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Ο αρχιτεχνίτης -συντηρητής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου  

Σταύρος Κασσανδρής (1936- ): «Ο πελώριος Κασσανδρής» 

 

της Γεωργιάννας Μωραΐτου 

 

Το άρθρο αυτό βασίζεται σε συνέντευξη που έγινε στην Ερέτρια στις 23 Μαρτίου 2019  

Ο Σταύρος K. Κασσανδρής (εικ. 1) γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου 1936. Ήταν 

δεύτερος στη σειρά από έξι παιδιά. Μεγάλωσε στον Κεραμεικό. Το φυλάκιο ήταν το 

σπίτι τους. Ο πατέρας του ήταν αρχιφύλακας στον Κεραμεικό, ενώ αργότερα 

υπηρέτησε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο επί Χρήστου Καρούζου. Όταν πέθανε ο 

πατέρας του, το 1952, τον πήρανε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο σαν βοηθό του 

Τραντάφυλλου Κοντογιώργη1 στο εργαστήριο συντήρησης αγγείων. Η απασχόλησή του 

πριν ήταν βοηθός οπτικού. Με τον Κοντογιώργη ανακατασκεύασαν τα σπασμένα 

αγγεία μετά την απόκρυψη. Όλα τα Μυκηναϊκά τα έχει βγάλει αυτός από τα κιβώτια 

της απόκρυψης. Τα ελάσματα ήταν συσκευασμένα με εφημερίδες και μπαμπάκια. 

Είχανε μουχλιάσει και φορούσε πανί για να μην αναπνέει το σάπιο. Τους ξέφυγε μια 

στρώση ελασμάτων. Το βρήκε εκείνος κάτω από πισσόχαρτο. Ψάχνανε ένα χάλκινο 

ποντικάκι, ο Καρούζος, η Καρούζου και η Τουλούπα2. Το βρήκε ο Κασσανδρής και του 

κάνανε αύξηση 10 δρχ. στο ημερομίσθιο. Ήταν έκτακτος τότε. Άλλη φορά φόρεσε το 

χρυσό δαχτυλίδι του Μίνωα3 και όταν πήγε να το βγάλει δεν έβγαινε. Τότε του λέει η 

Καρούζου: «Τι έκανες; Τώρα θα σου κόψουμε το δάχτυλο». Τα μυκηναϊκά είχε ακούσει 

ότι τα είχανε πάει στη Αμερική με υποβρύχιο για να τα σώσουνε4. Εργάστηκε μέχρι που 

πήγε στρατιώτης.  

Επέστρεψε το 1958-1960, οπότε και έδωσε εξετάσεις παρουσία εκπροσώπου της 

ΑΔΕΔΥ. Συναγωνίστηκε με έναν μπακάλη από την Κρήτη αποκαθιστώντας μια λήκυθο 

και πήρε τη θέση. Διορίστηκε την εποχή που βρέθηκαν τα αγάλματα του Πειραιά5. Ο 

                                                           
1
 Τριαντάφυλλος Κοντογιώργης (1911-;;) Γιος του αρχιτεχνίτη Γιώργου Κοντογιώργη. Έλαβε μέρος στην 

απόκρυψη των αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια του πολέμου και μετά στην αποκατάστασή τους. 

Μωραΐτου 2016, σ. 244, 247, 250, 256. 
2
 Χρήστος Καρούζος (1900-1967 ), αρχαιολόγος, Διευθυντής του ΕΑΜ, Σέμνη Παπασπυρίδη –Καρούζου 

(1898-1994), αρχαιολόγος, έφορος συλλογής αγγείων, Εύη Τουλούπα (1924-), επιμελήτρια αρχαιοτήτων 
3
. Δεν ξέρουμε αν πρόκειται για το χρυσό Κρητομυκηναϊκό σφραγιστικό δαχτυλίδι του Μίνωα, που τώρα 

βρίσκεται στο Μουσείο Ηρακλείου ή για το δαχτυλίδι του Νέστωρα από τον Κακόβατο της Πύλου που 

βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.  
4
 Μήπως είναι παρανόηση του γεγονότος ότι τα αρχαία εκθέματα στην Παγκόσμια έκθεση της Ν. Υόρκης 

το 1939 φυλάχτηκαν εκεί και επεστράφησαν μετά τον πόλεμο (προφ. πληροφορία Π. Τουρνικιώτης) 
5
 Τα αγάλματα του Πειραιά βρέθηκαν στις 18/7/1959, Παρασκευαϊδης, σ. 15. 
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Καρούζος τον τοποθέτησε στο εργαστήριο συντήρησης χαλκών. Η Καρούζου τον 

αποκαλούσε «ο Βενιαμίν του μουσείου». Τα Σαββατοκύριακα πήγαινε στην ανασκαφή 

του Παπαδημητρίου στη Βραυρώνα6 (εικ. 2). Εκεί δουλεύανε 50 μαστόροι. Παράλληλα 

με το Εθνικό εργάστηκε και στα Γιάννενα στήνοντας το μουσείο. 

  Συντήρησε το χάλκινο άγαλμα της Αθηνάς και του Κούρου από τον Πειραιά (εικ. 3). Ο 

Χατζηλιού7 συντηρούσε το άγαλμα της Άρτεμης που ήταν διαλυμένη. Όταν πέθανε ο 

Χατζηλιού, το 1990-95, την τελείωσε εκείνος. Τα αγάλματα του Πειραιά τα συντήρησαν 

στην αίθουσα Καραπάνου και Ακροπόλεως. Είχανε ετοιμάσει καζάνια από Dexion για 

το πλύσιμο. Ξενυχτήσανε δύο βράδια στο μουσείο για να τα στεγνώσουν σε 

αυτοσχέδιο κλίβανο8. Τον κλίβανο τον είχαν φτιάξει με λαμαρίνες και είχε αμίαντο και 

υαλοβάμβακα στα τοιχώματα για μόνωση. Βρήκαν πυρόχωμα μέσα στους κούρους με 

δαχτυλικά αποτυπώματα. Από ένα πόδι αδειάσανε το πυρόχωμα. Κάνανε ένα Π με 

σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα υπόλοιπα ήταν όλα ορειχάλκινα. Στο πόδι του 

κούρου βάλανε κόλλα, στεφάνια και άξονα. 

Το χάλκινο άγαλμα του Αυγούστου έκανε 2 ½ χρόνια να το συντηρήσει γιατί πήγαινε 

υπηρεσιακά ταξίδια9. 

Επίσης συντήρησε τα χάλκινα των Αμπελοκήπων10. Ο Σταυρόπουλος11 ρώτησε πώς να 

πούμε την κίνηση που κάνει με τα δάκτυλά του ένα από τα αγάλματα12 και ο 

                                                           
6
 Θέμελης, 1970, σ. 121. 

7
 Χρήστος Χατζηλιού (1921-1995), τεχνίτης-συντηρητής. 

8
 Ο συγκεκριμένος κλίβανος δεν υπάρχει πιά, αποσυναρμολογήθηκε μετά τη χρήση του. Υπάρχει ακόμα 

στο εργαστήριο συντήρησης χαλκών- σε αχρηστία- ένας μικρότερος κλίβανος- ιδιοκατασκευή- με 

θερμοστάτη, με εξωτερικές διαστάσεις Μ: 1.20x Π: 80 x Υ: 90,5. 
9
 Η συντήρηση του χάλκινου αγάλματος του Αυγούστου (αρ.ευρ. 23322) που βρέθηκε το 1979, 

εκτελέστηκε στο εργαστήριο χαλκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από τους συντηρητές του Χρ. 

Χατζηλιού και Στ. Κασανδρή και ολοκληρώθηκε το 1982. Κατ'αρχήν το άγαλμα βυθίστηκε σε μπανιέρα με 

φυσικό νερό για να γίνει αφαλάτωση. Για να απομακρυνθούν τα άλατα από το μέταλλο, πλύθηκε πολλές 

φορές σε φυσικό νερό και τελικά σε απεσταγμένο. Έγινε μηχανικός καθαρισμός με λεπτό εργαλείο 

προκειμένου να αφαιρεθούν τα όστρεα. Τοποθετήθηκε σε φούρνο για αφαίρεση της υγρασίας και τελικά 

περάστηκε με βερνίκι νιτρικής κυταρίνης για προστασία. Κατασκευάστηκε εσωτερικά μετάλλινος 

σκελετός για να σηκωθεί και να στηθεί το άγαλμα σε λίθινη βάση. 

https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2396  
10

 Τα χάλκινα των Αμπελοκήπων ανακαλύφθηκαν στις 6/7/1964. Λόγω της κακής κατάστασης στην οποία 

βρέθηκαν, μεταφέρθηκαν αμέσως στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Εκεί, οι τεχνίτες του εργαστηρίου 

χαλκών Α. Μαυραγάνης, Χ. Χατζηλιού, Σ. Κασσανδρής και Γ. Δαμίγος, χάρη στη μεγάλη τους πείρα, 

κατάφεραν να διασώσουν σε πολλά από αυτά την αρχική πατίνα και επιτέλεσαν ένα θαύμα. Κρυστάλλη-

Βότση, σ.8.   
11

 Φοίβος Σταυρόπουλος, αρχαιολόγος.  
12

 Το άγαλμα του Έρωτα που χορεύει αρ ευρ. Χ 16776. Η Κρυστάλλη-Βότση, σ. 18, αναφέρει επίσης, ότι 

διατηρήθηκε στο σημερινό επίπεδο χάρη στις φροντίδες του συντηρητή Σταύρου Κασσανδρή. 

https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2396
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Κασσανδρής του λέει «δακτυλοκρότημα»13. Του άρεσε του Σταυρόπουλου και το 

χρησιμοποίησε.  

Ο Ρωμαίος μελετούσε τους Κούρους14. Αυτός τον αποκαλούσε: «Ο πελώριος 

Κασσανδρής» γιατί ήταν 1.82 ενώ εκείνος ήταν μικρόσωμος.  

Όταν πήγε στα χαλκά, ο Χατζηλιού δούλευε τον Ποσειδώνα της Λιβαδόστρας15. Στο 

εργαστήριο δούλευε και ο Ζήσης16 και ο Παναγιωτάκης17. Ξέρει ότι τον είχανε διαλύσει. 

Τον θυμόταν σε κομμάτια. Τον κάνανε πέρα όταν ήρθαν τα αγάλματα του Πειραιά και 

τον ξαναπιάσανε μετά για να εκτεθεί. Τελικά κάνανε μαζί τον σκελετό και τον στήσανε. 

Το άγαλμα έγερνε. Ήταν από κατασκευής γερμένο, κάτι τέτοιο θυμόταν. Για να το 

αφήσουν οι Καρούζοι έτσι κάποια δικαιολογία θα είχαν. Είχε γίνει ολόκληρη συζήτηση 

για τη στάση του. Το είχε δει και ο Μιχάλης ο Τόμπρος18. Για να το αφήσουν έτσι 

πίστευαν ότι ήταν η φυσική του στάση. Υπάρχουν κομμάτια από το χέρι; Δεν θυμάται19. 

Ο Χατζηλιού ήταν ο ιθύνων νους. Είχε τελειώσει την Σιβιτανίδειο Σχολή. Εκείνος 

ανακάλυψε την αρχαία τεχνική της κοκκίδωσης.    

Το 1963 περίπου αρχίσαν να δουλεύουν το πλεξιγκλάς. Έκανε κατασκευές. Τον είχε 

μάθει ο Χατζηλιού. Ο Σαραφιανός20 του έκανε μαθήματα καλλιγραφίας.  

Πώς καθαρίζαμε τα χάλκινα: τα τυλίγαμε σε φύλλο ψευδαργύρου σαν φοντανάκι και τα 

βάζαμε μέσα σε καυστική σόδα21. 

Άλλη ιστορία που θυμόταν ήταν ότι όταν βρέθηκαν τα αγάλματα του Πειραιά22 τα είχαν 

πάει σε μία αποθήκη. Τα επισκέφτηκε ο καγκελάριος της Γερμανίας Αντενχάουερ23 με 

τη σύζυγό του συνοδεία του Παπαδημητρίου24. Είχε ξεκολλήσει μια κουκουβάγια, η 

αριστερή (εικ. 4). Η γυναίκα του σκύβει την παίρνει και τη βάζει στην τσάντα της. Ένας 

                                                           
13

 Τον όρο αυτόν χρησιμοποιεί μέσα σε εισαγωγικά και η Κρυστάλλη-Βότση, σ. 18.  
14

 Κωνσταντίνος Ρωμαίος (1874-1966) μελέτησε στο ΕΑΜ τους κολοσσικούς κούρους του Σουνίου. 
15

 Καραμαργιού κ.ά. 2019. 
16

 Βασίλειος Ζήσης (1914-1958), χημικός των μουσείων του κράτους.  
17

 Ανδρέας Παναγιωτάκης (1883-1957), καλλιτέχνης- γλύπτης. 
18

 Μιχάλης ο Τόμπρος (1889-1974). Καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και ακαδημαϊκός. Το 

Νοέμβριο του 1940 επέβλεψε τη μεταφορά των αρχαιοτήτων (βικιπαιδεία).  
19

 Οι ερωτήσεις που του έγιναν για τον Ποσειδώνα της Λιβαδόστρας σχετίζονταν με τη μελέτη που 

γινόταν εκείνη την εποχή στο Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλοτεχνίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο 

περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες βλ Καραμαργιού κ.ά. 2019. 
20

 Πάνος Σαραφιανός (1919-1968), καλλιτέχνης ζωγράφος. 
21

 Αυτή η μέθοδος καθαρισμού ονομάζεται «ηλεκτροχημική αναγωγή» και βασίζεται στην παραγωγή 

υδρογόνου εν τω γεννάσθαι στην κάθοδο που καθίσταται το αντικείμενο. Η άνοδος είναι ο ψευδάργυρος 

ως ηλεκτροχημικά υποδεέστερο μέταλλο και ηλεκτρολύτης διάλυμα καυστικής σόδας.  
22

 Τον Ιούλιο του 1959. 
23

 Κόνραντ Αντενχάουερ
23

 (1949-1963). 
24

 Ιωάννης Παπαδημητρίου (1904-1963), αρχαιολόγος, Διευθυντής Αρχαιοτήτων της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας. 



4 

 

φύλακας την είδε. Όταν ήταν να φύγουν το λέει στον Παπαδημητρίου. Με τρόπο της το 

είπε και του την έδωσε πίσω.  

Όταν ανέλαβε να στήσει την Άρτεμη του Πειραιά ήταν διευθύντρια η Φιλιππάκη25. Τότε 

ήρθε επίσκεψη στο μουσείο ο Φον Μπράουν26. Του λέει: 

–«Δύσκολη και ωραία η δουλειά σας» 

–«Εσείς κάνετε πιο δύσκολη» 

–«Εγώ κατασκευάζω όπλα να σκοτώνω κόσμο, ενώ εσείς συντηρείτε την τέχνη»   

Τον Κομνηνακίδη27 τον έφερε ο Μαρινάτος28. Ο Τριάντης29, ο Κοντογιώργης, ο 

Μαργαριτώφ30 και ο Μπαλτογιάννης31 δίδασκαν στη Σχολή Συντήρησης. Ο 

Μαγνήσαλης32 ήταν βοηθός του Μαυραγάνη33. Τον Καλούδη34 τον είχε ακουστά. Δεν 

τον γνώρισε. Υπήρχε και φωτογραφία του. Είχε έρθει ένας απόγονός του και τη ζήτησε. 

Ήταν Κερκυραίος. Μαρμαρογλύπτης. Τον Ζήση τον πρόλαβε. Ήταν περίεργος, 

μυστήριος, κλειστός. Είχε ωραία γυναίκα νεώτερή του. Μόλις γέννησε η γυναίκα του, 

αυτοκτόνησε με υδροκυάνιο35.  

Άλλο εμβληματικό αρχαίο που συντήρησε ο Κασσανδρής με τον Χατζηλιού ήταν το 

άλογο του Αρτεμισίου. Το άλογο ξεκίνησε να το στήνει ο Ανδρέας Μαυραγάνης στο 

εργαστήριό του δίπλα στη βιβλιοθήκη. Αφού έφυγε το 1970 το μετέφεραν στο 

εργαστήριο χαλκών, όπου το ολοκλήρωσαν (εικ. 5).  

Ο Κασσανδρής έχει ποζάρει στον Περαντινό36 για να φτιάξει το άγαλμα της Ελευθερίας 

που στεφανώνει στρατιώτη. «Εγώ ήμουνα ο στρατιώτης».  

Με τον Κοντογιώργη πηγαίνανε κάθε απόγευμα στην Ελευσίνα με το λεωφορείο και 

τους γυρνούσε ο Μυλωνάς37 με την Μπουίκ. Ο Μυλωνάς έκανε τότε ανασκαφές στην 

                                                           
25

 Βαρβάρα Φιλιππάκη, αρχαιολόγος. 
26

 Βέρνερ Φον Μπράουν (1912-1977), επιστήμονας μηχανικός με σημαντική συμβολή στην δημιουργία 

βαλλιστικών πυραύλων για την Ναζιστική Γερμανία στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και μετέπειτα συνεργάτης 

της ΝΑΣΑ ως ειδικός σχετικά με τα διαστημικά ταξίδια. 
27

 Δημήτρης Κομνηνακίδης, τεχνίτης-συντηρητής. 
28

 Σπυρίδων Μαρινάτος (1901-1974), αρχαιολόγος, Γενικός Επιθεωρητής Αρχαιοτήτων. 
29

 Στέλιος Τριάντης (1931-1999), καλλιτέχνης-γλύπτης. 
30

 Τάσος Μαργαριτώφ (1925-2014), καλλιτέχνης συντηρητής και μουσειακός ζωγράφος 
31

 Σταύρος Μπαλτογιάννης (1929-2019), καλλιτέχνης συντηρητής και μουσειακός ζωγράφος.  
32

 Τάσος Μαγνήσαλης, τεχνίτης-συντηρητής. 
33

 Ανδρέας Μαυραγάνης (1920-2007), τεχνίτης- συντηρητής και εκμαγεύς.  
34

 Παναγής Καλούδης (1840-1917), καλλιτέχνης –γλύπτης. 
35

 Ο Βασίλειος Ζήσης (1914-1958) ήταν χημικός μηχανικός του ΕΜΠ και χημικός των μουσείων του 

κράτους. Αυτοκτόνησε με ένεση υδροκυάνιου (βλ. Μωραΐτου αδημοσίευτη). 
36

 Νίκος Περαντινός (1910-1991), καλλιτέχνης γλύπτης. 
37

 Γεώργιος Μυλωνάς (1898-1988), αρχαιολόγος. 
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Ελευσίνα. Έψαχνε τους επτά επί Θήβας38. Βρήκε ένα μεγάλο πιθάρι 1.70 με παράσταση 

Οδυσσέα που τυφλώνει τον Κύκλωπα σε 200 κομμάτια39 (εικ. 6). Το κολλήσανε με τον 

Κοντογιώργη. Το κολλήσανε μέσα στο εργαστήριο και δεν χωρούσε να βγει από την 

πόρτα. Τελικά γκρεμίσανε την πόρτα.  

Τα αρχαία του Κεραμεικού τα χώσανε σε λάκκους για προστασία στον πόλεμο. 

«Θυμάμαι δύο Γερμανούς τον Κίπλερ αρχαιολόγο SS με ένα χέρι, το άλλο ψεύτικο. Και 

τον Κιμπάουερ ο οποίος αρνήθηκε να πάει να πολεμήσει στη Ρωσία και τον 

εκτελέσανε40. Μετά τον πόλεμο ήρθε η γυναίκα του στην Ελλάδα και μας το είπε. 

Πιάσανε τον πατέρα μου γιατί δεν τους άνοιξε το μουσείο του Κεραμεικού στις 8 το 

βράδυ. Τα Χριστούγεννα οι Γερμανοί έχουν ένα έθιμο. Το κυνήγι του θησαυρού. 

Κρύβανε γλυκά στον Κεραμεικό και τα παιδιά ψάχναμε να τα βρούμε». 

«Ο Διευθυντής της Ακροπόλεως, ο Μηλιάδης41, ήταν κακός και δύστροπος. Τη μητέρα 

μου τη χάσαμε για 60 μέρες. Με τον εμφύλιο φύγαμε γιατί ήταν οι Χίτες στο Θησείο. 

Στον Κεραμικό – Ψαρομηλίγκου και Σαλαμίνος – ήταν οι αποθήκες της υπηρεσίας. 

Μέσα εκεί είχε εργαλεία ανασκαφών. Πήγαμε και μείναμε εκεί. Το μουσείο του 

Κεραμικού το κατέλαβαν οι Εγγλέζοι και μένανε σπίτι μας. Ο πατέρας φοβούμενος μη 

χτυπήσουν το μουσείο έστειλε τη μητέρα μου στην Ακρόπολη να πάρει σημείωμα από 

τον αρχιφύλακα να το δώσει στους Εγγλέζους να εγκαταλείψουν το μουσείο. Κρατούσε 

λευκή σημαία. Δίνει το σημείωμα στους Εγγλέζους και γυρίζοντας σπίτι τη βουτάνε οι 

αντάρτες. Την παίρνουνε όμηρο και την πάνε στον Κολωνό. 2-3 νύχτες. Έρχονται 

πιάνουν τον πατέρα μου και τον αδερφό μου 7 χρονών. Τους πάνε στην 

Κουμουνδούρου. Τον χτύπησαν. Την γλύτωσε. Τον άφησαν μετά από 2 μέρες. Τη 

μητέρα την πήγαν στη Θήβα με τα πόδια. Όποιος δεν άντεχε τον σκοτώνανε. Γύρισε με 

τα πόδια, ξυπόλητη γεμάτη ψείρες. Ο Μηλιάδης περνάει πειθαρχικό τον πατέρα μου 

ότι συνεργάστηκε με τον στρατό κατοχής. Τον παύσανε για 1 ½ χρόνο από την 

                                                           
38

 Εκτεταμένες ανασκαφές κατά τη δεκαετία του 1950, έφεραν στο φως τη σημαντικότερη νεκρόπολη της 

αρχαίας Ελευσίνας, το λεγόμενο ”Δυτικό νεκροταφείο». Ο ανασκαφέας Γεώργιος Μυλωνάς, ταύτισε μια 

συστάδα προϊστορικών τάφων που ανακαλύφθηκαν εκεί, με τον τάφο των "Επτά επί Θήβας" που οι 

αρχαίες γραπτές πηγές αναφέρουν ότι βρισκόταν στην Ελευσίνα. Ευρήματα από τους τάφους του 

νεκροταφείου εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας. 

39
 Τεράστιος πρωτοαττικός αμφορέας ύψους 1.42 m στο Μουσείο της Ελευσίνας. Βρέθηκε σε 228 

κομμάτια το 1954. Ο Μυλωνάς που το ανακάλυψε και το δημοσιεύει αναφέρει ότι το αγγείο 

συντηρήθηκε μέσα σε ένα μήνα από την ανεύρεσή του από τον αρχιτεχνίτη Τριαντάφυλλο Κοντογιώργη. 

Μυλωνάς 1957.  
40

 Ο Κίπλερ είναι ο Karl Kübler, ο οποίος είχε χάσει το μάτι του στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ο 

Κιμπάουερ είναι ο Kurt Gebauer, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορικό ατύχημα το 1942. Και οι δύο ήταν 

μέλη του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Kankeleit 2018, Πετράκος 1995: 60. 
41

 Γιάννης Μηλιάδης (1895-1975), αρχαιολόγος.  
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υπηρεσία. Μετά τον πήρε ο Καρούζος στο Εθνικό Μουσείο42. Κρύωσε από τις δουλειές 

και πέθανε από πνευμονία σε ηλικία 49 ετών43. Η μητέρα μου πέθανε 107 χρονών. Της 

είχαν μείνει κουσούρια στην υγεία της». 

 «Ο πατέρας μου έσωσε το μουσείο, η μητέρα μου κινδύνευσε και το ευχαριστώ ήταν 

αυτό. Να τους κατηγορήσει ο Μηλιάδης. Ο πατέρας δεν πρόλαβε να πάρει σύνταξη. 

Την πήρε η μητέρα μου. Στο χαρτί έγραφε ότι παύτηκε λόγω συνεργασίας με τον 

κατακτητή. Εγώ έφυγα από την υπηρεσία τον Φεβρουάριο του 1987 από αγανάκτηση. 

Δούλευα πιο πολύ από όλους και άλλοι κορόιδευαν. Τους είχε διορίσει το ΠΑΣΟΚ. « Μη 

μιλάς γιατί θα σε στείλουμε στον Έβρο». Έφυγα και πήγα στο Μουσείο Κυκλαδικής 

Τέχνης . Εγώ το έστησα».  

Στη συνέχεια της ζωής του αποσύρθηκε στην Ερέτρια όπου ζει ακόμα.  
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