
Ανδρέας Βλαχόπουλος 

Επί των ήλων του τύπου.
Ο Σπυρίδων Μαρινάτος στον τύπο 50 χρόνων 
(1925-1974)

Το σώμα των αποκομμάτων του ημερήσιου τύπου, με τα οποία αποδελτιώ-
νεται και αποτυπώνεται η δραστηριότητα του Σπ. Μαρινάτου στο επιστημο-
νικό, ακαδημαϊκό και κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας και του εξωτερικού, εί-
ναι ένα ιδιότυπο ντοκουμέντο αυτής της καταγραφής, συγχρόνως όμως συ-
νιστά προσωπικό κατάλοιπο του αποτιμώμενου στο συνέδριο αυτό1.

Έργο κοπιώδες, που θα μπορούσε να έχει γίνει από κάποιον ερευνητή ή 
βιογράφο του Μαρινάτου, προσφέρεται –ιδιόχειρο και ιδιόγραφο– από τον 
πρωταγωνιστή των γεγονότων, τα οποία «απο-τυπώνονται» παράλληλα με 
την εμφάνισή τους στον τύπο, περιοδικό και ημερήσιο, επαρχιακό, αθηναϊ-
κό και διεθνή.

Ο καλαίσθητος χαρτόδετος και πανόδετος τόμος αριθμεί 500 σελίδες 
περίπου, από τις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί σχεδόν οι 400. Σε μπλε σκού-
ρο χαρτί και με τη χρήση κολλητικής ταινίας, ο Μαρινάτος με τάξη και σε 
χρονολογική σειρά των γεγονότων «αυτοβιογραφείται» κατ’ ουσίαν. Δεν 
αναγράφονται σχόλια ή θεματικοί τίτλοι στις σελίδες του τόμου, παρά μό-
νον ο τίτλος του εντύπου, σχεδόν πάντοτε με τον δικό του γραφικό χαρα-
κτήρα. Όταν το κύρος της θέσης του το προνοεί, από το 1969 και εξής, 
υπάρχουν συστηματικά διευθετημένα αποκόμματα από εξειδικευμένα γρα-
φεία ή γραφεία τύπου των πρεσβειών2. 

Ας δούμε συνοπτικά τι γράφει ο τύπος επί μισόν αιώνα για τον Μαρινά-
το και τι σταχυολογεί ο Μαρινάτος για τον εαυτό του και την τρέχουσα 
επικαιρότητα. O άξονας του ενδιαφέροντός του είναι ο επιστημονικός του 
χώρος, λιγότερο συχνά ο κοινωνικός και σχεδόν ποτέ ο πολιτικός με την 
στενή έννοια του όρου, απογοητεύοντας μάλλον όσους θα τον περίμεναν 
περισσότερο παρόντα στην πολιτική, ιδίως της τελευταίας επταετίας της 
ζωής του (1967-1974). 
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Σε μία εποχή που η Αρχαιολογική Υπηρεσία, η Γενική Επιθεώρηση Αρ-
χαιοτήτων και Αναστηλώσεων, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ακαδημία αλλά 
και η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία δεν εξέδιδαν δελτία τύπου, ο Τύ-
πος παρακολουθεί στενά τον Μαρινάτο και ο Μαρινάτος παρακολουθεί 
στενά τον Τύπο, ενώ είναι σαφές ότι ο ίδιος καλλιεργεί ένα πιστό κοινό συ-
ντακτών, όπως ο Μίλτης Παρασκευαΐδης και αργότερα η Αθηνά Καλογε-
ροπούλου. Ο Παρασκευαΐδης, μάλιστα, τον επισκεπτόταν συχνά στην οικία 
της οδού Πολυλά 47, για συνεντεύξεις και παραλαβή φωτογραφικού υλι-
κού.

Από το σπίτι αυτό, κομψό διώροφο κτήριο της δεκαετίας του 1940, που 
την εξώπορτα διακοσμούν τα κρίνα της Αμνισού και τη σιδεριά της σκάλας 
το μινωικό «βωβόν κύμα» (Eικ. 1, 2), ο τόμος με τα αποκόμματα μεταφέρ-
θηκε μαζί με ολόκληρη τη βιβλιοθήκη του Μαρινάτου (Eικ. 3) στη βιβλιο-
θήκη της Ανασκαφής Ακρωτηρίου το 2009, ύστερα από τη γενναιόδωρη 
προσφορά της κόρης του Ναννώς. Έτσι, μαζί με τις αντίστοιχες παραχωρή-
σεις των ημερολογίων και του φωτογραφικού αρχείου οι νέες υποδομές της 
ανασκαφής έγιναν η κιβωτός ενός σημαντικού αρχείου ανασκαφικού, επι-
στημονικού αλλά και προσωπικού.

Εικ. 1. Η οικία Σπ. Μαρινάτου στην οδό Πολυλά 47 (Άνω Πατήσια) το 2008. (Φωτογραφία: A.B.)
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Ξεφυλλίζοντας τον τόμο 
των αποκομμάτων (Εικ. 4, 5, 
6) περιδιαβαίνουμε 50 ακρι-
βώς χρόνια του 20ού αιώνα 
στην Ελλάδα, από το 1925 έως 
το 1974, λίγο μετά τη Μικρα-
σιατική εκστρατεία, δηλαδή, 
έως τη Μεταπολίτευση.

Στις 31 Δεκεμβρίου 1925 ο 
Μαρινάτος, Έφορος Αρχαιο-
τήτων Κρήτης, ανταποκρινό-
μενος στην πρόσκληση της 
εφημερίδας Νέα Εφημερίς του 
Ηρακλείου3 παραδίδει «μελέ-
τες» για τον ακόμα επιστημο-
λογικά διαμορφούμενο Μινω-
ικό πολιτισμό, αφού ο Έβανς 
σκάβει ακόμα στην Κνωσό και 
οι έρευνες του Σλήμαν στις 
Μυκήνες μόλις έκλεισαν 50 
χρόνια. «Μία ἐπιστήμη ὅταν 
δέν ἐκλαϊκεύεται εἶναι ὡς νά 
μήν ὑπάρχει» τονίζει ο Μαρι-
νάτος, απευθυνόμενος στο λαό της Κρήτης, που ως κοινωνός των ανασκα-
φών της Κνωσού «ἔχει καθῆκον νά εἶναι ὑπερήφανος διότι ἡ νῆσος πού 
κατοικεῖ ὑπῆρξε μία τῶν ὀλίγων ἀρχαιοτάτων καί ἐνδοξοτάτων κοιτίδων τοῦ 
ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ».

Η Νέα Εφημερίς δέχεται αμέσως συγχαρητήριες επιστολές για τις επι-
φυλλίδες του Εφόρου, διαπιστώνοντας την έγκυρη επικαιρότητα του θέμα-
τος, εν συγκρίσει προς τις αθηναϊκές εφημερίδες, μία των οποίων δημοσι-
εύει «οἰκτρά παραμορφωμένα ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο τοῦ G. Glotz», 
ενώ το Ελεύθερον Βήμα δημοσιεύει εικόνες μινωικών αρχαίων με το ολέ-
θριο λάθος να τοποθετεί τη χρυσελεφάντινη θεά της Βοστώνης στη Γαλ-
λία4. Στο ίδιο δημοσίευμα σχολιάζεται η δωρεά 40 εκατ. δολαρίων κάποιου 
Αμερικανού στο «Μουσείον Νέας Υόρκης». Το πανίσχυρο νόμισμα, γράφει 
ο συντάκτης, μπορεί να εξαγοράσει τα πάντα, ακόμα και να «μεταφέρει ἐκ 
θεμελίων εἰς Ἀμερικήν τά φυτοζωοῦντα ἀξιοθρήνητα μουσεῖα μας, μέ τά 
σπασμένα τζάμια καί τά κολοβά κεραμίδια των». Το σχόλιο απηχεί το φι-
λάρχαιο ενδιαφέρον μερίδας του αστικού κοινού της Κρήτης, σε μία περίο-

Εικ. 2. Οικία Σπ. Μαρινάτου. Στην εξώθυρα υπάρχει 
διακοσμητική σιδηρο κατασκευή εμπνευσμένη από 

την τοιχογραφία των κρίνων της Αμνισού. 
(Φωτογραφία: A.B.)
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δο κατά την οποία η αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα έχει σχεδόν νόμιμη 
υπόσταση στο νησί5.   

Στις 5 Απριλίου 1926 ο Μαρινάτος αποδελτιώνει από τη Νέα Εφημερίδα 
ευθυμογράφημα υπογεγραμμένο από τον «Εσπέριο» για τις σύγχρονες 
υπαίθριες όζουσες βεσπασιανές των δρόμων του Ηρακλείου6, η ιστορική 
τεκμηρίωση των αστικών οσμών, ωστόσο, όπως και ο περίτεχνος λόγος του 
ταξιδεμένου συντάκτη, θα μπορούσαν να προδίδουν το χιούμορ και την 
πένα του ίδιου του Μαρινάτου. Η «ἀφορήτως πνιγηρά ἀτμόσφαιρα τῆς τσι-
γαρίλας» ακόμα και στα θέατρα της πόλης προκαλεί πάλι την οργή του 
«Εσπέριου», που ρίχνει «ἀνάθεμα καί τρίς ἀνάθεμα στούς ἐλεεινούς 
ἀγριανθρώπους τῆς Ἀμερικῆς πού μας ἔστειλαν στήν Εὐρώπη μέ τούς ναύ-
τας τοῦ Κολόμβου τό τσιγάρον»7.

Η «ἀφιλότιμος καί ἀντεθνική δρᾶσις τῶν ἀρχαιοκαπήλων» στον χανιώτι-
κο Κήρυκα της 7ης Μαΐου 19268 εγκαινιάζει μία σειρά δημοσιευμάτων που 
αναφέρονται στην επιστημονική και κοινωνική μάστιγα που περισσότερο 
από οτιδήποτε άλλο εξοργίζει τον Μαρινάτο στη σταδιοδρομία του (Εικ.7). 
Επικαλούμενος «τόν πατριωτισμό παντός Κρητός» ζητεί από τους ένστο-
λους κρατικούς λειτουργούς πρωτίστως «ἳνα καταδίδουν τούς ἀποκρύ-

Εικ. 3. Οικία Σπ. Μαρινάτου. Το καθιστικό του γραφείου (2008). (Φωτογραφία: A.B.)
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Εικ. 4. Ο τόμος των αποκομμάτων του Σπ. Μαρινάτου (2011). (Φωτογραφία: A.B.)

Εικ. 5. Ο τόμος των αποκομμάτων του Σπ. Μαρινάτου (2011). (Φωτογραφία: A.B.)
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πτοντας ἀρχαῖα, ἤ τούς λαθραίως σκάπτοντας». Ο Κήρυξ, «ἐφημερίς φιλελευ-
θέρων ἀρχῶν» με αριθμό τηλεφώνου 27, που εκδίδεται από τον Κυριάκο 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, υποδέχεται με ανακούφιση τις πρώτες ανασκα-
φές στη Δυτική Κρήτη, με χορηγία ιδιώτη Αμερικανού9.

Στις 20 Οκτωβρίου 1926 ο έφορος του Μουσείου Χανίων, εκπαιδευτικός 
Γερ. Πιερρομπόνης, δεν μπόρεσε να είναι αυτόπτης των αρχαιολογικών 17-
ήμερων περιηγήσεων των G. Karo και Σπ. Μαρινάτου, στις νέες έρευνες 
που ο πρώτος θα ξεκινούσε λίγους μήνες μετά στο Ακρωτήριο. Ο Μαρινά-
τος ανταποκρίνεται «προθυμότατος εἰς τό νά ἱκανοποιήσῃ τήν εὔλογον περι-
έργειαν τοῦ κοινοῦ» της εφημερίδας Ηχώ της Κρήτης10. Το δημοσίευμα συ-
μπίπτει με τις πρώτες συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες του Μαρινάτου 
στη Δυτική Κρήτη, όπου (στις Στέρνες του κόλπου της Σούδας) αναζητού-
σε την πόλη Μινώα του θαλασσοκράτορος Μίνωος και εντυπωσιαζόμενος 
από τα ευρήματα στο Κουμαρόσπηλο και το Καθολικό υπέθεσε λατρεία της 
γονιμικής μινωικής θεάς στα εκεί άντρα. «Τό πρῶτον καί μέγιστον βῆμα τῆς 
ἐρεύνης μας» καταλήγει ο Μαρινάτος είναι το συμπέρασμα ότι η «Δυτική 
Κρήτη κατωκεῖτο εἰς Μινωϊκήν ἐποχή», ευφυώς εντοπίζοντας ότι αυτή η 

Εικ. 6. Ο τόμος των αποκομμάτων του Σπ. Μαρινάτου στο γραφείο 
της Ν. Μαρινάτου (2011). (Φωτογραφία: A.B.)
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έρευνα θα καταδείξει «τήν πηγή τῶν διαφορῶν τοῦ Μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ 
τῆς Πελοποννήσου πρός τόν Μινωϊκό τῆς Κρήτης». Η γερμανική κοινή γνώ-
μη έχει ενημερωθεί για όλα αυτά πολύ νωρίτερα (12 Αυγούστου 1926) με 
ανταπόκριση του G. Karo στην Deutsche Allegemeine Zeitung11. 

Εικ. 7.
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Στις 5 Ιουλίου 1926 καταγράφεται ο μεγάλος σεισμός, που έθεσε σε κίν-
δυνο τα μοναδικά εκθέματα του Μουσείου Ηρακλείου12. Τα αρχαία, λοιπόν, 
«κινδυνεύουν ἐκ σεισμῶν» και η προστασία τους είναι «ζήτημα ἱστορικῆς 
εὐθύνης διά τήν Ἑλλάδα». Στις 14 Μαρτίου του 1930 «ἐγένετο νέος μεγάλος 
σεισμός». Στο Μουσείο, έργο του 1905, σημειώνονται σοβαρές ζημιές και ο 
Μαρινάτος, με αφορμή ολοσέλιδο σημείωμα ιστορικής εξέτασης των σει-
σμών, καταλήγει προειδοποιώντας ότι το πανύψηλο υφιστάμενο κτήριο 
αποτελεί «μίαν διαρκῶς ἐστημένην λαιμητόμον» για τα αρχαία του νησιού13.

Το 1927 εκδίδεται το βιβλίο του Αρχαίος Κρητικός πολιτισμός, το οποίο 
«πρέπει ἀπαραιτήτως νά διαβάσῃ κάθε λόγιος»14. Με την εξαιρετικά φιλική 
τιμή των 30 δρχ. ο «γαμβρός ἐπί θυγατρί τοῦ κ. Μαργαρίτου Εὐαγγελίδου 
καί ἤδη ἀπό ἔτους καί πλέον τελειοποιούμενος ἐν Βερολίνῳ», συστήνεται 
θερμότατα στους Μικρασιάτες αναγνώστες της εφημερίδας Προσφυγικός 
Κόσμος15, πέντε μόλις χρόνια μετά την εγκατάσταση 1 εκ. προσφύγων στην 
Ελλάδα. Το βιβλίο αυτό επαινείται πολύ από τον τύπο του Ηρακλείου και ο 
συντάκτης της εφημερίδας Ανόρθωσις Ι. Πύργος16, χάρη σε αυτό, δεν θα 
«ἀνοίγει τό στόμα του σάν χάχας σάν κάποτε ἀκούει τόν σοφό διευθυντή τοῦ 
Μουσείου μας κύριο Ξανθουδίδη νά ἐξηγῇ στούς ξένους τι’ναι μέσα στό 
Μουσεῖον μας». Με τον τίτλο «Συγκλονισμός» ο συντάκτης αναρωτιέται με 

Εικ. 8.
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έπαρση διδακτική «Μήν τάχα τό διάβασμά του δέν θά φέρει ἕναν κλονισμό, 
καί ἀπό τήν ψυχή τῶν δασκάλων καί τῶν μαθητῶν δέν θά ξεπηδήσει ἡ λα-
χτάρα καί ὁ πόθος τοῦ ἀρχαίου ὀνείρου;» (Εικ. 8).

Παράλληλα, καταγράφεται και η πρώτη διά του τύπου αμφισβήτηση, με 
ολίγον κιτρινισμό. Η εφημερίδα Παρατηρητής των Χανίων, 13 Ιουλίου 1927, 
στηλιτεύει την καθυστέρηση των αρχαιολογικών ερευνών στον νομό. «Ὁ 
ἀρχαιολόγος Karo εἶδε καί ἀπῆλθε. Ἀρλοῦμπες ἄρα τά διαλαληθέντα ὅτι 
πλούσιος Ἀμερικάνος θά καταβάλῃ τά ἔξοδα διά τάς ἐξερευνήσεις πρός 
ἀνεύρεσιν τῆς ἀρχαίας Κυδωνίας … Ὁ ἔφορος τῶν Ἀρχαιοτήτων κύριος Μα-
ρίνος (sic) ποιεῖται τάς διατριβάς του εἰς Γερμανίας, ἀφοῦ ἔμεινε ἐδῶ ὀλίγας 
μέρας μετά τοῦ κυρίου Karo καί ἀφοῦ ἐπεσκέφθη μερικάς ἀρχαιότητας 
ἐξέδωσε ἕνα βιβλίο, τό ὁποῖο περιλαμβάνει τάς παρατηρήσεις του. Καί ὅμως 
ἔχομεν τόσα ἐρείπια ἀρχαίων πόλεων…»17.

Στις 20 Φεβρουαρίου 1928 ο Μαρινάτος βρίσκεται πράγματι στο Βερο-
λίνο και ενημερωμένος βιβλιογραφικά πραγματεύεται στο Ελεύθερο Βήμα 
την «καταστροφή ἑνός ἄλλου ὀνείρου ἀπό τήν ἀμείλικτον πραγματικότη-
τα»18, την αυθεντικότητα του Ερμή του Πραξιτέλη. Σε δεύτερη επιφυλλίδα 
του αποκαλύπτει την εμβρίθειά του στους ανατολικούς πολιτισμούς με πα-
ρουσιάσεις «τριῶν νέων βιβλίων περί τῶν ἀρχαιοτάτων λαῶν»19. Με πολλές 
νέες γνώσεις στις αποσκευές της επιστροφής του, ο Μαρινάτος δίνει διάλε-
ξη στην Αρχαιολογική Εταιρεία (21/3/1929) με θέμα «Όμηρος, Μυκήναι και 
Ανατολή». Είναι μόλις 28 ετών.

Τον Απρίλιο του 1929 αποβιώνει ο Στέφανος Ξανθουδίδης. Ο Μαρινά-
τος συγγράφει επικήδειο στο περιοδικό Gnomon και αναλαμβάνει τη διεύ-
θυνση του Μουσείου Ηρακλείου20, αντιμετωπίζοντας την πρώτη σοβαρή 
κρίση, που έλαβε διαστάσεις κοινωνικές και πολιτικές (Eικ. 9). Την Κυρια-
κή 18 Αυγούστου 1929 «ὁμάς Ἀμερικανῶν φοιτητῶν κατέφθασεν περί τήν 
8ην πρωινήν καί ἠξίωσε νά ἀνοιχθεῖ ἡ θύρα τοῦ μουσείου διότι οἱ ἄνθρωποι 
… ἐβιάζοντο»21. Το ωράριο της Κυριακής ήταν 10.00-13.00, ο Μαρινάτος 
έσπευσε να ειδοποιήσει τους φύλακες για να εξυπηρετήσει τους ευέξαπτους 
νέους, αλλά «αἱ φωνασκίαι ἐξηκολούθουν» και ο επικεφαλής φοιτητής «ἴνα 
μήν χάνει τόν … καιρόν του» «ἀνέβη ἀπρόσκλητος» «εἰς τήν παρά τό Μου-
σεῖον οἰκίαν τοῦ κ. Μαρινάτου», «ὅπου ηὑρέθη πρό τῆς ἀτημελήτου κυρίας 
του». Εν συνεχεία «οἱ ὑποδειγματικοί οὗτοι φοιτηταί ἤρχισαν γρονθοκοποῦντες 
θύραν καί παράθυρα τοῦ Μουσείου, ἳνα τούς ἀνοιχθῇ». Του συμβάντος επι-
λαμβάνεται η Χωροφυλακή, αποκαθίσταται η τάξη, το Μουσείο ανοίγει ένα 
τέταρτο νωρίτερα του ωραρίου, οι φοιτητές μένουν μόλις 10 λεπτά σε αυτό, 
και αντί ευχαριστιών «εἰς τήν ἰπποτικήν στάσιν τοῦ κ. Μαρινάτου» «εἰς τό βι-
βλίον ἐπισκεπτῶν ἀνεγράφησαν φοβερά καί τρομερά παράπονα». «Ἄν ὅλοι οἱ 
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Ἀμερικανοί φοιτηταί εἶναι τοιοῦτοι τότε δέν λαμβάνουν πολύ ὑποδειγματικά 
μαθήματα», σχολιάζει ο τύπος, που προσθέτει: «ἄς γίνει τοῦτο ἀφορμή νά 
μήν ἀπωλύωνται ἔτσι ἄλλοτε φοιτηταί ἀνά τόν κόσμον, χωρίς νά τούς συνο-
δεύει ἕνας γηραιότερος καθηγητής των». Ο Μαρινάτος τηλεγραφεί το συμ-
βάν στο Υπουργείο με την παράκληση να γίνει διαμαρτυρία στην Αμερικα-
νική πρεσβεία των Αθηνών. Το γεγονός είχε συνέχεια, μαθαίνουμε από την 
εφημερίδα Ελεύθερη Σκέψις: οι φοιτητές «ἐφήρμοσαν (sic) σαμποτάζ, κόβο-
ντας τόν ἀγωγό τοῦ μανιατό τῆς μοτοσυκλέτας τοῦ Μαρινάτου, πού ἔτσι δέν 
ἔπαιρνε μπρός ἐνῷ ἦταν ἕτοιμος νά μεταβεῖ εἰς Κνωσόν». 

Στις 10 Νοεμβρίου 1929 δημοσιεύεται άρθρο για την «ἀνάγνωσιν τῆς 
κρη τικῆς γραφῆς», το πρώτο μιας σειράς για ένα ζήτημα που θα τον απα-
σχολήσει για δεκαετίες22. Στις 11 Ιανουαρίου 1930 ο απεσταλμένος της 
εφημερίδας Πατρίς Παν. Κατηφόρης23 διαπιστώνει με έκπληξη ότι την επί-
βλεψη του Μουσείου Ηρακλείου και όλων των αρχαιοτήτων της Κρήτης 
έχει «εἷς καί μόνος ἄνθρωπος», ο κ. Μαρινάτος, θέση που απαιτεί επιστήμο-
να εξαιρετικό, γλωσσομαθή και με «ἐγκέφαλον σπουδαῖον»24. Σε αυτόν, λοι-
πόν, τον άνθρωπο «τό Κράτος δίδει μηνιαίως δραχμάς τρεῖς χιλιάδας πεντα-
κοσίας», και γι’ αυτό (ενν. ο Μαρινάτος) «σκέπτεται σοβαρά νά ἐγκαταλείψει 
τήν ἀρχαιολογίαν». «Μέ τόν ἀστεῖον αὐτόν μισθόν ποῖος ἐκ τῶν νέων ἐπι στη-
μόνων θά τολμήσῃ νά σπουδάσῃ ἀρχαιολογία καί δέν θά προτιμήσῃ νά γίνῃ 
σω φέρ;» αναρωτιέται ο κ. Κατηφόρης. «Καί ἀκόμη οἱ 8 ἐν ἐνεργείᾳ ἀρχαι ο-

Εικ. 9.

Marinatos.indd   348Marinatos.indd   348 31/3/2014   1:12:21 µµ31/3/2014   1:12:21 µµ



     349

λόγοι πού ὑπάρχουν, θά μείνουν μέ τόν ἀστεῖον αὐτόν μισθόν;».
Στις 10 και 11 Μαρτίου 1930, η Καθημερινή μπαίνει στον χορό ενός μείζο-

νος αρχαιολογικού ζητουμένου: της ομηρικής Ιθάκης. Ο αρχιτέκτων Φ. Ν. Οι-
κονόμου, συνεργάτης του Εφόρου Ακροπόλεως Ν. Κυπαρίσση στις ανασκα-
φές στο Βαθύ της Ιθάκης, απαντά στον W. Doerpfeld ότι το άστυ του Οδυσ-
σέως πρέπει να αναζητηθεί εκεί και όχι στη Λευκάδα, που ο δεύτερος έχει 
ταυτίσει με την Alt-Ithaka25. Το επιχείρημα μιας «τυκτής κρήνης» προσδιόριζε 
από τότε την ομηρική ανακτορική τοπογραφία των Ιονίων νήσων. Την εποχή 
αυτή ο Σπ. Μαρινάτος ανασκάπτει μυκηναϊκά νεκροταφεία στην Κεφαλονιά 
με χρηματοδότηση της χήρας του Ολλανδού ομηριστή H. Goekoop26.

Ο Μαρινάτος επισκέπτεται την Ιθάκη και εκτιμά την τυκτή κρήνη φυσι-
κή και όχι ανθρωπογενή27. Ο Ν. Κυπαρίσσης (5/9/1930) αποδίδει στον «νε-
αρόν συνάδελφον» Μαρινάτο «ἐπιστημονική ὁρμή», συμβουλεύοντάς τον 
να έχει «ἡσυχωτέραν τήν γλῶσσαν καί μᾶλλον κεχαλινωμένην τή φρένα»28. 
Τα πράγματα γίνονται πιο αιχμηρά, η κόντρα Μαρινάτου-Κυπαρίσση παρα-
κολουθείται στον τύπο έως τα μέσα του Σεπτεμβρίου, με τον Κυπαρίσση να 
αποκαλεί τον Μαρινάτο «ἀπρόσκλητο εἰσελθόντα εἰς τήν ὑπόθεσιν αὐτήν»29. 
«Ἔστι καί σιγῆς ἀκίνδυνον γέρας» απαντά ο Μαρινάτος στους «βοήν ἀγα-
θούς Ἰθακολόγους»30. 

Ακριβώς τις ημέρες εκείνες ο Σπ. Μαρινάτος ανακοινώνει στον τύπο 
την ανασκαφή μινωικού μεγάρου στο Σκλαβόκαμπο, στο υστερόγραφο 
όμως υπάρχει χώρος για μία ακόμα απάντηση στον N. Κυπαρίσση. Ο Μα-
ρινάτος αναφέρεται σε «μέγαρο», δημοσιεύοντας ιδιόχειρη κάτοψη του 
κτηρίου, στον τίτλο του δημοσιεύματος, όμως, προφανώς από την επέμβα-
ση του αρχισυντάκτη επί το εντυπωσιακότερον, το μέγαρο αναφέρεται ως 
«Μινωϊκόν Ἀνάκτορον μέ ἀνέσεις τῆς ἐποχῆς μας»31.

Το 1930 το Ηράκλειο εορτάζει την «Εκατονταετηρίδα» ελευθερίας του 
Ελληνικού έθνους και ιδεολογικό επίκεντρο των εορτασμών γίνεται η ίδρυση 
ηρώου στις Τρεις Καμάρες («κομψότατον μικρόν τριπτέρυγον κτήριον …. εἰς 
Μινωϊκόν ρυθμόν»), το οποίο συνιστά, κατά τον Σπ. Μαρινάτο, την «πρώ τη 
ἐπίσημον καθιέρωσιν τοῦ Μινωϊκοῦ ρυθμοῦ εἰς τήν σύγχρονην οἰκο δομικήν»32. 

«Το ομηρικόν Σπήλαιον της Ειλειθυίας» (7 Απριλίου 1931) δίνει ομηρι-
κούς πόντους στον Σπ. Μαρινάτο33. Με το σπήλαιο της Αμνισού στην επι-
χειρηματολογία του, ο Μαρινάτος αρθρογραφεί στο Ελεύθερον Βήμα σε έξι 
συνέχειες, με θέμα την «Ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα» προτείνο-
ντας για την ενημέρωση των επισκεπτών την έκδοση φυλλαδίων, δωρεάν ή 
επί μικρά πληρωμή, για τους σημαντικούς τόπους και μουσεία της Κρήτης, 
προσφερόμενος να τα γράψει ο ίδιος. Διαπιστώνει, όμως, ότι ο προϋπολο-
γισμός των 20.000 δρχ. είναι όνειρο άπιαστο, αφού «δέν ὑπάρχουν οὔτε πέ-
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ντε δραχμαί διαθέσιμοι νά ἀγοράσῃ κανείς λίγο χαρτί διά τά πρακτικά τῶν 
συνεδριῶν»34. 

Ο Έφορος Κρήτης, λοιπόν, έχει πρακτικές και τολμηρές ιδέες για την 
προσέκλυση τουριστών (καραβάνια είναι η λέξη που χρησιμοποιείται για 
τις κρουαζιέρες της εποχής), ενώ θέτει ακόμα και τις βάσεις για τον προ-
σκυνηματικό τουρισμό στη χώρα, με το παράδειγμα των Καλών Λιμένων, 
όπου ο Απόστολος Παύλος κατέλυσε καθ’ οδόν προς τη Ρώμη35. Αλλού κα-
ταπιάνεται με τα μεγάλα μουσεία της χώρας τα οποία χαρακτηρίζει «καθ’ 
ὑπερβολήν δύσπεπτα διά τούς κοινούς ἐπισκέπτας» και «ἀποθῆκες πολύτι-
μων ἀντικειμένων» εισηγούμενος την κατασκευή προπλασμάτων, μακετών 
δηλαδή, για να γίνονται τα μνημεία πιο κατανοητά. «Ἐγώ ἀτομικῶς μετά 
τοῦ ἐπιμελητοῦ τοῦ μουσείου κ. Πλάτωνος προσπαθοῦμεν συστηματικῶς νά 
ἐφοδιάσωμεν τό Μουσεῖον δι’ ὅσον ἔνεστι περισσοτέρων ἐπεξηγηματικῶν ση-
μειώσεων, ἑλληνιστί, ἀγγλιστί καί γαλλιστί. Ἐν τούτοις, εἶναι ἴσως ἐντροπή 
νά ὁμολογήσω, ὅτι οὔτε τά μέσα νά ἀγοράσωμεν εὐπρόσωπον χαρτί καρτον-
νέ διά τάς ἐτικέτας δέν ἔχομεν»36. 

Στο έκτο άρθρο της σειράς ο Μαρινάτος ανάγει τους «ἀρχαιολόγους ὡς 
παράγοντες τουρισμοῦ»37, εφόσον όμως τους παρασχεθούν τα μέσα. Εδώ 
δίνεται και το πρότυπο του έλληνα αρχαιολόγου: «ἀπαραιτήτως νά χειρίζε-
ται καλῶς πλείονας ξένας γλώσσας», να «ἔχῃ τά στοιχειώδη μέσα νά παρα κο-
λουθῇ τήν ἐπιστήμην, διά νά μήν ἐντρέπεται ἐνώπιον τῶν ξένων συναδέλ-
φων του διά τά χάλια του». «Πρέπει τέλος –διατί νά τό κρύψωμεν– νά εἶναι 
καί ἐξωτερικῶς εὐπαρουσίαστος». «Καί διά νά γίνουν ὅλα αὐτά ἀπαιτεῖται 
ἀν θρώπινη ἀντιμισθία». 

Το «εὐπαρουσίαστον» του Έλληνος αρχαιολόγου δανείζεται το καλύτερο 
παράδειγμά του από τον ίδιο τον Μαρινάτο, με τη φωτογραφία του στον 
Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης, της 8ης Ιανουαρίου 193238 (Εικ. 10). Τα 
πρώτα μινωικά ευρήματα από τη δυτική Κρήτη, άλλωστε, οφείλονται στην 
ευεργετική χρηματοδότηση «Κρητός τῆς Νέας Ὑόρκης»39 και στο ίδιο δημο-
σίευμα μαθαίνουμε ότι οι Κρήτες της Αμερικής ευγνωμονούντες κατασκευ-
άζουν τη χάλκινη προτομή του Έβανς, που θα τοποθετηθεί στην Κνωσό 
λίγα χρόνια αργότερα.

Η αρθρογραφία του Σπ. Μαρινάτου στο Ελεύθερον Βήμα περιλαμβάνει 
τον «Νέο θησαυρό της Πομπηίας» (1931)40 και την «Ιατρική κατά την Αρ-
χαίαν εποχήν» (1932)41. Με επιστολή του (23/3/1932) ο Μαρινάτος διαμαρ-
τύρεται έντονα στην πρόβλεψη του νέου νόμου ότι ο διευθυντής του Εθνι-
κού Μουσείου θα έχει απολαβές καθηγητού πανεπιστημίου42. Προφανώς 
για τη θέση αυτή, της οποίας προαπαιτούμενο είναι η «αἰσθητική μόρφω-
σις» προαλείφεται ο Χρήστος Καρούζος και αυτό είναι αιτία πολέμου.
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Η άφιξη μιας ομάδας Αυστριακών τουριστών στο λιμάνι του Ηρακλείου 
στις 17 Απριλίου 193343 και η άρνηση των ντόπιων σωφέρ να τους μεταφέ-
ρουν έγκαιρα στο Μουσείο και την Κνωσό πυροδοτεί πόλεμο διά του τύ-

Εικ. 10.
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που στο πρόσωπο του Μαρινάτου, με την εφημερίδα Ανόρθωσις να εξαπο-
λύει πυρά εναντίον του, με υπαινιγμούς ακόμα και για την επιστημονική 
του επάρκεια44. Ο Μαρινάτος περνάει την «θλιβερωτέρα περιπέτειαν τῆς 
ζωῆς του» τονίζοντας για την εφημερίδα που τον πολεμάει εδώ και καιρό: 
«ἐγώ εἶμαι ἕνας ἐπιστήμων πού ἔχει τήν ἐλαχίστην δυνατήν σχέσιν μέ τάς 
πολυ πλόκους σημερινάς διασταυρώσεις τῶν κοινωνικῶν στρωμάτων»45. Προ-
φανώς η οξεία αυτή αντιπαράθεση δεν οφείλεται στο ατυχές συμβάν των 
σωφέρ της παραλίας και οι εφημερίδες ξιφουλκούν κατά τα πολιτικά τους 
φρονήματα. Η εφημερίδα Ο Τύπος συστήνει πολιτισμένη διευθέτηση παρό-
μοιων περιστατικών και υπενθυμίζει ότι «ἡ βιομηχανία τῶν ξένων θεωρεῖται 
ὡς σπουδαιοτάτη πηγή πλούτου διά τήν ἐθνικήν οἰκονομίαν»46 (το 1933!).

Λίγο μετά ο Μαρινάτος έχει να αντιμετωπίσει το δημοσίευμα του Κώ-
στα Ουράνη στην Πρωΐα47. Γοητευμένος ο λογοτέχνης από τις μελέτες του 
καιρού του για τον Μινωικό πολιτισμό, επισκέπτεται την Κνωσό αλλά αυτή 
του προσφέρει «τήν μεγαλύτερη ἀπογοήτευση τῆς ζωῆς του»: το «ἐξαίσιο» 
ανάκτορο «δέν εἶναι παρά τά ἀπέραντα θεμέλιά του μέ μερικούς σαραβαλια-
σμένους τοίχους», αιτιάζοντας τους «ἀρχαιολόγους πού πῆγαν μακριά», με 
«ἐνθουσιαστικές περιγραφές», και τον Έβανς που «φαμπρίκαρε ὁλόκληρες 
τοιχογραφίες μέ φανταχτερά χρώματα ἀπό τά ἐλάχιστα ξεθωριασμένα κομ-
μάτια», έκανε «ἀναστηλώσεις πού πῆραν τή μορφή ξαναχτισίματος» και 
άλλα πολλά που τεκμηριώνονται με ένταση. Με τον άρθρο του «Κνωσός. 
Η μητρόπολις του Ευρωπαϊκού πολιτισμού»48 ο Μαρινάτος απαντά σημείο 
προς σημείο στον Ουράνη, εκτιμώντας το άρθρο του επιβλαβές για την «ἀνά-
πτυξη τοῦ ἐσωτερικοῦ μας τουρισμοῦ», σεβόμενος όμως «τήν εἰλικρίνειαν 
ἀκό μη καί ὅταν εἶναι ἀδικία».

Το 1933 ο τύπος επανέρχεται στο σπήλαιο της Αμνισού, επειδή έχει 
προηγηθεί η πλήρης του έρευνα, παράλληλα με την ανασκαφή της εκεί μι-
νωικής τοιχογραφημένης έπαυλης49. Ενεπίγραφο λίθινο αγγείο Γραμμικής Α 
από το Αποδούλου Ρεθύμνης50 δίνει αφορμή στον Μαρινάτο για μία λαϊκή 
αφήγηση της περιοχής με ιστορικό πυρήνα, και για μία ακόμα φωτογραφία 
του στον τύπο (1934)51. Το σταθερό ενδιαφέρον της Ευρώπης για το Μινω-
ικό πολιτισμό φέρνει τον Μαρινάτο σε ακαδημαϊκή περιοδεία σε πανεπι-
στήμια της Πολωνίας, της Γερμανίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας52. Τα 
Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς η ανασκαφή του σπηλαίου στο Αρκαλο-
χώρι δίνει τον επίκαιρο τίτλο «Μία προϊστορική Βηθλεέμ» για έναν 
«ἱερώτατον τόπον», «ὅπου πολύ πρίν τοῦ Ἰησοῦ καί τῆς Μαρίας, μία ἄλλη 
Μήτηρ ἀπέθεσεν τό Θεῖος Βρέφος, τήν ἀρχήν καί τόν πυρῆνα μίας μεγάλης 
θρησκείας»53. Αργότερα (1937) τα ειδώλια θεαινών μεθ’ υψωμένων χειρών 
από το Γάζι θα του εμπνεύσουν τον ευρηματικό τίτλο μιας «Μινωικής προ-
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σευχομένης Παναγίας»54.
Το 1934 τα Χανιά διαθέτουν πλέον Μουσείο, στεγαζόμενο στο Διοικη-

τικό Μέγαρο της πόλης. Μία μεγάλη πυρκαγιά, όμως, καταστρέφει το κτή-
ριο και το ένα τρίτο των αρχαίων καίγεται ή λεηλατείται, ενώ συλλαμβάνο-
νται στρατιώτες να πωλούν αρχαία νομίσματα σε αργυραμοιβούς της πό-
λης55. Ανάμεσα στα απωλεσθέντα είναι και «μηχάνημα ἰχνογραφήσεως τῶν 
ἀνασκαφῶν ἐντός στενομάκρου θήκης» προφανώς προφιλογράφου της επο-
χής, που ο Μαρινάτος αναζητεί διά του τύπου.

Τον Νοέμβριο του 1935 στους Times ο Sir A. Evans δημοσιεύει ανταπό-
κριση για τα σημαντικά ευρήματα του Σπ. Μαρινάτου στη Δρήρο56 και ένα 
μήνα μετά την είδηση αναπαράγουν οι ελληνικές εφημερίδες57. Η ανασκα-
φή, όμως, είχε παρουσιαστεί στον κρητικό τύπο αμέσως μετά την περάτω-
σή της58, επιβεβαιώνοντας τη συνεπή στάση του Διευθυντή του Μουσείου 
Ηρακλείου απέναντι στην έγκαιρη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Ανά-
λογη ροή των πληροφοριών μεταξύ του τοπικού, του διεθνούς και του αθη-
ναϊκού τύπου παρατηρείται στην ανασκαφή του Αρκαλοχωρίου59, η οποία 
ανακοινώνεται στην Αρχαιολογική Εταιρεία στις 26/1/193560. Σε φωτογρα-
φία από την εκδήλωση, τον Σπ. Μαρινάτο περιστοιχίζουν ακροατές, μεταξύ 
των οποίων ο Χρήστος Καρούζος61 (Eικ. 11).

Η ευρύτατη ποικιλία των ενδιαφερόντων του Μαρινάτου αποτυπώνεται 
σε αρχαιογνωστικά άρθρα και επιφυλλίδες στον τύπο, για θέματα όπως η 
προϊστορική Μάλτα62, οι Εβραίοι της Κρήτης63, ιστορικά γεγονότα από το 
αρχαίο και μεσαιωνικό Ρέθυμνο64 , τα μεγαλιθικά μνημεία της Αβησσυνί-
ας65 κλπ. Τα θέματα αυτά, θεματολογικά ποικίλα και απαιτούντα στέρεη και 
ελεγμένη γνώση, απηχούν την καλειδοσκοπική βιβλιογραφική ενημέρωση 
που απολάμβανε ο Σπ. Μαρινάτος και την οποία του εξασφάλιζε μία εξαι-
ρετικά πλούσια βιβλιοθήκη66. 

Την Κυριακή 14 Απριλίου 1935 σε πάνδημη εορτή στην Κνωσό τιμάται 
ο Sir Arthur Evans και αποκαλύπτεται η προτομή του ανασκαφέα, παρου-
σία του 67. Με αφορμή τη λήψη θηραϊκής γης που θα χρησιμοποιηθεί στην 
αναστήλωση του ανακτόρου αφικνείται στη Θήρα ιστιοφόρο με τον Σπ. 
Μαρινάτο και ομάδα ξένων αρχαιολόγων. Η Φωνή της Θήρας καταγράφει 
την ανακοίνωσή του να επανέλθει στη Θήρα «ἵνα ἐξετάσῃ ἀρχαιολογικῶς 
τήν νῆσον ἐν λεπτομερείᾳ»68. Με τη βεβαιότητα ότι η έκρηξη του ηφαιστεί-
ου (τοποθετούμενη περί το 1550 π.Χ.) επέφερε την καταστροφή των Μινω-
ικών ανακτόρων δηλώνει ότι «διά τῶν ἀνασκαφῶν πρόκειται νά διαφωτισθῇ 
καλύτερον τό ζήτημα καί ἐνδεχομένως νά ἔλθουν εἰς φῶς πλούσιαι ἀρχαι ό-
τητες τοῦ ἐπί τῆς Θήρας ἀκμάζοντος τότε Μινωϊκοῦ πολιτισμοῦ». 

Τον Φεβρουάριο του 1936 αποβιώνει ο Ιωσήφ Χατζηδάκις, και ο Σπ. Μα-
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ρινάτος εκφωνεί τον επικήδειο69. Ένα χρόνιο μετά (1937) αναχωρεί για κύ-
κλο διαλέξεων στην Ολλανδία, το Βερολίνο, την Οξφόρδη και το Παρίσι, 
και από τα δημοσιεύματα του τύπου καθίσταται σαφές το διεθνές επιστημο-
νικό του προφίλ70. Η Διεύθυνση Τουρισμού (“Direction of Tourist Propa-
ganda”) της ελληνικής κυβέρνησης παροχετεύει τις αντίστοιχες ειδήσεις 
στον τύπο, προφανώς διότι ο Ι. Μεταξάς ευνοεί και στηρίζει τις ακαδημαϊ-
κές κινήσεις του Μαρινάτου. Στα αποκόμματα, ωστόσο, δεν υπάρχουν ανα-
φορές που να συνδέουν πολιτικά τις δραστηριότητες του Μαρινάτου με το 
πολιτικό σκηνικό της χώρας. Δεν είναι, όμως, γνωστό εάν τους δύο Κεφαλ-
λήνες συνέδεε προσωπική γνωριμία και αμοιβαία εκτίμηση71. Η διάλεξη για 
τη Δρήρο στο Βερολίνο (17/3/1937) διοργανώνεται από το Archaeologisches 
Institut des Deutschen Reiches (Εικ. 12). Η Γερμανία χτίζει το Τρίτο Ράιχ και 
οι λαοί του ευρωπαϊκού νότου ζηλώνουν το νέο φασιστικό μοντέλο.

Τον Σεπτέμβριο του 1937 (20-30/9/1937) συγκαλείται στην Κωνσταντι-
νούπολη το 2ο Διεθνές Συνέδριο Τουρκικής Ιστορίας, το οποίο λαμβάνει 
μεγάλες διαστάσεις στον τύπο της γείτονος, αφού όχι μόνο συγκαλείται 
υπό την αιγίδα του Κεμάλ Ατατούρκ, αλλά εκείνος προεδρεύει στην εναρ-

Εικ. 12.
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κτήρια συνεδρία που λαμβάνει χώρα στο Ανάκτορο του Ντολμάν Μπαχτσέ. 
Ο Μαρινάτος προσκαλείται επισήμως και ομιλεί για τις σχέσεις της Κρήτης 
με τη Μικρά Ασία κατά τη 2η χιλιετία π.Χ., προσθέτοντας νέα δεδομένα 
από τις ανασκαφές της συριακής Ras-Shamra - Ουγκαρίτ72. Η Ελλάδα συμ-
μετέχει με αρχαιότητες στη μεγάλη έκθεση που διοργανώνεται στο πλαίσιο 
του Συνεδρίου και φυσικά εγκαινιάζει ο εθνάρχης Κεμάλ (Eικ. 13). Οι με-
γάλες εφημερίδες της Τουρκίας73 και ευρωπαϊκών γλωσσών τουρκικές74 
(Eικ. 14), παρακολουθούν καθημερινά την πορεία του συνεδρίου και επι-
φυλάσσουν σημαντική προβολή στον “délégué héllène, professeur Marina-
tos”, με φωτογραφίες του, ακόμα και σκίτσα75 (Eικ. 15). Εκείνος εξαίρει τη 
συμβολή της Ανατολής στην εξέλιξη του πολιτισμού, λέγοντας στο κλείσι-
μο του λόγου του «ἡ Ἀσία εἶναι τό λίκνο τῆς ἀνθρωπότητας, ἀλλά τό λίκνο 
τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ἡ Ἀνατολία»76. Είναι σαφές ότι το κλίμα που επιθυμεί 
να προβάλει το κοσμικό κράτος του Ατατούρκ είναι αυτό της διεθνούς κα-
λής γειτονίας και επιστημονικής συνεργασίας77, και υπό αυτή τη συνθήκη 
το συνέδριο κλείνει με επιτυχία τις εργασίες του. Στον καταληκτήριο λόγο 
του ο Μαρινάτος τονίζει «οἱ μεταρρυθμίσεις πού πέτυχε ὁ Ἀτατούρκ εἶναι 
σαφέστατα ὁρατές, ἐμεῖς οἱ λαοί τῶν Βαλκανίων θά μπορούσαμε νά σᾶς ζη-
λεύουμε. Σᾶς θαυμάζουμε. Ἡ ἐπιστήμη ὁδηγεῖ τούς λαούς στήν ἀδελφότητα», 

Εικ. 13.
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κατέληξε χειροκροτούμενος. Στην Ελλάδα το γεγονός καλύπτεται με μικρά 
δημοσιεύματα78.   

Στο αγαπημένο του Βερολίνο ο Σπ. Μαρινάτος θα μεταβεί ξανά την 
επόμενη χρονιά (1938), πάλι για διαλέξεις, με σημαντικότερη εκείνη για 
την καταστροφή του Μινωικού πολιτισμού από την έκρηξη του ηφαιστείου 
της Θήρας, που μεταδόθηκε από το γερμανικό ραδιόφωνο79. Σαφέστατα, 

Εικ. 14.
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την περίοδο αυτή έχει ωριμά-
σει η θεωρία του για τη «Μι-
νωική έκρηξη», που ως άρθρο 
θα δημοσιευθεί στο Antiquity 
του 1939.

Στο Ελεύθερον Βήμα 
(3/7/1939) ο Σπ. Μαρινάτος 
δημοσιεύει αφιέρωμα στους 
θησαυρούς των ελληνικών θα-
λασσών, τα ναυάγια και τις 
βυθισμένες πόλεις80. Εδώ εντο-
πίζει την Ελίκη του Κορινθια-
κού κόλπου ως το πλέον προ-
σφερόμενο παράδειγμα υπο-
βρύχιας εξερεύνησης, αναφέ-
ροντας τα διαβήματα που ο 
ίδιος είχε κάνει για να δρομο-
λογηθεί η έρευνά της. 

Το 1939 ο Μαρινάτος εκλέ-
γεται καθηγητής στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και πραγματο-
ποιεί το πρώτο του υπερατλα-
ντικό ταξίδι81. Οι ανασκαφές 
του στις Θερμοπύλες, η τοπο-
γραφία της μάχης και η ιστο-

ρικότητα του Ηροδότου απασχολούν τις γερμανικές εφημερίδες82 και προ-
βάλλονται από τις αμερικανικές, με αφορμή τις διαλέξεις του εκεί83. Σε 
εφημερίδα της Βοστώνης βλέπουμε την πρώτη φωτογραφία του Μαρινά-
του σε πεδίο ανασκαφής, με κάσκα εκστρατείας84 (Eικ. 16), και σε άλλες 
εφημερίδες φωτογραφικά πορτραίτα μοντέρνας εμφάνισης85. Το αρχαιολο-
γικό εύρημα που συγκλονίζει είναι το αρχείο των πινακίδων Γραμμικής Β 
γραφής των ανασκαφών C. Blegen στον πυλιακό Εγκλιανό. Ο Μαρινάτος 
δηλώνει: «πρόκειται ἀσφαλῶς περί τοῦ ἀνακτόρου τοῦ Νέστορος»86 (Eικ. 
17). 

Τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν πάνω από την Ευρώπη. Η κατά-
σταση στην Ελλάδα είναι επιβαρυμένη, αλλά στην Ομοσπονδία Εκδρομι-
κών Σωματείων, «ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑβδομάδων Ἀνθέων καί Ὑπαίθρου» ο κα-
θηγητής Σπ. Μαρινάτος στις 4/5/1940 θα ομιλήσει στον «Παρνασσό» με 
θέμα «Κρήτες. Ο φιλανθέστερος λαός της υφηλίου».

Εικ. 15.
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Την περίοδο του πολέμου και της Γερμανικής κατοχής της χώρας δεν 
υπάρχουν αποκόμματα. Από την απελευθέρωση και μετά (1944-1974) τα 
τριάντα χρόνια της ωριμότητάς του βρίσκουν τον Σπ. Μαρινάτο πολυά-
σχολο, δραστήριο σε πολλά μέτωπα διοίκησης και ανασκαφής, αλλά αδια-
λείπτως παρόντα στον τύπο87. 

Δυναμικός συνομιλητής στη γλωσσική «δίκη τῶν τόνων» και την 
«ἀντιδικία τῶν τόνων»88, όπου όμως τηρεί μετριοπαθή στάση. Στο Ριζοσπά-
στη γίνεται στόχος του Γ. Κορδάτου για τη «σαπίλα τοῦ Πανεπιστημίου», 
με αφορμή τον πανηγυρικό που εκφωνεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την 
28η Οκτωβρίου 1945 «ὑμνῶντας τόν Γλύξμπουρκ καί τόν Μεταξά»89. Στην 
εμφυλιακή και μετεμφυλιακή Ελλάδα, η Φρειδερίκη πρωτοστατεί στα κοι-
νωνικά και αρχαιολογικά πράγματα, κυρίως όμως στα πολιτικά παρασκή-
νια90 (Eικ. 18). Το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναγορεύει επίτιμους διδάκτορες 
«προσωπικότητες» των συμμάχων της Ελλάδας91 (1947). Ο Μαρινάτος ορ-
γανώνει την επιστροφή διαρπαγεισών αρχαιοτήτων από την Ευρώπη (Ιτα-
λία και Αυστρία)92, που γίνονται δεκτές με ενθουσιασμό από τον τύπο. 

Εικ. 16.
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Συνοδεύει τους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής των Αθηνών στην 
Αίγυπτο93 (1950), επιθεωρεί τις ανασκαφές των Μυκηνών και τα νέα ευρή-
ματα του Ι. Παπαδημητρίου στον Ταφικό Κύκλο Β94 (1952), ανασκάπτει το 
Βαθύπετρο95 (1952-1953) και τα Βολιμίδια96 (1952-1954), παρακολουθεί 
την ανάγνωση της Γραμμικής Β γραφής97, και εξακολουθεί να αρθρογραφεί 
επί ευρύτατης θεματολογίας98 (Eικ. 19, 20). Εκλέγεται Ακαδημαϊκός (1954) 
μαζί με τον Χρ. Καρούζο99 και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1958-
59)100 (Εικ. 21), ακόμα και υπηρεσιακός υπουργός στην Κυβέρνηση Γεωρ-
γακόπουλου101. Θητεύει ως μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου (1955)102. 

Συνοδεύει τον καγκελλάριο της Γερμανίας K. Adenauer στις Μυκήνες 
και τη Σαντορίνη (1954)103, ξεναγεί επίσημους καλεσμένους της Ελλάδος104 
και συνταξιδεύει με τον εκδότη τέχνης Max Hirmer στην Κρήτη105, εν όψει 
της συνεργασίας τους. Αντιπαραβάλλεται με τον Μαρίνο Καλλιγά για τον 
αρχαιολογικό νόμο (1958)106, και στηλιτεύει την πολεοδομική ασχήμια των 
Αθηνών107 και την πλήρη ανακατασκευή της Στοάς του Αττάλου (1956, 
1964)108. Το 1966 εισηγείται την απαλλοτρίωση της Πλάκας και την συγκέ-

Εικ. 17.
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ντρωση όλων των Μουσείων πέριξ της Ακροπόλεως109. Συνεχίζει ακάθε-
κτος τις διαλέξεις του ανά τον κόσμο110 (Eικ. 19, 20), όπου και τιμάται ευ-
ρύτατα, ανασκάπτει πολλές θέσεις στην Πυλία και εμφανίζει στον τύπο ευ-
ρήματα που προκαλούν εντύπωση στο κοινό111. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για 
το Ισραήλ112 και τις αρχαιότητές του, όπως και για τους Αιγύπτιους113 και 
Πέρσες114, αρχαίους και σύγχρονους. 

Εικ. 18. Η Βραδυνή, 31/5/1947. Ο Σπ. Μαρινάτος όρθιος, πρώτος από δεξιά.
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Εικ. 19. Η Καθημερινή, 19/7/1953.

Marinatos.indd   362Marinatos.indd   362 31/3/2014   1:12:25 µµ31/3/2014   1:12:25 µµ



     363

Εικ. 20. Το Βήμα, 3/1/1954.
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Εικ. 21. Η Καθημερινή, 22/1/1959.
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Το 1964 οι Πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Αθηνών πρωτοστα-
τούν στα συλλαλητήρια προς την Αμερικανική Πρεσβεία υπέρ της Κύ-
πρου115. Οι Σπ. Μαρινάτος και Ν. Κοντολέων συνυπογράφουν την επιστο-
λή στον τύπο για την κατάσταση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την 
ανάγκη επιστροφής της στο Υπουργείο Παιδείας116. Στον τύπο παρακολου-

Εικ. 22. Η τελετή αναγόρευσης του Σπ. Μαρινάτου σε επίτιμο διδάκτορα του 
Πανεπιστημίου του Παλέρμο (Giornale di Sicilia, 14/5/1959).
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θούμε επίσης τις απόψεις του για το 
«Νομοσχέδιον περί Παιδείας»117.

Ο Σπ. Μαρινάτος μετέχει στο συ-
νέδριο της «Εξερευνητικής Εταιρείας 
του Ισραήλ» που διεξάγεται στα ελ-
ληνικά νερά και σε δημοσίευμα της 
Καθημερινής συμμερίζεται τη θεωρία 
των Λαών της Θαλάσσης, ως παρά-
γοντα καταστροφής του Μυκηναϊκού 
πολιτισμού118. Επαινεί το «ἀκριβόλογον 
ἄρθρον»119, αγανακτεί όμως για το 
φωτογραφικό πορτραίτο του «εἰς στύλ 
τρέμε κόσμε» που το συνοδεύει. Το 
σχόλιο, χιουμοριστικό αλλά και θυ-
μωμένο, απηχεί την εικόνα που ήθελε 
ο Μαρινάτος να τον ακολουθεί στον 
τύπο, και για την οποία ο ίδιος είχε 
φροντίσει αρκετές δεκαετίες πριν, με 
πορτραίτα της Nelly’s και άλλων φω-
τογράφων120. 

Το 1966 ο Μαρινάτος επισκέπτεται 
την Αίγυπτο και δηλώνει την ανάγκη 
ίδρυσης Ελληνικού Αρχαιολογικού Ιν-
στιτούτου στο Κάιρο ή την Αλεξάν-
δρεια121. Την ίδια χρονιά ερευνάται με 
μαγνητόμετρα το παράκτιο πεδίο της 
Ελίκης, της «βυθισμένης Ἑλληνικῆς 
Πομπηΐας τοῦ 4ου αἰ. π.Χ.» με βοηθό 
τον επιμελητή της Εφορείας Αρχαιο-
τήτων Πατρών Άγγ. Δεληβορριά122 
(Εικ. 24). Η έρευνα μεταδίδεται σε 
σημαντικά έντυπα, όπως οι Times123. 

Η εγκατάσταση των τσιμέντων 
«Τιτάν» στην Ελευσίνα (1966) επι-
σφραγίζει με μπετόν τη νέα όψη του 
βιομηχανοποιημένου Θριασίου πεδί-
ου και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιο-
λόγων δημοσιεύει στον τύπο ψήφι-
σμα διαμαρτυρίας124. 

Εικ. 23.
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Το 1967 συμπίπτει με την αρχή του ανασκαφικού έπους του Ακρωτηρί-
ου, το οποίο δεν θα απουσιάσει από καμία εφημερίδα του ελληνικού τύπου 
και τις σημαντικότερες του διεθνούς. Η ανακοίνωση του Σπ. Μαρινάτου 
στο 2ο Κρητολογικό Συνέδριο125 περνάει στις στήλες “Science” του περιοδι-
κού Τime (6/5/1966), ενώ έχει προηγηθεί (15/4/1966) ανταπόκριση στους 
Times για το ίδιο θέμα126, δικαιώνοντας τη θεωρία για τη σύνδεση την 
έκρηξης του ηφαιστείου της Θήρας με την καταστροφή του Μινωικού πο-
λιτισμού.  

Το 1966 ο καθ. Σεισμολογίας Άγγ. Γαλανόπουλος κατευθύνει τις έρευ-
νες αμερικανικού ωκεανογραφικού σκάφους στη Σαντορίνη, των οποίων 
προΐσταται ο διάσημος ωκεανολόγος James Watt Mavor Jr., ερευνητής του 
Woods Hole Oceanographic Institution. Τον Φεβρουάριο του 1967, λοιπόν, 
και ενώ προετοιμάζεται η ανασκαφή στο Ακρωτήρι ο Σπ. Μαρινάτος οργα-
νώνει διεθνές ηφαιστειολογικό συνέδριο στην Αθήνα και ο τύπος εστιάζει 
τις έρευνες στη χαμένη Ατλαντίδα127. Σε δύο μήνες η Ελλάδα θα ζήσει το 
πραξικόπημα των συνταγματαρχών. Στις 28/7/1967 το Έθνος αφιερώνει 
ολοσέλιδο δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Είναι η Ατλαντίς; Μινωική Πόλις κι’ 
Ανάκτορο εις τον Βυθό της Σαντορίνης», όπου αναμίξ δίνoνται πληροφο-

Εικ. 24.
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ρίες αναδημοσιευμένες από το Newsweek (31/7/1967) για τις έρευνες του J. 
Mavor, μαζί με τα πρώτα δεδομένα των ανασκαφών στο Ακρωτήρι.

Ποικίλα αμερικανικά δημοσιεύματα του Ιουλίου 1967 που εμφανίζουν 
το Ακρωτήρι ως «Ελληνο-αμερικανική ανασκαφή» έχουν αποδελτιωθεί από 
την πιστή συνεργάτιδά του Emily Vermeule και αποστέλλονται στον Σπ. 
Μαρινάτο ταχυδρομικώς, ο οποίος τα διατηρεί σε φάκελλο με το χειρόγρα-
φο σχόλιο «Ἔντυπος θόρυβος περί Θήρας»128. Η E. Vermeule νιώθει την 
ανάγκη να απολογηθεί για τα λάθη και τις ατυχείς εκφράσεις των δημοσι-
ευμάτων, τα οποία προφανώς θορύβησαν τον Μαρινάτο για το ενδεχόμενο 
υφαρπαγής της συν-διεύθυνσης της ανασκαφής. Εδώ βρίσκεται η αιτία της 
ξαφνικής διακοπής της συνεργασίας τους στο Ακρωτήρι129, το επόμενο 
έτος, και όχι βέβαια στη διαφωνία τους «εἰς τήν ἑρμηνείαν ὡρισμένων χωρί-
ων τῆς Βίβλου»130.   

Το 1968 σταχυολογώ ως πλέον ενδιαφέρουσα την επιστολή που δημο-
σίευσε η εφημερίδα Le Monde, της οποίας επικολλάται δακτυλόγραφη με-
τάφραση, προφανώς από κάποια κρατική υπηρεσία του καθεστώτος. Αγνώ-
στου συντάκτη που διαμένει στην Αθήνα και γι’ αυτό τηρεί την ανωνυμία 
του, την επιστολή αποστέλλει ο διαπρεπής Γάλλος φιλόλογος Pierre Vidal 
Naquet. Σε αυτήν αναφέρεται η ωμή επέμβαση του καθεστώτος στην Αρ-
χαιολογική Υπηρεσία, η υποχρηματοδότηση και ο αποδεκατισμός του προ-
σωπικού της, που στοχεύουν στη διευκόλυνση έκδοσης οικοδομικών αδει-
ών και ενίοτε στην αρχαιοκαπηλική δράση «συνεργατῶν τῆς κυβερνήσεως». 
Συνένοχοι της καταπίεσης αυτής είναι μερικοί καθηγητές του Πανεπιστημί-
ου, οι οποίοι με τις υπηρεσίες τους διασφαλίζουν «προσωπικήν κυριαρχίαν 
ἐπί τῆς ἐθνικῆς ἀρχαιολογίας», με επικεφαλής αυτών τον Σπ. Μαρινάτο ως 
Γενικό Επιθεωρητή, πλαισιωμένο από ανώτερο αξιωματικό της Αεροπορίας 
«ἐπιφορτισμένον μέ τάς ἀνακρίσεις»131. Η επιστολή, κατά πάγια τακτική του 
Μαρινάτου επάνω στα αποκόμματα, δεν σχολιάζεται132.

Το 1969 ξεκινάει με ένα παράδοξο ερωτηματολόγιο, που τον φέρνει σε 
διπλανή στήλη με τον Στυλιανό Παττακό να αποτελούν «Προσωπικότητες 
κρίνουν τό χθές (1869) καί τό παρόν (1969) καί προφητεύουν διά τό μέλλον 
(2069)133». Και ενώ ο Παττακός ενθουσιάζεται με το σήμερα, ο Μαρινάτος 
μας εκπλήσσει με τη διαπίστωση «φοβοῦμαι ὅτι ἡ καλυτέρα συμβολή τοῦ 
1968 διά τήν ἀνθρωπότητα ἦτο τό ὅτι ἔδειξε πόσο κουρασμένα εἶναι τά νεῦρα 
τῶν λαῶν ὕστερα ἀπό δύο συνεχῶν γενεῶν ὑπερέντασιν σωματικῶν καί πνευ-
ματικῶν δυνάμεων. Διότι ἀτιμωρητεί οὐδέν ὅριον δύναται κανείς νά ὑπερβῇ». 
«Εἶμαι ἀπογοητευμένος…. Τώρα ζῶμεν ἐποχήν διαλυτικῆς προόδου».

Η θεωρία για την κατάρρευση του Μινωικού πολιτισμού καλά κρατεί, 
και ο Μαρινάτος στην Αρχαιολογική Εταιρεία προχωρεί στην παραπληρω-
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ματική διαπίστωση «Ἡ ἔκρηξις τοῦ ἡφαιστείου τῆς Θήρας τό 1520 π.Χ. διηυ-
κόλυνε τήν ἀκμή τοῦ Μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ»134. Τον Σεπτέμβριο του 1969 
συγκαλείται το Διεθνές Ηφαιστειολογικό Συνέδριο της Θήρας, που καλύ-
πτεται ευρύτατα135. Για την έρευνα της «ἀνέπαφης ἀρχαίας πόλης» του 
Ακρωτηρίου κατασκευάζονται σήραγγες, ενώ λιμενικά έργα σχεδιάζονται 
για την εξυπηρέτηση του τουρισμού136 (Εικ. 25). 

Η ανασκαφή του 1969 φέρνει στο φως σπουδαία ευρήματα137 και έχει 
διεθνή απήχηση138 (Εικ. 26). Η «τοιχογραφία τῆς ἄνοιξης» (1970) απεικονί-
ζεται παντού, από τα Θηραϊκά Νέα139 έως τους Times140, και οι «μικροί πυγ-
μάχοι» του Κτηρίου Β141 συμπίπτουν με προσωρινή έκθεση των τοιχογραφι-
ών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (1971)142. Το δεύτερο ανασκαφικό 
μέτωπο του Μαρινάτου, ο Τύμβος των Πλαταιέων Μαραθωνομάχων143 
(1970), σαφώς βοηθούσης της πολιτικής του σημασίας, επίσης χαιρετίζεται 
διεθνώς144. 

Εικ. 25. Δημοσίευμα της Απογευματινής, 20/8/1969. Στη φωτογραφία επάνω δεξιά 
εικονίζεται ο συντηρητής Ζαχ. Κανάκης και κάτω αριστερά η «νεαρά επιμελήτρια 

αρχαιοτήτων» δις Αγγ. Ανδρειωμένου.
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Ο ανασκαφέας των Θερμοπυλών και του Μαραθώνα προβάλλεται από 
τους New York Times (11/1/1970) ως “A Reader of History”145 (Εικ. 27). 
“Man in the News”, ο Μαρινάτος περιγράφεται πρωτοπόρος, εργατικός και 
μεθοδικός, ενθουσιώδης, αλλά και ευφάνταστος στον τρόπο ερμηνείας των 
ευρημάτων. Η εφημερίδα αναφέρεται στις κατηγορίες συναδέλφων του για 
δικτατορική διοίκηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, καταστολή της πρω-
τοβουλίας των συνεργατών του, κακόβουλη και επικριτική συμπεριφορά. 
Σε ξεχωριστή παράγραφο (που ο Μαρινάτος σημειώνει με αγκύλες και σχο-
λιάζει με θαυμαστικά) γίνεται αναφορά στην προαγωγή του το 1967 στη 
θέση του Γενικού Επιθεωρητή, ως απότοκο της στήριξης που παρείχε στο 
έργο των συνταγματαρχών, στη σκληρή κριτική που του ασκήθηκε διεθνώς 
καθώς και στις εκκαθαρίσεις των αρχαιολόγων μετά το πραξικόπημα. Ο 
Μαρινάτος απαντά “I am not interested in politics. My work as an archaeo-
logist is purely scientific. I am only interested in the progress of my science”, 

Εικ. 26. Δημοσίευμα της εφημερίδας Le Figaro, 15/10/1969.
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Εικ. 27.
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δήλωση που υποτιτλίζει την ανασκαφική φωτογραφία του, ενώ καθαρίζει 
απορροφημένος έναν αμφορέα. 

Ένα δημοσίευμα σαν αυτό των New York Times, πολιτικά αιχμηρό και 
επικριτικό, αλλά υψηλού δημοσιογραφικού επιπέδου (σε αντίθεση από τα 
παθητικά και εγκωμιαστικά δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου της επο-
χής), ο Μαρινάτος θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει υπέρ των επιλογών 
της Απριλιανής «Επαναστάσεως», εάν πράγματι τις πίστευε. Εκείνος, όμως, 
θέλει να εμφανίζεται άμοιρος των πολιτικών επιλογών της Κυβερνήσεως 
και γίνεται σχεδόν απολογητικός υπέρ της επιστήμης του (όπως ακριβώς 
είχε γίνει σε δημοσίευμα του 1933). Στον τύπο της επταετίας, πράγματι, ο 
πανίσχυρος Γενικός Επιθεωρητής Αρχαιοτήτων δεν εξελίσσεται σε δημόσιο 
κόλακα των Συνταγματαρχών.

Η στήριξη εκείνων στον Μαρινάτο εξαργυρώνεται με λιγότερο θόρυβο 
από ό,τι θα ανέμενε κάποιος. Το Ακρωτήρι επισκέπτεται (2/7/1972) «δι’ 
ἑλικοπτέρου» μόνον ο Στ. Παττακός, μεταφέροντας όμως το «προσωπικόν 
ἐνδιαφέρον τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ διά τάς ἀνασκαφάς τοῦ κ. Μαρινάτου»146. 

Το 1971 εκδίδεται ο Α΄ τόμος της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους (εικ. 
28) και ο Σπ. Μαρινάτος εκλέγεται Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, σε 
πανηγυρική συνεδρία της οποίας (25η Μαρτίου 1971) προτείνει άμεση ίδρυ-
ση «Μουσείου της Ελληνικής Φυλής»147. Το 1972 ο ανθρωπολόγος Άρης 
Πουλιανός έχει λάβει άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για «ἀνθρωπολογικές 
μελέτες καί μετρήσεις κυρίως γενετικῆς φύσεως» για την «ἐξακρίβωσιν τῶν 
γνωρισμάτων τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς»148, ωστόσο αυτή η σύμπτωση δεν πρέ-
πει να εκληφθεί και ως επιστημονική των απόψεων των δύο ανδρών149.

Η αρχαιοκαπηλία («Λερναία Ὕδρα», που η πολιτική κάλυψη καθιστά 
άτρωτη) απασχολεί συστηματικά τον Μαρινάτο150, προφανώς επειδή επί 
χούντας έχει λάβει διαστάσεις μάστιγας151. Η οργή του για τη σύληση των 
μυκηναϊκών λαρνάκων της Τανάγρας, των πρωτοκυκλαδικών νεκροταφεί-
ων της Νάξου, των αρχαιοτήτων της Κρήτης και της Μεσσηνίας, αλλά και 
για την πρόσφατη «συμφορά τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου» είναι ασυγκράτητη152. 
Με το αστείο περιστατικό ο ίδιος να εγκαλείται από αρχαιοκάπηλο για αρ-
χαιοκαπηλία, ο Μαρινάτος σοβαρεύει καταλήγοντας: «Πᾶς πολιτικός καί 
πᾶν κόμμα, τό ὁποῖον θά ἔθετε εἰς τό πρόγραμμά του καί τήν ἀπηνῆ δίωξιν 
τῆς ἀρχαιοκαπηλίας θά εὕρισκε μεγάλην ἀπήχησιν εἰς τόν λαόν». 

Παράλληλα ξιφουλκεί υπέρ των ξένων αρχαιολόγων που εργάζονται 
στην Ελλάδα. «Μέ εὑρίσκετε ἀπολύτως ἀντίθετον μέ ὁποιαδήποτε κατηγο-
ρία διατυπώθηκε ἐναντίον τῶν ξένων ἀρχαιολόγων. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί μόνο 
καλά ἔχουν προσπορίσει στήν Ἑλλάδα … καί διδασκόμαστε πάρα πολλά ἀπ’ 
αὐτούς»153. 
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Την περίοδο 1971-1974 τον Σπ. Μαρινάτο ακολουθεί κυρίως ο συντη-
ρητικός τύπος της εποχής, με επίκεντρο τα ευρήματα του Ακρωτηρίου. Θέ-
ματα που τον απασχολούν τώρα είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση της Αθή-
νας και οι επιπτώσεις στα μνημεία. Η UNESCO εισηγείται αντικατάσταση 
των γλυπτών του Ιερού Βράχου και ο Μαρινάτος, αμήχανα αναρωτιέται: 
«Ποῖος θά τολμήση νά … ‘κακοποιήσῃ’ τόν Παρθενῶνα;»154. Η δημοτική έχει 
αρχίσει να δημιουργεί γλωσσικό κομφούζιο στον δημόσιο λόγο (1972) και 
ο Μαρινάτος σε μία μάλλον απρόσμενη επέμβασή του επισημαίνει: «Νά 
γραφῇ νεοελληνική γραμματική μόνον γιά τριάντα χρόνια»155.

Τα δημοσιεύματα για το Ακρωτήρι έχουν λιγοστέψει αισθητά (1974), 
και προέρχονται από τον συντηρητικό τύπο της εποχής156. Το 1973 τα 

Εικ. 28. Νέα Πολιτεία, 15/4/1971.
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ΕΛΤΑ έχουν κυκλοφορήσει σειρά επτά γραμματοσήμων με θέματα από τη 
θηραϊκή τέχνη, αφορμή για μία μεγάλη συνέντευξη του Μαρινάτου στον 
Μ. Παρασκευαΐδη, που τον παρακολουθεί πιστά157 (Εικ. 29). 

Τον Φεβρουάριο του 1974 εκδίδεται το διάταγμα αυτοδίκαιας αποχώρη-
σης του Μαρινάτου από τη θέση του Γενικού Επιθεωρητού Αρχαιοτήτων158 
και η Εστία159, «παρά τάς ἀδυναμίας του εἰς τόν γραφειοκρατικόν, διοικητι-
κόν τομέα» εκτιμά το κενό δυσαναπλήρωτο, λόγω της μεγάλης επιστημονι-
κής προσφοράς του αποχωρήσαντος. 

Η τελευταία διάλεξη του Σπ. Μαρινάτου (26 Απριλίου 1974) δίνεται 
στον Πολυτεχνικό Σύλλογο, όπου αναπτύσσει το θέμα της προστασίας του 
τοπίου και της φύσεως, απευθύνοντας έκκληση προς το «ἄνθος τῶν 
Τεχνικῶν δυνάμεων τῆς πατρίδος» για την προστασία της, που είναι «συνώ-
νυμος μέ τήν διατήρησιν τοῦ πολιτισμοῦ»160. Το θηραϊκό τοπίο απειλείται 
από τον αλόγιστο τρόπο «ἀπολήψεως τῆς θηραϊκῆς γῆς» και τα σύγχρονα 
οικοδομικά έργα του νησιού, τα οποία «πολύ ἀφίστανται πρός τήν παλαιο-
τάτην ἐκεῖ ὡραίαν ἀρχιτεκτονικήν».     

Η τελευταία διάκριση που απονέμεται στον Σπ. Μαρινάτο είναι του 
αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας της Χαϊδελβέργης (Απρίλιος 

Εικ. 29.
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1974)161 και η τελευταία ομιλία του είναι στις 17 Μαΐου 1974, στην Αρχαιο-
λογική Εταιρεία162. Το τελευταίο απόκομμα που επικολλάται στον ογκώδη 
τόμο (Bήμα, 27/6/1974) αφορά στην απόρριψη από το ΚΑΣ της μεταφοράς 
των θηραϊκών τοιχογραφιών στο Mainz της Γερμανίας για έκθεση στο εκεί 
Ρωμαιο-Γερμανικό Μουσείο163, που επί των ημερών του είχε εγκριθεί. Διευ-
θυντής Αρχαιοτήτων είναι τώρα ο Ν. Κοντολέων. 

Λίγες ημέρες μετά ο Μαρινάτος αναχωρεί για την 7η ανασκαφική περίο-
δο στη Θήρα, χωρίς κανείς να καταχωρήσει τα αποκόμματα της είδησης 
του θανάτου του στο Ακρωτήρι την 1η Οκτωβρίου του 1974. 

Μια αποτίμηση

Συστηματική από τα χρόνια τα νεότητάς του, η προβολή του Σπ. Μαρι-
νάτου στον τύπο λειτουργεί κυρίως ως εργαλείο προβολής του έργου του, 
των επιστημονικών του αναζητήσεων και της επιθυμίας του να «ανταπο-
κριθεί» στις προσκλήσεις ενημέρωσης του αναγνωστικού κοινού, παρά ως 
μέσον προβολής των τίτλων και των αξιωμάτων του. 

Συνεργάζεται με πολλές εφημερίδες και φαίνεται ότι υπήρξε προσηνής 
με τους δημοσιογράφους, διαθέτοντας επικοινωνιακό χάρισμα και χιούμορ. 
Επιλέγει, ωστόσο, το Ελεύθερον Βήμα για την πλέον επιστημονική αρθο-
γραφία του και διατηρεί πολυετή συνεργασία (1928-1961) με την προοδευ-
τική εφημερίδα, με κριτήριο προφανώς το επίπεδο του εντύπου. Στα τέλη 
της δεκαετίας του 1950 και έως το 1967 (οπότε η εφημερίδα κλείνει), οι πε-
ρισσότερες συνεργασίες του δημοσιεύονται στην Καθημερινή. 

Τα χρόνια της θητείας του στο Μουσείο Ηρακλείου, οπότε ο τύπος εί-
ναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας του δημόσιου λειτουργού και επιστή-
μονα με το τοπικό και το αθηναϊκό κοινό, ο Μαρινάτος είναι λαλίστατος, 
εμφατικά παρών στα δημόσια πράγματα και, όταν χρειάζεται, οργίλως υπέρ 
των αρχαίων. Η τρίτη δεκαετία της ζωής του στην Κρήτη είναι μακράν η 
πλέον γόνιμη και παραγωγική. Στη δεκαετία του 1930 πραγματεύεται διά 
του τύπου ζητήματα τέτοιας ευρύτητας, ώστε να τεκμηριώνεται η συνεχής 
ενημέρωσή του από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

Ο Μαρινάτος διέθετε σπάνια ευφυία, συνδυασμένη με εργατικότητα και 
τελειομανία. Πολιτικά οξυδερκής, όπως δείχνουν τα όσα υποστηρίζει για 
τη σύγχρονη Τουρκία (Συνέδριο Ατατούρκ), φαίνεται ότι περισσότερο συμ-
βιβάστηκε με την ελληνική πολιτική ζωή των δεκαετιών 1940-1960, παρά 
την εκμεταλλεύτηκε. Πόρρω υπερέχων του ακαδημαϊκού και επιστημονι-
κού περιγύρου του και με επίγνωση της επάρκειας και της ιδιοφυίας του, 
είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι είχε αναπτύξει έπαρση και αλαζονεία. 
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Τα στοιχεία αυτά, όμως, δεν διαπερνούν τα γραπτά του, και εάν σε κάτι τον 
οδήγησε η «τελειομανής υπεροχή» του, αυτό μάλλον ήταν η μονήρης εργα-
τικότητά του, στο γραφείο και την ανασκαφή.    

Όταν ο Μαρινάτος προβάλλει στον τύπο ευρήματα των ανασκαφών του, 
αυτά τα εντάσσει στον πολιτισμό που τα δημιούργησε ή στον πολιτισμό με 
τον οποίο συνομιλούν. Η ανθρωπολογική προσέγγιση, η εθνοαρχαιολογική 
ερμηνεία –καρπός στέρεης γνώσης των πολιτισμών της Μεσογείου και της 
Ανατολής– και η βαθειά φιλολογική του κατάρτιση επιτρέπουν στα κείμενα 
που δημοσιεύει στον τύπο να έχουν τις αρετές σύντομης αρχαιολογικής 
πραγματείας από έναν ειδικό που απευθύνεται με άνεση στο ευρύ κοινό.

Με εξαίρεση τις εθνικιστικές υπερβολές υπέρ της ελληνικής φυλής και 
την ανασκαφική της τεκμηρίωση στα προϊστορικά μνημεία του Μαραθώνα 
(1970, 1971), επιστημονικά δεν ανέπτυξε ιδεολογικές εμμονές. Δεν επιδίω-
ξε ποτέ να δει την «ελληνικότητα» του Μινωικού πολιτισμού, ούτε να μειώ-
σει τη σημασία των γειτονικών πολιτισμών. Αντίθετα, η εμβρίθειά του 
στους πολιτισμούς εκείνους του επέτρεψε να δει καθαρά το πλέγμα των 
επιρροών που άσκησαν στο προϊστορικό Αιγαίο. 

Σε αντίθεση με τις εμμονές, οι αρχαιολογικές του θεωρίες υπήρξαν πολ-
λές και γοητευτικές. Ορισμένες από αυτές, ιδίως εκείνες που συνδέονται με 
την εικονογραφία των θηραϊκών τοιχογραφιών, ρέπουν στον εξωτισμό, 
αναφερόμενες όχι στη φαραωνική Αίγυπτο όπως θα περίμενε κανείς, αλλά 
στους παραδοσιακούς αφρικανικούς πολιτισμούς.

Θιασώτης της τεχνολογίας, θαυμαστής των φυσικών φαινομένων και 
δεινός στην ερμηνεία τους, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το δίπτυχο των ηφαι-
στείων και των σεισμών, βρίσκοντας στη γεωλογική ιστορία της Θήρας την 
ιδανική παρακολούθησή τους και τον διάλογό τους με τον πολιτισμό. 

Στον τύπο αποποιείται ανάμιξη στα πολιτικά πράγματα της χώρας, προ-
τάσσοντας μόνο το επιστημονικό του έργο. Η ανασκαφή των Θερμοπυλών 
εξελίσσεται πράγματι κατά τη μεταξική δικτατορία, είναι όμως προϊόν «χο-
ρηγικής συγκυρίας»164, όπως αργότερα και οι ανασκαφές της Κεφαλονιάς. 
Συμπτωματική του «απριλιανού» έτους 1970 υπήρξε και η ανασκαφή του 
τύμβου των Πλαταιέων, δεδομένου ότι τον Μαρινάτο οδήγησαν στον Μα-
ραθώνα τυχαία ευρήματα προϊστορικά, ενώ η ανασκαφή δεν θα είχε λάβει 
ευρύτητα και διαχρονική έκταση χωρίς, πάλι, τη γενναία χορηγία ιδιώτη165. 

Ο «πατριωτισμός» του Σπ. Μαρινάτου σαφώς εκπορεύεται από την αρ-
χαιότητα και την εξιδανίκευσή της. Όταν ο ίδιος κάνει λόγο για «ἐθνική 
ἀγωγή» αναφέρεται στις αξίες του Ελληνισμού (γλώσσα, παιδεία, φυσιολα-
τρία, σεβασμός στο τοπίο και το περιβάλλον), χωρίς να εντάσσει σε αυτές 
τη θρησκεία, με την οποία άλλωστε ο ίδιος ελάχιστη σχέση ανέπτυξε. 
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Πολιτικά είναι συντηρητικός, όπως συντηρητικές είναι οι απόψεις του 
για τη γλώσσα και τον σύγχρονο πολιτισμό, όχι όμως για την επιστήμη και 
τη μεθοδολογία της. Φίλα προσκείμενος στο ιδεολογικό καθεστώς της 4ης 
Αυγούστου 1936 και θαυμαστής του Ι. Μεταξά, είσαι σαφές ότι δεν τρέφει 
ανάλογα αισθήματα για τους συνταγματάρχες της δικτατορίας 1967-1974, 
καταλαμβάνει, ωστόσο, τότε θέσεις και αξιώματα που δεν απορρέουν αυτο-
μάτως από την ακαδημαϊκή και επιστημονική του ιδιότητα. 

Το κείμενο αυτό περιορίστηκε στο πλαίσιο μίας ανακοίνωσης του συνε-
δρίου και στην έκταση ενός κεφαλαίου των πρακτικών του. Ο τόμος, ωστό-
σο, της «αποτύπωσης» του έργου του Σπ. Μαρινάτου προσφέρεται για εν-
δελεχέστερη παρουσίαση και βαθύτερο σχολιασμό, που εδώ δεν βρήκαν 
τον χώρο να αναπτυχθούν.

Abstract
Andreas Vlachopoulos
On the record: Spyridon Marinatos’s 50 years in the press (1925-
1974)

In 2009 during preparations for the transfer of the library of Sp. Marinatos 
from the 47 Polyla Street residence to Akrotiri, Thera, a remarkable item in 
his personal archive came to light: a monumental volume of news clippings 
from the Greek and international press, which Sp. Marinatos collected sys-
tematically and meticulously for half a century (1925-1974) and which pri-
marily related to his archaeological opus.  Yet the most interesting segment 
of this collection comprises articles, pamphlets, letters, and other publica-
tions Marinatos collected himself in his capacity as Ephor of Cretan Antiq-
uities, Director of the Herakleion Museum, University Professor, Provost, 
General Inspector of Antiquities, and Member of the Greek Academy. He 
speaks on significant scientific, social, and political issues, including even 
the relations of Metaxas’s Greece with Turkey on the occasion of the Istan-
bul International Conference of History (to which he was officially invited 
by Mustafa Kemal Atatürk in 1937).  

Already during his young years, Sp. Marinatos had become a prominent 
public voice in the local press of Herakleion, aided at times by Nelly’s pho-
tography. He was conversing regularly in print with both the general read-
ership and the politicians. This relationship with the press lasted through-
out his life June 1974, when the excavator of Akrotiri collated the final clip-
pings in his archive and departed for the seventh excavation season at 
Thera. He was never to return to Athens.
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Σημειώσεις

1. Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται προς την καθηγήτρια Ναννώ Μαρινάτου, η οποία με 
παρότρυνε να σταχυολογήσω τον ογκώδη τόμο των αποκομμάτων και να τον παρουσιάσω 
στο πρώτο συνέδριο που διοργανώθηκε για τον Σπυρίδωνα Μαρινάτο.  
2. Αποκόμματα που αφορούν σε δράσεις του Σ.Μ. έχουν σταλεί από την Πρεσβεία του Καΐ-
ρου, το Γραφείο της Ελληνικής Στρατιωτικής Αποστολής του Βερολίνου, τη Γενική Γραμματεία 
Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως κλπ.
3. Διευθυντής της εφημερίδας είναι ο Δ. Μουρέλλος, ο οποίος «ἐπανειλημμένως ἐπιθυμεῖ» την 
εν λόγω συνεργασία του Εφόρου με την εφημερίδα. Ο Μαρινάτος ανταποκρίνεται με «σειράν 
ἄρθρων ἣν προώριζα δι’ Ἀθηναϊκήν ἐφημερίδα», αποκαλύπτοντας την επιθυμία του για έντυ-
πη αρθρογραφία πανελλήνιας εμβέλειας. Η πρώτη επιφυλλίδα δημοσιεύεται στο κυριακάτικο 
φύλλο της Νέας Εφημερίδος της 3/1/1926.
4. Νέα Εφημερίς, 4/1/1926. Βλ. επίσης φύλλο 18/1/1926. Τα πρώτα κίβδηλα έργα «μινωικής 
τέχνης» που εμφανίζονται κατά την πρόοδο των ανασκαφών στην Κνωσό και σε άλλες θέσεις 
της Κρήτης τεκμηριώνουν την παγκόσμια απήχηση του μινωικού πολιτισμού. 
5. Την περίοδο αυτή, ακριβώς λόγω της κινητικότητας στην αγορά των αρχαιοτήτων που 
απέρρεε από το διεθνές ενδιαφέρον για τον αναφαινόμενο Μινωικό πολιτισμό, συγκροτού-
νται οι ιδιωτικές συλλογές μεγαλοαστών Κρητών, όπως του ιατρού Στυλ. Γιαμαλάκη και αρ-
γότερα (1959) του Νικ. Μεταξά.
6. Νέα Εφημερίς, 5/4/1926.
7. Ο Σπ. Μαρινάτος, ωστόσο, υπήρξε ο ίδιος συστηματικός καπνιστής, ίσως λοιπόν το κοι-
νό στοιχείο με τον ευθυμογράφο «Εσπέριο» να είναι το οργίλο χιούμορ και το εύστοχο των 
γλωσσικών μέσων. Πάντως, δεν βρίσκω τους λόγους αυτούς επαρκείς για να έχουν τύχει τα 
δημοσιεύματα αυτά περίοπτης θέσης στον τόμο των αποκομμάτων. Σημειωτέον ότι τα πρώτα 
αποκόμματα του τύπου (της περιόδου 1926-1930) έχουν αριθμηθεί με κόκκινο μολύβι (αρ. 1-
31), άρα είχαν με επιμέλεια συλλεγεί πριν την επικόλλησή τους στον ογκώδη τόμο. 
8. «Η σύλλησις αρχαίων μνημείων και η αρχαιοκαπηλεία», Κήρυξ, 7/5/1926.
9. Κήρυξ, 17 και 21/9/1926.
10. «Αρχαιολογικαί Ανασκαφαί», Ηχώ της Κρήτης, 20/10/1926. Βλ. Κήρυξ των Χανίων, 
22/10/1926.

Marinatos.indd   378Marinatos.indd   378 31/3/2014   1:12:30 µµ31/3/2014   1:12:30 µµ



     379

11. «Graeben auf Kreta», Deutsche Allegemeine Zeitung, 12/8/1926. Στην Πρωΐα «Αρχαιολογι-
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αυθαίρετη λειτουργία των φούρνων). 
88. Γρ. Ξενόπουλος, «Δίκη κι’ Αντιδικία», Αθηναϊκά Νέα, 21/7/1944 / Καθημερινή, 29/7/1944.
89. Γ. Κορδάτος, «Η σαπίλα του Πανεπιστημίου», Ριζοσπάστης, 4/11/1945 (Μέρος Α) και 
7/11/1945 (Μέρος Β).
90. «Η Α.Μ. η Βασίλισσα εις την Φοιτητικήν Λέσχην», Βραδυνή, 31/5/1947 / «Οι Βασιλείς εις 
Μυκήνας», Το Βήμα, 22/6/1952 / «Η Βασίλισσα μεταβαίνει σήμερον εις Μυκήνας», Τα Νέα, 
22/7/1952 / «Οι Βασιλείς μας ανάμεσα στα θύματα των σεισμών», Εμπρός, 16/8/1953.
91. Οι Πρέσβεις του Καναδά Λα Φλες, 31/7/1947 (Καθημερινή, 2/8/1947) και των ΗΠΑ Μακ 
Βη, 30/7/1947 (Καθημερινή, 31/7/1947) αναγορεύθηκαν επίτιμοι διδάκτορες της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κοσμήτορας της οποίας είναι ο Σπ. Μαρινάτος. Βλ. 
Ελληνικόν Αίμα, 11/9/1946. 
92. «Η Αφροδίτη της Ρόδου επανήλθεν από την Νεάπολιν», Έθνος, 23/12/1948 / «Επεστρά-
φησαν από την Ιταλίαν οι αρχαιότητες της Ρόδου», Βραδυνή, 22/1/1949 / «Πώς εληστεύθη ο 
θησαυρός των Ελληνικών αρχαιοτήτων», Εμπρός, 3/10/1949. 
93. Αιγυπτιακός Ταχυδρόμος, Ημερήσια Νέα, Ανατολή, 9/4/1950 / Φως, 12/4/1950 (ελληνόφω-
νος αιγυπτιακός τύπος).
94. Τα Νέα, 21/7/1952 / Καθημερινή, 30/7/1952 / Το Βήμα, 2/6/1952. Για τις έρευνες του Α. 
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Wace στις Μυκήνες, βλ. Καθημερινή, 31/7/1952.
95. Το Βήμα, 28/10/1952 / Καθημερινή, 29/9/1953.
96. Καθημερινή, 19/7/1953.
97. «Σουμέριοι. Ένας εξαφανισθείς λαός», Ελληνικόν Αίμα, 8/12/1946 / «Ο μύθος της Ατλα-
ντίδος», Το Βήμα, 21/12/1948 / «Θα αναγνωσθή επί τέλους η Κρητομυκηναϊκή γραφή;», Το 
Βήμα, 23/11/1952 / «Ανεγνώσθη η ιερογλυφική Κρητομυκηναϊκή γραφή», Το Βήμα, 3/1/1954 / 
«Η Μυκηναϊκή γραφή και η ανάγνωσίς της», Το Βήμα, 22/8/1954 / «Αι Μυκηναϊκαί πινακίδες 
είναι Ελληνικαί», Καθημερινή, 10/6/1959, όπου δικαιώνεται η ορθότητα της αποκρυπτογρά-
φησης του Μ. Βέντρις.
98. Π.χ. «Το Ιουλιανόν ημερολόγιον και η ιστορική χρονολογία», Εμπρός, 19/12/1950 / «Κνω-
σός ή Μυκήναι. Ο επιστημονικός ανταγωνισμός συνέχει προϊστορικής αντιζηλίας», Το Βήμα, 
26/10/1952 / «Διαφθορά και μηνύσεις υπαλλήλων 1.100 έτη π.Χ.», Το Βήμα, 1/2/1953 / «Η ζω-
οκλοπή εν Ελλάδι και η προϊστορία της», Το Βήμα, 18/1/1953 / «Οι τρομερές αναπαραστάσεις 
των ιερών Παθών του Ιησού στο Ελ Καλβάριο του Νέου Μεξικού», Ταχυδρόμος, (χ.η.) 1954. 
99. Καθημερινή, 5/6/1954 / Το Βήμα, 5/6/1956. Στην επίσημη υποδοχή του εκφωνεί ομιλία με 
τίτλο «Ένωσις. Έρευνα εις τον Συμβολισμόν της Κρητομυκηναϊκής Τέχνης». 
100. Η εγκατάσταση του νέου Πρύτανη γίνεται παρουσία του Βασιλέως στις 21/1/1959 και 
ο Μαρινάτος εκφωνεί τον λόγο «Το Μαντείον των Δελφών και το πνεύμα της Πυθίας». Την 
επόμενη ο ίδιος υποδέχεται στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών τη βασίλισσα Φρει-
δερίκη (Καθημερινή, 22/1/1959). Λίγες ημέρες μετά ο Πρύτανης παρακολουθεί «ωραιοτά-
την εορτήν» (Αθλητική Ηχώ, 24/1/1959) και στη συνέχεια αγώνα «μπάσκετ-μπωλ» (Ομάδα, 
28/1/1959).
101. Η Βραδυνή, 4/3/1958.
102. Το Βήμα, 31/3/1955.
103. Το Βήμα, 17/3/1954 / Εθνικός Κήρυξ, 17/3/1954.
104. Καθημερινή, 14/1/1956.
105. Μεσόγειος, 8/11/1958.
106. Το Βήμα, 11/4/1958 και 13/4/1958.
107. «Να μπη τάξις εις το χάος δια να σωθή ό,τι απομένει», Το Βήμα, 21/5/1961.
108. Το Βήμα, 9/9/1956 / Ελεύθερος Κόσμος, 14/6/1964.
109. Καθημερινή, 19/2/1966. Από τη δημόσια συζήτηση η Αρχαιολογική Υπηρεσία απουσιάζει 
και με επιστολή του Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων Ι. Κοντή υποστηρίζεται ότι αυτή έπρεπε 
να γίνει μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων.
110. Leiden, 27/4/1954 / Βερολίνο, 20/1/1958 / Ρώμη, 26/4/1961 / Βρυξέλλες, 27/11/1961 / 
Λουβαίνη, 30/11/1961 / Cambridge, 24/10/1963. Ενδεικτική της θεματολογικής ευρύτητας 
των διαλέξεων του Μαρινάτου είναι η ομιλία του «Ο κλασσικός πολιτισμός εις τον Βορράν 
κατά τον ΙΘ αιώνα. Τόρβαλδσεν, ο μέγας γλύπτης της Δανίας» που δίνεται στην Εταιρεία των 
Φίλων του Λαού (14/2/1955). 
111. «Κραταιοί προκάτοχοι του Νέστορος. Δύο νέους μυκηναϊκούς θησαυρούς απεκάλυψεν 
εις Πυλίαν ο κ. Μαρινάτος», Το Βήμα, 27/8/1955 / «Μυκηναϊκοί βασιλικοί τάφοι εις Πύλον», 
Έθνος, 18/4/1956 / «Αποκαλύπτεται το αχαϊκόν κράτος του Νέστορος», Έθνος, 1/12/1960 / 
“New light on Nestor”, h e Times, 8/11/1963 / «Ένα μεγίστης σημασίας εύρημα», Ακρόπολις, 
27/8/1964 / «Αποκαλύπονται καλλιτεχνικοί θησαυροί του αρχαιότερου Μυκηναϊκού πολιτι-
σμού», Καθημερινή, 22/9/1965 / «Η αποκαλυπτική σημασία των νέων ευρημάτων του λόφου 
της Περιστεριάς», Καθημερινή, 28/9/1965 / «Ένα πλούσιο και δοξασμένο βασίλειο αναπηδά 
μέσα από τις ανασκαφές της Πύλου», Μεσημβρινή, 8/1/1966. Βλ. επίσης Basler Nachrichten, 
20/10/1965 / Eλευθερία, 18/11/1965 / Καθημερινή, 18/11/1965 / Βήμα, 18/11/1965. Για το ανα-
σκαφικό έργο του Σπ. Μαρινάτου στην Πυλία, βλ. Λώλος, Γ. 2005. «Ο Μαρινάτος στην Πύλο», 
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στο J.L. Davis (επιμ.), Πύλος η αμμουδερή, Ιστορικό και αρχαιολογικό ταξίδι από την εποχή του 
Νέστορα έως τη ναυμαχία του Ναβαρίνου, 85-87, Αθήνα.
112. «Αι αρχαιότητες του Ισραήλ», Καθημερινή, 7/6/1964.
113. «Αρχαιογνωσία και Νέα Αίγυπτος», Ελευθερία, 5/4/1966.
114. «Αι σχέσεις Ελλάδος και Περσίας. Συγγενείς λαοί», Αρχαιολογική Εταιρεία, 28/2/1970 
(Ελεύθερος Κόσμος, Εστία).
115. Εστία, 4/2/1964 / Καθημερινή, Βήμα, Εθνικός Κήρυξ, 5/2/1964.
116. «Αρχαιολογική Υπηρεσία και Αρχαιολόγοι», Καθημερινή, 11/1/1964.
117. Καθημερινή, 24/7/1964. Βλ. επίσης «Παιδεία. Ο μέγας ασθενής», Μεσημβρινή, 
25/11/1963.
118. Καθημερινή, 22/11/1964.
119. Καθημερινή, 24/11/1964.
120. Ο Σ.Μ., λάτρης και καλός γνώστης της τέχνης της φωτογραφίας, διατηρούσε προσεκτι-
κά φυλαγμένες στο γραφείο του τις πρωτότυπες και υπογεγραμμένες εκτυπώσεις των πορ-
τραίτων του, μία σειρά των οποίων -των χρόνων της ωριμότητάς του- είχε κάνει ο (αριστερός) 
φωτογράφος Σπύρος Μελετζής.
121. Ταχυδρόμος, 17/3/1966, 18/3/1966 / Φως, 23/3/1966 / Ελευθερία, 5/4/1966.
122. Εβδομάδα, 11/5/1966 / Βραδυνή, 6/5/1966 / Άρθρο Αθ. Καλογεροπούλου. Το ενδιαφέρον 
του Σ.Μ. για την Ελίκη διαμορφώνεται περί το 1963, όπως δείχνουν διαλέξεις του, βλ. «Ελίκη. 
Η μέλλουσα Πομπηία της Ελλάδος», 24/6/1963, στην Εταιρεία των Φίλων του Εθνικού Αρ-
χαιολογικού Μουσείου.
123. “Greek archaeologist may make dream come true. Hope of i nding lost city intact”, Times, 
11/4/1966 / “h e drowned city. It may be the biggest archaeological discovery of all time”, 
Times Αυστραλίας / πολλά άρθρα σε γερμανικά έντυπα χωρίς στοιχεία.
124. «Ασύδοτοι οι κροίσοι της εταιρείας τσιμέντων «Τιτάν» καταστρέφουν τον αρχαιολογι-
κό χώρο της Ελευσίνας», Αττική Ηχώ, 2/5/1966. Τη σύσταση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. (Β. Καλλι-
πολίτης, Μ. Χατζηδάκης, Ν. Ζαφειρόπουλος, Έβη Τουλούπα, Χρ. Ντούμας) μαθαίνουμε από 
επιστολή προς την Καθημερινή (17/1/1965) σχετική με τη συντήρηση των μνημείων, που ο 
Διευθυντής Αναστηλώσεως Ευθ. Στίκας αρνείται στους αρχαιολόγους της Υπηρεσίας.
125. Μαρινάτος, Σ. 1967. «Το Ηφαίστειον της Θήρας και οι Πολιτισμοί του Αιγαίου», Πρακτι-
κά Β’ Κρητολογικού Συνεδρίου, τ. 1, 198 κ.εξ.
126. “New light on the ending of Minoan civilization”, h e Times, 15/4/1966.
127. Ακρόπολις, 21/2/1967.
128. Ο φάκελλος περιέχει ένα επιστημονικό δημοσίευμα των New York Times (23/7/1967), 
χρονικά των ερευνών της h e Boston Sunday Globe (23/7/1967) και της International Herald 
Tribune (Παρίσι, 25/7/1967) υπό τον τίτλο “Discovery at h era”, και το πολυσέλιδο αφιέρωμα 
του Newsweek (31/7/1967) με τον τίτλο “Atlantis and the Searchers”.
129. Marinatos 1968, 20. Η «επιβουλή» της Ανασκαφής Ακρωτηρίου επαληθεύεται δύο χρόνια 
μετά, όταν με αφορμή το Παγκόσμιο Ηφαιστειολογικό Συνέδριο της Αθήνας ο Μαρινάτος 
καταγγέλλει («Ξένοι ιδιοποιούνται τον μόχθο των Ελλήνων αρχαιολόγων», Απογευματινή, 
17/9/1969 / «Αήθη συμπεριφορά ‘φιλουξενουμένων’ κατήγγειλεν ο κ. Μαρινάτος», Χρήμα, 
17/9/1969 / «Ξένοι κλέβουν την εργασία των Ελλήνων αρχαιολόγων», Ακρόπολις, 17/9/1969) 
ότι ο ωκεανογράφος Μαίηβορ ελέγχει τα «δικαιώματα δημοσιεύσεως περί Θήρας» για λογα-
ριασμό εκδοτικού οίκου. Αμέσως η Εταιρεία και η Αρχαιολογική Υπηρεσία διακόπτουν κάθε 
επαφή με τα μέλη της εν λόγω ομάδας. 
130. Marinatos 1969, 7, σημ. 1. Ο Μαρινάτος προσθέτει ακόμα ότι η έκθεση πεπραγμένων των 
εργασιών στην ανασκαφή εποπτείας της E. Vermeule (Μπρόνος 2) δεν εστάλη ποτέ, κάτι που 
προφανώς δυσχέρανε περαιτέρω τη σχέση τους.  
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131. Πρόκειται για τον υποπτέραρχο Αντ. Σκαρμαλιωράκη (Γενικός Γραμματέας του επί χού-
ντας ιδρυθέντος Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών), δημιουργό της σκευωρίας που είχε 
οδηγήσει στη «Δίκη των Αεροπόρων» του 1952.
132. Στα αποκόμματα του τόμου δεν υπάρχει δημοσίευμα αναφερόμενο στον πανηγυρικό που 
εκφώνησε ο Σπ. Μαρινάτος στην Ακαδημία Αθηνών με τη συμπλήρωση ενός έτους από το κα-
θεστώς της 21ης Απριλίου 1967 (2/5/1968). Βλ. http://www.iospress.gr/ios2007/ios20070407.
htm. Το ακαδημαϊκό γεγονός της επετειακής συνεδρίας, λόγω της κρίσιμης σημασίας που 
είχε για τη «νομιμοποίηση» της δικτατορίας από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, 
οπωσδήποτε καλύφθηκε από τον τύπο, αλλά –προφανώς– δεν αξιολογήθηκε από τον Σπ. 
Μαρινάτο ως άξιο μνείας του. 
133. Νέα Πολιτεία, 3/1/1969.
134. Ελεύθερος Κόσμος, 9/6/1969.
135. 14/9/1969: Ελεύθερος Κόσμος / 16/9/1969: Απογευματινή, Χρήμα, Έθνος, Εστία, Μακεδο-
νία / 17/9/1969: Ακρόπολις, Εξπρές, Νέα Πολιτεία, Απογευματινή, Εστία, Θάρρος Καλαμάτας, 
Θεσσαλία Βόλου, Νεολόγος Πατρών, Ροδιακή. 
136. Απογευματινή, Τα Νέα (20/8/1969). 
137. Ελεύθερος Κόσμος, 23/9/1969.
138. International Herald Tribune, 31/10/1969 / “La Cité Ensevelie d’Akrotiri”, Le Figaro. Συ-
ντάκτης του ολοσέλιδου αφιερώματος είναι ο h . Maulnier, μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας. 
139. 25/11/1970.
140. 29/12/1970.
141. Sunday Times, 11/4/1971 / New York Herald / “Une fracassante découverte archéologique”, 
Journal de Genève, 22-23/5/1971. 
142. Η Καθημερινή, 8/7/1971 / Η Βραδυνή, 10/(;)/1971.
143. h e Sydney Morning Herald, 19/9/1970 / Το Βήμα της Κυριακής, 3/5/1970 / Η Καθημερινή 
κλπ. Το ΠΕΧ νεκροταφείο στο Τσέπι και οι τύμβοι της Μεσοελλαδικής περιόδου υπολείπο-
νται σε προβολή. 
144. Το εύρημα ανακοινώνεται σε «πρές κόνφερανς πρός τούς Ἕλληνας καί ξένους δημοσιο-
γράφους», όπου ο Μαρινάτος επιδεικνύει φωτογραφικό υλικό στο γραφείο του Υπουργείου 
Προεδρίας. Σε ερώτηση δημοσιογράφου (συνέντευξη σε αταύτιστο έντυπο) για τα ιστορι-
κά συμπεράσματα της ανασκαφής ο Μαρινάτος απαντά «Κανένα ἱστορικό συμπέρασμα δέν 
μπορεῖ νά ἀνακοινωθεῖ …. Ὁ κασμάς εἶναι ὁ πιό σοφός ἀρχαιολόγος τοῦ κόσμου, δουλεύει πολύ 
καί δέν μιλᾶ καθόλου». 
145. 11/1/1971.
146. Θηραϊκά Νέα, απόκομμα χωρίς ημερομηνία.
147. «Μουσείο Ελληνικής φυλής ιδρύει η Ακαδημία Αθηνών», Τα Σημερινά, 25/3/1971.
148. «Ανθρωπολογική έρευνα στα ελληνικά σχολεία», Ελεύθερος Κόσμος, 18/1/1972. 
149. Ο Σ.Μ. ταυτίζει την ελληνική φυλή με το έθνος, και δεν υπονοεί τη φυλετική καθαρότη-
τα. Με την Ανθρωπολογική Εταιρεία και τον Α. Πουλιανό (που αποκαλεί «ἀντεπιστήμονα») ο 
Μαρινάτος δεν έχει καμία μεθοδολογική ταύτιση και βρίσκεται σε οξύτατη διαμάχη, η οποία 
διαρκεί στον τύπο από τις 22/6/1972 έως τις 3/7/1972. Βλ. http://www.aee.gr/hellenic/3aee/
press/chrono_order/1968-1974.html.
150. Στο δημοσίευμα «STOP στους αρχαιοκάπηλους. Θα μας κλέψουν και τον Παρθενώνα», σε 
άγνωστο φύλλο του 1969, προτείνει, μάλιστα, να «διαθέσουν τουλάχιστον στήν Ἀρχαιολογική 
Ὑπηρεσία ὁλόκληρη τήν Ἀγροφυλακή».
151. Ελεύθερος Κόσμος, 24/1/1974.
152. «Η περιπέτεια της Αρχαιολογίας. Ένα δριμύ αλλά και αποκαλυπτικόν ‘Κατηγορώ’», Κα-
θημερινή, (χ.η.) 1974 (ολοσέλιδο άρθρο). 

Marinatos.indd   384Marinatos.indd   384 31/3/2014   1:12:31 µµ31/3/2014   1:12:31 µµ



     385

153. Ελεύθερος Κόσμος, 24/1/1974. Ένας από αυτούς, ο Υποδιευθυντής της Αγγλικής Σχολής 
Ρόμπιν Μπάρμπερ, έχει δώσει διάλεξη για τον «Κυκλαδικόν πολιτισμόν την Εποχήν του Χαλ-
κού» τον Δεκέμβριο του 1972 και ο Μαρινάτος επικολλά το σχετικό δημοσίευμα (Ελεύθερος 
Κόσμος, 9/12/1972).
154. Νέα Πολιτεία, 27/6/1971.
155. Βλ. «Γ. Παπαδόπουλος: Η επικρατούσα κατάστασις είναι απαράδεκτος. Δημοτική ή Κα-
θαρεύουσα;», Ελεύθερος Κόσμος, 18/1/1972.
156. Τα Νέα, 17/5/1974 / Το Βήμα, 18/5/1974 / Ελεύθερος Κόσμος, 18/5/1974 / Εστία, 6/6/1974. 
Σε δημοσίευμα της Εστίας (4/1/1974), το πορτραίτο μιας κροκοσυλλέκτριας της Ξεστής 3 συ-
νοδεύεται από το σχόλιο «ἡ Ἀρχαιολογική  Ὑπηρεσία ἔχει ἀπευθύνει ἔκκλησιν ὅπως ἀνεγερθεῖ 
ἡ ‘Κρητομυκηναϊκή Πινακοθήκη τοῦ  Ἔθνους’», αφού για τα αριστουργήματα αυτά της Ελλη-
νικής προϊστορικής τέχνης δεν υπάρχει χώρος να εκτεθούν. 
157. Ελεύθερος Κόσμος, 22/4/1973.
158. Εστία, 1/2/1974 / Ελεύθερος Κόσμος, 1/2/1974. Το διάταγμα «αὐτοδικαίας ἀποχωρήσεως» 
υπεγράφη επί υπουργίας του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών Δημ. Τσάκωνα.
159. Εστία, 5/2/1974.
160. Θηραϊκά Νέα, Απρίλιος 1974. 
161. Ημερησία, 2/5/1974 / Ελεύθερος Κόσμος, 25/5/1974.
162. «Νέα ευρήματα στη Σαντορίνη», Τα Νέα, 17/5/1974 / «Μεγάλης αρχαιολογικής αξίας τα 
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