
Alexandra  Kanke le i t :  Η  Ι στορ ία  του  Γερμαν ικού  Αρχα ιολογ ικού  Ι νστ ι τούτου  Αθηνών

  Θέματα  Αρχα ιολογ ίας   [τ .2 .1 ]   Ιανουάρ ιος  -  Απρ ίλ ιος  2018

Η ιστορία του Γερμανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών 
κατά τη διάρκεια της ναζιστικής περιόδου
Μια πρώτη εκτίμηση

Θεματικές που αφορούν στην έρευνα  
των σχέσεων αρχαιολογίας και πολιτικής 
ή αρχαιολογίας και πολέμου είναι σήμερα 
ιδιαιτέρως δημοφιλείς όχι μόνο  
στη Γερμανία αλλά και παγκοσμίως. 
Διάφορες έρευνες ασχολούνται κατά 
κύριο λόγο με το πρώτο ήμισυ του 20ού 
αιώνα. Το Γερμανικό Αρχαιολογικό 
Ινστιτούτο ασχολείται στο πλαίσιο  
του δικτύου Cluster 5 με την ιστορία  
της αρχαιολογίας. Σημαντικό πεδίο  
της έρευνας αποτελεί η «στάση του 
Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου 
κατά την περίοδο του εθνικοσοσιαλισμού 
και της συμπεριφοράς των διευθυντικών 
του στελεχών». Στο πλαίσιο αυτό 
γράφτηκε και το παρόν άρθρο. 
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πό την αιγίδα του Γερμανικού Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου (ΓΑΙ) Αθηνών (εικ.1) ξεκίνησε τον 

Ιούλιο του 2016 το ερευνητικό πρόγραμμα «Ιστορία 
του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών 
κατά τη διάρκεια της ναζιστικής περιόδου».1 Η 
έρευνα, που πρόκειται να δημοσιευθεί ως 
μονογραφία, διεξάγεται σε στενή συνεργασία με 
συναδέλφους από τη Γερμανία και την Ελλάδα με 
σκοπό μια κριτική και περισσότερο διαφοροποιη-
μένη εξέταση των δεδομένων. 

Σε πρώτη φάση θα εξεταστεί και θα αξιολογηθεί 
το υλικό των πηγών. Πρόκειται για υλικό που βρί-
σκεται σε γερμανικά2 και ελληνικά3 αρχεία. Επι-
προσθέτως, θα εξεταστεί και υλικό που βρίσκεται 
σε ιδιωτικά αρχεία, καθώς και όποιο άλλο υλικό 
υπάρχει σε αρχεία άλλων γερμανικών υπηρεσιών 
στην Ελλάδα.4 

Μέχρι σήμερα, στο επίκεντρο των περισσότερων 
ερευνών βρίσκεται η λεγόμενη οπτική εκ των έσω, 
δηλαδή η γερμανική θεώρηση των γεγονότων στην 
Ελλάδα.5 Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ελάχιστες 
περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος και η αντί-
ληψη των θυμάτων, δηλαδή των κατοίκων της ελ-
ληνικής επικράτειας. Τούτο αποτελεί ένα μάλλον 
αξιοπερίεργο γεγονός, καθώς ήδη το 1947 ο 
Ludwig Curtius, σε μια αναφορά του στα κεντρικά 
του ΓΑΙ, σημείωνε ότι «η Ελλάδα έχει απωλέσει 
λόγω του πολέμου και των εσωτερικών ταραχών το 
60% του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολούνταν 
με την αρχαιολογία».6 Στην έρευνά μας θα δώσου-
με ιδιαίτερη βαρύτητα και στην «από έξω θεώρη-
ση», στις αναμνήσεις και στις εμπειρίες, δηλαδή, 
των Ελλήνων συναδέλφων.7 

Θεματικές που αφορούν στην έρευνα των 
σχέσεων αρχαιολογίας και πολιτικής ή αρχαιολογίας 
και πολέμου είναι σήμερα ιδιαιτέρως δημοφιλείς όχι 
μόνο στη Γερμανία αλλά και παγκοσμίως. Διάφορες 
έρευνες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με το πρώτο 
ήμισυ του 20ού αιώνα.8 Το ΓΑΙ ασχολείται στο 
πλαίσιο του δικτύου Cluster 5 με την ιστορία της 
αρχαιολογίας. Σημαντικό πεδίο της έρευνας απο-
τελεί η «στάση του ΓΑΙ κατά την περίοδο του 
εθνικοσοσιαλισμού και της συμπεριφοράς των 
διευθυντικών του στελεχών».9 Στο πλαίσιο αυτό 
γράφτηκε και το παρόν άρθρο. 

Η ιστορική έρευνα στη Γερμανία 
Οι ιστορικές ανακατατάξεις στο τέλος του 20ού 
αιώνα, η πτώση του τείχους και το τέλος της 
Σοβιετικής Ένωσης διευκόλυναν σημαντικά μια πιο 
ευρεία και ενδελεχή έρευνα της περιόδου που μας 

απασχολεί. Οι πρωταγωνιστές των δεκαετιών 1930 
και 1940 έχουν πια πεθάνει. Η επιρροή των συγ-
γενών και μαθητών τους είναι ασθενής. Το 
ενδιαφέρον εκ μέρους της κοινωνίας και η επιθυμία 
να γνωρίσει κανείς καλύτερα την ιστορία τού τομέα 
δραστηριότητάς του προβάλλουν όλο και πιο 
επιτακτικά. 

Τα τελευταία χρόνια φωτίστηκε ιδιαιτέρως ο 
ρόλος μεγάλων γερμανικών θεσμικών κέντρων 
κατά τη διάρκεια της εθνικοσοσιαλιστικής κυριαρ-
χίας· εδώ μπορούμε να αναφέρουμε, επί παραδείγ-
ματι, το Υπουργείο Εξωτερικών,10 το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης,11 διάφορα πανεπιστήμια12 και ερευ-
νητικά κέντρα,13 καθώς και μουσεία.14 

Στις εν λόγω έρευνες, των οποίων τα απο-
τελέσματα είναι μάλλον απογοητευτικά, φανερώ-
νεται ότι σε πολλούς φορείς της μεταπολεμικής 
Γερμανίας εξακολουθούσαν να κυριαρχούν οι ελίτ 
του εθνικοσοσιαλισμού. Σε κάποιες περιπτώσεις 
μάλιστα, μετά το 1945 συναντούμε περισσότερους 
ανθρώπους με εθνικοσοσιαλιστικό παρελθόν από 
ό,τι πριν. Μεταξύ των υπευθύνων κυριαρχούσε ένα 
πνεύμα «ομερτά», που απέκλειε οποιαδήποτε 
κριτική αντιμετώπιση του παρελθόντος. Μόνο σε 
ελάχιστες περιπτώσεις τιμωρήθηκαν εγκλήματα και 
επέστρεψαν οι εκδιωχθέντες. Αριστεροί επιστή-
μονες ήταν ανεπιθύμητοι, καθώς μετά τον πόλεμο 
ο εχθρός προερχόταν σαφώς από τα ανατολικά 
(Σοβιετική Ένωση). 

Ιστορία και μνήμη 
Στην ανασύσταση ιστορικών γεγονότων οι πηγές 
διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο –αλληλογραφία, 
επίσημα έγγραφα, συμβόλαια και άλλα ντοκουμέ-
ντα, φωτογραφίες αλλά και συνεντεύξεις είναι σε 
θέση να μεταφέρουν άμεσα την ατμόσφαιρα και 
τους προβληματισμούς άλλων εποχών. Η αναζήτη-
ση πηγών που δεν επιδέχονται ερμηνεία και δεν 
έχουν παραχαραχθεί, καθώς και η επιθυμία για ένα 
καθαρό αποτέλεσμα αποτελούν τα πρώτα μελήμα-
τα των ερευνητών. Στόχος είναι μια όσο το δυνα-
τόν αντικειμενικότερη αναφορά στηριγμένη σε γε-
γονότα. 

Η εμπειρία ωστόσο έχει δείξει ότι για κάθε 
γεγονός υπάρχουν τουλάχιστον δύο αναγνώσεις. Οι 
πηγές δεν είναι ποτέ μονοδιάστατες. Όση περιπλο-
κότητα και αμφισημία χαρακτηρίζει τους ανθρώ-
πους, άλλη τόση χαρακτηρίζει και τα ντοκουμέντα 
που αφήνουν πίσω τους. 

Εξίσου προβληματική είναι και η αποσπασματική 
φύση των αρχειακών κειμένων. Πολλά επιβαρυντι-
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Υ

1. Το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 25 Μαρτίου 1933 
(Πηγή: Καρτ ποστάλ στο αρχείο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου,  
αρ. ψηφιοποίησης ΚΖ-ΙΓ 713).
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κά ντοκουμέντα έχουν εξαφανιστεί ή έχουν 
καταστραφεί επί τούτου τα τελευταία 70 χρόνια.15 

Σε κάποια ντοκουμέντα συναντούμε επίσης 
αντιφατικές διατυπώσεις σχετικά με τις σχέσεις 
των πρωταγωνιστών.16 Εκκινώντας από τις προσω-
πικές εμπειρίες, την κοινωνικοποίηση και αντίληψη 
του καθενός, μπορεί το περιεχόμενο να διαβαστεί 
και να ερμηνευθεί αναλόγως.17 Σε αυτά προστίθε-
νται και οι προσωπικοί μηχανισμοί απώθησης, 
καθώς και η βασική ανάγκη του προσώπου να 
παρουσιάσει μια θετική εικόνα του εαυτού και των 
ομοίων του.18 

Κοιτώντας κανείς τις πηγές και τη βιβλιογραφία 
ανασύρει στη μνήμη του την ταινία του Ακίρα 
Κουροσάβα Ρασομόν. Η ταινία του 1950 δείχνει 
ανάγλυφα πόσο η αντίληψη και η μνήμη εξαρτώνται 
από τα προσωπικά ενδιαφέροντα και κριτήρια. Το 
ίδιο γεγονός/έγκλημα περιγράφεται από τέσσερις 
πρωταγωνιστές με τέσσερις τελείως διαφορετικούς 
τρόπους. Κάθε εκδοχή είναι καθ’ αυτήν απολύτως 
πειστική και αληθοφανής. Πίσω μένει ένας μπερδε-
μένος και χωρίς καμία βεβαιότητα θεατής.19 

Οι συνεργάτες του ΓΑΙ Αθηνών  
κατά τη διάρκεια της ναζιστικής περιόδου 
Καθώς η έρευνά μας δεν είναι ολοκληρωμένη και 
καθώς καθημερινά δεχόμαστε νέες πληροφορίες 
και ντοκουμέντα, θα επικεντρώσουμε σε ένα 
συγκεκριμένο παράδειγμα, ώστε να δείξουμε τη 
συνθετότητα αλλά και τα προβλήματα της τρέχου-
σας έρευνας.20 

Ο Ulf Jantzen κατέγραψε το 1986 το προσωπικό 
του ΓΑΙ Αθηνών –το δικό του όνομα βρίσκεται και 
αυτό στη λίστα, απουσιάζουν ωστόσο πρόσωπα 
που συνεργάστηκαν με διάφορους τρόπους με το 
ΓΑΙ Αθηνών (εικ. 2). Σε αυτούς ανήκουν, επί παρα-
δείγματι, υπότροφοι, εξωτερικοί συνεργάτες, 
εθελοντές αρχαιολόγοι ή κάποιοι που πληρώνονταν 
απευθείας από τα κεντρικά του ΓΑΙ ή από άλλες 
πηγές. Τέτοιες ήταν οι περιπτώσεις των ανασκα-
φέων της Ολυμπίας Hans Schleif και Emil Kunze, οι 
οποίοι αναφέρονται ως επίσημοι συνεργάτες του 
ΓΑΙ Αθηνών σε περισσότερες πηγές (π.χ. στο 
περιοδικό Archäologischer Anzeiger). Επίσης, δεν 
αναφέρονται οι Εβραίοι συνεργάτες, οι οποίοι κα-
τόπιν εφαρμογής του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα 
της 7ης Απριλίου 1933 απομακρύνθηκαν από το 
ΓΑΙ Αθηνών. Εκδόσεις και άλλα ντοκουμέντα που 
βρίσκονται στο κεντρικό αρχείο του ΓΑΙ περιέχουν 
και άλλες σχετικές πληροφορίες και η επεξεργασία 
τους αποτελεί κεντρικό μέλημα για το μέλλον. 
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2. Προσωπικό του ΓΑΙ Αθηνών 1930-1944  
(Πηγή: Jantzen 1986, σ. 108 κ.εξ.).

Διεύθυνση και Υπάλληλοι: 1930 - 1936

Πρώτος Διευθυντής

Karo, Georg 1930-1936

Δεύτερος Διευθυντής

Wrede, Walther έως 1937

Βοηθοί και Έκτακτοι

Kraiker, Wilhelm έως 1931

Kunze, Emil έως 1933

Johannes, Heinz 1931 - 1937

Schefold, Karl 1933-1935

Eilmann, Richard 1933-1934

Crome, Friedrich 1934-1936

Hampe, Roland 1935-1937

Homann-Wedeking, Ernst από 1936

Gebauer, Kurt 1936

Grundmann, Kimon από 1930

Διεύθυνση και Υπάλληλοι: 1937 - 1944

Πρώτος Διευθυντής

Wrede, Walther 1937-1944

Δεύτερος Διευθυντής

Kübler, Karl 1937-1944

Δεύτερος Διευθυντής

Walter, Otto 1939-1944

Διευθυντής Βυζαντινού Τμήματος

Weigand, Edmund 1942

Βοηθοί και Έκτακτοι

Jantzen, Ulf 1937-1939

Homann-Wedeking, Ernst έως 1938

Brommer, Frank 1938-1940

Gebauer, Kurt 1939-1942

Riemann, Hans 1937

Peek, Werner 1940-1941

Buttlar, Herbert von 1940

Pfeiff, Karl Arno 1942-1943

Grundmann, Kimon 1941-1944
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Σειρά συνεργατών ξεχάστηκαν γρήγορα για 
διάφορους λόγους –είτε επειδή πέθαναν νωρίς, 
είτε επειδή μετά τον πόλεμο δεν ανέλαβαν κάποια 
θέση στο ΓΑΙ: 

Ο Heinz Johannes (1901-1945) υπήρξε από το 
1931 ενεργός στο ΓΑΙ Αθηνών ως αρχιτέκτονας 
και ιστορικός της αρχιτεκτονικής.21 Ο ίδιος 
παρέδωσε πολλά σχέδια σχετικά με το 
προγραμματισμένο νέο κτήριο του ΓΑΙ Αθηνών 
στην οδό Ρηγίλλης,22 σχεδίασε το Μουσείο του 
Κεραμεικού23 και το σπίτι των ανασκαφών στην 
Ολυμπία.24 Συμμετείχε στις ανασκαφές στην 
Ολυμπία25 και στον Κεραμεικό,26 γνωμοδότησε 
σχετικά με την αναστήλωση των κιόνων στον ναό 
του Δία στην Ολυμπία27 και υπήρξε υπεύθυνος 
για τον προϋπολογισμό «της ανασκαφής του 
φύρερ» στην Ολυμπία.28 Από το 1934 υπήρξε 
μέλος του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος 
(NSDAP).29 

Ο Johann Friedrich Crome (1906-1962) ήταν 
επιστημονικός τμηματάρχης30 στο ΓΑΙ Αθηνών. 
Σύντομα ανέλαβε και τη θέση του τομεάρχη του 
εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος στην Αθήνα.31 
Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα 
για την επιστημονική και πολιτική δραστηριότητά 
του στην Ελλάδα.32 

Ο Werner Peek (1904-1994) ήταν ο τελευταίος 
μαθητής του Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff 
(1848-1931). Πολύ νωρίς απέκτησε διεθνή φήμη 
ως επιγραφολόγος. Στις δεκαετίες 1930 και 
1940 διέμεινε για καιρό στην Ελλάδα και συνερ-
γάστηκε στενά με το ΓΑΙ Αθηνών, ειδικά με τους 
Karl Kübler και Walther Wrede. Από τον 
Ιανουάριο του 1934 ο Peek υπήρξε μέλος του 
κόμματος, ενώ νωρίτερα έγινε μέλος των SA 
(01.07.1933) και της χιτλερικής νεολαίας (01.10. 
1933).33 Απέκτησε δε ιδιαίτερη πολιτική δύναμη 
ως συνιδρυτής και αρχηγός της χιτλερικής νεο-
λαίας στην Ελλάδα (1933-1935).34 Τον Μάιο του 
1940 έγινε γενικός γραμματέας του νεοσυστα-
θέντος Γερμανο-Ελληνικού Συνδέσμου. Απαλ-
λάχθηκε από τα στρατιωτικά καθήκοντα και 
ανέλαβε «ειδικά καθήκοντα νευραλγικής σημασί-
ας για τον πόλεμο» στην Ελλάδα. Σε αυτά ανήκε, 
επί παραδείγματι, η προώθηση της συνεργασίας 
Γερμανίας και Ελλάδας σε επίπεδο πολιτιστικής 
πολιτικής. Ο Peek φρόντιζε να διατηρεί επαφή 
με «σημαντικές προσωπικότητες» σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη.35 Το 1942, χρονιά κατοχής, ο 
Peek ανέλαβε επίσης επιμελητής της περιοδικής 

έκδοσης του ΓΑΙ Αθηνών Athenische Mitteilun-
gen.36 

Ο Kimon Grundmann (1891-1968) υπήρξε λόγω 
γέννησης, οικογένειας και σπουδών στενά συν-
δεδεμένος με την Ελλάδα.37 Το 1928 ξεκίνησε 
τη συνεργασία του με το ΓΑΙ Αθηνών ως 
διοικητικός υπάλληλος.38 Σταδιακά ασχολήθηκε 
και με αρχαιολογικά ζητήματα, κυρίως με 
ανασκαφές προϊστορικού ενδιαφέροντος.39 
Επιπλέον τον διέκρινε μεγάλο ταλέντο στο 
αρχαιολογικό σχέδιο.40 Το 1934 έγινε μέλος του 
εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος,41 ενώ το 1942 
αναδείχθηκε σε επιστημονικό τμηματάρχη του 
ΓΑΙ Αθηνών και διηύθυνε δικές του ανασκαφές.42 
Μετά τον πόλεμο ήταν ανεπιθύμητος στην Ελ-
λάδα, σύμφωνα με δική του μαρτυρία, γεγονός 
που του στοίχισε πολύ.43 Το 1955 του επετράπη 
ξανά η είσοδος στη χώρα και έγινε βοηθός του 
Vladimir Milojčić στην ανασκαφή στην Άργισσα 
Μαγούλα, στη Θεσσαλία.44 

Kurt Gebauer (1909-1942): Εκκινώντας από το 
παράδειγμα του συνεργάτη τού ΓΑΙ Αθηνών Kurt 
Gebauer θα επιχειρήσω να δείξω πόσο τυχαία ή 
και μονόπλευρη μπορεί να είναι η πληροφόρηση 
σχετικά με πρόσωπα, γεγονότα ή καταστάσεις 
του παρελθόντος. Μια πιο ενδελεχής έρευνα 
σχετικά με τον Kurt Gebauer είναι σε εξέλιξη, σε 
συνεργασία με τον εγγονό του Gregor Gebauer.45 

Θα εξετάσω τον Kurt Gebauer α) ως ερευνητή 
και συνεργάτη του ΓΑΙ Αθηνών, β) ως μέλος του 
εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος και των SS και γ) ως 
ιδιώτη.46 

Kurt Gebauer 
Θάνατος και μνήμη 
Η μνήμη του Kurt Gebauer στην Ελλάδα επικεντρώ-
νεται στην περίοδο της Κατοχής (1941-1944) και 
συνδέεται με ένα μεμονωμένο γεγονός (1942). Το 
πρόσωπο εξαντλείται σε μία και μοναδική, ατυχή 
στιγμή.47 Θέλω να επιχειρήσω λοιπόν μια καλύτερη 
κατανόηση της σύντομης ζωής του αλλά και του 
ίδιου του προσώπου.48 

Ο Kurt Gebauer πέθανε σε ηλικία 33 ετών σε 
ένα αεροπορικό δυστύχημα στις 18 Δεκεμβρίου 
1942 κοντά στη Βιέννη (εικ. 3). Οι ακριβείς 
συνθήκες δεν είναι γνωστές.49 Στην περιοδική έκ-
δοση Archäologischer Anzeiger του 1943 ο θάνατός 
του χαρακτηρίζεται ως «θάνατος ήρωος».50 Σε 
άλλο κείμενο αναφέρεται ότι ο θάνατός του ήταν 
«άμεσο αποτέλεσμα του πολέμου».51 
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Ο Gebauer άφησε μεγάλο κενό και ως αρχαιο-
λόγος και ως πατέρας. Στον επικήδειο λόγο του ο 
Karl Kübler αναφέρθηκε με θερμά λόγια κυρίως 
στις δραστηριότητές του στο ΓΑΙ Αθηνών (εικ. 4): 
από το 1936 υπήρξε ενεργός συνεργάτης της ανα-
σκαφής του Κεραμεικού, ενώ το 1942 συντόνιζε τις 
διαπραγματεύσεις για την απαλλοτρίωση γειτονι-
κών οικοπέδων.52 Παράλληλα με τις ανασκαφές 
στην Αθήνα, έκανε και τοπογραφικές έρευνες στην 
Πελοπόννησο. Ως απεσταλμένος της Εταιρείας 
Μελέτης της Κληρονομιάς των Προπατόρων 
(Ahnenerbe) διεξήγε έρευνες στην Κορινθία. Ο 
Kübler υπονόησε ότι οι επιφανειακές έρευνές του 
συμβάδιζαν με τον χαρακτήρα του, ιδιαίτερα στοι-
χεία του οποίου συνιστούσαν η «μοναξιά» και η 
«ιδιορρυθμία». Δύο μονογραφίες ξεχώρισαν από το 
συγγραφικό του έργο. 

Στην ανασκαφική του έκθεση που δημοσιεύθηκε 
στον Archäologischer Anzeiger του 1943 (εικ. 5) ο 
Kübler κάνει μνεία στη δυσκολία και τον χρόνο που 
χρειάζονταν οι διαπραγματεύσεις για τις απαλλο-
τριώσεις στον Κεραμεικό. Τα προβλήματα με τις 
διαπραγματεύσεις –που σημειωτέον ξεκίνησαν 
κατά τη διάρκεια της Κατοχής– αναδεικνύονται και 
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3. Αγγελία θανάτου του Kurt Gebauer  
(Πηγή: Archäologischer Anzeiger 1942).

4. Επικήδειος για τον Kurt Gebauer  
(Πηγή: Gnomon 1943).
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στην αλληλογραφία των Martin Schede και Walther 
Wrede, που βρίσκεται στο αρχείο του ΓΑΙ Βερολί-
νου.53 

Στο βιογραφικό του Gebauer από το 1940  (εικ. 
6) αναφέρεται επίσης ότι μεταξύ των ετών 1938 και 
1939 συμμετείχε και σε ανασκαφές στην Ακρό-
πολη.54 
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5. Ανασκαφική έκθεση για τον Κεραμεικό  
(Πηγή: Archäologischer Anzeiger 1943).

6. Απόσπασμα από το βιογραφικό σημείωμα  
του Gebauer (Πηγή: BArch R 4901/17535,  

φάκελος Kurt Gebauer 1939).
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Kurt Gebauer 
Ερευνητής και συνεργάτης του ΓΑΙ Αθηνών 
Κατά το μεγαλύτερο διάστημα του 1936 ο Gebauer 
ζούσε στην Αθήνα και συμμετείχε ως ταξιδιωτικός 
υπότροφος στην ανασκαφή του Κεραμεικού. Ο 
Jantzen τον συμπεριέλαβε για το εν λόγω διάστημα 
στον κατάλογο των συνεργατών του ΓΑΙ, παρόλο 
που ο Gebauer δεν ήταν επισήμως υπάλληλος του 
Ινστιτούτου.55 Άλλοι ταξιδιωτικοί υπότροφοι της 
εποχής, οι οποίοι επίσης είχαν ενεργό συμμετοχή 
στο ΓΑΙ Αθηνών, δεν συμπεριλαμβάνονται στον 
κατάλογο, γεγονός το οποίο δείχνει ότι δεν ακο-
λουθούντο σταθερά κριτήρια σχετικά με το ποιος 
θεωρείτο συνεργάτης και ποιος όχι. 

Ο Kübler και ο Wrede ήταν πολύ ευχαριστημένοι 
με τη δουλειά του, και για αυτό, τον Ιούνιο του 
1937, τον πρότειναν στην κεντρική διεύθυνση για 
τη θέση του επιστημονικού συνεργάτη, ως αντι-
καταστάτη του Roland Hampe.56 Η γνωμοδότηση 
αναφέρει τον Gebauer πρώτο: «Πέρασε από το 
νότο τόσο ως σπουδαστής όσο και αργότερα ως 
υπότροφος. Υπήρξε και βοηθός της διοίκησης του 
Ινστιτούτου, όπου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. 
Τον προηγούμενο χρόνο διεξήγαγε αυτόνομα 
ανασκαφές στον Κεραμεικό προς απόλυτη ικανο-
ποίηση του διευθυντή της ανασκαφής. Η συνανα-
στροφή του με ξένους αλλά και η συντροφικότητά 
του αποτελούν χαρακτηριστικά αντάξια της θέσης 
του επιστημονικού συνεργάτη. [...] Από τους τρεις, 
ο Δρ Gebauer πρέπει σίγουρα να προτιμηθεί, 
καθώς είναι ο αρχαιότερος και ωριμότερος όλων». 
Το κείμενο τελειώνει με τη φράση: «Σας παρακαλώ 
ταπεινά να γνωμοδοτήσετε υπέρ του Δρος 
Gebauer για αυτή τη θέση». 

Τον Ιούλιο του 1937 ωστόσο η απάντηση από τα 
κεντρικά ήταν αρνητική. Το Υπουργείο Εκπαίδευ-
σης του Ράιχ είχε αποφασίσει υπέρ του Ulf Jantzen 
για τη θέση. Ο Schede ισχυρίζεται ότι δεν επελέγη 
με ποιοτικά αλλά με κομματικά κριτήρια.57 
Εντούτοις, για να ικανοποιηθεί ο Kübler, προτάθηκε 
να προσληφθεί ο Gebauer στον Κεραμεικό ως 
εξωτερικός συνεργάτης με σύμβαση έργου.58 

Δύο χρόνια αργότερα, ο Wrede είχε καλύτερη 
τύχη με την πρότασή του. Ο Gebauer έγινε από 
1ης Ιανουαρίου 1940 «διετής επιστημονικός συνερ-
γάτης» στο ΓΑΙ Αθηνών.59 Η διαδικασία υποβολής 
των αιτήσεων δείχνει ότι, τουλάχιστον από το 1939, 
η κομματική ταυτότητα μέλους στο εθνικοσοσια-
λιστικό κόμμα ήταν προϋπόθεση για την πρόσληψη. 
Ο Wrede αξιολόγησε τον Gebauer με τη διπλή του 
ιδιότητα, τόσο με αυτή του διευθυντή του ΓΑΙ 

Αθηνών –άρα επιστημονικά– όσο και με αυτή του 
αρχηγού του ναζιστικού κόμματος στην Ελλάδα –
άρα πολιτικά. Η ακόλουθη γνωμοδότηση εστάλη το 
1939 στο Υπουργείο Εκπαίδευσης του Ράιχ στο 
Βερολίνο (εικ. 7): 
«Σε συμφωνία με τον διευθυντή του παραρτήματος 
των Αθηνών, κ. Wrede, προτείνω τους εξής για τη 
θέση: 
1. Δρ Kurt Gebauer 
2. Δρ Siegfried Lauffer 
3. Δρ Walter Gross 
Και οι τρεις υποψήφιοι είναι μέλη του κόμματος. Η 
γνωμοδότηση τού εδώ κομματικού αρχηγού μού 
εστάλη από το παράρτημα εξωτερικού της 
επιστημονικής υπηρεσίας του κόμματος και την 
εσωκλείω. [...] Ο Δρ Gebauer, γεννηθείς το 1909, 
κατέθεσε τη διδακτορική του διατριβή σχετικά με 
τις αναπαραστάσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο 
Μόναχο το 1935 και έλαβε την υποτροφία Wülfing 
από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Απασχολήθηκε για 
ένα διάστημα στο Berliner Museum και είναι τώρα 
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7. Αποδεικτικό διορισμού της 20ής Ιανουαρίου 1940 
(Πηγή: BArch R 4901/17535, φάκελος Kurt Gebauer).
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πάλι στην Αθήνα. Δύο ακόμη πρόσφατες εργασίες 
του είναι οι: “Ελληνικές λουτρικές εγκαταστάσεις 
στον Κεραμεικό των Αθηνών” [Griechische Badean-
lagen am Kerameikos in Athen] (μαζί με τον 
Johannes) και “Τα πρωτοαττικά αγγεία στο Anti-
quarium του Βερολίνου” [Die Frühattischen Vasen 
des Antiquariums in Berlin] (μαζί με τον R. Eilmann). 
Αυτόν τον καιρό ασχολείται με την τοπογραφία της 
Αργολίδας. Από το 1933 είναι μέλος των SS. [...] 
Είμαι και εγώ, συμφωνώντας με τον κ. Wrede, υπέρ 
του πρώτου υποψηφίου Δρος Gebauer, καθώς είναι 
περισσότερο εξοικειωμένος με τις συνθήκες της 
χώρας».60 

Kurt Gebauer 
Το επιστημονικό έργο 
Το επιστημονικό έργο του Kurt Gebauer είναι ιδιαι-
τέρως πλούσιο. Η διδακτορική του διατριβή, την 
οποία ολοκλήρωσε υπό τον Ernst Buschor το 1935, 
εξετάζει τα πορτρέτα του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

και εκδόθηκε το 1938 στην περιοδική έκδοση 
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen 
Instituts Athen61 (εικ. 8). 

Το 1938 ο Gebauer εξέδωσε μαζί με τον 
Richard Eilmann ένα corpus των πρωτοαττικών 
αγγείων του Βερολίνου62 (εικ. 9). 

Τεκμήρια της επιμέλειας αλλά και των πολύ-
πλευρων ενδιαφερόντων του Gebauer αποτελούν 
και οι πολλές ανασκαφικές εκθέσεις που έχουν 
δημοσιευθεί μεταξύ του 1938 και 1942 στην περιο-
δική έκδοση Archäologischer Anzeiger. Υπήρξε 
προφανώς σε θέση να εντρυφεί σε πολλά και 
διαφορετικά θέματα, εποχές και μεθόδους μέσα 
σε ελάχιστο χρόνο63 (εικ. 10). 

Ως απεσταλμένος της Εταιρίας Μελέτης της 
Κληρονομιάς των Προπατόρων (Ahnenerbe) υπό 
την αιγίδα των SS διεξήγαγε μεταξύ του 1938 και 
1939 εκτενείς επιφανειακές έρευνες στην Πελο-
πόννησο (εικ. 11). Σε μία δημοσίευσή του ευχαρι-
στεί τον «διευθυντή της υπηρεσίας» Karl Kübler, ο 
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8. Διδακτορική διατριβή του Kurt Gebauer με τον τίτλο Alexanderbildnis und Alexandertypus  
(Πηγή: Έκδοση του Salzwasser-Verlag GmbH. Εικόνα από το ΑΜ 63/64, 1938/39).
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9. Η έκδοση Corpus Vasorum Antiquorum Βερολίνο 1938 (Πηγή: CVA Berlin Antiquarium).

10. Ευρήματα από τον Κεραμεικό  
(Πηγή: Archäologischer Anzeiger 1942).

11. Απόσπασμα από τις εκθέσεις του Gebauer, 
Έρευνες στην Αργολίδα – Κορινθία  
(Πηγή: Archäologischer Anzeiger 1939).
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οποίος του είχε αναθέσει την αποστολή.64 Ο 
Gebauer δεν ήταν τότε επίσημος συνεργάτης του 
ΓΑΙ Αθηνών για αυτό και εξαρτάτο από συμβόλαια 
περιορισμένου χρόνου και εξωτερική χρηματοδό-
τηση. Στην Επιδαυρία πραγματοποίησε επίσης μι-
κρής έκτασης ανασκαφές, τις οποίες και δημο-

σίευσε το 1940 στα Neue Jahrbücher für Antike und 
deutsche Bildung.65 

Φωτογραφίες της οικογένειας στην Κατοχή 
δείχνουν τον αρχαιολόγο σε διάφορες στιγμές κατά 
την εργασία (εικ. 12, 13). 
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12. O Gebauer σε μια ανασκαφή  
(Πηγή: Αρχείο της οικογένειας Gebauer). 

13. Ο Kurt Gebauer  
μαζί με τον Karl Kübler  
κατά τη διάρκεια  
διαλείμματος  
από τη δουλειά  
(Πηγή: Αρχείο  
της οικογένειας Gebauer).
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Kurt Gebauer 
Η δράση του κατά τη διάρκεια της Κατοχής 
Ως αρχαιολόγος και συνεργάτης του ΓΑΙ Αθηνών ο 
Gebauer συνόδευε κατά τη διάρκεια της Κατοχής 
επίσημους προσκεκλημένους και συνεργάτες της 
Βέρμαχτ σε αρχαιολογικούς χώρους. 

Μία φωτογραφία τον δείχνει να συνοδεύει τον 
στρατηγό List66 στην Επίδαυρο. Ενδιαφέρον είναι 
το γεγονός ότι ο ίδιος φοράει πολιτικά (εικ. 14). 

Μία άλλη φωτογραφία τον δείχνει μαζί με τον 
διάσημο πυγμάχο Max Schmeling, ο οποίος το 
1941 έπεσε ως αλεξιπτωτιστής στην Κρήτη.67 Και 
εδώ φοράει πολιτικά (εικ. 15). 

Kurt Gebauer 
Οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον 
Ο Gebauer ήταν νυμφευμένος με την κατά το ήμισυ 
Ελληνίδα Christine Ott και μαζί απέκτησαν τρία 
παιδιά (εικ. 16). Ο ίδιος προερχόταν από μάλλον 
φτωχικό περιβάλλον. Είχε γεννηθεί στην Κάτω 
Σιλεσία. Ο πατέρας του ήταν υποδηματοποιός και 
πέθανε νωρίς. Η σύζυγός του, Christine Ott, ήταν 
από την πλευρά της μητέρας της Ελληνίδα και 
προερχόταν από ευκατάστατη οικογένεια. Το πι-
στοποιητικό γάμου (εικ. 17) δείχνει μια μακρά παρά-
δοση εμπόρων (από την πλευρά του πατέρα) και 
γεωκτημόνων (από την πλευρά της μητέρας) (εικ. 
18). Μία από τις τελευταίες φωτογραφίες  δείχνουν 
τον Gebauer μαζί με τον μικρό του γιο, τον πατέρα 
του Gregor Gebauer (εικ. 19). 
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14. Ο Gebauer (αριστερά) με το στρατηγό Wilhelm List (με τροπικό κράνος) μαζί με έναν υπασπιστή στην Επίδαυρο 
(Πηγή: Αρχείο της οικογένειας Gebauer).
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15. Ο Kurt Gebauer μαζί με τον Max Schmeling στην Αθήνα: «À propos, ήμουν πριν από λίγο καιρό με τον Max 
Schmeling στον βράχο [της Ακρόπολης], ένας πραγματικά ασυνήθιστος άνθρωπος, απολύτως απλός αλλά σε 
καμία περίπτωση πρωτόγονος. Τα αιχμηρά του μάτια αντελήφθησαν αμέσως το λεγόμενο “πρόβλημα της 
γωνιακής τριγλύφου” στον Παρθενώνα. Μάτια αιλουροειδούς». Γράμμα του Kurt Gebauer προς τη μητέρα του, 
17.06.1941 (Πηγή: Αρχείο της οικογένειας Gebauer).

16. O Gebauer (με χλαίνη της Βέρμαχτ) με τη σύζυγο και τον γιο του, 
πιθανόν στα περίχωρα των Αθηνών  

(Πηγή: Αρχείο της οικογένειας Gebauer).

Alexandra Kankeleit: Η Ιστορία του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών

  Θέματα Αρχαιολογίας  [τ.2.1]  Ιανουάριος - Απρίλιος 2018
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Christine Anna Amalie Ott 
*1903

Vater 
Friedrich Karl Rudolf Ott 

1877-1936 
Kaufmann und griechischer Konsul

Großvater 
Jerassimos Fokas Kosmetatos 

*1833 
Gutsbesitzer

Großvater 
Friedrich Karl Ott 

1823-1928 
Kaufmann und griechischer Konsul

Mutter 
Anneta Kosmetatos 

1878-1905

Großmutter 
Christina Keller 

1852-1925

Großmutter 
Amalia Dellaporta 

*1854

18. Πρόσφατο οικογενειακό 
δέντρο της Christine Anna 
Amalie Ott, συζύγου του Kurt 
Gebauer.

19. Ο Kurt Gebauer  
μαζί με τον γιο του  

(Πηγή: Αρχείο  
της οικογένειας Gebauer).

17. Πιστοποιητικό γάμου με την Christine Anna Amalie Ott, στις 25.07.1939 
(Πηγή: BArch R 4901/17535, φάκελος Kurt Gebauer, 1939).
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Kurt Gebauer 
Η στάση του απέναντι στον ναζισμό 
Λίγα πράγματα γνωρίζουμε σχετικά με τη στάση 
του Gebauer ως ναζί. Από το 1933 έως το 1935 
ήταν μέλος των SS και από το 1937 μέλος του 
εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος. Σε μια γνωμοδοτική 
επιστολή του 1939, ο Max Wegner τονίζει: 

«Ο Δρ Gebauer είναι από 1ης Μαΐου 1937 
μέλος του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος. Από 1ης 
Νοεμβρίου 1933 και μέχρι την 1η Οκτωβρίου 1935 
υπήρξε μέλος των SS και υπηρέτησε στο τάγμα 
Casella του Μονάχου. Λαμβάνοντας υπόψη την 
παραμονή του στο εξωτερικό –Ελλάδα– απολύθηκε 
τιμητικά από τα SS την 1η Οκτωβρίου 1935. Η 
παλαιότερη συνεργασία του με τα SS αλλά και η 
ταυτότητα μέλους του κόμματος αποδεικνύουν 
κατά τη γνώμη μου ότι είναι ανά πάσα στιγμή 
έτοιμος να προσφέρει όλες του τις υπηρεσίες στο 
εθνικοσοσιαλιστικό κράτος».68 

Όπως ήδη προανέφερα, ο Gebauer διεξήγαγε 
έρευνες στην Ελλάδα για λογαριασμό της Εται-
ρείας Μελέτης της Κληρονομιάς των Προπατόρων 
Ahnenerbe υπό την αιγίδα των SS. Προτιμάτο δε 

προφανώς για τις αρχαιολογικές ξεναγήσεις 
υψηλόβαθμων στρατιωτικών στην Ελλάδα (εικ. 20). 
Δεν είναι γνωστό αν η θέση του απέναντι στο 
ναζιστικό καθεστώς άλλαξε κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής. Στα προσωπικά του έγγραφα υπάρχουν 
ωστόσο ενδείξεις ότι εντός του ΓΑΙ Αθηνών 
υπήρχαν ίντριγκες και τεταμένες καταστάσεις, οι 
οποίες επηρέασαν αρνητικά τον Gebauer.69 Αν 
αυτές είχαν να κάνουν με την πολιτική κατάσταση 
και την όξυνση του πολέμου, πρέπει να διερευνηθεί 
εις βάθος. 

Kurt Gebauer 
Ο ρόλος του και οι ευθύνες του κατά την Κατοχή 
Η αρμοδιότητα του Gebauer να διεξάγει αρχαιολο-
γικές ξεναγήσεις αποδείχθηκε μοιραία. 

Σε μια από τις ξεναγήσεις του στο Μουσείο του 
Κεραμεικού στις 9 Νοεμβρίου 1941 εκλάπη ένας 
μελανόμορφος γραπτός πίνακας. Όλες οι ενδείξεις 
συγκλίνουν ότι η κλοπή έγινε από κάποιον Γερμανό 
αξιωματικό.70 Αυτό το μοιραίο περιστατικό συνέβη 
έναν περίπου χρόνο πριν από τον θάνατο του 
Gebauer. Κατόπιν, έπρεπε να ολοκληρώσει τις 
διαπραγματεύσεις με τα ελληνικά υπουργεία 
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20. Ο Kurt Gebauer σε μια ξενάγηση με στρατιωτικούς της Βέρμαχτ στην Ακρόπολη. Δεξιά, με τα γυαλιά, ο ιερέας 
του στρατεύματος Johannes Radtke (Πηγή: Αρχείο της οικογένειας Gebauer).
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σχετικά με τις απαλλοτριώσεις των οικοπέδων 
γύρω από τον Κεραμεικό. 

Ο πίνακας, με σκηνή πρόθεσης,71 δεν ξανα-
εμφανίστηκε και έχει συμπεριληφθεί στην τράπεζα 
δεδομένων «Lost Art»72 (εικ. 21). 

Το 1946 κυκλοφόρησε η έκθεση με τίτλο «Ζη-
μίαι τῶν ἀρχαιοτήτων ἐκ τοῦ πολέμου καί τῶν 
στρατῶν Κατοχῆς», όπου δηλώνεται ρητά η παρου-
σία του Gebauer κατά την κλοπή του πίνακα.73 Στην 
έκθεση αναφέρονται και άλλοι Γερμανοί αρχαιο-
λόγοι (Wilhelm Kraiker,74 Karl Kübler,75 Gabriel 
Welter76), οι οποίοι δεν έπραξαν τα απαραίτητα για 
την προστασία των αρχαίων στην Ελλάδα. Αφή-
νεται να εννοηθεί ότι συμμετείχαν σε κλοπές ή 
παράνομες δωρεές αρχαίων. Οι κατηγορίες δεν 
είχαν ωστόσο την έκταση ή τις συνέπειες που είχαν 
για τον Gebauer, ο οποίος και θεωρήθηκε 
υπεύθυνος, αντιπροσωπευτικά, για όλους τους 
Γερμανούς αρχαιολόγους στην Ελλάδα, για συμπε-
ριφορά αντιδεοντολογική ή και εντελώς ανεύθυνη. 

Ένας λόγος για τον οποίο είναι πιθανό να 
συνέβη κάτι τέτοιο αποτελεί το γεγονός ότι οι 
υπόλοιποι αρχαιολόγοι επέζησαν του πολέμου και, 
εν μέρει, συνέχισαν τη δράση τους στην Ελλάδα: Ο 
Welter παρέμεινε στην Ελλάδα και νυμφεύθηκε το 
1950 Ελληνίδα.77 Ο Kraiker έγινε καθηγητής στο 
Κίελο και εξέδωσε, μαζί με τον Kirsten, το έργο 
Griechenlandkunde.78 Ο Kübler συνέχισε τις εκδό-
σεις για τον Κεραμεικό, χωρίς όμως να επιστρέψει 
ξανά στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο.79 

Επιπλέον, το Μουσείο του Κεραμεικού λειτούρ-
γησε εκ νέου το 1941 ύστερα από πίεση των κατο-
χικών δυνάμεων και χρησιμοποιήθηκε για έρευνα, 
προπαγάνδα και για τη δημόσια εικόνα. Άλλα 

μεγάλα μουσεία στην Ελλάδα παρέμειναν ανενεργά 
κατά τη διάρκεια του πολέμου και λειτούργησαν 
πάλι σταδιακά μετά το 1950. Ήδη από το 1940 
πολλά σημαντικά εκθέματα είχαν ασφαλιστεί σε 
κιβώτια και θησαυροφυλάκια.80 Ειδικά στο μουσείο, 
που σύμφωνα με τους Έλληνες αρχαιολόγους 
άνοιξε παράνομα, σημειώθηκε κλοπή την οποία οι 
Γερμανοί συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να εμποδί-
σουν. Και αυτό το γεγονός προκάλεσε θυμό και 
πικρία για τους υπεύθυνους. 

Στις 14 Νοεμβρίου 1941 ο Gebauer περιγράφει 
σε ένα γράμμα στη μητέρα του την κατάσταση 
στην Αθήνα. Εκπλήσσεται από την κλοπή του 
αρχαϊκού πίνακα, αλλά δεν δίνει πολύ μεγάλη 
σημασία στο γεγονός. Οι απαλλοτριώσεις στον 
Κεραμεικό και τα οργανωτικά ζητήματα γύρω από 
αυτές αποτελούν πολύ σημαντικότερο θέμα: «Από 
προχτές βρέχει και κάνει πολύ κρύο. Παρ’ όλα 
αυτά η δουλειά συνεχίζεται στον Κεραμεικό: τα 
χρυσά ενώτια δεν τα γνωρίζεις, θα σου στείλω 
φωτογραφίες από αυτά και από το χρυσό στεφάνι. 
Χτες ήμουν στον Έλληνα υπουργό Πολιτισμού. 
Ίσως τελικά καταφέρουμε να ανταλλάξουμε τα 
οικόπεδα αντί να τα εξαγοράσουμε με μεγαλύτερο 
κόστος. Ο κ. Thomashausen ανήγγειλε και επισή-
μως τα 16.000 μάρκα στον Boehringer. Τη Δευτέρα 
θα παραλάβω ένα τσεκ ύψους 3.000 μάρκων για 
να ξεκινήσει η μετεγκατάσταση των ενοικιαστών. 
Προηγουμένως πρέπει να επισκευαστούν μόνο τα 
υπάρχοντα παραπήγματα. Μπόρεσα να βρω και 
λίγη βενζίνη για την απομάκρυνση των μπάζων 
αλλά πρέπει διαρκώς να είμαι επί ποδός. Από το 
μουσείο εκλάπη και ένας μικρός πίνακας, όπως 
φαίνεται, την ώρα που ήμουν εκεί με τους 
αξιωματικούς του αεροπορικού επιτελείου. Στην 
αίθουσα εισήλθαν και άλλοι – απρόσκλητοι. Το 
αυτοκίνητο το αφήνω πια τη νύχτα στο γκαράζ του 
απέναντι σπιτιού».81 

Kurt Gebauer 
Δημόσια εικόνα στην Ελλάδα 
Σε μεταγενέστερες αναφορές και ειδικά στην 
εκτενή δημοσίευση του Βασίλειου Πετράκου 
σχετικά με την τύχη των αρχαίων στην Κατοχή82 ο 
Gebauer κατηγορείται ότι δεν δήλωσε την κλοπή 
του πίνακα άμεσα στις ελληνικές αρχές.83 Από τότε 
το όνομα «Gebauer» συνδέθηκε άρρηκτα με την 
κλοπή. Ακόμη και σε νεώτερες συνεντεύξεις και 
άρθρα (Καθημερινή 2012, συνέντευξη του προ-
ϊστορικού αρχαιολόγου Σπύρου Ιακωβίδη επίσης το 
2012, εικ. 22) ο Gebauer παραμένει στιγμα-
τισμένος.84 
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21. Ο κλεμμένος μελανόμορφος πίνακας  
από το μουσείο του Κεραμεικού (Πηγή: Lullies 1946).
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Επιθυμία μας είναι να συμβάλουμε με περαι-
τέρω έρευνα στη δημιουργία μιας πιο διαφοροποιη-
μένης και ίσως πιο δίκαιης εικόνας του αρχαιολό-
γου Kurt Gebauer στην Ελλάδα. Ιδανικό θα ήταν η 
συμβολή μας να προσφέρει και στην εξιχνίαση της 
κλοπής του πίνακα από τον Κεραμεικό. 

Σημειώσεις 
1. Ευχαριστώ θερμότατα την Katja Sporn, η οποία προώθησε 

και στήριξε την εν λόγω έρευνα. Σχετικά με την εξέλιξή της, 
πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τη σελίδα του ΓΑΙ: 
http://www .dainst .org/project/2356126 (τελευταία 
πρόσβαση: Ιούλιος 2017). Θέλω να εκφράσω και την 
ευγνωμοσύνη μου στην Νατάσα Σιουζουλή για την ελληνική 
μετάφραση. 

2. Π.χ. τα αρχεία του ΓΑΙ Βερολίνου και του ΓΑΙ Αθηνών, το 
Πολιτικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών (PAAA), το 
Εθνικό Αρχείο (BArch), το Αρχείο της Εθνικής Υπηρεσίας για 
τα ντοκουμέντα της Στάζι (BStU), το αρχείο του τμήματος 
Inscriptiones Graecae της Ακαδημίας των Επιστημών 
Βερολίνου-Βραδεμβούργου (IG, BBAW), το Κέντρο 
Αρχειακής Έρευνας και Κατάρτισης της Ρηνανίας (LVR-
AFZ). 

3. Π.χ. το αρχείο του Υπουργείου Πολιτισμού, η Υπηρεσία 
Διπλωματικού και Iστορικού Aρχείου, η Εν Αθήναις 
Αρχαιολογική Εταιρεία, το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 
Αρχείο, το αρχείο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, το 

Ιστορικό Αρχείο του Παν/μίου Αθηνών, το Αρχείο Εφημε-
ρίδων της Βουλής. 

4. Π.χ. της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (DAS), της Γερμανικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης (DST), του Γερμανικού Συλλόγου 
«Φιλαδέλφεια», της Γερμανικής Προτεσταντικής Εκκλησίας 
των Αθηνών (DEKA), του Γερμανικού Επιστημονικού 
Ινστιτούτου (DWI). Ένα ενδιαφέρον και μέχρι στιγμής 
ελάχιστα ερευνηθέν θέμα αποτελούν οι σχέσεις του ΓΑΙ 
Αθηνών με τις άλλες ξένες σχολές και ινστιτούτα στην 
Ελλάδα. Και στα αντίστοιχα αρχεία αναμένεται να υπάρχει 
πολύ και ενδιαφέρον υλικό (ευγενική πληροφόρηση των 
Natalia Vogeikoff-Brogan και Anja Luensdorf-Mourier). 

5. Πβ. Hampe 1950, Hampe 1955, Jantzen 1986, Jantzen 
1995, Hiller 1995, Brands–Maischberger 2012, Brands–
Maischberger 2016. 

6. ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, παλαιό μητρώο, ντοσιέ 
10-40, απόσπασμα κειμένου του Ludwig Curtius της 7ης 
Ιουλίου 1947. Ο Curtius αναφέρεται σε μια συζήτηση με τον 
Σουηδό αρχαιολόγο Erik Sjöqvist, ο οποίος είχε λίγο πριν 
επισκεφθεί την Ελλάδα. 

7. Στην πτυχή αυτή γίνεται μέχρι σήμερα αναφορά στα: 
Πετράκος 1994, Πετράκος 1995, Πετράκος 2011, Πε-
τράκος 2013, Χαμηλάκης 2012, Τιβέριος 2013, Κουτσούκου 
2016. 

8. Π.χ. το πρόγραμμα «National-Socialist Archaeology in Europe 
and its Legacies» υπό την αιγίδα του Ολλανδικού Ινστιτούτου 
Σπουδών Πολέμου, Γενοκτονίας και του Ολοκαυτώματος 
(NIOD, το πρώην Ολλανδικό Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης 
Πολέμου): http://www.niod.nl/en/projects/national-socialist-
archaeology-europe-and-its-legacies (τελευταία πρόσβαση: 
Ιούλιος 2017). 

  Θέματα  Αρχα ιολογ ίας   [τ .2 .1 ]   Ιανουάρ ιος  -  Απρ ίλ ιος  2018

22. Αναφορές για τον Kurt Gebauer στα ελληνικά ΜΜΕ – εφημερίδες, τηλεόραση, ίντερνετ  
(Πηγή: Ίντερνετ – Απόσπασμα από την αναφορά «Ζημίαι τῶν ἀρχαιοτήτων ἐκ τοῦ πολέμου καί τῶν στρατῶν 
Κατοχῆς» 1946, άρθρο της Καθημερινής και συνέντευξη του Σπύρου Ιακωβίδη στη ΝΕΤ το 2012).
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9. Οι επιμέρους ερευνητικές ενότητες παρουσιάζονται στη 
σελίδα του ΓΑΙ:https://www.dainst.org/forschung/netzwerke/
forschungscluster/cluster-5/konzept (τελευταία πρόσβαση: 
Ιούλιος 2017). 

10. Conze 2010. 
11. Görtemaker 2016. 
12. Wegeler 1996, Hanel 2014, Schmidt 2015. 
13. www .mpg .de/9787000/kwg- im-nationalsozial ismus-

publikationen (τελευταία πρόσβαση: Ιούλιος 2017). 
14. Baensch 2016. 
15. Τυχαία ανακάλυψη ήταν, π.χ., η φωτογραφία του ΓΑΙ 

Αθηνών με τη σβάστικα στην πρόσοψη (εικ. 1). Εφόσον 
επρόκειτο για καρτ-ποστάλ, θα πρέπει να έτυχε μιας 
σχετικής διάδοσης στη δεκαετία του 1930. Δεν έχει μείνει 
ωστόσο παρά αυτό το μοναδικό ντοκουμέντο, το οποίο 
βρίσκεται στο αρχείο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου των 
Αθηνών. Σε προσωπικά φωτογραφικά άλμπουμ αρχαιολό-
γων υπάρχει σχετικό υλικό. Βλ. ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό 
αρχείο, κληροδότημα Frank Brommer, κουτί 1, φωτογραφικό 
άλμπουμ. 

16. Η σχέση των Georg Karo, Hans Möbius και Erich Boehringer 
π.χ. με τον Walther Wrede πέρασε πολλές φάσεις για αυτό 
και η στάση τους διαφοροποιείτο αναλόγως συχνά. 

17. Διαφωτιστική εδώ είναι η περίπτωση του ιστορικού της 
αρχιτεκτονικής και αρχαιολόγου Hans Schleif (1902-1945). Η 
πρώτη του σύζυγος, Gisela Schleif, παρακάλεσε το 1953 
τον Emil Kunze να βεβαιώσει ενόρκως ότι καθ’ όλη τη 
διάρκεια του πολέμου ο Schleif δεν ασχολήθηκε παρά με 
επιστημονικό έργο. Το κείμενο, που συντάχθηκε προφανώς 
είτε από την ίδια την Gisela Schleif είτε από κάποιον 
δικηγόρο, τόνιζε εμφατικά την παθητική και μάλλον τυχαία 
συμμετοχή του Schleif στα πολιτικά γεγονότα: «Δεν 
ενδιέφεραν καθόλου τον Schleif τίτλοι και υπηρεσιακές 
θέσεις που του δόθηκαν κατά τη διάρκεια της επιστημονι-
κής του δραστηριότητας. Δεν χρησιμοποίησε ποτέ την 
εξουσία που του προσέδωσαν τίτλοι όπως του “Obersturm-
bannführer” κ.λπ., αλλά ασχολήθηκε αποκλειστικά με το 
επιστημονικό του έργο». Η ένορκη βεβαίωση εξασφάλιζε 
στη χήρα σύνταξη και απάλλασσε τους συγγενείς (πρώην 
σύζυγο και κόρη) επισήμως από τη σχέση τους με έναν από 
τους «κύριους ενόχους». Τυπική περίπτωση προβολής είναι 
κείμενο της κόρης του, Edith Neukirch, η οποία πάνω από 
30 χρόνια μετά γράφει: «[Ανακάλυψα] τη βεβαίωση 
αποχαρακτηρισμού από ναζί [Entnazifizierungsbescheid] του 
πατέρα μου, για την οποία αγωνίστηκε η μητέρα μου ως 
κληρονόμος του. Αποδεικνύει περίτρανα τη “μη πολιτική” 
του δραστηριότητα ως μέλους των SS και για αυτό είμαι 
πολύ ευτυχισμένη.» Βλ. ΓΑΙ Αθηνών, αρχείο, κληροδότημα 
Klaus Herrmann, Gisela Schleif προς Emil Kunze, 22 Ιουνίου 
1953. Αυτ., Edith Neukirch προς Klaus Herrmann, 27 
Αυγούστου 1986 (ευγενική υπόδειξη από τον Reinhard 
Senff). Σχετικά με τους μηχανισμούς απώθησης, βλ. Matthias 
Neukirch (εγγονός του Hans Schleif) και Julian Klein στο 
θεατρικό έργο Hans Schleif (http://www.artistic-research.de/
projekte/aktuelle-projekte/hans-schleif, τελευταία πρόσβαση: 
Ιούλιος 2017). Σχετικά με τη δραστηριότητα του Schleif στο 
πλαίσιο της Εταιρείας Μελέτης της Κληρονομιάς των 
Προπατόρων Ahnenerbe των SS και στην υπηρεσία πληρο-
φοριών στην Αθήνα, βλ. Lehmann 2012, σ. 211 και υποσημ. 
32, Klein 2016, σ. 335 και υποσημ. 274. 

18. Βλ., π.χ., τα δημοσιευμένα απομνημονεύματα των Hampe 
1955, Boehringer 1973, Jantzen 1995, Schefold 2003. 
Ηχηρά παραδείγματα στη Γερμανία είναι οι Günter Grass 
(1927-2015) και Walter Jens (1923-2013), οι οποίοι για 
χρόνια αποσιωπούσαν τη σχέση τους με το ναζιστικό 
σύστημα. 

19. Το φαινόμενο των πολλαπλών αληθειών έχει χαρακτηριστεί 
ως «φαινόμενο Ρασομόν»: http://www.fask.uni-mainz.de/
user/kupsch/rashomon.html (τελευταία πρόσβαση: Ιούλιος 

2017). Σχετικά με τη «βιογραφική μνήμη», η οποία βασίζεται 
σε προσωπικές εμπειρίες και στην κοινωνική διάδραση, βλ. 
Assmann 1992, σ. 52. 

20. Ενδεικτικά αναφέρω εδώ περιπτώσεις προφορικής ενη-
μέρωσης από τον Peter Funke για τον Hans-Ulrich von 
Schoenebeck και τη θέση του σχετικά με την προστασία 
των έργων τέχνης στην Ελλάδα, από τον Πάντο Πάντο για 
τις προϊστορικές ανασκαφές στη Θεσσαλία, από τον 
Vladimir Milojčić μετά την Κατοχή, από τον Klaus Hallof 
σχετικά με την αρχαιολογική δραστηριότητα του Walther 
Wrede κατά τη διάρκεια της ομηρίας του στα Σκόπια. Πολ-
λές σχετικές πληροφορίες είναι στην κατοχή του Βασίλειου 
Πετράκου, ο οποίος ετοιμάζει ένα βιβλίο σχετικά με την 
ιστορία των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής. Τον ευχαριστώ θερμότατα για σημαντικές υποδεί-
ξεις και συμβουλές. 

21. BArch R901-69496, ο Georg Karo για τον καινούριο 
συνεργάτη Heinz Johannes, 28 Αυγούστου 1931. 

22. Σχετικά με το νέο κτήριο του ΓΑΙ Αθηνών, βλ. προσεχώς 
αναλυτικά Nils Hellner, στα Πρακτικά του συνεδρίου «Το ΓΑΙ 
Αθηνών και οι δραστηριότητες γερμανών αρχαιολόγων στην 
Ελλάδα 1874-1933», ΓΑΙ Αθηνών και Μουσείο Μπενάκη, ΓΑΙ 
Cluster 5, 12-13 Δεκεμβρίου 2016. Βλ. επίσης Jantzen 
1986, σ. 83 κ.εξ., ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, παλαιό 
μητρώο 34-04, Georg Karo προς Theodor Wiegand, 5 
Δεκεμβρίου 1935. Αυτ., βιογραφικό ντοσιέ Walther Wrede, 
Walther Wrede προς Erich Boehringer, 7 Φεβρουαρίου 1955. 

23. Τιβέριος 2013, σ. 167 και σ. 191 εικ. 3. Το Μουσείο του Κε-
ραμεικού κτίστηκε το 1937 σύμφωνα με τα σχέδια του Heinz 
Johannes. Χρηματοδοτήθηκε από τον γερμανο-αμερικανό 
επιχειρηματία και μαικήνα Gustav Oberlaender. ΓΑΙ 
Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, κληροδότημα Theodor Wie-
gand, κιβώτιο 5, Georg Karo προς Theodor Wiegand, 23 
Ιουλίου 1935: «Η επίσκεψή μου στον Oberlaender ήταν 
ιδιαίτερα επιτυχής. Ήταν θερμός [και] φιλικός όσο ποτέ και 
μου υποσχέθηκε άλλες 5.500 μάρκα, πρόσθετα στα 3.000 
που ήδη έχει προσφέρει, ποσό που μάλλον πρέπει να αρκεί 
για την ανέγερση του Μουσείου του Κεραμεικού. [...] Η 
ανέγερση του μουσείου μού φαίνεται στην ανάγκη πιο σημα-
ντική από την ανασκαφή στον Κεραμεικό τουλάχιστον για το 
1937». Η επέκταση του μουσείου έγινε κατά τη δεκαετία 
του 1960 με την υποστήριξη των αδερφών Boehringer. 

24. Lullies – Schiering 1988, σ. 333. 
25. ΓΑΙ Αθηνών, αρχείο, ντοσιέ Κ 10 (πρώην αριθμός 37), Georg 

Karo προς Theodor Wiegand, 19 Απριλίου 1935: «Το κόστος 
για το ταξίδι του Johannes στην Ολυμπία, για τις εργασίες 
και τις μετρήσεις του, το παραθέτουμε εδώ. Στην Ολυμπία 
δεν προέβη απλώς σε παρατηρήσεις και μετρήσεις για την 
αναστήλωση ενός κίονα, αλλά προχώρησε και όλη τη 
δουλειά του Hege, βρήκε δηλαδή εργάτες και έβαψε 
καταλλήλως τη μεγάλη αίθουσα των αγαλμάτων του ναού». 

26. ΓΑΙ Αθηνών, αρχείο, ντοσιέ Κ 10 (πρώην αριθμός 37), Georg 
Karo προς Theodor Wiegand, 23 Οκτωβρίου 1934: «Μιας 
και ο Johannes από το τέλος του μήνα δεν θα είναι πια 
βοηθός συνεργάτης, θέλουμε να τον χρησιμοποιήσουμε 
στον Κεραμεικό, όπου έχει με πολλά να ασχοληθεί, ειδικά 
στον τομέα που γνωρίζει καλύτερα. Παράλληλα θα 
φροντίζει και για τη συντήρηση του κτηρίου». 

27. ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, παλαιό μητρώο, ντοσιέ 
34-04, Georg Karo «Σχετικά με το σχέδιο της αναστήλωσης 
κιόνων στο ναό του Δία στην Ολυμπία», Οκτώβριος 1935. 

28. ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, παλαιό μητρώο, ντοσιέ 
34-04, Heinz Johannes «Προϋπολογισμός για την 
ολοκλήρωση της ανασκαφής στην Ολυμπία», 8 Νοεμβρίου 
1935. 

29. ΓΑΙ Αθηνών, αρχείο, κουτί 37, Georg Karo προς τα κεντρικά 
του Βερολίνου, 7 Απριλίου 1934. ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό 
αρχείο, κληροδότημα Theodor Wiegand, κουτί 5, Georg 
Karo προς Theodor Wiegand, 6 Απριλίου 1934. 
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30. Ο Crome ήταν υπάλληλος μισθολογικής κλίμακας 10 (όπως 
και ο Ernst Homann-Wedeking αργότερα), βλ. ΓΑΙ 
Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, παλαιό μητρώο, ντοσιέ 10-40, 
Max Wegner προς Armin von Gerkan, 8 Οκτωβρίου 1936. 
Δεν ελήφθη υπόψη για κάποια θέση επιστημονικού 
συνεργάτη. Αυτ., Walther Wrede προς Martin Schede, 14 
Μαΐου 1937. Τη θέση του Crome ως τομεάρχη του 
εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος στην Αθήνα ανέλαβε το 1937 
ο Dr. Urban από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Αυτ., Georg 
Karo προς Martin Schede, 29 Ιουνίου 1937. Από ένα κείμενο 
του von Gerkan συμπεραίνουμε εντάσεις μεταξύ των Wrede 
και Crome. Βλ. ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, παλαιό 
μητρώο, ντοσιέ 34-04, Armin von Gerkan προς Martin 
Schede, 23 Νοεμβρίου 1936: «Αυτό όμως που με εκπλήσσει 
είναι το γεγονός ότι ήδη πριν από τρεις εβδομάδες ο Crome 
είπε σε τρίτους στην Αθήνα ότι δεν υπάρχει αμφιβολία 
σχετικά με την αναγόρευσή μου. Και εδώ ωστόσο μπορούν 
να υπάρχουν κρυφές βλέψεις. Διότι πρώτον, όπως έχει 
ειπωθεί, και ο ίδιος ο Crome έχει, σε σχέση με τη ανάληψη 
της θέσης του τομεάρχη, βλέψεις και δεύτερον, είναι ηλίου 
φαεινότερον ότι θέλει να βρίσκεται σε ετοιμότητα στην 
Αθήνα διότι προσβλέπει σε υποτροφία από το Ίδρυμα 
Ερευνών [Notgemeinschaft] για να βγάλει από το λιμάνι του 
Πειραιά τα υπόλοιπα ανάγλυφα της Ακρόπολης και τρίτον, 
είναι αυτός που αντέχει περισσότερο, διότι αν διαδεχθεί τον 
Wrede σε όλες τις λειτουργίες, τότε μπορεί να περιμένει 
ώστε να διαδεχθεί και εμένα. Έτσι αποκτά κανείς χωρίς να 
το περιμένει έναν απρόσκλητο σύντροφο». 

31. Krumme 2012, σ. 165 υποσημ. 61. 
32. Lullies – Schiering 1988, σ. 333 κ.εξ. ΓΑΙ Αθηνών, αρχείο, 

ντοσιέ Κ 10 (πρώην αριθμός 37), Karl Schefold προς Georg 
Karo, 19 Ιουλίου 1935: «Ο κ. Wrede είναι της άποψης ότι δεν 
είναι δυνατό να στερηθεί ο ίδιος τον Crome, τόσο λόγω του 
κόμματος όσο και λόγω [του περιοδικού Athener] Mittei-
lungen». Αυτ., Johann Friedrich Crome προς Georg Karo, 13 
Αυγούστου 1935: «Πιστεύω ότι είμαι πια αρκετά ώριμος και 
νομίζω ότι και η μοίρα του Έθνους το καλεί, ώστε να μην 
καθυστερήσω άλλο αλλά να κάνω το βήμα να αντιμετωπίσω 
τη ζωή με μια γυναίκα στο πλάι μου. Ελπίζω να μη μου αρνη-
θείτε τη σύμφωνη γνώμη σε αυτή μου την απόφαση που 
έλαβα κατόπιν ωρίμου σκέψεως». 

33. Η Isolde Stark ετοιμάζει μια εκτενή μονογραφία για τον 
Peek. Την ευχαριστώ θερμά για τις υποδείξεις της σχετικά 
με μη δημοσιευμένες πηγές. Σχετικά με τη δραστηριότητα 
του Peek στα SA, βλ. και Vigener 2012, σ. 78 υποσημ. 216. 
Σχετικά με τη συλλογή αρχαιοτήτων που ο Peek παράνομα 
μετέφερε στη Γερμανία βλ. προσεχώς αναλυτικά Γιώργος 
Καββαδίας στα Πρακτικά του συνεδρίου «Το ΓΑΙ Αθηνών και 
οι δραστηριότητες γερμανών αρχαιολόγων στην Ελλάδα 
1874-1933», ΓΑΙ Αθηνών και Μουσείο Μπενάκη, ΓΑΙ Cluster 
5, 12-13 Δεκεμβρίου 2016. 

34. ΓΑΙ Αθηνών, αρχείο, κουτί 37, Georg Karo προς Max 
Wegner, 23 Οκτωβρίου1934: «[...] καθώς εκτός αυτού ο 
Peek είναι αρχηγός της χιτλερικής νεολαίας και ο Crome 
καθοδηγητής των πολιτικών οργανώσεων, το Ινστιτούτο μας 
αποκτά τη θέση με τη μεγαλύτερη επιρροή μεταξύ των γερ-
μανικών υπηρεσιών στην Αθήνα». Σχετικά με το σχεδιασμό 
του πανδοχείου της χιτλερικής νεολαίας στον κόλπο της 
Σαλαμίνας, βλ. PAAA, RAV Αθήνα 45, Εθνικοσοσιαλισμός, τ. 
1, 1934-1936, κείμενο του Peek της 14ης Σεπτεμβρίου 
1934: «Όλοι αυτοί οι περιπατητές που δεν είχαν τα μέσα, τα 
οποία είναι απαραίτητα για να μείνει κανείς σε ένα κάπως 
καθαρό ξενοδοχείο, διέμεναν μέχρι τώρα στο γυμναστήριο 
της Γερμανικής Σχολής ή στην ταράτσα του Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου». 

35. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πολιτική καριέρα 
του Peek κατά τη διάρκεια της ναζιστικής περιόδου βρί-
σκονται στο αρχείο της Εθνικής Υπηρεσίας για τα ντοκου-

μέντα της Στάζι: BStU, MfS, BV Χάλε, AOP 1124/63, 
κεντρικός τομέας V/6/II, 29 Οκτωβρίου 1959. 

36. BStU, MfS, BV Χάλε, AOP 1124/63. ΓΑΙ Αθηνών, αρχείο, 
ντοσιέ Β7 (πρώην αριθμός 39), Otto Walter «Αναφορά 
σχετικά με το προσωπικό και τη δραστηριότητα του 
παραρτήματος Αθηνών κατά την περίοδο 1 Απριλίου 1942 – 
31 Μαρτίου 1943»: «Ως προς τις δημοσιεύσεις του 
παραρτήματος, εκδόθηκε ο τόμος 66, 1941, του περιοδικού 
Athenische Mitteilungen, την επιμέλεια του οποίου 
εξακολουθεί να έχει ο κ. W. Peek, ενώ ο τόμος 67, 1942, 
είναι προς έκδοση». ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, παλαιό 
μητρώο, ντοσιέ 10-40, Martin Schede προς Roland Hampe, 
15 Ιανουαρίου 1945: «Για την επιμέλεια των Athenische 
Mitteilungen εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος ο καθηγητής 
Peek, ο οποίος απολύθηκε πάλι από τη Βέρμαχτ. Ας 
ευχηθούμε ότι ένας τόμος που εδώ και καιρό είναι έτοιμος, 
μπορεί επιτέλους να τυπωθεί». 

37. ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, βιογραφικό ντοσιέ Kimon 
Grundmann, Kimon Grundmann προς Carl Weickert, 5 
Μαρτίου 1946. Ο Kimon Grundmann ήταν προφανώς από 
την πλευρά της μητέρας του κατά το ήμισυ Έλληνας και 
ένας από τους πρώτους μαθητές της Γερμανικής Σχολής 
Αθηνών. Βλ. Barth 1937, σ. 6 κ.εξ., ΓΑΙ Αθηνών, αρχείο, 
ντοσιέ K12 (πρώην αριθμός 41): Άρθρο της Neue Athener 
Zeitung (NAZ) της 10ης Απριλίου 1937: «1887-1937. 40 
χρόνια Γερμανική Σχολή Αθηνών. Αναμνήσεις του Kimon 
Grundmann.», Alram-Stern 2015. 

38. ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, βιογραφικό ντοσιέ Kimon 
Grundmann, βιογραφία μέχρι το 1962. 

39. ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, βιογραφικό ντοσιέ Kimon 
Grundmann, αχρονολόγητη λίστα που περιλαμβάνει πάνω 
από δέκα ανασκαφές στην Ελλάδα μεταξύ 1927 και 1944. 
Αυτ., Kimon Grundmann προς Carl Weickert, 5 Μαρτίου 
1946: «Ελπίζω σε καλό άστρο και με φαντάζομαι στο 
αθηναϊκό ινστιτούτο, όταν ξαναλειτουργήσει, ως θυρωρό, 
όπου θα ασχολούμαι με “απλούστατες χειρονακτικές 
εργασίες” (καθαριότητα της βιβλιοθήκης και των υπόλοιπων 
αιθουσών) και θα έχω τη δυνατότητα να ασχολούμαι στον 
ελεύθερό μου χρόνο με την ελληνική προϊστορία». 

40. Kunze-Goette 2010, σ. 8: «Ο Kimon Grundmann (1891- 
1968), τον οποίο πρέπει να γνώριζε καλά ο Buschor από τα 
χρόνια που πέρασε στην Αθήνα, γνωστός αρχαιολόγος της 
ελληνικής προϊστορίας, υπήρξε μοναδική περίπτωση, καθώς 
υπήρξε αυτοδίδακτος, χωρίς ακαδημαϊκή μόρφωση, 
αποδεικνύοντας τις γνώσεις του και ως ανασκαφέας αλλά 
και σε πολλά και καλώς θεμελιωμένα κείμενα για τα 
Athenische Mitteilungen. Ταυτόχρονα υπήρξε και ιδιαίτερα 
ταλαντούχος στο επιστημονικό σχέδιο, γεγονός που τον 
έκανε περιζήτητο και που αποτέλεσε την κύρια εργασία του 
αφότου έχασε λόγω του πολέμου την εργασία του ως 
διοικητικού υπαλλήλου στο αθηναϊκό ινστιτούτο». 

41. ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, κληροδότημα Theodor 
Wiegand, κουτί 5, Georg Karo προς Theodor Wiegand, 6 
Απριλίου 1934: «Διότι κατά τη δύσκολη μεταστροφή των 
πεποιθήσεων που τελικά οδήγησε πολλούς από μας στο 
εθνικοσοσιασιλιστικό κόμμα (Wrede, Schefold, Johannes και 
Grundmann), μπόρεσα χωρίς αμφιβολία να βοηθήσω και 
είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για το γεγονός ότι κανείς δεν έκανε 
το βήμα να ταχθεί στο κόμμα για λόγους συμφέροντος». Ο 
Carl Weickert αναφέρει σε μια βεβαίωση, την οποία είχε 
συντάξει ο Grundmann, την 1η Απριλίου 1935 ως 
ημερομηνία εισόδου στο κόμμα: «Έγινε μέλος στο πλαίσιο 
μιας γενικότερης εγγραφής ως μελών των Γερμανών που 
κατοικούσαν στην Αθήνα. [...] Η συμμετοχή του συνίστατο 
απλώς στην πληρωμή των ανάλογων εισφορών και στο να 
παραβρίσκεται σε συγκεντρώσεις όταν αυτό ήταν υποχρε-
ωτικό». Βλ. ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, βιογραφικό 
ντοσιέ Kimon Grundmann, Carl Weickert στις 26 Μαρτίου 
1956. 
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42. ΓΑΙ Αθηνών, αρχείο, ντοσιέ Β7 (πρώην αριθμός 39), Otto 
Walter «Αναφορά σχετικά με το προσωπικό και τη 
δραστηριότητα του παραρτήματος Αθηνών κατά την 
περίοδο 1 Απριλίου 1942 – 31 Μαρτίου 1943»: «Από τις 11 
έως τις 19 Ιανουαρίου 1943 ο κ. K. Grundmann ερεύνησε 
ένα υστεροκλασικό νεκροταφείο κατόπιν διαταγής του 
τμήματος προστασίας έργων τέχνης και του διοικητή νότιας 
Ελλάδας που ήλθε στο φως στο χώρο του αεροδρομίου του 
Άργους κατά τη διάρκεια εργασιών υπό την αιγίδα της 
Λουφτβάφε. [...] Ο κ. Grundmann, παράλληλα με τη 
διοικητική του δραστηριότητα, ασχολήθηκε και με την 
επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ανασκαφών του στο 
Άργος και στο Μοναστηράκι της Κρήτης». 

43. ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, βιογραφικό ντοσιέ Kimon 
Grundmann, βιογραφία μέχρι 1962: «Ιανουάριος 1953: 
Συμφωνία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών για 
επαναπρόσληψη στο παράρτημα Αθηνών. Η πρόσληψη 
ωστόσο δεν κατέστη δυνατή διότι από ελληνικής πλευράς 
διατυπώθηκαν αστήρικτες κατηγορίες κατά του κ. Grund-
mann που αφορούσαν τη δράση του πριν από το 1945 στην 
Ελλάδα». Αυτ., αγγελία θανάτου του Kimon Grundmann: 
«Μακριά από την πολυαγαπημένη του πατρίδα πέθανε την 
1η Φεβρουαρίου 1968 μετά από μακρά και σκληρή ασθέ-
νεια ο αγαπημένος μας σύζυγος, αδερφός, κουνιάδος και 
θείος Kimon Grundmann, αρχαιολόγος, στα 77 του χρόνια». 

44. Jantzen 1986, σ. 64. Η δραστηριότητά του αυτή δεν συμπε-
ριλαμβάνεται ωστόσο στο προαναφερθέν βιογραφικό του. 

45. Το εν λόγω άρθρο επιθυμεί να προσφέρει μια πρώτη ματιά 
στις συνθήκες ζωής του Kurt Gebauer. Οι συγγενείς του 
διαθέτουν πλούσιο γραπτό και φωτογραφικό υλικό που 
πρόκειται να αξιολογηθεί και να παρουσιαστεί σε επόμενο 
βήμα. Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμότατα τον Gregor 
Gebauer για την πολύτιμη βοήθειά του και για την άδεια να 
δείξουμε ένα μέρος του υλικού εδώ. 

46. Σε συνεργασία με τον Gregor Gebauer ξεχωρίζουμε τις εξής 
κατηγορίες προς διερεύνηση στη ζωή του Gebauer: α) 
οικογενειακό περιβάλλον, β) σπουδές και καριέρα, γ) δράση 
στο πλαίσιο της Εταιρίας Μελέτης της Κληρονομιάς των 
Προπατόρων (Ahnenerbe), δ) επιρροή του κύκλου Stefan 
George στον Kurt Gebauer στη Γερμανία και στην Ελλάδα, 
ε) πολιτική εξέλιξη 1933-1942, στ) αξίωμα και δράση κατά 
την Κατοχή, ζ) υστεροφημία στη Γερμανία και την Ελλάδα. 

47. Βλ. παρακάτω, σημ. 83. 
48. Η έρευνά μας θα επικεντρώσει στην προσωπική οπτική του 

Gebauer (όπως αποκρυσταλλώνεται σε γράμματα και στο 
ημερολόγιό του), καθώς και στον τρόπο με τον οποίο 
συμμετείχαν και αντιλαμβάνονταν τα πράγματα οι συγγενείς 
του. Βλ. και την προτεινόμενη δομή παραπάνω. 
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The links between archaeology and politics, and archaeology and war, have received a lot of attention 
recently –not only in Germany, but also worldwide, including in workshops, at congresses and in 
anthologies, with particular emphasis on the wars of the first half of the Twentieth century. As part of the 
«Cluster 5» network, the German Archaeological Institute has also been examining its own past. The main 
focus is on the actions and responsibilities of its leading staff during the National Socialist era. In July 2016, 
the DAI Athens launched the project «Reappraising the History of the German Archaeological Institute in 
Athens during the National Socialist Era». The aim is to conduct a detailed and critical study that will 
eventually form a monograph. In this text, our contribution and some initial results are presented.
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