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Όταν μίλησε ο χρόνος. Χρονικό μιας ζωής 
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Οι εκδόσεις Ίκαρος παρουσίασαν το βιβλίο της Έφης 
Σαπουνά-Σακελλαράκη «Όταν μίλησε ο χρόνος. Χρονικό 
μιας ζωής». Πρόκειται για την ιστορία δύο ανθρώπων 
που συνέδεσαν τη ζωή τους με την επιστήμη τους και 
άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην Αρχαιολογία. H 
περιγραφή της επιστημονικής διαδρομής του Γιάννη και 
της Έφης Σακελλαράκη, που περιλαμβάνει ανασκαφές, 
συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις, ταξίδια για διεθνή 
συνέδρια, επιτυχίες και απογοητεύσεις, ζωντανεύει μια 
ολόκληρη εποχή, τα τεκταινόμενα στην πολιτιστική και 
κοινωνική ζωή της Ελλάδας στο δεύτερο μισό του 20ού 
αιώνα. Η συγγραφέας, μέσα από μια μυθιστορηματική 
αφήγηση, περιγράφει την κοινή τους πορεία και το πώς 
αισθάνθηκαν, έδρασαν και αντέδρασαν, με συγκεκριμένη 
λογική, αισθητική και ήθος, μέσα και έξω από τον 
αρχαιολογικό κόσμο.  

Στο βιβλίο αυτό η Έφη Σαπουνά - Σακελλαράκη 
καταθέτει το χρονικό της κοινής της ζωής με τον 
αρχαιολόγο Γιάννη Σακελλαράκη, τη σχέση τους και 
ταυτόχρονα την κοινή τους πορεία μέσα στο χρόνο, στην 
αρχαιολογική και επιστημονική τους κοινή διαδρομή. Η 
συγγραφέας κάνει λοιπόν έναν απολογισμό της ζωής της 
με τον Γιάννη Σακελλαράκη και της κοινής της 
διαδρομής τους. 
«Μέσα στον πυκνό «συνωστισμό» λαμπερών παραγόντων 
του επιστημονικού, πολιτισμικού, κοινωνικού, πολιτικού, 
αλλά και οικονομικού γίγνεσθαι στην Ελλάδα και διεθνώς, 
που με φευγαλέες ή μονιμότερες παρουσίες λειτουργούν 
πολλαπλώς ως τροχιοδείκτες για την ελεύθερη περιήγησή 
μας στον κόσμο του βιβλίου, συναντούμε κατά τις 
εσωτερικές διαδρομές μας προσωπικότητες με ιδιαίτερο 
σημασιολογικό και αισθητικό αντίκρισμα (ανάλογα με τις 
γνωστικές και τις βιωματικές αποσκευές καθενός 
αναγνώστη), που αποτελούν προσδιοριστικά τεκμήρια για 
την ποιότητα αυτού του κόσμου, όπως: Ο καθηγητής 
Προϊστορικής Αρχαιολογίας Σπυρίδων Μαρινάτος και ο 
πνευματώδης αρχαιολόγος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την Επιγραφική Στέφανος Κουμανούδης, απόγονος του 
κλασικού φιλολόγου και αρχαιολόγου Στεφάνου Α. 
Κουμανούδη (1818-1899), ο διαστημικός επιστήμων 

Σταμάτης Κριμιζής και ο καθηγητής Βιολογίας Φώτης 
Καφάτος, ο καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης Άγγελος 
Δεληβοριάς και η ενετολόγος Χρύσα Μαλτέζου, ο 
καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας Γρηγόρης Σηφάκης και ο 
καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας Νίκος Παναγιωτάκης, ο 
σκηνοθέτης Δημήτρης Ροντήρης και ο γλύπτης Στέλιος 
Τριάντης, ο σπουδαίος σύγχρονος συνθέτης Φίλιππος 
Τσαλαχούρης και ο σολίστ του βιολιού Γιώργος Δεμερτζής, 
ακόμα: ο ποιητής και θεολόγος Ματθαίος Μουντές, η 
ζωγράφος και γλύπτρια Νέλλη Ανδρικοπούλου, αλλά και ο 
Γερμανός αρχαιολόγος Αντρέας Φουρτβένγκλερ, γιος του 
αρχιμουσικού Βίλχελμ Φουρτβένγκλερ (1886-1954) και 
εγγονός του αρχαιολόγου Άντολφ Φουρτβένγκλερ 
(1853-1907)." (Από κείμενο της Άλκηστης Σουλογιάννη στο 
BookPress.gr, 28/1/2018).
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Η Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη γεννήθηκε στον Πειραιά και μεγάλωσε στην Αθήνα. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Τουριστικών Επαγγελμάτων της Βιομηχανικής Σχολής, παρακολούθησε μεταπτυχιακά 
μαθήματα στο Λονδίνο και στη Χαϊδελβέργη και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής στην Αθήνα. Εργάστηκε στα 
Μουσεία Ακρόπολης, Ολυμπίας, Ναυπλίου, Ηρακλείου και Κέρκυρας, καθώς και σε ανασκαφές στις αντίστοιχες περιοχές. 
Υπηρέτησε στις ανασκαφές της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αρχαία Αγορά Αθηνών ως γραμματέας, στο Τμήμα 
Αρχείων του Υπουργείου Πολιτισμού και στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. Σημαντική υπήρξε η συμμετοχή της στις ανασκαφές της 
Ζάκρου, των Αρχανών και της Ζωμίνθου, τις οποίες συνδιηύθυνε με τον αρχαιολόγο σύζυγό της, Γιάννη Σακελλαράκη. Για την 
ανασκαφή των Αρχανών βραβεύτηκαν από την Ακαδημία Αθηνών. Ως έφορος Αρχαιοτήτων Ευβοίας, διενήργησε σημαντικές 
ανασκαφές σε όλο το νησί, στη Σκύρο και στις βοιωτικές ακτές. Η δημιουργία μουσείων, η επανέκθεση παλαιών και η ενημέρωση με 
Οδηγούς και εκπαιδευτικά προγράμματα υπήρξαν από τις κύριες φροντίδες της. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων και έχει 
ταξιδέψει με τον σύζυγό της σε πολλές χώρες για επιστημονικές διαλέξεις. Το συγγραφικό της έργο ξεπερνά τους 150 τίτλους 
βιβλίων και επιστημονικών άρθρων. Είναι μέλος της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Νομισματικής Εταιρείας, του 
Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών και των Αρχαιολογικών Ινστιτούτων του Βερολίνου και της Αμερικής. Από το 2010 είναι 
πρόεδρος του Ιδρύματος Ψύχα, το οποίο χρηματοδοτεί ελληνικές ανασκαφές.
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