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Εἰς μνήμην 
 Στεφάνου Ν. Κουμανούδη

(1931-1987)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ἱ ἀρχαῖες Ἑλληνικὲς ἐπιγραφὲς εἶναι κείμενα συ- 
χνότερα σύντομα, ἀλλὰ καὶ ἐκτενῆ, χαραγμένα σὲ 

σκληρὴ ὕλη, στὴν πέτρα, τὸ μέταλλο, τὸν πηλό, τὸ ξύλο 
κ.λπ.1 
Ὅπως τὸ λέει καὶ ἡ λέξη, ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι γραφὴ ἐπάνω 
σὲ ἕνα ἀντικείμενο. Ποιός εἶ- 
ναι ὅμως ὁ κύριος λόγος ποὺ 
ἔνοιωσαν τὴν ἀνάγκη νὰ γρά-
ψουν οἱ ἄνθρωποι; Τὸ ἐρώ-
τημα δὲν ἀφορᾶ βεβαίως μό- 
νον στὶς ἐπιγραφές, ἀλλὰ καὶ 
στὴν γραφὴ ἐπάνω σὲ ὁποιο-
δήποτε ἄλλην ὕλη, στοὺς πα- 
πύρους καὶ στὰ δέρματα, κ.λπ. 
Τὴν ἀπάντηση δίνει ὁ ἱστο-
ρικὸς τοῦ 1ου αἰ. π.Χ. Διόδω-
ρος Σικελιώτης (12,13.2): Τίς 
γὰρ ἂν ἄξιον ἐγκώμιον διάθοι-
το τῆς τῶν γραμμάτων μαθή-
σεως; διὰ γὰρ τούτων μόνων 
οἱ τετελευτηκότες τοῖς ζῶσι 
διαμνημονεύονται. (Ποιός θὰ 
μποροῦσε νὰ ἐγκωμιάσει, 
ὅπως τῆς ἀξίζει, τὴν ἐκμά-
θηση τῶν γραμμάτων; Μόνον 
μὲ αὐτὰ ἡ μνήμη τῶν νεκρῶν 
παραμένει ζωντανὴ στοὺς ζω- 
ντανούς). Ὁ Διόδωρος διατυ-
πώνει κατὰ τὸν πληρέστερο 
καὶ σαφέστερο τρόπο τὴν 
ἀξία τῆς γραφῆς καὶ τῆς μα- 
θήσεώς της. Ἡ γραφὴ δὲν εἶ- 
ναι παρὰ ἡ προσπάθεια τῶν 
ἀνθρώπων νὰ ἐπιμηκύνουν 
τὴν μνήμη τους καὶ νὰ ἀντι-
σταθοῦν στὴν λήθη τοῦ χρόνου. Μὲ τὴν γραφὴ τὸ πα- 
ρελθὸν τῶν ἀνθρώπων ἐκτείνεται πρὸς τὰ πίσω καὶ δια-
σώζεται ἡ μνήμη ἑνὸς παλαιοτέρου κόσμου. Ἡ ἁπλού-

στερη μορφὴ ἐπιγραφῆς, τὸ χαραγμένο ὄνομα ἑνὸς νε- 
κροῦ ἐπάνω σὲ ἕναν ἁδρὸ ἐπιμήκη λίθο, ποὺ κάποιος 
οἰκεῖος ἔστησε στὸν τάφο, διαφυλάσσει τὴν μνήμη του 
μεταξὺ τῶν ζώντων. (IG I3 1194· στήλη Κεραμοῦς, περ. 
625-600 π.Χ. [εἰκ. 1]).
Χρονικὴ ἔκταση. Οἱ παλαιότερες ἑλληνικὲς ἐπιγραφὲς 
τῶν ἱστορικῶν χρόνων χρονολογοῦνται στὸ δεύτερο 
ἥμισυ τοῦ 8ου αἰ. π.Χ. Ἀπὸ τότε μέχρι τὸ τέλος τοῦ 
ἀρχαίου κόσμου, τὸν 6ο αἰ. μ.Χ., ὑπάρχει μία ἀδιάλειπτη 

σειρὰ ἐπιγραφικῶν κειμένων. 
(IG ΙI/III2 5, 13356· κοιμητή-
ριον Ἀγάπης, 5ος/6ος αἰ. μ.Χ. 
[εἰκ. 2)]).
Τοπικὴ ἔκταση. Ἀπὸ τὴν 
Ἱσπανία μέχρι τὰ δυτικὰ σύ- 
νορα τῆς Ἰνδίας, καὶ ἀπὸ τὴν 
Ρουμανία καὶ τὴν Νότια Ρω- 
σία ἕως τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν 
Λιβύη ἔχουν βρεθῆ Ἑλληνικὲς 
ἐπιγραφές, οἱ περισσότερες 
ὅμως στὸν Ἑλλαδικὸ κόσμο. 
Πλέον τῶν 13.500 φυλάσ-
σονται στὸ Ἐπιγραφικὸ Μου-
σεῖο τῶν Ἀθηνῶν καὶ περισ-
σότερες ἀπὸ 7.500 χιλιάδες 
στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀρχαίας 
Ἀγορᾶς τῶν Ἀθηνῶν. Πά- 
μπολλες βρίσκονται καὶ στὰ 
κατὰ τόπους Μουσεῖα, στὶς 
συλλογὲς καὶ στοὺς ἀρχαιο-
λογικοὺς χώρους τῆς Ἑλλά-
δος, ἐνῶ πλῆθος νέων ἀποκα-
λύπτεται ἐτησίως. 
Τὸ περιεχόμενο τῶν ἐπι-
γραφῶν. Οἱ ἐπιγραφὲς κα- 
λύπτουν εὐρύτατο φάσμα τῆς 
ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸ 
ἐντελῶς ἰδιωτικὸ ἕως τὸ ἄκρως 
δημόσιο. Στὴν ἀρχὴ τὰ ἐπι-

γραφικὰ κείμενα, –σώζονται πάντως ὀλίγα–, ἦσαν σύ- 
ντομα καὶ ἐκάλυπταν μικρὲς ἀνάγκες τοῦ βίου: 1) τὴν 
μνεία τοῦ ἰδιοκτήτη ἑνὸς ἀγγείου (Θαρίο εἰμὶ ποτέριον· 

Ἄγγελος Π. Ματθαίου
Ἐπιγραφικός

ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

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»

Ο

Eἰκ. 1. Ἡ στήλη τῆς Κεραμοῦς (EM 10646)

Εἰκ. 2. Ἡ στήλη τῆς Ἀγάπης (EΜ 9942)
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ἀρχαιότητα· ὁ Θουκυδίδης λ.χ. συχνὰ ἐπικαλεῖται τὴν 
μαρτυρία ἐπιγραφῶν, γιὰ νὰ τεκμηριώσει τὴν ἀποψή 
του, μερικὲς φορὲς μάλιστα παραθέτει καὶ τὸ κείμενό 
τους αὐτούσιο, λ.χ. τὴν συνθήκη μεταξὺ Ἀθηναίων, 
Ἀργείων, Μαντινέων καὶ Ἠλείων τοῦ 420 π.Χ (Θουκ. 
5, 47)· κατὰ εὐτυχῆ συγκυρίαν σώζεται τμῆμα τῆς ἐπι-
γραφῆς (IG I3 83). Ἐπίσης ὁ ἱστορικὸς παραδίδει (6, 
54.6-7) αὐτούσιο καὶ τὸ κείμενο τῆς ἐπιγραφῆς ἐπὶ τοῦ 
βωμοῦ, τὸ ὁποῖο ἀνέθεσε ὁ Πεισίστρατος Ἱππίου, ὁμώ-
νυμος ἐγγονὸς τοῦ τυράννου Πεισιστράτου, στὸ ἱερὸν 
τοῦ Πυθίου Ἀπόλλωνος παρὰ τὸ Ὀλυμπιεῖον εἰς ἀνά-
μνησιν τῆς ἀσκήσεως τοῦ ἀξιώματος τοῦ ἐπωνύμου 
ἄρχοντος τῶν Ἀθηνῶν. Καὶ πάλι τύχῃ ἀγαθῇ βρέθηκε 
τὸ 1877 καὶ μάλιστα νδ. τοῦ Ὀλυμπιείου, ἐκεῖ ὅπου 
τοποθετεῖται τὸ Πύθιον, ἡ ἐπίστεψη τοῦ βωμοῦ μὲ τὸ 
κείμενο τῆς ἐπιγραφῆς (IG I3 948· 520-511; π.Χ. [εἰκ. 
5]) βεβαιώνοντας τὴν ἀκρίβεια τοῦ ἱστορικοῦ.
Κατὰ τὸν Στέφανο Ἀθ. Κουμανούδη οἱ ἐπιγραφὲς εἶναι 
τὰ τιμιώτερα μνημεῖα πάντων, διότι 1) εἶναι αὐθεντικὰ 
κείμενα· μεταξὺ τοῦ χαράκτου καὶ τοῦ ἀναγνώστου δὲν 
παρεμβάλλεται κανείς, ὅπως ἀντιθέτως συμβαίνει μὲ τὰ 

περὶ τὸ 650 π.Χ. [εἰκ. 3])·2 2) τὴν μνεία προσφορᾶς 
ἀναθήματος (ἀφιερώματος) σὲ μία θεότητα (hερμει μ᾽ 
ἄγαλμα· 550-525 π.Χ.·3 3) τὴν ἔνδειξη τοῦ τόπου, ὅπου 
ἐτάφη προσφιλὲς πρόσωπο ([εἰκ. 1)])· 4) ὑπάρχουν καὶ 
πολὺ πρώιμες ἐπιγραφές, –ἐλάχιστες βεβαίως–, ποὺ δὲν 
ἀνήκουν στὶς μνημονευθεῖσες τρεῖς κατηγορίες, ὅπως 
λ.χ. ἡ ἐνεπίγραφη οἰνοχόη, ἡ ἐσφαλμένως, διότι δὲν 
βρέθηκε ἐκεῖ, λεγόμενη τοῦ Διπύλου, ἡ ὁποία εἶναι πιθα-
νώτατα ἔπαθλον ἀγῶνος (περὶ τὸ 725 π.Χ. [εἰκ. 4]),4 κ.λπ. 
Ἀρχικῶς λοιπὸν οἱ ἐπιγραφὲς εἶχαν κατ᾿ ἐξοχὴν ἰδιωτικὸ 
χαρακτῆρα· βεβαίως καθ᾽ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ἀρχαιό-
τητος δὲν ἔπαυσαν νὰ χαράσσονται ἐπιγραφὲς τοῦ εἴδους 
αὐτοῦ (ἐπιτύμβιες, ἀναθηματικές, κατόχων ἢ χρηστῶν 
ἀντικειμένων, κ.ἄ). Ἡ ὀργάνωση τῶν πόλεων καὶ κυρίως 
ἡ ἀνάπτυξη τῶν δημοκρατικῶν πολιτευμάτων ἐπέβαλαν 
ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 6ου καὶ κυρίως ἀπὸ τὸν 5ο αἰ. π.Χ. καὶ 
ἑξῆς τὴν ἀναγραφὴ ὁλοένα καὶ περισσότερο, μεγαλυτέ-
ρων κειμένων σὲ σκληρὴ ὕλη. Μάλιστα οἱ δημοκρατίες 
δὲν εἶχαν τίποτα νὰ κρύψουν ἀπὸ τοὺς πολίτες καὶ συγ-
χρόνως ἔπρεπε νὰ δίνουν λόγο σ᾿ αὐτούς. Ἔτσι ἀνέ-
γραφαν σὲ λίθους καὶ ἐξέθεταν σὲ δημόσιους χώρους, 
εἰς θέαν ὅλων, τὶς ἀποφάσεις τῆς πόλεως, τὰ κείμενα 
τῶν συμμαχιῶν μὲ μίαν ἄλλη ἢ περισσότερες πόλεις, τὶς 
τιμὲς πρὸς ξένους ἢ συμπολίτες τους, τὶς δημόσιες δα- 
πάνες, τὰ δάνεια· τοὺς ἀπολογισμοὺς τῶν ταμιῶν καὶ 
τῶν ἐπιστατῶν δημοσίων ἔργων· τὴν καταγραφὴ τῶν 
σκευῶν ἑνὸς ἱεροῦ· τὴν μίσθωση ἑνὸς τεμένους (ἱερῆς 
γῆς κατὰ κανόνα καλλιεργούμενης)· τὸν κανονισμὸ 
ἀσκήσεως τῆς λατρείας μιᾶς θεότητος· τὸν ἀπολογισμὸ 
τῶν ἀγωνοθετῶν ἑνὸς ἱεροῦ ἀγῶνος· τὴν ὁριοθέτηση 
μιᾶς περιοχῆς, κ.λπ. 
Σημασία τῶν ἐπιγραφῶν. Ἡ σημασία τῶν ἐπιγραφῶν 
ὡς τεκμηρίων τῆς ἱστορίας ἔγινε κατανοητὴ ἤδη στὴν 

παλαιᾶς κατοικήσεως ἐκεῖ ἐπάνω οἱ Ἀθηναῖοι ὀνομάζουν 
τὴν Ἀκρόπολη ἀκόμη καὶ τώρα πόλιν (2, 15.3, 6): τὸ δὲ 
πρὸ τοῦ ἡ ἀκρόπολις ἡ νῦν οὖσα πόλις ἦν, καὶ τὸ ὑπ᾿ 
αὐτὴν πρὸς νότον μάλιστα τετραμμένον... καλεῖται δὲ διὰ 
τὴν παλαιὰν ταύτῃ κατοίκησιν καὶ ἡ ἀκρόπολις μέχρι 
τοῦδε ἔτι ὑπ᾿ Ἀθηναίων πόλις.
Λόγῳ αὐτοῦ καὶ στὰ ψηφίσματα καὶ στὶς ἄλλες ἐπιγρα-
φὲς δημοσίου χαρακτῆρος τοῦ 5ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 
4ου αἰ. π.Χ. ὡς τόπος ἱδρύσεως τῶν στηλῶν, ἀναγράφεται 
ἡ φράση: ἀναγράψαι δὲ τὸν γραμματέα τὸ ψήφισμα τόδε 
ἐν στήληι καὶ καταθεῖναι (ἢ στῆσαι) ἐμ πόλει· (νὰ ἀνα-
γράψει ὁ γραμματεὺς τὸ ψήφισμα αὐτὸ σὲ στήλη καὶ νὰ 

τὴν στήσει στὴν Ἀκρό-
πολη). Ἡ Ἀκρόπολις 
φέρεται ὡς πόλις, διότι 
ὑπῆρξε τὸ πολιτικὸ καὶ 
λατρευτικὸ κέντρο τῶν 
Ἀθηνῶν μέχρι τὸν 5ο 
αἰ. π.Χ. Μετὰ τὰ Μη- 
δικὰ βαθμιαίως, ἀλλὰ 
κυριώτατα ἀπὸ τὸν 4ο 
αἰ. καὶ ἑξῆς, ἡ ἀρχαία 
Ἀγορὰ γίνεται τὸ πο- 
λιτικὸ καὶ διοικητικὸ 
κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. 
Ἡ ᾽Ακρόπολις παρέ-
μεινε σὲ ὅλη τὴν ἀρ- 
χαιότητα τὸ κέντρο τῆς 
λατρείας.
Στὴν Ἀκρόπολη ἱδρύο-

νταν ψηφίσματα καὶ νόμοι ποὺ ἀφοροῦσαν σὲ ἐσωτερικὰ 
ζητήματα, λ.χ. τὸ ψήφισμα περὶ Σαλαμῖνος, (IG I3 1· 
510-500 π.Χ.),5 ἢ στοὺς συμμάχους τῶν Ἀθηναίων λ.χ. 
ἡ στήλη τῆς ἑξηκοστῆς τοῦ φόρου τῶν συμμάχων, (IG I3 
259-272· 454/3-440/39 π.Χ.), συνθῆκες μὲ ἄλλες πόλεις, 
λ.χ. ἡ συνθήκη Ἀθηναίων καὶ Λεοντίνων, πόλεως τῆς 
Σικελίας, (IG I3 54· 433/2 π.Χ. [εἰκ. 6]), ψηφίσματα πρὸς 
τιμὴν ξένων, λ.χ. πρὸς τιμὴν τοῦ Παλαισκιαθίου Οἰνιά-
δου (IG I3 110· 408/7 π.Χ. [εἰκ. 7]), ἀπολογισμοὶ τῆς 
διαχειρίσεως δημοσίων χρημάτων (ἐκστρατείας τῆς 
Κερκύρας, IG I3 364· 433/2 π.Χ. [εἰκ. 8]), δαπάνες 
οἰκοδομήσεως κτισμάτων, λ.χ. τοῦ Παρθενῶνος (IG I3 

κείμενα τῶν ἀρχαίων συγγραφέων ποὺ ἔφθασαν ἕως 
ἐμᾶς ἀντιγραφόμενα· 2) ἀποτυπώνουν τὴν ἐξέλιξη τῆς 
γλώσσας καὶ τῆς φωνητικῆς πιὸ πιστὰ ἀπὸ τὰ φιλολογικὰ 
κείμενα· 3) ἐμπλουτίζουν τὸ λεξιλόγιο καὶ γραφὲς τῆς 
χειρογράφου παραδόσεως τῶν φιλολογικῶν κειμένων 
ποὺ ἀθετοῦσαν οἱ φιλόλογοι συχνὰ ἐπιβεβαιώνονται 
ἀπὸ τὶς ἐπιγραφές· 4) δίδουν πολλὲς καὶ σημαντικὲς 
πληροφορίες, συχνὰ ἄγνωστες ἀπὸ τὶς φιλολογικὲς 
πηγές· 5) διαφωτίζουν πλεῖστα ὅσα σημεῖα τοῦ ἀρχαίου 
βίου, πολλὲς φορὲς σκοτεινά, καὶ συμπληρώνουν τὶς 
μαρτυρίες ποὺ παρέχουν οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς καὶ τὰ 
ἀρχαιολογικὰ κατάλοιπα· 6) ἔρχονται νὰ βεβαιώσουν 
τὴν ἐπιβίωση στὸ πέ- 
ρασμα τῶν χρόνων ὀνο-
μασιῶν, χρήσεων καὶ 
νοοτροπιῶν.
Οἱ ἐπιγραφὲς εἶναι ση- 
μαντικώτατη πηγὴ γιὰ 
τὴν γνώση τοῦ ἀρχαίου 
κόσμου καὶ ἡ μελέτη 
των εἶναι ἀπαραίτητη. 
Μαζὶ μὲ τὰ φιλολογικὰ 
κείμενα καὶ τὰ ἀρχαιο-
λογικὰ μνημεῖα ἀπο-
τελοῦν τὶς βασικὲς πη- 
γὲς τῆς Ἱστορίας τοῦ 
ἀρχαίου κόσμου, ἡ σύν-
θεση τῆς ὁποίας προ-
κύπτει ἀπὸ τὸν συνδυα-
σμό των.

ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Ὁ Θουκυδίδης μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔναρξη τοῦ Πελοπον-
νησιακοῦ πολέμου καὶ τὴν μετακίνηση τῶν Ἀθηναίων 
ἀπὸ τοὺς δήμους στὴν πόλη, γιὰ νὰ προστατευθοῦν, 
ἀναφέρεται ἐν συντομίᾳ στὴν πρὸ τοῦ Θησέως πολιτικὴ 
σύσταση τῆς Ἀττικῆς, στὰ τοπικὰ δηλαδὴ βασίλεια, καὶ 
στὸ ἐπιτεύγμα τοῦ Θησέως, στὴν πολιτικὴ συνένωση 
τῶν πολισματίων τῆς Ἀττικῆς σὲ μία πόλη, τὴν πόλη 
τῶν Ἀθηνῶν (2, 15.1-2). Πρὸ αὐτῆς, γράφει, πόλη τῶν 
Ἀθηνῶν ἦταν ἡ νῦν ἀκρόπολις καὶ ἡ περιοχὴ κάτω ἀπὸ 
αὐτὴν ποὺ ἐκτείνεται περίπου πρὸς νότον της. Λόγῳ τῆς 

ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Εἰκ. 4. Ἡ οἰνοχόη τοῦ Διπύλου (Ἐθνικό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Α 192)

Εἰκ. 5. Ὁ βωμὸς τοῦ Πεισιστράτου (EM 6787)

Εἰκ. 3. Τὸ ποτήριον τοῦ Θαρίου (Στοὰ Αττάλου Ρ 4663)

Εἰκ. 6. Συνθήκη Ἀθηναίων Λεοντίνων 
(EM 6855)

Εἰκ. 7. Ψήφισμα ὑπὲρ Οἰνιάδου 
Παλαισκιαθίου (EM 6796) 
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τους μετὰ τὴν ἐπιτυχῆ λήξη τῆς θητείας τους· ἐκεῖ οἱ 
πυλωροί, οἱ φύλακες τῆς Ἀκροπολεως, ἀνέγραφαν τὰ 
ὀνόματά τους σὲ στῆλες (βλ. λ.χ. IG IΙ2 2292), κάποτε 
καὶ στοὺς τοίχους τῶν Προπυλαίων (IG IΙ2 2310).
Ἀθηναῖοι, ἀλλὰ καὶ ξένοι, στὴν Ἀκρόπολη ἀφιέρωναν 
τὶς προσφορές τους, ἀντικείμενα καὶ ἀγάλματα, γιὰ νὰ 
τιμήσουν τὶς λατρευόμενες θεότητες, ἢ ὡς ἔνδειξη τῆς 
εὐσεβείας τους (λ.χ. IG I3 608, ἢ ὡς εὐχαριστήριο γιὰ 
τὴν καλὴ ἐσοδεία (λ.χ. IG I3 647), γιὰ τὴν νίκη τους σὲ 
ἀγώνισμα (λ.χ IG I3 597, IG IΙ2 3125), ἢ εἰς ἀνάμνησιν 
τῆς ἀσκήσεως δημοσίου λειτουργήματος (λ.χ. IG I3 590). 
Ἐκεῖ ἀφιέρωναν καὶ τὰ ἀγάλματα ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν, 
ποὺ ἄσκησαν κάποιο διοικητικό (λ.χ. IG IΙ2 3535, 3538) 
ἢ θρησκευτικὸ ἀξίωμα (λ.χ. IG IΙ2 3453, 3459), ἢ ὑπῆρ-
ξαν ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, ἢ καὶ ἁπλοὶ ἰδιῶτες (IG 
IΙ2 3829, 3850). 
Καὶ ὁ δῆμος τῶν Ἀθηναίων στὴν Ἀκροπόλη ἵδρυε τὰ 
ἀναθήματα, γιὰ νὰ ἐκφράση στὴν θεὰ τὶς εὐχαριστίες 
του γιὰ τὶς νίκες τῆς πόλεως (IG I3 501, 505). Ἐκεῖ ἵδρυε 
πρὸς τιμὴν ἢ ἀντὶ γενομένης εὐεργεσίας ἢ μὲ τὴν ἐλπίδα 
δωρεᾶς ἢ εὐεργετικῆς ἀποφάσεως τοὺς ἀνδριάντες ξένων 
(λ.χ. IG IΙ2 3822, 3885), ἡγεμόνων (λ.χ. IG IΙ2 3430), 
καὶ Ρωμαίων αὐτοκρατόρων, λ.χ. τοῦ Αὐγούστου (IG 
IΙ2 3253, ἢ τοῦ Τραϊανοῦ (IG IΙ2 3284, μελῶν τῆς οἰκογε-
νείας τους, λ.χ. τῆς Λιβίας, συζύγου τοῦ Αὐγούστου (IG 
IΙ2 3240), τοῦ Τιβερίου (IG IΙ2 3255), καθὼς καὶ Ρωμαί-
ων ἀξιωματούχων (λ.χ τοῦ Ἀγρίππα, IG IΙ2 4122).
Ἀπὸ τὰ ἐνεπίγραφα μνημεῖα ποὺ κατὰ καιροὺς εἶχαν 
ἱδρυθῆ στὴν Ἀκρόπολη σώθηκαν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οἱ 
ἐνεπίγραφες βάσεις, οἱ περισσότερες ἐλλιπεῖς καὶ φθαρ-
μένες· μερικὲς φέρουν καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ τεχνίτου, 
κάποτε γλύπτου σπουδαίου, ποὺ τὸν μνημονεύουν οἱ 
συγγραφεῖς. Τὰ πλεῖστα τῶν ἀναθημάτων, πολυτίμων 
καὶ μή, χάθηκαν. Λίγα μαρμάρινα ἀγάλματα καὶ ἀνάγλυ-
φα σώζονται, κυρίως κολοβά. Σπάνια βρέθηκαν καὶ τὸ 
ἄγαλμα καὶ ἡ βάση καὶ ἀναγνωρίσθηκαν (κόρη ᾽Αντη-
νόρος, 525-500 π.Χ. [εἰκ. 11]).
Οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς μνημονεύουν λίγες ἐπιγραφὲς 
δημοσίου χαρακτῆρος. Ἀναφέρω ἐδῶ δύο, ποὺ κατ᾽ 
εὐτυχῆ συγκυρίαν οἱ λίθοι, τμήματά τους, ἔχουν σωθῆ.
1. Ὁ Ἡρόδοτος περιγράφει λεπτομερῶς (5, 77) τὴν 
σύγκρουση Ἀθηναίων καὶ Βοιωτῶν καὶ τὴν ἵδια ἡμέρα 

436-451· 447/6-433/2 π.Χ. [εἰκ. 9]: IG Ι3 449· 434/3) ἢ 
κατάλογοι ἱερῶν ἀναθημάτων στὴν Ἀθηνᾶ, λ.χ. τῶν 
φυλασσομένων στὸν πρόναο τοῦ Παρθενῶνος (IG I3 
292-295· 434/3-431/0 π.Χ.), κ.ἄ.
Ἐκεῖ κυρίως ἀνέθεταν (προσέφεραν) σώματα Ἀθηναίων 
ἀρχόντων, βουλευταί (IG ΙΙ2 1699), πρυτάνεις (IG ΙΙ2 
1742), διαιτηταί (IG IΙ2 1926· [εἰκ. 10]) τὰ ἀναθήματά 

Ἀθηναίων καὶ Χαλκιδέων καὶ τὴν περιφανῆ νίκη ποὺ 
κατήγαγαν τὸ 506 π.χ. Ἀπὸ τὴν δεκάτη τῶν λύτρων ποὺ 
κατέβαλαν οἱ ἡττημένοι γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν 
αἰχμαλώτων οἱ Ἀθηναῖοι ἀνέθεσαν στὴν Ἀκρόπολη 
χαλκοῦν τέθριππο καὶ στὴν βάση του ἀνέγραψαν ἐπί-
γραμμα ποὺ μνημονεύει τὴν διπλῆ νίκη τους. Τμῆμα της 
βρέθηκε στὴν ᾽Ακρόπολη (IG I3 501), καθὼς καὶ δύο 
τμήματα τῆς βάσεως, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἔστησαν οἱ Ἀθηναῖοι 
ἀντίγραφο τοῦ μνημείου, πιθανώτατα τὸ 446/5, διότι το 
πρῶτο θὰ εἶχε καταστραφῆ στὰ Περσικά.
2. Ὁ Θουκυδίδης (5, 47) διασώζει τὸ κείμενο τῆς συνθή-
κης μεταξὺ Ἀθηναίων, Ἀργείων, Μαντινέων καὶ Ἠλείων 
τοῦ ἔτους 420 π.Χ. Θραῦσμα τῆς ἐπιγραφῆς βρέθηκε τὸ 
1876 στὴν νότιο κλιτὺ τῆς Ἀκροπόλεως (IG I3 83). Τὸ 
ἀναγνώρισε καὶ τὸ δημοσίευσε ὁ παλαιὸς Στέφανος Ἀθ. 
Κουμανούδης.6 
Οἱ ἐπιγραφὲς παρέχουν πολλὰ νέα στοιχεῖα γιά τὴν πολι-
τική, θεσμική, οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ἱστορία τῶν 
ἀρχαίων πόλεων, γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν γνωρίζαμε ἀπὸ τοὺς 
ἀρχαίους συγγραφεῖς. Δὲν πρέπει νὰ σπεύσει νὰ τοὺς 
μεμφθεῖ κανείς· οἱ συγγραφεῖς γράφουν πρωτίστως γιὰ 
τοὺς συγχρόνους τους. Προσφέρουν ὅμως τὴν εἰκόνα ἑνὸς 
παρελθόντος κόσμου· μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα ὁ ζητητικὸς 
ἀναγνώστης συλλαμβάνει τὸν παλαιότερο κόσμο στὸ 
σύνολόν του· οἱ ἐπιγραφὲς παρέχουν ἀκριβεῖς μέν, ἀλλὰ 
ἀποσπασματικὲς πληροφορίες, πολύτιμες ὡστόσο. 
Χωρὶς τὶς Ἀττικὲς ἐπιγραφές, –ἀριθμοῦν περὶ τὶς 25.000, 
οἱ γνώσεις μας γιὰ τοὺς θεσμούς τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, 
τὴν διοίκηση, τὴν γραφειοκρατία, τὰ οἰκονομικά, τὴν 
φορολογία καὶ ἄλλες πλευρὲς τῆς κρατικῆς ὑποστάσεως, 
τὴν λειτουργία καὶ τὰ οἰκονομικὰ τῶν ἱερῶν, τὶς μισθώ-
σεις τῶν μεταλλείων, τὴν ὀργάνωση τοῦ ναυτικοῦ, θὰ 
ἦσαν πολὺ λιγότερες. Ἀλλὰ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ πράγματα 
φωτίζουν οἱ ἐπιγραφές· συμβόλαια ὑποθήκης, προικός, 
μισθώσεις, σχέσεις συγγενικές, οἰκογενειακὰ δένδρα, 
ἀφιερώματα στοὺς θεούς, σχέσεις προσωπικές, κατάρες 
ἐναντίον μισητῶν προσώπων, κ.λπ. 
Ὅσα ἀπαρίθμησα ἦσαν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἄγνωστα 
στοὺς λογίους τῆς Δύσεως τὰ χρόνια τῆς Ἀναγεννήσεως. 
Ἡ εἰκόνα ποὺ εἶχαν διαμορφώσει γιὰ τὴν πόλη τῶν 
Ἀθηνῶν καὶ τὴν Ἀκρόπολη στηριζόταν στὶς μαρτυρίες 
τῶν ἀρχαίων συγγραφέων. Οἱ περιηγητές, ἐλάχιστοι 

στὴν ἀρχή (τὸν 15ο αἰ καὶ 16ο αἰῶνα), περισσότεροι 
τοὺς ἑπόμενους αἰῶνες, ἐπιστρέφοντας μετέφεραν ἐντυ-
πώσεις καὶ περιγραφὲς τῶν ἀρχαίων τόπων καὶ τῶν 
ὁρατῶν ἀρχαιοτήτων. Στὰ κείμενά τους περιελάμβαναν 
καὶ ἀντίγραφα ἐπιγραφῶν. Προϊόντος τοῦ χρόνου δὲν 
περιορίστηκαν στὴν ἀντιγραφή· μετέφεραν καὶ τοὺς 
ἴδιους τοὺς λίθους, ὅπως καὶ ἄλλες ἀρχαιότητες, στὴν 
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Εἰκ. 8. Δαπάνες τῆς ἐκστρατείας ἐναντίον τῆς Κέρκυρας (EM 6777)  

Εἰκ. 9. Δαπάνες οἰκοδομήσεως τοῦ Παρθενῶνος τοῦ ἔτους 434/3 π.Χ. (EM 6677)

Εἰκ. 10. Ἐνεπίγραφη βάση ἀναθήματος διαιτητῶν (ΜΑ 13194)

Εἰκ. 11. Ἡ κόρη τοῦ ᾽Αντηνόρος, 525-500 π.Χ. (ΜΑ 681)
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ἐξέχωσε τὴν ὁμώνυμη πύλη.7 Ὁ Πιττάκης ἤδη πρὸ τῆς 
Ἐπαναστάσεως ἀντέγραφε ἐπιγραφές, συχνὰ μὲ κινδυ-
νο τῆς ζωῆς του, καὶ προσπαθοῦσε κατὰ τὶς δυνάμεις 
καὶ τὰ μέσα του νὰ τὶς σώσει. Γράφει:8 «Ἀντέγραψα 
αὐτὴν τὸ 1820, ὅτε ἡ πλὰξ αὕτη ἦτον ἐντοιχισμένη εἰς 
τὸν φεγγίτην τοῦ ἁγίου Βήματος τῆς Ἐκκλησίας «ἁγία 
Παρασκευή», καὶ ἡ στενοχώρια τοῦ τόπου καὶ ὁ φόβος 
τῶν τότε Τούρκων μὲ ἐμπόδισαν νὰ ἀντιγράψω αὐτὴν 
ὅσον ἔνεστι προσεκτικῶς, διότι αἱ τότε περιστάσεις δὲν 
μὲ ἐσυγχώρουν νὰ διατρίψω πολὺν χρόνον εἰς τὴν ἀντι-
γραφήν. Ὅσοι ἐδοκίμασαν 
ἐν Ἑλλάδι ὄντες τὰ δεινὰ 
τῆς Τουρκικῆς δυναστείας 
ἐννοοῦσι τί γράφω».
Τὸ 1832 διορίζεται ἐπιστά-
της τῶν ἀρχαιοτήτων καὶ τὸ 
1836 ἔφορος τῶν Ἀρχαιο-
τήτων, ὁπότε καὶ ἀνέλαβε 
τὶς ἀνασκαφὲς τῆς Ἀκρο-
πόλεως. Τὸ 1835 ἐκδίδει τὸ 
σύγγραμμά του, ἀναφερό-
μενο στὴν τοπογραφία τῶν 
Ἀθηνῶν, στὸ ὁποῖο δημοσι-
εύονται πλεῖστες ὅσες ἐπι-
γραφές.9 Τὸ 1837 ἐκδίδεται 
ἡ Ἐφημερὶς Ἀρχαιολογικὴ 
καὶ κυκλοφορεῖ μὲ διακοπὲς 
μέχρι τὸ 1860. Ἐκδότης καὶ 
σχεδὸν μόνος συντάκτης εἶ- 
ναι ὁ Πιττάκης· δημοσίευσε 
ἐκεῖ πλέον τῶν 4.000 ἐπι-
γραφῶν· ἡ πλειονότης των προερχόταν ἀπὸ τὴν Ἀκρό-
πολη.
Ὁ Πιττάκης ἐπικρίθηκε ἀπὸ τοὺς συγχρόνους του, ἀλλὰ 
καὶ ἀπὸ πολλοὺς μεταγενεστέρους ἐρευνητὲς γιὰ μακρό-
τατο χρονικὸ διάστημα, ὡς ἀνεπαρκής, ἡμιμαθής, κακὸς 
ἐκδότης τῶν ἐπιγραφῶν, κάποτε καὶ ὡς πλαστογράφος. 
Ὁ χρόνος τοὺς διέψευσε. Στὸν Πιττάκη ὀφείλεται ἡ 
σωτηρία ἐκτὸς τῶν ἄλλων μνημείων καὶ χιλιάδων ἐπι-
γραφῶν καὶ ἡ δημοσίευσή τους. Πολλῶν λίθων διέσωσε 
τὰ κείμενα, ὅταν δὲν εἶχαν ἀκόμη βλαβεῖ, καὶ ἀναγνώσεις 
του, κρίσιμες γιὰ τὴν ἑρμηνεία, ἀπεδείχθησαν ἀκριβεῖς. 

Ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδίων τῶν λίθων ἐφρόντισε τὴν διατήρη-
ση· ἄλλους ἐντοίχιζε σὲ πλαίσια μαζὶ μὲ τμήματα γλυ-
πτῶν καὶ ἀναγλύφων. Τὰ ἐνεπίγραφα μικρὰ θραύσματα 
διατηροῦσε σὲ στεγασμένους, ἀσφαλεῖς κατὰ τὸ δυνατὸν 
χώρους. 
῾Η προστασία τῶν μνημείων δὲν ἐπιτυγχάνεται μόνον 
μὲ τὴν ἀσφαλῆ φύλαξη, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν καταλoγογρά-
φηση καὶ τὴν δημοσίευσή των. Καὶ ὁ ἥρως – οἰκιστὴς 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχαιολογίας ἔπραξε καὶ τὰ δύο καὶ στὸν 
μέγιστο βαθμό. Γιὰ τὶς δημοσιεύσεις του εἶπα ἤδη ὀλίγα. 

Καταλόγους συνέταξε πολ-
λοὺς καὶ κατ᾽ ἐπανάληψιν· 
καταλόγους τῶν συλλογῶν 
τῶν τόπων ποὺ διατηροῦσε 
τὶς ἀρχαιότητες στὴν κάτω 
πόλη, στὸ Θησεῖον, στὴν 
Ἁδριάνειο στοά, στὴν Με-
γάλη Παναγία στὸν Πύργο 
τῶν ̓ Ανέμων, ὅσο καὶ ἐκεί-
νων τῶν κατὰ καιροὺς τό-
πων φυλάξεως ἐπὶ τῆς Ἀκρο-
πόλεως, τῶν Προπυλαίων, 
τῆς Πινακοθήκη, κ.λπ.· ση-
μειωτέον ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τοῦ 
τόπου φυλάξεως λόγῳ ἀκα-
ταλληλότητος ἤ ἐλλείψεως 
πλέον χώρου, συνεπαγόταν 
τὴν πλήρη ἢ μερικὴ μετα-
φορὰ τῶν ἀρχαίων σὲ ἄλλον 
τόπο καὶ ἑπομένως καὶ τὴν 
σύνταξη νέου καταλόγου.

Ἡ προσήλωση στὴν ἀκριβῆ ἀναγραφὴ τοῦ τόπου εὑρέ-
σεως καὶ στὴν βαρύνουσα ἀξία της γιὰ τὴν ἑρμηνεία τῆς 
ἐπιγραφῆς καὶ τὴν τοπογραφία εἶναι μία ἀκόμη συ- 
νεισφορὰ τοῦ Πιττάκη. Δύο ἐνεπίγραφα βάθρα τὴν εἰκο-
νίζουν ἐπαρκῶς. 
1. Ἀθεναῖοι τει Ἀθεναίαι [τ]ει Ὑγείαι. | Πύρρος ἐποίεσεν 
Ἀθεναῖος. 10

Τὸ βάθρο τῆς Ὑγείας βρίσκεται, ὅπως γράφει, «ὑπὸ τὸν 
νοτιοανατολικὸν κίονα τῆς ἀνατολικῆς στοᾶς τῶν Προ-
πυλαίων καὶ κεῖται εἰς τὴν ἀρχαίαν αὐτῆς θέσιν» [εἰκ. 
13]. Ὁ Πιττάκης ἀνεγνώρισε ὅτι ἔφερε τὸ μνημονευόμενο 

μείων, τῶν ἐπιγραφῶν περιλαμβανομένων, οἱ ἀρχαιο-
λογοῦντες φιλόλογοι καὶ ἱστορικοὶ ἄρχισαν νὰ συλλαμ-
βάνουν τὴν μελέτη τοῦ ἀρχαίου κόσμου ὡς ἱστορικὴ 
σύνθεση στηριζόμενη στὸν συνδυασμὸ τῶν μαρτυριῶν 
τῶν ἀρχαίων συγγραφέων μὲ ἐκεῖνες τῶν ἐπιγραφῶν καὶ 
μὲ τὰ ἀρχαιολογικά κατάλοιπα.
Ἀποφασιστικὴ καμπὴ ὑπῆρξε ἡ ἀπελευθέρωση καὶ ἡ 
δημιουργία τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους. Ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς 
του μερίμνησε κατὰ δύναμιν γιὰ τὴν συστηματικὴ περι-
συλλογὴ ἢ ἀποκάλυψη καὶ τὴν προστασία τῶν ἀρχαιο-
τήτων καὶ τὴν ἀπόδοση τῆς ἀρχικῆς μορφῆς τῶν μνη-
μείων μὲ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν νεωτερικῶν κτισμάτων. 
Τὸ κοπιῶδες ἔργο ἄρχισε ἀπὸ τὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν καὶ 
πρωτίστως ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη. Ἔπρεπε τὸ Κάστρο τῆς 
Ἀθήνας νὰ γίνη καὶ πάλι Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν. Ἐπέ-
ρασε χρόνος πολὺς καὶ χρειάσθηκε παρὰ δύναμιν προ-
σπάθεια, μὲ ἐλάχιστα μέσα τῆς πολιτείας, περισσότερα 
τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, τῶν ὀλίγιστων ἀρχαιο-
λόγων τοῦ 19ου αἰ.· μνημονεύω τὸν Λουδοβίκο Ρόσς, 
πρωτίστως τὸν Κυριακὸ Πιττάκη, τὸν Στέφανο Ἀθ. 
Κουμανούδη, τὸν Παναγιώτη Εὐστρατιάδη, τὸν Habo 
Gerhard Lolling καὶ τὸν Παναγῆ Καββαδία. Χρειάσθη-
κε, ἐπαναλαμβάνω, παρὰ δύναμιν προσπάθεια, γιὰ νὰ 
γίνη ἡ ἀλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἀποχώρηση τῆς Τουρκικῆς φρου-
ρᾶς (31.3.1833) μέχρι τὴν ἵδρυση ἐπάνω στὸν ἱερὸ βράχο 
καὶ τὴν λειτουργία (1874) τοῦ Μουσείου ᾽Ακροπόλεως 
καὶ τὴν μεγάλη ἀνασκαφὴ ὑπὸ τὸν Καββαδία τὰ ἔτη 
1885-1890. Ἡ ἀρχαία ὄψη τῆς Ἀκροπόλεως, τουλάχι-
στον αὐτὴ τῶν κλασσικῶν χρόνων, ἡ ὁποία ἀκρίτως 
ἐπικρίνεται σφοδρῶς ἀκόμη καὶ στὶς ἡμέρες, ἐν πολλοῖς 
ἀπεκατεστάθη. Ὡστόσο ἡ φροντίδα γιὰ τὰ μνημεῖα της 
Ἀκροπόλεως δὲν ἔπαυσε τὸν 20ὸ αἰῶνα. Τὴν καταδει-
κνύουν οἱ ἀναστηλωτικὲς ἐργασίες τοῦ Νικολάου Μπα-
λάνου, ἀκολούθως ἐκεῖνες τοῦ Ἀναστασίου Κ. Ὀρλάνδου 
καὶ ἀπὸ τὸ 1975 καὶ ἑξῆς τὰ ἔργα τῆς Ἐπιτροπῆς Συντη-
ρήσεως τῶν Μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως.
Ἡ ἀρχαιολογική, ἡ ἐπιγραφικὴ καὶ ἱστορικὴ ἐπιστήμη, 
καὶ ὁ τόπος πρωτίστως, ὀφείλουν στὸν Κυριακὸ Πιττά-
κη (1798-1863), ὀφειλὴν εἰς τὸ διηνηκὲς ἀνεκπλήρωτον 
[εἰκ. 12]. Παρὰ ταῦτα οὔτε μία ἀναμνηστικὴ στήλη δὲν 
ἐστάθη ἄξια νὰ στήσει ἡ Ἑλληνικὴ πολιτεία στὴν Ἀκρό-
πολη· ὑπάρχει ὄμως τοῦ Γάλλου ἀρχαιολόγου Βeulé ποὺ 

πατρίδα τους, εἴτε γιὰ νὰ κοσμήσουν τὶς οἰκίες τους εἴτε 
τὰ Μουσεῖα τῆς Ἑσπερίας. 
Δὲν ἀπετέλεσε ἐξαίρεση ὁ ̓́ Ελγιν· ἐκτὸς τῶν περιωνύμων 
γλυπτῶν, ἀπέσπασε ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη ἀρκετὲς ἐπιγρα-
φές. Μνημονεύονται ἐδῶ δύο· ἡ πρώτη (IG I3 300-303) 
εἶναι ἀπογραφὴ παραλαβῆς καὶ παραδόσεως ἀπὸ τοὺς 
ταμίες τῆς Ἀθηνᾶς σὲ ἐκείνους τοῦ ἑπομένου ἔτους, τῶν 
ἱερῶν ἀναθημάτων, χρυσῶν καὶ ἀργυρῶν, ποὺ ἐφυλάσ-
σοντο στὸν Παρθενῶνα τὴν τετραετία 426/5-423/2 π.Χ.· 
ὁ ἔλεγχος τῆς περιουσίας τῆς θεᾶς ἦταν ἐνδελεχής. 
Ἡ δεύτερη ἐπιγραφή (IG I3 53), χρονολογούμενη ἀκρι-
βῶς τὸ 433/2 π.Χ., εἶναι συνθήκη μεταξὺ Ἀθηναίων καὶ 
τῆς πόλεως τοῦ Ρηγίου τῆς Κάτω Ἰταλίας. Ἡ συνθήκη 
σχετίζεται μὲ τὴν ἀπόπειρα τῶν Ἀθηναίων νὰ ἐξασφα-
λίσουν φίλιες δυνάμεις στὴν Ἰταλία καὶ τὴν Σικελία ἐν 
ὄψει τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου, καὶ μὲ τὶς σταθερὲς 
βλέψεις των στὴν Δύση.
Τὸν Ἔλγιν ὑπερέβαλε σὲ διαρπαγὴ ἐπιγραφῶν ὁ Γάλλος 
Λουδοβίκος Φωβέλ (1753-1838), ὁ ὁποῖος ἐγκαταστάθη-
κε στὴν Ἀθήνα καὶ παρέμεινε μέχρι τὴν κήρυξη τῆς 
Ἐπαναστάσεως τὸ 1821. Ὑποπρόξενος τῆς Γαλλίας, 
ὑπῆρξε ὁ προμηθευτὴς ἀρχαιοτήτων τοῦ Γάλλου πρε-
σβευτοῦ στὴν Κωνσταντινούπολη Choiseul-Gouffier 
(1752-1817). Ἡ μακρὰ παραμονή του στὴν Ἀθήνα, ἡ 
ἀρχαιογνωσία καὶ ἡ ἱκανότητά του νὰ συνδυάζη τὶς 
ἀρχαῖες μαρτυρίες μὲ τὰ ὁρατὰ λείψανα τῆς ἀρχαιότητος, 
ἀλλὰ καὶ οἱ κατὰ καιροὺς ἀνασκαφές του ἀπέδωσαν 
πλούσιους καρπούς. Στὰ τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος ὀργάνωσε 
δύο μεγάλες ἀποστολὲς πρὸς τὴν Γαλλία. Τὰ ἀρχαῖα, 
πρωτίστως γλυπτὰ καὶ ἐπιγραφές, σχημάτισαν τὸν πυρῆνα 
τῆς συλλογῆς Ἑλληνικῶν ἀρχαιοτήτων τοῦ Λούβρου. 
Μεταξὺ τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ μετέφερε στὴν Γαλλία ὁ 
Φωβὲλ εἶναι καὶ ὁ ἀπολογισμὸς τῶν ταμιῶν τῆς Ἀθηνᾶς 
γιὰ τὶς δαπάνες τῆς πόλεως τὸ 410/9 π.Χ. Δὲν πρέπει νὰ 
ξενίζει ὅτι τὸν ἀπολογισμὸ τῶν δαπανῶν τῆς πόλεως 
ἔκαναν οἱ ταμίες τῆς θεᾶς. Ἡ πόλις ἐμφανίζεται δανει-
ζόμενη ἀπὸ τὴν θεά. Σκοπίμως ἡ σύνδεση καὶ ἡ σύγχυ-
ση μεταξὺ ἱερῶν καὶ δημοσίων χρημάτων ἦταν μεγάλη. 
Γνωρίζομε πολὺ περισσότερα γιὰ τὰ ἱερὰ λεγόμενα 
χρήματα, ὁμιλῶ πάντοτε γιὰ τὰ οἰκονομικὰ τῆς πόλεως, 
παρὰ γιὰ τὰ δημόσια.
Μὲ τὴν βαθμιαία ἀποκάλυψη, τὸν 19ο αἰῶνα, τῶν μνη-

Εἰκ. 12. Κυριακὸς Σ. Πιττάκης (1798-1863)
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χριστιανικὴ ἐκκλησία. Καταγράφονταν καὶ θάνατοι 
πιστῶν, μαρτυρίες πολύτιμες, διότι πάντοτε σχεδὸν ἔχουν 
καὶ χρονικὴ ἔνδειξη, ἔτος, μῆνα, ἡμέρα· τέλος, ὀνόματα 
ἢ φράσεις ἀπὸ ἐκκλησιαστικὰ κείμενα. 
Πάμπολλα χριστιανικὰ χάραγματα τῆς Ἀκροπόλεως, καὶ 
τοῦ Θησείου,15 δημοσίευσε ὁ Πιττάκης, ὁ ὁποῖος εἶχε 
ἐπίγνωση τῆς ἱστορικῆς σημασίας τῶν χαραγμάτων· 
γράφει:16 «Αἱ ἐπιγραφαὶ αὗ- 
ταί εἰσιν ἐγχαραγμέναι ἐπὶ 
τοῦ γωνιαίου καὶ τοῦ μετ’ 
αὐτὸν νοτίου κίονος τῆς 
νοτιο-δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ 
Θησείου, τοῦ ὁποίου οἵ τε 
κίονες καὶ οἱ τοῖχοι γέμου-
σιν ἐπιγραφῶν τοῦ μεσαιῶ-
νος, ὧν αἱ πλεῖσταί εἰσι δυ- 
σανάγνωσται, αἱ δὲ ἕτεραι 
πόνου μακροῦ δέονται ἵνα 
ἀντιγραφῶσιν... Τὰ ἀθάνατα 
ταῦτα μνημεῖα τῆς ἀρχαίας 
δόξης λέγω, ὁ Παρθενών, τὸ 
Ἐρέχθειον καὶ τὸ Θησεῖον 
οὐχὶ μόνον εἰσὶ πρωτότυπα 
τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ κάλ-
λους, ἀλλὰ χρησιμεύουσι 
καὶ ὡς ἀρχεῖα τῆς κατὰ τὸν 
μεσαιῶνα Ἑλληνικῆς Ἱστο-
ρίας, δεικνύοντα διὰ τῶν ἐπ’ 
αὐτῶν ἐγχαραγμένων Χρι-
στιανικῶν ἐπιγραφῶν ὅτι τὰ 
κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς ἰθαγε-
νείας γραφέντα ὑπὸ τῶν ἐχ- 
θρῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους 
εἰσὶ ληρήματα καὶ συκοφα-
ντίαι.»
Τὴν σημασία τῶν χαραγμά-
των, ἀλλὰ καὶ τῆς συνεισφορᾶς τοῦ Πιττάκη, ὑπογραμ-
μίζει καὶ ὁ Ἀναστάσιος Κ. Ὀρλάνδος, ὅταν δημοσίευσαν 
μὲ τὸν Λέανδρο Βρανουση τὸ σπουδαῖο ἔργο τους: Τὰ 
χαράγματα τοῦ Παρθενῶνος:17 «Μὲ τὰς ἐκδόσεις τοῦ 
Πιττάκη καὶ τοῦ Ἀντωνίνου ἔγινεν ἀμέσως ἀντιληπτὴ ἡ 
σημασία τῶν χαραγμάτων. Τὰ περιφρονημένα αὐτὰ 

ἐπιγραφικὰ κατάλοιπα τῶν ταπεινῶν οἰκητόρων τοῦ 
κλεινοῦ ἄλλοτε ἄστεος, ἀποδεικνύοντα συνεχῆ καὶ ἀδιά-
σπαστον ἱστορικὸν βίον ἀπὸ τῶν πρώτων χριστιανικῶν 
αἰώνων μέχρι τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν παλιγγενεσίας, κατέρ-
ριψαν, πρῶτον, τὴν θεωρίαν τοῦ Fallmerayer, καθ’ ἣν ἡ 
Ἀττικὴ διετέλεσεν ἕρημος καὶ ἀκαλλιέργητος ἐπὶ τετρα-
κόσια ὁλόκληρα χρόνια, ἤτοι ἀπὸ τοῦ 6ου μέχρι τοῦ 

10ου αἰῶνος. Ἀφ’ ἑτέρου, 
ἀπεδείχθη ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ 
χαράγματα εἶναι ἀξιολο-
γώταται ἱστορικαὶ ἐνθυ-
μήσεις (μὲ ἀκριβεῖς μάλιστα 
χρονολογικὰς ἐνδείξεις), 
ἀναφερόμεναι εἰς γεγονότα 
καὶ πρόσωπα τῶν «σκοτει-
νῶν» αἰώνων τῆς βυζαντι-
νῆς καὶ τῆς μεταβυζαντινῆς 
περιόδου, διὰ τοὺς ὁποίους 
σπάνιαι ἢ ἀνύπαρκτοι εἶναι 
αἱ ἄλλαι πηγαί».
Τέλος στὸ ἀπόσπασμα ποὺ 
ἀκολουθεῖ ὁ Πιττάκης περι-
γράφει τὶς δυσκολίες στὴν 
ἀνάγνωση τῶν ἐπιγραφῶν.18 
Δὲν πιστεύω ὅτι ἕνας ἔμπει-
ρος ἐπιγραφικὸς θὰ εἶχε νὰ 
προσθέση τίποτε.
«Ἂς μὴ νομίσῃ τίς, ὅτι παρα-
βάλλων τὴν διάφορον γρα-
φὴν σκοπεύω νὰ μεμφῶ τι- 
νά· ἀπ’ ἐναντίας ὁμολογῶ 
ὅτι τὸ ἀντιγράφειν ἐπιγρα-
φὰς εἶναι δυσχερέστατον· 
διότι πολλάκις τὰ γράμματά 
εἰσίν ἐξηλειμμένα, τὰ μὲν 
ὅλως, τὰ δὲ κατὰ μέρος· καὶ 

τὰ μὲν καθαρῶς φαίνονται, τὰ δὲ ἀμυδρῶς. Ὁ ἀντιγράφων 
δὲ ἀπαντᾷ πλείστας δυσκολίας εἰς τὴν ἐξιχνίασιν τοῦ 
ἀληθοῦς χαρακτῆρος, ἀλλὰ πολλάκις καὶ τὰ καθαρῶς 
γεγραμμένα φεύγουσι τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ ἀντιγράφοντος· 
καὶ ἡ θέσις τῆς ἐπιγραφῆς, καὶ ἡ ὥρα τοῦ χρόνου, καὶ ἡ 
κατάστασις τῆς ἡμέρας βοηθοῦσιν, ἢ δυσκολαίνουσι τὸν 

ἀπὸ τὸν Παυσανία (1, 23.4) καὶ τὸν Πλούταρχο (Περ. 
13.12) ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς Ὑγείας, ὁ ὁποῖος συνδέει 
τὴν ἀνάθεσή του μὲ τὴν οἰκοδόμηση τῶν Προπυλαίων. 
2. Τὸ ἐνεπίγραφο βάθρο τοῦ Χαιρεδήμου ποὺ ἀπόκειται 
ΝΑ τῶν Προπυλαίων παρὰ τὸ ἱερὸ τῆς Βραυρωνίας 
Ἀρτέμιδος. Ἐπὶ τοῦ βάθρου ἦταν ἱδρυμένος χαλκοῦς 
Δούρειος ἵππος, ἀνάθημα τοῦ Χαιρεδήμου μνημονευό-
μενο ἀπὸ τὸν Παυσανία (1, 23.8) καὶ ἀρχαῖο Σχόλιο 
στοὺς Ὄρνιθας τοῦ Ἀριστοφάνους (στίχ. 118). Τὸ βάθρο 
φέρει τὴν ἐπιγραφή: Χαιρέδεμος Εὐαγγέλο ἐκ Κοίλες 
ἀνέθεκεν. | Στρογγυλίον ἐποίεσεν.11 Ὁ Πιττάκης στηρι-
ζόμενος στὸν ἀρχαῖο σχολιαστὴ καὶ στὴν μαρτυρία τοῦ 
Παυσανίου ἀνεγνώρισε τὸ μνημεῖο. 
Μία ἀκόμη ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὶς χιλιάδες τῆς Ἀκροπόλεως, 
ποὺ δημοσίευσε μνημονεύε-
ται ἐδῶ [εἰκ. 14]. Εἶναι στή-
λη ἐλλιπὴς ἄνω καὶ κάτω· 
ἐπιστέφεται ἀπὸ ἐπίτιτλο 
ἀνάγλυφο, στὸ ὁποῖο παρί-
σταται στὰ δεξιὰ ἡ Ἀθηνᾶ, 
στὸ μέσον πιθανῶς ἡ Ἄρτε-
μις καὶ στὰ ἀριστερὰ σκύ-
λος. Στὸν λίθο σώζονται δύο 
ἀκέραια ψηφίσματα καὶ ἀρ- 
χὴ ἑνὸς τρίτου.12 Τὰ ψηφί-
σματα χρονολογοῦνται με- 
ταξὺ τῶν ἐτῶν 428/7 καὶ 
424/3. Ὁ δῆμος τῶν Ἀθη-
ναίων κατόπιν αἰτήματος τῶν 
Μεθωναίων τῆς Πιερίας ἀπο- 
φασίζει ὅτι στὸ ἑξῆς θὰ κα-
ταβάλλουν ὡς ἐτήσια εἰσφο-
ρὰ τὸ 1/60ὸν τοῦ φόρου ποὺ κατέβαλλαν προηγουμένως. 
–Οἱ σύμμαχοι, μέλη τῆς Α´ Ἀθηναϊκῆς Συμμαχίας, ἀπὸ 
τὸν ἐτήσιο φόρο ποὺ κατέβαλλαν στοὺς Ἀθηναίους 
ἕδιδαν τὸ 1/60 ὡς ἀπαρχήν, προσφορὰ στὴν θεὰ Ἀθηνᾶ. 
Γιὰ τὸ δεύτερο αἴτημα, νὰ τοὺς ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὶς 
ὀφειλὲς λόγῳ τῆς καθυστερήσεως καταβολῆς τοῦ ἐτη-
σίου φόρου, ἡ ἀπόφαση τῶν Ἀθηναίων θὰ ἐξαρτηθεῖ 
ἀπὸ τὴν στάση τῶν Μεθωναίων: ἐὰν oσι ἐπιτ[έδειοι Ἀ|θε]
ναίοις ὅσπερ τε νῦν καὶ ἔτι ἀμείνος,13 ἐὰν δηλαδὴ εἶναι 
φιλικοὶ καὶ χρήσιμοι, πρὸς τοὺς Ἀθηναίους, ὅπως ἀκρι-

βῶς τώρα, καὶ ἀκόμη καλύτεροι. Ἕνα ἀκόμη ἱστορικὸ 
στοιχεῖο προκύπτει ἀπὸ τὰ ψηφίσματα, ἡ ἀνίσχυρη τότε 
θέση τῶν Μακεδόνων. Οἱ Ἀθηναῖοι ἀποστέλλουν τρεῖς 
πρέσβεις καὶ ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὸν βασιλέα τῶν Μακεδόνων 
Περδίκκα νὰ ἐπιτρέπει στὸ ἑξῆς στοὺς Μεθωναίους νὰ 
πλέουν ἄνευ ὀχλήσεως στὴν θάλασσα τῆς περιοχῆς, καὶ 
νὰ εἰσάγουν ἐλεύθερα προϊόντα. Τοῦ ἀπαγορεύουν νὰ 
διασχίζει μὲ στρατὸ τὴν γῆ τῶν Μεθωναίων χωρὶς τὴν 
ἄδειά τους. Τὴν δυσχερῆ θέση τοῦ Περδίκκα καθιστᾶ 
ἐμφανέστερη ἡ ἑξῆς φράση ποὺ μεταφέρουν οἱ πρέσβεις 
στὸν βασιλέα τῶν Μακεδόνων· ἐὰν οἱ Ἀθηναῖοι στρατιῶ-
τες ποὺ πολιορκοῦν τὴν Ποτείδαια, –παλαιὰ ἀποικία τῶν 
Κορινθίων ποὺ βρισκόταν στὸ πρῶτο πόδι τῆς Χαλκιδικῆς 
καὶ ἀνῆκε στὴν Α´ Ἀθηναϊκὴ Συμμαχία, ἀλλὰ εἶχε ἀπο-

στατήσει–, ἐὰν λοιπὸν οἱ 
στρατιῶτες λένε καλὰ λόγια 
γιὰ τὸν Περδίκκα, τότε καὶ 
οἱ Ἀθηναῖοι θὰ σχηματίσουν 
καλὴν γνώμη γιὰ αὐτόν. Κά- 
θε ἀπόγευμα ὁ Περδίκκας 
ἔπρεπε νὰ καλοπιάνει, ὁλό-
κληρος βασιλιὰς αὐτός, τοὺς 
Ἀθηναίους στρατιῶτες· ὁποία 
κατάντια. Ἡ σημαντικὴ αὐ- 
τὴ ἐπιγραφὴ φυλασσόταν 
στὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο 
μεταξὺ ἄλλων ποὺ συνι-
στοῦν ἑνιαῖο σύνολον καὶ 
ἐξεικονίζουν τὴν Ἀθηναϊκὴ 
ἡγεμονία τὸν 5ο αἰ. π.Χ. Ἡ 
στήλη ἀκρίτως ἀπεσπάσθη 
ἀπὸ τὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο 

μαζὶ μὲ ἄλλες καὶ μερικὲς ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ 
μὲ πρωτεῦον κριτήριο ὅτι εἶχαν ἐπίτιτλο ἀνάγλυφο14 καὶ 
μετεφέρθησαν στὸ νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως.
Χριστιανικὰ χαράγματα Ἀκροπόλεως. Στοὺς ὕστερους 
χριστιανικοὺς χρόνους καὶ καθ᾿ ὅλην τὴν βυζαντινὴ 
περίοδο, ἀκόμη καὶ στὴν πρώιμη Τουρκοκρατία, στοὺς 
κίονες τῶν Προπυλαίων καὶ τοῦ Παρθενῶνος, (Κίων 52, 
σφόνδ. 3· [εἰκ. 15]) ἐπὶ δέκα σχεδὸν αἰῶνες, χαράσσονταν 
ἀπὸ χριστιανοὺς ἐπικλήσεις πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν 
Θεοτόκο, ἀφοῦ καὶ ὁ Παρθενὼν εἶχε μετατραπῆ σὲ 
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Εἰκ. 14. Ψηφίσματα τῶν Ἀθηναίων περὶ τῶν Μεθωναίων τῆς Πιερίας
 (πρώην ΕΜ 6596)

Εἰκ. 13. Ἡ ἐνεπίγραφη βάση ἀναθήματος τῶν Ἀθηναίων στὴν Ἀθηνᾶ Ὑγιεία 
(ΜΑ 13259)
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ἔπειτα ἀπὸ τὴν στεφάνωσή τους ἀπὸ τὸν δῆμο γιὰ τὴν 
ἐπιτυχῆ ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους (IG II2 1742 [εἰκ. 
16]). Τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ἐπιγραφῆς ποὺ χρονολογεῖται 
πρὸ τῶν μέσων τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. ἔγκειται στοὺς ἀναγραφο-
μένους Ἀθηναίους, στὴν τυχὸν ἄλλη δημοσίᾳ παρουσία 
τους καὶ στὶς συγγενικές τους σχέσεις μὲ ἄλλους Ἀθη-
ναίους, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, γνωστοὺς ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους 
συγγραφεῖς. 
Ἡ δεύτερη ἐπιγραφή (IG I3 40 [εἰκ. 17])21 εἶναι οἱ ὅρκοι 
ποὺ ἀντήλλαξαν Ἀθηναῖοι καὶ Χαλκιδεῖς μετὰ τὴν ἀπο-

στασία τῶν δευτέρων, κα- 
θὼς καὶ τῆς ὑπολοίπου Εὐ- 
βοίας, ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ 
συμμαχία καὶ τὴν συντριβὴ 
της ἀπὸ τὸν Περικλέα τὸ 
446/5 π.Χ. Τὰ γεγονότα εἶ- 
ναι γνωστὰ ἀπὸ τὸν Θουκυ-
δίδη (1, 114). Οἱ Χαλκιδεῖς 
δεσμεύονται νὰ εἶναι πιστοὶ 
σύμμαχοι τῶν ̓ Αθηναίων καὶ 
νὰ μὴν ἀκολουθήσουν ἄλ- 
λους σὲ ἀποστασία· νὰ κα-
ταβάλλουν κανονικὰ τὸν φό- 
ρο, τὸν ὁποῖο θὰ συμφωνή-
σουν μὲ τοὺς Ἀθηναίους. Οἱ 
Ἀθηναῖοι δεσμεύονται νὰ 
μὴν ἐκδιώξουν τοὺς Χαλκι-
δεῖς ἀπὸ τὸν τόπο τους, οὔτε 
νὰ ἐξορίσουν ἢ νὰ καταδι-
κάσουν σὲ θάνατο κανένα 
Χαλκιδέα χωρὶς δίκη. Δύο 
τροπολογίες ποὺ ἀκολου-
θοῦν ἀφοροῦν στοὺς Χαλκι-

δεῖς ὁμήρους, στὰ τέλη ποὺ πρέπει νὰ καταβάλλουν οἱ 
ξένοι στὴν Χαλκίδα, στὴν τέλεση τῶν θυσιῶν, στὴν 
ὑποχρεωτικὴ ἔφεση στὴν Ἀθήνα σὲ περίπτωση ἐπιβολῆς 
ποινῆς ἐξορίσεως, στερήσεως τῶν πολιτικῶν δικαιωμά-
των καὶ καταδίκης σὲ θάνατο· τέλος ἐντέλλονται οἱ 
Ἀθηναῖοι στρατηγοὶ νὰ φροντίσουν γιὰ τὴν φρούρηση 
τῆς Εὐβοίας. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι τὸ κείμενο τοῦ 
ψηφίσματος τῶν Ἀθηναίων περὶ τῶν συνθηκῶν δὲν εἶναι 
χαραγμένο στὸν λίθο. Ὁ Κουμανούδης, πρῶτος ἐκδότης 

ντίδα τῶν ἀρχαιολογικῶν τόπων καὶ τῶν γινομένων 
εὑρημάτων σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια μὲ τοὺς ὀλίγιστους 
ἐφόρους καὶ τὴν ἀρωγὴ τῶν σχολαρχῶν καὶ Ἑλληνοδιδα-
σκάλων.
Πολυτιμώτατος γιὰ τὴν ἱστορία τῶν ἐνεπιγράφων λίθων 
τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τὴν ἐπιγραφικὴ ἔρευνα εἶναι ὁ 
Κατάλογος τῶν εὑρισκομένων μέχρι τὸ ἔτος 1884 στὸν 
ἱερὸ βράχο ἐπιγραφῶν ποὺ συνετάχθη ὑπὸ τὴν ἐποπτεία 
τοῦ Εὐστρατιάδη. 
Ἀπὸ τοὺς ἐνεπιγράφους λίθους ποὺ δημοσίευσε μὲ πολ-
λὴν ἀκρίβεια καὶ ἐμβριθῆ 
σχόλια μνημονεύω δύο. Ἡ 
ἀνάγνωσή των ἀπαίτησε ἀπὸ 
τὸν ἐκδότη τους κόπον πολὺ 
καὶ ἐπιμονή. Εἶναι καὶ οἱ δύο 
κατάλογοι παραλαβῆς καὶ 
παραδόσεως τῶν ἀναθημά-
των τῆς Ἀθηνᾶς, τῶν ἐτῶν 
368/7 καὶ 367/6 (IG II2 1425 
καὶ 1428 ἀντιστοίχως). Ἦσαν 
ἐντοιχισμένοι στὴν δυτικὴ 
θύρα τοῦ Παρθενῶνος, ὡς 
λίθοι τῆς ἀρχαίας ἐπισκευῆς 
καὶ ἡ ἐνεπίγραφη ἐπίφανειά 
τους εἶναι πολὺ φθαρμένη. 
Μακρὰ σειρὰ ἐπιγραφῶν τῆς 
Ἀκροπόλεως, κυριώτατα εὑ- 
ρήματα τῶν ἀνασκαφῶν ποὺ 
διενήργησε στοὺς περὶ τὸ 
Ἀσκληπεῖον τόπους, ἀλλὰ 
καὶ ἀπὸ τὴν διάλυση τὸ 1874 
τοῦ μεσαιωνικοῦ πύργου 
τῶν Προπυλαίων, γιὰ τὴν 
ὁποία ἐπεκρίθη, καὶ ἐπικρίνεται ἀκρίτως, ἐδημοσίευσε 
ὁ πολὺς Στέφανος Ἀθ. Κουμανούδης (1818-1899), καθη-
γητὴς τῶν Λατινικῶν γραμμάτων στὸ Πανεπιστήμιο 
Ἀθηνῶν, γραμματεὺς ἐπὶ τριακονταπενταετίαν (1859-
1894) τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας καὶ κράτιστος ἐπι-
γραφικὸς διεθνῶς. Θὰ σταθῶ μόνον σὲ δύο ἐπιγραφὲς 
ποὺ δημοσίευσε. Ἡ πρώτη προέρχεται ἀπὸ τὸν μεσαιω-
νικὸ πύργο. Εἶναι βάθρο ἀναθήματος τῶν πρυτάνεων 
τῆς Λεωντίδος στὸν ἐπώνυμο τῆς φυλῆς ἥρωα Λεὼ 

ἀναμάρτητος. Ὁ σκοπός μου ἦν τὸ κοινὸν καλὸν καὶ ἡ 
εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης διάδοσις παντὸς Ἑλληνικοῦ 
γράμματος, χάριν τῆς Ἑλληνικῆς εὐκλείας.»
Ἱκανὸν ἀριθμὸ ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως ἐδημοσίευσε 
καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Ῥίζος Ῥαγκαβῆς (1809-1892), τόσο 
στὴν Ἐφημερίδα Ἀρχαιολογική, ὅσο καὶ στὸ ἕργο του 
Antiquités Helléniques.20 Οἱ δημοσιεύσεις του Ῥαγκαβῆ 
στὴν Ἐφημερίδα καὶ στὸ σύγγραμμά του ἀναδεικνύουν 
τὴν φιλολογικὴ καὶ ἱστορικὴ σκευή του, ἀλλὰ καὶ τὶς 
ἱκανότητες του περὶ τὴν ἑρμηνεία τῶν ἐπιγραφικῶν 

κειμένων.
Τὸν Πιττάκη θανόντα τὸ 
1863 διεδέχθη στὴν θέση 
τοῦ γενικοῦ ἐφόρου τῶν Ἀρ- 
χαιοτήτων ὁ καταγόμενος 
ἀπὸ τὸν Μανταμάδο Λέσβου 
Παναγιώτης Εὐστρατιάδης 
(1815-1888). Ἐδιοίκησε τὴν 
Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία ἀπὸ 
τὸ 1864 ἕως τὸ 1884. Σὲ αὐ- 
τὸν ὀφείλεται ἡ ὀργάνωσή 
της, ἡ συνέχιση τῶν ἀνα-
σκαφικῶν καὶ ἀναστηλω-
τικῶν ἐργασιῶν στὴν Ἀκρό-
πολη, ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἐν 
ἐξάρσει τότε ἀρχαιοκαπη-
λίας, ἡ σωτηρία τοῦ παλαι-
οτέρου ἀρχείου τῆς Ὑπη-
ρεσίας καὶ τῶν καταλόγων 
τοῦ Πιττάκη, ἡ σύνταξη κα-
ταλόγων τῶν ἀρχαιοτήτων 
που φυλάσσονταν στὶς κρα-
τικὲς συλλογές, καὶ ἡ σύστα-

ση δύο Μουσείων, τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ καὶ τῆς 
Ἀκροπόλεως· τότε ἔγινε τὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως 
καὶ στεγάσθηκαν οἱ ἀρχαιότητες, καὶ ὄχι στὸ νέο Μου-
σεῖο, – ὅπως τεχνηέντως, ἀλλὰ ἀκρίτως, διότι ἀναιρεῖ 
τὴν ἱστορία του, ἄφηνε νὰ ἐννοηθῆ τὸ ἴδιο τὸ κράτος 
καὶ ἐπαναλαμβάνουν πολλοὶ δημοσιογράφοι, καὶ ἔφθασε 
νὰ πιστεύη ὁ πολὺς κόσμος. Στὸν Εὐστρατιάδη ἐπίσης 
ὀφείλεται ἡ κατὰ τὶς ὑπάρχουσες δυνάμεις καὶ τὰ δια-
θέσιμα τότε μέσα τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσία φρο-

ἀντιγράφοντα· τὴν σύγκρισιν ταύτην πράττω μόνον διὰ 
τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν ἐπιστήμην».
Ἡ ἀρνητικὴ στάση καὶ ἡ ἐμμονή, ἀκόμη καὶ στὸν καιρό 
μας, ὀλίγων, ἐλαχίστων, ἡμεδαπῶν ἐρευνητῶν στὰ σφάλ-
ματα τοῦ Πιττάκη, στὴν ἑρμηνευτική του ἀνεπάρκεια, 
στὴν κρυψίνοιά του, καὶ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα ἐλέγξιμα κακά 
του, ἐκτὸς τοῦ ὅτι συνιστᾶ ἱστορικὸ ἀναχρονισμό, βλά-
πτει τὴν σύγχρονη ἔρευνα. Δὲν ἐνδιαφέρουν τὴν ἔρευνα 
τὰ σφάλματα, ἀλλὰ τὰ ὀρθά. Τὸ ἔργο τοῦ Πιττάκη ὄχι 
μόνον εἶναι ἀκένωτος πηγὴ πληροφοριῶν, ἀλλὰ βοηθᾶ 
νὰ ἀνιχνεύσωμε καὶ ἄλλες 
ποὺ λανθάνουν σὲ παλαιὰ 
χαρτία. 
Πέραν αὐτῶν τὴν ζωὴ καὶ τὸ 
ἔργο τοῦ Πιττάκη διακατεῖχε 
ἡ ἀφειδὴς ἀγάπη γιὰ τὴν πα-
τρίδα καὶ τὰ μνημεῖα της, 
στὰ ὁποῖα καὶ ἀφιέρωσε πα- 
ραδειγματικῶς ὅλες του τὶς 
δυνάμεις. Ἡ καταληκτήρια 
παράγραφος τῆς Ἐφημερί-
δος Ἀρχαιολογικῆς,19 μὲ τὴν 
ὁποία ἀναγγέλλει τὴν παύση 
τῆς ἐκδόσεώς της, διαπνέε-
ται ἀπὸ αὐτὴν τὴν φιλοπα-
τρία καὶ τὴν πρὸς τὰ ἀρχαῖα 
μνημεῖα ἀγάπη τοῦ ἀνδρός, 
ἀρετὲς ἀποδεδειγμένες μετὰ 
πλείστων ὅσων παραδειγμά-
των, ἀλλὰ καὶ συνιστᾶ βαρυ-
τάτη ὑποθήκη γιὰ τοὺς περὶ 
τὴν προστασία καὶ μελέτη 
τῶν μνημείων ἀσχολουμέ-
νους νεωτέρους Ἕλληνες ἀρχαιολόγους.
«Μέχρι τοῦδε ἐδημοσίευσα οἰκείᾳ βουλῇ, προῖκα καὶ 
ἀμισθεί, τέσσαρας χιλιάδας ἑκατὸν πεντήκοντα ὀκτὼ 
ἐπιγραφάς, ἀριθ. 4158. Ἔπραξα τοῦτο κινούμενος μόνον 
ὑπὸ τοῦ πρὸς τὸν ἔρωτα τῶν προγονικῶν μου λειψάνων 
πόθου, ὃς καὶ ἐwν καιρῷ πολέμου μοὶ ἦν ἀδιάσπαστος 
σύντροφος. Νῦν δὲ ἀναγκάζομαι νὰ διακόψω τὴν σειρὰν 
ταύτην διὰ λόγους, οὓς ἄλλοτε θέλω ἐξιστορήσει. Ὡς 
ἄνθρωπος πιθανῶς νὰ ὑπέπεσα εἰς λάθη, ἀλλ’ οὐδεὶς 
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῾Ελλάδος ἢ καὶ ἀπωλέσθησαν μετὰ τὴν ἀνεύρεσιν πρὸ 
τῆς ἐν ταῖς δημοσίαις συλλογαῖς ἀσφαλοῦς ἀποταμιεύ-
σεως αὐτῶν, ἐκφράζω δὲ τὴν εὐχὴν νὰ ἀποδοθῶσι τῇ 
Ἑλλάδι τοὐλάχιστον ἐκεῖναι τῶν ἐν τοῖς Μουσείοις τῆς 
τε Εὐρώπης καὶ ἀλλαχοῦ ἐπιγραφῶν, αἵτινες ἀποτελοῦ-
σιν ἀναπόσπαστον μέρος ἐπιγραφικῶν τινων συστάδων 
(οἷον π.χ. τῶν περὶ τῆς διαχειρίσεως τῶν ἱερῶν χρημά-
των.» Εἶναι ἔκδηλο τὸ Ἑλληνικὸ φρόνημα τοῦ ἀνδρός. 

Tὸ αἴτημά του ὁμοιάζει πρὸς 
αὐτὸ περὶ τῶν ἀρχιτεκτονι-
κῶν γλυπτῶν· ζητᾶ τουλά-
χιστον ἐνεπιγράφους λίθους 
ποὺ συνιστοῦν ἑνότητα. 
Οἱ ἀρχαῖες Ἑλληνικὲς ἐπι-
γραφὲς καλύπτουν εὐρύ-
τατο φάσμα τῆς ζωῆς τῶν 
ἀνθρώπων, ἀπὸ τὸ ἐντελῶς 
ἰδιωτικὸ ἕως τὸ ἄκρως δη- 
μόσιο. Mεταξὺ τῶν ἐνεπι-
γράφων λίθων τῶν ἀρχικῶς 
ἱδρυμένων ἐπὶ τῆς Ἀκροπό-
λεως πολὺ λίγες εἶναι οἱ κα- 
τηγορίες, ὅπως λ.χ. τῶν ἐπι- 
τυμβίων, ποὺ δὲν ἐκπρο-
σωποῦνται. Ἀκόμη καὶ τῆς 
κατηγορίας τῶν ἐρωτικῶν 
πραγμάτων, ποὺ δὲν θὰ πε-
ρίμενε κάποιος νὰ ἰδῆ στὴν 
Ἀκρόπολη, βρέθηκαν ἐπι-
γραφές. Ἡ πρώτη (IG I3 
1405) εἶναι γραμμένη σὲ 
πλάκα λευκοῦ μαρμάρου μὲ 
ἐρυθρὸ χρῶμα καὶ γράμμα-
τα τοῦ πρώτου ἡμίσεος τοῦ 

5ου αἰ. π.Χ.: καλὸς Ἀρχίας. Ἡ δεύτερη (IG I3 1406) εἶναι 
γραμμένη ἐπάνω σὲ μετόπη οἰκοδομήματος καὶ αὐτὴ μὲ 
ἐρυθρὸ χρῶμα καὶ γράμματα περίπου τῶν μέσων τοῦ 
5ου αἰ. π.Χ.: Λυσίας καλός. Τῆς τρίτης ὁ λίθος δυστυχῶς 
λανθάνει. Βρέθηκε στὴν μεγάλη ἀνασκαφή, δὲν εἶναι 
δηλαδὴ τυχαῖο εὕρημα, οὔτε προέρχεται ἀπὸ ἀποτοίχιση. 
Τὸ κείμενο ἔχει ὡς ἑξῆς: Λυσίθ|εος Μικί|ωνα φιλῖ|ν φεσι 
μά|λισστα | τῶν ἐν | τει29 πό|λει· ἀν|δρεῖος | γάρ ἐστ|ι.30 

βαδία (1850-1928), διάδοχο τοῦ Εὐστρατιάδη στὴν 
γενικὴ ἐφορεία. Πέραν τῆς καθ᾽ ἐαυτὸ ἀξίας τῶν εὑρη-
μάτων ἰδιαιτέρας σημασίας γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Ἀκρο-
πόλεως καὶ τὴν συγκριτικὴ χρονολόγηση τῶν κινητῶν 
μνημείων εἶναι οἱ ἐπιγραφὲς καὶ τὰ ἄλλα ἀρχαῖα, μεταξὺ 
τῶν ὁποίων οἱ ἀρχαϊκὲς κόρες καὶ τὰ ἄλλα γλυπτά, ποὺ 
εὑρέθησαν στὰ λεγόμενο στρῶμα τῆς Περσικῆς κατα-
στροφῆς. Τὸν ἀκριβῆ ὁρισμό του δίδει, γνωρίζοντας τὰ 
πράγματα ἐξ αὐτοψίας, ὁ 
Lolling:27 «ἔκειντο δὲ (αἱ 
ἐπιγραφαί) ἐν τοῖς ἐκ χωμά-
των καὶ λίθων στρώμασι 
τῆς Ἀκροπόλεως, δι᾽ ὧν ἐν 
τοῖς ἀμέσως μετὰ τὰ Περσι-
κὰ χρόνοις αἱ φυσικαὶ ἀνω-
μαλίαι τοῦ ἐδάφους τῆς 
Ἀκροπόλεως ἐπληρώθησαν 
καὶ ἐξωμαλύνθησαν.» 
Στὸν Lolling ἀνετέθη ἡ ἐπι-
στασία τοῦ ἱδρυθέντος τὸ 
1885 Ἐπιγραφικοῦ Μου-
σείου καὶ ἡ κατάταξη τῶν 
φυλασσομένων ἐκεῖ ἐπι-
γραφῶν, μεγάλο μέρος τῶν 
ὁποίων συνιστοῦσαν οἱ ἐξ 
Ἀκροπόλεως προερχόμε-
νες. Σπουδαῖο ἔργο γιὰ τὴν 
ἀκρίβεια τῶν ἀναγνώσεων 
καὶ τὰ σχόλια εἶναι ὁ Κατά-
λογος τοῦ Ἐπιγραφικοῦ Μου-
σείου ποὺ συνέταξε· δυστυ-
χῶς ἐπρόλαβε μόνον τὸν 
κατάλογο τῶν ἀρχαϊκῶν 
ἐπιγραφῶν νὰ ὁλοκληρώ-
σει, καὶ ἐκεῖνον δὲν τὸν εἶδε τυπωμένον. Τὴν τελικὴ 
φροντίδα ἀνέλαβε ὁ φίλος καὶ συμπατριώτης του ἀρχαιο-
λόγος Paul Wolters. Στὸν πρόλογο, ἐξ ἀφορμῆς τῆς 
σχεδιαζόμενης διακρίσεως τοῦ ἔργου σὲ δύο τόμους, ὁ 
Lolling σημειώνει για τοὺς λίθους ποὺ ἀφηρπάσθησαν 
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα:28 «Εἰς ταύτας νομίζω ὅτι ἐδικαιούμην 
ἢ μᾶλλον ὤφειλον νὰ προσθέσω εὐαρίθμους τινὰς ἐπι-
γραφάς, αἵτινες ἀφηρπάσθησαν ὑπὸ τῶν ξένων ἀπὸ τῆς 

νὰ δίδουν τὰ χέρια. Ἀναγράφονται τρία ψηφίσματα τοῦ 
δήμου τῶν Ἀθηναίων Σαμίοις ὅσοις μετὰ το δήμο το 
Ἀθηναίων ἐγένοντο,25 ὅπως ἐπιγράφεται ἐπάνω ἀπὸ τὸ 
κείμενο τοῦ ψηφίσματος. Οἱ Ἀθηναῖοι τιμοῦν τοὺς 
(δημοκρατικούς) Σαμίους ποὺ στάθηκαν στὸ πλευρό 

τους, ὅταν μετὰ τὴν ἧττα στὴν 
ναυμαχία τῶν Αἰγὸς ποταμῶν ἀπὸ 
τοὺς Λακεδαιμονίους (405 π.Χ.) 
ἀπεστάτησαν ὅλες οἱ ἄλλες συμ-
μαχικὲς πόλεις ἀπὸ τοὺς Ἀθη-
ναίους. Τὰ γεγονότα γνωρίζομε 
ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ τοῦ Ξενοφῶντος 
(2, 2.6): εὐθὺς δὲ καὶ ἡ ἄλλη Ἑλλὰς 
ἀφειστήκει Ἀθηναίων μετὰ τὴν 
ναυμαχίαν πλὴν Σαμίων· οὗτοι δὲ 
σφαγὰς τῶν γνωρίμων ποιήσαντες 
κατεῖχον τὴν πόλιν.26 Τὸ πρῶτο 
ψήφισμα εἶναι τοῦ 405/4 καὶ δι᾽ 
αὐτοῦ παρέχεται στοὺς Σαμίους 
πολιτεία, ἡ ὑψίστη τῶν τιμῶν γιὰ 
ξένους, δηλαδή τὸ δυνητικὸ δικαί-
ωμα να εἶναι Ἀθηναῖοι πολίτες. 
Τὴν στήλη μὲ τὸ ψήφισμα ἀνέ-
τρεψαν οἱ τριάκοντα. Μὲ τὴν ἀπο-
κατάσταση τῆς δημοκρατίας τὸ 
403/2 οἱ Ἀθηναῖοι ἔστησαν νέα, 
στὴν ὁποία ἀνέγραψαν τὸ παλαιὸ 
καὶ τὰ δύο νέα, διὰ τῶν ὁποίων 
ἀνανεώνουν τὶς τιμὲς καὶ τὰ προ-
νόμια ποὺ παρεῖχαν στοὺς Σαμί-
ους. Ἡ σπουδαία γιὰ τὴν ἱστορία 
τῆς δημοκρατίας τῶν Ἀθηνῶν ἐπι-
γραφὴ ἐξετίθετο στὸ Μουσεῖο τῆς 
Ἀκροπόλεως. Στὰ τέλη τῆς δεκα-
ετίας τοῦ 90 λόγῳ ἐλλείψεως χώ-
ρου τὴν στρίμωξαν πλάι στὴν πόρ-
τα ἐξόδου τοῦ Μουσείου, καὶ λίγο 

ἀργότερα τὴν ἐκτόπισαν στὴν ἀποθήκη. Εὐτυχῶς ἐκτί-
θεται στὸ νέο Μουσεῖο.
Πλοῦτο ἐπιγραφῶν ἐκτὸς τῶν ἄλλων σπουδαίων εὑρη-
μάτων ἀπέφερε ἡ μεγάλη ἀνασκαφὴ τῆς Ἀκροπόλεως 
διενεργηθεῖσα τὰ ἔτη 1885-1890 ὑπὸ τὸν Παναγῆ Καβ-

τῆς ἐπιγραφῆς προσφυῶς παρετήρησε22 ὅτι λείανση στὴν 
ἀριστερὴ πλευρά τοῦ λίθου ὑποδεικνύει ὅτι μία ἀκόμη 
στήλη ἐφάπτετο στὸ ἀριστερὸν τῆς σωζομένης. Ἐκεῖ, 
ὅπως ἔγραψε ὁ Κουμανούδης, θὰ ἦταν χαραγμένο τὸ 
ψήφισμα. Ὁ λίθος τῶν ὅρκων ἦταν ἐκτεθειμένος στὸ 
παλαιὸ Μουσεῖο καὶ τώρα στὸ νέο 
Μουσεῖο Ἀκροπόλεως.23 
Ἐπιγραφὲς τῆς Ἀκροπόλεως ἐδη-
μοσίευσε μετὰ πάσης ἐπιμελείας 
καὶ μεστῶν σχολίων καὶ ὁ λα- 
μπρὸς ἐπιγραφικὸς καὶ ἔξοχος 
περὶ τὴν τοπογραφία Γερμανὸς 
Habbo Gerhard Lolling (1848-
1894), ἐγκρατὴς γνώστης τόσον 
τῆς ἀρχαίας, ὅσο καὶ τῆς νέας Ἑλ- 
ληνικῆς. Ὁ Lolling ἦλθε καὶ ἔζησε 
στὴν Ἑλλάδα μέχρι τὸν πρόωρο 
θάνατό του τὸ 1894 σὲ ἡλικία μό-
λις 46 ἐτῶν· προσελήφθη ἀπὸ τὴν 
Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία καὶ μετὰ 
ἕνα ἔτος, τὸ 1885, ἀπὸ τὴν Ἀρχαιο-
λογικὴ Ὑπηρεσία, γιὰ νὰ ἀναλάβη 
τὴν ἀντιγραφὴ καὶ τὴν δημοσίευ-
ση τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ θὰ ἀπο-
καλύπτονταν στὴν ἀνασκαφὴ τῆς 
᾽Ακροπόλεως. 
Παρουσιάζω ἐδῶ δύο μόνον ἐπι-
γραφές. Ἡ πρώτη24 (IG I3 458 
[εἰκ. 18]) εἶναι στήλη ἐλλιπὴς 
κάτω, στὴν ὁποία ἀναγράφονται, 
πιθανώτατα τὸ ἔτος 440/39, τὰ 
ποσὰ ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τοὺς ταμίες 
τῆς Ἀθηνᾶς οἱ ἐπιστάτες τῆς κα- 
τασκευῆς τοῦ χρυσελεφαντίνου 
ἀγάλματος, καθὼς καὶ οἱ δαπάνες 
γιὰ τὴν ἀγορὰ χρυσοῦ καὶ ἐλε-
φαντόδοντος. ῾Η ἐπιγραφὴ μέχρι 
πρό τινος φυλασσόταν στὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο· τώρα 
ἐκτίθεται στὸ νέο Μουσεῖο ᾽Ακροπόλεως.
Ἡ δεύτερη (IG II2 1 [εἰκ. 24]), ἱστορικῆς σημασίας, εἶναι 
στήλη μὲ ἐπίτιτλο ἀνάγλυφο ποὺ παριστάνει τὶς προστά-
τιδες θεὲς τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Σάμου, Ἀθηνᾶ καὶ Ἥρα, 
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Εἰκ. 18. Ἀπολογισμὸς τῆς διαχειρίσεως τῶν ἐπιστατῶν τῆς κατασκευῆς 
τοῦ χρυσελεφαντίνου ἀγάλματος τῆς Ἀθηνᾶς (πρώην ΕΜ 6738)

Εἰκ. 17. Ἡ στήλη τῶν ὅρκων τῆς συνθήκης Ἀθηναίων 
καὶ Χαλκιδέων (ΜΑ 6509)
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καταλογογραφήθηκαν.36 Παραλλήλως ἔγινε καὶ διαμόρ-
φωση τοῦ περὶ τὸ Ἀσκληπιεῖον χώρου. Τὸ σημαντικώ-
τερο τῶν εὑρημάτων ὑπῆρξε θραῦσμα συναρμοζόμενο 
στὴν στήλη τῶν ψηφισμάτων τοῦ Κλεωνύμου γιὰ τὴν 
εἴσπραξη τοῦ φόρου τῶν συμμάχων (IG I3 68· περὶ τὸ 
426/5 π.Χ. [εἰκ. 21]).37 Τὸ δημοσίευσε ὁ σπουδαῖος 
Ἀμερικανὸς ἐπιγραφικὸς B.D. Meritt. 38 
Κοπιωδῶς φθάσαμε στὸν καιρό μας. Νέα πνοὴ σὲ ὅλους 
τοὺς τομεῖς, ἀναστηλωτικοὺς καὶ ἀρχαιολογικούς, ἔδωσε 

ἡ σύσταση τὸ 1975 τῆς Ἐπι-
τροπῆς Συντηρήσεως Μνη-
μείων τῆς Ἀκροπόλεως συ-
γκροτουμένης ἀπὸ διαπρε-
πεῖς ἀρχαιολόγους, ἀρχιτέ-
κτονες καὶ μηχανικούς, με- 
ταξὺ τῶν ὁποίων ἡ σεβαστὴ 
κυρία Ἔβη Τουλούπα καὶ οἱ 
Ν. Πλάτων, Γ. Δεσπίνης 
(1936-2014), Θ. Σκουλικίδης 
(1925-2005) καὶ Χ. Μπούρας 
(1933-2016), ὁ ὁποῖος καὶ 
ὑπῆρξε θερμουργὸς πρόε-
δρός της τὰ ἔτη 1988-1998, 
2000-2016.
Παραλλήλως ἡ πρόσληψη 
νέων τότε μηχανικῶν στὴν 
ἐφορεία ̓ Ακροπόλεως, μετα-
ξὺ αὐτῶν τοῦ Μανόλη Κορ-
ρέ, τοῦ Κώστα Καζαμιάκη, 
τοῦ Ἀλέξανδρου Παπανικο-
λάου (†1998), τοῦ Κώστα 
Ζάμπα, τοῦ Θάνου Παπαθα-
νασόπουλου, τοῦ Τάσου Τα-
νούλα, καὶ τοῦ Νίκου Τογα-
νίδη προσέδωσε στὶς ἐργα-

σίες ὅλην τὴν ἀπαιτούμενη ζωντάνια καὶ τὸ δημιουργικὸ 
πάθος. Στὶς ἀκατάβλητες καὶ ριζοσπαστικὲς ἔρευνες καὶ 
στὸν οἶστρο τοῦ Κορρὲ καὶ στὴν ἀκαταπόνητη φροντί-
δα περὶ τὶς ἀρχαιότητες τοῦ Καζαμιάκη ὀφείλεται ὁ 
ἐντοπισμὸς παλαιῶν ἐπιγραφῶν καὶ ἡ εὕρεση καὶ περι-
συλλογὴ νέων. 
Ἀποφασιστικὴ γιὰ τὸν ἄνεμο ἐλευθερίας καὶ δημιουρ-

γιὰ τὴν προετοιμασία τοῦ μνημειώδους συγγράμματος 
του γιὰ τὰ ἀρχαϊκὰ ἐνεπίγραφα ἀναθήματα τῆς Ἀκροπό-
λεως,32 τὸ ὁποῖο ἐξέδωσε τὸ 1949 μὲ τὴν συνεργασία τῆς 
ἐξαιρέτης Ἀγγλίδος ἐπιγραφικοῦ Lillian Jeffery (1915-
1986).
Οἱ ἀναστηλωτικὲς ἐργασίες τοῦ Ἀναστασίου Κ. Ὀρλάν-
δου στὴν Ἀκρόπολη τὴν δεκαετία 1947-1957 ἔφεραν στὸ 
φῶς ὀλίγες ἐπιγραφές. Παρουσιάζω μία· εἶναι βάση ἀνα-
θήματος τῶν πρυτάνεων33 τῆς Πανδιονίδος φυλῆς [εἰκ. 
20]. Οἱ πρυτάνεις μὲ ἀφορμὴ 
τὴν λήξη τῆς θητείας τους καὶ 
τὴν ἐπιτυχῆ ἐκτέλεση τῶν κα-
θηκόντων τους προσφέρουν 
ἀνάθημα (ἀφιέρωμα) πιθα-
νῶς στὸν Πανδίονα, τὸν ἐπώ-
νυμο ἥρωα τῆς φυλῆς τους. 
Ἀπο τὰ ἀναγραφόμενα ὀνό-
ματα, –μερικοὶ εἶναι γνωστοὶ 
Ἀθηναῖοι ἀπὸ ἄλλες πηγές–, 
χρονολογεῖται στὸ πρῶτο τέ-
ταρτο τοῦ 4ου π.Χ. Τὴν ἐπι-
γραφὴ δημοσίευσε ὁ Στέ-
φανος Ν. Κουμανούδης τὸ 
1960.34 
Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1957 καὶ 
1975 λίγες ἐπιγραφὲς ἦλθαν 
στὸ φῶς προερχόμενες ἀπὸ 
ἐργασίες, σκαφικὲς ἢ ἄλλες 
στὴν Ἀκρόπολη, ἀπὸ καθα-
ρισμοὺς στὶς κλιτύες τῆς 
Ἀκροπόλεως καὶ ἐλέγχους 
οἰκοπέδων στὴν Πλάκα ἢ 
τυχαῖα εὑρήματα. Ἀξιοση-
μείωτη εἶναι ἡ φροντίδα ποὺ 
ἔδειξε ὁ τότε ἔφορος Ἀκρο-
πόλεως Νικόλαος Πλάτων (1909-1992),35 γιὰ τοὺς ἐνε-
πιγράφους λίθους. Ὑπὸ τὴν ἐποπτεία του συνετάχθη 
κατάλογος ἀπὸ τὸν τότε ἐπιμελητὴ Ἀρχαιοτήτων Πέτρο 
Καλλιγᾶ, μεταστάντα προσφάτως (2016), τῶν ἀποκει-
μένων στὸν βράχο λίθων, ἐνῶ οἱ στεγαζόμενες στὴν 
ἀποθήκη καὶ ὅσες ἄλλες ἐκρίθη ἀναγκαῖο νὰ μεταφερ-
θοῦν ἐκεῖ, ἐταυτίσθηκαν πρὸς τὶς δημοσιεύσεις καὶ 

πτικῆς περιγραφῆς τοῦ λίθου, τοῦ τόπου εὑρέσεως, καὶ 
καθοδηγητικῶν σχολίων· γλῶσσα τῆς ἐκδόσεως εἶναι ἡ 
Λατινική. 
Νέες ἐπιγραφὲς ἦλθαν στὸ φῶς κατὰ τὶς ἀναστηλωτικὲς 
ἐργασίες τοῦ Ν. Μπαλάνου στὴν Ἀκρόπολη ποὺ διήρ-

κεσαν, μὲ διακοπὲς βεβαίως, 
ἀπὸ τὸ 1898 ἕως τὸ 1939. 
Ἀπὸ τοὺς ἐνεπιγράφους λί-
θους ποὺ ἀφαιρέθηκαν ἀπὸ 
τὴν δυτικὴ θύρα τοῦ Παρ-
θενῶνος κατὰ τὴν διάλυση 
τῶν παραστάδων τοῦ Ρω- 
μαϊκοῦ θυρώματος τὸ 1926 
μνημονεύω τὸ βάθρο τοῦ 
τεθρίππου τοῦ Προνάπου 
(IG I3 880), καὶ δύο μακρὲς 
ταμιακὲς ἐπιγραφές (IG II2 
1424a καὶ 1428).31 Καὶ τὶς 
τρεῖς ἐδημοσίευσε ὁ Νικό-
λαος Κυπαρίσσης, τότε ἔφο-
ρος Ἀρχαιοτήτων τῆς Ἀκρο-
πόλεως.
Ὁ Προνάπης, νικητὴς στοὺς 
Πανελληνίους ἀγῶνες τῶν 
Νεμέων, τῶν Ἰσθμίων καὶ 
τῶν Παναθηναίων ἀνέθεσε 
στὴ θεὰ Ἀθηνᾶ χαλκοῦν τέ-
θριππο.
Στὶς δύο δυσανάγνωστες 
ταμιακὲς ἐπιγραφὲς ἀνα-
γράφονται τὰ φυλασσόμενα 
στὸν Παρθενῶνα ἀναθήματα 
ποὺ παρέλαβαν ἀπὸ τὸ σῶ- 
μα ταμιῶν τοῦ προηγουμέ-
νου ἔτους καὶ παρέδοσαν σὲ 
ἐκεῖνο τοῦ ἑπομένου οἱ τα-
μίες τῆς χρημάτων τῆς Ἀθη-
νᾶς ἀντιστοίχως τῶν ἐτῶν 

369/8 καὶ 367/6 π.Χ. 
Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1935 καὶ 1939 ἐργάστηκε, τόσο στὴν 
Ἀκρόπολη ὅσο καὶ στὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο, ὁ Αὐστρια-
κὸς τὴν καταγωγὴ ἐπιγραφικὸς Antony Ε. Raubistschek 

Ἀναλόγου περιεχομένου κείμενα ὑπάρχουν μεταξὺ τῶν 
παμπόλλων ἐπιγραφικῶν χαραγμάτων (τῶν λεγομένων 
graffiti) ἐπὶ ἀγγείων καὶ ὀστράκων, ὅπως ὀνομάζονται 
ἀπὸ τοὺς ἀρχαιολόγους τὰ θραύσματα τῶν ἀγγείων, ποὺ 
βρέθηκαν κατὰ τὶς ἀνασκαφὲς τῆς Ἀκροπόλεως. Ὁ 
μέγιστος ἀριθμὸς τῶν ἐπὶ 
τῶν ἀγγείων ἐπιγραφῶν εἶναι 
ἀναθηματικές. [εἰκ. 19].
Μέχρι τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ. 
τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν 
ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως, 
περὶ τὶς 3.000 χιλιάδες, εἶχαν 
μεταφερθεῖ στὸ Ἐπιγραφικὸ 
Μουσεῖο. Οἱ πλεῖστες τῶν 
μέχρι τότε εὑρεθεισῶν ἐπι-
γραφῶν εἶχαν δημοσιευθεῖ 
σὲ Ἑλληνικὰ καὶ ξένα περι-
οδικά χάρις στὸν Πιττάκη, 
τὸν παλαιὸ Κουμανούδη, τὸν 
Εὐστρατιάδη, τὸν Μυλωνᾶ, 
τὸν Lolling, τὸν Καββαδία 
καὶ τὸν Χρῖστο Τσούντα 
(1857-1934), ποὺ ὑπῆρξε καὶ 
ἐγκρατὴς ἐπιγραφικός· χάρις 
ἀκόμη στὸν λαμπρὸ Γερμανὸ 
ἐπιγραφικὸ Ulrich Köhler 
(1838-1903) καὶ στὸν κράτι-
στο τῶν ἐπιγραφικῶν τοῦ 
πρώτου ἡμίσεος τοῦ 20οῦ αἰ. 
τὸν γνήσιο φιλέλληνα Αὐ- 
στριακὸ Adolf Wilhelm 
(1864-1950). Παραλλήλως 
εἶχε ὁλοκληρωθεῖ ἀπὸ τὴν 
Ἀκαδημία τῶν ἐπιστημῶν 
τοῦ Βερολίνου ἡ ἔκδοση τῆς 
πρώτης συγκεντρωτικῆς ἐκ- 
δόσεως τῶν Ἀττικῶν ἐπι-
γραφῶν στὴν ἐγκυρότατη 
σειρὰ τῶν Inscriptiones Graecae. Ἡ δημοσίευση σκοπὸν 
ἔχει τὴν διευκόλυνση τῆς ἔρευνας τῶν ἁπανταχοῦ λογίων, 
ἐπιγραφικῶν, ἀρχαιολόγων, ἱστορικῶν καὶ φιλολόγων 
διὰ τῆς ἐκδόσεως ἀκριβοῦς καὶ ἐγκύρου κειμένου, συνο-
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Εἰκ. 21. Ἡ ἐλλιπῶς σωζόμενη στήλη μὲ τὰ ψηφίσματα τοῦ Κλεωνύμου 
περὶ τοῦ φόρου τῶν συμμάχων (ΕΜ 6595)

Εἰκ. 19. Ἀναθηματικὲς ἐπιγραφές ἐπὶ ἀγγείων τῆς Ἀκροπόλεως

Εἰκ. 20. Bάθρο ἀναθήματος τῶν πρυτάνεων τῆς Πανδιονίδος (ΜΑ 2965)
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φῶς μὲ τὶς ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες. Τὰ ἴδια αὐτὰ μνημεῖα, 
οἰκοδομήματα, γλυπτὰ καὶ ἐπιγραφές, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν 
ἀξία ποὺ ἔχουν ὡς αὐθεντικὰ τεκμήρια τῆς ἀρχαίας ζωῆς, 

συνιστοῦν καὶ ἀψευδεῖς μαρ-
τυρίες τῆς ἱστορίας τοῦ βράχου 
καὶ τῶν Ἀθηνῶν στοὺς βυζα-
ντινοὺς χρόνους καὶ στὴν Τουρ-
κοκρατία, μέχρι καὶ τὶς πρῶτες 
δεκαετίες μετὰ τὴν ἐπανάσταση 
τοῦ 1821. Τὰ ἴχνη ποὺ ἄφησε 
ἐπάνω τους ἡ ἐπαναχρησιμο-
ποίηση, πολλὲς φορὲς πολλα-
πλή, καὶ ἡ μετασκευή τους, γιὰ 
νὰ χρησιμεύσουν σὲ λογῆς οἰ- 
κοδομήματα θρησκευτικά, διοι-
κητικὰ εἴτε καὶ ἁπλῶς ἰδιωτικά, 
ἔρχονται νὰ μᾶς διαφωτίσουν 
γιὰ μνημεῖα καὶ πλευρὲς τῆς 
ζωῆς τῶν χρόνων αὐτῶν, περι-
γραφόμενες ἀπὸ γραπτὲς πηγὲς 
σύγχρονες ἢ μεταγενέστερες, 
καὶ ἀπεικονιζόμενες ἀπὸ περιη-
γητὲς καὶ λογίους τῶν νεωτέ-
ρων χρόνων. 
Θὰ κλείσω τὴν περιδιάβαση 
στὶς Ἀκρόπολης τὰ μέρη, στὰ 
λαμπρὰ μνημεῖά της καὶ στοὺς 
ὀλίγους Ἕλληνες ποὺ τὰ περι-
έσωσαν, τὰ διεφύλαξαν, τὰ με-
λέτησαν καὶ τὰ παρέδωσαν στοὺς 

νεωτέρους μὲ τοὺς τελευταίους στίχους τοῦ Νίκου Ἐγγο-
νόπουλου ἀπὸ τὸ ποίημά του «Τρὰμ καὶ Ἀκρόπολις», 
τὸ ὁποῖο ἔγραψε τὸ 1937. Πόσο ἠχοῦν καὶ σήμερα στοὺς 
δύσκολους καιροὺς ποὺ ζοῦμε:

τί θλίψη θὰ ἤτανε — Θέ μου — τί θλίψη
ἂν δὲν μὲ παρηγοροῦσε τὴν καρδιὰ 
ἡ ἐλπίδα τῶν μαρμάρων
κι᾿ ἡ προσδοκία μιᾶς λαμπρῆς ἀχτίδας 
ποὺ θὰ δώση νέα ζωὴ | στὰ ὑπέροχα ἐρείπια
ἀπαράλλαχτα, ὅπως | ἕνα κόκκινο λουλούδι | 
μεσ᾿ σὲ πράσινα φύλλα. 

στρο τοῦ Κορρέ, προκάλεσαν καὶ τὸν ἐντοπισμὸ παλαιῶν 
ἐνεπιγράφων λίθων καὶ τὴν ἀποκάλυψη νέων θραυσμά-
των. Οἱ ἐργασίες στὴν βορειοανατολικὴ γωνία του θρι-
γκοῦ τοῦ Παρθενῶνος ἔφεραν 
στὸ φῶς τὰ ἀντιθήματα τῶν 
μετοπῶν. Σὲ μερικά, –μοῦ τὰ 
ἔκανε γνωστὰ ὁ Κορρές–, βρέ-
θηκαν γραμμένα μὲ ἐρυθρὸ χρῶ- 
μα ὀνόματα ἢ ἀρχικὰ ἀνδρῶν, 
τεχνητῶν μᾶλλον. Τὸ σχῆμα 
τῶν γραμμάτων συμπίπτει μὲ 
τοὺς χρόνους οἰκοδομήσεως 
τοῦ Παρθενῶνος. Δύο ἀντιθη-
μάτων ὅμως τὰ γράμματα εἶναι 
τῆς πρώτης εἰκοσαετίας τοῦ 5ου 
αἰ. [εἰκ. 22, 23]. Διαβάζονται: 
Χσανθίας Θράιχς [= Ξανθίας 
Θρᾷξ]. Ἐπειδὴ οἱ λίθοι δὲν το-
ποθετήθηκαν ἐκεῖ εἰς δευτέραν 
χρῆσιν, ἡ ἐξήγηση εἶναι ὅτι ὁ 
τεχνίτης ποὺ τὰ ἔγραψε ἦταν 
ἡλικιωμένος καὶ ἀκολουθοῦσε, 
ὅπως εἶναι φυσικό, τὸν συρμὸ 
τῆς γραφῆς τῆς νεαρῆς του ἡλι-
κίας, ὅταν ἔμαθε νὰ γράφει. 
Ἡ λεπτομερὴς μελέτη τοῦ δυ- 
τικοῦ τοίχου καὶ τῆς θύρας τοῦ 
Παρθενῶνος ἀπὸ τὸν Κορρὲ 
τοῦ ἔδωσαν τὴν εὐκαιρία νὰ 
σχεδιάσει καὶ νὰ μελετήσει καὶ 
τοὺς δώδεκα ἐνεπιγράφους λίθους ποὺ ἦσαν ἐντοιχισμέ-
νοι ἐκεῖ· μερικοὶ ὁρατοὶ ἦσαν γνωστοὶ στὸν Πιττάκη καὶ 
ἀνέφερα ἤδη τὶς ταμιακὲς ἐπιγραφές ποὺ ἀντέγραψε ὁ 
Εὐστρατιάδης καὶ ἐκεῖνες ποὺ ἀφαιρέθηκαν ἀπὸ τὴν 
θύρα τὸ 1926 καὶ ἐδημοσίευσε ὁ Ν. Κυπαρίσσης. Δὲν 
ἀρκέστηκε ὅμως σὲ αὐτά· ἀνεζήτησε καὶ τοὺς ἄλλους 
λίθους, οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν σὲ βάθρα ἐντοιχισμένα στὴν 
θύρα. Καὶ τοὺς ἐντόπισε. 

Ἡ ἱστορία τῆς Ἀκροπόλεως στοὺς ἀρχαίους χρόνους 
ἀποτυπώνεται καὶ στὸν ἴδιο τὸν βράχο καὶ στὰ ἐρείπια 
τῶν ἀρχαιοτήτων ποὺ παρέμειναν ὁρατὰ ἢ ἦλθαν στὸ 

σω τὰ καὶ ἄλλοτε παρατηρηθέντα μοι γράμματα μεγάλα, 
ἀλλὰ δὲν ἠδυνήθην. Ηὗρα δὲ εἰς ἄλλα πλησίον μέρη τοῦ 
βράχου γράμματα περίπου ὅμοια ΣΩΦΡΟ////// καὶ ἀλλοῦ 
//////ΟΒΙΟΥ. Ἴσως εἶναι Χριστιανικά. Περὶ δὲ τὸ μνη-
μεῖον τοῦ Λυσικράτους περισκοπῶν μίαν τρύπαν ἐλιθο-
βολήθην δὶς καὶ ἐπλήγην τὴν κεφαλὴν ἀπὸ τὰ κακοανα-
θρεμμένα παιδία τοῦ μαχαλᾶ καὶ ὅτε τὰ ἠπείλησα, ἡλι-
κιωμένος τις παριστάμενος πλησίον δὲν ἔκρινε ἀναγκαῖον 
νὰ τὰ ἐλέγξη. Εἶπα ὅτι εἶναι ἐντροπὴ εἰς τὸν μαχαλᾶν 
σας κτλ. Δὲν εἶναι ἐδικά μας κτλ. Ἀλλ᾽ ἐκεῖνα τὰ παιδιά, 
ἂν καὶ Ἑλληνιστὶ ὡμίλουν Ἀρβανιτόπουλα θαῤῥῶ ἦσαν, 
καθὼς ὅλοι σχεδὸν οἱ περίοικοι... Ἄλλοτε εἰς τὸ αὐτὸ 
μέρος σχεδὸν ὑβρίσθην Φράγκος Τεδέσκος καὶ ἐγὼ καὶ 
τὸ καπέλλο μου.» 
Ἕνα μνημεῖο σὲ φέρνει σὲ ἐπαφὴ μὲ ἐκείνους ποὺ σὲ 
παλαιοτέρους χρόνους τὸ μελέτησαν. Ἠ ἐπιγραφὴ ἐπάνω 
ἀπὸ τὸ Διονυσιακὸ θέατρο συνέδεσε νοερῶς τὸ νεώτερο 
Στέφανο καὶ τὸν Μανόλη Κορρὲ μὲ τὸν παλαιὸ Κουμα-
νούδη. Ἡ μελέτη τῶν μνημείων εἶναι συχνὰ διπλὴ, κά-
ποτε πολλαπλή, ἐπίσκεψη στὸν παρελθόν. Ἡ ἱστορία 
τῶν λίθων εἶναι καὶ ἡ ἱστορία τῶν ἀνθρώπων ποὺ τοὺς 
ἐμελέτησαν. 
Τὰ ἔργα συντηρήσεως καὶ ἀναστηλώσεως τῶν μνημεί-
ων τῆς Ἀκροπόλεως, ἡ ἀνακίνηση καὶ μετακίνηση λίθων, 
ἡ ἐργατικότητα, ἡ φιλέρευνη καὶ ἐνθουσιώδης διάθεση 
τῶν ἐργαζομένων, παρακινούμενη ἀπὸ τὸν μανικὸ οἶ- 

γίας ὑπῆρξε ἡ διοίκηση τῆς Ἐφορείας ἀπὸ τὴν σεβαστὴ 
κ. Ἔβη Τουλούπα. Στὴν δική της θετικὴ ὑποδοχὴ ὀφεί-
λονται οἱ συχνὲς ἐπισκέψεις τοῦ δασκάλου μου Στέφα-
νου Ν. Κουμανούδη (1931-1987) στὴν νότια κλιτὺ τῆς 
Ἀκροπόλεως καὶ στὶς ἀποθῆκες τῆς Θρασύλλου.
Τὸ 1982 πῆγα μία ἡμέρα στὸ Διονυσιακὸ θέατρο νὰ τὸν 
συναντήσω. Ὁ Κουμανούδης στέκοταν ἐκεῖ παραδίπλα, 
ἐνῶ ὁ Μανόλης Κορρὲς ἦταν ἀνεβασμένος στὸ βράχο 
ἐπάνω ἀπὸ τὸ θέατρο καὶ καθοδηγούμενος ἀπὸ μακριὰ 
ἀπὸ τὸν Στέφανο προσπαθοῦσε νὰ διαβάσει τὰ μεγάλα 
γράμματα ποὺ ἦσαν χαραγμένα στὸν βράχο, ἀκολου-
θῶντας μὲ τὸ δάκτυλο τὸ χάραγμά τους. Ἦσαν τὰ ἴδια 
ποὺ ἐπεχείρησε νὰ διαβάσει καὶ ὁ ὁμώνυμος πρόππαπος 
τοῦ Στέφανου, ὁ παλαιὸς Κουμανούδης πρὶν ἀπὸ 136 
χρόνια... (IG II2 13242). Γράφει ὁ Κουμανούδης τὸ 
1846:39

«Ἀπριλίου 24. Χθὲς ἦν τοῦ ἁγ. Γεωργίου. – Ψυχρὸς ἀήρ. 
Χθὲς ἀνέβην ἐκ τοῦ νοτίου μέρους τὴν ἀκρόπολιν ἕως 
τὰ τείχη. Ὑπὲρ τὸ θέατρον τοῦ Διονύσου εὗρόν τινα 
ἐπιγραφὴν ἀλλὰ δὲν ἠδυνήθην νὰ τὴν ἀναγνώσω. Εἰς 
τὸν βράχον ἦσαν ἐγγεγραμμένα... γράμματα... μεγάλα... 
Ἴσως δὲν εἶναι ἀρχαία· ἀλλὰ καὶ ὁ Ross ἐν ταῖς Reisen 
ἀναφέρει μεγάλα ἀρχαῖα ʻγράμματαʼ.» 
«Νοεμβρίου 9 (1846). Ἐπεριπάτησα σήμερον πρὸς με-
σημβρίαν τῆς ἀκροπόλεως καὶ τὸν παρὰ τὸ θέατρον τοῦ 
Διονύσου βράχον ἐπισκοπῶν ἐπροσπάθησα νὰ ἀναγνώ-
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Pittakys K.S., L’ ancienne Αthènes ou la description des anti-
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[ΑΡΜΑ 3Α]. ἐπιμ. Γεωργία Ε. Μαλούχου, (Βιβλιοθήκη τῆς 
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σσ. 1-244· 
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εἶναι χαραγμένη σὲ σκύφο (εἶδος ἀγγείου) μετὰ τὴν ὄπτηση. 
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Πέππα-Δελμούζου Ντ., Τὸ Ἐπιγραφικὸν Μουσεῖον, Ἀρχ. Ἐφ. 
1966 ἀρχ. χρον. 1-22.
Πετράκου Β.Χ., Ἡ ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία, (Βιβλι-

καθηγητὴς Ἀρχαιολογίας Martin Kreeb, γιὰ μικρὸ διά-
στημα, καὶ οἱ παλαιοὶ μαθητὲς τοῦ γράφοντος ἀρχαιο-
λόγοι - ἐπιγραφικοὶ Γεωργία Μαλούχου, Νάσος Θέμος 
καὶ Μαρία Διακουμάκου. Ἡ ἐργασία ὁλοκληρώθηκε καὶ 
κατατέθηκε στὴν Ἐπιτροπὴ τὸ 1992. Ὁ Κατάλογος πε-
ριλαμβάνει τὶς ἐπιγραφές (388) ποὺ βρίσκονταν τότε 
στὸν χῶρο τῆς Ἀκροπόλεως, ἐξετίθεντο στὸ Μουσεῖο ἢ 
φυλάσσονταν στὶς ἀποθῆκες. Τὸν Κατάλογο41 χρησι-
μοποιεῖ ἔκτοτε ἡ ἁρμόδια Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων, γιὰ 
νὰ ἀναζητεῖ τοὺς λίθους, νὰ γνωρίζει τὸ κείμενο καὶ τὴν 
βιβλιογραφία τῶν ἐπιγραφῶν, καὶ νὰ ἀπαντᾶ ἐγκαίρως 
στὰ αἰτήματα τῶν ἐρευνητῶν, Ἑλλήνων καὶ ξένων.
Τὸ δεύτερο μέρος τοῦ Καταλόγου περιλαμβάνει 129 
ἐπιγραφές, μεγάλος ἀριθμὸς τῶν ὁποίων εἶναι θραύσμα-
τα νέων, ἀγνώστων ἐπιγραφῶν· τὸ σημαντικώτερον, 
μεταξὺ αὐτῶν ἐντοπίσθηκαν θραύσματα συνανήκοντα 
ἢ συναρμοζόμενα μὲ δημοσιευμένες ἐπιγραφές, ἀπὸ τὶς 
ὁποῖες μερικὲς εἶναι κεφαλαιώδους σημασίας γιὰ τὴν 
ἱστορία τῶν ἀρχαίων Ἀθηνῶν. Ἡ ἐπιστημονικὴ δεοντο-
λογία ἐπέβαλλε νὰ μελετηθοῦν προσεκτικά, νὰ ἀποδο-
θοῦν ὅπου ἀνήκουν, καὶ νὰ δημοσιευθοῦν μεμονωμένως 
κατὰ τὸν πρέποντα τρόπο καὶ μὲ τὸν ἐπιβαλλόμενο 
σχολιασμό· πρᾶγμα ποὺ ἔγινε.

Ἐνδεικτική βιβλιογραφία
Bodnar E.W., S.J., Cyriacus of Ancona and Athens, Bruxelles-
Berchem 1960. 
Ἐφημερὶς Ἀρχαιολογικὴ (1837-1860).
Ἐφημερὶς Ἀρχαιολογικὴ τῆς πρώτης περιόδου (1837-1860), 
Εὑρετήρια [ΑΡΜΑ 5], ἐπιμ. Γεωργία Ε. Μαλούχου, (Βιβλιο-
θήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 265), 
Ἀθῆναι 2010.
Fittschen Kl. (Hrsg.): Historische Landeskunde und Epigraphik 
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Athen vom 28. bis zum 30. September 1994, Münster 2007. 
Καββαδία Π. – G. Kawerau, Ἡ ἀνασκαφὴ τῆς ᾽Ακροπόλεως 
ἀπὸ τοῦ 1885 μέχρι καὶ τοῦ 1890, Ἀθῆναι 1900.
Καλογεροπούλου Ἀθηνᾶ Γ. – Προύνη-Φιλίπ Μαρία, Ἀρχαιολο-
γικὴ Ἐφημερίς. Εὑρετήριον πρώτης καὶ δευτέρας περιόδου, 
1837-1860, τόμ. Α´, (Ἡ ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία), 
Ἀθῆναι 1973.

Εὐχαριστίες
Ὅσα μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας ἐργα-
στήκαμε στὴν Ἀκρόπολη, στὴν νότιο κλιτύ, τὸ Ἀσκλη-
πιεῖον, στὴν ἀποθήκη τῆς ὁδοῦ Θρασύλλου, καὶ εὐχαρι-
στοῦμε θερμῶς τὶς παλαιὲς ἐφόρους τῶν Ἀρχαιοτήτων, 
διευθύντριες τῆς Α´ Ἐφορείας Προϊστορικῶν καὶ Κλασ-
σικῶν Ἀρχαιοτήτων, διότι διευκόλυναν προθύμως καὶ 
μὲ κάθε τρόπο τὴν ἐργασία μας, τὴν σεβαστὴ κυρία Ἔβη 
Τουλούπα καὶ τὶς κυρίες Ἴσμηνη Τριάντη καὶ Ἄλκηστιν 
Χωρέμη, καθὼς καὶ τὴν τ. ἐπιμελήτρια Ἀρχαιοτήτων κ. 
Χριστίνα Βλασσοπούλου γιὰ τὴν κατὰ καιροὺς βοήθειά 
της· ὀφείλομε ἐπίσης εὐχαριστίες στοὺς παλαιοὺς ἐφό-
ρους καὶ προϊσταμένους τῆς Ἐφορείας Πέτρο Καλλιγᾶ 
(†2016) καὶ Ἀλέξανδρο Μάντη (†2016). Tὰ τελευταῖα 
χρόνια συνέδραμαν τὴν ἐργασία μας, οἱ ἀρχαιολόγοι 
κυρίες Βάλη Γεωργαντᾶ, Ἐλισάβετ Σιουμπάρα καὶ Ἁδ- 
ριανὴ Μπακανδρίτσα· τὶς εὐχαριστοῦμε. 
Στὸν Μανόλη Κορρὲ καὶ στὸν Κωστῆ Καζαμιάκη χρω-
στοῦμε πολλά, προσωπικῶς ὁ ὁμιλῶν περισσότερα, γιὰ 
τὴν φιλία, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν βοήθειά τους. 
Τέλος γιὰ τὴν βοήθεια ποὺ μοῦ προσέφεραν στὴν προ-
ετοιμασία τῆς ὁμιλίας εὐχαριστῶ τοὺς φίλους ἐπιγρα-
φικοὺς Εἰρήνη Χωρέμη, Γιωργία Μαλούχου, Γιῶργο 
Παπαδόπουλο καὶ Ἕλενα Ζαββοῦ καὶ τὴν φίλη ἀρχαιο-
λόγο κ. Τατιάνα Πούλου.

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
Ὁ Κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως

Ὁ ἐπιγραφικὸς πλοῦτος40 καὶ ἡ σημασία τῶν ἐπιγραφῶν 
τῆς Ἀκροπόλεως, ἡ μεταφορὰ τῶν ἐνεπιγράφων λίθων 
στὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο, οἱ ἀέναες μετακινήσεις τῶν 
ἐπὶ τοῦ βράχου ἀποκειμένων λίθων λόγῳ τῶν κατὰ 
καιροὺς ἔργων συντηρήσεως καὶ ἀναστηλώσεως, καὶ οἱ 
λανθάνοντες ἀπὸ μακροῦ χρόνου λίθοι καθιστοῦσαν τὴν 
ἀνάγκη συντάξεως καταλόγου τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκρο-
πόλεως ἐπιτακτική.
Kατόπιν ἐγκρίσεως τῆς αἰτήσεως ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ 
συντηρήσεως τῶν μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως (ΕΣΜΑ) 
καὶ μὲ τὴν ἔνθερμη ὑποστήριξη τῆς κυρίας Ἔβης Του-
λούπα καὶ τοῦ Γιώργου Δεσπίνη τὸ ἔργο τῆς συντάξεως 
τοῦ Καταλόγου ἄρχισε τὸ 1989. Συνεργάστηκαν ὁ φίλος 
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ων καὶ συγχρόνως ἐκπρόσωποι τῆς φυλῆς τους. Ὥστε ἡ βουλὴ 
τῶν πεντακοσίων συγκροτεῖτο ἀπὸ δέκα τμηματα, τὶς ὀνομα-
ζόμενες πρυτανεῖες, οἱ ὁποῖες ἀνελάμβαναν διὰ κλήρου καὶ 
γιὰ διάστημα 37 ἢ 36 ἡμερῶν τὴν καθημερινὴ διαχείριση τῆς 
διοικήσεως τῶν δημοσίων πραγμάτων τῶν Ἀθηνῶν. 
34. S.N. Koumanoudis, Liste des prytanes de la tribu Pandionis, 
REG 73 (1960) 88-99· βλ. ἐπίσης S. Charitonides, REG 74 
(1961) 407-409 καὶ Σ.Ν. Κουμανούδης, «Εἰς Ἀττικὰς ἐπι-
γραφάς», Πολέμων 8 (1965/6) 47-48. 
35. Μετέπειτα (1965) καθηγητὴς τῆς προϊστορικῆς ἀρχαιο-
λογίας στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ὑπῆρξε διαπρεπὴς 
ἀρχαιολόγος, ἐπιμελητὴς και ἔφορος τῶν ἀρχαιοτήτων Ἡρα-
κλείου καὶ κατόπιν ὃλης τῆς Κρήτης· ἀνεκάλυψε καὶ ἀνέσκα-
ψε τὸ τρίτο Μινωϊκὸ ἀνάκτορο, αὐτὸ τῆς Ζάκρου. 
36. Βλ. Ν. Πλάτωνος, Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον 19 (1964) [1966], 
Β´ 1. Χρονικά, 20 καὶ 21.
37. Βλ. Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον 19 (1964) [1966], Β´1, 22, πίν. 
11β.
38. B.D. Meritt, AJPh 88 (1967) 29-32. 
39. Στ. Ἀθ. Κουμανούδη, Ἡμερολόγιον 1845-67 (βλ. την 
βιβλιογρ.), 44 καὶ 64-65 ἀντιστοίχως.
40. Ἕνας ἀπὸ τοὺς πρωτεύοντες στόχους ποὺ ἔθεσε ἀπὸ τῆς 
ἱδρύσεως τὸ 1985 ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία εἶναι ἡ 
ἀποτίμηση τοῦ ἐπιγραφικοῦ πλούτου τῆς Ἑλλάδος, δηλαδὴ ἡ 
διακρίβωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν σωζομένων ἐνεπιγράφων λίθων 
καὶ ἐκείνων ποὺ λανθάνουν. Πρὸς τοῦτο πρῶτο καὶ ἀναγκαῖο 
βῆμα εἶναι ἡ σύνταξη καταλόγων τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ ἀπό-
κεινται στὰ Μουσεῖα καὶ στοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους. 
41. Συνοπτικὸς Κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως 
ἀναρτήθηκε στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς 
Ἑταιρείας τὸ 2012. Ὁ Κατάλογος ἐνημερωμένος μέχρι τὸν 
Δεκέμβριο τοῦ 2016 πρόκειται νὰ ἐκδοθεῖ συντόμως. 

Πηγὴ τῶν εἰκόνων
Οἱ φωτ. ὑπ᾽ ἀρ. 10, 13, 16, 17, 20, προέρχονται ἀπὸ τὸ φωτ. 
ἀρχεῖο τῆς πρώην Α´ ’Εφορείας Ἀρχαιοτήτων· οἱ 12, 20, 22 
καὶ 23 ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τοῦ συγγραφέως· οἱ 1, 3 καὶ 4 ἀπὸ τὸ 
βιβλίο τῆς L.H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece, 
(1961)· ἡ 11 (φωτ. Ν. Δανιηλίδη) ἀπὸ τὸν Ὁδηγὸ τοῦ Μουσεί-
ου Ἀκρόπολης (2016)· ἡ 15 ἀπὸ τὸ βιβλίο τῶν Ἀ.Κ. Ὀρλάνδου 
– Λ. Βρανούση, Τὰ χαράγματα τοῦ Παρθενῶνος· οἱ λοιπὲς ἀπὸ 
τὸ φωτ. ἀρχεῖο τοῦ Ἐπιγραφικοῦ Μουσείου.

20. Στὴν Ἐφημερίδα Ἀρχαιολογικὴν δημοσίευσε ταμιακὲς 
ἐπιγραφὲς (λόγους τῶν ταμιῶν τῆς ᾽Αθηνᾶς) τοῦ 5ου καὶ τῶν 
ἀρχῶν τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. Στὸ σύγγραμμά του Antiquités Hellé-
niques Ι, ΙΙ, Athènes 1842, 1855, μεγάλο μέρος καταλαμβάνουν 
οἱ ἀναδημοσιεύσεις ἐπιγραφῶν ποὺ ἤδη εἶχαν δημοσιευθῆ ἀπὸ 
τὸν Πιττάκη στὴν Ἐφημερίδα Ἀρχαιολογικήν. 
21. Σ. Ἀθ. Κουμανούδη, «Ἀττικὰ ψηφίσματα», Ἀθήναιον 5 
(1876) 74-79. 
22. Βλ. Σ. Ἀθ. Κουμανούδη, Ἀθήναιον 5 (1876) 79.
23. Ἢ ἄλλως, νέο Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης. Αὐτὲς εἶναι οἱ 
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ιερού νόμου (EM 218 = LSAG 406, pl. 31, 1) που 

καθορίζει ότι οι ιερομνήμονες του ιερού του Περσέως 

θα εκτελούν και δικαστικά καθήκοντα σε περίπτωση 

έλλειψης ειδικών αρχόντων.

Η δεύτερη ενότητα των αναθηματικών επιγραφών περι-

λαμβάνει συνολικά 17 ενεπίγραφα αττικά μνημεία (εικ. 

1). Αρχικά εκτίθενται τρεις αποσπασματικές πώρινες 

στήλες χαραγμένες κατακόρυφα και βουστροφηδόν 

(εικ. 2), που σχετίζονται με την καθιέρωση αγώνα 

δρόμου και τη διοργάνωση των πρώτων Παναθηναίων 

(ΕΜ 6212+6225, EM 6214+6215+6224+6226, EM 

6219 = IG I3 507-509). Αφιερώθηκαν στην Αθηνά 

(γλαυκώπιδι κόρηι) από τους οκτώ ιεροποιούς, που 

ήταν υπεύθυνοι για την διοργάνωση της εορτής και 

των αγώνων. Δύο από τις στήλες (ΕΜ 6212 και 6214) 

αναφέρονται στον δρόμον, δηλαδή είτε στον αγώνα 

δρόμου προς τιμήν της θεάς Aθηνάς ή σύμφωνα με 

άλλη άποψη στην κατασκευή της παναθηναϊκής οδού. 

Απέναντι από τις στήλες, στο κέντρο της αίθουσας, 

διαμορφώνεται ένα σκηνογραφικό περιβάλλον που 

αναπαριστά τον υπαίθριο χώρο ενός ιερού (εικ. 3). 

Δεσπόζει ο βωμός που ανέθεσε μετά το τέλος της 

θητείας του ως επώνυμος άρχων (522/1 π.Χ.) ο Πει-

σίστρατος, υιός του Ιππίου, εγγονός του ομωνύμου 

τυράννου (ΕΜ 6787 = IG I3 948), στο ιερό του Πυθίου 

Απόλλωνος στην περιοχή του Ολυμπιείου. Την ανά-

ντες Κορινθίους στη ναυμαχία της Σαλαμίνος (480 

π.Χ.), κείμενο που παραδίδει ο Πλούταρχος (Περί 
της Ηροδότου Κακοηθείας 39 (870Ε). Ως εκ τούτου το 

τετράστιχο της επιγραφής μπορεί να αποκατασταθεί 

πλήρως. 

Ο δεύτερος θεματικός άξονας με τίτλο τα είδη των επι-
γραφών της Aρχαϊκής Eποχής πραγματεύεται τα βασικά 

είδη επιγραφών που απαντούν την περίοδο αυτή. Στην 

πρώτη ενότητα Επιγραφές νομικού περιεχομένου: νόμοι 
και ιεροί νόμοι εκτίθεται αντίγραφο της στήλης VI των 

νόμων της Γόρτυνος, της μεγαλύτερης και σημαντι-

κότερης ελληνικής επιγραφής νομικού περιεχομένου 

(αποτελείτο από 12 στήλες μήκους 3 μέτρων) η οποία 

είχε αναγραφεί με βουστροφηδόν τρόπο γραφής στο 

Κρητικό αλφάβητο και χρονολογείται μεταξύ 480-460 

π.Χ. Σώζει διατάξεις που αποσκοπούν κυρίως στη ρύθ-

μιση σχέσεων αστικού δικαίου, όπως για παράδειγμα 

τα θέματα οικογενειακών περιουσιακών σχέσεων και 

θέματα εξαγοράς δούλων με λύτρα που ρυθμίζονται 

στην στήλη VI. Πολλές διατάξεις θεωρούνται επα-

ναστατικές για την εποχή τους, όπως εκείνες που 

αφορούν στο δικαίωμα συμμετοχής της γυναίκας στην 

κληρονομιά των γονέων της. Εκτίθεται επίσης πώρινο 

επίκρανο, πιθανώς βάση περιρραντηρίου, με ερυθρό 

χρώμα από το ιερό του Περσέως στις Μυκήνες (εικ. 

2), στο οποίο αναγράφεται η τελική διάταξη ενός 

τικές ενότητες, μέσω των οποίων ο επισκέπτης μπορεί 

να πληροφορηθεί για την γέννηση και την εξέλιξη της 

γραφής στον ελλαδικό χώρο και τις βασικές κατη-

γορίες επιγραφών που απαντούν μέχρι το τέλος της 

αρχαϊκής περιόδου.

Απέναντι από την είσοδο της αίθουσας μία προθήκη 

με αντίγραφα πινακίδων της μινωϊκής ιερογλυφικής 

και της γραμμικής Α΄ και Β΄ γραφής από την Κρήτη 

και την Μεσσηνία βοηθά στην γνωριμία του επισκέπτη 

με τις προαλφαβητικές γραφές του ελλαδικού χώρου 

και την μετάβαση στον πρώτο θεματικό άξονα για την 

γέννηση και την εξέλιξη της γραφής. Αυτός περιλαμβά-

νει τρεις ενότητες: Στην πρώτη η προέλευση του ελλη-
νικού αλφαβήτου και οι πρώϊμες ελληνικές επιγραφές ο 

επισκέπτης ενημερώνεται 

για την προέλευση του ελ-

ληνικού αλφαβήτου από 

το φοινικικό και το είδος 

των πρωϊμότερων σωζο-

μένων αρχαίων ελληνικών 

επιγραφών. Μοναδικό έκ-

θεμα είναι η αρχαιότερη 

σωζόμενη αττική επιγρα-

φή σε λίθο (τέλος 8ου αι. 

π.Χ., εικ. 1), ένα χάραγμα 

από την Ακρόπολη σε βου-

στροφηδόν γραφή (ΕΜ 

5365 = IG I3 1418). Ορι-

σμένοι μελετητές αναγνω-

ρίζουν στην αποσπασμα-

τικά σωζόμενη επιγραφή μία έμμετρη σύνθεση που 

απηχεί στίχους του Ομήρου και άλλοι χάραγμα εξά-

σκησης για την εκμάθηση γραφής. 

Στην ενότητα οι τρόποι γραφής των αρχαίων παρουσι-

άζονται οι διαφορετικοί τρόποι γραφής και διάταξης 

των κειμένων στις αρχαϊκές ελληνικές επιγραφές μέσω 

τεσσάρων ενεπιγράφων μνημείων και ακολούθως τα 
τοπικά αλφάβητα (εικ. 1) με παραδείγματα αλφαβήτων 

από διάφορες περιοχές της Ελλάδος (Θήρα, Κόρινθος, 

Αμοργός, Άργος). Εξέχουσα θέση κατέχει η στήλη ΕΜ 

22 (IG I3 1143), στην οποία σώζεται ένας στίχος από 

το επιτύμβιο επίγραμμα του Σιμωνίδη για τους πεσό-

Επανέκθεση των αιθουσών 11 και 9 του Επιγραφικού 
Μουσείου

το πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Αττική» του ΕΣΠΑ 2007-2013 πραγματοποι-

ήθηκε το έργο «Εργασίες επισκευής, επανέκθεσης και 

αναδιάταξης σε χώρους του Επιγραφικού Μουσείου 

Αθηνών», το οποίο περιελάμβανε οικοδομικές εργα-

σίες επισκευής, συντήρησης και επανέκθεσης των 

αιθουσών 11 και 9 καθώς και εργασίες αναδιάταξης 

και τακτοποίησης δύο αποθηκών.* 

Στον πρώτο εκθεσιακό χώρο του Μουσείου, την 

αίθουσα 11, παρουσιάζονταν αρχικώς 72 αρχαϊκές 

επιγραφές, κυρίως αναθηματικές και επιτύμβιες από 

την Αττική, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί στην αίθου-

σα με γνώμονα την αισθη-

τική συμμετρία των μνη-

μείων μέσα στο χώρο και 

χωρίς συγκεκριμένη αφή-

γηση για τον επισκέπτη. 

Κεντρική ιδέα της μουσει-

ολογικής μελέτης για την 

επανέκθεση της αίθουσας 

11 ήταν η Ιστορία μέσα 
από τους λίθους, δηλαδή οι 

ιστορικές και κοινωνικές 

πληροφορίες που λαμβά-

νονται από τα ενεπίγρα-

φα μνημεία και η σημασία 

τους για την γνώση των 

διαφόρων πτυχών του βίου 

των αρχαίων Ελλήνων. Για τον σκοπό αυτό διαμορ-

φώθηκε μία ευκρινής και δομημένη αφηγηματική πο-

ρεία, η οποία στηρίχθηκε στην χρονολογική οργάνω-

ση του αρχαιολογικού υλικού με την επιμέρους ανά-

πτυξη θεματικών ενοτήτων. Μέσα από την επανέκθε-

ση έγινε προσπάθεια να προβληθεί η σημασία των 

ενεπιγράφων μνημείων για την γνώση της ιστορίας, 

δεδομένου ότι πολλά από αυτά αποτελούν πρωτογενή 

πηγή παροχής ιστορικών πληροφοριών. 

Στην νέα έκθεση παρουσιάζονται 40 ενεπίγραφα 

μνημεία που τοποθετήθηκαν σε νέες λίθινες βάσεις.1 

Η παρουσίαση των επιγραφών αναπτύσσεται σε θεμα-

Ελένη Ζαββού, Αθανάσιος Θέμος, Ειρήνη-Λουκία Χωρέμη

Αρχαιολόγοι του Επιγραφικού και Νομισματικού Μουσείου

Σ

Εικ. 1. Επιγραφικό Μουσείο. Οι ενότητες «η προέλευση του ελληνικού 
αλφαβήτου και οι πρώϊμες ελληνικές επιγραφές», «τρόποι γραφής» και 

«τοπικά αλφάβητα» στη νότια πλευρά της αίθουσας 11. Αριστερά σε 
προθήκη η αρχαιότερη σωζόμενη αττική επιγραφή σε λίθο

Εικ. 2. Επιγραφικό Μουσείο. Οι ενότητες «επιγραφές νομικού περιεχομένου: νόμοι και ιεροί νόμοι», «αναθηματικές επιγραφές» (κέντρο) και «αναθήματα 
τεχνιτών» (δεξιά) στην δυτική πλευρά της αίθουσας 11. Αριστερά το πώρινο επίκρανο από τις Μυκήνες και στο κέντρο οι τρεις πώρινες στήλες των Παναθηναίων
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θεση του βωμού μνημονεύουν ο Παυσανίας (Ι.19.1), 

ο Στράβων (ΙΧ, 404) και ο Θουκυδίδης. (6, 54.6-7), ο 

οποίος παραθέτει και το κείμενο της επιγραφής. Το 

ιερό του Πυθίου Απόλλωνος τοποθετείται στα νοτι-

οδυτικά του Ολυμπιείου, όπως υποδεικνύει η εύρεση 

στην περιοχή του βωμού και ενεπίγραφων χορηγικών 

βάσεων τριπόδων, αναθημάτων των νικητών της εορτής 

των Θαργηλίων στον Πύθιο Απόλλωνα. Γύρω από τον 

βωμό διατάσσονται οκτώ αρχαϊκές βάσεις αναθημά-

των από την Ακρόπολη, μάρτυρες της ευσέβειας, της 

πίστης και της ευγνωμοσύνης των Αθηναίων προς την 

προστάτιδα θεά τους. Από το είδος των αφιερωμάτων, 

το οποίο συχνά συνάγεται από τα σημάδια και τις 

κοιλότητες στην άνω επιφάνεια των βάσεων, καθώς 

και από το επιγραφικό κείμενο, συνάγονται πολύτιμες 

πληροφορίες για το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο 

των αναθετών.

Η ενότητα των αναθηματικών επιγραφών ολοκλη-

ρώνεται με τα αναθήματα τεχνιτών στην βορειοδυτική 

γωνία της αίθουσας (εικ. 2), όπου παρουσιάζονται επι-

γραφές από την Ακρόπολη στις οποίες γίνεται μνεία 

του επαγγέλματος είτε του αναθέτη είτε του γλύπτη 

που φιλοτέχνησε το ανάθημα. Ξεχωρίζουν η βάση 

ορειχάλκινου αγαλματίου της Αθηνάς Προμάχου, 

ανάθημα των Αριστίωνος και Πασίου με την υπογραφή 

του μεγάλου γλύπτη Ηγία, δασκάλου του Φειδία (ΕΜ 

6299+6247 = IG I3 702a-c), η αναθηματική βάση του 

περίφημου κεραμέα και αγγειογράφου του ερυθρό-

485/4 π.Χ.· η αναδημοσίευση κατά το έτος 409/8 π.Χ. 

του παλαιότερου (του έτους 621/20 π.Χ) νόμου του 

Δράκοντος περί φόνου (ΕΜ 6602 = IG I³ 104), που 

περιλαμβάνει διατάξεις για το αδίκημα του ακούσιου 

φόνου, η ποινή για το οποίο είναι η εξορία, καθώς 

και για τον αιτιολογημένο φόνο ή φόνο εν αμύνη και, 

τέλος, το αντίγραφο ψηφίσματος του πρώτου μισού 

του 3ου αι. π.Χ. με το οποίο ο Θεμιστοκλής φαίνεται 

να εισηγείται σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση 

της περσικής εισβολής πριν από τη ναυμαχία της 

Σαλαμίνος (ΕΜ 13330 = Hesperia 29,1960, 198-223). 

Η δεύτερη ενότητα παρέχει πληροφοριακό υλικό για 

την διαδικασία έκδοσης ψηφισμάτων από την Αθηναϊ-

κή βουλή και την εκκλησία του δήμου (εικ. 4). Παρου-

σιάζονται αθηναϊκά ψηφίσματα που σχετίζονται με 

σημαντικούς τομείς της δημόσιας ζωής, όπως το ψήφι-

σμα για την ίδρυση αποικίας στην Βρέα (ΕΜ 6577 = 

IG I³ 46), ένα ψήφισμα προς τιμήν ξένου πολίτη, του 

Οινιάδη του Παλαισκιάθιου (ΕΜ 6796 = IG I³ 110), 

δύο τροπολογίες σε ψήφισμα που σχετίζεται με την 

βελτίωση του συστήματος ύδρευσης των Αθηνών, στο 

οποίο αναφέρονται οι γιοι του Περικλέους Πάραλος 

και Ξάνθιππος (ΕΜ 6849 = IG I³ 49), το ψήφισμα για 

την προσφορά των πρώτων καρπών (απαρχαί) στην 

Δήμητρα και την Περσεφόνη στην Ελευσίνα (ΕΜ 

10050 = ΙG Ι3 78) και το ψήφισμα για την εκμίσθωση 

του τεμένους του Κόδρου, Νηλέως και Βασίλης, στο 

οι συγκεκριμένες επιγραφές φωτίζουν. Δημιουργούσε 

επίσης προβλήματα στην τοποθέτηση πληροφοριακού 

υλικού και δυσχέραινε την οποιαδήποτε παρουσίαση 

των επιγραφών στο κοινό.

Στόχος των πρόσφατων επανεκθετικών εργασιών, οι 

οποίες εκτελέσθηκαν με αφορμή την κτηριακή επι-

σκευή της αίθουσας ήταν η αναδιάταξη και η παρου-

σίαση των εκτεθειμένων επιγραφών κατά θέματα, 

ώστε να μεταφέρουν ένα σαφέστερο μήνυμα στον 

επισκέπτη υπό τον γενικότερο τίτλο «όψεις της δημό-

σιας ζωής». Πραγματοποιήθηκε έτσι ομαδοποίηση 

των ενεπίγραφων μνημείων σε θεματικές ενότητες με 

παράλληλη χρονολογική κατά το δυνατόν οργάνωση 

στο εσωτερικό των ενοτήτων. Οι νέες μαρμάρινες 

βάσεις κατέστησαν επίσης τα ενεπίγραφα μνημεία 

πιο προσιτά και ελκυστικά στο κοινό.2

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τέσσερα από 

τα παλαιότερα ψηφίσματα της αρχαίας Αθήνας, που 

αποτελούν συγχρόνως μνημεία μεγάλης ιστορικής 

αξίας: το αρχαιότερο γνωστό ψήφισμα του δήμου των 

Αθηναίων για τους όρους της διαμονής Αθηναίων ή 

«κληρούχων» στην Σαλαμίνα (EM 6798+6815+12936 

= IG I3 1) των χρόνων 508-500 π.Χ.· το ψήφισμα του 

Εκατομπέδου, που περιλαμβάνει κανονισμούς για την 

χρήση των χαλκίνων σκευών της Ακροπόλεως, την 

προστασία του ιερού και την λειτουργία των οικοδο-

μημάτων του ιερού βράχου (EM 6794 =IG I3 4B) του 

μορφου ρυθμού Ευφρονίου (ΕΜ 6278+6278α = IG I3 

824) και η πεσσόσχημη στήλη που έφερε ορειχάλκινο 

αγαλμάτιο ζώου, έργο του Αιγινήτη γλύπτη Ονάτα, 

ανάθημα του Τιμάρχου (ΕΜ 6299+6247 = IG I3 702a).

Τα μνημεία της τρίτης ενότητας επιτύμβιες επιγραφές 
της αρχαϊκής εποχής τοποθετούνται εκατέρωθεν του 

βόρειου διαδρόμου της αίθουσας ως απομίμηση της 

οδού ενός αρχαίου νεκροταφείου. Στις έξι βάσεις 

αγαλμάτων, που στήνονταν ως σήματα στον τάφο των 

νεκρών, σώζονται έμμετρα κείμενα (επιγράμματα) που 

παρέχουν στοιχεία για την ζωή και τον θάνατο του 

νεκρού, εκφράζουν την θλίψη για την απώλεια του 

αγαπημένου προσώπου και συχνά περιλαμβάνουν μια 

αξιολογική κρίση για αυτόν, όπως ἀγαθός, ἄριστος, 

σώφρων. 

Στην αίθουσα 9 παρουσιάζεται ένα ανθολόγιο σημα-

ντικών ενεπιγράφων μνημείων από τον 6ο αι. π.Χ. έως 

τον 4ο αι. μ.Χ., η πλειονότητα των οποίων προέρχεται 

από την Αττική. Η άριστη επιλογή των ενεπιγράφων 

μνημείων είχε πραγματοποιηθεί στην δεκαετία του 

1960. Η παρουσίαση όμως των διαφορετικών ειδών 

και χρονολόγησης επιγραφών βασιζόταν στις μουσειο-

λογικές και αισθητικές αντιλήψεις της εποχής και είχε 

ως γνώμονα μόνον την συμμετρική τοποθέτησή τους 

μέσα στον χώρο. Η εκθεσιακή αυτή άποψη δυσκόλευε 

πλέον τον επισκέπτη να κατανοήσει τις διάφορες πτυ-

χές του δημόσιου κυρίως βίου των αρχαίων, τις οποίες 

Εικ. 3. Επιγραφικό Μουσείο. Η ενότητα «αναθέτες και αναθήματα» με κεντρικό έκθεμα τον βωμό του Πεισιστράτου, γύρω από τον οποίο διατάσσονται 
οκτώ αρχαϊκές βάσεις αναθημάτων από την Ακρόπολη, στο κέντρο της αίθουσας 11

Εικ. 4. Επιγραφικό Μουσείο. Η ενότητα «αρχαίο ψήφισμα» και το κληρωτήριο στην δυτική πλευρά της αίθουσας 9
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στην επιγραφή συνετέλεσε στην σχεδιαστική αναπα-

ράσταση και τελικά στην ταύτισή του κατά τη διάρκεια 

ανασκαφής τα έτη 1988-9. 

Σημαντική είναι ακόμα η στήλη από την Κασσάνδρεια 

της Χαλκιδικής, στην οποία έχει αναγραφεί πράξη 

δωρεάς δενδρόφυτων εκτάσεων και αμπελώνων από 

τον βασιλιά της Μακεδονίας Λυσίμαχο, σε κάποιον 

Λιμναίο, υιό του Αρπάλου, ο οποίος θα πρέπει να ήταν 

κάποιος επιφανής μακεδόνας, φίλος και υποστηρικτής 

του βασιλιά (ΕΜ 13476 = Μελετήματα 5, 1988). 

Η ανάγλυφη ασπίδα με κατάλογο εφήβων επί άρχο-

ντος Σύλλα (ΕΜ 8642 = IG II² 2051) συνοδεύεται από 

ενημερωτική πινακίδα για τον θεσμό της εφηβείας, 

που αποσκοπούσε αρχικά 

στη στρατιωτική και από 

τον 3ο αι. π.Χ. και εξής 

στην γενικότερη εκπαίδευ-

ση των νέων (εικ. 6). Η δη-

μοσίευση καταλόγων εφή-

βων σε στήλες ή ανάγλυ-

φες ασπίδες ακολουθούσε 

συνήθως την απόφαση του 

Αθηναϊκού Δήμου για την 

απονομή τιμών στον κο-

σμητή, τους ίδιους τους 

εφήβους και τους διδασκά-

λους τους μετά την ολο-

κλήρωση του ελέγχου του έργου τους.

Η έκθεση κλείνει με σημαντικά μνημεία της ρωμαϊκής 

περιόδου, κυρίως διατάγματα ρωμαίων αυτοκρατόρων 

(2ος-4ος αι. μ.Χ.). Ιδιαίτερη θέση στην ενότητα έχει 

η επιστολή του αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου προς 

τους Αθηναίους του έτους 174/5 μ.Χ. (ΕΜ 13366 = 

Hesperia Suppl. 13, 1970), με την οποία ανακοινώνει 

τις αποφάσεις του για τις προσφυγές Αθηναίων ενά-

ντια στον περιώνυμο Αθηναίο ρήτορα και συγκλητικό 

Ηρώδη τον Αττικό (εικ. 6). Στην ίδια επιγραφή ο 

ρωμαίος αυτοκράτορας προσδιορίζει τα προσόντα και 

τις προϋποθέσεις για την κατοχή αξιωμάτων και την 

συμμετοχή στην Αθηναϊκή βουλή, τον Άρειο Πάγο και 

το Πανελλήνιον (το συνέδριο των Ελληνικών πόλεων 

που ίδρυσε ο Αδριανός).

Γλυφάδας) για δύο θεατρικούς χορηγούς, τον Αυτέα και 

τον Φιλοξενίδη, επειδή ανέλαβαν από κοινού τα έξοδα 

παράστασης στους θεατρικούς αγώνες των κατ’ αγρούς 

Διονυσίων (ΕΜ 13262 = AM 66,1941, 218-219). 

Στην ενότητα των δημοσίων επιτυμβίων μνημείων 

(εικ. 6) παρουσιάζονται στήλες με τα ονόματα των 

πεσόντων Αθηναίων πολεμιστών αναγεγραμμένα σύμ-

φωνα με την επίσημη σειρά των φυλών, είτε στην ίδια 

στήλη, είτε σε σειρά από στήλες πάνω σε μια κοινή 

βάση, όπως είναι η μεγάλη εντυπωσιακή βάση στο 

κέντρο της ανατολικής πλευράς της αίθουσας, στην 

οποία έχει αναγραφεί επίγραμμα προς τιμήν νεκρών 

πολεμιστών μη κατονομαζόμενης μάχης (ΕΜ 12745-47 

= IG I3 1163). Έχουν προ-

ταθεί η μάχη της Κορώ-

νειας (446 π.Χ.), του Δη- 

λίου (424 π.Χ.) και η Σι- 

κελική εκστρατεία (λίγο 

μετά το 413 π.Χ.). Στο 

εξαίρετο επίγραμμα επι-

κρατούν οι ισχυρές αντι-

θέσεις θεός - άνθρωπος, 

θεία βούληση - ανθρώπινη 

αδυναμία, καθώς και ο σε-

βασμός προς την θεία βού-

ληση, ακόμη και αν αυτή 

είναι δυσμενής. Ορισμένοι 

μελετητές έχουν συσχετίσει την βάση με την στήλη 

ΕΜ 13527 (= ΑΔ 55, 2000, Α΄, 87-112), που σώζει 

δύο καταλόγους πεσόντων της Ερεχθηίδος φυλής. 

Εκτίθενται επίσης η στήλη του 447 πΧ. με τα ονόματα 

κατά φυλές των Αθηναίων πεσόντων σε μάχες στον 

Ελλήσποντο (Χερσόνησος, Βυζάντιο) και στο Αιγαίο 

(ΕΜ 10618 = IG I3 1162) και οι στήλες ΕΜ 10617 

(IG I3 1186a) και ΕΜ 13190 (IG I3 1186) της εποχής 

του Πελοποννησιακού πολέμου. 

Στην αίθουσα ξεχωρίζει επίσης η επιγραφή με τις 

προδιαγραφές και τους όρους ανάθεσης (συγγραφαί) 
στους αρχιτέκτονες Ευθύδομο και Φίλωνα της οικο-

δόμησης σκευοθήκης (χώρου φύλαξης του εξοπλισμού 

των πολεμικών πλοίων) στον Πειραιά (ΕΜ 12538 = 

IG II² 1668). Η λεπτομερής περιγραφή του κτηρίου 

Ελλάδα και επαναπατρίσθηκε το 2012. Εκτίθενται 

επίσης ο απολογισμός της περιουσίας του Ιερού της 

Νεμέσεως στον Ραμνούντα (ΕΜ 12863 = IG I³ 248), 

ένας κατάλογος των αφιερωμάτων του Ασκληπιείου 

της Αθήνας (ΕΜ 8249 = IG II² 1533), ο απολογισμός 

των «επιστατών» της Ελευσίνας και των «ταμιών» της 

θεάς Δήμητρας και Κόρης (ΕΜ 10048+10051 = IG 

II² 1672), μία ιερή τράπεζα με τρεις εσχάρες γύρω 

από τις οποίες έχουν αναγραφεί ονόματα θιασωτών 

(ΕΜ 10652 = IG II² 2343) και το ψήφισμα του έτους 

333-2 π.Χ. για την παροχή αδείας στους εμπόρους 

από το Κίτιο της Κύπρου για την ίδρυση ιερού της 

Αφροδίτης στον Πειραιά (ΕΜ 7173 =IG ΙΙ/III3 1,2, 

337). Το ψήφισμα το οποίο εισηγήθηκε ο γνωστός 

ρήτωρ και σημαντικός Αθηναίος πολιτικός Λυκούργος 

Λυκόφρονος Βουτάδης δείχνει την ανοχή του αθη-

ναϊκού δήμου για την εισαγωγή νέων λατρειών στην 

Αττική αλλά και την Αθηναϊκή πολιτική της εποχής 

για την προσέλκυση ξένων εμπόρων με την παροχή 

του δικαιώματος κατοχής γης ή οικίας σε μετοίκους 

και κοινότητες ξένων. 

Στην ενότητα των χορηγικών μνημείων (εικ. 5 και 

εικ. 6) ο επισκέπτης πληροφορείται για το θεσμό 

της χορηγίας, μιας από τις λειτουργίες της αρχαί-

ας Αθήνας, κατά την οποία η πόλη επιφόρτιζε τους 

ευπόρους πολίτες να αναλάβουν την δαπάνη για την 

προετοιμασία και την συντήρηση του χορού των διθυ-

ραμβικών ή δραματικών αγώνων, που τελούνταν κατά 

τη διάρκεια των εορτών. Παρουσιάζονται η βάση του 

αναθήματος κάποιου Σωκράτη, νικητή χορηγού με 

τη διδασκαλία τραγωδίας του Ευριπίδου (ΕΜ 13180 

= IG I3 969) και η βάση του αναθήματος δύο νικη-

τών χορηγών, του Επιχάρους και του Θρασυβούλου, 

σε δραματικούς αγώνες του δήμου Αλών Αιξωνίδων 

(μεταξύ Βούλας και Βάρης). Στην τελευταία επιγραφή 

αναφέρονται τα ονόματα σημαντικών ποιητών του 

5ου αι. π.Χ., όπως οι κωμικοί ποιητές Εκφαντίδης και 

Κρατίνος και ο τραγικός ποιητής Σοφοκλής με την 

διδασκαλία της Τηλέφειας, έργο το οποίο δεν σώζεται 

σήμερα. Εκτίθεται επίσης η στήλη με την ανάγλυ-

φη παράσταση Διονύσου στην οποία έχει αναγραφεί 

ψήφισμα του δήμου των Αιξωνέων (περιοχή σημερινής 

οποίο περιλαμβάνονται μέτρα για τη φροντίδα της 

ιερής γης μέσω φύτευσης ελαιοδένδρων και άλλων 

κατασκευαστικών έργων (ΕΜ 10616 = IG I3 84). 

Το θέμα της τρίτης ενότητας της έκθεσης είναι ο τρόπος 

επιλογής των Αθηναίων αρχόντων και της κατανομής 

των δικαστών μέσω κλήρωσης (εικ. 4), που αποτελούσε 

έναν από τους κύριους τρόπους διασφάλισης του δημο-

κρατικού πολιτεύματος και αποτροπής της διαφθοράς 

στην αρχαία Αθήνα. Στην ενότητα παρουσιάζεται ένα 

κληρωτήριο, δηλαδή μηχανή κλήρωσης (ΕΜ 13255 

= IG II² 2864), το οποίο ανατέθηκε στην Ακρόπολη.

Στην ενότητα των τιμητικών ψηφισμάτων ο επισκέπτης 

πληροφορείται για την απονομή τιμών σε Αθηναίους 

και ξένους πολίτες, οι οποίοι είχαν προσφέρει υπηρε-

σίες και είχαν ευεργετήσει τον Αθηναϊκό δήμο υλικά 

ή ηθικά. Σημαντικό μνημείο της ενότητας είναι η 

στήλη με τα τρία τιμητικά ψηφίσματα, δύο για τον 

Ευμαρίδα από την Κυδωνία της Κρήτης (σημερινά 

Χανιά) και ένα για τον γιό του Χαρμίωνα (EM 8038 

= IG II/III3 1, 5, 1137). Ο τιμώμενος Ευμαρίδας είχε 

πρσφέρει τα χρήματα για την καταβολή λύτρων με 

σκοπό την απελευθέρωση Αθηναίων, τους οποίους 

είχαν αιχμαλωτίσει Αιτωλοί πειρατές και τους είχαν 

μεταφέρει στην Κρήτη. Είχε επίσης δανείσει χρήμα-

τα για την επιστροφή των αιχμαλώτων στην Αθήνα. 

Παρουσιάζεται ακόμα η στήλη με τα πέντε ψηφί-

σματα προς τιμήν του Ηρακλείδου, εμπόρου από 

την Σαλαμίνα της Κύπρου, ο οποίος σε περιόδους 

ελλείψεως σίτου, ευεργέτησε την Αθήνα είτε με την 

αγορά σιταριού, είτε με την αυτοπροαίρετη προσφορά 

χρημάτων για τον ίδιο σκοπό ( ΕΜ 7219 = IG II² 360). 

Στην ενότητα της λατρείας ο επισκέπτης πληροφο-

ρείται για διάφορες πτυχές της θρησκευτικής ζωής 

της αρχαίας Αθήνας, όπως είναι τα είδη των προσφο-

ρών προς τους θεούς και η τέλεση θυσιών, η ίδρυση 

νέων ιερών στην Αττική από ξένους, η διαχείριση 

και ο απολογισμός της περιουσίας των ιερών (εικ. 

5). Παρουσιάζεται το ημερολόγιο των θυσιών, που 

έπρεπε να τελούνται κατά μήνα προς τιμήν θεών 

και ηρώων στην περιοχή ενός Αττικού δήμου, πιθα-

νότατα του Θορικού (ΕΜ 13537 = IG I³ 256 bis), 

μνημείο που είχε απομακρυνθεί παράνομα από την 

Εικ. 5. Επιγραφικό Μουσείο. Η ενότητα «λατρεία» και στη νοτιοδυτική 
γωνία της αίθουσας 9 οι «χορηγικές επιγραφές»
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έρευνας, η οποία έχει συντελεστεί στη μελέτη των 

επιγραφών και της αρχαίας ελληνικής ιστορίας την 

τελευταία πεντηκονταετία. Η χρονολόγηση πολλών 

επιγραφών της έκθεσης έχει σήμερα αναθεωρηθεί σε 

μεγάλο βαθμό και έχει μετατοπισθεί μετά το 430 π.Χ. 

σε αντίθεση με την παλαιότερη χρονολόγηση περί τα 

μέσα του 5ου αι. π.Χ. που στηριζόταν στον τύπο των 

γραμμάτων και κυρίως στην χρήση του τρισκελούς Σ, 

το οποίο στους καταλόγους της εξηκοστής του φόρου 

της Α΄ Αθηναϊκής συμμαχίας δεν χρησιμοποιείται 

μετά το 447/6 π.Χ.6 Σημαντικό προς την κατεύθυν-

ση αυτή ήταν το έργο του Βρετανού ιστορικού H.Β. 

Mattingly, ο οποίος ήδη από την δεκαετία του 1960 

αναχρονολόγησε πολλές Αθηναϊκές ιστορικές επιγρα-

φές του 5ου αι. π.Χ. με ιστορικά κριτήρια αντί του 

τεχνικού κριτηρίου του τρισκελούς Σ, άποψη η οποία 

επιβεβαιώθηκε και από νέα επιγραφικά ευρήματα. 

Έτσι, έχει αλλάξει η εικόνα που είχαμε έως σήμερα 

για την εξέλιξη των γεγονότων κατά τη διάρκεια του 

Πελοποννησιακού Πολέμου και η αντίληψή μας για 

την εξωτερική πολιτική της Αθήνας.

Κεντρική θέση στην έκθεση κατέχουν οι «κατάλογοι 

της εξηκοστής» του φόρου της Α΄ Αθηναϊκής Συμμα-

χίας, η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των Αθηναίων 

το 478/7 π.Χ. με σκοπό την προστασία των Ελληνικών 

πόλεων και την συνέχιση του πολέμου εναντίον των 

Περσών (εικ. 7). Στις μνημειώδεις στήλες, που ιδρύθη-

καν στην Ακρόπολη μετά τη μεταφορά του συμμαχικού 

ταμείου από την Δήλο στην Αθήνα (454/3 π.Χ.), ανα-

γραφόταν με το ακροφωνικό σύστημα αρίθμησης το 

ένα εξηκοστό του φόρου, που κατέβαλλαν τα μέλη της 

συμμαχίας ως προσφορά (ἀπαρχαί) στην θεά Αθηνά 

κάθε έτος από το 454/3 π.Χ. και εξής. Στην πρώτη 

στήλη (EM 6647+13453+13454+), ύψους 3,583 μ., 

έχουν αναγραφεί οι καταβολές των ετών 454/3-440/39 

π.X. (IG I³ 259-272). Στην δεύτερη, λίγο μικρότερη 

στήλη (EM 6857+6648+) έχουν αναγραφεί οι καταβο-

λές των ετών 439/8-432/1π.X. (IG I³ 273-280). Στην 

τρίτη στήλη (EM 6655+6771+6783+6785) σώζεται ο 

κατάλογος του έτους 430/29 π.X. (IG I³ 281) και στην 

τέταρτη (EM 6856) του έτους 429/8 π.X. (IG I³ 287). 

Tα μνημεία της A΄ Aθηναϊκής Συμμαχίας είναι η άμεση 

μαθητών σε θέματα της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, 

όπως π.χ. σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, παζλ κ.λπ. 

Στο ψηφιακό υλικό που παρέχεται από τις οθόνες 

αφής συμπεριλαμβάνεται επίσης η φωτογραφική κα-

ταγραφή της παλαιάς μόνιμης έκθεσης των δύο αιθου-

σών και η παρουσίαση της περιοδικής έκθεσης Πολι-
τεύεσθαι τοὺς Κείους κατά πόλεις, η οποία διοργανώ-

θηκε στο Επιγραφικό Μουσείο το έτος 2007. Η κατα-

γραφή τους έγινε με την βοήθεια πανοραμάτων 360 

μοιρών και υψηλής ευκρίνειας, που παρέχουν στον 

χρήστη την δυνατότητα εικονικής περιήγησης στους 

εκθεσιακούς χώρους επιλέγοντας τα σχετικά κομβία 

ή την κάτοψη της αίθουσας.4

Όλες οι ψηφιακές εφαρμογές του Μουσείου προγραμ-

ματίζεται να γίνουν προσβάσιμες στον επισκέπτη από 

την ιστοσελίδα του Μουσείου αφού ληφθούν υπ’ όψιν 

η ανταπόκριση και οι παρατηρήσεις-υποδείξεις των 

επισκεπτών/χρηστών στο εσωτερικό του Μουσείου.

Η περιοδική έκθεση «Η των Αθηναίων Αρχή»
Οι γνώσεις μας για την Αθηναϊκή Ηγεμονία, την 

πολιτική και οικονομική επικυριαρχία που επέβαλε 

η Αθήνα στους συμμάχους της κατά το μεγαλύτε-

ρο τμήμα του 5ου π.Χ. αιώνα, οφείλονται κατά ένα 

σημαντικό μέρος στον μεγάλο ιστορικό Θουκυδίδη. 

Ωστόσο πολύτιμες είναι οι πληροφορίες που παρέχουν 

οι σωζόμενες επιγραφές της περιόδου. Τα στοιχεία 

που παρέχουν τα ψηφίσματα της βουλής και του 

δήμου των Αθηναίων επιτρέπουν, τόσο την διασά-

φηση σκοτεινών πτυχών των αρχαίων πηγών, όσο και 

λεπτότερες θεωρητικές αναλύσεις του χαρακτήρα της 

Αθηναϊκής Ηγεμονίας.

Στην αίθουσα 1 του Επιγραφικού Μουσείου λειτουργεί 

(έως τις 30-6-2017) η περιοδική έκθεση με τίτλο «Η 

των Αθηναίων Αρχή», στην οποία παρουσιάζονται 20 

επιγραφές που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για 

την εξωτερική και οικονομική πολιτική της Αθήνας 

στο πλαίσιο της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας (478 π.Χ.) 

έως και το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου 

(404 π.Χ.).5 

Πέρα από την ιστορική αξία των επιγραφών, η έκθε-

ση παρουσιάζει και την πρόοδο της επιστημονικής 

οποία εντάχθηκε η φωτογραφία και η σύντομη λεζάντα 

του με την βασική βιβλιογραφία, η οποία δηλώνεται 

με την παραπομπή στο σύνταγμα των Inscriptiones 
Graecαe ή το Supplementum Epigraphicum Graecum 

ή την πρώτη έκδοση της επιγραφής. Κάθε καρτέλα 

παρέχει επιπλέον στο χρήστη μέσω ειδικών επιλογών 

τα απαραίτητα στοιχεία για την κατανόηση των ενε-

πιγράφων μνημείων της έκθεσης, δηλαδή τα αρχαία 

κείμενα των επιγραφών, τις μεταφράσεις τους στην 

νέα ελληνική και την αγγλική γλώσσα και σύντομο σχο-

λιασμό της ιστορικής σημασίας τους.3 Μέριμνα έχει 

επίσης ληφθεί για μια επιπλέον επιλογή, εκείνη του 

αναλυτικού σχολιασμού που θα παρέχει περισσότερο 

εξειδικευμένες πληροφορίες και αναλυτική βιβλιογρα-

φία. Η ψηφιακή εφαρμογή, η οποία προσδοκούμε ότι 

θα είναι προσιτή σύντομα και στην γερμανική γλώσσα, 

επιτρέπει στον επισκέπτη να επιλέξει τις πληροφορίες 

που θέλει να αντλήσει από τις επιγραφές και παρέχει 

δυνατότητα επιλογής του σημείου εμβάθυνσης, στο 

οποίο αυτός θέλει να προσεγγίσει, ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντά του, τις γνώσεις, αλλά και το χρόνο 

που διαθέτει. 

Στόχος μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συγκεκρι-

μένης ψηφιακής εφαρμογής ώστε να εισαχθεί πληρο-

φοριακό υλικό και για τα εκθέματα των άλλων αιθου-

σών και να δημιουργηθούν καθοδηγούμενες θεματικές 

περιηγήσεις σε προεπιλεγμένα μνημεία, ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα του κάθε επισκέπτη. Προγραμματίζεται 

επίσης η δημιουργία ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών-

ψυχαγωγικών εφαρμογών με στόχο την εκπαίδευση 

Εκτίθενται επίσης ο νόμος των Ιοβάκχων (ενώσε-

ως πιστών του Βάκχου) για τους όρους εισόδου και 

παραμονής στο κοινό και τη λειτουργία του (ΕΜ 8187 

= IG II² 1368, εικ. 6), το απόσπασμα του αντιγρά-

φου από την Αιγείρα του διατάγματος «περί τιμών» 

του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (301 μ.Χ), το οποίο 

προσδιόριζε το ανώτατο όριο των τιμών προϊόντων 

και αμοιβών (ΕΜ 10029-31 = CIL III, Suppl. 2, σ. 

2), καθώς και η επιστολή του αυτοκράτορα Ιουλιανού 

στη λατινική (περί το 362 μ.Χ.) που βρέθηκε στην 

Αμοργό και με την οποία επιτρέπεται στους διοικητές 

των επαρχιών να διορίζουν δικαστές για την εκδίκαση 

υποθέσεων ήσσονος σημασίας (εικ. 6). 

Στο πλαίσιο της επανέκθεσης των δύο αιθουσών συ-

ντάχθηκαν στην ελληνική και αγγλική γλώσσα νέες 

σύντομες λεζάντες των μνημείων, οι οποίες έλαβαν 

υπ’ όψιν τους την πρόσφατη βιβλιογραφία. Η έκθεση 

ενισχύθηκε περαιτέρω με την τοποθέτηση επιτοίχιων 

πληροφοριακών πινάκων στην ελληνική και την αγγλι-

κή γλώσσα στην αρχή της κάθε θεματικής ενότητας. 

Παράλληλα, δημιουργήθηκε ειδική ψηφιακή εφαρμο-

γή με πληροφοριακό υλικό, επίσης στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα, που είναι προσβάσιμη στο εσωτερικό 

του Επιγραφικού Μουσείου μέσα από 6 διαδραστικές 

οθόνες αφής που τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία 

των δύο αιθουσών και σύντομα θα είναι προσιτή και 

από φορητούς υπολογιστές χειρός με οθόνες αφής 

(tablets). Η ιδιαίτερα φιλική για τον χρήστη εφαρμογή 

περιλαμβάνει την καρτέλα του κάθε μνημείου, στην 

Εικ. 6. Επιγραφικό Μουσείο. Οι ενότητες «χορηγικές επιγραφές» και «τα δημόσια επιτύμβια μνημεία για τους πεσόντες πολεμιστές».
Στο κέντρο της ανατολικής πλευράς της αίθουσας η μεγάλη επιτύμβια βάση ΕΜ 12745-47
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λιση της καταβολής του πλήρους ποσού του φόρου 

από τις πόλεις-μέλη της συμμαχίας. Όριζε την εκλογή 

στις συμμαχικές πόλεις συλλογέων του φόρου, την 

σύνταξη από τους Ελληνοταμίες καταλόγου των πόλε-

ων που απέδωσαν τον φόρο, εκείνων που τον όφειλαν 

συνολικά και εκείνων που τον απέδωσαν εν μέρει, 

καθώς και τους απεσταλμένους που θα τον φέρουν. 

Δεύτερο ψήφισμα που αναγράφηκε στην ίδια στήλη 

περιλαμβάνει διατάξεις για την ποινική δίωξη όποιου 

ενεργούσε για την ακύρωση του ψηφίσματος ή για την 

παρεμπόδιση της είσπραξης του φόρου. 

Στο ψήφισμα του έτους 425/4 π.Χ. που εισηγήθηκε 

ο Κλεινίας (ΕΜ 6578+ 

13044+13045, Brit. Mus. 

VI = IG Ι3 34) ορίζονται οι 

διαδικασίες που έπρεπε να 

ακολουθήσουν οι Αθηναίοι 

για την είσπραξη της ενι-

αύσιας εισφοράς των συμ-

μάχων και για την ασφαλή 

μεταφορά της στην Αθήνα, 

καθώς και οι αρχές που θα 

διασφάλιζαν την ομαλή εί-

σπραξη του φόρου (η βου-

λή, οι επίσκοποι και οι ελ-

ληνοταμίες). 

Μια αποσπασματικά σω-

ζόμενη στήλη (ΕΜ 6590+ 

6636 = IG I3 60) με ψήφι-

σμα των χρόνων 427-4 π.Χ. αναφέρεται στην είσπρα-

ξη του συμμαχικού φόρου, η οποία πραγματοποιού-

νταν ακόμα και με την «πειθώ των όπλων». Στα σωζό-

μενα τμήματα του ψηφίσματος γίνεται αναφορά στην 

προετοιμασία 30 τριήρεων με ισχυρή στρατιωτική 

δύναμη με σκοπό προφανώς τη συλλογή του φόρου, 

όπως δείχνει η αναγραφή των λέξεων φόρον, τριάκοντα 
τριέρες, ναυσίν, ὁπλῖται, πελτασταί. Την αποστολή ναυ-

τικής δύναμης (ἀργυρολόγων νεῶν) για την συλλογή 

του φόρου μαρτυρεί και ο Θουκυδίδης (IV.50 και 75).

Τον οικονομικό έλεγχο που ασκούσε η Αθήνα δεί-

χνει το ψήφισμα, που εισηγήθηκε ο Κλέαρχος (IG 

I3 1453) για την υποχρεωτική χρήση του αθηναϊκού 

ιστορική πηγή για την συμμαχία, την Αθηναϊκή ηγεμο-

νία, την ιστορία των ελληνικών πόλεων και τη στάση 

τους απέναντι στην Aθήνα κατά το β΄ μισό του 5ου 

αι. π.X. Από την μνεία ή την απουσία του ονόματος 

μιας πόλης υποδηλώνεται η συνεπής ή μη καταβολή 

του φόρου και η φιλοαθηναϊκή ή μη στάση της.

Τα ψηφίσματα της περιόδου του Πελοποννησιακού 

πολέμου δείχνουν την προσπάθεια των Αθηναίων για 

την εξεύρεση πόρων με στόχο την αντιμετώπιση των 

αυξημένων οικονομικών αναγκών των πολεμικών επι-

χειρήσεων, την διατήρηση της ηγεμονικής τους θέσης 

στην Α΄ Αθηναϊκή συμμαχία, καθώς και την σημασία 

που έδιναν στον έλεγχο της 

οικονομικής και της νομι-

σματικής πολιτικής τους 

(εικ. 8).

Στο πλαίσιο αυτό εντάσ-

σεται η απόφαση της Αθή-

νας του 425/4 π.Χ. για την 

επανεκτίμηση και αύξηση 

του φόρου. Tα δύο ψηφί-

σματα «της τάξεως του φό-

ρου», που εισηγήθηκε ο 

Θούδιππος και τα οποία 

καθόριζαν την διαδικασία 

του υπολογισμού του νέου 

φόρου, αναγράφηκαν σε 

μια μνημειώδη στήλη (EM 

6858+) ακολουθούμενα 

από τα ονόματα των πόλεων και τα νέα ποσά (IG I³ 

71). Το σύνολο του φόρου ([κεφάλα]ιον [τ]ō χσύμπα-
ντος), που αναγράφεται στο τέλος της στήλης, ανέρ-

χεται τουλάχιστον σε 1460 αργυρά τάλαντα (1 τάλα-

ντο = 6000 δραχμές). Η σχεδόν καταχρηστική αυτή 

απόφαση των Αθηναίων ενισχύει τον περίφημο ισχυ-

ρισμό του Θουκυδίδου για τις αυξανόμενες απολυταρ-

χικές τάσεις των Αθηνών.

Άλλα ψηφίσματα της βουλής και της εκκλησίας του 

δήμου απέβλεπαν στην λήψη αυστηρότερων μέτρων 

για την είσπραξη του συμμαχικού φόρου. Έτσι το 

ψήφισμα που εισηγήθηκε ο Κλεώνυμος το 426/5 π.Χ. 

(ΕΜ 6595+ = IG I³ 68), αποσκοπούσε στην διασφά-

θεμάτων νομισματικής κυκλοφορίας, όπως εικάζεται 

από την επανάληψη της λέξης «νόμισμα» (στίχοι 

12-13, 15-17), την χρήση του όρου «καταλάττειν» 

(στίχος 14), που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή 

νομισμάτων διαφορετικού τύπου, την αναφορά σε 

«χρυσίον» (στίχος 9) και την μνεία του Λαυρίου (στίχος 

11), όπου βρίσκονταν τα ορυχεία του αργύρου, της 

πρώτης ύλης για την παραγωγή των αττικών τετρα-

δράχμων. Ενδεικτική του χρηματιστικού χαρακτήρα 

της Αθηναϊκής οικονομίας είναι ακόμα η αναφορά 

στο ίδιο ψήφισμα σε «τράπεζες» ή σε «τραπεζίτες» 

(στίχος 19). 

Στην έκθεση παρουσιάζονται ακόμα επτά συνθήκες 

συμμαχίας, τόσο με υπάρχοντα μέλη της Α΄ Αθηναϊκής 

συμμαχίας λ.χ. με τους Αλιείς, τους Ερετριείς, τους 

Εστιαιείς, τους Κολοφωνίους ή τους Μιλησίους, όσο 

και με ανεξάρτητες πόλεις λ.χ. τους Λεοντίνους ή 

την Έγεστα, πόλεις της Σικελίας. Το ψήφισμα περί 

Εστιαίων και η συνθήκη Αθηναίων και Ερετριέων 

συνδέονται με την αποστασία των Ευβοϊκών πόλε-

ων από την Αθηναϊκή Συμμαχία το 446/5 π.Χ. και 

καταγράφουν τους αυστηρούς κατά κανόνα όρους που 

επέβαλαν οι Αθηναίοι στις πόλεις που είχαν αποστα-

τήσει –Χαλκίδα, Εστιαία (μεταξύ σημερινής Ιστιαίας 

και Ωρεών), Ερέτρια– προκειμένου να γίνουν δεκτές 

νομίσματος και των αθηναϊκών μέτρων και σταθμών 

από τις πόλεις-μέλη της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας και 

την απαγόρευση της κοπής και της χρήσης των δικών 

τους αργυρών νομισμάτων. Τα τοπικά νομίσματα θα 

αποσύρονταν και θα μεταφέρονταν στην Αθήνα, όπου 

οι υπεύθυνοι του αθηναϊκού νομισματοκοπείου θα τα 

μετέτρεπαν σε αθηναϊκά. Ένα αντίγραφο του ψηφί-

σματος θα ιδρυόταν στην αγορά κάθε πόλεως και ένα 

έξω από το νομισματοκοπείο της Αθήνας. 

Το κείμενο του ψηφίσματος δεν διασώθηκε ολόκλη-

ρο. Μεγάλο όμως μέρος του αποκαθίσταται από τα 

τμήματα των αντιγράφων του, που βρέθηκαν στις 

πόλεις-μέλη της συμμαχίας, την Κω, την Σύμη, την 

Σίφνο, την Ολβία(;), την Αμαξιτό, το αντίγραφο που 

είχε μεταφερθεί στη Σμύρνη από άγνωστη περιοχή και 

τα δύο τμήματα από την Άφυτι της Χαλκιδικής. Στην 

έκθεση παρουσιάζονται το τμήμα του αντιγράφου του 

ψηφίσματος που είχε ιδρυθεί στην Κω (Αρχαιολογικό 

Μουσείο Κω αρ. E1897 ) και τα γύψινα αντίγραφα των 

τμημάτων της Αφύτιος από το Μουσείο Θεσσαλονίκης 

αρ. 6801 και 6117). 

Ένα άλλο τμήμα του ψηφίσματος από την αρχαία 

Αγορά (Ag. I 5879 = IG I3 90), ίσως προσθήκη στο 

προηγούμενο ψήφισμα, δείχνει και πάλι την προ-

σπάθεια της Αθηναϊκής δημοκρατίας για την ρύθμιση 

Εικ. 8. Επιγραφικό Μουσείο. Άποψη της περιοδικής έκθεσης «Η των Αθηναίων Αρχή» στην αίθουσα 1
Εικ. 7. Επιγραφικό Μουσείο. Οι «κατάλογοι της εξηκοστής» του φόρου 

της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας (454-429 π.Χ.)
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2. Οι βάσεις των επιγραφών της αίθουσας 9 σχεδιάσθηκαν 

από τον συντηρητή του Επιγραφικού Μουσείου Στέργιο 

Τζανέκα.

3. Το επιτοίχιο εποπτικό υλικό και οι σύντομες λεζάντες 

συντάχθηκαν στην ελληνική γλώσσα από τους υπογράφο-

ντες. Οι μεταφράσεις και ο σχολιασμός των κειμένων των 

αρχαίων επιγραφών στην νέα ελληνική γλώσσα συντάχθη-

καν από τον Δρ Άγγελο Ματθαίου και τους υπογράφοντες. 

Οι μεταφράσεις όλων των κειμένων στην αγγλική γλώσσα 

έγιναν από την αρχαιολόγο κα Σοφία Αλιφέρη και την Δρ 

Ανδρονίκη Μακρή. 

4. Την ψηφιακή εφαρμογή στην οποία εντάχθηκε το πλη-

ροφοριακό υλικό του Μουσείου και την φωτογραφική κα- 

ταγραφή με πανοράματα υψηλής ευκρίνειας 360° της πα- 

λαιάς έκθεσης και της περιοδικής έκθεσης για την Κέα 

υλοποίησε ο Δρ Νικόλαος Δεσύπρης, ηλεκτρολόγος-μηχα-

νικός ΕΜΠ σε στενή συνεργασία με τους υπογράφοντες. 

5. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόταση 

του Γραμματέα της Ελληνικής Επιγραφικής Εταιρείας 

Δρος Άγγελου Ματθαίου και με την επιμέλειά του. Την 

καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης είχε ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Συντήρησης του Επιγραφικού και Νομισμα-

τικού Μουσείου Στέργιος Τζανέκας. Τα κείμενα του οδη-

γού ξενάγησης της έκθεσης συντάχθηκαν από τους Ελένη 

Ζαββού, Αθανάσιο Θέμο, Νικόλαο Παπαζαρκάδα, Robert 

Pitt, Γεράσιμο Χρυσοβιτσάνο και Ειρήνη-Λουκία Xωρέμη.

6. Παλαιότερα οι αρχαιολόγοι βασιζόμενοι στους καταλό-

γους της εξηκοστής και σε άλλες επιγραφές θεωρούσαν ότι 

οι Αθηναίοι χαράκτες χάρασσαν το Σ με τρία σκέλη έως το 

447, επομένως χρονολογούσαν τις επιγραφές με τρισκελές 

Σ πριν το 447 π.Χ.

* Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ τον Οκτώβριο 2013 από 

το Επιγραφικό Μουσείο με αναπληρωτή διευθυντή και 

υπεύθυνο του έργου τον Δρα Α. Θέμο. Ολοκληρώθηκε από 

το ενοποιημένο Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο υπό 

τη διεύθυνση του Δρος Γ. Κακαβά και με υπεύθυνο τον Δρα 

Α. Θέμο. Επιβλέπουσα μηχανικός και συντονίστρια των 

έργων ήταν η Δρ Μαριάννα Σαβράμη και υπόλογος του 

έργου ο Γεώργιος-Αναστάσιος Παρασκευόπουλος, υπεύ-

θυνος λογιστικής και διοικητικής υποστήριξης.

Κάτω από τη μία λαβή του φέρει εγχάρακτο τετρά-

πλευρο πλαίσιο, στο οποίο αναγράφονται έξι ανδρικά 

ονόματα: Ἀριστείδο, Διοδότο, Δαϊσίμο, Ἀρρίφρονος, 
Περικλέος, Ε[ὐ]κρίτο χαραγμένα με το στοιχηδόν σύ-

στημα γραφής στο Αττικό προευκλείδειο αλφάβητο σε 

γενική πτώση, η οποία δηλώνει την κτήση ή την χρήση 

του αγγείου. Στη βάση του σκύφου έχει χαραχθεί η 

λέξη Δραπέτης σε ιωνικό αλφάβητο. 

Τρία από τα ονόματα θα μπορούσαν να ανήκουν σε 

επιφανείς άνδρες της Αθήνας, οι οποίοι ζούσαν την 

περίοδο κατά την οποία μπορεί να χρονολογηθεί ο 

σκύφος. Ο Αριστείδης, ο γνωστός Αθηναίος πολιτικός 

(520-467 π.Χ.), ο Αρρίφρων, ο μεγαλύτερος αδελφός 

του Περικλέους (γέννηση περί το 495 π.Χ.) και ο 

Περικλής Ξανθίππου Χολαργεύς (494-429 π.Χ.). Η 

αναγραφή των ονομάτων επάνω στον σκύφο, δηλώ-

νει πιθανώς ότι τα άτομα αυτά είχαν κάποιου είδους 

σχέση ή παραβρέθηκαν σε ένα συμπόσιο ή ακόμη 

και σε ένα καπηλειό και η χάραξη των ονομάτων 

επάνω στο αγγείο πόσεως έγινε ίσως σε ανάμνηση 

της συνάντησής τους. Η λέξη Δραπέτης είναι κατά 

πάσα πιθανότητα κύριο όνομα, προερχόμενο από 

το προσηγορικό ουσιαστικό και ανήκει πιθανώς σε 

δούλο, ενδεχομένως στον ιδιοκτήτη του καπηλειού, 

ο οποίος θέλησε να γράψει το όνομά του στο αγγείο 

για να δηλώσει την συνύπαρξή του με τους επιφανείς 

άνδρες. Είναι μάλιστα πιθανό ότι μετά το θάνατο του 

Δραπέτη, οι οικείοι του έβαλαν τον σκύφο ως κτέρισμα 

στον τάφο του. Ανεξαρτήτως από το αν τα ονόματα 

συμπίπτουν με τα γνωστά ιστορικά πρόσωπα δεν 

μπορεί να αμφισβητηθεί η αξία του ευρήματος, το 

οποίο αποτελεί μαρτυρία κοινωνικής συναναστροφής 

έξι ανδρών στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. 

Σημειώσεις

1. Την συντήρηση των επιγραφών και την επιμέλεια της 

τοποθέτησής τους στις αίθουσες 11 και 9 συντόνισαν ο 

προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Στέργιος Τζα-

νέκας και ο συντηρητής Θεόδωρος Μαυρίδης. Οι βάσεις 

και ο τρόπος παρουσίασης της αίθουσας 11 με ξύλινους 

διαχωριστικούς πίνακες σχεδιάσθηκαν από τον αρχιτέκτο-

να-μηχανικό Νικόλαο Κυριακόπουλο. 

οδήγησε στην οριστική χρονολόγηση του ψηφίσματος 

στο έτος 418/7 π.Χ. λίγο πριν την Σικελική εκστρατεία, 

η οποία είχε υποκινηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την 

Έγεστα, όταν έκανε έκκληση στην Αθήνα για βοήθεια 

στην πολεμική της διαμάχη με τον Σελινούντα. 

Η επιδίωξη των Αθηναίων για την προς δυσμάς επέ-

κταση της ηγεμονίας τους κορυφώθηκε με την κατα-

στροφική Σικελική Εκστρατεία (415-413 π.Χ.), ένα 

από τα πιο σημαντικά γεγονότα του Πελοποννησιακού 

πολέμου. Λεπτομέρειες της εκστρατείας γνωρίζουμε 

από τον Θουκυδίδη, καθώς και από οκτώ θραύσματα 

που ανήκαν σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες 

είχαν αναγραφεί τα ψηφίσματα του δήμου των Αθη-

ναίων του 415/4 π.Χ. σχετικά με την προετοιμασία 

και το μέγεθος του στόλου, 

που θα έστελναν στην Σι-

κελία με επικεφαλής τους 

στρατηγούς Αλκιβιάδη, 

Νικία και Λάμαχο (Θουκ. 

VI.8.2-3 και VI.26.1). 

Τα ψηφίσματα για την 

προετοιμασία της Σικε-

λικής εκστρατείας εγκρί-

θηκαν σε δύο συνελεύσεις 

της εκκλησίας του δήμου, 

στην πρώτη από τις οποί-

ες αποφασίσθηκε σύμφω-

να με τον Θουκυδίδη (VI.8.2) η αποστολή εξήντα 

πλοίων και ο διορισμός των επικεφαλής στρατηγών. 

Ένα από τα αποσπασματικά σωζόμενα θραύσματα της 

πρώτης στήλης (ΕΜ 6591β) αναφέρεται πιθανότατα 

στα προβλήματα χρηματοδότησης της εκστρατείας 

που απασχόλησαν την πρώτη συνέλευση. Το ψήφι-

σμα της δεύτερης στήλης που πιθανότατα εγκρίθηκε 

στη δεύτερη συνέλευση της εκκλησίας του δήμου, 

περιλαμβάνει λεπτομερή σχεδιασμό με αναφορά σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτών, όπως πελτα-

στών και τοξοτών (ΕΜ 6591).

Εξέχουσα θέση στην έκθεση κατέχει ένα ιδιωτικό 

μνημείο (εικ. 9). Πρόκειται για ένα μελαμβαφή σκύφο 

που βρέθηκε σε τάφο στην περιοχή της Κηφισιάς και 

φυλάσσεται στην Αρχαιολογική Συλλογή Κηφισιάς. 

και πάλι στην συμμαχία. Μετά την βίαιη καταστολή 

της αποστασίας με στρατιωτική επέμβαση υπό την 

ηγεσία του Περικλέους (Θουκ. I.114.3) οι Αθηναίοι 

εγκατέστησαν φρουρές στις πόλεις του νησιού, όμως 

η Εστιαία υπέστη τα βαρύτερα αντίποινα για την εξο-

λόθρευση του πληρώματος ενός αθηναϊκού πλοίου: ο 

πληθυσμός εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πόλη 

και μία Αθηναϊκή αποικία χιλίων περίπου αποίκων 

κατέλαβε την περιοχή το 445/4 π.Χ. (Διόδωρος xii 

22). Η εμπρόσθια πλευρά της οπισθόγραφης στήλης 

(ΕΜ 6809, 6572, 6572α, 6573, 6576, 13179 = ΙG I3 

41) σώζει διάφορες νομικές διατάξεις σχετικές με την 

λειτουργία της νέας αποικίας. 

Η συνθήκη των Αθηναίων με τη Σικελική πόλη των 

Λεοντίνων (EM 6855 = IG 

I³ 54), χρονολογείται το 

433/2 π.Χ., λίγο πριν από 

την έναρξη του Πελοπον-

νησιακού Πολέμου. Oι 

Λεοντίνοι αντιμετωπίζο-

ντας ως απειλή την αυξα-

νόμενη δύναμη των Συρα-

κουσών, αποικίας της Κο-

ρίνθου, απέστειλαν πρέ-

σβεις στην Αθήνα για την 

σύναψη συμμαχιών. Οι 

Αθηναίοι ανταποκρίθηκαν 

θετικά έχοντας ως στόχο την επέκταση της επιρροής 

τους στη Σικελία και την Κάτω Ιταλία. 

Τον ίδιο στόχο είχε και το ψήφισμα της ανανέωσης 

παλαιότερης συμμαχίας μεταξύ των Αθηναίων και 

των Εγεσταίων, η οποία είχε προφανώς συναφθεί το 

427/6 π.Χ. όταν οι Αθηναίοι εξεστράτευσαν για πρώτη 

φορά στην Σικελία (Θουκ. ΙΙΙ.86). Από το ψήφισμα 

της ανανέωσης σώζονται δύο τμήματα (ΕΜ 6568 και 

ΕΜ 6806 =IG I3 11 και 12), το πρώτο από τα οποία 

αναφέρεται στην ανταλλαγή των όρκων. 

Το ψήφισμα είχε κατά το παρελθόν χρονολογηθεί στην 

δεκαετία 460-450 π.Χ. Η ανάγνωση όμως με σύγχρο-

νες μεθόδους φωτογράφησης το 1990 του ονόματος 

του επωνύμου άρχοντος Αντιφώντος, όπως είχε υπο-

στηρίξει ήδη από το 1963 ο ιστορικός H. Mattingly, 

Εικ. 9. Ενεπίγραφος σκύφος από την Κηφισιά (Αρχαιολογική Συλλογή 
Κηφισιάς Κ 622). 475-429 π.Χ.
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Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι και ένα άγνωστο έως 

τώρα πυκνογραμμένο οκτασέλιδο κείμενο του Μηλι-

άδη των αρχών Σεπτεμβρίου 1922 που απευθύνεται 

στη «Δημοκρατική Οργάνωση Νέων» του κόμματος 

του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, της οποίας και ο 

ίδιος ήταν μέλος. Είναι ένα κείμενο ψυχικού σπαραγ-

μού, όπου ο συντάκτης, λίγες μόλις μέρες μετά την 

Μικρασιατική Καταστροφή, αναζητεί τα αίτια του 

ολέθρου και παράλληλα προσπαθεί να εκφράσει τον 

προβληματισμό του για τον τρόπο αντιμετώπισης των 

οδυνηρών συνεπειών. Το 1924, παρά τις αντιρρήσεις 

των μελών της Οργάνω-

σης, ο Μηλιάδης αποχώ-

ρησε. 

Στο μεταξύ δραστηριο-

ποιείται σε συλλογικές 

προσπάθειες πολιτισμι-

κού περιεχομένου, όπως 

είναι «Η Καλλιτεχνική Συ-

ντροφιά», με μέλη της 

τους σημαντικότερους λο-

γοτέχνες της εποχής, με-

ταξύ των οποίων ο Τέλ-

λος Άγρας, Κλέων Παρά-

σχος, Κ. Ουράνης, Ν. 

Λαπαθιώτης και άλλοι. Η 

ποιητική ανθολογία με τον 

τίτλο Οι Νέοι, που εκδό-

θηκε το 1922 από τον 

Ελευθερουδάκη, ήταν αποτέλεσμα αυτών των συλλο-

γικών ζυμώσεων. Αρκετές είναι και οι φιλολογικές 

βραδιές, κατά τις οποίες ο Μηλιάδης πραγματοποί-

ησε ομιλίες για σύγχρονους ή παλαιότερους Νεοέλ-

ληνες συγγραφείς. Όλες αυτές οι δραστηριότητές του 

αποτέλεσαν το έναυσμα ώστε να προχωρήσει στην 

ανάληψη και προσωπικής πρωτοβουλίας. 

Το 1921 προέβη από μόνος του στην ίδρυση του 

«Φιλολογικού Φροντιστηρίου», σύμφωνα με το οποίο 

τα Σαββατόβραδα, ομάδα νέων λογίων και επιστη-

μόνων, αρχίζοντας από τον Κωστή Παλαμά, θα προ-

έβαινε σε κριτική μελέτη της νεοελληνικής φιλολο-

γίας και μάλιστα «με τρόπο συστηματικό». Στους 

λόγιος γιατρός της Πόλης Φώτης Φωτιάδης στο ευσύ-

νοπτο βιβλίο του αφιερωμένο στους πρώτους ιδρυτές 

της Φοιτητικής Συντροφιάς με τον τίτλο Στη Φοιτητι-
κή Συντροφιά, και το μότο ΤΟΛΜΗΣΟΝ ΦΡΟΝΕΙΝ. 
Θυμίζω ότι η Φ.Σ. για πρώτη φορά ιδρύθηκε το 1910, 

και μάλιστα μερικούς μήνες πριν από τον Εκπαιδευ-

τικό Όμιλο, από τους φοιτητές Φίλιππο Δραγούμη, 

Μάνο Ματάλα και Μίλτο Κουντουρά. Τώρα επα-

νιδρύεται για τρίτη φορά. Οι ποικίλες αντιδράσεις, 

οι διαδοχικοί πόλεμοι, Βαλκανικοί και Παγκόσμιος, 

λόγω στράτευσης των μελών της, εκ των πραγμάτων 

οδήγησαν στη διακοπή 

της λειτουργίας της. 

Στη διακήρυξη της Φ.Σ. 

του 1915 περιλαμβάνονται 

7 σημεία με βασικό μέλη-

μα τη συμβολή των νέων 

στην πνευματική ανάπτυ-

ξη του τόπου:

«Θέλουμε να υψωθούμε 

και να υψώσουμε μαζί μας 

όσο μπορούμε περισσό-

τερους νέους σ’ ένα επίπε-

δο ανώτερης μόρφωσης 

και συνείδησης πιο καθα-

ρής ώστε να σχηματιστεί 

και στην πατρίδα μας μια 

νεότητα με αξιωματική 

βαρύτητα και ιδανικά. Θέ- 

λουμε, δηλαδή, κι εμείς ν’ αποχτήσουμε αληθινό ΑΚΑ-

ΔΗΜΑΪΚΟ ΗΘΟΣ και να συντελέσουμε στην πνευ-

ματική αναγέννηση της πατρίδας μας. Και για τους 

σκοπούς μας αυτούς θα μεταχειριστούμε κάθε τίμιο 

μέσον που θα βρίσκαμε χρήσιμο». Πρόκειται, όπως 

είναι φανερό, για κείμενο που αποπνέει πάθος για την 

πνευματική ανάπτυξη του τόπου, χωρίς πομπώδεις 

και κραυγαλέες εκφράσεις. Επισημαίνω τις φράσεις 

«ανώτερης μόρφωσης», «Ακαδημαϊκό ήθος» (γράφεται 

με κεφαλαία στοιχεία) «πνευματική αναγέννησις», 

«τίμια μέσα». Οι ενδείξεις μου με οδηγούν στην άποψη 

ότι το κείμενο αυτό βγήκε εξ ολοκλήρου από την γρα-

φίδα του Μηλιάδη.

Γιάννης Μηλιάδης (1895-1975), εκτός από 

αρχαιολόγος, αποτελεί σημαντική προσωπι-

κότητα στον χώρο των γραμμάτων μας συλλήβδην. 

Ήταν, είναι, ένας λόγιος της ανοιχτής θάλασσας και 

όχι του κλειστού πόντου. Λόγιος, που με τις γνώσεις 

του αγκάλιαζε με θαυμαστό τρόπο ολόκληρη τη Γραμ-

ματεία μας. Έχει να επιδείξει έργο μεταφραστικό 

από αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, με επιλεγμένα 

αποσπάσματα από τον Ευριπίδη και τον Θεόκριτο, και 

επίσης ερωτικά επιγράμματα από τον Ρουφίνο και τον 

Μελέαγρο, δημοσιευμένα στην Παλατινή Ανθολογία. 

Μετέφρασε επίσης Ευρωπαίους συγγραφείς. Αξιόλο-

γες είναι οι μελέτες και τα κριτικά κείμενα για ποιητές 

και συγγραφείς της παλαιότερης και της σύγχρονής 

του Νεοελληνικής λογοτεχνίας. 

Κατ’ αρχάς, αποτελεί πράξη δικαιοσύνης να πω ότι 

έναυσμα για την ενασχόλησή μου με το έργο του 

Γιάννη Μηλιάδη στάθηκε η πρόταση του Γενικού 

Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών και της Αρχαι-

ολογικής Εταιρίας κυρίου Βασιλείου Πετράκου να 

συντάξω ένα βραχύ κείμενο για τον συγγραφέα με 

σκοπό τη δημοσίευσή του στο περιοδικό Μέντωρ, το 

οποίο βρίσκεται ήδη στο 118ο τεύχος. Για το έργο του 

Μηλιάδη γνώριζα πολύ λίγα. Δεν υπήρχε μια μελέτη ή 

έστω μια αδρομερής προεργασία γι’ αυτόν. Χρειάστηκε 

για τούτο να επιχειρήσω έρευνα, από την οποία προ-

έκυψε η καταγραφή μεγάλου αριθμού δημοσιευμάτων 

του, όπου συγκαταλέγονται και αρκετά παντελώς 

άγνωστα σε χειρόγραφη μορφή, αφήνοντας απέξω 

τις μελέτες του τις σχετικές με την αρχαιολογία και 

τη ζωγραφική. Εκ των υστέρων προέκυψαν και άλλα 

κείμενά του, μεταξύ των οποίων και επιστολές του 

από την εξορία στις αρχές του 1945 στην Ελ Ντάμα 

της Λιβύης. Τις επιστολές μου παραχώρησε ο λόγιος 

σκηνοθέτης Βασίλης Κοσμόπουλος, ο οποίος ύστερα 

από σχετική έρευνα στα υπόγεια του Υπουργείου Παι-

δείας έφερε στη δημοσιότητα και παλαιό ντοκυμαντέρ 

του σκηνοθέτη Ροβήρου Μανθούλη για την Ακρόπολη 

με ομιλητή τον Μηλιάδη. 

Ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίο πολλά κείμενά 

του έμεναν αταύτιστα με τον συγγραφέα τους έγκειται 

και στο ότι υπογράφονταν με διαφορετικά ψευδώνυμα, 

Γιάννης Μηλιάδης. Έργο του ζωγράφου Γ. Μπουζιάνη

Ο

Γιάννης Παπακώστας
Ομότιμος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

έξι τον αριθμό, από τα οποία μόνον ένα ήταν γνωστό, 

το Ιούλιος Νάρκισσος. Άλλα ψευδώνυμά του: Γιάν-

νης Γκούρας, Γαργαντούας, Γιάννης Αναγνωσταράς, 

Σιάρα Σκούρα, Στοχαστής και βέβαια το μονόγραμμα 

Μ. ή τα αρχικώνυμα Γ.Μ. 

Το γεγονός και μόνο ότι σε ηλικία 15 ετών, το 1910 

δηλαδή, ήταν υπεύθυνος για την έκδοση του λογοτε-

χνικού περιοδικού Ανεμώνη σημαίνει κάτι. Σημαίνει 

και κάτι περισσότερο, αν σκεφθεί κανείς ότι σ’ αυτό το 

αμούστακο παιδί είχε εμπιστευτεί πρωτότυπα ποιήματά 

του ο Κωστής Παλαμάς και μάλιστα σε μια περίοδο που 

βρισκόταν στο απόγειο της δόξας του και της ποιητικής 

του δημιουργίας, καθώς και άλλοι γνωστοί συγγραφείς, 

όπως ο Νιρβάνας, ο Βλαχογιάννης, ο Σκίπης. Από εκεί 

και πέρα, προϊόντος του χρόνου, ο Μηλιάδης είχε γίνει 

περιζήτητος συνεργάτης πολλών εντύπων. 

Το 1914, σε ηλικία 19 ετών, φοιτητής όντας στη Φιλο-

σοφική Σχολή, όπου παρακολουθούσε με πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον τα μαθήματα του αρχαιολόγου Χρήστου 

Τσούντα, συμμετέχει στην πολιτισμική κίνηση με τον 

τίτλο «Οργάνωση των Νέων» και υπογράφει από κοι-

νού με τους Φώτο Γιοφύλλη, Μανώλη Μαγκάκη και 

δυο τρεις άλλους σχετικό μανιφέστο, όπου τονίζεται 

η ανάγκη της ανανέωσης της πνευματικής ζωής της 

χώρας και η αξιοποίηση των καλλιτεχνικών και δημι-

ουργικών δυνάμεών της. Στο μαχητικό αυτό κείμενο 

δηλώνεται επίσης ότι οι ίδιοι θα στηρίξουν ό,τι εκλεκτό 

ελληνικό και ξένο έχει δημιουργηθεί, κάθε αξιόλογη 

δημιουργική κίνηση.

Είναι το τελευταίο, όσο ξέρω, κείμενό του με την υπο-

γραφή ως Ιούλιος Νάρκισσος. Από εδώ και στο εξής 

υπογράφει με το όνομά του ή με τα ψευδώνυμα που 

ανέφερα. Το επόμενο έτος 1915 ο Μηλιάδης, από κοι-

νού με μια άλλη ομάδα ομηλίκων του, συνιστούν εκ νέου 

τη Φοιτητική Συντροφιά με το σύνθημα «Τόλμησον 

Φρονείν». Ο υπότιτλος παραπέμπει στον Προμηθέα 
Δεσμώτη του Αισχύλου και ειδικότερα στους στίχους:

Τόλμησον, ώ μάταιε, τόλμησον φρονείν πότε
προς τας παρούσας πημονάς ορθώς φρονείν.
Ήγουν: Τόλμησε, ταλαίπωρε, τόλμησε επί τέλους μπρο-
στά στις παρούσες συμφορές να σκεφθείς σωστά.

Είναι επίσης το μότο που είχε χρησιμοποιήσει ο σοφός 
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Ήταν μια εξέλιξη στη ζωή του που δεν μπορούσε 

να τη φανταστεί. Γιατί και η αρθρογραφία του στον 

παράνομο τύπο κατά τη διάρκεια της Κατοχής και σε 

μετακατοχικά έντυπα, όπως οι εφημερίδες Μάχη του 

1945 και Νέα Γραμμή του 1946, άλλα υποδηλώνει. 

Όραμά του ήταν μόνο η απελευθέρωση της χώρας. 

Οι κατηγορίες που του αποδίδονταν δεν συνιστούσαν 

παρά την οξύτητα των εμφύλιων παθών της εποχής. 

Με την επιστροφή του από την εξορία αποκαταστά-

θηκε στη θέση του.

Τώρα έχει την ευκαιρία να διατυπώσει τις απόψεις 

του για ποικίλα θέματα, θέματα αρχών. Είχε πάντοτε 

κατά νουν τις απαράβατες αρχές του: «Ζω πάντοτε 

με την έννοια του Νόμου και της Ηθικής τάξης μέσα 

μου», τις οποίες και διακήρυττε. Αναφερόμενος δε 

σε θέματα πνευματικής δημιουργίας και ατομικής 

ευθύνης, στρέφεται ευθέως εναντίον της κομματικής 

καθοδήγησης, από την οποία οι διανοούμενοι, εν ονό-

ματι της ιδεολογικής σκοπιμότητας, αντιμετωπίζονται 

ως «ζεμένα καματερά στο ζυγό».

Ο Μηλιάδης όμως προερχόταν από αλλού. Ανήκε 

μόνο στον εαυτό του, στο καθήκον που του υπα-

γόρευε το χρέος του. Ως Γενικός Γραμματέας του 

Εθνικού Θεάτρου, όπου επίσης μετείχαν και άτομα 

εγνωσμένου πνευματικού κύρους, ο Φαίδων Βεγλερής, 

ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ο Οδυσσέας Ελύτης και 

άλλοι, προκειμένου για την Επίδαυρο, υποστήριζε 

ότι είναι χώρος αφιερωμένος αποκλειστικώς στην 

αναβίωση του αρχαίου δράματος και δεν θα μπορούσε 

να μεταβληθεί σε κέντρο προβολής χοροδραμάτων, 

συναυλιών ή άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων: «Τα 

Επιδαύρια έχουν καταστή θεσμός ελληνικός, υψηλής 

πνευματικής στάθμης, την οποία ουδείς δικαιούται 

να θίξει». Υποστήριζε στερρώς ότι οι αρχαίοι χώροι 

και τα μνημεία δεν είναι ιδιοκτησία του εκάστοτε 

υπουργού Πολιτισμού, αλλά παρακαταθήκη. Και την 

παρακαταθήκη έχουμε υποχρέωση να τη σεβόμαστε. 

Από πουθενά δεν απορρέει δικαίωμα μεταβολής της. 

Με βάση τις απόψεις του αυτές είναι αυτονόητο ποια 

θα ήταν η αντίδραση του Μηλιάδη με την εικόνα που 

ενίοτε παρουσιάζει η Επίδαυρος σήμερα. 

Εκτός από την ενασχόλησή του με τον Ηρόδοτο και 

τη φιλολογική έκδοση των Αιθιοπικών του Ηλιοδώρου 

και του Ιπποτικού μυθιστορήματος Βέλθανδρος και 
Χρυσάντζα, του οποίου η φιλολογική έκδοση έτυχε 

ευρείας αποδοχής, βιβλίο με τα θεωρητικά ή κριτικά 

του κείμενα ή επιλογή αυτών δεν εκδόθηκε. Οι βασικές 

πηγές όπου μπορεί να ανατρέξει κανείς, εκτός από το 

αρχείο του, είναι ο περιοδικός και ο ημερήσιος τύπος. 

Αξιοπρόσεκτη είναι η παρουσία του στο περιοδικό 

«ΣΗΜΕΡΑ» του 1933-34, όπου, ώριμος πια, άλλοτε 

επωνύμως και άλλοτε με ψευδώνυμα, έχει την ευκαιρία 

να αναπτύξει τις θεωρητικές απόψεις του για ζέοντα 

κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα. Ενδεικτικός είναι ο 

διάλογος που ανέπτυξε με τα δύο σύγχρονά του περιο-

δικά, περιοδικά θέσεων. Με τους Νέους Πρωτοπόρους, 
δηλαδή, όργανο της Αριστεράς από τη μια πλευρά, 

και επίσης με το περιοδικό Ιδέα, υπό τη διεύθυνση του 

Σπύρου Μελά, με θέσεις σωβινιστικές.

Ο βασικός άξονας των θεωρητικών απόψεών του 

ήταν ο σεβασμός της πνευματικής ελευθερίας του 

ατόμου. Απέφευγε τη δογματική κριτική, στην οποία 

οδηγεί ο απριορισμός και ο φορμαλισμός και επίσης 

ο ιμπρεσιονισμός. Αντίθετη ήταν επίσης η άποψή 

του προς τη θεωρητική, κοινωνιστική αντίληψη «η 

τέχνη για την τέχνη». Υιοθετούσε την ιστορικότητα της 

τέχνης, συνυφασμένη με την ανάλυση, με τη σύνθεση 

και τη σύγκριση. Υποστήριζε ότι ο διαισθητικός τρό-

πος ερμηνευτικής προσέγγισης, θέσεις επηρεασμένες 

από τον Γάλλο φιλόσοφο Μπερξόν, και η ωραιολογία 

παραμορφώνουν παρά αναδεικνύουν ένα έργο τέχνης. 

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το άρθρο του στο Ελεύ-
θερον Βήμα της 15ης Νοεμβρίου 1951 με τον τίτλο 

«Στρατευόμενη τέχνη», όπου υποστηρίζει ότι οι «στρα-

τευόμενοι κονδυλοφόροι υπηρετούν τις πιο αντιθετικές 

ιδεολογίες και τους πιο ετερόκλητους αφεντάδες». 

«Εγώ, γράφει, ανήκω στη γενιά του πνευματικού θετι-

κισμού και η άσκησή μου ήταν να κλαδεύω τα κλαδιά 

και τα φύλλα του υποκειμενικού ενθουσιασμού για 

να μπορώ να παρατηρώ τον κορμό και τις ρίζες του 

αντικειμένου». Θα έπραττε όπως αν είχε μπροστά του 

σπαράγματα και έπρεπε να τα συνδέσει ώστε μέσα από 

τα συντρίμμια αυτά να προκύψει ένα θρυμματισμένο 

προγραμματισμούς του «Φροντιστηρίου», γράφεται, 

ήταν η ανάδειξη της σύγχρονης λογοτεχνικής ζωής, 

με στόχο, στο τέλος κάθε έτους, να γίνεται απογραφή 

όλων των φιλολογικών έργων και να συντάσσονται 

σχετικά δελτία, από τα οποία θα προέκυπτε η Εθνική 

Βιβλιογραφία. Μπαίνει λοιπόν δυναμικά στον χώρο, 

ανεξαρτήτως του αν πολλές από τις φιλόδοξες πρωτο-

βουλίες του έμειναν στη μέση. Το 1923 τον βρίσκομε 

να δίνει δώδεκα κατά σειράν διαλέξεις στην Ανωτέρα 

Γυναικεία Σχολή υπό τη διεύθυνση της Αύρας Θεο-

δωροπούλου και της Μαρίας Σβώλου με αντικείμενο 

τη Νεοελληνική ποίηση.

Έως το 1925 ο Μηλιάδης είναι μόνο φιλόλογος. Τον 

Σεπτέμβριο του 1925, σε ηλικία 30 ετών, μετά τη 

λήξη, δηλαδή, της Εκπαιδευτικής του αδείας για μετεκ-

παίδευση στη Μαράσλειο Ακαδημία, οπότε ανέπτυξε 

στενή συνεργασία με τον Αλέξανδρο Δελμούζο και τον 

Δημήτρη Γληνό, τον βρίσκουμε Έφορο Αρχαιοτήτων 

β΄ τάξεως στην Η΄ Αρχαιολογική Περιφέρεια με έδρα 

την Πρέβεζα, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην 

Κέρκυρα. Από τότε υπηρέτησε σε διάφορες Εφορίες, 

ενώ παράλληλα, με υπηρεσιακή άδεια, μετέβη στο 

Μόναχο και στη Βιέννη, όπου μελέτησε τα καλλι-

τεχνικά ρεύματα, τις τάσεις και τεχνοτροπίες. Από 

τον Απρίλιο του 1940 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, 

πρώτα στο Νομισματικό και στη συνέχεια στο Εθνι-

κό Μουσείο, όπου πρωτοστάτησε στην απόκρυψη 

των γλυπτών του εν όψει του επερχόμενου εθνικού 

κινδύνου. Από το 1941 και εξής ως Έφορος Αρχαι-

οτήτων θα υπηρετεί διαρκώς στο Μουσείο Ακροπό-

λεως, όπου, όπως γράφει η Σέμνη Καρούζου, κανείς 

από τους λιγοστούς υποψηφίους για τη θέση αυτή 

«δεν θα κατόρθωνε τον άθλο της αποκατάστασης, 

της ανασύστασης και της επανέκθεσης των αρχαίων 

τού εκεί Μουσείου». Εδώ, με άγρυπνο μάτι, είχε να 

αντιμετωπίσει και τους κατακτητές πλέον, οι οποίοι 

εποφθαλμιούσαν τα κειμήλιά μας.  

Ποια ήταν όμως η σχέση και οι απόψεις του Μηλιάδη 

για τη φιλολογία και τη λογοτεχνία ειδικότερα; Είναι 

ένα θέμα που, ανεξάρτητα από τις όποιες μετακινήσεις 

του από Εφορεία σε Εφορεία και από πόλη σε πόλη, 

δεν έπαψε να τον ενδιαφέρει.

αγγείο, όπως περίπου ήταν στην αρχική του μορφή. 

Προκειμένου για την ποίηση θα αναφερθώ μόνο σε 

δύο ενδεικτικές περιπτώσεις. Η μία συνίσταται από 

κείμενά του για τον ποιητή και μεταφραστή αρχαίων 

τραγωδιών Ιωάννη Γρυπάρη και η άλλη για τον Κων-

σταντίνο Καβάφη.

Εκτιμάται ότι η μελέτη του Μηλιάδη για τον Γρυπάρη 

και ειδικότερα για την ποιητική συλλογή του Σκαραβαί-
οι και Τερρακότες είναι μία από τις καλύτερες, αν όχι 

η αξιολογότερη από όσες έχουν γραφεί. Την πρώτη 

ενότητα της συλλογής, Σκαραβαίοι, δεκαπεντασύλλα-

βη αυτή, τη συνδέει, και πολύ σωστά, με τον ρεύμα 

του Παρνασσισμού, και τη δεύτερη, ενδεκασύλλαβη 

αυτή, τις Τερακότες, με τον Συμβολισμό. Στην εν 

λόγω μελέτη του ο κριτικός, με βάση τον χορό των 

λέξεων, αναφέρεται στη μουσική αρμονία, στοιχείο 

της αισθητικής καταξίωσής του. Ο συμφυρμός στο 

έργο του Γρυπάρη δύο αισθητικών ρευμάτων, του 

Παρνασσισμού και του Συμβολισμού, και η σύνδε-

σή τους με την αρχική ποιητική σύλληψη, απηχούν 

μια υποβλητικότητα, μια μουσικότητα. Ειδικότερα 

στο δεύτερο μέρος ο Μηλιάδης, αναφερόμενος σε 

συγκεκριμένα ποιήματα, φέρνει στην επιφάνεια ένα 

ψιθύρισμα, ένα θρόισμα από το οποίο αναδίδεται μια 

μελωδία, ένα είδος αρμονίας που προκαλεί συγκίνηση.

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ο Μηλιάδης σε 

κείμενά του παρεμβάλλει και στίχους από τον Καβάφη 

με γνωμολογικό περιεχόμενο. Σε άγνωστο κείμενό 

του με τίτλο το ποίημα «Νέοι της Σιδώνος (400 μ. 

Χ)», ο ποιητής εμπλέκει και τον ήρωα του ποιήματος 

«Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον», δίνοντας έμφαση στον 

ηρωισμό της αξιοπρέπειας του ατόμου, από μια οπτική 

πολιτικής ηθικής. Αξιόλογες είναι επίσης οι αναφορές 

του στον Σολωμό, στους συγγραφείς της γενιάς του 

1880 Παλαμά και Δροσίνη και επίσης στον Σικελιανό.

Η προσωπική περιπέτειά του, ύστερα από τη συμ-

μετοχή του ως Εθνοσύμβουλος στην Κυβέρνηση του 

Βουνού στις Κορυσχάδες και την εξορία του στην Ελ 

Ντάμα της Λιβύης, αποτέλεσε μια θλιβερή παρέν-

θεση στη ζωή του. Ο βουβός πόνος του διαφαίνεται 

κάτω από τις γραμμές της λογοκριμένης, άγνωστης 

έως τώρα, αλληλογραφίας του προς τη σύζυγό του. 
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μίσθη ἕως σήμερον, τό ὁποῖον νά μή αλλοιώνῃ τό χρῶμα 
καί τήν πατίνα καί νά μή δημιουργεί ὑαλῶδες ἐπίστρωμα 
ἐπί τῶν μνημείων» [είναι οι προδιαγραφές που και σήμε-
ρα απαιτούνται για τα προστατευτικά επικαλυπτικά υλι-
κά των λίθων]. 

Σε εμπιστευτικό του έγγραφο της 28ης Ιουνίου 1961 προς 
το Υπουργείο στηλιτεύει την παραμέληση της τακτικής, 
περιοδικής, συντήρησης στα μνημεία «...Ἡ σημερινή 

κατάστασις τῶν μνημείων 
’Ακροπόλεως εἶναι πολύ 
χειροτέρα ἀπ’ ὅσον τήν πα-
ρουσιάζω εἰς τό προηγού-
μενον ἔγγραφόν μου... Εἶ- 
νε ἀληθές ὅτι ἐγένοντο ἀρ- 
κεταί ἀναστηλωτικαί ἐργα-
σίαι περισσότερον ἤ λιγώ-
τερον ἐπιτυχείς... Εἰργάσθη-
μεν μᾶλλον διά τήν ἐπίτευ-
ξιν ἐντυπωσιακῶν ἀποτε-
λεσμάτων, ὄχι ἀναξίων λό-
γου βεβαίως, ἀλλά ἔχομεν 
παραμελήσει ἐπί μακρόν 
τάς συντηρητικάς ἐργασίας, 
αἱ ὁποῖαι σώζουν χωρίς νά 
ἐντυπωσιάζουν. Εἰς τάς ἀνα-
στηλώσεις μας παρατηρεί-
ται κάποια ἐγωϊστική προ-
βολή τῶν ἀναστηλωτῶν –
καί ἡ τάσις αὕτη ἀρχίζει ἀπό 
τήν ἐποχήν τοῦ μακαρίτου 
Μπαλάνου– ἐνῶ αἱ ἐργα-
σίαι συντηρήσεως δέν προ-
σκομίζουν δόξαν...» 

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης προτείνει, στις 
8 Ιουλίου 1959, τη σύσταση μιας ειδικής, αυτοχρη-
ματοδοτούμενης, υπηρεσίας: ...«Ἡ ὑπηρεσία δέν πρέ-
πει νά πλανᾶται. Ὅλαι αἱ ἀρχαιότητες, ἰδίως ὅμως ἡ 
Ἀκρόπολις ὑφίστανται συνεχείς φθοράς. Δέν προλαμ-
βάνονται ὅλαι, διότι δέν ὑπάρχει ὀργανωμένη συνε-
χής τεχνική ἐπαγρύπνησις. Κάθε ἄλλο πού ἀρνοῦμαι 

σης φθοράς τους καθώς και της λεγόμενης ασθένειας του 
μαρμάρου. Γράφει ο Μηλιάδης: «1ον. Δέν γνωρίζομεν 
καμμίαν εἰδικήν ἀσθένειαν τοῦ μαρμάρου, ὑπό τήν ἔν- 
νοιαν ὅτι ἡ φθορά ἐπέρχεται ἐξ ἐσωτερικῆς ἀλλοιώσεως 
τῆς ὕλης και προχωρεί ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ πρός τήν 
ἐπιφάνειαν. Τό μόνον σύμπτωμα τό ὁποῖον θά ἠδύνατο 
νά χαρακτηρισθῇ ὡς ἐσωτερική ἀσθένεια τοῦ μαρμάρου 
εἶνε ἡ πατίνα (=σκουριά) [εννοεί τα οξείδια του σιδή-
ρου του πεντελικού μαρμάρου που βγαίνουν στην επιφά-
νεια προσδίδοντας το χρυ- 
σορόδινο χρώμα στα μνη-
μεία]. Ἀλλά τό σύμπτωμα 
τοῦτο εἶνε ἐπιθυμητόν καί 
δέν σκεπτόμεθα ν’ ἀντιδρά-
σωμεν» [εδώ φαίνεται ότι 
ο Μηλιάδης είναι γνώστης 
της κυρίαρχης εκείνη την 
εποχή διαμάχης στο διεθνές 
στερέωμα, γνωστής ως clean-
ing controversy, σχετικά με 
τα όρια των επεμβάσεων 
καθαρισμού στις διαβρω-
μένες επιφάνειες των μνη-
μείων, η οποία είχε ξεσπά-
σει μετά την κριτική που 
είχε ασκήσει το Istituto Cen-
trale del Restauro της Ρώ-
μης με τον Cesare Brandi 
στις μεθόδους πλήρους απο-
μάκρυνσης της πάτινας, που 
εφάρμοζε η National Gal-
lery στο Λονδίνο, βλ. σχε-
τικά Brandi 1977, Brandi 
1977a, και Vlad Borrelli 
2012]. Και συνεχίζει ο Μηλιάδης: «3ον. ...ἀπολεπίσεις τῶν 
Μνημείων γίνονται και ἐγίνοντο πάντοτε... ’Επί τῶν 
ἡμερῶν μου περισυλλέγονται συστηματικῶς τά ἀπο-
λεπιζόμενα τεμάχια καί ὑπολογίζω ὅτι κατά τήν τελευ-
ταίαν δεκαπενταετίαν ἡ συγκομιδή ἐγέμισε περί τά δέκα 
κοφίνια...». Στο ίδιο έγγραφο ο Μηλιάδης πολύ σωστά 
παρατηρεί ότι «...κατάλληλον ὑγρόν ἐπιχρίσεως τῶν 
ἐφθαρμένων ἐπιφανειῶν τῶν μαρμάρων δέν προσεκο-

ο όνομα και η προσωπικότητα του Γιάννη Μηλι-
άδη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την επανα-

λειτουργία και επανέκθεση του Παλαιού Μουσείου 
Ακροπόλεως τις δύο πρώτες δεκαετίες μετά τον Β´ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραβλέπεται έτσι το γεγονός ότι 
ο Μηλιάδης, όντας διευθυντής της Ακρόπολης επί 19 
χρόνια, από το 1941 έως το 1960, έπρεπε καθημερινά 
να αντιμετωπίζει την ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση 
διατήρησης των μνημείων της, να αναζητά τρόπους αντι-
μετώπισης της φθοράς τους, να απασχοληθεί με το γενι-
κότερο ζήτημα της ανάδειξης των μνημείων, ακόμη και 
με το θέμα της επιστροφής των Παρθενωνείων μαρμά-
ρων της συλλογής Έλγιν. Τις αντιλήψεις του γι’ αυτά τα 
ζητήματα ανιχνεύουμε κυ-
ρίως στα υπηρεσιακά έγ-
γραφα, τα οποία, ως διευ-
θυντής της Ακρόπολης, υπέ-
βαλλε στις Διευθύνσεις Αρ-
χαιοτήτων και Αναστηλώ-
σεως του Υπουργείου Παι-
δείας ή εξέφραζε στο Αρ-
χαιολογικό Συμβούλιο. Κα-
θώς τα ζητήματα αυτά πα-
ραμένουν πάντα επίκαιρα, 
πιστεύουμε, ότι παρουσιά-
ζουν ενδιαφέρον τα σχετι-
κά αποσπάσματα των γρα-
πτών του.(*)

Σχετικά με τη φθορά και 
τα προβλήματα 
των μνημείων και τους τρόπους αντιμετώπισής τους
Η πρώτη επίσημη, γραπτή επισήμανση της φθοράς των 
μνημείων της Ακρόπολης προέρχεται από τον Γ. Μηλι-
άδη. Πρόκειται για χειρόγραφη αναφορά προς τη Δ/νση 
Αρχ/των της 21ης Ιουλίου 1943, η παλαιότερη που σώζε-
ται. Έχουν όμως προηγηθεί και άλλες από το 1941, όπως 
γράφει: «Ἀπό διετίας δι’ ἐπανειλημμένων ἀναφορῶν 
εἴχομεν καταστήσει γνωστάς τάς παρατηρηθείσας ἑκά-
στοτε πολλαπλάς φθοράς τῶν μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως 
καί ἰδίως τοῦ Παρθενῶνος, διά τόν ὁποῖον δέν λέγομεν 
καμμίαν ὑπερβολήν τονίζοντες ὅτι καθημερινῶς καταρ-

ρέει. Συγκεντρούντες τάς παρατηρήσεις ἡμῶν διαπιστοῦ-
μεν ὅτι αἱ φθοραί τῶν μνημείων καί ἰδίως τοῦ Παρ-
θενῶνος ὀφείλονται κατά πρώτιστον μέν λόγον εἰς τόν 
ἐγκληματικόν τρόπον συνδέσεως τῶν μαρμάρων δι’ 
ἀκαλύπτων σιδηρῶν συνδέσμων, ὅστις ἀποδεικνύει 
κομπογιαννιτισμόν ἐντελῶς ἀνάξιον τῆς περιωπῆς τοῦ 
μνημείου [αναφέρεται στις σιδερένιες ενισχύσεις των 
παλαιότερων αναστηλώσεων των μνημείων από τον Ν. 
Μπαλάνον]. Κατά δεύτερον λόγον αἱ φθοραί ὀφείλονται 
είς τήν άτμοσφαιρικήν έπίδρασιν καί τούς ἀναπτυσ-
σόμενους λειχήνας [αναφέρεται στην επιφανειακή φθο-
ρά των μαρμάρων των μνημείων από ατμοσφαιρικούς 
και βιολογικούς παράγοντες]. Κατά τρίτον δέ λόγον προ-

έρχονται ἐξ ἀνθρωπινῆς 
χειρός, ἰδίως κατά τά τελευ-
ταία δύο ἔτη» [αναφέρεται 
στη φθορά που επέφερναν 
στα μνημεία τα στρατεύμα-
τα κατοχής]. Στην αναφορά 
γίνεται εν συνεχεία λόγος 
για τα πολύ περιορισμένα 
μέσα που διέθετε η Εφορεία 
Ακροπόλεως τότε για την 
αποκατάσταση των ζημιών 
και καταλήγει: «...Πονοῦ-
μεν καί εὐθυνόμεθα διά τά 
μνημεία τῆς Ἀκροπόλεως. 
Διά τοῦτο δέ ὀφείλομεν δι’ 
ἄλλην μίαν φοράν ἀκόμη 
νά διατρανώσωμεν τήν πε-

ποίθησίν μας, ὅτι έφ’ ὅσον δέν συγκροτείται εἰδικόν 
πολυπρόσωπον και μόνιμον συνεργείον διαρκοῦς έργα-
σίας ἐπί τῶν μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως, διευθυνόμενον 
ὑπό ὀλιγομελοῦς έπιτροπῆς τῇ συμμετοχῇ τοῦ Διευθυντοῦ 
τῆς Ἀκροπόλεως οὔτε ἡ κατάστασις πρόκειται νά βελ-
τιωθῇ ποτέ, οὔτε ἡ Ὑπηρεσία μας δύναται νά ἰσχυρίζεται 
ὅτι εἶναι είς τό ὕψος τῆς ἀποστολῆς της...».

Σε εμπιστευτικό του έγγραφο προς τη Δ/νση Αρχαιοτή-
των της 12ης Δεκεμβρίου 1959 δίνει πληροφορίες για 
την κατάσταση των μνημείων Ακροπόλεως, λόγω του 
θορύβου που έχει εγερθεί στον διεθνή τύπο περί προϊού-
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ὅτι γίνονται ἀρκετά διά τά Μνημεῖα. Ἐν τούτοις μίαν 
δυσκολωτάτην καί μεστήν εὐθυνῶν κατάστασιν δύναται 
ν’ ἀντιμετωπίσῃ μόνον μία εἰδική ὑπηρεσία προστασί-
ας τῆς Ἀκροπόλεως ἡ ὁποία νά ἐπεμβαίνῃ ἀμέσως... Αἱ 
εἰσπράξεις τῆς Ἀκροπόλεως εἶνε ἤδη ἀρκεταί νά περισώ-
σουν τά Μνημεῖα καί τόν Βράχον καί νά τόν ἐξωραΐσουν, 
ἐάν διετίθεντο μόνον πρός τόν σκοπόν αὐτόν. Ἀλλά τήν 
πρότασιν ταύτην, γενομένην, οὐδέποτε τήν ἐμελετήσαμεν 
σοβαρῶς». 

Τέλος, τον Μάιο του 1966, 
όταν τα πράγματα έχουν 
φθάσει σε δεινή κατάστα-
ση, ο Γιάννης Μηλιάδης 
προτείνει, από κοινού με τον 
Ιωάννη Τραυλό, τη σύστα-
ση ειδικής Επιτροπής που 
θα αναλάμβανε την ευθύνη 
των απαιτούμενων επεμβά-
σεων. Τονίζουν σχετικά: 
«1ον. Δέν εἶνε κατανοητή 
οὔτε χρήσιμος μία Ἐπι-
τροπή θεωρητικῆς μελέτης. 
Ἡ Ἐπιτροπή θά εἶνε ἀπο-
δοτική μόνον ὡς ὄργανον 
μελέτης καί δράσεως συγ-
χρόνως. Θά συντονίζει τήν 
δραστηριότητα ἀνεγνω-
ρισμένων εἰδικῶν ἐπιστη-
μόνων καί ἐπιστημονικῶν 
Ἱδρυμάτων, θά συγκεντρώνει τίς ἐργασίες, θά εἰσηγείται 
στό Α.Σ. [Αρχαιολογικό Συμβούλιο] καί μετά τή σχετι-
κή ἔγκριση θά ἐποπτεύει τήν ἐκτέλεση τῶν ἔργων... Μέ 
μίαν λέξιν, ἡ Ἐπιτροπή θά λειτουργῇ ὡς μοχλός, ὁ ὁποῖος 
θά κινῇ τά ζητήματα καί τό ἐνδιαφέρον γύρω ἀπό τό 
μέγα θέμα τῆς διασώσεως τῶν μνημείων Ἀκροπόλεως, 
ἀλλά συγχρόνως θά πραγματοποιῇ σωστικά ἔργα. Θά 
συγκεντρώσῃ ἁπάσας τάς προϋπαρχούσας παλαιάς μελέ-
τας, Ἑλλήνων καί ξένων, αἱ ὁποίαι εἰς τούς πλείστους 
εἶνε ἄγνωστοι, μέγα πλῆθος φωτογραφιῶν καί σχεδίων 
καί θά καταρτίσῃ ἐπιστημονικόν ἀρχεῖον, χρήσιμον καί 
διά τάς ἀκολουθούσας γενεάς... 2ον. Ἡ ἐπιτροπή πρέ-

πει νά εἶναι τριμελής καί νά ἐργασθῇ ὑπευθύνως. Πολυ-
μελεστέρα ἐπιτροπή... θα ἐπιφέρῃ διάσπασιν τῆς συλ-
λογικῆς ἐργασίας καί συνεπῶς καί τῆς εὐθύνης. Αὐτή 
εἶνε ἡ μοίρα ὅλων τῶν πολυμελῶν ἐπιτροπῶν... 3ον. Ἡ 
ἐπιτροπή... θά λογοδοτῇ ἀπευθείας εἰς τό Α.Σ. Ἡ τυχόν 
ἀναγνώρισις μεσαζόντων εἶνε ἀπαράδεκτος διότι θά 
ὑποθάλψῃ παρελκύσεις». Οι απόψεις αυτές του Μηλιά-
δη βρίσκουν απήχηση εννέα χρόνια αργότερα, το 1975, 
όταν συστήνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού η Ομάδα 
Εργασίας Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (που 

θα μετεξελιχθεί στην Επι-
τροπή Συντηρήσεως Μνη-
μείων Ακροπόλεως, τη γνω-
στή ΕΣΜΑ), με γνωμοδο-
τικές και εκτελεστικές ταυ-
τόχρονα αρμοδιότητες. O 
Γιάννης Μηλιάδης, ως πρώ-
τος πρόεδρός της, θα έχει 
καθοριστικό ρόλο στην ορ-
γάνωση των αναστηλωτι-
κών έργων και στην εγκα-
θίδρυση ποιοτικών διαδι-
κασιών εκτέλεσής τους (βλ. 
σχετικά, ομιλία του Χ. Μπού-
ρα, του Οκτωβρίου 1988, 
με τίτλο «Ο Μηλιάδης και 
η συντήρηση των μνημείων 
Ακροπόλεως» στο Αρχείο 
της ΕΣΜΑ). 

Σχετικά με την γενικότερη προστασία και ανάδειξη 
των μνημείων της Ακρόπολης
Οι σκέψεις του Γιάννη Μηλιάδη για μεγαλύτερης κλί-
μακας επεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης των μνη-
μείων της Ακρόπολης διαπνέονται από ακραιφνώς κλα-
σικιστικό, πουριστικό, πνεύμα. Ο Μηλιάδης ανήκε στη 
γενεά των αρχαιολόγων που ήσαν κατ’ ουσίαν ιστορικοί 
της τέχνης. Γι’ αυτόν κύρια αξία των μνημείων της κλα-
σικής αρχαιότητας ήταν η καλλιτεχνική και κάθε πρό-
ταση προστασίας και ανάδειξής τους συνεπαγόταν την 
ανάκτηση μιας μορφής κατά το δυνατόν πλησιέστερης 
προς την υποτιθέμενη αρχική. 

Ενδεικτικές σχετικά είναι η προτάσεις του για τη διδα-
κτική αποκατάσταση της Πινακοθήκης των Προπυλαί-
ων και την ανάδειξη της πρόσβασης στην Ακρόπολη: 
Στα τέλη του 1954 εκκενώνεται η Πινακοθήκη των Προ-
πυλαίων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό, που φύλατ-
τε εκεί η Υπηρεσία Αναστήλωσης [η οποία εκείνα τα 
χρόνια ολοκλήρωνε την αποκατάσταση της ΝΔ πτέρυ-
γας των Προπυλαίων]. Αμέσως ο Μηλιάδης σε έγγρα-
φο που αποστέλλει προς τη Δ/νσιν Αρχαιοτήτων στις 
9.12.1954 εκφράζει τις απόψεις του για τη διδακτική 
ανάδειξη αυτού του τμήμα-
τος του μνημείου: «...Νομί-
ζω ὅτι τό τμῆμα τοῦτο τῶν 
Προπυλαίων (Πινακοθή-
κη), τό ὁποῖον ἕως σήμερον 
εἶνε νεκρόν καί δέν προκα-
λεί οὐδέν ἐνδιαφέρον τοῦ 
κοινοῦ, προσφέρεται ἀφ’ 
ἑαυτοῦ πρός ἐκμετάλλευσιν 
... Ἀρκεῖ νά τό ἀξιοποιή-
σωμεν κατά τόν προσήκο-
ντα τρόπον. Πρός τοῦτο προ-
τείνω τήν στέγασιν αὐτοῦ 
(πράγμα τό ὁποῖον δέν εἶνε 
οὔτε δύσκολον, οὔτε ἰδιαι-
τέρως δαπανηρόν) καί τήν 
χρησιμοποίησίν του διά 
σκοπούς παραπλησίους –ἀς 
εἴπωμεν– τοῦ παλαιοῦ του 
προορισμοῦ. Ἐν πρώτοις θά 
εἶνε ἕνα σπάνιον δεῖγμα ἐστεγασμένου ἀρχαίου χώρου 
(ὅλα τά ἀρχαῖα ἐρείπια πλήν τοῦ Θησείου εἶνε άστεγα), 
καί τό αἴσθημα τό ὁποῖον αἰσθανόμεθα ἐντός αὐτοῦ θα 
εἶνε κάτι τό νέον. Ἐξ ἄλλου εἵς ὑπόστεγος χῶρος ἐπί τῆς 
Ἀκροπόλεως θ’ ἀποτελεῖ πάντοτε ἕνα εὐχάριστον καί 
χρήσιμον καταφύγιον διά τούς ἐπισκέπτας, οἵτινες συχνά 
καταλαμβάνονται ἐν ὑπαίθρῳ ὑπό ἀπροόπτου βροχῆς 
[αυτό ήταν εφικτό, γιατί τότε δεν υπήρχαν στην Ακρό-
πολη τα σημερινά μιλιούνια των επισκεπτών]. Πρό 
πάντων ὅμως θά χρησιμοποιήσωμεν τόν χῶρον διά νά 
συγκεντρώσωμεν ἐντός αὐτοῦ ποικίλα στοιχεῖα, τά ὁποῖα 
θά δύνανται ἐποπτικῶς ν’ ἀναπαραστήσουν τήν ἀρχαίαν, 

ἀκόμη καί τήν μεσαιωνικήν μορφήν τοῦ τόπου, καί νά 
διδάξουν τόν ἐπισκέπτην κατά τόν πλέον εὐχάριστον καί 
εὔκολον τρόπον... Οὕτω τό διαμέρισμα τοῦτο θ’ ἀποβῇ 
μία πραγματική Πινακοθήκη ἤ, ὅπως θά ἐλέγομεν σήμε-
ρον, μία ἀξιόλογος καί διδακτική διαρκής ἔκθεσις. Πρέ-
πει νά ὁμολογήσωμεν ὅτι ὁ συνήθης ἐπισκέπτης ἀπο-
κομίζει σήμερον φεύγων ἀπό τήν Ἀκρόπολιν μίαν πολύ 
ἀποσπασματικήν ἐντύπωσιν ἐκ τῶν Μνημείων, μή δυνά-
μενος νά σχηματίσῃ μίαν συνθετικήν εἰκόνα τοῦ τό-
που...» Και συνεχίζει: «...Ἡ πρότασίς μου αὕτη, συν-

δυαζόμενη μέ τήν παλαιάν 
μου πρότασιν τῆς ἀνακατα-
σκευῆς τῆς ἀναβάσεως τῶν 
κλασσικών χρόνων, ἥτις εὐ- 
τυχῶς καθημέραν συναντᾶ 
τήν εὐμένειαν περισσοτέ-
ρων ἁρμοδίων προσώπων, 
ὄχι μόνον θά διευκολύνῃ 
τήν ἄνοδον περισσοτέρων 
προσώπων, ὄχι μόνον θά 
μᾶς ἀπαλλάξῃ ὁριστικῶς 
τοῦ μωροῦ αἰτήματος τῆς 
τοποθετήσεως ἀνελκυστῆ-
ρος, ἀλλά ἐπί πλέον θά προσ-
δώσῃ ἕνα νέον ἐνδιαφέρον 
εἰς τό πρῶτον ἐπίπεδον τοῦ 
Βράχου, τό ἔξω τοῦ κυρίου 
τεμένους καί θά ἀποκατα-
στήσῃ μίαν τάξιν πραγμά-
των ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἀφα-

ντάστως πλησιέστερον πρός τό πνεύμα τοῦ κλασσικού 
τοπείου. Διότι ἀσφαλῶς μία κλίμαξ μπαρόκ, ὅπως αὐτή 
τήν ὁποίαν ἀσθμαίνοντες ἀνερχόμεθα σήμερον, δέν εἶνε 
ἡ καλυτέρα προετοιμασία διά τό ἀντίκρυσμα ἑνός κλασ-
σικού Προπύλου». 
Εξίσου ενδεικτική των κλασικιστικών πουριστικών του 
τάσεων είναι και η στάση του Μηλιάδη υπέρ της «κάθαρ-
σης» του Παρθενώνα από το μεταγενέστερο «καρκίνω-
μα» [όπως χαρακτηρίζεται] του μεσαιωνικού πύργου 
του οπισθονάου, που τη δεκαετία του 1950 θεωρούνταν 
ως «μιναρές» [πρόσφατες έρευνες του Μανώλη Κορρέ 
βέβαια έχουν αποδείξει ότι αυτός ανάγεται στις αρχές 

Γενική άποψη της Ακρόπολης από Δ. Φωτ. Ν. Κοντός, δεκαετία 1950. 
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Το νότιο πτερό του Παρθενώνα από Α. Φωτ. Δ. Χαρισιάδη, δεκαετία 1950. 
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του 13ου αι., στις απαρχές της Λατινοκρατίας]. Η κατε-
δάφιση του μεσαιωνικού πύργου είναι αλληλένδετη με 
την πρόταση ανακατασκευής μιας μαρμάρινης, πανομοι-
ότυπης προς την αρχαία, οροφής στο δυτικό πτερό του 
Παρθενώνα. Και οι δύο αυτές επεμβάσεις προτείνονται 
για την προστασία της κατά χώραν σωζόμενης δυτικής 
ζωφόρου. Τα ζητήματα αυτά θα απασχολήσουν επανει-
λημμένα τις αρμόδιες αρχές κατά τις δύο πρώτες μετα-
πολεμικές δεκαετίες. 
Η κατεδάφιση του «μιναρέ» συζητείται σε συνεδρίαση 
του Α.Σ. την 8η Δεκεμβρίου 1953. Υπέρ της τάσσονται 
οι Αναστάσιος Ορλάνδος, Χρήστος Καρούζος και ο Γιάν-
νης Μηλιάδης, εναντίον ο 
Σπυρίδων Μαρινάτος και ο 
Γεώργιος Σωτηρίου, ενώ ο 
Διονύσιος Ζακυνθηνός προ-
τείνει, λόγω της σπουδαιό-
τητας του ζητήματος, να ζη-
τηθεί η άποψη της διεθνούς 
επιστημονικής κοινότητας, 
πρόταση που δεν γίνεται 
αποδεκτή. Κατά τη συζήτη-
ση ο Μηλιάδης τονίζει ότι 
«Ἀναμφισβητήτως ζῶμεν 
σήμερον είς περίοδον ἱστο-
ρισμοῦ, πρέπει δέ νά κάμω-
μεν τήν διάκρισιν μεταξύ 
ἐξωτερικοῦ ἱστορισμοῦ καί 
ἐσωτερικοῦ τοιούτου. Ὁ ἐσωτερικός ἱστορισμός μᾶς 
ἐπιβάλλει νά έμβαθύνωμεν είς τά πράγματα καί νά άνα-
ζητούμεν τήν οὐσίαν των καί τήν ψυχήν των, ἐάν θέλω-
μεν νά ἀντλούμεν διδάγματα άπό τήν ἱστορίαν. Ἐξετα-
ζόμενος ὑπό τό πρίσμα τοῦ ἐσωτερικοῦ ἱστορισμοῦ ὁ 
Παρθενών πρέπει νά θεωρηθῇ ὡς ἀπαράμιλλον καλλι-
τέχνημα εἰς τό ὁποῖον ἐνσαρκώνεται ἡ βούλησις ἑνός 
μεγάλου καλλιτέχνου καί μιᾶς μεγάλης ἐποχῆς. Ἡ πραγ-
ματικότης αὐτή μᾶς ἐπιβάλλει νά ἀποδώσωμεν εἰς τό 
μνημεῖον τόν ἀρχικόν του χαρακτῆρα, τόν μόνον ὁ 
ὁποῖος ἐκφράζει τήν καλλιτεχνικήν βούλησιν τῆς ἐποχῆς 
πού τό ἐδημιούργησε...» [Είναι προφανής εδώ η επιρ-
ροή του Alois Riegl και γενικότερα της Βιεννέζικης Σχο-
λής της Ιστορίας της Τέχνης, γνωστά στον Μηλιάδη από 

τις σπουδές του στη Γερμανία]. Ο Μηλιάδης δεν θεω-
ρεί «...βάσιμον τό ἐπιχείρημα περί τῆς ἰστορικῆς σημα-
σίας τοῦ μιναρέ. Ἐφ’ ὅσον οὗτος δέν ἔχει καμμίαν καλ-
λιτεχνικήν ἀξίαν, ἡ διατήρησίς του μόνον διά τήν ἱστο-
ρίαν ούδεμίαν σκοπιμότητα ἐξυπηρετεί. Διότι ἡ ἱστορία 
τῆς μορφῆς τοῦ ὅλου μνημείου ὑπάρχει είς λεπτομερῆ 
σχέδια. Εἶναι δέ γνωσταί ὅλαι αἱ λεπτομέρειαι τῶν παρα-
μορφώσεων, τάς ὁποίας ὑπέστη κατά καιρούς ἀπό μετα-
γενεστέρας προσθῆκας. Ἐφ’ ὅσον δέ τό ἐπιχείρημα τῆς 
ἱστορικότητος δέν ἴσχυσε κατά τό παρελθόν –καί ὀρθῶς 
δέν ἴσχυσε– διά νά σώσῃ ἄλλας προσθῆκας... πολύ περι-
οσότερον χαρακτηριστικάς τῆς μετατροπής τοῦ Παρθε-

νὼνος εἰς χριστιανικήν ἐκ- 
κλησίαν, κατά μείζονα λό-
γον δέν πρέπει νά ἰσχύσῃ 
σήμερον διά τήν διατήρη-
σιν τοῦ μιναρέ...» Τελικά το 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
αποφασίζει την κατεδάφι-
ση του λεγομένου μιναρέ, 
απόφαση όμως που μένει 
ανεκτέλεστη. 
Το ζήτημα της στέγασης του 
δυτικού πτερού του Παρ-
θενώνα με τα μαρμάρινα 
μέλη, που είχαν στο μετα-
ξύ λαξευτεί από τους μαρ-
μαροτεχνίτες της Υπηρεσί-

ας Αναστηλώσεως, συζητείται οριστικά στο Αρχαιο-
λογικό Συμβούλιο στις 7 Ιουλίου του 1960. Κατά τη 
συζήτηση ό Μηλιάδης, έχοντας συναίσθηση τής ευθύ-
νης του, δείλιασε μπροστά στό ενδεχόμενο μιας μαζικής 
ανακατασκευής της τεράστιας φατνωματικής οροφής 
καί αντιτάχθηκε στη σχετική πρόταση που υποστήριζε 
ο Αναστάσιος Ορλάνδος. Βασικό του επιχείρημα ήταν 
ότι η έν γένει κατάσταση των επιφανειών έδρασης των 
νέων μελών, όντας κακή, (μέ ρωγμές καί ενσωματω-
μένους σιδηρούς συνδέσμους) δέν μπορούσε νά δεχθεί 
τόσο μεγάλες καταπονήσεις. «Εἴτε γίνῃ, εἴτε δέν γίνῃ 
ἡ ἀνασύστασις τῆς ὀροφῆς τοῦ δυτικοῦ πτεροῦ» έλε-
γε, «óπωσδήποτε ἔχει πολλή ἐργασία νά γίνῃ ἐπί τοῦ 
ἀνωτάτου επιπέδου ὁλοκλήρου τοῦ μνημείου καί νομί-

ζω ὅτι ἡ ἐργασία αὐτή πρέπει νά προηγηθῇ». Τα λοιπά 
επιχειρήματα του Μηλιάδη ήταν κυρίως αισθητικά: ότι 
η ζωφόρος θα συσκοτισθεί, ότι τό νέο λευκό μάρμα-
ρο δύσκολα πατινάρεται κ.λπ. Τελειώνει τον λόγο του 
με μια αξιομνημόνευτη φράση: «Νομίζω ὅτι πρέπει νά 
ἐγκαταλείψωμεν τήν ἀφελῶς ἐγωιστικήν πρόθεσιν νά 
συμπληρώσωμεν τόν Παρθενῶνα καί νά περιορισθῶμεν 
μετριοφρόνως νά συντηρήσωμεν τόν ὑπάρχοντα. Τοῦτο 
καί ἄν δέν φέρει δόξαν, εἶναι καθῆκον». Τελικά η ανα-
κατασκευή της μαρμάρινης οροφής του οπισθονάου του 
Παρθενώνα εγκρίθηκε με μία μόνον αρνητική ψήφο, τη 
δική του. Αλλά και πάλι αυτή η απόφαση δεν εκτελέ-
στηκε (βλ. σχετικά Μαλλούχου-Tufano 1994, 19-22). 

Περί των Μαρμάρων του Παρθενώνα της Συλλογής 
Elgin του Βρετανικού Μουσείου
Τέλος, άξια παράθεσης είναι μια ρηξικέλευθη σκέψη 
και πρόταση του Γιάννη Μηλιάδη σχετικά με το ζήτημα 
της επιστροφής των λεγόμενων Ελγινείων Μαρμάρων 
στην κοιτίδα τους. Η πρόταση αυτή, που, αν εφαρμο-
ζόταν, θα επέλυε με ρεαλισμό το ακανθώδες και ουσι-
αστικό ζήτημα της διάσπασης του μοναδικού πλαστι-
κού διακόσμου του μνημείου, διατυπώνεται σε εμπι-
στευτικό έγγραφο της 28ης Ιουνίου 1961, σε μια περί-
οδο που το ζήτημα είχε και πάλι αναζωπυρωθεί. Γρά-
φει ο Μηλιάδης: «...Δέν πιστεύω ὅτι ὑπάρχει διάθε-
σις ἀποδόσεως τῶν μαρμάρων [εννοεί από βρετανικής 
πλευράς]. Πιθανόν ὅμως νά γίνουν μερικαί συζητήσεις, 
καί ἐπειδή νομίζω ὅτι τά νομικά ἐπιχειρήματα δέν εἶνε 
ἰσχυρά, τά δέ ἠθικά δέν τά προσέχει ἡ ἐποχή μας, καλόν 
θά ἦτο αἱ συζητήσεις νά στηριχθοῦν ἐπί ἐπιστημονικῆς 
βάσεως: τί θά ἦτο τό καλλίτερον διά τά ἴδια τά ἔργα, 
τήν καλλιτέραν διατήρησίν των καί τήν πληρεστέραν 
μελέτην των ὑπό τῶν ἐπιστημόνων. Παρακαλῶ νά μού 
ἐπιτραπῇ νά ὑποβάλω μίαν ἐντελῶς προσωπικήν μου 
γνώμην. Ἐάν ἡ συζήτησις διεξήγετο ἐπί τῆς ἀνωτέρω 
βάσεως, θά ἠδυνάμεθα, βλέποντες τό θέμα ἀφ’ ὑψηλοῦ, 
νά ὑποχωρήσωμεν μέχρι μιᾶς προτάσεως τοιαύτης: 
Ἐπιστρεφόμενα εἰς Ἑλλάδα τά Ἐλγίνεια Μάρμαρα θά 
ἐξηκολούθουν νά θεωρῶνται ἀγγλική ἰδιοκτησία ὑπό τήν 
αἰγίδα τῆς Ουνέσκο. Ταῦτα ἑνούμενα μετά τῶν ἰδικῶν 
μας γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος (τά ὁποῖα ὁπωσδήποτε 

θά εἶνε πάντοτε κτῆμα μας) θά ἐξετίθεντο εἰς εἰδικόν 
Μουσεῖον Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος, ὑπό κοινήν ἀγγλο-
ελληνικήν διεύθυνσιν. Τό Μουσεῖο τοῦτο θά ἦτο μονα-
δικόν εἰς τόν κόσμον καί ἡ συνύπαρξις τῶν ἔργων θά 
ὑπεβοήθη τά μέγιστα τήν μελέτην των». Ολοκληρώνο-
ντας την παράθεση των ως άνω αποσπασμάτων κειμέ-
νων δεν μπορεί κανείς να μην υπογραμμίσει, εκτός από 
το ενδιαφέρον των απόψεων που ο Γιάννης Μηλιάδης 
διατυπώνει για τα διάφορα ζητήματα που προαναφέρ-
θηκαν, τη γλαφυρότητα και τη ζωντάνια του γραπτού 
του λόγου ακόμη και σε «τυπικά» υπηρεσιακά έγγραφα. 
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Σημείωση
(*) Τα αποσπάσματα των κειμένων του Μηλιάδη, που παρα-
τίθενται στο παρόν άρθρο, προέρχονται από υπηρεσιακά 
έγγραφα, που εντοπίστηκαν, στη διάρκεια παλαιότερης έρευ-
νας της γράφουσας, στο Αρχείο της Υπηρεσίας Αναστηλώσεως 
Αρχαίων και Ιστορικών Μνημείων του τότε Υπουργείου Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων (γνωστό ως Αρχείο ΥΠΑΝ), 
το οποίο σήμερα φυλάσσεται στη Διεύθυνση Αναστηλώσεως 
του Υπουργείου Πολιτισμού. Στο άρθρο επίσης περιλαμβά-
νονται και φωτογραφίες από το Αρχείο Μηλιάδη, με ιδιόχειρες 
παρατηρήσεις του, που φυλάσσονται σήμερα στο Αρχείο της 
Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ). 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Ο Παρθενών από ΒΔ. Carte postale, φωτ. Αννίβας, δεκαετία 1950. Στο πίσω μέρος 
φέρει ιδιόχειρη σημείωση του Γ.Μ.: «Ὁ Παρθενώνας. Μπορείτε νά τόν φανταστήτε 

κάτω ἀπό ἕνα πελώριο στέγαστρο; Φυσικά τότε δέν θά τόν στολίζουν τό γαλάζιο 
τ’ οὐρανοῦ καί τά σύννεφα». Αρχείο ΕΣΜΑ
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Μιὰ λανθάνουσα ὑπερτροφικὴ ὑπεροψία γιὰ τὸν ἑαυτό 
μας καὶ τὸ δῆθεν «ἔργο» μας, λειτουργεῖ καταλυτικὰ καὶ 
ἐξουδετερώνει κάθε σεβασμὸ καὶ κάθε ἐνδοιασμό μας 
γιὰ τὸ ἀνώνυμο, τὸ παληό, τὸ ἀπροστάτευτο ἔργο ἑνὸς 
ἄλλου προσώπου ἢ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς. «Καταστρέφειν 
καὶ χαίρειν» – ἰδοὺ τί μᾶς χαρακτηρίζει.
ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ νὰ κάνουμε ἕνα Μνημεῖο γιὰ νὰ τιμή-
σουμε τὸν Ἄγνωστο Στρατιώτη μας καὶ τὸ πρῶτο ποὺ 
σκεφθήκαμε ἦταν νὰ παραμορφώσουμε τὸ πειὸ χαρα-
κτηριστικὸ κομμάτι τῆς πόλης, τὸ θαυμάσιο λόφο τῶν 
παληῶν ἀνακτόρων. Τολμήσαμε νὰ τραυματίσουμε τὴν 
ἴδια τὴ φύση γιὰ νὰ ἐγκαταστήσουμε τὰ «λιμενικά μας 

ἔργα» καὶ νὰ βγάλουμε τὸ 
παλάτι ἔξω ἀπὸ κάθε κλί-
μακα καὶ ἀπὸ κάθε ἔννοια 
ὅτι ἑδράζεται στὴ γῆ. Μᾶς 
χρειάζεται ἕνα σύγχρονο 
Στάδιο γιὰ τοὺς Ὀλυμπια-
κούς Ἀγῶνες καὶ μᾶς ξεδι-
πλώνονται ἕτοιμα τὰ σχέδια 
τῆς καταστροφῆς τοῦ Ἀρδη- 
τοῦ γιὰ νὰ πλατύνουμε (καὶ 
νὰ καταστρέψουμε) τὸ ση- 
μερινὸ Στάδιο ποὺ εἶναι ἀνα-
μαρμάρωση τοῦ ἀρχαίου. 
Κανεὶς δὲ σκέφτηκε ὅτι οἱ 
λόφοι ποὺ ἀποτελοῦν τὴ ρα- 
χοκοκκαλιὰ τοῦ ἀθηναϊκοῦ 

λεκανοπέδιου βρίσκονται σὲ διαλεκτικὴ σχέση μεταξὺ 
τους κι’ ὅτι δὲ μπορεῖς νὰ τραυματίσεις τὸν Ἀρδητὸ 
χωρὶς νὰ πονέσει ἡ Ἀκρόπολη καὶ ὁ Φιλόπαππος. Εἴπαμε 
νὰ κάνουμε ἕνα πνευματικὸ κέντρο κι’ αὐτὸ ποὺ κατα-
δικάσαμε πρῶτο, ἦταν τὸ στερνὸ ἔργο ποὺ ἀπόμεινε τοῦ 
Κλεάνθη γιατί δὲν καταδεχόμαστε τὰ νέα σχέδιά μας νὰ 
τὰ προσαρμόσουμε στὴν ὑπάρχουσα παληὰ κατάσταση. 
Χρειαζότανε ἁπλοχωριὰ τὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο κι’ 
ἔρχονται οἱ ἴδιοι οἱ ἀρχιτέκτονες καὶ καταστρέφουν τὸν 
κεντρικὸ πυρῆνα τοῦ ἀρχιτεκτονήματος τοῦ Καυτατζό-
γλου δημιουργώντας μιὰν ἀηδῆ ἄουλα. Ἀλλὰ καὶ ἡ 
καταστροφὴ πρέπει νὰ ἔχει τὴν κάποια λογική της. Πρὸς 
τί; Θρασεῖς, στεῖροι, μοιραῖοι προχωροῦμε τώρα νὰ προ-
σάψουμε τὴν ἀπάτη μας στὴν πλαγιὰ τοῦ Ἱεροῦ βράχου.

ρὰ παρόμοια. Ἀξιοποιῶ, στὴ γλῶσσα τους, σημαίνει 
ἐκμεταλλεύομαι. Κι’ ἐκμετάλλευση τοῦ Διονυσιακοῦ 
Θεάτρου, σημαίνει ξαναχτίσιμό του. Σ’ αὐτὸ τὸ τέρ-
μα ἀποβλέπει ἡ ὑπόθεση κι’ αὐτὸς ὁ τελικὸς σκοπὸς 
ὑπάρχει στὸ ξεκίνημα ὅλης αὐτῆς τῆς «ἰδεολογικῆς» 
περιπέτειας. Τὸ κόκκαλο εἶναι γεμάτο μεδοῦλι καὶ εἶνε 
κάθε καρυδιᾶς καρύδια ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ «ἐμπνευσμένοι» 
ἄνθρωποι ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ τὸ γλείψουν. Ὄχι, λοιπόν, 
αὐταπάτες· στὴν ὑπόθεση τοῦ Διονυσιακοῦ Θεάτρου δὲν 
ὑπάρχει ἰδεολογία ἢ πνευματικότητα. Ὑπάρχει συμ–φέ–
ρον. Καὶ τὸ συμφέρον εἶναι πάντοτε ὑλικό.
Τὸ χτίσιμο ἑνὸς νέου μαρμάρινου θεάτρου στὸ χῶρο 
τοῦ παλιοῦ, θ’ ἀπαιτήσει 
δαπάνη ἑκατὸ ἐκατομμυ-
ρίων καὶ μιὰ δεκαπενταε-
τία. Ἂν παρουσιαστεῖ, ἔστω 
κι’ ἀπὸ ὑπεύθυνη κρατικὴ 
ὑπηρεσία, προϋπολογισμὸς 
χαμηλότερος, θὰ εἶναι ψεύ-
τικος καὶ παραπλανητικός. 
Καθένας καταλαβαίνει ὅτι 
εἶναι ἐντελῶς προβληματι-
κὸ ἂν θὰ μπορέσει ποτὲ νὰ 
ὁλοκληρωθεῖ αὐτὸ τὸ ἔργο, 
ὅπως ποτὲ δὲν ὁλοκληρώ-
θηκε τὸ ὑπαίθριο θέατρο 
ποὺ ἄρχισε νὰ χτίζει ἡ φα- 
σιστικὴ δικτατορία πίσω 
ἀπ’ τὴν Πνύκα, χωρὶς νὰ λογοδοτήσει κανεὶς γιὰ τὴ σπα-
τάλη τόσον ἑκατομμυρίων. Ἀλλὰ τὸ ζήτημα εἶναι ν’ 
ἀρχίσει ἡ «δουλειά», ὄχι νὰ γίνει τὸ θέατρο. Κι’ ἂν γίνει; 
Ὑπολογίσαμε τὶς συνέπειες; Χτίζω ἕνα καινούριο θέα-
τρο στὸ χῶρο τοῦ παληοῦ, σημαίνει καταστρέφω ὅλα 
τὰ ἀρχαῖα ἐρείπια ποὺ βρίσκονται σήμερα ἐκεῖ. Δηλα-
δή: καταστρέφω τὸ σίγουρο καὶ χεροπιαστὸ ἀπομεινάρι 
τῆς ἱστορικῆς ἐξέλιξης γιὰ νὰ ξαναχτίσω (ἐπιστημο-
νικώτερα: ν’ ἀναστηλώσω) τί; Κάτι ποὺ δὲν τὸ ξέρουμε 
καὶ κάτι ποὺ δὲν ὑπῆρξε ποτέ! Τὸ Θέατρο τοῦ Αἰσχύλου! 
Τὸ αὐθεντικό!
Εἶναι μιὰ χαρακτηριστικὰ νεοελληνικὴ κακομοιριά, κάθε 
μας κατασκευή, κάθε δημιουργική μας δραστηριότητα νὰ 
ἐντάσσεται μέσα στὰ ζοφερὰ πλαίσια μιᾶς καταστροφῆς. 

ποδα καὶ βρίσκετε τὸ σωστό: Σ’ ἕνα μέρος ποὺ δὲν 
ὑπάρχει οὔτε ἴχνος ὁρατὸ ποὺ νὰ θυμίζει Αἰσχύλο καὶ 
Σοφοκλῆ, σὲ μιὰ πετσοκομμένη ὀρχήστρα μετασχημα-
τισμένη σὲ ἀρένα μονομάχων, σ’ ἕνα χῶρο ποὺ δὲν ἀρκεῖ 
οὔτε γιὰ παράσταση παντομίμας, σ’ ἕνα τρισάθλιο ὁρατὸ 
περιβάλλον τῆς ἐσχάτης ρωμαϊκῆς παρακμῆς, ἐκεῖ μᾶς 
καλεῖ ἡ πολυπραγμοσύνη τῶν κυνικῶν νὰ ἐνωτισθοῦμε 
τὸν ὑψηλὸ λόγο τοῦ Αἰσχύλου. Τί φρικτὴ ἰδέα! τί βάρ-
βαρη! Ἔτσι θὰ τροποποιήσουν μιὰ μέρα τὴ φράση τους, 
γιατὶ εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴ ἀντιληφθοῦν κάποτε, μετὰ 
τοὺς πρώτους «φιλολογικούς» ἐνθουσιασμούς, σὲ τί 
φριχτὰ ἀδιέξοδα μᾶς φέρνει καὶ ἡ παραμικρή μας ἐπέμ-
βαση στὸ ἀρχαῖο αὐτὸ Μνημεῖο.
Ἀλλὰ ἀπὸ ποῦ προέρχεται, σὲ τί ἀποβλέπει καὶ πῶς 
ὑποστηρίζεται ἡ κυνικὴ αὐτὴ ἰδέα; Προέρχεται φυσικὰ 
ἀπὸ τοὺς κύκλους ποὺ πιστεύουν ὅτι προορισμὸς τῶν 
ἀρχαίων ποὺ ὑπάρχουν εἶναι νὰ παραδίδονται στὴν του-
ριστική τους «ἀξιοποίηση». Αὐτὰ τὰ ἴδια δὲν ἔχουν δικό 
τους προορισμό, δικό τους πνεῦμα, ἱερότητα καὶ μιὰ 
ἐντελῶς δική τους ὁλοζώντανη εὐαισθησία, ὅταν τοὺς 
φερόμαστε βάρβαρα. Τὴ δικαιολογία τὴν παρέχουν οἱ 
ἰδεολόγοι: Θὰ καταπλήξει τὸν κόσμο ἡ ἀναβίωση τῆς 
ἀρχαίας τραγωδίας στὸ αὐθεντικὸ θέατρο τοῦ Αἰσχύλου! 
Καὶ μὲ νέα φούρια θὰ διαγράψουμε τὴν ἀνοδική μας 
πορεία στὸν τομέα τῶν παραστάσεων τοῦ ἀρχαίου δρά-
ματος ποὺ ἀρχίζουν νὰ μᾶς ἀμφισβητοῦν τὸ μονοπώλιό 
τους ἢ τουλάχιστον τὴν πρωτοπορία μας οἱ ξένοι. Καὶ 
τί θὰ κάνουν στὸ τέλος; Θὰ ὑποχωρήσουν, ἀφοῦ αὐτοὶ 
δὲν θὰ ἔχουν νὰ παρουσιάσουν ἕνα αὐθεντικὸ θέατρο, 
φτιαγμένο ἐπίτηδες γιὰ τὸ λόγο τοῦ Αἰσχύλου!
Θὰ πορευτοῦν ἀκόμα ἕνα διάστημα οἱ ἰδεολόγοι μ’αὐτά 
τους τὰ ὄνειρα. Ἀλλὰ τὸ ξύπνημά τους θὰ εἶναι τραγι-
κό. Ὅταν θὰ ἔρθει ἡ ὥριμη στιγμὴ γιὰ τὴν πράξη, αὐτοὶ 
θὰ φᾶνε μιὰ κλωτσιὰ καὶ θὰ πεταχτοῦν στὸ περιθώριο, 
ἐνῶ μέσα στὸ χῶρο θὰ εἰσελάσουν οἱ μπουλντόζες καὶ 
οἱ μηχανικὲς μετάλλινες δαγκάνες ποὺ θ’ ἀνατρέψουν 
τὸ πᾶν. Ἄλλες χαλύβδινες μασέλες θὰ πολτοποιοῦν τὰ 
ἑκατομμύρια τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ. Γιατί πρέ-
πει νὰ εἶναι κανεὶς πολὺ «ἀγαθούλης» γιὰ νὰ πιστεύει 
πὼς οἱ κυνικοὶ ποὺ προωθοῦν τὴν ὑπόθεση στὰ παρα-
σκήνια, ἐνδιαφέρονται –τάχα– γιὰ μιὰ δυὸ φιλολογικὲς 
παραστάσεις, γιὰ τὸ λόγο τοῦ Αἰσχύλου, καὶ ἄλλα ἠχη-

o κείμενο αυτό του Γ. Μηλιάδη δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό ΕΠΟΧΕΣ, τ. 4, τον Μάρτιο του 1967, 

σε μια περίοδο που και πάλι είχε αναδυθεί το ζήτημα της 
«αναμαρμάρωσης» και επαναχρησιμοποίησης για παρα-
στάσεις αρχαίου δράματος του Θεάτρου του Διονύσου 
στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης. Εκφράζει την αντίθεση 
μεγάλης μερίδας του πνευματικού κόσμου, και ιδιαίτερα 
των αρχαιολόγων, όχι γενικά στην αναστήλωση των 
αρχαίων μνημείων ή, ειδικότερα, των αρχαίων θεάτρων 
(αντιθέτως ο Γ. Μηλιάδης δηλώνει ότι θεωρεί την ανα-
στήλωση μνημείων δημιουργική επιστημονική εργασία και 
ορίζει τις ορθές προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή 
της) αλλά στην αναμαρμάρωση/ανακατασκευή μνημείων 
–όπως ακριβώς το Θέατρο του Διονύσου– που διασώζουν 
κατάλοιπα πολλαπλών διαδοχικών οικοδομικών φάσεων 
και των οποίων η αρχική αρχιτεκτονική μορφή αλλά κοι 
η μεταγενέστερη οικοδομική εξέλιξη δεν είναι επαρκώς 
γνωστές και τεκμηριωμένες (Φανή Μαλλούχου-Tufano).                            

Ἡ πικρότατη πεῖρα ποὺ ἔχω ἀπ’ τὴ σχέση τῶν ἀνθρώπων 
μὲ τ’ ἀρχαῖα Μνημεῖα, δὲν μοῦ ἐπιτρέπει αὐταπάτες. 
Μιὰ καὶ τὰ λαίμαργα βλέμματα μερικῶν κυνικῶν «δυ- 
ναμικῶν» στράφηκαν πρὸ τὸ λεγόμενο «Θέατρο Διο-
νύσου», ἡ καταδίκη του ἔχει ὑπογραφεῖ. Θὰ προχω-
ρήσουν στὴν ἀρχὴ προφυλακτικά, θὰ ξεγελάσουν, θὰ 
ὑπαναχωρήσουν κάποια στιγμὴ καὶ στὴν κατάλληλη 
εὐκαιρία θὰ ἐπιτεθοῦν ἀκάθεκτοι.
Ἔτσι γίνεται πάντα. Στὴν ἀρχὴ πάντα μὲ τὸ μαλακὸ καὶ 
μὲ μιὰ συγκινητικὴ ἀθωότητα προθέσεων: ἕνα μικρὸ 
πείραμα γιὰ χάρη τοῦ... Πνεύματος, χάρη τοῦ Αἰσχύλου! 
Οὔτε ἴχνος ἀνίερης ἐκμετάλλευσης. Ποιὸς μπορεῖ νάχει 
ἀντίρρηση; Οἱ πρῶτοι ποὺ πιάνονται στὴν παγίδα εἶναι 
μερικοὶ ἰδεολόγοι ἄνθρωποι τῶν Γραμμάτων ποὺ ζαλί-
ζονται εὔκολα ἀπὸ τοὺς καπνοὺς μιᾶς ἀρμαθιᾶς ἰδεο-
λογικοῦ σανοῦ ποὺ τὴν πυρπολοῦν ἄλλοι. Γιατί ὁ κύρι-
ος ἐκμεταλλευτὴς δὲν παρουσιάζεται ἐξ ἀρχῆς ὁ ἴδιος 
στὸ προσκήνιο. Ἔτσι βλέπουμε κι’ ἀνθρώπους ποὺ 
συχνότατα εἶναι «σώφρονες», νὰ ἐπιτρέπουν στὸν ἑαυτό 
τους νὰ τοὺς ξεφύγει ὁ μεγάλος λόγος: «Εἶναι λαμπρὴ 
ἰδέα ν’ ἀκουσθεῖ ὁ τραγικὸς λόγος στὸ αὐθεντικὸ ἀρχαῖο 
θέατρο τῶν Ἀθηνῶν».
Παίρνετε ψύχραιμα τὴ φράση αὐτή, τὴ διαβάζετε ἀνά-

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙΝ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΙΝΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙΝ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΙΝ
του Γιάννη Μηλιάδη

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙΝ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΙΝΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙΝ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΙΝ

Τ

Γενική άποψη της Ακρόπολης με τα μνημεία της νότιας κλιτύος από Ν. 
Φωτ. Σπ. Μελετζή, δεκαετία 1950. Αρχείο ΕΣΜΑ
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τελειωτικὰ ἐρευνηθεῖ καὶ μελετηθεῖ; Ἢ θὰ τὰ στείλου-
με ὅλα στὸ Διάβολο, γιὰ νὰ κάνουμε τὴ δουλειά μας; 
Ἀλλ’ ἂς δεχθοῦμε ὅτι βολέψαμε ὅλες αὐτὲς τίς... λεπτο-
μέρειες. Χτίσαμε τὸ νέο θέατρο. Θὰ ἤθελα νὰ μοῦ ποῦν 
οἱ τολμηροὶ πῶς φαντάζονται ὅτι θὰ σταθεῖ στὸ χῶρο 
μόνο του, ξεκρέμαστο, αὐτὸ τὸ μεγαθήριο; Τὸ ἀρχαῖο 
θέατρο εἶχε ἐνταχθεῖ μέσα σὲ συγκρότημα πολλῶν κτι-
ρίων: Ὠδεῖο Περικλῆ, Ἀσκληπιεῖον, Στοὰ Εὐμένη, χορη-
γικὰ μνημεῖα κ.τ.λ. Ὅλ’ αὐτὰ τώρα λείπουν. Θὰ τὰ ξανα-
χτίσουμε ὅλα; Γιατὶ ὄχι! Ὅσο γιὰ τὴ Στοὰ τοῦ Εὐμένη 
ἔχουμε ἤδη σχετικὴ πρόταση!
Καὶ τώρα στὸ σπουδαιότερο. Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ γνω-
ρίζει καὶ μπορεῖ νὰ μᾶς διδάξει ποιὸ ἦταν τὸ ἀκριβὲς 
προφὶλ τῆς κάθετης τομῆς τοῦ ἀρχαίου κοίλου; Ἀλλὰ 
ἡ καμπύλη αὐτὴ δὲν σχετίζεται μόνο μὲ τὴν αἰσθητικὴ 
ἐμφάνιση τοῦ κοίλου. Σχετίζεται κυρίως καὶ ἀμεσώτατα 
μὲ τὴν ἀκουστική του ἀρχαίου θεάτρου. Καὶ τὴν καμπύ-
λη αὐτὴ τὴν ἀγνοοῦμε. Τί θὰ τὸ κάνετε ἕνὰ ἀχανὲς και-
νούριο θέατρο χωρὶς ἀκουστική; Ἁπλούστατα θὰ τὸ 
ἐγκαταλείψετε σὲ λίγο.
Ὡστόσο τὸ ἔνστικτο τῆς καταστροφῆς, ποὺ παίζει τερά-
στιο ρόλο στὴ ζωὴ ὅλων τῶν στείρων ἀνθρώπων, μαζὶ 
μὲ τὴ θερμουργὸ πνοὴ τοῦ συμφέροντος, εἶναι δυνάμεις 
πολὺ ἀνώτερες ἀπ’ τὴν κοινὴ λογικὴ καὶ τοὺς ἠθικοὺς 
δισταγμοὺς τῶν... σχολαστικῶν. Καὶ ἡ καταστροφή, 
σήμερα, ἢ αὔριο, θὰ γίνει. Ὁ τόπος αὐτὸς καὶ οἱ ταγοί 
του, ἀλλοφρονοῦν ὅταν ἀποκαλύπτεται μιὰ κλοπὴ τεσ-
σάρων μικρῶν ἀγαλματίων ἀπὸ ἕνα τεράστιο Μουσεῖο. 
Ἡ ψυχολογικὴ ἀνάλυση τοῦ φαινομένου εἶναι αὐτή: 
αὐτὸ πού μᾶς κόβει καὶ μᾶς θερίζει εἶναι ἡ ἔννοια τῆς 
κλοπῆς, τῆς ἀφαίρεσης ἑνὸς περιουσιακοῦ μας στοιχεί-
ου ποὺ τὸ καρπώνεται κάποιος τρίτος. Ὄχι ἡ ἀγάπη τοῦ 
ἀρχαίου καθ’ ἑαυτὸ σὰν πνευματικὸ ἀγαθό. Ἡ καταστρο-
φὴ ὅμως, ποὺ εἶναι ἀπείρως χειρότερη καὶ βαρβαρότε-
ρη ἀπ’ τὴν κλοπή, δὲν μᾶς προκαλεῖ ἀνάλογες ἀντιδρά-
σεις. Συμβιβαζόμαστε πιὸ εὔκολα μαζί της. Ἀπόδειξη: 
ἔχει καταγγελθεῖ ἀπὸ χρόνια ὅτι τὰ Μνημεῖα τῆς Ἀκρό-
πολης φθείρονται καθεμέρα καὶ φθείρονται ἀνεπανόρ-
θωτα. Καὶ ὅμως κανεὶς δὲν κοκκινίζει ἀπὸ ντροπή. Οὔτε 
οἱ ἁρμόδιοι. Τοὺς κλέφτες νὰ κυνηγήσουμε, ὄχι τοὺς 
δολιοφθορεῖς.

τὸ παραμικρὸ ἄγγιγμα θὰ τὰ διαλύσει. Θὰ σκεπάσου-
με καὶ τὴ Στοά, πίσω ἀπ’ τὴ σκηνή, γιὰ νὰ περισώσου-
με τὰ θεμέλιά της.
Πρέπει κάθε ἔντιμα σκεπτόμενος ἄνθρωπος νὰ τὸ πάρει 
ἀπόφαση: ὅ,τιδήποτε κι’ ἂν ἐπιχειρήσουμε νὰ κατασκευ-
άσουμε γιὰ σύγχρονη ἐκμετάλλευση στὸ χῶρον αὐτό, 
θὰ ὑποχρεωθοῦμε ν’ ἀρχίσουμε ἀπὸ μιὰν ἀνελέητη κα- 
ταστροφὴ αὐτοῦ ποὺ ὑπάρχει. Δὲν θὰ πρόκειται, φυσικά, 
γι’ ἀναστήλωση, ἀλλὰ γιὰ ξαναχτίσιμο, ἔπειτα ἀπὸ κατα-
στροφή. Ἀλλ’ ἄς δεχθοῦμε γιὰ μιὰ στιγμὴ ὅτι οἱ κυνι-
κοί, οἱ ρεαλιστές, οἱ δυναμικοὶ ἐπικρατοῦν. Δημοψήφι-
σμα καὶ συλλαλητήρια ἐγκρίνουν τὴν καταστροφὴ γιὰ 
χάρη ἑνὸς θεάτρου ποὺ θὰ εἶναι χάρμα τῶν ματιῶν. Σκε-
φθήκαμε ποτὲ τί δυσκολίες θὰ συναντήσουμε στὸ δρόμο 
μας πρὸς τὸ ἄγνωστο καὶ τί θηρίο θ’ ἀντιμετωπίσουμε 
σὰν ἀποτέλεσμα τῆς θρασύτατης πολυπραγμοσύνης μας;
Τὰ μεγάλα βάρη ποὺ θὰ συσσωρευθοῦν, οἱ ἀτέλειωτοι 
ὄγκοι μαρμάρων γιὰ τὸ κοῖλο, θὰ τινάξουν ἀναμφιβόλως 
τοὺς ἀρχαίους ἀναλημματικοὺς τοίχους ποὺ στὴν κατά-
σταση ποὺ βρίσκονται σήμερα δὲ θὰ μπορέσουν ν’ ἀνθέ-
ξουν στὴν ἐπιφόρτωση. Συνεπῶς θ’ ἀναγκαστοῦμε νὰ 
χτίσουμε ὁλόκληρο τὸ περίγραμμα τοῦ νέου θεάτρου ἀπὸ 
τσιμέντο, ἀπὸ τὴ σημερινὴ ὀρχήστρα, ὥς τὴ σπηλιὰ τοῦ 
Βράχου καὶ γιὰ νὰ μὴ φαίνεται τὸ τσιμέντο, θὰ φέρου-
με τόννους χώματος γιὰ νὰ τὸ σκεπάσουμε. Ἔτσι θ’ 
ἀλλάξει ἐντελῶς ἡ μορφὴ τοῦ σημερινοῦ τοπίου – ὄχι, 
βέβαια, στὸ καλύτερο.
Ἀλλὰ νὰ ἦταν μόνον αὐτό! Στὴ δεξιὰ πλευρὰ τοῦ ση- 
μερινοῦ κοίλου, γιὰ λόγους ποὺ ἴσως ἀκόμα δὲν τοὺς 
ξέρουμε, πάντως ἐπειδὴ τὸ κοῖλο αὐτὸ ἔγινε σιγὰ-σιγὰ 
κι’ ἔπρεπε νὰ προσαρμοστεῖ σὲ προϋπάρχουσα κατά-
σταση, ὑπάρχει μιὰ καταφανέστατη ἀσυμμετρία. Εἶναι 
μακρύτερη. (Ἄλλες ἀσυμμετρίες ὑπάρχουν στὸ ἐξωτε-
ρικὸ περίγραμμα τοῦ θεάτρου). Τί θὰ κάνει τὸ νέο θέα-
τρο; Θὰ σεβαστεῖ τὶς ἀρχαῖες ἀσυμμετρίες ἢ –πράγμα 
εὐκολώτατο!– θὰ τὶς ἐπιδιορθώσει, τροποποιώντας τὸ 
ἀρχαῖο κοῖλο; Ὑπάρχει ἀκόμα μιὰ ὀρθογώνια βαθύτα-
τη ἐντομή, γιατί σ’ αὐτὴ εἰσχωροῦσε σὰν σφῆνα ἡ γωνία 
τοῦ Ὠδείου τοῦ Περικλῆ. Τί θὰ γίνει μ’ αὐτὴ τὴν ἐντομὴ 
στὸ καινούριο κοῖλο; Θὰ τὴν σεβαστοῦμε; ὁπότε θὰ 
χάσκει ἀκατανόητα ἤ θὰ τὴν συμπληρώσουμε, ὁπότε θὰ 
πατήσουμε στὸ χῶρο τοῦ Ὠδείου, ποὺ ἀκόμα δὲν ἔχει 

ση, ἄλλωστε, θὰ σπαταληθοῦν τὰ ἑκατομμύρια). Εἶναι, 
φαίνεται, δυστύχημα ὅτι οἱ μεγάλοι, ὅσο καὶ ἁπλοὶ 
Ἐκεῖνοι, δὲν σκεπτόντουσαν σὰν καί μᾶς. Δὲν ἔχτιζαν 
πρῶτα ἕνα θέατρο γιὰ νὰ παίξουν τὰ ἔργα ποὺ θὰ ἔγρα-
φαν ὕστερα. Δημιούργημα φυσιολογικό, μέσα στὸ πλαί-
σιο ἑνὸς λαϊκοῦ θρησκευτικοῦ πανηγυριοῦ τὸ δρᾶμα 
τους, μποροῦσε ν’ ἀρκεστεῖ σ’ ἕνα ἁπλὸ ἁλῶνι, μιὰν 
ὀρχήστρα ἀπὸ πατημένο χῶμα, καὶ μιὰ κινητὴ καὶ λυό-
μενη ξύλινη σκηνή. Καὶ οἱ ἴδιοι μποροῦσαν νὰ ἐνωτί-
ζονται τὸν ὑψηλὸ λόγο τοῦ Αἰσχύλου καθισμένοι κατά-
χαμα – γιατί δὲν ἔκαναν τουρισμό. Πιστεύουμε ὅτι κατέ-
χουμε ἐνδείξεις τῆς πρωταρχικῆς αὐτῆς ὀρχήστρας τοῦ 
Αἰσχύλου. Βρίσκεται νοτιώτερα καὶ σὲ χαμηλότερο 
ἐπίπεδο ἀπὸ τὴ σωζόμενη ρωμαϊκὴ ὀρχήστρα. Θὰ μπο-
ρούσαμε, λοιπόν, νὰ καταλήξουμε (ὄχι στὰ σοβαρά) σὲ 
μιὰ πρόταση, γιὰ ν’ ἀποσπάσουμε τὸ προσωπεῖο τῶν 
ἐραστῶν τοῦ αὐθεντικοῦ. Θέλετε ν’ ἀνασυστήσουμε τὴν 
αὐθεντικὴ ὀρχήστρα τοῦ Αἰσχύλου; Δὲν θὰ ὑπάρχει ὅμως 
μαρμάρινο κοῖλο – συνεπῶς ὁ τόπος, κατάλληλος γιὰ 
μερικὲς λεπτότατες πνευματικὲς ἀπολαύσεις, θὰ εἶναι 
ὡστόσο ἀπολύτως ἀπρόσφορος γιὰ τουριστικὴ «ἀξιο-
ποίηση». Καὶ εἶμαι ἀπολύτως βέβαιος ὅτι κανεὶς κραυ-
γαλέος ὑποστηρικτὴς τοῦ αὐθεντικοῦ δὲν πρόκειται ν’ 
ἀποδεχθεῖ τὴ μόνη δυνατὴ αὐθεντικὴ λύση.
Ἀλλὰ εἶμαι πρόθυμος νὰ ξεστρατίσω σὲ μιὰ παραχώρη-
ση: θέλετε νὰ συνδυάσουμε τὴν ὀρχήστρα τοῦ Αἰσχύ-
λου μ’ ἕνα κάποιο μαρμάρινο κοῖλον; Τότε εἴμαστε 
ὑποχρεωμένοι τὸ κοῖλο ποὺ ὑπάρχει σήμερα νὰ τὸ μετα-
φέρουμε καμμιὰ δεκαπενταριὰ μέτρα ἀνατολικώτερα γιὰ 
νὰ βρεθεῖ στὸν ἄξονα τῆς ὀρχήστρας τοῦ Αἰσχύλου. Σᾶς 
πάει αὐτό; Καὶ στὴ μιὰ περίπτωση καὶ στὴν ἄλλη πρέπει 
νὰ καταστρέψουμε ὅ,τι ὁρατὸ ἀπομεινάρι ὑπάρχει σήμε-
ρα. Δὲν μᾶς μένει παρὰ νὰ γυρίσουμε στὴν ὀρχήστρα 
καὶ τὸ κοῖλον τῆς ἐποχῆς τοῦ Λυκούργου. Ἀλλὰ τότε 
ἀποχαιρετοῦμε τὸ χῶρο τῆς κλασικῆς τραγωδίας καὶ 
περνοῦμε στὸ θέατρο τῆς Μέσης καὶ Νέας Κωμωδίας. Καὶ 
πάλι ὅμως θὰ χρειαστεῖ νὰ καταστρέψουμε τὴ σημερινὴ 
ὀρχήστρα καὶ τὸ βῆμα τοῦ Φαίδρου καὶ –τὸ χειρότερο καὶ 
ἀνεπίτρεπτο– νὰ σκεπάσουμε τὰ ἴχνη τῆς ἑλληνιστικῆς 
σκηνῆς ποὺ ἀπ’ τὴ μιὰ μεριὰ εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴ 
μελέτη τῶν προβλημάτων τοῦ ἀρχαίου θεάτρου, κι’ 
ἀπ’ τὴν ἄλλη τὸ ὑλικό τους εἶναι τόσο εὔθικτο ποὺ καὶ 

Ἀναστηλώνω σημαίνει ξαναβάζω στὴ θέση τους ὑπαρκτὰ 
κομμάτια γιὰ νὰ κερδίσω τὴν ἀρχικὴ μορφὴ καὶ τὸ 
πνεῦμα ἑνὸς ἀρχαίου Μνημείου. Εἶναι μιὰ δημιουργικὴ 
ἐπιστημονικὴ ἐργασία ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ προχωρήσει 
πιὸ πέρα ἀπ’ ὅσο μᾶς ἐπιτρέπουν τὰ ὑπάρχοντα στοιχεῖα 
καὶ οἱ γνώσεις μας. Ἡ ἀναστήλωση ποτὲ δὲν ὑπόσχεται 
ὅτι θὰ μπορέσει νὰ δώσει ὁλοκληρωμένο τὸ ἀρχαῖο 
Μνημεῖο – συνεπῶς στὴν ἔννοια τῆς ἀναστήλωσης 
δὲ μπορεῖ νὰ εἰσχωρήσει ἡ ἀνάγκη τῆς χρησιμοποίη-
σης τοῦ ἀρχαίου Μνημείου γιὰ σκοποὺς σύγχρονους. 
Κάθε ἀντίθετη ἄποψη εἶναι βιασμὸς τῶν πραγμάτων 
καὶ τῆς ἐπιστήμης ποὺ καταλήγει στὴν αὐθαιρεσία καὶ 
τὴν ἀπάτη. Δίνω, ὅμως, μιὰ καινούρια ἀπατηλὴ μορφὴ 
σ’ ἕνα ἀρχαῖο Μνημεῖο, σημαίνει καταστρέφω τὸ ἀρχαῖο 
Μνημεῖο καὶ τὸ διαγράφω ὡς μαρτυρία τοῦ πολιτισμοῦ 
μιᾶς παληᾶς ἐποχῆς. Τὸ διαγράφω καὶ τὸ ἀποξενώνω καὶ 
ἀπ’ τὴν ἐπιστήμη καὶ ἀπ’ τὴ ζωὴ σὰν ἐρείπιο.
Τὰ πράματα ὅμως περιπλέκονται ἀφάνταστα ὅταν τὸ 
Μνημεῖο μέσα στὸν ἱστορικὸ χῶρο ἔχει ὑποστεῖ κατὰ 
καιροὺς ριζικὲς μεταμορφώσεις. Τότε πρέπει νὰ διαλέξε-
τε ἀπὸ πρὶν ποιὰ μορφὴ τοῦ Μνημείου θ’ ἀναστηλώσετε 
καὶ νὰ μελετήσετε κατὰ πόσον ἔχετε στοιχεῖα γιὰ μιὰ 
τέτοια δουλειά. Δὲν ἔχετε δικαίωμα νὰ κατασκευά-
σετε ἕνα ἐκλεκτικὸ παστίτσιο παραθέτοντας π.χ. μιὰ 
ὀρχήστρα τοῦ 5ου αἰ., ἕνα κοῖλο του 4ου, μιὰ σκηνὴ 
ἑλληνιστικὴ κι’ ἕνα ρωμαϊκὸ λογεῖο, γιατί τότε πετυ-
χαίνετε, ὄχι τὸ αὐθεντικὸ θέατρο, ἀλλὰ τὴν προβολὴ 
τῆς βάρβαρης σύγχρονης ψυχῆς μας ἀπάνω σὲ σεβά-
σμια κληροδοτημένα ἀγαθὰ ποὺ δὲν εἶναι ἀποκλειστικὰ 
δικά μας.
Στὴν περίπτωσή μας, οἱ ἀδίστακτοι κυνικοὶ μᾶς εὐαγγε-
λίζονται τὴν ἐπιστροφὴ στὸ αὐθεντικὸ θέατρο τοῦ Αἰ- 
σχύλου. Ἀλλὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Αἰσχύλου, τοῦ Σοφοκλῆ, 
τοῦ Εὐριπίδη, ὁλόκληρο τὸν 5ον αἰ. ποὺ εἶναι ὁ αἰώνας 
τῆς τραγωδίας, θέατρο στὴ σημερινὴ ἔννοια τοῦ ὅρου, 
δὲν ὑπῆρχε. Τί θ’ ἀναστηλώσετε; Λέγοντας «θέατρο» 
χρησιμοποιήσιμο σήμερα, νοοῦμε ἕνα μόνιμο λίθινο 
ἀρχιτεκτόνημα ποὺ διαθέτει σκηνή, παρασκήνια, ὀρχή-
στρα καὶ –πρὸ πάντων– ἐκμεταλλεύσιμες μαρμάρινες 
κερκίδες – ἕνα τεράστιο κοῖλον ποὺ νὰ φτάνει ψηλὰ ὥς 
τὴ σπηλιὰ τοῦ Βράχου, ἐκεῖ ὅπου ἄλλοτε ἦταν στημένο 
τὸ Μνημεῖο τοῦ Θρασύλλου. (Σ’ αὐτὴ τὴν ἀναμαρμάρω-
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έμειναν πίσω. Δεν έχω δε και αρκετά χρήματα ώστε 

να κινηθώ άνετα και μου χρειάζεται κόπος και καπα-

τσωσύνη να ξεκολλήσω 3 χιλ. δρχ.»

Τέσσερα χρόνια μετά, σε επιστολή του από το Μπερ-

μπάτι - Άργους, όπου έχει μεταβεί για υπηρεσιακούς 

λόγους, περιγράφει την πορεία της ανασκαφικής έρευ-

νας και τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα: «...Το μέρος 

της ανασκαφής απέχει 1.1/2 ώρα από το χωριό και 

κάθε πρωί σηκώνομαι από τις 5 για να είμαι εκεί εγκαί-

ρως. Ευτυχώς που βρήκα ένα καλό άσπρο άλογο –τι 

ειρωνία!– που με πηγαίνει. Κουράζομαι όμως πολύ 

γιατί μου λείπουν στοιχειώδη πράματα. Το βράδυ 

γυρίζω κατάκοπος και έχω άλλη δουλειά, καθάρισμα 

αγγείων, σημειώσεις, προμήθειες, κτλ. Κοιμούμαι 

πολύ άθλια και τα μάτια μου με πονούν. Τώρα είνε 

νύχτα που σου γράφω στην αυλή του χωριατόσπιτου 

που μένω με το φως μιας άθλιας λάμπας. Γύρω μου 

τριγυρνούν μέλισσες. Χτες το πρωί μία με κέντρισε 

στο αριστερό μάτι και πρίστηκα...» «...Βρήκα εδώ ένα 

χαμηλό τάφο που τον καθάρισα με πολύ κόπο, πάρα 

πολύ καλά όμως. Ως την ώρα βρήκα 15 μεγάλα και 

μικρά αγγεία μυκηναϊκά – όχι σπουδαία πράματα...»

Οι επιστολές του από την κοσμοπολίτικη Πάτρα, όπου 

έχει τοποθετηθεί από το 1933 ως Έφορος Αρχαιοτή-

των της Ε΄ Αρχαιολογικής Περιφέρειας, δεν δείχνουν 

να διάγει ιδιαίτερα ευχάριστο βίο. Ο αισθηματικός 

δεσμός με την Έλλη Λαμπρίδη έχει διακοπεί, συνε-

χίζουν όμως να αλληλογραφούν και να αφηγούνται τα 

νέα τους και τη ζωή τους: «...Βρίσκομαι εδώ έντεκα 

μέρες τώρα με χαμένο εντελώς το κέφι μου μέσα στην 

ανόητη ατμόσφαιρα της Πάτρας. Μεγάλος ευεργέτης 

μου θα ήταν εκείνος που θα μ’ έβγαζε από δω, όπως 

βγάζουν τον πνιγμένο απ’ τη θάλασσα. Ανιώ θανά-

σιμα...» «...Ζέστη και υγρασία μαζί και κλεισούρα σ’ 

ένα στενό κελί που είνε εδώ το γραφείο μου. Δουλειά 

ρουτινιάρικη κάμποση αυτό τον καιρό, αλλά το χειρό-

τερο είνε ότι με αηδιάζει αφάνταστα το περιβάλλον. 

Δεν έχω κανένα κέφι ζωής και χαράς εδώ πέρα και ζω 

σχεδόν αποκλειστικά μόνος...» 

Το 1938 ο Γ. Μηλιάδης θα μεταβεί για σπουδές στο 

Μόναχο και το Βερολίνο εγκαταλείποντας προς ώρας 

τις ανασκαφικές εργασίες.

ο 1925 ο Γιάννης Μηλιάδης προάγεται σε 

Έφορο Αρχαιοτήτων β΄ τάξεως και τοποθε-

τείται στην Η΄ Αρχαιολογική Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδος, με έδρα την Πρέβεζα. Τον Σεπτέμβριο της 

χρονιάς αυτής εγκαθίσταται στην Πρέβεζα και ανα-

λαμβάνει υπηρεσία. Αλληλογραφεί σχεδόν καθημερινά 

με την Έλλη Λαμπρίδη, με την οποία έχει αισθηματικό 

δεσμό, γράφοντάς της μακροσκελή γράμματα στα 

οποία περιγράφει τις εντυπώσεις του από την πόλη, 

τις συνθήκες διαμονής και τις συνθήκες εργασίας του. 

«...Θεέ μου! Αυτή λοιπόν είναι η Πρέβεζα; Η έδρα 

μου! Είναι αφάνταστη η φρίκη που μ’ έπιασε άμα την 

αντίκρυσα και ιδίως το τρισάθλιο αυτό ξενοδοχείο που 

με φιλοξενεί (!) και που είμαι υποχρεωμένος να μείνω 

απόψε». «...Τι τόπος! Στους δρόμους τριγυρίζουν ένα 

σωρό –πώς να τους πώ;– να Καραϊσκάκηδες να πούμε, 

ως εκεί επάνω, με χατζάρια, κουμπούρια, σελάχια, 

φέσια, κάπες...» «...Κάθομαι στο στενό και ξεβιδωμένο 

παληοτράπεζό μου που δε μπορώ να εργαστώ, με την 

καπνισμένη λάμπα, σπασμένο γυαλί, μέσα στο από κάθε 

άποψη αποκρουστικό και τρισάθλιο δωμάτιό μου...»

Γλαφυρές είναι οι περιγραφές του για τις σχέσεις του 

με τους κατοίκους της πόλης και με τους τοπικούς 

παράγοντες: «Προ ολίγου έλαβα ένα αναπάντεχο 

πεσκέσι. Μια τεράστια πίττα, έξοχους και πελώρι-

ους κουραμπιέδες μιγδαλάτους από την οικογένεια 

Λιόντου...» «...Απόψε λοιπόν θα έχουμε τσάϊ με τους 

δικαστικούς και τον μπέη, που θα είνε αρκετά κομπλέ 

αν παρατεθεί και λίγο μέλι». 

Συχνά αναφέρεται με ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες 

για τα σχέδια του και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματικούς πόρους για 

τις εργασίες που προγραμματίζει: «...Τώρα με απα-

σχολεί η Νικόπολη. Πρέπει να εξασφαλίσω –έστω 

και πρόχειρα– τα θαυμάσια ψηφιδωτά της γουρου-

νοανασκαφής του Φιλαδελφέα. Στις πρώτες εκθέσεις 

που θίγω και μερικά σημαντικώτατα γενικά ζητήματα 

που μπόρεσα ν’ αντιληφθώ και εν μέρει να λύσω εδώ 

(σχετικά με τις απαλλοτριώσεις αρχαιολογικών τόπων, 

μου απάντησε το Υπουργείο ότι τις μελετάει σοβαρά 

και μου εγκρίνει μερικές πιστώσεις...» «...Οι δουλειές 

της Νικόπολης με την τελευταία συνεχή κακοκαιρία 
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΡΙΔΗ 1925-1936

αναγνώστες/τριες μπορούν να ανατρέξουν στο Τεύχος 

21 (Δεκέμβριος 2010) του ΑΝΘΕΜΙΟΥ, σελ. 35-37. 

Όσα αναφέρονται εκεί, τόσο για τα πραγματολογικά 

στοιχεία όσο και για τη διάθεση της κας Παπαγγελή, 

ισχύουν επακριβώς και για την επίσκεψη μας στις 

21/10/2016. 

Μετά την –τρίωρη– ξενάγηση μας στον αρχαιολογικό 

χώρο και το μουσείο, κα-

τευθυνθήκαμε προς την 

έκθεση για τη βιομηχανι-

κή Ελευσίνα. 

Η Έκθεση «Άνθρωποι και 
Εργοστάσια - Βιομηχανική 
Ελευσίνα» (24/09/2016 
έως 30/11/2016, Διοικη-
τήριο Παλαιού Ελαιουρ-
γείου) 
Στο νεοιδρυθέν από τον 

Δήμο Ελευσίνας «Μου-

σείο Νεώτερης Ιστορίας 

της Ελευσίνας Γεώργιος 

Αμπατζόγλου», η κα Πα-

παγγελή συμμετέχει ως 

μέλος της Ιδρυτικής Επι-

τροπής και πρόεδρος της 

Διοικούσας Επιτροπής. Η 

έκθεση του τίτλου είναι η 

πρώτη δημόσια δράση της 

Διοικούσας Επιτροπής 

και μπορεί να θεωρηθεί 

ως μια «γενική δοκιμή» 

για την μελλοντική συ-

γκρότηση του Μουσείου 

ή συναφών εκθέσεων. Η 

έκθεση διερευνά την πο-

ρεία της βιομηχανίας μέ- 

σα από τεκμήρια λειτουρ-

γίας των μεγάλων βιομηχανιών καθώς και ιστορικά 

στοιχεία για εργοδότες και εργαζόμενους. Την επιμέ-

λεια είχαν η κα Παπαγγελή (επιλογή τεκμηρίων) και 

η αρχιτέκτων κα Ερατώ Κουτσουδάκη (διαμορφώσεις). 

Από τις εκδηλώσεις της ΕΦΑ

Εκδρομή στην Ελευσίνα (21 Οκτωβρίου 2016)

To πρόγραμμα εκδηλώσεων του Γ΄ τετράμηνου 2016 

συμπεριελάμβανε και μια επανάληψη της επιτυχημέ-

νης εκδρομής μας του 2010 στην Ελευσίνα. Επικοι-

νωνήσαμε με την κα Καλ-

λιόπη Παπαγγελή, η 

οποία δέχτηκε προθυμό-

τατα να μας ξεναγήσει, 

την οποία και από την 

θέση αυτή ιδιαιτέρως ευ-

χαριστούμε. Η κα Πα-

παγγελή υπηρετεί στην 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυ-

τικής Αττικής, Πειραιώς 

και Νήσων ως Προϊστα-

μένη του Τμήματος Αρ-

χαιολογικών Χώρων που 

συμπεριλαμβάνει και την 

Ελευσίνα. Επίσης, πέραν 

του καθαρώς αρχαιολογι-

κού της έργου, ασχολείται 

και στηρίζει ενεργώς τη 

ζωή της σύγχρονης πό-

λης. Η εκδρομή έγινε στις 

21/10/2016, και η κα Πα-

παγγελή μας συνόδευσε 

στο λεωφορείο, όπου μας 

ανακοίνωσε ότι θα είχαμε 

και την δυνατότητα να 

επισκεφθούμε μια έκθεση 

για την βιομηχανική Ελευ-

σίνα, καθώς και ότι η πο-

ρεία της υποψηφιότητας 

της Ελευσίνας ως Πολιτι-

στική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης το 2021, βρισκόταν σε καλό δρόμο.

Το παρόν σημείωμα περιορίζεται στα της βιομηχανι-

κής Ελευσίνας. Για μια υπόμνηση της ξενάγησης στον 

αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο, οι ενδιαφερόμενοι 

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Η Κ. Παπαγγελή ξεναγεί τους «Φίλους» στον αρχαιολογικό χώρο 
της Ελευσίνας. Φωτ. Μ. Ιωαννίδου

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

Τ
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καθόσον υπάρχουν σχεδιασμοί για ενοποίηση βιομη-

χανικών και αρχαιολογικών χώρων, επαύξηση μουσει-

ακών χώρων, δημιουργία χώρων εκδηλώσεων κ.τ.ο. 

Τέλος, για τις νεώτερες βιομηχανίες που λειτουργούν 

συνεχώς μέχρι σήμερα [δηλαδή Πυρκάλ (τώρα: ΕΑΣ), 

Πετρόλα (τώρα ΕΛΠΕ), Ναυπηγεία Ελευσίνας, Χαλυ-

βουργική], οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες/τριες μπο-

ρούν να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες τους, όπου υπάρ-

χουν και πληροφορίες για την περίοδό τους στην 

Ελευσίνα. 

Ο Κύκλος της Ζυρίχης 
Κατά την πρώτη περίοδο δραστηριοποιείται στην 

Ελευσίνα ένας κύκλος επιχειρηματιών, οι περισσότε-

ροι από τους οποίους είχαν κάνει και σπουδές χημεί-

ας στην Ζυρίχη. Έχοντας γνώση των τεχνικών εξελί-

ξεων του εξωτερικού αλλά και διάθεση για ρίσκο, 

εκμεταλλεύτηκαν τις πρώτες ύλες του Θριασίου, και 

παρήγαγαν προϊόντα υψηλής ποιότητας που «προλά-

βαιναν τη ζήτηση» (όπως, π.χ. τσιμέντο κατάλληλο 

για beton-armé, φωτιστικό οινόπνευμα, χρώματα κ.ά.) 

και κυριάρχησαν για πολλά χρόνια στην αγορά. Οι 

επιχειρηματίες αυτοί ήσαν οι εξής: Νικόλαος Κανελ-

λόπουλος (1864-1936), Λεόντιος Οικονομίδης (1866-

1922), Αλέξανδρος Ζαχαρίου (1869-1938), Επαμει-

νώνδας Χαρίλαος (1874-1947), Ανδρέας Χατζηκυρι-

άκος (1876-1956). Στους παραπάνω μπορούν να 

προστεθούν και εξής δύο, οι οποίοι δραστηριοποιού-

Τα τεκμήρια συγκεντρώθηκαν από αυτοψίες στα εργο-

στάσια, προσφορές ειδικών συλλεκτών, δανεισμούς 

των ιδίων των βιομηχανιών, κ.ά. Εκτέθηκαν επίσης 

φωτογραφίες από τις βιομηχανικές μονάδες στην 

παρούσα κατάστασή τους. Η έκθεση πλαισιωνόταν 

και με πολλά οπτικοακουστικά μέσα. 

Η έκθεση διατασσόταν σε δύο επίπεδα του κτηρίου 

του Διοικητηρίου, το (υπερυψωμένο) ισόγειο και το 

(ημι)υπόγειο. Στην πρώτη αίθουσα του ισογείου, αμέ-

σως μετά την κλίμακα ανόδου, είχαν εκτεθεί –επάνω 

σε καθρέφτες– τα φωτογραφικά πορτραίτα και τα 

βιογραφικά στοιχεία των βιομηχάνων του λεγόμενου 

«Κύκλου της Ζυρίχης». Ακολουθούσαν δύο αίθουσες 

για τις απαρχές της βιομηχανίας και το εργατικό 

κίνημα, και κατόπιν, κάθε αίθουσα φιλοξενούσε και 

μια διαφορετική βιομηχανία, ξεκινώντας από τις πα-

λαιότερες (Ελαιουργείο, Τιτάν, κεραμοποιία/ελαιουρ-

γική/ρετσινάδικα, Βότρυς, Κρόνος, Ίρις). Στο υπό-

γειο, οι νεότερες και μεγαλύτερες (Πυρκάλ, Πετρόλα, 

Ναυπηγεία Ελευσίνας, Χαλυβουργική). Στους διαδρό-

μους υπήρχαν banners με ιστορικά στοιχεία. Στο τέλος 

υπήρχε ακουστική εγκατάσταση, με διάφορες αφηγή-

σεις εργαζομένων. 

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες συντομότατες πλη-

ροφορίες για τον «Κύκλο της Ζυρίχης» καθώς και για 

τις παλαιότερες βιομηχανίες (οι οποίες έχουν κλείσει, 

με εξαίρεση τον Τιτάνα), και των οποίων τα κτήρια 

επιτρέπουν εργασίες αποκατάστασης/επανάχρησης, 

νται στην περίοδο του μεσοπολέμου: Παύλος Σαντο-

ρίνης (1893-1986) και Μενέλαος Σακελλαρίου. 

Οι παλαιότερες βιομηχανίες 
Ελαιουργείο: Η πρώτη βιομηχανία που ιδρύθηκε στην 

Ελευσίνα, το 1872. Έγινε γνωστή αργότερα ως «Ελαι-

ουργείον και Σαπωνοποιείον Χαριλάου - Κανελλο-

πούλου». Η λειτουργεία του σταματά το 1970 και οι 

εγκαταστάσεις περιέρχονται στην Εθνική Τράπεζα. 

Βότρυς: Ιδρύεται το 1898 από τον Επαμεινώνδα Χαρί-

λαο και τον Λεόντιο Οικονομίδη. Το 1947 εξαγορά-

στηκε από τον Πρόδρομο Μποδοσάκη-Αθανασιάδη 

και το 1986 σταματά η λειτουργία της. Οι εγκατα-

στάσεις ανήκουν στο Ίδρυμα Μποδοσάκη. 

Τιτάν: Ιδρύεται το 1902 από τους Ανδρέα Χατζηκυ-

ριάκο, Λεόντιο Οικονομίδη, Νικόλαο Κανελλόπουλο 

και Αλέξανδρο Ζαχαρίου, και το 1911 μετατρέπεται 

σε ανώνυμη εταιρεία (με αποχώρηση του Ανδρέα 

Χατζηκυριάκου προς τα Τσιμέντα «ΗΡΑΚΛΗΣ»). Η 

Εταιρεία λειτουργεί συνεχώς από τότε, και έχει μετα-

τραπεί σε πολυεθνική (με τρία εργοστάσια στην Ελλά-

δα και δέκα στο εξωτερικό). Στο εργοστάσιο Ελευσί-

Οι «Φίλοι» στην είσοδο του Μουσείου Νεώτερης Ιστορίας Ελευσίνας Γ. Αμπατζόγλου. Φωτ. Η. Δημητρακόπουλος

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Η ξενάγηση των «Φίλων» στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. 
Φωτ. Η. Δημητρακόπουλος, Κ. Μοσχούρη

Οι «Φίλοι» στην έκθεση Άνθρωποι και Εργοστάσια - Βιομηχανική Ελευσίνα και Ο Κύκλος της Ζυρίχης. 
Φωτ. Μ. Ιαωαννίδου, Κ. Παπαγγελή

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν



52 53

μετάβασής μας εκεί μέσω της λεωφόρου Μεσογείων. 

Όπως λοιπόν μας ενημέρωσε η κ. Μπάνου, οι περι-

οχές αυτές αποτελούσαν στην αρχαιότητα την Ιωνική 

Τετράπολη, που περιλάμβανε τις αρχαίες πόλεις του 

Τρικόρινθου, του Μαραθώνα, της Οινόης και του 

Προβάλινθου που είχαν συνενωθεί θρησκευτικά δια-

τηρώντας κοινό ιερό. Η Τετράπολις θεωρείτο πατρίδα 

του Ίωνα, του μυθικού γενάρχη των Ιώνων. 

Μετά τον Μαραθώνα, ακολουθώντας τον δρόμο προς 

βορρά φθάσαμε στον αρχαιολογικό χώρο του Ραμνού-

ντα, τον καλύτερα διατηρημένο αρχαίο δήμο της Αττι-

κής, που εκτείνεται πάνω από τον Ευβοϊκό κόλπο. Η 

επίσκεψή μας στον χώρο ξεκίνησε με μια αναλυτική 

ενημέρωση από την κ. Μπάνου για την ιστορία του 

δήμου του Ραμνούντα και για τις ανασκαφές που 

έχουν γίνει εκεί. 

Το όνομα Ραμνούς προέρχεται από τον ράμνο, ακανθώ-

δη θάμνο που συναντάται στην περιοχή και ο οποίος 

θεωρείτο ότι είχε θεραπευτικές ιδιότητες. Οι έρευνες 

έχουν αποδείξει ότι η περιοχή του Ραμνούντα κατοι-

κείται συνεχώς από τη νεολιθική περίοδο. Ο οργανω-

μένος και επισκέψιμος σήμερα αρχαιολογικός χώρος 

με θέα προς την Εύβοια κατείχε στην αρχαιότητα 

στρατηγική θέση για τη ναυσιπλοΐα της περιοχής 

και αποτελούσε ισχυρό οχυρό της Αθήνας. Σήμερα ο 

χώρος έχει χαρακτηρισθεί για την προστασία του ως 

ζώνη Α στην οποία απαγορεύεται η δόμηση. 

Η αρχαίος δήμος είχε, την περίοδο της ακμής του, 

ισχυρό φρούριο που περιέβαλε τον οικισμό, θέατρο, 

γυμνάσιο, μικρά ιερά, καθώς και τον περίφημο ναό της 

Νέμεσης, που αποτελούσε το σημαντικότερο ιερό της 

θεότητας στον ελλαδικό χώρο. 

Η Νέμεση μοιάζει πολύ με την Άρτεμη και ίσως να 

αντιπροσώπευε μια τοπική της μορφή. Είναι αγροτική 

θεά που φροντίζει για την κατανομή των βοσκοτόπων, 

μεριμνά για την ισορροπία και την διατήρηση της 

αγροτικής τάξης και αυτή η ιδιότητά της ταιριάζει 

με το χώρο του Ραμνούντα, την ήμερη, ηλιόλουστη 

ακτή και την πραότητα των μορφών. Όταν όμως 

κάποιος διαταράξει την τάξη και το μέτρο και έτσι την 

προσβάλλει, αυτή εκδικείται την ύβριν, δηλαδή την 

απαίτηση για κάτι που ξεφεύγει από το μέτρο. Μέχρι 

νας σήμερα παράγεται άσπρο τσιμέντο και κονιάματα 

με εισαγωγή πρώτων υλών. 

Κρόνος: Ιδρύεται το 1922. Τα κτήριά της, που μελέτη-

σε ο πολιτικός μηχανικός και φυσικός Παύλος Σαντο-

ρίνης, έχουν έντονο κατασκευαστικό ενδιαφέρον. Δύο 

εξ αυτών (δηλαδή ο πύργος απόσταξης και το διώροφο 

κτίσμα διοίκησης, χημείου και κατοικίας) έχουν ιδι-

αίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και έχουν κηρυχθεί 

διατηρητέα. Έκλεισε το 1986. Οι εγκαταστάσεις 

ανήκουν στην εταιρεία Αρμονία ΑΕ. 

Ίρις: Ιδρύεται το 1925 από τον χημικό μηχανικό 

Μενέλαο Σακελλαρίου. Έκλεισε λίγο πριν το 1970. 

Από τις εγκαταστάσεις έχουν απομείνει τρία κτήρια 

και η καπνοδόχος, ενώ σε μέρος του οικοπέδου έχουν 

κτισθεί συγκροτήματα εργατικών κατοικιών. 

Την –δίωρη– ξενάγηση στην έκθεση ανέλαβε και πάλιν 

η κα Παπαγγελή, με την ίδια πληρότητα, ενάργεια 

και καλή διάθεση, όπως και στην προηγηθείσα του 

αρχαιολογικού χώρου και μουσείου. Στο μεταξύ ανα-

κοινώθηκε η τελική επιλογή της Ελευσίνας ως μια από 

τις τρεις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για 

το 2021. Οι «Φίλοι» απεκόμισαν μια ολοκληρωμένη 

εικόνα για τον ιδιαίτερο χώρο της Ελευσίνας, και 

εύχονται στην –ακούραστη– κα Παπαγγελή καθώς 

και στην πόλη της Ελευσίνας κάθε επιτυχία στην 

προετοιμασία και διεξαγωγή των πολυάριθμων εκδη-

λώσεων για τον θεσμό. 

Μηνάς Φύτος

Η εκδρομή στον Ραμνούντα (10 Νοεμβρίου 2016)

Ξεκινήσαμε για την εκδρομή μας στον Ραμνούντα, μια 

ηλιόλουστη μέρα του Νοεμβρίου. Είχαμε την τύχη να 

έχουμε συνοδό μας από την αρχή της εκδρομής την 

προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αττικής 

αρχαιολόγο Δρ Ελένη Μπάνου, η οποία όχι μόνον μας 

ξενάγησε στο αρχαιολογικό χώρο του Ραμνούντα, αλλά 

μας έδωσε και πολλές πληροφορίες για τις περιοχές 

της βορειοανατολικής Αττικής κατά τη διάρκεια της 

ας οδού που οδηγούσε στο δήμο του Ραμνούντα, 

περνούσε μπροστά από το ιερό της Νέμεσης και 

κατέληγε στο φρούριο. Στις δύο πλευρές της οδού 

βρέθηκαν πολυτελείς ταφικοί περίβολοι των κλασικών 

χρόνων, που έφεραν αξιόλογα επιτύμβια ανάγλυφα, 

ναΐσκοι και στήλες. Περπατώντας κατά μήκος της 

οδού αυτής φθάσαμε στο χώρο του ιερού που είχε 

διαμορφωθεί κατάλληλα, 

για την έδραση των ναών 

με την κατασκευή τεχνη-

τού ανδήρου που στηρί-

ζεται σε ισχυρά ισοδομικά 

αναλήμματα του 5ου αι., 

στα βόρεια και ανατολι-

κά. Στο ιερό σώζονται τα 

ερείπια δύο ναών, του με-

γάλου ναού της Νέμεσης 

και ενός μικρού στα νότια 

αυτού. 

Ο μικρός ναός, παλαιότε-

ρος του μεγάλου, χτίσθη-

κε στις αρχές του 5ου αι. 

με πολυγωνική τοιχοδο-

μία, χωρίς κολώνες στην 

πρόσοψη. Ο ναός αυτός, 

που από πολλούς αποδί-

δεται στη θεά Θέμιδα, 

διατηρήθηκε μέχρι τον 4ο 

μ.Χ. αι. και αποτελούσε 

το θησαυροφυλάκιο του 

μεγάλου ναού της Νέμε-

σης. Στο εσωτερικό του 

βρέθηκαν διάσημα γλυ-

πτικά έργα μεταξύ των 

οποίων το άγαλμα της 

θεάς Θέμιδος του 3ου αι. 

π.Χ, από πεντελικό μάρ-

μαρο, το οποίο σήμερα βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαι-

ολογικό Μουσείο. 

Ο μεγάλος ναός της Νέμεσης, από ντόπιο μάρμαρο, 

κτίστηκε μετά τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., και απο-

δίδεται στον αρχιτέκτονα του Θησείου. Είναι δωρικός 

και σήμερα η Νέμεση είναι συνδεδεμένη μεταφορικά 

με τη θεία δίκη.

Είναι πολύ διαδεδομένη η άποψη ότι η ίδρυση της 

λατρείας της Νέμεσης στο Ραμνούντα συνδέεται με 

τα Περσικά. Σύμφωνα με τον Παυσανία, όταν οι 

Πέρσες αποβιβάσθηκαν στον Μαραθώνα το 490 π.Χ., 

πιστεύοντας αλαζονικά ότι θα κυριέψουν την Αθήνα, 

έφεραν μαζί τους μεγάλο 

όγκο παριανού μαρμάρου, 

για να κάνουν τρόπαιο. Η 

οργή της θεάς τους εμπό-

δισε να νικήσουν στον Μα-

ραθώνα. Από το μάρμαρο 

που είχαν φέρει, ο Φειδί-

ας φιλοτέχνησε το άγαλ-

μα της Νέμεσης που κο-

σμούσε τον αρχαϊκό πώ-

ρινο ναό της θεάς. 

Ο δήμος και το ιερό ακ-

μάζουν μέχρι τους ελλη-

νιστικούς χρόνους, οπότε 

αρχίζει η παρακμή. Το 

ιερό είδε κάποια ακμή στα 

χρόνια του πλούσιου σο-

φιστή Ηρώδη του Αττι-

κού, στον οποίο αποδίδε-

ται η επισκευή του ναού. 

Ο τόπος εγκαταλείπεται 

σταδιακά, αλλά μέχρι τον 

4ο αι. μ.Χ. οι ναοί της 

Νέμεσης εξακολουθούν 

να διατηρούνται. 

Οι πρώτες ανασκαφές 

στον Ραμνούντα έγιναν 

από τους Dilettanti το 

1813 και από τον Δ. Φίλιο 

το 1880. Από το 1975 ως 

σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος του Ραμνούντα ανα-

σκάπτεται και μελετάται συστηματικά με χρηματοδό-

τηση της Αρχαιολογικής Εταιρείας υπό τη διεύθυνση 

του Βασίλειου Πετράκου. 

Οι ανασκαφές έφεραν στο φως και τμήμα της αρχαί-

Ξενάγηση των «Φίλων» στον αρχαιολογικό χώρο του Ραμνούντα 
από την Ε. Μπάνου. Φωτ. Η. Δημητρακόπουλος

Ο Ναός της Νέμεσης. Φωτ. Κ. Μοσχούρη
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τις τελευταίες δεκαετίες του 5ου π. Χ. αιώνα. Προο-

ρισμός του ήταν η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσι-

πλοΐας από την Εύβοια στην Αθήνα. Ιδιαίτερη σημα-

σία αποκτά με την παρουσία των εφήβων –νεοσύλ-

λεκτων στρατιωτών– οι οποίοι στα χρόνια του Αρι-

στοτέλη «περιπολούσι την χώραν και διατρίβουσιν εν 

τοις φυλακτηρίοις». Ο 

εξωτερικός περίβολος του 

φρουρίου, μήκους 800 μ., 

έχει είσοδο από τον νότο 

και προστατεύεται από 

δύο ορθογώνιους πύργους 

εκατέρωθεν της πύλης. Ο 

οικισμός, στο εσωτερικό 

του περιβόλου, έχει ανα-

σκαφεί από τον Β. Πετρά-

κο. Ανάμεσα στα δημόσια 

και ιδιωτικά κτήρια που 

έχουν βρεθεί ξεχωρίζουν 

το θέατρο, το γυμνάσιο 

και η αγορά του δήμου. 

Στην κορυφή του λόφου 

–εντός μικρότερου εσω-

τερικού οχυρωματικού 

περιβόλου– υπήρχαν οι 

στρατιωτικές εγκαταστά-

σεις. Από ψηλά είδαμε τα 

δύο μικρά λιμάνια στην 

παραλία κάτω από το 

φρούριο – το ανατολικό 

και το δυτικό.

Η επίσκεψή μας στον αρ-

χαιολογικό χώρο ολοκλη-

ρώθηκε με την ξενάγησή 

μας από την κ. Μπάνου 

στο στεγασμένο κτίσμα, 

που περιλαμβάνει τα ση-

μαντικότερα από τα ευρή-

ματα της περιοχής. Στο χώρο δεσπόζει η αποκατά-

σταση του εντυπωσιακού θριγκού του ναού της Νέμε-

σης από θραύσματα που βρέθηκαν διασκορπισμένα 

στο έδαφος. Κατά μήκος των περιμετρικών τοίχων 

περίπτερος με 6 κίονες στις στενές και 12 κίονες στις 

μακρές πλευρές. Το τμήμα κάτω από τα κιονόκρανα 

έμεινε ατελείωτο, πιθανώς εξαιτίας έλλειψης πόρων. 

Έτσι οι κίονες δεν απέκτησαν ποτέ ραβδώσεις ενώ ο 

στυλοβάτης και οι βαθμίδες του δεν λαξεύθηκαν ποτέ 

ολοκληρωτικά. Στο εσωτερικό του ναού φυλασσόταν 

το περίφημο άγαλμα της 

θεάς, από παριανό μάρ-

μαρο, έργο του μαθητή 

του Φειδία, Αγοράκριτου. 

Η μορφή του αγάλματος, 

από το οποίο σώζονται 

εκατοντάδες κομμάτια, 

έγινε γνωστή χάρις στις 

έρευνες του αρχαιολόγου 

Γιώργου Δεσπίνη. Η βάση 

του αγάλματος, από ντό-

πιο μάρμαρο και ελευσι-

νιακό λίθο στο εσωτερικό 

της, έφερε ανάγλυφη δια-

κόσμηση που απεικονίζει 

την παρουσίαση της Ελέ-

νης από τη θετή της μητέ-

ρα, τη Λήδα, στην πραγ-

ματική της μητέρα, τη 

Νέμεση. Η βάση αυτή, 

που αποτελείται από εκα-

τοντάδες κομμάτια που 

βρέθηκαν διασκορπισμέ-

να, έχει αποκατασταθεί 

χάρις στις επίμονες προ-

σπάθειες των τελευταίων 

χρόνων από ομάδα ερευ-

νητών υπό τον Βασίλειο 

Πετράκο.

Στο ανατολικό μέρος του 

ανδήρου σώζονται τα ερεί-

πια του απαραίτητου για 

τη λατρεία βωμού, μνημειώδους, όπως δείχνει το 

μέγεθος της θεμελίωσής του, αλλά άγνωστης μορφής. 

Από ψηλά και μακριά είδαμε το φρούριο του Ραμνού-

ντα, σε λόφο πάνω από τον Ευβοϊκό κόλπο, κτισμένο 

του κτίσματος εκτίθενται γλυπτά από ταφικά μνημεία 

της αρχαίας οδού, ενώ στο κέντρο της αίθουσας είχα-

με την ευκαιρία να θαυμάσουμε από κοντά τη βάση 

του αγάλματος της Νέμεσης, που έχει συναρμολογη-

θεί από θραύσματα χωρίς συνδετικό υλικό.

Γεμάτοι πλούσιες εντυπώσεις, κατευθυνθήκαμε μετά 

το τέλος της επίσκεψης, 

προς την παραλία του 

Μαραθώνα όπου απο-

λαύσαμε ένα γεύμα με 

θαλασσινά πριν από την 

αναχώρησή μας για την 

Αθήνα. 

Μαίρη Ιωαννίδου 

Εκδρομή στη Θήβα 
(18 Νοεμβρίου 2016)

Στις 18 Νοεμβρίου 2016 

πραγματοποιήθηκε για 

δεύτερη φορά εκδρομή 

των «Φίλων» στη Θήβα, 

με κύριο προορισμό το 

«νέο» Αρχαιολογικό Μου-

σείο της πόλης, αφού 

αρκετά Μέλη μας δεν 

μπόρεσαν να εξασφαλί-

σουν θέση στην πρώτη 

μας επίσκεψη (στις 23 

Σεπτεμβρίου) λόγω πλη-

ρότητας που άγγιζε το 

100%. 

Στη δεύτερη αυτή εκδρο-

μή δεν κατέστη δυνατή η 

επίσκεψη και στο Καβεί-

ριο Ιερό, όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί, αφού ο 

δρόμος προς το Ιερό ήταν αδιάβατος από τις βροχές 

των προηγούμενων ημερών.

Να πούμε εδώ, ότι το Καβείριο, που βρίσκεται επτά 

χιλιόμετρα δυτικά των Θηβών, θεωρείται από τα 

σημαντικότερα Ιερά του Αρχαίου Κόσμου. Λειτούρ-

γησε από το 550 π.Χ. μέχρι τα χρόνια του Μεγάλου 

Θεοδοσίου, δηλαδή ως το τέλος του 4ου αι. μ.Χ., ενώ 

το θέατρο είχε ιδρυθεί σε παλαιότερη εποχή (~ 8ος 

αι. π.Χ.). Ήταν συγχρόνως θέατρο και τόπος λα-

τρείας (Ναός), όπου λα-

τρευόταν κυρίως ο Θεός 

Κάβειρος και ο γιός του 

«παίς». Δυστυχώς ο δρό-

μος, που ενώνει την Θήβα 

με το Ιερό μόνο με ευνοϊ-

κές καιρικές συνθήκες εί-

ναι προσπελάσιμος, πράγ-

μα που είχε γίνει στην πρώ-

τη εκδρομή.

Αντί, λοιπόν, του Ιερού 

των Καβείρων είχαμε την 

ευκαιρία (μετά την επί-

σκεψη μας στο Μουσείο) 

να ξεναγηθούμε στα κα-

τάλοιπα μιας Μεσοβυζα-

ντινής Συνοικίας, όπως 

έχουν διατηρηθεί στον 

υπόγειο χώρο κάτω από 

το Δικαστικό Μέγαρο Θη-

βών, έξω από την Μυκη-

ναϊκή Ακρόπολη.

Στον εντυπωσιακό (και 

εκπαιδευτικό) αρχαιολο-

γικό χώρο βλέπει κανείς 

τμήμα μιας οργανωμένης 

Συνοικίας των μεσοβυ-

ζαντινών χρόνων με τους 

δρόμους της, τον κοιμη-

τηριακό Ναό της, τους 

τάφους κ.λπ., τα οποία ο 

επισκέπτης διασχίζει σε 

συγκεκριμένη διαδρομή. Στο χώρο υπάρχει άφθονο 

ενημερωτικό υλικό καθώς και προθήκες με τα ευρή-

ματα των ανασκαφών.

Και τώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, το 

Καβείριο Ιερό Θηβών.
Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Oι «Φίλοι» ξεναγούνται από την Ε. Τσώτα στο νέο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Τμήμα του εξωτερικού περιβόλου του φρουρίου του Ραμνούντα.
Φωτ. Μ. Ιωαννίδου

Oι «Φίλοι» ατενίζουν από μακριά το φρούριο του Ραμνούντα 
Φωτ. Μ. Ιωαννίδου
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σείου Θηβών και των πρώτων αρχαιολογικών ερευνών 

στην περιοχή, οι μύθοι που σχετίζονται με τη Βοιωτία 

και η πνευματική ακτινοβολία της από την αρχαιότη-

τα έως και τη σύγχρονη εποχή, με ιδιαίτερη αναφορά 

στις τραγωδίες του Θηβαϊκού μυθολογικού κύκλου.

Η ξενάγηση στα εκθέματα του Μουσείου, καθώς και 

στον στεγασμένο αρχαιο-

λογικό χώρο στα θεμέλια 

του, όπου διατηρείται 

τμήμα οικίας της 3ης χιλι-

ετίας, τάφοι του 17ου αι. 

π.Χ., καθώς και η θεμελί-

ωση του μυκηναϊκού τεί-

χους της Καδμείας (13ος 

αι. π.Χ.) πραγματοποιή-

θηκε από την Αρχαιολόγο 

της Εφορείας Αρχαιοτή-

των Βοιωτίας κα Εύη 

Τσώτα, με την οποία 

είχαμε την τύχη να ξενα-

γηθούμε και στη Μεσοβυ-

ζαντινή Συνοικία.

Τις αρχαιολογικές περι-

πλανήσεις των «Φίλων» 

στην πάντα ενδιαφέρου-

σα πόλη των Θηβών με 

την συγκλονιστική και 

διαχρονική ιστορία της 

από την αρχαιοτάτη επο-

χή, ακολούθησε ένα απο-

λαυστικό γεύμα σε εστια-

τόριο της περιοχής «το 

Τζάκι» μέσα σε ένα κατα-

πράσινο περιβάλλον.

Η επιστροφή στην Αθήνα 

έγινε αργά το απόγευμα.

Ελένη Κλαδάκη-Βρατσάνου

οποίο φιλοξενεί πλήθος αντικειμένων (εκθεσιακός 

χώρος 1.000 τ.μ.) αντιπροσωπευτικών των χιλιετι-

ών της συνεχούς ανθρώπινης δραστηριότητας στη 

Βοιωτία.

Το νέο υπερσύγχρονο κτήριο κατασκευάστηκε σε σχέ-

δια του Αρχιτέκτονα κ. Μ. Σουβατζίδη, με ενοποίηση 

των κτηρίων που προϋ-

πήρχαν, γύρω από ένα 

κεντρικό Αίθριο («παλιό» 

Μουσείο).

Στη βάση του κτηρίου 

υπάρχει επισκέψιμος ανα-

σκαφικός χώρος, ενώ συ-

ντηρήθηκε και έγινε επι-

σκέψιμος πλέον και ο με-

σαιωνικός πύργος (στην 

αυλή του Μουσείου), που 

ανήκει στην οχύρωση της 

Φραγκοκρατούμενης Θή-

βας και κτίστηκε το 1278 

από τον Νικόλαο Β΄ Σέντ-

Ομέρ.

Ο εκθεσιακός χώρος 

(εκτός των 1.000 τ.μ. 

υπάρχουν και 1.390 τ.μ. 

ημιυπαίθριων και 1.750 

τ.μ. υπαίθριων χώρων για 

αρχαιότητες που δεν επη-

ρεάζονται από τις καιρι-

κές συνθήκες) αναπτύσ-

σεται σε δύο διαφορετικά 

επίπεδα λόγω της ανά-

γκης διατήρησης του φυ-

σικού ανάγλυφου στο δυ-

τικό πρανές του λόφου 

της Καδμείας.

Η νέα έκθεση διαρθρώνε-

ται σε δεκαοκτώ ενότη-

τες, έντεκα από τις οποίες ακολουθούν χρονολογική 

σειρά από την παλαιολιθική εποχή έως την ίδρυση 

του νέου ελληνικού Κράτους. Σε ξεχωριστές ενότητες 

παρουσιάζονται η ιστορία του Αρχαιολογικού Μου-

κε τα έτη 2001-2002, με πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, 

προϊστορικός οικισμός που ανήκει στην τελική νεολι-

θική περίοδο (4500-3000 π.Χ.) και στην Πρώιμη 

εποχή του Χαλκού. Κατασκευάσθηκαν αντιστρεπτά 

στέγαστρα για την προστασία του και είναι σήμερα 

επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος.

Ο οικισμός τον οποίο επισκεφθήκαμε έχει διάμετρο 

100-120 μ. και ύψος 6 μ. περίπου. Περιβάλλεται από 

2 λιθόκτιστους κυκλοτερείς περιβόλους, σε ομόκεντρη 

διάταξη, με έντονη κλίση στην εσωτερική πλευρά. Εσω-

τερικά των αναλημματικών περιβόλων ανασκάφηκε και 

τρίτος περίβολος ο οποίος δημιουργούσε άνδηρα για 

κατοικίες και κατασκευές 

(εστίες, θολωτούς φούρ-

νους). Τα θεμέλια των 

τοίχων ήταν λίθινα ενώ η 

στέγη πρέπει να ήταν από 

βούρλα της λίμνης πάνω 

σε ξύλινο σκελετό. Ο κ. 

Τουφεξής μας εξήγησε 

και τον τρόπο αποκατά-

στασης των λίθινων περι-

βόλων, με αφαίρεση του 

χώματος ανάμεσα στις 

πέτρες και αντικατάστα-

ση του με ειδικό κονίαμα 

που να εξασφαλίζει την 

δομική στατικότητα των 

τοίχων. Η διασπορά της κεραμεικής του οικισμού 

κάλυπτε έκταση 20 στρεμμάτων. Βρέθηκαν ακόμη 

εργαλεία από πυριτόλιθο, λίθινοι πελέκεις, λίθινες 

χάνδρες και οστέινα αντικείμενα.

Η επίσκεψη στην Παλαιόσκαλα καθώς και η ξενάγηση 

του κ. Τουφεξή ενθουσίασε τους «Φίλους», πολλοί 

από τους οποίους δεν είχαν επισκεφθεί ποτέ οικισμό 

αυτής της περιόδου.

Μετά την Παλαιόσκαλα το πρόγραμμα περιελάμβανε 

επίσκεψη στο Νέο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Το 

Μουσείο είναι κτισμένο στην περιοχή Μεζούρλο, σε 

μία πευκόφυτη έκταση 54 στρεμμάτων που παρα-

χωρήθηκε από τον Δήμο Λάρισας στο Υπουργείο 

Πολιτισμού. 

Εκδρομή στους Νομούς Λάρισας, Τρικάλων και 
Καρδίτσας (9-11 Ιουνίου 2016)

Η τριήμερη εκδρομή της ΕΦΑ αποφασίσθηκε να γίνει 

στους νομούς Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας, 

προορισμοί που, αν και όχι ιδιαίτερα ελκυστικοί για 

τους πολλούς, είχαν το προνόμιο να γνωρίσουν στους 

«Φίλους» αρχαιολογικούς τόπους και νεόδμητα Μου-

σεία, τα οποία ήταν και παραμένουν εντελώς άγνωστα 

σε πολλούς.

Ξεκινήσαμε την Πέμπτη 9 Ιουνίου. Μετά από μία 

σύντομη στάση στα Καμμένα Βούρλα, φθάσαμε στο 

χωριό Στεφανοβίκι Μαγ-

νησίας, όπου μας περίμε-

νε ο κ. Κ. Τουφεξής, Τμη-

ματάρχης της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Λάρισας, 

για επίσκεψη στον νεολι-

θικό οικισμό Παλαιόσκα-

λα Αγιάς, στην ανατολική 

όχθη της λίμνης Κάρλας 

(αρχ. Βοιβηίς) η οποία 

αποξηράνθηκε το 1961-

62. Ο κ. Τουφεξής άρχισε 

την ομιλία του εξηγώντας 

μας την γεωφυσική μορ-

φολογία της περιοχής. Το 

όρος Μαυροβούνι στα 

ανατολικά της λίμνης, μαζί με τον Κίσσαβο προς Β. 

και το Πήλιο προς Ν. αποκόπτουν την Θεσσαλική 

πεδιάδα από το Αιγαίο πέλαγος και δημιούργησαν 

ήδη από την αρχαιότητα κατάλληλες συνθήκες κατοί-

κησης και ανάπτυξης μικροοικονομίας. Παντού υπάρ-

χουν εδαφικά εξάρματα, γήλοφοι 3-5 μ., οι λεγόμενες 

μαγούλες με ίχνη κατοίκησης από την νεολιθική αλλά 

και την μυκηναϊκή εποχή. Η αποξήρανση της λίμνης 

Κάρλας είχε σοβαρότατες περιβαλλοντικές αλλά και 

οικονομικές και δημογραφικές συνέπειες. Γι’ αυτό 

κατασκευάστηκε ένας μεγάλος ταμιευτήρας (40.000 

στρεμμάτων) με αποτέλεσμα η ζωή της λίμνης σήμε-

ρα να έχει κατά ένα μέρος αποκατασταθεί. Κατά την 

διάρκεια της κατασκευής του ταμιευτήρα ανασκάφη-

Ξενάγηση των «Φίλων» στον νεολιθικό οικισμό Παλαιόσκαλας Αγιάς 
από τον Κ. Τουφεξή. Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Εξωτερική άποψη του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών.
Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. Πήλινη λάρνακα από το μηκυναϊκό 
νεκροταφείο της Τανάγρας. Φωτ. Κ. Μοσχούρη
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μπούμε, το γνωστό Μπεζεστένι, αγορά υφασμάτων 

που κτίσθηκε από τους Οθωμανούς στα τέλη του 15ου 

αι. στο κεντρικότερο σημείο του λόφου και ήταν σε 

χρήση μέχρι τον 19ο αι. Η περιοχή του Λόφου του 

Φρουρίου αποτελούσε τον Τρανό Μαχαλά, τη μονα-

δική ελληνική συνοικία στην πρώιμη Τουρκοκρατία. 

Η δεύτερη ημέρα της εκδρομής ξεκίνησε με επίσκεψη 

στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας το οποίο περι-

λαμβάνει την γνωστή συλλογή του ζεύγους Γ. και Λ. 

Γουργιώτη (1974) αλλά στεγάσθηκε πρόσφατα (2008) 

σε ένα ωραιότατο παραδοσιακό κτίριο που παραχωρή-

θηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Υπουργείο 

Πολιτισμού. Η επανέκθεση του παλαιού υλικού αντα-

νακλά τις σύγχρονες μουσειολογικές αντιλήψεις και 

αναδεικνύει την πολιτισμική ταυτότητα της Λάρισας 

και της ευρύτερης περιοχής του 19ου αι. και το πρώτο 

μισό του 20ού αι. Η επίσκεψη ήταν μία ευχάριστη 

έκπληξη για τους «Φίλους», οι οποίοι ευχαριστήθηκαν 

ιδιαίτερα και με την παρουσίαση του χώρου από την 

Διευθύντρια του Μουσείου κα Φανή Καλοκαιρινού.

Ο δεύτερος προορισμός της ημέρας ήταν τα Τρίκαλα. 

Στην εποχή της Τουρκοκρατίας η πόλη εξελίχθηκε 

σε σημαντικό οικονομικό και πνευματικό κέντρο, γεγο-

νός που φαίνεται στα μνημεία της πόλης, Κάστρο, 

λουτρά και τζαμιά όπως το τέμενος του Οσμάν Σαχ 

(16ος αι.) ανηψιού του Σουλτάνου Σουλεϊμάν του 

Μεγαλοπρεπούς, το γνωστό ως «Κουρσούμ Τζαμί». 

Χάρη στην συνδρομή της Προϊσταμένης της Εφορεί-

ας Αρχαιοτήτων Τρικάλων κας Κρυσταλλίας Μαντζα-

διακρίνονται 3 οικοδομικές φάσεις. Το θέατρο ήταν 

ορατό στο ανώτερο μέρος του μέχρι τον 19ο αι., 

ωστόσο ύστερα από το σεισμό του 1862 καλύφθηκε 

από τα ερείπια των πλινθόκτιστων σπιτιών. Οι ανα-

σκαφές για την αποκάλυψη του άρχισαν το 1910 από 

τον τότε Έφορο Αρχαιοτήτων Απ. Αρβανιτόπουλο. 

Το 2000 ολοκληρώθηκε ευρύτατο πρόγραμμα απαλ-

λοτριώσεων και σήμερα είναι ενταγμένο στο «Διάζω-

μα».

Μετά το Μεγάλο Θέατρο επισκεφθήκαμε το Μικρό 

Θέατρο στις ΝΔ υπώρειες του λόφου Πευκάκιο. Η 

κατασκευή του ανάγεται στο β΄ μισό του 1ου αι. π.Χ.. 

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η κατασκευή του συν-

δέεται με την γιορτή των «Ελευθερίων» κατά την 

διάρκεια της οποίας παράλληλα με την διεξαγωγή 

αθλητικών και ιππικών αγώνων δίνονταν θεατρικές 

και μουσικές παραστάσεις.

Μετά το Μικρό Θέατρο ανηφορίσαμε στον Λόφο του 

Φρουρίου Λάρισας, που αποτέλεσε θέση συνεχούς 

κατοίκησης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η κα 

Σδρόλια, παρά τον φόρτο εργασίας της, είχε την καλο-

σύνη να μείνει μαζί μας μέχρι αργά το απόγευμα και 

να μας ξεναγήσει. Καταρχήν στην Παλαιοχριστιανική 

Βασιλική του Αγίου Αχιλλίου (9ο αι. μ.Χ.), η οποία 

κτίσθηκε πάνω στον τάφο του πρώτου Μητροπολίτου 

και πολιούχου της πόλης, του Αγίου Αχιλλίου (4ος αι. 

μ.Χ.), καθώς και σε παρακείμενο παλαιοχριστιανικό 

λουτρό και σε μικρό μεσοβυζαντινό ναό του 12ου 

αι. μ.Χ. Από μακριά είδαμε, χωρίς να μπορούμε να 

νά, η κα Ευαγγελία Ντάφη, αρχαιολόγος της Εφορεί-

ας, ανέλαβε να μας ξεναγήσει στο τζαμί μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών ανάδειξης και αποκατά-

στασής του. Πρόκειται για μεγαλοπρεπές, κυβόσχημο 

κτήριο που καλύπτεται από μεγάλο θόλο, με κιονο-

στήρικτο προστώο και μιναρέ και θεωρείται έργο του 

γνωστού αρχιτέκτονα Σινάν. Ο ογκώδης ημισφαιρικός 

τρούλλος του ήταν καλυμμένος εξωτερικά με μολυ-

βδόφυλλα, απ’ όπου και το όνομα του (Κουρσούμ 

Τζαμί). Το Οθωμανικό λουτρό, χαμάμ, που βρίσκεται 

ακριβώς δίπλα, απετέλεσε τμήμα του συγκροτήματος 

των πρώην φυλακών Τρικάλων (τέλη 19ου αι.) και 

αποκαλύφθηκε πρόσφατα εμπλουτίζοντας την τοπο-

γραφία του συγκροτήματος. Θεωρείται σύγχρονο 

χρονολογικά με το παρακείμενο τέμενος.

Οι «Φίλοι» περιφέρθηκαν για λίγο στην πόλη των 

Τρικάλων, θαύμασαν την ωραία σιδερένια γέφυρα του 

Ληθαίου ποταμού, δίπλα στην Κεντρική πλατεία, που 

κατασκευάστηκε το 1886 από γαλλική εταιρεία και στη 

συνέχεια κατευθύνθηκαν στο Κάστρο των Τρικάλων. 

Όπως μας εξήγησε η κα Ντάφη, το Κάστρο έλαβε 

την σημερινή του μορφή στην Οθωμανική περίοδο 

οπότε έγιναν εκτεταμένες εργασίες που ενσωμάτω-

σαν μεγάλα τμήματα της βυζαντινής οχύρωσης. Στη 

δυτική πλευρά εντοπίζονται και τμήματα οχύρωσης 

της ακρόπολης της αρχαίας Τρίκκης. Η καίρια θέση 

του Κάστρου που ήλεγχε τα περάσματα προς την 

Μακεδονία, την Ήπειρο και την υπόλοιπη Θεσσαλία, 

το καθιστούσε από τα σημαντικότερα της ευρύτερης 

Η έκθεση αρθρώνεται σε 11 ενότητες και παρουσιάζει 

αντιπροσωπευτικά ευρήματα του θεσσαλικού πολιτι-

σμού από την Παλαιολιθική Εποχή έως και τον 19ο 

αι. Την ξενάγηση των «Φίλων» ανέλαβαν κατά σειράν 

ο κ. Γ. Τουφεξής, η κα Στυλιανή Κατακούτα και η 

κα Σταυρούλα Σδρόλια, Προϊσταμένη της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Μετά από μία σύντομη ξεκούραση στο ξενοδοχείο, 

το απόγευμα ήταν αφιερωμένο στις αρχαιότητες στην 

πόλη της Λάρισας. Πρώτα επισκεφθήκαμε το Αρχαίο 

Θέατρο δίπλα από το ξενοδοχείο μας, όπου μας περί-

μενε η αρχαιολόγος της Εφορείας κα Σοφία Καρα-

πάνου. Το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, από τα σημα-

ντικότερα του ελληνικού χώρου, του 3ου π.Χ. αι. 

κατασκευάσθηκε στις υπώρειες του λόφου Φρούριο, 

όπου βρισκόταν η οχυρωμένη ακρόπολη της αρχαίας 

πόλης. Στους πρώτους αιώνες λειτουργίας του χρη-

σιμοποιήθηκε και για τις συνελεύσεις του Κοινού των 

Θεσσαλών. Στο τέλος του 1ου αι. π.Χ., μετατράπηκε 

σε ρωμαϊκή αρένα και με αυτή τη μορφή συνέχισε να 

λειτουργεί μέχρι το τέλος του 3ου αι. μ.Χ. Το Θέατρο 

που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, είναι κτισμένο απο-

κλειστικά από μάρμαρο (αρχαίο λατομείο στο Καστρί 

Αγιάς) με πλούσιο πλαστικό διάκοσμο. Το διάζωμα, 

πλάτους 2 μ., χώριζε το κοίλο στο κάτω ή κυρίως 

θέατρο και στο επιθέατρο, το μεγαλύτερο μέρος του 

οποίου έχει καταστραφεί. Το καλύτερα διατηρημένο 

τμήμα του θεάτρου είναι η σκηνή (αποτελείται από 4 

δωμάτια με 3 εισόδους ανάμεσα τους ) και σ’ αυτή 
Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας (αριστερά) και ξενάγηση των Φίλων στο Κουρσούμ Τζαμί Τρικάλων από την Ε. Ντάφη (δεξιά).

Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano, Κ. Μοσχούρη

Ξενάγηση των Φίλων στο Νέο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας από τη Σ. Κατακούτα (αριστερά) και το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας (δεξιά). 
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano, Κ. Μοσχούρη
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Η ωραιότερη εμπειρία της εκδρομής ήταν η επίσκεψη 

στον αρχαϊκό Ναό του Απόλλωνα, στο χωριό Μητρό-

πολη, όπου είχαμε την μεγάλη τύχη να ξεναγηθούμε 

από τον ίδιο τον ανασκαφέα του χώρου, τον κ. Δημή-

τριο Ιντζεσίλογλου, Επίτιμο Έφορο Αρχαιοτήτων, ο 

οποίος μετακινήθηκε από τον Βόλο ειδικά για μας. Η 

όλη ανάδειξη του χώρου, με ωραίο στέγαστρο και 

προσεγμένο περιβάλλοντα χώρο είναι εντυπωσιακή. 

Η αρχαία Μητρόπολη ήταν από τα σπουδαιότερα 

αστικά κέντρα της Θεσσαλίας κατά τους ελληνιστι-

κούς χρόνους. Στον σημερινό αρχαιολογικό χώρο 

μέχρι το 1994 υπήρχε ένας χαμηλός λόφος, ύψους 2 

μ. περίπου, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε, δημιουργή-

θηκε από την διάλυση των πλίνθων με τις οποίες είχε 

κατασκευασθεί το ανώτερο τμήμα των τοίχων του 

ναού του Απόλλωνα. Οι χωρικοί αποκαλούσαν την 

Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας. Μετά από την ωραία 

ξενάγηση του κ. Κουγιουμτζόγλου, η ημέρα τελείωσε 

με μία σύντομη βόλτα στο γραφικότατο πέτρινο γεφύρι 

του Αγίου Βησσαρίωνα. Το γεφύρι, μονότοξο, έχει 

συνολικό μήκος 65 μέτρα, άνοιγμα τόξου 28 μ. και 

ένωνε τα χωριά του Ασπροποτάμου με την Πύλη. 

Μέχρι το 1935 ήταν ο μοναδικός συνδετικός κρίκος 

αυτών των χωριών. Κτίσθηκε το 1527 από τον Άγιο 

Βησσαρίωνα, Μητροπολίτη Λάρισας. Περνώντας από 

το Μουζάκι είδαμε από μακρυά το Βυζαντινό Κάστρο 

Φαναρίου, κατευθυνόμενοι, μετά από μια μακρά και 

κουραστική ημέρα προς την Καρδίτσα.

Η τελευταία ημέρα, Σάββατο, της εκδρομής άρχισε 

με επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας, 

όπου μας περίμενε ο Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρ-

χαιοτήτων Καρδίτσας κ. Χρήστος Καραγιαννόπουλος. 

Το Μουσείο Καρδίτσας είναι ένα σύγχρονο Μουσείο 

(ανέγερση 2001, μουσειολογική μελέτη 2003) το οποίο 

προσεγγίζει την αρχαιότητα κατά χρονολογική σειρά 

και με θεματικές ενότητες, εστιάζοντας βέβαια στη 

Θεσσαλία και την περιοχή Καρδίτσας σαν κομμάτι 

της θεσσαλικής πεδιάδας. Ο κ. Καραγιαννόπουλος 

έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ομοσπονδιακό θεσσα-

λικό Ιερό της Ιτωνίας Αθηνάς, στο Κιέριον, το οποίο 

κτίσθηκε στην θέση της αρχαίας Άρνης με το παρακεί-

μενο Ασκληπιείο και βέβαια αναφέρθηκε στην αρχαία 

Μητρόπολη και τα ευρήματα από τον αρχαϊκό Ναό 

του Απόλλωνα, τον οποίο επρόκειτο να επισκεφθούμε 

στην συνέχεια.

δεν είχαμε χρόνο να επισκεφθούμε, προς μεγάλη 

απογοήτευση όλων, λόγω πίεσης στο πρόγραμμα μας.

Ο κ. Σπύρος Κουγιουμτζόγλου, βυζαντινός αρχαι-

ολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, μας 

περίμενε ήδη στην Πόρτα Παναγιά, απέναντι από 

την κωμόπολη της Πύλης. Η τοποθεσία του ναού, 

άλλοτε καθολικού σταυροπηγιακής Μονής, είναι εντυ-

πωσιακή. Βρίσκεται στο βάθος μιας καταπράσινης 

χαράδρας, επιβλητική «Πόρτα» στον δρόμο από την 

Θεσσαλία στην Ήπειρο. Ο Ναός της Θεοτόκου είναι 

ένα μνημείο θαυμάσιας τέχνης του 13ου αι. Η Μονή 

(σώζονται ακόμη υπολείμματα) και ο ναός κτίσθηκαν 

το 1283 από τον Σεβαστοκράτορα Θεσσαλίας Ιωάν-

νη Β΄ Άγγελο Κομνηνό Δούκα. Ο ναός παρουσιάζει 

ομοιότητες με πολλούς ναούς της Άρτας, πρωτεύσας 

του Δεσποτάτου Ηπείρου. Ο ίδιος ο Ιωάννης, στο 

τέλος της ζωής του, περιβλήθηκε το μοναχικό σχήμα 

και έζησε εδώ ως μοναχός. Ο ναός αποτελείται από 

τον κυρίως ναό και τον μεταγενέστερο εξωνάρθηκα. 

Ο κυρίως ναός είναι τρίκλιτη σταυρεπίστεγη βασιλική 

(Α. Ορλάνδος). Η τοποθέτηση των στεγών σε διαφο-

ρετικά ύψη προσδίδει στο μνημείο απίστευτη πλαστι-

κότητα. Οι εξωτερικοί τοίχοι φέρουν θαυμάσιο κερα-

μοπλαστικό διάκοσμο. Ο εξωνάρθηκας (14ος αι.) έχει 

σχήμα σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο. 

Μεγάλο μέρος του γλυπτού διακόσμου καταστράφηκε 

από πυρκαγιά το 1855, το τέμπλο είναι μαρμάρινο 

(αποκατάσταση Α. Ορλάνδου). Εντυπωσιακές είναι 

οι ολόσωμες ψηφιδωτές εικόνες του Χριστού και της 

περιοχής. Ο Ιουστινιανός, στα μέσα του 6ου αι. μ.Χ., 

ενίσχυσε την άμυνα του. Σήμερα διακρίνει κανείς τρεις 

οχυρωματικούς περιβόλους, στον δεύτερο υψώνεται 

ο Πύργος του Ρολογιού, σύμβολο της πόλης των Τρι-

κάλων, ενώ στον τρίτο σώζεται η πυριτιδαποθήκη. Οι 

πρώτες σύγχρονες επεμβάσεις έγιναν την δεκαετία του 

’60 ενώ το έργο ολοκληρώθηκε πολύ πρόσφατα στα 

πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Η συνέχεια του προγράμματος ήταν επίσκεψη στο 

Σπήλαιο της Θεόπετρας, 4 χλμ. έξω από την Καλα-

μπάκα, το οποίο υπάγεται στην Εφορεία Σπηλαιολο-

γίας και Παλαιοανθρωπολογίας. Χάρη στην συνδρομή 

του Προϊσταμένου της Εφορείας κ. Ανδρέα Ντάρλα, ο 

αρχαιολόγος κ. Ιωάννης Μάνος με μεγάλη προθυμία 

μας ξενάγησε στο Σπήλαιο. Το Σπήλαιο, με αψιδωτή 

είσοδο, βρίσκεται στη ΒΑ πλευρά ασβεστολιθικού βρά-

χου και είναι διαστάσεων 17x3 μ. περίπου. Άρχισε να 

κατοικείται στη Μέση Παλαιολιθική Εποχή (130 χιλ. 

χρόνια) και είχε συνεχή κατοίκηση μέχρι το τέλος της 

Νεολιθικής Εποχής (3000 π.Χ.). Είναι σημαντικό γιατί 

για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο βλέπουμε την 

μετάβαση από τον παλαιολιθικό στον νεολιθικό τρόπο 

ζωής (εργαλεία, κεραμικά ευρήματα, οστέινα κοσμή-

ματα). Εντυπωσιακά ήταν τα περίφημα ανθρώπινα 

αποτυπώματα της Θεόπετρας που χρονολογούνται 

στα 130 χιλ. χρόνια. Η ανασκαφή ξεκίνησε το 1987, 

ολοκληρώθηκε το 2005 και αποτελεί πρότυπο ανά-

πλασης και ανάδειξης χώρου. Λειτουργεί και Κέντρο 

Τεκμηρίωσης για τους επισκέπτες, το οποίο δυστυχώς Ξενάγηση των «Φίλων» από τον Σπ. Κουγιουμτζόγλου στην Πόρτα Παναγιά Τρικάλων. Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano 

Η ξενάγηση των «Φίλων» από τον Ι. Μάνο στο Σπήλαιο της Θεόπετρας.
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano, Κ. Μοσχούρη

Οι «Φίλοι» στο πέτρινο γεφύρι του Αγίου Βησσαρίωνα. 
Φωτ. Δ. Μπίθας
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η Μητρόπολη ήταν ένα μεγάλο θρησκευτικό κέντρο 

στην περιφέρεια του αρχαίου κόσμου, ίσως και στα 

σύνορα του αρχαίου κόσμου. Ο ναός του Απόλλωνα 

είναι ο καλύτερα διατηρημένος αρχαίος μνημειακός 

ναός στην Θεσσαλία και δίνει σημαντικές πληροφο-

ρίες για τις ιστορικές εξελίξεις και τις λατρευτικές 

πρακτικές της περιοχής.

Οι «Φίλοι» θα μπορούσαν να ακούνε για ώρες των 

ωραίο αφηγηματικό λόγο του κ. Ιντζεσίλογλου με τις 

προσωπικές μαρτυρίες, αν δεν χρειαζόταν να διακό-

ψουμε την επίσκεψη για να προλάβουμε το μεσημε-

ριανό ωράριο παύσης εισόδου στη Μονή Κορώνης, 

την επίσκεψη της οποίας 

είχαμε συμπεριλάβει στο 

πρόγραμμα. Η θέα από την 

Μονή που σαν «Κορώνα» 

αγναντεύει από ψηλά (800 

μ.) τον εύφορο Θεσσαλικό 

κάμπο και βρίσκεται στην 

ανατολική μεριά της λίμνης 

Πλαστήρα, αποζημιώνει 

τον επισκέπτη. Η Μονή 

κτίσθηκε από τον Αυτο-

κράτορα Ιωάννη Κομνηνό 

στις αρχές του 12ου αι., 

όταν βρέθηκε με θαυμα-

στό τρόπο η θαυματουργή 

εικόνα της Παναγίας. Στη 

Μονή, η οποία σήμερα φιλοξενεί περιορισμένο αριθμό 

μοναχών, φυλάσσεται η κάρα του Αγίου Σεραφείμ, 

μοναχού ο οποίος μαρτύρησε στα χέρια των Τούρκων 

το 1601 και θεωρείται ο προστάτης και πολιούχος 

της Μονής.

Μετά την σύντομη επίσκεψη στη Μονή, οι «Φίλοι» 

απήλαυσαν ένα ωραίο γεύμα στις όχθες της Λίμνης 

Πλαστήρα και στη συνέχεια η ομάδα πήρε τον δρόμο 

της επιστροφής για την Αθήνα.

Όλοι ένοιωθαν ότι είχαν απολαύσει ένα γεμάτο από 

γνώσεις και εμπειρίες τριήμερο και ευχήθηκαν να 

επαναληφθεί κάτι ανάλογο και την προσεχή χρονιά.

Άννα Μαλικούρτη

περιοχή «Λιανοκόκκαλα» γιατί έβρισκαν κόκκαλα ζώων 

που, όπως αποδείχθηκε, προέρχονταν από τα σφάγια 

των ζώων στη θέση όπου βρισκόταν ο αρχαίος βωμός 

του ναού. Η ανασκαφή έφερε στο φως έναν εκατό-

μπεδο περίπτερο δωρικό ναό που χρονολογείται πριν 

τα μέσα του 6ου π.Χ. αι. (560-550 π.Χ.). Η χρονολό-

γηση έγινε με βάση το λατρευτικό χάλκινο άγαλμα 

που βρέθηκε in situ, τον τύπο των δωρικών κιονοκρά-

νων και την τυπολογία των καλυπτήρων της στέγης. 

Ο ναός, με βάση τα σωζόμενα κατώτερα τμήματα των 

κιόνων, διέθετε 5 δωρικούς κίονες στις στενές και 11 

στις μακρές πλευρές του από ντόπιο ψαμμόλιθο, όπως 

και όλα τα υπόλοιπα λί-

θινα αρχιτεκτονικά στοι-

χεία του. Καταστράφη-

κε από φωτιά στα μέσα 

του 2ου π.Χ. αι. οπότε 

και εγκαταλείφθηκε. Ο 

ναός, έτσι όπως μας απο-

καλύπτεται σήμερα, σώ-

ζεται σε μήκος 31 μ. και 

πλάτος 14 μ.. Η μορφο-

λογία των κιόνων του, 

όπως μας επεσήμανε ο 

κ. Ιντζεσίλογλου, καθι-

στά το μνημείο μοναδι-

κό. Οι κίονες έχουν 8 

διαφορετικά σχέδια στην 

διακόσμηση του εχίνου τους. Οι διαφορές αυτές πιθα-

νόν υποδεικνύουν ότι ο ναός είχε αρχικά κατασκευα-

σθεί με ξύλινους κίονες οι οποίοι σταδιακά αντικατα-

στάθηκαν με λίθινους και ίσως από διαφορετικούς 

τεχνίτες. Ο ναός είχε εσωτερική κιονοστοιχία από 5 

ξύλινους κίονες (όπως δηλώνουν οι σωζόμενες λίθινες 

βάσεις) και στο μέσον του βρέθηκε ορθογώνιο βάθρο 

για τα λατρευτικά αγάλματα του ναού (πιθανόν 3). 

Εκεί βρέθηκε, σε τρία μέρη, το χάλκινο λατρευτικό 

άγαλμα του Απόλλωνα στον τύπο του οπλίτη που 

εκτίθεται στο Μουσείο Καρδίτσας. Ο κ. Ιντζεσίλογλου 

αποδίδει σε μια δεύτερη οικοδομική φάση –επέκταση– 

την διαμόρφωση άδυτου στο πίσω δυτικό τμήμα του 

σηκού. Γενικά το μέγεθος του Ναού υποδεικνύει ότι 

Αρχαϊκός Ναός του Απόλλωνα. Ξενάγηση των «Φίλων» 
από τον ανασκαφέα του χώρου Δ. Ιντζεσίλογλου. Φωτ. Κ. Μοσχούρη

νεΑ ΤΗΣ εΦΑνεΑ ΤΗΣ εΦΑ

κη» και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα www.blod.gr 

οι διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των 

εκδηλώσεων της.

Δωρεές προς τρίτους
Η ΕΦΑ έκανε δωρεά ποσού:

- 400,00 € στον Φάρο Τυφλών, για την ενίσχυση 

του έργου του.

- 300,00 € στους «Ακροπολίτες» για την έκθεση Ει-

καστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

- 200,00 € στη μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα

Η ΕΦΑ έκανε δωρεά των αρχαιολογικών οδηγών στην 

ελληνική γλώσσα, των βιβλίων, των Πρακτικών της 

Διημερίδας με θέμα: «Αυτοφυής βλάστηση στους αρ-

χαιολογικούς χώρους» καθώς και του 25ου τεύχους 

του Ανθεμίου στην Βιβλιοθήκη της Εφορείας Αρχαιο-

τήτων Δράμας.

Η ΕΦΑ έκανε δωρεά αρχαιολογικών οδηγών και βι-

βλίων έκδοσης της σε αρχαιολόγους-ομιλητές κατά 

τις επισκέψεις των Μελών μας σε αρχαιολογικούς 

χώρους και Μουσεία, στα πλαίσια του Προγράμμα-

τος εκδηλώσεων της.

Επίσης, το Ανθέμιον διανεμήθηκε δωρεάν στις Βιβλιο-

θήκες των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών, σε Υπηρε-

σίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

σε επιλεγμένους Φορείς και επιστήμονες.

Δωρεές προς την ΕΦΑ
Παύλος και Αριάν Κοντέλλη: 1.000,00 €

Αντώνιος Μπίμπας: 600,00 € (στη μνήμη φίλων)

Χριστίνα Βλασσοπούλου: 100,00 € (στη μνήμη Π. 

Καλλιγά)

Κωνσταντίνος Μαυραγάνης: 100,00 € (στη μνήμη 

γονέων)

Οι «Φίλοι» που έφυγαν 
Χαράλαμπος Μπούρας, Αλέξανδρος Μάντης, 

Πέτρος Καλλιγάς, Μαρίνα Νησιώτη, 

Λέλα Κασσαβέτη

Συνεργασία της ΕΦΑ με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αθηνών και την ΥΣΜΑ

Η Ένωση, στα πλαίσια της υποστήριξης του έργου 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, διαχειρίστηκε και 

κατά το έτος 2016 χρήματα της Αμερικανικής Σχο-

λής Κλασικών Σπουδών, που εκταμιεύθηκαν για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Εφορείας.

Επίσης, κατατέθηκαν στον λογαριασμό της Ένωσης 

δωρεές στη μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα (συνολικού 

ποσού: 3.700,00 €), το οποίο θα διατεθεί στην ΥΣΜΑ 

για την εκπόνηση μελέτης ή εκτέλεση έργου.

H ΕΦΑ παρείχε δωρεάν αντίτυπα των αρχαιολογικών 

οδηγών έκδοσης της σε επίσημους επισκέπτες των 

αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων αρμοδιότητας 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών.

Η Ένωση υποστήριξε ακόμη οικονομικά την Υπηρε-

σία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης: 

- με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της, συνολι-

κού ποσού 2.000,00 €. 

- με την κάλυψη μέρους των εξόδων για τη διοργάνωση 

της Διημερίδας της ΕΣΜΑ και της ΥΣΜΑ που πραγ-

ματοποιήθηκε στις 18-19 Νοεμβρίου 2016, με θέμα: 

«Ειδικά θέματα έρευνας και εφαρμογών στα αναστη-

λωτικά έργα της Ακρόπολης την περίοδο 2010-2015», 

συνολικού ποσού 500,00 €.

Οι αρχαιολογικοί οδηγοί έκδοσης της ΕΦΑ διατίθε-

νται πλέον και στο πωλητήριο του Αρχαιολογικού χώ-

ρου του Ναού Ολυμπίου Διός.

Η ΕΦΑ έκανε δωρεά του 25ου τεύχους του Ανθεμίου 
στο επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας Αρχαιο-

τήτων Αθηνών και της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνη-

μείων Ακρόπολης.

Συνεργασία με τρίτους φορείς
Η ΕΦΑ συνέχισε τη συνεργασία της με τον Ειδικό 

Επιστημονικό Ιστότοπο του «Ιδρύματος Μποδοσά-

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν
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Οι «Φίλοι» ξεναγούνται από την Αθ. Ψάλτη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών. 
Φωτ. Ν. Σιώκου

Η οφιόσχημη στήλη του τρίποδα των Πλαταιών.
Φωτ. Μ. Ιωαννίδου

Ο Ναός του Απόλλωνα. 
Φωτ. Μ. Ιωαννίδου

Οι «Φίλοι» στο Στάδιο.
Φωτ. Μ. Ιωαννίδου

Οι «Φίλοι» στον Θησαυρό των Αθηναίων. 
Φωτ. Μ. Ιωαννίδου

Οι «Φίλοι» στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. 
Φωτ. Μ. Ιωαννίδου, Δ. Μπίθας

Οι «Φίλοι» ανεβαίνοντας προς τον Ναό του Απόλλωνος.
Φωτ. Ν. Σιώκου

Αρχαίο Θέατρο Δελφών. 
Φωτ. Μ. Ιωαννίδου

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ
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Παρασκευή 20 Μαΐου: Επίσκεψη στο Ωρολόγιο του 

Ανδρονίκου Κυρρήστου (Αέρηδες) μετά την ολοκλήρω-

ση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του.

Ομιλητής ήταν ο κ. Νικόλαος Τσονιώτης, Αρχαιολό-

γος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών. 

Παρασκευή 27 Μαΐου: Εκδρομή στην Ερέτρια. Επί-

σκεψη στους Αρχαιολογικούς χώρους και το Αρχαι-

ολογικό Μουσείο της πόλης. Ομιλητές ήσαν ο κ. 

Κωνσταντίνος Μπουκάρας, Αρχαιολόγος της Εφο-

ρείας Αρχαιοτήτων Χαλκίδας και η κα Βαλεντίνη Di 

Napoli, αρχαιολόγος της Ελβετικής Αρχαιολογικής 

Σχολής. Ακολούθησε γεύμα στην παραλία της πόλης.

Παρασκευή 3 Ιουνίου: Περιήγηση στην Δυτική πλευ-

ρά των Λόφων Μουσών - Πνύκας - Νυμφών. Νέες 

ανασκαφές και Νέα τοπόσημα.( Μικρή Πνύκα, Υδρο-

δοτικό σύστημα, Κρήνη Ανταίου κ.ά.). Ομιλήτρια ήταν 

η Αρχαιολόγος κα Όλγα Βογιατζόγλου.

Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο (9-11 Ιουνίου): 
Εκδρομή σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία των 

Νομών Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων. Οι ξεναγή-

σεις έγιναν στον Νομό της Λάρισας, από την κα Σταυ-

ρούλα Σδρόλια, Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτή-

των Λάρισας, τον κ. Γεώργιο Τουφεξή, Προϊστάμενο 

Τμήματος Αρχαιολογικών χώρων και τις κυρίες Στυλι-

ανή Κατακούτα και Σοφία Καραπάνου Αρχαιολόγους 

της Εφορείας. Επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 

της ΕΦΑ και η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη 

νέου ΔΣ και ΕΕ.

Παρασκευή 8 Απριλίου: Επίσκεψη στα Μνημεία 

Ακροπόλεως. Εξέλιξη των Αναστηλωτικών Εργασιών.

Ομιλήτριες ήταν η κα Βάσω Ελευθερίου, Διευθύντρια 

της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης 

(ΥΣΜΑ) και η κα Μαίρη Ιωαννίδου, Επίτιμη Διευθύ-

ντρια της ΥΣΜΑ.

Παρασκευή 15 Απριλίου: Επίσκεψη στην Αναδρομι-

κή Έκθεση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσεί-

ου Αθηνών με θέμα «Φωτίου Κόντογλου Κυδωνιέως. 

Φαντασία και Χειρ». Ομιλητές ήσαν η κα Ιωάννα 

Αλεξανδρή, Αρχαιολόγος - Ιστορικός Τέχνης και Επι-

μελήτρια της Έκθεσης και ο κ. Θωμάς Κατσαρός, 

Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του 

Μουσείου.

Παρασκευή 22 Απριλίου: Διάλεξη του κ. Άγγελου Π. 

Ματθαίου, Δρος Φιλοσοφίας, Επιγραφικού, με θέμα: 

«Οι επιγραφές της Ακροπόλεως», στο Αμφιθέατρο 

του Μουσείου Ακρόπολης.

Παρασκευή 13 Μαΐου: Εκδρομή στον Αρχαιολογικό 

χώρο και το Μουσείο των Δελφών. Ομιλήτρια ήταν 

η κα Αθανασία Ψάλτη, Διευθύντρια της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Φωκίδος. Ακολούθησε γεύμα σε παρα-

κείμενο εστιατόριο.

Αλίκη-Ισμήνη Τριάντη, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτή-

των. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο 

του Μουσείου Ακρόπολης.

Παρασκευή 4 Μαρτίου: Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό 

χώρο και το Μουσείο Κεραμεικού. Ομιλητές ήσαν η κα 

Jutta Stroszeck, Αρχαιολόγος του Γερμανικού Αρχαι-

ολογικού Ινστιτούτου και ο κ. Λεωνίδας Μπουρνιάς, 

Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών. 

Λόγω μεγάλης προσέλευσης Μελών η επίσκεψη έγινε 

σε δύο ομάδες. Την 13η Απριλίου 2016, η επίσκεψη 

επαναλήφθηκε με τρίτη ομάδα Μελών της Ένωσης, 

με αποκλειστική ομιλήτρια την κα Jutta Stroszeck.

Παρασκευή 18 Μαρτίου: Επίσκεψη στην Ομορφοκ-

κλησιά (Γαλάτσι) και στα Αρχαία Υδραγωγεία της 

Νέας Ιωνίας. Ομιλητές ήσαν η κα Αργυρώ Καραμπε-

ρίδη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, Προϊσταμένη 

του Τμήματος Βυζ/νών και Μεταβυζ/νών Αρχαιολο-

γικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων και η κα Έφη 

Κασάπογλου, Αρχαιολόγος της Εφορείας.

Παρασκευή 1 Απριλίου: Σύντομη παρουσίαση από 

τον Καθηγητή και Πρόεδρο του ΔΣ του Μουσείου 

Ακρόπολης κ. Δημήτριο Παντερμαλή με θέμα: «Ιστο-

ρίες από τις περιπέτειες των γλυπτών του Παρθε-

νώνα», στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης. 

Ακολούθησε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών 

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου: Διάλεξη του κ. Πάνου 

Βαλαβάνη, Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του 

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με 

θέμα: «Διοίκηση και Πολιτική στην Αθηναϊκή Δημο-

κρατία», στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης. 

Ακολούθησε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της 

Ένωσης στο κτήριο Weiler.

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου: Επίσκεψη στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο - Συλλογή Αγγείων και Μικρο-

τεχνίας. Ομιλητής ήταν ο κ. Γεώργιος Καββαδίας, 

Προϊστάμενος του Τμήματος Συλλογών Αγγείων και 

Έργων Μικροτεχνίας και Μεταλλοτεχνίας του Μου-

σείου. Λόγω μεγάλης προσέλευσης Μελών η επίσκεψη 

έγινε σε δύο ομάδες. 

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου: Επίσκεψη στην Πινακοθή-

κη N. Χατζηκυριάκου-Γκίκα. Η ξενάγηση έγινε από 

τον κ. Παύλο Θανόπουλο, Επιμελητή της Πινακοθή-

κης. Λόγω μεγάλης προσέλευσης Μελών η επίσκεψη 

έγινε σε δύο ομάδες. 

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου: Εκδήλωση εις μνήμην 

των εκλιπόντων Γ. Δεσπίνη και L. Beschi αφιερωμένη 

στη συμβολή τους στην έρευνα για την Ακρόπολη. 

Ομιλητές ήσαν ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Παντερ-

μαλής, Πρόεδρος του ΔΣ του Μουσείου Ακρόπολης, 

ο Καθηγητής κ. Άγγελος Δεληβορριάς, Επίτιμος Διευ-

θυντής του Μουσείου Μπενάκη και η Καθηγήτρια κα 

Εκδήλωση στη μνήμη των Γ. Δεσπίνη και L. Beschi.
Διακρίνεται δεξιά ο ομιλητής Δ. Παντερμαλής. Φωτ. Κ. Μοσχούρη 

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

Επίσκεψη των «Φίλων» στα Αρχαία Υδραγωγεία της Νέας Ιωνίας.
Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Ξενάγηση των «Φίλων» στο Μουσείου Κεραμεικού 
από την Jutta Stroszeck. Φωτ. Κ. Μοσχούρη 

Ξενάγηση στα Μνημεία Ακροπόλεως από τη Β. Ελευθερίου.
Φωτ. Κ. Μοσχούρη
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Πέμπτη 13 Οκτωβρίου: Επίσκεψη στην λεγόμενη 

«Οικία Μπενιζέλων», οδός Αδριανού 96. Ομιλητές 

ήσαν ο κ. Ιωάννης Κίζης, Αρχιτέκτων, Ομότιμος Κα-

θηγητής ΕΜΠ και ο κ. Ευθύμης Δόγκας, Αρχιτέκτων. 

Λόγω μεγάλης προσέλευσης Μελών η επίσκεψη έγινε 

σε δύο ομάδες

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου: Εκδρομή στην Ελευσίνα. 

Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της 

Ελευσίνας. Ομιλήτρια ήταν η κα Καλλιόπη Παπαγ-

γελή, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και 

Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαι-

ογνωστικής Έρευνας και Μουσείων της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων. 

Εκτός προγράμματος ήταν η επίσκεψη στην έκθε-

ση «Άνθρωποι και Εργοστάσια», που στεγάζεται στο 

Παλαιό Ελαιουργείο της Ελευσίνας. Ακολούθησε γεύμα 

στην παραλία της πόλης.

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου: Τιμητική εκδήλωση στο 

Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης εις μνήμην 

Γιάννη Μηλιάδη. Ομιλητές ήσαν η κα Έβη Τουλούπα, 

Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων, η κα Φανή Μαλλού-

χου-Tufano, Ομότιμη Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρή-

της με θέμα: «Ο Γιάννης Μηλιάδης και η Ακρόπολη» 

και ο κ. Γιάννης Παπακώστας, Ομότιμος Καθηγητής 

Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, με 

θέμα: «Ο Γιάννης Μηλιάδης ως μεταφραστής, δοκι-

μιογράφος και κριτικός της λογοτεχνίας». Ευχάριστη 

στο Λαογραφικό Μουσείο της Λάρισας με ομιλήτρια 

την κα Φανή Καλοκαιρινού, Αρχαιολόγο. Στον Νομό 

Τρικάλων, ομιλητές ήσαν η κα Ευαγγελία Ντάφη, ο 

κ. Σπύρος Κουγιουμτζόγλου και ο κ. Ιωάννης Μάνος, 

Αρχαιολόγοι στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων. 

Στον Νομό Καρδίτσας, ομιλητές ήσαν ο κ. Χαράλα-

μπος Ιντζεσίλογλου, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων 

και ο κ. Χρήστος Καραγιαννόπουλος, Αρχαιολόγος της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας. 

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου: Επίσκεψη στην Περιοδι-

κή Έκθεση του Μουσείου Ακρόπολης «Δωδώνη. Το 

μαντείο των ήχων». Ομιλητής ήταν ο κ. Κωνσταντίνος 

Σουέρεφ, Διευθυντής της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Ιωαννίνων. Λόγω μεγάλης προσέλευσης Μελών η 

επίσκεψη έγινε σε δύο ομάδες

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου: Εκδρομή στη Θήβα. 

Επίσκεψη στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών 

και στο Ιερό των Καβείρων. Ομιλήτρια ήταν η κα 

Εύη Τσώτα, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Βοιωτίας. Ακολούθησε γεύμα στην περιοχή. Μετά από 

αίτηση πολλών Μελών της Ένωσης, η εκδρομή επα-

ναλήφθηκε στις 18 Νοεμβρίου. Λόγω όμως των και-

ρικών συνθηκών, αντί του Ιερού των Καβείρων, έγινε 

επίσκεψη στον υπόγειο χώρο κάτω από το Δικαστικό 

Μέγαρο Θηβών, όπου έχουν διατηρηθεί κατάλοιπα 

μιας Μεσοβυζαντινής Συνοικίας. Ακολούθησε γεύμα 

στην περιοχή.

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

έκπληξη ήταν η προβολή της ταινίας του κ. Ροβήρου 

Μανθούλη, με τίτλο «η Ακρόπολις των Αθηνών», που 

επρόκειτο για το πρώτο αρχαιολογικό ντοκυμαντέρ, 

με αφηγητή τον ίδιο τον Γιάννη Μηλιάδη. 

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου: Εκδρομή στον Ραμνού-

ντα. Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο και το Μου-

σείο του Ραμνούντα. Ομιλήτρια ήταν η κα Ελένη Μπά-

νου, Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών.

Ακολούθησε γεύμα στην παραλία του Μαραθώνα. 

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου: Επίσκεψη στην νέα Έκ-

θεση του Επιγραφικού Μουσείου. Ομιλήτριες ήσαν η 

κα Ελένη Ζαββού, Προϊσταμένη του Τμήματος Μου-

σειακών Συλλογών και η Δρ Ειρήνη Χωρέμη, Αρχαι-

ολόγος του Μουσείου. Λόγω μεγάλης προσέλευσης 

Μελών η επίσκεψη έγινε σε δύο ομάδες

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου: Διάλεξη του κ. Κων-

σταντίνου Δεκαβάλλα, Ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ, 

με θέμα: «Δομή και Περιπατητική διαμόρφωση  του 

αστικού χώρου γύρω από την Ακρόπολη», στο Αμφι-

θέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου: Περιήγηση στις επι-

γραφές του Μουσείου Ακρόπολης. Oμιλητής ήταν ο 

κ. Άγγελος Π. Ματθαίου, Επιγραφικός.

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

Επίσκεψη των «Φίλων» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας (αριστερά) και ξενάγηση στο Αρχαίο Θέατρο της Ερέτριας από τον Κ. Μπουκάρα (δεξιά). 
Φωτ. Π. Ρούσσος, Κ. Μοσχούρη

Διάλεξη του Κ. Δεκαβάλλα (αριστερά) και εκδήλωση για τον Γ. Μηλιάδη (δεξιά). Διακρίνονται, από αριστερά, οι Ε. Τουλούπα, 
Φ. Μαλλούχου-Tufano, Γ. Παπακώστας και Φ. Ζαφειροπούλου. Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Ξενάγηση των «Φίλων» στους Λόφους Μουσών - Πνύκας - Νυνφών από την Ο. Βογιατζόγλου (αριστερά) και στην περιοδική έκθεση του Μουσείου Ακρόπολης 
«Δωδώνη. Το μαντείο των ήχων» από τον Κ. Σουέρεφ (δεξιά). Φωτ. Κ. Μοσχούρη
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ως λόρδο του Elgin. Η αναζήτηση γινόταν τόσο ανά-

μεσα στους λιθοσωρούς των διασπάρτων του βράχου 

και των κλιτύων (κυρίως από την Μεγάλη Βυζαντινή 

δεξαμενή και το βυζαντινό πρόσκτισμα), όσο και στα 

μουσεία της Ελλάδος και του εξωτερικού. Παράδειγμα 

της πείσμονος αναζητήσεως είναι η περίπτωση του 

αθηναϊκού Ασκληπιείου στη νότια κλιτύ όπου μαζί με 

τους άξιους συνεργάτες του κατάφερε να ανασυνθέ-

σει σειρά ενεπίγραφων μνημείων και αρχιτεκτονικών 

μελών στα μνημεία του ιερού. Το ίδιο πνεύμα διέ-

πνεε και τις αναστηλωτικές αρχές του ως προέδρου 

της Επιστημονικής Επιτροπής Νότιας κλιτύος κατά 

τα έτη 2002 έως 2013. Έτσι σήμερα αρκετά μνημεία 

της νότιας κλιτύος (Διονυσιακό θέατρο, Θρασύλλειο, 

Ασκληπιείο, δυτική ανιούσα) είναι ευανάγνωστα στον 

επισκέπτη του χώρου. 

Διακαής πόθος του: το κατακερματισμένο και χαμένο 

αυτό υλικό να συνενωθεί με γνωστά έργα της γλυπτι-

κής ή αρχιτεκτονικής ώστε να συγκροτηθεί και ανα-

συσταθεί η αρχική αυθεντική μορφή τους, κυρίως των 

παρθενώνειων γλυπτών.

Ένας άλλος στόχος του ήταν η ορ-

γάνωση και ο εμπλουτισμός της 

Συλλογής των Εκμαγείων των γλυ-

πτών του Παρθενώνος που εκτίθε-

ται στο κτήριο Weiler. 

Τέλος, ήταν εκείνος που συντόνισε 

και έφερε σε πέρας το τιτάνιο έργο 

της συσκευασίας και μεταφοράς του 

συνόλου των εκθεμάτων από το Πα-

λαιό Μουσείο Ακρόπολης και τις 

αποθήκες και ανταποκρίθηκε από-

λυτα στα πιεστικά χρονοδιαγράμμα-

τα που έθετε η επανέκθεση αυτών 

στο νέο σπίτι τους, το νέο Μουσείο 

Ακροπόλεως.

O Αλέξανδρος Μάντης είχε στόχους και οράματα που 

εφήρμοσε με επιτυχία στην Εφορεία Ακροπόλεως, η 

οποία και σήμερα βαδίζει στ’ αχνάρια του.

Ελένη Σπ. Μπάνου

στην επόμενη γενιά, ο Χ. Μπούρας μας ενέπνευσε και 

το ήθος: συναγωνιστές, όχι ανταγωνιστές! 

Αλλά ενώ ο χρόνος συνεχώς ρέει και οι καταστάσεις 

μεταβάλλονται, και καθώς οι δυνάμεις μας δοκιμάζο-

νται, και ενώ ο ίδιος έφυγε, αν και είχε ακόμη τόσο 

πολλά να προσφέρει και να ευχαριστηθεί, τα πάμπολ-

λα συγγράμματά του διατηρούν στο ακέραιο την αξία 

τους, ενώ οι συμβουλές του, οι σκέψεις του και οι τρό-

ποι του φαίνεται ότι έχουν ακόμη τόση δύναμη, ώστε 

να συνοδεύουν ευχάριστα και ευεργετικά την παρα-

πέρα πορεία μας. 

Μανόλης Κορρές

Αλέξανδρος Μάντης (1947-2017)

Το 1983 o Αλέξανδρος Μάντης, ευφυής, διορατικός 

και συστηματικός αρχαιολόγος με ειδικές σπουδές 

στην αρχαία ελληνική γλυπτική, άρτι εφοδιασμένος 

με διδακτορικό τίτλο από το Αριστοτέ-

λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 

διάκριση «άριστα», εντάσσεται στο επι-

στημονικό δυναμικό της τότε Α΄ ΕΠΚΑ, 

της Εφορείας Ακροπόλεως, υπό την δι-

εύθυνση της Έβης Τουλούπα, όπου πα-

ρέμεινε μέχρι το 2003 ως επιμελητής, 

και από το 2006 έως το 2010 ως Διευ-

θυντής αυτής.

Στόχος στον οποίο έμεινε προσηλωμέ-

νος σε όλη την σταδιοδρομία του ήταν 

η αναζήτηση, ο εντοπισμός και η κατα-

γραφή του θραυσματικού, κατακερμα-

τισμένου υλικού της αρχαίας γλυπτικής 

αλλά και του αρχιτεκτονικού διακόσμου 

του προερχομένου από μνημεία της Ακρόπολης και 

των κλιτύων, που βρίσκονταν διεσπαρμένα παντού, 

λόγω των πολλαπλών καταστροφών, της επανάχρησης 

των τεμαχίων σε μεταγενέστερα οικοδομήματα αλλά 

και λόγω της διαρπαγής τους από αλλοδαπούς περι-

ηγητές κυρίως από τον Thomas Bruce, γνωστότερο 

μικό επίπεδο. Με το ήδη μεγάλο κύρος του και μετά 

από πάμπολλες ώρες κι ημέρες σύνταξης κειμένων, 

επιστολών και υπομνημάτων, κατάφερνε επί δεκαε-

τίες να εξασφαλίζει υποτροφίες για εξειδίκευση στο 

εξωτερικό των καλύτερα προετοιμασμένων, νέων αρ-

χιτεκτόνων, που παρά την τότε τεράστια άνθιση της 

ανοικοδόμησης και την δεδομέ-

νη προοπτική επαγγελματικής 

επιτυχίας σε αυτήν, προτιμού-

σαν ήδη την όχι τόσο προσοδο-

φόρο περιπέτεια της εργασίας 

στα μνημεία. Χρόνο με τον χρό-

νο ο αριθμός μεγάλωνε και ήδη 

πλησίαζε την εκατοντάδα, όταν 

επί τέλους έγινε δυνατή η δημι-

ουργία σχετικών προγραμμάτων 

και στην Ελλάδα. Κατά το ίδιο μακρό χρονικό διάστη-

μα ο Καθηγητής ετοίμαζε το έδαφος και σε προπτυ-

χιακό επίπεδο με κατ’ επιλογήν μαθήματα εφάμιλλα 

με ό,τι μπορούσαν να προσφέρουν τα καλύτερα τεχνι-

κά πανεπιστήμια της Ευρώπης. Ταυτοχρόνως ο ίδι-

ος πρωταγωνιστούσε στα μεγαλύτερα αναστηλωτικά 

έργα της χώρας, (πάντοτε χωρίς χρηματική αμοιβή) 

και η διδασκαλία του ήταν ως εκ τούτου πραγματικά 

ρεαλιστική, υποστηριζόμενη από την τεράστια πρα-

κτική και οικοδομική γνώση του, που ταυτοχρόνως 

συνδυαζόταν με τέλεια γνώση των νομικών και άλ-

λων διαδικασιών. 

Με όλα αυτά ο Χαράλαμπος Μπούρας είχε άμεση επί-

δραση σε εκατοντάδες νέους αρχιτέκτονες, οι οποίοι 

σύντομα διέπρεψαν σε ένα επάγγελμα, του οποίο οι 

ίδιοι τον αναγνωρίζουν ως κύριο παράγοντα της αυ-

στηρής επιστημονικής και βάσει αρχών ανάπτυξής του 

στην Ελλάδα. Με άλλες λέξεις ο Χαράλαμπος Μπού-

ρας υπήρξε ο Ήρως Κτίστης αυτής την δραστηριό-

τητας που μας ενώνει και μας κάνει τόσο χρήσιμους 

στον κόσμο μας. Ήρως Κτίστης κατά την αρχαία ση-

μασία του ιδρυτή μιας πόλεως ή γενικότερα ενός συλ-

λογικού θεσμού. Σε αυτό το νέο πεδίο, που ήδη είναι 

πολύ παλιό και όπου οι παλαιότεροι έχουν πάρει ήδη 

σύνταξη, αφού όμως πρόλαβαν να μεταδώσουν πολλά 

Χαράλαμπος Μπούρας: Ήρως Κτίστης

Ο Χαράλαμπος Μπούρας δεν είναι πλέον μαζί μας, 

το έργο του όμως είναι γύρω μας... ακόμη και εμείς οι 

ίδιοι είμαστε μέρος του. Γύρω μας υπάρχουν οι γνώ-

σεις της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής και οι ιδέες που 

καλλιέργησε και έθεσε στη διάθεση 

όλων τόσο απλόχερα και αποτελε-

σματικά. Όμως ενώ αυτό το πεδίον 

υπήρχε και πριν από τον Μπούρα 

χάρις στις προσπάθειες των προγε-

νεστέρων του, η Προστασία και Συ-

ντήρηση των μνημείων είναι τομείς 

οι οποίοι στην χώρα μας ποτέ δεν 

είχαν αναπτυχθεί σε εθνική κλίμα-

κα, επειδή οι αξιοθαύμαστοι πρω-

ταγωνιστές του είδους, έως την εποχή του Ορλάνδου 

και του Τραυλού, αποτελούσαν μεμονωμένες ατομικές 

περιπτώσεις. Η μετεξέλιξη του πεδίου δράσης αυτών 

των πρωτοπόρων σε αποκρυσταλλωμένη επιστημονι-

κή - επαγγελματική ειδικότητα εντός της ελληνικής 

επικράτειας, με ήδη ικανοποιητική θεσμική κατοχύ-

ρωση και συλλογική καταξίωση, είναι και αυτή ένα 

από τα επιτεύγματα του Χαράλαμπου Μπούρα. Οι 

παλαιότεροι από εμάς ήδη γνωρίζουν αυτή την ιστο-

ρία. Η πρώτη αρχή της στη σκέψη του δασκάλου μας 

μάλλον μας διαφεύγει, όμως τον Μάρτιο 1967, μή-

νες μετά την ανάληψη καθηκόντων διδασκαλίας στην 

Αρχιτεκτονική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ο Μπούρας 

είχε έτοιμες τις περίφημες «Τρεις Προτάσεις» που νε-

ότατος ακόμη, αλλά ήδη με αναγνωρισμένο επιστημο-

νικό κύρος, πρόλαβε να υποστηρίξει κατά τη διάρκεια 

του 1ου Αρχαιολογικού Συνεδρίου και ακολούθως να 

δημοσιεύσει στα Τεχνικά Χρονικά. Οι προτάσεις αφο-

ρούσαν στην υψηλής αξιοπιστίας τεκμηρίωση και διά-

γνωση της κατάστασης των μνημείων, την δημιουργία 

και αποτελεσματική τήρηση κατάλληλων αρχείων και 

τέλος τις μεταπτυχιακές σπουδές των αρχιτεκτόνων 

για μια υψηλού επιστημονικού και επαγγελματικού 

επιπέδου εξειδίκευση. Ταυτοχρόνως, επειδή το πε-

ριβάλλον του δεν ήταν ακόμη συλλογικά ώριμο, φρό-

ντισε για την εφαρμογή της ιδέας, έστω και σε ατο-

οI «ΦιΛοI» ΠοΥ εΦΥΓΑνοI «ΦιΛοI» ΠοΥ εΦΥΓΑν οI «ΦιΛοI» ΠοΥ εΦΥΓΑνοI «ΦιΛοI» ΠοΥ εΦΥΓΑν
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η Λέλα από τότε και όπου έμεινε μέχρι το τέλος της 

ζωής της. 

Έχασε τον αγαπημένο της άντρα το 1975. Απάλυνε 

το πλήγμα αυτό με την εργασία της και τα πολλά εν-

διαφέροντα της. 

Υπήρξε από τα ιδρυτικά στελέχη της Ένωσης Φίλων 

Ακροπόλεως. Από το 1992-2010 χρημάτισε Μέλος-

Έφορος, Αναπληρώτρια Γενική Γραμμα-

τέας του ΔΣ και Μέλος της Ελεγκτικής 

Επιτροπής της Ένωσης.

Ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του Συλ-

λόγου «Αθήνη», και ενεργό Μέλος μέχρι 

το τέλος της ζωής της. Υπήρξε Γραμμα-

τεύς, Ταμίας και τέλος Αντιπρόεδρος του 

Συλλόγου.

Μία μέρα η κ. Τουλούπα μας έφερε τη 

Λέλα, την κα Κασσαβέτη, στα Εκπαιδευτικά Προ-

γράμματα της Ακρόπολης. Περάσαμε τα επόμενα 

25 χρόνια μαζί, αφού ερχόταν σχεδόν καθημερινά να 

προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια εθελοντικά με αγά-

πη, κέφι και ιδέες. Ήξερε γραφομηχανή και έτσι έμα-

θε τον υπολογιστή πολύ εύκολα. Όποιος έμπαινε στο 

γραφείο μας, έκπληκτος την έβλεπε στον υπολογιστή, 

εικόνα που μας διασκέδαζε πολύ ως γραφείο «Εκπαι-

δευτικών Προγραμμάτων». Συμμετείχε σε όλες τις 

συζητήσεις για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ήξερε 

τις αρχαιότητες της Ακρόπολης σε βάθος και η γνώ-

μη της αλλά και η συνεισφορά της υπήρξαν πολύτι-

μες. Επίσης, μετέφραζε κείμενα που χρειαζόμασταν. 

Της άρεσε επίσης το κέντημα και η ραπτική και ευ-

χαρίστως έραψε όλα τα ρούχα της Μουσειοσκευής 

«Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία». Ό,τι αναλάμβανε, το 

εκτελούσε με ευσυνειδησία, υπευθυνότητα και πάνω 

από όλα ήθος. Είχε χιούμορ, ευρύ πνεύμα, ευγένεια 

και έναν εξαιρετικό χαρακτήρα. Ήταν αγαπητή σε 

όλους, μικρούς και μεγάλους!!! Ήταν η πιο νέα-με-

γάλη που γνωρίσαμε ποτέ.

Μας λείπει!

Κορνηλία Χατζηασλάνη

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην ανιψιά της Γιολάντα Παπαδάμ-
Ζαρμπαλά, για τις πληροφορίες που ευχαρίστως μας διέθεσε 
για την ζωή της Λέλας.

Λέλα (Ελένη) Αντύπα Κασσαβέτη

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη 14/03/1913.

Ο πατέρας της, από μεγάλη Κεφαλλονίτικη οικογέ-

νεια, μετά από σπουδές στην Οδησσό, εγκαταστάθηκε 

στην Κωνσταντινούπολη, όπου παντρεύτηκε την μη-

τέρα της Λέλας, το γένος Ζιώτη ή Τζιώτη. Απέκτησαν 

δύο κόρες, τη Λέλα και τη Μπέττυ. Μετά 

τη Μικρασιατική Kαταστροφή, εγκατα-

στάθηκαν στην Αθήνα, όπου και αντιμε-

τώπισαν, όπως όλοι οι πρόσφυγες, μεγά-

λες δυσκολίες. Κατόρθωσαν να βρουν ένα 

σπίτι στην Κηφισιά, όπου η Λέλα θυμόταν 

ότι συναντούσε συχνά σε περίπατο με τον 

πατέρα της τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 

Η Λέλα, μετά το Γυμνάσιο, σπούδασε 

στην Εμπορική Σχολή (την μετέπειτα Ανωτάτη Εμπο-

ρική). Σε μία ξενάγηση στο Σούνιο έτυχε να γνωρίσει 

τον Γιάννη Μηλιάδη. Ο Μηλιάδης εντυπωσιάστη-

κε με τις γνώσεις της και της είπε: «τέτοιες κοπέλες 

χρειαζόμαστε για ξεναγούς». Έτσι η Λέλα πήρε την 

απόφαση να πάει στη (προπολεμική) Σχολή Ξεναγών.

Ήταν από τις πρώτες Ελληνίδες ξεναγούς. Ήταν 

πολύγλωσση, μιλούσε αγγλικά, γαλλικά και γερμανι-

κά. Τελείωσε ανάμεσα στις τρεις πρώτες του έτους 

της και, επειδή ήταν καλή στη δουλειά της, ξενάγη-

σε πολλές διεθνείς προσωπικότητες και εστεμμένους 

της εποχής, όπως την Σοράγια, την Μαρία Κάλλας 

και πολλούς άλλους. 

Η Λέλα κατά τον Πόλεμο ήταν εθελόντρια αδελφή 

του Ερυθρού Σταυρού προσφέροντας υπηρεσία σε 

πολλά Νοσοκομεία της Αθήνας και, όπως όλα όσα 

έκανε στη ζωή της, το έκανε με μεγάλη ευσυνειδησία. 

Εκείνη την εποχή γνωρίστηκε με τον μετέπειτα άν-

δρα της, τον Δημήτρη Κασσαβέτη, του οποίου ο πα-

τέρας Αλέξανδρος ήταν πολιτικός, απόγονος μεγάλου 

εμπορικού οίκου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και 

ιδρυτής της πρώτης Γεωργικής Σχολής. 

Ο Δημήτρης και η Λέλα παντρεύτηκαν το 1943, κατά 

τη διάρκεια της Κατοχής. Το νεαρό ζεύγος επέλεξε να 

αγοράσει ένα σπίτι στην οδό Ριζάρη, λόγω της θέας 

του προς τον Παρθενώνα, που τόσο πολύ αγαπούσε 
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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


