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Αντιδράσεις στην εξαγωγή
αρχαιοτήτων από τη Μικρά Ασία
H

αποδελτίωση των εφημερίδων της Σμύρνης αποτελεί σημαντική πηγή για την ανακάλυψη τυχόν
παραπόνων ή αντιδράσεων προς τις ανασκαφές Ευρωπαίων αρχαιολόγων και κυρίως για την «εξαγωγή» αρχαιοτήτων στην Ευρώπη.
Το 1869 η «Ἀμάλθεια» δημοσιεύει επιστολή του
δασκάλου στο πλησίον της Πριήνης Κελεμβέσι: «Γράφουσιν πρὸς ἡμᾶς ἐκ Κελεμβεσίου, τῆς ἐπαρχίας Σωκίων: Οἱ
εἰς τά πλησίον ἐρείπια τῆς ἀρχαίας Πριήνης ἀπό τινος
χρόνου ἐργαζόμενοι Ἄγγλοι ἀρχαιολόγοι ἀνακαλύπτουσιν ἀξιόλογα ἔργα τῆς Ἑλληνικῆς τέχνης. Ἐντός τοῦ
περιφήμου ναοῦ τῆς Πολιάδος Ἀθηνᾶς […] εὑρέθησαν
δύο ἀγάλματα γυναικῶν ἄνευ κεφαλῆς, κεφαλαί παίδων,
ἀνδρῶν, γυναικῶν καὶ λεόντων, τινές μὲν ἀκέραιοι, τινές
δε κατά τὸ μᾶλλον ἤ τὸ ἦττον ἐφθαρμέναι. Ἀρχαία Ἑλληνικά νομίσματα, κιονόκρανα, στήλαι καὶ πλείσται πλᾶκες
καὶ θραύσματα πλακῶν μὲ Ἑλληνικάς ἐπιγραφάς. […] Ὑπό
ἀκατασχέτου ὁρμῆς κινούμενος, δίς ἢ τρεῖς τῆς ἐβδομάδος μετέβαινον καὶ ἐγώ μετά τῶν μαθητῶν μου εἰς
Πριήνην, ἀπέχουσαν τοῦ Κελεμβεσίου ἡμίσειαν ὣραν, καὶ
θαυμάζοντες ἀντεγράφομεν τὰς ἐπιγραφάς. Ἀλλ᾽ ὁ ἐσχάτως ἐλθών σοφός ἀρχαιολόγος κ. Νεύστων μοί ἀπηγόρευσε ν᾽ ἀντιγράφω τοῦ λοιποῦ. […] Παρὰ δε τῶν σκαφέων ἔμαθον ὅτι ἐσχάτως εὑρέθησαν καὶ ἄλλαι ἐπιγραφαί καὶ κλάσματα ἀγαλμάτων, οἷον χεῖρες, πόδες, κτλ.
Κιβώ-τια πλήρη τῶν τοιούτων ἀποστέλλονται, τὶς οἶδε
ποὺ; Δάκρυα δε θαλερά πρέπει νὰ καταβρέχωσι τὰς
παρειάς τοῦ Ἕλληνος, θεωροῦντος τήν τύχην ταύτην
τῶν περικαλλεστάτων λειψάνων τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικής
τέχνης» (Ἀμάλθεια, 19/04/1869, φ. 1574).
Το 1875 ο Α.Γ.Π. (Κρήνη-Τσεσμές) γράφει άρθρο με
τίτλο «Αἱ ἐν τῇ Μικρασίᾳ ἀρχαιότητες»: «ἐκ μαρμάρου
τῶν ἐρειπίων τῆς Μιλήτου». «[…] Τὸ ἄροτρον καὶ ἡ
σκαπάνη τοῦ γεωργοῦ πολλάκις προήγαγον εἰς φῶς ἔργα,
χιλιετηρίδας ὅλας ὑπό τὴν γῆν τεθαμμένα. […] Ἠθέλησα
νὰ ἐπανιδῶ τὰ ὡς ἀνωτέρω εὑρεθέντα κειμήλια. Ἔμαθον
ὃμως μετά λύπης ὅτι ταῦτα […] ἡρπάγησαν ὑπό τῶν εὐγενών ξένων. Δάκρυα τῷ ὄντι καταβρέχουσι τὰς παρειὰς
τοῦ νέου Ἕλληνος, βλέποντος ὅτι τὴν γῆν ἐκείνην τὴν
ἱεράν ἐν ᾓ τὰ ἐρείπια τῆς πατρίδος τοῦ Βίαντος καὶ τῆς
τοῦ Θάλητος […] ἀνασκάπτουσι καθ᾽ ἑκάστην οἱ ξένοι καὶ
ἱεροσύλως ἀφαρπάζουσιν ἀπό τῶν κόλπων αὐτῆς ὅ,τι
τιμαλφές καὶ πολύτιμον […]. Ἀπαντῶ ἐκ πεποιθήσεως ὅτι,
παρά τοῖς ἡμετέροις οὔ μόνον ἀδύνατον δὲν εἶνε, οὐδέ
δύσκολον καὶ νὰ περιηγηθῶσι τὴν Μικρασιατίδα χώραν
καὶ ἀνασκαφάς ἐν αὐτῇ νὰ ἐνεργήσωσιν. […] Τελευτών,
εὔχομαι διαπύρως ἵνα, ὁ ἐν Σμύρνῃ ἀνατείλας τῆς ἀρχαιλογίας καὶ ἀρχαιομαθείας ἀστήρ, φωτίσῃ καὶ ὀδηγήσῃ
τοὺς ὁμογενεῖς […] εἰς τὴν εὐλαβῆ ἀνίχνευσιν καὶ διάσωσιν τῶν λειψάνων τῆς προγονικῆς ἡμῶν εὐκλείας καὶ
δόξης» (Ἰωνία, 5/4/1875, φύλλο 89).
To 1880 με αφορμή τις ανασκαφές στην Πέργαμο και
τη μεταφορά των αρχαιοτήτων στο Βερολίνο ο Περγαμηνός Χ. Κωνσταντινίδης με μία σειρά άρθρων («Περγάμου ἄποψις») στην «Νέα Σμύρνη» εξαπέλυσε μύδρους
κατά των Γερμανών ανασκαφέων, αλλά και «τῆς ὀκνη-
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ρίας, τῆς βλακείας καὶ τῆς ἀμάθειας» των λαών της
οθωμανικής αυτοκρατορίας. Εκτός των άλλων ακολουθεί
το συνηθισμένο μοτίβο της οικειοποίησης για τους Έλληνες των ευρημάτων («τὰ ὑπό τήν γῆν κεκρυμμένα τῶν
πατέρων σου σεβάσματα», «οἱ πατέρες ἡμῶν ὡς ἱεράν
παρέδωκαν ἡμῖν παρακαταθήκην»).
Ξεπερνώντας όμως κατά πολύ αντίστοιχες κατηγορίες
κατά των ξένων ανασκαφέων και της αρπαγής των
αρχαιοτήτων υιοθετεί πρωτότυπη θεωρία, ότι οι ξένοι δεν
ήταν ικανοί να κατανοήσουν την αξία των «ἀριστουργημάτων τούτων» και να τα μιμηθούν γιατί είχαν
«ἀνικάνους χείρας καὶ νόας καὶ ἀνυπάρκτους φαντασίας». Ακόμα πιο ακραία είναι η παντελής απαξίωση του
Ευρωπαϊκού πολιτισμού και των έως τότε καλλιτεχνών
και επιστημόνων της Δυτικής Ευρώπης με τη φράση
«εὐάριθμα καὶ εὐτελῆ προϊόντα χιλιετούς πολιτικοῦ βίου»
σε αντιπαραβολή «πρὸς τοὺς γίγαντας» της αρχαίας
Ελλάδας:
«’Αλλά πρὸς τίνα σκοπόν ποιεῖ ταύτα ἡ ἀρχαιολογική
ἐταιρία τοῦ Βερολίνου, ὡς καὶ αἱ συνάδελφοι αὐτῆς τῆς
ἄλλης Εὐρώπης; […] μὴ μένωσι τεθαμμένα ὑπό τὴν γῆν
καὶ ἀνωφελῆ τὰ ἀριστουργήματα ταῦτα, ἀλλά καρπῶται
ἐξ αὐτῶν ἡ ἀνθρωπότης. […] δεινήν πλάνην πλανῶνται
[…] Ἡ μεταφύτευσις τοῦ δένδρου δὲν εἶναι τόσω
εὔκολος, […] διὰ τὸ ὄλως ἀνεπίδεκτον τῆς γῆς καὶ τοῦ. Ἡ
ἀπομίμησις τῶν ἀριστουργημάτων τούτων καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς
ὡφέλεια ἀπαιτεῖ ἀριστοτέχνου χείρα καὶ νοῦν. Ἀπαιτεῖ
οὐχί Εὐρωπαίου ἀλλ᾽ Ἕλληνος ὀξύνοιαν καὶ ὀξυδέρκειαν.
[…] Ἀπό τούτου δ᾽ ἀφαιρούντα ταύτα καὶ εἰς ἀνικάνους
χείρας καὶ νόας καὶ ἀνυπάρκτους φαντασίας παραδίδοντα
[…] ὁποῖαν δύνανται νὰ ἀναμένωσιν ὑπέρ τῆς ἀνθρωπότητος ὡφελείαν τὰ σωματεῖα ταῦτα; […] Ἀντιπαραθέσατε
πάντας τῆς πάσης πολυπληθούς Εὐρώπης τούς Καήτεις,1
τοὺς Λεϊβνιτίους, καὶ αὐτούς ἀκόμη τοὺς Πηθικογενείς
καὶ πηθικομόρφους Δάρβεις,2 ὡς καὶ τοὺς Βολταίρους,
τοὺς Πασχάλας,3 τοὺς Πίτοις, τοὺς Σαικσπήρους, τοὺς
Δάντας, τοὺς Ἀγγέλους καὶ Ραφαήλους, εὐάριθμα καὶ
εὐτελῆ προϊόντα χιλιετούς πολιτικοῦ βίου […] πρὸς τοὺς
γίγαντας […] Ζεύζιδας καὶ Πολυγνώτους […] καὶ Ὁμήρους, καὶ Πλάτωνας, καὶ Αριστοτέλας. […] οὔ παντός
πλεὶν εἰς Κόρινθον, οὐδέ παντός ἀπομιμείσθαι τὴν
ἑλληνική εὐφυΐαν καὶ καλλιτεχνίαν, […]».4
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