
 

ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΣΣΑ1, ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΑΞΙΔΕΜΕΝΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑ  
 

Έκανα το σταυρό μου, μόλις ο διοικητής βγήκε από το παράπηγμα που χρησιμοποιού-σαμε για 

γραφείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων πίσω από τη Ροτόντα. Η Ροτόντα ήταν ένα από τα μέρη όπου  

συγκεντρώνονταν τα διάφορα ευρήματα, μιας και το κτήριο για το Μουσείο θα άνοιγε τις πόρτες 

του μόλις το 1962. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων «παρά τη Γενική Διοικήσει Μακεδονίας» ήταν η πρώτη 

υπηρεσία που ιδρύθηκε το Νοέμβριο  του 1912, δεκαπέντε μόλις μέρες μετά την υπογραφή 

παράδοσης της πόλης στο Ελληνικό Κράτος. Τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η 

Υπηρεσία μας ήταν πάρα πολλά. Μετά βίας ο πρώτος Νομάρχης το 1913 πείστη-κε να μην 

κατεδαφίσει τα Βυζαντινά τείχη της πόλης και τον Λευκό Πύργο2. Τεράστια άγνοια!  

 

 
Εικόνα 5: Ιστορική άποψη της Ροτόντας (1831) 

 

Τέλος πάντων, τα παλεύαμε, μέχρι που βρεθήκαμε μπροστά σε ένα μεγάλο κακό. Οι Γερμανοί 

στην Κατοχή δεν σκόπευαν να αφήσουν κανένα αξιόλογο αντικείμενο αρχαιολογικού ενδιαφέ- 

ροντος στη χώρα μας. Το ίδιο είχαν κάνει και σε όποια χώρα πάτησαν πριν την Ελλάδα.  Σαν 

μαθεύτηκε η κήρυξη του πολέμου και η κατάρρευση του μετώπου, νύχτα  μέρα δουλεύαμε 

υπάλληλοι και εθελοντές στα Μουσεία της χώρας μας, προκειμένου να διασώσουμε ό τι 

μπορούσαμε από τις αρπακτικές διαθέσεις των κατακτητών. Άλλα τα κρύψαμε σε υπόγεια ή σε 

σπηλιές, άλλα τα συσκευάσαμε και τα θάψαμε στις αυλές των Μουσείων, άλλα τα φυλάξαμε σε 

θησαυροφυλάκια τραπεζών. 

 

       
Εικόνα 6: Φωτογραφίες από τη συσκευασία και την ταφή των εκθεμάτων των Μουσείων 

 

-Κύριε Πελεκανίδη, εμείς οι Γερμανοί δεν ήρθαμε ως κατακτητές στην Ελλάδα, αλλά σαν 

προσκυνητές του αρχαίου πολιτισμού σας. Σε λίγες μέρες θα σας παραδώσουμε  το γυναικείο 

άγαλμα, που βρήκαμε στην Αρχαία Αγορά. 

                                                           



Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Για την ανακάλυψη του είχα ακούσει από τον φίλο μου 

Ιωάννη Γεωργίου, γνωστό λογοτέχνη της πόλης μας. Αργότερα τα έγραψε και σε βιβλίο και από 

κει σας τα μεταφέρω. 

«Τότε που πρωτοχάθηκα στην πλατεία τη λέγανε ακόμα τα καμένα. Πάντως γρήγορα 

σάρωσαν τα απομεινάρια της πυρκαγιάς του 1917 και ονόμασαν πομπωδώς την τεράστια αλάνα 

«πλατεία των Δικαστηρίων». Οι Γερμανοί στην Κατοχή αμέσως πρόσεξαν την ευρυχωρία και 

προπάντων την ασφάλειά της, γι’ αυτό θεώρησαν καλό να περιφράξουν το μεγαλύτερο μέρος 

της με συρματοπλέγματα. Το γέμισαν με εκατοντάδες αυτοκίνητα, αλλά πολλές φορές και τανκς. 

Ένα πρωινό, καθώς πήγαινα στο φούρνο, να δω αν μοιράζουν μπομπότα, τράβηξε την προσοχή 

μου κάποια κίνηση μέσα σε ένα φρεσκοσκαμμένο όρυγμα πλάι στα σύρματα. Πλησίασα και σε 

λιγάκι γαντζώθηκα, γιατί κανείς δεν μου μιλούσε. Ήμουν ο μοναδικός θεατής μέσα σε κείνο το 

σταχτί κρύο. Οι στρατιώτες τραβούσαν απ’ το κατάμαυρο χώμα κάτι που άσπριζε. 

 

                         
 Εικόνα 7: Οι Γερμανοί ανασύρουν                                     Εικόνα 8: Οι μαθητές της Ζώνης Πολιτισμού  

                  την «Ηρακλειώτισσα»                                                         στην Αρχαία Αγορά 

 

Σε λιγάκι φάνηκε πως ήταν ένα γυναικείο άγαλμα με κομμένο από το λαιμό το κεφάλι. Πιο βαθιά 

βρέθηκε και το κεφάλι του. Τότε μέσα από τον όρχο φάνηκε να έρχεται βιαστικά ένας 

λαμπροφορεμένος ανώτερος. Κοντά του έτρεχε κάποιος με ένα μηχάνημα στο χέρι – κινηματο- 

γραφική μηχανή, όπως αποδείχτηκε. Ο αξιωματικός στάθηκε στο χείλος του λάκκου και πήρε 

αργά το μαρμάρινο κεφάλι στα γαντοφορεμένα του χέρια. Αυτός με τη μηχανή άρχισε να παίρνει 

ταινία. Πότε έστρεφε προς το λάκκο, πότε προς τα ουράνια και πότε προς τον αξιωματικό. 

Εκείνος πάλι, όταν τον κοίταζε η μηχανή, έκαμνε δήθεν πως διώχνει με το μικρό δαχτυλάκι του 

δεξιού του χεριού τα χώματα από τα μάτια και τα ρουθούνια, ενώ με το άλλο χέρι έσφιγγε 

δυνατά το κεφάλι από τη βάση του κρανίου. Άρχισα να τρέμω ασυγκράτητα. Μου φαινόταν πως, 

όπου να ’ναι, θα αρχίσει να στάζει αίμα απ’ τον κομμένο λαιμό. Και σα να με τράβηξαν απ’ το 

σβέρκο, κινήθηκα ξαφνικά προς το πεδίο του φακού. Τότε μονάχα με πρόσεξαν. Σταμάτησαν και 

έβαλαν άγριες φωνάρες. Σίγουρα τους είχα χαλάσει τη σκηνοθεσία. Εξαφανίστηκα 

καταγρατζουνισμένος.»3 

Πιθανόν να ήταν ο ίδιος αξιωματικός που μου παρέδωσε σε μια πομπώδη τελετή το 

άγαλμα. Έμεινα να το κοιτάζω. Ήταν μια «Ηρακλειώτισσα». Υπερμεγέθης, 211 εκατοστά. 

Φιλοτεχνημένη σε χοντρόκοκκο μάρμαρο, μάλλον της Θάσου. Η ιστορία της Θεσσαλονικιάς 

κυρίας, ηλικίας σήμερα 1800 ετών, θα ήταν πλούσια σε εμπειρίες. Από τον 2ο μ.Χ. αιώνα είδαν 

και τι δεν είδαν τα μάτια της πλούσιας Θεσσαλονικάς και μεγίστης χορηγού για την ανέγερση του 

Ωδείου στην αρχαία αγορά της πόλης. Είδαν τους Ρωμαίους αξιωματούχους του 200 μ.Χ., είδαν 

θεατρικές παραστάσεις στο Ωδείο, είδαν τη μαρμαροστρωμένη Via Regia, τις Μαγεμένες, προτού 

απαχθούν και «φύγουν» κι αυτές εις Παρισίους, κι ύστερα...έγινε άγαλμα και τα μαρμάρινα 

                                                           



πλέον μάτια της είδαν την αψίδα του Γαλερίου, το ανακτορικό συγκρότημα κι ένα άλλο 

κυλινδρικό οικοδόμημα (που ύστερα το είπαν… Ροτόντα) και τώρα την φιλoξενούσε, είδε το 

λιμάνι που έκτισε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, είδε Ενετούς, Βυζαντινούς, Σταυροφόρους, 

Τούρκους, φωτιές, απελευθέρωση, και τελευταία είδε Γερμανούς κατακτητές που την έβγαλαν 

μέσα από τα χώματα των προσχώσεων της ιστορίας. 

 

 
Εικόνα 9: Οι Γερμανοί παραδίδουν την «Ηρακλειώτισσα» στον Στυλιανό Πελεκανίδη. Την φωτογραφία 

έδωσε πρόσφατα στην αρχαιολόγο του Α.Μ.Θ., κα Ελευθερία Ακριβοπούλου, ο γιος του αξιωματικού που 

ήταν επικεφαλής στην τελετή παράδοσης του αγάλματος. 

 

Κάθε θαύμα, όμως τρεις μέρες κρατάει. Στην περίπτωση μας δύο μήνες. 

-Το άγαλμα κινδυνεύει από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των συμμάχων σας. Θα το 

μεταφέρουμε στη Γερμανία. 

Ο ταγματάρχης αυτή τη φορά δεν είχε το μειλίχιο πρόσωπο που φορούσε, όταν μου 

παρέδωσε την μαρμάρινη κυρία στις 6 Απριλίου του 1944. Οι έντονες διαμαρτυρίες μου δεν ήταν 

δυνατό να υπερνικήσουν το τηλεφώνημα του Φίρερ, ο οποίος φημολογούνταν ότι έδωσε την 

επαίσχυντη εντολή. Έτσι η «Ηρακλειώτισσα» επιβιβάστηκε στο τρένο, προκειμένου να κοσμήσει 

το προσωπικό μαρμάρινο «χαρέμι» του Χίτλερ. Λίγους μήνες αργότερα, η αγαπημένη μας 

Θεσσαλονικιά προσφέρθηκε ως δώρο στην έπαυλη του υπουργού Λαϊκής Διαφώτισης και 

προπαγάνδας Γιόζεφ Γκαίμπελς. Ο Χίτλερ αυτοκτόνησε στις 30 Απριλίου 1945, ο Γκαίμπελς έκανε 

το ίδιο μια μέρα αργότερα, ο πόλεμος τέλειωσε, οι ναζί νικήθηκαν, η Θεσσαλονικιά κυρία 

κλέφτηκε και πάλι, και μεταφέρθηκε από την έπαυλη του Γκαίμπελς στο γραφικό, παραλίμνιο 

Bad Αussee της Αυστρίας, σε γειτονικό αλατωρυχείο. Κι εκεί είχε πάλι υψηλή συντροφιά, 

εκατοντάδες άλλα έργα τέχνης -επίσης απαχθέντα από τους ναζί- από ολόκληρη την Ευρώπη. 

 

    
Εικόνες 10 και 11: Σκηνές από την ταινία «Μνημείων άνδρες» με θέμα την εύρεση των  έργων τέχνης 

που κλάπηκαν από τους Ναζί από την κατεχόμενη Ευρώπη (Πρωταγωνιστής: Τζορτζ Κλούνεϊ) 

 

«Το απαχθέν εις Γερμανίαν άγαλμα της πλατείας δικαστηρίων κινδυνεύει να φύγει εις την 

Αμερικήν» - «Ανευρέθη εν Αυστρία το απαχθέν άγαλμά μας», πληροφορούν οι ελληνικές 



εφημερίδες της εποχής. Πράγματι, τα αμερικανικά στρατεύματα ετοιμάζονταν να τη μεταφέρουν, 

μαζί με άλλες αρχαιότητες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη συνοδεία μάλιστα επιστημονικής 

επιτροπής. Ευτυχώς, εγκαίρως το ελληνικό κράτος έστειλε επιτροπή για την παραλαβή της και 

στο ταξίδι της επιστροφής «επίσημος συνοδός» της μαρμάρινης Θεσσαλονικιάς ήταν ο αείμνηστος 

έφορος αρχαιοτήτων Χαράλαμπος Μακαρόνας,  ιδρυτής και πρώτος διευθυντής του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (Α.Μ.Θ.). Η μαρμάρινη Θεσσαλονικιά κυρία επέστρεψε 

τελικά στη Ροτόντα ενάμιση χρόνο αργότερα. Ως το 1962, οπότε η πόλη απέκτησε αρχαιολογικό 

Μουσείο και η πολυταξιδεμένη μαρμάρινη κυρία μεταφέρθηκε πλέον στο νεοανεγερθέν τότε 

Μουσείο. Σήμερα, εκτίθεται στη μεγάλη αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 

(Α.Μ.Θ.), στην ενότητα που αφορά στα αγάλματα του Μουσών, που κοσμούσαν το Ωδείο της 

αρχαίας- Ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης.  

 

                            
Εικόνες 12 και 13: Η «Ηρακλειώτισσα» και η ομάδα της Ζώνης Πολιτισμού της Φ.Ε  στο Α.Μ.Θ. μαζί με 

την αρχαιολόγο, κα Ελευθερία Ακριβοπούλου. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82

