


ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ (1941 – 1944)

1

Η Κατοχή και οι συνέπειές της για το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (ΓΑΙ)

Η  εισβολή της Βέρμαχτ στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941 δεν βρήκε απροε-
τοίμαστο το ΓΑΙ2. Η αλληλογραφία μεταξύ Αθήνας και Βερολίνου φανερώνει 

ότι από νωρίς επιχειρήθηκε και από τις δυο πλευρές να αντληθεί όσο το δυνατό με-
γαλύτερο κέρδος από την ηγεμονία του γερμανικού ράιχ. Η διεύρυνση αρμοδιοτή-
των και καθηκόντων του ΓΑΙ έφερε ταυτόχρονα και διεύρυνση στη στελέχωση και 
στον προϋπολογισμό του. Με την προστασία και υπό την αιγίδα της Βέρμαχτ μπό-
ρεσαν να πραγματοποιηθούν εργασίες που προηγουμένως ήταν ανέφικτες.

Ήδη στις 5 Μαΐου 1941 ο Πρόεδρος του ΓΑΙ, Martin Schede, στέλνει ένα εκτενές 

1. Η αρχαιολόγος κα Alexandra Kankeleit δραστηριοποιείται από το 2016 για λογαριασμό 
του ΓΑΙ Αθηνών και Βερολίνου. Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Η ιστορία 
του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών στη ναζιστική περίοδο» εξετάζει 
πηγές (βιβλιογραφία, αλληλογραφία, εφημερίδες της εποχής και άλλο αρχειακό υλικό), 
οι οποίες δίνουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα Γερμανών αρχαιολόγων 
στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στο Μεσοπόλεμο (από το 1933) και στο 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (μέχρι το 1945). Για περαιτέρω πληροφορίες: http://www.
kankeleit.de/katochi.php. Εκτενέστερο βιογραφικό της στην «Η.Π.- Η.Π. 18».

2. Το άρθρο αυτό αποτελεί απόσπασμα ενός κειμένου που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο συλ-
λογικό τόμο Ο ‘μακρύς’ ελληνογερμανικός εικοστός αιώνας: Οι μαύρες σκιές στην ιστορία 
των διμερών σχέσεων (https://www.protoporia.gr/o-makrys-ellinogermanikos-eikostos- 
aionas-p-493413.html). 

 Ευχαριστώ τους επιμελητές του τόμου κ. Στράτο Δορδανά από το ΑΠΘ και τον κ. Νικό-
λαο Παπαναστασίου από το ΕΚΠΑ για την υποστήριξη και τις πρόσφορες συζητήσεις. 
Επίσης ευχαριστώ τη Νατάσα Σιουζουλή για την μετάφρασή της στα ελληνικά και τους 
Λεωνίδα Καρνάρο, Reinhard Senff  και Δημήτρη Γρηγορόπουλο για την υποστήριξή τους.

Δρ. Alexandra Kankeleit1
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ΗΛΕΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - HΛΕΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ   20 1



γράμμα στον 1ο διευθυντή του ΓΑΙ Αθηνών, Walther Wrede, με οδηγίες σχετικά με 
τις επερχόμενες δραστηριότητες στην Ελλάδα: 
«Θα έχετε πιθανόν ήδη ενημερωθεί ότι έχω προβεί εδώ και καιρό σε ενέργειες προώ-
θησης της προστασίας της τέχνης στην Ελλάδα. Ο υπουργός του ράιχ Rust απευθύνθη-
κε στην ανώτατη διοίκηση της Βέρμαχτ και τους απέστειλε ήδη μια λίστα προσωπικο-
τήτων ικανών για τη δουλειά που είχα προκαθορίσει. Επίσης εγκαίρως ήρθα σε επαφή 
με τον Κόμη Metternich, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος ολόκληρου του στρατεύματος 
σχετικά με ζητήματα προστασίας της τέχνης [το λεγόμενο Kunstschutz], και του ανέ-
φερα ορισμένους ανθρώπους. Σε αυτούς ανήκει επί παραδείγματι ο Schönebeck, ο 
οποίος βρίσκεται πιθανόν ήδη στην Ελλάδα. […]
Όλοι βεβαίως είναι απολύτως σύμφωνοι, ότι, σχετικά με οποιαδήποτε αρχαιολογικά 
ζητήματα προκύψουν κατά την κατοχή, το Ινστιτούτο θα έχει τον πρώτο λόγο. Εκτός 
αυτών, και στην περίπτωση που είναι πολιτικώς επιθυμητό, θα ήταν απαραίτητη η 
πανεκκίνηση παλαιότερων αρχαιολογικών δραστηριοτήτων. Δεν αμφιβάλλω ότι σχε-
τικά με αυτό θα έχουμε τα κονδύλια που είναι αναγκαία. […] 
Όπως μαθαίνω από τον Κόμη Metternich, η Πελοπόννησος θα παραμείνει σε γενικές 
γραμμές σε γερμανικά χέρια, κι έτσι είναι μάλλον δυνατή η άμεση επανεκκίνηση των 
ανασκαφών στην Ολυμπία. Μένει μόνο να λύσουμε το θέμα με τους εργάτες».3

Εικ. 1: Απόσπασμα από το ημερολόγιο ανασκαφής της αρχαίας Ολυμπίας, καταχώριση της 
14ης Μαΐου 1941. πηγή: ΓΑΙ Αθηνών, Αρχείο ανασκαφής αρχαίας Ολυμπίας.

Τα σχέδια του Schede μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν άμεσα: Ήδη τον Μάιο 
του 1941 ξεκίνησαν και πάλι οι ανασκαφές στην αρχαία Ολυμπία.4

3. ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, παλαιά αρχειοθέτηση, ντοσιέ 10‐40, Martin Schede 
προς τον Walther Wrede, 5 Μαΐου 1941.

4. Σύμφωνα με το Ημερολόγιο της ανασκαφής, η θερινή περίοδος ξεκίνησε στις 14 Μαΐου 
1942; βλ. βιβλιογραφία Kunze ‒ Schleif 1944, 1-7: με την υποστήριξη της υπηρεσίας για 
την ασφάλεια της διοίκησης Αθηνών (SD-Einsatzkommando Athen) κατέστη δυνατό «να 
ξαναξεκινήσει η ανασκαφή περίπου 14 μέρες μετά την ολοκλήρωση της εκστρατείας στα 
Βαλκάνια», Kunze 1956, 3-4. 103-114; Archäologischer Anzeiger 1941.
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Σχετικά με την κατάσταση στην Ολυμπία το 1941

Η ανασκαφική ομάδα υποστηρίχτηκε τόσο από τη Βέρμαχτ5 όσο και από τα SS6. 
Λεφτά υπήρχαν αλλά στην αρχή έλειπαν οι Έλληνες εργάτες. Ειδικοί και μηχανήμα-
τα επίσης ήταν στη διάθεση της ανασκαφής, όμως δεν ήταν εξασφαλισμένη η τροφή 
για τους εργάτες.7

Στις 10 Οκτωβρίου 1941 γράφει σχετικά ο Wrede: 
«Το πρόβλημα της τροφής έχει οξυνθεί ιδιαίτερα. Το σιτηρέσιο […] έχει μειωθεί στο 
ελάχιστο και ο κόσμος αδυνατεί να επιβιώσει. Οι μάζες των φτωχών λιμοκτονούν και 
η θνησιμότητα αυξάνεται επικίνδυνα. […] 
Η γερμανική αποικία [η λεγόμενη Deutsche Kolonie] αυτοοργανώνεται και επιβιώνει 
ως ένα βαθμό, ζει όμως πάνω από τις δυνατότητές της ήδη. […] 
Το πρόβλημα της τροφής των εργατών θα κάνει την εμφάνισή του οσονούπω και στην 
Ολυμπία και δεν είναι ακόμη σίγουρο ότι μπορεί να λυθεί. […] 
Μιας και οι άνθρωποι δεν έχουν πια ούτε να ζεσταθούν ούτε να μαγειρέψουν, η κλοπή και 
η μαύρη αγορά ξύλου ανθούν. Τα πεύκα γύρω από τις πόλεις αποψιλώνονται, στα βουνά 
καίνε δέντρα και θάμνους για κάρβουνο. Ένα χάος με απρόβλεπτη εξέλιξη. Η ατμόσφαι-
ρα είναι η αντίστοιχη και η διαρκώς εχθρική προπαγάνδα βρίσκει εύφορο έδαφος».8

Η ανασκαφή συνεχίστηκε παρά τα προβλήματα και μέχρι το 1943 έφερε στο φως 
πολλά ευρήματα και θέσεις.9 Ιδιαίτερο χώρο καταλαμβάνουν εδώ χάλκινα και σιδε-
ρένια ευρήματα (κράνη, όπλα, τρίποδα και χάλκινα ανάγλυφα). Μιας και αυτά τα 
ευρήματα ήταν δύσκολο να έρθουν στο φως και να συντηρηθούν, σημαντικό ρόλο 
στην ανασκαφή είχαν ο συντηρητής, ο σχεδιαστής και ο φωτογράφος.10

5. Kunze 1956, 4; Hiller 1995, 467-468.
6. Klein 2016, 336-337. Από αδημοσίευτα ντοκουμέντα που βρίσκονται στο αρχείο του ΓΑΙ 

Αθηνών ενημερωνόμαστε ότι στο γερμανικό σπίτι της ανασκαφής στην Ολυμπία κρεμό-
ταν μεγάλο πορτρέτο του Heinrich Himmler, αρχηγού των SS: D-DAI-ATH-Archiv-
InstGesch-00651_00011.

7. Σχετικά με τη σημασία της ανασκαφής για τον Χίτλερ και την προπαγανδιστική της χρή-
ση βλ. Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 1937, II-III; Hiller 1989, 20-23; 
Hiller 1995, 467; Lehmann 2012, 208 σημ. 10; Chapoutot 2014, 170-175; Kankeleit 
2017; Kankeleit 2019; βλ. κάτω σημ. 12.

8. Κεντρικό αρχείο του ΓΑΙ, παλαιά αρχειοθέτηση, ντοσιέ 10-40, Walther Wrede προς τον 
Martin Schede, 13 Οκτωβρίου 1941.

9. Kunze – Schleif 1944; Kunze 1956.
10. Στην Ολυμπία βρίσκονταν το 1941/42 οι εξής συνεργάτες της ανασκαφής: οι δύο διευθυ-

ντές, Emil Kunze (αρχαιολόγος) και Hans Schleif (αρχιτέκτονας και σχεδιαστής), οι επι-
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Εικ. 2: Απόσπασμα από το ημερολόγια της ανασκαφής στην αρχαία Ολυμπία, 
καταχώριση της 7ης Φεβρουαρίου 1942. 

πηγή: ΓΑΙ Αθηνών, αρχείο ανασκαφής αρχαίας Ολυμπίας.

Εντυπωσιακό εύρημα το 1942 
υπήρξε η πήλινη κεφαλή του Γανυ-
μήδη από το σύμπλεγμα Δία-Γανυ-
μήδη του 5ου π.Χ. αιώνα.11 Το σύ-
μπλεγμα απεικονίζει τη στιγμή που ο 
Δίας έχει αρπάξει από πίσω τον 
όμορφο νέο και ετοιμάζεται να τον 
οδηγήσει στον Όλυμπο. Εκεί, αθάνα-
τος και αιώνια νέος ο Τρώας πρίγκη-
πας θα υπηρετούσε τους θεούς.

Η κεφαλή του Γανυμήδη θεωρή-
θηκε από τους Γερμανούς αρχαιολό-
γους ύψιστο εύρημα της ανασκαφής. 
Ήδη από το 1938 είχαν βρεθεί μέρη 
του συμπλέγματος στο δυτικό τείχος 
του σταδίου, όχι όμως η κεφαλή του 
νέου. Επιτέλους δινόταν η ευκαιρία 
να ολοκληρωθεί το σύμπλεγμα. 

Αν και σε ποιο βαθμό το εύρημα 
χρησιμοποιήθηκε από τους ναζί για 
προπαγανδιστικούς λόγους δεν είναι 

στημονικοί συνεργάτες Richard Eilmann και Hans Weber, ο ελεύθεροςσυνεργάτης Hans 
Karl Süßerott και ο φωτογράφος Hermann Wagner, ο οποίος ήταν υπεύθυνος και για τον 
καθαρισμό των χάλκινων ευρημάτων.

11. Fuchs1980; Moustaka 1993.

Εικ. 3: Η κεφαλή του Γανυμήδη από την 
Ολυμπία. πηγή: ΓΑΙ Αθηνών, ψηφιακό αντί-

γραφο D-DAI-ATH-Olympia-2674
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ακόμη γνωστό, αλλά παραμένει 
να διερευνηθεί στο μέλλον. Ήδη 
κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο 
Emil Kunze, διευθυντής της ανα-
σκαφής, φρόντισε να τονίσει τη 
μοναδική σημασία του ευρήματος 
σε άρθρα και διαλέξεις.12 Η κεφα-
λή του Γανυμήδη ήταν η απόδειξη 
ότι, ακόμη και σε καιρούς πολέ-
μου, η επιστήμη μπορούσε να 
προχωρήσει και να γίνουν νέες 
ανακαλύψεις. Ταυ τόχρονα εξήρε 
τη σημασία της ανασκαφής στην 
αρχαία Ολυμπία, η οποία χρημα-
τοδοτήθηκε από τον ίδιο τον Χίτ-
λερ και που στη Γερμανία ονομα-
ζόταν και η «ανασκαφή του 
φίρερ».13

Εικ. 5: Χειρόγραφες σημειώσεις του Emil Kunze σχετικά με τα πήλινα ευρήματα στην 
Ολυμπία. πηγή: ΓΑΙ Αθηνών, αρχείο ανασκαφής αρχαίας Ολυμπίας.

12. Επιλογή από τη βιβλιογραφία της δεκαετίας του 1940: Kunze 1940; Kunze 1946; Kunze 
1948; Langlotz 1942; Schefold 1944; Schoenebeck – Kraiker 1943: πρόκεται για το τε-
λευταίο βιβλίο, που εκδόθηκε από τη γερμανική υπηρεσία για την προστασία των έργων 
τέχνης (το λεγόμενο Kunstschutz) και που προοριζόταν για δώρο της ελίτ των ναζί, λείπει 
όμως το κείμενο για τα ευρήματα στην Ολυμπία. Τα κεφάλαια για την Ολυμπία και την 
Αθήνα που αρχικά θα κάλυπταν τις σελίδες 61-80 δεν υπάρχουν στο τυπωμένο βιβλίο. 
Είτε δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ λόγω του πολέμου, είτε αφαιρέθηκαν αργότερα.

13. Βλ. σχετικά Stürmer 2002, 435; Lehmann 2012, 207 f.; Klein 2016, 288.

Εικ. 4: Το σύμπλεγμα Δία-Γανυμήδη πριν το 1942, 
λείπει η κεφαλή του Γανυμήδη, «αυστηρός ρυθμός» 
(480/70 π.Χ.), πιθανόν το έργο κάποιου κορίνθιου 
γλύπτη. πηγή: ΓΑΙ Αθηνών, ψηφιακό αντίγραφο 

D-DAI-ATH-Olympia-1493.
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Χειρόγραφα ντοκουμέντα με αναφορά στην ανασκαφή στην Ολυμπία, που φυ-
λάσσονται στο αρχείο του ΓΑΙ Αθηνών, παρέχουν πληροφορίες σχετικές με την κα-
τάσταση της εύρεσης και τη συναρμολόγηση των θραυσμάτων:
«Κεφαλή του Γανυμήδη. Βρέθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1942 στο δυτικό τείχος, βαθιά 
στην επίχωση ΙΙΙ Α (περί τα 85 cm πάνω από το διάδρομο ΙΙ) 28 μ από την αφετηρία 
ΙΙΙ και 8,90 μ από το νότιο τείχος της εισόδου του σταδίου. Ο λαιμός ταιριάζει στο 
πίσω μέρος και στις δυο πλευρές απολύτως, όπως και η προς τα πίσω κυματίζουσα 
χαίτη ταιριάζει απολύτως με την υπόλοιπη που βρίσκεται στον ώμο του Δία».

Εικ. 6: Το σύμπλεγμα Δία-Γανυμήδη, μετά την αναστήλωση του 1942. 
πηγή: ΓΑΙ Αθηνών, ψηφιακό αντίγραφο D-DAI-ATH-Emile-1116F.

Ο Γανυμήδης στο κέντρο της προπαγάνδας

Στη συνέχεια πρόκειται να παρουσιάσω δύο έως τώρα άγνωστα ντοκουμέντα που 
αναφέρονται στο εν λόγω εύρημα. Ευχαριστώ θερμά το Λεωνίδα Καρνάρο, ο οποίος 
μου γνωστοποίησε ένα σχετικό άρθρο στην εφημερίδα Πατρίς της 19ης Φεβρουαρίου 
1942. Παρά τον πόλεμο και την πείνα διαφαίνεται στο άρθρο η υπερηφάνεια των 
ντόπιων για το σπουδαίο εύρημα. Ο ανώνυμος συγγραφέας δεν περιορίζεται σε μια 
συναισθηματική αναφορά στο σπουδαίο εύρημα, αλλά χρησιμοποιεί το κείμενο επι-
πλέον και για προπαγάνδα στο πνεύμα της κατοχικής δύναμης. Δεν είναι δυστυχώς 
πλέον δυνατόν να διερευνηθεί αν αυτό συνέβη με ίδια πρωτοβουλία ή υπό πίεση.
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«ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ ΕΝ ΑΡΧΑΙA ΟΛΥΜΠΙΑ
Ἡ Γερμανική σκαπάνη ἔφερεν εἰς φῶς 
τὴν κεφαλὴν τοῦ Γανυμίδου
Ἡ τόσας ὑπηρεσίας παρασχοῦσα καὶ τόσας 
τιμὰς ἐπιδαψιλεύσασα πρὸς τὸ ἀρχαῖον 
ἑλληνικὸν πνεῦμα μεγάλη Γερμανία ἔφερεν 
εἰς φῶς διὰ τῆς ἀρχαιολογικῆς σκαπάνης, 
τὴν ὁποίαν ἀκουράστως καὶ ἐπιστημονικῶς 
κατευθύνει ὁ σοφὸς ἀρχαιολόγος κ. Κούντς 
[εννοείται o Εmil Kunze] διευθυντὴς τῶν 
ἀνασκαφῶν Ἀρχαίας Ὀλυμπίας, σπουδαῖον 
εὕρημα.
Πρόκειται διὰ τὴν ἀνaκάλυψιν τῆς κεφαλῆς 
τοῦ Γανυμίδου μὲ τὴν ὁποίαν συμπληροῦται 
ἕνα ἐκ τῶν θαυμασιωτέρων ἀρχαιολογικῶν 
εὑρυμάτων τῶν Γερμανικῶν ἀνασκαφῶν 
εἰς τὸν ἱερὸν τόπον τῆς Ἀρχαίας Ὀλυμπίας.
Τὸ εὕρημα τοῦτο εἶναι λαμπρᾶς τέχνης καὶ 
ἐκπάγλου ὡραιότητος, παριστάνον τὸν Γα-
νυμίδην, τὸν υἱὸν τοῦ Τρωὸς καὶ τῆς Καλ-
λιρρόης.
Κατὰ τὴν Ελληνικὴν Μυθολογίαν ὁ Γα-
νυμίδης ἡρπάγη εἰς τοὺς οὐρανοὺς ὑπὸ τοῦ 
Διός, μεταμορφωμένου εἰς ἀετὸν καὶ 
ἀνήχθη εἰς τὸν Ὄλυμπον ἴνα οἰνοχοῇ τοῖς 
Θεοῖς.
Τὸ ὄνομά του παρέμεινε μὲ τὴν σημασίαν 
ὡραίου καὶ ἐκτεθηλυμένου νεανίου, ἐπίσης 
δὲ ἐδόθη εἰς τὸν ὀγκωδέστερον ἐκ τῶν 9 δο-
ρυφόρων τοῦ πλανήτου Διός, μεγαλύτερος 
τοῦ πλανήτου Ἑρμοῦ, ἕχων διάμετρον 5700 
χιλιομέτρων».14

14. Άρθρο της εφημερίδας Πατρίς Πύργου της 19ης Φεβρουαρίου 1942. Για τον δορυφόρο 
Γανυμήδη του πλανήτη Δία: https://en.wikipedia.org/wiki/Ganymede_(moon) (τελευ-
ταία πρόσβαση: 01.09.2019).

Εικ. 7: Άρθρο της εφημερίδας «Πατρίς» 
Πύργου της 19ης Φεβρουαρίου 1942. 
(πηγή: αρχείο Λεωνίδα Καρνάρου).
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Και κάποια ντοκουμέντα στο αρχείο του ΓΑΙ Αθηνών ασχολούνται με την κεφα-
λή του Γανυμήδη και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στην Ολυ-
μπία στα χρόνια του πολέμου. Αναφέρονται στην υποτιθέμενη «εχθρική προπαγάν-
δα του RadioLondon», το οποίο είχε ψευδώς ισχυριστεί στις 24 Αυγούστου 1942 ότι 
η κεφαλή του Γανυμήδη μεταφέρθηκε παρανόμως στη Γερμανία. Σχετικά με αυτό 
το παραπλανητικό ρεπορτάζ, που υποτίθεται ότι διαδόθηκε από την αγγλική πλευρά, 
δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες. Ούτε είναι γνωστό ποιος συνέταξε το απα-
ντητικό κείμενο εκ μέρους της γερμανικής πλευράς και σε ποιον τελικά απευθυνό-
ταν. Τέλος, δεν γίνεται αντιληπτό για ποιο λόγο η ανασκαφική ομάδα της Ολυμπίας 
αρχειοθέτησε αυτά τα ντοκουμέντα ως αποδεικτικά της βρετανικής προπαγάνδας.

Η πρώτη παράγραφος του κειμένου του ΓΑΙ έχει διαγραφεί. Πιθανόν να θεωρή-
θηκε ανάρμοστο για μια επίσημη τοποθέτηση λόγω του ύφους της που δεν αφορού-
σε σε γεγονότα, αλλά είχε μια χροιά πολεμικής:
«Οι συμπατριώτες του λόρδου Έλγιν, ο οποίος έχει κατακλέψει συστηματικά την 
Ακρόπολη, δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι οι Γερμανοί – όπως κάνουν σε όλες τις 
υπό κατάληψη χώρες – αντιμετωπίζουν τα ξένα πολιτισμικά αγαθά με τη μεγαλύτερη 
προσοχή και ορθότητα».

Η επόμενη πρόταση ωστόσο ήταν σύμφωνη με τη στάση του υπευθύνου:

«Η εχθρική προπαγάνδα του RadioLondon προχώρησε στις 24 Αυγούστου ’42, στις 
8.15 μμ, στον εξής μοχθηρό ισχυρισμό σε μια ελληνική εκπομπή: «Η όμορφη κεφαλή 
του Γανυμήδη, που βρέθηκε στις πρόσφατες ανασκαφές στην Ολυμπία, εστάλη από 
τους Γερμανούς αρχαιολόγους στο ράιχ».

Εικ. 8: Ντοκουμέντο από το αρχείο του ΓΑΙ Αθηνών. 
πηγή: ΓΑΙ Αθηνών, αρχείο ντοσιέ Κ12 (παλαιότερα Νο 41), 

«Αλληλογραφία Ολυμπία έως το 1944».

ΗΛΕΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - HΛΕΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ   208



Στην επόμενη σελίδα βρίσκουμε αντιγραμμένο ένα γράμμα του ελληνικού 
υπουργείου παιδείας, στο οποίο αποκαθίσταται η αλήθεια:

«Ελληνικό Κράτος
Υπουργείο Παιδείας
Εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας γνωστοποιείται ότι οι φήμες που διαδό-
θηκαν από «καλά πληροφορημένες» πηγές του εξωτερικού σχετικά με την υποτιθέμενη 
φυγάδευση της ευρισκόμενης στο Μουσείο της Ολυμπίας κεφαλής του Γανυμήδη είναι 
απολύτως αναληθείς.
Όπως αναφέρεται αρμοδίως στο τηλεγράφημα Nο. 45982 της 16ης Σεπτεμβρίου 1942, 
το αρχαϊκό αριστούργημα βρίσκεται στη θέση του στο Μουσείο της Ολυμπίας.

Κατ’ εντολήν
ο διευθυντής του γραφείου του υπουργού

υπογρ. Μαρούδας».

Εικ. 9: Ντοκουμέντο από το αρχείο του ΓΑΙ Αθηνών. 
πηγή: ΓΑΙ Αθηνών, αρχείο ντοσιέ Κ12 (παλαιότερα Νο 41), 

«Αλληλογραφία Ολυμπία έως το 1944»
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Η κεφαλή του Γανυμήδη ήταν ένα εύρημα πολύ σημαντικό και διάσημο και δεν 
ήταν εύκολο να φυγαδευτεί από τη Βέρμαχτ κρυφά στη Γερμανία. Άλλα μικρότερα 
ή λιγότερο διάσημα αρχαιολογικά ευρήματα φυγαδεύονταν όμως συστηματικά κατά 
τη διάρκεια του πολέμου.15

«O ομορφότερος των θνητών»16

Ο πόλεμος και οι απόπειρες να χρησιμοποιηθεί το σύμπλεγμα Δία-Γανυμήδη για 
πολιτικούς και προπαγανδιστικούς λόγους δεν άφησαν ευτυχώς ίχνη. Ως σύμβολο 
παιδικής αθωότητας και ανέγγιχτης ομορφιάς θαυμάζεται ως σήμερα ο νέος στο 
Μουσείο της Ολυμπίας και είναι χρέος όλων μας τούτο να παραμείνει έτσι.
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