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ΕΛΕΝΑ ΚΑΛΛΙΡΗ 

Νεκρολογία 

Όταν το 1983 ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων από μια ομάδα νέων επιστημόνων που 
επέστρεψαν τότε από την Ευρώπη, κανένας δε διανοήθηκε πως από τόσο νωρίς θα άρχιζαν οι νεκρο
λογίες. Και όμως! Ο θάνατος, σκληρός και αδυσώπητος εις τον αιώνα, κτύπησε καίρια το Σάββατο, 
22 Σεπτεμβρίου 2001, εκλεκτό ιδρυτικό μέλος μας, την Έλενα Καλλίρη. 

Η Έλενα ήταν από τα π ιο αξιόλογα στελέχη μας. Μικρή στο σώμα αλλά μεγάλη καρδιά. 
Διακρινόταν για τη σεμνότητα, την ευσυνειδησία, την αξιοπρέπεια και την έμφυτη ευγένεια της. 
Ανθρωπος χαμηλών τόνων, που όμως δεν υστερούσε σε δυναμισμό και εργατικότητα. 

Σπούδασε με υποτροφία αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Αθηνών και μετεκπαι
δεύτηκε στο Πανεπιστήμιο της Υόρκης, στην Αγγλία, σε θέματα συντήρησης μνημείων. Αγάπησε τα 
παραδοσιακά κτίσματα και μνημεία και δραστηριοποιήθηκε έντονα για την προστασία τους. Μεγάλη 
ήταν η συμβολή της στο Σχέδιο Λαόνας και στη διαφύλαξη των οικισμών του Ακάμα. Η ίδια εκπόνησε 
κι επέβλεψε μελέτες συντήρησης/αποκατάστασης παραδοσιακών οικισμών και οικοδομών. 

Το 1983-5 συνεργάστηκε με τον καθηγητή Στέφανο Σίνο και το Τμήμα Αρχαιοτήτων στην αναστή
λωση του ναού του Απόλλωνα Υλάτη στο Κούριο. Μεταξύ 1985-7 τη συναντούμε στην Επιτροπή 
Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά και το 1988 εργάζεται στην 5η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
Σπάρτης. Το 1997 εκπόνησε για το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου μαζί με άλλους, ως μέλος της 
ομάδας «Τομή 5», τη μελέτη για συντήρηση/μερική αποκατάσταση της Μονής της Παναγίας του Σίντη 
στην Πάφο, και επέβλεψαν ως ομάδα τις εργασίες που αναλήφθηκαν. Το αποτέλεσμα της 
σημαντικότατης αυτής εργασίας ήταν η βράβευση από την EUROPA NOSTRA, μια πολύ τιμητική διά
κριση για την Έλενα και τους συναδέλφους της. 

Ο θάνατος της Έλενας Καλλίρη αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον κόσμο των αρχιτεκτόνων και 
αρχαιολόγων, καθώς και σ' όλους όσοι αγωνίζονται για το παραδοσιακό στον τόπο μας. Είχε πολλά 
ακόμη να προσφέρει και είναι κρίμα που έφυγε τόσο σύντομα. Η απώλεια της είναι μεγάλη, η μνήμη 
της όμως θα μείνει ζωντανή σ' αυτούς που είχαν τη χαρά να την γνωρίσουν από κοντά και να μοιρα
στούν μαζί της τις έγνοιες για τα μνημεία που οι προηγούμενες γενιές μας κληροδότησαν. 
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Μνήμης χάριν. 


