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Ο ανά χείρας τόμος αποτελεί τα πρακτικά της διεθνούς ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2019 στο Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης
ως παράλληλη εκδήλωση της έκθεσης της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «Με το βλέμμα του κατακτητή: η Αθήνα της
Κατοχής στη φωτογραφική συλλογή του Βύρωνα Μήτου,» στο Φετιχιέ Τζαμί, στον αρχαιολογικό χώρο Ρωμαϊκής Αγοράς από τις 20 Δεκεμβρίου
2018 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Τι προσέφεραν λοιπόν μια έκθεση φωτογραφιών που τράβηξαν Γερμανοί στρατιώτες στη διάρκεια της Κατοχής στην Αθήνα
και η επιστημονική ημερίδα που την πλαισίωσε;
Οι φωτογραφίες της συλλογής του Βύρωνα Μήτου δεν είναι τα συνήθη φωτογραφικά ιστορικά τεκμήρια, στα οποία ο θεατής βλέπει να αποτυπώνονται
σημαντικές στιγμές εκείνης της περιόδου. Από αυτή τη σκοπιά είναι μάλλον αδιάφορες. Αυτό που τις κάνει πολύ ενδιαφέρουσες είναι ακριβώς αυτή η
απουσία του σημαντικού. Δεν μαρτυρούν τον πόλεμο ή τη μάχη, ούτε καν από την πλευρά των Γερμανών στρατιωτών, όπως δεν μαρτυρούν τη δύσκολη
καθημερινότητα των Ελλήνων στην Κατοχή. Με τις σιωπές τους στα πιο συνταρακτικά γεγονότα της εποχής, ωστόσο, μαρτυρούν αδιάψευστα ένα
πράγμα: την εικόνα της αήττητης Βέρμαχτ που προέβαλλε η ναζιστική ηγεσία στα μετόπισθεν και με την οποία ήθελε να πείθει για τη συνέχιση του
πολέμου, ειδικά κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στο Ρωσικό Μέτωπο (και τη δεινή ήττα που υπέστη εκεί).
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Η έκθεση και η ημερίδα ανέδειξαν την εσωτερίκευση της γκεμπελικής προπαγάνδας από τους στρατιώτες. Ένα νεωτερικό –για την εποχή– χόμπυ,
η ερασιτεχνική φωτογραφία, ενθαρρύνεται συστηματικά και επιδιώκεται να γίνει λαϊκό: φτηνές φωτογραφικές μηχανές τσέπης και φτηνά υλικά
εκτύπωσης διατίθενται στους φαντάρους, έτσι ώστε αυτοί να δημιουργήσουν ένα μεγάλο και ομοιόμορφο αναμνηστικό λεύκωμα της δύναμης και
της εξάπλωσης της ναζιστικής Γερμανίας. Οι εικόνες που στέλνουν στους δικούς τους –αλλά και οι αναμνήσεις που θα έχουν μετά την επιστροφή
τους από το μέτωπο– έχουν δημιουργηθεί με τη σκηνοθετική επίβλεψη του μηχανισμού προπαγάνδας που καθοδηγούσε ο Γ. Γκέμπελς. Το έντονο
ενδιαφέρον και η ανάμειξή του σε κάθε τι που αφορούσε την εικόνα και τον κινηματογράφο είναι ευρέως γνωστά και μελετημένα. Η έκθεση μας
προσέφερε τη δυνατότητα να δούμε το πόσο διεισδυτικά ήταν τα μέσα που χρησιμοποίησε, πόσο βαθιά ήταν τα αποτυπώματα της πολιτικής του.

Γιατί η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενδιαφέρεται για την έκθεση των φωτογραφιών αυτών;
Η ΔΙΝΕΠΟΚ αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικείωση των παιδιών και των εφήβων με τους μηχανισμούς παραγωγής της εικόνας, σταθερής
ή/και κινούμενης, στην ενθάρρυνση της κριτικής τους προσέγγισης σε αυτήν. Έχουμε δημιουργήσει εκπαιδευτικά προγράμματα που αξιοποιούν το
εθνογραφικό ντοκιμαντέρ για την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και, ταυτοχρόνως, ενισχύουν την κατανόηση των παιδιών σε ό,τι
αφορά τον οπτικό πολιτισμό που τα περιβάλλει, καθώς μπαίνουν τα ίδια στον ρόλο του σκηνοθέτη και καταλαβαίνουν βιωματικά πλέον τη δύναμη
και τη δυναμική της παραγωγής της εικόνας.

Σταυρούλα (Βίλλυ) Φωτοπούλου
Ιστορικός, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

This present volume is the proceedings of the international one-day conference that took place on April 12, 2019 at the Auditorium of the Acropolis
Museum as a parallel event of the exhibition “The Occupier’s Gaze: the Athens of the German Occupation in the photographic collection of Byron
Metos” organized by the Directorate of Modern Cultural Heritage, Fethiye Mosque, Roman Forum (until September 30, 2019).

What do an exhibition of photographs taken by German soldiers during the Occupation in Athens,
and its framing conference have to offer?
The photographs from the Byron Metos collection are not the typical historical photographic documents, where the viewer sees, imprinted,
very important moments of that period. From this perspective they are rather uninteresting. What makes them very interesting is exactly this
absence of the important. They do not speak of war or battle, not even from the German soldiers’ side, just as they do not tell of the difficult daily
life of Greeks during the Occupation. With their silence towards the most stirring events of the time, however, they irrefutably tell of one thing:
the image of the invincible Wehrmacht which the Nazi regime projected on the home front, and which served to promote the continuation of the
war, especially during the operations on the Russian Front (and the tremendous defeat they suffered there).
The exhibition projects the internalization of the Goebbelsian propaganda by the soldiers. A novelty hobby (for the time), amateur photography,
is systematically supported and is encouraged to become popular: cheap photographic pocket cameras and printing materials are put at the
disposal of the soldiers, so that they create a large and uniform souvenir album of the power and expansion of Nazi Germany. The pictures sent
to their friends and family –but also the memories they will have after they return from the front– have been created with the directorship and
oversight of the propaganda machine guided by Goebbels. His intense interest and involvement with anything pertaining to images and cinema
are widely known and studied. This exhibition gives us the opportunity to see how pervasive the means he used were, how deep the imprints
of his policy were.

Why is the Directorate of Modern Cultural Heritage interested in the exhibition of these photographs?
The Directorate places particular emphasis on the familiarization of children and young people with the mechanisms of image production, static
and/or moving, and the encouragement of their critical approach to it. We have created educational programmes which utilize ethnographic
documentary for projecting intangible cultural heritage and, at the same time, reinforcing the children’s understanding of anything concerning
the visual culture that surrounds them, as they themselves take the role of the director and experientially understand the power and dynamics
of image production.

Stavroula (Villy) Fotopoulou
Historian, Director, Directorate of Modern Cultural Heritage
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«Με το βλέμμα του κατακτητή: η Αθήνα της Κατοχής στις φωτογραφίες των Γερμανών στρατιωτών (1941-1944).»
Φωτογραφική έκθεση και ημερίδα
Στην έκθεση φωτογραφιών από τη συλλογή του Βύρωνα Μήτου παρουσιάστηκαν τον Δεκέμβριο του 2018 για πρώτη φορά στο Φετιχιέ Τζαμί
στην Αθήνα λήψεις Γερμανών στρατιωτών μεταξύ 1940 και 1944 στην κατοχική Αθήνα. Πρόκειται για μία έκθεση εξαιρετικά σημαντική και
επίκαιρη από πολλές απόψεις. Παρατηρούμε την οπτική των στρατιωτών αλλά και αυτήν της λογοκρισίας. Τι παρουσιάζεται και, ίσως ένα πιο
διαφωτιστικό ερώτημα είναι, τι δεν παρουσιάζεται. Απεικονίζεται κάτι στις φωτογραφίες, το οποίο δεν θα έπρεπε να αποτυπωθεί και είτε
τυχαία, είτε σκόπιμα δεν λογοκρίθηκε;
Η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε από τους εθνικοσοσιαλιστές ευρέως ως διαδεδομένο μέσο προπαγανδιστικής σκηνοθεσίας. Είναι εμφανής
η πρόθεση του μηνύματος που μεταδίδεται με τη χρήση της εικόνας. Ιδιοποιημένος θαυμασμός για την κλασική αρχαιότητα χωρίς να ισχύει το
ίδιο για τον πληθυσμό της εποχής εκείνης, παρελάσεις, ομαδικές φωτογραφίες σε πλατείες και δρόμους που μοιάζουν με απόκοσμο φόντο. Η
εξαθλίωση, η πείνα και η φτώχεια αποτυπώνονται το πολύ ως φολκλορικά στοιχεία ή τυχαία και στο περιθώριο, με αποτέλεσμα να ξεφύγουν
από το μικροσκόπιο της λογοκρισίας.
Η ανάδειξη των μηχανισμών της προπαγάνδας και της σκηνοθεσίας, η προσεκτική εξέταση και χρήση του οπτικού υλικού αποκλειστικά για
τους σκοπούς μιας μόνο φαινομενικά τεκμηριωμένης απεικόνισης: τίποτε από τα παραπάνω δεν έπαψε να είναι επίκαιρο στον πλημμυρισμένο
από εικόνες πραγματικό (και διαδικτυακό) κόσμο μας.
Για τον λόγο αυτό, η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα στήριξε με χαρά την ημερίδα που πλαισίωσε την έκθεση
από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον. Ένα μεγάλο ευχαριστώ της Πρεσβείας στους υπεύθυνους της πρωτοβουλίας
αυτής και στους διοργανωτές, ιδιαίτερα στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, στο Σωματείο Άνθη
της Πέτρας, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών και στους πολυάριθμους αφανείς συντελεστές, χωρίς τους οποίους η παρούσα έκδοση δεν
θα μπορούσε να λάβει σάρκα και οστά.

Πρέσβης Dr Ernst Reichel
Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα

"The Occupier’s Gaze: Athens in the Photographs of the German Soldiers (1941-1944)." Exhibition and Conference
The exhibition of the photographs in the Metos collection that took place at the Fethiye Mosque, Athens, in December 2018, showed pictures taken by German soldiers between 1940 and 1944 in occupied Athens for the first time. In many ways, this was a very important and
timely exhibition. We can observe the perspective of the soldiers but also that of the censorship: What is it that is shown and −perhaps an
even more illuminating question– what is it that remains hidden? Is there anything in those photos that should not have been captured but
somehow managed to escape censorship, whether by chance or on purpose?
Photography was widely used by the National Socialists as a popular means of propaganda staging. The intention of the message conveyed
through the photograph is obvious. An appropriated admiration for classical antiquity with no matching admiration for the modern-day
population, with parades and group photographs in squares and streets forming an eerie backdrop. Wretchedness, hunger and poverty are
captured mostly as folklore or accidental and marginal elements and in effect manage to avoid falling under the microscope of censorship.
Bringing forth the propaganda and staging devices, carefully examining the use of visual material exclusively with the aim of creating a
seemingly substantiated depiction of reality, all those issues are still topical in our image-saturated real (and virtual) world.
For this reason, the Embassy of the Federal Republic of Germany in Athens supported the Conference accompanying this exhibition, with
resources coming from the German-Greek Fund for the Future. A big thank you from the Embassy to the people behind this initiative and the
organizers, especially the Directorate of Modern Cultural Heritage of the Ministry of Culture, the Association Anthi tis Petras, the Ephorate of
Antiquities of Athens and the numerous other unseen contributors, without whom the present edition would not have materialized.

Ambassador Dr Ernst Reichel
Embassy of the Federal Republic of Germany in Athens
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Η διεθνής ημερίδα με τίτλο «Με το βλέμμα του κατακτητή: η Αθήνα στις φωτογραφίες των Γερμανών στρατιωτών, 1941-1944» την Παρασκευή
12 Απρίλιου 2019 αποτέλεσε μια καινοτόμο πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ που είχε ως στόχο
την ανάδειξη του ρόλου της λογοκρισίας και της προπαγάνδας στη διαμόρφωση μιας παραμορφωτικής εικόνας της κατοχικής Αθήνας.
Η συμμετοχή σημαντικών ειδικών επιστημόνων της ημεδαπής και της αλλοδαπής συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός πλούσιου διαλόγου, φώτισε
τις αθέατες πλευρές ενός άγνωστου μέχρι σήμερα –τουλάχιστον στο ευρύτερο κοινό– κεφαλαίου της σύγχρονης ιστορίας μας, εμπλουτίζοντας
την ιστορική γνώση με επιπρόσθετα υλικά και άυλα τεκμήρια.
Μέσα από τις εργασίες της ημερίδας, όπως αποτυπώνονται και στον παρόντα τόμο, αναδείχτηκε το δίπολο ανάμεσα στις φωτογραφίες των
Ελλήνων φωτογράφων που αποτύπωσαν με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο τα δεινά και τις συμφορές του λαού της Αθήνας και τις φωτογραφίες
των Γερμανών στρατιωτών που στόχευαν στην απόκρυψη της πραγματικής εικόνας και την εμφάνιση μιας άλλης, που εξυπηρετούσε τη
στρατηγική της ναζιστικής προπαγάνδας. Πυρηνικό στοιχείο της κίβδηλης εικόνας του «κατοχικού» φακού ήταν η εξαφάνιση κάθε ίχνους της
τραγωδίας που υπέστη ο ελληνικός λαός την περίοδο της γερμανικής κατοχής.
Η έκθεση με τίτλο «Με το βλέμμα του κατακτητή: η Αθήνα της Κατοχής στη φωτογραφική συλλογή του Βύρωνα Μήτου» πάνω στην οποία
«οικοδομήθηκε» η ημερίδα, προσφέρει μέσα από το φωτογραφικό της υλικό εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες –πέραν των άλλων– και για
το δομημένο περιβάλλον και ως εκ τούτου, μπορεί να αποτελέσει πεδίο ανάγνωσης και άντλησης γνώσης και για άλλα μέρη του πολιτιστικού
σώματος, συμπληρωματικών εκείνου της ιστορίας. Η ολιστική προσέγγιση μιας περιόδου, η οποία σηματοδοτεί και την αρχή του τέλους της
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, δεν εμπλουτίζει μόνο τη συνολική εικόνα που έχουμε γι’ αυτήν, αλλά τροφοδοτεί πολύμορφα και το αισθητήριο
της ιστορικής μας αντίληψης.

Γιάννης Τσιαούσης
Πρόεδρος του Σωματείου «Φίλοι Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής – ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»
Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

The international conference ˝The Occupier’s Gaze: Athens in the Photographs of the German Soldiers, 1941-1944˝ that took place on Friday, 12 April 2019 was an innovative initiative of the Directorate of Modern Cultural Heritage, Ministry of Culture and Sports, aiming to bring
to the fore the role of censorship and propaganda in creating a distorted picture of Athens during the Occupation.
The contributions offered by specialists and scientists from Greece and abroad have helped in developing a rich dialogue and shedding
light on some lesser known aspects of a yet unknown –at least to wider audiences– chapter of our modern history, enriching historical
knowledge by offering additional materials as well as non-material evidence.
Through the conference proceedings, as recorded in the present volume, we can distinguish a duality between the photographs taken by
Greek photographers who captured, in a most realistic manner, the suffering and ordeal of the people of Athens and the photographs taken
by German soldiers who aimed to conceal the real picture and instead create a false one in line with the strategy of the German propaganda
apparatus. A core element of this deceitful image of the occupier’s lens was to eliminate every trace of the tragedy suffered by the Greek
people during the German Occupation.
The exhibition “The Occupier's Gaze: the Athens of the German Occupation in the photographic collection of Byron Metos” on which the
conference was built, provided a photographic material that offers extremely useful information about –inter alia– the constructed environment, and can therefore become a field for reading and drawing knowledge that is also useful to other parts of the cultural body that complement history. The holistic approach of a period that marked the beginning of the end for traditional architecture, apart from contributing
to the big picture of architecture, also serves as food for thought informing our historical insight in many ways.

Giannis Tsiaousis
Chairman of the Association Friends of Traditional Architecture – ANTHI TIS PETRAS
Associate Professor, School of Medicine, University of Crete
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Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, ένα σύγχρονο ανθρωποκεντρικό μουσείο, σχεδιάζει και υλοποιεί μεταξύ άλλων δράσεις που προάγουν
την ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα ιστορίας, πολιτιστικής κληρονομιάς και τέχνης, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως εμπνευστή και
κινητήρια δύναμη της δημοκρατίας, της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης. Δράσεις που φωτίζουν παραμελημένες ή παραγνωρισμένες
πτυχές της ιστορίας και του πολιτισμού μας, που προσκαλούν και προκαλούν τον επισκέπτη για διαφορετικές προσεγγίσεις και αναγνώσεις
από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αναδεικνύοντας παράλληλα άγνωστο πρωτογενές υλικό.
Στο πλαίσιο αυτό, μετά την επιτυχημένη διοργάνωση της περιοδικής έκθεσης του Μουσείου μας «Στο περιθώριο του πολέμου: Η Θεσσαλονίκη
της Κατοχής (1941-1944) μέσα από τη φωτογραφική συλλογή Βύρωνα Μήτου» το 2016 και των παράλληλων επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων που τη συνόδευσαν (διεθνής ημερίδα, στρογγυλές τράπεζες, εκπαιδευτικά προγράμματα), συνεργαστήκαμε με τη Διεύθυνση
Nεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ για να παρουσιάσουμε από κοινού ένα άλλο τμήμα της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας και σπάνιας
συλλογής του Μήτου που αφορούσε την Αθήνα εκείνης της περιόδου. Αποτέλεσμα της συνέργειας αυτής η περιοδική έκθεση «Με το βλέμμα
του κατακτητή: η Αθήνα της Κατοχής στη φωτογραφική Συλλογή του Βύρωνα Μήτου» (Φετιχιέ Τζαμί, 2018-2019), η οποία συνοδεύτηκε από
δίγλωσσο επιστημονικό κατάλογο και διεθνή επιστημονική ημερίδα υπό τον τίτλο «Με το βλέμμα του κατακτητή: η Αθήνα της Κατοχής στις
φωτογραφίες των Γερμανών στρατιωτών 1941-1944.»
Ιδιαίτερα ευτυχείς κρατάμε στα χέρια μας τον τόμο των πρακτικών της ημερίδας, στην οποία συμμετείχαν έγκριτοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί,
ιστορικοί, ιστορικοί της τέχνης, της φωτογραφίας, αρχαιολόγοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρακαταθήκη και για τις μελλοντικές γενιές
με στόχο τη διατήρηση και μετάδοση της συλλογικής μνήμης με ελεύθερη και κριτική πάντοτε ματιά.
Θερμές ευχαριστίες για την άψογη συνεργασία και το άρτιο αποτέλεσμα εκφράζω για άλλη μία φορά στους συναδέλφους μου στη Διεύθυνση
Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στο Μουσείο Ακρόπολης και τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Παντερμαλή
για την κάθε είδους υποστήριξη και φιλοξενία, καθώς και σε όλους του συνεργαζόμενους φορείς, χορηγούς και υποστηρικτές.
Με την ευχή για ειρηνική συνύπαρξη, συμβίωση και συνεργασία των λαών.

Δρ Αγαθονίκη Τσιλιπάκου
Προϊσταμένη Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

The Museum of Byzantine Culture, a contemporary human-centred museum, has been planning and implementing, among other work,
activities that promote public awareness on issues relating to history, cultural heritage and art, pointing to their role in inspiring and motivating democracy, education and lifelong learning. Such activities can shed light on neglected or disregarded aspects of our history and
culture, inviting and challenging the visitor to participate in variated approaches and readings from different vantage points, at the same
time displaying primary material that has remained unknown.
In this context, having successfully organized a temporary exhibition in 2016 entitled “On the Margins of War: Thessaloniki under the German Occupation (1941-1944) through the Photographic Collection of Byron Metos” in our Museum, as well as various parallel research and
educational activities (international conference, round tables, educational programmes), we worked with the Directorate of Modern Cultural
Heritage of the Ministry of Culture and Sports in order to present together another part of the extremely interesting and rare collection
of Byron Metos, concerning the city of Athens of that period. The outcome of this cooperation was the temporary exhibition entitled “The
Occupier’s Gaze: The Athens of the German Occupation in the Photographic Collection of Byron Metos” (Fethiye Mosque, 2018-2019), which
was accompanied by a bilingual research catalogue and an international conference under the title: “The Occupier’s Gaze: Athens in the
Photographs of the German Soldiers, 1941-1944.”
We are very happy to hold in our hands the volume of the proceedings of that conference which was attended by distinguished researchers,
academics, historians of art and photography and archaeologists from both Greece and abroad, which will be a useful source of information
for future generations, serving to preserve and transfer collective memory, always with an open and critical mind.
I would like to once more thank my colleagues at the Directorate of Modern Cultural Heritage and the Museum of Byzantine Culture for
their invaluable cooperation and the excellent outcome; the Acropolis Museum and its President, Dimitris Pantermalis, for their support and
hospitality, as well as all the other contributing organizations, sponsors and supporters.
Wishing for a peaceful coexistence, partnership and cooperation between the peoples.

Dr Agathoniki Tsilipakou
Director of the Museum of Byzantine Culture
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RESEARCH CAPABILITIES”
WITH “UNPLEASANT SURPRISES”

ΓΕΡΜΑΝΟΊ ΑΡΧΑΙΟΛΌΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΉ 1

GERMAN ARCHAEOLOGISTS IN GREECE
DURING THE OCCUPATION1

Αλεξάνδρα Κάνκελαϊτ
Δρ Αρχαιολογίας, Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο

Alexandra Kankeleit
Archaeologist PhD, Deutsches Archäologisches Institut

Στις 27 Απριλίου 1941 η Αθήνα κατελήφθη από τη Βέρμαχτ και στην Ακρόπολη υψώθηκε ο αγκυλωτός σταυρός. Η κατοχή της Ελλάδας διήρκεσε
τρεισήμισι χρόνια και έφερε θάνατο, πείνα, αρπαγές και κάθε είδους
καταστροφές. Τον Οκτώβριο του 1944 ο ελληνικός λαός βρισκόταν σε
βαθιά απελπισία και βαθιά διχασμένος, χωρίς να έχει τον χρόνο να
συνέλθει από τις βαρβαρότητες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

On 27 April 1941 Athens was occupied by the Wehrmacht and
the swastika flag was raised on the Acropolis. The Οccupation of
Greece lasted three and a half years and brought about death, hunger, plunder and destruction of all sorts. In October 1944 the Greek
people were in great despair and deeply divided, and had only a
short time in which to recover from the cruelties of World War ΙΙ
before the Civil War began.

Η ανυπόφορη κατάσταση και τα φριχτά γεγονότα της εποχής δεν εμπόδισαν Γερμανούς αρχαιολόγους να συνεχίσουν και μάλιστα να εντείνουν
τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα. Στο ακόλουθο άρθρο θα αναφερθώ στις συνθήκες, εντός των οποίων δραστηριοποιούνταν, στους στόχους
της δουλειάς τους καθώς και στη συνεργασία με τους Έλληνες συναδέλφους. Θα επικεντρωθώ ιδιαίτερα στην τύχη των ελληνικών αρχαιοτήτων
κατά την Κατοχή. Ένα ακόμη σημείο που θα θίξω αφορά τον τρόπο που
οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι αντιλαμβάνονταν τη δράση τους αλλά και τα
γεγονότα του πολέμου μεταπολεμικά (Εικ. 1).

The unbearable situation and the atrocities during the war did not
deter German archaeologists from continuing and even increasing
their activities in Greece. In this paper I will describe the conditions
in which they operated, the goals of their work and the cooperation
with their Greek colleagues. I will specifically focus on the fate of
Greek antiquities during the Οccupation. I will also examine how
those archaeologists made sense of their actions and the war during the postwar period (Fig. 1).

Η Ελλάδα πριν και μετά την Κατοχή –
Εντυπώσεις ξένων επισκεπτών

Greece before and after the Οccupation –
Impressions of foreign visitors

Το καλοκαίρι του 1939, λίγους μήνες πριν το ξέσπασμα του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, ο Αμερικανός συγγραφέας Χένρι Μίλερ εγκατέλειψε το Παρίσι για ένα ταξίδι στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του ο Μίλερ ανέπτυξε σταδιακά μια δυσαρέσκεια για τους πολλούς
ξένους επισκέπτες που συναντούσε στη χώρα, χωρίς διάκριση μεταξύ
Βρετανών, Γερμανών ή Γάλλων. Αυτό που τον ενοχλούσε κυρίως ήταν η
παρουσία τόσων πολλών αρχαιολόγων όπως δείχνει και η ακόλουθη
αναφορά:
Μια αναγεννημένη Ελλάδα μπορεί πολύ ευνόητα να αλλάξει όλη
τη μοίρα της Ευρώπης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται αρχαιολόγους
–χρειάζεται γεωπόνους. Μια πράσινη Ελλάδα μπορεί να δώσει
ελπίδα σε έναν κόσμο που τώρα κατατρώγεται και σαπίζει.2

In summer 1939, a few months before the outbreak of World War ΙΙ,
the American author Henry Miller left Paris to visit Greece. During
his stay, Miller grew vexed with the number of foreign tourists he
encountered in Greece, without differentiating between the British,
the Germans or the French. What annoyed him mainly was the
presence of so many archaeologists, as is evident in the following
passage:

Το 1939 ο Μίλερ επισκέφτηκε τον φίλο του Λώρενς Ντάρελ3 στην
Κέρκυρα και έκανε πολλά ταξίδια εντός Ελλάδας, μεταξύ άλλων στην
Πελοπόννησο 4 και στην Κρήτη για να γνωρίσει καλύτερα τον τόπο και
τους ανθρώπους του. Κατά τη διάρκεια της εννιάμηνης παραμονής του
γνώρισε μια χώρα που μπορεί να ήταν φτωχή, ήταν όμως γεμάτη ομορφιά
και ελπίδα (Εικ. 2).

In 1939, Miller visited his friend Lawrence Durrell 3 in Corfu and
made many trips within Greece, visiting, among other places, the
Peloponnese and Crete in order to become familiar with the place
and its people. In his nine-month stay he saw a country that was
poor but brimming with beauty and hope (Fig. 2).

A revivified Greece can very conceivably alter the whole destiny of Europe. Greece does not need archaeologists –she
needs arboriculturists. A verdant Greece may give hope to a
world now eaten away by white-heart rot.2
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Εικ. 1. Εξώφυλλο της περιοδικής έκδοσης Deutsches Wollen, της οργάνωσης εξωτερικού του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος της Γερμανίας (NSDAP),
3/7 Ιουλίου 1941, συγγραφέας: Βάλτερ Βρέντε. © Βαυαρία, Βαυαρικό Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών (παραχώρηση του προϊσταμένου Χέρμαν Άουερ).
Fig. 1. Cover of the magazine Deutsches Wollen issued by the foreign branch of Germany’s National Socialist Party (NSDAP/AO),
3/7 July 1941, author: Walther Wrede. © Bavaria, Bavarian Ministry for the Economy and the Interior (courtesy of Hermann Auer, Head).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΝΚΕΛΑΪΤ
«ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ» ΜΕ «ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ»
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Εικ.2. Ο Χένρι Μίλερ στο λιμάνι της Ύδρας τον Νοέμβριο 1939,
φωτογραφημένος από τον Γιώργο Σεφέρη.
© Φωτογραφικό αρχείο Γιώργος Σεφέρης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
Fig. 2. Henry Miller at the port of Hydra in November 1939,
photograph taken by Giorgos Seferis. © Photographic archive of
Giorgos Seferis, National Bank of Greece Cultural Foundation.

Εικ.3. Ο Κέβιν Άντριους στο κάστρο Ακροκορίνθου. © Getty Images.
Fig. 3. Kevin Andrews at the Acrocorinth Castle. © Getty Images.

Περίπου δέκα χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου, επισκέφτηκε την Ελλάδα ο Βρετανο-Αμερικανός Κέβιν Άντριους (Εικ. 3). Ως
αρχαιολόγος ενδιαφερόταν για τις μεσαιωνικές οχυρώσεις στην Πελοπόννησο 4, ως χρονογράφος αφουγκράστηκε με προσοχή το χρώμα και
τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Στο βιβλίο του Η πτήση του Ίκαρου [The
flight of Ikaros] καταγράφει τις εντυπώσεις του από το 1948 έως το 1951.
Παρουσιάζει ένα έθνος κατακερματισμένο, εσωτερικά και εξωτερικά
διχασμένο, γεμάτο δυσπιστία. Σε ένα σημείο περιγράφει και το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο είχε παραμείνει κλειστό για οκτώ χρόνια λόγω του πολέμου. Σε ένα τραπέζι στο γραφείο του διευθυντή Χρήστου Καρούζου βρίσκεται το πάνω μέρος του Ηνίοχου των Δελφών.
Ήταν ακόμη υγρός και μύριζε από τα πολλά χρόνια που ήταν κρυμμένος
στη γη. Η εικόνα του κατακερματισμένου και σκουριασμένου Ηνίοχου
αντικατοπρίζει συμβολικά την κατάσταση της Ελλάδας εκείνη την εποχή.5

Approximately ten years later, during the Civil War, the British-American Kevin Andrews visited Greece (Fig. 3). As an archaeologist he
was interested in medieval fortifications in the Peloponnese,4 and
as a chronicler he took note of the colour and the uniqueness of the
region. In his book The Flight of Ikaros, he recorded his impressions
between 1948 and 1951. He wrote of a nation that was fragmented,
internally and externally divided, full of mistrust. At one point he
described the National Archaeological Museum, which had been
closed for eight years due to World War II and the Civil War. On a
table in the office of the Director Christos Karouzos stood the upper part of the Charioteer of Delphi. The statue was still moist and
smelled from its long period of burial. The image of the broken and
rusted Charioteer symbolized the situation Greece was caught up
in at that time.5

Τι συνέβη μεταξύ του 1939 και 1948; Δεν είναι βεβαίως δυνατό να δοθεί
εδώ μια πλήρης εικόνα –τα αρχεία του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου ωστόσο δίνουν λεπτομερείς και σημαντικές πληροφορίες σχετικά
με τις φιλοδοξίες και τις δραστηριότητες των Γερμανών αρχαιολόγων
στην Ελλάδα της εποχής. Ακολούθως θα ασχοληθώ με την ομάδα των
ανθρώπων που εκείνον τον καιρό είχαν ιδιαίτερη πολιτισμική και πολιτική επιρροή στα ζητήματα της Ελλάδας.

What had happened between 1939 and 1948? It is not easy to give a
full account here –the archives of the German Archaeological Institute (DAI), however, give detailed and important information about
the ambitions and the activities of the German archaeologists in
Greece at that time. Thus, I will turn my attention to that group of
people who exercised significant cultural and political influence on
the matters concerning Greece during the period.
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Αρχαιολογικές δραστηριότητες κατά την Κατοχή:
Σχέδια και προετοιμασία

Archaeological activities
during the Οccupation: Plans and preparations

Η εισβολή της Βέρμαχτ τον Απρίλιο του 1941 στην Ελλάδα δεν βρήκε
το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο απροετοίμαστο. Η αλληλογραφία
μεταξύ Βερολίνου και Αθήνας δείχνει ότι και από τις δυο πλευρές επιδιωκόταν ένα όσο το δυνατό μεγαλύτερο όφελος. Η επέκταση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου
Αθηνών συνοδεύτηκε και από την αύξηση του προϋπολογισμού και του
προσωπικού. Υπό την αιγίδα και με τη συμπαράσταση της Βέρμαχτ πραγματοποιήθηκαν σχέδια που μέχρι τότε φάνταζαν αδύνατα.

The Wehrmacht invasion of Greece in April 1941 did not find the
German Archaeological Institute (DAI) unprepared. Correspondence
between Berlin and Athens shows that both sides tried to gain as
much as possible from the situation. The responsibilities and tasks
of the DAI at Athens expanded alongside an increase in budget and
staff. Under the auspices and the backing of the Wehrmacht, many
projects that had seemed impossible in the past became a reality.
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Εικ. 4. Μάρτιν Σέντε (1883-1947).
© ΓΑΙ, Κεντρικό Αρχείο.
Fig. 4. Martin Schede (1883-1947).
© DAI, central archive.

Εικ. 5. Βάλτερ Βρέντε (1893-1990).
© ΓΑΙ, Κεντρικό Αρχείο.
Fig. 5. Walther Wrede (1893-1990).
© DAI, central archive.

Ήδη στις 5 Μαΐου του 1941 ο τότε πρόεδρος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, Μάρτιν Σέντε (Εικ. 4), έστειλε στον πρώτο διευθυντή
του ΓΑΙ Αθηνών, Βάλτερ Βρέντε (Εικ. 5), ένα εκτενές κείμενο με τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες στην Ελλάδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειχνε για
τα καθήκοντα της Υπηρεσίας για την Προστασία Έργων Τέχνης (η επονομαζόμενη Kunstschutz):6
Θα έχετε πιθανόν ήδη ενημερωθεί ότι έχω προβεί εδώ και καιρό
σε ενέργειες προώθησης της Kunstschutz στην Ελλάδα. Ο υπουργός του Ράιχ Ρουστ απευθύνθηκε στην ανώτατη διοίκηση της
Βέρμαχτ και τους απέστειλε ήδη μια λίστα προσωπικοτήτων ικανών για τη δουλειά που είχα προκαθορίσει. Επίσης εγκαίρως
ήρθα σε επαφή με τον κόμη Μέτερνιχ,7 ο οποίος είναι ο υπεύθυνος ολόκληρου του στρατεύματος σχετικά με ζητήματα προστασίας
της τέχνης, και του ανέφερα ορισμένους ανθρώπους. Σε αυτούς
ανήκει επί παραδείγματι ο Σένεμπεκ,8 ο οποίος είναι πιθανόν ήδη

Εικ. 6. Καρλ Κύμπλερ (1897-1990).
© ΓΑΙ Αθηνών D-DAI-ATH-Kerameikos-01030.
Fig. 6. Karl Kübler (1897-1990).
© DAI at Athens D-DAI-ATH-Kerameikos-01030.

On 5 May 1941, Martin Schede (Fig. 4), then president of the German
Archaeological Institute, sent a lengthy document to the First Director
of the DAI at Athens, Walther Wrede (Fig. 5), containing plans for future
activities in Greece. He was particularly interested in the work of the
Kunstschutz, an organisation ostensibly responsible for protecting
works of art:6
You might already know that I took steps to promote the Kunstschutz in Greece long ago. Reich Minister Rust has spoken
with Wehrmacht High Command and has already sent them a
list of personalities who would be capable of undertaking the
task I envisioned. I also contacted Count Metternich,7 who is
responsible in the entire army for matters related to the protection of art, and I mentioned certain persons. Among them
is, for example, Schönebeck,8 who is likely to have arrived in
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στην Ελλάδα. Εντωμεταξύ πρέπει να έφτασαν στην Ελλάδα και ο
κόμης Μέτερνιχ με τον υπασπιστή του, φον Τίσοβιτς.9
Όλοι βεβαίως είναι απολύτως σύμφωνοι, ότι, σχετικά με οποιαδήποτε αρχαιολογικά ζητήματα προκύψουν κατά την κατοχή, το
Ινστιτούτο θα έχει τον πρώτο λόγο. […]
Απολύτως πρωτεύον θέμα θεωρώ την εκμετάλλευση της κατάστασης ώστε να αποκτήσουμε, για ιστορικο-τοπογραφικές έρευνες,
αεροφωτογραφίες αρχαιολογικών θέσεων. Γι’ αυτό τον λόγο θα
έρθω σε επαφή με το Γενικό Επιτελείο της Λουφτβάφε με το οποίο
υπάρχει ήδη συνεργασία.10
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Πιο κάτω ο Σέντε αναφέρει ότι «πιθανότατα μπορεί να ξαναξεκινήσει
άμεσα η έρευνα στην Ολυμπία.»11 Την ίδια μέρα ο Βάλτερ Βρέντε γράφει
μια αναφορά σχετικά με την κατάσταση στην Αθήνα για τον πρόεδρο
του ΓΑΙ:
Από τους μέχρι τούδε γνωστούς συνάντησα τους Κράικερ12 και
Ντόλγκερ,13 διερμηνείς του στρατεύματος, και τον φον Σένεμπεκ,
ανώτατο αξιωματικό για την προστασία των μνημείων. Ο Μπρόμερ14
έπεσε με τους αλεξιπτωτιστές στον Ισθμό της Κορίνθου […]. Οι
αρχαιολόγοι συνεχίζουν να κάνουν ξεναγήσεις στην Ακρόπολη15
(Εικ. 7).
[…] Πρέπει να επανεδραιώσουμε τις σχέσεις μας με τους Έλληνες
αρχαιολόγους. Η ατυχής εξαίρεση εδώ είναι το ζεύγος Καρούζου,16
γράμμα των οποίων προς εσάς, το οποίο έλαβα την ημέρα της
εισόδου των γερμανικών στρατευμάτων, εσωκλείω εδώ.17 Το
περιεχόμενό του αντικατοπτρίζει τη γνωστή πλέον στάση τους:
οι Γερμανοί αρχαιολόγοι δεν είναι δυνατό να λογοδοτούν ούτε
στην κ. Καρούζου σχετικά με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
ούτε και στον κ. Καρούζο σε επίπεδο Εφορείας.18

Greece already. Meanwhile, Count Metternich and his adjutant von Tieschowitz must have arrived in Greece, too.9
They all, of course, agree that the Institute will have the first
say on all matters relating to archaeology that might come up
during the Οccupation. […]
What I consider an absolute priority is to take advantage of the
situation in order to obtain aerial photographs of archaeological sites for historical/topographical surveys. I will therefore
get in touch with the Luftwaffe General Staff with which we
have already cooperated in the past.10
At another point, Schede mentions that “in all likelihood, archaeological research can resume immediately in Olympia.”11 On the
same day, Walther Wrede wrote a report regarding the situation in
Athens addressed to the President of the DAI:
Out  of  the  people  we  currently  know,  I  met  Kraiker12 and
Doelger13, both army interpreters, and von Schoenebeck, Senior
Monument Protection Officer. Brommer14 jumped with the
parachutists at the Isthmus of Corinth […]. The archaeologists
continue their guided tours on the Acropolis15 (Fig. 7).
[…] We need to re-establish our relationship with Greek archaeologists. The unfortunate exception here is the Karouzos
couple,16 a letter from whom you can find enclosed; the letter
is addressed to you and I received it on the day of the invasion
of the German forces.17 Its content reflects their long-held
attitude: the German archaeologists cannot depend on either
Mrs Karouzou as regards the National Archaeological Museum nor on Mr Karouzos as regards the Ephorate.18

Εικ.7. Ο Κουρτ Γκεμπάουερ, συνεργάτης του ΓΑΙ Αθηνών, με τον Μαξ Σμέλινγκ στην Ακρόπολη το Μάιο του 1941.

© Προσωπικό αρχείο του Κουρτ Γκεμπάουερ, στην κατοχή του εγγονού του Gregor Gebauer.
Fig. 7. Kurt Gebauer, who worked with the DAI at Athens, with Max Schmeling on the Acropolis in May 1941.

© Kurt Gebauer’s personal archive, in the possession of his grandson Gregor Gebauer.
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Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι το ζεύγος Καρούζου είχε δηλώσει ρητά
την επιθυμία του να παραιτηθεί της ιδιότητάς του ως μέλους του ΓΑΙ
αμέσως μετά από την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων (Εικ.8).

It should be noted here that the Karouzos couple had expressed
their wish to give up their membership of the DAI immediately after
the German troops invaded Greece:
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Εικ. 8. Γράμμα των Σέμνη και Χρήστου Καρούζου της 27ης Απριλίου 1941. © ΓΑΙ, Κεντρικό Αρχείο, Βιογραφικό ντοσιέ Χρ. Καρούζου.19
Fig. 8. Letter by Semni and Christos Karouzos dated 27 April 1941. © DAI Berlin, central archive (AdZ), Biographical Dossier of Ch. Karouzos.

Στις 26 Μαΐου 1941, ο δεύτερος διευθυντής του ΓΑΙ Αθηνών και υπεύθυνος της ανασκαφής στον Κεραμεικό Καρλ Κύμπλερ (Εικ. 6) έγραφε
σε μια αναφορά του στα κεντρικά του ΓΑΙ στο Βερολίνο:

To Mr Wrede, Director of the German Archaeological Institute
at Athens
Fidiou 1, Athens
We would be very grateful if you can ensure that the attached
notification regarding the termination of our membership
from the Institute is forwarded to the Institute’s Head Office
in Berlin.
Semni Karouzou
Ch. Karouzos.19 (Fig. 8)

Να σημειωθεί ότι οι ανασκαφές στην Ολυμπία (Σλάιφ, Κούντζε,
Άιλμαν, Σίσσεροτ) 20 και στον Κεραμεικό (Κύμπλερ, Γκεμπάουερ) 21
έχουν ήδη ξαναξεκινήσει. Ζήτησα από τον διοικητή της οπισθοφυλακής να μεριμνήσει ώστε το Ινστιτούτο να έχει ελεύθερη πρόσβαση και απεριόριστες ερευνητικές δυνατότητες στις θέσεις όπου
διεξάγει ανασκαφές το ΓΑΙ αλλά και σε όλους τους αρχαιολο-

Despite Wrede’s threat, the Karouzos couple were not removed
from their office in the Archaeological Service. On the contrary, in
1942 Karouzos was made Director of the National Archaeological
Museum. This could mean that spoken threats were often without
consequences and in certain cases the DAI’s archaeologists and
partners would try to reach a middle ground.

Παρά την απειλή που διατυπώνει ο Βρέντε εδώ, το ζεύγος Καρούζου δεν
απομακρύνθηκε από τη θέση του στην υπηρεσία. Το 1942 μάλιστα ο
Καρούζος αναβαθμίστηκε σε διευθυντή του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου. Τούτο θα μπορούσε να εκληφθεί ως ένδειξη ότι οι προφορικές
απειλές συχνά δεν είχαν επιπτώσεις και σε μερικές περιπτώσεις αρχαιολόγοι και συνεργάτες του ΓΑΙ αναζητούσαν μία μέση λύση.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΝΚΕΛΑΪΤ
«ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ» ΜΕ «ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ»

γικούς χώρους στην Ελλάδα, καθώς και σε περιοχές τοπογραφικών και ιστορικο-τοπογραφικών ερευνών του Ινστιτούτου.
Με αυτό προσπαθώ να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις σε
περίπτωση περαιτέρω κατοχής της χώρας από τους Ιταλούς.
Η λίστα των θέσεων που μας ενδιαφέρουν έχει μεγαλώσει σε
σχέση με αυτή που ήδη έχουμε στείλει, έχουμε προσθέσει την
Αίγινα, τις Κυκλάδες, την Αργολίδα μαζί με την Επίδαυρο, την
Αττική, την Ήλιδα, την Κωπαΐδα, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.
Αν επιθυμούμε να επεκτείνουμε και να εμβαθύνουμε τις έρευνες και τις ανασκαφές μας στην Ελλάδα, θα είναι μάλλον αδύνατο
να αποφύγουμε την απόκτηση ενός αυτοκινήτου για το Ινστιτούτο δεδομένης και της ιδιαίτερα τεταμένης κατάστασης των
συγκοινωνιών στη χώρα. […]
[Ο Βέλτερ22] τα πάει περίφημα και συμμετέχει ενεργά στην
οργάνωση ξεναγήσεων και στην έκδοση με το Ινστιτούτο ενημερωτικών φυλλαδίων για το στράτευμα. Έχουμε την πρόθεση να
τον αποστείλουμε στην Αίγινα ως επόπτη και προστάτη των
συμφερόντων μας στο νησί.23

On 26 May 1941, Karl Kübler (Fig. 6), Second Director of the DAI at
Athens and head of the excavation of Kerameikos, wrote in one of
his reports to the DAI’s Headquarters in Berlin:
It should be noted that the excavations in Olympia (Schleif,
Kunze, Eilmann, Süsserott) 20 and of Kerameikos (Kübler,
Gebauer) 21 have already been resumed. I asked the Commander
of the Army Rear Area to see that the Institute has free access
and unlimited research capabilities at the DAI’s excavation
sites and all the archaeological sites in Greece, as well as at
areas where topographical and historical topographical work
is being carried out by the Institute. My intention is to avoid any
unpleasant surprises if the Italians occupy further territory in
the country. The list containing the sites of interest has become
longer than the one we had already sent, as we have added
Aegina, the Cyclades, Argolida and Epidauros, Attica, Ilida,
Kopaida, Macedonia and Thessaly. If we wish to expand and
deepen the research and excavation sites in Greece, it will
be impossible without a vehicle for the Institute, given the
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Εικ. 9. Αρχαιολογικές δραστηριότητες στην Ελλάδα κατά την Κατοχή: κύκλος των υπεύθυνων πρωταγωνιστών. © Α. Κάνκελαϊτ: από πάνω και προς τα δεξιά:

(1) ΓΑΙ Αθηνών, (2) Υπουργείο Εξωτερικών – Τμήμα Πολιτισμού, (3)Υπάλληλοι της «Ανασκαφής του Φύρερ,»
(4) Κληρονομιά των Προγόνων,(5) Κλιμάκιο Ειδικού Αποσπάσματος Ρόζενμπεργκ, (6) Μεμονωμένοι υπάλληλοι της Βέρμαχτ,
(7) Υπηρεσία για την Προστασία των Έργων Τέχνης της Βέρμαχτ, (8) Ανεξάρτητοι αρχαιολόγοι.
Fig. 9. Archaeological activities in Greece during the Οccupation: the circle of protagonists in charge. © A. Kankeleit; from top to right:
(1) DAI at Athens, (2) Ministry of Foreign Affairs – Department of Culture, (3) Employees of the “Führer’s Excavation,” (4) NS cultural organization “Ahnenerbe” (Ancestral
Heritage), (5) Reichsleiter Rosenberg Taskforce (ERR), (6) Individual Wehrmacht Officers,
(7) “Department for the protection of art” (Kunstschutz) of the Wehrmacht, (8) Independent archaeologists.

Τον Οκτώβριο του 1941 ο Βρέντε έστειλε στον Σέντε μια εκτενή αναφορά,
η οποία δίνει την αίσθηση ότι η κατάσταση στην Ελλάδα έχει ομαλοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι δυνατές απεριόριστες και ανεμπόδιστες αρχαιολογικές δραστηριότητες. Ο κύκλος των υπεύθυνων πρωταγωνιστών επίσης μεγαλώνει σημαντικά. Εκτός από το ΓΑΙ (με τους σταθερούς και έκτακτους συνεργάτες του), την Υπηρεσία Προστασίας Έργων
Τέχνης (Kunstschutz) και τη Βέρμαχτ, δραστηριοποιούνται και δύο επιμέρους επιτελεία του Ειδικού Αποσπάσματος Ρόζενμπεργκ (Sonderstäbe des Einsatzkommando Reichsleiter Rosenberg, ERR), που επίσης
κάνουν τις δικές τους αρχαιολογικές έρευνες24 (Εικ. 9).

particularly difficult situation facing the transport system in
the country. […]
He [Welter]22 is doing very well and has assumed an active role
in organising tours and publishing information brochures for
the army in cooperation with the Institute. Our intention is to
send him to Aegina to supervise and protect our interests on
the island 23.
In October 1941, Wrede sent Schede a lengthy report giving the impression that the situation in Greece had been normalised to such
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Προτεραιότητα αποτελούν οι ανασκαφές στην Ολυμπία (Fürergrabung:
ανασκαφή του Φύρερ) και τον Κεραμεικό καθώς και το σχεδιαζόμενο
αρχείο αεροφωτογραφιών. Άλλες περιοχές, όπως η Κρήτη,25 αποκτούν
όλο και μεγαλύτερη σημασία, ενώ κεντρίζουν το ενδιαφέρον και πιο
περιορισμένες επιφανειακές και τοπογραφικές έρευνες κατά τόπους.
Στο γράμμα του ο Βρέντε δεν αναδείκνυε μόνο τη «χρυσοθηρική» διάθεση
στους κύκλους των αρχαιολόγων, αλλά αποκάλυπτε και την περίπλοκη
και ασαφή κατάσταση που είχαν δημιουργήσει οι κατακτητές το φθινόπωρο του 1941. Σημείωνε στις 13 Οκτωβρίου 1941:
Εντωμεταξύ, ο Γιάντσεν26 ετέθη στη διάθεση του στρατηγού Ρίνγκελ
και έχει ήδη μετατεθεί στην Κρήτη, όπου θα ταξιδέψω κι εγώ
οσονούπω για να διερευνήσω την κατάσταση τόσο για μένα όσο
και για το στράτευμα.
Δραστηριότητες των Χάρντερ, Λάουφερ, Βακάνο:27 Όλα έγιναν
σωστά, όλες οι εργασίες συζητήθηκαν με το Ινστιτούτο, οι επιφανειακοί καθαρισμοί στη Σπάρτη και τη Χαλκίδα έγιναν με την
άδεια του Ινστιτούτου. Ο Βακάνο ανακάλυψε σε έναν λόφο κοντά
στη Σπάρτη μια νεολιθική θέση.28 Στη Χαλκίδα ερευνήθηκε σε
μεγάλο βαθμό η τοπογραφία της πόλης.
Η ομάδα υπό τον Ράινερτ: 29 Αναμέναμε τον κ. Ράινερτ εδώ πριν
δεκατέσσερις μέρες. Μετά πληροφορηθήκαμε από τον κ.
Στάμπφους30 […] ότι ο Ράινερτ κατευθύνθηκε προς τη Θεσσαλία
για να ξεκινήσει την ανασκαφή της Μαγούλας. Λέγεται ότι έφερε
μαζί του μια απόφαση που τον απάλλασσε από την υποχρέωση
να λογοδοτεί στο Ινστιτούτο ή στο στρατό. […]
Για την ανασκαφή ζητήθηκε επίσημη άδεια από το Ινστιτούτο,
οπότε είναι σύννομη. Αυτό που αποτελεί πρόβλημα είναι το γεγονός
ότι ο Γκρούντμαν 31 απομακρύνεται από την ανασκαφή του, την
οποία ο ίδιος υποστήριξε και εδραίωσε επιστημονικά. […]
Το επιτελείο στρατού δήλωσε αναρμόδιο για το θέμα και προώθησε τα έγγραφα στην Προξενική Αποστολή. Ο κ. Μπέρινγκερ32
ασχολείται με την εξακρίβωση του θέματος.33
Τελικά το Ειδικό Απόσπασμα Ρόζενμπεργκ εκδιώχθηκε στο τέλος του
1941 από την Ελλάδα, ύστερα από πιέσεις του Έριχ Μπέρινγκερ.34 Ο
Μπέρινγκερ, κλασικός αρχαιολόγος και μέλος της οικογένειας των βιομηχάνων Άλμπερτ Μπέρινγκερ, ήταν από τον Απρίλιο του 1940 έως τον
Απρίλιο του 1943 μορφωτικός ακόλουθος της Γερμανικής Προξενικής
Αποστολής στην Αθήνα (Εικ. 10).
Άλλες αρχαιολογικές αποστολές δραστηριοποιούνταν, παρά το διαφαινόμενο τέλος, μέχρι και το 1944 στην Ελλάδα.35 Εποπτικά σχέδια και
χάρτες με όλες τις ανασκαφές και τις επιφανειακές έρευνες μεταξύ του
1941 και του 1944 δεν υπάρχουν ακόμη, αλλά πρόκειται να δημοσιευτούν στο άμεσο μέλλον. Στόχος είναι να συμπεριληφθούν σε αυτά τόσο
οι ανασκαφές των Ελλήνων αρχαιολόγων όσο και αυτές των άλλων
ξένων αρχαιολογικών σχολών στην Ελλάδα.36
Στη συνέχεια θα αναφερθώ στα συγκεκριμένα επιστημονικά συμπεράσματα της περιόδου από γερμανικής πλευράς. Παράλληλα θα προσεγγίσω και την επίδραση των επί μέρους δραστηριοτήτων. Γενικότερα τίθεται
το ερώτημα σχετικά με τη σημασία αυτών των δραστηριοτήτων για την
έρευνα, την πολιτική, την κοινωνία και τη δεοντολογία του επαγγέλματος μεταπολεμικά.

an extent that it allowed unlimited and unimpeded archaeological
activities to take place. The circle of protagonists in charge was
growing, too. In addition to the DAI (with all its permanent and freelance employees), the Kunstschutz and the Wehrmacht, two other
special Rosenberg Taskforces (Sonderstäbe des Einsatzkommando
Reichsleiter Rosenberg, ERR) were also doing their own archaeological research24 (Fig. 9).
Of priority were the excavations at Olympia ((Fürergrabung: Führer’s
Excavation) and the Kerameikos site, as well as the plans for an
archive of aerial photographs. Other areas, such as Crete,25 gained
more significance, while there was also interest in local surveys
and topographic research.
In his letter, Wrede revealed not only the gold-rush mentality prevalent among archaeologists, but also the complex and unclear
structures of the German occupying forces in autumn 1941. On 13
October 1941, he wrote:
In the meantime, Jantzen 26 was placed at the disposal of General
Ringel and has already been stationed at Crete, where I, too,
intend to travel shortly in order to explore the situation both
on my own behalf as well as for the army.
Activities of Harder, Lauffer, Vacano.27 Everything was done
properly, all work had been discussed with the Institute, surface clearing was carried out in Sparta and in Chalkis with the
permission of the Institute. Vacano discovered a Neolithic site
on a hill near Sparta.28 In Chalkis, the town’s topography was
explored to a great extent.
The group under Reinerth:29 We expected Mr Reinerth to arrive here 14 days ago. At a later stage, we were informed by
Mr Stampfuss 30 […] that Reinerth headed towards Thessaly
in order to launch the excavation works at Magoula. It is said
that he carried with him a decision saying that he had been
released from the obligation to account to the Institute or the
army. […]
An official license was requested by the Institute, and therefore the excavation is lawful. What is problematic is the fact
that Grundmann 31 has been removed from an excavation
supported and scientifically founded by himself. […]
The army staff denied any responsibility for the matter and
forwarded the documents to the Embassy. Mr Boehringer32
has undertaken to further investigate the issue.33
The Special Rosenberg Taskforce (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ERR) was finally expelled from Greece in late 1941 under pressure from Erich Boehringer. Boehringer 34 a classical archaeologist
and a relative of the industrialist Albert Boehringer’s family, served
as cultural attaché of the German Embassy in Athens between April
1940 and April 1943 (Fig. 10).
Other archaeological missions were also active in Greece, right up
until 1944 despite the imminent end of the Οccupation.35 No supervisory plans and maps containing all the excavations and surface
surveys between 1941 and 1944 exist yet, but these are due to be
published soon. The aim is to also include excavations carried out
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by Greek archaeologists and other foreign archaeological schools
in Greece.36
Next, I will present the specific scientific conclusions reached by
the Germans during that period. Moreover, I will consider the effect
of each individual activity. The more general issue at stake is the
impact those activities had on research, politics, society and the
ethics of the profession in the postwar period.

The archaeological legacy:
Impact and consequences of the Οccupation
As a result of the Οccupation, far more German archaeologists came
to Greece compared with the previous years (Fig. 11). Archaeologists
worked within different occupation forces throughout the Greek territory, in different fields. Over fifty classical scholars went to Greece
over a period of four years –classical archaeologists, prehistoric
archaeologists, ancient world historians and epigraphists– as delegates of the “German Reich.” How can we judge their work today?
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Εικ. 10. Το Προξενείο της Γερμανίας στην Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 4,
την άνοιξη του 1941. Wrede, «Aus dem Kriegstagebuch,» 11.
Φωτογραφία από τον PK Γέσε-Χόφμαν. © Βαυαρία, Βαυαρικό Υπουργείο
Οικονομικών και Εσωτερικών (παραχώρηση του προϊσταμένου Χέρμαν Άουερ).
Fig. 10. The German Consulate in Athens at 4, Vasilissis Sofias St.,
in Spring 1941. Wrede, “Aus dem Kriegstagebuch,” 11. Photograph taken by PK
Jesse-Hoffmann. © Bavaria, Bavarian Ministry for Finance and the Interior
(courtesy of Hermann Auer, Head).

The most important “achievement” during the Οccupation was undoubtably the archive of aerial photographs (Fig. 12). From June to
October 1941, the Luftwaffe took approximately 11,000 pictures on
behalf of the DAI. Most of them were series of photographs taken  of
Athens and Attica. In 1942, photographs from Crete were added to
the archive. The plan to photograph the entire Greek territory from
the air was never realised. To date, the negatives of these photographs have not been found. Fortunately, the archive of the DAI at
Athens contains a large portion of the photographs. Today, with the
consent of the Director Katja Sporn, these historical documents are
at the disposal of researchers. Examining such documents could
be very interesting, mainly for urban planning researchers because

Το αρχαιολογικό κληροδότημα:
Αποτελέσματα και συνέπειες της Κατοχής
Η Κατοχή είχε ως αποτέλεσμα την παρουσία πολλών περισσότερων
αρχαιολόγων στην Ελλάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (Εικ. 11).
Υπάγονταν σε διάφορες οργανωτικές μονάδες των κατοχικών δυνάμεων και δραστηριοποιούνταν σε ολόκληρη την επικράτεια, σε διάφορα
πεδία. Μέσα σε τέσσερα χρόνια ήρθαν στην Ελλάδα πάνω από πενήντα
αρχαιολόγοι –κλασικοί αρχαιολόγοι, προϊστορικοί, ιστορικοί της αρχαίας
περιόδου και επιγραφολόγοι– ως απεσταλμένοι του «Γερμανικού Ράιχ.»
Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τη δουλειά τους σήμερα;
Το σημαντικότερο «επίτευγμα» κατά την Κατοχή είναι αναμφίβολα το
αρχείο αεροφωτογραφιών (Εικ.12). Μεταξύ του Ιουνίου και του Οκτωβρίου του 1941 η Λούφτβαφε έβγαλε περί τις 11.000 φωτογραφίες για
λογαριασμό του Ινστιτούτου. Επρόκειτο κυρίως για σειρές λήψεων από

Εικ. 11. Σύνοψη της καταγραφής των δραστηριοτήτων Γερμανών αρχαιολόγων
από τον Έμπερχαρντ Σλέντσκα από το 1970. © ΓΑΙ Αθηνών.
Fig. 11. Summary of the activities of German archaeologists recorded
by Eberhard Slenczka from 1970. © DAI at Athens.
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Εικ. 12. Αεροφωτογραφία της Αρχαίας Ελευσίνας το 1941 (Λούφτβαφε). © ΓΑΙ Αθηνών D-DAI-ATH-RLM-12502.
Fig. 12. Aerial photograph of Ancient Eleusis in 1941 (Luftwaffe). © DAI at Athens D-DAI-ATH-RLM-12502.

την Αθήνα και την Αττική. Το 1942 προστέθηκαν στο αρχείο και λήψεις
από την Κρήτη.37 Ο στόχος να φωτογραφηθεί ολόκληρη η Ελλάδα από
αέρος δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Τα αρνητικά αυτών των φωτογραφιών παραμένουν έως σήμερα εξαφανισμένα. Ευτυχώς στο αρχείο του
ΓΑΙ Αθηνών υπάρχει ένα σημαντικό μέρος των φωτογραφιών αυτών.
Σήμερα και με τη σύμφωνη γνώμη της διευθύντριας Κάτια Σπορν τα
ιστορικά αυτά ντοκουμέντα είναι στη διάθεση των ερευνητών. Η εξέτασή
τους θα μπορούσε να αποβεί ενδιαφέρουσα κυρίως για τους ερευνητές
της πολεοδομικής ανάπτυξης καθώς δείχνει σε ποιο βαθμό άλλαξε η
Αθήνα και η Αττική τα τελευταία εβδομήντα χρόνια. Επίσης δείχνουν
ευκρινώς πώς ήταν διαμορφωμένες οι αρχαιολογικές θέσεις πριν την
εποχή του μαζικού τουρισμού.

they show the extent to which Athens and Attica have changed over
the past seventy years. Moreover, they show details of how the archaeological sites looked before the advent of mass tourism.
For decades, the Wehrmacht’s photographs had been hidden away
by the DAI at Athens and officially did not exist. In 1968, a young
student (Anne-Marie Martin) wrote to the DAI, requesting material
for her dissertation:
I would be particularly grateful if you could […] provide some
information regarding the existence of aerial photographs
from Greece or the Mediterranean to be used in archaeological
research.38

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΝΚΕΛΑΪΤ
«ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ» ΜΕ «ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ»

Για δεκαετίες το ΓΑΙ Αθηνών είχε καταχωνιάσει τις λήψεις της Βέρμαχτ,
οι οποίες επισήμως δεν υπήρχαν. Το 1968 μια νεαρή φοιτήτρια (ΑνΜαρί Μάρτιν) έγραψε στο ΓΑΙ αναζητώντας υλικό για την πτυχιακή της
εργασία:
Θα σας ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων εάν μου […] δίνατε κάποιες
πληροφορίες για λόγους αρχαιολογικής έρευνας σχετικά με την
ύπαρξη αεροφωτογραφιών από την Ελλάδα.38
Λίγες μέρες μετά έλαβε την εξής απάντηση από τον Πέτερ Γκέρκε:
Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να συμπληρώσουμε τη βιβλιογραφία που μας αποστείλατε εξετάζοντάς την σε αντιπαραβολή
με αρχεία αεροφωτογραφιών από ή στην Ελλάδα. Θα σας συμβουλεύαμε να απευθυνθείτε στις βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου
καθώς και στις άλλες ξένες σχολές σε Ρώμη και Αθήνα ώστε να
διευρύνετε την έρευνά σας.39
Οι αεροφωτογραφίες αποτελούσαν μια κληρονομιά, την οποία αρνούνταν να αποδεχτεί το ΓΑΙ για παραπάνω από είκοσι χρόνια μετά το
τέλος του πολέμου. Στη δεκαετία του 1990 δημοσιοποιήθηκε αυτή η
πολεμική λεία 40 και έκτοτε χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για
επιστημονικούς λόγους, ειδικά για αναγνωριστικούς σκοπούς.41
Ένα ακόμη προϊόν της Κατοχής είναι το βιβλίο Griechenlandkunde
[Μελέτες για την Ελλάδα] των Βίλχελμ Κράικερ 42 και Ερνστ Κίρστεν43
(Εικ. 13). Το βιβλίο αυτό, που δημοσιεύτηκε το 1955 και είχε πολλές
εκδόσεις, έγινε μπεστ σέλερ της μεταπολεμικής εποχής. Στηρίχτηκε δε
στα προαναφερθέντα ενημερωτικά φυλλάδια (Merkblätter) 44 που μοιρά-

A few days later she received the following answer (from Peter
Gercke):
Unfortunately, we are not able to complement the literature
you have sent us by juxtaposing it with aerial photography
archives from or in Greece. We would advise you to turn to
the libraries of the DAI and other foreign schools in Rome and
Athens so that you can extend your research.39
Aerial photographs represented a legacy that the DAI at Athens refused to accept for over twenty years after the end of the war. In the
1990s these products of the war 40 were mentioned in publications
and since then they have increasingly been used for scientific purposes, and more specifically to support surveys.41
Another product of the Οccupation was the Griechenlandkunde
[Studies of Greece], a book written by Wilhelm Kraiker 42 and Ernst
Kirsten 43 (Fig. 13). The book, which was originally published in 1955
and has had many editions since, became a postwar best-seller.
The book drew on the above-mentioned information brochures
(Merkblätter)44 handed out to German soldiers during the war. The
“Information brochures for the German soldier concerning the historical sites of Greece” was published under the auspices of the
Wehrmacht's Kunstschutz department. They contained both rules
for conduct aimed at preventing vandalism and looting as much as
possible and scholarly information regarding the sights of Greece.
Over 450,000 copies of the brochures were printed.
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Εικ. 13. Αποσπάσματα των “Merkblätter” (Ενημερωτικών Φυλλαδίων) και το βιβλίο Griechenlandkunde των Κίρστεν και Κράικερ 1955. Υλικό από το αρχείο και τη βιβλιοθήκη του ΓΑΙ Βερολίνου.
Fig. 13. Extracts from “Merkblätter” (information brochures) and the book Griechenlandkunde by Kirsten and Kraiker 1955. Material from the archive and the library of the DAI at Berlin.
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ζονταν τον καιρό του πολέμου στους Γερμανούς στρατιώτες. Τα «Ενημερωτικά φυλλάδια για τον Γερμανό στρατιώτη σχετικά με τις ιστορικές τοποθεσίες της Ελλάδας» δημοσιεύτηκαν υπό την αιγίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Έργων Τέχνης της Βέρμαχτ. Περιείχαν τόσο κανόνες συμπεριφοράς
ώστε να αποφευχθούν όσο το δυνατό βανδαλισμοί και κλοπές, όσο και
επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τα αξιοθέατα της
Ελλάδας. Τυπώθηκαν πάνω από 450.000 αντίτυπα.
Στην εισαγωγή του βιβλίου δεν γίνεται καθόλου λόγος σχετικά με τον
τρόπο που συλλέχθηκε το υλικό για τη συγγραφή του 45 –ο Β΄Παγκόσμιος
Πόλεμος αποσιωπήθηκε συστηματικά και στις μεταγενέστερες εκδόσεις του.

The introduction to the book makes no reference to the method
used for collecting the book’s material 45 –World War II was also
systematically ignored in the book’s later editions.
The same is true for the book on Crete published in 1951 by Friedrich
Matz 46 under the auspices of the DAI (Fig. 14). This book was also
based on the excavations and other surveys carried out by German
archaeologists in 1942, mainly in the northwest part of Crete, in the
surroundings of Chania. In most cases, Greek authorities had issued
a license. Such actions, however, would not have been allowed in
peace times.

Εικ. 14.

Χάρτης του γερμανικού στρατού
της Κρήτης και αποσπάσματα
του βιβλίου του Ματς 1951.
© Κρατική Βιβλιοθήκη
του Βερολίνου, 2 K 10298
(Karte der Insel Kreta/ hrsg. vom
Generalstab der Luftwaffe 1941).
Fig. 14.

Map of the German Army in Crete
and extracts of the book
written by Matz 1951.
© State Berlin Library, 2 K 10298
(Karte der Insel Kreta/ hrsg. vom
Generalstab der Luftwaffe 1941).
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Παρόμοια είναι η κατάσταση σχετικά με το βιβλίο για την Κρήτη που εξέδωσε το 1951 ο Φρίντριχ Ματς46 υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου (Εικ. 14).
Και αυτό το έργο στηρίχτηκε σε ανασκαφές και άλλες έρευνες που
πραγματοποίησαν Γερμανοί αρχαιολόγοι το 1942 κυρίως στα βορειοδυτικά της Κρήτης, στην περιοχή γύρω από τα Χανιά. Στις περισσότερες
περιπτώ-σεις είχε δοθεί μεν άδεια από τις ελληνικές αρχές, σε καιρό
ειρήνης όμως τέτοιες ενέργειες θα ήταν ανεπίτρεπτες.
Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάγκη να διερευνηθούν
περαιτέρω οι σχέσεις των Γερμανών αρχαιολόγων με εκπροσώπους
της κατοχικής κυβέρνησης. Ο τότε υπουργός πολιτισμού, επί παραδείγματι, Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος47 διατηρούσε ήδη από τη δεκαετία
του 1920 στενές σχέσεις με σημαντικούς εκπροσώπους της γερμανικής
αρχαιολογίας.
Και στην εισαγωγή του βιβλίου για την Κρήτη δεν γίνεται πουθενά λόγος
για τον πόλεμο και τις καταστροφικές συνέπειές του στον λαό της.48
Στην Κατοχή οι συνεργάτες του ΓΑΙ Αθηνών επικεντρώθηκαν κυρίως
στις μεγάλες ανασκαφές της Ολυμπίας και του Κεραμεικού. Η περιοδική έκδοση Archäologischer Anzeiger αλλά και μικρότερα περιοδικά
φιλοξενούσαν συστηματικά εκθέσεις των ανασκαφών. Τα θεαματικότερα ευρήματα αποτέλεσαν σίγουρα η Σφίγγα του Κεραμεικού και ο
Γανυμήδης από την Ολυμπία 49 (Εικ. 15-16). Και για τις δύο ανασκαφές
δημοσιεύτηκαν ήδη κατά τη διάρκεια του πολέμου εκτενείς μονογραφίες.50 Μετά το τέλος του πολέμου ακολούθησαν σχεδόν αμέσως
συμπληρωματικοί τόμοι.51

In this context, I would like to stress the need for further investigation
into the relationship between German archaeologists and representatives of the collaborationist government. For example, Konstantinos
Logothetopoulos,47 then Minister of Culture, had already had close
contact with important representatives of German archaeology since
the 1920s.
The introduction to the book on Crete again does not make any reference to the war and its devastating effects on its people.48
During the Οccupation, the employees of the DAI at Athens mainly
focused on the major excavations of Olympia and Kerameikos. The
journal Archäologischer Anzeiger and other smaller publications
regularly presented reports on these excavations. Undoubtedly, the
most spectacular findings were the Kerameikos Sphinx and the
Ganymede of Olympia 49 (Figs. 15-16). Both excavations led to the
publication of extensive monographs during the war,50 followed by
complementary volumes in the postwar period.51
Subsequent studies also lacked any reference to the war and the
Οccupation, as well as any reconciliatory tone or sign of remorse
towards the Greek people. Karl Kübler and Emil Kunze, who led
the excavations, only mentioned the “increasing difficulties” they
encountered in their work. It seems that the DAI headquarters gave
out specific language instructions (a kind of “corporate tone”) regarding the mode of writing and expression, as both studies used
exactly the same phrasing.
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Εικ. 15. Η Σφίγγα του Κεραμεικού.
© ΓΑΙ Αθηνών D-DAI-ATH-Kerameikos-07259.
DAI Athen D-DAI-ATH-Olympia-2674.
Fig. 15. Kerameikos Sphinx.
© DAI at Athens D-DAI-ATH-Kerameikos-07259.
DAI Athen D-DAI-ATH-Olympia-2674.

Εικ. 16. Ο Γανυμήδης από την Ολυμπία
© ΓΑΙ Αθηνών D-DAI-ATH-Kerameikos-07259.
DAI Athen D-DAI-ATH-Olympia-2674.
Fig. 16. Ganymede of Olympia.
© DAI at Athens D-DAI-ATH-Kerameikos-07259.
DAI Athen D-DAI-ATH-Olympia-2674.
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Και στις μεταγενέστερες μελέτες απουσιάζουν παντελώς αναφορές στον
πόλεμο και την Κατοχή καθώς και οποιαδήποτε συμφιλιωτική κίνηση
ή έκφραση μετάνοιας προς τον ελληνικό λαό. Οι υπεύθυνοι των ανασκαφών Καρλ Κύμπλερ και Εμίλ Κούντσε αναφέρονται απλώς στις
«ιδιαίτερες δυσκολίες» που αντιμετώπισαν στη δουλειά τους. Προφανώς
δίνονταν από τα κεντρικά του ΓΑΙ γλωσσικές ντιρεκτίβες (ένα είδος
εταιρικού ύφους) σχετικά με τον τρόπο γραφής και έκφρασης, καθώς
και οι δύο χρησιμοποιούν ακριβώς τις ίδιες διατυπώσεις.
Στις επίσημες εκδόσεις του ΓΑΙ της δεκαετίας του 1940 δεν διαφαίνεται
κάποια ιδεολογικο-πολιτική επιρροή στη μορφή ή το περιεχόμενο. Aντίθετα, στις μελέτες της ίδιας περιόδου που αφορούν τους προϊστορικούς
και πρώιμους ιστορικούς χρόνους τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πρόκειται για έργα που εστιάζονταν στη μελέτη των απαρχών και της κληρονομιάς του γερμανικού έθνους (Germanenerbe: γερμανική κληρονομιά,
völkisches Denken: εθνοτική σκέψη).
Το ΓΑΙ έμοιαζε να διατηρεί ένα επίπεδο επιστημονικότητας και σοβαρότητας στις εκδόσεις του και κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Ο τρόπος
γραφής είναι μάλλον ουδέτερος και επιστημονικός. Οι συγγραφείς
εξακολουθούσαν να δουλεύουν με τις προπολεμικές μεθόδους. Τα βιβλία για την Ολυμπία, τον Κεραμεικό και την Κρήτη έτυχαν μεταπολεμικά ευρείας αναγνώρισης και από συναδέλφους του εξωτερικού και
αναδείχθηκαν γρήγορα σε έργα αναφοράς.52

Generally speaking, in the official DAI publications during the 1940s
there were no signs of any ideological and political influence in terms
of form or content. Things were different, however, in the contemporaneous publications concerning prehistoric and early historic
research. These were mainly works that focused on the study of the
origins and heritage of the German nation (Germanenerbe: German
heritage, völkisches Denken: nationalist thinking).
The DAI seemed to maintain a certain level of seriousness and
scientific standards in its publications during the Οccupation. The
writing style was rather neutral and scientific. The scholars continued to work using prewar methods. In fact, the books on Olympia,
Kerameikos and Crete received significant attention from scholars
abroad in the postwar period and quickly acquired the status of reference books.52
On the other hand, some publications, among them contributions by
renowned archaeologists such as Wilhelm Kraiker and Ernst Buschor,
were forgotten in the postwar period and are worth investigating.53
There are articles and books with a distinctive ideological note which
are not easily accessible to the public in non-specialised libraries
(Fig. 17).

Αντίθετα, άλλες εκδόσεις, μεταξύ των οποίων και γνωστών αρχαιολόγων όπως οι Βίλχελμ Κράικερ και Ερνστ Μπούσορ, ξεχάστηκαν μεταπολεμικά και απαιτούν εκτενή επιστημονική επεξεργασία.53 Υπάρχουν
άρθρα και βιβλία με σαφή ιδεολογική σφραγίδα, τα οποία δεν είναι
εύκολα προσβάσιμα στο κοινό καθώς βρίσκονται σε μη εξειδικευμένες
βιβλιοθήκες (Εικ. 17).

How history was treated in the postwar period

Αντιμετώπιση της ιστορίας μεταπολεμικά

Ludwig Curtius’ statement 54 in 1947 that “due to World War II and
civil unrest, Greece lost sixty per cent of its archaeologists” was
not commented on by the DAI and the fact was never investigated
any further.55

Τα προαναφερθέντα παραδείγματα δείχνουν ότι η Γερμανία ενδιαφέρθηκε πολύ νωρίς να θέσει ένα αμετάκλητο τέλος στην εποχή του πολέμου. Οι φριχτές συνέπειες του πολέμου κυρίως στις χώρες υπό κατοχή

The examples mentioned above show from a very early stage how
Germany wished to send out a message that the war era had come
to a definite end. The horrific consequences of the war, suffered
mainly by the occupied countries, were largely ignored. In the field
of archaeology, the intention was to resume prewar activities as
quickly as possible.

Εικ. 17. Αποσπάσματα των βιβλίων των Wilhelm Kraiker και Hans von Schoenebeck, Hellas, 1943 και Hellmuth Felmy, Der Peloponnes, 1944.
Fig. 17. Extracts of published books Wilhelm Kraiker and Hans von Schoenebeck, Hellas, 1943 and Hellmuth Felmy, Der Peloponnes, 1944.
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αγνοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Στο πεδίο της αρχαιολογίας η επιθυμία
ήταν να υπάρξει όσο το δυνατό πιο γρήγορη σύνδεση με τις παλιότερες
δραστηριότητες.
Η δήλωση του Λούντβιχ Κούρτιους 54 το 1947 ότι «η Ελλάδα λόγω του
πολέμου και εσωτερικών αναταραχών έχασε το εξήντα τοις εκατό των
αρχαιολόγων της» έμεινε αναπάντητη από το ΓΑΙ και το γεγονός δεν
διερευνήθηκε ποτέ.55
Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα, η οποία μέχρι το 1949 βρισκόταν σε
εμφύλιο πόλεμο, δεν ήταν δυνατό να επανέλθει στην κανονικότητα. Ο
Έλληνας αρχαιολόγος Ιωάννης Μηλιάδης αναφέρεται σαφώς στο γεγονός σε ένα γράμμα του προς τον Φρανκ Μπρόμερ 57 τέλος Αυγούστου
του 1948:
Ο κ. Καρούζος με ενημέρωσε ότι ενδιαφέρεστε για την ασπίδα
από την Πάτρα και επιθυμείτε μια φωτογραφία. […] Αναγκάζομαι
να σας εξηγήσω ότι σας απαγορεύω να δημοσιεύσετε οποιαδήποτε φωτογραφία της ασπίδας της Πάτρας. […] Είναι αλήθεια
ότι η δική μου δημοσίευση άργησε. Αλλά ο πόλεμος και η
βάρβαρη κατοχή της πατρίδας μου από τους Ναζί μάς ανάγκασε
κατ’αρχάς να κρύψουμε στο χώμα τις αρχαιότητές μας. Πρώτα
έπρεπε να τις σώσουμε και μετά να τις μελετήσουμε. Δεν πρέπει
εκτός αυτού να ξεχνάτε ότι μεταξύ των χωρών μας δεν έχει
υπογραφεί ακόμη συνθήκη ειρήνης.58
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Άλλο σημείο διαφωνίας αποτέλεσε η αξιολόγηση των πολεμικών
ζημιών στην Ελλάδα. Ήδη το 1946 δημοσιεύτηκαν δύο εκθέσεις σχετικά
με τις ζημιές και τις απώλειες έργων τέχνης κατά την Κατοχή. Και οι
δύο στηρίζονται σε αναφορές Ελλήνων αρχαιολόγων. Η μία έκθεση
εκδόθηκε από το τότε Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(αρμόδιο και για τα αρχαιολογικά θέματα) και η άλλη από τη Βρετανική
Επιτροπή για την Προστασία Έργων Τέχνης. Και οι δύο εκθέσεις είναι
δημοσιευμένες στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα ευρέως
από δημοσιογράφους, ιστορικούς και συγγραφείς ως έργα αναφοράς.59
Οι εκθέσεις αποκαλύπτουν ότι κυρίως μικρότερα μουσεία και συλλογές
έπεσαν θύματα κλοπών και βανδαλισμών, κυρίως όμως υπέφεραν βυζαντινοί ναοί και μοναστήρια που καταληστεύονταν και καίγονταν σε
πράξεις εκδίκησης.
Το 1950 ο Γερμανός αρχαιολόγος και πρώην συνεργάτης του ΓΑΙ, Ρόλαντ
Χάμπε 60 (Εικ. 18), εκδίδει μια αντι-έκθεση (Κριτική) των δύο προαναφερθεισών εκθέσεων.61 Το κείμενό του αποτελεί εν πολλοίς μια υπεράσπιση της Υπηρεσίας Προστασίας Έργων Τέχνης και των δραστηριοτήτων
των Γερμανών αρχαιολόγων κατά την Κατοχή. Πολλές περιπτώσεις
πιθανών κλοπών τις χαρακτηρίζει ως «εκτοπισμούς,» πράγμα που
σήμαινε ότι μετά τον πόλεμο τα εκτοπισμένα αντικείμενα επέστρεψαν
στην Ελλάδα. Την κλοπή μικρότερων αντικειμένων τη χαρακτηρίζει ως
συνήθη πρακτική «απόκτησης σουβενίρ.»
Ο Χάμπε ονοματίζει ζημιές, για τις οποίες σύμφωνα με τον συγγραφέα
υπεύθυνα ήταν τα ελληνικά, ιταλικά ή βρετανικά στρατεύματα. Επίσης
τονίζει ότι η Υπηρεσία Προστασίας Έργων Τέχνης στην Ελλάδα επιτέλεσε
αποδεδειγμένα το έργο της το οποίο συνίστατο στην «προστασία της
τέχνης.» Ελλείψεις διακρίνει μόνο στο γεγονός ότι ήταν υποστελεχωμένη.
Η αναφορά του Χάμπε έτυχε ένθερμης υποδοχής από το ΓΑΙ. Στις 23
Νοεμβρίου του 1950 ο νέος πρόεδρος του ΓΑΙ, Καρλ Βάικερτ, έγραφε
στον νέο διευθυντή του ΓΑΙ Αθηνών, Εμίλ Κούντσε, τα εξής:

On the other hand, Greece, which following the end of the Οccupation descended into a civil war which lasted until 1949, had not
been able to return to normality. The Greek archaeologist Ioannis
Miliadis 56 specifically referred to this in a letter to Frank Brommer 57
in late August 1948:
Mr Karouzos informed me that you were interested in the
shield from Patras and that you wished to obtain a photograph. […] I am forced to explain to you that I forbid you to
publish any photograph of the shield of Patras. […] It is true
that my publication has been delayed. But the war and the
barbaric occupation of my country by the Nazis forced us initially to bury our antiquities deep in the earth. First, we had to
save them and then to study them. Apart from that, you must
not forget that no peace treaty has been signed yet between
our countries.58
Another point of dispute was the assessment of war damages owed
to Greece. As early as 1946, two reports were published detailing
the damages to and losses of works of art during the Οccupation.
Both reports were based on accounts by Greek archaeologists. One
report was published by the then Greek Ministry of National Education and Religious Affairs (also responsible for archaeology) and the
other by the British Committee on the Preservation and Restitution
of Works of Art, Archives, and other Material in Enemy Hands. Both
reports can be found on the internet and are widely used to this day
by journalists, historians and other authors as reference sources.59
The reports reveal that particularly smaller museums and collections had fallen victim to theft and vandalism, and that Byzantine
churches and monasteries suffered greatly due to looting and arson
during various acts of reprisal.
In 1950, the German archaeologist and former partner of the DAI,
Roland Hampe 60 (Fig. 18), published a counter-report (Critique) to
the two reports mentioned above.61 His text was written in defence
of the German Kunstschutz department and the activities of the
German archaeologists in Greece during the Οccupation. He considered many possible cases of theft as “displacements,” thus indicating that displaced objects were repatriated after the war. He also
explained away the theft of smaller items as a common practice of
“obtaining souvenirs.”
Hampe also identified certain damage for which, according to
him, the Greek, Italian or British troops were responsible. He also
stressed that there was evidence proving that the Kunstschutz had
done its duty, which consisted of the “protection of art.” The only
drawback he could find was that the department was understaffed.
Hampe’s report was warmly received by the DAI. On 23 November
1950, the DAI’s new President, Carl Weickert, wrote the following
to the future Director of the DAI at Athens, Emil Kunze:
Here is the Greek memorandum which I wrote to you about
on 4 November. Hampe’s report published in Gnomon answered it to a great extent.62
Carl Weickert also informed Count Wolff-Metternich on 30 November 1950:
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Εικ. 18. Φωτογραφία και υλικό από το προσωπικό αρχείο του Ρόλαντ Χάμπε,
στην κατοχή της κόρης του, Έρσης Ξανθόπουλος.
Fig. 18. A photograph and other material from Roland Hampe’s personal archive
in possession of his daughter, Ersi Xanthopoulos.

Ιδού το ελληνικό μνημόνιο, για το οποίο σας έγραψα στις 4
Νοεμβρίου. Έχει απαντηθεί στο μεγαλύτερό του μέρος από την
έκθεση του Χάμπε στο Gnomon.62
Ο Καρλ Βάικερτ ενημέρωνε τον κόμη Βολφ Μέτερνιχ στις 30 Νοεμβρίου 1950:
Ασχολούμαι με τη διασαφήνιση εκείνων των σημείων του
μνημονίου, στα οποία δεν αναφέρεται ο Χάμπε. […] Αυτό που με
απασχολεί στην προκειμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι η
εδώ αντιπροσωπεία λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την ελληνική
έκθεση, μέρος της οποίας αποτελεί το μνημόνιο. Της προσδίδει
χαρακτήρα ντοκουμέντου και σε μια πρόσφατη συνάντηση έφτασε
μάλιστα στο σημείο να δηλώσει ότι σημαντικά αντικείμενα τέχνης
από παράνομες ανασκαφές βρέθηκαν σε γερμανικά μουσεία.63
Ο Εμίλ Κούντσε στήριξε την άποψη του Καρλ Βάικερτ (12.12.1950):
Λιγότερο ευτυχής συγκυρία είναι το ελληνικό μνημόνιο. […].
Δεν αποτελεί παρά μόνο μια κατά λέξη, εν μέρει λανθασμένη
μετάφραση ενός κειμένου που γράφτηκε το 1946, εν μέσω ιδιαίτερα φορτισμένης βιασύνης επί τη βάσει κάποιων σημειώσεων
και χωρίς καμία ενδελεχέστερη εξέταση από τον Κεραμ., της οποίας
η μαρτυρική αξία αμφισβητήθηκε πολύ σωστά από τον Χάμπε.64
Ο «Κεραμ.» είναι ο Αντώνιος Κεραμόπουλος (1870-1960), διευθυντής
της αρχαιολογικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Παιδείας κατά την Κατοχή.
Παρέμεινε και μεταπολεμικά στο Υπουργείο Παιδείας.65
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I try to clarify those parts of the memorandum that have not
been answered by Hampe. […] What bothers me in this case
is the fact that the representation here takes the shoddy Greek
report, part of which is the memorandum, very seriously. It has
been given the status of a document, and in a recent meeting
it was even said that important works of art coming from
illicit excavations were found in German museums.63
Emil Kunze supported Carl Weickert’s view (12.12.1950):
A less fortunate circumstance is the Greek memorandum. […].
It is nothing more than a verbatim, and partly incorrect, translation of a text written in 1946 in particularly unfavourable and
hasty conditions on the basis of some notes and without any
thorough investigation by Keram., the documentary value of
which was rightly challenged by Hampe.64
“Keram.” was Antonios Keramopoulos (1870-1960), Director of the
Archaeological Service of the Ministry of Education during the Οccupation. In the postwar years he remained in the Ministry of Education.65
In any case, the 1946 damages report (Fig. 19) makes a reference to
Keramopoulos only in the Appendix (in the correspondence with the
occupation authorities). Important Greek archaeologists had also
contributed to the report. Christos Karouzos and Marinos Kalligas
are specifically mentioned in the preface. However, Hampe’s views
became dominant in German circles.
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Στην έκθεση ζημιών του 1946 (Εικ. 19) αναφέρεται το όνομά του μόνο
στο παράρτημα (στην αλληλογραφία με τις κατοχικές αρχές). Στην έκθεση
καθαυτή συνέβαλαν σημαντικοί Έλληνες αρχαιολόγοι. Στον πρόλογο
αναφέρονται ιδιαιτέρως οι Χρήστος Καρούζος και Μαρίνος Καλλιγάς.
Ωστόσο, στους γερμανικούς κύκλους κυριάρχησε ευρέως η άποψη
του Χάμπε.
Στην Ελλάδα η έκθεση του Χάμπε θεωρήθηκε προσβλητική, χωρίς
ωστόσο να υπάρξουν επίσημες αντιδράσεις.66 Αυτός είναι ένας από
τους λόγους, για τον οποίο ακόμη και σήμερα υπάρχουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές των γεγονότων. Μια επιστημονική επεξεργασία
των ζημιών, όπως είχαν καταγραφεί το 1946 και με την υποστήριξη
των πρώην κατοχικών δυνάμεων (Γερμανίας, Ιταλίας και Βουλγαρίας)
γίνεται διαρκώς δυσκολότερη και προφανώς δεν είναι επιθυμητή σε
πολιτικό επίπεδο.

In Greece, however, Hampe’s report was viewed as an insult, although it did not prompt any official reaction.66 This is one of the
reasons why there exist two entirely different versions of events
even today. A scientific assessment of the lists of damages from
1946 in cooperation with the former occupying powers (Germany,
Italy and Bulgaria) is growing more and more difficult and seems
not to be desired on a political level by any of the countries involved.
In this context, the work of Vasileios Petrakos, the current General Secretary of the Archaeological Society, is of great value. He is
about to publish a study entitled “The fate of antiquities in Greece
during the Οccupation.” I would like to thank him for his help regarding many pieces of important evidence and the respective suggestions he has made.67

Σε αυτό το πλαίσιο είναι υποδειγματική η δουλειά που κάνει ο νυν γενικός γραμματέας της Αρχαιολογικής Εταιρείας, Βασίλειος Πετράκος, ο
οποίος ετοιμάζεται να δημοσιεύσει μια μελέτη υπό τον τίτλο «Η μοίρα
των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα κατά την Κατοχή.» Τον ευχαριστώ θερμά
για πολλά σημαντικά στοιχεία που έθεσε υπόψη μου καθώς και για τις
υποδείξεις του.67
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Εικ. 19. Απόσπασμα της ελληνικής έκθεσης του 1946 «Ζημίαι των αρχαιοτήτων εκ του πολέμου και των στρατών κατοχής,» πηγή: http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/4/2/9

metadata-1333521439-162633-20737.tkl.

Fig. 19. Extract of the Greek report drawn up in 1946 on the “Damages to antiquities caused by the war and the occupation forces,” source: http://anemi.lib.uoc.gr/

metadata/4/2/9/metadata-1333521439-162633-20737.tkl.
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Εικ. 20. Φωτογραφίες των Ρέντερ και Σέρλ, κλιμάκιο προπαγάνδας, από το άρθρο Wrede, «Aus dem Kriegstagebuch,» 14.

© Βαυαρία, Βαυαρικό Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών (παραχώρηση του προϊσταμένου Χέρμαν Άουερ).

Fig. 20. Photographs by Röder and Scherl, a propaganda taskforce, taken from Wrede, “Aus dem Kriegstagebuch,” 14.

© Bavaria, Bavarian Ministry for Finance and the Interior (courtesy of Hermann Auer, Head).
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1 Το εν λόγω άρθρο προέκυψε στο πλαίσιο της έρευνάς μου εντός του προγράμματος «Ιστορία του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου των Αθηνών κατά την περίοδο του ναζισμού.»
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Ευχαριστώ θερμά τη διευθύντρια του ΓΑΙ Αθηνών, κ. Κάτια Σπόρν, για το ενδιαφέρον και την υποστήριξή της. Επίσης ευχαριστώ τη Νατάσα Σιουζουλή για τη μετάφρασή της στα ελληνικά
και τους Ανγκέλικα Μπετς, Καταρίνα Μπραντ, Δημήτρη Γρηγορόπουλο, Βούλα Λιβάνη, Γιοχάνα Μύλερ φον ντερ Χάγκεν, Βασίλη Πετράκο, Δέσποινα Ρισσάκη, Χόλγκερ Σέερσμιντ, Έμπερχαρντ Σλένσκα και Έρση Ξανθόπουλος για την υποστήριξή τους. Ιδιαίτερη μνεία οφείλεται στους Hρώ Κατσαρίδου και Ιωάννη Μότσιανο, υπεύθυνους του προγράμματος «Με το βλέμμα
του κατακτητή: η Αθήνα στις φωτογραφίες των Γερμανών στρατιωτών,» οι οποίοι πάντα υποστηρικτικοί και με αυξημένο επαγγελματισμό διοργάνωσαν το συνέδριο στο Μουσείο
Ακρόπολης και εκδίδουν τον παρόντα τόμο.
2 Henry Miller, The Colossus of Maroussi (Σαν Φρανσίσκο: Colt Press, 1941), 40. Χένρι Μίλλερ, Ο Κολοσσός του Μαρουσιού, μτφρ. Ανδρέα Καραντώνη (Αθήνα: Πλειάς, 1974), 61: «Μια
αναζωογονημένη Ελλάδα θα μπορούσε πολύ καλά ν'αλλάξη τα πεπρωμένα της Ευρώπης. Η Ελλάδα τι να τους κάνη τους αρχαιολόγους, έχει ανάγκη από δενδροκαλλιεργητές. Μια
καταπράσινη Ελλάδα θα μπορούσε να ξαναδώση την ελπίδα σε έναν κόσμο που ολοένα σαπίζουν οι ρίζες του.»
3 Ο Λώρενς Ντάρελ (1912-1990) έζησε μεταξύ του 1935 και του 1941 στην Ελλάδα. Σε ένα γράμμα του προς τον Χένρι Μίλλερ περιέγραφε την κηδεία του Κωστή Παλαμά (1859-1943), η
οποία έλαβε τον χαρακτήρα αντιστασιακής πράξης, καθώς, μετά τον επικήδειο του Άγγελου Σικελιανού, πολλές χιλιάδες Έλληνες διαδήλωσαν και τραγούδησαν τον Εθνικό Ύμνο. Βλ.
		 Lawrence Durrell, The Durrell-Miller Letters, 1935-80, επιμ. Ian S. MacNiven (Λονδίνο: Faber & Faber, 1988), 192 κ.ε.
4 Kevin Andrews, Castles of the Morea, Gennadeion monograph 4 (Πρίνστον: American School of Classical Studies at Athens, 1953).
5 Kevin Andrews, The Flight of Ikaros: A journey into Greece (Λονδίνο: Weidenfeld and Nicolson, 1959), 24. Kevin Andrews, Η πτήση του Ικάρου. Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα του Εμφυλίου,
μτφρ. Δέσποινα Ρισσάκη (Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2018), 56: «Τον χειμώνα, επετράπη στους φοιτητές των ξένων αρχαιολογικών σχολών να επισκεφθούν το Εθνικό Μουσείο που είχε
παραμείνει κλειστό για οκτώ χρόνια. Μέσα στο γραφείο του διευθυντή, το κεφάλι και οι ώμοι και το μοναδικό απλωμένο χέρι του Ηνίοχου των Δελφών –γρατζουνισμένα και μαυρισμένα
λόγω του ενταφιασμού τους στη διάρκεια του πολέμου– κάθονταν σ’ ένα ενιαίο κομμάτι πάνω σ’ ένα τραπέζι καλυμμένο με θραύσματα αγγείων που περίμεναν να ταξινομηθούν. τα
πράσινα ορειχάλκινα πόδια στέκονταν μέχρι το ύψος της μέσης σε μια γωνιά του δωματίου, ίσια και λεπτά σαν νεαρό δέντρο κλαδεμένο κάτω από τα κλαδιά. Στις αίθουσες του μουσείου,
ενώ εμείς περιεργαζόμασταν και ψιθυρίζαμε κάτω από τις στιλπνές κοιλιές των τεράστιων επιτύμβιων αμφορέων, τρεις παγερές γυναίκες με καλυμμένα κεφάλια περπατούσαν συγχρονισμένα
με τις σκούπες τους ανάμεσα στους τοίχους που αντηχούσαν.» Σχετικά με την οδύσσεια του Ηνίοχου των Δελφών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου: της ίδιας, (υπό
έκδοση) στα Πρακτικά του συνεδρίου Kulturgutschutz in Europa und im Rheinland: Franziskus Graf Wolff Metternich und der Kunstschutz im Zweiten Weltkrieg, επιμ. Pulheim-Brauweiler,
βλ. https://kunstschutz-wolff- metternich.de/.
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18 ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, παλιά ταξινόμηση, ντοσιέ 10-40, γράμμα του Βάλτερ Βρέντε προς τον Μάρτιν Σέντε, 5 Μαΐου 1941.
19 ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, (AdZ), Βιογραφικός φάκελος του Χρ. Καρούζου.
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22 Ο Γκάμπριελ Βέλτερ (1890-1954), κλασικός αρχαιολόγος, βρισκόταν από το 1920 στην Ελλάδα. Έκανε σημαντικές ανασκαφές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, τόσο ως ανεξάρτητος ερευνητής
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23 ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, παλιά ταξινόμηση, ντοσιέ 10-40, Γράμμα του Καρλ Κύμπλερ προς τον Μάρτιν Σέντε, 26 Μαΐου 1941.
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		 κλοπή προϊστορικών και πρωτοϊστορικών ευρημάτων στα κατεχόμενα ανατολικά τμήματα της επικράτειας.
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		 ανασκαφές σε προϊστορικές θέσεις. Το 1942 προήχθη σε επιστημονικό συνεργάτη του ΓΑΙ Αθηνών και ανέλαβε τη διεύθυνση ανασκαφών.
32 O Έριχ Μπέρινγκερ (1897-1971), κλασικός αρχαιολόγος, ήταν από το Απρίλιο του 1940 έως τον Απρίλιο του 1943 πολιτιστικός ακόλουθος της Γερμανικής Αποστολής στην Αθήνα. Βλ.
		 Marie Vigener, «Erich Boehringer (1897-1971),» στο Lebensbilder, τόμ. 1, 315.
33 ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, παλιά ταξινόμηση, ντοσιέ 10-40, Γράμμα του Βάλτερ Βρέντε προς τον Μάρτιν Σέντε, 13 Οκτωβρίου 1941.
34 Σχετικά με την εκδίωξη του ERR από την Ελλάδα: Losemann, Nationalsozialismus und Antike, 160-161. Πετράκος, «Tα αρχαία της Eλλάδος,» 125. Hiller von Gaertringen, «Deutsche
		 archäologische Unternehmungen,» 488 κ.ε. Η δυσαρέσκεια αφορούσε κατά κύριο λόγο τον Ράινερτ και το επιτελείο για τα ζητήματα προϊστορικών και πρωτοϊστορικών αρχαιοτήτων.
		 Το ΓΑΙ Αθηνών και το Υπουργείο Εξωτερικών εξακολουθούσε να διατηρεί καλές σχέσεις με τα άλλα δύο επιτελεία (για τις κλασικές αρχαιότητες και το «Athos»).
35 Σχετικά με τον περιορισμό όλων των αρχαιολογικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα από το 1943: ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, παλιά ταξινόμηση, ντοσιέ 10-40, Γράμμα του Βάλτερ
		 Βρέντε προς τους Γκούντερ Άλτενμπουργκ και Έριχ Μπέρινγκερ, 11 Ιανουαρίου 1943. Το τελευταίο αποδεδειγμένο εύρημα είναι πιθανότατα γυναικείο άγαλμα στη Θεσσαλονίκη από τη
		 Βέρμαχτ, βλ. Hiller von Gaertringen, «Deutsche archäologische Unternehmungen,» 465 υποσημ. 10.
36 Σχετικά με αυτό βλ. τις αναφορές και τις εκθέσεις στα αρχαιολογικά περιοδικά της εποχής: Archäologischer Anzeiger, Αρχαιολογικό Δελτίον, Αρχαιολογική Εφημερίς, Annuario della
		 Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, Bulletin de Correspondance Hellénique, Annual of the British School at Athens, American Journal of Archaeology.
		 Bλ. Thomas. J. Dunbabin, «Archaeology in Greece, 1939-45,» The Journal of Hellenic Studies 64 (1944): 78-97. Πετράκος, Πρόχειρον Αρχαιολογικόν, 307-321. Ο Έριχ Μπέρινγκερ, ως
		 πολιτιστικός ακόλουθος της Γερμανικής Αποστολής στην Αθήνα, είχε επιτρέψει στις ξένες αρχαιολογικές σχολές να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα, αν και πιο περιορι		 σμένα: ΓΑΙ Βερολίνου, κεντρικό αρχείο, βιογραφικό ντοσιέ Έριχ Μπέρινγκερ, σχετικές δηλώσεις των Ρομπέρ Ντεμανζέλ και Οκτάβ Μερλιέ, 4 Ιουνίου 1948. Βλ. κληροδότημα Έριχ Μπέρινγκερ
		 στο αρχείο του Κριστόφ Μπέρινγκερ.
37 Hiller von Gaertringen, «Deutsche archäologische Unternehmungen,» 471-475. Πετράκος, «Tα αρχαία της Eλλάδος,» 122 κ.ε.
38 ΓΑΙ Αθηνών, αρχείο, κουτί 21, Γράμμα της Ανν-Μαρί Μαρτίν προς τον Ουλφ Γιάντσεν, 6 Αυγούστου 1968. σχετικά με τον Γιάντσεν, βλ. εδώ υποσημ. 23.
39 ΓΑΙ Αθηνών, αρχείο, κουτί 21, Γράμμα του Πέτερ Γκέρκε προς την Ανν-Μαρί Μαρτίν, 12 Αυγούστου 1968.
40 Πετράκος, «Tα αρχαία της Eλλάδος,» 119, 122-123. Hiller von Gaertringen, «Deutsche archäologische Unternehmungen,» 475. Flouda, «Archaeology in the war zone,» 10.
41 Ernst Kirsten και Wilhelm Kraiker, Griechenlandkunde (Χαϊδελβέργη: Universitätsverlag Carl Winter, 1955). Ernst Kirsten, Die griechische Polis als historisch-geographisches Problem
		 des Mittelmeerraumes (Bonn: F. Dümmler, 1956). Για τις αεροφωτογραφίες της Βρετανικής Σχολής Αθηνών Βλ. BSA, ανακτήθηκε 7 Αυγούστου 2020, https://www.bsa.ac.uk/about-us/
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42 Βλ. εδώ υποσημ. 11.
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43 Ο Ερνστ Κίρστεν (1911-1987), ιστορικός και γεωγράφος, δραστηριοποιούνταν από τον Σεπτέμβριο του 1941 στην Υπηρεσία για την Προστασία Έργων Τέχνης της Βέρμαχτ στην Ελλάδα.
44 Πετράκος, «Tα αρχαία της Eλλάδος,» 143-146. Hiller von Gaertringen, «Deutsche archäologische Unternehmungen,» 475 υποσημ. 64.
45 Kirsten και Kraiker, Griechenlandkunde. βλ. τις κριτικές των: E. Vanderpool, The American Journal of Archaeology 60 (1956): 193-194. Roland Martin, Revue des études grecques

69 (1956): 210-211.

46 Ο Φρίντριχ Ματς (1890-1974), κλασικός αρχαιολόγος, ήρθε στην Ελλάδας για έρευνες κατά τη διάρκεια της Κατοχής.
47 Για τις κυβερνήσεις «κατά την διάρκειαν της εχθρικής κατοχής της χώρας» βλ. Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, ανακτήθηκε Μάρτιος 2019 http://www.ggk.gov.gr/
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?p=1026. Επίσης, Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος, Ιδού η αλήθεια (Αθήνα, 1948), https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/4/2/9/metadata-1429250197-716594-26817.tkl. Για την κυβέρνηση
του Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου: Hagen Fleischer, Im Kreuzschatten der Mächte, Griechenland 1941-1944. Okkupation - Resistance - Kollaboration (Φραγκφούρτη αμ Μάιν: Peter
Lang, 1986). Mark Mazower, Inside Hitler’s Greece. The Experience of Occupation, 1941-1944 (Νιου Χέιβεν, Λονδίνο: Yale University Press, 1993). Πετράκος, Πρόχειρον Αρχαιολογικόν,
314-346. Βάιος Καλογρηάς, «Η γερμανική ‘Νέα Τάξη’ στην κατεχόμενη Ελλάδα, 1941-1944,» στο Ο «μακρύς» ελληνογερμανικός εικοστός αιώνας: Οι μαύρες σκιές στην ιστορία των διμερών
σχέσεων, επιμ. Στράτος Δορδανάς και Νίκος Παπαναστασίου (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο Α.Ε. 2019), 193-222. Β. Χιονίδου, “Ποιος έφταιγε; Ποιος; Άραγε, μόνο οι Γερμανοί;”: Η επισιτιστική
κατάσταση της Ελλάδας, Οκτώβριος 1940-Απρίλιος 1941,» στο Ο «μακρύς» ελληνογερμανικός εικοστός αιώνας, 223-250.
48 Friedrich Matz, επιμ., Forschungen auf Kreta 1942 (Βερολίνο: De Gruyter, 1951). Σχετικά με τις αντιδράσεις εντός του ΓΑΙ ως προς τον πρόλογο του βιβλίου για την Κρήτη: ΓΑΙ Βερολίνου,
		 κεντρικό αρχείο, παλιά ταξινόμηση, ντοσιέ 10-40, Γράμμα του Καρλ Βάικερτ προς τον Εμίλ Κούντσε, 30 Σεπτεμβρίου 1950. Αυτ. Γράμμα του Εμίλ Κούντσε προς τον Καρλ Βάικερτ, 4 Οκτω		 βρίου 1950: το «χοντροκομμένο ύφος του προλόγου» (die "unurbane Fassung des Vorwortes“). Πρβλ. Hiller von Gaertringen, «Deutsche archäologische Unternehmungen,» 481 υποσημ. 98.
49 Σχετικά με τη Σφίγγα βλ. Archäologischer Anzeiger 1942, VII (Jahresbericht des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches für das Haushaltsjahr 1942/1943). Archäologischer
		 Anzeiger 1943, 340, 391-444, εικ. 31-37. 63. Για την ανακάλυψη του Γανυμήδη βλ. Emil Kunze, Neue Meisterwerke griechischer Kunst aus Olympia (Μόναχο, 1948), 29, εικ. 66.68.
		 Emil Kunze, V. Bericht über die Ausgrabungen in Olympia (Winter 1941/1942 und Herbst 1952), με κείμενα των H.-V. Herrmann und H. Weber (Βερολίνο: De Gruyter, 1956), 103-114
		 πιν. 57-63.
50 Karl Kübler, Kerameikos. Ergebnisse der Ausgrabungen IV. Neufunde aus der Nekropole des 11. und 10. Jahrhunderts (Βερολίνο: De Gruyter, 1943). Emil Kunze και Hans Schleif, IV.
		 Bericht über die Ausgrabungen in Olympia. 1940 und 1941, με κείμενα των R. Eilmann und Ulf Jantzen (Βερολίνο: De Gruyter, 1944).
51 Karl Kübler, Kerameikos. Ergebnisse der Ausgrabungen V 1. Die Nekropole des 10. bis 8. Jhs (Βερολίνο: De Gruyter, 1954). Kunze Emil. V. Bericht über die Ausgrabungen in Olympia
		 (Winter 1941/1942 und Herbst 1952) (Berlin: De Gruyter, 1956).
52 Βλ. τις κριτικές των Eva Brann, The American Journal of Archaeology 60 (1956): 73-74. John Boardman, The Journal of Hellenic Studies 77 (1957): 362. Pierre Amandry, Gnomon 30
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