηρέτησε την εθνικιστική µανία.
Αν ρίξουµε µια µατιά στα στατιστικά στοιχεία, που προκύπτουν από τη µελέτη αυτή, θα
διαπιστώσουµε, ότι από τις συνολικά 181 αναφορές, οι 49 παρουσίαζαν ελληνικές
αρχαιότητες της Τουρκίας. Οι εντάσεις µε τη γείτονα χώρα υποδαυλίζονταν από την
αρχαιολογική αρθρογραφία, που προσπαθούσε µε κάθε τρόπο να αποδείξει, ότι το
παρελθόν της Τουρκίας είναι ελληνικό. Όπως ελληνική, εξαιτίας του “Κυπριακού”
έπρεπε να φανεί και η Κύπρος. Συνολικά 50 αναφορές υπενθύµιζαν στους Έλληνες
πολίτες, ότι η Μεγαλόνησος έβριθε ελληνικών αρχαιοτήτων και ότι µόνο η Ελλάδα
σχετίζεται ιστορικά µε το νησί. Επίσης αρκετά ήταν και τα δηµοσιεύµατα, που
παρουσίαζαν της ελληνικές αρχαιότητες της Ιταλίας, συγκεκριµένα 29. (βλ. τον πίνακα
στη σελ. 74) ∆εν πρέπει να λησµονούµε πως οι αρχαίες ελληνικές πόλεις τις Κάτω
Ιταλίας και της Σικελίας συναποτελούσαν τη Μεγάλη Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα είχε
ανάγκη από πολλές Μεγάλες Ελλάδες.
Από το 1945 µέχρι το 1967 ο αρχαίος ελληνικός κόσµος προβλήθηκε σε όλο του
το εύρος. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του συνεργάτη της Καθηµερινής Stewart
Perowne, που το 1963, σε άρθρο του για τις ελληνικές αρχαιότητες της Ευρώπης,
αναφωνούσε: “Ένας Ελληνισµός εις την Αφρικήν, την Ασίαν και την Ευρώπην δίδει την
εντύπωσιν µίας και µόνης οικογενείας.” Ο αρθρογράφος είχε εντυπωσιαστεί από το
πλήθος των ελληνικών µνηµείων, που αναστηλώνονταν ή ανακαλύπτονταν σε άλλα
κράτη, σε χώρους έξω από τα ελληνικά σύνορα. Με τις αρχαιολογικές εργασίες σ’ αυτά
τα µνηµεία θεωρούσε, ότι αφυπνιζόταν το “κοιµώµενον κάλλος”. Γι’ αυτό και σηµείωνε
σχετικά: “Αποτέλεσµα όλης αυτής της συντονισµένης αφυπνίσεως του κοιµωµένου
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κάλλους της Ελλάδας είναι ότι η εικών µας της Ελλάδος επλουτίσθη µεγάλως. ∆εν την
φανταζόµεθα πλέον ως µίαν τροφόν προικισµένων αλλά φιλέριδων τέκνων αλλ’ ως µίαν
απλωµένην και µεγάλην οικογένειαν µε κλάδους εις τρεις ηπείρους…” 1 Και πραγµατικά
η Ελλάδα των τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής ήταν η Ελλάδα,
που αποκαλυπτόταν αργά αλλά σταθερά από τη συστηµατική ενασχόληση της
αρθρογραφίας µε τις ελληνικές αρχαιότητες του εξωτερικού. Η ελληνική φυλή, η οποία
δοξάστηκε µε τόση συνέπεια από τις στήλες της Καθηµερινής εκείνης της εποχής,
χρειαζόταν να έχει και µια αντάξιά της γεωγραφική έκταση, που µολονότι δεν
απολάµβανε πλέον την επικυριαρχία της, και µόνη αυτή η ανάµνηση των παλαιών
µεγαλείων την καθιστούσε στα µάτια και τα αυτιά του αναγνώστη ανώτερη από τις
υπόλοιπες.
Η κατάταξη των άρθρων, των ανακοινώσεων, και των ειδήσεων που ακολουθούν
έχει γίνει µε βάση τη χώρα στην οποία αναφέρονταν τα δηµοσιεύµατα, δίοτι η κατα χώρα
επισκόπηση παρέχει µια πιο σφαιρική αποτίµηση των δεδοµένων.

Ι. Τουρκία
Η Τουρκία και οι αρχαιότητές της απασχόλησαν τις στήλες της Καθηµερινής
αρκετές φορές. Το ενδιαφέρον, όπως είναι φυσικό, είχε στραφεί στις αρχαιότητες της
Κωνσταντινούπολης και των πόλεων των παραλίων της Μικράς Ασίας. Από τη µια η
Κωνσταντινούπολη ήταν η “Βασιλεύουσα”, η ένδοξη πόλη του Βυζαντίου, το σύµβολο
του Βυζαντινού Κράτους. Οι ελληνικές αποικίες από την άλλη λειτούργησαν ως προβολή
του θρύλου των χαµένων πατρίδων του 1922 σ’ ένα αρχαιότερο επίπεδο και
προβάλλονταν από την αρθρογραφία ως αποδείξεις της αρχαίας ελληνικότητας της
Μικράς Ασίας. Με δυο λόγια, η Τουρκία, παρουσιαζόταν ως µία χώρα που
αρχαιολογικά, ιστορικά, ακόµη και µυθολογικά συνδεόταν µε την Ελλάδα. Αφηνόταν να
εννοηθεί δηλαδή, ότι οι Έλληνες είχαν δικαιώµατα και αξιώσεις στην περιοχή από την
πολύ µακρινή αρχαιότητα. Ας δούµε όµως µια συνοπτική καταγραφή αυτών των
αναφορών:
•

16/6/46: “ΕΝΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΕΙΜΗΛΙΟΝ. ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΦΩΣ ΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ”. Το άρθρο αναφερόταν στις εργασίες των Γερµανών στις

τοιχογραφίες του 5ου αιώνα στο ναό της Αγίας Ευφηµίας, που βρίσκεται στην
Κωνσταντινούπολη. Η Πόλη και οι αρχαιότητες της προσήλκυαν πάντοτε το
ενδιαφέρον της εφηµερίδας, όπως θα δούµε και παρακάτω. 2
• 29/5/47: “ΤΟ ΜΕΓΑ ΠΑΛΑΤΙΟΝ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ” . Έχει γίνει λόγος
στο Α΄ Μέρος, στο κεφάλαιο για τις “Βυζαντινές αρχαιότητες”. (βλ.σελ.30)
Υπενθυµίζω, ότι το αφιέρωµα δηµοσιεύτηκε στην επέτειο της Άλωσης της Πόλης από
τους Τούρκους. 3
• 27/4/48: “ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ. ΝΕΟΝ ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟΝ. Η
ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ

1

ΜΙΑΣ

Η Καθηµερινή, 25/7/63, σ.6
ό.π., 16/6/46, σ.1
3
ό.π., 29/5/47, σ.1
2

ΧΑΜΕΝΗΣ

ΠΟΛΕΩΣ

ΣΤΟ

ΚΑΡΑ-ΤΕΠΕ

ΕΝΙΣΧΥΕΙ

ΤΗΝ
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του καθηγητή John Garstang. Το
άρθρο µας ενηµέρωνε για τις ανασκαφές σε µια χεττιτική πόλη στο όρος Ταύρος της
Τουρκίας. Η λέξη “∆ανουνα” που βρέθηκε σε αραµαϊκή επιγραφή θα µπορούσε να
συσχετιστεί µε το οµηρικό “∆αναός” κατά τον καθηγητή, ο οποίος υποστήριζε, ότι η
ανακάλυψη αυτή παρέπεµπε στο ελληνικό-οµηρικό παρελθόν της ευρύτερης περιοχής.
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΕΩΣ”,

1

•

•

•

•

•

•

•

•

1

15/2/51: “Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. ΝΕΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ”.
Η ανταπόκριση του Harry Whyte από το Ρώυτερ αναφερόταν σε ρωµαϊκές και
βυζαντινές αρχαιότητες, που ανακαλύφθηκαν µπροστά από το ναό της Αγ. Σοφίας της
Κων/πολης. 2
10/4/51: “Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΦΙΑΝ”
του ανταποκριτή των Times. Γινόταν αναφορά στα ερείπια των προχριστιανικών ναών
του Απόλλωνα, της Αφροδίτης και της Αρτέµιδος, που ανακαλύφθηκαν στην
Κων/πολη. 3
2/5/51: “Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙ∆ΩΤΩΝ. ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟΤΕΡΟΝ
ΜΩΣΑΪΚΟΝ ΕΙΚΟΝΙΖΟΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ”. Η είδηση πληροφορούσε για
την αποκάλυψη στην Κων/πολη και πάλι του γνωστού ψηφιδωτού του 14ου αιώνα στη
Μονή της Χώρας. 4
3/7/51: “ΤΟ ΜΕΓΑ ΜΝΗΜΕΙΟΝ. ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΦΙΑΝ” του
ανταποκριτη των Times και της Καθηµερινής. Γινόταν λόγος για την αποκάλυψη των
ψηφιδωτών µε τις µορφές πατριαρχών που κοσµούσαν τα θυρώµατα του ναού της
πρωτεύουσας του Βυζαντίου. 5
29/5/52 και 6/6/52: “ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙ. ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”. Πρόκειται για άρθρο
του Άγγελου Προκοπίου, ο οποίος παρουσίαζε το µνηµείο µε λυρικές παροµοιώσεις
και δραµατικές περιγραφές, για τις οποίες γίνεται εκτενέστερος λόγος στο κεφάλαιο
6
“ΤΟ ΤΟΠΙΟ” (σελ.92).
12/6/52: “ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙ. Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ”. Ο Άγγελος Προκοπίου
και πάλι παρουσίαζει τη βυζαντινή µονή της Κων/πολης 7 (βλ.και Α΄Μέρος, κεφ.7,
σελ. 30).
1/1/53: “ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΑΙ
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΓΑ ΠΑΛΑΤΙΟΝ TΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ”. Το
άρθρο του αρχαιολόγου Talbot Rice αναφερόταν στις εργασίες των µωσαϊκών του
Μεγάλου Ανακτόρου της Πόλης. 8
10/1/53: “Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΑΠΑΝΗΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ. ΕΙΣ ΤΟ ΓΟΡ∆ΙΟΝ,
ΟΠΟΥ Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΕΚΟΨΕ ΤΟΝ ∆ΕΣΜΟΝ”. Ο Robert Young, επικεφαλής της
αµερικανικής αποστολής στην αρχαία Φρυγία µας ενηµέρωνε για την πρόοδο των

Η Καθηµερινή, 27/4/48, σ.3
ό.π., 15/2/51, σ.1
3
ό.π., 10/4/51, σ.1
4
ό.π., 2/5/51, σ.1
5
ό.π., 3/7/51, σ.1
6
ό.π., 29/5/52, σ.3 και 6/6/52, σ.3
7
ό.π., 12/6/52, σ.3 και 4
8
ό.π., 1/1/53, σ.7
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ανασκαφών σε µία πόλη, που η δηµοσιογραφική της προβολή οφειλόταν στη σύνδεσή
της µε την πορεία του Μ. Αλεξάνδρου. 1
29/1/53: “ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙ ΤΗΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ. ΠΩΣ Ι∆ΡΥΘΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΦΘΗ Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΣΜΥΡΝΗ”. Πρόκειται για
άρθρο του Ν.Σ., ο οποίος αναφερόταν στα πορίσµατα των ανασκαφών του John Cook,
διευθυντή της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής, στην τοποθεσία Μπαϊρακλί της
Σµύρνης. Από αυτά προέκυπτε, ότι η Σµύρνη είχε κατοικηθεί γύρω στο 3.000 π.Χ.
από ένα λαό που είχε συγγενική σχέση µε τον πολιτισµό που άκµασε την ίδια περίοδο
στη Λέσβο και την Τροία. Επίσης σύµφωνα µε το δηµοσίευµα πρώτοι Έλληνες της
Σµύρνης ήταν οι Αιολείς που εγκαταστάθηκαν εκει πριν από το 1.000 π.Χ., ενώ από
τον 9ο αιώνα η περιοχή δέχτηκε την επικυριαρχία των Ιώνων. 2
2/4/54: “Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΞΑΝΘΟΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
∆ΙΑΦΩΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ”. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ από το Παρίσι,
ο Demargne, καθηγητής της Σορβόνης και ανασκαφέας της αρχαίας Ξάνθου,
υποστήριξε σε ανακοίνωσή του στην Ακαδηµία των Επιγραφών και των Γραµµάτων,
ότι µε βάση τα ευρήµατα η πόλη αυτή της Μικράς Ασίας φαίνεται να ήκµασε από τότε
που ασκήθηκε πάνω της η ελληνική επίδραση, δηλ. από τον 4ο π.Χ. αιώνα. 3
3/5/55: “ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΙΓΛΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΜΩΣΑΪΚΑ
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.” Ο τίτλος παρέπεµπε στο “βυζαντινό µεγαλείο”. Το άρθρο
µας πληροφορούσε για τις εργασίες αποκατάστασης των µωσαϊκών της Μονής της
Χώρας από το Βυζαντινό Ινστιτούτο της Βοστώνης.4
19/6/55: “ΟΙ ΧΕΤΤΑΙΟΙ ΚΑΙ Ο ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. ΤΙ Θ’ ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥΝ ΑΙ ΝΕΑΙ
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΜΠΕΫΚΕ ΣΟΥΛΤΑΝ.” Ο αρχαιολόγος J. Garstang µε το άρθρο του
αυτό µας ενηµέρωνε για την ανακάλυψη ενός οικοδοµήµατος ανακτορικού τύπου
στην Τουρκία, το οποίο του θύµιζε πολύ το ανάκτορο της Κνωσού. Οι µεγάλοι
διάδροµοι µε τις ψηλές οροφές καθώς και οι λουτρικές και θερµαντικές
εγκαταστάσεις έµοιαζαν µε τα αντίστοιχα της Κνωσού. Ο αρχαιολόγος υπέθετε, ότι
στην περιοχή αυτή ίσως είχαν καταφύγει Κρήτες ευγενείς µετά από την επίθεση των
Μυκηναίων και την πτώση της Κνωσού. 5
6/3/56: “ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. ΜΩΣΑΪΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ
ΜΕΓΑ ΠΑΛΑΤΙΟΝ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ.” Η είδηση ερχόταν από το
Λονδίνο και αναφερόταν στην προβολή φωτογραφιών βυζαντινών µωσαϊκών από τον
Talbot Rice στη Βασιλική Αρχαιολογική Εταιρεία. Επρόκειτο για τα µωσαϊκά που
είχαν προκύψει από τις εργασίες του Rice στο “Μέγα Παλάτιον των Βυζαντινών
Αυτοκρατόρων”. 6
12/5/56: “ΠΟΘΕΝ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΟΙ ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΘΡΥΛΟΙ. ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΟΥ ΜΠΕΪΚΕ
ΣΟΥΛΤΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ.” Άλλο ένα άρθρο του John Garstang, µε το οποίο
προσπαθησε να συσχετίσει το οικοδόµηµα που ανακάλυψε στην περιοχή Μπεϊκέ

Η Καθηµερινή, 10/1/53, σ.1 και 3. Επίσης βλ. και 11/1/53, σ.3
ό.π., 29/1/53, σ.3
3
ό.π., 2/4/54, σ.1
4
ό.π., 3/5/55, σ.3
5
ό.π., 19/6/55, σ.4
6
ό.π., 6/3/56, σ.3
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Σουλτάν κοντα στις πηγές του ποταµού Μαιάνδρου µε κρητικά οικοδοµήµατα και δη
το ανάκτορο της Κνωσού 1 (βλ. παραπάνω 19/6/55).
26/1/58: “Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ. ΑΙ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΕΡΑΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΙΣ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ.” Το άρθρο
προέβαινε σε µια συνοπτική αποτίµηση των ανασκαφών στην Τουρκία. Μεταξύ
άλλων αναφερόταν και στις ελληνικές θέσεις που ανασκάπτονταν, όπως η Πέργη και
η Σίδη στην Παµφυλία, η Κλάρος στη δυτική Μικρά Ασία. Κατά τον αρθρογράφο το
µαντείο του Απόλλωνα στην Κλάρο αποτελούσε και την πιο σηµαντική αρχαιολογική
ανακάλυψη των τελευταίων εκείνων χρόνων στην περιοχή. 2
11/2/58: “ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΦΕΣΟΥ. ΑΝΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ∆ΥΟ
ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ.” Το δηµοσίευµα υπογραφόταν από τον Franz
Miltner, διευθυντή των ανασκαφών του Αυστριακού Ινστιτούτου στην Έφεσο. Από τις
ανασκαφές των Αυστριακών προέκυψαν βυζαντινές αλλά και ρωµαικές αρχαιότητες,
όπως τα αγάλµατα της Αρτέµιδος, που ανέφερε και ο τίτλος. Το ένα από τα αγάλµατα
βρέθηκε σε ιωνική κιονοστοιχία ενώ το δεύτερο στο ναό της Εστίας.3
14/10/58: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΝΤΟΥ. ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ.” Άλλο ένα
άρθρο που έγραψε ο Talbot Rice, διευθυντής των ερευνών στην Τραπεζούντα, και
ενηµέρωνε για τις εργασίες καθαρισµού που γίνονταν στις τοιχογραφίες αυτής της
βυζαντινής εκκλησίας του 13ου αιώνα. 4
21/10/58: “Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ. ΕΝΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟΝ
ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΨΗΦΙ∆ΩΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΝΤΑΓ ΠΑΖΑΡΙ”, του Michael
Gough, καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου. Ο καθηγητής µε το άρθρο
του αυτό ανέφερε, ότι στο χωριό Νταγ Παζαρί του όρους Ταύρου ανακαλύφθηκε
µωσαϊκό µε χριστιανικά αλλά και ειδωλολατρικά σχέδια στο νάρθηκα µιας εκκλησίας
του 5ου ή 6ου αιώνα. 5
15/3/59: “ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΑΘΗ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ Ο Α∆ΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΕΩΣ ΛΥΚΟΣ. Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ.” Το άρθρο του Μίλτη
Παρασκευαΐδη αναφερόταν στις ανασκαφές της Μικρασιατικής πόλης Ξάνθου στην
περιοχή της αρχαίας Λυκίας. Η Ξάνθος, σύµφωνα µε το συντάκτη από τον 6ο π.Χ.
αιώνα είχε δεχτεί την επίδραση του ελληνικού πολιτισµού. Η Λυκία πάλι κατά την
ελληνική µυθολογία είχε ιδρυθεί από το Λύκο, τον αδελφό του Αιγέα και εγγονό του
Κέκροπα. Αυτό και µόνο αρκούσε, για να µας υπενθυµίσει ο Παρασκευαΐδης την
αρχαιόθεν ελληνικότητα της περιοχής. Το γεγονός της ίδρυσης της Λυκίας από το
Λύκο µάλιστα το τοποθέτησε χρονικά στη µυκηναϊκή εποχή, όµως προς απογοήτευσή
του δεν προέκυψαν µυκηναϊκές αρχαιότητες από τις ανασκαφές. 6
2/6/59: “Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ. ΣΑΡ∆ΕΙΣ, Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΤΟΥ ΚΡΟΙΣΟΥ. ΝΕΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΥ∆ΙΚΗΝ, ΡΩΜΑΪΚΗΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ
ΠΟΛΙΝ.” Το άρθρο υπογραφόταν από κοινού από τους George Hanfmann, του

Η Καθηµερινή, 12/5/56, σ.4
ό.π., 26/1/58, σ.7
3
ό.π., 11/2/58, σ.3 και 4
4
ό.π., 14/10/58, σ.3 και 4
5
ό.π., 21/10/58, σ.3 και 4
6
ό.π., 15/3/59, σ.7 και 8
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Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ και Α. Henry Detweiler του Πανεπιστηµίου του
Κόρνελλ που ήταν οι επικεφαλής των ανασκαφών. Η λέξη “Ελληνισµός” στον τίτλο
του άρθρου παρέπεµπε στο ναό της Αρτέµιδας και σε βυζαντινά νοµίσµατα της
εποχής του Ηρακλείου (7ου αιώνα), που βρέθηκαν στην ίδια πόλη.1
• 10/11/59: “ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ. ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΦΩΣ ΕΙΣ ΣΑΡ∆ΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ.” Στην ίδια
αποστολή της προηγούµενης αναφοράς µας παρέπεµπε κι αυτή η ανταπόκριση από τη
Νέα Υόρκη. Στην περιοχή των αρχαίων Σάρδεων ανακαλύφθηκε ένας νεκρικός
θάλαµος καθώς κι ένα µεγάλο αγγείο της ελληνιστικής εποχής. Μάλιστα ο
ανταποκριτής µας ενηµέρωνε, ότι κάτω από το θάλαµο βρέθηκαν και τα αρχαία
Λυδικά τείχη της εποχής του Κροίσου. 2
• 14/2/60: “ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ. ΤΑ
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΕΡΓΑΜΟΥ.” Ο Παρασκευαΐδης ενηµέρωνε τους αναγνώστες του για άλλο ένα

µνηµείο του Ελληνισµού της Μ.Ασίας, το Ασκληπιείο της Περγάµου. Αφορµή
στάθηκαν οι ανασκαφές των Γερµανών, οι οποίοι στις ανασκαφές που διενήργησαν
εκεί κατα τα έτη 1957-59, αποκάλυψαν στοιχεία για την ελληνιστική φάση του
Ασκληπιείου, σε αντίθεση µε τις προ του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου ανασκαφές στην
περιοχή, που είχαν αποδώσει συµπεράσµατα µόνο για τη ρωµαϊκή φάση αυτού του
µνηµείου. Η εποχή της ακµής του Ασκληπιείου της Περγάµου, όπως σηµείωνε ο
Παρασκευαΐδης ήταν ο 2ος π.Χ. αιώνας, µολονότι αυτό είχε κτιστεί από τον 4ο π.Χ.
αιώνα. 3
• 12/7/60: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ ΤΟΥ ΛΥ∆ΟΥ ΚΡΟΙΣΟΥ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΑΡ∆ΕΙΣ”. ΄Ενα χρόνο µετα την προηγούµενη αναφορά τους από
τις Σάρδεις οι George Hanfmann και Α. Henry Detweiler ενηµέρωναν και για νέα
ελληνικά κατάλοιπα που προέκυψαν µε τις ανασκαφές του 1960. Εκτός από
ελληνιστικούς τάφους και βυζαντινά κτίσµατα προέκυψαν και αρχαϊκά ευρήµατα. Σε
ένα λυδικό σπίτι συγκεκριµένα ανακαλύφθηκαν αρχαϊκά αγγεία από τη Ρόδο, τη Σάµο
και την Εύβοια. 4
• 9/10/60: “Η ΣΚΑΠΑΝΗ ∆ΙΑΦΩΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ. ΑΙ
ΑΓΓΛΟΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑΣ ΣΜΎΡΝΗΣ.” Το άρθρο αυτό
αναφερόταν στα πορίσµατα των ανασκαφών του John Cook, του Πανεπιστηµίου του
Μπρίστολ και του Ekrem Akurgal, του Πανεπιστηµίου της Άγκυρας, στη θέση που
βρισκόταν η αρχαία Σµύρνη. Η θέση της νεότερης Σµύρνης είναι η ίδια από την εποχή
του Μ. Αλεξάνδρου. Η αρχαιότερη όµως βρισκόταν κοντά στο χωριό Μπαϊρακλί,
γύρω στα τέσσερα χιλιόµετρα βορειότερα. Με το άρθρο φυσικά προβαλλόταν η
ελληνικότητα της αρχαίας πόλης. Ο Παρασκευαΐδης ακόµη πληροφορούσε, ότι στην
αρχαία θέση είχαν βρεθεί ερείπια οικιών από την Εποχή του Χαλκού. Η ακµή της
πόλης ωστόσο σηµειώθηκε κατά τους ιστορικούς χρόνους, αρχικά υπό την κυριαρχία
των Αιολέων, κυρίως όµως από τον 8ο π.Χ. αιώνα και εξής, όταν η πόλη τέθηκε υπό
το κράτος των Ιώνων. Η ακµή αυτή διεκόπη γύρω στο 600 π.Χ. µε την κατάκτηση της
1
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•

1

πόλης από τους Λυδούς. Αργότερα καταλήφθηκε από τους Πέρσες και διασπάστηκε
σε κώµες. Σύµφωνα µε την παράδοση ο Μ. Αλέξανδρος ένωσε ξανά την πόλη αλλά
αυτή τη φορά την έκτισε σε άλλο σηµείο, στο χώρο που βρίσκεται και σήµερα. 1
7/2/61: “ΑΙ ΠΑΛΑΙΑΙ ΕΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ.” Το άρθρο υπέγραφε ο
David Winfield, ο ένας από τους επικεφαλής των εργασιών στην Αγία Σοφία της
Τραπεζούντας (ο άλλος ήταν ο Talbot Rice) και µας ενηµέρωνε για την έναρξη των
εργασιών στο ιερό βήµα και την αψίδα του ναού, όπου υπήρχαν νωπογραφίες µε θέµα
την εµφάνιση του Χριστού µετά την Ανάστασή του. 2
5/5/61: “ΤΑ ΑΝΙΣΑ. ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑΣ.” Το
δηµοσίευµα του Μίλτη Παρασκευαΐδη αναφερόταν στη σχετική ανακοίνωση του
Γάλλου καθηγητή της Σορβόνης Luis Robert στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας.
Σύµφωνα µε την οµιλία, στην περιοχή Κιουλ Τεπέ της Καππαδοκίας υπήρχε µία πόλη
της 3ης π.Χ. χιλιετηρίδας, η οποία στα ελληνιστικά χρόνια εξελληνίστηκε πλήρως και
απέκτησε την ονοµασία “Άνισα”. Αυτό αποκαλύφθηκε από ένα ψήφισµα που είχε
γραφτεί στα ελληνικά πάνω σε µια ορειχάλκινη πλάκα, η οποία εκτίθεται στο
Μουσείο του Βερολίνου. Ο εξελληνισµός της περιοχής δεν οφειλόταν, όπως
αναφέρεται, στην εγκατάσταση των Ελλήνων, όσο στην επίδραση των φιλελλήνων
βασιλέων της Καππαδοκίας κατά την Ελληνιστική Εποχή. 3
11/5/61: “ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΑΡ∆ΕΙΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΩΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ
ΤΑΜΕΡΛΑΝΟΝ.” Το άρθρο υπογραφόταν από τους ανασκάπτοντες τις αρχαίες Σάρδεις.
Σύµφωνα µε τα νεώτερα πορίσµατα των ανασκαφών των G. Hanfmann και A. Henry
Detweiler στην περιοχή, προέκυπτε, ότι οι Σάρδεις είχαν έρθει σε επαφή µε τον
ελλαδικό πολιτισµό από τον 13ο π.Χ. αιώνα και το συµπέρασµα αυτό προέκυψε από
την εύρεση µυκηναϊκών αγγείων. Αναφερόταν µάλιστα και η µυθολογική παράδοση
σύµφωνα µε την οποία είχαν ιδρύσει εκεί βασίλειο οι “Υιοί του Ηρακλέους.” Στο
αρχαϊκό στρώµα της ανασκαφής ανακαλύφθηκαν ελληνικά αγγεία, κάτι που σύµφωνα
µε τους ανασκάπτοντες αρχαιολογους αποδείκνυε ότι υπήρχε µια “συνέχεια” στην
ελληνική επίδραση στην περιοχή, από τον 13ο µέχρι και τον 7ο π.Χ. αιώνα. 4
13/5/61: “ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΕΝΟΣ ΣΟΦΟΥ. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ.” Το άρθρο
της βυζαντινολόγου Μαρίας Θεοχάρη δηµοσιευόταν στις “Επιφυλλίδες” της πρώτης
σελίδας. Αναφερόταν στην ανακοίνωση του Γάλλου καθηγητή Luis Robert στο
Γαλλικό Ινστιτούτο, για την οποία είχε ήδη γράψει ο Παρασκευαΐδης στις 5/5/61. Με
αφορµή την ανακοίνωση αυτή η Θεοχάρη σηµείωνε, ότι οι ανασκαφές στη Μικρά
Ασία είχαν µεγάλη σηµασία για την Ελλάδα. Μεγάλη σηµασία όµως για την εργασία
αυτή έχουν και τα ίδια τα λόγια της Θεοχάρη: “Εκεί στις µεγάλες πεδιάδες της
Ανατολής, όπου η σκαπάνη ξεθάφει, άλλοτε κάποιο οµηρικό "µέγαρο" κι άλλοτε τα
οστά κάποιου στρατιώτη από τους Μύριους, εκεί έζησε ο Ελληνισµός τις πιο επικές
σελίδες του. Εκεί πάλεψε ο ∆ιγενής µ’ όλα τα σκοτεινά πνεύµατα, που ερχόντουσαν
κατά καιρούς να τον καταπνίξουν. Αντιόχεια, Ταρσός, Έφεσος, τόποι θεογονικοί,
προορισµένοι για ιερές µεταµορφώσεις. Στην Αντιόχεια ακούστηκε για πρώτη φορά η

Η Καθηµερινή, 9/10/60, σ.5 και 8
ό.π., 7/2/61, σ.4
3
ό.π., 5/5/61, σ.3
4
ό.π., 11/5/61, σ.5
2

41

λέξη “Χριστιανός”, στην Ταρσό γεννήθηκε ο απόστολος των εθνών, ο Παύλος. Στην
Έφεσο, χίλια χρόνια έζησε η Θεά Μήτηρ µε το ελληνικό προσωπείο της.” Στη
συνέχεια η Θεοχάρη στάθηκε στις ρήσεις του ελληνιστή Andre Falk: “Τα πνεύµατα
που διψούν για ελληνισµό έχουν τάση να εντοπίζουν την υψηλή καταγωγή του στην
ελληνική χερσόνησο και στο Αρχιπέλαγος, ενώ θα έπρεπε να τον αναζητούν αλλού:
στην Φρυγία, στην Λυδία, στην Βιθυνία.” Στις προτάσεις αυτές του Falk αλλά και της
Θεοχάρη κρύβεται ο ιδεολογικός στοχασµός όλων εκείνων που χρόνια πριν είχαν
οδηγήσει την Ελλάδα σε καταστροφή µέσω της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Όµως
φαίνεται, ότι τα παθήµατα δε γίνονταν µαθήµατα και οι ονειρώξεις της Μεγάλης Ιδέας
συνέχιζαν να ταλαιπωρούν την ελληνική ιστορική επιστήµη, όπως αυτή εκφραζόταν
δια του στόµατος των αρχαιολόγων-συντακτών. 1
• 29/6/62: “∆Ι’ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
Ο Ι∆ΙΟΡΡΥΘΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΑΣΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΜΥΧΟΝ ΤΟΥ ΙΑΣΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ.” Το άρθρο του Μίλτη Παρασκευαΐδη

αναφερόταν στις πληροφορίες, που του είχε δώσει ο διευθυντής της Ιταλικής
Αρχαιολογικής Σχολής Doro Levi για τις ανασκαφές που διενεργούσε η ιταλική
αποστολή στην αρχαία Ίασο, η οποία βρισκόταν µεταξύ της Μιλήτου και της
Αλικαρνασσού. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες αυτές στην περιοχή ανακαλύφθηκαν
τάφοι της Πρωτοκυκλαδικής και της Γεωµετρικής εποχής. Στους δεύτερους µάλιστα
βρέθηκαν και αττικά αγγεία. Το ενδιαφέρον των Ιταλών σύµφωνα µε το Levi
εστιάστηκε εκείνη τη χρονιά στο αρχαίο θέατρο της Ιάσου, που χρονολογείται στον 4ο
π.Χ. αιώνα. 2
• 26/8/62: “ΗΛΙΚΙΑΣ 3.000-3.500 ΕΤΩΝ; ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΙΑΣ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ;” Η είδηση ερχόταν από την Άγκυρα και αναφερόταν στις ανασκαφές του
Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης στην περιοχή του Αϊδινίου και συγκεκριµένα εκεί
που βρισκόταν η αρχαία ελληνική πόλη Αφροδισιάς. Εκτός από το ναό της Αφροδίτης
και το στάδιο της πόλης κατά τις τελευταίες ανασκαφές ανακαλύφθηκε και ένα
άγαλµα, το οποίο ίσως παρίστανε τη θεά, που λατρευόταν στην περιοχή. 3
• 22/2/63: “ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.” Πρόκειται για ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Τουρκικής
Πρεσβείας στην Αθήνα, σύµφωνα µε την οποία ανακαλύφθηκαν εντός σπηλαίων της
Νότιας Τουρκίας πρωτοχριστιανικές εκκλησίες, τις οποίες είχαν διαµορφώσει εκεί οι
Χριστιανοί που κρύβονταν κατά τη διάρκεια των διωγµών. Επίσης πληροφορούµαστε
και για ένα ελληνιστικό άγαλµα που βρέθηκε στην επαρχία Ιζνίκ (Νίκαια) και
θεωρούταν, ότι παρίστανε τη Νίκαια, σύζυγο του βασιλιά Λυσίµαχου και κόρη του
Αντίπατρου. 4
• 26/2/63: “ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ. Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ.” Το άρθρο του
Talbot Rice, ενηµέρωνε για τις εργασίες καθαρισµού και αποκάλυψης των
τοιχογραφιών που είχαν ασβεστωθεί από τους Τούρκους.5
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• 15/5/63:

“ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΑ ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ ΤΩΝ
ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ.” Το άρθρο του Μίλτη

•

•

•

•

1

Παρασκευαΐδη αναφερόταν στις εργασίες που διενεργούσε στην Κωνσταντινούπολη
το Βυζαντινό Ινστιτούτο της Αµερικής. Πληροφορούµαστε για την αποκάλυψη
ψηφιδωτών του 14ου αιώνα στην εκκλησία της Παµµακαρίστου. Ακόµη γινόταν
λόγος για την ανακάλυψη έγχρωµων υαλωµάτων στο ναό του Παντοκράτορος,
στοιχείο που κατά το συντάκτη αποδείκνυε, ότι από το Βυζάντιο µεταδόθηκε η χρήση
των χρωµατισµένων γυαλιών στη ∆ύση. Τέλος δίνονταν πληροφορίες για τις εργασίες
που διενεργούσε το Βυζαντινό Ινστιτούτο και σε άλλη µία εκκλησία, αυτήν της
Θεοτόκου του Λιβός, η οποία χρονολογείται στον 10ο αιώνα. 1
26/5/63: “ΠΩΣ ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ∆Ι’ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΜΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ. Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ
7ου ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ.” Πρόκειται για άρθρο του Παρασκευαΐδη µε θέµα
τις ανασκαφές του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Βιέννης στην Έφεσο. Αναφερόταν
στην ανακάλυψη του Πρυτανείου του 3ου π.Χ αιώνα και στην ανασκαφή της
δηµόσιας αλλά και της εµπορικής Αγοράς της πόλης. Και οι δύο αγορές είχαν
διαµορφωθεί κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Επίσης ενηµέρωνε για τις εργασίες
στο βυζαντινό ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, που χρονολογείται στα χρόνια
του Ιουστινιανού αλλά είχε κτιστεί πάνω σε αρχαιότερο ναό. 2
27/10/63: “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. ΘΑΥΜΑΣΙΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΙΑ΄ΑΙ. ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΝΙΓ∆ΗΝ.” Η ανταπόκριση από την Άγκυρα έκανε
λόγο για τις εργασίες που επιτελούνταν από µια βρετανική αποστολή στην περιοχή της
Νίγδης της Καππαδοκίας, όπου ανακαλύφθηκαν σηµαντικές τοιχογραφίες του 11ου
αιώνα σε µια εκκλησία που είχε λαξευτεί σε βράχο. 3
31/10/63: “ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ. ΑΙ ΧΡΥΣΑΙ
ΣΑΡ∆ΕΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΩΝ.” Ο Παρασκευαΐδης είχε την επιµέλεια
του άρθρου αυτού, το οποίο αναφερόταν σε σχετική ανακοίνωση του καθηγητή του
Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ George Hanfmann, που ήταν επικεφαλής των
ανασκαφών που διενεργούνταν στις Σάρδεις. Με την ανακοίνωση αυτή
γνωστοποιούταν στο ελληνικό κοινό η πορεία των ανασκαφών στην περιοχή. Οι
ανασκαφές προκαλούσαν σύµφωνα µε το συντάκτη και το ελληνικό ενδιαφέρον, αφού
βρέθηκαν σ’ αυτές µυκηναϊκά αγγεία, στοιχείο που αποδείκνυε τις καλές σχέσεις των
κατοίκων της πόλης µε τους Μυκηναίους. Ακόµη ανακαλύφθηκαν αρχαϊκά γλυπτά
που είχαν χρησιµοποιηθεί ως οικοδοµικά υλικά σε κτήρια µεταγενέστερων χρόνων.
Φαίνεται, ότι στις Σάρδεις του 6ου π.Χ αιώνα υπήρχε σηµαντική σχολή ελλήνων
γλυπτών. Όµως και τα ελληνιστικά ευρήµατα της περιοχής, που εξέφραζαν ακόµη
περισσότερο τη σχέση µε τον Ελλαδικό χώρο ήταν αξιοσηµείωτα. Ανάµεσα σ’ αυτά
ξεχώριζε ο ναός της Αρτέµιδος, που είχε κτιστεί την εποχή των Σελευκιδών. 4
14/1/64: “ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ. ΘΑΥΜΑΣΙΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ ΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΝΙΓ∆ΗΝ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ.” Το άρθρο υπέγραφε
ο Μ. Gough, διαυθυντής του Βρετανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Άγκυρας.
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Έχει γίνει ξανά λόγος για τη συγκεκριµένη εκκλησία της Καππαδοκίας σε
ανταπόκριση του Οκτώβρη του 1963 (βλ.παραπάνω 27/10/63). Το συγκεκριµένο
άρθρο, όπως και η ανταπόκριση του Οκτώβρη ενηµέρωναν για τον εικονογραφικό
διάκοσµο της ίδιας εκκλησίας, η οποία βρίσκεται στο χωριό Εσκή Γκιουµούς κοντά
στη Νίγδη. Οι τοιχογραφίες αυτής της βυζαντινής εκκλησίας χρονολογούνται στον
11ο αιώνα. 1
• 8/5/64: “ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΑΙ
ΝΕΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ.” Το άρθρο του
Παρασκευαΐδη αναφερόταν στην ανακοίνωση του βυζαντινολόγου Talbot Rice στη
Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών. Γινόταν λόγος για τις εργασίες στην
Τραπεζούντα, η οποία χαρακτηριζόταν ως “σπουδαία πόλις της αρχαίας Ελληνικής
εποχής”. Ωστόσο σηµειωνόταν, ότι µέχρι τούδε δεν είχαν βρεθεί ελληνικές
αρχαιότητες παλαιότερες από το 1204. Οι εργασίες πάντως της Αγίας Σοφίας
αποκάλυψαν σηµαντικές τοιχογραφίες. Επίσης ο Rice αναφέρθηκε και στις έρευνες
που διεξήγαν οι Βρετανοί στην περιοχή του Εσκή Γκιουµούς της Καππαδοκίας στη
γνωστή εκκλησία µε τις τοιχογραφίες του 11ου-12ου αιώνα. Τέλος ο συντάκτης µας
πληροφορούσε, ότι ο Βρετανός αρχαιολόγος µίλησε και για τις ανασκαφές που
διενεργούνταν στο Αλαχάν της νότιας Τουρκίας και αποκάλυψαν τα ερείπια ενός
µοναστηριακού συγκροτήµατος των Χριστιανών του 5ου και 6ου αιώνα. 2
• 27/5/64: “ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ.” Το άρθρο υπέγραφε ο Hermann Vetters του Αυστριακού
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και ανέφερε τις εξελίξεις από τις ανασκαφές στην αρχαία
Έφεσο. Ανακαλύφθηκαν δωµάτια του 2ου και 1ου π.Χ. αιώνα µε τοιχογραφίες,
ανάµεσα στις οποίες βρέθηκε µια προσωπογραφία του Σωκράτη. Ο αρχαιολόγος στον
επίλογο του άρθρου του επισήµαινε: “Αι ανασκαφαί αυταί, αι οποίαι διεξάγονται εις
την Έφεσον από πολλών ετών, µας παρέχουν µίαν ζωηράν εικόνα της ζωής από των
πρώτων ελληνικών χρόνων µέχρι της εποχής του Βυζαντίου.” 3
• 25/8/64: “ΟΠΟΥ ΣΚΑΒΟΥΝ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ…Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ
Μ.ΑΣΙΑΣ…” Η είδηση αναφερόταν στο περιεχόµενο του “∆ελτίου Τουρισµού”, που

είχε εκδοθεί από την Τουρκική Πρεσβεία της Αθήνας. Το δελτίο αυτό ενηµέρωνε για
την ανακάλυψη των ερειπίων της βυζαντινής εκκλησίας του Αγίου Πολυεύκτου στην
Κωνσταντινούπολη καθώς και την εύρεση στην ίδια περιοχή µιας µαρµάρινης στήλης,
που έφερε επιγραφή από στίχους του Οµήρου. Επίσης γίνόταν λόγος για την
ανακάλυψη της αρχαίας ελληνικής πόλης Αφροδισιάδος στην αρχαία Καρία. Ο τίτλος
αυτής της είδησης είναι χαρακτηριστική περίπτωση προπαγανδιστικής διατύπωσης.
Μάλιστα η χρήση των αποσιωπητικών µετέδιδε και µια επιπλέον συναισθηµατικη
φόρτιση στον αναγνώστη. 4
• 5, 10 και 14/9/65: “ΕΥΜΕΝΗΣ Β΄”. Ο Άγγ. Προκοπίου απο τη στήλη του
“ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ” παρουσίασε ένα αφιέρωµα στο ελληνιστικό βασίλειο
της Περγάµου: στην ιστορία του, στις καλές σχέσεις της δυναστείας των Ατταλιδών
1

ό.π., 14/1/64, σ.5
ό.π., 8/5/64, σ.4
3
ό.π., 27/5/64, σ.5
4
Η Καθηµερινή, 25/8/64, σ.4
2
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1

µε τους Αθηναίους, στα επιτεύγµατα της γλυπτικής τέχνης, όπως η ζωφόρος του
Βωµού του ∆ία. Ο συντάκτης έγραφε χαρακτηριστικά: “Επιδέξιοι διπλωµάτες και
γενναίοι στρατιώτες οι Ατταλίδες αναδείχθηκαν µεγάλοι Μαικήνες των Γραµµάτων
και των Τεχνών του Ελληνισµού.” 1
9/1/66: “ΒΡΕΤΑΝΙΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ. ΜΙΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ Ε΄ΑΙ. ΕΙΣ ΤΗΝ
ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ.” Η ανταπόκριση από την Άγκυρα αναφερόταν στις εργασίες του
Βρετανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (υπό τη διεύθυνση του Μ. Gough) στην
περιοχή του Αλαχάν στην νότια Τουρκία, όπου ανακαλύφθηκε χριστιανικό µοναστήρι
των µέσων του 5ου αιώνα, το οποίο θεωρήθηκε και το αρχαιότερο της Μικράς Ασίας.
Το αρχιτεκτονικό σχέδιο της εκκλησίας της µονής, σύµφωνα µε την ανταπόκριση,
ίσως είχε επηρεάσει τους αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης. 2
4/6/66: “ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΞ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΕΙΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΙΝ. ΝΕΟΝ ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΤΕΧΝΗΝ.” Το άρθρο έγραψε ο R.M.Harrison, διευθυντής των
ανασκαφών που διεξήγαν από κοινού το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του
Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ µε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κων/πολης στα
ερείπια του βυζαντινού ναού του Αγίου Πολυεύκτου. Ο αρχαιολόγος εκτιµούσε, ότι
αυτός ο ναός αποτέλεσε το αρχιτεκτονικό πρότυπο πάνω στο οποίο σχεδιάστηκε η
Αγία Σοφία. 3
6/6/66: “Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΙΝ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΛΥ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΥΓΙΑΣ.” Ο Παρασκευαΐδης µε αυτό το άρθρο έκανε
µια σύντοµη παρουσίαση των ελληνικών αρχαιοτήτων, που είχαν προκύψει από τις
ανασκαφές που διενεργούνταν στην Τουρκία. Στην Τένεδο ανακαλύφθηκε αρχαίο
ελληνικό νεκροταφείο µε ευρήµατα, που χρονολογήθηκαν από τον 6ο µέχρι τον 2ο
π.Χ. αιώνα. Σε άλλες ανασκαφές, στο νεκροταφείο της αρχαίας Πιτάνης βρέθηκαν
αγγεία χρονολογηµένα από τον 8ο µέχρι τον 4ο π.Χ. αιώνα, τα οποία προέρχονταν από
τη Χίο, την Αθήνα και την Κόρινθο. Στην Πέργαµο, στην περιοχή του Ασκληπιείου
αποκαλύφθηκαν έργα ύδρευσης των Ελληνιστικών χρόνων. Από τις ανασκαφές των
Σάρδεων πάλι διαπιστώθηκε µε βάση τα σχήµατα και την εικονογράφηση των
αγγείων, ότι οι τεχνίτες αυτής της πόλης είχαν δεχτεί µεγάλες επιρροές από τον
ελληνικό πολιτισµό. Στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο επίσης βρέθηκαν και πολλά αγγεία
προερχόµενα από τη Χίο, την Έφεσο, την Αθήνα και την Κόρινθο.4
5/8/66: “ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ.” Και αυτό το άρθρο είναι του Παρασκευαΐδη. Για άλλη µια φορά
ασχολούταν µε το ελληνικό παρελθόν της της Μικράς Ασίας. Αφορµή στάθηκε το
βιβλίο του καθηγητη του Πανεπιστηµίου του Μπέλφαστ George Huxley µε τίτλο
“The Early Ionians”, που εκδόθηκε το 1966. Σύµφωνα µε τον Huxley οι Μινωίτες
ήταν οι πρώτοι που είχαν επισκεφθεί τη Μικρά Ασία από το πρώτο ήµισυ της
δεύτερης π.Χ. χιλιετίας. Αυτή η άποψη προέκυπτε από το γεγονός, ότι βρέθηκε
µινωική κεραµεική στη Μίλητο και την Ίασο. Στο δεύτερο ήµισυ της ίδιας χιλιετίας,
που εξασθενησε η δύναµη των Κρητών, άρχισε να εκδηλώνεται η µυκηναϊκή
παρουσία στις µικρασιατικές ακτές. Μυκηναϊκά ευρήµατα γενικά είχαν προκύψει σε

ό.π., 5/9/65, σ.6 (Α΄µέρος) Επίσης 10/9/65, σ.4 (Β΄µέρος) και 14/9/65, σ.6 (Γ΄µέρος)
ό.π., 9/1/66, σ.8
3
ό.π., 4/6/66, σ. 5
4
ό.π., 6/6/66, σ.9 και 10
2
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πολλές πόλεις. Ο συντάκτης ανέφερε τις Κλαζοµενές, την Έφεσο, τις Σάρδεις, την
Αλικαρνασσό, την Μέλασα της Καρίας και την Τελµησσό της Λυκίας. Ωστόσο, όπως
πληροφορούµαστε, δεν είχε εξακριβωθεί αν κάποιες από τις πόλεις αυτές
αποτελούσαν και αποικίες των Μυκηναίων. 1
• 1/12/66: “Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ. ΑΙ ΣΑΡ∆ΕΙΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΦΟΡΟΝ ΠΑΚΤΩΛΟΝ ΗΣΑΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΑΙ ΤΟΝ ΙΒ΄ ΚΑΙ ΙΑ΄ΑΙΩΝ. Π.Χ.” Ο
Παρασκευαΐδης διακήρυσσε πανηγυρικά τα δεδοµένα από τις ανασκαφές που
διεξήγαγαν στις Σάρδεις απο κοινού η Αµερικάνικη Σχολή Ανατολικών Ερευνών και
τα Πανεπιστήµια του Χάρβαρντ και του Κόρνελλ. Ο συντάκτης ανέφερε την
ανακάλυψη µυκηναϊκών αγγείων, που χρονολογούνται στον 12ο και 11ο π.Χ. αιώνα
και επισήµαινε: “Αποδεικνύεται ήδη ότι οι Έλληνες που είχαν εκπορθήσει την Τροίαν
είχαν κατά τον 12ο π.Χ. αιώνα κυριεύσει και τας Σάρδεις και είχαν παραµείνει κύριοι
της πρωτευούσης της Λυδίας επί σηµαντικόν χρονικόν διάστηµα.” Παρέπεµπε επίσης
και στις απόψεις του ανασκάπτοντα George Hanfmann, σύµφωνα µε τον οποίο οι
ενδείξεις οδηγούσαν στο συµπέρασµα, ότι τα µυκηναίκά αντικείµενα των Σάρδεων
δεν αποτελούσαν προϊόντα εµπορίου αλλά µόνιµης εγκατάστασης. 2

II. Κύπρος
Λόγω της έντασης και του πολιτικού προβλήµατος στην Κύπρο οι αρχαιολογικές
στήλες της Καθηµερινής αναφέρονταν αρκετές φορές στις αρχαιότητες του νησιού µε
σκοπό την ανάδειξη της ελληνικότητάς του. Η ανακάλυψη µυκηναϊκών ευρηµάτων στη
Μεγαλόνησο έδινε το δικαίωµα σε όσους επιδίωκαν την προβολή της ελληνικότητας
αυτής, να επιβεβαιώνουν συστηµατικά, ότι η Κύπρος κατοικούταν από τα πανάρχαια
χρόνια από Έλληνες. Επειδή πρώτοι Έλληνες θεωρούνταν δε οι Μυκηναίοι προέκυπτε το
συµπέρασµα, ότι το νησί ήταν ελληνικό από τη δεύτερη π.Χ. χιλιετία. Τα δηµοσιεύµατα
που αφορούσαν στις αρχαιότητες του νησιού ενίοτε έφεραν προπαγανδιστικούς τίτλους
υπέρ της ελληνικότητάς του, ενώ άλλες φορές απλώς ενηµέρωναν για την πορεία των
ανασκαφών. Συνολικά οι αναφορές αυτές φτάνουν τις 50. Οι αρχαιολογικές έρευνες στην
Κύπρο προβλήθηκαν περισσότερο από οποιεσδήποτε άλλες εργασίες σε άλλα κράτη.
Από το 1954 µε την προσφυγή της κυβέρνησης Παπάγου στον Ο.Η.Ε., το
αίτηµα της ‘Ένωσης” της Κύπρου µε την Ελλάδα είχε αναχθεί σε µείζον θέµα της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 3 Μέχρι το 1960, οπότε κηρύχθηκε η ανεξαρτησία του
νησιού οι εντάσεις µεταξύ Ελλάδας, Αγγλίας και Τουρκίας βρίσκονταν σε συνεχή
κλιµάκωση. Οι αρθρογράφοι όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσαν, να φέρνουν διαρκώς
στην επικαιρότητα την πορεία των αρχαιολογικών ερευνών στη Μεγαλόνησο, µε σκοπό
να συνδράµουν και αυτοί από τη δική τους θέση στις επιδιώξεις της εξωτερικής
πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης. Η σύντοµη επισκόπηση των άρθρων και των
αναφορών, που ακολουθούν, µας παρέχει µια γενική εικόνα για τον τρόπο µε τον οποίο
αντιµετώπισε η αρθρογραφία την περίοδο 1945-1967 τις αρχαιότητες της Κύπρου.
1

Η Καθηµερινή, 5/8/66, σ.5
ό.π., 1/12/66, σ.5
3
Βουρνάς, 1997, σ. 63-76, 81-90, 109-110, 129-134, 153-154, 213
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29/3/50: “ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ. ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΩΜΗΣ”. Το
δηµοσίευµα αναφερόταν στην ανακοίνωση του Claude Schaeffer στην Ακαδηµία
Επιγραφών και Γραµµάτων στο Παρίσι για τις ανασκαφές στην Έγκωµη. Στην
ανακοίνωση αυτή έγινε λόγος µεταξύ άλλων και την ανακάλυψη µυκηναϊκών
ευρηµάτων. 1
24/8/50: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙ∆Α ΤΗΣ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ. ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ”. Ο
συνεργάτης της Καθηµερινής Λ. Κοροµηλάς ενηµέρωνε για τα νεότερα από τις
ανασκαφές των Άγγλων σε ιερό του 6ου αιώνα. 2
10/9/51: “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ”. Το άρθρο του
J.H.Iliffe (µέλους της βρετανικής αρχαιολογικής αποστολής) δηµοσιεύτηκε στις
“Επιφυλλίδες” της Καθηµερινής και αναφερόταν σε σήραγγες του 5ου π.Χ. αιώνα που
ανακαλύφθηκαν µε τις τελευταίες ανασκαφές στην περιοχή της αρχαίας Πάφου. 3
25/11/51: “Η ΝΗΣΟΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ…ΕΛΛΗΝΙΚΗ! ΜΗΚΗΝΑΪΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ
ΚΥΠΡΟΝ. (ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ) του ανταποκριτή
των Times. Ο τίτλος του άρθρου πιστοποιεί αυτό ακριβώς που ανέλυσα στην εισαγωγή
του κεφαλαίου. Η προπαγάνδα της ελληνικότητας του νησιού στηρίχτηκε κυρίως στην
παρουσία των µυκηναϊκών ευρηµάτων. Το συγκεκριµένο δηµοσίευµα µιλούσε για τη
δεύτερη χρονιά των ανασκαφών του Ασµολείου Μουσείου της Οξφόρδης και του
Πανεπιστηµίου του Σίδνεϋ στη θέση “Πηγάδες” στη βοριοδυτική Κύπρο. Τα
ευρήµατα της Μέσης Εποχής του Χαλκού και της µυκηναϊκής φάσης ενίσχυαν
σύµφωνα µε τον αρθρογράφο της ελληνικότητα του νησιού. 4
29/2/52: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ. ΕΛΠΙΖΕΤΑΙ Ν’ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗ Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ”. Πρόκειται για άρθρο του ανταποκριτή της εφηµερίδας στο
Λονδίνο, το οποίο αναφερόταν στις επικείµενες ανασκαφές της Πάφου. 5
27/3/52: “ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΝ. Η ΧΑΛΚΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ”
της Joan Du Plat Taylour (του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας του Παν/µίου του
Λονδίνου). Το άρθρο πραγµατευόταν τις ανασκαφές του Ασµόλειου Μουσείου της
Οξφόρδης και του Παν/µίου του Σίδνεϋ στη θέση “Πηγάδες”. Πιο συγκεκριµένα
αναφερόταν στην ανακάλυψη ερειπίων ιερού του 13ου π.Χ. αιώνα, στο οποίο
βρέθηκαν σηµαντικά µυκηναϊκά αντικείµενα. 6
3 και 4/6/52: “ΑΙ ΝΕΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
3.000 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΑΣΙΑΝ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΤΑΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ. Η ΑΧΑΪΚΗ ΦΑΣΙΣ”, του Claude Schaeffer, του επικεφαλής της γαλλικής

αρχαιολογικής αποστολής. Ο Schaeffer αναφερόταν στην ανακάλυψη ενός κτηρίου
του 1350-1250 π.Χ. περίπου. Θεωρούσε, ότι αυτό ανήκε σε οικογένεια Μυκηναίων
αρχηγών που είχαν καταλάβει την Αλασία το 12ο π.Χ. αιώνα. 7
• 25/7/52: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ. ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΦΟΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ”, του ανταποκριτή της εφηµερίδας στο Λονδίνο. Το άρθρο πληροφορούσε
1

Η Καθηµερινή, 29/3/50, σ.1
ό.π., 24/8/50, σ.4
3
ό.π., 10/9/51, σ.2
4
ό.π., 25/11/51, σ.3
5
ό.π., 29/2/52, σ.1
6
ό.π., 27/3/52, σ.1 και 2
7
Η Καθηµερινή, 3/6/52, σ.3 και 4/6/52, σ.3
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για τις ανασκαφές του Iliffe σε µυκηναϊκό νεκροταφείο, όπου προέκυψαν πολύτιµα
ευρήµατα. Οι ανακαλύψεις αυτές κατά το δηµοσιογράφο αποδείκνυαν την ακµή της
Πάφου στη νεότερη ορειχάλκινη περίοδο. 1
21/8/52: “ΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ. ΑΝΕΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΠΑΦΟΝ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ”, του ανταποκριτη των Times και της
Καθηµερινής. Επρόκειτο για την ανακάλυψη ενός πολιορκητικού προµαχώνα του 5ου
π.Χ. που αποκαλύφθηκε µε τις εργασίες στα τείχη της πόλης. Επίσης γινόταν λόγος
για την ανακάλυψη µυκηναϊκών ευρηµάτων στο χωριό “Κούκλια”. 2
27/9/52: “ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ. ΜΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΗΡΑΓΞ ΚΑΙ ΜΙΑ
ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟΣ ΠΛΑΞ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΕΓΚΩΜΗΣ” του ανταποκριτη των Times και
της Καθηµερινής στη Λευκωσία. Η συγκεκριµένη σήραγγα χρονολογήθηκε στο 13ο
π.Χ. αιώνα. 3
13/2/53: “ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ”. Η ανταπόκριση από το Λονδίνο ενηµέρωνε για την
εύρεση µυκηναϊκών αντικειµένων σε τάφους της περιοχής της Πάφου. Με την
αφορµή αυτή δεν παρέλειψε ο δηµοσιογράφος να µας υπενθυµίσει ότι “η εισροή
Ελλήνων εκ της ηπειρωτικής Ελλάδος (από του 1.400 έχρι του 1.200 π.Χ.) υπήρξε
σταθµός εις την ιστορίαν της Κύπρου και ο πλούτος των κτερισµάτων της εποχής
εκείνης αποδεικνύει την ευηµερίαν της νήσου ως µορφωτικού και εµπορικού κέντρου
µεταξύ της Ανατολής και της ∆ύσεως.” 4
5/5/53: “Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΟΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΕΙΣ ΠΑΦΟΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
3.000 ΕΤΩΝ”. Ο ανταποκριτής της Καθηµερινής στο Λονδίνο αναφερόταν στην
ανασκαφή εννέα τάφων του 1450-1150 π.Χ. από τον Iliffe στη γνωστή θέση κοντά στο
χωριό Κούκλια. Τα αντικείµενα από ελεφαντοστό που βρέθηκαν στούς τάφους αυτούς
αποτελούσαν, όπως σηµείωνε χαρακτηριστικά ο δηµοσιογράφος “πλήρη απόδειξιν
της ευηµερίας της παλαιάς Πάφου την εποχήν αυτήν.” 5
13/8/53: “ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Η ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ
ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΦΩΣ”. Πρόκειται για ανταπόκριση από το Λονδίνο που χαρακτήριζε τη
µυκηναϊκή ακρόπολη της αρχαίας Πάφου ως τη µεγαλύτερη της δυτικής Κύπρου. 6
18/9/54: “ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ. ΑΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ: ΕΝΑΣ ΝΑΟΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ.” Ο ανταποκριτής της
Καθηµερινής στη Λευκωσία έκανε µια τηλεγραφική αναφορά στις ανασκαφές των
Αµερικανών αρχαιολόγων στο αρχαίο Κούριο. Οι σηµαντικότερες ανακαλύψεις
σύµφωνα µε το δηµοσίευµα ήταν το ελληνιστικό θέατρο που µετατράπηκε σε αρένα
στα Ρωµαϊκά χρόνια και το ιερό του Απόλλωνα του Υάτου. 7
26/10/54: “ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΕΓΚΩΜΗΣ ΑΠΕΚΑΛΥΨΑΝ ΜΕΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ.” Το άρθρο του ανταποκριτή της Καθηµερινής
στο Παρίσι µας πληροφορούσε για τις εργασίες του Schaeffer και την ανακοίνωσή

ό.π., 25/7/52, σ.1
ό.π., 21/8/52, σ.1
3
ό.π., 27/9/52, σ.1
4
ό.π., 13/2/53, σ.1
5
ό.π., 5/5/53, σ.3
6
ό.π., 13/8/53, σ.3
7
Η Καθηµερινή, ό.π., 18/9/54, σ.3
2

48

•

•

•

•

•

•

1

του στη Γαλλική Ακαδηµία Επιγραφών. Η αποκάλυψη τµήµατος του αρχαίου
κυκλώπειου τείχους της Έγκωµης, το οποίο κτίστηκε τον 12ο-11ο π. Χ. αιώνα, ήταν
το σηµαντικότερο νέο από τις συγκεκριµένες ανασκαφές. 1
16/11/54: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΝΗΣΟΝ. ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΑΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ
ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ. ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 5.500 ΕΤΩΝ.” Η ανταπόκριση από τη
Λεµεσό αναφερόταν στον τερµατισµό των εργασιών της αµερικανικής αποστολής στο
Κούριο. Αποτέλεσµα αυτών των ερευνών ήταν η ανακάλυψη νεολιθικού οικισµού
βόρεια του Κουρίου, ο οποίος κτίστηκε πριν από 5.500 χρόνια. 2
3/12/54: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ. ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΚΥΠΡΟΝ. ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΑΘΛΟΣ.” Το ρεπορτάζ από το Λονδίνο
πληροφορούσε για το πόρισµα των ανασκαφών του Schaeffer στην Αλασία. Σύµφωνα
µε τον αρχαιολόγο η πόλη αυτή υπήρξε η πρωτεύουσα της Κύπρου κατά την εποχή
του Σιδήρου. Θεωρούσε δε, ότι ήταν η έδρα των βασιλέων της Κύπρου, οι οποίοι
είχαν οργανώσει την εξαγωγή του χαλκού του νησιού στην Αίγυπτο. 3
15 και 17/7/56: “Η ΠΛΕΟΝ ΕΥΓΛΩΤΤΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΙΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ.” Το άρθρο το
είχε γράψει ο Αντώνιος Καρατζάς, φιλόλογος, απελαθείς από την Κύπρο. Έχει ήδη
γίνει λόγος για το περιεχόµενό του στο Α΄ Μέρος (Κεφ.3, σελ.15). Πρόκειται για το
“µανιφέστο” του ελληνοκυπριακού εθνικισµού. Σύµφωνα µε αυτό από τα Νεολιθικά
χρόνια οι Έλληνες και οι Κύπριοι, µέλη της ίδιας φυλής και του ίδιου έθνους
ξεκίνησαν από κοινού τη µεγαλειώδη τους πορεία στην ιστορία ! 4
24/10/58: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΕΙΣ ΕΓΚΩΜΗΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΤΡΟΥΡΙΑΝ.” Η ανταπόκριση από το Παρίσι
αναφερόταν στην ανακοίνωση του Schaeffer στη Γαλλική Ακαδηµία Επιγραφών και
Γραµµάτων. Στην οµιλία του γινόταν λόγος για την ανακάλυψη στην Έγκωµη της
Κύπρου βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, όπως χυτηρίων και κλιβάνων
αγγειοπλαστικής, που χρονολογήθηκαν στην Εποχή του Ορειχάλκου. 5
25/9/59: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΚΥΠΡΟΝ. ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΛΕΙΨΑΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ.” Η ανταπόκριση από τη Λευκωσία
ενηµέρωνε, ότι µια οµάδα διάσωσης της Ρ.Α.Φ ανακάλυψε εντελώς τυχαία ευρήµατα
της Νεολιθικής εποχής, της Εποχής του Χαλκού καθώς και της Βυζαντινής εποχής στο
βόρειο τµήµα του νησιού. 6
24/5/60: “ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ. ΤΟ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.” Το άρθρο υπέγραφε ο Β. Καραγιώργης,
επικεφαλής των ανασκαφών στο θέατρο. Όπως µας πληροφορούσε ο αρχαιολόγος
επρόκειτο για ένα από τα µεγαλύτερα αρχαία θέατρα του κόσµου. Η ορχήστρα του
έφτανε τα 27,5 µέτρα. Χρονολογούταν στα ρωµαϊκά χρόνια, όµως δεν αποκλειόταν η
πιθανότητα να υπήρχε ελληνιστικό παλαιότερο θέατρο από κάτω. 7

ό.π., 26/10/54, σ.1
ό.π., 16/11/54, σ.3
3
ό.π., 3/12/54, σ.1
4
ό.π., 15/7/56, σ.3 και 17/7/56, σ.3 και 4
5
ό.π., 24/10/58, σ.3
6
ό.π., 25/9/59, σ.1
7
Η Καθηµερινή, 24/5/60, σ.5 και 6
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• 27/9/60: “ΤΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ. ΣΠΟΥ∆ΑΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ
ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ.” Η τηλεγραφική είδηση από τη Λευκωσία ανέφερε, ότι στο χωριό
∆ένια κοντά στη Λευκωσία ανακαλύφθηκαν τάφοι του τέλους της εποχής του
Ορείχαλκου καθώς και ένας τάφος των µυκηναϊκών χρόνων. 1
• 20/1/61: “Ο ΚΥΠΡΟΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΩΜΗΣ. ΠΟΤΕ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΘΗ Η
ΚΥΠΡΟΣ.” Το άρθρο του Παρασκευαΐδη σχετιζόταν µε την επίσκεψη του διευθυντή
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας της Κύπρου Π. ∆ικαίου στην Αθήνα µε σκοπό την
εξασφάλιση της οικονοµικής ενίσχυσης των ερευνών στην Κύπρο και τη βελτίωση της
συνεργασίας των αρχαιολογικών φορέων του νησιού µε τους αντίστοιχους της
Ελλάδας. Ο αρθρογράφος πήρε συνέντευξη από τον ∆ικαίο, ο οποίος του έδωσε
απάντηση στο ερώτηµα που τον “απασχολούσε” και δεν ήταν άλλο από το “πότε
εξελληνίστηκε η Κύπρος”. Η Έγκωµη, σύµφωνα µε την απάντηση που πήρε, ήταν η
πόλη που δέχτηκε τους πρώτους Έλληνες-για την ακρίβεια τους Μυκηναίους-ήδη από
τον 15ο π.Χ. 2
• 25/1/61: “ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ. ∆ΥΟ ΑΚΟΜΗ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ
ΧΑΛΚΟΥ.” Άλλο ένα άρθρο του Παρασκευαΐδη. Το ενδιαφέρον του αρθρογράφου
επικεντρωνόταν σε ένα ναυάγιο “κυπροµυκηναϊκού” πλοίου του 13ου π.Χ. αιώνα, που
ανελκύστηκε από την αποστολή του Πανεπιστηµίου της Πενσυλβάνια στην περιοχή
των Χελιδονίων νήσων της Λυκίας. Το φορτίο του πλοίου αποτελούταν κυρίως από
ακατέργαστα κοµµάτια χαλκού παρόµοια µε αντίστοιχα κοµµάτια που είχαν προκύψει
σε κυπριακές ανασκαφές και σύµφωνα µε τον αρθρογράφο ήταν πιθανό, το
συγκεκριµένο πλοίο να προερχόταν από την Κύπρο.3
• 11/2/61: “ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ. Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.”
Στο άρθρο αυτό του Παρασκευαΐδη διαβάζουµε µια περίληψη της ανακοίνωσης του
αρχαιολόγου Β. Καραγιώργη στην Αρχαιολογική Εταιρεία µε θέµα το Μυκηναϊκό
παρελθόν της Κύπρου. Σύµφωνα µε τον Καραγιώργη, η Κυπροµυκηναϊκή τέχνη είχε
ήδη διαµορφωθεί στον 14ο π.Χ. αιώνα και είχε κυριαρχήσει στην αγορά της
Μεσογείου. Χαρακτηριστικά υποστήριζε ότι “ο µυκηναϊκός πολιτισµός µέσω της
Κύπρου ηκτινοβόλησεν εφ’ ολοκλήρου του Μεσανατολικού χώρου και επί της
Κύπρου διαιωνίσθη η ακτινοβολία του, ακόµη και µετά την έκλειψή του από την
Ελλάδα.” Και ο Παρασκευαΐδης αυτοµάτως κατέληγε στο συµπέρασµα: “ακριτικός
λοιπόν ήτο και παραµένει ο ρόλος της Κύπρου εις το άκρον του Ελληνικού Νότου.” 4
• 21/2/61: “ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Η ΚΥΠΡΟΣ ∆ΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ
ΧΙΛΙΕΤΗΡΙ∆ΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ.” ∆έκα µέρες µετά
από το προηγούµενο άρθρο του Παρασκευαΐδη για την ανακοίνωση του Καραγιώργη,
δηµοσιεύτηκε κι ένα δεύτερο, στο οποίο ο συντάκτης παρουσίαζε πάλι µια περίληψη
των δύο ανακοινώσεων του αρχαιολόγου στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας και στην
Αρχαιολογική Εταιρεία. Η ελληνικότητα της νήσου ήταν κι αυτή τη φορά το
ζητούµενο και στο πρόβληµα αυτό οι απόψεις του Καραγιώργη υπήρξαν
κατηγορηµατικές. Συγκεκριµένα η ελληνική παρουσία άρχιζε κατά τους µυκηναϊκούς
χρόνους, δηλαδή από τον 14ο π.Χ. αιώνα και εξής. Η οριστική ελληνοποίηση του
1
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ό.π., 20/1/61, σ.4
3
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νησιού όµως συντελέστηκε τον 12ο π.Χ. αιώνα, οπότε έφτασαν στην Κύπρο οι
Αχαιοί. Χαρακτηριστικά ο Παρασκευαΐδης σηµείωνε, ότι τότε “η Ελληνική διάλεκτος
της Αρκαδίας έγινε πλέον η γλώσσα όλης της Κύπρου και η νήσος ενετάχθη
οριστικώς εις τον ευρύτερον χώρον του ελληνικού κόσµου.” Ούτε κατά τους
ιστορικούς χρόνους µπορούσε να αµφισβητηθεί η ελληνικότητα της Κύπρου παρόλο
που κατακτήθηκε από τους Ασσύριους, τους Αιγύπτιους και τους Πέρσες. Ακόµη και
τότε κατα τον Καραγιώργη και τον Παρασκευαΐδη ο ελληνικός χαρακτήρας του
νησιού ήταν κυρίαρχος. Αλλά και στα Ρωµαϊκά χρόνια, όπως επισήµαιναν “ελληνική
παρέµεινε η ψυχή της Κύπρου.” 1
2/4/61: “ΕΙΣ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΕΙΣ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΑΦΟΝ.” Η σύντοµη αυτή είδηση πληροφορούσε για την ανακάλυψη
από την αποστολή του Πανεπιστηµίου της Μελβούρνης ενός αναγλύφου σε
προϊστορικό τάφο στο χωριο Κάρµι της επαρχίας Κυρήνειας. Ο τάφος χρονολογούταν
στον 18ο π.Χ. αιώνα. 2
2/5/61: “ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΟΥ 1961 ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ. ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΚΑΙ Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ.” Το δηµοσίευµα του Παρασκευαΐδη αναφερόταν στην
επανάληψη των εργασιών στο θέατρο της Σαλαµίνας από τον Β. Καραγιώργη. Οι
ανασκαφές ξεκίνησαν και πάλι ύστερα από την οικονοµική ενίσχυση από την
ελληνική κυβέρνηση. Σηµειωνόταν από τον συντάκτη, ότι η Σαλαµίνα ιδρύθηκε στους
µυκηναϊκούς χρόνους. Το θέατρό της βρέθηκε µε τη µορφή που είχε, όταν κτίστηκε
τον 1ο π.Χ. αιώνα επί αυτοκράτρορα Αυγούστου και επρόκειτο για ένα από τα
µεγαλύτερα αρχαία θέατρα, όπως έχει τονιστεί και σε προηγούµενη αναφορά. Στα
ερείπια του βρέθηκαν πολλές ελληνικές επιγραφές που διαφώτιζαν την ιστορία του. 3
23/5/61: “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΠΕΡΙ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΝΑ ΚΥΠΡΟΜΥΚΗΝΑΪΚΟΝ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΟΥ 1300 Π.Χ.). Το άρθρο
υπογραφόταν από τον αρχαιολόγο Σπ. Μαρινάτο και δηµοσιεύτηκε στις πρωτοσέλιδες
“Επιφυλλίδες”. Αναφερόταν στο ναυάγιο του κυπροµυκηναϊκού πλοίου, για το οποίο
έχει γίνει ήδη λόγος (βλ.παραπάνω το άρθρο του Παρασκευαΐδη στις 25/1/61), και
υποστήριζε, ότι επρόκειτο για πλοίο-εργαστήριο περιοδευόντων χαλκουργών. 4
22/10/61: “ΝΕΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ
ΕΠΟΧΗΣ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΑΡΚΑ∆ΕΣ ΜΙΝΥΑΙ ΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΠΩΚΙΣΑΝ ΠΡΩΤΟΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ,
ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ, ΤΑΣ ΙΟΝΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΚΕΛΙΑΝ ΠΕΡΙ ΤΟ 1500 Π.Χ.” Πρόκειται για άλλο ένα

άρθρο του Παρασκευαΐδη, που αναφερόταν στη σχέση των Αχαιοαρκάδων κατοίκων
της Πελοποννήσου κατά το 16ο και 15 π.Χ αιώνα µε την Κρήτη. Ο εν λόγω συντάκτης
εξέθετε τις απόψεις του Μαρινάτου, σύµφωνα µε τις οποίες οι Αχαιοαρκάδες είχαν
µεταβεί στην Κρήτη από τον 16ο και στην Κύπρο από τον 15ο π.Χ. αιώνα. 5
• 20/12/61: “Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ. ΤΙ ΑΠΕ∆ΩΣΑΝ ΑΙ ΝΕΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΟ
ΑΡΧΑΙΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ.” ‘Αλλο ένα άρθρο για το θέατρο της Σαλαµίνας. Το
συγκεκριµένο γράφτηκε από τον ανταποκριτή της Καθηµερινής στη Λευκωσία, Φ.
Κωνσταντινίδη. Αναφερόταν, ότι για εκείνο το έτος έληξαν οι εργασίες, µε τις οποίες
1

Η Καθηµερινή, 21/2/61, σ.4
ό.π., 2/4/61, σ.3
3
ό.π., 2/5/61, σ.3
4
ό.π., 23/5/61, σ.1 και 2
5
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αποκαλύφθηκε η σκηνή του θεάτρου. Επίσης πληροφορούµαστε, ότι έγιναν
αναστηλωτικές εργασίες στα καθίσµατα του θεάτρου. Σηµαντικό κατά τον
Κωνσταντινίδη ήταν, ότι οι ανασκαφές απέδειξαν, πως ήταν λανθασµένη η άποψη,
σύµφωνα µε την οποία το ρωµαϊκό θέατρο είχε κτιστεί πάνω σε αρχαιότερο
ελληνιστικό. Ελληνιστικό θέατρο ωστόσο υπήρχε και βρισκόταν µάλλον κοντά στο
ρωµαϊκό, αλλά δεν είχε βρεθεί ακόµη. 1
26/4/62: “ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ.” Λίγες µέρες αργότερα από το προηγούµενο άρθρο για τις εργασίες στο
θέατρο της Σαλαµίνας, ακολούθησε και αυτή η ανταπόκριση από τη Λευκωσία, που
ενηµέρωνε επίσης για τις αναστηλώσεις στο θέατρο. Γινόταν ακόµη αναφορά στην
ανακάλυψη λουτρών στο χώρο του Γυµνασίου καθώς και στην εύρεση ενός βασιλικού
θαλαµοειδούς τάφου του 8ου-7ου π.Χ. αιώνα κοντά στη Μονή του Αγίου Βαρνάβα. 2
1/6/62: “ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΩΣΑΪΚΑ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΦΩΣ ΕΙΣ
ΠΑΦΟΝ.” Η ανταπόκριση από τη Λευκωσία µας πληροφορούσε, ότι σε ανασκαφές
στην Κατω Πάφο ανακαλύφθηκαν µωσαϊκά του 2ου µ.Χ. αιώνα µε παραστάσεις
σχετικές µε τη λατρεία του ∆ιονύσου, οι οποίες έφεραν επιγραφές στην ελληνική
γλώσσα. Επιπλέον ο ανταποκριτής τόνιζε, ότι επρόκειτο για τα ωραιότερα µωσαϊκά
που είχαν βρεθεί µέχρι τότε στην Κύπρο. 3
2/6/62: “ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΙ ΤΑΦΙΚΑΙ ΘΥΣΙΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΙΠΠΩΝ.” Το άρθρο αναφερόταν στην ανακοίνωση του Βασ.
Καραγιώργη στην Αρχαιολογική Εταιρεία της Αθήνας. Ο Καραγιώργης µίλησε για
ίχνη θυσίας ανθρώπων και αλόγων που προέκυψαν από τις ανασκαφές του κτιστού
θαλαµοειδούς τάφου του 8ου-7ου π.Χ. αιώνα, για τον οποίο έχει γίνει ήδη λόγος
παραπάνω (βλ. 26/4/62). Οι θυσίες αυτές γίνονταν προς τιµήν του σηµαίνοντος
νεκρού. Οι ανθρώπινοι σκελετοί θυσιασµένων ανθρώπων κατα τον Καραγιώργη
ανήκαν σε δούλους. 4
3/11/62: “ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΛΙΒΑΝΟΝ. ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ
ΒΗΡΥΤΤΟΝ.” Η είδηση από τη Βηρυτό ενηµέρωνε για την ανακάλυψη αρχαίων τάφων
στη περιοχή Χαλντέε. Οι τάφοι αυτοί χρονολογούνταν από τον 9ο µέχρι τον 7ο π.Χ.
αιώνα και µέσα σ’αυτούς βρέθηκαν και τα κυπριακά αγγεία της ίδιας εποχής.5
7/5/63: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ. ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ.” Η ανταπόκριση από τη Λευκωσία αναφερόταν στη συνέχεια των
εργασιών στη σκηνή και τα παρασκήνια του θεάτρου και στην αποκάλυψη άλλων δύο
δηµόσιων χώρων της πόλης, του Σταδίου και του Αµφιθεάτρου. 6
19/5/63: “Η ∆ΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΟΥΗ∆ΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΑΙ
ΣΟΥΗ∆ΙΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ.” Αφορµή
του άρθρου του Παρασκευαΐδη στάθηκαν οι εργασίες του Σουηδικού Ινστιτούτου
στην Πελοπόννησο και την Κύπρο. ∆ινόταν και πάλι βάρος στις κυπριακές ανασκαφές
και συγκεκριµένα στα µυκηναϊκά ευρήµατα. Στις ανασκαφές της περιοχής Καλοψίδας

ό.π., 20/12/61, σ.4
ό.π., 26/4/62, σ.5 και 6
3
ό.π., 1/6/62, σ.4
4
ό.π., 2/6/62, σ.3 και 6
5
ό.π., 3/11/62, σ.4
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κοντά στην Αµµόχωστο βρέθηκαν πολλά τέτοια, τα οποία µάλλον προέρχονταν από το
µυκηναϊκό κόσµο της Ρόδου ή της ηπειρωτικής Ελλάδας. Επίσης γίνόταν λόγος για
την ανακάλυψη ενός θαλαµοειδούς τάφου της Μέσης Εποχής του Χαλκού. 1
4/6/63:
“ΝΕΑ ΓΥΨΙΝΑ…ΤΕΡΑΤΑ. ΑΓΑΛΜΑΤΙΑ ∆ΙΚΕΦΑΛΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ
ΑΝΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΝ.” Σύµφωνα µε την ανταπόκριση από το
Παρίσι ανακαλύφθηκαν σε ιερό της αρχαίας Έγκωµης δύο αγαλµάτια κενταύρων µε
δύο κεφάλια το καθένα και χρονολογήθηκαν στους δύο τελευταίους αιώνες της
δεύτερης χιλιετίας π.Χ. 2
2/7/63: “ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ. Η ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΙΣ
ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΑΝ.” Η είδηση από τη Λευκωσία ενηµέρωνε για την ανακάλυψη µιας
τρίκλιτης πρωτοχριστιανικής βασιλικής στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Αιγιαλούσας.
Οι χριστιανικές αρχαιότητες του νησιού συνδέονταν αναµφίβολα µε την ελληνικότητά
του.
Εκτός από το µυκηναϊκό παρελθόν αποκαλυπτόταν σιγά σιγά και η
ελληνοχριστιανική παράδοση της Κύπρου. Σε ένα συγχρονικό φαντασιακό επίπεδο
Μυκηναίοι και Χριστιανοί συστρατεύονταν στα οκτάστηλα των εφηµερίδων για να
αποδείξουν αυτό που ήθελαν οι αρθρογράφοι: τον ελληνικό χαρακτήρα της ιστορίας
του νησιού. 3
13/8/63: “ΝΕΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ. ΤΟ ΚΙΤΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΝ.” Η ανταπόκριση από τη Λευκωσία αναφερόταν στην ανακάλυψη οικιών
του 14ου και 13ου π.Χ. αιώνα στην περιοχή του αρχαίου Κιτίου. Σε θαλαµοειδείς
τάφους στις αυλές των σπιτιών της πόλης βρέθηκαν µυκηναϊκά αγγεία, τα οποία
σύµφωνα µε την πληροφόρηση του ανταποκριτή χρονολογούνται στον 14ο και 13ο
π.Χ. αιώνα και είχαν κατασκευαστεί από Μυκηναίους τεχνίτες, που από τότε ήταν
εγκατεστηµένοι στο νησί. 4
17/10/63: “ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΥΡΗΜΑ ΕΙΣ
ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΝ.” Αυτή τη φορά η ανταπόκριση ερχόταν από το Παρίσι και
πληροφορούσε για την εύρεση ενός ορειχάλκινου ειδωλίου σε αρχαίο ιερό που
βρίσκεται κοντά στην Αµµόχωστο. Το ειδώλιο, που παριστάνει ένα όρθιο πολεµιστή,
χρονολογήθηκε στο 12ο-11ο π.Χ. αιώνα. Σύµφωνα µε τον ανταποκριτή στο ελληνικό
αυτό ειδώλιο, µπορούσε να παρατηρήσει κανείς την “αρχαιοτέραν απεικόνισιν
κνηµίδων”, που αποτελούσαν βασικό εξάρτηµα της ελληνικής πανοπλίας. 5
28, 29/12/63 και 1/1/63: “ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Η ΠΑΝΑΓΙΑ
ΤΟΥ ΑΡΑΚΑ.” Πρόκειται για άρθρο του Άγγελου Προκοπίου που δηµοσιεύτηκε σε τρία
µέρη. Το αφιέρωµά του στην εκκλησία της Παναγίας του Άρακα πραγµατευόταν την
ιστορία της και τον εικονογραφικό της διάκοσµο. Η εκκλησία είχε κτιστεί και
διακοσµηθεί µε τοιχογραφίες το 1192, σύµφωνα µε τη σχετική κτητορική επιγραφή.
Για το εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού ο Προκοπίου επισήµαινε: “Οι
τοιχογραφίες των Εισοδίων της Θεοτόκου, του Αρχαγγέλου του Ευαγγελισµού, του
Χριστού της Αναλήψεως, τέλος η µορφή του βοσκού µε τη φλογέρα της γεννήσεως
είναι µηνύµατα για την ανάστασι των αρχαίων Ελλήνων µέσα στο χώρο της

ό.π., 19/5/63, σ.7 και 8
ό.π., 4/6/63, σ.7
3
ό.π., 2/7/63, σ.5
4
ό.π., 13/8/63, σ.6
5
Η Καθηµερινή, ό.π., 17/10/63, σ.3
2

53

χριστιανικής καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Αυτός είναι ο λόγος που η εκκλησία της
Παναγίας του Άρακα της Κύπρου αποτελεί βυζαντινό µνηµείο κλασικής τέχνης.” 1
• 1/3/64: “Η Α∆ΙΑΨΕΥΣΤΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ. Ο
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟ 3.400 ΕΤΩΝ.” Το άρθρο του
Παρασκευαΐδη πραγµατευόταν για άλλη µια φορά την αρχαιόθεν ελληνικότητα του
νησιού. Ο συντάκτης µε µια συνοπτική ιστορική επισκόπηση των σχέσεων της
Κύπρου µε τους Μινωίτες, τους Μυκηναίους και τους µεταγενέστερους Έλληνες
προσπαθούσε να τεκµηριώσει βάσει αρχαιολογικών δεδοµένων, ότι ο πολιτισµός του
νησιού από τα χρόνια της προϊστορίας είναι ελληνικός. Λαµβάνοντας υπόψη την
ανακάλυψη Μινωικών αγγείων και εργαλείων στα βόρεια παράλια του νησιού έδινε
έµφαση στις σχέσεις Μινωιτών και Κυπρίων από τη µέση εποχή του Χαλκού. Η εποχή
ευηµερίας της Κύπρου όµως σύµφωνα µε τον ίδιο ήταν η Μυκηναϊκή. Ο
αρθρογράφος αναφέρθηκε στην παρουσία των Μυκηναίων, οι οποίοι είχαν ιδρύσει
αποικίες εµπόρων και τεχνιτών στα ανατολικά και νότια παράλια του νησιού από τον
15ο π.Χ αιώνα. Ο πλήρης εξελληνισµός ωστόσο επήλθε µε την έλευση των Αχαιών
από το 13ο π.Χ. Η παράδοση αναφέρει την ίδρυση πόλεων στην Κύπρο από Αχαιούς
µετά την ίδρυση του Τρωικού πολέµου. Ο δηµοσιογράφος εξηγούσε, ότι µε τους
Αχαιούς πλέον το νησί είχε καταστεί ακραιφνώς ελληνικό, αφού εισήχθη και η
ελληνική γλώσσα και η ελληνική θρησκεία. Χαρακτηριστικά σηµείωνε, ότι “η νήσος
εστράφη οριστικώς προς τον ελληνικόν πολιτισµόν αποτελέσασα έκτοτε µέρος του
ενιαίου ελληνικού κόσµου.” 2
• 7/4/64: “ΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ. ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ
ΤΟ ΚΙΤΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.” Η ανταπόκριση από τη Λευκωσία ερχόταν σε καιρό
έκρυθµης κατάστασης στην Κύπρο. Από το ∆εκέµβρη του ’63 είχε κλείσει το µουσείο
ενώ τα πολύτιµα ευρήµατα είχαν κρυφτεί σε καταφύγια. Παρά λοιπόν την ανήσυχη
περίοδο οι αρχαιολογικές εργασίες στο θέατρο της Σαλαµίνας συνεχίζονταν από τον
τότε διευθυντή του Μουσείου Κύπρου, Βασ. Καραγιώργη. Όµως σύµφωνα µε την
ανταπόκριση ο Καραγιώργης είχε στόχο να συνεχίσει τις ανασκαφές και στο Κίτιο,
(στη σηµερινή Λάρνακα), του οποίου είχε ήδη αποκαλύψει το αρχαίο τείχος. Στην
πόλη αυτή είχαν εγκατασταθεί οι Μυκηναίοι από τον 13ο π.Χ. αιώνα. Ο ανταποκριτής
συνέδεε το µυκηναϊκό παρελθόν της Κύπρου µε την ταραγµένη κατάσταση και
επισήµαινε: “Οι Έλληνες της Κύπρου αισθάνονται υπερηφάνεια εκ του γεγονότος ότι
ηµπορούν να ανιχνεύσουν την ελληνικήν καταγωγήν των µέχρι του 14ου ή 13ου π.Χ.
αιώνος. Ειδικώτερον δε σήµερον µετά τας προσφάτους συγκρούσεις µε τους
Τουρκοκυπρίους, των οποίων οι πρόγονοι δεν ήλθαν εις την νήσον παρά µετά την
κατάληψιν της νήσου υπό των Οθωµανών Τούρκων το έτος 1571.” 3
• 12/9/65: “ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝ. ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΥΠΡΟΥ.” Στην ανταπόκριση του
Paul Soupiron από το Παρίσι γινόταν γνωστό, ότι µε τις εργασίες του Πανεπιστηµίου
της Λυών στην περιοχή της αρχαίας Σαλαµίνας προέκυψε, πως η πόλη ιδρύθηκε τον
11ο π.Χ αιώνα. Η χρονολόγηση αυτή σύµφωνα µε τον συντάκτη συνέπιπτε µε το
τέλος του Τρωικού Πολέµου και µε την επιστροφή των Αχαιών από την Τροία. Ο
1

ό.π., 28/12/63, σ.7 (Α΄µέρος), 29/12/63, σ.4 (Β΄µέρος) και 1/1/64, σ.5 και 6 (Γ΄µέρος)
ό.π., 1/3/64, σ.7
3
Η Καθηµερινή, 7/4/64, σ.7
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Soupiron ήθελε να πει, ότι επιβεβαιωνόταν και η µυθολογική παράδοση σύµφωνα µε
την οποία η Σαλαµίνα ιδρύθηκε από τον Τεύκρο κατά την επιστροφή του από τον
Τρωικό Πόλεµο.1
• 8/2/66: “Η Α∆ΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ. ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΕΙΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΝΤΩΝ ΤΑΦΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ.” Πρόκειται για ανταπόκριση από το
Λονδίνο που αναφερόταν στη διάλεξη που έδωσε στην Οξφόρδη ο διευθυντής της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας της Κύπρου, Βασ. Καραγιώργης. Κατά τις τελευταίες
ανασκαφές που διεξήγαγε στην αρχαία Σαλαµίνα, ανακάλυψε προϊστορικές ταφές µε
ίππους, άρµατα, αγγεία λαδιού και ίχνη νεκρικής πυράς. Ο ανταποκριτής υποστήριζε,
ότι τα ευρήµατα ανταποκρίνονταν στην εξιστόρηση του τρόπου της ταφής του
Πατρόκλου από τον Αχιλλέα (όπως παραδίδεται στην Ιλιάδα) και επιβεβαιώνονταν
έτσι πανηγυρικά τα στοιχεία που έδινε ο Όµηρος. Ο Καραγιώργης δε εκτιµούσε, ότι
οι τάφοι αυτοί ανήκαν σε Έλληνες βασιλείς της Κύπρου. 2
• 13/2/66: “ΠΩΣ ΗΡΧΙΣΕΝ ΝΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ. ΤΑ
ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ.” Το
άρθρο του Παρασκευαΐδη αναφερόταν σε σχετική ανακοίνωση του καθηγητή
Μαρινάτου στην Ακαδηµία Αθηνών, όπου διατυπώθηκε η άποψη, ότι βάσει των
αρχαιολογικών δεδοµένων η Κύπρος είχε εξελληνιστεί από τους Αχαιούς-Αρκάδες
από τον 14ο π.Χ. αιώνα. 3
• 11/9/66: “ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ.
ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ.” Και αυτό το άρθρο είχε γράψει ο

Παρασκευαΐδης. Παρουσίαζε τα νεώτερα των ανασκαφών που διεξάγονταν στις
αρχαίες πόλεις του νησιού, λαµβάνοντας υπόψη του το σχετικό άρθρο του Β.
Καραγιώργη, το οποίο δηµοσιεύτηκε στο γαλλικό αρχαιολογκό περιοδικό Bulletin de
Correspondance Hellenique.4 Πληροφορούµαστε ότι µετά την ταραγµένη κατάσταση
στο νησί επανατοποθετήθηκαν στη θέση τους οι κρυµµένες αρχαιότητες του
Κυπριακού Μουσείου της Λευκωσίας. Οι ανασκαφές πάντως όλο αυτό το διάστηµα
συνεχίστηκαν κανονικά. Στην περιοχή της Σαλαµίνας ανακαλύφθηκε από Έλληνες
αρχαιολόγους µια νεκρόπολη µε ταφές του 4ου π.Χ. αιώνα και ένας θαλαµοειδής
τάφος του 8ου π.Χ. αιώνα. Στον πρωτογεωµετρικό αυτό τάφο βρέθηκε Ελληνική και
Κυπριακή κεραµεική. Ο Παρασκευαΐδης σηµείωνε, ότι ο πλούτος των ευρηµάτων του
τάφου αποδείκνυε, πως η πόλη, που ιδρύθηκε από τον Τεύκρο, τον αδελφό του
Αίαντα, εµφανίστηκε ξαφνικά ως πλούσιος οικισµός. Σε άλλες ανασκαφές που
διεξήγαγε στη Νέα Πάφο το Πολωνικό Κέντρο Μεσογειακής Αρχαιολογίας προέκυψε
το συµπέρασµα, ότι η ίδρυσή της πόλης είχε γίνει τον 4ο π.Χ. αιώνα. Ανάµεσα στα
αρχαιότερα ευρήµατα της πόλης αυτης βρέθηκαν νοµίσµατα του Αλεξάνδρου. Στις
ίδιες ανασκαφές ανακαλύφθηκε ένα ακέφαλο άγαλµα του Ασκληπιού, που, όπως
αναφέρει ο συντάκτης, έφερε ενδείξεις επιρροής από την Ελληνιστική τέχνη της
Περγάµου. Στις ανασκαφές της γαλλικής αρχαιολογικής αποστολής στην Έγκωµη,
ανακαλύφθηκε Μυκηναϊκή κεραµεική του 14ου π.Χ. αιώνα στο αρχαίο τείχος της
1

ό.π., 12/9/65, σ.11
ό.π., 8/2/66, σ.3 και 4
3
ό.π., 13/2/66, σ.9
4
Karageorghis, 1966, σ.297-389
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πόλης. Τέλος γινόταν αναφορά και στον προγραµµατισµό των ανασκαφών που θα
διαξήγαγε το Πανεπιστήµιο του Κεµπέκ στους Σόλους, την αρχαία πόλη της Κύπρου,
που βρισκόταν στη βόρεια ακτή του νησιού και σύµφωνα µε την παράδοση υπήρξε
αποικία των Αθηναίων. 1
• 5/10/66: “ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΤΟΥ "ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ". Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ
Άλλο ένα άρθρο του Παρασκευαΐδη, που
ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ”.

αναφερόταν αυτή τη φορά στις ανασκαφές που διεξήγε σε διάφορες χώρες το
προαναφερθέν πολωνικό ίδρυµα. Μεταξύ αυτών των περιοχών συγκαταλεγόταν και η
Νέα Πάφος της Κύπρου, της οποίας οι ανασκαφές έφεραν στο φως γλυπτά της
ελληνιστικής εποχής και νοµίσµατα του Αλεξάνδρου. 2
• 11/12/66: “ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ
ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΝ. Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΙΑ ΤΩΝ
ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ.” Το τελευταίο αυτό δηµοσίευµα για τις

ανασκαφές της Κύπρου είχε γραφτεί και πάλι από τον Παρασκευαΐδη. Αναφερόταν
στη δηµοσίευση ενός άρθρου του εφόρου του Κυπριακού Μουσείου Λευκωσίας,
Κυριάκου Νικολάου στο Archaeological Reports (1965-66)3. Το κυρίως άρθρο
ουσιαστικά αποτελούσε µια επισκόπηση των ανασκαφικών δραστηριοτήτων που
επιτελέστηκαν στο νησι από το 1961. Ανάµεσα σ’ αυτές ξεχώριζαν οι ανασκαφές που
απέφεραν νέα µυκηναϊκά ευρήµατα. Στην Έγκωµη συγκεκριµένα ανακαλύφθηκε ιερό
της µυκηναϊκής εποχής και στο Κίτιο πολλοί τάφοι της ίδιας περιόδου µε ευρήµατα
που χρονολογήθηκαν στον 13ο π.Χ. αιώνα. Στο ίδιο άρθρο επίσης δίνονταν
πληροφορίες για την οργάνωση των µουσείων της Κύπρου. Όπως ενηµερωνόµαστε,
το Κυπριακό Μουσείο Λευκωσίας απέκτησε νέες αίθουσες ενώ παράλληλα ιδρύθηκαν
άλλα τρία µουσεία, στην Πάφο, την Αµµόχωστο και τη Λάρνακα. 4

III. Ιταλία
Οι ανασκαφές των αρχαίων ελληνικών αποικιών της Μεγάλης Ελλάδας
µαγνήτιζαν το ενδιαφέρον των συντακτων της Καθηµερινής, όλα αυτά τα χρόνια που
µεσολάβησαν από το 1945 µέχρι το 1967. Συχνές ανταποκρίσεις, άρθρα και αναφορές
έφερναν στην επικαιρότητα τις αρχαιολογικές εξελίξεις στην Ιταλία, που αξιοποιούνταν
κατάλληλα προς όφελος της προβολής της οικουµενικότητας του αρχαίου ελληνισµού.
Μπορεί αυτήν την εποχή να µην υπήρχαν εντάσεις µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, όµως το
ιδεολόγηµα της απεραντοσύνης της αρχαίας Ελλάδας δεν υπαγορευόταν απαραίτητα από
τις διαφορές που µπορεί να χώριζαν δύο χώρες, όπως συνέβαινε στην περίπτωση της
Ελλάδας και της Τουρκίας. Επιτασσόταν και από τη σκοπιµότητα της συστηµατικής
προπαγάνδας του αρχαίου ελληνικού µεγαλείου. Ας δούµε όµως τις ίδιες τις αναφορές:

1

Η Καθηµερινή, 11/9/66, σ.11 και 12
ό.π., 5/10/66, σ.5
3
Nikolaou, 1965-66, σ. 27-43
4
Η Καθηµερινή, 11/12/66, σ.11 και 12
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• 20/12/52: “ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΤΟ ΗΡΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑΣ
(ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΑΠΟΙΚΙΑΙ ΤΟΥ 8ου-6ου ΑΙΩΝΟΣ Π.Χ.). Το άρθρο είχε γράψει η Sylvia
Sprigge και δηµοσιεύτηκε στις “Επιφυλλίδες”. Αναφερόταν στο ιστορικό των
ερευνών για τις αρχαιότητες της Μεγάλης Ελλάδας. 1
• 16/12/53: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΛΛΑ∆Α…ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ ΕΦΕΡΑΝ ΕΙΣ ΦΩΣ
ΜΙΑΝ ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑΣ.” Η ανταπόκριση αυτή από το
Λονδίνο έκανε λόγο για την ανακάλυψη αρχαίου ελληνικού νεκροταφείου του 6ου4ου π.Χ. αιώνα πολύ κοντά στην αρχαία Ποσειδωνία (µόλις 2 χιλιόµετρα νοτιότερα).2
• 23/12/53: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΥΒΛΑΙΑ ΜΕΓΑΡΑ ΕΦΕΡΑΝ ΕΙΣ
ΦΩΣ ΑΓΓΕΙΑ-ΓΛΥΠΤΑ ΑΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ”. Και αυτή η είδηση ερχόταν από
το Λονδίνο και αναφερόταν στις ανασκαφές των Υβλαίων Μεγάρων, στην Ανατολική
Σικελία από τη Γαλλική Σχολή της Ρώµης και την Επιτροπή Επιθεωρήσεως των
Αρχαιοτήτων των Συρακουσών. Ανακαλύφθηκαν αρχαϊκά κενοτάφια µε εντυπωσιακή
αρχιτεκτονική καθώς και µε σηµαντικά έργα γλυπτικής. 3
• 25/5/54: “Η ΖΩΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΛΕΥΚΑΝΙΑΝ. ΟΙ 20 ΤΗΣ ΝΕΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑΣ (ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ).”

Πρόκειται για τη νεκρόπολη στην οποία αναφερόταν και το αρθρο στις 16/12/53 που
είδαµε παραπάνω. Όπως και το προηγούµενο, έτσι και αυτό το δηµοσίευµα βρισκόταν
στην πρώτη σελίδα της εφηµερίδας και µάλιστα στις “Επιφυλλίδες”. Το υπέγραφε ο
Claudio Sestieri, έφορος των Αρχαιοτήτων Σαλέρνου και Ποτέντζας.
Πληροφορούµαστε, ότι σε µερικούς τάφους βρέθηκαν αττικά αγγεία του 6ου και 5ου
π.Χ. αιώνα. Κάποιοι από αυτούς ήταν εµφανώς ελληνικοί τάφοι λόγω του τρόπου
ταφής, όπως υποστήριζε ο Sestieri. Από τα πορίσµατα των ανασκαφών, έγραφε ο
ανασκάπτων αρχαιολόγος, φάνηκε, ότι µετά το τέλος της ελληνικής κυριαρχίας στην
περιοχή άρχισε µεγάλη παραγωγή εγχώριας αγγειοπλαστικής, η οποία µιµούταν την
ελληνική τεχνοτροπία. 4
• 28/7/54: “ΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΝΑΟΝ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΛΙ 2.600 ΕΤΩΝ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ
ΕΝΤΟΣ ΑΜΦΟΡΕΩΝ ΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥΜ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΝΕΑΠΟΛΙΝ.” Η ανταπόκριση από τη
Νάπολη στην πρώτη σελίδα της εφηµερίδας ενηµέρωνε για αµφορείς µε µέλι, που
ανακαλύφθηκαν στο εσωτερικό ελληνικού ναού στις ανασκαφές της περιοχής του
Κάστρουµ. 5
• 29/7/54: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΙΣ
ΤΗΝ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑΝ ΚΑΙ ∆ΟΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΙ.” Αυτή τη φορά η ανταπόκριση
ερχόταν από τη Ρώµη και βρισκόταν επίσης στην πρώτη σελίδα. Και αυτό το
δηµοσίευµα αναφερόταν στην ανασκαφή του ελληνικού ναού του 6ου π.Χ. αιώνα
µέσα στον οποίο βρέθηκαν οι ορειχάλκινοι αµφορείς µελιού της προηγούµενης
αναφοράς. 6
• 17/9/54: “ΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓAΛΗ ΠΟΛΙΣ ΑΝΑ∆ΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ. ΕΛΕΑ: ΑΠΟ
ΤΑΣ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
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Η Καθηµερινή, 20/12/52, σ.1
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Πρόκειται για άρθρο του επικεφαλής των ανασκαφών C.Sestieri. Ο
αρχαιολόγος υποστήριζε, ότι το τµήµα της Αγοράς που αποκαλύφθηκε, το τείχος της
πόλης καθώς και τα σηµαντικής καλλιτεχνικής αξίας ευρήµατα, όπως νοµίσµατα και
κοσµήµατα, υποδείκνυαν, ότι η Ελέα πρέπει να υπήρξε µια από τις ωραιότερες
ελληνικές αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας. 1
26/10/54: “Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΛΛΑ∆Α…ΥΠΟΓΕΙΟΝ ΙΕΡΟΝ
ΤΗΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑΣ, ΑΘΙΚΤΟΝ ΕΠΙ 2.500 ΕΤΗ.” Ο Sestieri και πάλι, ανακοίνωνε αυτή τη
φορά την ανακάλυψη ενός υπόγειου ιερού χώρου του δεύτερου µισού του 6ου π.Χ.
αιώνα στην Ποσειδωνία. Κατά τη γνώµη του το ιερό ήταν αφιερωµένο σε υποχθόνια
θεότητα. 2
15/4/55: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: ΟΠΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΘΡΥΛΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ. Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΕΠΙΖΗ ΕΝ ΣΙΚΕΛΙΑ.” Πρόκειται για διαφηµιστικό άρθρο της
Σικελίας, γραµµένο από τη Lucie Noel στο Παλέρµο. Το άρθρο αυτό συνιστά τυπικό
παράδειγµα για να αντιληφθούµε τον τρόπο, µε τον οποίο ένας τίτλος µε αρχαιολογικό
και ιστορικό χαρακτήρα µπορεί να επιστέφει ένα ακραιφνώς τουριστικό δηµοσίευµα.
Η Noel προέτρεπε τους αναγνώστες, να επισκεφθούν τη Σικελία ειδικά κατα την
περίοδο της άνοιξης, διότι έτσι θα είχαν τη δυνατότητα να δουν τις ανθισµένες
αµυγδαλιές, που ξεφύτρωναν µέσα από τα αρχαία ελληνικά ερείπια! 3
19/7/55: “ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΙΚΕΛΙΑΝ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΝ ΣΚΑΠΑΝΗΝ.” Η πρωτοσέλιδη είδηση από το Πρίνστον ενηµέρωνε
για την επικείµενη ανασκαφή στη Σικελία µιας αρχαίας ελληνικής πόλης της περιόδου
600-200 π.Χ. από αρχαιολογική αποστολή του Πανεπιστηµίου του Πρίνστον. 4
24/7/55: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΘΑ
ΠΡΟΒΗ ΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΟΛΙΝ ΕΝ ΣΙΚΕΛΙΑ.” Όπως
πληροφορούσε η είδηση από τη Ρώµη, η προαναφερθείσα αποστολή του Πρίνστον θα
συνεργαζόταν µε Σουηδούς και Ιταλούς αρχαιολόγους για την ανεύρεση της αρχαίας
αυτής ελληνικής πόλης. 5
6/8/55: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ.” Κι αυτή η είδηση από τη Ρώµη
αναφερόταν στην πόλη, για την οποία έκαναν λόγο και οι δύο προηγούµενες ειδήσεις.
Η συγκεκριµένη πόλη προκαλούσε, όπως διαβάζουµε, µεγάλο ενδιαφέρον, γιατί, “ο
ρυθµός εις τον οποίον αυτή είχε κτισθή ήτο καθαρώς ελληνικός, άνευ ουδεµιάς
επιδράσεως της ρωµαϊκής ή της αργότερον εµφανισθείσης αραβικής τέχνης.” 6
28/8/55: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ, Η
ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΦΩΣ ΕΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ.” Οι πληροφορίες από το
Παλέρµο ενηµέρωναν για την αποκάλυψη από τους Ιταλούς αρχαιολόγους ενός
τείχους δύο χιλιοµέτρων, που εικαζόταν, ότι ανήκε σε Μινωική πόλη του 1500 π.Χ.,
την Ηράκλεια. 7
ΙΤΑΛΙΑΝ.”

•

•

•

•

•

•

1
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• 23/10/55: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ
ΤΗΝ ΠΕ∆ΙΑ∆Α ΤΗΣ ΓΕΛΑΣ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ.” Το άρθρο υπογραφόταν από την Clara
Falcone και αναφερόταν στην αποικία της Γέλας, που είχε ιδρυθεί από Κρήτες και
Ρόδιους πριν από 27 αιώνες. Σύµφωνα µε την αρθρογράφο η ίδρυση αυτής της
αποικίας είχε ως αποτέλεσµα την επίδραση του ελληνικού πολιτισµού σε όλη την
ευρύτερη περιοχη της Σικελίας. 1
• 16/12/55: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΛΛΑ∆ΑΝ. ΝΕΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ
ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ.” Η ανταπόκριση από τη
Σικελία ασχολούταν µε τα αποτελέσµατα των ανασκαφών του Πανεπιστηµίου του
Πρίνστον στη θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης. Μέχρι τότε είχαν αποκαλυφθεί δύο
σειρές κλιµάκων που οδηγούσαν στον Άρειο Πάγο. Επίσης είχαν ανακαλυφθεί πολλά
νοµίσµατα και από άλλες πόλεις της Κάτω Ιταλίας. 2
• 17/3/56: “ΠΩΣ ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ Η ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΕΙ∆ΙΑ. Η

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. ΜΙΑ
ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΑΤΗ ΤΡΙΕΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ∆ΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 9ου
ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 15ου ΑΙΩΝΟΣ. Αι χθεσιναί ανακοινώσεις του ∆ιευθυντού της Γαλλικής Αρχαιολογικής
Σχολής Αθηνών καθηγητού κ. ΖΩΡΖ ΝΤΩ και του Βυζαντινολόγου κ. ΑΝΤΡΕ ΓΚΙΓΙΟΥ”. Το άρθρο

του Μίλτη Παρασκευαΐδη µε θέµα τις ανακοινώσεις του διευθυντή της Γαλλικής
Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνων G.Daux και του βυζαντινολόγου A.Guillou στη
Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή πραγµατευόταν την παρουσία του ελληνισµού στην
Κάτω Ιταλία στους βυζαντινούς χρόνους. Πιο συγκεκριµένα ο Guillou, που µελέτησε
αρχεία εκκλησιών, µοναστηριών, δήµων και κοινοτήτων ανακάλυψε ότι από τον 9ο
µέχρι τον 13ο αιώνα τα επίσηµα έγγραφα ήταν ελληνικά. Και υποστήριζε σχετικά, ότι
µέχρι το τέλος του 14ου αιώνα πολλά χωριά της Ν. Ιταλίας ήταν ακραιφνώς ελληνικά.
3

• 31/3/56: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΙΤΑΛΙΑΝ. ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΕΤΡΟΥΣΚΙΚΗΝ
ΣΠΙΝΑΝ.” Η ανταπόκριση αυτή ερχόταν από το Λονδίνο και αναφερόταν στις
ανασκαφές της πόλης Σπίνας, η οποία είχε ακµάσει από τον 6ο µέχρι τον 3ο π.Χ.
αιώνα. Όπως µας πληροφορούσε ο αναταποκριτής των Times και της Καθηµερινής “η
Σπίνα απετέλει υψίστης σηµασίας εµπορικόν σταθµόν διά του οποίου ως επί το
πλείστον τα προϊόντα των Ελλήνων τεχνιτών έφθαναν µέχρι της Βορείου Ιταλίας.” 4
• 28/4/56: “Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΓΓΕΙΟΝ ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΕΣΧΑΤΩΣ
ΕΙΣ ΣΠΙΝΑΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΣ.” Η προερχόµενη εκ
Λονδίνου είδηση αναφερόταν σε ένα κρατήρα, που απ’ ότι µαθαίνουµε
χρονολογήθηκε στα 430 π.Χ. 5
• 23/10/56: “ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΕΡΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΝΟΙΞΙΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ
ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΧΩΡΙΟΝ ΤΟΥ 1ου π.Χ. ΑΙΩΝΟΣ.” Πρόκειται για
τηλεγραφική είδηση από τη Ρώµη, που δηµοσιευόταν στην πρώτη σελίδα και ανέφερε,
ότι από τη µελέτη της κεραµεικής της ανασκαφής προέκυψε, πως το συγκεκριµένο
χωριό είχε ιδρυθεί από Έλληνες ναυτικούς. 6
1
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• 22/2/57: “ΤΟΥ ∆΄ ΑΙΩΝΟΣ π.Χ.. ΣΟΥΗ∆ΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΕΚΑΛΥΨΕΝ ΕΙΣ ΣΕΡΡΑ
ΟΡΛΑΝΤΟ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ ΜΙΑΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΟΛΙΝ.” Στην πρώτη σελιδα
δηµοσιευόταν και αυτή η ανταπόκριση από το Λονδίνο, που αφορούσε στις
ανασκαφές του καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Πρίνστον και διευθυντή των
ανασκαφών στη Σικελία Eric Sjoqvist σε αρχαία ελληνική πόλη στην ενδοχώρα της
Σικελίας, η οποία χρονολογήθηκε στον 4ο π.Χ. 1
• 6/8/57: “ΑΡΧΑΙΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ. ΤΟ ΜΕΤΑΠΟΝΤΙΟΝ ΤΗΣ Μ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ Ν’
ΑΝΑΓΕΝΝΑΤΑΙ ΒΑΘΜΗ∆ΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ.” Η ανταπόκριση από τον
Τάραντα µας ενηµέρωνε για τη διενέργεια ανασκαφών στο αρχαίο Μεταπόντιο, που
είχαν ως αποτέλεσµα η περιοχή να “εξελίσσεται σε τόπον προσκυνήµατος διά τους
ακολουθούντας κλασσικάς σπουδάς φοιτητάς από όλον τον κόσµον.” 2
• 12 και 13/11/57: “ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΙΚΕΛΙΑΝ. ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΤΟ ΜΟΡΓΑΝΤΙΟΝ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΤ΄ π.Χ. ΕΚΕΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙ∆ΟΣ.” Πρόκειται για άρθρο που
δηµοσιεύτηκε σε δύο µέρη στις “Επιφυλλίδες” και το υπέγραφε ο Σουηδός
αρχαιολόγος Ε. Sjoqvist. Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, οι ανασκαφές στην ενδοχώρα
της Σικελίας αποκάλυψαν τα ερείπια του αρχαίου Μοργαντίου, µιας οχυρωµένης
πόλης που είχαν ιδρύσει Έλληνες άποικοι τον 6ο π.Χ. αιώνα. 3
• 13/6/58: “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΙΚΕΛΙΑΝ. Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΗΣ ΗΡΑΣ ΕΙΣ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ.” Το άρθρο της Iole Bovio Marconi, επιµελήτριας
αρχαιοτήτων στη Σικελία, αναφερόταν στο πρόγραµµα αναστήλωσης του ναού της
Ήρας που κτίστηκε τον 5ο π.Χ. αιώνα. Όπως υποστήριζε χαρακτηριστικά η
αρχαιολόγος, αυτός ο ναός µαζί µε τους άλλους δύο της Ακρόπολης του Σελινούντα
“µαρτυρούν περί της µεγάλης ευηµερίας εις την οποίαν είχε φθάσει η αρχαία ελληνική
εκείνη πόλις, επί της Ν.∆. ακτής της Σικελίας”. 4
• 28/8/58: “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ. ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ.” Η πολύ σύντοµη αυτή
ανταπόκριση από τη Ρώµη αναφερόταν στην ταυτόχρονη ανακοίνωση της
ανακάλυψης τριών αρχαίων πόλεων στην Ιταλία, µεταξύ των οποίων και µια ελληνική
στην περιοχή του Καταντζάρο. Επίσης σηµειωνόταν, ότι επρόκειτο για µεγάλη
αποικία υψίστης σηµασίας. 5
• 9/10/58: “Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΑΠΑΝΗ. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΙΚΕΛΙΑΝ ΕΦΕΡΑΝ ΕΙΣ
ΦΩΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.” Σύµφωνα µε την είδηση από
τη Νέα Υόρκη, ο καθηγητής αρχαιολογίας του Πρίνστον Richard Stillwell
ανακοίνωσε, την ανακάλυψη µιας αρχαίας ελληνικής πόλης του 6ου π.Χ. αιώνα στην
οροσειρά Ορλάντο της Σικελίας. 6
• 7/3/62: “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ. ΕΡΕΙΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝ.” Και αυτή
η είδηση ήταν πολύ σύντοµη και προερχόταν από τη Ραγούζα της Σικελίας.
Αναφερόταν στην εύρεση των ερειπίων της αρχαίας ελληνικής πόλεως Καµάρινας,
που βρισκόταν κοντά στη σηµερινή πόλη Σκολίττι. Συγκεκριµένα οι ανασκαφές
1
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έφεραν στο φως τα ερείπια του αρχαίου λιµανιού, τα θεµέλια του ναού της Αθηνάς
και ένα βωµό του ∆ία. Η ελληνική αυτή πόλη είχε ιδρυθεί το 598 π.Χ. 1
• 5/5/62: “ΑΝΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΣΥΒΑΡΕΩΣ;” Ο ανταποκριτής της
Καθηµερινής και των Times στη Ρώµη µετέδιδε, ότι η εφορεία αρχαιοτήτων της
Καλαβρίας σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο της Πενσυλβάνια ανακάλυψαν στη
Νότια Ιταλία τα ερείπια άλλης µίας αρχαίας ελληνικής πόλης του 6ου π.Χ. αιώνα, που
ταυτίστηκε µε την αρχαία Σύβαρι. 2
• 11/12/63: “ΜΙΑ ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΓΕΜΑΤΗ ΠΛΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΧΛΙ∆ΗΝ. ΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΥΒΑΡΕΩΣ.” Πρόκειται για άρθρο του συνεργάτη της
Καθηµερινής Martin Moore, που έκανε επίσης λόγο για τη διενέργεια ερευνών στην
περιοχή της Καλαβρίας για την ανακάλυψη της αρχαίας ελληνικής αποικίας της
Συβάρεως. Η Σύβαρις υπήρξε µια µεγάλη εµπορική πόλη που ιδρύθηκε τον 8ο π.Χ.
αιώνα από Έλληνες αποίκους και καταστράφηκε το 510 από τους Κροτωνιάτες.3
• 3 και 7/4/65: “ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΣΕΛΙΝΟΥΣ” Ο Άγγελος
Προκοπίου µε αυτό το άρθρο παρουσίαζε στους αναγνώστες της στήλης του τους
ναούς του Σελινούντα, της αποικίας που ιδρύθηκε το 626 π.Χ. από τους Μεγαρείς και
αποτελούσε κατα τον συντάκτη “το πιο µακρινό ορόσηµο του δυτικού αποικισµού
των Ελλήνων στη Σικελία.” 4

IV. Οι υπόλοιποι τόποι
Το ταραγµένο κλίµα µε την Τουρκία και οι εντάσεις στην Κύπρο, όπως διαφάνηκε
από τα προηγούµενα κεφάλαια, ώθησε τους αρθρογράφους να επιµείνουν στην ανάδειξη
και την προβολή των ελληνικών αρχαιοτήτων που βρίσκονταν στις χώρες αυτές. Τα
µνηµεία των αποικιών της Ιταλίας πάλι, µε ό,τι αυτά αντιπροσώπευαν, στάθηκαν αφορµή
για να γραφτούν πολλά άρθρα, που είχαν ως στόχο να υπενθυµίσουν στους αναγνώστες
το παρελθόν της Μεγάλης Ελλάδας. Εκτός από τις αναφορές στα µνηµεία αυτών των
περιοχών έχω καταγράψει και όλους τους υπόλοιπους τόπους, τους οποίους η
αρθρογραφία συσχέτισε µε την αρχαία ελληνική ιστορία. Ενίοτε µε απλές αναφορές,
άλλοτε µε υπαινιγµούς για ελληνικότητα εδαφών και ιστορικές διεκδικήσεις και µερικές
φορές µε ευδιάκριτο εθνικιστικό ύφος, η µνεία στις “ελληνικές” αρχαιότητες όλων αυτών
των χωρών ενίσχυε τις απόψεις περί ενδόξου παρελθόντος και θεµελίωνε
(ψευδο)ιστορικά το οικοδόµηµα του εθνικισµού. Ακολουθεί στη συνέχεια η παράθεση
αυτών των αναφορών.
1. Βουλγαρία
• 14/12/54: “Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ
ΧΡΥΣΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΣΩΣ ΕΠΙΝΕ ΚΡΑΣΙ Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ.” Άκρως
υπερβολικός ο τίτλος αυτής της αρχαιολογικής είδησης, που έκανε λόγο για εννέα
1

ό.π., 7/3/62, σ.1
ό.π., 5/5/62, σ.3
3
ό.π., 11/12/63, σ.3 και 6
4
ό.π., 3/4/65, σ.5 και 7/4/65 σ.7
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χρυσά αντικείµενα (εκ των οποίων τα οκτώ ρυτά), που ανακαλύφθηκαν κρυµµένα σε
βάθος σε µια περιοχή της νότιας Βουλγαρίας. Ο συντάκτης πληροφορούσε, ότι τα
αγγεία ήταν ελληνικής, ίσως και αττικής προέλευσης και χρονολογούνται στο δεύτερο
µισό του 8ου π.Χ. αιώνα. Προορισµός των αντικειµένων αυτών κατα το
δηµοσιογράφο ήταν οι Μακεδόνες ή οι Θράκες ηγεµόνες, πιθανώς και ο ίδιος ο Μέγας
Αλέξανδρος ή κάποιος από τους διαδόχους του. 1
• 17/1/60: “Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΚΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΑΙ
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟΝ.” Πρόκειται για άρθρο του Παρασκευαΐδη µε αφορµή
τις ανασκαφές της αρχαίας ελληνικής πόλης Μεσηµβρίας, που διενεργήθηκαν το
1959. Ο συντάκτης ενηµέρωνε, ότι η πόλη αυτή κτίστηκε στα τέλη του 6ου π.Χ.
αιώνα από Μεγαρείς στη σηµερινή βουλγαρική ακτή του Ευξείνου Πόντου. Στις
ανασκαφές βρέθηκαν αντικείµενα της Κλασικής, της Ρωµαϊκής και της Βυζαντινής
αρχαιότητας, αλλά η ακµή της πόλης τοποθετείται στα Ελληνιστικά χρόνια. 2

2. Ρουµανία
• 11/10/58: “Ο ΠΑΡΑ∆ΟΥΝΑΒΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟΝ.

(Εκπολιτισταί της Ρουµανίας προ 27 αιώνων) ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ
ΤΗΣ ΙΣΤΡΟΥ.” Το άρθρο του Μίλτη Παρασκευαΐδη αναφερόταν στις ανασκαφές της

αρχαίας ελληνικής πόλης Ίστρου, αποικίας των Μιλησίων στα δυτικά παράλια του
Ευξείνου Πόντου, στη σηµερινή Ρουµανία. Σύµφωνα µε το άρθρο η αρχαία Ίστρος ή
Ιστρία ήταν η αρχαιότερη ελληνική αποικία στον Εύξεινο Πόντο. Ιδρύθηκε τον 7ο
π.Χ. αιώνα και είχε αναπτύξει καλές σχέσεις µε τις γείτονες πόλεις, όπως φάνηκε από
τα ελληνικά ευρήµατα, που ανακαλύφθηκαν σ’ αυτές. 3
• 3/3/64: “ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΟΥΝΕΣΚΟ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ.” Άλλο ένα
άρθρο του Παρασκευαΐδη. Το συγκεκριµένο αφορούσε στην διοργάνωση έκθεσης µε
φωτογραφίες από αρχαιότητες της Ρουµανίας, στη Στέγη Γραµµάτων και Καλών
Τεχνών. Ιδιαίτερο βάρος βέβαια δινόταν στις ελληνικές αποικίες της Ρουµανίας. Η
παρουσία µινωικών και µυκηναϊκών προϊόντων στη χώρα αυτή αποδείκνυε κατά τον
συντάκτη την επαφή µε τους Έλληνες από τα προϊστορικά χρόνια. Στους ιστορικούς
χρόνους όµως ιδρύθηκαν εκεί ελληνικές αποικίες, όπως η Ίστρος στα τέλη του 6ου
π.Χ. αιώνα από τους Μιλήσιους και η Κάλλατις τον 6ο π.Χ. αιώνα από ∆ωριείς. Ένα
αιώνα αργότερα ιδρύθηκε και η Τόµις. Σύµφωνα µε τον Παρασκευαΐδη οι αρχαίες
αυτές ελληνικές αποικίες, είχαν φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο πολιτισµού, που
συναγωνίζονταν και τις αντίστοιχες µητροπόλεις. 4
• 8/7/65: “ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ∆ΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ.” Και αυτού του άρθρου
επιµελήθηκε ο Παρασκευαΐδης. Παρουσίαζε εν συντοµία την ιστορία των τριών
1

Η Καθηµερινή, 14/12/54, σ.3
ό.π., 17/1/60, σ.5
3
ό.π.,, 11/10/58, σ.1 και 2
4
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αρχαίων ελληνικών πόλεων του Πόντου, που βρίσκονταν στις ρουµανικές ακτές.
Όπως ειπώθηκε και σε προηγούµενη αναφορά, οι πόλεις αυτές είναι η Ίστρος που
ιδρύθηκε από Μιλησίους τον 7ο π.Χ. αιώνα, η Τόµις, που ιδρύθηκε τον 6ο π.Χ. αιώνα
επίσης από Μιλησίους και η Κάλλατις, που ιδρύθηκε τον 6ο π.Χ. αιώνα από
κατοίκους της Ηράκλειας του Πόντου, που ήταν µε τη σειρά της αποικία των
Μεγαρέων. Ο Παρασκευαΐδης προτεινε την ανάγνωση του βιβλίου του πρώην
νοµάρχη, Αντωνίου Καψή µε τίτλο Ο Ελληνισµός της Θράκης από τους Ρωµαϊκούς
χρόνους. Στο βιβλίο αυτό, σύµφωνα µε τον συντάκτη θα µπορούσε να διαβάσει ο
αναγνώστης και για τις άλλες ελληνικές πόλεις που υπήρχαν στην περιοχή αλλά δεν
είχαν ανακαλυφθεί µέχρι τότε: η Οδησσός, η Μαρκιανούπολις, η ∆ιονυσόπολις, η
Βιζώνη, η Τρόσµις, η Βερόη, η Αξιόπολις , η Ζάλδαπα, η ∆ιογενέτεια, η Υπακοή, το
∆ορύστολον και η Νικόπολις. 1
• 25/3/66: “ΑΙ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ∆ΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ.” O Παρασκευαΐδης µε
αυτό το άρθρο υπενθύµιζε και πάλι το ελληνικό παρελθόν της Ρουµανίας.
Αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα των ανασκαφών των Ρουµάνων αρχαιολόγων,
σύµφωνα µε τα οποία η Ίστρος και η Κάλλατις, υπήρξαν αµιγώς ελληνικές πόλεις. 2
3. Γιουγκοσλαβία
• 15/11/58: “Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ. ΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙ∆ΟΣ”.

Όπως διαπιστώσαµε στο κεφάλαιο που αφορούσε στις βυζαντινές αρχαιότητες, ο
βυζαντινός πολιτισµός εκλαµβανόταν από την αρθρογραφία ως ακραιφνώς ελληνικός.
Τα µνηµεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που ανακαλύπτονταν διάσπαρτα στις
χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, θεωρούνταν οι ζωντανές αποδείξεις της
ελληνικότητας των εδαφών στα οποία βρίσκονταν και µε αυτήν την σκοπιµότητα
αναδεικνύονταν από τις αρχαιολογικές στήλες της εφηµερίδας. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα είναι οι τοιχογραφίες της Αγίας Σοφίας της Αχρίδας στην παλιά
Γιουγκοσλαβία. Η Μαρία Θεοχάρη µε άρθρο της στις “Επιφυλλίδες” της πρώτης
σελίδας δηµοσίευε στοιχεία από την ανακοίνωση του Σέρβου Βυζαντινολόγου
Radivoie Liubinkovic στη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών. Ο λόγος βέβαια
αυτής της δηµοσίευσης ήταν η άποψη του βυζαντινολόγου, ότι η Αγία Σοφία δεν
αποτελούσε µνηµείο του κράτους του Σαµουήλ αλλά κτίστηκε αργότερα και
συγκεκριµένα µετά από την εισβολή του Βασίλειου του Βουλγαροκτόνου. Έτσι το
µνηµείο αυτό του 11ου αιώνα θα έπρεπε να συσχετισθεί µε τους Έλληνες µάλλον
παρά µε τους Βουλγάρους. Αυτό ακριβώς επιχείρησε να προβάλει και η Θεοχάρη,
προπαγανδίζοντας µε αυτόν τον τρόπο υπέρ της ελληνικότητας των συγκεκριµένων
µνηµείων (και του χώρου που τα περιέβαλλε , θα προσθέταµε εµεις). 3

4. Αίγυπτος
1

ό.π., 8/7/65, σ.5
ό.π., 25/3/66, σ.9
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Η Καθηµερινή, 15/11/58, σ.1 και 2
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• 10/6/50: “Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ. ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ”.

•

•

•

•

1

Η ανταπόκριση από το Λονδίνο ενηµέρωνε µε τηλεγραφική
συντοµία, ότι σε αρχαίο αιγυπτιακό νεκροταφείο νότια της Ροζέττας ανακαλύφθηκαν
αρχαίοι ελληνικοί τάφοι ηλικίας 2.200-2.600 χρόνων. 1
23/2/54: “ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΠΑΠΥΡΟΣ. ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ
∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΜΟΜΜΙΟΘΗΚΗΣ”. Η είδηση από το
Λονδίνο στην πρώτη σελίδα της εφηµερίδας αναφερόταν στην ανακάλυψη τεµαχίων
παπύρου που είχαν χρησιµοποιηθεί ως επίστρωση µοµµιοθηκών στο Ελ Χιλµπέχ της
Αιγύπτου. Ο πάπυρος χρονολογήθηκε στον 3ο π.Χ. αιώνα και περιείχε ένα διάλογο
του Σωκράτη µε τη σύζυγό του Ξανθίππη. 2
21/12/55: “Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ. ΕΡΓΑ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΕΙΣ ΟΞΥΡΥΓΧΟΝ”, του ανταποκριτή της Καθηµερινής και των
Times. Το δηµοσίευµα έκανε λόγο για τους παπύρους που ανακαλύφθηκαν στην
Οξύρρυγχο, την ελληνορωµαϊκή πόλη της αρχαίας Αιγύπτου. Μέσω των παπύρων
αυτών διασώθηκαν έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Είναι πιθανό κατα τον
αρθρογράφο η Οξύρρυγχος να διατελούσε “εντευκτήριο” για τις διακοπές
Αλεξανδρινών καθηγητών και οι πάπυροι να αποτελούσαν κοµµάτια από τις
βιβλιοθήκες τους. 3
29/1/61: “ΤΟ ΑΛΥΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΙΝΙΓΜΑ. ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ.” Η ανταπόκριση από την Αλεξάνδρεια
έφερε την υπογραφή του Gerald Arathoon. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες του
αρθρογράφου, µια πολωνική αρχαιολογική αποστολή του Πανεπιστηµίου της
Βαρσοβίας θα διενεργούσε ανασκαφές στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Εκφραζόταν η
ελπίδα, ότι ίσως προέκυπταν στοιχεία και για τον τάφο του Μ. Αλεξάνδρου. 4
17/1/63: “Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ. ΝΕΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΝ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ.” Στην
ανταπόκριση αυτή που ερχόταν επίσης από την Αλεξάνδρεια παρατηρούµε για πρώτη
φορά την έρευνα για τον τάφο του Αλεξάνδρου να εκλαµβάνεται ως “µέγα
πρόβληµα”, το οποίο θα γοήτευε αργότερα τους αρχαιολόγους. Η είδηση ήταν, ότι
άρχισαν να διενεργούνται έρευνες στην Αλεξάνδρεια για την εύρεση του τάφου του
Μακεδόνα βασιλιά. Η ζωή του Αλεξάνδρου, τα µνηµεία του, οι τόποι που πέρασε
αλλά και το µέρος όπου θάφτηκε σίγουρα ενείχαν ένα ιδιαίτερο νόηµα για τους
συντάκτες της εφηµερίδας αλλά και για τους Έλληνες αρχαιολόγους. Ο Αλέξανδρος
µε τις κατακτήσεις του εξέφραζε καλύτερα από οποιοδήποτε µυθικό ή ιστορικό
πρόσωπο, αυτό που προσπαθούσαν να αναδείξουν οι απανταχού ελληνοκεντρικοί
επιστήµονες: το αρχαίο ελληνικό µεγαλείο, όπως αυτό µπορούσε να εκφραστεί µέσα
από την απεραντοσύνη µιας τεράστιας ελληνιστικής αυτοκρατορίας, που απλωνόταν
από την Ευρώπη µέχρι την Ασία. 5
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• 21/7/63: “ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΙΧΝΗ ΕΝΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΟΣ ΛΑΟΥ. ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ
ΘΑΜΜΕΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ.” Το άρθρο είχε γράψει ο επιµελητής του
Βυζαντινού Μουσείου της Αιγύπτου A. Shore και αναφερόταν στην ανακάλυψη µιας
βυζαντινής εκκλησίας στα σύνορα της Αιγύπτου µε το Σουδάν από µια πολωνική
αποστολή. Η εκκλησία, που βρισκόταν θαµµένη από την άµµο για πολλά χρόνια,
θεωρήθηκε, ότι ήταν η µητρόπολη των αρχαίων Φαρών. Κτίστηκε, όπως αναφερόταν
τον 8ο αιώνα. 1
• 3/4/66: “Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α.” Ο Παρασκευαΐδης έγραψε και αυτό το άρθρο µε αφορµή την επίσκεψη του
καθηγητή Μαρινάτου στην Αίγυπτο. Ο καθηγητής έδωσε δύο διαλέξεις στο
Πανεπιστήµιο του Καΐρου µε θέµα τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις κατά την
αρχαιότητα. Στις οµιλίες του ανέφερε, ότι οι σχέσεις αυτές ξεκινούσαν ήδη από πολύ
νωρίς, στα βάθη των µυκηναϊκών χρόνων, όταν οι “αδάµαστοι Έλληνες πολεµισταί
της Μυκηναϊκής εποχής εκλήθησαν να βοηθήσουν τους Αιγυπτίους ως µισθοφόροι
κατά τους πολέµους των και ιδίως όταν ηγωνίζοντο να απαλλαγούν από τους
κατακτητάς των, τους Υκσώς.” Οι ανασκαφές, όπως επισήµανε ο Έλληνας
αρχαιολόγος, έφεραν στο φως αγγεία κρητικής προέλευσης και άλλα σκεύη
µυκηναϊκής επιρροής. Στο ίδιο άρθρο ο συντάκτης ενηµέρωνε και για τα νεότερα από
τις ανασκαφές του Πανεπιστηµίου της Αλεξάνδρειας στο κέντρο της πόλης, µε τις
οποίες αποκαλύφθηκαν “νέα πολύτιµα ίχνη της ελληνικής εποχής των Πτολεµαίων
βασιλέων”. Σηµαντικότερο από αυτά ήταν το µικρό µαρµάρινο ωδείο, που είχε
ελληνικές επιγραφές στα καθίσµατά του. Ο Παρασκευαΐδης δεν παρέλειπε βέβαια να
κάνει λόγο και για τις χριστιανικές αρχαιότητες της Αιγύπτου, που είχαν προκύψει
από τις πρόσφατες έρευνες. Η εκκλησία, που αποκαλύφθηκε στην περιοχή των Φαρών
από την πολωνική αρχαιολογική αποστολή, είχε κτιστεί τους πρώτους χριστιανικούς
αιώνες και είχε διακοσµηθεί µε τοιχογραφίες, που χρονολογήθηκαν από τον 8ο µέχρι
τον 12ο αιώνα. Η σηµασία των τελευταίων αυτών ευρηµάτων κατά τον συντάκτη ήταν
πολύ µεγάλη. Χαρακτηριστικά επισήµαινε: “Πρόκειται περί αποκαλύψεως που
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δια τους Έλληνας αρχαιολόγους, εφ’ όσον βεβαίως
αποβλέποµεν να ικανοποιήσωµεν τας επιτακτικάς ανάγκας του Έθνους µας και της
Επιστήµης.” 2

5. Λιβύη
• 18/9/51: “Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ. ΑΝΕΥΡΕΘΗ Η ΑΖΙΡΙΣ, Η
ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΙΚΙΑ ΕΙΣ ΚΥΡΗΝΑΪΚΗΝ”. Το άρθρο αυτό ερχόταν από το
Λονδίνο και δηµοσιεύτηκε στις “Επιφυλλίδες” της εφηµερίδας. Αναφερόταν στην
ανακάλυψη από την Αρχαιολογική Υπηρεσία της Κυρηναϊκής της αρχαίας ελληνικής
πόλης Αζίριδος. Είναι ενδεικτικό, ότι το άρθρο άρχιζε µε τη φράση “Εκατόν χιλιάδες

1
2

ό.π., 21/7/63, σ.6
Η Καθηµερινή, 3/4/66, σ.9 και 10
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•

•

•

•

Έλληνες εζούσαν ευδαίµονες εκεί όπου περιφέρονται σήµερον ολίγοι πάµπτωχοι
νοµάδες.” 1
9/12/51: “Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΑΠΑΝΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΑΠΟΙΚΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΒΥΗΝ” Το
δηµοσίευµα, που είχε γράψει ο C.N. Johns, επόπτης των ανασκαφών στην
Κυρηναϊκή, δηµοσιευόταν επίσης στις “Επιφυλλίδες” της εφηµερίδας: το ελληνικό
παρελθόν της περιοχής ξεκινούσε από τον 7ο π.Χ. αιώνα, όταν ίδρυσαν εκεί αποικίες
κάτοικοι της Πελοποννήσου και των νησιών.2
5/4/52: “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΙΤΙ∆Α. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΦΡΙΚΗΝ”. Η ανταπόκριση από το Λονδίνο έκανε λόγο για τις
αρχαίες φοινικικές πόλεις στην ευρύτερη περιοχή της Τριπολίτιδας, για τη ρωµαϊκή
κατοχή, για την καταστροφή της από τους Βανδάλους τον 5ο µ.Χ. αιώνα και τέλος για
την ανακατάληψή της από τους Βυζαντινούς έναν αιώνα αργότερα. Ο ανταποκριτής
επισήµαινε, ότι “η ανάκτησις της επαρχίας από τους Βυζαντινούς έφερε µίαν
σύντοµον αναγέννησιν του πολιτισµού”. 3
10/7/54: “ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΚΥΡΗΝΑΪΚΗΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ
ΕΛΠΙ∆ΑΣ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ.” Η είδηση από το Παρίσι
αναφερόταν στις ανασκαφές των Γάλλων στην Κυρηναϊκή και εκφραζόταν η ελπίδα
να βρεθούν εκείνα τα αντικείµενα που θα µπορούσαν να µας διαφωτίσουν για τις
σχέσεις της Μινωικής Κρήτης µε τους αρχαίους Αιγυπτίους. 4
11/1/55: “ΕΝ ΕΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣ ΚΥΡΗΝΑΪΚΗΝ. ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ (ΠΟΙΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΦΩΣ)”. Το άρθρο υπογραφόταν από τον Επιµελητή Αρχαιοτήτων της

Κυρηναϊκής Richard Goodchild και αποτελούσε µια επισκόπηση των ανασκαφών
στην ευρύτερη περιοχή. Το αρχαιότερο δηµόσιο κτήριο της Κυρήνης
που
αποκάλυψαν οι έρευνες, ήταν ένας ελληνικός ναός του ∆ιός του 6ου π.Χ. αιώνα.
Στην περιοχή της Βεγγάζης, της δυτικότερης από τις πόλεις της Πενταπόλεως
βρέθηκαν ερείπια ελληνικά και ρωµαϊκά. Επίσης στο χώρο της αρχαίας ελληνικής
πόλης των Ευεσπερίδων ανεσκάφη οικοδοµικό τετράγωνο του 5ου π.Χ. αιώνα. 5
• 17/12/57: “Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗΝ. ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ
ΜΩΣΑΪΚΟΝ ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΙΣ ΕΝ ΧΩΡΙΟΝ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ.” Το άρθρο του R.Goodchild,
αναφερόταν στην ανακάλυψη µωσαϊκού βυζαντινής εκκλησίας του 6ου αιώνα στην
πόλη Κασρ ελ Λεµπία. Το µωσαϊκό αποτελούταν από ειδωλολατρικές και χριστιανικές
συνθέσεις και γι’αυτό χαρακτηρίστηκε από τον αρχαιολόγο “ελληνοχριστιανικό”. 6
• 11/1/58: “ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΗΝΗΝ. ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΜΕ ΕΡΥΘΡΑ
ΚΟΜΗΝ.” Το άρθρο υπέγραφε ο Alan Rowe, ο διευθυντής των ανασκαφών στην
Κυρήνη, και δηµοσιευόταν στις “Επιφυλλίδες” της εφηµερίδας. Ενηµέρωνε για τις
ανασκαφές σε αρχαίο ελληνικό νεκροταφείο του 4ου π.Χ. αιώνα, όπου βρέθηκε
πλήθος ελληνικών αντικειµένων, µεταξύ των οποίων αρκετές σαρκοφάγοι και κάποιες
προτοµές της κόρης της θεάς ∆ήµητρας, Περσεφόνης. 7
1

ό.π., 18/9/51, σ.1
ό.π., 9/12/51, σ.1
3
ό.π., 5/4/52, σ.3
4
ό.π., 10/7/54, σ.1
5
Η Καθηµερινή, 11/1/55, σ.3
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ό.π., 17/12/57, σ.3 και 4
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ό.π., 11/1/58, σ.1
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• 11/1/61: “ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ ΚΥΡΗΝΑΪΚΗΝ. ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ
ΥΠΗΡΞΑΝ ΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ.” Το άρθρο
του R. M. Harrison, Εφόρου Αρχαιοτήτων της Κυρηναϊκής, παρουσίαζε το ιστορικό
των ανασκαφών στην περιοχή, που είχαν ξεκινήσει από το 1860. Η Κυρηναϊκή, όπως
πληροφορούµαστε αποικίστηκε από Θηραίους τον 7ο π.Χ. αιώνα, µάλιστα κατόπιν
προτροπής του Μαντείου των ∆ελφών. Υπήρχαν πέντε πόλεις στον ευρύτερο χώρο. Η
Απολλωνία, το επίνειο της Κυρηναϊκής και άλλες τέσσερις: η Βάρκα, η Τολµέιτα, η
Τόκρα και η Βεγγάζη. Ο αρθρογράφος ανέφερε ακόµη, ότι από το 96 π.Χ. οι πέντε
πόλεις συναποτέλεσαν ρωµαϊκή επαρχία. Στις ανασκαφές που διενεργούνταν το
τελευταίο διάστηµα εκεί προέκυπταν συνεχώς ρωµαϊκά και βυζαντινά ευρήµατα. 1
• 31/5/64: “∆Ι’ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ
ΛΙΒΥΗΣ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΝ ΤΗΣ ΕΥΦΟΡΟΥ ΚΥΡΗΝΑΪΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η
ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΤΑΥΧΕΙΡΑ.” Το άρθρο υπέγραφε ο Παρασκευαΐδης και

αναφερόταν στη σχετική ανακοίνωση του John Hayes, που διηύθυνε µαζί µε τον John
Boardman τις δραστηριότητες της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας στην
περιοχή της ελληνικής αποικίας “Ταυχείρας” ή “Ταυχείρων” στις ακτές της Λιβύης.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Βρετανού αρχαιολόγου, στα ερείπια αυτής της
αποικίας, που ιδρύθηκε στα τέλη του 7ου π.Χ. αιώνα από Θηραίους και άλλους
Κυκλαδίτες, ήρθε στο φως πλήθος αγγείων του 6ου π.Χ. αιώνα. Επίσης
αποκαλύφθηκε τµήµα τείχους του ίδιου αιώνα, όπως και τµήµα από το Βυζαντινό
τείχος της πόλης που χρονολογούταν στα χρόνια του Ιουστινιανού. Στα Ελληνιστικά
χρόνια η πόλη µετονοµάστηκε σε “Αρσινόη” και καταστράφηκε από τους Άραβες το
643 µ.Χ. 2

6. Ισραήλ
• 8/9/53: “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΙΣ ΙΟΥ∆ΑΪΚΗΝ
ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΝ ΤΟΥ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ΑΙΩΝΟΣ Μ.Χ.” Η είδηση από την Ιερουσαλήµ αναφερόταν
στις ανασκαφές τάφων στην περιοχή Μπέιτ Σεαρίµ (κοντά στη Χάιφα). Στους τάφους
αυτούς βρέθηκαν επιγραφές στην ελληνική γλώσσα και, όπως σηµείωνε ο
ανταποκριτής, το ενδιαφέρον δεν ήταν ιστορικό αλλά φιλολογικό. Υπήρχαν έξι
ελληνικές επιγραφές έναντι µιας ιουδαϊκής ή αραµαϊκής και αυτό το γεγονός
αποδείκνυε κατά τον ίδιο, ότι “µετά την καταστροφήν του δεύτερου ναού της
Ιερουσαλήµ ο ιουδαϊκός πολιτισµός υπέστη την επίδρασιν του ελληνικού πολύ
βαθύτερον παρ’ όσον κοινώς πιστεύεται.” 3
• 12/9/54: “ΗΛΙΚΙΑΣ 1.800 ΕΤΩΝ. ΝΕΑΙ ΚΑΤΑΚΟΜΒΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΙΟΥ∆ΑΪΚΗΝ ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΝ ΜΠΕΪΤ ΣΕΑΡΙΜ. Αι άφθοναι επιγραφαί είναι γραµµέναι εις την
ελληνικήν, την εβραϊκήν και την αραµαϊκήν.” Η πληροφορίες από την Ιερουσαλήµ έκαναν

λόγο για την πρόοδο των ανασκαφών στη ίδια νεκρόπολη στο Μπέιτ Σεαρίµ. Ο
ανταποκριτής της Καθηµερινής µας ενηµέρωνε, για το ότι σε όλους τους τάφους
1

ό.π., 11/1/61, σ.3
ό.π., 31/5/64, σ.5 και 6
3
Η Καθηµερινή, 8/9/53, σ.1
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αυτής της νεκρόπολης ανακαλύφθηκαν και άλλες επιγραφές γραµµένες στην ελληνική
ή και την εβραϊκή γλώσσα καθώς και κάποιες άλλες γραµµένες στην αραµαϊκή. 1
• 9/4/61: “ΛΕΙΨΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΝΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΑΚΡΙΤΙΚΟΝ
ΟΧΥΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑΝ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΝΕΓΚΕΒ.” Η ανταπόκριση από την
Ιερουσαλήµ αναφερόταν στις ανασκαφές που διεξάγονταν σε ένα οικισµό στην έρηµο
Νεγκέβ. Σύµφωνα µε τον αρθρογράφο ο οικισµός είχε κτιστεί από τους Ναβαταίους,
αρχαίο λαό της Βίβλου, αργότερα όµως κατακτήθηκε από τους Βυζαντινούς, οπότε
και γνώρισε ηµέρες ακµής. Αυτή η σχέση µε το βυζαντινό πολιτισµό προφανώς
εκλαµβανόταν ως ελληνικό παρελθόν της πόλης, γι’ αυτό και στον τίτλο του άρθρου
αποκαλούταν “λείψανο της Ελληνικής Αυτοκρατορίας”. 2

7. Συρία
• 19/5/55: “Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟ-ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΑΝΕΥΡΕΘΕΙΣΗΣ ΕΙΣ ΡΑΣ
ΣΑΜΡΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ.” Η είδηση από το Παρίσι µας πληροφορούσε για την ανακάλυψη
µιας επιγραφής, που βρέθηκε στις ανασκαφές της Ρας Σάµρα και ήταν γραµµένη στην
Κυπρο-µινωική γραφή του 14ου-13ου π.Χ. αιώνα. 3
• 21/6/55 και 22/6/55: “ΕΝΑ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟΝ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΕΠΙ
ΜΙΑΣ ΒΟΥΝΟΚΟΡΦΗΣ. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΤΟΥ Α΄ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΙ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΓΗΝΗΣ.” Το άρθρο αυτό δηµοσιευόταν σε δύο µέρη και

αναφερόταν στην ανακάλυψη ενός τύµβου-ιερού στην κορυφή του όρους Νεµρώδ, το
οποίο ταυτίστηκε µε το Ιεροθέσιο του Αντιόχου του Α΄(1ος π.Χ. αιώνας), του
τελευταίου µονάρχη της ελληνιστικής δυναστείας στην αρχαία Κοµµαγηνή. 4
• 23/5/56: “ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΣ ΣΑΜΡΑ. Η ΚΥΠΡΟ-ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ.” Το δηµοσίευµα ενηµέρωνε για την ανακάλυψη και άλλων
πινακίδων Κυπρο-µινωικής γραφής στις ανασκαφές της Ρας Σάµρα. Οι πινακίδες
αυτές βρέθηκαν σε έναν χώρο, που εικαζόταν, πως ήταν “γραφείο”. 5
• 15/8/61: “Ο ΚΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΩΝ. ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΕΡΕΝ
ΕΙΣ ΦΩΣ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΕΚ ΧΡΥΣΟΥ ΕΙΣ ΡΑΣ ΣΑΜΡΑ.” Το άρθρο του Darsie Gillie από το
Παρίσι αναφερόταν στα νεώτερα από τις ανασκαφές του Schaeffer στην αρχαία
Ουγγαρίτ. Στις ανασκαφές αυτές ανακαλύφθηκαν µεταξύ άλλων µυκηναϊκά αγγεία,
σφραγίδες και σφραγιδόλιθοι καθώς και µια πινακίδα µε κυπροµινωική επιγραφή. Όλα
αυτά συντελούσαν κατά το συντάκτη στην τεκµηρίωση των στενών σχέσεων µεταξύ
Ουγγαρίτ, Μυκηνών και Κύπρου. 6

8. Λίβανος
1

ό.π., 12/9/54, σ.5
ό.π., 9/4/61, σ.6
3
ό.π., 19/5/55, σ.3
4
ό.π., 21/6/55, σ.3 και 22/6/55, σ.3
5
Η Καθηµερινή, 23/5/56, σ.3
6
ό.π., 15/8/61, σ.4
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• 11/1/55: “ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑΣ ΧΙΟΝΟΣΚΕΠΕΙΣ ΚΟΡΥΦΑΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ. ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ

ΣΙΩΠΗΝ ΤΩΝ ΕΡΕΙΠΙΩΝ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΒΑΑΛ Ή ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΦΡΑΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ).” Πρόκειται

για άρθρο από το Λονδίνο. Το “αρχαίον µεγαλείον” για άλλη µια φορά σε τίτλο µε
αφορµή τις αρχαιότητες της πόλης Μπάαλµπεκ, στις όχθες του ποταµού Ορόντη στο
Λίβανο. Στην πόλη αυτή κατά την αρχαιότητα λατρευόταν ο θεός Βάαλ και ο θεός
Ήλιος. Γι’ αυτό και όταν την κατέκτησαν οι Έλληνες της έδωσαν την ονοµασία
“Ηλιούπολις”. Στα ρωµαϊκά χρόνια κατακτήθηκε από τον Ιούλιο Καίσαρα και έφτασε
σε ακµή στα χρόνια του Αντωνίου του Ευσεβούς τον 2ο µ.Χ. αιώνα. Στην πόλη
υπήρχε µεγαλοπρεπής ναός του ∆ία και του Βάαλ, ναός του Βάκχου και ναός του θεού
Ερµή, οι οποίοι είχαν κτιστεί κατά την περίοδο της ακµής της. 1

9. Ιορδανία
• 11/9/47: “Η ∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ. ΕΝΑ ΓΛΥΠΤΙΚΟΝ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ
ΑΝΕΚΕΛΥΦΘΗ ΕΙΣ ∆ΕΚΑΠΟΛΙΝ”. Πρόκειται για ρωµαϊκό άγαλµα, που βρέθηκε στο
Αµάν της Ιορδανίας. Ο αρθρογράφος ευελπιστούσε, ότι µε τις έρευνες αυτές θα
διαφωτιζόταν και το ελληνικό παρελθόν της περιοχής. 2
• 8/11/60: “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΠΕΤΡΑΝ
ΙΟΡ∆ΑΝΙΑΣ.” Η πρωτοσέλιδη ανταπόκριση από το Αµάν µας ενηµέρωνε για τις
αρχαιολογικές έρευνες που διενεργούνταν στην θέση “Πέτρα” από την Υπηρεσία
Αρχαιοτήτων. Στόχος των ερευνών, όπως ανέφερε η είδηση, ήταν να διαπιστωθεί το
εύρος της ελληνικής επίδρασης στην περιοχή κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. 3
10. Σοβιετική Ένωση 4
• 11/1/57: “ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΚΥΘΙΑΝ. ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ

Το άρθρο είχε γράψει ο C.
Michalowski, ο οποίος τότε ήταν ο επικεφαλής της πολωνικής οµάδας. Οι ανασκαφές
που διενήργησε η αποστολή στο Μιρµεκί (αρχαίο Μυρµήκιον) αποκάλυψαν ευρήµατα
από τον 5ο π.Χ. µέχρι τον 2ο µ.Χ. αιώνα, από τα οποία φάνηκε ότι η ελληνική αποικία
υπήρξε σηµαντικό εµπορικό κέντρο της αρχαιότητας. 5
• 13/2/58: “ΑΙ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΕΡΑΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ.
ΚΡΙΜΑΙΑΝ. ΜΙΑ ΜΙΚΤΗ ΣΟΒΙΕΤΟ-ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.”

ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ, ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ

1

ό.π., 11/1/55, σ.3
ό.π., 11/9/47, σ.2
3
ό.π., 8/11/60, σ.1
4
Η επιλογή της παλιάς ονοµασίας αυτής της χώρας οφείλεται α) στο γεγονός, ότι έτσι ονοµαζόταν στα
χρόνια που µελετάµε και β) στο ότι µε την ονοµασία αυτή η συγκεκριµένη χώρα αντιµετωπιζόταν από
τη συντηρητική τότε Καθηµερινή µε συγκεκριµένη ιδεολογική φόρτιση. Κάθε ανακάλυψη εποµένως
αρχαίας ελληνικής πόλης στη χώρα αυτή εξύψωνε το αρχαίο ελληνικό µεγαλείο στα µάτια του αναγνώστη και υποβάθµιζε παράλληλα την ιστορία των κατοίκων της. Οι Η.Π.Α. από την άλλη αποτελούσαν
τον ιδεότυπο της ανεπτυγµένης χώρας για τους αρθρογράφους της εφηµερίδας και ουδέποτε
στηλιτεύτηκε η πολιτική και οι επιλογές τους.
5
Η Καθηµερινή, 11/1/57, σ.3
2
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ΕΝΩΣΕΩΣ.” Από το δηµοσίευµα αυτό µας ενδιαφέρει η µνεία στις ελληνικές
αρχαιότητες της Σοβιετικής Ένωσης. Στις ανασκαφές της αρχαίας Ολβίας και της
πόλης Τιριτάκα, στην περιοχή του πορθµού του Κερτς, προέκυψαν, σύµφωνα µε το
άρθρο, στοιχεία για τους αρχαίους Έλληνες και Σκύθες της νότιας Ρωσίας.1
• 28/1/64: “Η ΑΚΕΦΑΛΟΣ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΤΟΥ ΤΑΜΑΝ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ Α∆ΕΛΦΗ ΤΗΣ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ.” Η
ανταπόκριση από το Λονδίνο αναφερόταν στην ανακάλυψη ενός ακέφαλου αγάλµατος
της Αφροδίτης, το οποίο βρέθηκε από ρώσικη αποστολή στα ερείπια του ναού της
θεάς στην αρχαία ελληνική πόλη των Κήπων Μιλησίων, που βρισκόταν στη
Χερσόνησο Ταµάν στον Εύξεινο Πόντο. Σύµφωνα µε την ανταπόκριση, το άγαλµα
είχε χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας του 2ου π.Χ. αιώνα αλλά οι αρχαιολόγοι δεν
είχαν εξακριβώσει ακόµη αν επρόκειτο για πρωτότυπο ή αντίγραφο. 2

11. Αφγανιστάν
• 6/2/53: “ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΣΚΑΠΑΝΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ∆ΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ”,
ανταπόκριση από το Παρίσι στις “Επιφυλλίδες” της εφηµερίδας. Το άρθρο έκανε λόγο
για τις ανασκαφές της γαλλικής αρχαιολογικής αποστολής στο Αφγανιστάν υπό τη
διεύθυνση του D. Schlumberger. Στην τοποθεσία Σουρχ Κατάλ της αρχαίας
Βακτριανής ανεσκάφησαν τα ερείπια κτηρίου, πιθανώς ναού, που παρουσίαζε
ελληνικά και περσικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Στην ίδια περιοχή είχε
ανακαλυφθεί ένας προµαχώνας αρχαίου οχυρού, που κατεδαφίστηκε για τις ανάγκες
της οδοποιίας. Ύστερα από την κατεδάφισή του βρέθηκαν στο χώρο λαξευµένοι λίθοι
ενεπίγραφοι µε ελληνικούς χαρακτήρες. Ο Schlumberger ανακοίνωσε την ανακάλυψη
αυτών των ευρηµάτων στην Ακαδηµία των Επιστηµών και των Καλών Τεχνών στο
Παρίσι. Όπως εξήγησε µεταξύ άλλων, η επέκταση του ελληνισµού στην Ασία
συντελέστηκε σε δυο περιόδους. Η πρώτη άρχισε επί Μεγάλου Αλεξάνδρου και
συνεχίστηκε µέχρι τα µέσα του 2ου π.Χ. αιώνα. Η δεύτερη άρχισε µετά το 2ο µ.Χ.
αιώνα και “χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξιν της ελληνοβουδιστικής τέχνης εις το
Αφγανιστάν και τας βορειοδυτικάς Ινδίας και την επέκτασίν της µέχρι της Άπω
Ανατολής”. 3
• 14/4/53: “ΟΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ. ΠΕΝΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΝΕΥΡΕΘΗΣΑΝ
ΕΙΣ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ”. Πρόκειται για ανταπόκριση από το Λονδίνο, που µας
πληροφορούσε, ότι το Μουσείο της Καµπούλ απέκτησε πέντε ινδοελληνικά
νοµίσµατα, που χρονολογούνται γύρω στα 100 π.Χ., στα χρόνια του βασιλιά Αµύντα
καθώς φέρουν επιγραφή µε το όνοµά του. 4
• 14/6/57: “ΕΙΣ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ
ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ.” Η είδηση από το Λονδίνο
αναφερόταν σε µια επιγραφή, που βρέθηκε στο ναό του Πυρός στο βόρειο
1

ό.π., 13/2/58, σ.3
ό.π., 28/1/64, σ.3
3
Η Καθηµερινή, 6/2/53, σ.1
4
ό.π., 14/4/53, σ.3
2
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Αφγανιστάν. Αποτελούταν από 25 στίχους και ήταν γραµµένη µε ελληνικούς
χαρακτήρες αλλά σε άγνωστη γλώσσα. 1
• 20/2/59: “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΥΡΗΜΑ. ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΣΟΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΩΝ ΙΝ∆ΙΩΝ.” Η είδηση από το Παρίσι
ενηµέρωνε για µία δίγλωσση επιγραφή, που περιείχε διάταγµα του Ασόκα, γραµµένο
σε δυο γλώσσες, στα ελληνικά και τα αραµαϊκά. Η επιγραφή βρέθηκε στο
Αφγανιστάν, χρονολογείται περίπου στα 260 π.Χ. και είναι η πρώτη ελληνική
επιγραφή που ανακαλύφθηκε στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ελληνικά νοµίσµατα και
γλυπτά είχαν βρεθεί από καιρό. 2
• 17/3/66: “ΥΠΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΡΩΣΙΑΣ-ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ.” Η ανταπόκριση
του Darse Gillie από το Παρίσι αφορούσε στην ανακάλυψη από γαλλική αρχαιολογική
αποστολή µιας ελληνικής πόλης του 3ου και 2ου π.Χ. αιώνα στα σύνορα του
Αφγανιστάν µε την τότε Σοβιετική Ένωση. Το πολεοδοµικό σχέδιο της πόλης
χαρακτηρίστηκε ελληνικό. Ανακαλύφθηκαν επίσης στα ερείπιά της κορινθιακοί κίονες
και ελληνιστικά γλυπτά. 3
• 21/2/67: “ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΙΣ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ.” Η τηλεγραφική
είδηση από το Λονδίνο αναφερόταν στα ερείπια µιας ελληνικής πόλης, την οποία
ανακάλυψε ο βασιλιάς της χώρας σε µια κυνηγετική εκδροµή του. Ο ίδιος κάλεσε
αµέσως τους Γάλλους αρχαιολόγους να διενεργήσουν έρευνα. Στην ανταπόκριση
εκφραζόταν η άποψη, ότι η πόλη αυτή ίσως είχε ιδρυθεί από το Μ. Αλέξανδρο. 4

12. Πακιστάν
• 12/2/59: “ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ. ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΦΩΣ ΛΕΙΨΑΝΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ (ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕΝ ΕΚΠΟΡΘΗΣΕΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ)”. Ο Sir Mortimer Wheeler,

επικεφαλής των ανασκαφών στο Πακιστάν, ενηµέρωνε, ότι οι συγκεκριµένες
ανασκαφές διενεργούνταν στον τύµβο Μπαλά Χισάρ στην περιοχή Χαρσαντά. Εκεί
βρέθηκαν νοµίσµατα του Μενάνδρου, του Ελληνοϊνδού βασιλιά του 2ου π.Χ. αιώνα.
Ο Wheeler θεωρούσε, ότι οι ανασκαφές θα έφερναν στο φως την πόλη Πουσκαλαβάτι,
την οποία είχε εκπορθήσει ο Μ. Αλέξανδρος το 327 π.Χ.5

13. Κουβέιτ
• 30/8/60: “ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΡΣΙΚΟΝ ΚΟΛΠΟΝ. ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙΣΑ ΑΠΌ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

1

ό.π., 14/6/57, σ.2
ό.π., 20/2/59, σ.1
3
ό.π., 17/3/66, σ.4
4
ό.π., 21/2/67, σ.4
5
Η Καθηµερινή, 12/2/59, σ. 5 και 6
2
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ.” Το άρθρο υπέγραφε ο Erling Albrectsen, επικεφαλής δανικής
αρχαιολογικής αποστολής στον Περσικό κόλπο. Σύµφωνα µε την αναφορά του στην
εφηµερίδα, η αποστολή ανακάλυψε στο νησί Φαλάικα του Κουβέιτ µια ακρόπολη
ελληνιστικών χρόνων µε ευρήµατα ακραιφνώς ελληνιστικά, όπως αγγεία και
νοµίσµατα. Λαµβάνοντας υπόψη τις πηγές, ο αρθρογράφος ταύτιζε το νησί Φαλάικα
µε ένα νησί που είχε καταλάβει στην αρχαιότητα ο Αλέξανδρος και το είχε ονοµάσει
“Ίκαρο”. 1
• 14/1/62: “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ. ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΟΧΥΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΥΒΕΪΤ.” Η
ανταπόκριση από το Λονδίνο πληροφορούσε για το ότι η δανική αρχαιολογική
αποστολή, που διενεργούσε τις ανασκαφές στο νησί Φαλάικα, ανακάλυψε ένα
ελληνικό οχυρό του 3ου π.Χ. καθώς και δύο ελληνιστικούς ναούς.2

14. Νησιά Μπαχρέιν
• 28/2/57:

“ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΚΥΠΕΛΛΟΝ ΕΠΟΧΗΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΜΠΑΧΡΕΪΝ.” Η ανταπόκριση

ερχόταν από τη Βαγδάτη και ανέφερε, ότι σε ανασκαφή δανικής πάλι αρχαιολογικής
αποστολής στα νησιά αυτά, ανακαλύφθηκε µεταξύ άλλων ευρηµάτων και ένα κύπελλο
της εποχής του Αλέξανδρου. Υποστηριζόταν µάλιστα από τους αρχαιολόγους, ότι
επρόκειτο µάλλον για δώρο του ναύαρχου του Αλέξανδρου, Νεάρχου, που το
προσέφερε ο ίδιος στο βασιλιά της Τύλου, η οποία ταυτιζόταν µε τα νησιά Μπαχρέιν.
3

15. Γαλλία
• 18/9/48: “ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΦΩΣ. ΙΧΝΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ

ΥΕΡ”. Στην ανταπόκριση αυτή από το Παρίσι γινόταν λόγος για ερείπια αρχαίου
τείχους και ίχνη νεκροταφείου, που βρέθηκαν κοντά στη µεσογειακή ακτή στην πόλη
Υέρ. Εικαζόταν, ότι επρόκειτο για κατάλοιπα αρχαίας ελληνικής πόλης. 4
• 29/4/53: “ΕΝΑ ΑΠΡΟΟΠΤΟ ΕΥΡΗΜΑ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΓΑΛΑΤΙΑΝ ΤΟΝ
6ον π.Χ. ΑΙΩΝΑ”. Το άρθρο αναφερόταν σε ανακοίνωση του καθηγητή της Γαλλικής
Αρχαιολογικής Σχολής G. Daux, σύµφωνα µε την οποία µέσα σε αρχαίο τάφο στην
πόλη Βιξ της βορείου Γαλλίας κοντα στον Σηκουάνα, βρέθηκε ένας ορειχάλκινος
ελληνικός κρατήρας του 6ου π.Χ. αιώνα. Το εύρηµα αυτό κατά τον αρχαιολόγο
“αποδεικνύει πόσον µεγάλη υπήρξε η διείσδυσις του αρχαίου ελληνικού
πολιτισµού….εις αυτήν την περιοχήν της σηµερινής γαλλικής πρωτευούσης. 5
• 16/6/53: “ΕΝΑΣ ΚΕΛΤΙΚΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 2.500 ΕΤΩΝ. ΑΡΙΣΤΑ
∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΤΡΟΥΣΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΩΝ

1

ό.π., 30/8/60, σ.5 και 6
ό.π., 14/1/62, σ.4
3
ό.π., 28/2/57, σ.3
4
Η Καθηµερινή, 18/9/48, σ.1
5
ό.π., 29/4/53, σ.2
2
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Πρόκειται για άρθρο του Rene Joffroy, ο οποίος ανέσκαψε τον τάφο
της προηγούµενης αναφοράς. Μέσα σ’ αυτόν τον τάφο που χρονολογήθηκε στα τέλη
του 6ου π.Χ. αιώνα, όπως έχουµε δει, βρέθηκε ένας ορειχάλκινος κρατήρας ελληνικής
τεχνοτροπίας αλλά και πήλινα κύπελλα επίσης ελληνικής προέλευσης. 1
• 28/8/60: “ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΝΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΥΘΕΟΥ ΤΟΥ
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ.”

ΜΑΣΣΑΛΙΩΤΟΥ. ∆ΙΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ, 30 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ ΒΡΕΣΤΗΣ
ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑΥΑΓΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ ΤΟΥ 4ου Π.Χ. ΑΙΩΝΟΣ.” Το άρθρο

είχε γράψει ο Παρασκευαΐδης. Αναφερόταν σε ένα χρυσό ελληνικό νόµισµα της
Κυρήνης, που βρέθηκε στη γαλλική ακτή Λαµπώλ, στο δυτικότερο ακρωτήριο της
Γαλλίας και χρονολογήθηκε στο τελευταίο τετάρτο του 4ου π.Χ. αιώνα. Ο
αρθρογράφος θεωρώντας, ότι αυτό το νόµισµα προερχόταν από πλοίο που είχε
ναυαγήσει, εκτιµούσε, πως ήταν πλέον πιθανό να επιβεβαιωθεί το ταξίδι του Πυθέα
του Μασσαλιώτου στη βορειοδυτική Ευρώπη. Όπως µάλιστα πληροφορήθηκε από
τον Έφορο Αρχαιοτήτων Βρετάνης Jean Bousquet, θα προγραµµατιζόταν διεξαγωγή
ερευνών στην περιοχή µε σκοπό την αναζήτηση και εύρεση του ναυαγίου. 2

16. Σουηδία
• 2/12/61: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΥΗ∆ΙΑΝ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ. ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΠΙ

Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό του Παρασκευαΐδη,
στην περιοχή Ώσµπυ, νότια της Στοκχόλµης, βρέθηκε χαραγµένο σε ογκόλιθο ένα
σχέδιο µορφής , που θύµιζε την ελληνική Μέδουσα, χρονολογούταν δε στον 11ο µ.Χ.
αιώνα. Το σχέδιο αυτό παρουσιάστηκε σε σουηδικό περιοδικό, στο οποίο
υποστηρίχτηκε, ότι από την παράσταση διαφάνηκε µια έµµεση επίδραση της αρχαίας
ελληνικής τέχνης στη Σουηδία γύρω στα 1000 µ.Χ. 3
• 9/3/67: “ΤΙ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕΝ Ο ΝΕΟΕΥΡΕΘΕΙΣ ΕΙΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΝ "ΘΗΣΑΥΡΟΣ" 1.400 ΑΡΓΥΡΩΝ
ΟΓΚΟΛΙΘΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΝ ΓΟΡΓΟΥΣ.”

ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ. Η ΑΚΤΙΝΙΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΕΠΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΕΦΘΑΝΕ
ΜΕΧΡΙ ΣΙΓΚΤΟΥΝΑΣ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΥΗ∆ΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ.” Αφορµή για

αυτό το άρθρο του Παρασκευαΐδη στάθηκε µια ανακάλυψη στο νησί Γκότλαντ, που
βρίσκεται µεταξύ των ακτών της Σουηδίας και της Λεττονίας. Πιο συγκεκριµένα στο
Γκότλαντ ανακαλύφθηκε θαµµένος ένας θησαυρός αργυρών νοµισµάτων, που είχαν
ταφεί εκεί γύρω στα 1040. Ανάµεσα σ’ αυτά υπήρχαν και 20 βυζαντινά αργυρά
νοµίσµατα από τα οποία τα 16, όπως πληροφορούµαστε, είχαν κοπεί στο όνοµα των
αδελφών-συναυτοκρατόρων του Βυζαντίου Βασιλείου Β΄ του Βουλγαροκτόνου και
Κωνσταντίνου Η΄ (976-1025). Εκτός όµως από τα βυζαντινά υπήρχαν και πολλά άλλα
νοµίσµατα, που είχαν εκδοθεί στα χρόνια του βασιλιά των Σουηδών Ούλοβ
Σαίτκονουγκ και αντέγραφαν τα αργυρά νοµίσµατα, που είχαν εκδοθεί στο Βυζάντιο
από τον Βασίλειο τον Β΄ τον Βουλγαροκτόνο. Αυτά τα δύο στοιχεία ανάγκασαν τον
συντάκτη να αποφανθεί, ότι ο βυζαντινός πολιτισµός “ακτινοβολούσε” µέχρι τη
Σκανδιναβία. 4
1

ό.π., 16/6/53, σ.1 και 2
ό.π., 28/8/60, σ.3 και 4
3
Η Καθηµερινή, 2/12/61, σ.6
4
ό.π., 9/3/67, σ.5 και 6
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17. Ισλανδία
• 31/12/65: “ΜΙΑ ΝΕΑ ΥΠΟΘΕΣΙΣ ∆ΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΝ ΤΟΥ ΠΥΘΕΑ ΤΟΥ ΜΑΣΣΑΛΙΩΤΟΥ. Η
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΙΧΕΝ ΟΡΓΑΝΩΘΗ ΥΠΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ.” Το άρθρο αυτό του Παρασκευαΐδη αναφεροταν στην

ΤΟΥ

ΜΕΓ.

έκδοση µιας
µελέτης του φυσικοµαθηµατικού Ευάγγ. Σταµάτη µε τίτλο Η νήσος Θούλη και ο
Πυθέας. Σύµφωνα µε αυτή τη µελέτη, ο Πυθέας εξερεύνησε την περιοχή της βορείου
Ευρώπης στο τελευταίο τέταρτο του 4ου π.Χ. αιώνα µε την οικονοµική υπόστήριξη
του ίδιου του Μεγ. Αλεξάνδρου. Χαρακτηριστικά ο Σταµάτης επισήµαινε, ότι µόνο
κατόπιν βασιλικής εντολής θα µπορούσε να έχει γίνει ένα τέτοιο µεγαλεπίβολο ταξίδι.
Ο ίδιος υπερασπιζόµενος των απόψεών του προσπαθούσε να εκµεταλλευθεί προς
τεκµηρίωση της θεωρίας του την ανακάλυψη του χρυσού κυρηναϊκού νόµισµατος,
που είχε βρεθεί σε γαλλικές ακτές, για το οποίο έχει ήδη γίνει ειδική µνεία στην
Καθηµερινή στις 28/8/60 (βλ. σελ.71 ). Για αυτό το νόµισµα του 4ου π.Χ. αιώνα ο
Σταµάτης διακήρυσσε, ότι ασφαλώς και προερχόταν από πλοίο της ναυτικής δύναµης
του Πυθέα, που ναυάγησε κοντά στις γαλλικές ακτές. Ο Έλληνας φυσικοµαθηµατικός
υποστήριζε στη µελέτη του, ότι ο Μασσαλιώτης θαλασσοπόρος είχε φτάσει µέχρι την
Ισλανδία. 1

18. Εύξεινος Πόντος

• 25/1/59: “ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΥΝ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ. ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟΝ. Ο Παρασκευαΐδης µε αυτό
το δηµοσίευµα ασχολήθηκε µε την υπερπόντια εξάπλωση των αρχαίων Ελλήνων. Τον
προκάλεσε αφ’ ενός η άποψη Τούρκων αρχαιολόγων, σύµφωνα µε την οποία οι
αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν ταξιδέψει στον Πόντο πριν από το 650 π.Χ. και αφ’ετέρου
η θεωρία του καθηγητή Rhys Carpenter, κατά την οποία ο µύθος της Αργοναυτικής
Εκστρατείας δηµιουργήθηκε µετά το 700 π.Χ. Γι’ αυτό αντιπαρέθεσε τα επιχειρήµατα
του Α. Graham, καθηγητή Πανεπιστηµίου στο Μάντσεστερ, ο οποίος πίστευε, ότι τα
ανασκαφικά δεδοµένα συνάδουν µε τις φιλολογικές µαρτυρίες. Ο Ευσέβιος
τοποθετετούσε χρονικά την ίδρυση της Σινώπης και της Τραπεζούντας στον 8ο π.Χ.
αιώνα και ο Graham θεωρούσε, ότι η µαρτυρία αυτή επιβεβαιωνόταν από το γεγονός,
ότι στην Προποντίδα είχαν ανακαλυφθεί ελληνικές εγκαταστάσεις του 700 π.Χ.
περίπου και οι εγκαταστάσεις αυτές προϋπέθεταν άριστη γνώση του Ευξείνου Πόντου
και κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα. Ο Παρασκευαΐδης σε όλα αυτά προσέθετε και την
πληροφορία για την τοιχογραφία πλοίου του 16ου π.Χ. αιώνα, που ανακαλύφθηκε
στο “µυκηναϊκό ανάκτορο της Ιωλκού”. Η παράσταση ενός τέτοιου µεγάλου πλοίου
1

ό.π., 31/12/65, σ.5 και 6
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κατά τον αρθρογράφο αποδείκνυε τις µεγάλες εξορµήσεις των Ελλήνων από τα
µυκηναϊκά ήδη χρόνια, στα οποία υποτίθεται πως είχε πραγµατοποιηθεί και η
Αργοναυτική Εκστρατεία. 1
• 1/12/63: “ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. Ο
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ.” Και αυτό το άρθρο είχε γράψει ο
Παρασκευαΐδης. Αναφερόταν στις πληροφορίες που είχε αρυσθεί από τον καθηγητή
του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης John Boardman για τα ερείπια των αρχαίων
ελληνικών αποικιών στα παράλια του Ευξείνου. Στην Τουρκία είχαν βρεθεί τα ερείπια
της Σινώπης που ιδρύθηκε από Μιλήσιους τον 8ο π.Χ. αιώνα. Σύµφωνα µε τον
αρχαιολόγο δεν είχαν διεξαχθεί ακόµη επισταµένες έρευνες για τις άλλες ελληνικές
πόλεις της ίδιας χώρας, όπως η Τραπεζούντα. Στα εδάφη της πάλαι ποτέ Σοβιετικής
Ένωσης ανακαλύφθηκαν τα κατάλοιπα πολλών αρχαίων ελληνικών αποικιών, όπως
της Φάσιος, της Γοργιππείας, της Ερµώνασσας, της Φαναγορείας, της Ευπατορίας και
του Παντικάπαιου. Επίσης είχαν έρθει στο φως και τα ερείπια της αρχαίας πόλης
Ολβίας καθώς και της Οδησσού. Στη Ρουµανία το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων είχε
στραφεί στην έρευνα της αρχαίας ελληνικής πόλης Ίστρου κοντά στην σηµερινή
Κωνστάντζα. Τέλος στην επικράτεια της Βουλγαρίας ανακαλύφθηκαν άλλες δύο
ελληνικές πόλεις, η Μεσηµβρία και η Απολλωνία. Με όλες αυτές τις αποικίες,
σύµφωνα µε τον Παρασκευαΐδη, ο πολιτισµός της αρχαίας Ελλάδας “είχε
ακτινοβολήσει”. 2

1
2

Η Καθηµερινή, 25/1/59, σ.6
ό.π., 1/12/63, σ.9 και 10
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Γ. ΒΙΒΛΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Η ιδεολογία της εθνικοφροσύνης όλα αυτά τα χρόνια είχε δύο συνιστώσες. Η µία,
όπως την εµπεδώσαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, ήταν η εµµονή στην ύπαρξη µιας
ελληνικής φυλής ή ενός ελληνικού έθνους µε πανάρχαια ιστορία, για την οποία κάθε
Έλληνας πολίτης θα έπρεπε να αισθάνεται υπερηφάνεια. Η άλλη ήταν η θρησκευτική
παράµετρος. Σωστός Έλληνας δεν ήταν απλώς ο εθνικιστής, αλλά ο εθνικιστής και
χριστιανός µαζί. Αν η εθνική και φυλετική υπεροχή υπήρξε το µισό συστατικό του
“άξιου Έλληνα”, το άλλο µισό ήταν η ορθόδοξη πίστη. Η εθνικοφροσύνη κατά µια
έννοια δεν είναι τίποτε άλλο από τη σταθερή αφοσίωση στα ιδεώδη του
ελληνοχριστιανισµού. Όση σηµασία µπορεί να είχαν ο Αγαµέµνων, ο Ηρακλής, οι
“ήρωες” του τρωικού πολέµου, η Μεγάλη Ελλάδα, ο Μαρµαρωµένος Βασιλιάς και το
Βυζάντιο άλλη τόση σηµασία είχε ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός, ο Γολγοθάς, τα
εδάφη που αυτοί περπάτησαν, οι τόποι της Καινής ∆ιαθήκης και ο κόσµος της Βίβλου.
Σ’ ένα άρθρο του 1950 µε θέµα τις ανασκαφές στην Αίγυπτο, ο συνεργάτης της
Καθηµερινής Π.Β. Πεκλάρης διατράνωνε: “Όσους συγκινεί η αρχαιολογία, η αναδίφησις
της µεσογειακής ιστορίας, ο βιβλικός θρύλος, η διερεύνησις των δρόµων που
ηκολούθησεν ο προφήτης ξεκινώντας διά την θριαµβευτικήν του εκστρατείαν που έφερε
τους πιστούς του έως την καρδιάν της Ευρώπης, δι’ αυτούς όλους η Αίγυπτος είναι η
χώρα των αποκαλύψεων.” 1 Η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Συρία, η Παλαιστίνη και όλη η
ευρύτερη περιοχή της Αραβίας και της Μέσης Ανατολής είχαν ένα ξεχωριστό βάρος:
ήταν οι Άγιοι Τόποι, το γεωγραφικό σκηνικό στο οποίο είχαν στηθεί οι σκηνές της
Βίβλου. Η ιστορία της περιοχής αυτής, αν κοιτάξει κανείς τα σχετικά αρχαιολογικά
άρθρα της Καθηµερινής, χαρακτηριζόταν ως “βιβλική” και “χριστιανική” ιστορία.
Οµοίως και η αρχαιολογία. Οι ανασκαφές σε όλες αυτές τις χώρες συχνά αποκαλούνταν
“βιβλικές” και τα ευρήµατα ονοµάζονταν “χριστιανικά”, πριν καλά καλά διαπιστωθεί αν
είχαν κάποια σχέση µε οποιοδήποτε πρόσωπο της Καινής ∆ιαθήκης. Προκειµένου να
µείνει άφωνος ή να εντυπωσιαστεί ο αναγνώστης µε αυτό που διάβαζε, προτιµούνταν για
τα άρθρα αυτά συχνά βαρύγδουποι τίτλοι µε “βιβλικό” βαρος, σαν αυτούς που
εκφωνούνται στα διαφηµιστικά των χολλυγουντιανών ταινιών, που προβάλλονται κάθε
Πάσχα. Έτσι φτάνουµε στο αποτέλεσµα, άλλα αρχαιολογικά άρθρα να ασχολούνται µε
τους µυθικούς µας γενάρχες και να τους αντιµετωπίζουν σαν πρόσωπα ιστορικά και άλλα
να προσπαθούν να αποδείξουν την αυθεντικότητα της Βίβλου και την ιστορική αλήθεια
της.
Ένας άλλος παράγοντας που έπαιζε σηµαντικό ρόλο στην ανάδειξη των
“βιβλικών και χριστιανικών” αρχαιοτήτων και πρέπει να συνυπολογιστεί, ήταν η ίδρυση
του κράτους του Ισραήλ το 1948. Σχεδόν ταυτόχρονα µε την ίδρυση του νέου κράτους
ξεκίνησαν και οι πολεµικές συγκρούσεις µε την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Το 1956 η
ισραηλινή κυβέρνηση έπειτα από τις υποκινήσεις των Άγγλων και των Γάλλων εισέβαλε
στην Αίγυπτο, στη χερσόνησο του Σινά, αλλά η τελική έκβαση της επιχείρησης απέτυχε.
Η σθεναρή αντίσταση των Αιγυπτίων σε συνδυασµό µε τις αντιδράσεις των Η.Π.Α. και
της Ε.Σ.Σ.∆. απέτρεψαν τους Ισραηλινούς. 2 Η περίοδος 1945-’67 ήταν εποχή έντονων
εχθροπραξιών µεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών κρατών. Για να επιβιώσει το
1
2

Η Καθηµερινή, 20/1/50, σ.4
Λιναρδάτος, Γ΄, σ. 179-183
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νεοσύστατο κράτος στην καυτή γεωγραφική ζώνη της Μέσης Ανατολής, έπρεπε
συνεπώς να “κατασκευάσει” µια εντυπωσιακή “βιβλική” ιστορία και να επιδείξει τον
αντίστοιχο “βιβλικό” αρχαιολογικό του πλούτο, που θα αποδείκνυε την αυθεντικότητα
της ιστορίας αυτής. Ο τίτλος ενός δηµοσιεύµατος του 1955, που αναφερόταν στις
αρχαιότητες αυτού του κράτους ήταν παραπάνω από εύγλωττος: “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ.
ΤΟ ΝΕΟΠΑΓΕΣ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ ΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ.” 1

1. Βιβλικά
Τον Οκτώβριο του ’48 δηµοσιεύτηκε στην Καθηµερινή µια ανταπόκριση του Jean
Lugol, από την Ιερουσαλήµ µε τον τίτλο “ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ. Η
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ). Με

ΝΕΩΝ

ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ.

(ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ

αφορµή τις αρχαιολογικές έρευνες στην
περιοχή αυτή ο Lugol προσπαθούσε να διακηρύξει την αυθεντικότητα της Βίβλου.
Επιτιθόταν εναντίον όσων υποστήριζαν, ότι η Βίβλος είναι µια σειρά από µυθικές και
απόκρυφες αφηγήσεις. Θεωρούσε δε, ότι οι ιδέες αυτών µαζί µε τις ιδέες του ∆αρβίνου
είχαν σκοπό να κλονίσουν το θρησκευτικό συναίσθηµα στην Ευρώπη. 2
Το 1949 οι Αµερικάνοι γοητεύτηκαν από το µυστήριο της Κιβωτού του Νώε.
Ζηήτησαν άδεια από την Τουρκική κυβέρνηση για να διεξαγάγουν αρχαιολογικές
έρευνες στην περιοχή του Αραράτ και αφού πέτυχαν τη σχετική έγκριση, ταξίδευσαν για
το “µυστικό της χαµένης κιβωτού”. Η αρθρογραφία αντιµετώπισε µε ενδιαφέρον αυτό το
ταξίδι στην περιπέτεια. Τον Ιούλιο του ’49 σε πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ από την
Κωνσταντινούπολη, µε τίτλο “∆ΥΟ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΑΝΕΚΑΛΥΨΑΝ ΑΠΟ ΜΙΑΝ
ΚΙΒΩΤΟΝ ΤΟΥ ΝΩΕ” πληροφορούµασταν, ότι υπήρχαν υποψίες για την εύρεση της
Κιβωτού σε δύο σηµεία και ότι οι Αµερικάνοι είχαν ζητήσει άδεια για έρευνες.3 Στις
αρχές του Σεπτεµβρίου πάλι σε πρωτοσέλιδη αναφορά γραφόταν, ότι οργανώθηκε και
ξεκίνησε τελικά η αµερικανοτουρκική αποστολή µε όραµα την ανεύρεση της Κιβωτού.4
Η αποτυχία της αποστολής δεν άργησε να φανεί. Σε πρωτοσέλιδο του ίδιου µήνα λίγες
µέρες αργότερα, ένας ανταποκριτής από την Κωνσταντινούπολη χαρακτήριζε την υπό τη
διεύθυνση του Α. Smith επιχείρηση στο Αραράτ αποτυχηµένη, ενώ το ραδιόφωνο της
Μόσχας έκανε λόγο για κατασκοπεία.5
Το 1951 και ’52 οι Αµερικάνοι και πάλι έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην
έρευνα του “βασιλείου του Σαβά” στην Υεµένη. Το βασίλειο αυτό ήταν γνωστό από τη
Βίβλο, σε ένα επεισόδιο της οποίας αναφερόταν, ότι κάποτε η βασίλισσα του Σαβά είχε
επισκεφθεί το Σολοµώντα για να γνωρίσει από κοντά τη σοφία του. Την αναζήτηση του
βασιλείου την παρακολούθησαν µε συνέπεια και οι αρχαιολογικές στήλες της
Καθηµερινής. Μια πρωτοσέλιδη είδηση της 18ης Αυγούστου του ’51 µας ενηµέρωνε για
τη σύσταση άλλης µιας επιστηµονικής αποστολής, υπό τη διεύθυνση αυτή τη φορά του
W. Phillips, ο οποίος δεν πίστευε, ότι η βασίλισσα του Σαβά υπήρξε µυθικό πρόσωπο και
1
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ό.π., 19/7/49, σ.1
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γι αυτό ξεκίνησε αµέσως ανασκαφές στην πόλη Μαρέµπ.1 Τελικά η αποστολή είχε
άδοξο τέλος. Μετά από άγριες επιθέσεις Υεµενικών φύλων, η αποστολή διαλύθηκε και
τα µέλη της αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. 2
Τον Απρίλιο του ’52 µία ανταπόκριση από το Λονδίνο είχε τίτλο “ΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΒΙΒΛΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ. ∆ΙΑΤΙ ΕΠΕΣΑΝ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΟΥΣ;” Αναφερόταν στις
ανασκαφές των Άγγλων υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Kathleen Kenyon. Η Ιεριχώ
κατά την εκτίµηση της τελευταίας ήταν η αρχαιότερη πόλη στον κόσµο µε κατοίκηση
από τη Νεολιθική Εποχή.3
Το Φεβρουάριο του ’53 στην πρώτη σελίδα δηµοσιευόταν ένα αρχαιολογικό
άρθρο του συνεργάτη της Καθηµερινής στο Τελ Αβίβ Arye Wallenstein, ο οποίος
αναφερόταν στις προϊστορικές ανασκαφές του Ισραήλ, που έφεραν στο φως ευρήµατα
της εποχής των Χαναναίων. Το ενδιαφέρον εδώ εστιάζεται στο τίτλο του άρθρου: “ΕΙΣ
ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΛΑ∆Α ΤΟΥ
ΙΟΡ∆ΑΝΟΥ.4

Τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου ο S.Loyd, διευθυντής του Βρετανικού
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου ανακοίνωσε τα νεότερα από τις ανασκαφές του σε αρχαία
ασσυριακή πόλη, στην περιοχή του Χαρράν στη βόρεια Μεσοποταµία. Θεωρούσε, ότι η
περιοχή καθίστατο πολύ σηµαντική επειδή σχετιζόταν µε τα γεγονότα της Βίβλου. Εκεί
υποτίθεται, ότι είχαν εγκατασταθεί ο Αβραάµ µε τη Σάρα, µετά από την αναχώρησή τους
από την πόλη Ουρ. 5
Το Σεπτέµβριο ένα άλλο δηµοσίευµα, αναφερόταν σε ανασκαφές που
διεξάγονταν σε αρχαίο µοναστήρι των Εσσαίων του 1ου π.Χ. αιώνα. Και σ’αυτό το
παράδειγµα ο τίτλος ήταν χαρακτηριστικός: “ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ. ΝΕΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ.”

6

Το 1954 δηµοσιεύτηκε άλλο ένα άρθρο της Kathleen Kenyon, της επικεφαλής
των ερευνών στην Ιεριχώ. Θέµα του άρθρου ήταν οι ανασκαφές στα τείχη της πόλης. Για
άλλη µια φορά επιδιώχθηκε η σύνδεση της αρχαιολογίας µε τη µυθολογία της Βίβλου.
Συνήθως η σύνδεση αυτή προβαλλόταν, όπως έχουµε δει, στους τίτλους των άρθρων,
ενώ τα ίδια τα άρθρα δεν αποδείκνυαν απαραίτητα κάτι τέτοιο. Το συγκεκριµένο
δηµοσίευµα ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία και ο τίτλος του αξίζει να αναφερθεί: “ΤΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΙΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Η ΙΕΡΙΧΩ ΟΠΩΣ ΑΝΑ∆ΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ.
Κάτω από τα τείχη, που εκρήµνισαν αι σάλπιγγες του στρατού των Ισραηλιτών υπό τον Ιησούν του Ναυή.
Πολύτιµα ευρήµατα εντός τάφων. Μοναδικόν δείγµα οικισµού της Νεολιθικής εποχής. Η περιπετειώδης
εξέλιξις της πόλεως.” 7

Το Σεπτέµβριο του ίδιου χρόνου µια ανταπόκριση από τη Νέα Υόρκη µε τίτλο
“ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ ΝΕΓΚΕΜΠ ΑΝΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΙΧΝΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ” πληροφορούσε, ότι στην έρηµο αυτή
ανακαλύφθηκαν ίχνη πολιτισµού που ανάγονταν στην εποχή του Αβραάµ. Μάλιστα
υποστηριζόταν, ότι τα ευρήµατα επιβεβαίωναν τη βιβλική εξιστόρηση, σύµφωνα µε την
1
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3
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4
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5
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οποία ο Αβραάµ µε τους δούλους του είχε αντικρούσει Πέρσες εισβολείς και µάλιστα
τους είχε αιχµαλωτίσει. 1
Το ∆εκέµβριο του’55 επανέρχονταν στην επικαιρότητα η Ιεριχώ και ο θρύλος του
Ιησού του Ναυή. Αυτή τη φορά µια είδηση από το Τορόντο έφερε τον επικό τίτλο “ΑΙ
ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΟΥΣ. ΜΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ∆Ι’ ΕΙ∆ΙΚΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΚΗΝ ΠΟΛΙΝ ΙΕΡΙΧΩ.” Το ρεπορτάζ µας πληροφορούσε για την

συνεργασία αρχαιολογικών αποστολών του Βασιλικού Μουσείου Τέχνης και
Αρχαιολογίας του Οντάριο µε τη Βασιλική Βρετανική Σχολή της Ιερουσαλήµ. Στόχος της
έρευνας ήταν “η εξακρίβωσις της βιβλικής περιγραφής”, ο καθορισµός δηλαδή της
χρονολογίας της κατάληψης της Ιεριχούς από τους Ισραηλίτες του Ιησού του Ναυή. 2
Ο ίδιος θρύλος, αυτός του Ιησού του Ναυή, επιχειρήθηκε να ζωντανέψει µε τις
ανασκαφές που διεξάγονταν και στην αρχαία πόλη Ασώρ, σύµφωνα µε ανταπόκριση από
το Λονδίνο το Φεβρουάριο του ’56. Η Ασώρ κατα το δηµοσίευµα και κατά την
παράδοση της Παλαιάς ∆ιαθήκης είχε καταληφθεί και πυρποληθεί από τον Ιησού του
Ναυή. 3 Τον ίδιο µήνα ένα άλλο εκτενέστατο άρθρο από το Λονδίνο ασχολούταν πάλι µε
την ίδια πόλη: “ΝΕΟΝ ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑΝ ∆ΙΑΘΗΚΗΝ. ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΑΣΩΡ ∆Ι∆ΟΥΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ.” Στόχος του δηµοσιεύµατος ήταν
αφ’ ενός µεν να προβάλει την ιστορική αλήθεια των χωρίων της βίβλου, αφ’ ετέρου δε
να αποδείξει την πανάρχαια ιστορία του Ισραήλ, που την είχε τόση ανάγκη, ύστερα από
τη σχετικά πρόσφατη ίδρυσή του. Κατόπιν ανασκαφών της Αγγλοϊσραηλητικής
Επιτροπής Εξερευνήσεων βρέθηκαν τα ερείπια της πόλης, που χρονολογήθηκαν στον
18ο π.Χ. αιώνα, ο οποίος ανήκε στην περίφηµη “Εποχή των Πατριαρχών”. Οι ειδικοί
αποφάνθηκαν πάντως, ότι η πόλη καταστράφηκε από τον Ιησού του Ναυή τον 13ο π.Χ
αιώνα. 4
Συχνά µια απλή αναφορά της Βίβλου σε κάποιο όνοµα ή σε κάποιο τοπωνύµιο
είναι αρκετή για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρχαιολογικών στηλών. Για
παράδειγµα µια ανταπόκριση µε τηλεγραφικό χαρακτήρα από το Παρίσι µας ενηµέρωνε
το Ιούνιο του ’56 για την ανακάλυψη της πόλης Σαµείρ στη Συρία, της οποίας το όνοµα
αναφερόταν στη Βίβλο. 5
∆εν ήταν λίγες οι φορές, που τα “βιβλικά” δηµοσιεύµατα έφταναν σε εξόχως
αφελείς υπερβολές. Στο τέλος του 1956 δηµοσιεύτηκε µια είδηση από το Λονδίνο, της
οποίας ο τίτλος µε άφησε εµβρόντητο: “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΜΙΑ
ΠΙΝΑΚΙΣ ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ.”

Πληροφορούµαστε, ότι επρόκειτο για µια πινακίδα-οικογενειακό κειµήλιο ενός ιδιώτη, η
οποία έφερε µια δυσανάγνωστη επιγραφή, πιθανώς σουµεριακή. Ο ανταποκριτής
υποστήριζε, ότι η συγκεκριµένη πινακίδα θεωρούταν “ως µία από τις πλίνθους του
Πύργου της Βαβέλ.” 6
Το Μάρτιο του 1958 διάβαζε ο αναγνώστης της Καθηµερινής: “ΜΕ ΤΑΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ. Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ.” Ο Y.Yaddin καθηγητής της Αρχαιολογίας στο Εβραϊκό Πανεπιστήµιο και
1
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τέως στρατηγός του ισραηλινού επιτελείου στρατού έγραφε αυτό το άρθρο για να
εξηγήσει την εθνική ανάγκη της ιστορικής επαλήθευσης της Βίβλου για το µέλλον της
χώρας του. Εδώ πλέον δεν έχουµε να κάνουµε µε τον ελληνικό εθνικισµό αλλά µε τον
εβραϊκό. Ποιος θα µπορούσε άραγε να τον εκφράσει καλύτερα από έναν στρατηγόαρχαιολόγο; H ιδεολογία του Yaddin εκφραζόταν µε σαφήνεια στην εισαγωγή του
άρθρου του: “Προ δέκα χιλιάδων ετών περίπου, ο άνθρωπος έκτισεν την πρώτην πόλιν
εις την Παλαιστίνην, την αρχαιοτέραν γνωστήν πόλιν του κόσµου. Προ δέκα ετών επί
του ιδίου αυτού εδάφους, ο λαός του Ισραήλ, δις εκβληθείς από τας ισχυράς
αυτοκρατορίας της Μέσης Ανατολής ανέκτησε την αναξαρτησίαν του.” Και στον επίλογο
ο “στρατηλάτης-αρχαιολόγος” τόνιζε: “Σήµερον, σκοπός της Βιβλικής Αρχαιολογίας εις
το Ισραήλ είναι η ανακάλυψις των µνηµείων του Βιβλικού Ισραήλ…” 1
Η δηµοσίευση αυτού του άρθρου στην εφηµερίδα ενείχε διττή σκοπιµότητα. Κατά
πρώτον εκφραζόταν ο ακραιφνής εβραϊκός εθνικιστικός λόγος. Αυτό συνεπαγόταν την
ενίσχυση της συνάφειας “αρχαιολογίας-εθνικού συµφέροντος” στα µάτια του
αναγνώστη, άσχετα αν εφαρµοζόταν για την περίπτωση ενός άλλου κράτους. Η δεύτερη
σκοπιµότητα σχετιζόταν βέβαια µε το µοντέλο της “Βιβλικής-Χριστιανικής
Αρχαιολογίας”, που σχετιζόταν µε την αφοσίωση στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Γιατί
δεν πρέπει να λησµονούµε, ότι η Βίβλος και η Καινή ∆ιαθήκη έπρέπε να αναδεικνύονται
ως τα µισά “Ιερά Κείµενα” των Ελλήνων αυτής της περιόδου. Τα άλλα µισά υπήρξαν οι
αρχαίοι ελληνικοί µύθοι, όπως έχουµε ήδη διαπιστώσει από τα προηγούµενα κεφάλαια.
Το Μάιο του 1958 δηµοσιεύτηκε ένα άρθρο από το Λονδίνο µε τίτλο
“ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ. ΑΝΕΥΡΕΘΗ Η ΑΚΡΙΒΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΥΛΙΚΗΣ ΑΣΩΡ (Θ’ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ∆ΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΣΚΑΦΗΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ)”. Το δηµοσίευµα αυτό είχε ως αφορµή την

έκθεση στο Βρετανικό Μουσείο των ευρηµάτων, που προέκυψαν από τις ανασκαφές της
“βιβλικής” πόλης Ασώρ. Από τον τίτλο ήδη του άρθρου διαφαινόταν, ότι ο συστηµατικός
και µακροπρόθεσµος στόχος της αρχαιολογίας σ’ αυτή την περιοχή ήταν ένας: η
ανακάλυψη και η ανάδειξη των “Βιβλικών” περιοχών.2
Τον επόµενο µήνα άλλη µια ανταπόκριση από την Ιερουσαλήµ προσπαθούσε να
προβάλει για µια φορά ακόµη την επαλήθευση των χωρίων της Βίβλου. Αφορµή είχε
σταθεί η ανακάλυψη ερειπίων εβραϊκών αγροκτηµάτων στην έρηµο Νεγκέβ, τα οποία
ερµηνεύτηκαν ως αποικίες που είχε κτίσει στην έρηµο ο βιβλικός βασιλιάς Οζίας.
Χαρακτηριστικά ο ανταποκριτής σηµείωνε, ότι και πάλι “η Βίβλος απεδείχθη αληθής.” 3
Παράλληλα η ιστορία της Ιεριχούς συνέχιζε να θέλγει τους αρχαιολόγους των
βιβλικών χωρών. Τον Αύγουστο του 1958 δηµοσιεύτηκε νέο άρθρο της Kathleen
Kenyon, µε θέµα τις εξελίξεις από τις ανασκαφές στη βιβλική αυτή πόλη. Τίτλος του
άρθρου: “ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΑΠΑΝΗΣ. ΑΝΑΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΑ
ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΙΕΡΙΧΟΥΣ.” Η Kenyon υποστήριζε µε το δηµοσίευµα αυτό, ότι η
Ιεριχώ είχε αναπτύξει αξιόλογο πολιτισµό και είχε γίνει οργανωµένη πόλη ήδη από την
7η π.Χ. χιλιετία.4 Τρεις µήνες αργότερα ένα άλλο άρθρο του Joseph Alsop υπερθεµάτιζε:
“ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΗ…Η ΙΕΡΙΧΩ ΕΙΧΕ ΚΑΤΟΙΚΗΘΕΙ 8.000 ΕΤΗ ΠΡΟ
1

Η Καθηµερινή, 9/3/58, σ.6
ό.π., 11/5/58, σ.5 και 6
3
ό.π., 6/6/58, σ.1
4
ό.π., 31/8/58, σ.5 και 6
2

82

ΧΡΙΣΤΟΥ!” ∆ινόταν έµφαση δηλαδή και πάλι στη µακραίωνη ιστορία της Ιεριχούς και
σηµειωνόταν χαρακτηριστικά, ότι η βιβλική πόλη κατοικούταν πολλές χιλιάδες χρόνια
πριν τον Αβραάµ και τον Ιησού του Ναυή. 1
Το Ιανουάριο του 1960 δηµοσιεύτηκε ένα άρθρο του Joe Alex Morris µε τίτλο
“ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ. ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΟΥ ΓΚΑΣΣΟΥΛ ΘΑ ΡΙΨΟΥΝ ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΙΒΛΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ.” Αναφερόταν στις ανασκαφές της αρχαίας
Γκασσούλ, πόλης που βρισκόταν βόρεια της Νεκράς Θάλασσας και θεωρούταν, ότι
άκµασε περί το 3.500 π.Χ. Αυτό που ενδιαφέρει στο συγκεκριµένο δηµοσίευµα είναι η
αναφορά του Morris στη γύρω από τη Γκασσούλ περιοχή, την οποία χαρακτήριζε
“πλουσία εις βιβλικάς και ιστορικάς αναµνήσεις.” 2
Τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου οι ανασκαφές της Ιεριχούς επανήλθαν για µια ακόµη
φορά στην αρχαιολογική επικαιρότητα και µάλιστα στις “Επιφυλλίδες”. Το σχετικό
άρθρο είχε τον τίτλο: “ΕΝΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ. ΝΕΟΝ ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΝ
ΙΕΡΙΧΩ”. Αφορµή του άρθρου του Adrian Oswald, από το Μουσείο του Μπέρµινχαµ,
αποτελούσε η έκδοση ενός βιβλίου της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής της
Ιερουσαλήµ µε θέµα τις ανασκαφές και τα ευρήµατα της “βιβλικής” πόλης. 3
Εκτός από το Ισραήλ, ανασκαφές προς επιβεβαίωση της Βίβλου διεξάγονταν τα
ίδια αυτά χρόνια και στην Ιορδανία. Συγκεκριµένα κοντα στη σηµερινή πόλη Ναµπλούς,
ερευνήθηκαν από την Υπηρεσία Αρχαιοτήτων τα ερείπια µιας αρχαίας πόλης που
ταυτίστηκε µε τη “βιβλική” Σεϊχέµ. Επρόκειτο για κατόλοιπα µιας πόλης οχυρωµένης µε
τείχη, που σύµφωνα µε την είδηση, θύµιζαν τα αντίστοιχα Μυκηναϊκά. Εκεί υποτίθετο,
ότι είχε στήσει ο Αβραάµ ένα βωµό κατά την είσοδό του στη Γη Χαναάν. Επίσης η
Βίβλος αναφέρει πως ο Ιακώβ και ο Ιησούς του Ναυή είχαν συνάψει συνθήκη ειρήνης µε
τους κατοίκους της ίδιας αυτής πόλης. Η ανταπόκριση από το Αµάν δηµοσιεύτηκε τον
Ιούλιο του 1960 και είχε τον εξής τίτλο: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΟΡ∆ΑΝΙΑΝ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΦΩΣ ΤΑ
ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΣΕΪΧΕΜ.”

4

Λίγες µέρες αργότερα άλλη µια είδηση από την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, µε
τίτλο “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΒΩΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ”,
αναφερόταν στην ανακάλυψη από την Υπηρεσία Αρχαιοτήτων της Ιορδανίας τµήµατος
τείχους αρχαίου Χανανιτικού ναού του 1.700 π.Χ στην πόλη Μπειτίν, η οποία στη Βίβλο
ήταν γνωστή µε το όνοµα Βηθάλ. Κοντά στο τείχος βρέθηκε βωµός µε ίχνη θυσιών. Από
την ανταπόκριση πληροφορούµαστε, ότι στην πόλη αυτή έζησε ο Αβραάµ και ο Ιακώβ
αλλά την κατέστρεψε αργότερα ο Ιησούς του Ναυή. 5
Ο µύθος του βιβλικού γενάρχη των Εβραίων συνδεόταν µε πολλές ανασκαφές.
Έτσι συνέβη και µε την πόλη Γαβαών, για την ανακάλυψη της οποίας µας ενηµέρωνε µια
είδηση από το Αµάν και πάλι, η οποία είχε τον εξής τίτλο: “ΘΥΜΙΖΕΙ ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΥ ΝΑΥΗ.
ΑΝΕΣΚΑΦΗΣΑΝ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΓΑΒΑΩΝ”. Τις ανασκαφές διενεργούσε το
Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια υπό τη διεύθυνση του James Pritchard. Με τους
κατοίκους αυτής της πόλης, σύµφωνα µε τη Βίβλο, είχε συνάψει συνθήκη ο Ιησούς του

1

Η Καθηµερινή, 30/11/58, σ.5
ό.π., 24/1/60, σ.4
3
ό.π., 14/6/60, σ.1 και 2
4
ό.π., 8/7/60, σ.1
5
ό.π., 21/7/60, σ.5
2
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Ναυή.1 Τον Αύγουστο του 1960 η βιβλική Γαβαών απασχόλησε και πάλι τις στήλες της
εφηµερίδας που ανακοίνωναν τη λήξη της περιόδου των ανασκαφών για το συγκεκριµένο
έτος. Αναφερόταν, ότι ήλθαν στο φως σηµαντικά ευρήµατα σε νεκροταφείο που
χρονολογήθηκε στα 1.600 π.Χ., δηλαδη, σύµφωνα µε την αναταπόκριση από το Αµάν,
στην εποχή του Ιησού του Ναυή. Τίτλος αυτής της είδησης ήταν : “Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ. ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΚΗΝ ΓΑΒΑΩΝ”. 2

Την ίδια χρονιά ο Jean Perrot µε ένα άρθρο από το Τελ Αβίβ, που δηµοσιεύτηκε
σε δύο µέρη, αναφέρθηκε στην ανακάλυψη δυό συνοικισµών της τρίτης π.Χ. χιλιετίας
στην έρηµο Νεγκέβ και συγκεκριµένα στην περιοχή της Βηρσαβέε. Ο αρθρογράφος ήταν
διευθυντής των ανασκαφών. Οι τίτλοι και των δύο συνεχειών του άρθρου του
προσπαθούσαν και πάλι να εντυπωσιάσουν µε το “βιβλικό” χαρακτήρα της έρευνας. Το
πρώτο µέρος είχε τίτλο “ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ. ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΡΩΓΛΟ∆ΥΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟ 5 ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΤΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ Η∆Η ΕΙΣ ΦΩΣ” 3 και το δεύτερο “ΕΝΑΣ
ΤΡΩΓΛΟ∆ΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΚΗΝ ΒΗΡΣΑΒΕΕ.” 4

Στις αρχές του 1961 δηµοσιεύτηκε στις πρωτοσέλιδες “Επιφυλλίδες” ένα
ανυπόγραφο άρθρο µε τίτλο “ΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ. ΒΙΒΛΙΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΙΠΙΑ”. Το άρθρο παρουσίαζε ένα πολύ γενικό χρονοδιάγραµµα της
“Βιβλικης Ιστορίας” και αποτιµώντας την δωδεκαετή (από ιδρύσεως του Ισραήλ
ουσιαστικά) αρχαιολογική δραστηριότητα στην περιοχή διαβεβαίωνε, ότι
ανακαλύφθηκαν πολλοί απο του “βιβλικούς” τόπους. Για τις εργασίες των αρχαιολόγων
στο νεοπαγές εβραϊκό κράτος σηµειωνόταν, ότι “έκαµαν να ζωντανεύση και πάλιν
ολόκληρος σχεδόν η Βιβλική Ιστορία”. 5
Στις ανασκαφές, που διενεργούνταν σε όλες αυτές τις χώρες της Βίβλου, πολύ
συχνά ανακαλύπτονταν και πάπυροι µε θρησκευτικό περιεχόµενο. Στα τέλη του Μαρτίου
του ’61 µια σύντοµη ανταπόκριση από το Τελ Αβίβ µε τίτλο “ΒΙΒΛΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. ΝΕΟΙ
ΠΑΠΥΡΟΙ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΦΩΣ ΕΙΣ Ν. ΘΑΛΑΣΣΑΝ” πληροφορούσε τους αναγνώστες για την
ανακάλυψη πλήθους παπύρων σε σπήλαια δυτικά της Νεκράς Θάλασσας. 6
Ένα
χρόνο αργότερα µια άλλη ανταπόκριση από το Αµάν ανακοίνωνε: “ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΑΤΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ. ΝΕΟΝ ΦΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΑΥΙ∆.” Στην είδηση
αναφερόταν, ότι σε σπήλαιο της Νεκράς Θάλασσας βρέθηκε ο αρχαιότερος µέχρι εκείνη
τη στιγµή πάπυρος, ο οποίος περιείχε ψαλµούς του ∆αυίδ.7
Με το ∆αυίδ συνδεόταν κυρίως η πόλη της Ιερουσαλήµ. Τον Απρίλιο του ’62
δηµοσιεύτηκε ένα νέο άρθρο της K. Kenyon, µε τίτλο: “ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. ∆ΙΕΠΙΣΤΩΘΗ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΑΥΙ∆ ΚΑΤΑ ΤΟΝ
Ι΄ Π.Χ. ΑΙΩΝΑ.” Η διευθύντρια της Βρετανικής Σχολής της Ιερουσαλήµ πληροφορούσε για

την ανακάλυψη του συστήµατος ύδρευσης και αποχέτευσης της αρχαίας πόλης, ενώ
παράλληλα ανακοίνωσε την εύρεση της Κολυµβήθρας του Σιλωάµ.8 Τον Ιούλιο του ’62
µία νέα ανταπόκριση από το Αµάν αυτή τη φορά αναφερόταν επίσης στις ανασκαφές της
1

Η Καθηµερινή, 26/7/60, σ.1
ό.π., 4/8/60, σ.4
3
ό.π., 26/7/60, σ.3 και 6
4
ό.π., 2/8/60, σ.3 και 4
5
ό.π., 13/1/61, σ.1 και 2
6
ό.π., 24/3/61, σ.2
7
ό.π., 14/3/62, σ.4
8
ό.π., 17/4/62, σ.5
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αρχαίας Ιερουσαλήµ, οι οποίες είχαν συνδιοργανωθεί από τη Βρετανική Αρχαιολογική
Σχολή, τη Βιβλική και Αρχαιολογική Σχολή καθώς και το Βασιλικό Μουσείο του
Οντάριο. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ανασκαφών, η πιο παλιά οχυρωµένη πόλη
της Ιερουσαλήµ χρονολογήθηκε γύρω στα 1.800 π.Χ. Τίτλος της ανταπόκρισης:
“ΒΙΒΛΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΕΙΣ

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ”.1

Το Σεπτέµβριο του 1962 επανήλθε στο προσκήνιο ο θρύλος του Νώε και της
Κιβωτού µε µια ιδιαίτερη ανταπόκριση από την Άγκυρα µε τίτλο “ΤΟ ΒΙΒΛΙΚΟΝ ΣΚΑΦΟΣ.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΞΥΛΩΝ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΝΩΕ ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΠΑΓΕΤΩΝΑ ΤΟΥ ΑΡΑΡΑΤ.” Ένα
κοµµάτι ξύλου που ανακαλύφθηκε στο “βιβλικό” όρος σε ύψος 14.000 ποδών
χαρακτηρίστηκε ως τµήµα της κιβωτού. Μέλη αποστολής χρηµατοδοτούµενης από το
Ίδρυµα Αρχαιολογίας της Νέας Υόρκης ανέφεραν, ότι είχαν επιτελέσει “ενθαρρυντικάς
προόδους” στην έρευνα για το πλοίο του βιβλικού κατακλυσµού, ενώ ο ανταποκριτής
αναφωνούσε, πως “οι υποστηρικταί του θρύλου της Κιβωτού του Νώε θα χαρούν”
µαθαίνοντας τα νεότερα. 2 Τον Ιανουάριο του 1963, οι Αµερικάνοι ανακοίνωσαν την
εύρεση της Κιβωτού, όπως διαβάζουµε στη σχετική ανταπόκριση από την Ουάσιγκτον:
“ΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ…ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΑΝΕΥΡΟΝ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ ΤΟΥ ΝΩΕ.”
Σύµφωνα µε αυτή την αναφορά ο Αµερικανός αρχαιολόγος Halvald Thompson, που είχε
συµµετάσχει στις κατά καιρούς έρευνες των Αµερικάνων, δήλωσε, ότι η Κιβωτός
ανακαλύφθηκε και βρισκόταν όντως στο Αραράτ. Ο ισχυρισµός του αυτός βασιζόταν σε
ένα κοµµάτι ξύλου από το Αραράτ, που χρονολογήθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες και
αποκαλύφθηκε ,ότι είχε ηλικία 5.000 ετών. 3
Το Μάιο του ’63 ο συνεργάτης της Καθηµερινής Τέρπος Πηλείδης δηµοσίευσε
ένα άρθρο µε τίτλο “ΟΜΙΛΕΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΓΙΓΚΑΕΛ ΓΙΑΝΤΙΝ. ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ.”4 Αναφερόταν στην έλευση, κατόπιν
πρόσκλησης της ελληνικής κυβέρνησης, του καθηγητή Yaddin, ο οποίος είχε διατελέσει
στο παρελθόν και αρχηγός των Ισραηλινών ενόπλων δυνάµεων. Ο καθηγητής του
εβραϊκού Πανεπιστηµίου της Ιερουσαλήµ έδωσε µια διάλεξη στο Πανεπιστήµιο Αθηνών,
της οποίας περίληψη δηµοσίευσε ο Παρασκευαΐδης µε ξεχωριστό άρθρο, που είχε τίτλο
“Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ. ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.” 5 Τόσο
στο άρθρο του Πηλείδη όσο και στο δεύτερο του Παρασκευαΐδη δίνονταν πληροφορίες
για την ανασκαφή της πόλης Ασώρ, που αποκαλούταν “βιβλική” γιατί σχετιζόταν µε τα
έργα και τις ηµέρες του Ιησού του Ναυή.
Τον Ιούνιο του 1963 στο παιχνίδι της ιστορικής επαλήθευσης της Βίβλου είχαν
τεθεί πλέον και άλλες επιστήµες. Παράλληλα µε την αρχαιολογία επιστρατευόταν και η
σεισµολογία. Το σχετικό άρθρο του Μίλτη Παρασκευαΐδη είχε τον τίτλο “ΚΑΤΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ. ΑΙ ΕΠΤΑ ΠΛΗΓΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΩΦΕΙΛΟΝΤΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΙΝ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ.” Το άρθρο παρέπεµπε στις

απόψεις του καθηγητή της σεισµολογίας του Πανεπιστήµιου Αθηνών Άγγελου
Γαλανόπουλου. Σύµφωνα µε το σεισµολόγο οι “πληγές του Φαραώ” οφείλονταν στην
τροµερή έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας στα τέλη του 15ου π.Χ. αιώνα. Ο ίδιος
1
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µάλιστα διατεινόταν, ότι στην ίδια έκρηξη οφείλονταν και άλλα δυο µυθολογικά
γεγονότα, ο κατακλυσµός του ∆ευκαλίωνα και ο καταποντισµός της Ατλαντίδας. 1
Μετά από τις επτά πληγές και τον κατακλυσµό του ∆ευκαλίωνα ήρθε το Μάρτιο
του 1964 η σειρά ενός άλλου κατακλυσµού να επαληθευθεί, αυτή τη φορά του
“βιβλικού” κατακλυσµού. Το άρθρο του Robert Clark από τη Βαγδάτη έφερε τον τίτλο:
“ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΝ, ΤΟ ΛΙΚΝΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΥΠΗΡΞΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ.” Ο
συνεργάτης της Καθηµερινής αναφέρθηκε στον αρχαίο πολιτισµό των Σουµερίων, που
ήκµασε πριν από 5.000 χρόνια. Οι αρχαιολόγοι σύµφωνα µε την ανταπόκριση είχαν
ανακαλύψει πολλές θέσεις των Σουµερίων, οι οποίες, φαίνεται, ότι εξαφανίστηκαν
απότοµα δίνοντας τη θέση τους σε ένα στρώµα αργίλλου. 2
Τον Ιούνιο του 1964 επισκέφτηκε τις αρχαιότητες του Ισραήλ ο καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών Σπ. Μαρινάτος κατόπιν προσκλήσεως του Ισραηλινού
Υπουργείου Εξωτερικών και του Εβραϊκού Πανεπιστηµίου της Ιερουσαλήµ. Οι
εντυπώσεις του γράφτηκαν από τον Παρασκευαΐδη σε άρθρο µε τίτλο “ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ. ΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. ΠΩΣ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟΪ∆ΡΥΘΕΝ
ΚΡΑΤΟΣ Ν’ ΑΝΑΣΥΝ∆ΕΘΗ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΟΓΟΝΟΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.” Από

το δηµοσίευµα πληροφορούµαστε, ότι ο Μαρινάτος επισκέφθηκε τις ανασκαφές στην
“βιβλική” πόλη των Χαναναίων Ασώρ, που ήκµασε στη Μέση Εποχή του Χαλκού και
κατά την παράδοση καταστράφηκε από τους Εβραίους του Ιησού του Ναυή τον 13ο π.Χ.
αιώνα. Ξεναγήθηκε στις αρχαίες περιοχές των Φιλισταίων και στις ανασκαφές του
ανακτόρου του βασιλιά Ηρώδη. Ο Έλληνας αρχαιολόγος ενηµέρωσε επίσης το συντάκτη
για το ότι στο Ισραήλ πλέον είχε ενταχθεί σε ειδικό πρόγραµµα και η ίδρυση µουσείων.
Στο πρόγραµµα αυτό αναφερόταν και ο Παρασκευαΐδης, όταν υπογράµµιζε στον τίτλο
του άρθρου του, ότι θα ανασυνδεόταν το νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ µε την αρχαία
του παράδοση. Για ακόµη µια φορά διαπιστώνουµε, ότι το κράτος αυτό για να επιβιώσει
έπρεπε να στηριχτεί στην κατασκευή ενός “βιβλικού” παρελθόντος. Η ανακάλυψη και
έκθεση όλων των αρχαιοτήτων αυτής της χώρας είχε µέγιστη σηµασία, γιατί οι
αρχαιότητες αυτές θα ήταν τα σύµβολα του παρελθόντος, αλλά κυρίως του παρόντος και
του µέλλοντος της. 3

2. Χριστιανικά
Στην ελληνοχριστιανική διαπαιδαγώγηση η χριστιανική αρχαιολογική
αρθρογραφία έπαιξε το δικό της ρόλο. Με τακτικές αναφορές και ειδήσεις για ανασκαφές
στους Αγίους Τόπους ή σε χριστιανικά µνηµεία της Ευρώπης, προσπάθησε να κρατήσει
σε υψηλό επίπεδο το θρησκευτικό φρόνηµα των αναγνωστών. Ο κύκλος της ζωής του
Χριστού, της Παναγίας, των Αποστόλων, των πρώτων χριστιανών ζωντάνευε µέσα από
τις αρχαιολογικές στήλες. Το µάθηµα των θρησκευτικών, όπως φαίνεται αυτήν την
1
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εποχή, γινόταν και από τις εφηµερίδες. Επρόκειτο για ένα είδος θρησκευτικής
αρχαιολογίας. Τα άρθρα και οι αναφορές που ακολουθούν επιδίωξαν την ανασύσταση
του χριστιανικού παρελθόντος. Ο χαρακτήρας και το ύφος αυτών των δηµοσιευµάτων
έθρεψαν το ορθόδοξο φρόνηµα των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φαντάζοµαι, ότι τα
διάβαζαν µε τη δέουσα κατάνυξη. Ας τα δούµε όµως συνοπτικά:
• 14/12/46: “ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ. Ο ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕΝ Η ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Η
Ο∆ΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΥ. ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΑΤΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ”. Η ανταπόκριση από το
Λονδίνο µας ενηµέρωνε, ότι η αρχαιολογική έρευνα στον περίβολο της ακρόπολης
του πύργου του ∆αυίδ θα µπορούσε να διαφωτίσει για το ακριβές µέρος, όπου
διεξήχθη η ∆ίκη του Χριστού. Επίσης διατυπωνόταν η ελπίδα, ότι πιθανόν µε τις ίδιες
αρχαιολογικές εργασίες να βρισκόταν και “η οδός του µαρτυρίου”. 1
• 6/4/50: “ΕΙΣ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ. ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ
ΑΛΛΑ ΟΣΤΑ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ”. Η είδηση από τη Ρώµη µε τηλεγραφική συντοµία
πληροφορούσε από την πρώτη σελίδα της Καθηµερινής, ότι η εφηµερίδα “Ρωµαίος
Παρατηρητής” ανακοίνωσε την ανακάλυψη του τάφου του Αγίου Πέτρου σε σπήλαιο
του Βατικανού. 2
• 3/5/51: “ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΡΩΜΗ. ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ.” Το άρθρο του
συνεργάτη της εφηµερίδας Α.Σ. δηµοσιεύτηκε στις “Επιφυλλίδες” και παρουσίαζε µε
κατάνυξη και δέος τις εντυπώσεις του από την επίσκεψή του στις κατακόµβες του Αγ.
Καλλίστου στην Ρώµη. 3
• 9/11/51: “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ”. Στο δηµοσίευµα του συντάκτη Ν. Μοσχόπουλου στις “Επιφυλλίδες” και
πάλι, γινόταν λόγος για την ανακάλυψη µιας ελληνικής επιγραφής σε νεκρικό θάλαµο
του 1ου µ.Χ. αιώνα, στην οποία αναγραφόταν το όνοµα “Ιησούς”. Η επιγραφή αυτή
θεωρήθηκε ως η αρχαιότερη γραπτή αναφορά στο Χριστό. 4
• 21/12/51: “ΤΟ ΜΕΓΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΕΥΡΗΜΑ. Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.” Η
ανταπόκριση από τη Ρώµη στην πρώτη σελίδα της εφηµερίδας πληροφορούσε για ένα
κτίσµα, που ανακαλύφθηκε ακριβώς κάτω από το ναό του αγίου και θεωρήθηκε πολύ
πιθανό να ήταν ο τάφος του. 5
• 26/11/52: “Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ.” Η αποκλειστικότητα του Barrett Mc Gurn από τη Ρώµη ενηµέρωνε για την
εύρεση επιγραφής µε το όνοµα του αποστόλου στον υπόγειο χώρο του ναού του.
Επρόκειτο ίσως για την πρώτη γραπτή ένδειξη, που υποδείκνυε, ότι είχε ταφεί εκεί ο
άγιος του Χριστιανισµού. 6
• 8/5/55: “ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΕΝΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΝ. ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΚΑΙ
ΕΜΕΛΕΤΗΘΗ ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΤΟΥ ΗΡΩ∆ΟΥ.” Το άρθρο του αναταποκριτή της
Καθηµερινής και των Times ασχολούταν µε την ανακάλυψη ενός τριώροφου κτηρίου
της Ηρωδιανής εποχής από εναν ερασιτέχνη αρχαιολόγο στο οροπέδιο Μασάδα του
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•

•

•

•

•

1

Ισραήλ. Το κτήριο αυτό ίσως χρησιµοποιούταν ως ενδιαίτηµα του ίδιου του Ηρώδη. Ο
Ηρώδης, πρόσωπο συνυφασµένο µε την παιδική ηλικία του Χριστού, προκαλούσε
αναµφίβολα το ενδιαφέρον της χριστιανικής αρχαιολογίας και η εφηµερίδα αφιέρωσε
τρεις στήλες για το δηµοσίευµα αυτό.1
6/9/55: “ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΕΣΠΟΥ∆ΑΣΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ. ΜΙΑ ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΕΣΣΑΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ
ΧΙΡΜΠΕΤ ΚΟΥΜΡΑΝ.” Το άρθρο υπογραφόταν από τον Βρετανό αρχαιολόγο G.
Lankester Harding, διευθυντή των ανασκαφών στην περιοχή Χιρµπέτ Κουµράν της
Ιορδανίας, όπου ανακαλύφθηκε ένα οικοδόµηµα του 2ου π.Χ. αιώνα, που θεωρήθηκε,
ότι ήταν µονή των Εσσαίων. Κοντά στην υποτιθέµενη µονή, εντός σπηλαίου είχαν
βρεθεί σε παλαιότερη φάση περγαµηνές-χειρόγραφα βιβλικού περιεχοµένου, οι οποίες
έµειναν γνωστές ως οι “περγαµηνές της Νεκράς Θαλάσσης”. Παρόµοια χειρόγραφα
βρέθηκαν και σε άλλα σπήλαια στον ευρύτερο χώρο της µονής και ο ανασκάπτων
αρχαιολόγος εκτιµούσε, ότι οι κάτοικοι της µονής την εγκατέλειψαν το 68 µ.Χ. για να
γλιτώσουν από την εισβολή των Ρωµαίων. Γι’ αυτό και έκρυψαν τα ιερά τους κείµενα
στα σπήλαια. Η µεγάλη σηµασία που αποδιδόταν στην ανασκαφή αυτή είχε σχέση µε
το γεγονός, ότι στους Εσσαίους ανήκε και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αλλά και ο ίδιος ο
Χριστός σύµφωνα µε τη γνώµη πολλών ειδικών. Ο αρθρογράφος έλεγε
χαρακτηριστικά: “Αν τούτο είναι αληθές, τότε έχοµεν µε το κτίσµα αυτό κάτι το
µοναδικόν, διότι εξ όλων των αρχαίων λειψάνων της Ιορδανίας, τούτο µόνον
παρέµεινεν αναλλοίωτον- δηλ. αθέατον και άγνωστον µέχρι σήµερον. Αυτά τότε
πρέπει να είναι τα τείχη, τα οποία ούτος (ο Χριστος) αντίκριζεν, οι διάδροµοι και τα
δωµάτια δια των οποίων περιεπλανάτο.” 2
7/4/56: “Η ΧΡΙΣΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ. ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΑΙ ΕΙΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΝ
ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ.” Επρόκειτο για ανταπόκριση από
τη Ρώµη. Οι ηλικίας 1.500 χρόνων κατακόµβες είχαν διακοσµηθεί µε εντυπωσιακή
εικονογράφηση.3
6/3/57: “ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ. ΑΝΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΠΟΥ ΕΣΦΑΞΕΝ Ο
ΗΡΩ∆ΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ.” Η πρωτοσέλιδη είδηση από την
Ιερουσαλήµ αναφερόταν στην ανακάλυψη υπόγειων σπηλαίων κάτω από την
ευρύτερη περιοχή του Ναού της Γέννησης, µέσα στα οποία βρέθηκαν οστά, που, όπως
εικαζόταν, ανήκαν στα παιδιά που σφάχτηκαν επί Ηρώδη. 4
11/4/57: “ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ. ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΡΩ∆ΟΥ ΕΥΡΕΘΗ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΙΣΤΩΣΑ ΠΛΟΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΎΠΟΥ.” Άλλη µια αναφορά σχετική
µε το βασιλιά Ηρώδη. Στο ανάκτορό του και συγκεκριµένα στην “αίθουσα της
φρουράς” ήλθε στο φως µια τοιχογραφία, που απεικόνιζε ένα ελληνικό πλοίο.5
19/7/59: “ΤΟ ΜΕΓΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ. Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ.” Η ανταπόκριση από την Ιερουσαλήµ έκανε λόγο για την έναρξη
του προγράµµατος αναστήλωσης του ναού, κατόπιν κοινής συµφωνίας της
Καθολικής, της Ελληνορθόδοξης και της Αρµένικης Ορθόδοξης Εκκλησίας. 6
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3
ό.π., 7/4/56, σ.1
4
ό.π., 6/3/57, σ.1
5
ό.π., 11/4/57, σ.1
6
ό.π., 19/7/59, σ.3 και 4
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• 26/11/60: “ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗΝ. ΑΝΕΥΡΕΘΗ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ;”
Επρόκειτο για πρωτοσέλιδη είδηση, που ερχόταν από την Κωνσταντινούπολη.
Σύµφωνα µε αυτήν στην περιοχή της Σµύρνης Γερµανοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν
ναΰδριο 1.500 ετών και ακριβώς από κάτω έναν τάφο, που χρονολογούταν γύρω στο
60 µ.Χ. και εικαζόταν, ότι ήταν ο τάφος του Απόστολου Ιωάννη. 1
• 25/4/62: “ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ.” Στο άρθρο της K.Kenyon υποστηριζόταν, ότι η
τοποθεσία που έκτισε η Αγία Ελένη το ναό του Παναγίου Τάφου δεν είχε αποδειχθεί
ακόµη, πως ήταν η πραγµατική θέση του τάφου του Χριστού. Η αρχαιολόγος
ανακοίνωνε, ότι διεξάγονταν έρευνες, που είχαν στόχο να δώσουν µια οριστική λύση
στο πρόβληµα αυτό. 2
• 5/10/62: “ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΙΣ
ΣΑΡ∆ΕΙΣ.” Η είδηση από την Κωνσταντινούπολη αφορούσε στην ανακάλυψη των
ερειπίων µιας εβραϊκής συναγωγής στις Σάρδεις από το Γαλλικό Αρχαιολογικό
Ινστιτούτο της Κωνσταντινούπολης. ∆ινόταν ιδιαίτερο βάρος στο γεγονός, ότι οι
Σάρδεις αναφέρονταν και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ο ανταποκριτής τόνιζε, ότι τη
συναγωγή αυτή είχε επισκεφθεί και ο ίδιος ο ευαγγελιστής Ιωάννης καθώς και ο
Απόστολος Παύλος. 3
• 26/5/63: “ΠΩΣ ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ∆Ι’ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΜΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ. Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ
7ου ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ.” Το άρθρο του Παρασκευαΐδη έδινε πληροφορίες
για τις ανασκαφές του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Βιέννης στην αρχαία Έφεσο.
(βλ. επίσης Β΄ Μέρος, Κεφ.Ι, σελ.41) Μεταξύ άλλων σηµειωνόταν και ο εντοπισµός
της κατοικίας της Παναγίας, όπου σύµφωνα µε την παράδοση είχε εγκατασταθεί µετά
το θάνατο του Χριστού. Από τον 4ο µ.Χ. αιώνα η κατοικία αυτή είχε µετατραπεί σε
ναό. 4
• 20/10/63: “ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ. ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΩ∆ΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣΑ∆Α.” Η ανταπόκριση από
το Λονδίνο αναφερόταν στις ανασκαφές που διενεργούνταν από µια αρχαιολογική
αποστολή, της οποίας επικεφαλής ήταν ο καθηγητής Yaddin. Οι ανασκαφές
διεξάγονταν, όπως έχει ειπωθεί, στο λόφο της Μασάδα, όπου είχε κτίσει ο Ηρώδης µια
οχυρωµένη ακρόπολη κάπου ανάµεσα στα έτη 37-31 π.Χ. Το δηµοσίευµα µας
πληροφορούσε, ότι εκτός από την έµµεση σχέση της περιοχής µε πρόσωπα του
κύκλου της ζωής του Χριστού, η Μασάδα αποτελούσε και τόπο ιερό για τους
Εβραίους, γιατί στην ακρόπολή της θυσιάστηκαν οµαδικώς εβραίοι ζηλωτές το 73
π.Χ. για να µην πέσουν στα χέρια των Ρωµαίων, που τους πολιορκούσαν. 5
• 14/11/63: “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ. ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΩ∆ΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΦΟΝ ΤΗΣ ΜΑΣΑ∆Α.” Τα νεότερα, που
έρχονταν από τη Μασάδα έκαναν λόγο για την ανακάλυψη στο ανάκτορο του Ηρώδη,
ενός εντυπωσιακού ψηφιδωτού δαπέδου. 6
1

Η Καθηµερινή , 26/11/60, σ.1
ό.π., 25/4/62, σ.5
3
ό.π., 5/10/62, σ.4
4
ό.π., 26/5/63, σ.9 και 10
5
ό.π., 20/10/63, σ.7
6
ό.π., 14/11/63, σ.3
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• 22/12/63: “ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ. ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΟΥ ΗΡΩ∆ΟΥ
ΑΝΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ.” Άλλη µία είδηση σχετική µε το ανάκτορο του Ηρώδη,
αυτή τη φορά απο το Λονδίνο. Αναφερόταν στην εύρεση µιας τοιχογραφίας και ενός
µωσαϊκού µε γεωµετρικό διάκοσµο. 1
• 10/5/64: “ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ. ΣΠΟΥ∆ΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟ
ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΗΡΩ∆ΟΥ.” Τα τελευταία νέα από τη Μασάδα έλεγαν, ότι
ανακαλύφθηκαν πάπυροι, που περιείχαν βιβλικά κείµενα. Επίσης ήλθαν στο φως και
νοµίσµατα, που χρονολογήθηκαν στον 1ο µ.Χ. αιώνα. 2
• 26/5/64: “ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΣΑ∆Α ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΠΥΡΟΣ.” Και αυτή η είδηση αφορούσε στις εργασίες που διεξάγονταν
στο φρούριο του Ηρώδη. Σύµφωνα µε αυτήν ανακαλύφθηκε άλλος ένας πάπυρος µε
εβραϊκά ιερά κείµενα. Επίσης αποκαλύφθηκε και ένα ρωµαϊκό βαλανείο.3
• 15/12/65: “ΥΠΟ ΤΟ ∆ΑΠΕ∆ΟΝ ΤΟΥ ΦΕΡΩΝΥΜΟΥ ΝΑΟΥ. ΕΡΕΥΝΑΙ ∆ΙΑ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.” Επρόκειτο για ανταπόκριση του Dan. L. Thrapp από το Βατικανό.
Γινόταν λόγος για τις έρευνες, που διεξήγαν οι αρχαιολόγοι στη νεκρόπολη, η οποία
βρισκόταν κάτω από το ναό του Αγίου Πέτρου. Για άλλη µια φορά επαναλαµβανόταν,
ότι ένας από τους τάφους αυτής της νεκρόπολης, ήταν πιθανόν ο τάφος του αγίου. 4

∆. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
1

Η Καθηµερινή, 22/12/63, σ.7
ό.π., 10/5/64, σ.9
3
ό.π., 26/5/64, σ.6
4
ό.π., 15/12/65, σ.5
2
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Η ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Η “γραµµή” της εφηµερίδας ως προς τον τρόπο διαχείρησης των αρχαίων
µνηµείων συµφωνούσε µε την πολιτική της στάση και µε την ιδεολογία που υπηρετούσε.
Τα ερείπια, τα µάρµαρα, οι ναοί, τα στάδια έχαναν την ουδετερότητα που είχαν ως
µνηµεία (ή και ως έργα τέχνης) και καθίσταντο συχνά η σκηνή εκείνη, στην οποία
διαδραµατίζονταν ιλαροτραγικές πράξεις. Στους χώρους αυτούς, κυρίως τα πρώτα χρόνια
της περιόδου που εξετάζουµε, πραγµατοποιούνταν εκδηλώσεις “αναβάπτισης του
έθνους”. Ανάδοχοι στην αναβάπτιση ήταν οι κάθε λογής εθνικόφρονες και νοσταλγοί του
µεγαλείου της ελληνικής φυλής.

1. Το Καλλιµάρµαρο Στάδιο
Στα τέλη του Σεπτεµβρίου του 1945 πραγµατοποιήθηκε στο Καλλιµάρµαρο η
γιορτή του Ε.Α.Μ. Το γεγονός αυτό προκάλεσε άµεσα τις αντιδράσεις των εθνικοφρόνων
κοµµάτων και, όπως ήταν αναµενόµενο, των συντακτών της Καθηµερινής. Στις 26 του
µήνα σε σχετικό άρθρο αναφέρονταν οι αντιδράσεις των κοµµάτων αυτών, τα οποία µε
γραπτή διαµαρτυρία, που είχαν υποβάλει στον πρωθυπουργό, διακύρησσαν ότι “ο χώρος
έχει εντελώς άλλον προορισµόν”.1 Ποιος είναι αυτός; Θα το δούµε παρακάτω.
Με αφορµή αυτόν τον εορτασµό ο Γ.Βλάχος τέσσερις ηµέρες αργότερα
διερρωτήθη: “Εδώ τι δουλειά κάνει ο Έλλην κοµουνιστής;” Και ο ίδιος έδινε και την
απάντηση: “ΑΠΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ”. 2
Στην ίδια γραµµή συνέπλευσαν φυσικά και οι υπόλοιποι συντάκτες. Σε πρωτοσέλιδο
ανυπόγραφο σχόλιο της 27ης Σεπτέµβρίου διαβάζουµε: “Έρχεται µια οργάνωσις που
µας έσφαξε τον ∆εκέµβριον, το ΕΑΜ και ζητά το Στάδιον…” 3
Τελικά για να ηρεµήσουν οι εθνικόφρονες και να πέσει δίκαιη η ροµφαία του
Σολοµώντος, το Στάδιο παραδόθηκε λίγους µήνες αργότερα στον Εθνικό Στρατό για να
πραγµατοποιήσει εκεί τη δική του εορτή. Η εφηµερίδα αυτή τη φορά αγκάλιασε µε
περισσή εθνοψυχία το γεγονός. Στις 15 Μάη του ’46 διαβάζουµε στην πρώτη σελίδα της:
“Η σηµερινή εορτή του στρατού……είναι εορτή του ελληνικού Έθνους, το οποίον
αναγεννάται από την τέφραν του και ανοικοδοµείται από τα ερείπια.” Το ίδιο αρθρο
ολοκληρωνόταν µε την διαπίστωση, ότι ο στρατός αυτός, που γιόρτασε στο Στάδιο, ήταν
µια “ζωντανή απόδειξις της ελληνικής ζωτικότητος και της φυλετικής αλκής”. 4
Ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει και η γιορτή αυτή καθαυτή, η οποία, χωρίς να
θέλω να υπερβάλω δεν διέφερε και πολύ από τις αντίστοιχες του Γ΄ Ράιχ. Απ’ ότι µας
πληροφορεί η ίδια η εφηµερίδα, κάποια στιγµή της εκδήλωσης εισήλθαν στον
αγωνιστικό χώρο του Σταδίου µικρές κοπέλες µε λευκές µπλούζες, οι οποίες σχηµάτισαν

1

Η Καθηµερινή, 26/9/45, σ.4
ό.π., 30/9/45, σ.1
3
ό.π., 27/9/45, σ.1
4
ό.π., 15/5/46, σ.1
2
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στην αρένα τη φράση “ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ”.1 Το Καλλιµάρµαρο Στάδιο είχε βρει πια το
χαµένο του προορισµό.

2. Ο Μιστράς
Το Σεπτέµβριο του ’51 διεξήχθησαν στη Λακωνία οι Παλλακωνικές Εορτές και
στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιήθηκαν στο βράχο του Μιστρά τελετές µε θεατρικά
δρώµενα και βυζαντινές αναπαραστάσεις. Οι τελετές ξεκίνησαν µε µνηµόσυνο του
Κων/νου Παλαιολόγου, του τελευταίου βασιλιά του Βυζαντίου. Στη συνέχεια µια ποµπή
ανέβηκε στο βράχο για την παρακολούθηση της παράστασης. Το δρώµενο, που
παρουσιάστηκε, άρχιζε µε την εµφάνιση κάποιου µαντατοφόρου, που εµφανιζόταν
µπροστά στο πλήθος των ενθουσιασµένων θεατών και απευθυνόταν στον ίδιο το Μιστρά,
σα να επρόκειτο για πρόσωπο. Προσπαθούσε να τον αφυπνήσει φωνάζοντάς του “ξύπνα
Μιστρά”. Παράλληλα από τα κτήρια του βυζαντινού παλατιού ξεπρόβαλαν 12 κοπέλες
ντυµένες ως βυζαντινές µεγαλοπρεπείς αρχόντισσες, ενώ η εµφάνισή τους συνοδευόταν
από τους ήχους κρουστών και πνευστών. Τις πληροφορίες αυτές µας παρείχε το άρθρο
του Λάµπρου Κοροµηλά στις 22 Σεπτέµβρη.2 Μάλιστα το δηµοσίευµα αυτό ξεκινούσε
µε τη φράση: “Με την τελευταία πανσέληνο, ο Μιστράς εξύπνησεν από τον βαθύ
λήθαργο…” Παρατηρούµε εποµένως, ότι ο Μιστράς αντιµετωπίζόταν σαν κάποιο µυθικό
ήρωα που κοιµόταν και έπρεπε να ξυπνήσει. Ο Μιστράς για τον Κοροµηλά, για τους
θεατές των δρωµένων, για τους αναγνώστες της Καθηµερινής και για τους
συνδιοργανωτές των εκδηλώσεων ενσάρκωνε το ίδιο το ένδοξο Βυζάντιο. Ήταν η
πατρίδα του τελευταίου αυτοκράτορα, του “µαρµαρωµένου βασιλιά”. Ήταν ο κρίκος
σύνδεσης της αρχαίας Ελλάδας µε τη σύγχρονη. Ο Μιστράς δηλαδή, ο οποίος κοιµόταν,
ήταν η αρχαία και η βυζαντινή Ελλάδα, που κοιµούνταν επίσης. Αν και, όπως φαινόταν,
η Ελλάδα της περιόδου 1945-’67 κοιµόταν βαθύτερα. Για την ιστορία να αναφέρουµε,
ότι το κείµενο του θεατρικού δρώµενου ήταν του Άγγελου Τερζάκη, η σκηνοθεσία του
Αλέξη Σολωµού, ενώ το ρόλο του µαντατοφόρου υποδύθηκε ο Θάνος Κωτσόπουλος.
Επίσης συνεργάστηκε το Λύκειον των Ελληνίδων.

3. Η Ολυµπία
Τον Απρίλιο του 1961 πληροφορούµαστε, ότι αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί
ο χώρος της αρχαίας Ολυµπίας για την τέλεση εορτασµού προς τιµήν του ∆ιαδόχου του
Θρόνου, Κωνσταντίνου. Την είδηση µετέδιδε ο συνεργάτης της εφηµερίδας Γ.Ι.Κ.
Τίτλος της ήταν ο εξής: “ΩΡΑΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ.” Από την ίδια είδηση µαθαίνουµε, ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις θα
ονοµάζονταν “Κωνσταντίνεια”. Η πρωτοβουλία αυτών των εκδηλώσεων ανήκε στο
1
2

Η Καθηµερινή, 16/5/46, σ.1 και 3
ό.π., 22/9/51, σ.1
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δήµαρχο της Ολυµπίας. Ο συντάκτης της εφηµερίδας δε, χαρακτήριζε τις εκδηλώσεις
“υψίστης σηµασίας”. Παρατηρούµε, ότι µέσα από τα ερείπια δεν αναγεννιόταν µόνο το
έθνος και ο στρατός αλλά και ο θεσµός της µοναρχίας. 1

4. Ήχος και Φως
Από το 1959 εµφανίστηκε ένας νέος τρόπος ανάδειξης και επίδειξης των αρχαίων
µνηµείων. Το πρόγραµµα “Ήχος και Φως” µε στόχο την προβολή και την επίδειξη του
βράχου της Ακρόπολης οργανώθηκε για πρώτη φορά εκείνη τη χρονιά από τη “Γαλλική
Εταιρεία Αξιοποιήσεως Μνηµείων”. Η εφαρµογή του προγράµµατος αυτού είχε
προκαλέσει αντιδράσεις αλλά και επιδοκιµασίες. Οι συντάκτες της Καθηµερινής την
επικροτούσαν. Ο Προκοπίου θεωρούσε µάλιστα, ότι έπρεπε να επεκταθεί και στα
υπόλοιπα µνηµεία της Ελλάδας. Τον διήγειρε η ιδέα ενός ενιαίου πλαισίου επίδειξης
µνηµείων, µε σκοπό, όπως οµολογούσε, “να αναστήσοµε στην ψυχή των Ελλήνων και
των ξένων τα µινωικά µας παλάτια και τα µυκηναϊκά µας κάστρα, τους κλασικούς µας
ναούς και τα θέατρά µας, τις βυζαντινές µας εκκλησίες και τα λαϊκά µας αρχοντικά, όλα
τα έργα της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της τέχνης που ύψωσαν οι πατέρες µας στους
αιώνες για να στολίσουν και να διαφεντέψουν τη γη αυτή, που την αγάπησαν και την
υπερασπίστηκαν σαν ερωµένη και σα µητέρα.” Και κατέληγε: “Ας κάνωµε το παρελθόν
να γίνη παρόν και ας δώσωµε στο έθνος την περηφάνεια της καταγωγής του και την πίστι
στην αξία του. Οι λαοί µαθαίνουν γιατί πρέπει να πεθαίνουν, όταν γνωρίζουν γιατί πρέπει
να ζούνε.” 2

1
2

Η Καθηµερινή, 21/4/61, σ.4
ό.π., 23/6/59, σ.5 και 6
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E. ΤΟ ΤΟΠΙΟ
Ένα µέρος των αρχαιολογικών άρθρων της Καθηµερινής αυτής της περιόδου
σχετιζόταν µε µια “ντετερµινιστική”, θα µπορούσαµε να πούµε, αντίληψη για το τοπίο.
Το τοπίο, για κάποιους αρθρογράφους ή συντάκτες ενσάρκωνε ένα µύθο, είχε µια
προσωπικότητα. Αντιµετωπιζόταν δηλαδή σαν ένας ζωντανός χώρος, που διαµόρφωνε
χαρακτήρες και υπαγόρευε ιδανικά. Κύριος εκφραστής αυτής της άποψης υπήρξε ο
Άγγελος Προκοπίου, τακτικός συνεργάτης της εφηµερίδας από το 1950 και µετά.
Χαρακτηριστικό είναι ένα άρθρο που δηµοσίευσε στην Καθηµερινή σε τρεις
συνέχειες την άνοιξη του 1950 και είχε ως θέµα το Μιστρά.1 Ο βυζαντινός αυτός χώρος
για τον Προκοπίου λειτουργούσε σαν ένα παραµυθένιο τοπίο, από το οποίο ξεπηδούσαν
βασιλιάδες, πρίγκηπες και ιππότες προκαλώντας του δέος και συγκινήσεις. Τα κτήρια του
Μιστρά δεν έκρυβαν απλώς ένα βυζαντινό παρελθόν. Ήταν το ίδιο το µεγαλοπρεπές
παρελθόν, που στην επιβλητική του θέα, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου έχανε τα λόγια
του. Και όταν έγραφε, συνδύαζε τη λυρική διάθεση µε τον πολεµοχαρή χαρακτήρα. Στις
εντυπώσεις από την επίσκεψή του στο χώρο διαβάζουµε: “Από τις φάραγγες του
Ταϋγέτου κατέβαιναν βαρειά σύννεφα προς την κοιλάδα, όταν πλησιάζαµε το βράχο του
Μιστρά. Στ’ ακρωτηριασµένα τους σχήµατα η φαντασία κυνηγούσε ασπρογάλατους
ιππότες των Βιλλαρδουΐνων, που η ανδρική τιµή και ο έρωτας τους έφεραν ως τον άγριο
αυτό βράχο, από τις ήµερες κοιλάδες της Γαλλίας, να χτίσουν στην κορφή του ένα
κάστρο δυνατό σαν τις φιλοδοξίες τους, υψηλό σαν τα ροµαντικά τους όνειρα, για να
διαφεντεύουν και να χαίρωνται από εκεί τις αφράτες γαίες του Ευρώτα.” Για τα ίδια τα
ερείπια θρηνητικά παρατηρούσε: “….Τα γκρεµίσµατα ύψωναν στο πέρασµά µας τα
σακατεµένα µέλη τους µε µια σύσπαση αγωνίας και οδύνης”, ενώ λίγο παρακάτω
κατέληγε: “τα κόκκινα τούβλα της βυζαντινής πλινθοδοµίας έµοιαζαν πληγές στα
σχισµένα δέρµατα των κτηριακών σωµάτων.’’ Τα κτήρια εποµένως είχαν
προσωπικότητα, όπως και σώµα πληγωµένο από τους φοβερούς βυζαντινούς πολέµους.
Στην ανάµνηση των πολέµων αυτών ο Προκοπίου αισθανόταν τόσο τροµακτικό δέος,
που άγγιζε τα όρια της ηδονής. Άλλωστε όπως παραδεχόταν και ο ίδιος: “Η
ηλεκτρισµένη υγρή ατµόσφαιρα διατηρούσε ακόµη κάτι από τον αντίλαλο της κραυγής
των σφαγών και την καπνιά της φωτιάς που έβαλαν από την µια άκρη ως την άλλη οι
Αρβανίτες του 1770, οι Αραπάδες του Ιµπραήµ στα 1826, όταν ο Μιστράς, ύστερα από
τεσσάρων αιώνων ζωή, έπαυσε οριστικά να αναπνέη.” Επίσης “…ως επίλογος έµενε
..στο χώρο…θρηνητικός χορός από κυπαρίσσια και µουριές.” Το αφιέρωµα στο Μιστρά
ολοκληρωνόταν µε την ευχή: “να ιδρυθεί µια ηµέρα στον περίβολο της Μονής
Βροντοχίου µια σχολή µε το όνοµα του Πλήθωνος, όπου οι σπουδαστές της φιλολογίας,
της Αρχιτεκτονικής και της Ζωγραφικής να πηγαίνουν στις διακοπές τους και να
συνοµιλούν µε τις σκιές των Παλαιολόγων…”
Αυτό το µοντέλο ερµηνείας του τοπίου δεν το εµπνεύστηκε ο ίδιος ο Προκοπίου.
Το παρέλαβε από την προγενέστερή του διανόηση και συγκεκριµένα από τον
Καζαντζάκη και το έργο του Μοριάς.2 Ο Καζαντζάκης µε τη σειρά του ήταν βαθειά
επηρεασµένος από τις ιδέες του M. Barres, του Γάλλου συγγραφέα των αρχών του αιώνα
και του E. Junger, που θεωρήθηκε ως ο βασικός εκπρόσωπος του ρεύµατος του
1
2

Η Καθηµερινή, 31/3/50, σ.4 (Α΄Μέρος), 9/4/50, σ.6 (Β΄Μέρος) και 13/4/50, σ.4 (Γ΄Μέρος)
Καζαντζάκης, 1969, σ.271 κ.ε.
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Αντιδραστικού Μοντερνισµού. Ο Παρασκευάς Ματάλας που έχει µελετήσει ενδελεχώς
τις ιδεολογικές επιδράσεις, που άσκησαν αυτοί οι δύο στη σκέψη του Καζαντζάκη µας
πληροφορεί, ότι ο Έλληνας λογοτέχνης κληρονόµησε από τον Barres τη ντετερµινιστική
αντίληψη για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει το τοπίο στη διαµόρφωση των
ενστίκτων ενώ από τον Junger αρύσθη τις απόψεις του για τον πόλεµο.1 Όπως για τον
Junger, έτσι και για τον Έλληνα λογοτέχνη ο πόλεµος εκλαµβανόταν ως νόµος της
φύσης, πήγαζε από την “καρδιά” του ανθρώπου, ενείχε ηδονή και έρωτα. Η ηδονή που
αισθανόταν ο Καζαντζάκης, όταν περιέγραφε στο έργο του Ισπανία µια αεροµαχία πάνω
από τη Μαδρίτη,2 είναι η ίδια ηδονή που κατέκλυζε τον Άγγελο Προκοπίου, όταν αυτός
αντίκριζε και περιέγραφε τα µνηµεία του Μιστρά ή της Κωνσταντινούπολης.
Το 1952 ο Προκοπίου επισκέφθηκε και την πρωτεύουσα της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας. Οι περιγραφές του Κεράτιου Κόλπου, της Αγίας Σοφίας και της Πόλης
γενικότερα έβριθαν από την ηδονή του πολέµου και τη νοσταλγία του βυζαντινού
µεγαλείου. Το άρθρο-αφιέρωµα στην Αγία Σοφία, που δηµοσιεύτηκε σε δύο συνέχειες το
1952, είχε ως τίτλο: “ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙ. ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”.3 Στην εισαγωγή του
άρθρου περιέγραφε την πρώτη εντύπωση που του έδινε η Κωνσταντινούπολη, όταν την
έβλεπε από τα νερά της Προποντίδας: “Τρούλλοι και µιναρέδες, καταδικασµένοι στην
σιωπή των παθών τους έθαβαν κάτω από τις πολεµικές φόρµες τους-ασπίδες και δόρατατο Βυζάντιο και το Ισλάµ, νεκρά τώρα σώµατα…” Ο Κεράτιος Κόλπος για τον
Προκοπίου έµοιαζε µε “χρυσή σπαθιά” ενώ η Αγία Σοφία του θύµιζε το “φαγωµένο
δύσµορφο κορµί µιας εκστατικής αγίας του Βυζαντίου, που προδίδει την εσωτερική
φωτιά που την κατακαίει µόνο από τα µεγάλα πυρετικά µάτια της”.
Οι απόψεις βέβαια αυτές για την προσωπικότητα και το σώµα του τοπίου είχαν
κληροδοτηθεί και σε άλλους λογοτέχνες κι επιστήµονες και µπορούµε να πούµε πως
είχαν καθιερωθεί στον γραπτό λόγο. Ο λόγος αυτός στείρος και τυποποιηµένος, έβριθε
από στόµφο και υπερβολή, ωστόσο διατυπωνόταν συχνά όλα αυτά τα χρόνια, σε εθνικές
επετείους, σε σχολικές εκδηλώσεις και σε εκκλησιαστικούς εορτασµούς.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιου λόγου υπήρξε και το άρθρο του H.
Nicholson το Μάρτιο του ’52. Στο δηµοσίευµα αυτό µε τίτλο “ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ
∆ΕΛΦΟΥΣ” διαβάζουµε: “Μέσα εις την λάµψιν του πρωινού ηλίου ο απόκρηµνος βράχος
που ορθώνεται πάνω από την Κασταλίαν παίρνει ένα χρώµα κοκκινοπορτοκαλί, ωσάν να
είναι θυµωµένος”[…]“Το ∆έος των ∆ελφών εξακολουθεί να ζη µετά τρεις χιλιάδες
χρόνια.” 4
Το Σεπτέµβριο του ’53 ο Άγγ. Προκοπίου επανήλθε µε ένα αφιέρωµα στη ∆ήλο
αυτή τη φορά. Το άρθρο του δηµοσιεύτηκε σε τρία µέρη. Το πρώτο µέρος άρχιζε µε την
φράση “Είκοσι χρόνια πεθαµένη η ∆ήλος έσβησε στα αισθήµατα των ανθρώπων.”5 Για
άλλη µια φορά ένα αρχαίο µνηµείο παροµοιαζόταν µε νεκρό σώµα. Ο Προκοπίου
αντιµετώπιζε τη ∆ήλο, όπως έβλεπε και το Μιστρά. Περασµένο ελληνικό µεγαλείο αλλά
1

Ματάλας, 1998, σελ. 61-81
Καζαντζάκης, 1957, σ.185 και Ματάλας , 1998, σ.77. Ο Καζαντζάκης περιέγραφε την αεροµαχία ως
εξής: “Η εναέρια µάχη είναι από τα ωραιότερα θεάµατα που δηµιούργησε ο σατανικός νου του
ανθρώπου.” [….] “Νόµιζες πως (τα αεροπλάνα) έπαιζαν· πως ήταν ένας χορός ανοιξιάτικος κι ήταν οι
θηλυκές στη µέση, και γύρα τους οι γαµπροί, έξαλλοι παράβγαιναν σε δύναµη και σε χάρη.”
3
Η Καθηµερινή, 29/5/52, σ.3 και 6/6/52, σ.3
4
ό.π.,23/3/52, σ.3
5
ό,π., 9/7/53, σ. 3
2
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νεκρό. Και δεν είναι υπερβολή η παροµοίωση της ∆ήλου µε το Μιστρά αφού αυτήν την
άποψη εξέφραζε και ο ίδιος ρητά στο δεύτερο µέρος του άρθρου του: “Η ανοιχτή αυλή
µε το περιστύλιο των αρχοντικών της ∆ήλου αναφαίνονται έπειτα από δεκαπέντε αιώνες
στο Μιστρά, αν και κανένα ιστορικό περιστατικό δεν έφερε κοντύτερα τις δύο αυτές
πολιτείες.” Η ∆ήλος και ο Μιστράς για τον Προκοπίου “είναι οι µόνες πολιτείες, που
έµειναν όρθιες στην Ελλάδα από την αρχαιότητα και το µεσαίωνα.” 1 Στο τρίτο µέρος
του αφιερώµατος ασχολήθηκε µε τα γλυπτά της ∆ήλου. Ο “δηλιακός κούρος” για τον
Προκοπίου ήταν ο ιδεότυπος του αρίου. Περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του µας
έλεγε: “Σβέλτος, ραδινός, σαν σφριγηλό ζώο της ωραίας ανθρώπινης ράτσας, είναι
έτοιµος να υπερασπίση την ελληνική καλλιέργεια κατά των βαρβάρων. Η ύλη του είναι
ελληνική όπως και το ήθος του. Κατάγεται από µια φλέβα λευκού µαρµάρου.” 2
Την άνοιξη του 1954 ο καθηγητής µε τη στήλη του, “ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ”, ταξίδευσε σε τέσσερις συνέχειες τους αναγνώστες του αυτή τη φορά στο
Άγιο Όρος.3 Το πρώτο µέρος θύµιζε τις περιγραφές του για τον Μιστρά. Ο Άθως για τον
καθηγητή ζούσε “ασυµβίβαστος, µε ρυθµούς της ιστορίας τη δική του σταµατηµένη
µοίρα”. Ήταν ένας βράχος δηλαδή µε έντονη ιστορία που όµως κοιµόταν, όπως κοιµόταν
και ο Μιστράς, όπως κοιµόταν και η ∆ήλος. Τόνιζε χαρακτηριτικά: “Στους µαύρους,
νεκρώσιµους κύκλους των µοναστηριών, περίµεναν κρυµµένοι οι άγριοι καβαλάρηδες
της Αποκαλύψεως, µε γυµνά τα σπαθιά στο χέρι, το σάλπισµα εφόδου, την ευκαιρία της
χαλαρώσεως της πειθαρχίας, για να ξεχυθούν σαν αστραπές και να βυθίσουν στο πυρ και
στο άλµα τη γαλήνη του Όρους. Ήταν τροµερές οι στιγµές όταν ο Άθως ξυπνούσε από
τον ύπνο των παθών του.” 4
Το επόµενο αντιπροσωπευτικό άρθρο της γραφής του Προκοπίου ήταν
αφιερωµένο στους ∆ελφούς και δηµοσιεύτηκε σε τρία µέρη.5 Στην εισαγωγή του
τελευταίου µέρους, µέσα σε εκστατική µνηµειολαγνεία, διακήρυσσε: “Σήµερον οι
∆ελφοί είναι µια ιερή πολιτεία πεθαµένη, που απλώνει το σκελετό της, στο βαρύ ίσκιο
των Φαιδριάδων. Οι κόκκινοι βράχοι που φρουρούν τον τάφο της κλιµακωτής πυραµίδας
της, µοιάζουν µε πύθωνα πετρωµένο που κρατεί στη λαβωµένη από τις σαΐτες του
Απόλλωνος αγκαλιά του, τα ρηµαγµένα ερείπια του καταπατηµένου του κάστρου. Όταν ο
πρωινός ήλιος χτυπάει τις γδαρµένες σάρκες του, αχνίζουν οι πληγές του.” 6
Το καλοκαίρι του 1956 ο ίδιος δηµοσίευσε σε τρεις συνέχειες ένα άλλο
αφιέρωµα, αυτή τη φορά στη βυζαντινή µονή του Οσίου Λουκά.7 Στο δεύτερο µέρος του
άρθρου, όπου πραγµατευόταν την αρχιτεκτονική της µονής, παραλληρούσε
αναλογιζόµενος τη θέα του µνηµείου. Το βυζαντινό ελληνικό παρελθόν, τα σύµβολά του,
ο δικέφαλος αετός, το ζωντανό µνηµείο, όλα αυτά διαπλέκονταν σε µια δραµατική
ατµόσφαιρα: “Η ψυχή του καλλιτέχνη έγινε δικέφαλος αετός, που φωληάζει τώρα στα
τρίλοβα παράθυρα των ναών, διαβάζει τ’ ακατανόητα κουφικά ιερογράµµατα στα
µάρµαρα και στα τούβλα της δοµής, συντροφεύει τα θεριά που µαρµάρωσαν
1

Η Καθηµερινή 12/7/53, σ.3
ό.π., 30/7/53,σ.3
3
ό.π., 24/4/54, σ.3 (Α΄Μέρος), 25/4/54, σ.3 και 5 (Β΄Μέρος), 12/5/54, σ.3 και 4 (Γ΄Μέρος), 19/5/54, σ.3
και 4 (∆΄Μέρος)
4
ό.π., 24/4/54, σ.3
5
ό.π., 8/9/54, σ.3 (Α΄Μέρος), 15/9/54, σ.3 και 4 (Β΄Μέρος), 20/10/54, σ.3 και 4 (Γ΄Μέρος)
6
ό.π., 20/10/54, σ.3 και 4
7
ό.π., 7/7/56, σ.3 και 4 (Α΄Μέρος), 11/7/56, σ.3 και 4 (Β΄Μέρος) και 19/7/56, σ.3 και 4 (Γ΄Μέρος)
2
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κουβαριασµένα στα θωράκια των αψίδων. Και φτερουγίζει από τους τρούλλους στο
καµπαναριό, να γεφυρώνει και να συναρµολογή ολοένα τους τοίχους µε τις γωνιές της
Μονής του. Ο διαβάτης κοιτάζει τις σπαθιές του αετού και ζη τους ρυθµούς που
ξεδιπλώνουν τα φτερά του στις οκτώ γωνιές των ανέµων. Ο χρόνος ξαναγυρίζει σε
λησµονηµένες ζωές. Και το παρόν µοιάζει µε το παρελθόν, που δεν τελείωσε ακόµη στη
θλιβερή απόγνωσι του θανάτου. Ζούµε το ύφος της αυτοκρατορικής ηµέρας των γιων του
Ρωµανού Β’, που χαιρέτησε µε το φως της τις τελειωµένες γραµµές και καµπύλες του
δικεφάλου µνηµείου που κυττάζοµε τώρα συλλογισµένοι. Οι δύο εκκλησίες της Μονής
έχουν αγκαλιαστή για ν’ αντισταθούν στο θάνατο.” 1
Το 1960 ο Προκοπίου, που εδώ κι ένα χρόνο διατελούσε τακτικός καθηγητής της
Γενικής Ιστορίας της Τέχνης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δηµοσίευσε σε πέντε
συνέχειες ένα νέο άρθρο αφιερωµένο αυτή τη φορά στην Αίγινα. Στην εισαγωγή του
τέταρτου µέρους του άρθρου του, περιγράφοντας το τοπίο της Αίγινας µε το ναό της
Αφαίας ενταγµένο σ’ αυτό, παρατηρούσε: “Όταν πεθαίνει το φως της ηµέρας και τα
νησιά του Σαρωνικού λησµονούν τα ζεστά του χρώµατα και τις κραυγές των γλάρων,
πάνω στην πλατειά σκηνή του Μεσαγρού, όπου είναι στηµένο το παλάτι της Αφαίας, τα
παραµύθια γίνονται αλήθειες και οι θάνατοι ζωές.” 2
Το ελληνικό τοπίο σύµφωνα µε τις µέχρι τούδε αναφορές είχε παίξει σηµαντικό
ρόλο στη διαµόρφωση του ελληνικού πνεύµατος στην Κλασική και την Βυζαντινή εποχή.
Όµως απ’ ότι φαίνεται άσκησε επιδράσεις και στις εξελίξεις των ελληνιστικών χρόνων.
Το Φλεβάρη του 1962 ο Παρασκευαΐδης διαµαρτυρόµενος για την κατασκευή
εργοστασίου της ∆.Ε.Η. στην περιοχή “Λόγγος” της Έδεσσας έγραψε ένα άρθρο µε τίτλο
“ΜΙΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΙ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ.” Στην αρχή του δηµοσιεύµατος
χαρακτήριζε την Έδεσσα “ιερά πόλι” από την οποία µάλιστα είχε ξεκινήσει και “η
µεγαλυτέρα εξόρµησις της φυλής µας” (βλ. Α΄ Μέρος, κεφ.4, σ.24) Πέρα όµως από αυτά
τα “τετριµµένα” µας ενδιαφέρει και η µνεία του στο έργο του Μαργαρίτη ∆ήµιτσα
Αρχαία Γεωγραφία της Μακεδονίας, το οποίο γράφτηκε το 1.874. Μιλώντας για το
“υψηλό τοπίο της ιεράς πόλεως”, ο ∆ήµιτσας συλλογιζόταν: “Εν ταύτη λοιπόν τη
παναρχαία πόλει ήν η κοιτίς της Μακεδονικής δυνάµεως. Εν τω καθαρώ ορεινώ αέρι
αυτής εκραταιώθη το φιλοπόλεµον Έθνος και παν βλέµµα αυτού δελεαστικώς ανεπτέρου
τας ελπίδας και εκράτυνε τας ευχάς αυτού. Επί της πέτρας ταύτης εφώλευον οι αετοί,
οίτινες έµελλόν ποτε µετά των πτερύγων αυτών να περιβάλωσι το ήµισυ του κόσµου,
όπερ και επραγµατοποιήθη διά του Μεγάλου Αλεξάνδρου.” 3
Το 1966 ένα δηµοσίευµα της βυζαντινολόγου Μαρίας Θεοχάρη επανέφερε στην
επικαιρότητα το Λακωνικό τοπίο. Για άλλη µια φορά οι λακωνικές αρχαιότητες, οι
βυζαντινές αναµνήσεις και ο Ταΰγετος συνενώνονταν σε µια ενιαία θρυλική εικόνα. Το
άρθρο µε τίτλο “Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΝΗ” αναφερόταν στις βυζαντινές αρχαιότητες της
περιοχής. Χαρακτηριστική ήταν η λυρική εισαγωγή του: “Ατενίζοντας το τραχύ και
αφιλόξενο τοπίο της Μάνης ο επισκέπτης αδυνατεί να πιστέψη πως και σε τούτο-δω, το
ακρότατο όριο της ελληνικής γης, στο ζοφερό τούτο σηµείο, όπου οι αρχαίοι είχαν
1

Η Καθηµερινή, 11/7/56, σ.3 και 4
ό.π., 1/9/60, σ.4. Για τα υπόλοιπα µέρη του άρθρου βλ. 14/8/60, σ.7 (Α΄Μέρος), 21/8/60, σ.7
(Β΄Μέρος), 28/8/60, σ. 7 και 8 (Γ΄Μέρος), 11/9/60, σ. 5 και 8 (Ε΄Μέρος)
3
ό.π., 11/2/62, σ.8
2
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τοποθετήσει τις πύλες του Άδη, το πνεύµα του ανθρώπου ώρθωσε την σκληρή πέτρα και
την µετέπλασε σε λυρική µορφή. ∆ρόµοι που λαχανιάζουν σε βουνοκορφές φλογισµένες
από την κάψα του ήλιου, κι άλλοι που γλιστρούν σε χαράδρες απότοµες. Ακτές
ψαλιδισµένες βαθειά µες στο βράχο, σπηλιές λαξεµένες από χέρια φοβερά για να
φωλιάσουν εκεί τα άντρα των πειρατών. Μικρά χωριά σαν αετοφωλιές κρεµασµένα
στους γκρεµούς. Και παντού ένα γύρω ξεπετιούνται οι πύργοι, στέγαστρα της µανιάτικης
περηφάνειας και παλληκαριάς. Αγριωπός δεινόσαυρος ο Ταΰγετος σε ακολουθεί όπου κι’
αν πας”.1

Σχόλια- Επίλογος
1

Η Καθηµερινή, 6/2/66, σ.9
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Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν έγινε µια προσπάθεια αποτίµησης του ρόλου που
έπαιξε η αρχαιολογική αρθρογραφία κατά την ταραγµένη περίοδο 1945-’67. Έναυσµα
για την εκπόνηση αυτής της µελέτης υπήρξε η εκ των προτέρων πεποίθησή µου, ότι ο
Τύπος τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο διετέλεσε αρωγός στη συστηµατική προσπάθεια
του κράτους να επιβάλει στους πολίτες του, µε όλα τα µέσα που διέθετε, την ιδεολογία
της εθνικοφροσύνης. Πάντα πίστευα, ότι οι άνθρωποι της επιστήµης και των γραµµάτων
είναι αυτοί που σε δύσκολες περιόδους µπορούν να εντοπίζουν τα προβλήµατα αυτά
καθαυτά και να συνεργούν, ώστε η κοινωνία στην οποία ανήκουν, να αποφεύγει τα
αδιέξοδα και να προχωρεί προς την πρόοδο µε βήµατα σταθερά. Άν για παράδειγµα σε
µια κοινωνία εµφανίζονται εθνικιστικές και ρατσιστικές συµπεριφορές, οι ιστορικοί, µε
τον αντικειµενικό και ουδέτερο επιστηµονικό τους λόγο, είναι σε θέση να εξηγήσουν και
να αναλύσουν την παραδοξότητα της εθνικιστικής συµπεριφοράς, όπως ακριβώς οι
βιολόγοι και οι ανθρωπολόγοι µπορούν να αντικρούσουν τα παρανοϊκά κριτήρια του
ρατσισµού.
Στην εποχή που µελετήσαµε όµως τα πράγµατα δεν έγιναν κατ’ αυτό τον τρόπο.
Οι αρχαιολόγοι, που είναι οι ιστορικοί των αρχαίων µνηµείων, ερµήνευσαν το παρελθόν
µε βάση και εθνικιστικά αλλά και φυλετικά κριτήρια. Ίσως να διαφεύγει σε κάποιους, ότι
εκείνα τα χρόνια είχαν πρόσβαση στις αρχαιολογικές σπουδές κυρίως άνθρωποι, που
προέρχονταν από την άρχουσα τάξη και που είχαν τα χρήµατα που απαιτούνταν για να
φοιτήσουν στις φιλοσοφικές σχολές. Η αρχαιολογία, που εµφανίστηκε ως πάρεργο της
εύπορης αστικής τάξης, διατηρεί ακόµη και στις µέρες µας τον απόηχο εκείνων των
πρώτων δοµών. Τα ιδεολογήµατα της σκέψης των αρχαιολόγων αυτών ταυτίζονταν µε
την ιδεολογία, που επέβαλλαν για δυο σχεδόν δεκαετίες επί των αρχοµένων πολιτών οι
νικητές του εµφυλίου και οι µετέπειτα εθνικόφρονες παρατάξεις. Ο λόγος και η γραφή
τους υπαγορεύονταν απο συγκεκριµένα ερµηνευτικά µοντέλα, που είχαν
αποκρυσταλλωθεί στη σκέψη τους a priori. Είναι αλήθεια ότι οι αρχαιολόγοι
ανακάλυπταν, ό,τι ήθελαν να ανακαλύψουν. Τι χρειαζόταν η ιστορία του έθνους;
Αποδείξεις της µακραίωνης ύπαρξής του. Η ιστορία της ελληνικής φυλής; Μια απ’ τα
ίδια. Ο αρχαιολόγος είχε από την ίδια τη φύση του επαγγέλµατος του το ιδανικό
πιστοποιητικό εθνικών και κοινωνικών φρονηµάτων.1 Θα µπορούσε να υποστηρίξει
κάποιος, ότι οι παλιοί εκείνοι συνάδελφοί µας, υπήρξαν οι εργάτες του έθνους και της
φυλής. Η αλήθεια όµως είναι, ότι υπήρξαν πολύ πιο σηµαντικοί. ∆ιατέλεσαν µαζί µε την
εξουσία και την άρχουσα τάξη συνεµπνευστές των εννοιών του έθνους και της φυλής.
Μεγαλύτερη απόδειξη αυτών που ισχυρίζοµαι, είναι τα δηµοσιεύµατα που παρουσίασα
στα προηγούµενα κεφάλαια.
Οι δηµοσιογράφοι και οι ανταποκριτές µε τη σειρά τους, παραλάµβαναν τις
ερµηνείες των αρχαιολόγων και τις µετέφεραν στις στήλες τους διανθισµένες µε σχόλια
θριαµβευτικού και πανηγυρικού χαρακτήρα. Η γραφή των συντακτών συνάδει πλήρως µε
το λόγο των αρχαιολόγων. Ο αρχαιολόγος παρήγε το προϊόν και ο συντάκτης το
πουλούσε. Γνωρίζουµε πολύ καλά, ότι στις λαϊκές αγορές αυτός που φωνάζει
δυνατότερα, προσδοκά, ότι θα πουλήσει και το περισσότερο εµπόρευµα. Τη δουλειά
1

∆εν πρόκειται για υπερβολή, αν αναλογιστούµε, ότι ακόµη και στην εποχή µας το επάγγελµα του
αρχαιολόγου εξακολουθεί να αποσπά την ιδιαίτερη εκτίµηση των στελεχών της αστυνοµίας και του
στρατού.
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αυτή του “κράχτη” του εµπορεύµατος την επιτελούσε ο τίτλος του άρθρου. Ο
εντυπωσιακός και βαρύγδουπος τίτλος αποσπούσε ευκολότερα την προσοχή και το
ενδιαφέρον του αναγνώστη. Γεγονός πάντως είναι, ότι οι αρχαιολογικές ειδήσεις
πουλούσαν. Γι’ αυτό το λόγο µε πολύ µεγάλη συχνότητα, όπως διαπιστώσαµε και από τα
παραδείγµατα των προηγούµενων κεφαλαίων, καταχωρούνταν στην πρώτη σελίδα. Τις
περισσότερες φορές τα νέα από τις ανασκαφές της Ελλάδας και του εξωτερικού
βρίσκονταν σε περίοπτη θέση, κάτω από το όνοµα και την ηµεροµηνία της εφηµερίδας.
Σε άλλες περιπτώσεις πάλι φιλοξενούνταν στις “Επιφυλλίδες” επίσης της πρώτης
σελίδας. Από το 1957 όµως, που τα αρχαιολογικά άρθρα έγιναν τακτικά, δηµοσιεύονταν
στις εσωτερικές σελίδες για τον απλούστατο λόγο, ότι καταλάµβαναν πλέον µεγάλο
τµήµα της σελίδας. ∆εν ήταν λίγες οι φορές, που τα κυριακάτικα κείµενα του
Παρασκευαΐδη ήταν οκτάστηλα. Τη σηµασία αυτού του γεγονότος µπορούµε να τη
συλλάβουµε, µόνο αν αναλογιστούµε, ότι κανένα άλλο άρθρο της Καθηµερινής όλα αυτά
τα χρόνια δεν κατέλαβε τόση µεγάλη έκταση.
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να εξηγήσω, ότι η µελέτη αυτή δεν είχε στόχο να
αποτελέσει άλλο ένα ακαδηµαϊκό κείµενο. Η βαθύτερη πρόθεσή µου ήταν να εµβριθήσω
άµεσα στην ιστορία της αρχαιολογικής αρθρογραφίας και έµµεσα στην ιστορία της
ελληνικής αρχαιολογίας, ώστε να µπορώ να κατανοήσω ο ίδιος αλλά και να δείξω στους
υπόλοιπους τις προϋπάρχουσες εκείνες δοµές µε τις οποίες “κτίστηκε” και λειτούργησε η
αρχαιολογία στην Ελλάδα. Είχα και έχω πάντοτε την άποψη, ότι ο κάθε επιστήµονας
οφείλει να ερευνά και να γνωρίζει την ιστορία της επιστήµης του για να βρίσκεται
διαρκώς στη µάχιµη θέση να κρίνει και να αµφισβητεί. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε, ότι η
επιστήµη και η αµφισβήτηση είναι δυο έννοιες στενά συνυφασµένες και η ύπαρξη της
µίας προϋποθέτει και συνεπάγεται την ύπαρξη της άλλης.
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