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Γεώργιος Η. Κριμπάς
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της ΕΦΑ 

τακτος – αταξία – ατάκτως – χωρίς τάξη
Αγών – άγω – άγομαι – άγημα – αγωγιάτης – αγώϊ 

[= ξυπνάει τον αγωγιάτη]
Απάγω – απαγωγή – λόγος [= του ποιητή – που πάντα 
υπάρχει]:

... Dull is the eye that will not weep to see / thy walls defaced 
/ thy mouldened shrines removed / thy hapless bosom gored 
/ and snatch’d thy shrinking gods / curst be the hour ...

[... Μάτι θολό που δέν θρηνεί σαν βλέπει / τα τείχη 

σου τα παραμορφωμένα / τα ιερά σου / την υγρασία 

του χρόνου να κουβαλάν κλεμένα / τα στήθια σου σκι-

σμένα / κι’ αρπαγμένοι από σένα οι θεοί σου / κατα-

ραμέν’ η ώρα ...]

περιπέτεια – περιπετειώδης / τύχη – τυχοδιώκτης / 

ύβρις – υβριστής / απάτη – απατεών / τόλμη – τολ-

μηρός / άρπαγας – αρπαγή / ρώμη – ρωμαντικός / 

adventure – adventurer / ... cursed be the hour = κατα-

ραμέν’ η ώρα

Η περιπέτεια είναι πράξη, η πράξη γέγονε, η ερμη-

νεία της απ’ το τότε ώς’ το τώρα είναι έν’ αφήγημα.

Το αφήγημα ξανά και ξανά ξαναγράφεται, η ιστορία 

του είναι το στίγμα του τώρα που ψάχνει το εδώ του.

Τέτοιος είναι ο ανάποδος τρόπος να ξετυλιχτεί μιά 

ανάποδη ιστορία.

Είναι μόλις διακόσια χρόνια από την απαγωγή των 

μαρμάρων. Πρόκειται άραγε περί επετείου; Τί είναι 

τα διακόσια χρόνια από την απαγωγή μπρός στα δυ-

όμιση χιλιάδες από τη γένεσή τους ώς σήμερα. Εορ-

τάσωμεν, λοιπόν; Λες κι’ ο χρόνος δέν μέτρησε ποτέ 

–περασμένα ξεχασμένα– ο ποιητής, πάλι ξανά: … 

cursed be the hour / καταραμέν’ η ώρα ... και πάλι

Πρόκειται μάλλον περί σπονδής στην κυκλικότητα 

του χρόνου, κάθε τόσο ύστερα από αέναους κύκλους 

επικρατεί προς στιγμήν η ευθεία, ο κύκλος τέμνεται 

και αποκτά όνομα η στιγμή, ενίοτε βαπτίζεται επέ-

τειος. Τα 200 χρόνια από την απαγωγή των μαρμά-

ρων ασφαλώς δέν είναι επέτειος, πολλώ μάλλον εορτή, 

αλλά ούτε και θρήνος. Είναι απλή στιγμή καταγραφής 

των πρόσθετων, νέων δεδομένων για το πώς και το 

πού, προσθήκες στο αφήγημα που ξαναγράφεται – με 

το μάτι πάντα στο μέλλον. Το Ανθέμιο αφιερώνει αυτό 

το τεύχος στα μάρμαρα, όχι στην απαγωγή. Για την 

απαγωγή αρκούν οι λίγες γραμμές που ακολουθούν.

Στον παληό καλό καιρό οι απαγωγές ήταν τρόπος ερω-

τικός, κατά προτίμηση θεός ή έστω ημίθεος έδινε τη 

δόξα του στην πράξη, η πράξη θ’ άφηνε τα χνάρια της, 

δώρο στους ποιητές. Χωρίς μιαν Ελένη, χωρίς μιαν 

Ευρώπη, ποιά φαντασία θα μας ένωνε; Με τον καιρό 

τα πράγματα άλλαξαν, απαγωγέας έγινε ο άγνωστος 

θνητός, η ίδια η απαγωγή τον έκανε γνωστό, η πράξη 

του από παράτολμη κι επικίνδυνη έγινε ρομαντικό 

παραμύθι, η περιπέτεια έγινε επάγγελμα, το όνομα 

του περιπετειώδους έντιμο επώνυμο, μόνο ο ποιητής 

έμεινε να καταγγέλλει τον απαγωγέα και να ξορκίζει 

το κάμωμά του – cursed be the hour ... ξανά, λοιπόν:

Τα μάρμαρα ευτύχησαν να γεννηθούν εδώ, με το που 

έφυγαν πάλι εδώ είναι –στραβά το είπες πάλι, πέσ’ το 

ξανά στ’ αλήθεια, έτσι– με το που γεννήθηκαν έφτι-

αξαν αυτό που λέμε εδώ, το εδώ δεν υπάρχει παρά 

σαν με μάρμαρα το στολίσεις –κι’ αφού το στολίσεις 

το εδώ υπάρχει πάντα– κι’ αν με την απαγωγή στο-

λίσεις κάτι αλλού πάλι κι’ αυτό εδώ στο μέτρο του θα 

γίνει, ευλογημένο μάρμαρο εσύ που ταξιδεύεις ορίζεις 

τα εδώ και τα εκεί, τα πιό εδώ και τα πιό εκεί, του 

κόσμου που χωρίς εδώ χρόνο δέν σημαδεύει, μένει 

στο τίποτε του χώρου και χρόνο ψάχνει να στεριώσει.

Tα μάρμαρα –που λείπουν– πιό στέρεο έχουν εδώ από 

το σπίτι που κατά συγκυρία τα στεγάζει, τα χρόνια 

της απαγωγής είναι το τίποτε μπροστά στο άπειρο της 

ζωής που σημαδεύει την αρχή χωρίς τέλος, το εσαεί 

εδώ –πέρα από τη νοσταλγία τους, όπως η δροσερή 

γαλήνη μιας μικρής γκραβούρας, διαβάτη– τον ήχο 

τους να σε χαϊδεύει πάρε μαζί, είναι η δική σου απα-

γωγή, ο πολιτισμός, η συνουσία του αθάνατου έργου 

με την ιστορία. 

ΑΠΑΓΩΓΗΑΠΑΓΩΓΗ

Ο οδηγός «Ακρόπολη και Μουσείο» κυκλοφορεί στο Μουσείο Ακρόπολης, στα πωλητήρια 
των αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, σε βιβλιοπωλεία, 
στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ) και στο Γραφείο της ΕΦΑ σε έξι γλώσσες: 

ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά, γαλλικά, ιταλικά και κινεζικά

ΟΔΗΓΟΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ»
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άλλο τμήμα του ιδίου γλυπτού βρίσκεται στο Λονδίνο. 

Λιγοστά «ξενιτεμένα» τμήματα του Παρθενώνα βρί-

σκονται όμως και σε άλλα ευρωπαϊκά μουσεία και 

συγκεκριμένα στην Κοπεγχάγη, στο Βύρτσμπουργκ, 

στο Μόναχο, στο Λούβρο, στο Βατικανό, στο Παλέρ-

μο, στη Βιέννη και στο Κέμπριτζ. Το θραύσμα που 

υπήρχε στη Χαιδελβέργη επιστράφηκε και εκτίθεται 

σήμερα στην αίθουσα του Παρθενώνα στο Μουσείο 

της Ακρόπολης (Κόρκα 

2015, 23) (εικ. 2).

Ο Thomas Bruce, Σκω-

τσέζος ευγενής, έβδομος 

κόμης του Elgin και εν-

δέκατος του Kincardine 

(εικ. 3), όταν τοποθετή-

θηκε πρέσβης της Μ. Βρε-

τανίας στην Κωνσταντι-

νούπολη το 1799, βρισκό-

ταν στη διαδικασία απο-

περάτωσης της έπαυλής 

του  στη Σκωτία.  Έτσι, 

αποφάσισε να επωφελη-

θεί από την αποστολή του 

για να διακοσμήσει τους 

οικείους χώρους του με 

δείγματα κλασικής αρχαι-

ότητας. Έστειλε λοιπόν 

για τον σκοπό αυτό ένα 

συνεργείο στην Αθήνα το 

1800 αποτελούμενο από 

πέντε άτομα υπό τη καθο-

δήγηση του Ιταλού ζω-

γράφου Giovanni Battista 

Lusieri. (Smith 1916, 177). Όμως ο Lusieri συνάντη-

σε αμέσως δυσκολίες στα σχέδιά του, καταρχάς διό-

τι η Ακρόπολη ήταν τότε οχυρό, κατά δεύτερο διότι 

γύρω από τα μνημεία υπήρχαν σπίτια της τουρκικής 

φρουράς με χαρέμια και μάλιστα ανάμεσά τους βρι-

σκόταν η κατοικία του Δισδάρη (του Οθωμανού διοι-

κητή του φρουρίου) και, τέλος, διότι οι Τούρκοι έτρε-

φαν σεβασμό προς τον Παρθενώνα, τον οποίο ονό-

μαζαν «ναό των ειδώλων», και δεν είχαν επιτρέψει 

ε τον όρο Μάρμαρα του Παρθενώνα (τα οποία 

βρίσκονται υπό διεκδίκηση από την Ελλάδα), 

αναφερόμαστε στα τμήματα του γλυπτού διακόσμου 

του Παρθενώνα που αφαιρέθηκαν από το λόρδο Elgin 

μαζί με ένα κιονόκρανο και άλλα αρχιτεκτονικά μέλη 

από τον ναό και τα οποία, αφού μεταφέρθηκαν στην 

Αγγλία, αγοράστηκαν από το αγγλικό δημόσιο το 1816 

και παραδόθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο. Εκτός 

από αυτά όμως, το συνερ-

γείο του Elgin μετέφερε 

από την Ακρόπολη και 

τους γύρω χώρους πολ-

λές αρχαιότητες και απέ-

σπασε αρχιτεκτονικά και 

γλυπτά τμήματα από τα 

Προπύλαια, τον ναό της 

Αθηνάς Νίκης και κυρί-

ως το Ερέχθειο, από όπου 

απεκόμισε μία Καρυάτι-

δα, γείσα και μία κολόνα 

(εικ. 1).

Ο μεγαλύτερος αριθμός 

εκπατρισμένων γλυπτών 

του Παρθενώνα βρίσκε-

ται στο Λονδίνο. Πιο ανα-

λυτικά:

• Ζωφόρος: Από τα 111 

τμήματα σώζονται τα 97, 

τα 56 στο Βρετανικό Μου-

σείο και τα 40 στην Αθή-

να. 

• Μετόπες: Από τις 92 

σώζονται οι 64, οι 42 βρίσκονται στην Αθήνα και οι 

15 στο Βρετανικό Μουσείο.

• Αετώματα: Από τις 37 μορφές σώζονται οι 28, οι 

11 στην Αθήνα και οι 17 στο Βρετανικό Μουσείο. Εν 

ολίγοις στο Λονδίνο βρίσκεται το 50% των σήμερα 

σωζόμενων γλυπτών, στην Αθήνα το 45% και στα 

υπόλοιπα ευρωπαϊκά μουσεία το 5%. Και στις τρεις 

κατηγορίες γλυπτών υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, 

όπου ένα τμήμα ή σπάραγμα βρίσκεται στην Αθήνα και 

Ελένη Κόρκα
Δρ. Αρχαιολόγος, Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

καθώς και ανασκαφή και πιθανή απομάκρυνση από 

τα ερείπια γύρω από τον Παρθενώνα κάποιων τμημά-

των ενεπίγραφων ή με γλυπτή διακόσμηση, με σαφή 

διευκρίνιση όμως ότι δε θα επερχόταν καμία βλάβη ή 

φθορά στο κτίριο. (Smith 1916, 201-202. Rudenstine 

2002, 460-461). Η επιστολή αυτή, σύμφωνα με στοι-

χεία που εντόπισε η γράφουσα στο πρωτόκολλο της 

τότε βρετανικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη, 

πρέπει να παραχωρήθη-

κε στον Elgin χωρίς κανο-

νικές διοικητικές διαδικα-

σίες, καθώς προκύπτει ότι 

ζητήθηκε ανορθόδοξα από 

τον ίδιο τον Elgin, δηλαδή 

χωρίς σχετικό εξερχόμενο 

αίτημα. 

Σήμερα διασώζεται η μετά-

φραση της επιστολής του 

Καϊμακάμη στα ιταλικά, τη 

lingua franca της εποχής. 

Επί του κειμένου αυτού δο-

μήθηκε όλη η βρετανική επι-

χειρηματολογία και «στηρί-

χτηκε» η νομιμοποίηση των 

αποκτημάτων του Άγγλου 

πρέσβη. (House of Com-

mons, Culture Media and 

Sport Committee, Cultural 

Property: Return and Illicit 

Trade paragraghs of Sev-

enth Report, 148-152). Πα-

ράλληλα ο Elgin προσέφε-

ρε πλούσια δώρα και χρήματα στους Τούρκους της 

Αθήνας, προκειμένου να κάνουν υπέρβαση καθήκοντος 

και εν ολίγοις να κάνουν τα στραβά μάτια, όσο το 

συνεργείο του προέβαινε στην αφαίρεση γλυπτών από 

το μνημείο. Αναγκάστηκε δε συνεχώς να επιδαψιλεύ-

ει άφθονα δώρα και χρήματα, δεδομένου ότι οι τοπι-

κές οθωμανικές αρχές γνώριζαν πολύ καλά ότι προ-

χωρούσε σε ενέργειες παράνομες. Από φόβο και συμ-

φέρον όμως σιώπησαν. 

μέχρι τότε σε κανένα να αποξηλώσει γλυπτά από το 

ίδιο το μνημείο. (St. Clair 1967, 113-114. Rothenberg 

1967, 155-156.)

Παρά τα άφθονα δώρα προς τους προύχοντες της 

Αθήνας η πρόσβαση ήταν δύσκολη, γιατί εκείνοι απαι-

τούσαν σχετική άδεια από τον Σουλτάνο, δεδομένου 

ότι, σύμφωνα με το άγραφο οθωμανικό δίκαιο, όλες 

οι αρχαιότητες ανήκαν 

στον Σουλτάνο. Τα πράγ-

ματα θα είχαν παραμείνει 

πιθανώς έτσι, αν ο Elgin 

δεν αποφάσιζε να χρησι-

μοποιήσει για προσωπικό 

του όφελος την ευνοϊκή 

τροπή των διεθνών γεγο-

νότων της εποχής υπέρ 

της Αγγλίας (δηλαδή τη 

συμμαχία των Άγγλων και 

Οθωμανών κατά των Γάλ-

λων, οι οποίοι είχαν ει-

σβάλει υπό τον Ναπολέ-

οντα στην τουρκική επαρ-

χία της Αιγύπτου, με τελι-

κή νίκη των Άγγλων).

Η ευνοϊκότατη διάθεση 

του Σουλτάνου προς τον 

Άγγλο πρέσβη παρακίνη-

σε τον Elgin να επιδιώξει 

από τον Sejed Abdullah 

Καϊμακάν Πασά, αντικα-

ταστάτη του Μεγάλου Βε-

ζίρη, ο οποίος έλειπε στην Αίγυπτο, κάποιες παραχω-

ρήσεις για την ομάδα του στην Ακρόπολη. Το 1801 

δόθηκε τελικά από τον Καϊμακάν Πασά, με τον οποίον 

ο Elgin είχε ιδιαίτερη φιλική σχέση, άτυπη χαριστι-

κή επιστολή, λανθασμένα επονομαζόμενη «φιρμάνι», 

(εικ. 4) με την οποία ζητούνταν η ευνοϊκή αντιμετώ-

πιση του συνεργείου του Elgin από τους προεστούς 

της Αθήνας, προκειμένου να γίνει αποτύπωση, σχέδια 

και λήψη εκμαγείων από τα μνημεία της Ακρόπολης, 

Εικ. 2. Το επιστραφέν από τη Χαϊδελβέργη θραύσμα του Παρθενώνα Εικ. 3. Ο Thomas Bruce, 7ος Κόμης του Elgin

NΕΑ ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΡΔΟ ΕΛΓΙΝ

NΕΑ ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΡΔΟ ΕΛΓΙΝ

Εικ. 1. Ο G.B. Lusieri στο Ερέχθειο. Χαρακτικό του W. Gell. 
© Trustees of the British Museum

NΕΑ ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΡΔΟ ΕΛΓΙΝ

NΕΑ ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΡΔΟ ΕΛΓΙΝ

Μ



4 5

και ένα κιονόκρανο έκοψε στα δύο για να μπορέσει να 

χωρέσει από τα Προπύλαια. (Τόλιας 1996, 71-83). 

Σε άλλα αδημοσίευτα κείμενα ο Lusieri εξομολογεί-

ται στον Elgin ότι αναγκάστηκε να γίνει «ολίγον βάρ-

βαρος», καθώς προχωρούσε στην αποκαθήλωση των 

γλυπτών και ότι θα έπρεπε να κρυφτεί από προσώπου 

γης, αφού τόλμησε να αγγίξει τη πρόσοψη του ναού 

της Αθηνάς. Τα γείσα κατακρημνίζονταν, προκειμένου 

να αφαιρεθούν οι μετόπες, με αποτέλεσμα σήμερα να 

έχουν χαθεί, σε πολλά σημεία ανεπιστρεπτί, τα στοι-

χεία για μία επιστημονική εργασία αποκατάστασης 

του μνημείου. Η φθορά του κτιρίου και των γλυπτών 

είναι πραγματικά ανυπολόγιστη.

Οι οθωμανικές αρχές στην Αθήνα, βλέποντας όλα 

αυτά, ζήτησαν να τους προσκομίσει ο Elgin επιστο-

λές αναδρομικής κατοχύρωσής τους από την Υψηλή 

Πύλη. Ο λόρδος αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να βρει τρό-

πο καθησυχασμού τους και απέκτησε για τους προ-

εστούς της Αθήνας, το 1802, δυο επιστολές από τον 

Μεγάλο Βεζίρη, οι οποίες μέχρι πρότινος θεωρούνταν 

χαμένες. Παρά το γεγονός ότι έως τώρα δεν υπήρχαν, 

επί του περιεχομένου τους χτίστηκε μεγάλο μέρος της 

βρετανικής επιχειρηματολογίας. 

Η θητεία του Elgin στην Κωνσταντινούπολη διήρκεσε 

μέχρι το 1803. Στα χρόνια αυτά οι άνθρωποί του δεν 

σταμάτησαν ούτε λεπτό. Οι προσπάθειές τους στρά-

φηκαν κυρίως προς τον γλυπτό διάκοσμο του Παρ-

θενώνα. Ο εφημέριος του Elgin, Ph. Hunt, ο οποί-

ος συμμετείχε ενεργά στην επιχείρηση αυτή, έγραφε 

χαρακτηριστικά σε αδημοσίευτο κείμενο: «Όταν είδα 

αυτά τα πανέμορφα αγάλματα να κρέμονται στον αέρα 

και να εξαρτώνται μόνο από τα σχοινιά, με έπιασε τρέ-

μουλο και ταχυπαλμία...». Ο πυρετός όμως «της λείας» 

είχε χτυπήσει προ πάντων τον Lusieri και οι ενέργειές 

του πήραν ξέφρενη πορεία, καθώς ο Elgin τον παρό-

τρυνε συνεχώς γράφοντας από την Κωνσταντινούπο-

λη ότι τον ενδιέφερε κάθε τμήμα αρχαίας διακόσμη-

σης, δείγματα όλων των ρυθμών, κυρίως κιονόκρανα 

και οπωσδήποτε γλυπτά. Ο Lusieri ανταποκρινόταν 

ζητώντας συνεχώς ισχυρότερα πριόνια (εικ. 5-7). 

Τα εργαλεία αυτά χρειάζονταν, διότι το συνολικό 

βάρος των λίθων της ζωφόρου ήταν πολύ μεγάλο και 

η μεταφορά τους με τα πλοία (εικ. 8) στην Αγγλία 

ιδιαίτερα επίπονη. Ο Lusieri αναγκάστηκε να πριο-

νίζει το πίσω τμήμα των λίθων της ζωφόρου, το οποίο 

απέμενε αποκομμένο στην Ακρόπολη (εικ. 9) εξασφα-

λίζοντας έτσι την εξωτερική γλυπτή επιφάνεια κάθε 

λίθου, προκειμένου να μεταφέρεται ευκολότερα. Έως 

Εικ. 4. Ιταλική μετάφραση της επιστολής του Καϊμακάν Πασά του 1801 της επονομαζόμενης «Φιρμάνι»

Όλοι οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με το ζήτημα, 

άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, αναφέρουν ότι 

οι ενέργειες του Elgin «νο-

μιμοποιήθηκαν» με κά-

ποιες επιστολές από την 

Κωνσταντινούπολη, έστω 

και εκ των υστέρων. O W.

St. Clair μάλιστα χρησι-

μοποιεί τον όρο «αμνη-

στία» που δόθηκε στους 

Τούρκους της Αθήνας για 

τις παρανομίες με τα με-

τέπειτα «φιρμάνια», όπως 

ονομάζει τις συγκεκριμέ-

νες επιστολές. 

Από την αλληλογραφία 

που υπάρχει γνωρίζουμε 

ότι τα έγγραφα αυτά δόθη-

καν από τον Lusieri στους 

ενδιαφερόμενους, δηλαδή 

τον Βοεβόδα και τον Δισ-

δάρη. Συγκεκριμένα, ο Lu-

sieri στις 28.10. 1802 ανα-

φέρει στον Elgin ότι θεώ-

ρησε απαραίτητο να δώσει 

στους Οθωμανούς αξιωμα-

τούχους τις επιστολές, για 

να τους ενθαρρύνει να συ-

νεχίσουν την ανοχή τους. 

Σε αδημοσίευτο απόσπα-

σμα της επιστολής αυτής 

δηλώνει: «Εφησύχασα τον 

Δισδάρη με την επαγρύ-

πνησή σας, για να μπορέ-

σει να ζήσει ήσυχος». (Μπί-

ρης 1966, 16, σημ. 95, 96, 

99, Μιχελή 1994, 63-64). 

Η γράφουσα, κατά τη διάρ-

κεια της έρευνάς της στο 

αρχείο του Έλγιν, εντόπισε μετάφραση στα ιταλι-

κά της επιστολής του Βεζίρη Gazi Giousouf Zigia 

πασά προς τον Βοεβόδα της Αθήνας. Θεωρεί ότι πρό-

κειται για το μεταφρασμένο περιεχόμενο της χαμέ-

νης, έως τώρα, επιστολής 

κατοχύρωσης που εδόθη 

στον Βοεβόδα από τον Lu-

sieri. Προφανώς θα υπήρ-

χε αντίστοιχη μετάφραση 

και της επιστολής προς 

τον Δισδάρη. 

Το κείμενο αναφέρει ότι 

ο Βεζίρης εκφράζει την 

ευαρέσκειά του στον Βοε-

βόδα, ο οποίος προσέφε-

ρε στον Elgin, όταν βρέ-

θηκε στην Αθήνα το 1802, 

την πρέπουσα υποδοχή 

και φιλοξενία, στο πλαί-

σιο των άριστων σχέσεων 

μεταξύ της Υψηλής Πύ-

λης και της Αγγλίας. Η 

αναγνώριση των καλών 

υπηρεσιών του Βοεβόδα 

προς τον Άγγλο λόρδο, 

προέκυψε, όπως αναφέ-

ρει ο Βεζίρης, μετά τις ευ-

χαριστίες του Elgin για 

τις τιμές που του αποδό-

θηκαν στην Αθήνα, όπου 

μετέβη για να αλλάξει πα-

ραστάσεις (cambiar aria). 

Ο Elgin δεν είχε ενημερώ-

σει την Υψηλή Πύλη για 

τους πραγματικούς σκο-

πούς του ταξιδιού του.

Επιπρόσθετα στην επι-

στολή ο Βεζίρης αναγνω-

ρίζει όχι μόνο την καλή 

υποδοχή του Elgin αλλά 

και του ζωγράφου του Lu-

sieri και των μαθητών του, 

οι οποίοι μετά την αναχώρηση του Elgin έμειναν επί 

τόπου για να ετοιμάσουν κάποια ζωγραφικά σχέδια. 

Εικ. 5. Ο G.B. Lusieri με τον Δισδάρη στον Παρθενώνα. W. Gell, 1801

Εικ. 6. Η αποξήλωση των νότιων μετοπών του Παρθενώνα. 
Ε. Dodwell, 1801. © The Packard Humanities Institute. Dodwell Collection

Εικ. 7. Ο Παρθενώνας από Δ. G.B. Lusieri, 1802
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Διαφαίνεται, πάντως, από τις σχετικές επιστολές, ότι 

«φρόντιζε» και οικονομικά τους ανθρώπους με τους οποί-

ους συνεργάζονταν. Ο W.St. Clair (St. Clair a, 1999, 

396) επισημαίνει ότι στον πρώτο ενάμιση χρόνο της επι-

χείρησης αφαίρεσης γλυπτών από την Ακρόπολη, ο 

Δισδάρης έλαβε τόσα χρήματα από τον Elgin, που 

αντιστοιχούσαν σε 35 φορές τον ετήσιο μισθό του 

σύμφωνα με το νομισματικό σύστημα της εποχής 

(Angelomatis-Tsougarakis 

1990). Είναι προφανές 

ότι ο Elgin είχε στήσει μια 

«επιχείρηση» στην Αθήνα, 

την οποία στήριζε με μι-

κροπολιτική, άφθονα δώ-

ρα, χρήματα και εκμετάλ-

λευση των καταστάσεων 

από κάθε άποψη. Διαφαί-

νεται όμως σε κάθε περί-

πτωση από όλα τα προα-

ναφερθέντα, ότι η νομιμό-

τητα των ενεργειών του 

πρέσβη είναι πολύ αμφί-

βολη.  Μάλλον  ισχύει η 

εξής απλή, σαφής και απο-

καλυπτική αναφορά του 

Ιωάννη Μπενιζέλου, του 

πλέον εγγράμματου Αθη-

ναίου της εποχής εκείνης, 

που συνέγραψε την Ιστο-

ρία των Αθηνών, φτάνο-

ντας χρονολογικά μέχρι 

την εποχή του Elgin, όπου 

επισημαίνονται τα εξής: 

«Περί τα τέλη του Ιουλίου 

του αυτού έτους των ’99, 

ο μυλόρδος Έλγιν, πληρεξούσιος πρέσβυς της Βρετα-

νίας παρά τη οθωμανική Πόρτα, έστειλεν εις Αθήνας 

τεχνίτας Ρωμανούς και Αναπολιτάνους, δια να κατα-

σκάψουν και να ερευνήσουν ες τα ενδόμυχα της γης 

δια μάρμαρα και κτήρια παλαιά και να κατεβάσουν 

από τον περίφημον εκείνον ναόν της Αθηνάς, εκείνα 

τα αξιολογότατα αγάλματα και ανδριάντας, τα οποία 

έδιδαν θάμβος και έκπληξιν ες όλους τους περιηγη-

τάς. Όσον δια το δεύτερον, δεν τους εδόθη άδεια». 

(Μπενιζέλου 1986, 464).

Εν ολίγοις, ο Elgin δεν απέκτησε ποτέ νόμιμη άδεια 

από τον Σουλτάνο για την αφαίρεση γλυπτών από 

τον Παρθενώνα, ο οποίος δε φαίνεται να πληροφο-

ρήθηκε ποτέ σχετικά με τα τεκταινόμενα. Αντίθετα, 

σε επιστολή που έστειλε 

στον Elgin ο Sir Robert 

Adair (εικ. 11), μεταγενέ-

στερος στην Κωνσταντι-

νούπολη πρέσβης, ανα-

φέρεται ότι οι Οθωμανοί 

αξιωματούχοι της Κων-

σταντινούπολης αρνήθη-

καν κατηγορηματικά ότι 

ο Elgin είχε οποιοδήποτε 

νόμιμο δικαίωμα στα Μάρ-

μαρα. Ο Adair ανέλαβε 

υπηρεσία στην Κωνστα-

ντινούπολη το 1808. Με-

γάλο μέρος της συλλογής 

του Elgin βρισκόταν ακό-

μη στην Αθήνα και ο Βοε-

βόδας της πόλης απαιτού-

σε φιρμάνι για να επιτρέ-

ψει την απομάκρυνση των 

αρχαιοτήτων. Οι αξιωμα-

τούχοι, όμως, στην Κων-

σταντινούπολη απάντη-

σαν στον Adair ότι ο Elgin 

δεν είχε λάβει ποτέ άδεια 

να αφαιρέσει αρχαιότη-

τες από την Ακρόπολη και 

ότι δεν είχε καμία ιδιοκτησία επ’ αυτών (W.St. Clair b 

1999, 437).

Ωστόσο, μετά από κάποιο έγγραφο έγκρισης, της 

οποίας το κείμενο δε διαθέταμε έως τώρα, προερ-

χόμενο από τον Καϊμακάμη προς τον Βοεβόδα της 

Αθήνας, δόθηκε η δυνατότητα το 1810 στον Lusieri 

σία και κατοχύρωση, όπως φαίνεται σε διάφορες επι-

στολές του Lusieri, που απευθυνόταν ακόμη και στους 

μετέπειτα Άγγλους πρέσβεις στην Κωνσταντινούπολη.

Η φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Lusieri σχετικά 

με την απειλή της σωματικής ακεραιότητας των Ελλή-

νων αρχιτεχνιτών είναι σχεδόν ανατριχιαστική. Η 

γράφουσα εντόπισε δε στο Δημόσιο Αρχειοφυλάκιο 

(PRO) στο Λονδίνο το κείμενο ενός μνημονίου χωρίς 

ημερομηνία, που απευθυνόταν στον γραμματέα της 

πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη Al. Straton και 

όπου, μεταξύ άλλων, επισημαίνει τον πολύ μεγάλο 

κίνδυνο που διέτρεχε κυρίως ο Π. Μπάμπαρης. Ο 

A.H. Smith αναφέρει ότι οι δύο Έλληνες, το 1809, 

όταν ο Lusieri αναγκάστηκε να φύγει για κάποιο διά-

στημα από την Αθήνα, ανα-

χώρησαν και εκείνοι για 

τη Μάλτα, δεδομένου ότι 

«ήδη είχε αρχίσει να γίνε-

ται κάπως γνωστή από την 

κυβέρνηση η εμπλοκή τους 

και αν αυτή ανακαλύπτο-

νταν, ο διοικητής θα τους 

έκοβε κομμάτια». (Smith 

1916, 277). 

Γενικά πάντως φαίνεται 

ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι 

άνθρωποι του Elgin, αλλά 

και ο ίδιος καθώς και οι 

οθωμανικές αρχές της Αθήνας, επιθυμούσαν όσο το 

δυνατόν «λιγότερο θόρυβο» γύρω από την υπόθεση 

της αφαίρεσης των αρχαιοτήτων από την Ακρόπολη. 

(Αρχείο Έλγιν, Broomhall, Επιστολή Hunt προς Έλγιν 

31/7/1801. Επιστολή Έλγιν προς Lusieri 10/10/1801.)

Ο Elgin προσπαθούσε, άλλωστε, να ρυθμίζει την τοπο-

θέτηση φιλικών προς αυτόν τοπικών Οθωμανών προ-

εστών ή Άγγλου πρόξενου με κατάλληλες εισηγήσεις 

στην Υψηλή Πύλη (εικ. 10). Εξάλλου, είχε πάντοτε 

την άριστη δικαιολογία, ότι το έπραττε στο πλαίσιο 

προστασίας της συμμαχίας της Μεγάλης Βρετανίας 

και της Υψηλής Πύλης από τους αντίπαλους Γάλλους.

Ο Βεζίρης καταλήγει στο κείμενό του ότι ο Βοεβόδας 

πρέπει να συνεχίσει να φέρεται καλά στους ανθρώ-

πους του Elgin και να συνεργάζεται και να υποστηρίζει 

το έργο που τους έχει αναθέσει ο Άγγλος Πρέσβης. 

Μάλιστα σε υστερόγραφο επαναλαμβάνει τη βούλησή 

του να εκτελεστούν με τον καλύτερο τρόπο οι οδηγί-

ες του για την υποστήριξη του συνεργείου του Elgin. 

Η αδυναμία όλων των κειμένων αυτών είναι η ασά-

φεια τους και η ρητορικότητα των οθωμανικών εκφρά-

σεων. Κατά συνέπεια είναι δύσκολο να προσδιορίσει 

κανείς με απόλυτη σαφήνεια τι υπονοείται στο κείμε-

νο, όταν απλά αναφέρεται στο έργο που έχει ανατεθεί 

στον Lusieri. Είναι, όμως, πολύ ενδεικτικό ότι αναφέ-

ρει μόνο την προετοιμασία ζωγραφικών σχεδίων και 

ουδέν έτερον. Σε καμία 

περίπτωση, πάντως, τώρα 

που βρέθηκε το περιεχό-

μενο των επιστολών (διό-

τι και η δεύτερη επιστολή 

προφανώς θα είχε παρα-

πλήσιο περιεχόμενο), δεν 

μπορούμε να μιλήσουμε 

για την, έστω εκ των υστέ-

ρων, «νομιμοποίηση» των 

ενεργειών του Elgin σχε-

τικά με την αφαίρεση των 

γλυπτών του Παρθενώνα. 

Θα ήταν φυσικό, εάν η 

Υψηλή Πύλη ήθελε πράγματι να δώσει μια τέτοια 

νομιμοποίηση για τις αρχαιότητες της Ακρόπολης, να 

ανέφερε ρητά και με σαφήνεια την συγκατάθεσή της 

για την αφαίρεσή τους. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε πολλές επιστολές που απο-

στέλλονταν από τον Lusieri καθ’ όλη τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων του προς τον Elgin, υπάρχει σαφής 

καταγραφή της ανησυχίας και του φόβου των Οθωμα-

νών προεστών στην Αθήνα, αλλά ακόμη και των απλών 

Ελλήνων αρχιτεχνιτών που χρησιμοποιούσε ο Lusieri 

στην Ακρόπολη. Τα άτομα αυτά ονομάζονταν Παναής 

Μπάμπαρης από την Αθήνα και Κωνσταντίνος Εγρι-

πιώτης από την Εύβοια, οι οποίοι ζητούσαν προστα-

Εικ. 8. Το «Ύδρα», ένα από τα πλοία που χρησιμοποίησε ο Έλγιν για να 
μεταφέρει τα γλυπτά.

Εικ. 9. Οι πριονισμένοι λίθοι της ζωφόρου που άφησς ο Elgin 
στην Ακρόπολη. Φωτ. Ε. Μπαρδάνη, 2010
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Ο Adair ανταποκρίθηκε και έκανε προσπάθειες για τη 

σύνταξη του νέου κειμένου, αν και εμφανώς δυσκολευ-

όταν, αλλάζοντας συνεχώς διαφορετικές εκφράσεις που 

επανειλημμένα διαγράφει στο γράμμα του και μετά τις 

επαναδιατυπώνει. Ο Elgin με τα πολλά ικανοποιήθηκε 

με τη νέα εκδοχή του σχεδίου της επιστολής, που του 

έστειλε ο Adair και του ζήτησε να του αποσταλεί καθα-

ρογραμμένη επιστολή με το τροποποιημένο περιεχό-

μενο, στο οποίο κατέληξαν από κοινού. Μέσω αυτής 

της διαδικασίας ο Elgin επιθυμούσε να μετατοπισθεί 

το βάρος του ζητήματος στο κατά πόσο ήταν νόμιμες 

οι ενέργειες των Οθωμανών της Αθήνας στο να του 

δώσουν τα Μάρμαρα, έτσι ώστε να αποφύγει το κατά 

πόσο ο ίδιος είχε τελικά νόμιμη κατοχή επ’ αυτών. 

Εξαιρετική σύμπτωση αποτελεί το γεγονός ότι δημο-

σιοποιήθηκε η τελική επιστολή του Adair προς τον 

Elgin με το νέο «πειραγμένο» κείμενο, όταν πωλήθηκε 

σε άγνωστο αγοραστή από αγγλικό οίκο δημοπρασίας 

το 2003 (Θεοδώρου 2003, 509-517).

Μέσα από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα αλληλουχία 

επιστολών καταδεικνύεται ο τρόπος που χειριζόταν τις 

υποθέσεις του ο Elgin. Προσπαθούσε δηλαδή πάντο-

τε να στρέφει τις καταστάσεις ακόμη και με πλάγιους 

τρόπους υπέρ του συμφέροντός του. Μετά από όλα τα 

παραπάνω μπορεί να θέσει κανείς πολλά ερωτηματικά 

σχετικά με τις ήδη υπάρχουσες ερμηνείες του ιστο-

ρικού της αφαίρεσης των Μαρμάρων του Παρθενώνα. 

Είναι ολοφάνερο ότι για να οδηγηθεί κανείς σε κάποιο 

ασφαλές συμπέρασμα γύρω από την ιστορική αλήθεια 

και το πάντοτε επίμαχο ζήτημα της νομιμότητας ή μη 

της συλλογής του λόρδου Elgin, οφείλει να εξετάζει 

κάθε πτυχή των υφισταμένων στοιχείων και ντοκουμέ-

ντων, να προβαίνει σε συσχετισμούς και να επιδιώκει 

άοκνα να αλιεύει νέα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες κατόρθωσε ο Άγγλος πρεσβευ-

τής να αποξηλώσει τα σημαντικότερα γλυπτά από τον 

Παρθενώνα και να τα μεταφέρει στην Αγγλία, όπου 

παραμένουν ακόμη. 
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να φορτώσει τα εναπομείναντα αρχαία από το λιμάνι 

του Πειραιά και να τα στείλει στην Αγγλία. Ο W.St. 

Clair θεωρεί ότι αυτό αποτελεί την τελευταία επι-

σφράγιση της νομιμότητας των ενεργειών του Elgin. 

Πολύ πρόσφατα, μετά από συνεργασία της γράφου-

σας και του ιστορικού κ. Sayyed Mohammad Shariat 

Panahi, εντοπίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη πολύ 

σημαντικά οθωμανικά έγγραφα, τα οποία σχετίζονται 

με την απομάκρυνση του δεύτερου τμήματος της συλ-

λογής του λόρδου Elgin. Ανάμεσά τους εντοπίστη-

κε και το χαμένο ντοκουμέντο εκ μέρους του Husein 

Kiamil, Καϊμακάμη, προς τον Βοεβόδα της Αθήνας 

για τη φόρτωση των εναπομεινασών αρχαιοτήτων στο 

καράβι που είχε ναυλώσει ο Lusieri. Όμως και πάλι 

ενυπάρχει μεγάλη ασάφεια στο κείμενο. Δεν αναφέρε-

ται πάντως πουθενά οθωμανική διοικητική αποδοχή 

αποξήλωσης γλυπτών από τα μνημεία της Ακρόπο-

λης. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο κείμενο ότι ο 

Έλγιν, όταν βρέθηκε στην Αθήνα –δηλαδή το 1802– 

τοποθέτησε σε κιβώτια μερικά σπασμένα μάρμαρα και 

αγγεία για να τα μεταφέρει στη χώρα του. Καταλήγει 

δε ότι η φόρτωση των λίθων αυτών τελικά δε θα πρέ-

πει να εμποδιστεί. 

Μέσα από τα νέα αυτά κείμενα εγείρονται και πάλι 

μεγάλα ζητήματα ως προς τη νομιμότητα της αφαί-

ρεσης των γλυπτών του Παρθενώνα, αν αναλογισθεί 

κανείς ότι για να πετύχει τον απόπλου χρειάσθηκε 

να προσφέρει ο Adair 1480 πιάστρα και 100 αγγλι-

κές λίρες σε αξιωματούχους στην Κωνσταντινούπο-

λη καθώς και ένα δώρο στον Καϊμακάμη, η αξία του 

οποίου δεν αναφέρεται.

Ο Elgin παρέλαβε μεν στο Λονδίνο και το δεύτερο 

τμήμα των αρχαιοτήτων από την Αθήνα αλλά στην 

πορεία, όταν προσπάθησε να πωλήσει τη συλλογή του 

στο αγγλικό δημόσιο, συνάντησε σοβαρές δυσκολίες 

για το κόστος αλλά και τη νομιμότητα των αποκτη-

μάτων του. Χρειάστηκε δε για τον λόγο αυτό να απο-

δείξει ότι η συλλογή του ήταν καθαρά προσωπική και 

όχι αποτέλεσμα της πρεσβευτικής του ιδιότητας στην 

Κωνσταντινούπολη. Αναγκαζόμενος λοιπόν να το τεκ-

μηριώσει προσέφυγε στον Adair, ο οποίος γνώριζε τις 

έντονες ενστάσεις των Οθωμανών για τις αρχαιότητες 

που αφαίρεσε ο λόρδος. Ο Elgin θέλησε να προκαλέ-

σει αλλαγή στο νόημα των αρνήσεων αυτών, ζητώντας 

μια νέα επιστολή του Adair προς τον ίδιο με τροπο-

ποιημένο περιεχόμενο, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν 

καλύτερα οι επιδιώξεις του (δηλαδή η πώληση της 

συλλογής του). Ζήτησε δηλαδή από τον Adair να πει 

ότι οι Οθωμανοί της Αθήνας, οι οποίοι δεν είχαν τη 

δικαιοδοσία να επιτρέψουν οποιαδήποτε επέμβαση 

στα μνημεία της Ακρόπολης, παρανόμησαν και τελικά 

ο Elgin καλή τη πίστη και μην έχοντας οποιοδήποτε 

εμπόδιο προχώρησε στην απομάκρυνση των αρχαιο-

τήτων από την Αθήνα.

 Εικ. 11. Ο Sir Robert AdairΕικ. 10. Η οικία του Άγγλου Προξένου Σπ. Λογοθέτη στην Αθήνα
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προς 200 αγγλικές λίρες τον χρόνο και ξεκίνησαν το 

ταξίδι τους προς την Κωνσταντινούπολη. Λόγω αυτής 

της συνεργασίας ο Lusieri θα παραμείνει άγνωστος στο 

ευρύ κοινό και δεν θα αναγνωριστεί η καλλιτεχνική του 

αξία, όπως της άξιζε. Μετά τον θάνατό του όσα από 

τα έργα του διασώθηκαν, πωλήθηκαν από τους κληρο-

νόμους του στο Λόρδο Έλγιν και βρίσκονται σήμερα 

στην ιδιωτική συλλογή του Broomhall. Δυστυχώς τα 

περισσότερα έργα από την Ελλάδα χάθηκαν στο ναυ-

άγιο του Cambrian το 1828 στην Γραμβούσα, όταν ο 

Άγγλος πρόξενος έστειλε τα τελευταία υπάρχοντα του 

Lusieri στον Λόρδο Έλγιν. Το 2012, η Εθνική Πινακο-

θήκη της Σκωτίας διοργάνωσε έκθεση για τον Lusieri 

(εικ. 3-5), προκειμένου να προβάλλει το έργο αυτού 

του εξαιρετικά προικισμένου αλλά μη αναγνωρισμένου 

ζωγράφου (Weston-Lewis 2012). 

Ο Lusieri θα προσφέρει στον Λόρδο Έλγιν τις υπηρε-

σίες του για τα επόμενα 20 χρόνια, από τον Οκτώβριο 

του 1799 έως τον θάνατό του στην Αθήνα τον Μάρτιο 

του 1821, λίγο πριν ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση. 

Παραμένει μέχρι σήμερα σχεδόν άγνωστος στο Ελληνι-

κό κοινό, παρόλο που πραγματοποίησε ένα τραγικό για 

την ιστορία μας εγχείρημα: ήταν αυτός που οργάνω-

σε και ολοκλήρωσε την αποκοπή των Μαρμάρων του 

Παρθενώνα. Κατά τα 20 χρόνια της παραμονής του 

στην Αθήνα, ανέσκαψε σε πολλά σημεία της πόλεως 

των Αθηνών, ανασκαφές οι οποίες σχεδόν ήταν σχε-

δόν άγνωστες μέχρι σήμερα.

Το αρχείο
Το αρχείο Έλγιν (EP) αποτελεί τη σημαντικότερη 

πηγή πληροφοριών για τη δράση του 7ου Λόρδου 

Έλγιν και την ανασκαφική δραστηριότητα του Lusieri 

τα χρόνια της παραμονής του στην Ελλάδα. Στεγάζε-

ται στην ιστορική κατοικία των Έλγιν, το Broomhall 

House, το οποίο βρίσκεται 35 χιλιόμετρα έξω από το 

Εδιμβούργο. Το τμήμα του αρχείου που αφορά στη 

δράση του 7ου Λόρδου Έλγιν κατά τη διάρκεια της 

θητείας του ως Πρέσβη της Βρετανίας στην Οθωμα-

νική Αυτοκρατορία, περιέχει περίπου 500 επιστολές, 

τις οποίες αντήλλαξαν μεταξύ τους ο Giovanni Battista 

το οποίο του έμοιαζε πολύ, που βρίσκεται σήμερα 

στο Βρετανικό Μουσείο. Το κόσμημα του Βρετανι-

κού Μουσείου ανήκει στην συλλογή αρχαιοτήτων που 

μεταφέρθηκαν από τον Λόρδο Έλγιν στην Αγγλία, μαζί 

με τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Αυτό που δεν είναι 

ευρύτερα γνωστό είναι ότι οι αρχαιότητες που προ-

έρχονται από την Αθήνα και την Αττική, προέκυψαν 

ύστερα από τις ανασκαφές που πραγματοποίησε ο 

Giovanni Battista Lusieri, για λογαριασμό του Λόρδου 

Έλγιν, από το 1800 έως το 1813. Η συλλογή Έλγιν 

αριθμεί περί τα 1349 αντικείμενα (Ελληνικές και Ιτα-

λικές αρχαιότητες, αρχιτεκτονικά σχέδια καλλιτεχνών 

της εποχής, συλλεκτικά έργα τέχνης κ.ά) συμπεριλαμ-

βανομένων των Μαρμάρων του Παρθενώνα. 

Η βιογραφία του Lusieri
Ο 7ος Λόρδος Έλγιν, σκωτσέζος ευγενής, διορίστηκε 

Πρέσβης της Βρετανίας στην Οθωμανική Πύλη στα 

1798. Το 1799 παντρεύτηκε την Mary Nisbet, καλ-

λονή της εποχής, μα κυρίως μοναχοπαίδι μιας πολύ 

πλούσιας οικογένειας. Για τον καλύτερο χειρισμό των 

αναγκών της διπλωματίας, προσέλαβε δύο ιδιωτικούς 

γραμματείς, τον William Richard Hamilton και τον 

John Morier, καθώς και έναν στρατιωτικό ιερέα, τον 

Philip Hunt, ως ιδιωτικό γραμματέα για την Πρεσβεία. 

Ένας από τους σκοπούς του ήταν να κάνει την Πρε-

σβεία της Βρετανίας ευεργετική για τις καλές τέχνες. 

Σύμφωνα με τη συνήθεια των περιηγητών της επο-

χής, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ιτα-

λία συγκέντρωσε έναν μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών, 

που σκοπό είχαν να βγάλουν γύψινα εκμαγεία και να 

κάνουν ακριβείς αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις. Πρό-

κειται για τους Feodor lvanowitch, Vincenzo Balestra, 

Stefano Piale, Sebastianο Ittar, Bernardino Ledus και 

Vincenzo Rosati. 

Ο επικεφαλής της ομάδας των καλλιτεχνών ονομαζό-

ταν Giovanni Battista Lusieri, είχε γεννηθεί στη Ρώμη 

το 1755, ήταν πολύ γνωστός τοπιογράφος και υπηρε-

τούσε στην αυλή του Βασιλιά της Napoli. Όταν γνω-

ρίστηκε με τον Λόρδο Έλγιν ήταν 45 ετών. Ο Λόρδος 

Έλγιν ήρθε σε συμφωνία αποκλειστικότητας μαζί του 

Τα κοσμήματα τελικά την συνόδευσαν για 28 ολόκλη-

ρους αιώνες, μέχρι την αποκάλυψη του τάφου της. Από 

αρχαιολογικής πλευράς πρόκειται για ένα πολύ ση-

μαντικό εύρημα, καθώς είναι η αρχαιότερη και η πλου-

σιότερα κτερισμένη ταφή που εντοπίστηκε στον αρ-

χαιολογικό χώρο Φιλοπάππου (Πούλου 2013, 233). 

Το μεγαλύτερο από τα χρυσά κοσμήματα είναι ένα από 

τα ωραιότερα που μας έχει δώσει η Γεωμετρική Ελ-

λάδα (εικ. 1).

Αποτελείται από 9 χρυσά πλακίδια διακοσμημένα με 

συρματερή και κοκκιδωτή τεχνική. Τα χρυσά συρμά-

τινα ελάσματα σχηματίζουν διάχωρα διαφόρων σχη-

μάτων, μέσα στα οποία έμπαινε ένθετο κεχριμπάρι. 

Το διακοσμητικό μοτίβο του κεντρικού πλακιδίου έχει 

σχήμα πέλτης, μιας ιδιαίτερου τύπου ασπίδας, ενώ 

τα διπλανά έχουν ασπίδες τύπου Διπύλου, ρόδακες, 

ρόμβους και πάλι ρόδακες που κλείνουν το κόσμημα. 

Στο κάτω μέρος του κρέμονται χρυσές αλυσίδες, που 

απολήγουν σε καρπό ροδιού, το οποίο σχηματίζεται 

με τη βοήθεια χάντρας από κεχριμπάρι. Για να μην 

φαίνονται οι κλωστές που συγκρατούσαν το κόσμη-

μα σε ένα ενιαίο σύνολο, χρυσοί σωληνίσκοι τις έκρυ-

βαν, οι οποίοι ήταν και αυτοί διακοσμημένοι με χάν-

δρες από κεχριμπάρι. 

Το δεύτερο κόσμημα (εικ. 2), επίσης ραμμένο στα ρού-

χα της νεκρής, είναι πολύ μικρότερο. Αποτελείται από 

26 αμφικωνικές χάνδρες που μιμούνται καρπό και 13 

αλυσίδες που κρέμονται ανάμεσά τους, ίδιες με αυτές 

του μεγάλου κοσμήματος. Το μικρό όμως κόσμημα 

δεν ήταν μοναδικό. Υπήρχε ένα δεύτερο κόσμημα, 

Giovanni Battista Lusieri, Ιταλός ζωγράφος γεν-

νημένος στη Ρώμη το 1755, ακολούθησε τον 7ο 

Λόρδο Έλγιν στην Ελλάδα και παρέμεινε στην Αθή-

να έως τον θάνατό του, την 1η Μαρτίου 1821. Κατά 

τα 20 χρόνια παραμονής του στην πόλη των Αθηνών, 

οργάνωσε και ολοκλήρωσε την αποκοπή των Μαρμά-

ρων του Παρθενώνα και πραγματοποίησε εκτεταμένες 

ανασκαφές, οι οποίες δεν ήταν ευρύτερα γνωστές. Η 

νεότερη μελέτη των αρχείων Έλγιν έδωσε τη δυνατό-

τητα να αποκαλυφθεί μέρος του άγνωστου ανασκα-

φικού του έργου.

Κανείς δεν φανταζόταν το 2002, ότι ένα τυχαίο εύ-

ρημα στο Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου), θα οδη-

γούσε τα βήματα της έρευνας στη Σκωτία και στα αρ-

χεία του Λόρδου Έλγιν. Η ανασκαφική ομάδα πανη-

γύριζε, γιατί η αρχαιολογική σκαπάνη είχε μόλις απο-

καλύψει το αρχαιότερο εύρημα, που είχε βρεθεί στον 

Λόφο του Φιλοπάππου. Ήταν τρεις αριστοκρατικοί 

τάφοι Γεωμετρικών χρόνων, με πολύ πλούσια κτερί-

σματα. Δύο ενήλικες και ένα παιδί. Ο σημαντικότε-

ρος από αυτούς τους τάφους τελικά ανήκε σε ένα νε-

αρό κορίτσι, το οποίο ετάφη εν μέσω πολλών αγγεί-

ων, φορώντας τέσσερα χρυσά κοσμήματα. Η «Κόρη 

των Λόφων» είχε ραμμένα στα ρούχα της δύο χρυσά 

κοσμήματα κατάμεστα από χάνδρες κεχριμπαριού της 

Βαλτικής, φορούσε δύο χρυσά ελικοειδή σκουλαρίκια 

και το χέρι της κοσμούσε ένα απλό χρυσό συρμάτινο 

δαχτυλίδι. Ήταν τα κοσμήματα που θα είχε φορέσει 

στον γάμο της, αν δεν την είχε προλάβει ο θάνατος. 

Τατιάνα Πούλου
Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών
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σμένο από κάτω νοικιάζοντας ένα άλλο γι’ αυτόν που 

έμενε μέσα. Σκάβοντας σε σημαντικό βάθος, βρήκα-

με τον ώμο και τον θώρακα ενός γυμνού Δία και έναν 

μεγάλο αριθμό από ακρωτηριασμένα γυναικεία γλυ-

πτά». Πραγματοποίησαν ανασκαφή κάτω ακριβώς 

από το Δυτικό αέτωμα, όπου ανακαλύφθηκαν πολ-

λά από τα γλυπτά που είχαν πέσει από την έκρηξη 

του Μοροζίνι. Οι περιηγητές Edward Dodwell και 

William Gell ήταν παρόντες σε αυτή την ανασκαφή. 

Στις 21 Μαΐου 1802 (a/b), κατεδαφίστηκε το δεύ-

τερο σπίτι στην Ακρόπολη, κάτω από το Ανατολι-

κό αέτωμα αυτή τη φορά, πάλι για τις ανάγκες της 

εξεύρεσης των γλυπτών. 

Αυτή τη φορά η γυναίκα 

του Κάστρου αποζημιώ-

θηκε με 15 πιάστρα για 

την κατεδάφιση του σπιτι-

ού της. Την εποχή εκείνη, 

νομίζανε πως τα γλυπτά 

του Ανατολικού αετώμα-

τος είχαν πέσει και αυτά 

με την έκρηξη του Μορο-

ζίνι, όμως είχαν δυστυχώς 

καταστραφεί πολύ νωρίτε-

ρα, με τη μετατροπή του 

Παρθενώνα σε εκκλησία. 

Στις 27 Ιουνίου 1802 (a/b), 

ανέσκαψαν εντός του τρί-

του σπιτιού: «Στον Ιμπραήμ Οντάρμπατσι, για την 

ταλαιπωρία που υπέστη κατά τη διάρκεια της ανα-

σκαφής του σπιτιού του, 30 πιάστρα». Τέλος, στις 7 

Μαΐου 1803 (a/b), πραγματοποιήθηκε η τέταρτη και 

τελευταία κατεδάφιση, πιθανόν στα βόρεια του Παρ-

θενώνα: «Για να ρίξουμε κάτω ένα σπίτι στη στοά του 

Παρθενώνα προκειμένου να ενεργήσουμε με ασφά-

λεια, 50 πιάστρα». 

Εκτός από τις κατεδαφίσεις των τεσσάρων αυτών 

σπιτιών, ο Lusieri πραγματοποίησε ανασκαφές και 

στο Ερέχθειο.

Ο Hunt κατέγραψε στο γράμμα της 31ης Ιουλίου 

1801 (Gallo 2009, 195): «Γκρεμίσαμε τους μοντέρ-

Η ανασκαφική δραστηριότητα του Lusieri κατά 
την πρώτη περίοδο (1800-1807)
Μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τον Λόρδο 

Έλγιν στην Ταορμίνα το 1799, οι Lusieri και Έλγιν θα 

παραμείνουν για 9 ολόκληρους μήνες στην Κωνσταντι-

νούπολη. Ο Lusieri έρχεται μόνος στην Αθήνα στις 15 

Απριλίου 1801. Η πόλη των Αθηνών είχε περίπου 1200 

σπίτια. Στην Ακρόπολη 10 ήταν κατοικημένα ενώ τα 

υπόλοιπα ήταν ερειπωμένα. 

Οι ανασκαφές στην Ακρόπολη
Αμέσως μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ξεκινούν 

οι ανασκαφές πάνω στην 

Ακρόπολη. Στο δεύτερο 

κιόλας γράμμα του προς 

τον Έλγιν, στις 16 Μαΐου 

1801 (Gallo 2009, 189), ο 

Lusieri αναφέρει: «Είναι 

ήδη ένας μήνας που ερ-

γαζόμαστε στην Ακρόπο-

λη, με μέσο κάποια χρή-

ματα που ο κύριος Hunt 

έφερε ως βοήθεια, η οποία 

μας διευκόλυνε να σκά-

ψουμε και να πάρουμε. Κά-

νοντας ανασκαφές κάτω 

από το αέτωμα του Παρ-

θενώνα, από τη Δυτική 

πλευρά, βρήκαμε πολλά τμήματα αγαλμάτων, ανά-

μεσά τους και το μπούστο του Δία, χωρίς κεφάλι και 

με κατεστραμμένο τον θώρακα».

Ο Lusieri και η ομάδα του πραγματοποίησαν ανα-

σκαφές κυρίως γύρω από το Δυτικό και το Ανατολικό 

αέτωμα του Παρθενώνα. Για τις ανάγκες των ανασκα-

φών αυτών, κατεδάφισαν τέσσερα τούρκικα σπίτια. 

Τον Ιούλιο του 1801 κατεδαφίστηκε το πρώτο σπίτι, 

ενός Τούρκου που βρισκόταν κάτω ακριβώς από το 

Δυτικό αέτωμα. Το γεγονός καταγράφτηκε από τον 

Hunt, στο γράμμα του προς τον Λόρδο Έλγιν με ημε-

ρομηνία 31 Ιουλίου 1801 (Gallo 2009, 195): «Πήραμε 

άδεια για να γκρεμιστεί ένα παλιό σπίτι που ήταν χτι-

πτών του Παρθενώνα και τις εργασίες που πραγ-

ματοποιήθηκαν κυρίως σε μνημεία που ήταν ορα-

τά και προκαλούσαν άμεση περιέργεια για εξεύρε-

ση αρχαιοτήτων. Tον Οκτώβριο του 1805 ο Βοεβό-

δας της Αθήνας ανακαλεί 

τις άδειες των ανασκαφών, 

τις οποίες όμως ο Lusieri 

συνεχίζει πιθανόν παράνο-

μα. Τον Φεβρουάριο 1807 

λόγω του Ρωσο-Τουρκικού 

πολέμου (οι Άγγλοι είναι 

σύμμαχοι των Ρώσων) ο 

Lusieri, για να γλυτώσει 

τη ζωή του, αναγκάστηκε 

να φύγει στην Κέα, στα 

Κύθηρα και από εκεί στη 

Μάλτα, όπου θα παραμεί-

νει για 2 χρόνια. Το σπίτι 

του σφραγίστηκε και τα 

αρχαία που υπήρχαν μέσα 

σε αυτό δημεύτηκαν από 

τον Βοεβόδα της Αθήνας. 

Οι αρχαιότητες εστάλη-

σαν στον Αλή Πασά των 

Ιωαννίνων, ο οποίος δώ-

ρισε 120 αρχαία αγγεία 

στον Ναπολέοντα Βονα-

πάρτη για να τον ευχαρι-

στήσει. Δύο χρόνια μετά, 

στις 31 Αυγούστου 1809, 

με το τέλος του πολέμου, 

ο Lusieri επέστρεψε στην 

Αθήνα. Κατά τη δεύτερη 

περίοδο της δραστηριό-

τητάς του (1809-1813), 

ανέσκαψε μόνο σε χωρά-

φια της πόλεως των Αθη-

νών, προκειμένου να απο-

καταστήσει τη χαμένη συλλογή. Οι ανασκαφές πραγ-

ματοποιούνται μετά από συμφωνίες με τους ιδιο-

κτήτες των αγρών, στους οποίους δίνει χρήματα ως 

αποζημίωση.

Lusieri, ο Λόρδος Έλγιν, ο William Richard Hamilton, 

ο Philip Hunt και ο Σπυρίδων Λογοθέτης, ο οποίος 

ήταν ο Βρετανός Πρόξενος στην Αθήνα την εποχή του 

Έλγιν. Το αρχείο, σύμφωνα με το Βρετανικό δίκαιο 

είναι ιδιωτικό και παραμέ-

νει αδημοσίευτο στο σύνο-

λό του. Τα τελευταία χρό-

νια δύο Ιταλίδες η αρχιτέ-

κτονας Luciana Gallo και 

η ιστορικός της Τέχνης 

Fabrizia Spirito, με αφορ-

μή τον Lusieri, έχουν δη-

μοσιεύσει μικρό αλλά ση-

μαντικό αριθμό επιστολών 

από το αρχείο. Τα 500 αυ-

τά γράμματα, οργανώθη-

καν χρονολογικά και δέ-

θηκαν σε 7 δερματόδετους 

τόμους (Elgin Papers n.1 

έως n.7) από το Βρετανι-

κό Μουσείο το 1916, με 

αφορμή τα 100 χρόνια 

κτήσης των Μαρμάρων 

του Παρθενώνα.

Πολυτιμότατο συμπλήρω-

μα στην κατανόηση των 

επιστολών αποτελεί το ac-

count book του Lusieri 

(a/b), το λογιστικό του βι-

βλίο δηλαδή, στο οποίο 

με πολύ μεγάλη λεπτομέ-

ρεια κατέγραψε τα έξοδα 

της 20χρονης παραμονής 

του στην Ελλάδα.

Οι ανασκαφές 
Συμβατικά, οι εργασίες 

που πραγματοποίησε ο 

Lusieri στην Αθήνα χωρίζονται σε δύο περιόδους: Η 

πρώτη περίοδος (1800-1807) περιλαμβάνει τις ανα-

σκαφικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν πάνω 

στην Ακρόπολη την περίοδο της αποκοπής των γλυ-

Εικ. 5. Giovanni Battista Lusieri, Ο Παρθενών. 
The National Gallery of Scotland, DNG 710

Εικ. 3. Giovanni Battista Lusieri, Το μνημείο του Φιλοπάππου. 
The National Gallery of Scotland, NG 2815

Εικ. 4. Giovanni Battista Lusieri, Πανόραμα του Παλέρμο, 
ιδιωτική συλλογή
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Παναγία Γοργοεπήκοο, δίπλα στην Μητρόπολη, απο-

δίδεται στο Θέατρο του Διονύσου, ενώ η επιγραφή 

ΒΜ 1816,0610.165 πιθανόν προέρχεται από τον Ναό 

της Ίσιδος, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο Ασκληπι-

είο. Ο κληρικός Philip Hunt, απόφοιτος του Καίμπρι-

τζ και γραμματέας του Λόρδου Έλγιν, παρακολουθώ-

ντας τις ανασκαφές που γίνονταν στην Νότια Κλιτύ, 

είχε ζητήσει τον Ιούλιο του 1802 την άδεια του Βοε-

βόδα να πάρει το ακέφαλο άγαλμα του Διονύσου από 

το μνημείο του Θρασύλλου. Το άγαλμα ήταν ακέφαλο 

από την εποχή του Μοροζίνι. Στις 10 Ιουλίου 1802 

(a/b), το άγαλμα κατέβηκε με τη βοήθεια 20 ανδρών 

και βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο. Από το 

account book του Lu-

sieri, πληροφορούμαστε 

πως η εκκλησία, ο Ιερέ-

ας της Χρυσοσπηλιώ-

τισσας δηλαδή, πήρε 30 

πιάστρα γι’ αυτή τη συ-

ναλλαγή (a/b, 24 Οκτω-

βρίου 1802). 

Στις 22 Μαΐου 1801 

(Gallo 2009, 191), ο 

Philip Hunt συμπλη-

ρώνει: «Ούτε ένα κάθι-

σμα δεν έχει μείνει στο 

Στάδιο και το Θέατρο του Βάκχου στην Αθήνα και 

όλα τα μάρμαρα, που φέρουν διακόσμηση, έχουν μετα-

κινηθεί». Στο Βρετανικό Μουσείο σήμερα βρίσκεται 

ο θρόνος από το αρχαίο Παναθηναϊκό Στάδιο (εικ. 

7), ενώ ο λεγόμενος «Θρόνος του Έλγιν» (εικ. 8) που-

λήθηκε στο Μουσείο J.P. Getty. 

Στα ανατολικά της Ακρόπολης, εργασίες πραγματο-

ποιήθηκαν στο μνημείο του Λυσικράτη, το οποίο την 

εποχή εκείνη ήταν ενσωματωμένο στη Μονή των 

Καπουτσίνων. Θα πρέπει να αναφέρουμε πως ο Lusieri 

είχε μεγάλο ενδιαφέρον για το μνημείο αυτό, έγραφε 

συχνά στον Έλγιν, όμως δεν κατάφερε ποτέ να το αγο-

ράσει για λογαριασμό του. Το μνημείο αποτυπώθηκε 

πολλές φορές από τους καλλιτέχνες της ομάδας του 

και οι εκμαγείς (οι formatori) έβγαλαν αντίγραφα από 

Οι ανασκαφές στην πόλη των Αθηνών
Οι πρώτες ανασκαφές του Lusieri (και της ομάδας 

του) εκτός Ακροπόλεως ξεκίνησαν ήδη πριν την άφι-

ξή του στην Αθήνα, κατά το έτος 1800. Η πρόσφατη 

δημοσίευση χειρόγραφου σημειώματος εξόδων του 

Vincenzo Balestra (Gallo 2009, 188) τεκμηριώνει τη 

διενέργεια των ανασκαφών αυτών. Προφανώς ήταν 

αποτέλεσμα συνεννοήσεων ανάμεσα στην ομάδα των 

καλλιτεχνών και στον Λόρδο Έλγιν. Οι ανασκαφές 

επικεντρώθηκαν κυρίως στα μνημεία της Νότιας Κλι-

τύος και σε μνημεία που ήταν ορατά και προκαλούσαν 

άμεσο ενδιαφέρον για εξεύρεση αρχαιοτήτων. Από 

το χειρόγραφο προκύπτει ότι τα έτη 1800 και 1801 

πραγματοποιήθηκαν 24 

ημέρες ανασκαφών με 6 

εργάτες στο Ηρώδειο, 

26 ημέρες ανασκαφών 

με 6 εργάτες στο Διο-

νυσιακό Θέατρο και 35 

ημέρες ανασκαφών με 6 

εργάτες στο «Γυμνάσιο». 

Η Gallo ερμηνεύει ότι 

η λέξη Γυμνάσιο ανα-

φέρεται στο Γυμνάσιο 

του Πτολεμαίου, για το 

οποίο δεν γνωρίζουμε 

πάρα πολλά έως σήμερα. Ο Edward Dodwell πραγ-

ματοποίησε δύο απεικονίσεις εκείνη την περίοδο, οι 

οποίες φέρουν τον ομώνυμο τίτλο. Στην δεύτερη από 

αυτές (εικ. 6) εικονίζεται στο βάθος η αετωματική από-

ληξη της πύλης της Αρχηγέτιδος Αθηνάς στη Ρωμαϊκή 

Αγορά. Τον 19ο αιώνα, «Γυμνάσιο του Πτολεμαίου» 

αποκαλούσαν τα ερείπια της Στοάς του Αττάλου. Ο 

Balestra, χωρίς να το ξέρει, ανέσκαψε 35 ημέρες ανά-

μεσα στα σπίτια της οθωμανικής Αθήνας την Στοά 

του Αττάλου, όπως γράφει, «για να προσδιορίσει την 

κάτοψή της». Από τις εργασίες σε εκείνη την περιο-

χή προέρχεται η επιγραφή BM 1816,0610.386, που 

φυλάσσεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο. 

Τα ευρήματα από τις ανασκαφές στη Νότια Κλιτύ 

δεν έχουν ταυτιστεί. Από τη Συλλογή Έλγιν, το Ηλι-

ακό Ρολόι ΒΜ 1816,0610.186 που βρέθηκε στην 

Η υπόθεση της αποκοπής είναι θέμα πολυσύνθετο. 

Μέσω της μελέτης των αρχείων Έλγιν, γίνεται αντι-

ληπτό πως ο ηθικός αυτουργός της αποκοπής δεν 

ήταν ο Λόρδος Έλγιν αλλά ο Philip Hunt. Ενόσω ο 

Λόρδος Έλγιν παρέμενε στην Κωνσταντινούπολη, 

η αποτύπωση των μνημείων και η δημιουργία εκμα-

γείων πραγματοποιείται με μεγάλη δυσκολία και 

κατόπιν δωροδοκιών, που δέχεται ο Δισδάρης της 

Ακρόπολης. Για τη διευκόλυνση των εργασιών των 

καλλιτεχνών, ο Lusieri και ο Hunt ζητούν επιμόνως 

ένα φιρμάνι (Gallo 2009, 189). Ο Hunt, την 1η Ιου-

λίου 1801, συνέταξε ένα υπόμνημα (Memorandum) 

προς τον Έλγιν (EP5, folio 17). Είναι συγκλονιστικό 

το ότι το τελικό Φιρμάνι που εκδίδεται, είναι αυτού-

σιες οι οδηγίες του Hunt, μια απλή αναδιατύπωση 

του Memorandum, σε πιο υπηρεσιακή γλώσσα. Ο 

Hunt ήταν αυτός, με βοήθεια την επιμονή του Lusieri 

που συντέλεσε καταλυτικά στη σύνταξη του Φιρμα-

νιού που προκάλεσε την αποκοπή των Μαρμάρων. 

Ο ίδιος ο Λόρδος Έλγιν θα επισκεφτεί την Ελλάδα 

για πρώτη φορά το 1802, έναν περίπου χρόνο μετά 

την έναρξη των εργασιών της αποκοπής. Δεν θα δει 

ποτέ το μνημείο με τα Μάρμαρα στη θέση τους. 

Συνολικά πραγματοποίησε 4 μικρά ταξίδια επί Ελλη-

νικού εδάφους και παρέμεινε στην Αθήνα μόνο για 

59 ημέρες. 

Στα γράμματά του προς τον Λόρδο Έλγιν, ο Lusieri 

αναφέρεται σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό αρχαίων 

αντικειμένων που κατάφερε να πάρει από την Ακρό-

πολη, όπως επιγραφές μέσα και έξω από τον Παρθε-

νώνα, μέσα και έξω από τα Τούρκικα σπίτια, δωρικά 

κιονόκρανα, βάσεις κιόνων, τμήματα από τα Προπύ-

λαια, μεγάλο αριθμό αποτμημάτων από τα γλυπτά, 

πεσμένα τμήματα της ζωφόρου, αρχιτεκτονικά και 

γλυπτά από τον Ναό της Απτέρου Νίκης και το Ερέ-

χθειο, γλυπτά που ήταν εντοιχισμένα στα τείχη της 

Ακρόπολης. Η αποκοπή των Μαρμάρων και οι ανα-

σκαφικές εργασίες στην Ακρόπολη έφτασαν στο τέλος 

τους, με τη βοήθεια συνεχόμενων δωροδοκιών, στις 

αρχές του 1804. Οι λεπτομέρειες της αποκοπής παρα-

μένουν συγκλονιστικές. 

νους τοίχους που παραμόρφωναν τον Ναό της Παν-

δρόσου και αποκαταστήσαμε το κομψό μικρό κτήριο 

στην αρχική του μορφή». Η μαρτυρία της πρώτης ανα-

σκαφής του Ερεχθείου επιβεβαιώθηκε από δύο περι-

ηγητές, τον Joseph Woods και τον William Wilkins. 

Ο Woods καταθέτει (Woods 1828, 257): «Ο Lusieri 

είπε ότι έσκαψε (στο Πανδρόσειο) και δεν υπάρχουν 

στα σίγουρα ίχνη από τοίχο ή από την Πηγή; όμως 

δεν είναι καθόλου σαφές ότι πρέπει να αναζητηθεί 

στο παρόν μέρος, ούτε είμαι πεπεισμένος ότι έσκαψε 

αρκετά βαθιά». Ο William Wilkins, ο δεύτερος περι-

ηγητής που κατέγραψε την ανασκαφή του Ερεχθείου 

(Wilkins 1816, 129), είχε επισκεφτεί την Αθήνα το 

1802, όταν οι εργασίες στην Ακρόπολη βρίσκονταν 

στο απόγειό τους: «κατά τη διάρκεια που κατοικού-

σα στην Αθήνα, ο Λόρδος Έλγιν ανέσκαψε αυτή τη 

στοά (των Καρυατίδων) και ανακάλυψε αρκετά σκα-

λοπάτια, που οδηγούν κάτω σε μία πόρτα στον νότιο 

τοίχο από το Πανδρόσειο.» Την περίοδο αυτή απα-

σχολούν 14 εργάτες, των οποίων τα ονόματα παρα-

μένουν άγνωστα. Στις καταγραφές του Lusieri διεσώ-

θησαν όμως τα ονόματα των εξειδικευμένων τεχνι-

τών: Maestro Antonio, Maestro Agostino, Maestro 

Eleutteri, Maestro Iorgacci. 

Τα γλυπτά κατεβαίνουν από τον Παρθενώνα, μεταφέ-

ρονται στην αυλή του σπιτιού του Σπυρίδωνα Λογο-

θέτη (που βρισκόταν στο σημερινό Μοναστηράκι) και 

από εκεί, διαμέσου του Λόφου Φιλοπάππου και της 

αρχαίας οδού Κοίλης, στον Πειραιά.

Ένα μήνα μετά την έναρξη των εργασιών πάνω στον 

Παρθενώνα, στις 31 Ιουλίου 1801 (Gallo 2009, 196), 

o Philipp Hunt κατέγραψε τις πρώτες αντιδράσεις για 

την αποκοπή, οι οποίες προήλθαν από τον Σπυρίδω-

να Λογοθέτη: «Βρίσκω τον πρόξενό μας εξαιρετικά 

ντροπαλό, αλλά εμπιστεύομαι ότι αυτό που έχει δει 

τον τελευταίο καιρό, θα του εμπνεύσει περισσότερο 

θάρρος. Σαν άρχοντας των Αθηνών πιθανόν δεν είδε 

με συμπάθεια την ιδέα της αποκοπής των γλυπτών 

από τον Παρθενώνα και τόλμησε να υπαινιχθεί ότι 

η διαταγή του Βοεβόδα δεν εξέτεινε το φιρμάνι σε 

τέτοιο σημείο.» 

Εικ. 6. Το «Γυμνάσιο του Πτολεμαίου». Edward Dodwell 1819, 370
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Σεπτέμβριο 1803, με έξοδα του Λόρδου Aberdeen, 

αποκαλύπτει το κοίλον της Πνύκας και το Βήμα του 

Ρήτορος (Poirier 1929, 70). Από αυτές τις εργασίες 

προέρχονται τα αναθηματικά ανάγλυφα στον Δία 

Ύψιστο, που φυλάσσονται σήμερα στο Βρετανικό 

Μουσείο. 

Από πλευράς των ορατών μνημείων, στις 4 Οκτωβρί-

ου 1802 (EP7, folio 95-97) καταγράφονται εργασίες 

σε μία εκκλη-

σία που βρι-

σκόταν στην 

περιοχή του 

αρχαίου Πα-

ναθηναϊκού 

Σταδίου, απ’ 

όπου παίρ-

νουν τρία κι-

ονόκρανα (1 

δωρικό και 2 

κορινθιακά). 

Στο account 

book (19 

Σεπτεμβρίου 

1802) η εκ-

κλησία ανα-

φέρεται ως 

Εκκλησία του 

Αγίου Γεωρ-

γίου.

Τέλος, από τα 

επίσημα δελτία του Βρετανικού Μουσείου προκύ-

πτουν αρχαιότητες που συνδέονται με 3 ακόμα μνη-

μεία της Αθήνας, ο Lusieri όμως δεν κατέγραψε στα 

αρχεία του εργασίες σε αυτά. Πιθανόν οι αρχαιότητες 

αυτές να βρέθηκαν σε άλλες θέσεις. Από το Ωρολόγιο 

του Κυρρήστου (μνημείο των Αέρηδων), δηλώνεται 

ότι προέρχεται ένα Κορινθιακό κιονόκρανο (εικ. 9). 

Παρόμοιο κιονόκρανο (εικ. 10) βρίσκεται σήμερα στη 

Ρωμαϊκή αγορά, παρόλο που πιθανόν να μην προέρχε-

ται από το Ρολόι. Από το σπήλαιο του Απόλλωνα Υπο-

τον διάκοσμό του. Στα αρχεία Έλγιν εντοπίστηκαν 

δύο αναφορές σχετικές με το μνημείο του Λυσικρά-

τη. Η πρώτη, γύρω στον Δεκέμβριο 1800, γίνεται από 

τον Σπυρίδωνα Λογοθέτη, σε έγγραφο καταγραφής 

εξόδων (ΕP6, folio 65): «Έργα που εκτελούνται στο 

Φανάρι του Δημοσθένη». Η δεύτερη αναφορά εντο-

πίστηκε στο account book και είναι πιο σημαντική. 

Ο Lusieri σημείωσε ότι στις 25 Ιανουαρίου 1802 πλή-

ρωσε 4 μεροκάματα για έναν εργάτη, που έσκαψε το 

βάθρο από το 

Φανάρι του 

Δημοσθένη. 

Το επόμενο 

μνημείο στο 

οποίο πραγ-

ματοποιήθη-

καν εργασίες 

από τον Lu-

sieri είναι η 

Πνύκα. Στο 

λογιστικό του 

βιβλίο κάνει 

δύο κατα-

γραφές για 

ε ρ γ α σ ί ε ς 

στην Πνύκα: 

στις 4 Ιουλί-

ου και στις 

13 Αυγού-

στου 1801 

(a/b) κατέ-

γραψε ότι μεταφέρονται πέτρες από την Πνύκα και 

τον Άρειο Πάγο. Ο περιηγητής J.L.S. Bartholdy, ο 

οποίος επισκέφτηκε την Αθήνα στα 1803, επεξηγώ-

ντας την περίεργη αυτή καταγραφή αναφέρει ότι «... 

ένας από τους ογκόλιθους (του αναλημματικού τοίχου 

της Πνύκας), ήταν ήδη αποκολλημένος και έτοιμος 

να επιβιβαστεί στο πλοίο για Αγγλία, η πεθερά του 

Λόρδου Έλγιν, η κα Charlotte Hamilton Nisbet τον 

προόριζε να διακοσμήσει ένα από τα τζάκια της» 

(Bartholdy 1807, 160). Δύο χρόνια αργότερα, τον 

Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1802, το Brig Mentor βυθί-

στηκε στα Κύθηρα, έχοντας μαζί του 17 κιβώτια με τα 

Μάρμαρα του Παρθενώνα. Ο Lusieri δεν σταμάτησε 

καθόλου τις εργασίες του, μάλιστα εκείνο το διάστη-

μα κατέβαζε τα γλυπτά του ανατολικού αετώματος 

του Παρθενώνα. 

Στις 28 Οκτωβρίου 1802, ανακάλυψε τον περίφη-

μο Τύμβο της Ασπασίας, κοντά στον Πειραιά. Είναι 

η μοναδική τόσο καλά τεκμηριωμένη ανασκαφή του. 

Δημοσιεύτηκε εξαιρετικά από τον Dyfri Williams το 

2014. Σύμφωνα με τον Williams ο Τύμβος πρέπει να 

βρισκόταν κοντά στο δρόμο, που μέσω των Ηετιωνίων 

Πυλών, οδηγούσε στην Ελευσίνα. Ο Τύμβος ανεσκά-

φη για 3 ολόκληρους μήνες με 21 εργάτες και ο ιδι-

οκτήτης του αγρού αποζημιώθηκε με 25 πιάστρα. Η 

νεκρή, που ο Lusieri ονομάζει Ασπασία, είναι τελικά 

νεκρός, ο οποίος κάηκε και η τέφρα αποτέθηκε σε 

χάλκινο λέβητα, μέσα σε μαρμάρινο αγγείο. Ο Lusieri 

αποτύπωσε σε μια ξεχωριστή ακουαρέλα τα ευρήματα 

του τάφου (εικ. 12).

Στον Τύμβο βρέθηκαν επίσης ένα χρυσό κλαδί μυρ-

τιάς και ένα αλαβάστρινο αγγείο, που σήμερα θεω-

ρείται χαμένο. Ο Lusieri θεώρησε ότι δεν πρέπει να 

κρατήσει τα οστά, όμως από σεβασμό για τον αρχαίο 

νεκρό, αγόρασε ένα άλλο αρχαίο αγγείο, έβαλε μέσα 

ακραίου στη Βόρεια Κλιτύ της Ακρόπολης, προέρχεται 

η ενεπίγραφη αναθηματική πλάκα ΒΜ1816,0610.163. 

Ακέραιο αντίστοιχό της υπάρχει σήμερα στο Μουσείο 

Ακρόπολης (ΕΜ8155). Στο σπήλαιο του Απόλλωνα 

ορκίζονταν οι εννέα Άρχοντες της Πόλεως. Μετά 

τη λήξη της θητείας τους αφιέρωναν αναθηματικές 

πλάκες με τα ονόματά τους χαραγμένα μέσα σε στε-

φάνια μυρτιάς. Μέσα και έξω από το σπήλαιο ανα-

καλύφθηκαν πολλές αντίστοιχες αναθηματικές πλά-

κες. Τέλος, από τον ναό του Ηφαίστου, το λεγόμενο 

Θησείο, προέρχονται δύο φατνώματα από την οροφή 

(ΒΜ1816,0610.108 και ΒΜ1816,0610.396). 

Εκτός από τα ορατά μνημεία της Αθήνας, ο Lusieri 

έσκαψε και σε ιδιωτικά χωράφια και αγρούς. Στα 

έγγραφά του αναφέρεται στην ανασκαφή 3 Τύμβων: 

στα κενοτάφια του Ευριπίδη, της Αντιόπης και στον 

Τύμβο της Ασπασίας. Για τους Τύμβους του Ευριπί-

δη και της Αντιόπης, στο αρχείο Έλγιν δεν βρέθηκαν 

περισσότερα στοιχεία. Ένα σχέδιο του περιηγητή 

και ζωγράφου William Gell, που φυλάσσεται σήμε-

ρα στο Bρετανικό Μουσείο, απεικονίζει την περιο-

χή του Τύμβου αυτού (εικ. 11). Η Louise Demont 

κατέγραψε πως ο Τύμβος της αμαζόνας Αντιόπης 

βρισκόταν στην πορεία του δρόμου από τον Πειραιά 

προς την Αθήνα, κοντά στα Μακρά τείχη που ήταν 

ακόμα ορατά. 

Εικ. 7. O Θρόνος από το Παναθηναϊκό στάδιο. 
© Trustees of the British Museum

Εικ. 8. Ο Θρόνος του Έλγιν. 
Ευγενική παραχώρηση του Μουσείου J.P. Getty

Εικ. 9. Tο Κορινθιακό κιονόκρανο.
© Trustees of the British Museum

Εικ. 10. Tο Κορινθιακό κιονόκρανο 
της Ρωμαϊκής Αγοράς 

Εικ. 11. William Gell, Η Αθήνα κοντά στον Τύμβο της Αντιόπης. © Trustees of the British Museum
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Ολυμπιείο. Αν ο Lusieri ανέσκαψε όντως την περιο-

χή αυτή, τότε κάποια από τα 116 Γεωμετρικά αγγεία 

του Βρετανικού Μουσείου της Συλλογής Έλγιν προ-

έρχονται από τα νότια της Ακρόπολης. 

κούς χρόνους. Πιθανόν ο Lusieri ανέσκαψε μέρος 

του Νεκροταφείου του Κεραμεικού (Williams 2002, 

151), από το οποίο προέρχονται κάποιες από αυτές 

τις ταφικές στήλες. 

Την περίοδο που ανασκάπτει στα νότια του Λόφου 

των Μουσών, στο ίδιο γράμμα της 30ης Αυγούστου 

1805, ο Lusieri καταγράφει: «Έχω επίσης μία μεγάλη 

ποσότητα ταφικών αγγείων διαφόρων σχημάτων και 

μεγεθών, τα οποία πρέπει να καθαρίσουμε, όλα έχουν 

διάκοσμο απέξω». Υπάρχει το ενδεχόμενο ο Lusieri 

να αναφέρεται σε ταφικά αγγεία Γεωμετρικών χρό-

νων. Πιθανότατα την ίδια περίοδο ανασκάπτει στην 

περιοχή της Πύλης του Διπύλου, διότι πολλά από τα 

γεωμετρικά αγγεία της Συλλογής Έλγιν ταυτίζονται 

με τον χώρο αυτό, όπως π.χ. ο Ταφικός αμφορέας 

που αποδίδεται στο εργαστήριο του ζωγράφου του 

Διπύλου (εικ. 15).

Η συστηματική ανασκαφή του Κεραμεικού άργησε 

να ξεκινήσει, αφενός γιατί οι επιχώσεις είχαν πολύ 

μεγάλο βάθος και αφετέρου γιατί την εποχή εκείνη 

υπήρχε η πεποίθηση πως ο Κεραμεικός βρισκόταν στα 

νότια της πόλης, στην περιοχή της σημερινής συνοι-

κίας Μακρυγιάννη (εικ. 16). 

Στα αρχεία Έλγιν δεν εντοπίστηκε αναφορά για ανα-

σκαφές στα νότια της Ακρόπολης. Όμως ο περιηγη-

τής J.C. Hobhouse (Hobhouse 1817, 264) κατέγραψε 

ότι : «Περνώντας κάτω από τον Λόφο του Μουσείου, 

με κατεύθυνση την Ακρόπολη και κρατώντας λίγο τη 

δεξιά, βρισκόμαστε σε μια επίπεδη περιοχή, η οποία 

εκτείνεται κατά μήκος των νότιων βράχων της Ακρό-

πολης. Ήταν αυτή η περιοχή της αρχαίας Αθήνας που 

ονομαζόταν «Ο Κεραμεικός μέσα στην πόλη»[...] σε 

αυτόν τον τόπο μας έδειξαν πολλά ίχνη από τελευταί-

ες ανασκαφές, κυρίως από τον Λόρδο Έλγιν».

Ο J.C. Hobhouse επισκέφθηκε την Αθήνα το 1809 

συνοδεύοντας τον Λόρδο Byron και ο Lusieri ήταν ο 

ξεναγός τους στην πόλη. Η περιγραφή που κάνει σ’ 

αυτό το εδάφιο ταιριάζει στο πλάτωμα ανάμεσα στον 

λόφο Φιλοπάππου-στον λόφο Ακροπόλεως και στο 

τηρημένες. Μία ανασκαφή στον Πειραιά δεν μου έχει 

δώσει έως σήμερα τίποτα ιδιαίτερο». Ο Dodwell, ο 

οποίος βρίσκεται στην Αθήνα εκείνη την περίοδο, 

επιβεβαιώνει τις ανασκαφές στα νότια του Μουσείου 

(Dodwell 1819, 396-399). Μαζί με τον William Gell, 

πραγματοποίησαν πολλά σχέδια που ταυτίζονται με 

την συγκεκριμένη περιοχή. Σε ένα από αυτά τα σχέ-

δια (εικ. 13) αναγνωρίζεται η συμβατικά καλούμενη 

Σπηλιά «Δοντά» (εικ. 14), το αρχαίο Ταφικό Σπήλαιο 

στην περιοχή της Κοίλης, κατά μήκος της πορείας 

του Ιλισού. Τοπογραφικά, σε αυτό το σημείο καθώς 

και ανατολικότερα θα πρέπει να αναζητηθεί ο χώρος 

των ανασκαφών αυτής της περιόδου του Lusieri, όπου 

αναπτύχθηκαν τα νεκροταφεία της Φαληρικής οδού. 

Ο Lusieri κατέγραψε ως ευρήματα 6 μαρμάρινες λη-

κύθους, ενώ συνολικά οι λήκυθοι που περιλαμβά-

νει σήμερα η Συλλογή Έλγιν είναι 8. Με βάση τις 

αποτυπώσεις που πραγματοποίησε ο Dodwell, ταυ-

τίζονται με την περιοχή αυτή οι μαρμάρινες λήκυ-

θοι με αρ. BM1816,0610.182, BM1816,0610.195 

και ΒΜ1816,0610.230. Η λήκυθος της συλλογής 

Έλγιν, με αριθμό ΒΜ1816,0610.192, για την οποία 

ο Dodwell αναφέρει ότι βρέθηκε στην περιοχή της 

σημερινής Βιβλιοθήκης Αδριανού, ίσως μεταφέρθη-

κε από το γειτονικό Νεκροταφείο του Κεραμεικού. 

Η προσωπική συλλογή Έλγιν, που στεγάζεται στο 

Broomhall House, περιλαμβάνει τμήματα από του-

λάχιστον 16 επιτύμβιες ταφικές στήλες, χρονολο-

γούμενες στον 4ο αι π.Χ. καθώς και στους Ρωμαϊ-

τις στάχτες και το έθαψε στον τύμβο. Σύμφωνα με την 

μελέτη του Williams, ο τάφος ανήκε σε νεκρό αθηναϊ-

κής οικογένειας, που είχε στενές σχέσεις με τον Πει-

ραιά, στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. και τον 

ταυτίζει πιθανόν με τον Κόνωνα τον Γ΄. 

Λίγο πριν το κλείσιμο αυτής της πρώτης ανασκαφι-

κής περιόδου, στο γράμμα της 30ης Αυγούστου 1805 

(ΕΡ7, folio 175-178), ο Lusieri αναφέρει στον Λόρδο 

Έλγιν ανασκαφή Κλασικού/Υστεροκλασικού νεκροτα-

φείου, στα νότια του Λόφου του Φιλοπάππου κοντά 

στον Ιλισό: «Oι ανασκαφές συνεχίζονται, ο περασμέ-

νος μήνας ήταν πολύ τυχερός, σε ένα μέρος πιο πέρα 

από τον Λόφο του Μουσείου, κοντά στον Ιλισό, βρή-

κα 6 μαρμάρινες ταφικές ληκύθους με πολλά αγγεία 

και δακρυδόχους από αλάβαστρο, αρκετά καλά δια-

Εικ. 12. Giovanni Battista Lusieri, Ο Τάφος της «Ασπασίας». The 
National Gallery of Scotland, DNG 711

Εικ. 13. Εdward Dodwell, Τάφοι στον Ιλισσό. © The Packard Humanities Institute Dodwell Collection (αριστερά), Εικ. 14. Η Σπηλιά «Δοντά» (δεξιά)

Εικ. 15. O ταφικός αμφορέας ΒΜ 2004, 0927.1
Φωτ. Τ. Πούλου

Εικ. 16. Ο χάρτης του J.L.S Fauvel με την αντίστοιχη επισήμανση 
CERAMICUS στα νότια της πόλεως των Αθηνών (Smith 1916, 178)
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ωνόταν με 60 παράδες την ημέρα, δηλαδή 36 πιάστρα 

το μήνα, ποσό τεράστιο για την εποχή. Ο ιδιοκτήτης 

του οικοπέδου πληρωνόταν μία φορά την εβδομάδα 

και η ανασκαφή κράτησε 3 ολόκληρους μήνες. Στις 21 

Οκτωβρίου 1810 (a/b), πλήρωσε μεροκάματα σε 104 

άνδρες (!), οι οποίοι εργαζονταν όχι όμως σε μία αλλά 

σε πολλές ανασκαφές. Οι εργασίες του Lusieri πρέπει 

να είχαν μεγάλο αντίκτυ-

πο στο εργατικό δυναμικό 

της πόλης των Αθηνών. 

Τα οικονομικά του προ-

βλήματα είναι πλέον τερά-

στια. Ο ίδιος ο Έλγιν, λό-

γω του διαζυγίου του (και 

όχι μόνο), είχε πάρα πολ-

λά χρέη και δεν έστελνε 

τακτικά τα χρήματα που 

του   όφειλε. Ο Lusieri, προ-

κειμένου να μη κάνει «κα-

κή εντύπωση» αναστέλλο-

ντας τις ανασκαφές, συνέ-

χισε κανονικά τις εργασίες 

μέχρις ότου μπορέσει να 

δανειστεί χρήματα (EP7, 

14 Νοεμβρίου 1810, folio 

325). 

Το 1811 και το 1812 οι ανα-

σκαφές στα οικόπεδα κα-

θώς και ο εγκιβωτισμός 

των αρχαιοτήτων  στον Πει-

ραιά συνεχίστηκαν κανο-

νικά. Στις 6 Μαρτίου 1811 

(EP7, folio 333) ανακαλύ-

πτει μία σαρκοφάγο (εικ. 

18), Ρωμαϊκών χρόνων, με 

πολύ όμορφη ανάγλυφη 

διακόσμηση, η οποία ήταν άριστα διατηρημένη. Η 

σαρκοφάγος αυτή σήμερα βρίσκεται στο κεντρικό 

σαλόνι του Broomhall και είναι αδημοσίευτη, όμως 

πρόλαβε να απεικονισθεί στην Αγγλία πριν μεταφερ-

θεί στο Broomhall.

Σ’ αυτόν τον υπομνηματισμό ο Ευστρατιάδης σημείω-

σε τη θέση του σπιτιού του Damtita, εννοώντας Don 

Tita, το παρατσούκλι του Lusieri. Το σπίτι δηλώνεται 

στην ανατολική πλευρά του βράχου της Ακρόπολης, 

ανάμεσα στις εκκλησίες του Αγίου Συμεών και του 

Αγίου Γεωργίου του Βράχου, εκκλησίες που σώζονται 

μέχρι σήμερα (εικ. 17). 

Η οικία του Lusieri βρι-

σκόταν στην περιοχή της 

σημερινής οδού Στράτω-

νος, που παραμένει αδια-

τάραχτη από τα οθωμανι-

κά χρόνια έως σήμερα. Δυ-

στυχώς, μόνον η θέση του   

σπιτιού μπορεί να προσδι-

οριστεί και όχι το ίδιο το 

σπίτι, γιατί 20 περίπου χρό-

νια μετά το θάνατο του Lu-

sieri, στο ίδιο σημείο, εγκα-

ταστάθηκαν οι μάστορες 

της Ανάφης που ήρθαν με 

σκοπό να χτίσουν το πα-

λάτι του Όθωνα. Ο Lusieri 

κατοικούσε εκεί που σήμε-

ρα βρίσκονται τα Αναφι-

ώτικα. 

Από τα αρχεία Έλγιν δεν 

προκύπτει ότι το υπόλοι-

πο του έτους 1809 πραγ-

ματοποίησε ανασκαφές. 

Την περίοδο εκείνη απα-

σχολούσε έως και 36 ερ-

γάτες την εβδομάδα, οι 

οποίοι πιθανόν εγκιβώτι-

ζαν τις αποσπασμένες αρ-

χαιότητες στο «Magazino» 

του Πειραιά. Οι ανασκαφές ξανάρχισαν την 1η Απρι-

λίου 1810. Κατά τη δεύτερη περίοδο (1810-1813) 

ανέσκαψε μόνο σε χωράφια της πόλεως των Αθηνών. 

Στις 7 Οκτωβρίου 1810 (a/b), σύναψε ειδική συμφω-

νία με τον ιδιοκτήτη ενός αγρού, o οποίος αποζημι-

εστάλησαν ως δώρο στον Βοναπάρτη και πήγαν στον 

αδελφό του στη Ρώμη. Δεν είχαν όμως μεγάλο ενδι-

αφέρον. Τα περισσότερα ήταν μικρά και είχαν μόνο 

φύλλα κισσού για στολίδι. Κάποια άλλα έφεραν ανα-

παραστάσεις τέρματος αρματοδρομίας, έμβλημα της 

ζωής που έχει παρέλθει. Ο Fauvel, ενημέρωσε τον 

Υπουργό γράφοντας: «Δεν θεωρώ, Κύριέ μου, αυτή 

την απώλεια πολύ σημαντική».

Η οικία Lusieri
Ο Lusieri μετά την κλοπή, στην προσπάθειά του να 

αποζημιωθεί έγραψε στον Λόρδο Έλγιν ένα μακρο-

σκελές γράμμα 8 σελίδων (EP7, 10 Δεκεμβρίου 1813, 

folio 377-384), περιγράφοντάς του ένα-ένα τα δωμά-

τια του σπιτιού του και τις αρχαιότητες που είχε 

κρύψει μέσα σε αυτά. Για την οικία που κατοικούσε 

ο Lusieri, έχουμε πληροφορίες από τους περιηγητές 

της εποχής. Τα πρώτα χρόνια του στην Αθήνα και 

την περίοδο της αποκοπής των Μαρμάρων διέμενε, 

όπως πολλοί ξένοι, στη Μονή των Καπουτσίνων, 

πληρώνοντας 100 πιάστρα το χρόνο (a/b, 24 Μαΐ-

ου 1802). Το 1803, νοίκιασε ένα παλιό σπίτι τριών 

δωματίων με χαγιάτι, κοντά στην Ακρόπολη. Το σπί-

τι είχε πολύ μεγάλο κήπο που μπορούσαν να κάνουν 

περίπατο μέσα σε αυτόν. Μέσα στον κήπο, ο Lusieri 

έχτισε ένα καινούργιο σπίτι, ισόγειο, τεσσάρων δωμα-

τίων. Αρκετοί περιηγητές το είχαν επισκεφτεί, περι-

γράφοντάς το σε θαυμάσια τοποθεσία. Ο William 

Leake κατέγραψε (Leake 1821, 133) ότι: «Ο Lusieri, 

πριν από μερικά χρόνια, έχτισε ένα σπίτι κάτω από 

το απόκρημνο σημείο του λόφου (της Ακρόπολης), 

αλλά πάνω από την πόλη, εκεί που κάποτε υπήρξε 

το αρχαίο Πρυτανείο». Το 1820, ένα χρόνο πριν τον 

θάνατο του Lusieri, συντάχθηκε ένας χάρτης, ο οποί-

ος σήμερα αποδίδεται στον Πιττάκη. 

Ο Πιττάκης, υπήρξε ο πρώτος επίσημος Αρχαιολόγος 

του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους. Πάνω σ’ αυτόν το 

χάρτη σημείωσε όλα τα σημαντικά μνημεία της επο-

χής εκείνης. Ο αρχικός υπομνηματισμός έχει χαθεί, 

διασώθηκε όμως ο υπομνηματισμός του αρχαιολόγου 

Ευστρατιάδη (Μαλούχου-Νταϊλιάνα 1998, 238-239). 

Τον Οκτώβριο του 1805, ο Βοεβόδας της Αθήνας, 

Mohamed Effendi ανακάλεσε όλες τις άδειες των 

ανασκαφών, στις οποίες ο Lusieri απασχολούσε περί-

που 10 με 12 εργάτες σε ημερήσια βάση. Παρόλη την 

απαγόρευση, οι εργασίες του δεν διακόπηκαν πλή-

ρως. Πιθανόν ανέσκαψε παράνομα έως τις 13 Ιουλί-

ου 1806 (a/b), όταν δωροδοκώντας τον νέο Βοεβόδα 

με ένα τηλεσκόπιο, εξασφάλισε την άδεια να σκάβει 

επισήμως. Κατά το 1806 και 1807, πραγματοποίησε 

ανασκαφές σε τρία οικόπεδα, έως τον Σεπτέμβριο του 

1807 και την εσπευσμένη φυγή του για την Μάλτα. 

Ο Lusieri ανέσκαπτε στην Αθήνα έως την τελευταία 

στιγμή πριν την αναχώρησή του. Το προσωπικό που 

απασχολούσε εκείνη την τελευταία περίοδο είναι 

περίπου 40 άνδρες την εβδομάδα. Οι άνδρες εργάζο-

νταν κυρίως στον εγκιβωτισμό των αρχαιοτήτων στην 

αποθήκη, που ονομάζουν «Magazino», στον Πειραιά. 

Με το ξέσπασμα του Ρωσο-Τουρκικού πολέμου, προ-

κειμένου να σώσει τη ζωή του, ο Lusieri αναχωρεί αιφ-

νιδίως για την Μάλτα. Το σπίτι του σφραγίστηκε και 

οι αρχαιότητες που υπήρχαν σε αυτό δημεύτηκαν από 

τον Βοεβόδα. Μ’ αυτόν τον τρόπο τελείωσε ο πρώτος 

κύκλος ανασκαφών του Lusieri στην Αθήνα. 

Η ανασκαφική δραστηριότητα του Lusieri κατά 
τη δεύτερη περίοδο (1809-1813)
Ύστερα από μεγάλες ταλαιπωρίες στη Μάλτα, επέ-

στρεψε και πάλι στην Αθήνα, δύο χρόνια αργότε-

ρα, στις 31 Αυγούστου του 1809. Ο Λόρδος Byron 

κατέγραψε ότι είχε δημιουργήσει οικογένεια, γιατί 

παντρεύτηκε την κόρη της χήρας του Γάλλου εμπόρου 

Giraud. Κατά την παραμονή του στην Μάλτα γνώρι-

ζε ότι το σπίτι του είχε διαρρηχθεί και οι αρχαιότη-

τες είχαν κλαπεί. 

Ο ανταγωνιστής του Lusieri, ο Γάλλος L.F.S Fauvel, 

μέσω της επιστολής που σώζεται στην Bibliothèque 

Nationale στο Παρίσι (BNF, Manuscrits, ms. fr. 22871, 

f. 162 v° (brouillon d’une lettre de Fauvel au Ministre 

de l’Ιntérieur écrite d’Athènes en 1811), πληροφό-

ρησε τον Υπουργό των Εσωτερικών ότι 120 αγγεία 

Εικ. 17. Απόσπασμα από το Plan d’ Athènes 1820. 
Ευγενική παραχώρηση συλλέκτη κου Στάθη Φινόπουλου

Εικ. 18. Η σαρκοφάγος του Έλγιν. Hitchens 1987, 53. 
Η σαρκοφάγος φέρει πάνω της την επιγραφή ΑΙΛΙΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ 
ΒΕΡΕΝΙΚΙΔΗΣ ΑΙΛΙΟΥ ΖΗΝΩΝΟΣ ΤΟΥ ΕΙΗΓΗΤΟΥ ΥΙΟΣ
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σε ηλικία 67 ετών, την 1η Μαρτίου 1821, όπου και 

πάλι ζητούσε από τον Λόρδο Έλγιν το μισθό του. 

Ο Richard Monckton Milnes περιγράφει γλαφυρά τον 

θάνατό του (Milnes 1834, 129-130): 

«Ο Signor Lusieri, ενεργός πράκτορας αυτής της δου-

λειάς, πέθανε από το σπάσιμο ενός αιμοφόρου αγγείου. 

Το συναίσθημα του λαού ξεσηκώθηκε τόσο πολύ ενα-

ντίον του, ώστε θεώρησαν αναγκαίο να αποκλείσουν το 

σπίτι του, τη νύχτα ιδιαίτερα, γιατί ο ίδιος έζησε αρκε-

τά μόνος του. Την ημέρα του θανάτου του, η γειτονιά 

εξεπλάγη που δεν εμφανίστηκε, παραβίασε την πόρτα, 

και τον βρήκαν κάτω στο πάτω-

μα με αίματα γύρω του και μια 

τεράστια μαύρη γάτα να κάθε-

ται στο στήθος του. Οι άνθρωποι 

μέχρι σήμερα πιστεύουν ότι ήταν 

το εκδικητικό πνεύμα, ο τιμωρός 

των εγκλημάτων του ή αλλιώς η 

μορφή που είχε περιβληθεί από 

τη δική του μαύρη ψυχή. Σύμφω-

να με αυτήν την τελευταία εκδο-

χή, το ζώο σκοτώθηκε ακαριαία». 

Ο Lusieri θάφτηκε στο νεκροτα-

φείο της Μονής των Καπουτσί-

νων, η Μονή καταστράφηκε κατά 

την Επανάσταση και όταν το 1867 

πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές 

γύρω από το μνημείο του Λυσι-

κράτη από την Γαλλική Αρχαιο-

λογική Σχολή, ο τάφος του διαταράχθηκε. 

Σήμερα, στον κήπο της Αγγλικανικής Εκκλησίας σώζε-

ται η μαρμάρινη πλάκα που τον κάλυπτε, η οποία 

μεταφέρθηκε εκεί από τους Άγγλους κατοίκους των 

Αθηνών (εικ. 20).

Κατά την εκτίμησή μου, είναι προφανές πως ο άνθρω-

πος που αρχικά εμπνεύστηκε την αποτύπωση των 

μνημείων της Κλασικής Αθήνας και μέσω αυτής την 

επιρροή στην αισθητική και τις Καλές Τέχνες της 

Αγγλίας, ήταν ο Λόρδος Έλγιν. Η ιδέα αυτή τελικά 

κατέληξε στη διαρπαγή αρχαιοτήτων και τη δημιουρ-

Με αυτόν τον τρόπο κλείνει οριστικά η ανασκαφική 

δραστηριότητα του Lusieri στην Αθήνα. 

Ανακεφαλαιώνοντας, ο Lusieri σε 13 μόλις χρόνια, 

ανάμεσα στα έτη 1800 και 1813, πραγματοποίησε ανα-

σκαφές στην Ακρόπολη, στο Ηρώδειο, στο Διονυσιακό 

Θέατρο, στο μνημείο του Λυσικράτη, στο Στάδιο, στη 

Στοά του Αττάλου, στον Κεραμεικό, στην Πνύκα, στα 

νότια του Λόφου Φιλοπάππου και νοτίως της Ακρο-

πόλεως (εικ. 19). Από το account book του προκύπτει 

ότι ανέσκαψε πολλά χωράφια, έξω από τη δομημένη 

περιοχή της Αθήνας, των οποίων η θέση δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί. 

Από τις ταυτίσεις 

των αρχαιοτήτων 

που απαρτίζουν 

τη Συλλογή Έλ-

γιν προκύπτουν 

εργασίες πιθα-

νόν στο   Ωρολό-

γιο του Κυρρή-

στου, στο σπή-

λαιο του Απόλ-

λωνα Υποακραί-

ου και στον Ναό 

του Ηφαίστου, 

στο Θησείο. 

Με το πρίσμα της 

σημερινής οπτι-

κής, οι πράξεις ανθρώπων σαν τον Lusieri κρίνονται ως 

τυχοδιωκτικές και καταστροφικές, όμως εντάσσονται 

στο πνεύμα μιας ολόκληρης εποχής που έχει ως κοινό 

τόπο τη δίψα για τις αρχαιότητες και τη δημιουργία 

των μεγάλων συλλογών και Μουσείων της Ευρώπης. 

Το Βρετανικό Μουσείο ξεκινά τη δραστηριότητά του 

μετά το 1753 και το Μουσείο του Λούβρου ανοίγει 

τις πόρτες του το 1793, 8 χρόνια πριν έρθει ο Lusieri 

στην Ελλάδα δηλαδή. 

Τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα
Μετά το 1813 και τη λήξη των ανασκαφών, τα τελευ-

Η συνήθης πρακτική των ανασκαφών του ήταν να 

αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης του αγρού που σκαβό-

ταν. Μετά το τέλος της ανασκαφής επανέφεραν το 

χωράφι στην πρότερή του κατάσταση (a/b, 21 Φε-

βρουαρίου 1807). Η αποζημίωση του ιδιοκτήτη δινό-

ταν μία φορά και ήταν συνήθως κατ’ αποκοπήν. Υπήρ-

ξαν όμως και εξαιρέσεις, όπως η συμφωνία για τον 

τεράστιο αγρό της Αθήνας, ο οποίος ανασκάφηκε 

για 3 ολόκληρους μήνες και ο ιδιοκτήτης αποζημιω-

νόταν με 60 παράδες την ημέρα. Οι αποζημιώσεις 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την εθνικότητα του 

οικοπεδούχου: Έλληνες και Αλβανοί ιδιοκτήτες απο-

ζημιώνονται από 

20 έως 30 πιά-

στρα. Οι Τούρκοι 

ιδιοκτήτες λαμ-

βάνουν πολύ λι-

γότερα χρήματα, 

ο εγγονός όμως 

του Κοτζαμπάση 

παίρνει για το οι-

κόπεδό του 250 

πιάστρα (a/b, 10 

Μαΐου 1812).

Σε σχέση με τις 

ανασκαφές των 

χωραφιών, ο Lu-

sieri στο λογιστι-

κό του βιβλίο κα-

τέγραψε με λεπτομέρεια κάθε λογής έξοδο που έκανε, 

δυστυχώς όμως δεν κατέγραψε τις θέσεις στις οποίες 

πραγματοποίησε ανασκαφές. Από τα αρχεία του δεν 

προκύπτει ούτε ο ακριβής αριθμός των αγρών που ανέ-

σκαψε, ούτε η ακριβής τους θέση μπορεί να προσδι-

οριστεί. Από τη δεύτερη περίοδο εργασιών, ανάμεσα 

στα έτη 1810 και 1813, μπορούν να αναγνωριστούν 

ανασκαφές σε τουλάχιστον 10 διαφορετικούς αγρούς 

της πόλεως των Αθηνών. Τελικά, ο Edward Hayes 

από την Μάλτα διέκοψε κάθε επιχορήγηση και ο 

Lusieri αναγκάστηκε να σταματήσει τις ανασκαφές, 

τον Σεπτέμβριο του 1813.

ταία χρόνια της ζωής του έως τον θάνατό του, την 1η 

Μαρτίου 1821, ήταν απελπιστικά. Η οικονομική του 

κατάσταση περιγράφεται από τον ίδιο ως δραματική. 

Δανείζεται με υπέρογκο τόκο για να μπορέσει να ζήσει. 

Κατάφερε όμως, με τα πλοία Tagus και Satellite Brig να 

στείλει στην Αγγλία τα τελευταία μάρμαρα και όλες τις 

αρχαιότητες που είχε βρει στις ανασκαφές. Ας σημειώ-

σουμε πως η φορτωτική του Tagus περιείχε 610 αρχαία 

αγγεία, τα οποία εστάλησαν στην Αγγλία. 

Στα 42 γράμματα, που έχουν σωθεί από εκείνη την 

περίοδο, επαναλαμβάνει στον Λόρδο Έλγιν τα ίδια 

παράπονα, χωρίς απάντηση. Λει-

τουργεί σαν ξεναγός στους πε-

ριηγητές που έρχονται στην Αθή-

να, κυρίως μετά το τέλος των Να-

πολεόντειων Πολέμων. Παράγει 

ολοένα και λιγότερα ζωγραφικά 

έργα, λόγω ηλικίας αλλά και κρί-

σεων ρευματισμών. Στα γράμμα-

τά του ελπίζει να ξεκινήσει ανα-

σκαφές στην Ολυμπία, όμως όλες 

οι επιχορηγήσεις έχουν διακοπεί. 

Για να μπορέσει να ζήσει δανεί-

ζεται με υπέρογκο τόκο 20%. Πε-

ριγράφει νέες τοποθεσίες που θα 

ήθελε να ζωγραφίσει. Ο Λόρδος 

Έλγιν κατά το διάστημα αυτό δεν 

απαντά στα γράμματά του, έτσι 

ώστε ο Lusieri να θεωρεί πως όλα 

τα γράμματα του έχουν χαθεί. Μένει κατάπληκτος, 

όταν το 1819 ο Έλγιν προσπαθεί να λύσει το συμβό-

λαιο αποκλειστικότητας που έχουν συνάψει 20 χρόνια 

πριν, ενώ στην πραγματικότητα έχει σταματήσει να 

παράγει κάτι απτό για το αφεντικό του. Ώς το τέλος 

της ζωής του παραμένει πιστός του ακόλουθος, οργα-

νώνοντας τη συλλογή και τις ανασκαφές και χάνει το 

δικαίωμα να διεκδικήσει μια μικρή σύνταξη σαν ζωγρά-

φος στην κοιλάδα του Demona, στο Νoto της Σικε-

λίας.

Το τελευταίο γράμμα του Lusieri γράφτηκε στις 19 

Φεβρουαρίου 1821, 10 ημέρες πριν τον θάνατό του, 

Εικ. 20. Η ταφική πλάκα του Lusieri στον κήπο 
της Αγγλικανικής ΕκκλησίαςΕικ. 19. I. Τραυλός, Οθωμανική Αθήνα: Οι περιοχές των ανασκαφών του Lusieri
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χρόνως παρουσιάζεται και αβαρία στο πλοίο με εισ-

ροή υδάτων. Τότε ο πλοίαρχος με τον πλοηγό απο-

φασίζουν να επιστρέψουν προς τα Κύθηρα για να 

επισκευάσουν την αβαρία και να περιμένουν να αλλά-

ξει ο καιρός. Έτσι κατευθύνονται προς τον όρμο του 

Αγίου Νικολάου, που ήταν γνωστό αγκυροβόλιο και 

το μικρό λιμάνι του οικισμού του Αυλαίμονα (εικ. 1). 

Κατά την προσπάθεια να αγκυροβολήσουν το πλοίο 

στην είσοδο του μικρού 

λιμένα αυτό παρασύρεται 

και προσκρούει στα βρά-

χια της ακτής με την δεξιά 

πλευρά της πλώρης και βυ-

θίζεται, σχεδόν αμέσως, 

σε βάθος περίπου 22 μέ-

τρων (εικ. 2). Η περιγρα-

φή του συμβάντος από τον 

κυβερνήτη του πλοίου κα-

τά την ανάκριση επιβεβαι-

ώνεται και από τα ευρή-

ματα των πρόσφατων υπο-

βρύχιων ερευνών. Όλοι οι 

επιβαίνοντες στο πλοίο 

(επιβάτες και πλήρωμα) 

διασώζονται βγαίνοντας 

στα βράχια της ακτής και 

περιθάλπονται από τους 

κατοίκους του Αυλαίμονα 

και από το πλήρωμα του 

πλοίου «Ανίκητος», υπό αυ-

στριακή σημαία, το οποίο 

επίσης ήταν αγκυροβολη-

μένο στην περιοχή. Οι ναυ-

αγοί βρίσκουν επίσης ου-

σιαστική βοήθεια στο πρόσωπο του Υποπρόξενου του 

Ηνωμένου Βασιλείου στα Κύθηρα Εμ. Καλούτση, ο 

οποίος διενεργεί και την ανάκριση του συμβάντος και 

μεριμνεί για την έκδοση νέων διαβατηρίων και πιστο-

ποιητικών, αφού οι ναυαγοί είχαν χάσει όλα τα προ-

σωπικά τους αντικείμενα και έγγραφα κατά το συμβάν 

(γενικά για το ναυάγιο και την ιστορία γύρω από την 

ανέλκυση του φορτίου βλ. Leontsinis 2010 και Σακελ-

ον Σεπτέμβρη του 1802, το μπρίκι «Μέντωρ», 

φερόμενο ως ιδιόκτητο πλοίο του Λόρδου Έλγιν, 

φθάνει στον Πειραιά, με εντολή να φορτώσει και να 

μεταφέρει στην Αγγλία, μέσω Μάλτας, δεκαεπτά κι-

βώτια με αρχαιότητες από τα μνημεία της Αθήνας. 

Κυβερνήτης ήταν ο πλοίαρχος William H. Eglen, ενώ 

από το υπόλοιπο πλήρωμα είναι γνωστά τα ονόματα 

του John Macpharlan (ή Macfarlan), λογιστή ή ναύ-

κληρου του πλοίου, του Μα-

νώλη Κωνσταντίνου Μά-

λη, πλοηγού από την Μή-

λο, και τριών ναυτών, του 

John Wigton, του Ross, του 

οποίου έχει διασωθεί μό-

νο το επώνυμο, και ενός 

τρίτου του οποίου το όνο-

μα δεν έχει διασωθεί και 

φέρεται ως καταγόμενος 

από το Γιβραλτάρ. Επί-

σης στο πλοίο επέβαιναν 

οι William Richard Ha-

milton, γραμματέας του 

Λόρδου Έλγιν, ο Λοχαγός 

William Leake, τοπογρά-

φος - αρχαιολόγος, ο Υπο-

λοχαγός John Squire, αξι-

ωματικός του πυροβολι-

κού και ακόμα τρία άτομα, 

που αναφέρονται ως το 

υπηρετικό προσωπικό των 

επιβατών (σε διάφορες 

επιστολές, μετά το ναυά-

γιο του πλοίου, αναφέρε-

ται το όνομα ενός Gia-

como και ενός Peter Gavallo που πρόκειται μάλλον 

για τα δύο από τα τρία αυτά άτομα). Το πλοίο ανα-

χωρεί από τον Πειραιά την 17η Σεπτεμβρίου 1802 

(σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο), με κατεύ-

θυνση προς Νότο και την Μάλτα. Περιπλέει το ακρω-

τήριο Μαλέας και τα Κύθηρα από τον Νότο και κατευ-

θύνεται προς το ακρωτήριο Ταίναρο. Εκεί συναντά 

ισχυρούς δυτικούς - βορειοδυτικούς ανέμους, ενώ συγ-

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ
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Εικ. 2. Άποψη του ναυαγίου του «Μέντορος»
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βαιώθηκε από την έρευνα, καθώς στον χώρο βρέθηκαν 

αρκετά, μικρά κυρίως, τεμάχια φύλλων χαλκού, που 

προέρχονται από αυτήν την επένδυση. Είναι χαρα-

κτηριστική η επιστολή του Εμ. Καλούτση προς τον 

Χάμιλτον, στον οποίο ζητεί να παρέμβει προς τον 

Λόρδο Έλγιν, ώστε να του δοθεί η άδεια να αφαιρέ-

σει και ανελκύσει τα φύλλα χαλκού από το πέτσωμα 

του πλοίου. Στο βορειοανατολικό τμήμα του διατηρη-

μένου σκαριού υπάρχει ένας συσσωματωμένος σωρός 

λίθων, που σχετίζονται μάλλον με μέρος του έρματος 

του πλοίου. Ο χώρος αυτός ταυτίζεται με την πρύμνη 

του πλοίου και εκεί βρέθηκαν όπλα, πολλά μολύβδινα 

βόλια και προσωπικά αντικείμενα των επιβατών και 

του πληρώματος του πλοίου.

Shaw Stewart», με κυβερνήτη τον Πλοίαρχο George 

Parry και την σκούνα «Reynard» (Leontsinis, 2010, 

264).

Μετά την πρώτη αυτή ναυαγιαιρεσία, ακολούθησαν 

και άλλες έρευνες και αυτοψίες στον χώρο του ναυα-

γίου, που σχετίζονται με την περιρρέουσα φημολογία 

ότι υπάρχουν ακόμα «μάρμαρα» στο χώρο του ναυα-

γίου. Ήδη το 1875, Καλύμνιοι σφουγγαράδες αναφέ-

ρουν ότι είδαν μάρμαρα στον βυθό και οργανώνεται 

τότε αυτοψία από τον Παναγιώη Σταματάκη, Έφορο 

Πελοποννήσου, κατ’ εντολήν του Στέφανου Κουμα-

νούδη, Προέδρου της Αρχαιολογικής Εταιρείας και 

Υπουργού Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύ-

σεως. Η έρευνα αυτή αποτελεί ίσως και την πρώτη 

υποβρύχια έρευνα, με παρουσία αρχαιολόγου, στην 

Ελλάδα (Σακελλαράκης 2013). Σχεδόν 100 χρόνια 

αργότερα, τον Νοέμβριο του 1976, κατά τη διάρκεια 

των ερευνών από τον πλοίαρχο J.-Y. Cousteau, στο 

ναυάγιο των Αντικυθήρων και με τη συμμετοχή του 

αρχαιολόγου του Υπουργείου Πολιτισμού Λάζαρου 

Κολώνα, μεταβαίνουν στον Αυλαίμονα και εντοπί-

ζουν τον χώρο του ναυαγίου, όμως, επειδή το ενδια-

φέρον της αποστολής επικεντρώνονταν στο αρχαίο 

ναυάγιο των Αντικυθήρων, δεν γίνεται καμία περαι-

λαράκης 2013). Όταν ενημερώνεται ο Λόρδος Έλγιν 

για το περιστατικό δίνει εντολή στον Χάμιλτον να 

παραμείνει στο Κύθηρα, για όσο διάστημα απαιτηθεί, 

ώστε να ασχοληθεί με την ανέλκυση του φορτίου του 

πλοίου και των κιβωτίων με τις αρχαιότητες. Για τον 

σκοπό αυτό προσλαμβάνεται μία ομάδα Καλύμνιων 

σφουγγαράδων, που δραστηριοποιούνταν στην περι-

οχή την περίοδο αυτή. Για την ανέλκυση του φορτίου, 

οι σφουγγαράδες χρειάσθηκε να καταστρέψουν ένα 

μεγάλο τμήμα του πλοίου, ώστε να μπορέσουν να 

εισέλθουν στο εσωτερικό του πλοίου και στα αμπάρια 

του. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, πέρα από 

τα κιβώτια με τις αρχαιότητες, ανελκύσθηκε και ένα 

μεγάλο μέρος του εξαρτισμού του πλοίου (βοηθητικές 

βάρκες, πανιά, σχοινιά, κανόνια, προσωπικά αντικεί-

μενα, κ.ά.). Την 24η Οκτωβρίου 1804, δύο χρόνια 

μετά το ναυάγιο, ο Giovanni Battista Lusieri, σχεδια-

στής και ένας από τους έμπιστους του Λόρδου Έλγιν, 

ανακοινώνει με επιστολή του την ολοκλήρωση των 

εργασιών και ότι πλέον μπορεί να οργανωθεί η μετα-

φορά των κιβωτίων στην Μάλτα και στη συνέχεια 

στην Αγγλία. Με εντολή του Ναυάρχου Νέλσον, ύστε-

ρα από αίτημα του Λόρδου Έλγιν, η μεταφορά του 

φορτίου οργανώνεται την 16 Φεβρουαρίου 1805 από 

την φορτηγίδα υπό Βρετανική σημαία, «The Lady 

τέρω έρευνα ή κατάδυση στον χώρο. Τον Ιούλιο 

1980, διενεργείται η πρώτη πιο συστηματική έρευνα 

στο ναυάγιο από το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολο-

γικών Ερευνών. Τότε διενεργείται μικρής έκτασης 

και διάρκειας υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα και 

ανασκαφή στον χώρο του ναυαγίου και διερευνάται 

ένα τμήμα του κύτους του πλοίου (Λιανός 1983). Το 

1984, κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων 

διενεργεί εκ νέου αυτοψία στο ναυάγιο, ύστερα από 

φήμες ότι υπάρχουν ακόμα μάρμαρα χωρίς να εντο-

πισθεί κάτι ιδιαίτερο. Το 2007, ο χώρος του ναυαγί-

ου κηρύσσεται ως ενάλιος αρχαιολογικός χώρος, από 

το Υπουργείο Πολιτισμού και το 2009, μερικές μέρες 

πριν τα εγκαίνια του Νέου Μουσείου της Ακρόπο-

λης, κυκλοφορούν εκ νέου φήμες ότι υπάρχουν ακό-

μα «μάρμαρα» στο βυθό. Η Εφορεία Εναλίων Αρχαι-

οτήτων διενεργεί νέα αυτοψία στον χώρο, και πάλι 

κατά τη διάρκεια της σύντομης αυτής έρευνας δεν 

εντοπίζονται «μάρμαρα» ή αρχαιότητες. Τέλος, από 

το 2011 έως το 2013 και το 2015, διενεργείται από 

την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων η πλέον συστη-

ματική υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα και ανασκα-

φή στο ναυάγιο, με τη συμβολή και χρηματοδότηση 

του Ιδρύματος Kytherian Research Group Inc και τη 

χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου.

Από τις έρευνες αυτές έχουν προκύψει πολλά στοι-

χεία τόσο για το πλοίο και τους επιβάτες του, όσο 

και για το φορτίο που μετέφερε το πλοίο πέραν των 

αρχαιοτήτων. Αρχικά, από το σκαρί του πλοίου, έχει 

αποκαλυφθεί και διασώζεται σε αρκετά καλή κατά-

σταση, ένα τμήμα μήκους 10,60 μ και πλάτους 5,70 

μ., που αντιστοιχεί περίπου στο 25% των υφάλων 

του (εικ. 3). Πρόκειται για ένα μέρος της τρόπιδας 

του πλοίου καθώς και του παστώματος και των νομέ-

ων του αριστερού πρυμναίου τμήματός του. Το πλοίο 

ήταν καταχωρημένο στο μητρώο της Lloyd’s του 1801 

και τότε ήταν 13 ετών, νηολογημένο στο Λονδίνο 

ως εμπορικό πλοίο με χωρητικότητα 114 τόνους και 

φέροντα οπλισμό 6-12 κανονιών. Ήταν δε γενικά σε 

καλή κατάσταση. Τα ύφαλα του πλοίου ήταν καλυμ-

μένα εξωτερικά με φύλλα χαλκού, γεγονός που επιβε-

Εικ. 4. Οι δύο κλεψύδρες, που βρέθηκαν στο ναυάγιο

Εικ. 5. Άνω τμήμα ναυτικού διαβήτη

Εικ. 3. Φωτομωσαϊκό του σκαριού του πλοίου «Μέντωρ» στον βυθό του όρμου του Αγίου Νικολάου στα Κύθηρα
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ντα (εικ. 6), που ίσως ανήκε στον Υπολοχαγό John 

Squire, ο οποίος ήταν αξιωματικός του πυροβολικού, 

ένα φορητό και δύο επιτραπέζια μελανοδοχεία, μία 

φορητή πυξίδα με χρυσή αλυσίδα κατασκευασμένη στο 

Λονδίνο και άλλα μικροαντικείμενα, όπως τρία μικρά 

γυάλινα φιαλίδια αρωμάτων (εικ. 7) και μία οστέινη 

βούρτσα για τον καθαρισμό των δοντιών. Ακόμα στα 

προσωπικά αντικείμενα συγκαταλέγονται ένα χρυσό 

νόμισμα Ουτρέχτης (1788) και ένα χρυσό Ισπανικό 

νόμισμα του Φερδινάνδου VI (1758) (εικ. 8) καθώς και 

αρκετά οθωμανικά και αραβικά νομίσματα. Βρέθηκαν 

ακόμη ένας σημαντικός αριθμός φιαλών και γυάλινων 

και πορσελάνινων σκευών, τα οποία μπορούν να σχε-

τισθούν είτε με τα σκεύη που χρησιμοποιούνταν στο 

πλοίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, είτε ανήκαν στην 

οικοσκευή ενός από τους επιβάτες. Στην εσωτερική 

μάλλον διακόσμηση του πλοίου πρέπει να ενταχθούν 

μία χάλκινη βάση και μία υποδοχή κηροπηγίου καθώς 

Από τα αντικείμενα που έχουν μέχρι τώρα ανελκυσθεί 

υπάρχουν ορισμένα που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα 

και τον εξαρτισμό του πλοίου, όπως το κάτω τμήμα 

της πυξίδας του πλοίου, δύο χρονομετρικές κλεψύδρες 

(εικ. 4), ένα όργανο που χρησιμοποιούνταν για την 

χρονομέτρηση της βάρδιας και για τον υπολογισμό 

της ταχύτητας του πλοίου, το άνω τμήμα ενός ναυτι-

κού διαβήτη (εικ. 5), αλλά και ο δίσκος μίας μεγάλης 

ξύλινης τροχαλίας. Υπάρχουν επίσης αντικείμενα που 

έχουν σχέση με τη διαβίωση στο πλοίο και προσωπι-

κά αντικείμενά των επιβατών ή και του πληρώματος, 

όπως ένας μεγάλος αριθμός μεταλλικών και οστέινων 

κομβίων ενδυμάτων, αφού τόσο οι επιβάτες όσο και 

το πλήρωμα έχασαν, κατά τη βύθισή του πλοίου, όλα 

τα προσωπικά τους είδη, δύο φορητά ρολόγια τσέ-

πης, το ένα από τα οποία φέρει το όνομα του κατα-

σκευαστή Robert Corvan, ένας σφραγιδόλιθος από 

κόκκινο γυαλί με απεικόνιση πυροβόλου σε κιλλίβα-

ανελκύσουν την πλειονότητα των αντικειμένων που 

βρισκόταν στα αμπάρια του. Παρόλα αυτά, ορισμένα 

αντικείμενα που βρέθηκαν στη διάρκεια των πρόσφα-

των ερευνών, είναι προφανές ότι ανήκαν σε συλλογές 

μικρότερης αξίας, πιθανώς των επιβατών του πλοίου. 

Έτσι βρέθηκαν και ανελκύσθηκαν βασικά από την 

περιοχή της πρύμνης του πλοίου εννέα σχιστολιθικές 

πλάκες με απολιθώματα φυτών και ιχθύων (εικ. 10). 

Ένα σύνολο δεκαεννέα αρχαίων νομισμάτων διαφό-

ρων εποχών και περιόδων, ανάμεσα στα οποία και 

ένα ασημένιο νόμισμα Μεγάλου Αλεξάνδρου (εικ. 11). 

Ένα σύνολο τεσσάρων ενσφράγιστων λαβών ροδια-

κών αμφορέων (εικ. 12), που χρονολογούνται επίσης 

σε διάφορες εποχές και τέλος, το 2013, ανασύρθηκαν 

επίσης από τον χώρο του ναυαγίου και δύο θραύσμα-

τα αιγυπτιακών γλυπτών. Πρόκειται για ένα θραύσμα 

κοιλιακής χώρας φαραωνικού αγάλματος (εικ. 13), 

που χρονολογείται στην περίοδο του Νέου Βασίλειου 

και αρκετοί γυάλινοι κρύσταλλοι σε διάφορα σχήμα-

τα, όπως σταγονόσχημοι, ακτινοειδείς ή φακοειδείς, 

διακοσμητικά στοιχεία φωτιστικών πολυελαίων. Από 

τον οπλισμό του πλοίου, αν και τα κανόνια του είχαν 

ανελκυσθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης ναυαγιαιρε-

σίας σύμφωνα και με τις καταγραφές, εντοπίσθηκαν 

ορισμένες οβίδες των κανονιών, καθώς και τρεις μεταλ-

λικές ρόδες ενός μικρού κιλλίβαντα. Ακόμα βρέθηκαν 

τρεις πιστόλες με ανάφλεξη από πυριτόλιθο δυτικής 

τεχνοτροπίας (εικ. 9) και ένας αρκετά μεγάλος αριθμός 

μολύβδινων σφαιρών τουλάχιστον έξι διαφορετικών 

διαμετρημάτων και αρκετοί πυριτόλιθοι (τσακμακό-

πετρες) για την ανάφλεξη των όπλων. 

Όσον αφορά στο φορτίο του πλοίου, είναι πλέον 

βέβαιο ότι το σύνολο του κύριου φορτίου ανελκύσθη-

κε κατά την αρχική ναυαγιαιρεσία. Η θέση του ναυ-

αγίου έδωσε τη δυνατότητα στους σφουγγαράδες να 

Εικ. 8. Χρυσό νόμισμα του Φερδινάνδου VI (1758) Εικ. 9. Πιστόλι ανάφλεξης με πυριτόλιθο

Εικ. 6. Σφραγιδόλιθος με παράσταση πυροβόλου Εικ. 7. Γυάλινα φιαλίδια αρωμάτων Εικ. 10. Λεπτομέρεια σχιστολιθικής πλάκας με απολίθωμα ιχθύος Εικ. 12. Ενσφράγιστη λαβή ροδιακού αμφορέα 
(ΕΠΙ ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΠΑΝΑΜΟΥ), περ. 152 π.Χ.

Εικ. 11. Αρχαίο νόμισμα από την περιοχή της πρύμνης του πλοίου Εικ. 13. Θραύσμα φαραωνικού αγάλματος
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* Στην έρευνα συμμετείχαν αρχαιολόγοι, τεχνικοί, επαγ-

γελματίες δύτες, εργατοτεχνίτες, μηχανολόγοι, συντηρη-

τές και συγκεκριμένα οι Αλέξανδρος Τούρτας, Δημήτρης 

Δημητρίου, Θεοτόκης Θεοδούλου, Brendan Foley, Κοσμάς 

Κορωναίος, Γιάννης Φαρδούλης, Gemma Smith, Phil Short, 

Αριστείδης Μιχαήλ, Μανώλης Τζεφρόνης, Scott Lemoth, 

Λουι Μερσενιέ, Πέτρος Τσαμπουράκης, Θεμιστοκλής 

Τρουπάκης, Άγγελος Τσοπανίδης, Μανουήλ Κουρκουμέλης 

και οι οδηγοί της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Γιώργος 

Κωνσταντόπουλος και Χαράλαμπος Μαργαρώνης. Οι υπο-

βρύχιες φωτογραφίες είναι του Γιάννη Φαρδούλη, το φωτο-

μωσαϊκό επιμελήθηκε ο Αλεξ. Τούρτας και οι φωτογραφίες 

των ευρημάτων είναι του Πέτρου Βεζυρτή. Η συντήρηση 

των ευρημάτων έγινε στα εργαστήρια της ΕΕΑ από τον 

Άγγελο Τσοπανίδη και την Αντιγόνη Λεάκου.

εν είναι μόνον ο γλυπτός διάκοσμος των μνη-

μείων της Ακρόπολης που υπέστη την λεη-

λασία από τους πράκτορες του λόρδου Elgin την 

περίοδο 1801-1804. Xαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά 

μέλη των μνημείων, μάρτυρες της τέχνης της αρχαί-

ας αρχιτεκτονικής και της απαράμιλλης δεξιοτεχνί-

ας των αρχαίων τεχνιτών, βρίσκονται σήμερα στο 

Βρετανικό Μουσείο. Τα 

μέλη αυτά άλλοτε αποσυ-

ναρμολογήθηκαν από τα 

μνημεία, και άλλοτε βρέ-

θηκαν στο έδαφος, όπου 

είχαν καταπέσει από προ-

ηγούμενες καταστροφές.

Είναι χαρακτηριστικό αυ-

τό που αναφέρεται στο 

συνταχθέν το 1815, από 

τον αρχαιοδίφη, περιηγη-

τή, διπλωμάτη και ιδιαίτε-

ρο γραμματέα του Elgin 

(St. Clair 1998) William 

Richard Hamilton Memo-
randum on the subject of 
the Earl of Elgin’s pursuits 
in Greece: «Ο Παρθενών, 

ανεξάρτητα από την αξία 

του γλυπτικού του διακό-

σμου, αποτελεί το τέλειο 

μνημείο της Δωρικής αρ-

χιτεκτονικής. Ο λόρδος 

Elgin, θεώρησε ότι θα ήταν 

ιδιαίτερα σημαντικό για 

την τέχνη να διασώσει αυ-

θεντικά δείγματα των με-

λών αυτού του οικοδομήματος ... έτσι, όχι μόνον ο 

γλύπτης θα μπορούσε να ευεργετηθεί μελετώντας κάθε 

δείγμα της τέχνης του, αλλά και ο αρχιτέκτονας θα 

μπορούσε να εξετάσει κάθε λεπτομέρεια του οικοδο-

μήματος» (Hamilton 1815). Η διαρπαγή των αρχιτε-

κτονικών μελών, όπως και αυτή των γλυπτών, αποδί-

δεται σε προσπάθεια διάσωσής τους. Η απομάκρυνση 

τους, που σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιήθη-

κε με βάρβαρο τρόπο, προκαλώντάς τους σημαντικές 

φθορές, αποστέρησε τα μνημεία από βασικά στοιχεία 

του δομικού τους ιστού, καθιστώντας τα περισσότερο 

ευάλωτα στις μελλοντικές φυσικές δράσεις, αλλά και 

από δομικά στοιχεία απαραίτητα για τις μελλοντικές 

αναστηλώσεις. Η επανένταξή τους στα μνημεία, για 

λόγους μορφικής ολοκλή-

ρωσης ή επαύξησης της 

στατικής επάρκειάς τους, 

ήταν ένα από τα σοβαρό-

τερα ζητήματα που αντι-

μετώπισε η Επιτροπή Συ-

ντηρήσεως Μνημείων Ακρο-

πόλεως (ΕΣΜΑ) από την 

έναρξη της αποκατάστα-

σης του Ερεχθείου, του 

πρώτου μνημείου από το 

οποίο ξεκίνησαν οι επεμ-

βάσεις την δεκαετία του 

1980. 

Ο κατάλογος των ακέραι-

ων αρχιτεκτονικών μελών 

και θραυσμάτων του Ερε-
χθείου που βρίσκονται στο 

Βρετανικό Μουσείο είναι 

μεγάλος (Μελέτη Ερεχθεί-

ου 1977, Μάντης 1997, 

Smith 1892, 235-238). 

Μεταξύ αυτών περιλαμ-

βάνονται, αρχιτεκτονικά 

μέλη της βορειοανατολι-

κής γωνίας του μνημείου, 

η οποία είχε ακρωτηρια-

σθεί κυριολεκτικά από τις ενέργειες των πρακτόρων 

του Elgin: ο βορειοανατολικός κίονας με το κιονόκρανό 
του, το βορειότερο επιστύλιο της ανατολικής κιονοστοι-
χίας, το επίκρανο της ανατολικής παραστάδας του βόρει-
ου τοίχου και τμήμα του ανατολικότερου επιστυλίου του 
βόρειου τοίχου. Στα ακέραια αρχιτεκτονικά μέλη και 

θραύσματα περιλαμβάνονται επίσης τρεις αγελαίες 

(1570-1070) και ένα δεύτερο θραύσμα, που ανήκει σε 

ανάγλυφη στήλη του θεού Ρα. Το θραύσμα χρονολο-

γείται μάλλον στην ύστερη Πτολεμαϊκή περίοδο (1ος 

αι. π.Χ.). Τα δύο αυτά θραύσματα, κατά πάσα πιθα-

νότητα, βρίσκονταν στο πλοίο ως έρμα, μία πρακτική 

ιδιαίτερα συχνή την περίοδο αυτή.

Η έρευνα στο ναυάγιο του «Μέντορα» βρίσκεται ακό-

μα σε εξέλιξη. Η μελέτη των ευρημάτων και των στοι-

χείων που έχουν προκύψει από την έρευνα, θα βοη-

θήσουν να γίνει περισσότερο κατανοητή μία πλευρά 

από το τραγικότερο περιστατικό της σύγχρονης πολι-

τιστικής ιστορίας της Ελλάδας, αυτού της αρπαγής 

των αρχαιοτήτων από τον Λόρδο Έλγιν. Η συστη-

ματική έρευνα του ναυαγίου του «Μέντορα» αποτε-

λεί και μία επιπλέον απόδειξη του ενδιαφέροντος από 

την πλευρά της Ελληνικής Πολιτείας όχι μόνο για τη 

δίκαιη διεκδίκηση της επιστροφής των αρχαιοτήτων, 

αλλά και όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με 

το συγκεκριμένο περιστατικό. Η Εφορεία Εναλίων 

Αρχαιοτήτων, με την βοήθεια και την συμπαράστα-

ση τόσο του Ιδρύματος Kytherian Research Group Inc 

των απόδημων Κυθηρίων από την Αυστραλία, όσο και 

του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, έχει διενεργήσει ένα 

σημαντικό έργο στο ναυάγιο, συμβάλλοντας με αυτό 

τον τρόπο και στην προβολή της δίκαιης διεκδίκησης. 

Τέλος, ουσιαστική είναι και η συμβολή όλων όσων συμ-

μετέχουν ή συμμετείχαν στην έρευνα με κάθε τρόπο.*
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Κουρκουμέλης Δ. 2011, «Οι θαλασσινοί ορίζοντες του Αγίου 

Γεωργίου στο Βουνό», στο Γιάννης Σακελλαράκης, Κύθηρα. 

Το Μινωικό Ιερό Κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό. 1. 

Τα προανασκαφικά και η ανασκαφή, Βιβλιοθήκη της εν Αθή-

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

Μαίρη Ιωαννίδου
Πολιτικός Μηχανικός, Επίτιμη Διευθύντρια της ΥΣΜΑ, Μέλος του ΔΣ της ΕΦΑ

Εικ. 1-2. Η ανατολική πλευρά του Ερεχθείου πριν και μετά την 
αναστήλωση της ΒΑ γωνίας κατά την επέμβαση των ετών 1979-1987

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ
«ΜΕΝΤΩΡ» (1802) ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ
«ΜΕΝΤΩΡ» (1802) ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Δ
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επικρανίτιδες και θραύσματα μιας ακόμα, θραύσμα-

τα του επικράνου της ΝΑ παραστάδας, φατνώματος 

της ανατολικής πρόστασης, φατνώματος της βόρειας 

πρόστασης, πλαισίου παραθύρου, κυμάτιου επικράνου 

του τοίχου της νότιας πρόστασης, οριζόντιου γείσου 

του δυτικού τοίχου και κυματίου από το εσωτερικό της 

πρόστασης των Καρυατίδων.

Στη «Mελέτη Αποκαταστάσεως του Ερεχθείου», που 

εκπονήθηκε την περίοδο 1975-1977 από το προσω-

πικό του Τεχνικού Γραφείου Ακροπόλεως με την επο-

πτεία των μελών της ΕΣΜΑ, προβλέπεται η συμπλή-

ρωση της βορειοανατολικής γωνίας του μνημείου, με 

την ανατοποθέτηση του βορειότερου ανατολικού κίονα 

και των μελών του υπερκείμενου θριγκού. Η συμπλή-

ρωση αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να απο-

κατασταθεί η αρχική στατική λειτουργίας της περιοχής 

με τη συνεργασία του βόρειου τοίχου με την ανατο-

λική κιονοστοιχία, αλλά και η μορφή της ανατολικής 

πρόστασης που αποτελεί μια από τις κύριες όψεις του 

μνημείου (εικ. 1-2). Τη γεμάτη αισιοδοξία και μεγάλες 

προσδοκίες εποχή της Μεταπολίτευσης, θεωρήθηκε 

ότι η χρονική συγκυρία ήταν μοναδική για την επι-

στροφή και επανένταξη στο Ερέχθειο των αρχιτεκτο-

νικών μελών που ήταν αναγκαία για την ακεραιότητά 

του. Τα μέλη του Τεχνικού Γραφείου Ακροπόλεως, 

νέοι επιστήμονες όλοι (οι αρχιτέκτονες Α. Λαζαρίδου, 

Η. Μουτόπουλος, Α. Παπανικολάου και Α. Τζάκου, 

οι πολιτικοί μηχανικοί Κ. Ζάμπας, Μ. Ιωαννίδου και 

Δ. Μονοκρούσος και η αρχαιολόγος Φ. Μαλλούχου-

Tufano) δεν διστάζουν να θέσουν τον Μάρτιο του 

1977 το θέμα της επιστροφής των αρχιτεκτονικών 

μελών του Ερεχθείου που βρίσκονται σε ξένα μουσεία, 

προκειμένου να αποκατασταθεί η αυθεντικότητα του 

μνημείου, με κύριο επιχείρημα το ότι αυτά δεν είναι 

δυνατόν να υφίστανται αυτοτελώς, όπως τα γλυπτά, 

αλλά αποκτούν την υπόστασή τους όταν είναι ενταγ-

μένα στα μνημεία από τα οποία προέρχονται. Την 

σχετική αναφορά τους, με τίτλο «Σχετικά με την επι-

στροφή αρχιτεκτονικών μελών (ή αντιγράφων αυτών) 

του Ερεχθείου που βρίσκονται σε ξένα Μουσεία», που 

υποβάλλουν στην ΕΣΜΑ με ημερομηνία 17.3.1977, 

συνοδεύει κατάλογος με 11 αρχιτεκτονικά μέλη και 

θραύσματα του Ερεχθείου που βρίσκονται στο Βρετα-

νικό Μουσείο, ένα στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου και 

ένα στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. 

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επιστροφή σε 

αυτή τη φάση, προτείνουν τη χρησιμοποίηση αντι-

γράφων τους, με εξασφάλιση όμως της δυνατότητας 

αντικατάστασής τους σε περίπτωση επιστροφής των 

αυθεντικών μελών (Αρ. πρωτ. ΟΕΣΜΑ 68/17.3.1977). 

Το αίτημα για την επιστροφή των αρχιτεκτονικών 

μελών του Ερεχθείου τίθεται εκ νέου από τον Αλέκο 

Παπανικολάου, διευθυντή του έργου αποκαταστάσε-

ως του Ερεχθείου στις 10 Μαρτίου του 1982 (Παπα-

νικολάου 1982 [Επιστροφή των Ελγινείων από το 

Βρεττανικό Μουσείο]), όταν η επέμβαση είναι σε πλή-

ρη εξέλιξη. Ο Αλέκος Παπανικολάου απευθύνει την 

αναφορά του στην τότε Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα 

Μερκούρη, μέσω της Εφορείας Ακροπόλεως, με αίτη-

μα να ζητήσει η Ελληνική Κυβέρνηση «επίμονα» την 

επιστροφή των αρχιτεκτονικών μελών του Ερεχθείου, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση 

της βορειοανατολικής γωνίας του μνημείου, και την 

συνοδεύει με κατάλογο των ζητούμενων αρχιτεκτονι-

κών μελών (εικ. 3). Τον Μάιο του 1983, ενώ έχει ήδη 

αποφασισθεί από την ΕΣΜΑ η αποκατάσταση της 

βορειοανατολικής γωνίας με αντίγραφα των μελών 

που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο από τεχνητό 

λίθο, και έχουν ήδη παραγγελθεί αυτά από τον Μάρ-

τιο του 1983, ο Κώστας Ζάμπας, υπεύθυνος πολιτι-

κός μηχανικός του έργου, μεταφέρει την επιθυμία του 

καθηγητή του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και συμ-

βούλου της Unesco, R. Mainstone, να μεσολαβήσει για 

το θέμα αυτό προς τον Έφορο του Βρετανικού Μου-

σείου (Ζάμπας 1983 [Επιστροφή και επανένταξη στο 

Ερέχθειο των αρχιτεκτονικών μελών που βρίσκονται 

στο Βρετανικό Μουσείο]). Η πρόταση, τίθεται υπόψη 

της τότε Υπουργού Πολιτισμού Μ. Μερκούρη.

Τελικά, τα αντίγραφα των μελών της βορειοανατολι-

κής γωνίας φθάνουν από το Βρετανικό Μουσείο τον 

Φεβρουάριο του 1984, έναντι του συνολικού ποσού 

των 30.850 στερλινών! (Ανατρέχοντας στις ισοτιμίες 

της εποχής εκείνης, το ποσό αυτό μεταφράζεται σε 

6.900.000 δρχ., το οποίο αντιστοιχεί σήμερα σε 20.250 

περίπου ευρώ). Τα ελλείποντα αρχιτεκτονικά μέλη της 

γωνίας (το ανατολικό επιστύλιο της βόρειας πλευράς 

–τμήμα του οποίου εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο–, 

ο υπερκείμενος λίθος της ζωφόρου, το γωνιαίο βορειο-

ανατολικό οριζόντιο γείσο 

με την αρχή του καταέτιου), 

κατασκευάζονται από νέο 

μάρμαρο. Στον βόρειο τοί-

χο του μνημείου κατασκευ-

άζεται και τοποθετείται το 

επιστύλιο από νέο μάρμα-

ρο πάνω από ένα νέο λίθο 

της επικρανίτιδας, αμέσως 

μετά το αντίγραφο του επι-

κράνου που εκτίθεται στο 

Βρετανικό Μουσείο. 

Κατά την αποκατάσταση 

της ΒΑ γωνίας του Ερεχθεί-

ου, αποκρυσταλλώθηκε, η 

αναστηλωτική δεοντολογία 

της ΕΣΜΑ όσον αφορά την 

αντικατάσταση ελλειπόντων 

από το μνημείο μελών: αντι-

κατάσταση μελών που σώζο-

νται μεν, αλλά εκτός μνημεί-

ου, (όπως τα μέλη που εκτί-

θενται στο Βρετανικό Μου-

σείο) με εκμαγεία από χυτό 

υλικό (Μαλλούχου-Tufano 

2012), που αναπαράγουν πιστά την κατάσταση διατή-

ρησης των πρωτότυπων μελών, αντικατάσταση μελών 

που δεν σώζονται, αλλά που είναι απαραίτητο να τοπο-

θετηθούν στο μνημείο, με νέα κατασκευασμένα με το 

ίδιο με το αρχικό υλικό. Η αρχή αυτή, που εφαρμόσθηκε 

πλήρως κατά την αποκατάσταση του Ερεχθείου, χρει-

άσθηκε να διαφοροποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις, 

στις αναστηλωτικές επεμβάσεις των άλλων μνημείων, 

για λόγους που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια.

Δύο αρχιτεκτονικά μέλη της βόρειας κιονοστοιχίας του 

Παρθενώνα, ένα κιονόκρανο και ένας σπόνδυλος, λάφυρα 

της επιχειρήσεως του λόρδου Elgin, περιλαμβάνονται 

ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά μέλη των μνημείων του 

Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο 

(Smith 1892, Μπούρας 1983). (Τον κατάλογο συμπλη-

ρώνουν δύο θραύσματα γείσων και ένα ακέραιο καθώς 

και δύο θραύσματα ακρο-

κέραμων). Τα μέλη αυτά 

πρέπει να βρίσκονταν, όπως 

και τα υπόλοιπα πεσόντα 

από την έκρηξη του 1687 

μέλη, στη βόρεια περιοχή 

του Παρθενώνα από όπου 

και απομακρύνθηκαν, μάλ-

λον κατά το 1802. Για την 

ευκολότερη μεταφορά του, 

το κιονόκρανο είχε τεμα-

χισθεί από το συνεργείο 

του Λόρδου Elgin σε δύο 

περίπου συμμετρικά τμή-

ματα με πριονισμό (εικ. 4). 

Στο Βρετανικό Μουσείο 

τα δύο θραύσματα του κιο-

νοκράνου και ο σπόνδυλος 

(που αποτελεί τον τελευ-

ταίο σπόνδυλο κίονα) εί-

χαν συντεθεί σε ένα σύνο-

λο, εδραζόμενο σε λίθινη 

βάση (εικ. 4). 

Το θέμα της επιστροφής 

των δύο λίθων της βόρειας 

κιονοστοιχίας τίθεται για πρώτη φορά το 1927, κατά 

την περίοδο κατά την οποία αυτή αναστηλώνεται από 

τον Νικόλαο Μπαλάνο. Ο Ιωάννης Γεννάδιος, λόγιος, 

διπλωμάτης και υπέρμαχος των εθνικών συμφερόντων, 

στο βιβλίο του «Ο Λόρδος Έλγιν και οι προ αυτού 

ανά την Ελλάδα και τας Αθήνας ιδίως αρχαιολογή-

σαντες επιδρομείς 1440-1837: Ιστορική και αρχαιο-

λογική πραγματεία», αναφέρει ότι, σε συνεννόηση με 

τον Νικόλαο Μπαλάνο, αναλαμβάνει την διενέργεια 

Εικ. 4. Το κιονόκρανο του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο 
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Εικ. 3. Το επιστύλιο της ανατολικής κιονοστοιχίας του Ερεχθείου 
στο Βρετανικό Μουσείο
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εμπιστευτικών διαπραγματεύσεων με τον τότε Διευ-

θυντή του Βρετανικού Μουσείου Sir Fr. Kenyon, με 

τον οποίο είχε πολύχρονη γνωριμία, για την επιστρο-

φή των δύο αρχιτεκτονικών μελών, προκειμένου αυτά 

να αναστηλωθούν στη βόρεια κιονοστοιχία. Διαβεβαι-

ώνει τον Sir Fr. Kenyon, ότι δεν υπάρχει περίπτωση 

να ζητηθούν, μετά την παράδοση των ως άνω μελών, 

και άλλα μέλη ή γλυπτά του Παρθενώνα (Γεννάδι-

ος 1930). Εν τούτοις, και ενώ οι διαπραγματεύσεις, 

έβαιναν ομαλώς, δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Και-

ροί» επιστολή τους τέως διευθυντού Ακροπόλεως Α. 

Φιλαδελφέως, με αίτημα την απόδοση αρχιτεκτονικών 

μελών του Ερεχθείου (του κίονα και της Καρυάτιδας). 

Η επιστολή αυτή, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων 

στον βρετανικό τύπο, επηρέασε –κατά την άποψη του 

Γεννάδιου–, την Εφορευτική Επιτροπή (Trustees) του 

Βρετανικού Μουσείου, η οποία απέρριψε το αίτημα 

επιστροφής των μελών του Παρθενώνα. 

Προκειμένου να αντιμετωπίσει την έλλειψη των με-

λών αυτών, ο Μπαλάνος κατασκεύασε ένα κιονόκρα-

νο από νέο μάρμαρο, το οποίο αναστήλωσε στον 4ο 

κίονα της βόρειας κιονοστοιχίας ως «αντίγραφο» αυ-

τού που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο και έναν 

σπόνδυλο από νέο μάρμαρο με τις διαστάσεις του 

σπονδύλου του Βρετανικού Μουσείου, τον οποίο το-

ποθέτησε στην τελευταία θέση (11η) του 6ου κίονα, 

σύμφωνα με την αναγνώριση που είχε γίνει από τον 

W.D. Dinsmoor. 

Τον Απρίλιο 2001, η ΕΣΜΑ, εν όψει της έναρξης της 

επέμβασης στη βόρεια πλευρά του Παρθενώνα υπο-

βάλλει έγγραφη πρόταση στον τότε Υπουργό Πολι-

τισμού Ευάγγελο Βενιζέλο (ΕΣΜΑ, 39/6.4.2001), να 

ζητηθούν το κιονόκρανο και ο σπόνδυλος της βόρει-

ας κιονοστοιχίας του Παρθενώνα, προκειμένου αυτά 

να ενταχθούν στις αρχικές τους θέσεις στο μνημείο. 

Ωστόσο και τώρα το σχετικό αίτημα δεν προχώρησε. 

Η τεκμηρίωση των δύο αρχιτεκτονικών μελών στο 

Βρετανικό Μουσείο είχε γίνει από το 1997 από τον 

Κώστα Ζάμπα, στα πλαίσια της εκπόνησης της μελέ-

της του για την αποκατάσταση της βόρειας κιονο-

στοιχίας (Ζάμπας 2002). Από τις μετρήσεις αυτές 
είχε αναγνωρισθεί ο ορθός προσανατολισμός τους, 

ενώ το κιονόκρανο αποδόθηκε στον 10ο κίονα. Μετά 

από νεώτερες μετρήσεις κατά τα έτη 2004-2005 της 

αρχιτέκτονος του έργου αποκαταστάσεως του Παρ-

θενώνα Λένας Λαμπρινού, που πραγματοποιήθηκαν 

μετά την αποσυναρμολογηση των κιόνων της ανα-

στήλωσης Μπαλάνου, ο σπόνδυλος αποδόθηκε στη 

θέση του τελευταίου (11ου) σπονδύλου του 9ου κίονα 

και το κιονόκρανο στον 9ου κίονα (Λαμπρινού 2005). 

Στις θέσεις αυτές τοποθετήθηκαν αντίγραφα των δύο 

αρχιτεκτονικών μελών, τα οποία κατασκευάσθηκαν 

από νέο μάρμαρο και όχι από τεχνητό λίθο, όπως θα 

επέβαλε η πρακτική που είχε εφαρμοσθεί κατά την 

αναστήλωση του Ερεχθείου, καθώς αυτά αποτελούν 

ισχυρά καταπονούμενα δομικά στοιχεία που απαιτούν 

τις υψηλές αντοχές του μαρμάρου (εικ. 5). 

Η κατασκευή των ογκωδών αυτών αρχιτεκτονικών 

μελών από νέο μάρμαρο ήταν αρκετά δύσκολη εργα-

σία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι για το κιονόκρα-

νο του 9ου κίονα απαιτήθηκε αναζήτηση 15 μηνών στα 

Λατομεία Διονύσου - Πεντέλης για την εξεύρεση του 

κατάλληλου όγκου, περίπου 5 κυβικών μέτρων. Για 

λόγους οικονομίας χρόνου η κατασκευή του κιονο-

κράνου ανατέθηκε σε εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος 

διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό και τεχνογνωσία με 

τεχνολογία Laser (εταιρεία Venus) και πραγματοποι-

ήθηκε με βάση τα ηλεκτρονικά σχέδια που προέκυψαν 

από τις μετρήσεις των μελετητών. Για την κατασκευή 

του κιονοκράνου ζητήθηκε ως αμοιβή από τον κατα-

σκευαστή το συμβολικό ποσό των 500€, ως ένδειξη 

του ενδιαφέροντός του για τα αναστηλωτικά έργα της 

Ακρόπολης. Ο χρόνος κατασκευής του κιονοκράνου 

καθορίσθηκε σε 1 μήνα. Ωστόσο, παρά τις μεγάλες 

δυνατότητες αντιγραφικής ακρίβειας του συστήμα-

τος κατεργασίας με Laser, δόθηκε στο νέο κιονόκρανο 

περιθώριο μικρού απέργου στην κατεργασία της τελι-

κής επιφάνειας, που απολαξεύθηκε, κατά την πάγια 

αρχή των επεμβάσεων της ΕΣΜΑ, από τους έμπει-

ρους μαρματεχνίτες του συνεργείου του Παρθενώνα, 

προκειμένου αυτή να έχει την ποιότητα και υφή της 

χειροποίητης λάξευσης.

Σε ότ,ι αφορά τα αυθεντικά αρχιτεκτονικά μέλη (κιο-

νόκρανο και σπόνδυλος 9ου κίονα) που παραμένουν 

στο Βρετανικό Μουσείο, αυτά εκτίθενται ενταγμένα 

σε μία σύνθεση, που αναπαριστά την βορειοδυτική 

γωνία του Παρθενώνα και περιλαμβάνει εκτός από 

αυτά, αντίγραφα των αρχιτεκτονικών μελών του θρι-

γκού (εικ. 6). Πρόκειται για μία σύνθεση που παρά 

τον διδακτικό της χαρακτήρα της είναι, κατά τη γνώμη 

μας, ασύμβατη με την αντίληψη που έχει διαμορφωθεί 

για την επιστημονική κοινότητα και που αναγνωρίζει 

ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα έχουν μία μοναδική, 

Εικ. 5. Το κιονόκρανο και ο σπόνδυλος από νέο μάρμαρο στον 9ο κίονα 
της βόρειας κιονοστοιχίας του Παρθενώνα

Εικ.6. Η σύνθεση που αναπαριστά την ΒΔ γωνία του Παρθενώνα στο 
Βρετανικό Μουσείο. Περιλαμβάνει τον σπόνδυλο και το κιονόκρανο του 

9ου κίονα και αντίγραφα των αρχιτεκτονικών μελών του θριγκού

Εικ. 7. Το κιονόκρανο των Προπυλαίων στο Βρετανικό Μουσείο Εικ. 8. Το τμήμα σπονδύλου της ιωνικής κιονοστοιχίας των Προπυλαίων 
στο Βρετανικό Μουσείο
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ανεπανάληπτη ταυτότητα. Η άφθαστη μέχρι σήμερα 

ακρίβεια του κτηρίου και οι κομψότατες εκλεπτύνσεις 

του επιτρέπουν μία και μόνο θέση για κάθε μάρμαρο 

και αυτή είναι η αυθεντική του θέση στο μνημείο. 

Από την λεηλασία του Elgin δεν γλύτωσαν ούτε τα 

Προπύλαια, παρά το ότι δεν διέθεταν γλυπτό διάκο-

σμο. Στο Βρετανικό Μουσείο βρίσκονται το κιονόκρανο 
του 5ου από βορρά κίονα της ανατολικής κιονοστοιχίας του 
κεντρικού κτηρίου (εικ. 7), ένα μεγάλο θραύσμα σπονδύ-
λου της ιωνικής κιονοστοιχίας της δυτικής αίθουσας του 
κεντρικού κτηρίου (εικ. 8), που διατηρεί την άνω έδρα 

του και ένας λίθος θράνου της ανωδομής του νότιου τοί-
χου του κεντρικού κτηρίου (Smith 1892, 259-260) (εικ. 

9). Τα μέλη αυτά πρέπει να βρίσκονταν στο έδαφος, 

μαζί με τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη που είχαν 

καταρρεύσει από την έκρηξη πυρίτιδας του 1640, που 

κατέστρεψε μεγάλο μέρος της ανωδομής του κεντρι-

κού κτηρίου του μνημείου. 

Κατά την αναστήλωση των Προπυλαίων από τον 

Νικόλαο Μπαλάνο το κιονόκρανο του 5ου κίονα της 

ανατολικής κιονοστοιχίας κατασκευάστηκε σχεδόν εξ 

ολοκλήρου από νέο μάρμαρο, στο οποίο προσαρμό-

σθηκε ένα τμήμα αρχαίου κιονοκράνου των Προπυ-

λαίων (Μπαλάνος 1940). Ο λίθος αυτός διατηρήθηκε 

και στην αναστήλωση της ΕΣΜΑ. 

Το θραύσμα σπονδύλου της ιωνικής κιονοστοιχίας του 

Βρετανικού Μουσείου, μετά από μετρήσεις του αρχι-

τέκτονα Τάσου Τανούλα, αποδόθηκε σε ένατο σπόν-

δυλο κίονα της δυτικής αίθουσας, του οποίου το υπό-

λοιπο τμήμα διατηρείται στον χώρο του μνημείου. Η 

παραμονή του στο Βρετανικό Μουσείο δεν έδωσε τη 

δυνατότητα να συγκολληθεί με το θραύσμα που δια-

τηρείται στο μνημείο και να αναστηλωθεί στον νοτι-

οανατολικό κίονα της δυτικής αίθουσας (Τανούλας - 

Ιωαννίδου 2002, Καρανάσος 2006).

Ο λίθος θράνου των Προπυλαίων που βρίσκεται στο 

Βρετανικό Μουσείο διαπιστώθηκε, μετά από έρευνα 

του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Καρανάσου ότι ανήκε 

στον 18ο δόμο του νότιου τοίχου της δυτικής αίθουσας 

του κεντρικού κτηρίου, καταλάμβανε την πέμπτη από 

ανατολικά θέση και μάλιστα είχε τοποθετηθεί τελευ-

ταίος στη σειρά του (καταφραγή) (Καρανάσος 2015). 

Κατά την αναστήλωση της ανωδομής του νότιου τοί-

χου με αρχαίους λίθους, η ανακατασκευή του λίθου 

θράνου του Βρετανικού Μουσείου πραγματοποιήθηκε 

από νέο μάρμαρο και όχι από τεχνητό λίθο, όπως είχε 

γίνει με την αντικατάσταση των μελών της αναστή-

λωσης του Ερεχθείου (Καρανάσος 2011) (εικ. 10). Η 

λύση αυτή επιλέχθηκε ακριβώς για την επίτευξη της 

εναρμόνισης του νέου με το αυθεντικό υλικό. Σε αντί-

θεση με την περίπτωση του Ερεχθείου, η ένταξη ενός 

αρχιτεκτονικού μέλους από τεχνητό λίθο στη δομή του 

νότιου τοίχου των Προπυλαίων, σε άμεση γειτνίαση με 

αρχαίους λίθους συμπληρωμένους με νέο μάρμαρο, θα 

δημιουργούσε περισσότερη σύγχυση στην πρόσληψη 

από το ευρύ κοινό της εικόνας του νότιου τοίχου και 

αμφίβολο αισθητικό αποτέλεσμα. 

Από τον ιωνικό ναό της Αθηνάς Νίκης κατέληξαν στο 

Βρετανικό Μουσείο, εκτός από τέσσερα πριονισμέ-

να ανάγλυφα ισάριθμων λίθων της νότιας και δυτι-

κής ζωφόρου, δύο αρχιτεκτονικά μέλη του μνημείου: 

ένα επίκρανο και ένα γωνιακό ιωνικό κιονόκρανο (Smith 

1892, 239-246) (εικ. 11).

Κατά την προηγούμενη αναστήλωση του ναού από 

τους Ν. Μπαλάνο και Α. Ορλάνδο (1935-1940), είχαν 

χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση των λίθων του 

επικράνου και του κιονοκράνου τα αδρολαξευμένα 

αντίγραφα από νέο μάρμαρο της πρώτης αναστήλωσης 

του ναού από τους Πιττάκη και Ross (1835-1845) μετά 

από μικρές βελτιώσεις της εξωτερικής τους επιφάνειας: 

το επίκρανο είχε αναστηλωθεί στην νοτιοανατολική 

παραστάδα, ενώ το κιονόκρανο στον νοτιοδυτικό κίο-

να. Η νεώτερη έρευνα των αρχιτεκτόνων Δημοσθένη 

Ζιρώ και Κώστα Μαμαλούγκα απέδειξε ότι οι θέσεις 

αυτές ήταν οι αρχικές (Ζιρώ - Μαμαλούγκας 2007). 

Τα ίδια αντίγραφα, για ιστορικούς λόγους αναστηλώ-

θηκαν και στην επέμβαση της ΕΣΜΑ.

Είναι φανερό ότι η διαρπαγή των αρχιτεκτονικών 

μελών των μνημείων συνιστά μια μεγάλη απώλεια, 

διαφορετικού χαρακτήρα από αυτήν των γλυπτών. 

Τα αυθεντικά μέλη παραμένουν στο Βρετανικό Μου-

σείο, ενώ θα μπορούσαν να αναστηλωθούν στις αυθε-

ντικές τους θέσεις, με σεβασμό στην αυθεντική υπό-

σταση των μνημείων και στα ίχνη που άφησαν επάνω 

τους όλες οι ιστορικές φάσεις. Το όποιο ενδεχόμενο 

κέρδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για 

την παραμονή τους στο Βρετανικό Μουσείο είναι 

ασήμαντο σε σύγκριση με την ζημιά που υφίσταται η 

αυθεντικότητα και η ακεραιότητα των μνημείων. Οι 

αναστηλώσεις των μνημείων από την ΕΣΜΑ αποτε-

λούσαν ιδανική χρονική συγκυρία για την επιστροφή 

και επαναφορά στα μνημεία των αυθεντικών μελών, 

ευκαιρία η οποία δυστυχώς παρέμεινε ανεκμετάλλευ-

τη. Η τοποθέτηση των αντιγράφων τους στις θέσεις 

των αυθεντικών μελών καθιστά σχεδόν αδύνατη την 

επαναφορά τους σε αυτά στο μέλλον, ακόμα και εάν 

αυτά επιστραφούν, καθώς θα απαιτούνταν εκτεταμένες 

αποσυναρμολογήσεις των αναστηλωμένων περιοχών.

Δυστυχώς, παρά τις κατά εποχές προσπάθειες των 

μελετητών αλλά και της ΕΣΜΑ, το αίτημα επιστροφής 

των αρχιτεκτονικών μελών των μνημείων δεν προχώρη-

σε από πλευράς πολιτικής ηγεσίας, καθώς συνδεόταν 

πάντοτε και από ελληνικής και από βρετανικής πλευ-

ράς με τη διεκδίκηση των Γλυπτών του Παρθενώνα: 

από ελληνικής πλευράς γιατί η διεκδίκηση θα αποδυ-

νάμωνε το συνολικό αίτημα επιστροφής των Γλυπτών 

και από βρετανικής, γιατί ενδεχομένως η υποχώρη-

ση στα αρχιτεκτονικά μέλη να οδηγούσε στα γλυπτά. 

Κατά την 40χρονη πορεία των αναστηλωτικών έργων 

της Ακρόπολης από την ΕΣΜΑ, το υλικό αλλά και η 

διαδικασία αναπαραγωγής των αντιγράφων των αρχι-

τεκτονικών μελών δεν έπαυσε να προβληματίζει. Ανά-

λογος προβληματισμός συνεχίζεται και για τα αντί-

γραφα των γλυπτών και των γλυπτικών αρχιτεκτονι-

κών μελών που απομακρύνθηκαν από τα μνημεία για 

λόγους προστασίας (ζωφόρος και μετόπες στον Παρ-

θενώνα, ζωφόρος στο ναό Αθηνάς Νίκης) (Μανιδάκη 

2011). Την αυστηρή θεωρητική προσέγγιση που εφαρ-

μόσθηκε για τα αντίγραφα του Ερεχθείου δεν ακολού-

θησαν οι επεμβάσεις στα άλλα μνημεία. Τα αντίγραφα 

των αρχιτεκτονικών μελών του Βρετανικού Μουσείου 

στον Παρθενώνα, τα Προπύλαια και τον ναό Αθηνάς 

Νίκης κατασκευάσθηκαν από νέο μάρμαρο και όχι από 

Εικ. 9. Ο λίθος θράνου του νότιου τοίχου των Προπυλαίων 
στο Βρετανικό Μουσείο

Εικ. 10. Ο νότιος τοίχος του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων, 
με τον θράνο από νέο μάρμαρο. Άποψη από το εσωτερικό του μνημείου 

Εικ.11. Το κιονόκρανο του ναού Αθηνάς Νίκης στο Βρετανικό Μουσείο
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Η Έκθεση
Στην έκθεση παρουσιάσθηκαν 180 πρωτότυπα σχέ-

δια καθώς και ιστορικές φωτογραφίες και αντικείμε-

να. Πιο συγκεκριμένα: 

Η Έκθεση άνοιγε με κάποιες υδατογραφίες αρχαιο-

λογικού ενδιαφέροντος του Χριστιανού Χάνσεν. Κα-

τόπιν παρουσιάζονταν οι βραβευμένες σπουδαστικές 

εργασίες του Θεοφίλου Χάνσεν (1835 και 1837), 

συνεπέστατες προς το ιδίωμα της École des Βeaux-

Arts. Μετά, σκίτσα από το ταξιδιωτικό του ημερολό-

γιο. Από την πρώτη Αθη-

ναϊκή περίοδo του (1838-

1846) παρουσιάζονταν αρ-

κετές υδατογραφίες αρ-

χαιολογικού ενδιαφέρο-

ντος καθώς και η σχεδια-

στική αποκατάσταση του 

Μνημείου του Λυσικρά-

τους. Κατόπιν, τα σχέδια 

του Μεγάρου Δημητρίου 

(μετέπειτα «Ξενοδοχείον 

Μεγάλης Βρεταννίας») και 

του Αστεροσκοπείου Αθη-

νών. Μετά, ακολουθού-

σαν σειρές σχεδίων της 

Ακαδημίας(1859), όπου 

κάποιος μπορούσε να πα-

ρακολουθήσει τις διάφορες παραλλαγές της σύνθεσης, 

πολλές αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, την «πολυχρω-

μία» του εξωτερικού, καθώς και τον εσωτερικό ζωγρα-

φικό διάκοσμο. Παρουσιάστηκαν επίσης και σχέδια 

της «Αθηναïκής Τριλογίας». 

Από τη βιεννέζικη περίοδό του περιλαμβάνονταν 

σχέδια πολλών οικοδομημάτων της «Περιμετρικής 

Οδού» (“Ringstrasse”) καθώς και συμμετοχές σε δια-

γωνισμούς. Ας αναφερθούν, ενδεικτικά, μόνον τα σχέ-

δια του νεοαναγεννησιακού Μεγάρου των Φίλων της 

Μουσικής [“Musikverein” (1867-1870)], του –νεο-

κλασικού– Κοινοβουλίου [“Parliament” (1874-1883)] 

Από τις εκδηλώσεις της ΕΦΑ

Επίσκεψη στην Έκθεση «Η αρχιτεκτονική 
του Θεοφίλου Χάνσεν (1813-1891) - «Hellenische 
Renaissance»

Ο Θεόφιλος Χάνσεν (1813-1896) είναι μια σημαντι-

κή μορφή της νεώτερης δυτικής αρχιτεκτονικής. Κι-

νούμενος στο ευρύτερο ρεύμα του Ιστορισμού, είχε 

ιδιαίτερη επίδοση στο νεοκλασικό στυλ, ιδιαίτερα σε 

αυτό που βασίζεται στη βαθιά μελέτη των αρχαιοελ-

ληνικών ρυθμών και το οποίο ονομάστηκε «Helleni-

sche Renaissance». Γεννημένος στη Δανία, δραστηριο-

ποιήθηκε κυρίως στη Βιέν-

νη, της οποίας καθόρισε σε 

μεγάλο βαθμό τον αρχιτε-

κτονικό χαρακτήρα. Όμως 

στην Αθήνα άρχισε τη στα-

διοδρομία του, διαμόρφω-

σε βασικές κατευθύνσεις 

των αρχιτεκτονικών ιδιω-

μάτων του και άφησε αξι-

ολογότατο δομημένο έργο. 

Το 2013 συμπληρώθη-

καν 200 χρόνια από τη 

γέννησή του και η Βιέννη 

τον τίμησε με μια μεγά-

λη Έκθεση. Οι Πρεσβεί-

ες Αυστρίας και Δανίας 

πρότειναν μια αντίστοιχη 

Έκθεση και στην Αθήνα, η οποία τελικώς υλοποιήθη-

κε μετά από γενναία δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος και φιλοξενία του Ιδρύματος Β. και Μ. Θεο-

χαράκη. Επιμελητές ήσαν ο κ. Γ. Πανέτσος, Καθηγη-

τής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανε-

πιστημίου Πατρών και η Δρ. Μαριλένα Κασιμάτη, 

Επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης. Το ΔΣ της 

ΕΦΑ, αφού εκτίμησε ότι μια επίσκεψη στην έκθεση 

αυτή θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους «Φίλους», 

επικοινώνησε με τους Επιμελητές, οι οποίοι δέχθηκαν 

προθυμότατα να μας ξεναγήσουν – και τους οποίους 

και από τη θέση αυτή ευχαριστούμε. Η επίσκεψη έγι-

τεχνητό λίθο, όπως επέβαλε η αναστηλωτική δεοντο-

λογία της δεκαετίας του 1980. Η διαφοροποίηση στο 

υλικό επιβλήθηκε από κριτήρια απαιτούμενων υψη-

λών μηχανικών αντοχών αλλά και αισθητικής ένταξης 

των αντιγράφων στις περιοχές των μνημείων που ανα-

στηλώθηκαν με αρχαία μάρμαρα. Ένα άλλο στοιχείο 

που οδήγησε στην κατασκευή των αντιγράφων από 

νέο μάρμαρο ήταν η κακή εμπειρία της διατήρησης 

του τεχνητού λίθου στη διάρκεια του χρόνου, με απο-

τέλεσμα τη δημιουργία επιφανειακών ρηγματώσεων. 

Παρά το ότι μετά από έρευνα της σύνθεσής του, η 

ποιότητά του βελτιώθηκε εντυπωσιακά, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες μηχανικές αντοχές 

αλλά και οι αισθητικές απαιτήσεις της γλυπτής επι-

φάνειας, η νέα σύνθεση δεν αξιοποιήθηκε στη συνέ-

χεια παρά μόνον στα γλυπτικά αρχιτεκτονικά μέλη και 

γλυπτά. Αντίθετα, η χρήση της σύγχρονης τεχνολογί-

ας με την μέθοδο στερεοπαντογράφων με τεχνολογία 

Laser, έδωσε τη δυνατότητα κατασκευής αντιγράφων 

από νέο μάρμαρο υψηλής πιστότητας και αισθητικής 

σε μικρό χρονικό διάστημα. 

Βιβλιογραφία - Συντομογραφίες

ΟΕΣΜΑ = Ομάδα Εργασίας για τη Συντήρηση των Μνη-

μείων Ακροπόλεως

ΕΣΜΑ = Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως

Γεννάδιος Ι. 1930, Ο Λόρδος Έλγιν και οι προ αυτού ανά την 

Ελλάδα και τας Αθήνας ιδίως αρχαιολογήσαντες επιδρομείς 

1440-1837: Ιστορική και αρχαιολογική πραγματεία, Αθήνα. 

Ζάμπας Κ. 2002, «Έκθεση για την τεκμηρίωση του κιονο-

κράνου και του σπονδύλου του Παρθενώνος στο Βρετανικό 

Μουσείο», Παράρτημα στο Μελέτη Δομικής Αποκαταστά-

σεως της Βόρειας όψης του Παρθενώνος, Αθήνα. 

Ζιρώ Δ., Μαμαλούγκας Κ. 2007, Μελέτη αναδιάταξης των 

κιονοκράνων του ναού Αθηνάς Νίκης, Αδημοσίευτη μελέτη 

ΥΣΜΑ, Αθήνα.

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Από την επίσκεψη στην Έκθεση, αριστερά οι: Θ. Φιλίππου, Μ.Φύτος, 
Α. Μαλικούρτη, Ε. Τουλούπα, Μ. Κασιμάτη, Μ. Ιωαννίδου, Γ. Κριμπάς. 

Φωτ. Κ. Ποντίδας

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ
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Οι «Φίλοι» ενθουσιάστηκαν που γνώρισαν την δρα-

στηριότητα και προσωπικότητα του Θεοφίλου Χάν-

σεν μέσα από τα αυθεντικά του σχέδια, κυρίως, όμως, 

τις ελληνικές ρίζες της έμπνευσής του. 

Επίσκεψη στην Ακαδημία Αθηνών
Ο Βαρώνος Σίμων Σίνας (1810-1876, γιος του δωρη-

τή του Αστεροσκοπείου) αποφασίζει, το 1856, να επι-

χορηγήσει την ίδρυση της ελληνικής «Ακαδημίας των 

Επιστημών» και αναθέτει την οικοδόμηση του μεγάρου 

της στον Θεόφιλο Χάνσεν. Στο μέγαρο της Ακαδημίας 

–λόγω των γενναίων χορηγιών και του μεγάλου ενδι-

αφέροντος του Σίμωνος Σίνα– ο Θεόφιλος Χάνσεν 

έχει πλήρη ελευθερία να εφαρμόσει τις ιδέες του για 

εναν καθαρότατο νεοκλασικισμό, την –σύμφωνα με τις 

έρευνες και απόψεις του– πολυχρωμία των Αρχαίων, 

την πρέπουσα γλυπτική και ζωγραφική διακόσμηση, 

κ.λπ. Ο θεμέλιος λίθος κατατίθεται το 1859 και οι 

εργασίες αρχίζουν αμέσως, ενώ από το 1861 κ.ε. το 

έργο είναι υπό την επίβλεψη του Ερνέστου Τσίλλερ 

(1837-1923). Ο ρυθμός των εργασιών ποικίλει ανά-

λογα με τις διατιθέμενες από τον Οίκο Σίνα χορηγίες. 

Το 1876 ο Σίμων Σίνας πεθαίνει (χωρίς ποτέ να έχει 

επισκεφθεί το μέγαρο), οι χορηγίες όμως συνεχίζονται 

από την χήρα του Ιφιγένεια, μέχρι τον θάνατο της, το 

1884. Το μέγαρο, πλήρως αποπερατωμένο (δηλαδή 

με τον γλυπτό και ζωγραφικό του διάκοσμο), παραδί-

δεται από τον Ερνέστο Τσίλλερ στο Ελληνικό Κράτος 

το 1887 (δηλαδή η οικοδόμηση διήρκεσε 28 χρόνια). 

Το μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών είναι, κατά γενική 

εκτίμηση, ένα από τα σπουδαιότερα αρχιτεκτονήματα 

του Νεοκλασικισμού. Το ΔΣ της ΕΦΑ προγραμμάτι-

σε μια επίσκεψη εκεί, η οποία έγινε στις 25 Απριλίου 

2015, με ομιλητές την Δρα Ειρήνη (Ρένα) Φατσέα, Επί-

κουρη Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανι-

κών του ΕΜΠ και τον κ. Ιωάννη Σκαρέντζο, Υπεύθυνο 

του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Ακαδημίας Αθη-

νών τους οποίους, και από τη θέση αυτή ευχαριστούμε. 

 

Μάθημα για την Ακαδημία Αθηνών εντός της Ακαδημίας 
Αθηνών
Οι «Φίλοι» είχαν την άδεια να καθίσουν στην Μεγάλη 

καθώς επίσης και της συμμετοχής του για τη «Νήσο 

των Μουσείων» στο Βερολίνο (1882). 

Οι αναθέσεις της οικογένειας Σίνα αντιπροσωπεύο-

νταν με τα σχέδια ανακαίνισης της ελληνικής Εκκλη-

σίας της Αγίας Τριάδος (σε νεοβυζαντινό ύφος, δωρεά 

Σίμωνος Σίνα, 1857-1858), μιας έπαυλης στο κτήμα 

«Επτάλοφος» (1869, για την βραχεία περίοδο που το 

κτήμα ήταν στην ιδιοκτησία της οικογένειας Σίνα) 

καθώς και της ανακαίνισης του εξοχικού μεγάρου 

Rappoltenkirchen (1869-1874). 

Τα «ελληνικού ενδιαφέροντος» κτήρια αντιπροσω-

πεύονταν με: 

Σχέδια και φωτογραφίες του 1888 από την τροποποί-

ηση των σχεδίων του Boulanger για το Ζάππειο. Το 

γνωστό, κορινθιακού ρυθμού, προστώον του κτηρίου 

καθώς και το ανοικτό κυκλικό αίθριο οφείλονται στην 

παρέμβαση του Θεοφίλου Χάνσεν. 

Σχέδια του 1885 για την Εθνική Βιβλιοθήκη, το τελευ-

ταίο μέρος της «Αθηναïκής Τριλογίας». Η οικοδόμη-

ση διήρκεσε από το 1887 έως το 1902, όμως το κτή-

ριο δεν οικοδομήθηκε με τον γλυπτό και ζωγραφικό 

διάκοσμο που προέβλεπε ο Θεόφιλος Χάνσεν (λόγω 

περιορισμένων οικονομικών των αδελφών Βαλλιάνων). 

Σχέδια του 1887-1888 για ένα «Μουσείο Αρχαιοτή-

των», πολύ κοντά στην περιοχή όπου οικοδομήθηκε 

το νέο Μουσείο Ακρόπολης. 

Σχέδια του 1888 για ενα θερινό ανάκτορο στον Πει-

ραιά, τα οποία δεν υλοποιήθηκαν. 

Τέλος, σχέδια του 1889 για μια αυτοκρατορική έπαυ-

λη στην Κέρκυρα, εκεί όπου αργότερα οικοδομήθηκε 

–από άλλους αρχιτέκτονες– το «Αχίλλειον». 

Ο Θεόφιλος Χάνσεν σχεδίαζε επίσης έπιπλα και αντι-

κείμενα για πολλά από τα αρχιτεκτονήματά του. Ως 

αντιπροσωπευτικά αυτής της δραστηριότητας παρου-

σιάσθηκαν κάποια σχέδια για σκεύη από γυαλί, πορ-

σελάνη και μέταλλο, καθώς και έπιπλα/αντικείμενα 

από το ανάκτορο Hernstein. 

Η κυρία Κασιμάτη μας εξήγησε όλα τα σχέδια στα 

πλαίσια των τότε αντιλήψεων, μας έδωσε πολλές πλη-

ροφορίες για την ζωή του Θεοφίλου Χάνσεν και της 

οικογένειας Σίνα, καθώς επίσης και για τις επιλογές 

που έπρεπε να κάνει ως Επιμελήτρια της Έκθεσης. 

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε την δυτική πτέρυγα, 

όπου ευρίσκονται τα γραφεία των Αρχών της Ακαδη-

μίας και κατόπιν την ανατολική, η οποία είναι μια 

ευρύχωρη αίθουσα που χρησιμοποιείται για διαλέξεις 

ή εκθέσεις. Εκεί, εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα κ. 

Βασιλείου Πετράκου, ο καθένας από τους «Φίλους» 

έλαβε ως δώρο πολυτελή τόμο της Ακαδημίας, με τίτ-

λο «Ωδή στην Ελιά». 

Μετά βγήκαμε στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου, όπου 

η κα Φατσέα μας έδειξε 

τον οπίσθιο κήπο και μας 

εξήγησε τον αρχικό σχε-

διασμό του, ως «προέκτα-

ση» της αίθουσας συνεδρι-

άσεων. Κατόπιν, περιη-

γηθήκαμε το εξωτερικό του 

κτηρίου, όπου μας εξήγη-

σε τον γλυπτό διάκοσμο: 

Ανατέθηκε από τον Σίμω-

να Σίνα και τον Θεόφιλο 

Χάνσεν στον σπουδαίο –

αλλά με ιδιόρρυθμο χαρα-

κτήρα– Έλληνα γλύπτη 

Λεωνίδα  Δρόση  (1834-

1888). Εκτελέσθηκε μετα-

ξύ των ετών 1872 και 1884 

και απεικονίζει: Tον Απόλ-

λωνα και την Αθηνά στους 

κίονες, τον Σωκράτη και 

τον Πλάτωνα ως καθιστές 

μορφές εκατέρωθεν της 

εισόδου και τη γέννηση 

της Αθηνάς στο αέτωμα 

της πρόσοψης. Ατυχώς, το οπίσθιο αέτωμα παρέμει-

νε κενό (λόγω οικονομικών δυσχερειών). Στα οκτώ 

μικρά αετώματα των πλευρικών πτερύγων εναλλάσ-

σονται τέσσερεις παραστάσεις, όπου η Αθηνά «προ-

στατεύει» τις διάφορες Τέχνες (γεωργία, ναυτιλία, 

υφαντική, κ.λπ.). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι μόλις έχουν αποπερατωθεί 

πολυετείς εργασίες συντήρησης και έχει αποκατα-

σταθεί πλήρως η αρχική λαμπρότητα της εξωτερικής 

Αίθουσα των Συνεδριάσεων. Από το βήμα του ομιλη-

τού η κα Φατσέα, σε μια διάλεξη με διαφάνειες, μας 

εξήγησε πρώτα την διάρθρωση της συνολικής σύνθε-

σης στην κάτοψη (δηλαδή κεντρικό σώμα και πτέρυγες) 

καθώς και τις αναλογίες που την διέπουν. Κατόπιν, την 

διάρθρωση των όγκων καθ’ ύψος (βάση, κυρίως σώμα, 

πρόσβαση με κλίμακα και ράμπες) και την διάρθρωση 

των τοίχων καθ’ ύψος, με τις αρχιτεκτονικές τους λεπτο-

μέρειες. Τέλος, μας εξήγησε και την πραγματικά πολύ 

εντυπωσιακή ζωγραφική 

διακόσμηση της αίθουσας: 

Ανατέθηκε από τον Σίμω-

να Σίνα και τον Θεόφι-

λο Χάνσεν στον σπουδαίο 

Γερμανο-Αυστριακό ιστο-

ριστή ζωγράφο Christian 

Griepenkerl (1839-1916), 

με τον οποίο ο Θεόφιλος 

Χάνσεν είχε ήδη συνεργα-

σθεί. Εκτελέσθηκε μεταξύ 

των ετών 1876 και 1884 

και απεικονίζει θέματα από 

τον μυθολογικό κύκλο του 

Προμηθέα. 

Κατόπιν έλαβε τον λόγο ο 

κ. Σκαρέντζος, ο οποίος 

μας πληροφόρησε συντό-

μως για το χρονικό της σύ-

στασης της Ακαδημίας: Η 

ίδρυση γίνεται με ειδική 

«Συντακτική Απόφαση» 

του 1926 (δηλαδή 39 χρό-

νια μετά την παράδοση 

του κτηρίου). Η Ακαδημία οργανώνεται σε τρεις «Τά-

ξεις»: «Θετικών Επιστημών», «Γραμμάτων και Καλών 

Τεχνών» και «Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών». Η 

Έρευνα διεξάγεται σε πολυάριθμα Κέντρα και Γρα-

φεία και τα αποτελέσματα δημοσιεύονται σε ειδικά 

δημοσιεύματα. Σε πανηγυρικές ετήσιες συνεδρίες η 

Ακαδημία Αθηνών απονέμει μια σειρά από βραβεία. 

Επίσης, έχει παρέμβει κατά καιρούς σε κρίσιμα θέμα-

τα εθνικής σημασίας ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Επίσκεψη των «Φίλων» στην Ακαδημία Αθηνών. Φωτ. Ι. Μπίθας
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η Δρ. Ειρήνη (Ρένα) Φατσέα, Επίκουρη Καθηγήτρια 

της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, ο 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Νικόλαος Θανό-

πουλος και από το Κέντρο Επισκεπτών Θησείου του 

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο Αστροφυσικός κ. 

Δημήτριος Τσιμπίδας, τους οποίους και από αυτή τη 

θέση ευχαριστούμε. Έτσι οι «Φίλοι» επισκέφθηκαν το 

κτήριο Σίνα (δηλαδή ένα από τα τέσσερα αποκατε-

στημένα ιστορικά κτήρια) του Kέντρου Επισκεπτών 

Θησείου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το 

κτήριο Σίνα στεγάζει πλέον το «Μουσείο Γεωαστρο-

φυσικής» (περιλαμβάνει διάφορα επιστημονικά όργα-

να από τον αρχικό εξοπλισμό, καθώς και από άλλους 

Φορείς) καθώς και την ιστορική επιστημονική βιβλι-

οθήκη του Αστεροσκοπείου. Η επίσκεψη έγινε στις 

14 Νοεμβρίου 2015, και, ας σημειωθεί ότι ο καιρός 

την ημέρα εκείνη ήταν εξαιρετικά καλός, έτσι ώστε 

οι ομιλίες να γίνουν στον καταπράσινο περιβάλλοντα 

χώρο του κτηρίου. 

Η επίσκεψη
Ο κ. Τσιμπίδας έλαβε πρώτος τον λόγο και εξήγησε 

σύντομα τα διάφορα τεχνικά θέματα: Το Αστεροσκο-

πείο, εκτός από τις καθαρά αστρονομικές παρατηρή-

σεις, ήταν αρμόδιο για τον ακριβή καθορισμό των γεω-

γραφικών συντεταγμένων της Αθήνας, την καταγραφή 

και μελέτη των κλιματολογικών δεδομένων, καθώς επί-

σης και τον ακριβή καθορισμό της «Ώρας Ελλάδος». 

πολυχρωμίας του Θεοφίλου Χάνσεν. Ατυχώς όμως η 

παράδοση του έργου συνέπεσε με μια περίοδο έξαρ-

σης/ανοχής των βανδαλισμών, γι’ αυτό και παραμέ-

νουν ακόμη κάποια περιφράγματα. 

Οι «Φίλοι» έφυγαν εντυπωσιασμένοι, έχοντας γνω-

ρίσει και εκτιμήσει πολύ καλύτερα τον θησαυρό που 

αντιπροσωπεύει το κτήριο αυτό. 

Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ο εγκατεστημένος στη Βιέννη τραπεζίτης Βαρώνος 

Γεώργιος Σίνας (1783-1856), αποφασίζει να κάνει 

μια μεγάλη δωρεά στο Ελληνικό Κράτος, και –μετά 

από διαβουλεύσεις– διαθέτει τα απαιτούμενα χρήματα 

για την ίδρυση ενός Αστεροσκοπείου. Επιλέγεται ως 

τοποθεσία ο Λόφος των Νυμφών. Ο θεμέλιος λίθος 

κατατίθεται το 1842 και το κτήριο αποπερατώνεται 

το 1846 με αρχιτέκτονα τον Θεόφιλο Χάνσεν. Στη 

συνέχεια, ο Γεώργιος Σίνας το εξοπλίζει με όλα τα 

απαραίτητα τηλεσκόπια και όργανα και επιχορηγεί 

την λειτουργία του. Οι χορηγίες συνεχίζονται από την 

οικογένεια Σίνα μέχρι το 1884, ενώ το 1890, με ειδικό 

νόμο, ιδρύεται το «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών», 

ως κρατικό ίδρυμα πλέον. 

Το κτήριο του Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει μεγάλο 

ενδιαφέρον ως πρώιμο έργο του Χάνσεν, και το ΔΣ της 

ΕΦΑ εκτίμησε ότι μια επίσκεψη εκεί θα συμπλήρωνε 

τις εμπειρίες από τις συναφείς εκδηλώσεις της προη-

γούμενης περιόδου. Ως ομιλητές προθυμοποιήθηκαν 
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Για να ανταποκριθεί στην αποστολή του, εγκαταστά-

θηκε τότε, κάτω από τον κεντρικό τρούλο, ένα «ιση-

μερινής στήριξης» τηλεσκόπιο (δηλαδή που μπορεί να 

σκοπεύει οποιοδήποτε σημείο του ουρανού). Στην Α. 

πτέρυγα εγκαταστάθηκε το «μεσημβρινό» τηλεσκόπιο 

(δηλαδή που κινείται μόνον στο επίπεδο του Μεσημ-

βρινού Κύκλου). Το τηλεσκόπιο αυτό –μαζί με ένα 

εκκρεμές μεγάλης ακριβείας και διάφορα άλλα όργα-

να– ήσαν απαραίτητα για τον καθορισμό της «Ώρας 

Ελλάδος». Επίσης, η ακριβής μέτρηση της ώρας ήταν 

βασική για τον έλεγχο/βαθμονόμηση των «Ναυτικών 

Χρονομέτρων», οργάνων απαραίτητων για τη ναυσι-

πλοΐα εκείνης της εποχής. Πρώτος Διευθυντής (1846-

1855) ήταν ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Γεώργιος 

Βούρης, του οποίου οι παρατηρήσεις δημοσιεύονταν 

σε ειδικό επιστημονικό περιοδικό. Κατόπιν ανέλαβε 

ως Διευθυντής (1858-1884) ο Γερμανός αστρονόμος 

Julius Schmidt, ο οποίος, με παρατηρήσεις του από 

το Αστεροσκοπείο αυτό, κατήρτισε τον ακριβέστερο 

χάρτη της Σελήνης εκείνης της εποχής. 

Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο κ. Θανόπουλος, και 

αναφέρθηκε εκτενώς στα ιστορικά της οικοδόμησης 

(ανατρέχοντας στο άρθρο του Θεοφίλου Χάνσεν στο 

αρχιτεκτονικό περιοδικό Allgemeine Bauzeitung του 

1846): Μας επεσήμανε ότι, για λόγους ευστάθειας, 

το κεντρικό τηλεσκόπιο είναι τοποθετημένο στο άνω 

μέρος ενός πεσσού, ο οποίος εδράζεται στον φυσικό 

βράχο, ενώ οι πτέρυγες του κτηρίου λειτουργούν ως 
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αντηρίδες, για πρόσθετη σταθερότητα. Αντίστοιχη 

λύση έχει δοθεί και για τα άλλα δύο –μικρότερα– τηλε-

σκόπια που προβλέπονταν στις πτέρυγες του κτηρίου. 

Τέλος, η κα Φατσέα, από αρχιτεκτονικής πλευράς, 

μας εξήγησε πρώτα τα διάφορα μορφολογικά θέμα-

τα (δηλαδή για το νεοκλασικό στυλ και τις λεπτομέ-

ρειες των όψεων) καθώς και την κάτοψη: To κτήριο 

έχει σταυροειδή κάτοψη με άνισες κεραίες (βραχείες 

την Α και Δ, επιμήκεις την Β και Ν), και είναι ακρι-

βώς προσανατολισμένο στα τέσσερα σημεία του Ορί-

ζοντα. Στο κέντρο βρίσκεται ο πεσσός στήριξης για 

το μεγάλο τηλεσκόπιο και ο χώρος αυτός καλύπτεται 

από τον ειδικό –περιστρεφόμενο, και με κατάλληλο 

άνοιγμα– μεταλλικό τρούλο. Στην Δ κεραία (ή πτέρυ-

γα) ευρίσκεται η κυρία είσοδος με μικρό προθάλαμο, 

όπου είναι τοποθετημένη η προτομή του Ιδρυτή. Η Β 

πτέρυγα προοριζόταν για μαθήματα, και προβλεπόταν 

και εκεί ένα μικρότερο τηλεσκόπιο. Στην Α πτέρυγα 

προβλεπόταν το «μεσημβρινό» τηλεσκόπιο, ενώ η Ν 

πτέρυγα είχε διαμορφωθεί ως μια μικρή κατοικία για 

τον Διευθυντή (με πρόσθετο χώρο υπογείως, που προ-

κύπτει από την υψομετρική διαφορά στο σημείο αυτό). 

Μετά τις ομιλίες επισκεφθήκαμε το εσωτερικό, σε 

ομάδες, λόγω στενότητας χώρου και ξεναγηθήκαμε 

σύντομα από τον κ. Τσιμπίδα και συνεργάτιδες του 

Μουσείου Γεωαστροφυσικής: Στην Δ πτέρυγα (προ-

θάλαμος) είναι αναρτημένοι πληροφοριακοί πίνακες. 

Η ομιλία της Ε. Φατσέα (αριστερά) και η ξενάγηση του. Ι. Σκαρέντζου στην Ακαδημία Αθηνών (δεξιά). 
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano, Ι. Μπίθας

Ξενάγηση των «Φίλων» στο Αστεροσκοπείο από τον Δ. Τσιμπίδα (αριστερά) και από τους Ε. Φατσέα, Ν. Θανόπουλο (δεξιά). 
Φωτ. Κ. Μοσχούρη, Φ. Μαλλούχου-Tufano
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Εκδρομή της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως 
στην Αιτωλοακαρνανία (4-6 Ιουνίου 2015)

Η απόφαση της Ένωσης να επισκεφθεί τα «άγνωστα» 

στο ευρύ κοινό αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας 

ήταν μία πολύ ωραία ιδέα και προκάλεσε το ενδιαφέ-

ρον πολλών Μελών μας. Ξεκινήσαμε την Πέμπτη 4 

Ιουνίου. Η πρώτη μας επίσκεψη μετά την γέφυρα του 

Ρίου-Αντιρρίου και καθ’ οδόν προς Μεσολόγγι ήταν 

ο αρχαιολογικός χώρος της Πλευρώνας, όπου μας 

περίμενε η αρχαιολόγος της ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ κα Ειρή-

νη Κουτσάφτη, μία νέα κοπέλα, η οποία με μεγάλο 

ενθουσιασμό και προθυμία μας ξενάγησε τόσο στην 

Πλευρώνα, όσο και στους Οινιάδες, στην Στράτο και 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Αγρινίου. 

Η αρχαία Πλευρώνα, που επισκέπτεται κανείς σήμε-

ρα κτίστηκε στα τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα και δεσπόζει 

σε ένα ύψωμα ΒΔ της πόλεως του Μεσολογγίου. Η 

πρώτη πόλη ήταν παράκτια, κτισμένη στον κάτω λόφο 

και αυτήν αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα ότι έλα-

βε μέρος, μαζί με την Καλυδώνα, στον Τρωικό πόλε-

μο με συμμετοχή 40 πλοίων και αρχηγό τον Θόα. Το 

κάστρο της σημερινής Πλευρώνας, που επισκεφθή-

καμε, είναι γνωστό ως το Κάστρο της κυρά Ρήνης. Ο 

οχυρωματικός περίβολος (μήκους 3 χλμ.) διατηρείται 

σε καλή κατάσταση, σε ορισμένα σημεία σώζεται σε 

ύψος 6 μ., και είναι κτισμένος με ψευδοισόδομο σύστη-

μα. Εντυπωσιακή είναι η βόρεια πύλη με ευθύγραμμο 

υπέρθυρο. Ανεβαίνοντας μία κλιμακωτή οδό διακρίνει 

κανείς τις δημόσιες οικίες κτισμένες σε άνδηρα. Στην 

ανατολική πλευρά και στο υψηλότερο σημείο βρισκό-

ταν η Αγορά, ενώ στην δυτική σώζεται πελώρια δεξα-

μενή (βάθους 8-10 μ.) χωρισμένη σε 4 διαμερίσματα, 

θαυμάσιο έργο της αιτωλοακαρνανικής τεκτονικής 

τέχνης. Εντυπωσιακό ήταν το Θέατρο, χωρητικότητας 

2 έως 2500 χιλ. θεατών, το οποίον εφάπτεται με την 

δυτική πλευρά της οχύρωσης. Κτισμένο από γκρίζο, 

τοπικό ασβεστόλιθο έχει μία καταπληκτική θέα προς 

την λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.

Η επόμενη επίσκεψη, μετά την Πλευρώνα, ήταν στους 

αρχαίους Οινιάδες που βρίσκονται δυτικά του Αιτω-

λικού, προς το Ιόνιο Πέλαγος. Το όνομα της η πόλη 

Ατυχώς, δεν ήταν δυνατή η άνοδός μας στον χώρο 

του κεντρικού τηλεσκοπίου, επειδή είναι σε εξέλι-

ξη εργασίες αποκατάστασης. Στην Β πτέρυγα έχει 

τώρα εγκατασταθεί η –πολύτιμη– ιστορική βιβλιο-

θήκη του Αστεροσκοπείου, καθώς και ένα μικρότερο 

«ισημερινό» τηλεσκόπιο (σε τρίποδα), από τον αρχι-

κό εξοπλισμό. Στον μικρό διάδρομο που οδηγεί στην 

Α πτέρυγα εκτίθενται διάφορα παλαιά επιστημονι-

κά όργανα. Στην Α πτέρυγα είδαμε το «μεσημβρινό» 

τηλεσκόπιο, το –ακόμη σε λειτουργία– εκκρεμές (κι 

αυτό από τον αρχικό εξοπλισμό), διάφορα άλλα επι-

στημονικά όργανα, καθώς και τον χάρτη της Σελήνης 

του Julius Schmidt. Τέλος, στην Ν πτέρυγα, είδαμε, 

μεταξύ άλλων, και ένα ομοίωμα του Μηχανισμού των 

Αντικυθήρων.

Οι «Φίλοι» έφυγαν περιπατώντας στον καταπράσι-

νο χώρο του Λόφου των Νυμφών, εντυπωσιασμένοι 

και πάλι από το όραμα, τις θυσίες και την επιμονή 

κάποιων πρωτοπόρων του νέου Ελληνικού Κράτους. 

 

Μηνάς Φύτος

Επιλογή βιβλιογραφίας 

M. Kασιμάτη, Γ. Πανέτσου (επιμ.), Η αρχιτεκτονική του 

Θεοφίλου Χάνσεν (1813-1891) «HELLENISCHE RENAIS-

SANCE», Ίδρυμα Β. και Μ. Θεοχαράκη, Αθήνα 2014. 

 Γ.Λαΐου, Σίμων Σίνας, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1972.

X. Χρήστου, O μύθος του Προμηθέα και ο ζωγραφικός διάκο-

σμος της Aκαδημίας Aθηνών, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2003.

Ν. Αμβράζη, Εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας των 

αγαλμάτων του Απόλλωνος και της Αθηνάς στο Μέγαρο της 

Ακαδημίας Αθηνών και προτάσεις για την προστασία τους, 

Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2010.

Χ. Ζερεφού κ.ά., Aι Eπτάλοφοι Aθήναι και το Eθνικόν Aστε-

ροσκοπείον Aθηνών, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2013. 

Ν. Θανόπουλου, Τα Αθηναϊκά μνημειακά κτήρια του 19ου 

αι. και των αρχών του 20ου αι. με διερεύνηση της κατασκευ-

αστικής και στατικής μεθοδολογίας (1834 -1916), Τόμοι Α΄ 

και Β΄, αυτοέκδοση, Αθήνα 2007. 
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την ανάταξη και συντήρηση επιμέρους τμημάτων του 

θεάτρου. Μοναδικού ενδιαφέροντος στους Οινιάδες 

είναι το Νεώριο στη δυτική πλευρά, έξω και ακριβώς 

κάτω από τα τείχη της πόλεως. Το νεώριο, μοναδικό 

στον ελλαδικό χώρο, ήταν ολόκληρο σκαλισμένο στον 

γιγαντιαίο βράχο και είχε ξεχωριστή οχύρωση προς 

το λιμάνι. Οι νεώσοικοι (μήκους 47 μ. και πλάτους 40 

μ.) που χρονολογούνται 

στον 4ο π.Χ. αιώνα, χωρί-

ζονταν μεταξύ τους με 5 

κιονοστοιχίες. Οι κίονες, 

αρράβδωτοι, είχαν ύψος 7 

μ. ενώ κάθε χώρισμα είχε 

δίρριχτη στέγη.

Μετά την επίσκεψη στους 

Οινιάδες, που διήρκεσε 

αρκετά και ενθουσίασε τα 

Μέλη μας, κατευθυνθή-

καμε στο Μεσολόγγι όπου, 

λόγω προχωρημένης ώρας, 

δόθηκε ελεύθερος χρόνος 

είτε για γεύμα είτε για πε-

ριήγηση στην πόλη. Πολ-

λοί επισκέφθηκαν τον Κή-

πο των Ηρώων, άλλοι την 

Πινακοθήκη του παλαιού 

Δημαρχείου. Μετά από 

αυτή τη στάση προωθηθή-

καμε στο ξενοδοχείο μας 

στο Αγρίνιο.

Η δεύτερη ημέρα ξεκί-

νησε με επίσκεψη στον 

αρχαιολογικό χώρο της 

Στράτου, της ισχυρότερης 

και πλουσιότερης πόλεως 

της αρχαίας Ακαρνανίας, 

στη δεξιά όχθη του Αχε-

λώου. Η «Στρατική πεδιάδα», με την μεγάλη έκταση 

και γονιμότητά της, εξασφάλιζε μεγάλο πλούτο στην 

πόλη. Η Στράτος κτίσθηκε τον 5ο π.Χ. αιώνα αλλά 

στα τείχη της, μήκους 7 χλμ., έγιναν παρεμβάσεις και 

αργότερα, μέχρι τον 2ο π.Χ. αιώνα. Χαρακτηριστικό 

το πήρε από τον Οινέα, ο οποίος διδάχθηκε από τον 

Διόνυσο την τέχνη του κρασιού. Η πόλη γνώρισε μεγά-

λη ανάπτυξη ήδη από τον 5ο μέχρι τον 1ο π.Χ. αιώνα 

οπότε οι κάτοικοι, κατ’ εντολή του Αυγούστου, μετώ-

κησαν στην Νικόπολη. Χτισμένη στον σημερινό λόφο 

του Τρίκαρδου, κατάμεστο από βελανιδιές, περιτριγυ-

ριζόταν από λίμνες, που κατά την διάρκεια του χειμώ-

να δημιουργούσαν μία ενι-

αία θάλασσα με τα νερά 

του πλωτού στην αρχαι-

ότητα Αχελώου και έτσι 

η πόλη μετατρεπόταν σε 

λιμάνι μεγάλης στρατηγι-

κής και εμπορικής σημα-

σίας αφού επικοινωνούσε, 
μέσω του Αχελώου, και με 

την Στράτο. Τα επιβλητι-

κά τείχη της ακροπόλε-

ως, μήκους 6 χλμ. σώζο-

νται σε μεγάλο ύψος και 

ο μεγαλοπρεπής «Κόκ-

κινος πύργος» κτισμένος 

με πολυγωνικό σύστημα 

κινεί τον θαυμασμό. Στο 

κέντρο της πόλεως βρι-

σκόταν το θέατρο και η 

πληθώρα των δημοσίων 

κτηρίων. 

Το Θέατρο των Οινιαδών, 

σε υπέροχα επιλεγμένη 

θέση, με 28 σειρές εδω-

λίων, είχε χωρητικότητα 

5 χιλιάδων θεατών. Τα 

2/3 των κερκίδων ήταν 

λαξευμένα στον φυσικό 

βράχο. Στα πρώτα εδώλια 

αριστερά βρέθηκαν επι-

γραφές σχετικές με απελευθερώσεις δούλων ενώ στα 

δυτικά εντοπίσθηκε και αγωγός ομβρίων υδάτων που 

περιέβαλε την ορχήστρα. Ήταν κτισμένο από γκρί-

ζο τοπικό ασβεστόλιθο, ενώ η σκηνή ήταν διώροφη. 
Από το 2002 έως το 2006 η ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ ανέλαβε 
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Οι εντυπωσιακές δεξαμενές της Πλευρώνας.
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

Ξενάγηση των «Φίλων» στον αρχαιολογικό χώρο Πλευρώνας 
από την Ε. Κουτσιάφτη. Φωτ. Κ. Μοσχούρη
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των «Φίλων» του νεόδμητου Μουσείου Θέρμου, μας 

συνόδευσε σε μία σύντομη επίσκεψη στην έκθεση 

του Μουσείου, η οποία δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. 

Η συνέχεια του προγράμματος προέβλεπε γεύμα στην 

Τριχωνίδα λίμνη, σε ένα ωραιότατο περιβάλλον που 

ενθουσίασε τους «Φίλους». Μετά την ευχάριστη αυτή 

διακοπή για ξεκούραση και προτού επιστρέψουμε στο 

Αγρίνιο, έγινε μία στάση 

στο Μοναστήρι της Πα-

ναγίας Μυρτιδιώτισσας. 

Το σημερινό ιερό είναι ο 

παλαιός ναΐσκος του 11ου 

αιώνος, ενώ τον 16ο αιώ-

να προστέθηκε ο νεότε-

ρος σταυροειδής εγγε-

γραμμένος ναός. Ο ναός 

είναι κατάγραφος, έργο 

του περίφημου ζωγράφου 

Διγενή Ξένου του 15ου 

αιώνα. Η Μονή αποτέλε-

σε κέντρο παιδείας για 

πολλούς αιώνες, ενώ το 

1944 πυρπολήθηκε από 

τους Γερμανούς.

Το Σάββατο 6 Ιουνίου, 

τελευταία ημέρα της εκ-

δρομής, ξεκίνησε με μία 

σύντομη επίσκεψη στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο 

του Αγρινίου, το οποίο 

κτίστηκε με δωρεά των 

αδελφών Παπαστράτου, 

το 1969. Περιέχει ευρή-

ματα από τους αρχαιολο-

γικούς χώρους όλου του 

Νομού και τα εκθέματά 

του καλύπτουν το χρονο-

διάστημα από τη νεολιθική εποχή έως την περίοδο 

της Ρωμαιοκρατίας. 

Καθ’ οδόν προς Μεσολόγγι έγινε μια στάση στις 

Ρωμαϊκές Θέρμες του Αγίου Θωμά, όπου ξεναγηθή-

καμε από την Αντιπρόεδρο της Ένωσης Καθηγήτρια 

Ρωμαίος) και συνεχίζεται και σήμερα από την εν Αθή-

ναις Αρχαιολογική Εταιρεία με τον Ομότιμο Καθηγητή 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ι. Παπαποστόλου. Στον 

χώρο διακρίνει κανείς το Μέγαρο Α (αψιδωτό του 

προϊστορικού οικισμού) το Μέγαρο Β (της πρώιμης 

εποχής του Σιδήρου) και 3 αρχαϊκούς ναούς (Απόλ-

λων Θέρμιος, Απόλλων Λύσειος και Ναός Λαφρίας 

Αρτέμιδος). Ο Θέρμιος 

Απόλλων ήταν ο πιο γνω-

στός ναός, ήταν παναιτω-

λικό Ιερό και εκεί γίνο-

νταν οι εμπορικές συνα-

θροίσεις και οι αρχαιρεσί-

ες της Αιτωλικής Συμπο-

λιτείας. Είχε δύο κύριες 

αρχιτεκτονικές  φάσεις, 

την αρχαϊκή με σημαντι-

κό κεραμοπλαστικό διά-

κοσμο και αυτή του 3ου 

π.Χ. αιώνα. Οι μετόπες 

της αρχαϊκής φάσεως, μο-

ναδικοί πίνακες ζωγρα-

φικής σε μνημειακή κλί-

μακα, εκτίθενται σήμερα 

στο Εθνικό Αρχαιολογι-

κό Μουσείο. Στον αρχαι-

ολογικό χώρο υπάρχουν 

και άλλα δημόσια κτήρια. 

Από τα κτήρια της Αγο-

ράς ξεχωρίζουν η Δημό-

σια Κρήνη, το Βουλευτή-

ριο και δύο Στοές. Στις 

στοές ανηρτώντο αναθή-

ματα και λάφυρα (κυρί-

ως πανοπλίες), ενώ στα 

βάθρα στήνονταν αδριά-

ντες. Πρόσφατα ήλθε στο 

φως μια νέα μεγάλη Στοά, βόρεια της υπάρχουσας, 

που σχηματίζει με την αντίστοιχη αυτή νότια στοά 

μεγάλη δρομική πλατεία, πρόδρομο των Ρωμαϊκών 

ευρείων πλατειών (forα). Μετά την περιήγηση στον 

αρχαιολογικό χώρο, ο κ. Βασιλόπουλος, Πρόεδρος 

κα Φανή Μαλλούχου. Πρόκειται για μεγάλο δημόσιο 

συγκρότημα Ρωμαϊκών Θερμών, οι τοίχοι του οποίου 

σώζονται σε ορισμένα σημεία σε ύψος 7μ.

Η Καλυδώνα ήταν ο επόμενος αρχαιολογικός χώρος, 

που επισκεφθήκαμε. Εκεί μας περίμενε η κα Βασιλι-

κή Νικολούδη, αρχαιολόγος της Εφορείας. Η Καλυ-

δώνα, χάρη στη σπουδαία γεωγραφική της θέση και 

στο λιμάνι της, κατοική-

θηκε από τους προϊστο-

ρικούς χρόνους. Η θέση 

της είχε εντοπισθεί από 

τους περιηγητές του 19ου 

αιώνα W.M. Leake και 

W.J.  Woodhouse, ενώ 

οι πρώτες ανασκαφικές 

έρευνες πραγματοποιή-

θηκαν από την Εν Αθή-

ναις Αρχαιολογική Εται-

ρεία (Γ. Σωτηριάδης, Κ. 

Ρωμαίος) σε συνεργασία 

με το Αρχαιολογικό Ινστι-

τούτο της Δανίας.

Η πόλη των κλασικών και 

ελληνιστικών χρόνων περι-

εβάλετο από έναν περί-

βολο μήκους 2,50 χλμ., ο 

οποίος περιέκλειε δύο λό-

φους. Η ακρόπολη βρι-

σκόταν στον βόρειο και 

υψηλότερο λόφο και χω-

ριζόταν από την πόλη με 

διατείχισμα. Η ΝΔ πύλη 

ήταν η κύρια πύλη καθώς 

οδηγούσε, δια της Ιεράς 

Οδού, στο Λάφριο Ιερό, 

που βρισκόταν εκτός των 

τειχών της πόλεως. Το Ιε-

ρό περιελάμβανε δύο ναούς, έναν μεγαλύτερο αφιε-

ρωμένο στην Λαφρία Άρτεμι και έναν μικρότερο, του 

Λαφρίου Απόλλωνος. Το Ιερό ήκμασε από τους αρχα-

ϊκούς μέχρι και τους ελληνιστικούς χρόνους. Στον ναό 

της Αρτέμιδος διακρίνονται τρεις αρχιτεκτονικές φάσεις. 

στοιχείο της οργάνωσης της άμυνας της πόλεως ήταν 

το διατείχισμα, που ξεκινούσε από την κύρια πύλη και 

κατέληγε στην ακρόπολη, διαιρώντας την πόλη σε δύο 

μέρη. Σ’ έναν από τους λόφους δεσπόζουν σήμερα τα 

ερείπια του Ναού του Στρατίου Διός, όπου στρατεύ-

ονταν οι Ακαρνάνες. Ο ναός, δωρικού ρυθμού περί-

πτερος, (6x11 μ.), από γκρίζο ασβεστόλιθο, κτίσθηκε 

τον 4ο π.Χ. αιώνα αλλά 

δεν ολοκληρώθηκε ποτέ 

,όπως μαρτυρούν και οι 

αρράβδωτοι κίονές του. 

Το αρχαίο Θέατρο της 

Στράτου είχε εντοπισθεί 

ήδη από το 1805 από τον 

W. Leake αλλά αποκαλύ-

φθηκε πρόσφατα. Είναι 

το μεγαλύτερο σε χωρη-

τικότητα θέατρο της Αιτω-

λοακαρνανίας, (7 χιλ. θεα-

τές) και χρονολογείται στα 

τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα. 

Σώζονται 28 σειρές εδω-

λίων από πωρόλιθο (πέ-

τρα της Λεπενούς) καθώς 

και 11 έδρανα της προε-

δρίας σε εξαιρετική κατά-

σταση. Χαρακτηριστικό 

του θεάτρου είναι ο τέλει-

ος κύκλος της ορχήστρας, 

με διάμετρο 15,5 μ. και η 

σκηνή του, η οποία ήταν 

διώροφη. 

Ένα αρχαιολογικό οδοι-

πορικό  στην Αιτωλοακαρ-

νανία θα ήταν βέβαια ατε-

λές χωρίς μία επίσκεψη 

στο Θέρμο. Η αρχαία πό-

λη του Θέρμου ήταν η σημαντικότερη σε ολόκληρη 

την Αιτωλία. Στον αρχαιολογικό χώρο μας ξενάγησε 

η νεαρή αρχαιολόγος της Εφορείας κα Μαργαρίτα 

Παπασπύρου. Η ανασκαφή στο Θέρμο άρχισε από 

τις αρχές του περασμένου αιώνα (Ι. Θρεψιάδης, Κ. 

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Οι «Φίλοι» στο Θέατρο των Οινιάδων. Φωτ. Η. Δημητρακόπουλος Οι «Φίλοι» στον Ναό του Στρατίου Διός. Φωτ. Η. Δημητρακόπουλος

Επίσκεψη των «Φίλων» στο Αρχαίο Θέατρο της Στράτου. 
Φωτ. Η. Δημητρακόπουλος

Οι νεόσοικοι στο εντυπωσιακό Νεώριο των Οινιάδων. 
Φωτ. Η. Δημητρακόπουλος
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Οι «Φίλοι» στον αρχαιολογικό χώρο της Καλυδώνας (αριστερά) και στον αρχαιολογικό χώρο της Πλευρώνας (δεξιά). 
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano, Η. Δημητρακόπουλος

Οι «Φίλοι» στο Λάφριο Ιερό της Καλυδώνας. 
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

Βαθμιδωτή οδός στην Αρχαία Πλευρώνα. 
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

Γενική άποψη του αρχαιολογικού χώρου του Θέρμου.
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

Ο Ναός της Παναξιώτισσας Γαβρολίμνης. 
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

Ο αρχαιολογικός χώρος των Ρωμαϊκών Θερμών του Αγίου Θωμά (αριστερά) και ξενάγηση εκεί των «Φίλων» από την Φ. Μαλλούχου-Tufano (δεξιά). 
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano, Κ. Μοσχούρη

Το Θέατρο της Αρχαίας Καλυδώνας. Φωτ. Φ. Μαλλούχου-TufanoΟι «Φίλοι» στο Θέατρο της Πλευρώνας. Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

Ο Ναός του Στρατίου Διός. Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano Ο Ναός της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
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όμως ότι ο Μαραθώνας παραμένει ένα εμβληματικό 

σύμβολο για όλους τους Έλληνες και όχι μόνο.

Είχαμε την τύχη να ξεναγηθούμε από την Επίτιμη 

Έφορο Αρχαιοτήτων κα Ιφιγένεια Δεκουλάκου, γνώ-

στρια του χώρου και ανασκαφέα του Ιερού της Ίσιδος 

στην Μπρεξίζα, η οποία, ακούραστη και ενθουσιώδης, 

μας συνόδευσε καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής 

μας στον Μαραθώνα.

Η επίσκεψη άρχισε από το Μουσείο του Μαραθώνα 

στη θέση Βρανά. Το Μουσείο εγκαινιάστηκε το 1975 

χάρη στη γενναιοδωρία του Ελληνοαμερικανού επι-

χειρηματία Ευγένιου Παναγόπουλου, ανακαινίστηκε 

το 2003 και περιέχει ευρήματα από όλες τις γνωστές 

αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής. Με την βοήθεια 

του χάρτη που βρίσκεται στην είσοδο η κα Δεκουλά-

κου αναφέρθηκε στην τοπογραφία της περιοχής. Ιδι-

αίτερη μνεία έγινε βέβαια στη Μάχη του Μαραθώνα 

(Σεπτέμβριος 490 π.Χ.), έτσι όπως την γνωρίζουμε 

από τις ιστορικές πηγές. Στη συνέχεια έγινε η ξενά-

γηση στο Μουσείο. 

Στις αίθουσές του εκτίθενται ευρήματα από τις σπου-

δαιότερες αρχαιολογικές θέσεις. Από το Σπήλαιο 

Πανός εκτίθενται αγγεία με γραπτή και εγχάρακτη 

διακόσμηση από τις τελευταίες φάσεις της νεολιθικής 

περιόδου και την πρώιμη εποχή του Χαλκού (3200-

2700 π.Χ.), από το Πρωτοελλαδικό νεκροταφείο στο 

Τσέπι αντικείμενα με έντονη κυκλαδική επίδραση, ενώ 

ώστε να βλέπουν, εκτός από τα δρώμενα στη σκηνή, 

και τους θεατές. Από τα εδώλια η θέα είναι μαγευ-

τική. Η σκηνή έχει υποστεί καταστροφές, λόγω της 

απότομης κλίσεως του εδάφους. Σε μικρή απόσταση 

από το θέατρο ανασκάφηκε και αμφιπρόστυλος ναός 

χωρίς να εντοπισθούν στοιχεία για την θεότητα στην 

οποία είχε αφιερωθεί.

Μετά την Μακύνεια και λόγω προχωρημένης ώρας 

πήραμε τον δρόμο της επιστροφής για Αθήνα με μία 

σύντομη στάση στο Ρίο για ένα καθυστερημένο γεύ-

μα, κατάκοποι και ενθουσιασμένοι που ανακαλύψαμε 

«θαυμαστούς» χώρους, τους οποίους ελάχιστοι γνωρί-

ζαμε. Με την ευχή να πραγματοποιήσουμε και άλλες 

τέτοιες επιτυχημένες εκδρομές έκλεισε και η περίο-

δος των εκδηλώσεων της ΕΦΑ πριν από το καλοκαίρι. 

Άννα Μαλικούρτη

Εκδρομή στον Μαραθώνα (2 Οκτωβρίου 2015)

Όταν αποφασίσθηκε η εκδρομή στον Μαραθώνα για 

τις 2 Οκτωβρίου 2015, κανείς δεν φανταζόταν την 

ανταπόκριση που θα είχε στα Μέλη της ΕΦΑ η επί-

σκεψη σε μία τοποθεσία γνωστή σε όλους. Φαίνεται 

ο οποίος έφερε την προσωνυμία Νέος Ηρακλής. Αναμ-

φίβολα πρόκειται για οικογενειακό ηρώο του οποίου 

το υπέργειο τμήμα χρησίμευε για την τέλεση αγώνων 

και θρησκευτικών τελετών.

Παρά την μακρά ξενάγηση στην Καλυδώνα και την 

κούραση, λόγω ζέστης, οι «Φίλοι» απτόητοι ζήτησαν 

και μία στάση, εκτός προγράμματος και καθ’ οδόν 

προς Μακύνεια, στον περίφημο βυζαντινό ναό της 

Παναγίας της Παναξιώτισσας στην Γαβρολίμνη, ο 

οποίος χρονολογείται, κατά τον Ορλάνδο, στα τέλη 

του 10ου αιώνα. Σε ειδυλλιακό τοπίο, ανάμεσα σε 

ελιές και πεύκα, ο ναός συνδυάζει τον ελεύθερο σταυ-

ρό με τρίκλιτη θολωτή βασιλική. Χαρακτηριστικός 

είναι ο ανάλαφρος, κομψός κυλινδρικός τρούλος του, 

που αποτελεί έξοχο δείγμα συμφωνίας κεραμοπλα-

στικών μοτίβων.

Με την συνοδεία της κας Νικολούδη επισκεφθήκαμε 

και τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μακύνειας, 

1 χλμ. έξω από το σημερινό χωριό που φέρει το ίδιο 

όνομα. Η απομονωμένη τειχισμένη ακρόπολη έχει θέα 

προς την Αχαΐα και το στενό του Ρίου-Αντιρρίου. Τα 

τείχη της, ιδιαίτερα ισχυρά, ήταν διπλά και οχύρω-

ναν την επίπεδη κορυφή του λόφου. Νοτιοανατολικά 

και έξω από την ακρόπολη, υπάρχει μικρό θέατρο, το 

οποίον πιθανόν να χρησιμοποιήθηκε και ως βουλευ-

τήριο. Έχει τοξοειδή ορχήστρα και στενό κοίλο χωρίς 

διάζωμα με 14 σειρές εδωλίων. Οι θέσεις των επισή-

μων τοποθετήθηκαν στο Β τμήμα της ορχήστρας έτσι 

Στην τελευταία φάση (4ος αι.) κτίσθηκε ο μεγάλος 

πώρινος ναός, δωρικός περίπτερος, ο οποίος είχε στον 

σηκό του το περίφημο χρυσελεφάντινο άγαλμα της 

θεάς το οποίο, μετά την ναυμαχία στο Άκτιο (31 π.Χ.), 

μεταφέρθηκε στην Πάτρα. Ο τύπος του αναγνωρίζε-

ται σήμερα σε ρωμαϊκά νομίσματα των Πατρών. Το 

1967 αποκαλύφθηκε, στη δυτική πλαγιά του Λαφρί-

ου, κτίσμα που αρχικά θεωρήθηκε βουλευτήριο, ενώ 

σήμερα, μετά και την αποκάλυψη της διωρόφου σκη-

νής, γνωρίζουμε ότι ήταν θέατρο, χωρητικότητας άνω 

των 4 χιλ. θεατών. Χαρακτηριστική είναι η ορχήστρα 

σε σχήμα Π. Οι 9 κατώτερες σειρές των εδωλίων ακο-

λουθούν το σχήμα της ορχήστρας, ενώ οι υπόλοιπες 

(έχουν αποκαλυφθεί 29 σειρές έως σήμερα) είναι ίσι-

ες με κοίλες γωνίες. Το Θέατρο της Καλυδώνας ήταν 

σε χρήση μεταξύ του 4ου π.Χ. αιώνα και της Ρωμαϊ-

κής περιόδου. Στο νοτιοδυτικό νεκροταφείο, εκτός 

των τειχών της πόλεως, σώζεται το Ηρώον της Καλυ-

δώνας. Πρόκειται για σύνθετο οικοδόμημα, ταφικό 

μνημείο, με υπέργειο και υπόγειο τμήμα. Το υπόγειο 

τμήμα είναι ένας μνημειώδης τάφος «μακεδονικού 

τύπου». Η είσοδος του θαλάμου έκλεινε με δίφυλλη 

πόρτα, ενώ στο εσωτερικό υπήρχαν δύο λίθινες σαρ-

κοφάγοι με τη μορφή κλινών, με στρώματα και προ-

σκέφαλα. Ο τάφος είχε συληθεί από την αρχαιότητα. 

Το υπέργειο οικοδόμημα έχει σχεδόν τετράπλευρη 

κάτοψη με περίστυλη αυλή. Το μνημείο, σύμφωνα με 

τις επιγραφές, ήταν αφιερωμένο σε κάποιον Λέοντα, 

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

ΟΙ «Φίλοι» στον αρχαιολογικό χώρο της Καλυδώνας. Φωτ. Η. Δημητρακόπουλος

Ξενάγηση των «Φίλων» στο Ιερόν της Ίσιδος στην Μπρεξίζα. από την Ι. Δεκουλάκου. Φωτ. Κ. Μοσχούρη
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Τα περισσότερα κτερίσματα ήταν κυκλαδικής νοοτρο-

πίας. Το σημερινό στέγαστρο (2003) εξασφαλίζει άπλε-

το φως και πανοραμική θέαση στο νεκροταφείο.

Μετά το Τσέπι οι «Φίλοι» επισκέφθηκαν το Ιερό της 

Ίσιδος στο Μικρό Έλος, το οποίο ιδρύθηκε πάνω σε 

νησίδα τον 2ο μ.Χ. αιώνα. Οι ανασκαφές στην Μπρε-

ξίζα άρχισαν το 1922 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα 

από την κα Ιφιγένεια Δε-

κουλάκου. Ένας ισχυρός 

περίβολος περιέκλειε το 

Ιερό, που είχε σταυροειδή 

διάταξη, γύρω από τετρά-

πλευρη λίθινη βαθμιδω- 

τή κατασκευή. Οι είσοδοι, 

στα 4 σημεία του ορίζο-

ντα, είχαν μεγαλοπρεπή 

πρόπυλα. Σε κάθε πρόπυ-

λο υπήρχαν, στην εξωτε-

ρική και εσωτερική πλευ-

ρά, 4 βάσεις αγαλμάτων 

που απεικόνιζαν την Ίσι-

δα, ενώ βρέθηκαν πεσμέ-

να και υπερφυσικού με-

γέθους ανδρικά αγάλματα 

κατά το πρότυπο των αι-

γυπτιακών. Πλακόστρω-

τοι οδοί οδηγούσαν στις 

εισόδους της κεντρικής κα-

τασκευής με μικρά δωμά-

τια σε κάθε πλευρά τους. Η 

λατρεία της Ίσιδος μετα-

φέρθηκε στην Ελλάδα από 

την Αίγυπτο και συνδέθη-

κε με την Δήμητρα. Δίπλα 

στο Ιερό βρέθηκε πολυτε-

λές συγκρότημα λουτρών, 

κρυμμένο από την πυκνή 

βλάστηση, που χρονολογείται στον 2ο μ.Χ. αιώνα και 

ιδρύθηκε πιθανότατα από τον Ηρώδη Αττικό. Πρό-

σφατα ανακαλύφθηκε και τμήμα ελλειψοειδούς κτη-

ρίου, μήκους 120 μ.

Η τελευταία επίσκεψη των «Φίλων» ήταν βέβαια στο 

Βρανά (1800-1400 π.Χ.), δίπλα στο Μουσείο, το 

οποίο καλύπτεται από σύγχρονο στέγαστρο (2005) 

που επιτρέπει πανοραμική θέαση των τύμβων, έτσι 

όπως τους ανέσκαψε ο Καθηγητής Σπ. Μαρινάτος το 

1970. Ο επισκέπτης σήμερα βλέπει τους δύο «δίδυ-

μους τύμβους». Ο Τύμβος I, ο σπουδαιότερος, έχει 

διάμετρο 17 μ., φέρει στο εσωτερικό μικρότερο κύκλο 

και περίβολο και περιέ-

χει συνολικά 8 λακκοει-

δείς τάφους. Ο Τύμβος 

ΙΙ, εξ ίσου μεγάλος, περι-

έχει έναν μόνον τάφο με-

γαροειδούς σχήματος που 

χωρίζεται σε τρία μέρη και 

μιμείται κατοικία ζώντων.

Μετά το Μουσείο η ομά-

δα κατευθύνθηκε στη θέ-

ση Τσέπι, νότια του λό-

φου Κοτρώνι, όπου ο Κα-

θηγητής Σπυρίδων Μαρι-

νάτος εντόπισε και ανέ-

σκαψε/1970-1974) Πρω-

τοελλαδικό νεκροταφείο 

(3η χιλιετηρίς), από τα πα-

λαιότερα και πιο εντυπω-

σιακά προϊστορικά νεκρο-

ταφεία στον ελλαδικό χώ-

ρο. Η ανασκαφή συνεχί-

ζεται σήμερα από την επί-

τιμη Καθηγήτρια του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών κα 

Μαρία Παντελίδου-Γκό-

φα. Ο Μαρινάτος εντό-

πισε συνολικά 68 τάφους. 

Οι τάφοι είναι λάκκοι μι-

κρών διαστάσεων (τερά-

γωνοι-ελαφρώς ορθογώ-

νιοι ή κυκλικοί) με τοιχώματα επενδεδυμένα με σχι-

στολιθικές πλάκες ή κροκάλες. Οι τάφοι, οικογενεια-

κοί, ήταν διατεταγμένοι σε σειρές. Κάθε τάφος είχε 

τον δικό του περίβολο και η είσοδος (κατά κανόνα 

ανατολικά) εφράσσετο με όρθια σχιστολιθική πλάκα. 

από το προϊστορικό νεκροταφείο Βρανά τυπικά σχή-

ματα αγγείων της Μεσοελλαδικής Περιόδου (2600-

1650 π.Χ.), όπως ο μινυακός κάνθαρος. Εντυπωσιακά 

ήταν τα αγγεία της γεωμετρικής περιόδου (πυξίδες) 

αλλά και της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου από 

νεκροταφεία στην ευρύτερη περιοχή Μαραθώνος.

Ιδιαίτερη αίθουσα περιλαμβάνει μαρμάρινα έργα των 

ρωμαϊκών χρόνων (μετα-

ξύ αυτών εικονιστική κε-

φαλή του Ηρώδη Αττικού 

καθώς και τμήμα της τοξω-

τής πύλης με επιγραφή από 

το αγρόκτημα του Ηρώδη 

στον Μαραθώνα). Ολό-

κληρη αίθουσα είναι αφι-

ερωμένη στο Ιερό των Αι-

γυπτίων Θεών στην Μπρε-

ξίζα, όπου εκτίθενται τα 

αγάλματα που κοσμούσαν 

τις 4 πύλες και τους άλ-

λους χώρους του Ιερού. Η 

πιο συγκινητική αίθουσα 

είναι βέβαια αυτή, όπου 

εκτίθεται το Τρόπαιο των 

Αθηναίων, που στήθηκε 

στη πεδιάδα του Μαρα-

θώνα μετά τη μάχη. Δια-

σώθηκε τμήμα αρράβδω-

του κίονα με ιωνικό κιο-

νόκρανο. Σε μια προθήκη 

έχουν τοποθετηθεί αγγεία 

που συνόδευσαν τους νε-

κρούς μαχητές και βρέθη-

καν στον Τύμβο των Αθη-

ναίων, ενώ σε άλλη εκτίθε-

νται μελανόμορφα αγγεία 

από τον λεγόμενο Τύμβο 

των Πλαταιέων, που βρίσκεται εντός του περιφραγ-

μένου χώρου του Μουσείου.

Μετά την λεπτομερή ξενάγηση στο Μουσείο ακολού-

θησαν οι επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους. 

Πρώτα στο παρακείμενο προϊστορικό Νεκροταφείο 

Μνημείο-ορόσημο της ένδοξης νίκης των Ελλήνων 

έναντι των Περσών, στον Τύμβο του Μαραθώνα, 

ύψους 9 μ. και διαμέτρου 50 μ. Η καύση των 192 πε-

σόντων Αθηναίων και η ταφή τους στο πεδίο της μάχης 

αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή για τους μαχητές του Μαρα-

θώνα. Κάτω από το χώμα η ανασκαφική έρευνα εντό-

πισε το τεφροφόρο στρώμα της πυράς με τα αποτε-

φρωμένα οστά καθώς και 

ίχνη από το νεκρόδειπνο. 

Οι Αθηναίοι έφηβοι κατέ-

θεταν κάθε χρόνο στεφά-

νους και προσέφεραν θυ-

σίες στη μνήμη των νε-

κρών Μαραθωνομάχων.

Μετά την επίσκεψη στον 

Τύμβο οι «Φίλοι» απήλαυ-

σαν ένα ωραίο γεύμα, πα-
ρά θίν’ αλός, στην παραλία 

του Μαραθώνα. 

Θερμές ευχαριστίες πρέ-

πει να απευθύνουμε και 

πάλι στην κα Ι. Δεκουλά-

κου, γιατί χάρη σ’ αυτήν 

η εκδρομή μας εξελίχθηκε 

σε μία ιδιαίτερα επιτυχη-

μένη εξόρμηση.

Άννα Μαλικούρτη

Αρχαιολογική επίσκεψη 
στην Πάτρα 

(17 Οκτωβρίου 2015)

Ξεναγός μας ο Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων Πα-

τρών κ. Μιχάλης Πετρόπουλος.

Η Πάτρα ιδρύθηκε το 14 π.Χ –ως ενιαία πολεοδομι-

κή ενότητα και διοικητικό κέντρο– μετά από την ναυ-

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Οι «Φίλοι» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα.
Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Oι «Φίλοι» στη Ρωμαϊκή γέφυρα του ποταμού Καλλίναου. 
Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Ο Επίτ. Έφορος Αρχαιοτήτων Μ. Πετρόπουλος κατά τη ξενάγηση 
στο Ρωμαϊκό Ωδείο. Φωτ. Γ. Καρατζογιάννη

Οι «Φίλοι» στον Τύμβο Ι του Μεσοελλαδικού νεκροταφείου Βρανά.
Φωτ. Δ. Μπίθας 
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παράλειψη να μην αναφερθούμε στον νομισματικό 

πλούτο του Μουσείου Πατρών. Η πόλη των Πατρών 

–ως ρωμαϊκή αποικία που είναι– μοιραία απεικονί-

ζει στον εμπροσθότυπο πάντα τον εκάστοτε Ρωμαίο 

αυτοκράτορα, ενώ στον οπισθότυπο ελληνικά θέματα. 

Τουλάχιστον αυτό είδαμε σε βιβλίο της παλιάς Διευ-

θύντριας της τοπικής Εφορείας κας Π. Αγαλοπούλου 

που αγοράσαμε από το επίσης αξιόλογο πωλητήριο 

του Μουσείου. Με λύπη μας είδαμε –η κριτική όταν 

είναι καλόπιστη δεν βλάπτει– πως όλα τα νομίσμα-

τα είναι εκτεθειμένα με τον εμπροσθότυπο προς τον 

επισκέπτη. Όμως οι πλη-

ροφορίες που δίνουν οι 

οπισθότυποι είναι αυτές 

που  ενδιαφέρουν  τους 

Έλληνες και ξένους επι-

σκέπτες. Δεν χαροποιεί 

δηλαδή τον επισκέπτη το 

να δει από πέντε φορές 

το πρόσωπο του Αδρια-

νού και του Δομητιανού 

και ούτε μία το άγαλμα 

της Αρτέμιδος Λαφρίας ή 

της ιέρειάς της μέσα στο 

άρμα  της  τελετουργίας 

του ολοκαυτώματος άγρι-

ων ζώων, που περιγράφει 

εναργέστατα ο Παυσανί-

ας. Υπάρχουν διατάξεις 

έκθεσης με κάτοπτρο που 

επιτρέπουν την παρατή-

ρηση και των δύο όψεων 

του νομίσματος. Ανεξαρ-

τήτως πάντως αυτής της 

ελάσσονος παρατήρησης, να επαναλάβουμε πως το 

Μουσείο της Πάτρας είναι εξαιρετικό ακόμα και με 

διεθνή κριτήρια και αποτελεί κόσμημα Πολιτισμού 

όχι μόνο για την Πάτρα αλλά και για ολόκληρη την 

Ελλάδα.

Σπύρος Β. Πιπεράς

5. Το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
Σίγουρα πρόκειται για το καμάρι της πόλεως των 

Πατρών. Εκείνο που το διαφοροποιεί από τα μεγάλα 

μουσεία ελληνικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανο-

μένων και των μουσείων του εξωτερικού, είναι οι τερά-

στιες απεικονίσεις, σε μορφή ψηφιδωτών, σκηνών της 

τοπικής ελληνικής Μυθολογίας αλλά και της καθημε-

ρινής ζωής, με χρώματα και σχέδια εξαιρετικής τέχνης, 

είτε πρόκειται για δάπεδα είτε πρόκειται για τοίχους 

από ρωμαϊκές επαύλεις. Συγκράτησα το ψηφιδωτό με 

το κυνήγι του Καλυδώνιου Κάπρου που επιβεβαιώνει 

τον Παυσανία, ο οποίος 

λέει πως η λατρεία της 

Αρτέμιδος Λαφρίας μετα-

φέρθηκε μαζί με το χρυ-

σελεφάντινο άγαλμα της 

από την Καλυδώνα στην 

Πάτρα, με απόφαση του 

Οκταβιανού, ο οποίος κα-

τέστρεψε όλες σχεδόν τις 

πόλεις της Αιτωλοακαρ-

νανίας, για να ιδρύσει με 

τους πληθυσμούς τους την 

Νικόπολη, πόλη που ιδρύ-

θηκε εις ανάμνησιν της 

νίκης του στο Άκτιο.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό 

του Μουσείου των Πα-

τρών –που δεν συναντάμε 

σε άλλα μουσεία–, είναι η 

Λυχνομαντεία: Οι ενδια-

φερόμενοι να μάθουν τα 

σχέδια των Θεών θνητοί 

πήγαιναν στον ιερέα ένα πήλινο λυχνάρι και σε σχε-

τική τελετουργία, όπου αναβόταν το λυχνάρι, ο ιερέας 

μελετώντας την κίνηση της φλόγας και του καπνού, 

εκφωνούσε το μάντεμά του. Επάνω στα λυχνάρια, αν 

και δεν ήταν χρηστικά αλλά μονάχα τελετουργικά, βλέ-

πουμε ανάγλυφες απεικονίσεις ιδιαίτερης τέχνης από 

την Αρτέμιδα Λαφρία σε φάση κυνηγιού, μέχρι ερω-

τικές σκηνές ιδιαίτερης ζωντάνιας. Θα ήταν, τέλος, 

νη. Αρχικά πιστευόταν πως ο ποταμός που γεφύρωνε 

ήταν ο Μείλιχος που συναντά πρώτον ο Παυσανίας 

κινούμενος προς Ανατολάς. Όμως βρέθηκε από τον 

κ. Πετρόπουλο επιγραφή «προς τιμήν του Αρτεμίου», 

ο οποίος χρηματοδότησε την σύνδεση Πατρών-Μεσ-

σάτης, και η οποία μιλάει για τον ποταμό Καλλίναο.

2. Το Κάστρο της Πάτρας
Βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο των «Παλαιών Πα-

τρών» και η σημερινή του μορφή είναι όπως διαμορ-

φώθηκε κατά την Τουρκοκρατία, ενώ διατηρούνται 

και τμήματα από την βυζαντινή και ενετική περίοδο. 

Το δυστύχημα είναι πως κτίστηκε πάνω στα ερείπια 

του ρωμαϊκού και ελληνικού ναού της Αρτέμιδος, με 

αποτέλεσμα η Αρχαιολογική Υπηρεσία να μη μπορεί 

να κάνει σχετικές ανασκαφές των οποίων θα ήταν 

αβέβαιη η έκβαση...

3. Το Ρωμαϊκό Ωδείο
Είναι εξαιρετικά καλά διατηρημένο και έχει ανα-

καινισθεί με μάρμαρο φιλοξενώντας και σύγχρονες 

παραστάσεις. Έχει παρασκήνια και στον περίβολό 

του υπάρχει πλήθος σαρκοφάγων και αρχιτεκτονικών 

μελών. Πολύ εύστοχη η παράθεση τεσσάρων τύπων 

ρωμαϊκής τοιχοποιίας, που «δένει» το τούβλο με την 

πέτρα κατά κυριολεκτικά ποιητικό τρόπο. Πίσω από 

το Ωδείο βρίσκεται και ο Ναός του Αγίου Γεωργίου 

(σώζεται μόνο το δάπεδο), όπου ο Παλαιών Πατρών 

Γερμανός ύψωσε το Λάβαρο της Επανάστασης του 

1821. Ού πόρρω ευρίσκεται και το Στάδιο.

4. Το Στάδιο
Χάρη στην φράση αυτή του Παυσανία πως το Στά-

διο απέχει ού πόρρω του Θεάτρου, το οποίο ταυτίζε-

ται βέβαια με το Ωδείο, μπόρεσε ο κ. Πετρόπουλος 

να ανακαλύψει το πέταλο του Σταδίου και τις εισό-

δους του, των οποίων οι κτιστοί διάδρομοι στήριζαν 

τις κερκίδες, από τις οποίες καμία δεν σώζεται πλέον. 

Δυστυχώς και το υπόλοιπο Στάδιο έχει καταστραφεί 

και στη θέση του υπάρχουν σήμερα κατοικίες. Όμως 

το μέγεθος του πετάλου (σφενδόνη), μαρτυρεί ένα 

μεγάλης χωρητικότητας Στάδιο.

μαχία του Ακτίου (31 π.Χ), από τον νικητή Ρωμαίο 

αυτοκράτορα Οκταβιανό Αύγουστο, ο οποίος κατε-

νίκησε τον άλλο διεκδικητή της Εξουσίας στην Ρώμη 

στρατηγό Μάρκο Αντώνιο και την σύμμαχο και ερω-

μένη του Βασίλισσα της ελληνιστικής Αιγύπτου, Κλε-

οπάτρα. Στην Πάτρα στάλθηκαν από τον Οκταβιανό 

να εγκατασταθούν οι βετεράνοι δύο λεγεώνων. Μάλι-

στα η Πάτρα εθεωρείτο ρωμαϊκή αποικία, πράγμα 

που αποτυπώνεται στα νομίσματά της με τα λατινικά 

κεφαλαία γράμματα COL(onia) A(chaica) A(ugusta) 

PATR(ensis), που σημαίνει Αχαϊκή Αυγουστιανή Αποι-

κία των Πατρινών. 

Η περιοχή όμως κατοικείται από τα μυκηναϊκά χρό-

νια με πρώτο βασιλιά τον Εύμηλο, που έμαθε την 

καλλιέργεια (άρωση) της γης από τον Eλευσίνιο Τρι-

πτόλεμο και την διδάσκει στους εκεί κατοίκους, γι’ 

αυτό η πρώτη πόλη που ιδρύει λέγεται Αρόη. Κατά 

τον Παυσανία, μετά την κάθοδο των Δωριέων και την 

εκδίωξη των Αχαιών από την Σπάρτη, ο Πατρεύς και 

ο Πρεύγενης μετακινούνται με άλλους Αχαιούς βορει-

οδυτικά, εκδιώκουν τους Ίωνες της Αρόης, την οποία 

συνενώνει ο Πατρεύς με δύο άλλες γειτονικές πόλεις, 

που είναι η Άνθεια και η Μεσάτις, κι έτσι γίνεται βασι-

λιάς τους δίνοντας το όνομά του. Αργότερα θα προ-

στεθούν άλλες δύο πόλεις, η Δύμη και η Τριταία, και 

θα ονομασθούν οι πέντε «αι Πάτραι».

1. Ρωμαϊκή γέφυρα του ποταμού Καλλίναου 
(4ος αι. μ.Χ.)
Βρίσκεται δίπλα σχεδόν από το νέο Αρχαιολογικό 

Μουσείο των Πατρών. Ανεσκάφη το 1980. Πρόκει-

ται για ένα κατασκευαστικό κομψοτέχνημα, που δια-

τηρείται σε πολύ καλή κατάσταση, και αναδεικνύει 

την κατασκευαστική δεινότητα των Ρωμαίων στην 

οδοποιία. Έχει δύο ημικυκλικά τόξα, ενώ σώζεται σε 

πολύ καλή κατάσταση η πλακόστρωση του δρόμου 

που περνά από πάνω της, οδηγώντας προς Αίγιο. Σε 

κάποια σημεία φαίνονται και οι αυλακιές που αφή-

ναν οι άμαξες (αρματοτροχιές), ενώ κάπου έχουν 

διατηρηθεί και τα στηθαία. Στα δυτικά της υπάρχει 

και αρχαιότερη μονότοξη γέφυρα, λοξά τοποθετημέ-

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Οι «Φίλοι» το Κάσρο της Πάτρας. Φωτ. Γ. Καρατζογιάννη
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Σ. Κατσάλη και ο κ. Κ. Μπουκάρας. Ακολούθησε περί-

πατος στην πόλη και γεύμα στην παραλία της Χαλκίδας.

Σάββατο, 25 Απριλίου: Επίσκεψη στην Ακαδημία 

Αθηνών. Ομιλητές ήταν η Καθηγήτρια του ΕΜΠ κα 

Ειρήνη Φατσέα και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσε-

ων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της 

Ακαδημίας κ. Ιωάννης Σκαρέντζος. Σε κάθε Μέλος 

προσφέρθηκε αντίτυπο του βιβλίου « Ωδή στην Ελιά» 

έκδοσης της Ακαδημίας Αθηνών. 

Παρασκευή 8 Μαΐου: Εκδρομή στον Ορχομενό Βοι-

ωτίας (Θολωτός Τάφος, Αρχαίο Θέατρο, Ιερά Μονή 

Σκριπού). Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο του 

Σχηματαρίου. Ομιλητές ήταν οι Αρχαιολόγοι της Εφο-

των Μελών της ΕΦΑ στο Αμφιθέατρο του Μουσεί-

ου Ακρόπολης. Ακολούθησε η διάλεξη της κας Λίλας 

Μαραγκού, Ομότιμης Καθηγήτριας Κλασικής Αρχαι-

ολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα: «Το 

Ιερό της Ακροπόλεως στα χρόνια του Ομήρου».

Παράλληλα, κατά τις απογευματινές ώρες, έγινε bazaar 

βιβλίων των εκδόσεων της ΕΦΑ, ΕΣΜΑ και ΥΣΜΑ 

στην είσοδο του κτηρίου Weiler.

Παρασκευή 3 Απριλίου: Εκδρομή στην Αυλίδα (Ιερό 

Αρτέμιδος) - Χαλκίδα (Κάστρο Καράμπαμπα - Συλλογή 

Δυτικού Προμαχώνα - Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας 

και στην Έκθεση Χαρακτικών του Ι. Καράκωστα στο 

Οθωμανικό Τέμενος). Ομιλητές ήταν οι Αρχαιολόγοι 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας, κυρίες Π. Γκάνη, 

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου: Επίσκεψη στην έκθε-

ση «Επέκεινα. Ο Θάνατος και η ζωή μετά στην Αρχαία 

Ελλάδα» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Η ξενά-

γηση έγινε από τις αρχαιολόγους του Μουσείου κα 

Ιουλία Λουρεντζάτου και κα Σταυρούλα Οικονόμου. 

Λόγω μεγάλης προσέλευσης Μελών, η επίσκεψη έγι-

νε σε δύο ομάδες. 

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου: Επίσκεψη στην Έκθε-

ση της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλά-

δος (Κτήριο Παλαιάς Βουλής) με θέμα: «Ιmagining the 

Balkans. Tαυτότητες και Μνήμη στον μακρύ 19ο αιώ-

να». Η ξενάγηση έγινε από τον Ιστορικό Τέχνης και 

Επιμελητή της Έκθεσης κ. Φίλιππο Μαζαράκη-Αινιάν.

Παρασκευή 13 Μαρτίου: Εκδρομή στην Αρχαία Τε-

γέα. Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο και το νέο 

Μουσείο Τεγέας. Ομιλήτρια ήταν η Διευθύντρια της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας κα Άννα Καραπανα-

γιώτου.  Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στον Ιερό Ναό 

της Παλαιάς Επισκοπής, με ομιλήτρια την Αντιπρό-

εδρο της Ένωσης κα Φανή Μαλλούχου-Tufano και 

ακολούθησε επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο, με 

ομιλητή τον Πρόεδρο του Τεγεατικού Συνδέσμου κ. 

Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο. Ακολούθησε γεύμα σε 

παρακείμενο εστιατόριο.

Παρασκευή 27 Μαρτίου: Τακτική Γενική Συνέλευση 

Σάββατο, 10 Ιανουαρίου: Επίσκεψη στην έκθεση 

«Ελληνική Αναγέννηση: Η αρχιτεκτονική του Θεό-

φιλου Χάνσεν» στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και 

Μουσικής Β. και Μ. Θεοχαράκη. Η ξενάγηση έγινε 

από την κα Μαριλένα Κασιμάτη Ιστορικό Τέχνης, 

Επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης και Επιμελή-

τρια της Έκθεσης.

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου: Διάλεξη της κας Ελέ-

νης Μπάνου, Διευθύντριας της Εφορείας Αρχαιοτή-

των Αθηνών, με θέμα: «Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθη-

νών: Μια νέα αρχή», στο Αμφιθέατρο του Μουσείου 

Ακρόπολης. Ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιά-

τικης πίτας της Ένωσης σε αίθουσα του Μουσείου 

Ακρόπολης. Παράλληλα, κατά τις απογευματινές 

ώρες, έγινε bazaar βιβλίων των εκδόσεων της ΕΦΑ, 

ΕΣΜΑ και ΥΣΜΑ στην είσοδο του κτηρίου Weiler.

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου: Επίσκεψη στο Επιγρα-

φικό Μουσείο. Ομιλητής ήταν η κα Ελένη Ζαββού, 

Προϊσταμένη του Τμήματος Μουσειακών Συλλογών 

του Μουσείου.

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου: Επίσκεψη στην Περι-

οδική Έκθεση του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης του 

Μουσείου Μπενάκη με θέμα: «Θεόδωρος Ράλλης. 

Με το βλέμμα στην Ανατολή». Η ξενάγηση έγινε από 

την κα Μίρκα Παλιούρα, Επιμελήτρια της Έκθεσης.

Από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Διακρίνονται οι: Γ. Κριμπάς, Ε. Σπυροπούλου, Ε. Μπάνου, Ε. Τουλούπα, Ε. Βρατσάνου, Φ. Μαλλούχου-
Tufano, Α. Μαλικούρτη (αριστερά) και ξενάγηση των «Φίλων» στο Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης από την M. Παλιούρα (δεξιά). Φωτ. Κ. Μοσχούρη 

Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν» Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»

Εκδρομή των «Φίλων» στη Χαλκίδα (αριστερά) και στον Ορχομενό (δεξιά). Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Επίσκεψη των «Φίλων» στο Επιγραφικό Μουσείο (αριστερά) και ξενάγηση στον Ιερό Ναό της Παλαιάς Επισκοπής 
στην Τεγέα από τη Φ. Μαλλούχου-Tufano. Φωτ. Κ. Μοσχούρη
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συνοδεία εκπροσώπου της νεοσυσταθείσας Εταιρείας 

Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου: Επίσκεψη στην Περι-

οδική Έκθεση «Σαμοθράκη. Τα μυστήρια των Μεγά-

λων Θεών» στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ομιλητής 

ήταν ο Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων κ. Δημήτριος 

Μάτσας. Λόγω μεγάλης προσέλευσης Μελών, η επί-

σκεψη έγινε σε δύο ομάδες.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου: Εκδρομή στον Μαραθώνα. 

Ομιλήτρια ήταν η Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων κα 

Ιφιγένεια Δεκουλάκου (Ιερόν Ίσιδος στην Μπρεξίζα, 

Προϊστορικό Νεκροταφείο Τσέπι, Τύμβος Μαραθώ-

νος, Αρχαιολογικό Μουσείο - Λόφος Βρανά). Ακολού-

θησε γεύμα στην παραλία του Μαραθώνα. 

Σάββατο 17 Οκτωβρίου: Εκδρομή στην Πάτρα. Επί-

σκεψη στους Αρχαιολογικούς χώρους της πόλης (Ρω-

μαϊκή γέφυρα, Βυζαντινό Κάστρο, Ρωμαϊκό Ωδείο, 

Στάδιο) και στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. 

Ομιλητής ήταν ο Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων κ. 

Μιχάλης Πετρόπουλος. 

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου: Διάλεξη στο Αμφιθέατρο 

του Μουσείου Ακρόπολης της κας Ελένης Κόρκα, Γενι-

κής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κλη-

ρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα: «Νέα 

ρείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, κυρίες Ο. Κυριαζή και 

Κ. Καλλιγά.

Τετάρτη 20 Μαΐου: Παρουσίαση στο Αμφιθέατρο του 

Μουσείου Ακρόπολης του βιβλίου «Allegro, ma non 
troppo. Αναμνήσεις και στιγμιότυπα από την Αρχαιο-

λογική Υπηρεσία 1965-1990» του Επίτιμου Έφορου 

Αρχαιοτήτων κ. Κωνσταντίνου Τσάκου. Ομιλητές 

ήταν ο Καθηγητής και Πρόεδρος του ΔΣ του Μουσεί-

ου Ακρόπολης κ. Δημήτριος Παντερμαλής, η Επίτιμη 

Έφορος Αρχαιοτήτων κα Έβη Τουλούπα και η Επίτι-

μη Έφορος Αρχαιοτήτων κα Φωτεινή Ζαφειροπούλου. 

Παρασκευή 22 Μαΐου: Επίσκεψη στα Παριλίσια Ιε-

ρά. Ομιλητής ήταν ο Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων 

κ. Κωνσταντίνος Τσάκος.

Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 4-6 Ιουνίου: Εκδρο-

μή στην Αιτωλοακαρνανία. (Αρχαιολογικοί Χώροι 

Μακύνειας, Καλυδώνας, Πλευρώνας, Οινιάδων, Στρά-

του και Θέρμου). Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μου-

σείο Αγρινίου. Οι ξεναγήσεις έγιναν από τις Αρχαι-

ολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνα-

νίας, κυρίες Ει. Κουτσιάφτη, Μ. Παπασπύρου και Β. 

Νικολούλη. Επίσης, έγινε επίσκεψη στις Ρωμαϊκές 

Θέρμες, με ομιλήτρια την Αντιπρόεδρο της Ένωσης 

κα Φανή Μαλλούχου-Τufano. Έκπληξη ήταν η επί-

σκεψη στο νεοαναγερθέν Μουσείο Θέρμου, με τη 

Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»

Ξενάγηση των «Φίλων» στα Παριλίσια Ιερά από τον Κ. Τσάκο (αριστερά) και παρουσίαση του βιβλίου του Κ. Τσάκου. 
Διακρίνονται οι: Δ. Παντερμαλής, Ε. Τουλούπα, Φ. Ζαφειροπούλου, Κ. Τσάκος (δεξιά). Φωτ. Κ. Μοσχούρη

νεΑ ΤΗΣ εΦΑνεΑ ΤΗΣ εΦΑ

Δωρεές προς τρίτους
Η ΕΦΑ έκανε δωρεά ποσού 500,00 € στον Φάρο 

Τυφλών, για την ενίσχυση του έργου του.

Επίσης, η ΕΦΑ έκανε δωρεά των αρχαιολογικών οδη-

γών, των βιβλίων και των cartes postales έκδοσής της 

καθώς και εκδόσεων της ΥΣΜΑ, που της έχουν πα-

ραχωρηθεί προς διάθεση (Μελέτες Αποκατάστασης 

και Συντήρησης των Μνημείων της Ακρόπολης, Ενη-

μερωτικές ειδήσεις, Πρακτικά Διεθνών Συναντήσεων 

και άλλες ειδικές εκδόσεις) στη Βιβλιοθήκη του Τμή-

ματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πα-

νεπιστημίου Θράκης.

Ακόμη, παραχωρήθηκαν δωρεάν τεύχη του Περιοδικού 

«Ανθέμιον» σε Bazaar της Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Η ΕΦΑ έκανε δωρεά αρχαιολογικών οδηγών και βι-

βλίων έκδοσής της σε αρχαιολόγους - ομιλητές κατά 

τις επισκέψεις των Μελών της σε αρχαιολογικούς χώ-

ρους και Μουσεία, στο πλαίσια του Προγράμματος 

εκδηλώσεών της.

Η ΕΦΑ διέθεσε σε ειδική τιμή τον αρχαιολογικό οδη-

γό «Ακρόπολη και Μουσείο», στα αγγλικά, ιταλικά και 

ρωσικά, για την δωρεάν διάθεσή τους σε Συνέδρους 

της ΑΣΟΕΕ.

Οι «Φίλοι» που έφυγαν το 2015
Έφη Νειάδα, Luigi Beschi, Νίκος Ρωκ Μελάς

Συνεργασία της ΕΦΑ με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αθηνών και την ΥΣΜΑ
Η Ένωση, στα πλαίσια της υποστήριξης του έργου 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, διαχειρίσθηκε και 

κατά το έτος 2015 χρήματα της Αμερικανικής Σχο-

λής Κλασικών Σπουδών, που εκταμιεύθηκαν για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Εφορείας.

Επίσης, παρείχε δωρεάν αντίτυπα των αρχαιολογι-

κών οδηγών έκδοσής της σε επίσημους επισκέπτες 

των αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων αρμοδιό-

τητας της Εφορείας.

Οι αρχαιολογικοί οδηγοί έκδοσης της ΕΦΑ διατίθε-

νται πλέον και στο πωλητήριο του Αρχαιολογικού χώ-

ρου του Κεραμεικού, ενώ αναμένεται και η διάθεση 

τους στο υπό κατασκευήν πωλητήριο του Αρχαιολο-

γικού χώρου του Ναού Ολυμπίου Διός.

Η Ένωση υποστήριξε ακόμη οικονομικά την Υπηρε-

σία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης με την κάλυ-

ψη της δαπάνης μετάφρασης του διπλού τεύχους (14-

15, Νοέμβριος 2015) των «Ενημερωτικών Ειδήσεων» 

στην αγγλική γλώσσα.

Δωρεές προς την ΕΦΑ 
Η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως κατά το έτος 2015 έλαβε 

δωρεά 900,00 € από το μέλος του ΔΣ και Ταμία της 

Ένωσης κ. Αντώνιο Μπίμπα.

αρχειακά στοιχεία σχετικά με το χρονικό της αφαίρεσης 

των Μαρμάρων του Παρθενώνα από τον Λόρδο Έλγιν». 

Σάββατο 14 Νοεμβρίου: Επίσκεψη στο Εθνικό Αστε-

ροσκοπείο Αθηνών. Ομιλητές ήταν η κα Ειρήνη Φα-

τσέα, Καθηγήτρια ΕΜΠ, ο κος Νικόλαος Θανόπου-

λος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και ο κος Δημή-

τριος Τσιμπίδας, Αστροφυσικός.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: Διάλεξη στο Αμφιθέατρο 

του Μουσείου Ακρόπολης της κας Τατιάνας Πούλου, 

Αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, με 

θέμα: «Οι ανασκαφές του Lusieri στην Αθήνα την επο-

χή του Λόρδου Έλγιν».

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου: Ξενάγηση σε εκθέματα 

του α΄ ορόφου του Κέντρου Μελετών Ακροπόλεως. Ομι-

λητής ήταν ο κος Μανώλης Κορρές, Καθηγητής ΕΜΠ. 

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου: Επίσκεψη στο Μουσείο 

της Πόλεως των Αθηνών. Ομιλητές ήταν η κα Αγλαΐα 

Αρχοντίδου, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων και Διευ-

θύντρια του Μουσείου και ο Δρ. Λεωνίδας Αργυρός, 

Αρχαιολόγος Ιστορικός.

Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»
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Τον Νίκο Ρωκ Μελά τον γνώριζα και τον θεωρούσα 

φίλο από παλιά, απ’ όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά. 

Συνεκτικός ιστός της προσωπικής μου σχέσης μαζί 

του ήταν πρώτα η κοινή αγάπη για 

τον πολύτιμο φίλο μου και δικό του 

συγγενή, τον Αλέκο Χαρτ-Σούτσο, κι 

έπειτα ο σημαντικός ρόλος που έπαι-

ζε στην ζωή του, όπως και στη δική 

μου, ο κόσμος της τέχνης.

Ο Νίκος δεν ήταν μόνο γνώστης και 

έμπειρος εκτιμητής έργων και αντι-

κειμένων τέχνης, αλλά, είχε κι ένα 

ένθερμο προσωπικό ενδιαφέρον όπως 

και ένα βαθύτατο σεβασμό για την 

καλλιτεχνική δημιουργία. Τα αισθή-

ματα αυτά απέρρεαν βέβαια απ’ την 

πνευματική κληρονομιά του γλύπτη 

πατέρα του που τον είχε βαθιά ση-

μαδέψει. Αυτή η εσωτερική συμμετο-

χή συμπληρωνόταν από μίαν έμφυτη 

γενναιοδωρία που τον ωθούσε να μοιράζεται με τους 

άλλους τις γνώσεις, όπως και το εξαιρετικά εκλεπτυ-

σμένο γούστο του, ενώ και η ίδια η παρουσία του με 

το χαρακτηριστικό ευγενικό του χαμόγελο γεννούσε 

στους γύρω του μία αίσθηση γαλήνιας ανεκτικότητας. 

Θα μας λείψει.

Έφη Ανδρεάδη
Κριτικός τέχνης

Νίκος Ρωκ Μελάς 

Ο Νίκος Ρωκ Μελάς ήταν γιος του γλύπτη και Καθη-

γητή της Σχολής Καλών Τεχνών Φωκίωνα Ρωκ (γνω-

στό του έργο ο Άγνωστος Στρατιώτης) και της Σοφί-

ας Μελά, που ήταν κόρη του Στρα-

τηγού Βασιλείου Μελά, αδελφού του 

Παύλου Μελά.

Η γιαγιά του Ελένη Μελά ήταν μια 

προσωπικότητα στην Αίγινα, όπου 

ζούσε από το 1923 στο «Κόκκινο Κά-

στρο», ένα πανέμορφο μέσα σε κήπο 

κτήριο σ’ ένα δρόμο όπου σώζονται 

ακόμη κάποια αρχοντικά. Το σπίτι 

κτίστηκε στα πρώτα χρόνια της Απε-

λευθέρωσης από τον Ιστορικό Φίν-

λεϊ και, όταν αυτός μετακόμισε στην 

Αθήνα, το «Κόκκινο Κάστρο» περιήλ-

θε στον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. 

Γνωστές ήταν οι κοσμικές δεξιώσεις 

στο αρχοντικό όλο τον χρόνο και, με 

απλά μέσα, ακόμη και κατά την Κα-

τοχή. Τα δύσκολα αυτά χρόνια έζησε εδώ ο στρατη-

γός Βασίλειος Μελάς με την γυναίκα του, την κόρη 

του Σοφία και τον εγγονό του Νίκο.

Από το 1930 το σπίτι χρησίμευε μόνο για διακοπές 

και ήταν ένας παράδεισος για όλους τους νέους της 

Αίγινας.

Το 1988 το «Κόκκινο Κάστρο» πουλήθηκε στην οι-

κογένεια Κωνσταντινίδη και από τα σπάνια του αντι-

κείμενα ο Νίκος χάρισε 6 ακριβές συλλογές σε ελλη-

νικά Μουσεία και κάποιες γκραβούρες στο Ιστορικό 

Μουσείο της Αίγινας. Πριν εγκαταλείψει το σπίτι, ο 

Νίκος μου έδειξε ένα πορσελάνινο σερβίτσιο με το 

μονόγραμμα Μ(αυροκορδάτου).

Ο Νίκος παντρεύτηκε τη Λένα Λεβίδου, με την οποία 

απέκτησε δύο κόρες, τη Μαρία και την Σοφία.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε σ’ ένα διαμέρισμα στα 

περίχωρα της Αθήνας και σπάνια τον βλέπαμε. Τον 

χάσαμε...

Έβη Τουλούπα

οI «ΦιΛοI» ΠοΥ εΦΥΓΑνοI «ΦιΛοI» ΠοΥ εΦΥΓΑν

Εις μνήμην των επιφανών αρχαιολόγων, 
επίτιμων Μελών της ΕΦΑ, Luigi Beschi και 

Γιώργου Δεσπίνη πραγματοποιήθηκε 
τιμητική εκδήλωση στο Αμφιθέατρο 

του Μουσείου Ακρόπολης στις 19.2.2016. 
Η εκδήλωση αυτή θα παρουσιασθεί εκτενώς 

στο επόμενο τεύχος του Ανθεμίου.

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
(στα ελληνικά και αγγλικά)

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ ΤΟ «ΑΝΘΕΜΙΟΝ»

Στο Μουσείο και στα πωλητήρια της Ακρόπολης, σε βιβλιοπωλεία, 
σε Μουσεία (Μπενάκη, Πόλεως Αθηνών), στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ), 

στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) και στα Γραφεία της ΕΦΑ

Στο Μουσείο και στα πωλητήρια της Ακρό-
πολης, σε βιβλιοπωλεία, σε Μουσεία, στο 
ΜΙΕΤ, στο ΙΜΕ και στα Γραφεία της ΕΦΑ

Διανέμεται δωρεάν στα μέλη της ΕΦΑ, 
σε βιβλιοθήκες και σε διάφορους φορείς


