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                     Νίκος Μερούσης 

Ζ ειιαδηθή αξραηνινγία απνηέιεζε ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 20νπ αη. έλα 

επαγγεικαηηθό θαη επηζηεκνληθό πεδίν πξνζσπηθνηήησλ ππό ηελ έλλνηα όηη νη 

πξνζαλαηνιηζκνί θαη νη θαηεπζύλζεηο ηεο δηακνξθώζεθαλ θαη θαζνξίζηεθαλ θαηά 

έλα κεγάιν κέξνο από ηζρπξά πξόζσπα, πάληνηε άληξεο, πνπ επέβαιαλ κε ηνλ έλαλ ή 

ηνλ άιιν ηξόπν ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο θαη επηινγέο1. Μία από απηέο ήηαλ ρσξίο 

ακθηβνιία ν ππξίδσλ Μαξηλάηνο (1901-1974) (ζην εμήο Μ). Πξόθεηηαη γηα έλαλ 

από ηνπο πην επηθαλείο έιιελεο αξραηνιόγνπο, ν νπνίνο καδί κε ηνλ Νηθόιαν 

Πιάησλα (1909-1992) θαη ηνλ ηπιηαλό Αιεμίνπ (1921-2013) αλήθνπλ ζηε ρνξεία 

ησλ επηζηεκόλσλ πνπ θαζόξηζαλ κε ην έξγν ηνπο, αλαζθαθηθό θαη ζπγγξαθηθό-

εξεπλεηηθό,  ηε θπζηνγλσκία ηεο αξραηνινγίαο ζηελ Κξήηε, δηαδερόκελνη επάμηα ηνλ 

Ησζήθ Υαηδεδάθη (1845-1936) θαη ηνλ ηέθαλν Ξαλζνπδίδε (1864-1928). Ο ρώξνο 

δξάζεο ηνπ Μαξηλάηνπ δελ πεξηνξίζηεθε ζηελ Κξήηε, όπνπ δηνξίζηεθε σο 

επηκειεηήο ην 1919 θαη απνρώξεζε σο δηεπζπληήο ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ 

Ζξαθιείνπ ην 1937, αιιά απιώζεθε ζηε Μεζζελία, ζηελ Αηηηθή θαη ζηελ παηξίδα 

ηνπ ηελ Κεθαινληά, ελώ έξγν δσήο ππήξμε ε κεγάιε αλαζθαθή ζην Αθξσηήξη ηεο 

Θήξαο, πνπ ηελ πξνεηνίκαδε γηα ρξόληα - ήδε από ην 1939 είρε δηαηππώζεη ηε ζεσξία 

γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ κηλσηθνύ πνιηηηζκνύ από ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο 

Θήξαο
2
 - θαη ηειηθά ηελ μεθίλεζε ην 1967. ην ρώξν απηό έθπγε από ηε δσή 

                                                        
1
 Οη ππιώλεο ηεο ειιαδηθήο αξραηνινγίαο ζηνλ 19

ν
 θαη ζηνλ 20

ν  
(σο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970)  ήηαλ 

ε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ε Αξραηνινγηθή Δηαηξεία θαη ηα δύν Παλεπηζηήκηα (ν ξόινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηεο Αζήλαο ήηαλ αλέθαζελ θαίξηνο, ηεο Θεζζαινλίθεο αξρηθά ηζρλόο, αιιά κεηαπνιεκηθά θαζνξηζηηθόο γηα 

ηα αξραηνινγηθά πξάγκαηα ζηε Βόξεηα Διιάδα· ε Αξραηνινγηθή Δηαηξεία κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε ζηαδηαθά 

απνδπλακώζεθε ράλνληαο κεγάιν κέξνο ηνπ γνήηξνπ θαη ηεο δύλακεο πνπ είρε απνθηεζεί από ηνλ 19ν αη.). 

Δίλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ πσο νη αξραηνιόγνη-πξνζσπηθόηεηεο ζε απηό ην καθξύ ρξνληθό δηάζηεκα 

κεηαπεδνύζαλ από ηνλ έλαλ ππιώλα ζηνλ άιινλ ή ζπλήζσο θηλνύληαλ ηαπηόρξνλα, θαλεξά ή κε, θαη ζηνπο 

ηξεηο.  

2  
 S. Marinatos, The Volcanic Destruction on Minoan Crete, Antiquity 13 (1939), 425-439.  
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αδόθεηα ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ ηνπ 1974. Ο Μ κε ην αλαζθαθηθό, ζπγγξαθηθό

3
, 

δηδαθηηθό
4
, δηνηθεηηθό

5
 θαη εθδνηηθό ηνπ έξγν (εθηόο ησλ άιισλ ήηαλ ηδξπηήο ηνπ 

επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ Αξραηνινγηθά Αλάιεθηα εμ Αζελώλ) ήηαλ ίζσο εθείλνο πνπ 

επεξέαζε πεξηζζόηεξν από νπνηνλδήπνηε άιινλ έιιελα αξραηνιόγν ηελ επίζεκε, 

θξαηηθή αξραηνινγία γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Μέζα από ηε δηδαζθαιία ηνπ γηα ζρεδόλ 

30 ρξόληα ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ δηακόξθσζε γεληέο αξραηνιόγσλ, ελώ σο 

Γεληθόο Γηεπζπληήο Αξραηνηήησλ ζε θξίζηκεο θάζεηο ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο 

ηζηνξίαο ράξαμε κε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπ ην παξόλ θαη κέιινλ ηεο 

Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο θαη θαζόξηζε ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ηελ πνξεία 

ζπλαδέιθσλ ηνπ
6
. Από ηα πνηθίια θαη αλαξίζκεηα πεδία δξάζεο ηνπ αμίδεη λα 

                                                        
3
 Ο θαηάινγνο ησλ δεκνζηεύζεσλ είλαη εληππσζηαθόο θαη ελδεηθηηθόο ηεο επξπκάζεηαο ηνπ βι. Γ. . 

Κνξξέο, Γεκνζηεύκαηα ππξίδσλνο Ν. Μαξηλάηνπ, Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 25 (1974-1977), 359-422  

(βι. http://epub.lib.uoa.gr/index.php/epetirisphil/index).  

4
 Σαθηηθόο θαζεγεηήο ηεο Αξραηνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ από ην 1939 σο ην 1968.  

5
 Γεληθόο Γηεπζπληήο Αξραηνηήησλ θαη Μλεκείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο: 1937-1939, 1955-1958 θαη  

Γεληθόο Δπηζεσξεηήο Αξραηνηήησλ θαη Αλαζηειώζεσλ: 1967-1973. 

6
 Καηά ηελ πξώηε ζεηεία ηνπ σο Γεληθόο Γηεπζπληήο Αξραηνηήησλ δεκνζηεύηεθε ν αλαγθαζηηθόο λόκνο 

1947/1939 «Πεξί νξγαλώζεσο Τπεξεζίαο Αξραηνηήησλ θαη Ηζηνξηθώλ Μλεκείσλ ηνπ Κξάηνπο» ζηνλ νπνίν 

ππήξρε δηάηαμε απνθιεηζκνύ ησλ γπλαηθώλ από ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία κε απνηέιεζκα νη ειάρηζηεο 

γπλαίθεο αξραηνιόγνη λα απνιπζνύλ βι. Γ. Κνθθηλίδνπ, Οη γπλαίθεο ζηελ Αξραηνινγία. Ηζηνξίεο ζην εκίθσο, 

Θεζζαινλίθε 2012. Γηα ηελ ηαξαρώδε ζρέζε ηνπ κε ην δεύγνο Καξνύδνπ βι. Β. Πεηξάθνο, Ζ πεξηπέηεηα ηεο 

ειιεληθήο αξραηνινγίαο ζηνλ βίν ηνπ Υξήζηνπ Καξνύδνπ, Αζήλα 1995, Γ. Κνθθηλίδνπ, Από ηελ ηζηνξία ησλ 

πξώησλ ειιελίδσλ αξραηνιόγσλ, ΠΡΟ-ΗΣΟΡΖΜΑΣΑ (παξόλ ηεύρνο). ηα ρξόληα ηεο δηθηαηνξίαο, αθνύ 

ηέζεθε ζε δηαζεζηκόηεηα ν Γεληθόο Γηεπζπληήο Αξραηνηήησλ Ησάλλεο Κνληήο, ν Μ ηνπνζεηήζεθε Γεληθόο 

Δπηζεσξεηήο Αξραηνηήησλ θαη Αλαζηειώζεσλ (Β. Υ. Πεηξάθνο, Ζ ελ Αζήλαηο Αξραηνινγηθή Δηαηξεία. Οη 

αξραηνιόγνη θαη νη αλαζθαθέο (1837-2011). Καηάινγνο εθζέζεσο, Αζήλα 2011 (απηνηειέο αλάηππν από ην 

πεξηνδηθό Μέλησξ 100, Ηνύληνο 2011), 24 [72], 27 [75] θαη ηόηε δξνκνιόγεζε πνιιέο θαη αδηθαηνιόγεηεο 

κεηαζέζεηο ζπλαδέιθσλ ηνπ βι. ζρεηηθά Υ. Νηνύκαο, ππξίδσλ Μαξηλάηνο: 55 ρξόληα ζπκκεηείρε ελεξγά 

ζηα αξραηνινγηθά πξάγκαηα, ζην αθηέξσκα ηεο εθεκεξίδαο «Σα Νέα» «Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ 20νο ΑΗΩΝΑ: ΣΑ 

ΠΡΟΩΠΑ» http://www.tanea.gr/PrintArticle/?article=4108670&iid=2 (18/01/2001), αλαδεκνζίεπζε από: 

Β. Παλαγησηόπνπινο (επηκ.), Πξόζσπα ηνπ 20νύ αηώλα: Έιιελεο πνπ ζεκάδεςαλ ηνλ 20ό αηώλα, Αζήλα 

2000, 303-308.  

http://www.tanea.gr/PrintArticle/?article=4108670&iid=2
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αλαθεξζεί όηη ην 1948 αλέιαβε ην έξγν ηεο αλεύξεζεο ζηε δπηηθή Δπξώπε ησλ 

αξραηνηήησλ πνπ είραλ δηαξπάμεη νη δπλάκεηο θαηνρήο, θπξίσο νη Γεξκαλνί, από ηελ 

Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηαμίδη πνπ δελ απέδσζε 

πνιινύο θαξπνύο
7
, ελώ από  ην 1955 ήηαλ ηαθηηθό κέινο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ θαη 

πξόεδξνο ηεο ζηα ρξόληα ηεο δηθηαηνξίαο (1971). Αλ θαη έρνπλ πεξάζεη παξαπάλσ 

από ηέζζεξηο δεθαεηίεο από ην ζάλαηό ηνπ, ε ηζρπξή αιιά ακθηιεγόκελε 

πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαζώο θαη ην κεγάιν έξγν πνπ άθεζε παξακέλνπλ ζηε κλήκε 

ηνπ αξραηνινγηθνύ θόζκνπ θαη έρνπλ απαζρνιήζεη θαηά θαηξνύο κε ηνλ έλαλ ή ηνλ 

άιιν ηξόπν ηελ έληππε θαη ειεθηξνληθή δεκνζηνγξαθία
8
.  

Σνλ Ηνύλην ηνπ 2012 ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. 

δηνξγάλσζε δηήκεξν επηζηεκνληθό ζπλέδξην ζηε κλήκε ηνπ Μ κε ζηόρν, όπσο 

ζεκεηώλεηαη ζηνλ πξόινγν, «λα αλαιπζεί θαη λα αλαδεηρζεί ην πινύζην δηδαθηηθό, 

επηζηεκνληθό θαη αλαζθαθηθό έξγν ηνπ θαζώο θα λα έξζνπλ ζην θσο πηπρέο ηεο 

πνιπζρηδνύο θαη έληνλεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ» (ζει. 9) θαη λα απνδνζεί ε 

νθεηιόκελε ηηκή ζην δάζθαιν θαη αξραηνιόγν έζησ θαη πνιύ θαζπζηεξεκέλα (ζει. 

                                                        
7
Τπνπξγείνλ Παηδείαο/Γηεύζπλζηο Αξραηνηήησλ, Εεκίαη ησλ Αξραηνηήησλ εθ ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ ζηξαηώλ 

θαηνρήο, Αζήλαη 1946, επηκ. Υ. Καξνύδνο, Μ. Καιιηγά, Η. Μειηάδεο, Γ. Αλδξνπηζόπνπινο θαη Ν. 

Εαθεηξόπνπινο θαη Β.Υ. Πεηξάθνο, Σα αξραία ηεο Διιάδνο θαηά ηνλ πόιεκν 1940-1944, Αζήλαη 2012 

(απηνηειέο αλάηππν ηνπ πεξηνδηθνύ Μέλησξ 31, 1994).   

Γηα ηελ απνζηνιή ηνπ Μαξηλάηνπ βι.  http://www.kathimerini.gr/776077/gallery/epikairothta/ereynes/sta-

ixnh-twn-klemmenwn-ths-katoxhs (ζπλέληεπμε ηεο Δι. Μαηδνπξάλε ζηε Μ. Καθανπλάθε), αλαθνίλσζε ηεο 

Ό. Παιαγγηά ζην ζπλέδξην γηα ην Μ , ε νπνία δελ δεκνζηεύηεθε ζηα πξαθηηθά - http://sibilla-gr-

sibilla.blogspot.gr/2014/02/1948.html & ζηνλ ππό ζπδήηεζε ηόκν ησλ πξαθηηθώλ ηνπ ζπλεδξίνπ γηα ηνλ Μ 

ζηε ζ. 452.  

8
Βι. ελδεηθηηθά: http://www.iospress.gr/ios2007/ios20070407.htm, 

http://www.iospress.gr/ios1995/ios19950219b.htm 

http://www.tsiridesfoundation.com/cgibin/hweb?-A=514,printer.html&-V=webcontent, 

http://www.mixanitouxronou.gr/spiros-marinatos-o-archeologos-pou-anakalipse-ton-proistoriko-ikismo-tou-

akrotiriou-tis-santorinis-ke-skotothike-mesa-sto-choro-ton-anaskafon-vinteo/ 

 

 

http://www.kathimerini.gr/776077/gallery/epikairothta/ereynes/sta-ixnh-twn-klemmenwn-ths-katoxhs
http://www.kathimerini.gr/776077/gallery/epikairothta/ereynes/sta-ixnh-twn-klemmenwn-ths-katoxhs
http://www.iospress.gr/ios2007/ios20070407.htm
http://www.iospress.gr/ios1995/ios19950219b.htm
http://www.tsiridesfoundation.com/cgibin/hweb?-A=514,printer.html&-V=webcontent
http://www.mixanitouxronou.gr/spiros-marinatos-o-archeologos-pou-anakalipse-ton-proistoriko-ikismo-tou-akrotiriou-tis-santorinis-ke-skotothike-mesa-sto-choro-ton-anaskafon-vinteo/
http://www.mixanitouxronou.gr/spiros-marinatos-o-archeologos-pou-anakalipse-ton-proistoriko-ikismo-tou-akrotiriou-tis-santorinis-ke-skotothike-mesa-sto-choro-ton-anaskafon-vinteo/
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11). Σν 2014 δεκνζηεύηεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ κε ηίηιν «ππξίδσλ 

Μαξηλάηνο 1901-1974. Ζ δσή θαη ε επνρή ηνπ» ζηε ζεηξά Ηζηνξήκαηα (αξ. 4) ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο εθδόζεηο Ηλζηηηνύην ηνπ Βηβιίνπ-Α. Καξδακίηζα, ελόο από ηνπο 

ιηγνζηνύο ειιεληθνύο νίθνπο πνπ εθδίδνπλ αξραηνινγηθά βηβιία εδώ θαη κεξηθέο 

δεθαεηίεο. Ο ηόκνο ησλ πξαθηηθώλ ζε επηκέιεηα ησλ θαζεγεηξηώλ Διέλεο 

Μαηδνπξάλε θαη Ναλλώο Μαξηλάηνπ, ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε.  

ην πξώην κέξνο δεκνζηεύνληαη πξνζσπηθέο καξηπξίεο ζπλαδέιθσλ, 

ζπλεξγαηώλ θαη θνηηεηώλ ηνπ Μαξηλάηνπ. Ο ηπιηαλόο Αιεμίνπ, πνπ έθπγε 

πξόζθαηα από ηε δσή πιήξεο εκεξώλ αθήλνληαο έλα ηεξάζηην αξραηνινγηθό θαη 

θηινινγηθό έξγν, επηρεηξεί κηα επζύλνπηε παξνπζίαζε θαη απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Μαξηλάηνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, όπσο ε έθζεζε ηεο κηλσηθήο ζπιινγήο ζην 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Ζξαθιείνπ, ε θαηαζθεπή  ππόγεηνπ αληηαεξνπνξηθνύ 

θαηαθπγίνπ θαηά ηηο παξακνλέο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαζώο θαη νη 

επεξγεηηθέο γηα ηηο αξραηόηεηεο θαη ηα κλεκεία ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο ηνπ ζηελ 

ακθηιεγόκελε ζεηεία ηνπ σο Γεληθόο Δπηζεσξεηήο Αξραηνηήησλ ζηα ρξόληα ηεο 

δηθηαηνξίαο (ζ. 15-17). Ο Υξ. Νηνύκαο θαηαζέηεη αξρηθά κηα πξνζσπηθή καξηπξία 

πνπ θαλεξώλεη ηελ έληνλε πξνζσπηθόηεηα θαη ηνλ νμύζπκν ραξαθηήξα ηνπ Μ. 

Όηαλ παξνπζηάζηεθε σο λεαξόο επηκειεηήο ζηνλ Γεληθό Δπηζεσξεηή επηζηξέθνληαο 

από ηελ εθπαηδεπηηθή άδεηα ηνπ θαη κε θαζπζηέξεζε δύν εηώλ ιόγσ 

γξαθεηνθξαηίαο(!), ν Μαξηλάηνο αξρηθά ηνλ θαηζάδηαζε γηα ηηο ζπνπδέο ζην 

Λνλδίλν, όπνπ δξνύζαλ «αλαηξνπείο θνκκνπληζηαί» (ζ. 20), ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή ηνπ 

πξόηεηλε λα αλαιάβεη επηκειεηήο αξραηνηήησλ ζηε Θήξα κε ζηόρν λα επηβιέπεη ηελ 

αλαζθαθή ζην Αθξσηήξη. Λίγν θαηξό κεηά ηνλ άθνπζε έθπιεθηνο λα ηνλ επαηλεί 

«δηα ηαο εμαηξέηνπο ζπνπδάο» (ό.π.). πλερίδνληαο ηηο πξνζσπηθέο καξηπξίεο, ε 

καζήηξηα θαη θαηνπηλή ζπλεξγάηηδα ηνπ, Μαξία Παληειίδνπ, θαηαζέηεη θαζεκεξηλέο 

ζηηγκέο από ηε δσή ηνπ θαζεγεηή Μ, από ηε δηδαζθαιία θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ θαηά 

ηελ αλαζθαθή (ζ. 35-41). ην ίδην κήθνο θύκαηνο θηλνύληαη ε Υαξά Σδαβέιια, ε 

νπνία έδεζε θνληά ηνπ γηα είθνζη ρξόληα σο θνηηήηξηα, βνεζόο ζηελ αλαζθαθή θαη 

νηθνγελεηαθή θίιε (ζ. 43-49) θαη ν Γηάλλεο Λώινο πνπ αλαθέξεηαη ζηε γλσξηκία ηνπ 
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κε ηνλ παλίζρπξν ζηηο αξρέο ηνπ ΄70 Γεληθό Δπηζεσξεηή. Δπηζεκαίλεηαη ε ζπκβνιή 

ηνπ Μ ζηελ πξνώζεζε ηεο ελάιηαο αξραηνινγίαο θαη ζηελ πξναγσγή ηεο 

αξραηνινγηθήο επηζηήκεο κέζα από ηελ ίδξπζε ηνπ πεξηνδηθνύ Αξραηνινγηθά 

Αλάιεθηα εμ Αζελώλ (ν ηίηινο είλαη ελδεηθηηθόο ησλ γισζζηθώλ επηινγώλ ηνπ 

Μαξηλάηνπ
9
). Σα ΑΑΑ εθδίδνληαη ζηα ρξόληα ηνπ αλειιηπώο αλά ηεηξάκελν κε 

απνηέιεζκα ζηα πξώηα επηά έηε λα έρνπλ δεκνζηεπηεί 531 άξζξα (ζ. 63). 

Δλδηαθέξνλ έρεη ε αλαθνξά ηνπ Λώινπ ζηε ζρέζε ηνπ Μ κε ηνλ βπδαληηλνιόγν 

Γεκήηξην Πάιια, πνπ βξηζθόηαλ ζηελ αληίπεξα όρζε πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά (ζ. 65-

68). Φαίλεηαη, σζηόζν, όηη ε νπδέηεξε θαη απνζηαζηνπνηεκέλε ζηάζε ηνπ Μ 

απέλαληη ζηνλ Πάιια, δελ απνηεινύζε ηνλ θαλόλα όηαλ επξόθεηην γηα ζπλαδέιθνπο-

αληαγσληζηέο ηνπ, πνπ είραλ ην κεηνλέθηεκα λα βξίζθνληαη ζε αληίπαινπο 

ηδενινγηθνύο θαη πνιηηηθνύο ρώξνπο, όπσο νη Καξνύδνη, ν Μειηάδεο, ν Η. Κνληήο 

θ.άι.
10

.  

ην δεύηεξν κέξνο ε Νάγηα Πνιπρξνλάθνπ (ζ.77-86) παξνπζηάδεη πηπρέο ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο  πνξείαο ηνπ Μαξηλάηνπ από ηελ επεηζνδηαθή εθινγή ηνπ ην 1939, 

νπόηε παξαηηήζεθε από ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία σο ηελ απνρώξεζή ηνπ, 

κεηαθέξνληαο πνιύ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία από ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο 

Φηινζνθηθήο ρνιήο κέζα από ηα νπνία απνθαιύπηνληαη θαηαζηάζεηο θαη 

παζνγέλεηεο πνπ εμαθνινπζνύλ λα ηαιαλίδνπλ ην ειιεληθό παλεπηζηήκην. Ο Κώζηαο 

Κνπαληάο (ζ. 87-93) θαη ν Υξύζαλζνο Καλειιόπνπινο (ζ. 95-108) παξνπζηάδνπλ 

δύν ζρεηηθά άγλσζηεο πιεπξέο ηνπ ηηκώκελνπ: ηε δηδαζθαιία θαηά ηα πξώηα ρξόληα 

ζην Παλεπηζηήκην ηεο αξραηνινγίαο ηεο Δγγύο Αλαηνιήο θαη ηελ έξεπλά ηνπ ζηηο 

Θεξκνπύιεο. 

 

                                                        
9
Πξβ. ηελ θαζαξεύνπζα ζε κία από ηηο δεκνζηεπκέλεο λεθξνινγίεο γηα ηνλ Μ: Γ. . Κνξξέο, ππξίδσλ Ν. 

Μαξηλάηνο,  Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 25 (1974-1977), 

456-462.    

10
 Γ. Κνθθηλίδνπ, Από ηελ ηζηνξία ησλ πξώησλ ειιελίδσλ αξραηνιόγσλ, ΠΡΟ-ΗΣΟΡΖΜΑΣΑ (παξόλ 

ηεύρνο) όπνπ ζπδήηεζε θαη βηβιηνγξαθία.  
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Αθνινπζεί ην ηξίην κέξνο όπνπ δεκνζηεύνληαη ηα θείκελα ηεο Ναλλώο 

Μαξηλάηνπ γηα ηε ζρέζε ηνπ παηέξα ηεο κε ηνλ παηξηάξρε ηεο κηλσηθήο 

αξραηνινγίαο Άξζνπξ Έβαλο (ζ. 11-120) θαη ε ελδηαθέξνπζα κειέηε ηνπ Γηώξγνπ 

Σδσξάθε (ζ. 111-120) γηα ηελ πνιπθύκαληε ηζηνξία ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ 

ζην Ζξάθιεην γηα ην νπνίν ην όξακα θαη νη ελέξγεηεο ηνπ ηόηε Γεληθνύ Δθόξνπ 

Κξήηεο ήηαλ θαζνξηζηηθά. Ξερσξηζηό ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη αλέθδνηεο 

θσηνγξαθίεο πνπ εηθνλνγξαθνύλ ηε κειέηε απηή. Ο Θεόδσξνο Ζιηόπνπινο (ζ. 157-

203) δεκνζηεύεη θαη ζρνιηάδεη εθηελώο 21 δεκόζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ηεο 

πεξηόδνπ 1931-1944 κε ζέκα πνηθίιεο πιεπξέο ηεο αξραηνινγηθήο θαη όρη κόλν 

θαζεκεξηλόηεηαο ζηελ Κξήηε ηνπ κεζνπνιέκνπ, όπσο ε πεξίπησζε ηεο  D. Hartley 

πνπ ζπλαιιαζζόηαλ κε αξραηνθάπειν ζην πιαίζην ηεο έξεπλά ηεο γηα ηε γεσκεηξηθή 

θεξακηθή (ζ. 183) θαη ε αληίδξαζε ηνπ Μαξηλάηνπ ή αθόκα ε αλαθνξά ηνπ Μ ζε 

πξνζσπηθέο ζθνηνύξεο ιόγσ ηνπ δηαδπγίνπ κε ηελ πξώηε ηνπ ζύδπγν (ζ. 190). Με 

αθνξκή ηηο αλαζθαθέο ηνπ Μαξηλάηνπ ζηνπο πξναλαθηνξηθνύο ζνισηνύο ηάθνπο 

ζην Βνξνύ θαη ζην Κξάζη, ν Γηάλλεο Παπαδάηνο ζπδεηεί ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

ηαθηθέο πξαθηηθέο θαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα ζηελ Πξναλαθηνξηθή Κξήηε, 

ελώ ν Λεπηέξεο Πιάησλ (ζ. 223-242) θαηαπηάλεηαη κε έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ηελ 

έξεπλα εδώ θαη δεθαεηίεο – ν Μαξηλάηνο πξόζθεξε αξθεηή ηξνθή ζε απηή ηε 

ζπδήηεζε - ηε ρξνλνιόγεζε ηεο έθξεμεο ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Θήξαο θαη ηε ζρέζε κε 

ηηο εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο ησλ κηλσηθώλ αλαθηόξσλ θαηά ηελ ΤΜΗ. ηε κειέηε 

ηνπ επηζεκαίλεη όηη ε ζεσξία ηνπ Μαξηλάηνπ «γηα ηελ εγγύηεηα ηεο ρξνλνιόγεζεο ηεο 

εθαηζηεηαθήο έθξεμεο κε εθείλε ηεο θαηαζηξνθήο ησλ κηλσηθώλ θέληξσλ δελ είλαη 

αθόκα εθηθηό λα απνξξηθζεί» (ζ. 233), κηα ππόζεζε εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα 

αλαηξνθνδνηήζεη ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε. Ζ Κιαίξε Παιπβνύ (ζ. 243-263) 

αλαθέξεηαη ζηε κέξηκλα ηεο πνιηηείαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξρηηεθηνληθώλ 

θαηαινίπσλ ηνπ παξειζόληνο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην Αθξσηήξη θαη ηέινο ε 

Γεσξγία Κνπξηέζε (ζ. 265-283) παξνπζηάδεη κηα αθόκα άγλσζηε πιεπξά ηνπ 

Μαξηλάηνπ, ηελ ελαζρόιεζε κε ηηο πξντζηνξηθέο ιηζνηερλίεο ηεο παηξίδαο ηνπ. 
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  ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο δεκνζηεύνληαη θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 

έξγνπ ηνπ Μαξηλάηνπ. Ο Γηώξγνο Βαβνπξαλάθεο (ζ. 287-313) κέζα από ηηο 

αλαζθαθηθέο εθζέζεηο πνπ ζπλέηαμε ν Μ ζηελ πνιύ κεγάιε αλαζθαθηθή πνξεία 

ηνπ από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 σο  ην ζάλαηό ηνπ, παξνπζηάδεη θαη ζπδεηά 

ηα ζεσξεηηθά θαη εξκελεπηηθά ζρήκαηα κέζα από ηα νπνία αθνπγθξάζηεθε θαη 

πξνζέγγηζε ην παξειζόλ. Οη εξκελείεο ηνπ Μ εληάζζνληαη ζηνλ θύθιν ηεο 

πνιηηηζκηθήο-ηζηνξηθήο αξραηνινγίαο, όπνπ νη πνιηηηζκνί ζπγθεθξηκέλσλ 

γεσγξαθηθώλ ελνηήησλ ηαπηίδνληαη κε έζλε θαη ιανύο
11

, θαη ππεξεηνύλ ηε 

ζπλεηδεηή επηινγή ηνπ γηα ηε ζπγθξόηεζε κηαο εζληθήο αξραηνινγίαο (θπξίσο ζ. 

298-302, βι. αθόκα ηελ πξόηαζή ηνπ Μ όηαλ εμειέγε πξόεδξνο ηεο Αθαδεκίαο 

Αζελώλ ην 1971 γηα ίδξπζε Μνπζείνπ ηεο Διιεληθήο Φπιήο - ζ. 372). Παξάιιεια, 

ηελ αξραηνινγηθή πνξεία ηνπ Μ δηαπεξλνύλ ιηγόηεξν επηζηεκνληθνί ζηόρνη, όπσο 

ην θπλήγη ζεζαπξώλ θαη ε επηδίσμε κηαο κεγάιεο αξραηνινγηθήο αλαθάιπςεο (ζ. 

296-297), πξνζέζεηο πνπ ν Μαξηλάηνο δελ είλαη νύηε ν πξώηνο αξραηνιόγνο νύηε ν 

κόλνο πνπ έζεζε σο ηνπο θύξηνπο ζθνπνύο ησλ εξεπλώλ ηνπ
12

. Ο πάληα γιαθπξόο 

Υξήζηνο Μπνπιώηεο αλαθέξεηαη ζην πώο πξνζέγγηζε εξκελεπηηθά ν Μ ζέκαηα ηεο 

κηλσηθήο θαη κπθελατθήο εηθνλνγξαθίαο. Οη εξκελεπηηθέο πεγέο δηαθαίλεηαη όηη 

βαζίδνληαη ζην βηθησξηαλό ξνκαληηζκό κε ηνλ νπνίν πξνζέγγηζε ν Έβαλο ην κηλσηθό 

πνιηηηζκό, θαη ζηε ζεσξία ηεο δηάρπζεο, θαζώο ζπρλά αλαδεηνύληαη εξκελεπηηθά 

εξείζκαηα ζηελ Αίγππην θαη ζηελ Αλαηνιή. Ζ απόδεημε ηεο ζπλέρεηαο θαη ελόηεηαο 

ηνπ ειιεληζκνύ από ηνπο πξντζηνξηθνύο πνιηηηζκνύο ηνπ Αηγαίνπ σο ηα ηζηνξηθά 

ρξόληα είλαη έλαο από ηνπο ζηόρνπο κεξηθώλ κειεηώλ ηνπ Μ (ζ. 324-326, βι. ην 

ζρνιηαζκό ηεο Πύιεο ησλ Λεόλησλ ζηε ζ. 325-326). Ο Γεκήηξεο Κπξηάηαο 

ζρνιηάδεη ην γεγνλόο όηη ν Μαξηλάηνο αλαζπλζέηνληαο ην παξειζόλ εθάξκνδε ηελ 

αξρή ηεο αλαινγίαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλάθεηαο, αληιώληαο άθνβα δεδνκέλα, 

ηδέεο θαη εηθόλεο από ην παξόλ ηνπ (ζ. 329-337), θάηη πνπ, όπσο ζρνιηάδεηαη, νη 

                                                        
11

 Κύξηνο εκπλεπζηήο ν  Arthur Kossina  βι. G.B.  Trigger, A Ζistory of Αrchaeological Σhought, 

Cambridge 1989,  163-167.  

12
 Βι. αθόκα όζα γξάθεη ν Υξ. Νηνύκαο (ππνζεκ. 6).  
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ζεκεξηλνί αξραηνιόγνη δελ ηνικνύλ (ζ. 336). Ο Αλδξέαο Βιαρόπνπινο  ζηελ εθηελή 

κειέηε ηνπ (ζ. 339-385), πνπ βαζίδεηαη ζην αξρείν απνθνκκάησλ από ηνλ Σύπν ηνπ 

Μ, παξνπζηάδεη ηελ πνξεία ηνπ κέζα από ληνθνπκέληα από ην κεζνπόιεκν σο ην 

1974. Δδώ ν αλαγλώζηεο ζα ζπλαληήζεη αλαθνξέο ζηηο γθξίδεο πιεπξέο ηνπ βίνπ ηνπ 

Μαξηλάηνπ, όηαλ γηα παξάδεηγκα αλακίρζεθε ζηελ πεξίθεκε δίθε ησλ ηόλσλ
13

, όηαλ 

εθθσλνύζε παλεγπξηθό ιόγν ζην Παλεπηζηήκην όπνπ, όπσο θαηαγγέιιεηαη από ηνλ 

Σύπν, πκλνύζε ηνλ Γιύμκπνπξγθ θαη ηνλ Μεηαμά (ζ. 359) ή όηαλ σο θνζκήηνξαο ηεο 

Φηινζνθηθήο αλαγνξεύηεθαλ επίηηκνη δηδάθηνξεο νη πξέζβεηο ηνπ Καλαδά θαη ησλ 

ΖΠΑ κεζνύληνο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ (ζ. 359, βι. επίζεο εηθ. 18 ζηε ζει. 361 όπνπ 

θσηνγξαθία ηνπ Μ κε ηε Φξεηδεξίθε). Απηό ην κέξνο ηνπ βηβιίνπ θιείλεη κε ηε 

κειέηε ηεο Διέλεο Μαηδνπξάλε ζηελ νπνία δεκνζηεύνληαη δύν ιεπθώκαηα πνπ 

δώξηζε ην 1939 ζηνλ Μ ε ακεξηθαλίδα  E. Humlin Hunt - πξόθεηηαη γηα ηε ρνξεγό 

ηεο αλαζθαθήο ζηηο Θεξκνπύιεο- όηαλ εθείλνο επηζθέθηεθε ηηο Ζ.Π.Α. Ζ 

Μαληδνπξάλε αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ηνπ Μαξηλάηνπ κε ηνλ Μεηαμά θαη ζηηο 

αληηθνκνπληζηηθέο ζέζεηο ηνπ (ζ. 396)
14

· έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε ζθηαγξάθεζε 

ηνπ ζπρλά αληηθαηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ (ζ. 399).   

 Σα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ θιείλνπλ κε κηα ζύλνςε από ηνλ αθαδεκατθό 

ππξίδσλα Ηαθσβίδε, πνπ ιίγν αξγόηεξα έθπγε από ηε δσή, θαη έλα νιηγνζέιηδν, 

εμνκνινγεηηθό θείκελν ηεο κνλαρνθόξεο ηνπ Ναλλώο, ε νπνία παξνπζηάδεη 

πξνζσπηθέο ζηηγκέο ηνπ παηέξα ηεο θαη πιεπξέο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, πνπ 

ζθηαγξαθνύλ κηα άιιε, πεξηζζόηεξν νηθεία θαη πξάα όςε απηνύ ηνπ αθάκαηνπ, 

θηιόδνμνπ, απζηεξνύ, ελίνηε δύζηξνπνπ θαη επέμαπηνπ αλζξώπνπ.  

                                                        
13

ηελ θαηάζεζή ηνπ, πνπ δελ είλαη ήπηα (πξβ. ζ. 359), αλαθέξεη όηη ν Καθξηδήο θαηαηξύρεηαη από πλεύκα 

θαλαηηζκνύ, εθθξάδεη ηελ άπνςε όηη ζα ζπδεηνύζε ζην κέιινλ θάπνηα απινπνίεζε ησλ ηόλσλ, ελώ 

αμηνζεκείσηε, εθηόο ησλ άιισλ, είλαη ε αλαθνξά ηνπ ζηνλ Μεηαμά βι. Ζ δίθε ησλ ηόλσλ: (Ζ πεηζαξρηθή 

δίσμηο ηνπ θαζεγ. Η. Θ. Καθξηδή). Αζήλαη: Βηβιηνπσιείνλ ηεο "Δζηίαο" Η. Γ. Κνιιάξνπ & ηαο (sic) 

Α.Δ.,[ρ.ρ.], ζ. 16-18.     

14
 Βι. ηελ επηζηνιή ηνπ Μ πξνο ηνλ Γ. σηεξίνπ πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ έλζεην ‘ΗΟ’ ηεο εθεκεξίδαο  

‘Διεπζεξνηππία’ κε ηίηιν  "Οη λεόηεξνη αξραηνιόγνη είλαη όινη κπνιζεβίθνη" http://www.iospress.gr/ 

ios1995/ios19950219b.htm.  
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ηνλ ηόκν δελ ιείπνπλ νη δηάζπαξηεο αλαθνξέο ζηηο ιηγόηεξν θσηεηλέο 

πιεπξέο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο ηνπ Μαξηλάηνπ, όπσο ε ζηελή ζρέζε ηνπ κε ην 

δηθηαηνξηθό θαζεζηώο ηνπ Η. Μεηαμά (ζ. 296)
15

, ε αλάιεςε ηεο ζέζεο ηνπ Γεληθνύ 

Γηεπζπληή Αξραηνηήησλ ην 1967 – ελδεηθηηθή ηνπ θιίκαηνο ηεο επνρήο είλαη ε 

κεηνλνκαζία ηνπ Γηεπζπληή ζε Γεληθό Δπηζεσξεηή Αξραηνηήησλ - νη ππνρσξήζεηο 

ζε άλσζελ πηέζεηο
16

, νη πξνζθσλήζεηο θαη νη ιόγνη ζε εθδειώζεηο ηεο ρνύληαο (ζ. 

52-53), νη αδηθαηνιόγεηεο κεηαζέζεηο ζπλαδέιθσλ (π.ρ. δεύγνο Καξνύδσλ
17

), ν 

δύζθνινο θαη κε αληηθάζεηο ραξαθηήξαο ηνπ (π.ρ. ζ. 399
18

), ε θεηδσιόηεηα ζε 

εγθώκηα ζπλαδέιθσλ (π.ρ. ζ. 84), γη’ απηό κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ αθνινύζεζε, όπσο 

ήηαλ αλακελόκελν, κηα καθξά πεξίνδνο απνζηώπεζεο ηεο πνξείαο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Βέβαηα, όπσο αλαθέξεηαη, ν Μ δελ ήηαλ νύηε ν πξώηνο νύηε ν ηειεπηαίνο 

παληνθξάηνξαο ηεο ειιαδηθήο αξραηνινγίαο, κηα αιήζεηα πνπ δελ κπνξεί, σζηόζν, 

λα απαιείςεη ηηο ζθνηεηλέο πιεπξέο ηεο δεκόζηαο δξάζεο ηνπ. Απηέο νη πιεπξέο πνπ 

θσηίδνληαη ακπδξά θαη παξνπζηάδνληαη απνζπαζκαηηθά, ζα έπξεπε λα ζπδεηεζνύλ 

εθηελέζηεξα αλαδεηθλύνληαο εθηόο ησλ άιισλ ην ηαξαγκέλν θιίκα ηεο 

κεζνπνιεκηθήο θαη κεηαπνιεκηθήο Διιάδαο.   

Ο ηόκνο είλαη θξνληηζκέλνο εθδνηηθά. ην εμώθπιιν θαη ζηα εζώθπιια 

απνπζηάδεη ε αλαθνξά όηη πξόθεηηαη γηα δεκνζίεπζε πξαθηηθώλ ζπλεδξίνπ, έλα 

θαζνξηζηηθό ζηνηρείν ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηόκνπ. Οη ππνζεκεηώζεηο 

θαη ε βηβιηνγξαθία ζην ηέινο θάζε θεηκέλνπ ζα ήηαλ θαιύηεξν λα έρνπλ ελνπνηεζεί. 

Οη  δεκνζηεπκέλεο εηθόλεο από ηα δύν ιεπθώκαηα ηεο E. Humlin Hunt έπξεπε λα  

                                                        
15

D. Kokkinidou & M. Nikolaidou, On the Stage and Behind the Scenes: Greek Archaeology in Times of 

Dictatorship, ζην M. L. Galaty & C. Watkinson (επηκ.), Archaeology Under Dictatorship, New York 2006, 

ζ. 155-190.  

16
 Βι. ελδεηθηηθά όζα γξάθεη ν Υξ. Νηνύκαο γηα ηελ αληηθαηηθή ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην ζέκα ηνπ 

ιεγόκελνπ Καδκείνπ ζηε Θήβα θ.άι. (ππνζεκ. 6).   

17
 Β. Πεηξάθνο, Ζ πεξηπέηεηα ηεο ειιεληθήο αξραηνινγίαο ζηνλ βίν ηνπ Υξήζηνπ Καξνύδνπ, Αζήλα 1995.    

18
 Σν 1958 κεηά από πηέζεηο ηνπ θιάδνπ – ν Μαξηλάηνο ήηαλ Γηεπζπληήο από ην 1955 - ηνπνζεηήζεθε ζηε 

ζέζε απηή ν Η. Παπαδεκεηξίνπ βι. Πεηξάθνο ό.π. (2011) 26[74].  
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πεξηνξηζηνύλ θαηά πνιύ θαη ν ρώξνο απηόο λα δνζεί ζε θσηνγξαθίεο από ην 

πξνζσπηθό αξρείν ηνπ Μ.   

Ο ηόκνο ζηε κλήκε ηνπ Μ εληάζζεηαη ζην ζύγρξνλν ξεύκα ηεο 

αξραηνινγηθήο επηζηήκεο πνπ έρεη ζηόρν λα αγθαιηάζεη θαη λα πξνζεγγίζεη εθηόο 

από ην παξειζόλ, ηνπο αλζξώπνπο πνπ απνθαιύπηνπλ θαη εξκελεύνπλ ηα πιηθά 

θαηάινηπά ηνπ παξειζόληνο. Παξάιιεια, θηλείηαη ζην πιαίζην ηνπ εθδνηηθνύ 

θαηλνκέλνπ ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ πνπ αθνξά ζηελ έθδνζε ηόκσλ, αθηεξσκαηηθώλ 

ή αλακλεζηηθώλ, γηα αξραηνιόγνπο θπξίσο ηνπ αθαδεκατθνύ ρώξνπ. Απηέο νη 

πξνζπάζεηεο είλαη ρσξίο ακθηβνιία εμαηξεηηθά ρξήζηκεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ πώο 

δηακνξθώλεηαη ε αξραηνινγηθή επηζηήκε ζε θάζε ηζηνξηθή θάζε, πώο ν επξύηεξνο 

θνηλσληθόο, πνιηηηθόο θαη ηδενινγηθόο πεξίγπξνο θαζνξίδεη ηηο επηινγέο θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ αξραηνιόγσλ θαη όζσλ θηλνύλ ηα λήκαηα ηεο αξραηνινγίαο. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή πξέπεη θάζε θνξά λα γίλεηαη λεθάιηα θαη πξνζεθηηθά ιακβάλνληαο 

ππόςε ηα ζπκθξαδόκελα ηεο επνρήο ρσξίο λα απνζησπώληαη ή λα ππνθσηίδνληαη 

θαηαζηάζεηο θαη γεγνλόηα. Δμάιινπ έλα πλεπκαηηθό κλεκόζπλν δελ έρεη σο ζηόρν 

λα θηινηερλεζεί ε αγηνγξαθία ελόο πξνζώπνπ ή ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε λα 

δαηκνλνπνηεζεί όζν λα επηηεπρζεί ε νιηζηηθή πξνζέγγηζή ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη 

ηνπ έξγνπ ηνπ ηηκώκελνπ, δώληνο ή ηεζλεώηνο, κέζα από ηελ νπνία λα αλαδεηθλύεηαη 

ε πνιππινθόηεηα ηεο δηακόξθσζεο ησλ δεκόζησλ αλζξώπσλ εληάζζνληάο ηεο ζην 

ηζηνξηθό ηνπο πιαίζην, ζηα ζπκθξαδόκελα, όπσο ιέκε νη αξραηνιόγνη, κε ζηόρν λα 

θσηηζηνύλ ηόζν νη πξνζσπηθέο όζν θαη νη ζπιινγηθέο επηινγέο θαη επζύλεο.     
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