
«ΑΥ, ΑΤΣΗ Η ΚΑΡΤΑΣΙΔΑ!...» 

 

«Η ιεειαζία ησλ κλεκείσλ ηεο Αθξόπνιεο γηα ηνπο Έιιελεο είλαη θαη ζα είλαη πά-

ληα κηα αλνηρηή πιεγή, θαη γηα θάζε πνιηηηζκέλν άλζξσπν ηεο γεο κία άδηθε θαη απν-

ηξόπαηα πξάμε. (…) ήκεξα ην Νέν Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο, 

ώζηε ηα έξγα απηά, πνπ απνηεινύλ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ λα 

παξαδνζνύλ ζηηο επόκελεο γελεέο ζηελ θαιύηεξε δπλαηή θαηάζηαζε». («Έζλνο», 9-6-

2009). 

Σο παραπάνω απόζπαζμα αποηελεί μέρος επιζηολής ηοσ έζηειλε ζηον Σύπο ο κ. 

Εσάγγελος Φσλακηός, καλλιηέτνης μαρμάροσ από ηην Πενηάπολη ερρών. Ο θ. 

Φπιαθηόο, απηνδίδαθηνο καξκαξνγιύπηεο, απνηειεί παξάδεηγκα αθαηαπόλεηνπ εξγάηε 

ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ, θαζώο ε κεγάιε ηνπ αγάπε γηα ηελ αξραία ειιεληθή ηέρλε 

ηνλ ώζεζε ζηελ επί ζεηξάλ εηώλ κειέηε θαη έξεπλα ησλ κλεκείσλ ηεο Αθξόπνιεο. ή-

κεξα ν θ. Φπιαθηόο είλαη εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο ηεο Τπεξεζίαο πληήξεζεο Μλεκεί-

σλ ηεο Αθξόπνιεο (ηνπ έρνπλ αλαηεζεί έξγα αλαζηήισζεο ηνπ Μλεκείνπ ηνπ Μλεκεί-

νπ, θαζώο θαη άιισλ αξραίσλ κλεκείσλ αλά ηελ Διιάδα), θαζώο επίζεο θαη κέινο ηεο 

Βξεηαληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ επαλέλσζε ησλ Γιππηώλ ηνπ Παξζελώλα. ’ απηόλ ηνλ 

ηνκέα θπξηνιεθηηθά αγσλίδεηαη κε πάζνο, ζηελ εθζηξαηεία δειαδή ελεκέξσζεο θαη επ-

αηζζεηνπνίεζεο ηεο παγθόζκηαο θνηλήο γλώκεο γηα ηε δίθαηε επηζηξνθή ησλ Διγίλεησλ 

Μαξκάξσλ, κε νκηιίεο, δηαιέμεηο, επηζηνιέο θαη εθζέζεηο. 

 

Κσριολεκηικά ζσγκλονιζηική είναι η επιζηολή ηοσ ποσ δημοζιεύθηκε παλαιόηε-

ρα ζηον Σύπο («Ελεσθεροησπία» 3-7 και 3,9,2002), όηαλ ζε επίζθεςή ηνπ ην 2002 ζην 

Βξεηαληθό Μνπζείν δηαπίζησζε ηηο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο ησλ γιππηώλ ηνπ Παξζελώ-

λα. Σν παξαθάησ απόζπαζκα πνπ παξαζέηνπκε αλαθέξεηαη ζηηο ζηηγκέο ηεο ζπλάληε-

ζήο ηνπ κε ηελ θιεκκέλε Καξπάηηδα. Δίλαη πνιύ ραξαθηεξηζηηθό θαη πηζηεύνπκε όηη 

θαζέλαο κπνξεί λα βγάιεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. 

«(…) Φαληαζηείηε ηε ζιίςε πνπ έλησζα, όηαλ ηελ βξήθα επηηέινπο θαηαρσληαζκέλε 

ζε έλα αθαηάιιειν ρώξν, ζε έλα πξαγκαηηθό θειί. Φνξησκέλε κε έλα ηζηκεληέλην δν-

θάξη ζην θεθάιη, δηαθόζηα ρξόληα ηώξα, ζηεξίδεη έλα παηάξη ηνπ Βξεηαληθνύ Μνπζείνπ. 

(…) 

Δδώ κπνξεί θαλείο άλεηα λα πιεζηάζεη ηελ Καξπάηηδα. Να πεηάμεη ηα ππνιείκκαηα 

ηνπ ζάληνπηηο (ζ.ζ. ζε άιιν ζεκείν εμεγεί όηη έμσ από ην Μνπζείν πσινύληαη ζάληνπ-

ηηο κε ινπθάληθν, κε ηα νπνία νη επηζθέπηεο κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ κέζα) πίζσ από ηελ 

ηζηκεληέληα βάζε, θαζόηη δελ ππάξρνπλ δνρεία απνξξηκκάησλ, θαη λα ζθνππίζεη ηηο πα-

ιάκεο ηνπ ζην αξηζηεξό ηεο γόλαην πνπ θάκπηεηαη πξνο ηα εκπξόο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί 

λα αλεβεί ζηε ηζηκεληέληα βάζε, λα ηελ αγθαιηάζεη θαη λα θσηνγξαθεζεί καδί ηεο. (…) 

Όζεο ώξεο ήκνπλα θνληά ηεο, έθαλα ρξέε θύιαθα (ζ.ζ. αιινύ ιέεη όηη δελ ππάξρεη 

θύιαθαο ζ’ εθείλε ηελ αίζνπζα) θαη δελ άθεζα θαλέλαλ λα ηελ αγγίμεη, νύηε επέηξεςα 

ζε θαλέλαλ λα δνθηκάζεη κε ηα ρέξηα αλ νη πηπρώζεηο ηνπ ελδύκαηνο είλαη από κάξκαξν 

θη αλ αληέρνπλ ζηελ πίεζε ησλ δαθηύισλ. 

Ξαθνικά άκοσζα παιδικές θωνές γνώριμες. Μια ομάδα Ελληνόποσλα από κά-

ποιο ζτολείο ήρθαν να δοσν ηα Μάρμαρά μας. “Αρ ε Καξπάηηδα! Αρ ε Καξπάηηδα!”, 

θώλαμαλ όια καδί. Σα θάιεζα θνληά κνπ θαη ηα παξόηξπλα λα δώζνπλ θαη απηά έλα 

ράδη ζηελ μεληηεκέλε Κόξε ησλ Αζελώλ. Έλα ράδη αδειθηθό, έλα ράδη Διιεληθό».  
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