
Κοκκινίδου-Νικολαΐδου, Ιστορία μιας Λογοκλοπής, Προϊστορήματα 8, 2018 

   

1 

 
Δήμητρα Κοκκινίδου – Μαριάννα Νικολαΐδου, Ιστορία μιας λογοκλοπής – και γιατί πρέπει να μας 

ενδιαφέρει 

ΠΡΟ-ΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 8 (2018) 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ –  

ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ – ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 

 

Βιβλιοκρισία: Alan Kaiser, Archaeology, Sexism, and Scandal: The Long-suppressed 

Story of One Woman’s Discoveries and the Man Who Stole Credit for Them, Lanham – 

London: Rowman & Littlefield, 2015, σελ. xx + 251, εικ. 63, πίν. 3. ISBN 978-1-4422-

3003-3. 

 

 «Η αρχαιολογία […] έχει πολλά 

φαντάσματα. Για πολλές από τις γυναίκες που 

εργάστηκαν στον κλάδο δεν υπήρξε μεταθανάτια 

ζωή – δεν υπήρξε κληρονομιά».
1
 Ένα από αυτά τα 

φαντάσματα πρωταγωνιστεί στο βιβλίο του Alan 

Kaiser, Αρχαιολογία, σεξισμός και σκάνδαλο: η 

προ πολλού αποσιωπημένη ιστορία των 

ανακαλύψεων μιας γυναίκας και ο άνδρας που τις 

ιδιοποιήθηκε, αφιερωμένο στις «αφανείς ηρωίδες 

των πρώτων χρόνων της αρχαιολογίας […] που 

μόχθησαν στις ανασκαφές, αλλά δεν είδαν ποτέ το 

όνομά τους δημοσιευμένο» (σ. iv). 

 Μολονότι ο τίτλος προκαταλαμβάνει την 

έκβαση σε βάρος του στοιχείου της έκπληξης, το 

πόνημα διατηρεί την αγωνιώδη αβεβαιότητα της 

αστυνομικής λογοτεχνίας (με τον ίδιο τον 

γράφοντα στον ρόλο του μυστικού αστυνομικού), ενώ εξισορροπεί την αμεσότητα του 

προσωπικού βιώματος με την υπευθυνότητα της ερευνητικής δημοσιογραφίας και τη 

σχολαστικότητα της αρχειακής αναδίφησης. Η υπόθεση, που έρχεται πρώτη φορά στο φως, 

                                                
1 Adams 2010: 10. 
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αφορά «ένα από τα συγκλονιστικότερα σκάνδαλα λογοκλοπής που έχουν μέχρι τώρα 

καταγραφεί δημόσια στην ιστορία του κλάδου» (σ. xx): δράστης ο ανασκαφέας της Ολύνθου 

Χαλκιδικής David Robinson (1880-1958) και θύμα η φοιτήτριά του Mary Ross (μετέπειτα 

Ellingson, 1906-1993). Η σύνδεση του συμβάντος με τα ιστορικά του συμφραζόμενα, 

δηλαδή με τη θέση των γυναικών στην ανώτατη εκπαίδευση και ειδικότερα με την 

αρχαιολογία του μεσοπολέμου στις ΗΠΑ, αναδεικνύει το μέγεθος του σεξισμού, ο οποίος, 

σύμφωνα με τον συγγραφέα, υπήρξε η βασική αιτία της ιδιοποίησης. Εμπλουτισμένο με 

άφθονα παραθέματα πρωτογενών πηγών, πολυάριθμες πρωτοδημοσιευμένες φωτογραφίες,
2
 

έναν χάρτη (αν και όχι υψηλής ποιότητας), λεπτομερείς σημειώσεις, εκτενή βιβλιογραφία και 

ένα παράρτημα με λαογραφικές εντυπώσεις της Ellingson από την Όλυνθο, το μελέτημα 

αποτελεί πολύτιμη συμβολή στην ανάδειξη της κληρονομιάς των γυναικών στην αρχαιολογία 

και γενικότερα στην επιστήμη. 

 Στην Εισαγωγή ο Kaiser, τότε λέκτορας και σήμερα καθηγητής στο Τμήμα 

Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου του Evansville, αναφέρεται στην 

αρχή της νοητής γνωριμίας του με την Ellingson, όταν ανακαλύπτει κατά τύχη το 

λησμονημένο αρχείο της (2003). Η κάτοχός του είχε διατελέσει καθηγήτρια λατινικών και 

αγγλικών στο ίδιο πανεπιστήμιο και το αρχείο είχε δωρίσει η κόρη της μετά τον θάνατο της 

μητέρας της. Ανάμεσα σε ένα φωτογραφικό λεύκωμα, επιστολές, ομοιώματα ειδωλίων του 

5
ου

 και 4
ου

 αιώνα π.Χ., αυθεντικά θραύσματα μελανόμορφης κεραμικής και ένα αντίτυπο της 

μεταπτυχιακής της εργασίας με θέμα την κοροπλαστική της Ολύνθου – ενθυμήματα μιας 

μέχρι τότε άγνωστης αρχαιολογικής θητείας – βρισκόταν το μυστικό της λογοκλοπής. Στη 

συνέχεια του βιβλίου παρουσιάζεται η επίπονη έρευνα προς επαλήθευση του μυστικού και η 

επίμονη προσπάθεια δημοσίευσής του. 

 Το πρώτο μέρος, «Η αρχαιολογική περιπέτεια της Mary Ross Ellingson», εξιστορεί το 

ταξίδι της νεαρής Καναδής στην Ελλάδα και τη συμμετοχή της στη δεύτερη περίοδο των 

ανασκαφών της Ολύνθου (1931). Καλλιεργημένη, ευφυής, ενθουσιώδης, με δημοσιογραφικό 

χάρισμα (που είχε φανεί από την εποχή των προπτυχιακών της σπουδών), η φέρελπις 

αρχαιολόγος αφηγείται παραστατικά, στα γράμματα προς την οικογένειά της, την εμπειρία 

της από την έρευνα πεδίου και τη ζωή του τόπου. Απόφοιτη του Πανεπιστημίου της 

                                                
2 Βλ. επίσης Alan Kaiser, Olynthos 1931: The Mary Ross Ellingson Photo Archive, University of Evansville, 

Department of Archaeology (http://faculty.evansville.edu/ak58/Ellingson/index.htm). 
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Αλμπέρτας (1930), η οποία είχε εγκαταλείψει τη νομική χάριν του πάθους της για την 

αρχαιότητα, η Ellingson ανήκε στη δεύτερη γενιά γυναικών αρχαιολόγων, αυτών που είχαν 

γεννηθεί στα τέλη του 19
ου

 – αρχές του 20
ού

 αιώνα.
3
 Η επιθυμία της να γίνει κλασική 

αρχαιολόγος την οδήγησε για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins της 

Βαλτιμόρης, ένα από τα λίγα πανεπιστήμια των ΗΠΑ που δεχόταν γυναίκες πριν από τον 2
ο
 

παγκόσμιο πόλεμο. Εκτός από το φιλελεύθερο πνεύμα του εν λόγω ιδρύματος στην 

προτίμησή της πρέπει να βάρυνε και η αυθεντία του Robinson, ο οποίος δεν άργησε να 

εκτιμήσει τις ικανότητές της και να της προτείνει να λάβει μέρος στις ανασκαφές της 

Ολύνθου υπό τη διεύθυνσή του. Οι έρευνες στην πόλη, την οποία είχε ισοπεδώσει ο Φίλιππος 

Β΄ το 348 π.Χ., πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών 

Σπουδών της Αθήνας (1928, 1931, 1934, 1938) και υπήρξαν ορόσημο στην ιστορία της 

κλασικής αρχαιολογίας. Η σημασία τους έγκειται στη μεγάλη έκταση του ανασκαμμένου 

χώρου (περισσότερες από 100 κατοικίες και περίπου 600 τάφοι), στη στροφή του 

ενδιαφέροντος από τις δημόσιες στις ιδιωτικές όψεις του αρχαιοελληνικού κόσμου και στην 

τελική δημοσίευση, η οποία παραμένει σημείο αναφοράς – δεκατέσσερις ογκώδεις τόμοι, οι 

περισσότεροι με την υπογραφή μόνο του επικεφαλής.
. 
Επιπλέον οι μαθητές του Robinson, 

Αμερικανοί και Έλληνες, θα αναδεικνύονταν σε γνωστά ονόματα της ελληνικής 

αρχαιολογίας.
4
 Η Ellingson είχε επιλέξει τον κατάλληλο δάσκαλο, δεν ήταν όμως δυνατό να 

προβλέψει τις συνέπειες της επιλογής της. 

 Στην Όλυνθο έφτασε μαζί με δύο συμφοιτήτριές της, τη Gladys Davidson (μετέπειτα 

Weinberg) και τη Sarah Freeman, για να προστεθεί στην ανασκαφική ομάδα, την οποία 

απάρτιζαν μεταπτυχιακοί φοιτητές, νεαροί ερευνητές, καλλιτέχνες και τεχνίτες, καθώς και οι 

Helen Robinson, Gladys Parsons και Λέλα Μυλωνά ως συνοδοί των συζύγων τους. Οι τρεις 

φοιτήτριες δεν ήταν οι πρώτες που θα εργάζονταν εκεί: είχαν προηγηθεί, στην πρώτη 

ανασκαφική περίοδο (1928), η Wilhelmina van Ingen και η Eunice Stebbins Couch, οι οποίες 

είχαν επιφορτιστεί με το «γυναικείο» καθήκον του καθαρισμού και της τακτοποίησης των 

ευρημάτων με ελάχιστες εξόδους από την αποθήκη στο πεδίο. Στη δεύτερη περίοδο (1931) ο 

                                                
3 Οι άλλες δύο ηλικιακές ομάδες περιλαμβάνουν τις αυτοδίδακτες πρωτοπόρες και τις απόφοιτες της πρώτης 

γενιάς, οι οποίες γεννήθηκαν πριν και μετά τα μέσα του 19ου αιώνα αντίστοιχα (Díaz-Andreu και Sørensen 

1998, Levine 1994α, 1994β, 1999, Root 2004). 

4 Βλ. επίσης Cahill 2002: 61-65. 
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Robinson ανέθεσε και στα δύο φύλα τόσο την ευθύνη των τομών όσο και την καταγραφή του 

υλικού κατά είδος (κεραμική, λύχνοι, σφονδύλια, ειδώλια, χάλκινα αντικείμενα, νομίσματα). 

Τη μεταβολή του καταμερισμού εργασίας δεν υπαγόρευσε η αιφνίδια φεμινιστική 

ευαισθητοποίησή του, αλλά η προσπάθειά του να βελτιώσει τις μεθόδους του, για την 

προχειρότητα των οποίων είχε επικριθεί – μεταξύ άλλων, με ιδιαίτερη δριμύτητα από τη van 

Ingen.
5
 Καθώς οι 350 εργάτες (υπερβολικά πολλοί ακόμη και για τις τότε ανασκαφικές 

προδιαγραφές) συνωστίζονταν στα σκάμματα, ήταν εμφανής η ανάγκη συστηματικότερης 

επιστασίας. Σε συστατική του επιστολή ο Robinson επαινεί την Ellingson ως «εξαιρετική 

αρχαιολόγο πεδίου», η οποία «κατόρθωσε να επιβλέψει με τρόπο πολύ αποτελεσματικό τους 

Έλληνες εργάτες, πράγμα πολύ ασυνήθιστο για μια γυναίκα» (σ. 44), μολονότι η ίδια 

αποδίδει με μετριοφροσύνη το γεγονός στις «περίεργες ιδέες [των ντόπιων] για τους 

Αμερικανούς» (σ. 45), παραδεχόμενη πόσο δύσκολο ήταν να επιβλέπει ταυτόχρονα 60 

ανθρώπους και τα ανευρισκόμενα αντικείμενα. Μέχρι τη λήξη της ανασκαφής οι τομεάρχες 

θα έπρεπε να αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιούσαν για τη μεταπτυχιακή τους εργασία ή τη 

διδακτορική τους διατριβή, υπό την εποπτεία του Robinson, το υλικό που αυτός τους είχε 

αναθέσει προς καταγραφή. Στην ευνοούμενη φοιτήτριά του ο ίδιος παραχώρησε τα ειδώλια, 

ευρήματα με καλλιτεχνική αξία και συχνή παρουσία στην Όλυνθο.
6
 Ενθουσιασμένη η 

Ellingson, έγραφε σε μια από τις επιστολές της: «Ανέλαβα τη σύνταξη του αναμφισβήτητα 

καλύτερου καταλόγου. Δεν θα μου άρεσε καθόλου να ασχολούμαι με τα αγγεία ή τα 

υφαντικά βάρη ή κάτι ανάλογο. Μέχρι τώρα έχω καταλογογραφήσει 220 ειδώλια» (σ. 59). 

 Το δεύτερο μέρος, «Σεξισμός και επιστημονική έρευνα», παρακολουθεί την 

επαγγελματική διαδρομή της Ellingson και των συναδέλφων της, μετά την αναχώρησή τους 

από την Όλυνθο, στο πλαίσιο των κοινωνικών ανακατατάξεων του μεσοπολέμου. Η σχετική 

βελτίωση της θέσης των γυναικών στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ τις πρώτες δεκαετίες του 20
ού 

αιώνα ανακόπτεται από τη «Μεγάλη Ύφεση» του 1929 και τα συνακόλουθα εμπόδια στις 

                                                
5 Μετά την εμπειρία της στην Όλυνθο η van Ingen άλλαξε πανεπιστήμιο και επιβλέποντα της διατριβής της 

(Dessy 2005: 3, 45-47). 

6 Πληθωρικός, αλλά και αντιφατικός, ο Robinson κέρδιζε τον θαυμασμό και την αφοσίωση ορισμένων 

συνεργατών του, όπως η Ellingson και ο Γεώργιος Μυλωνάς, χάρη στη γενναιοδωρία του, ενώ κατέληξε να 

αποξενωθεί από άλλους, ιδιαίτερα από τον Walter Graham, εξαιτίας της μικροπρέπειας και της εκδικητικότητάς 

του. 
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εργασιακές προοπτικές τους. Ενδεικτική είναι η άποψη του προέδρου της Διοικούσας 

Επιτροπής της Αμερικανικής Σχολής της Αθήνας Edward Capps ότι, επειδή υπήρχε έλλειψη 

ανδρών αρχαιολόγων, η Σχολή έπρεπε να πάψει να σπαταλά πόρους σε υποτροφίες για 

γυναίκες και να ορίσει αναλογία κατά φύλο σύμφωνα με το παράδειγμα της Αμερικανικής 

Ακαδημίας της Ρώμης.
7
 Το αρνητικό κλίμα ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του 2

ου
 παγκοσμίου 

πολέμου και μετά, οπότε και δόθηκε προτεραιότητα σπουδών και σταδιοδρομίας στους νέους 

που επέστρεφαν από το μέτωπο ως αναγνώριση των υπηρεσιών τους προς την πατρίδα. 

 Μετά τις ανασκαφές στην Όλυνθο οι φοιτητές ακολούθησαν την αναμενόμενη, 

ευθύγραμμη επαγγελματική ανέλιξη ανεξάρτητα από την ιδιωτική τους ζωή˙ αντίθετα οι 

φοιτήτριες, αντιμέτωπες με το γνωστό δίλημμα «επιστήμη ή οικογένεια», περιορίστηκαν σε 

«εναλλακτικές σταδιοδρομίες».
8
 H Gladys Davidson παντρεύτηκε τον ομότεχνό της Saul 

                                                
7 Είναι εντυπωσιακή η μισογυνική σύγκλιση της «δημοκρατικής» Αμερικής με τη φασιστική Ευρώπη: 

παραδείγματος χάρη, στη Γερμανία του Χίτλερ απαγορεύτηκε η χορήγηση ταξιδιωτικών υποτροφιών σε 

γυναίκες αρχαιολόγους με το σκεπτικό ότι ενίσχυε ηγετικές ικανότητες, τις οποίες οι γυναίκες ούτε διέθεταν 

ούτε υπήρχε λόγος να αποκτήσουν (Junker 1997: 34-35, 1998: 285)˙ στην Ελλάδα του Μεταξά νομοθετήθηκε ο 

αποκλεισμός των γυναικών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και η υποχρεωτική αφυπηρέτηση, μετά τη 

συμπλήρωση εικοσιπενταετίας, όσων ήταν έγγαμες (Κοκκινίδου 2012: 114-119, 2016: 39-41).  

8 Levine 1994α: 22-23. Οι «εναλλακτικές σταδιοδρομίες» συχνά ισοδυναμούσαν με βραχύβιες υποτροφίες, 

κακοπληρωμένες ή άμισθες θέσεις, ετεροαπασχόληση προς αυτοχρηματοδότηση της έρευνας, εκλαϊκευμένη 

αρχαιολογική συγγραφή ή και με εγκατάλειψη της αρχαιολογίας και στροφή προς ασφαλέστερους τρόπους 

βιοπορισμού, όπως γραμματείς, καθηγήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βιβλιοθηκονόμοι. Τα μέτρα κατά 

της οικογενειοκρατίας σε πολλά αμερικανικά πανεπιστήμια έπλητταν τις γυναίκες, εφόσον η απαγόρευση 

εργασίας στο ίδιο ίδρυμα σε περισσότερα από ένα μέλη της ίδιας οικογένειας σήμαινε ότι, σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις της εποχής, προτεραιότητα είχαν οι άνδρες. Παρ’ όλα αυτά ορισμένες γυναίκες κατόρθωσαν να 

παραμείνουν στον κλάδο είτε μέσω της ειδίκευσης σε τομείς τους οποίους οι άνδρες θεωρούσαν ανιαρούς, όπως 

η κεραμική, η υφαντική, τα βιοαρχαιολογικά κατάλοιπα και τα λεγόμενα «μικρά ευρήματα», είτε μέσω του 

γάμου με ομοτέχνους είτε ως συνδυασμός των παραπάνω (Browman 2013: 251-253, 263-266, Gill 2011: 124-

127, Levine 1994β: 28, Powell κ.ά 2006, Root 2004: 12, Sørensen 1998: 41). Πολλές από τις πρώτες 

αρχαιολόγους προσέκρουσαν σε ό,τι αποκαλείται σήμερα «γυάλινη οροφή», στο αόρατο φράγμα που επιτρέπει 

στις γυναίκες να βλέπουν την κορυφή, όχι όμως να τη φτάνουν (Arwill-Nordbladh 2008: 149). Οι ερευνητικές 

τους ενασχολήσεις αναπόφευκτα απηχούν κατά μεγάλο μέρος τα έμφυλα στερεότυπα, σύμφωνα με τα οποία οι 

άνδρες ανευρίσκουν τα «αγαθά» επί του ανασκαφικού πεδίου και στη συνέχεια τα μεταφέρουν στο 

«αρχαιολογικό νοικοκυριό» (το εργαστήριο ή το μουσείο), όπου οι γυναίκες αναλαμβάνουν τη φροντίδα τους 

(Gero 1985)˙ ωστόσο αυτή η «συμπλήρωση» του «βασικού» αρχαιολογικού έργου συνέβαλε στον 
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Weinberg (δεν απέκτησαν παιδιά) και συνεργάστηκε μαζί του στις ανασκαφές της Κορίνθου 

και στην ίδρυση και διεύθυνση του Μουσείου Ιστορίας της Τέχνης και Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου του Missouri, όπου εκείνος ήταν καθηγητής˙ ταυτόχρονα διαμόρφωσε τη 

δική της επαγγελματική ταυτότητα ως υπεύθυνη έκδοσης αρχαιολογικών περιοδικών και 

ειδική της αρχαίας υαλουργίας, ενός τομέα που μέχρι τότε είχε μελετηθεί ελάχιστα. H Sarah 

Freeman δεν παντρεύτηκε˙ εργάστηκε ως βοηθός του Robinson στη δημοσίευση των 

ανασκαφών της Ολύνθου και στη συνέχεια, για το υπόλοιπο του επαγγελματικού της βίου, 

ως επιμελήτρια του Μουσείου Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. 

 Η Mary Ross, μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού της (1932), δίδαξε λατινικά σε ένα 

κολλέγιο του Πανεπιστημίου της Αλμπέρτας, επέστρεψε στο Johns Hopkins για να 

εκπονήσει τη διατριβή της και, ενώ την τελείωνε, γνώρισε τον χημικό Rudolph Ellingson, 

διδάκτορα του ίδιου πανεπιστημίου. Την ολοκλήρωση του διδακτορικού της (1939) 

ακολούθησε ο γάμος και η εγκατάσταση στο Evansville της Ινδιάνας, όπου ο σύζυγός της 

βρήκε θέση εργασίας. Πριν να αποκτήσει παιδιά (μια κόρη το 1945 και μια δεύτερη θετή το 

1951), σχεδίαζε να εκδώσει τη διατριβή της, όπως συνηθιζόταν και όπως την ενθάρρυνε ο 

Robinson. Τελικά όμως δεν θα πραγματοποιήσει τα σχέδιά της και επιπλέον θα εγκαταλείψει 

την εθελοντική της απασχόληση στο Δημόσιο Μουσείο του Evansville
9
 για να αφοσιωθεί 

στα μητρικά της καθήκοντα. Θα επανέλθει στην εκτός οίκου εργασία μόλις στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960, όχι ως αρχαιολόγος, αλλά ως διδάσκουσα κλασικών γλωσσών στο 

Πανεπιστήμιο του Evansville, όπου θα παραμείνει έως τη συνταξιοδότησή της (1974).
10

 Η 

μονιμοποίηση και η προαγωγή της σε καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας βασίστηκε στο διδακτικό 

και όχι στο συγγραφικό της έργο, δεδομένου ότι το πανεπιστήμιό της ανήκε στα 

                                                                                                                                                  
μετασχηματισμό του από θησαυροθηρικό σε επιστημονικό εγχείρημα και από ανιαρή χρονολόγηση σε 

ενδιαφέρουσα μελέτη των κοινωνικών δομών του παρελθόντος (Root 2004: 12-13). 

9 Οι ευχαριστίες του διευθυντή του Τμήματος Αρχαιολογίας, Charles Boggs, εξαίρουν την απαιτούμενη 

γυναικεία σεμνότητα: «Εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από το γεγονός ότι εκτελέσατε τα καθήκοντά σας αθόρυβα, 

αποτελεσματικά και αξιοπρεπώς, χωρίς να επιζητείτε δημοσίους επαίνους» (σ. 161). 

10 Στο Πανεπιστήμιο του Evansville κληροδότησε μια ετήσια υποτροφία (Rudolph C. and Mary Ross 

Ellingson Scholarship for French, German, or Spanish Μajors, Department of Foreign Languages and Cultures, 

https://www.evansville.edu/majors/foreignlanguages/scholarships.cfm) και άλλη μία στο Πανεπιστήμιο της 

Αλμπέρτας (Mary Ross Ellingson Graduate Scholarship, Department of History and Classics, 

https://www.ualberta.ca/history-classics/graduate-programs/awards/classics-awards). 
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εκπαιδευτικά ιδρύματα που έδιναν έμφαση στη διδασκαλία. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές 

της, που τη θυμόντουσαν με σεβασμό για την πνευματική της συγκρότηση, εξεπλάγησαν 

όταν ο Kaiser τους ρώτησε αν γνώριζαν το αρχαιολογικό της παρελθόν˙ δεν είχε μιλήσει 

ποτέ γι’ αυτό. 

 Στη μεταπτυχιακή της εργασία και τη διδακτορική της διατριβή ασχολήθηκε με την 

ειδωλοπλαστική της Ολύνθου και της Βόρειας Ελλάδας αντίστοιχα.
11

 Και στις δύο 

περιπτώσεις δεν αρκέστηκε στη σύνταξη καταλόγων (αντίθετα με ό,τι είχε κάνει ο Robinson 

στη δημοσίευση των ειδωλίων της πρώτης ανασκαφικής περιόδου),
12

 αλλά προχώρησε σε 

ποσοτική ανάλυση και ερμηνευτικό σχολιασμό. Επιπλέον δεν αξιοποίησε μόνο το αρχείο της 

ανασκαφής (την πρόσβαση του οποίου θα της είχε προφανώς επιτρέψει ο Robinson), αλλά 

κυρίως τις προσωπικές της σημειώσεις και τις δικές της φωτογραφίες και εκμαγεία. 

Συσχέτισε τα ειδώλια από τάφους και οικιακά ιερά με λατρευτικούς σκοπούς (θεότητες), ενώ 

τα ειδώλια από άλλα σημεία των κατοικιών με κοσμικούς (κοινοί θνητοί). Με βάση την 

παρουσία αγαλματιδίων από την ίδια μήτρα τόσο σε κατοικίες όσο και σε τάφους διέκρινε 

την αλλαγή της λειτουργίας τους, από θρησκευτικά ή διακοσμητικά αντικείμενα εν ζωή σε 

κτερίσματα των κατόχων τους μετά θάνατον. Σε ό,τι αφορά τις ζωόμορφες απεικονίσεις, οι 

οποίες συνόδευαν μόνο παιδικές ταφές, υπέθεσε ότι αρχικά θα χρησιμοποιούνταν ως 

παιχνίδια. Σε μια εποχή που το αρχαιολογικό ενδιαφέρον μονοπωλούσαν οι άνδρες και ο 

δημόσιος βίος τους, η ενασχόληση με μια από τις πιο αθέατες όψεις του παρελθόντος, την 

παιδική ηλικία, ήταν πράγματι πρωτοποριακή, όπως και η εφαρμογή στατιστικών μεθόδων, 

οι οποίες μόλις είχαν αρχίσει να γίνονται γνωστές στην αρχαιολογία. 

 Το τρίτο μέρος, «Σκάνδαλο! Η λογοκλοπή του έργου της Mary Ross Ellingson», 

αποκαλύπτει την απάτη. Την περιέργεια του συγγραφέα είχε κινήσει η δήλωση της Ellingson, 

σε ένα ερωτηματολόγιο του πανεπιστημίου της προς το προσωπικό (1973), ότι είχε 

συγγράψει η ίδια τον 7
ο
 τόμο των Ανασκαφών στην Όλυνθο, αφιερωμένο εξολοκλήρου στα 

ειδώλια της ανασκαφικής περιόδου του 1931 (το θέμα του μεταπτυχιακού της), καθώς και τα 

δύο πρώτα κεφάλαια του 14
ου

 τόμου, τα οποία πραγματεύονται συνθετικά τα ειδώλια της 

Μακεδονίας και της Θράκης (το θέμα του διδακτορικού της). «Η εργασία αναγνωρίζεται ως 

                                                
11 Ross 1932, 1939. 

12 Robinson 1931. 
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δική μου στην εισαγωγή», αναφέρει (σ. 141). Ωστόσο οι δύο τόμοι φέρουν μόνο την 

υπογραφή του Robinson,
13

 ο οποίος πράγματι ευχαριστεί την Ellingson, μεταξύ άλλων 

συνεργατών, χωρίς όμως ιδιαίτερη μνεία ή αναγνώριση άλλης συμβολής της εκτός από την 

παραδοχή, στην εισαγωγή του 7
ου

 τόμου, ότι χρησιμοποίησε εκτεταμένα το δικό της 

ευρετήριο ειδωλίων. Αντιπαραβάλλοντας τα κείμενα, ο Kaiser διαπιστώνει έκπληκτος τη 

σχεδόν αυτολεξεί αντιγραφή της μεταπτυχιακής της εργασίας και της διδακτορικής της 

διατριβής. Υποθέτοντας αρχικά ότι πρόκειται για λάθος («Ο Robinson, ένας από τους 

μεγαλύτερους κλασικούς αρχαιολόγους, δεν ήταν δυνατό να έχει αντιγράψει την εργασία 

μιας μεταπτυχιακής του φοιτήτριας», σ. 146), θέτει μια σειρά ερωτημάτων: η έννοια της 

πνευματικής ιδιοκτησίας οριζόταν διαφορετικά από ό,τι σήμερα; Οι επικεφαλής των 

ανασκαφών διατηρούσαν το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των ευρημάτων, ώστε να 

οικειοποιούνται την εργασία των βοηθών τους; Ποια ήταν η πολιτική των φορέων υπό την 

ευθύνη των οποίων είχαν διενεργηθεί οι ανασκαφές στην Όλυνθο; Διαπιστώνει ότι, ενώ η 

Αμερικανική Σχολή της Αθήνας παραχωρούσε στους κατόχους της ανασκαφικής άδειας τον 

πλήρη έλεγχο του υλικού, το Johns Hopkins αναγνώριζε ως κατόχους των πνευματικών 

δικαιωμάτων τους/τις συγγραφείς των διατριβών και όχι τους επόπτες. Ο Robinson όχι μόνο 

παραβίασε τον κανονισμό του πανεπιστημίου του, αλλά και την υποτιθέμενη προσωπική του 

εναντίωση στην ανηθικότητα της λογοκλοπής, δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από ό,τι έκανε!
 14

 

 Ο Robinson γενικά ενθάρρυνε τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του να δημοσιεύουν, 

δίχως αυτό να τον εμποδίζει να σφετερίζεται τον πνευματικό τους κόπο συνυπογράφοντας ή 

και αντιγράφοντας, όπως άλλωστε υποδηλώνει η ταχύτητα έκδοσης και ο όγκος των 

σχετικών τόμων.
15

 Ο Kaiser τεκμηριώνει άλλα τρία περιστατικά λογοκλοπής μικρότερης 

έκτασης με υπεύθυνο τον ίδιο ισχυρό άνδρα˙ δεν θεωρεί συμπτωματικό το γεγονός ότι οι 

τρεις από τις τέσσερις συνολικά περιπτώσεις αφορούν γυναίκες, οι οποίες μετά τον γάμο 

εγκατέλειψαν την αρχαιολογία, με αποτέλεσμα οι μελέτες τους να μείνουν αδημοσίευτες και 

αγνοημένες και να μετατραπούν σε εύκολη λεία. «Της αφιέρωσα πολύ χρόνο και αυτό είναι 

                                                
13 Robinson 1933, 1952. 

14 Με δεδομένη την απόδειξη της λογοκλοπής η Kathy Gaca (2015) ορθά προτείνει να αναγνωρίσουν οι 

εκδόσεις του Johns Hopkins την πνευματική ιδιοκτησία της Ellingson, έστω και σήμερα. 

15 Shapiro και Balachandran 2014: 4΄15΄΄κ.ε. και σ. 4 του απομαγνητοφωνημένου κειμένου. 
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πολύ κακό, γιατί θα πάει χαμένος, αλλά τελικά τη συμβούλευσα να παντρευτεί και είναι τόσο 

καλό κορίτσι και ίσως είναι καλύτερα να παντρευτεί παρά να διδάξει», έγραψε 

χαρακτηριστικά ο Robinson σε έναν φίλο του, πρώην καθηγητή της Ellingson στο 

Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτας, όταν πληροφορήθηκε τον αρραβώνα της (σ. 111). Στον 

θαυμασμό και την πιθανή πλατωνική έλξη της φοιτήτριάς του ο καθηγητής ανταποκρινόταν 

με μεγάλη οικειότητα μέχρι σημείου κόσμιας ερωτοτροπίας. Σε αυτή την εγγύτητα και 

κυρίως στην κτητική του νοοτροπία μπορούμε να αποδώσουμε τον απαξιωτικό τρόπο με τον 

οποίο τη μεταχειρίστηκε, όχι ως μελλοντική συνάδελφο, αλλά ως «αρχαιολογική σύζυγο», 

αυτονόητα αφοσιωμένη σε εκείνον και παραιτημένη από τα δικαιώματά της, όπως υπαγόρευε 

το πνεύμα της εποχής.
16

 Ο Robinson θα είχε επίγνωση ότι η σύνθεση της Ellingson 

υπερτερούσε ως προς τη δική του, δηλαδή τη δημοσίευση των ειδωλίων της ανασκαφικής 

περιόδου του 1928 στον 4
ο
 τόμο,

17
 ο οποίος είχε επικριθεί για ελλιπή τεκμηρίωση του 

ανασκαφικού πλαισίου. Αντίθετα η υποδοχή του 7
ου

 και του 14
ου

 τόμου υπήρξε θετική χάρη 

στην εμβριθή ανάλυση του υλικού και την πρωτοτυπία των ιδεών (κύκλος ζωής των 

ειδωλίων, συσχέτισή τους με τα παιδιά, χρήση στατιστικής)˙ βέβαια οι κριτές δεν ήταν σε 

θέση να γνωρίζουν ότι στην πραγματικότητα επαινούσαν την Ellingson ούτε θα μάθουμε 

ποτέ αν η ίδια διάβασε τις κριτικές και, αν ναι, πώς αισθάνθηκε. 

 Μετά την αποχώρησή του από το Johns Hopkins (1946), λόγω διαμάχης με τη 

διοίκηση, ο Robinson προσελήφθη στο Πανεπιστήμιο του Mississippi, όπου, λίγο μετά την 

έκδοση του 14
ου

 τόμου (1952), έγιναν τα αποκαλυπτήρια του πορτραίτου του (έργο του 

Stanislav Rembski, σήμερα στο Μουσείο Τέχνης του ίδιου πανεπιστημίου). Απεικονίζεται με 

ακαδημαϊκή τήβεννο και τα λοιπά σύμβολα των επιτευγμάτων του, μεταξύ αυτών τον 7
ο
 

τόμο ανοικτό στο εσώφυλλο, το οποίο κοσμείται με την υδατογραφία ενός από τα ειδώλια 

                                                
16 Πολλές έγγαμες αρχαιολόγοι εργάζονταν στην πραγματικότητα ως άμισθες βοηθοί των συζύγων τους, 

διευθυντών της ανασκαφής, επιφορτισμένες με τη διοικητική μέριμνα, την προβολή του ανασκαφικού έργου, τη 

συμβουλευτική στήριξη, ακόμη και την ψυχαγωγία του προσωπικού. Η συμβολή τους σπάνια αναγνωρίζεται 

και, όταν συμβαίνει αυτό, προσλαμβάνει ανεκδοτολογικό χαρακτήρα˙ οι άνδρες οικειοποιούνται το έργο τους, 

αρκούμενοι να τις ευχαριστήσουν για την εικονογράφηση, την επιμέλεια ή τη δακτυλογράφηση των 

δημοσιεύσεων (Carr 2012, Dever 2004, Díaz-Andreu και Sørensen 1998: 13, Drower 2004, Root 2004: 8-12). 

17 Robinson 1931. 
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του καταλόγου της Ellingson.
18

 Ο προσωπογραφούμενος αναπαρήγαγε τον πίνακα σε μορφή 

ευχετήριας κάρτας για τα Χριστούγεννα του 1952 και συμπεριέλαβε ως αποδέκτρια την 

Ellingson, στην οποία είχε στείλει λίγους μήνες νωρίτερα ένα αντίτυπο του 14
ου

 τόμου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος κράτησε αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας, ενώ εκείνη 

(ενδεχομένως όχι τυχαία) διέσωσε στο αρχείο της μόνο δύο από τα γράμματά του και την 

κάρτα, όχι όμως το βιβλίο. 

 Στην παράδοξη επιλογή του Robinson να συμπεριλάβει στο πορτραίτο του τον τόμο 

τον οποίο είχε ιδιοποιηθεί πλήρως, ο Kaiser διακρίνει μια έμμεση συγγνώμη προς την 

πραγματική συγγραφέα. Σε μια τόσο επιεική ερμηνεία μπορούμε να αντιπροτείνουμε ότι 

πρόκειται για συμβολική επικύρωση της απάτης ως επιστέγασμα της ανδρικής αλαζονείας.
19

 

Εξάλλου, όταν η Ellingson έγραψε στον Robinson για να τον ευχαριστήσει για το αντίτυπο 

του 14
ου

 τόμου, λέγοντας ότι χάρηκε που είδε τυπωμένη τη διατριβή της, εκείνος της 

απάντησε ότι με την ίδια χαρά χρησιμοποίησε την έρευνά της, προσθέτοντας απολογητικά 

ότι ίσως θα έπρεπε να είχε τονίσει περισσότερο τη συνεισφορά της. Αυτή είναι η μόνη και η 

ελάχιστη παραδοχή της πράξης του και η μόνη σωζόμενη μαρτυρία σχετικά με την 

αντίδραση της μαθήτριάς του, η παθητική στάση της οποίας και η συνέχιση της φιλίας της με 

τον λογοκλόπο μαρτυρούν εσωτερίκευση της καταπίεσης – συνήθη συμπεριφορά των 

ομοφύλων της γενιάς της: όπως είχε αφηγηθεί η ίδια στην κόρη της, τη δημόσια επιβράβευση 

μονοπωλούσαν οι άνδρες, ενώ οι γυναίκες εργάζονταν αθόρυβα στο παρασκήνιο. Δεν 

θεωρούμε τυχαίο ότι στον 7
ο
 τόμο ο Robinson αναγνωρίζει την οφειλή του στο ευρετήριο της 

Ellingson (και μόνο σε αυτό) επισημαίνοντας την αφοσίωση και τη διακριτικότητά της, 

πιθανώς για να την προειδοποιήσει έμμεσα ότι θα έπρεπε να συνεχίσει να επιδεικνύει τις 

ίδιες αρετές, ακόμη και όταν θα έβλεπε το έργο της δημοσιευμένο με το δικό του όνομα.
20

 

 Στην προσπάθειά του να δημοσιεύσει την έρευνά του με τη μορφή άρθρου ο Kaiser 

εισέπραξε έντεκα αρνητικές απαντήσεις από γνωστά περιοδικά κλασικής αρχαιολογίας εντός 

                                                
18 University of Mississippi, Department of Classics (https://classics.olemiss.edu/robinsoncollection/), 

Thaumazein (http://thaumazein-albert.blogspot.com/2011/12/works-from-david-m-robinson-collection.html). 

19 Gaca 2015, Nikolaidou 2017: 283. 

20 Nelson 2017: 249. Αντίθετα η Natalia Vogeikoff‑ Brogan (2015) υποθέτει (αν και όχι με τρόπο πειστικό) 

ότι, λόγω των επανειλημμένων διορθώσεων του Robinson στο κείμενο της Ellingson, και οι δύο θα το 

θεωρούσαν στο τέλος κοινό τους κτήμα και τη δημοσίευσή του μόνο με το όνομα του πρώτου θεμιτή. 
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και εκτός ΗΠΑ, ορισμένες συνοδευόμενες από τη συμβουλή να μην ανασκαλεύει την 

υπόθεση. Η απόρριψη δεν οφειλόταν στην ανεπάρκεια της μελέτης, αλλά στην υποτιθέμενη 

ασημαντότητα του θέματος: η πράξη του Robinson ήταν αναμενομένη για την εποχή της,
 

ώστε να μη στοιχειοθετεί λογοκλοπή
21

 ή, κατ’ άλλη άποψη, συνιστούσε μεμονωμένο και 

επουσιώδες περιστατικό. Συγκεκριμένα η υπεύθυνη ενός από τα περιοδικά δεν ζήτησε καν τη 

γνώμη κριτών, προεξοφλώντας την έλλειψη αναγνωστικού ενδιαφέροντος, και ένας/μια 

ανώνυμος/η κριτής δήλωσε ότι το θέμα ανήκει στην άγραφη ιστορία της κλασικής 

αρχαιολογίας, η οποία ήταν «καλύτερο να μείνει άγραφη» (σ. 186). Ο Kaiser αποδίδει την 

ένοχη σιωπή του ακαδημαϊκού κατεστημένου στον συντηρητισμό της κλασικής αρχαιολογίας 

στις ΗΠΑ και ιδιαίτερα της Αμερικανικής Σχολής της Αθήνας, όπου πρέπει να μαθητεύσουν 

οι ερευνητές και οι ερευνήτριες της ελληνικής αρχαιότητας και της αιγαιακής προϊστορίας 

από τη χώρα αυτή.
22

 

 Ο Kaiser έδωσε μια σειρά διαλέξεων, οι οποίες προσείλκυσαν το ενδιαφέρον τόσο του 

αρχαιολογικού όσο και του ευρύτερου κοινού˙ μάλιστα η κόρη της Ellingson του έγραψε για 

να τον ευχαριστήσει, γιατί «έβλεπε να διατηρείται ζωντανό το έργο και η μνήμη της μητέρας 

της» (σ. 187). Με αφορμή τις ευχαριστίες της σκέφτηκε μήπως η ιστορία άξιζε να 

δημοσιευτεί ως μονογραφία, αντί να περιοριστεί σε άρθρο, όπως και τελικά έγινε. Η 

δημοσίευση με τη μορφή βιβλίου τού επέτρεψε να παραθέσει εκτεταμένα αποσπάσματα από 

                                                
21 Ανάλογα παραδείγματα από την αρχαιολογία του ελλαδικού χώρου περιλαμβάνουν τη Harriet Boyd 

Hawes και τη Luisa Banti: η Boyd είχε επεξεργαστεί ένα χρονολογικό σχήμα του μινωικού πολιτισμού, χωρίς 

τελικά να το δημοσιεύσει˙ ο Arthur Evans όχι μόνο το οικειοποιήθηκε, αλλά και απέδωσε τα εύσημα για τον 

εντοπισμό των Γουρνιών (του οικισμού τον οποίο ανέσκαψε η ίδια στην Κρήτη) στον Richard Seager (Fotou 

1993: 24-26), ο οποίος αναγνώρισε μόνο κατ’ ιδίαν την οφειλή στη συνεργάτιδά του (Fotou και Brown 2004: 

246)˙ η Banti συνυπέγραψε με τον μέντορά της έναν οδηγό των ιταλικών ανασκαφών επίσης στην Κρήτη 

(Pernier και Banti 1947), η συγγραφή του οποίου ουσιαστικά της ανήκε (D’Agata 2009: 266). 

22 Στον αντίποδα των «σοφών γερόντων» της κλασικής αρχαιολογίας ο «πατερούλης» της ανθρωπολογίας 

Franz Boas ενθάρρυνε τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του να δημοσιεύουν, αν και υπό τον έλεγχό του˙ στις 

Margaret Mead, Ruth Benedict, Ruth Bunzel και Elsie Clews Parson, μεταξύ άλλων, οφείλονται μερικά από τα 

έργα-ορόσημα της κοινωνικής ανθρωπολογίας, στον κριτικό χαρακτήρα της οποίας συνέβαλε εν μέρει η πρώιμη 

ανάδειξη των γυναικών σε σύγκριση με την αρχαιολογία (Gaca 2015). Ανεξάρτητα από την όποια ανδρική 

καθοδήγηση δεν πρέπει να λησμονείται ότι οι πρώτες αρχαιολόγοι κατόρθωσαν να υπερβούν τις δυσκολίες 

κυρίως χάρη στην αλληλοϋποστήριξή τους (Wragg κ.ά. 2013). 
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τα γραπτά της Ellingson και με αυτόν τον τρόπο να της δώσει φωνή, όπως ήταν ο αρχικός 

του σκοπός. Πιστεύει ότι το βιβλίο υπερέχει κατά πολύ του άρθρου
23

 – επιλογή που 

δικαιώνεται από τις μέχρι τώρα κριτικές.
24

 Αυτό όμως που τον χαροποιεί περισσότερο είναι η 

ενθουσιώδης ανταπόκριση και αποφασιστικότητα των νέων γυναικών να σπάσουν τη 

«γυάλινη οροφή» και να υπογράφουν οι ίδιες τις εργασίες τους.
25

 Η Ellingson ασφαλώς θα 

μοιραζόταν τη χαρά του, αν μπορούσε να δει τη δυναμική παρουσία των ομοφύλων της στη 

σύγχρονη αρχαιολογία διεθνώς και στην Ελλάδα ειδικότερα. Αν την εποχή που εκείνη 

ξεκινούσε τη σύντομη (όπως αποδείχθηκε) αρχαιολογική σταδιοδρομία της, οι Ελληνίδες 

συνάδελφοί της μετριώνταν στα δάχτυλα του ενός χεριού,
26

 σήμερα έχουν επικρατήσει με 

συντριπτικούς αριθμούς σε όλες τις βαθμίδες της επαγγελματικής ιεραρχίας.
27

 Στην Όλυνθο 

ημεδαπές και αλλοδαπές αρχαιολόγοι συνδιευθύνουν τις νέες έρευνες
28

 και η διοίκηση του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, όπου η Ellingson
 
είχε μελετήσει τα ειδώλια μετά 

την ανασκαφή, βρίσκεται επίσης σε γυναικεία χέρια ήδη από τη δεκαετία του 1970.
29

 Το ίδιο 

μουσείο διοργάνωσε πρόσφατα έκθεση με θέμα την ειδωλοπλαστική της Μακεδονίας και της 

Θράκης,
30

 καθώς και ημερίδα με θέμα την (α)ορατότητα των γυναικών αρχαιολόγων, κατά 

τη διάρκεια της οποίας έγινε και η οφειλόμενη αναφορά στη λησμονημένη ομότεχνή τους.
31

 

 «Για να βρούμε τα γυναικεία ίχνη», σημειώνει ο Kaiser, «πρέπει να τα αναζητήσουμε 

με περισσότερη προσοχή, εφόσον οι γυναίκες, όπως η Ellingson, δεν ακολούθησαν ίδιες 

επαγγελματικές πορείες με τους άνδρες» (σελ. 183), αλλά συχνά έμειναν στις παρυφές του 

                                                
23 Kaiser 2015. 

24 Rowman & Littlefield (https://rowman.com/ISBN/9781442230033#). 

25 Kaiser 2016: 51΄ 35΄΄ κ.ε., 2017. 

26 Κοκκινίδου 2016: 10-11. 

27 Κοκκινίδου 2012: 134-141. 

28 Olynthos Project, University of Michigan, College of Literature, Science, and the Arts 

(https://sites.lsa.umich.edu/olynthos-project/), βλ. επίσης Nevett κ. ά. 2017. 

29 Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (https://www.amth.gr/museum/departments/dieythynsi). 

30 Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (https://www.amth.gr/exhibitions/temporary/eidolio-enas-

mikrokosmos-apo-pilo), βλ. επίσης Αδάμ-Βελένη κ.ά. 2017. 

31 Αδάμ-Βελένη 2018, Νικολαΐδου 2018. 
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κλάδου, όταν δεν αποκλείστηκαν εντελώς – σβησμένες υποσημειώσεις της επίσημης 

ιστορίας του. Ο ίδιος μεταφέρει αυτές τις υποσημειώσεις στο βασικό κείμενο του 

αρχαιολογικού χρονικού για να το ξαναγράψει με επιτυχία. 
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