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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΑ ΜΑΝΩΛΗ ΝΕΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ

εβαστέ και αγαπητέ μας Κύριε Καθηγητά,

Με δέος και όχι λιγότερη συγκίνηση, κάτω από τη σκιά του 

Ιερού Βράχου, θέλουμε να σας συγχαρούμε, να σας ευχα-

ριστήσουμε και να σας τιμήσουμε για το τόσο μεγάλο έργο 

που επιτελέσατε. Και όπως είναι γνωστό, για τα μεγάλα 

έργα δεν επαρκούν τα τάλαντα, απαιτείται και τάλαντο, με 

το οποίο πλουσιοπάροχα σας προίκισε η φύση.

Είναι πραγματικά ιερός ο Βράχος της Ακρόπολης. Εδώ 

και έξι χιλιάδες χρόνια, χωρίς καμιά διακοπή, χωρίς κα-

μίαν εξαίρεση, όλοι οι λαοί που κατοίκησαν κατά καιρούς 

την Αττική, ανύψωσαν τους ναούς τους στην κορυφή αυ-

τού του Βράχου, όπου ελάτρευαν τους Θεούς τους. Πάντα 

ήταν κατοικία Θεών, τόπος λατρείας και προσευχής. Εκεί 

πάνω, το ανθρώπινο συναντά το Θείο.

Η αποθέωση του ανθρώπινου, γίνεται εδώ, το ν χρυσό αιώ-

να. Μόνον ένας μεγάλος λαός μπορεί να κτίσει τέτοιο Ναό 

για τους Θεούς του. Τα μαρμαρένια γλυπτά της Ακρόπο-

λης είναι έμψυχα, έχουν ψυχή.

Σε στρατιώτες μας του 1821, που γύρευαν να πουλήσουν 

σε ξένους αρχαία αγάλματα, ο Μακρυγιάννης έλεγε: «Αυτά, 

ωρέ, και δέκα χιλιάδες τάλαρα να σας δώσουνε, να μην κα-

ταδεχθείτε να βγουν από την Πατρίδα μας. Εμείς, γι’ αυτά 

πολεμήσαμε».

Αυτά τα αγάλματα, εσείς, Κύριε Καθηγητά, με τους άξι-

ους συνεργάτες σας, τα συγκεντρώσατε, τα φροντίσατε, τα 

στεγάσατε στον ασφαλή αυτόν χώρο, τα αναδείξατε και 

πάλι στο Αττικό φως, όπως τους αρμόζει. Η Ακρόπολη 

βρήκε επιτέλους μετά από τόσα χρόνια το Μουσείο της, 

που τόσο της έλειπε. Έγινε ένα μαζί του, χωρίς κανένα χά-

σμα ανάμεσά τους.

Όπως ξέρετε, η Ένωσή μας, οργάνωσε πέρυσι Πανελλή-

νιο μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα την Ακρόπολη. Θα μου 

επιτρέψετε να αναφέρω μερικές φράσεις, παρμένες από τα 

γραπτά των τωρινών παιδιών μας της Γ΄ Γυμνασίου:

«Νιώθω σιγουριά εκεί πάνω, νιώθω ισορροπία στη ψυχή 

μου. Η Ακρόπολη είναι το σύμβολο της αισθητικής τελει-

ότητας, είναι αστείρευτη πηγή έμπνευσης για τους ανθρώ-

πους όλου του κόσμου. Το ελληνικό θαύμα είναι ο τύπος 

της αιώνιας ομορφιάς, η επίδρασή του θα μας φωτίζει αι-

ώνια. Η ελληνική ψυχή είναι πανανθρώπινη. Η Ακρόπο-

λη είναι το ιδανικό εκφρασμένο σε Πεντελικό μάρμαρο, με 

αίσθηση ομορφιάς και ανάλαφρης μεγαλοπρέπειας. Ο ελ-

ληνικός τρόπος του σκέπτεσθαι γέννησε λέξεις μοναδικές, 

που δεν απαντώνται σε άλλες γλώσσες, που εκφράζουν τις 

πανανθρώπινες αξίες του Οικουμενικού Ελληνικού Πολιτι-

σμού. Οι λέξεις «ιδέα», «ιδεώδες», «ιδανικό», είναι καθαρά 

και μοναδικά ελληνικές».

Και οι μαθητές μας συνεχίζουν:

«Η Ακρόπολη είναι το ανεπανάληπτο στοιχείο της εθνικής 

μας φυσιογνωμίας, που διασφαλίζει την εθνική μας συνέ-

χεια. Ο Βράχος, ο αιώνιος διαφεντευτής της ιστορίας μας, 

ο εγγυητής της συνέχειας του λαού μας, με κάνει υπερήφα-

νη και δυνατή, μαζί και αισιόδοξη ότι η γενιά μας θα αξι-

ωθεί να ζήσει το μεγάλο όνειρο της επιστροφής των μαρ-

μάρων του».

Αυτά από τα παιδιά μας...

Άθελά μας έρχονται στο νου οι στίχοι του Καζαντζάκη:

«Το πρώτο σου χρέος είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους 

προγόνους, 

Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις 

το έργο τους,

Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στον γιο τη μεγάλη 

εντολή να σε ξεπεράσει». Όχι μονάχα ο γιος μου, αλλά και 

ο γιος του γιου μου βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας.

Αυτήν τη διαχρονικότητα της γενιάς μας εκφράζει το Μου-

σείο. Αυτό αποτελεί, Κύριε Καθηγητά, ύψιστη εθνική προ-

σφορά.

Από τα πολύ παλιά, οι πρόγονοί μας θεωρούσαν σαν την 

πιο μεγάλη τιμή που μπορούσαν να απονείμουν σε διακε-

κριμένα μέλη της Πολιτείας, που είχαν προσφέρει μεγά-

λες υπηρεσίες στην Πόλη, την έκφραση Επαίνου από τους 

πολίτες.

Η Ένωσή μας των απανταχού Φίλων της ενιαίας και αδι-

άσπαστης έννοιας «Ακρόπολη και Μουσεία της» σας απο-

νέμει, Αγαπητέ μας Κύριε Καθηγητά, τον Έπαινον της Εκ-

κλησίας του Δήμου και σας εύχεται να συνεχίσετε να υπη-

ρετείτε τους ευγενείς σας στόχους με τον ίδιο ενθουσιασμό 

για πολλά-πολλά χρόνια.

Είθε η αιγίς της Αθηνάς να διαφυλάττει πάντοτε τον Ναό της.
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Αρχιτέκτονες
Bernard Tschumi, Μιχάλης Φωτιάδης

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Συνολικό Εμβαδόν: 23.000 τ.μ.

Εμβαδόν Εκθεσιακού Χώρου: 14.000 τ.μ.
Διαστάσεις της Αίθουσας του Παρθενώνα: 39Χ84 μέτρα

Ελεύθερο Περιβάλλον Οικοπέδου: 7.000 τ.μ.
 Σκελετός: Οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβας

Γυάλινη Πρόσοψη: Καθαρό γυαλί με χαμηλά επίπεδα σιδήρου, αόρατη επιλεκτική επίστρωση για την προστασία 
από την υπέρυθρη ακτινοβολία και επίθετες κεραμικές κουκκίδες

Οικονομικά στοιχεία
Προϋπολογισμός Κατασκευής: 130 εκατομμύρια ευρώ

Χρηματοδότηση: Ελληνική Πολιτεία και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Χρονοδιάγραμμα 
Ανακοίνωση Διαγωνισμού: Άνοιξη 2001

Ανάδειξη Αρχιτέκτονα: Σεπτέμβριος 2001
Ολοκλήρωση Σχεδιασμού: Αύγουστος 2002

Θεμελίωση: Σεπτέμβριος 2003
Ολοκλήρωση κατασκευής: Σεπτέμβριος 2007

Μεταφορά εκθεμάτων: Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2007 
Περιορισμένη Δημόσια Παρουσίαση των Εγκαταστάσεων: Χειμώνας 2008 

Άνοιγμα για το κοινό: 20 Ιουνίου 2009 

Συντελεστές της Έκθεσης
Ομάδα Εργασίας Μουσειολογικού και Μουσειογραφικού Προγράμματος 

Αρχαιολόγοι: Δ. Παντερμαλής, Α. Μάντης, Α. Χωρέμη, Χ. Βλασσοπούλου, Στ. Ελευθεράτου, Ν. Λιάρος (γραμματέας)
Αρχιτέκτονες: Ι. Δημακόπουλος, Α. Ξενάκης, Τ. Τανούλας (Προπύλαια) 

Τ. Δάφνης, Μ. Σιώμου (Άκτωρ) 
Πολιτικός Μηχανικός: Γ. Παπαντωνόπουλος (Εναέτια Παρθενώνα) 

Αρχαιολόγοι Α΄ ΕΠΚΑ-ΟΑΝΜΑ
Α. Αλεξοπούλου, Α. Βαξοβάνου, Θ. Βάκουλης, Α. Βλαχάκη, Β. Γεωργακά, Κ. Διαμαντίδου, Ε. Καρρά, Α. Κουβέλη, Ε. Μανώλη, 

Α. Μπακανδρίτσου, Β. Μπιζάκη, Ι. Μπουγάτσου, Ι. Παπαλόη, Θ. Πετροπούλου, Τ. Πούλου, Ν. Χαρμαλιά, R. Jacob
Εθελόντρια: Ρ. Μπαλλή

Συντηρητές Εργαστηρίου Γλυπτών Ακρόπολης
Δ. Μαραζιώτης, Γ. Παγανής, Ε. Μανιαδάκη, Κ. Βασιλειάδης, Χ. Αγγελόπουλος, Δ. Μαγκαφάς, Μ. Γαυρινιώτη, Δ. Κιλκής, 

Ι. Φαρμάκη, Β. Ραχιώτη, Ζ.-Μ. Κουσνερέφ, Κ. Κόνιαρης, Ε. Καρτέρης, Ε. Φράγκου, Φ. Κατέβας, Σ. Παναγιωτόπουλος, 
Γ. Χατζελένης, Δ. Δαμιανός, Λ. Τοτού (ΙΤΕ-ΙΗΛΔΛ)

Συντηρητές Α΄ ΕΠΚΑ-ΟΑΝΜΑ
Ν. Λαζάρου, Α. Γάκη, Ε. Γκοβάτσου, Σ. Κορώσης, Μ. Μπαρδάνης, Π. Πιτσιρή, Ρ. Τζαμουράνη

Λοιποί συντηρητές (Δ/ση Συντήρησης, Γ΄ ΕΠΚΑ, ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ)
Β. Λιόλιος, Β. Γιαννακένα, Χ. Στεφανίδης, Ι. Γιατροπούλης, Γ. Μαντζίκα, Β. Τζεμπετζή, Π. Αρμπιλιάς, 

Λ. Βαλσάμης, Π. Κατσιμάρδου, Ε. Κόκκαλη, Ε. Μαλλιού, Κ. Ξανθουλή, Ε. Παπαθανασίου, Δ. Παπαϊωάννου, 
Π. Πετινάτου, Μ. Σαρρή, Κ. Τριάντης, Χ. Φουσέκη

Εκπαιδευόμενος: Χ. Κυραρίνης 

Εκμαγείς (ΥΣΜΑ): Θ. Καγιώργης, Α. Μπαϊπάς, Γ. Λιακόπουλος, Η. Μαγκαφάς, Γ. Αργύρης
Aρχιτέκτονες και σχεδιαστές (ΥΣΜΑ): Α. Παπανδρεόπουλος, Κ. Ματάλα

Ζωγράφοι: Α. Νίκας, Π. Νίκα, Α. Χιώτης

Μακεττίστας: Γ. Κανέλλος
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Προσφώνηση και απονομή τιμητικού μεταλλείου προς τον Δ. Παντερμαλή από τον Πρόεδρο της ΕΦΑ Μ. Νειάδα

Ο τιμώμενος Δ. Παντερμαλής μιλά στους «Φίλους» της Ακρόπολης στη διάρκεια της εκδήλωσης

Προσφώνηση και απονομή τιμητικού μεταλλείου προς τον Δ. Παντερμαλή από τον Υπουργό Πολιτισμού Α. Σαμαρά

Προσφωνήσεις προς τον Δ. Παντερμαλή από τον Α. Μάντη, Έφορο Ακροπόλεως και την Φ. Μαλλούχου-Tufano,. Γ.Γ. της ΕΦΑ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ (8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009)

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ (8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009)

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ (8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009)

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ (8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009)

Από αριστερά: Θ. Δραβίλλας, Γ.Γ. του ΥΠΠΟ, Α. Χωρέμη, επίτιμος Έφορος Ακροπόλεως, Α. Μάντης, Έφορος Ακροπόλεως, 
Α. Σαμαράς, Υπουργός Πολιτισμού, Μ. Νειάδας, Πρόεδρος ΕΦΑ,, Γ. Σαμαρά, Δ. Παντερμαλής, Πρόεδρος Δ.Σ. Μουσείου Ακρόπολης

Γενική άποψη των «Φίλων» στη διάρκεια της εκδήλωσης
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Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ 
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

να κυκλοφορεί ελεύθερα και να έχει άνετη και περίο-

πτη θέαση των μοναδικών αυτών έργων. Δεν υπάρχει 

άλλο μουσείο στον κόσμο, όπου να εκτίθενται τόσα 

πολλά αγάλματα με ζωγραφιστή την «επιδερμίδα» και 

τα ενδύματα, που προσφέρουν μια «έγχρωμη» εικόνα 

της αρχαιότητας.

Είναι εντυπωσιακό να βλέπει κανείς τον ενθουσιασμό 

των επισκεπτών, όταν αντικρύζουν αυτά τα εκθέμα-

τα. Το Μουσείο έχει λόγο ύπαρξης, μόνον αν μπορεί 

να απευθυνθεί στην κοινωνία.

Το μεγαλύτερο βέβαια προσόν του νέου Μουσείου εί-

ναι η παροχή δυνατότητας στον επισκέπτη να βλέπει 

συγχρόνως τα αρχιτεκτονικά γλυπτά του Παρθενώ-

να και τον ίδιο τον Παρθενώνα στην Ακρόπολη. Κο-

ρύφωση του προγράμματος είναι η έκθεση των μετο-

πών, της ζωφόρου και των αετωμάτων του Παρθενώ-

να σε όλη τους την πληρότητα, με τα «μάρμαρα» του 

μνημείου συνενωμένα με εκείνα που βρίσκονται στο 

Βρετανικό Μουσείο. Επιλέχθηκε τελικά η λύση της 

τοποθέτησης αντιγράφων από όσα κομμάτια λείπουν, 

ώστε η παρουσία να είναι πλήρης αλλά και η τραγω-

δία του τεμαχισμού να είναι εμφανής. Περπατώντας 

στην αίθουσα του Παρθενώνα ο επισκέπτης μπορεί 

να «διαβάζει» τις διαδοχικές εικόνες του γλυπτού δια-

κόσμου όπως και στην αρχαιότητα. Παράλληλα γίνε-

ται ορατή η θαυμαστή προσπάθεια των Ελλήνων αρ-

χαιολόγων, οι οποίοι κατόρθωσαν να ανασυνθέσουν 

από πολυάριθμα θραύσματα χαμένες συνθέσεις των 

αρχαίων γλυπτών. 

Ο επισκέπτης έχει την ικανοποίηση ότι μπορεί να 

θαυμάσει σε άριστες συνθήκες φωτισμού και περιβάλ-

λοντος τα κορυφαία έργα της κλασικής τέχνης, που 

έγιναν πρότυπα έμπνευσης όλων των εποχών σε Δύση 

και Ανατολή.

* • Συνέντευξη του Δ. Παντερμαλή στην «Καθημερινή» τεύχος 

321, Αφιέρωμα στο Μουσείο Ακρόπολης

• Συνέντευξη στα «Νέα», ειδική έκδοση: «Ακρόπολη, Από Τα 

Μνημεία Στο Μουσείο»

• Ενημερωτικός Φάκελος, Ιούνιος 2009, Έκδοση ΟΑΝΜΑ

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ 
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ο νέο Μουσείο της Ακρόπολης εγκαινιάστη-

κε με λαμπρότητα στις 20 Ιουνίου 2009. Έργο 

του Ελβετού αρχιτέκτονα Bernard Tschumi, κοσμή-

τορα της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Columbia στη Νέα Υόρκη και του Έλληνα αρχιτέκτο-

να Μιχάλη Φωτιάδη, οι οποίοι επελέγησαν μετά από 

διεθνή διαγωνισμό, το νέο Μουσείο της Ακρόπολης 

ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της παγκόσμιας κοι-

νότητας αλλά και κάθε απλού επισκέπτη. Ένα σύγ-

χρονο αρχιτεκτονικό περιβάλλον, λιτό και ευχάριστο, 

αποδείχθηκε κατάλληλο να δεχθεί και να αναδείξει με 

καινοτόμες μουσειολογικές λύσεις τα κορυφαία έργα 

τέχνης του κλασικού πολιτισμού, κάνοντας χρήση του 

φυσικού φωτός και δημιουργώντας την αίσθηση ανοι-

χτού περιβάλλοντος, αφού τα περισσότερα εκθέματα 

ήταν στημένα στην αρχαιότητα στο ύπαιθρο.

Κάθε αρχαιολογικό μουσείο οφείλει να έχει την προ-

σωπικότητα του χώρου που εκπροσωπεί. Στο νέο 

Μουσείο της Ακρόπολης το κτήριο αποκτά κεντρι-

κή σημασία. Εφαρμόζοντας τα επιτεύγματα της τε-

χνολογίας και τις σύγχρονες αντιλήψεις για την τέ-

χνη και την αρχιτεκτονική, το αρχιτεκτονικό ύφος του 

Μουσείου είναι απλό, σοβαρό, στιβαρό και μινιμαλι-

στικό. Τα υλικά είναι σύγχρονα, όπως ανοξείδωτος 

χάλυβας, γυαλί, μπετόν. Η δημιουργία των εσωτερι-

κών χώρων υπαγορεύτηκε από λιτότητα και σαφήνεια 

και τηρήθηκαν ειδικές προδιαγραφές για την ανάδει-

ξη συγκεκριμένων ευρημάτων. Στους χώρους εισέρχε-

ται άπλετο το φυσικό φως και υπάρχει οπτική επαφή 

με το αστικό και ιστορικό περιβάλλον, σε αντίθεση με 

τα παραδοσιακά μουσεία που είναι εσωστρεφή.

Το Μουσείο έχει έναν εντελώς ιδιαίτερο χαρακτήρα, 

διότι αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο αρχαιολογικό 

χώρο και ανοίγει έναν πραγματικό διάλογο με τα αρ-

χαία μνημεία στον Βράχο της Ακρόπολης. Επομένως 

το στήσιμό του υπαγορεύεται, σε μεγάλο βαθμό, από 

τις τοπογραφικές ενότητες των μνημείων και δεν 

αποτελεί μια παρουσίαση που βασίζεται γενικά σε 

χρονολογική εξέλιξη. Μια άλλη ιδιαιτερότητα του 

Μουσείου είναι ότι δεν στεγάζει μόνον κινητά εκθέ-

ματα, αλλά πλήθος μεγάλων αρχιτεκτονικών γλυπτών. 

Αυτά αντιπροσωπεύουν το ήμισυ των εκθεμάτων του. 

Επομένως, στην πραγματικότητα, απολαμβάνουμε μια 

αρχιτεκτονική προσέγγιση του αρχαιολογικού χώρου, 

διότι παρουσιάζονται τα αρχιτεκτονικά μνημεία και 

το περιβάλλον τους.

Βασικό χαρακτηριστικό βεβαίως του Μουσείου είναι 

ότι ενσωμάτωσε με πρωτοποριακό τρόπο την τοπι-

κή ανασκαφή, έτσι ώστε τα αρχιτεκτονικά ευρήμα-

τα να αναδειχθούν ως ένα μουσειακό έκθεμα. Καθώς 

προσεγγίζει ο επισκέπτης το Μουσείο, γίνεται σαφές 

πως ένας ολόκληρος αρχαίος κόσμος βρίσκεται κάτω 

από τη στάθμη του υπογείου. Γίνονται μελέτες ανά-

δειξης της ανασκαφής. Ειδικές μεταλλικές διαδρομές 

θα οδηγούν τον επισκέπτη στις σημαντικές θέσεις του 

ανασκαμμένου χώρου και φυσικά στην έκθεση χαρα-

κτηριστικών ευρημάτων, τα οποία ανήλθαν στον ση-

μαντικό αριθμό των σαράντα χιλιάδων. Από την ανα-

σκαφή προκύπτουν πλούσιες πληροφορίες για την κα-

θημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα, για την οικονομι-

κή και βιοτεχνική δραστηριότητα. Είναι εντυπωσιακό 

να παρακολουθεί κανείς τους επισκέπτες, και ιδιαίτε-

ρα τα παιδιά, να ανακαλύπτουν την αρχαία συνοικία 

κάτω από τα πόδια τους. Αυτός ο απόμακρος κόσμος 

τους δίνει ξαφνικά την αίσθηση μιας αμεσότητας με 

την ιστορία, διότι είναι άλλο πράγμα να διαβάζεις ένα 

βιβλίο και άλλο να έχεις την εικόνα μπροστά σου.

Στο πρώτο επίπεδο, στην αρχαϊκή αίθουσα, η εντύ-

πωση που προέχει είναι η ύπαρξη πολλών κιόνων. 

Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ο κίονας διεθνώς είναι ένα χα-

ρακτηριστικό στοιχείο της αρχαίας Ελλάδας. Μέσα 

στο Μουσείο οι κίονες δεν είναι ούτε ραβδωμένοι 

ούτε μαρμάρινοι. Ο αριθμός τους προκαλεί την ανά-

μνηση ενός κλασικού αρχιτεκτονήματος, παράλλη-

λα όμως αποφεύγει κάθε συνειρμό με τον κλασικι-

σμό. Μπροστά και ανάμεσα στους κίονες στεγάζο-

νται αρχιτεκτονικά γλυπτά, ολόγλυφα αγάλματα και 

επιγραφές από την αρχαϊκή Ακρόπολη. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις τα γλυπτά εκτίθενται πάνω στην αρχική 

βάση τους, πεσσούς ή κιονίσκους, οι οποίοι έφεραν 

την επιγραφή του καλλιτέχνη και του αναθέτη. Είναι 

ένας τρόπος έκθεσης που επιτρέπει στον επισκέπτη 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ 
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ*

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ 
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ*

Ο Δ. Παντερμαλής μιλά στους «Φίλους» της Ακρόπολης στη διάρκεια της προς τιμήν του εκδήλωσης (9.8.2010)

Τ
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μα της πόλης εντάχθηκε μετά την ανέγερση του νέου 

οχυρωματικού περιβόλου, το 479 π.Χ. Η συστηματι-

κή, όμως, κατοίκιση και η πολεοδομική της οργάνωση 

επήλθε αργότερα, τις τελευταίες δεκαετίες του 5ου 

αι. π.Χ., πιθανότατα στα χρόνια του Πελοποννησια-

κού Πολέμου (εικ. 3). Από τότε κατοικήθηκε σχεδόν 

χωρίς διακοπή μέχρι και τον 12 αι. μ.Χ. Στη διάρ-

κεια αυτών των αιώνων νέα οικοδομήματα χτίζονταν 

πάνω στα παλιά, οι βασικοί όμως άξονες παρέμεναν 

οι ίδιοι. Η μακροχρόνια χρήση του χώρου δημιούρ-

γησε ένα πυκνό πλέγμα αρχιτεκτονικών καταλοίπων, 

που η απόδοσή τους στις επιμέρους οικοδομικές φά-

σεις, παρότι περίπλοκη, ξεδιπλώνει την ιστορία της 

περιοχής (εικ. 4).

Ο οικισμός των ιστορικών χρόνων οργανώθηκε στις 

πλευρές δύο ανηφορικών δρόμων (ΜΕΤΡΟ-Ι και 

ΝΜΑ-ΙΙ), που συνέκλιναν έξω από τον περίβολο του 

Θεάτρου του Διονύσου (εικ. 3). Η κεντρική οδική αρ-

τηρία βρισκόταν ανατολικότερα (ΜΕΤΡΟ IV), διέ-

σχιζε την πόλη και οδηγούσε σε δύο πύλες του Τεί-

χους, την Αχαρνική στα βόρεια και τη Φαληρική στα 

νότια. Ένας τρίτος δρόμος (ΝΜΑ-Ι) κατευθυνόταν 

προς τις δυτικές συνοικίες και την αρχαία Αγορά. 

Ανάμεσά τους ένα δίκτυο δευτερευουσών οδών σχη-

μάτιζε τις οικοδομικές νησίδες, που ήταν οργανωμέ-

νες σε κλιμακωτά άνδηρα (εικ. 3, 4).

Οι δρόμοι ήταν στενοί, χωμάτινοι, με φθορές στην 

επιφάνεια από τους τροχούς των αμαξών. Οι κυριότε-

ροι διέθεταν υπονόμους στους οποίους κατέληγαν τα 

λύματα από τα αποχωρητήρια, τα λουτρά και τα ερ-

γαστήρια. Σήμερα δύο από αυτούς, οι δρόμοι ΝΜΑ-Ι 

και ΝΜΑ-ΙΙ, με αποκατεστημένες τις στάθμες τους, 

είναι ορατοί από πολλά σημεία, μέσα και έξω από το 

Μουσείο (εικ. 5).

Τις ανάγκες των κατοίκων σε πόσιμο νερό εξυπηρετού-

σαν αρχικά τα πηγάδια, που πολλά σπίτια είχαν στις αυ-

λές τους. Μετά την κατασκευή, τον 4ο αι. π.Χ., μιας δη-

μόσιας κρήνης στη συμβολή των κύριων οδικών αρτηρι-

ών (εικ. 4) τα πηγάδια αντικαταστάθηκαν από υπόγει-

ες δεξαμενές, στις οποίες συγκεντρωνόταν το νερό της 

βροχής για την καθαριότητα του σπιτιού. 

Τα σπίτια των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων 

(5ος-1ος αι. π.Χ.) διατηρήθηκαν αποσπασματικά, δι-

αταραγμένα ή «σφραγισμένα» από τα μεταγενέστε-

ρα οικοδομήματα. Η σχεδιαστική τους αποκατάστα-

ση δείχνει ότι είχαν τη μορφή της τυπικής ελληνικής 
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Η περιοχή στην αρχαιότητα βρισκόταν μακριά από 

το διοικητικό και εμπορικό κέντρο της πόλης, την αρ-

χαία Αγορά. Βρισκόταν όμως κοντά σε σημαντικούς 

θρησκευτικούς και πολιτιστικούς τόπους: στο Ιερό 

και το Θέατρο του Διονύσου, στο Ασκληπιείο, στο 

Ωδείο του Περικλέους, στο Ωδείο του Ηρώδη Αττι-

κού (εικ. 3). 

Η ανασκαφή στο οικόπεδο Μακρυγιάννη αποκάλυ-

ψε τμήμα του οικιστικού ιστού της αρχαίας πόλης και 

κατέδειξε τη μακρά ιστορική της διαδρομή. 

Η πρώτη ανθρώπινη παρουσία ανάγεται στο τέλος 

της Νεολιθικής Περιόδου (4η χιλιετία π.Χ.). Στη 

Μέση Εποχή του Χαλκού η θέση χρησιμοποιήθηκε 

περιστασιακά ως χώρος ταφής αλλά και ως τόπος δι-

αμονής και εργαστηριακής δραστηριότητας. Κατά 

τη Μυκηναϊκή και Πρωτογεωμετρική Περίοδο χρη-

σιμοποιήθηκε αποκλειστικά ως τόπος ταφής, με τά-

φους διαφόρων τύπων διάσπαρτους σε όλη την έκτα-

σή του. Οικιστικό χαρακτήρα απέκτησε και πάλι μετά 

τα μέσα του 8ου αι. π.Χ. 

Η αρχαϊκή εποχή αντιπροσωπεύεται ελάχιστα, κα-

θώς η περιοχή βρισκόταν έξω από τα τείχη που κατέ-

στρεψαν οι Πέρσες το 480 π.Χ. Στο τειχισμένο τμή-
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Σταματία Ελευθεράτου

Αρχαιολόγος της Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ια από τις ιδιαιτερότητες του Μουσείου της 

Ακρόπολης –αλλά και μια από τις πιο ευχάρι-

στες εκπλήξεις για τους επισκέπτες του– είναι η εν-

σωμάτωση της τοπικής ανασκαφής και η ανάδειξή 

της ως ένα ακόμη μουσειακό έκθεμα (εικ. 1). Παρό-

τι προς το παρόν η ανασκαφή δεν είναι επισκέψιμη, 

ένα μεγάλο μέρος της είναι ορατό στους εξωτερικούς 

χώρους του Μουσείου, στο άνοιγμα της υπόστυλης 

εισόδου και μέσα από τα γυάλινα δάπεδα του ισογεί-

ου του. 

Λίγα χρόνια πριν ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο 

Μουσείο και με αφορμή την κατασκευή του σταθμού 

«Ακρόπολη» του ΜΕΤΡΟ, είχε ανασκαφεί το ανατο-

λικό τμήμα του οικοπέδου Μακρυγιάννη, ο υπόγειος 

όμως σταθμός επέβαλε την απομάκρυνση των αρχαι-

οτήτων. 

Η ανασκαφή για το νέο Μουσείο στάθηκε πιο τυχε-

ρή, αφού το κτήριο διατήρησε στη βάση του το μεγα-

λύτερο τμήμα της. Το όφελος ήταν διπλό: οι αρχαι-

ότητες απέκτησαν ένα ασφαλές προστατευτικό κέλυ-

φος και το Μουσείο ένα ακόμη ξεχωριστό έκθεμα: μια 

συνοικία της αρχαίας Αθήνας με μακραίωνη ιστορία 

(εικ. 2). 

Εικ. 1. Γενική άποψη του Μουσείου της Ακρόπολης από βορειοδυτικά με ενσωματωμένες τις επιτόπου αρχαιότητες

Μ

Εικ. 2. Τα διαχρονικά κατάλοιπα της συνοικίας της αρχαίας Αθήνας κάτω από το Μουσείο    
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(εικ. 4). Στα ανατολικά, μια πολυτελής αστική κατοι-

κία με ιδιωτικό λουτρό (Κτήριο Ζ΄), σχεδιάστηκε σύμ-

φωνα με τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της εποχής (εικ. 

4). Την ίδια εποχή ένα μικρό δημόσιο λουτρό («Ανα-

τολικό λουτρό»), στη συμβολή των οδών ΜΕΤΡΟ-Ι 

και ΝΜΑ-Ι, εξυπηρετούσε τις ανάγκες των υπόλοι-

πων κατοίκων της περιοχής (εικ. 4). Τα κτήρια με την 

παραπάνω μορφή λειτούργησαν μέχρι το τέλος του 

5ου αι. οπότε καταστράφηκαν, ίσως κατά την επιδρο-

μή των Βανδάλων, το 467 μ.Χ. 

Τον επόμενο αιώνα ορισμένα από αυτά επισκευά-

στηκαν, ενώ άλλα χτίστηκαν εξαρχής. Στα τελευταία 

ανήκει το νέο κτήριο Ζ΄, που ανεγέρθηκε πάνω στα 

ερείπια του παλαιότερου. Ήταν ένα επιβλητικό σε 

μέγεθος οικοδόμημα, κατοικία πιθανότατα επιφανούς 

προσώπου (εικ. 4). Το συγκρότημα οργανώθηκε γύρω 

από μεγάλη περίστυλη αυλή με στοές στρωμένες με 

ψηφιδωτά, που εντοπίστηκαν στα θεμέλια του κτηρί-

ου Weiler. Η πρόσβαση στο κτήριο Ζ΄, γινόταν από 

την οδό ΝΜΑ-ΙΙ μέσω ημικυκλικής εξέδρας-εισόδου 

με ψηφιδωτό δάπεδο και κλίμακα καθόδου προς το 

χαμηλότερο επίπεδο της κατοικίας. Το κτήριο διέθε-

τε επίσημη πτέρυγα υποδοχής με αψιδωτή αίθουσα, 

ιδιαίτερους χώρους διαμονής με ψηφιδωτά δάπεδα, 

ιδιωτικό λουτρό και πολλούς βοηθητικούς χώρους. 

Σήμερα η ημικυκλική είσοδος του κτηρίου Ζ΄ είναι 

ορατή κάτω από τις γυάλινες θυρίδες, που βρίσκονται 

κοντά στις σκάλες της κεντρική πύλης του Μουσείου, 

ενώ το λουτρό και τμήματα των ανατολικών αιθουσών 

είναι ορατά στη βόρεια εξωτερική πλευρά (εικ. 9) και 

μέσα από τις θυρίδες του δαπέδου του «καφέ», στο 

ισόγειο του Μουσείου. 

Στα τέλη του 6ου ή, το πιθανότερο, στις αρχές του 

7ου αι. μ.Χ., στα δυτικά του κτηρίου Ζ΄, ένα νέο οι-

κοδόμημα κατέλαβε τη θέση των παλαιοχριστιανικών 

οικιών Η΄ και ΣΤ΄. Το κτήριο Ε΄, όπως ονομάστηκε, 

είναι αυτό που σήμερα κυριαρχεί στο χώρο (εικ. 4). 

Στην αρχική του μορφή ήταν διώροφο, σήμερα όμως 

διατηρούνται τα κατάλοιπα του κάτω ορόφου. Στο 

κέντρο περίπου του οικοδομήματος δεσπόζει μεγάλη 

αψιδωτή αίθουσα, πιθανότατα υποδοχής. Δίπλα της 

ένας μικρός, τρίκογχος χώρος ήταν ίσως η τραπεζα-

ρία (τρικλίνιο) για τους στενότερους συνεργάτες του 

ιδιοκτήτη. Στα βόρεια μια μεγάλη κυκλική αίθουσα 
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κατοικίας με τα δωμάτια οργανωμένα γύρω από μία 

εσωτερική αυλή, χωρίς περιστύλιο και με τους χώρους 

διαμονής στη βόρεια, συνήθως, πτέρυγα. Οι τοίχοι 

ήταν χτισμένοι με ωμά πλιθιά πάνω σε λιθόκτιστες 

βάσεις και τα δάπεδα ήταν στρωμένα με πατημένο 

χώμα ή πηλό. Εξαίρεση αποτελούσαν τα δάπεδα των 

ανδρώνων, που ήταν ψηφιδωτά («Οικίες Θ΄, Σ΄ και 

Ο΄») και των αυλών, που ήταν στρωμένα με βότσαλα 

ή κεραμικές ψηφίδες. 

Το καλύτερα διατηρημένο σπίτι της εποχής είναι η 

οικία Θ΄ στο νοτιοδυτικό άκρο της ανασκαφής. Ο αν-

δρώνας της, με το ψηφιδωτό δάπεδο και τον χαρα-

κτηριστικό περιμετρικό αναβαθμό για τις κλίνες, είναι 

ορατός μέσα από το γυάλινο δάπεδο του εσωτερικού 

προθαλάμου του Μουσείου (εικ. 6).

Κάτω από τα δάπεδα ορισμένων σπιτιών βρέθηκαν 

κατάλοιπα θυσιών θεμελίωσης (εγκαίνια): μικροί λάκ-

κοι με υπολείμματα καύσης, οστά ζώων και πτηνών 

και μικρά αγγεία που περιείχαν πιθανότατα και άλλες 

προσφορές. Το έθιμο, ιδιαίτερα συχνό στους κλασι-

κούς και ελληνιστικούς χρόνους, επιβίωσε μέχρι και 

την ύστερη αρχαιότητα. Τα ευρήματα μιας θυσίας 

θεμελίωσης του 3ου αι. π.Χ. (εικ. 7), που βρέθηκαν 

στην οικία Λ΄, τοποθετήθηκαν συμβολικά στην προ-

θήκη δαπέδου της Αίθουσας των Κλιτύων της Ακρό-

πολης, του πρώτου εκθεσιακού χώρου του Μουσείου 

(εικ. 1, σ. 16). 

Οι παραπάνω κατοικίες, με επιδιορθώσεις και ανακα-

τασκευές, παρέμειναν σε χρήση μέχρι τον 1ο αι. π.Χ 

οπότε καταστράφηκαν, πιθανότατα κατά την άλωση 

της πόλης από τα στρατεύματα του Σύλλα το 86 π.Χ. 

Τα επόμενα χρόνια η περιοχή βίωσε περίοδο οικιστι-

κής ύφεσης, κατά την οποία στα ερειπωμένα σπίτια 

εγκαταστάθηκαν βιοτεχνικές μονάδες: εργαστήρια 

μαρμαροτεχνίας, κεραμικής και μεταλλοτεχνίας, τα 

οποία λειτούργησαν μέχρι το α΄ μισό του 2ου αι. π.Χ. 

Περί τα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. η περιοχή αναδιοργα-

νώθηκε. Νέες κατοικίες κατέλαβαν τη θέση των πα-

λαιότερων, σε μια εποχή γενικότερης ανάκαμψης της 

πόλης (εικ. 8). Παρότι τα νέα σπίτια ακολουθούσαν 

την παραδοσιακή, εσωστρεφή οργάνωση, έγιναν με-

γαλύτερα και ορισμένα απέκτησαν αυλές με περιστύ-

λια. Ψηφιδωτά δάπεδα, πολύχρωμες τοιχογραφίες, 

τραπέζια με περίτεχνα στηρίγματα, αγάλματα και ει-

δώλια κοσμούσαν τις αυλές, τα δωμάτια και τα οικι-

ακά ιερά. Την ίδια εποχή κατασκευάστηκαν και τα 

πρώτα λουτρά («Δυτικό» και «Κεντρικό» λουτρό), που 

ίσως ήταν ιδιωτικά, ενταγμένα στις εγκαταστάσεις 

των πιο εύπορων σπιτιών. Τα κατάλοιπα του «Δυτικού 

λουτρού» είναι ορατά στο βόρειο άκρο του ανοίγματος 

της υπόστεγης εισόδου του Μουσείου (εικ. 4, 5). 

Στα τέλη του 3ου αι. μ.Χ., τα περισσότερα οικοδο-

μήματα καταστράφηκαν, πιθανότατα από τους Ερού-

λους, το 267 μ.Χ. Στα τέλη του 4ου ή στις αρχές του 

5ου αι. μ.Χ. η περιοχή αναδιοργανώθηκε για άλλη μια 

φορά. Μια συστάδα κατοικιών στο κέντρο περίπου 

της ανασκαφής (οικίες Γ΄, ΣΤ΄, Η΄) μαρτυρούν την 

επιβίωση του τύπου της οικίας με περίστυλη αυλή 

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Εικ. 4. Γενική κάτοψη της ανασκαμμένης περιοχής του Μουσείου 
της Ακρόπολης με σημειωμένη τη διαχρονική της διαστρωμάτωση

Εικ. 3. Η σχέση της ανασκαμμένης συνοικίας της αρχαίας Αθήνας 
με τα μνημεία της νότιας κλιτύος και τον βράχο της Ακρόπολης 

Εικ. 5. Κατάλοιπα αρχαίων δρόμων κάτω από το στέγαστρο 
της εισόδου του Μουσείου 

Εικ. 6. Ψηφιδωτό δάπεδο ανδρώνος της οικίας Θ΄ 
στο νοτιοδυτικό άκρο της ανασκαφής 

Εικ. 7. Κατάλοιπα θυσίας θεμελίωσης ελληνικστικής οικίας σε προθήκη 
του δαπέδου της Αίθουσας των Κλιτύων της Ακρόπολης 
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Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

με ενσωματωμένο πηγάδι θυμίζει πύργο, ενώ τριγύρω 

διαμορφώνεται πλήθος μικρότερων χώρων. Η κυκλι-

κή αίθουσα και το τρίκογχο του κτηρίου Ε΄ είναι σή-

μερα ορατά στο άνοιγμα της υπόστυλης εισόδου του 

Μουσείου (εικ. 10), ενώ οι νότιοι χώροι του φαίνο-

νται κάτω από το γυάλινο δάπεδο της «Αίθουσας των 

Κλιτύων».

Η διάρκεια ζωής του Κτηρίου Ε΄ δεν φαίνεται να ξε-

περνά τον 7ο αι. μ.Χ., τα αίτια όμως και οι συνθήκες 

της εγκατάλειψής του δεν είναι γνωστές. Τον 8ο/ 9ο 

αι. μ.Χ. στους μισοερειπωμένους πλέον χώρους του 

εγκαταστάθηκαν εργαστήρια κεραμικής και μεταλλο-

τεχνίας. Τον 10ο αι. μ.Χ. τα εργαστήρια εγκαταλεί-

φθηκαν και ο χώρος καλύφθηκε από τα χαλάσματά 

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Εικ. 10. Η κυκλική αίθουσα κα το τρίκογχο του κτηρίου Ε΄ 
κάτω από το στέγαστρο της εισόδου του Μουσείου

Εικ. 9. Κατάλοιπα του κτηρίου Ζ΄ 
έξω από τη βόρεια πλευρά του Μουσείου 

Εικ. 8. Αναπαράσταση οικιών των μέσων του 2ου αι. μ.Χ. στην περιοχή 
της ανασκαφής του Μουσείου της Ακρόπολης 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Χριστίνα Βλασσοπούλου

Αρχαιολόγος της Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ο νέο Μουσείο της Ακρόπολης είναι άμεσα συ-

νυφασμένο με τον αρχαιολογικό χώρο του βρά-

χου της Ακρόπολης και των πλαγιών του, που καλύ-

πτει μία ευρεία χρονική περίοδο, από την Προϊστορι-

κή έως την Παλαιοχριστιανική Εποχή. Βρίσκεται σε 

απόσταση 300 μ., σε ευθεία γραμμή από τον Παρθε-

νώνα, επάνω στον αρχαίο δρόμο που οδηγούσε στον 

Ιερό Βράχο κατά τους κλασικούς χρόνους. Για την κα-

τασκευή του (αφού προηγήθηκαν τρεις άγονοι αρχι-

τεκτονικοί διαγωνισμοί) έγινε διεθνής διαγωνισμός, 

που προέβλεπε την ενσωμάτωση των αρχαίων κτηρια-

κών καταλοίπων, που έφερε στο φώς η ανασκαφή του 

οικοπέδου Μακρυγιάννη στο Μουσείο, την αξιοποί-

ηση του φυσικού φωτός και την επιδίωξη ισόρροπης 

σχέσης ανάμεσα στην αρχιτεκτονική του και τα μνη-

μεία της Ακρόπολης. Αποκορύφωμα των προϋποθέ-

σεων ήταν η αναγκαιότητα της έκθεσης των γλυπτών 

του Παρθενώνα σε όλη τους την πληρότητα, με δυ-

Τ νατότητα ενσωμάτωσης εκείνων που σήμερα βρίσκο-

νται σε Μουσεία του εξωτερικού (Βρετανικό, Λού-

βρο κ.ά.). Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κρίθηκε 

το 2001 από Διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης και το 

πρώτο βραβείο απέσπασαν οι αρχιτέκτονες Bernard 

Tschumi και Μιχάλης Φωτιάδης. Στα προπλάσμα-

τα της μελέτης βασίστηκε η κατασκευή του Μουσεί-

ου, που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 2005-2007, 

με την ευθύνη των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ 

και του Οργανισμού Ανέγερσης του Νέου Μουσείου 

Ακρόπολης. Στις 20 Ιουνίου 2009 έγιναν τα εγκαίνια 

του Μουσείου και οι πύλες του άνοιξαν για το κοινό 

στις 21-6-2009.

Το οικοδόμημα διαθέτει χώρους συνολικού εμβαδού 

25.000 τ.μ., από τα οποία τα 14.000 είναι εκθεσιακοί, 

κατανεμημένοι σε τέσσερα επίπεδα, όπου παρουσιά-

ζονται οι αρχαιότητες που αποκαλύφθηκαν στην κο-

Γενική άποψη του Βράχου της Ακρόπολης και του Μουσείου της από νοτιοανατολικά. Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης

τους. Μια νέα βιοτεχνική ζώνη αναπτύχθηκε τον 11ο 

και 12ο αι. μ. Χ. με εργαστήρια κεραμικής και μεταλ-

λοτεχνίας, ενώ στις αρχές του 13ου αι. ο χώρος εγκα-

ταλείφθηκε οριστικά. 

Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του Μου-

σείου, η ανασκαφή καλύφθηκε με ειδικό προστατευτι-

κό επίχωμα το οποίο αφαιρέθηκε μετά την ολοκλήρω-

σή τους. Μέσα στο 2010 θα ξεκινήσει το πρόγραμμα 

συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης της ανα-

σκαφής. Θα κατασκευαστούν ειδικοί διάδρομοι και ο 

χώρος θα γίνει επισκέψιμος. Παράλληλα συνεχίζεται 

η συντήρηση των πολυπληθών κινητών ευρημάτων 

και προετοιμάζεται η μόνιμη έκθεσή τους στο επίπε-

δο της ανασκαφής. Μια έκθεση που θα δώσει τη δυ-

νατότητα στους επισκέπτες του Μουσείου να σχημα-

τίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την καθημερινή 

ζωή των κατοίκων της αρχαίας συνοικίας.

Όλες οι φωτογραφίες των κειμένων για την έκθεση του 

Μουσείου της Ακρόπολης είναι των: Νίκος Δανιηλίδης, 

Ηλίας Κοσίντας, Βαγγέλης Τσιάμης, Αρχείο Α΄ ΕΠΚΑ
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ρυφή και τις πλαγιές του λόφου, ο γλυπτός διάκοσμος 

των μνημείων της Ακρόπολης και τα αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα της ανασκαφής στο οικόπεδο Μακρυγι-

άννη. Το κτήριο αντικατέστησε το παλαιό Μουσείο 

στον βράχο της Ακρόπολης, οικοδόμημα του 1874 με 

επάλληλες επεκτάσεις και ανακαινίσεις, ο περιορι-

σμένος χώρος του οποίου δεν επαρκούσε για την έκ-

θεση των ευρημάτων που σταδιακά αυξάνονταν. Τον 

κύριο κορμό της έκθεσης του νέου Μουσείου αποτε-

λούν τα εκθέματα του παλαιού, που μεταφέρθηκαν 

στο νέο κτήριο, τα οποία συμπληρώθηκαν με αντικεί-

μενα των αποθηκών της Α΄ Εφορείας Ακροπόλεως, 

καθώς και ευρήματα των παλαιών ανασκαφών στην 

Ακρόπολη και τις πλαγιές της, που παραχωρήθηκαν 

από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Επιγραφι-

κό Μουσείο και το Νομισματικό Μουσείο της Αθή-

νας, όπου φυλάσσονταν ώς τώρα. Η νέα έκθεση παρέ-

χει στον επισκέπτη μια σχετικά ολοκληρωμένη εικόνα 

της ιστορίας του βράχου, των ιερών και της κατοίκη-

σης της περιοχής της Ακρόπολης, από τους Προϊστο-

ρικούς Χρόνους έως την Ύστατη Αρχαιότητα.

Οι Καρυάτιδες στο Μουσείο της Ακρόπολης

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

(εικ. 1). Θεωρούνται ακρωτήρια, διακοσμητικά δηλα-

δή στοιχεία της στέγης κτηρίου, πιθανώς δημόσιου. 

Βρέθηκαν στη νότια πλαγιά της Ακρόπολης, μέσα σε 

πηγάδι των ρωμαϊκών χρόνων, κατά την ανασκαφή 

που διενεργήθηκε τη δεκαετία του 1950 στο πλάτωμα 

μπροστά από το θέατρο του Ηρώδου Αττικού, για τη 

διάνοιξη της λεωφόρου Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Από 

την ίδια ανασκαφή προέρχονται και τα περισσότερα 

από τα υπόλοιπα εκθέματα των προθηκών. 

Η εικόνα της αρχαίας Αθήνας που παρέδωσε η ανα-

σκαφή αυτή δεν διαφέρει από την εικόνα που έδωσε 

η ανασκαφή για το νέο Μουσείο. Αντίθετα, επιβεβαι-

ώνει την κοινή ιστορική διαδρομή των νότιων υπωρει-

ών της Ακρόπολης. Και εδώ αποκαλύφθηκαν τάφοι 

και σπίτια, δρόμοι και πλατείες, πηγάδια και δεξαμε-

νές και χιλιάδες κινητά ευρήματα. Ένα μέρος των τε-

λευταίων παρουσιάζεται στο Μουσείο σε χρονολογι-

κές και θεματικές ενότητες. 

Η έκθεση ξεκινά με πήλινα αγγεία από τον οικισμό 

που αναπτύχθηκε στις πλαγιές του λόφου τη Νεολι-

θική Περίοδο και την Εποχή του Χαλκού (προθήκη 

1). Είναι αγγεία αποθήκευσης προϊόντων, σκεύη προ-

ετοιμασίας φαγητού, αγγεία νερού και επιτραπέζια 

ια εικόνα της καθημερινής ζωής στην αρχαιότη-

τα μπορεί να διαμορφώσει ο επισκέπτης του 

Μουσείου και σήμερα. Ο πρώτος εκθεσιακός χώρος, η 

«Αίθουσα των Κλιτύων της Ακρόπολης» στο ισόγειο 

του Μουσείου, φιλοξενεί ευρήματα από τις κλιτύς (πλα-

γιές) του βράχου, τη μεταβατική αυτή ζώνη που στην 

αρχαιότητα συνέδεε την πόλη με το πιο διάσημο ιερό 

της. Ήταν η περιοχή, όπου συναντήθηκαν μύθοι και 

θρύλοι, επίσημες και λαϊκές λατρείες, μικρά και μεγαλύ-

τερα ιερά, δημόσια οικοδομήματα και σπίτια ιδιωτών. 

Το γυάλινο δάπεδο της «Αίθουσας των Κλιτύων της 

Ακρόπολης» επιτρέπει τη θέαση στην αρχαιολογική 

ανασκαφή, ενώ η ανηφορική κλίση του παραπέμπει 

στην ανάβαση προς την Ακρόπολη. Στις πλευρές της 

αίθουσας εκτίθενται αντικείμενα από τον αρχαίο οι-

κισμό και από τα ιερά που ήταν ιδρυμένα στις πλαγι-

ές του λόφου, αυτά που συναντούσε και ο επισκέπτης 

της αρχαιότητας, καθώς ανηφόριζε στον Ιερό Βράχο. 

Ο οικισμός 
Στη νότια (δεξιά) πλευρά της αίθουσας, μέσα σε με-

γάλες προθήκες παρουσιάζονται τα ευρήματα του οι-

κισμού. Δύο πήλινες, φτερωτές κάποτε, Νίκες υποδέ-

χονται τον επισκέπτη πάνω στις ψηλές τους βάσεις 

Σταματία Ελευθεράτου
Αρχαιολόγος της Α' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Μ

Εικ. 1. Γενική άποψη της Αίθουσας των Κλιτύων της Ακρόπολης

Πήλινος πίνακας με παράσταση οπλιτοδρόμου 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
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«οικία Πρόκλου», την πολυτελή κατοικία που αποκα-

λύφθηκε στα νοτιοανατολικά του Ηρωδείου, και θε-

ωρήθηκε οικία και διδακτήριο του φιλοσόφου Πρό-

κλου, που υπήρξε επικεφαλής της Νεοπλατωνικής 

Σχολής τα έτη 437-485 μ.Χ. 

Το Ιερό της Νύμφης 
Η ανασκαφή της δεκαετίας του ’50 μπροστά από το 

Ηρώδειο έφερε στο φως και ένα αναπάντεχο εύρημα. 

Έναν ελλειψοειδή περίβολο με βωμό, μέσα και έξω 

από τον οποίο βρέθηκαν χιλιάδες θραύσματα πήλι-

νων αγγείων, ειδωλίων και άλλων αντικειμένων. Μια 

μαρμάρινη στήλη - ορόσημο με την επιγραφή ΗΟ-

ΡΟΣ ΗΙΕΡΟ ΝΥΜΦΗΣ, οι εγχάρακτες επιγραφές 

με τις λέξεις ΝΥΜΦΕ και ΝΥΜΦΗΣ ΗΙΕΡΑ πάνω 

σε όστρακα αλλά και το σχήμα του αγγείου που υπερ-

τερούσε, η λουτροφόρος, οδήγησαν στο συμπέρασμα 

ότι επρόκειτο για ένα ιερό Νύμφης. Το ιερό δεν ανα-

φέρεται στις αρχαίες πηγές και το όνομα της Νύμφης 

δεν είναι γνωστό, τα θέματα όμως της διακόσμησης 

των αγγείων δεν αφήνουν αμφιβολία ότι σε αυτό λα-

τρευόταν μια Νύμφη προστάτιδα του γάμου και των 

γαμήλιων τελετών. Στο ιερό της οι Αθηναίοι αφιέ-

ρωναν τις λουτροφόρους, τα πολυτελή αγγεία με τα 

οποία μετέφεραν το νερό για το εξαγνιστικό, προγα-

μιαίο λουτρό τους και άλλες προσφορές. Ένα μεγά-

λο μέρος των προσφορών αυτών παρουσιάζεται στις 

προθήκες της βόρειας πλευράς της «Αίθουσας των 

Κλιτύων της Ακρόπολης».

Η πρώτη (προθήκη 4) περιλαμβάνει τις παλαιότερες 

λουτροφόρους, του 7ου και κυρίως του 6ου αι. π.Χ., 

σκεύη που βρέθηκαν σε πηγάδια, λάκκους απόρριψης 

και επιχώσεις. 

Κατά την Πρωτογεωμετρική και Γεωμετρική Επο-

χή ένα μεγάλο μέρος της περιοχής χρησιμοποιήθη-

κε ως νεκροταφείο με τάφους διαφόρων τύπων: εντα-

φιασμούς σε λάκκους, κάποτε επενδυμένους με λίθι-

νες πλάκες, παιδικές ταφές σε πήλινα σκεύη (εγχυ-

τρισμοί) και καύσεις, με τη στάχτη των νεκρών συ-

γκεντρωμένη σε τεφροδόχα αγγεία. Τα αντικείμενα 

που συντρόφευαν τους νεκρούς, τα κτερίσματα, αντα-

νακλούν τα ταφικά έθιμα της εποχής, την κοινωνι-

κή θέση και την οικονομική επιφάνεια των κατόχων 

τους. Στην προθήκη 1 παρουσιάζονται τα ευρήματα 

δέκα ταφών, που χρονολογούνται από τις αρχές του 

10ου έως το β΄ μισό του 8ου αι. π.Χ. 

Στις προθήκες 2 και 3, που ακολουθούν, παρουσιάζο-

νται τα ευρήματα του οικισμού των ιστορικών χρόνων 

οργανωμένα σε θεματικές, πλέον, ενότητες. Πρόκει-

ται για μια επιλογή που στοχεύει στην αφύπνιση του 

ενδιαφέροντος του επισκέπτη για τη ζωή στην αρχαι-

ότητα μέσα από την κατανόηση της χρήσης των αντι-

κειμένων και τους συνακόλουθους συνειρμούς, συσχε-

τισμούς, παραλληλισμούς και μνήμες που πολλά από 

αυτά ξυπνούν. Είναι αντικείμενα που συνδέονται με 

την οικονομική, εμπορική και εργαστηριακή δραστη-

ριότητα των αρχαίων κατοίκων, με την καθημερινή 

ζωή των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών, με 

την οικιακή λατρεία και τα τοπικά έθιμα (εικ. 2). Η 

ενότητα του οικισμού κλείνει με ευρήματα από την 

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Εικ. 3. Ο μαρμάρινος θησαυρός του ιερού της Ουρανίας Αφροδίτης 

φεραν θυσίες (προτέλεια) στους θεούς του γάμου. Σε 

αυτούς συγκαταλεγόταν και η Αφροδίτη Ουρανία, 

που είχε το ιερό της στη βόρεια πλαγιά της Ακρόπο-

λης. Στον περίβολο του ιερού αυτού ήταν τοποθετη-

μένος και ο μαρμάρινος θησαυρός, που βρέθηκε σε 

ανασκαφή στην Πλάκα και σήμερα εκτίθεται στη νό-

τια πλευρά της Αίθουσας των Κλιτύων. Ο θησαυρός 

(εικ 3) είναι μια κατασκευή σε μορφή μεγάλου κου-

μπαρά και η επιγραφή που είναι χαραγμένη στη μια 

του όψη δηλώνει τη χρήση του: 

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΠΑΡΧΕΣ Ο / ΑΦΡΟΔΙΤΕΙ 

ΟΥΡΑΝΙΑΙ / ΠΡΟΤΕΛΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ακολουθεί το σύμβολο της μιας δραχμής, το ποσό δη-

λαδή που έπρεπε να κατατεθεί στον θησαυρό προκει-

μένου η θεά να εξασφαλίσει στους νεόνυμφους ευτυ-

χισμένη και γόνιμη έγγαμη ζωή. 

Επιστρέφοντας στις προθήκες του ιερού της Νύμφης 

βλέπουμε ότι οι λουτροφόροι κάποτε ήταν μεγάλα, 

εξαιρετικής τέχνης, αγγεία, προσφορές ασφαλώς των 

πιο εύπορων Αθηναίων. Ορισμένες ήταν δημιουργί-

ες των μεγαλύτερων αγγειογράφων του αττικού Κε-

ραμεικού. Άλλοτε πάλι ήταν μικρές ή άτεχνες, αφιε-

ρώματα των λιγότερο ευκατάστατων πολιτών. Όλες 

ωστόσο αντανακλούν το πνεύμα της εποχής που τις 

δημιούργησε. Οι πολυτελείς λουτροφόροι του 4ου αι. 

π.Χ. ήταν στολισμένες με ειδώλια, που παρίσταναν 

τη νύφη, τον γαμπρό και την ακολουθία τους. 

Εκτός από τις λουτροφόρους οι Αθηναίοι αφιέρω-

ναν στο ιερό της Νύμφης και άλλα αντικείμενα σχε-

τικά με τον κόσμο της γυναίκας, του άνδρα και τις 

γαμήλιες τελετές, μέρος των οποίων παρουσιάζεται 

στην προθήκη 6: αρωματοδοχεία, σκεύη για καλλυ-

ντικά και κοσμήματα, μικροσκοπικά αγγεία –κυρίως 

λουτροφόρους– και σφονδύλια, τα μικρά βάρη από τα 

αδράχτια με τα οποία η Αθηναίες έγνεθαν το μαλλί 

(εικ. 4). Επίσης αγγεία συμποσίου, ειδώλια, προσω-

πεία και ζωγραφιστούς πίνακες. Ο μεγάλος αριθμός 

τους δείχνει τη σημαντική θέση που κατείχε το ιερό 

στη λατρευτική ζωή της πόλης από τον 7ο έως τον 1ο 

αι. π.Χ. Το ιερό, όπως και πολλά αλλά δημόσια και 

ιδιωτικά οικοδομήματα της πόλης, καταστράφηκε πι-

θανότατα κατά την εισβολή των στρατευμάτων του 

Σύλλα το 76 π.Χ. και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε.

που είναι διακοσμημένες με την μελανόμορφη τεχνική. 

Η επιφάνειά τους καλύπτεται με παραστάσεις ζώων, 

πτηνών και μυθολογικών όντων καθώς και με γαμήλια 

στιγμιότυπα ή μυθολογικούς γάμους. Οι περισσότερες 

έχουν τρεις λαβές, μια κάθετη και δύο οριζόντιες (λου-

τροφόροι – υδρίες) και είναι αγγεία που συνδέονταν 

με το λουτρό της νύφης. Οι λουτροφόροι με δύο κάθε-

τες λαβές (λουτροφόροι – αμφορείς) προορίζονταν για 

το λουτρό του γαμπρού και συνήθως ήταν διακοσμη-

μένες με ανδρικές μορφές ή σκηνές με άθλους ηρώων. 

Η επόμενη προθήκη (προθήκη 5) περιέχει ως επί το 

πλείστον λουτροφόρους του 5ου και 4ου αι. π.Χ., δι-

ακοσμημένες με την ερυθρόμορφη τεχνική. Καθώς 

οι περισσότερες σώζονται αποσπασματικά το βάρος 

δόθηκε στην εικονογραφία. Τοποθετήθηκαν, δηλα-

δή, με τέτοιο τρόπο που να μπορεί ο επισκέπτης να 

παρακολουθήσει διαδοχικά στιγμιότυπα του γαμήλι-

ου τελετουργικού: την πομπή προς την ιερή κρήνη 

Καλλιρρόη και τη μεταφορά του νερού για το γαμήλιο 

λουτρό (λουτροφορία), τον στολισμό της νύφης και 

του γαμπρού, την εμφάνιση της νύφης την ημέρα του 

γάμου με καλυμμένο πρόσωπο και την κατοπινή απο-

κάλυψή του (ανακαλυπτήρια), τη συνάντηση του ζευ-

γαριού, τη νυφική πομπή και τη μετάβαση των νεό-

νυμφων στο σπίτι του γαμπρού, την προσφορά δώρων 

από συγγενείς και φίλους την επομένη του γάμου. 

Στην αρχαία Αθήνα οι γαμήλιες τελετές διαρκούσαν 

τρεις ημέρες. Ξεκινούσαν την παραμονή του γάμου 

(προαύλια) και συνεχίζονταν την επομένη (επαύλια). 

Στο πλαίσιο των προαυλίων οι μελλόνυμφοι προσέ-

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Εικ. 4. Σφονδύλια αφιερωμένα στο ιερό της Νύμφης, 6ος αι. μ.Χ. Εικ. 2. Πώμα πήλινης κοσμηματοθήκης με παράσταση Διονυσιακού 
θιάσου από τον οικισμό στα νότια της Ακρόπολης
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ανάγλυφα με πολυπρόσωπες παραστάσεις, τα οποία 

αφιέρωσαν εύποροι λατρευτές, ενώ άλλα είναι μικρά, 

που αφιέρωσαν απλοί πολίτες. 

Ένα από τα παλαιότερα αναθηματικά ανάγλυφα που 

χρονολογείται γύρω στο 400 π.Χ. φέρει παράσταση 

του Ασκληπιού να κάθεται σε βράχο ή ομφαλό, ανά-

μεσα στη σύζυγό του Ηπιόνη και έναν άνδρα λατρευ-

τή. Ένα άλλο ίδιας χρονολογίας εντυπωσιάζει με την 

απλότητα και γραφικότητά του. Είναι αφιέρωμα ενός 

απλού αμαξά, που εικονίζεται με το κάρο του να έρ-

χεται προς την Ασκληπιακή τριάδα (Ασκληπιό, Ηπι-

όνη και Υγεία), προφανώς για να τους ευχαριστήσει 

για την ιατρική τους βοήθειά. 

Από τα αφιερώματα του 4ου αι. π.Χ. το πιο εντυπω-

σιακό είναι το αναθηματικό ανάγλυφο σε μορφή δύο 

ενωμένων σε ορθή γωνία κτηρίων, ενός ναΐσκου και 

μιας στοάς. Στον ναΐσκο εικονίζονται όρθιος ο Ασκλη-

πιός με την σύζυγό του Ηπιόνη καθιστή σε δίφρο, ενώ 

δίπλα στέκεται η κόρη τους Υγεία. Στο δεξιό μέρος 

λατρευτές φέρουν στον βωμό έναν χοίρο για τη θυσία 

και άλλα δώρα μέσα σε μεγάλο κιβώτιο (κίστη), που 

κρατάει η τελευταία στη σειρά μορφή (εικ. 2). 

Ένα πολύ ενδιαφέρον είδος αναθημάτων, ανάλογο 

με τα σημερινά τάματα, ήταν τα ανατομικά ανάγλυ-

ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΩΝ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Άλκηστις Χωρέμη Σπετσιέρη
Επίτιμος Έφορος Ακροπόλεως

ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΩΝ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ετά την περιήγηση των ενοτήτων της κατοί-

κησης στη δεξιά (νότια) πλευρά της Αίθουσας 

των Κλιτύων της Ακρόπολης και του ιερού της Νύμ-

φης στην αριστερή (βόρεια) πλευρά της αίθουσας, 

προχωρούμε στις ενότητες των μεγάλων ιερών της 

νότιας κλιτύος (Ασκληπιείο, Διονυσιακό) καθώς και 

των μικρών ιερών αγροτικού χαρακτήρα της βόρειας 

κλιτύος (Πανός, Νυμφών, Απόλλωνος Υποακραίου, 

Αφροδίτης και Αγλαύρου). 

Στη μέση της νότιας πλευράς της αίθουσας κυριαρχεί 

ένα μεγάλο ενεπίγραφο αμφίγλυφο, που ήταν ορόση-

μο του Ασκληπιείου (εικ. 1). Στις δύο όψεις του ανα-

γράφεται και απεικονίζεται το χρονικό της ίδρυσης 

του ιερού στην Αθήνα, το 420/419 π.Χ., με πρωτο-

βουλία του Αθηναίου Τηλεμάχου, ο οποίος έφερε από 

την Επίδαυρο ένα άγαλμα του θεού. Τον 4ο αι. π.Χ. 

κατασκευάστηκαν ο ναός και ο βωμός του ιερού, κα-

θώς και δύο στοές, μία διώροφη δωρική και δεύτερη 

ιωνική, ενώ τη ρωμαϊκή εποχή προστέθηκε μια τρίτη 

στοά και ένα πρόπυλο. Τη φήμη του ιερού μαρτυρούν 

τα πολυπληθή αναθήματα (αφιερώματα), τα περισσό-

τερα από τα οποία είναι μαρμάρινα και χρονολογού-

νται από το 400 π.Χ. και μετά. Ορισμένα είναι μεγάλα 

Μ

τρου. Πρόκειται για ρωμαϊκό αντίγραφο του 2ου αι. 

π.Χ. ενός πρωτότυπου έργου του 5ου αι. π.Χ. (εικ. 3). 

Εντυπωσιακές είναι δύο πλάκες με ανάγλυφες χορεύ-

τριες σε όμορφες στάσεις, που ανήκαν σε επένδυση 

μεγάλης βάσης αγαλμάτων (εικ. 5). Οι μορφές ερμη-

νεύτηκαν ως οι Ώρες, κόρες του Διός και της Θέμι-

δος και αδελφές των Μοιρών, ή ως προσωποποιήσεις 

των εποχών του έτους. Πρόκειται για έργα νεοαττι-

κού εργαστηρίου (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.), εμπνευ-

σμένα από πρωτότυπα του πλούσιου ρυθμού του 5ου-

4ου αι. π.Χ. 

Εκτός από τα μεγάλα ιερά στις πλαγιές της Ακρόπο-

λης υπήρχαν και μικρά ιερά αγροτικού χαρακτήρα σε 

πλατώματα του βράχου ή μέσα σε σπηλιές.

Στη δεξιά (νότια) πλευρά της αίθουσας, μετά τα εκ-

θέματα του οικισμού και την ενότητα της οικίας Πρό-

κλου, εκτίθενται ανάγλυφα και επιγραφές από τα πιο 

πάνω ιερά. Δυο ανάγλυφα προέρχονται από το ιερό 

στην περιοχή της κρήνης του Ασκληπιείου, όπου σύμ-

φωνα με φιλολογικές αλλά και αρχαιολογικές μαρτυ-

ρίες υπήρχε λατρεία των Νυμφών, του Πανός, του 

Ερμή και της Αφροδίτης. Το ένα είναι ανάθημα του 

τέλους του 5ου αι. π.Χ., που αφιερώθηκε από τον Άρ-

χανδρο στις Νύμφες και τον Πάνα, όπως μας πληρο-

φορεί η επιγραφή στο μέτωπο του γείσου. Αριστερά 

ο αναθέτης μπροστά σε απλό υπαίθριο βωμό, δεξιά 

τρεις Νύμφες και επάνω αριστερά ψηλά προβάλλει ο 

τραγόμορφος θεός Παν μέσα από σπηλαιώδες άνοιγ-

μα. Το δεύτερο ανάγλυφο είναι αρχαϊστικό (β΄ μισό 

φα, που εικόνιζαν τα μέλη του ασθενούς που έπασχαν 

(οφθαλμούς, αυτί, μαστό, πόδι). Τα ανάγλυφα αυτά 

είτε τα κρεμούσαν σε τοίχους είτε τα προσάρμοζαν 

σε κόγχες πάνω σε πεσσούς, όπως το ανάθημα του 

Πραξίου, που ήταν το άνω τμήμα γυναικείου προσώ-

που με ένθετα μάτια από ημιπολύτιμο λίθο (β΄ μισό 

4ου αι. π.Χ.) (εικ. 4). 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η ενότητα του ιερού και του 

θεάτρου του Διονύσου, ο οποίος ήταν θεός της βλά-

στησης, του κρασιού και του εκστατικού χορού, ο 

οποίος λατρευόταν στη νότια πλαγιά της Ακρόπολης 

σε ιερό με περίβολο, που περιλάμβανε ένα ναό του 

6ου αι. π.Χ, και νοτιότερα δεύτερο του 4ου αι. π.Χ. 

Την ενότητα σηματοδοτεί μια μεγάλη μάσκα του θεού 

(1oς αι. μ.Χ.).

Από τις λατρευτικές τελετές προς τιμήν του θεού γεν-

νήθηκε σταδιακά το δράμα. Την εποχή των μεγάλων 

τραγικών ποιητών Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη (5ος 

αι. π.Χ.) το θέατρο είχε χωμάτινη ορχήστρα, σκηνή 

και καθίσματα από ξύλο, πλην λίγων λίθινων εδωλί-

ων. Επί άρχοντος Λυκούργου (330 π.Χ.) απέκτησε τη 

μνημειακή μορφή του με λίθινα καθίσματα χωρητικό-

τητας 15.000 θεατών. Η λειτουργία του ως θεάτρου 

σταμάτησε με την εισβολή των Ερούλων το 267 μ.Χ.

 

Μια ανάγλυφη πλάκα με θεατρικά προσωπεία ση-

ματοδοτεί την ενότητα του θεάτρου. Ακολουθεί το 

άγαλμα Παπποσιληνού, ο οποίος φέρει στους ώμους 

του τον μικρό Διόνυσο που κρατάει μια μάσκα θεά-

ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΩΝ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΩΝ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Εικ. 3. Ανάγλυφη πλάκα με θεατρικά προσωπεία (αριστερά) και άγαλμα 
Παπποσιληνού με τον Διόνυσο του 2ου αι.π.Χ. (δεξιά) από το ιερό του Διονύσου 

Εικ. 2. Αναθηματικό ανάγλυφο με την Ασκληπιακή τριάδα και λατρευτές  
του 4ου αιι. π.Χ. από το Ασκληπιείο 

Εικ. 1. Η Αίθουσα των Κλιτύων της Ακρόπολης. Αριστερά διακρίνεται το αμφίγλυφο του Τηλεμάχου 
και τα άλλα εκθέματα από το Ασκληπιείο και το ιερό του Διονύσου 
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Στο ανατολικότερο σπήλαιο της βόρειας κλιτύος οι 

Αθηναίοι ίδρυσαν το ιερό του Πανός, το 490 π.Χ., 

αμέσως μετά τη μάχη του Μαραθώνα, για να ευχαρι-

στήσουν τον τραγόμορφo θεό που βοήθησε τους Έλ-

ληνες να νικήσουν τους Πέρσες, ενσπείροντας «πανι-

κό» φόβο. Σε τμήμα αναγλύφου εικονίζονται αριστε-

ρά ο Παν καθισμένος σε βράχο προς τον οποίο προ-

σέρχεται Νύμφη (τέλος 5ου αι. π.Χ.), ενώ ένα μικρό 

ανάγλυφο φέρει παράσταση με τον Πάνα μέσα σε 

σπήλαιο και μπροστά του έναν νέο με χλαμύδα.

Η ενότητα των μικρών ιερών των κλιτύων κλείνει με 

ενεπίγραφη στήλη από το ιερό της Αγλαύρου, κόρης 

του μυθικού βασιλιά της Αθήνας Ερεχθέα, η οποία θυ-

σιάστηκε πέφτοντας από την Ακρόπολη για να σώ-

σει την πόλη από πολύμηνη πολιορκία. Οι Αθηναί-

οι, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, ίδρυσαν προς τιμήν της 

ιερό στο μεγάλο σπήλαιο της Ανατολικής πλαγιάς 

της Ακρόπολης. Ταυτίστηκε χάρις στην ενεπίγραφη 

στήλη με ψήφισμα του Αθηναϊκού Δήμου προς τιμήν 

της ιέρειας της Αγλαύρου Τιμοκρίτης (247/6 ή 246/5 

π.Χ.).

2ου αι. π.Χ.). Εκονίζει αριστερά τον Πάνα να παίζει 

σύριγγα, τον Απόλλωνα με κιθάρα να κάθεται σε βρά-

χο, ενώ ο Ερμής με φτερωτά σανδάλια και κρατώντας 

το κηρύκειό του λειτουργεί ως οδηγός των τριών Νυμ-

φών που χορεύουν γύρω από βωμό. Δεξιά συνωστιζό-

μενοι λατρευτές παρακολουθούν τη σκηνή.

Μια επιγραφή μας πληροφορεί για τη λατρεία του 

Βλαύτη και της Γης Κουροτροφου σε κοινό ιερό (1ος-

2ος αι. μ.Χ.) στα νοτιοδυτικά του οχυρωματικού πύρ-

γου της Ακρόπολης, όπου είχε χτιστεί ο ναός της 

Αθηνάς Νίκης. Με το ιερό συνδέεται και το ιδιότυ-

πο ανάθημα του υποδηματοποιού Σίλωνα. Πρόκειται 

για πανύψηλη στήλη, που στο άνω μέρος της εικονί-

ζει ανάγλυφα τον ίδιο τον αναθέτη σεβίζοντα πάνω σε 

σανδάλι (=βλαύτη), που ερμηνεύτηκε ως λαλούν σύμ-

βολο του «ήρωος επί Βλαύτη», προς το οποίο έρπει 

κυματιστά ένα μεγάλο φίδι (εικ. 6). 

Στη συνέχεια τρεις αναθηματικές επιγραφές (1ου αι. 

μ.Χ.) μας πληροφορούν για το ιερό του «Απόλλωνος 

Υποακραίου ή «υπ’ Άκραις (πέτραις)», μέσα στο ομώ-

νυμο σπήλαιο της ΒΔ πλαγιάς της Ακρόπολης. Σύμ-

φωνα με την παράδοση ο Απόλλων ενώθηκε εδώ με 

την Κρέουσα, κόρη του μυθικού βασιλιά Ερεχθέα, από 

την οποία γεννήθηκε ο Ίων, γενάρχης των Αθηναίων.

ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΩΝ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΩΝ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Εικ. 4. Το ανάθημα του Πραξίου του 4ου αι. 
π.Χ. στον Ασκληπιό 

Εικ. 6. Ανάθημα του υποδημοτοποιού 
Σίλωνα στο ιερό του Βλαύτη 

Εικ. 5. Πλάκα με ανάγλυφη χορεύτρια από 
το ιερό του Διονύσου.

τωματικές συνθέσεις, που σήμερα ελκύουν την προ-

σοχή του επισκέπτη με τη βοήθεια του διάχυτου φω-

τός και του λιτού τρόπου έκθεσης, σε ορθογώνια βά-

θρα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση τσιμέντινων 

πλακών. Στην κορυφή της κλίμακας, που οδηγεί εδώ 

από την επικλινή πρόσβαση της ισόγειας Αίθουσας 

των Κλιτύων, επιβάλλεται στον θεατή η νέα σύνθε-

ση του δυτικού αετώματος του αρχαϊκού προκατόχου 

του Παρθενώνα (παλαιότερα ταυτιζόταν με το «Εκα-

τόμπεδον»), είναι πλάτους 20 περίπου μέτρων (εικ. 

1). Απαρτίζεται από τρία συμπλέγματα, τον Ηρακλή 

σε πάλη με τον Τρίτωνα αριστερά, δύο λιοντάρια που 

κατασπαράζουν ταύρο στο κέντρο και τον «Τρισώμα-

το Δαίμονα» δεξιά. Στη μορφή του Ηρακλή συγκολ-

λήθηκε το κεφάλι και στην κεντρική σύνθεση το σώμα 

του αριστερού λιονταριού. Οι προσθήκες αυτές ευ-

νόησαν την τοποθέτηση τεχνητού τυμπάνου στο αέ-

τωμα, την κορυφή του οποίου επιστέφουν τμήματα 

της μαρμάρινης σίμης που καταλήγει σε δύο μεγάλες 

έλικες στις γωνίες. Μεταξύ σίμης και αετώματος πα-

ρεμβάλλεται το πώρινο καταέτιο γείσο με γραπτό άν-

θος λωτού στην κάτω πλευρά του. Σε χωριστά βάθρα 

εκτέθηκαν οι αποσπασματικές συνθέσεις, που έχουν 

αποδοθεί στο ανατολικό αέτωμα και σε μετόπες του 

ναού, δηλαδή η λέαινα που κατασπαράζει μικρό ταύ-

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ

1ο επίπεδο. Aίθουσα των αρχαϊκών έργων 
το ανατολικό και νότιο τμήμα του 1ου επιπέ-

δου εκτίθενται έργα της Αρχαϊκής περιόδου 

(7ος-αρχές 5ου αι. π.Χ.). Στο βορειοανατολικό τμήμα 

μια ενότητα έχει αφιερωθεί στη Μυκηναϊκή φάση της 

Ύστερης Εποχής του Χαλκού (14ος-11ος αι. π.Χ.). 

Περιλαμβάνει το πρόπλασμα της Ακρόπολης με τη 

μυκηναϊκή οχύρωση και 4 εντοίχιες προθήκες με μυ-

κηναϊκά αγγεία, ειδώλια, σφραγιδολίθους, καθώς και 

τον «θησαυρό του χαλκέως», χάλκινα όπλα και ερ-

γαλεία του 12ου αι. π.Χ. Στα αριστερά του ανερχό-

μενου επισκέπτη, ο χάλκινος δίσκος με την φτερω-

τή Γοργώ, μας εισάγει στην πρώιμη αρχαϊκή εποχή. 

Προέρχεται από τη διακόσμηση του μικρού ναού που 

κτίστηκε στη θέση του μυκηναϊκού ανακτόρου, στα 

τέλη του 8ου αι. π.Χ. (Αρχαίος Ναός), όταν καθιε-

ρώθηκε η λατρεία της Αθηνάς Πολιάδος στην Ακρό-

πολη. Η έκθεση των αρχαϊκών έργων αποτελεί μια 

αρμονική σύνθεση αρχιτεκτονικών και αναθηματικών 

γλυπτών, ευρημάτων των ανασκαφών του 19ου αιώνα 

στην Ακρόπολη, που μαρτυρούν την ακμή του ιερού 

έως την καταστροφή του από τους Πέρσες το 480/79 

π.Χ. Τα πώρινα γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη από 

τον διάκοσμο των αρχαϊκών ναών και άλλων βοηθη-

τικών κτηρίων του 6ου αι. π.Χ. συνενώθηκαν σε αε-

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ

Σ

Εικ. 1. Το αέτωμα του αρχαϊκού Παρθενώνα, των αρχών του 6ου αι. π.Χ. 

Χριστίνα Βλασσοπούλου, Αρχαιολόγος Α' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Αλέξανδρος Μάντης, Έφορος Ακροπόλεως
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ανάθημα του στρατηγού που έπεσε στη μάχη του Μα-

ραθώνα. Το άγαλμα αυτό πρόκειται να στηθεί επάνω 

στον κατεστραμένο από τους Πέρσες ενεπίγραφο κί-

ονα, σύμφωνα με το σχέδιο του Μ. Κορρέ, μετά από 

συστηματική εργασία που διεξάγεται στο εργαστήριο. 

Ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας είναι τα έργα με τα ση-

μάδια της περσικής καταστροφής, ο κούρος και δύο 

κόρες, καθώς και θραύσματα καμμένων γλυπτών μέσα 

σε προθήκη μαζί με μέρος «θησαυρού» αργυρών τε-

τραδράχμων των ετών 483-480 π.Χ. Απέναντι, και σε 

αντιδιαστολή με αυτά τα έργα, στέκονται οι δημιουρ-

γίες του «Αυστηρού Ρυθμού», της τεχνοτροπίας που 

εμφανίζεται μετά το 480/79 π.Χ., έτος εισβολής των 

Περσών και εκφράζει τη νέα αντίληψη της πρώιμης 

κλασικής τέχνης. Τα έργα αυτά πιστεύεται ότι βρέ-

θηκαν εκτός της επίχωσης των κατεστραμμένων αρ-

χαϊκών έργων, που διαμορφώθηκε μετά τα Περσικά 

χάριν ενίσχυσης του βόρειου τείχους της Ακρόπολης, 

αλλά και στην επίχωση του νότιου τείχους, που έγινε 

αργότερα. Το κεντρικό έκθεμα είναι ο «Κριτίου παις» 

(εικ.11), του οποίου η εσωτερική κίνηση γίνεται πλέ-

ον ολοφάνερη με την ανάδειξη της ανατομικής του 

διάπλασης μέσω του φωτισμού. Δίπλα του εκτίθενται 

το κεφάλι του «ξανθού εφήβου» (εικ. 10) και η «Κόρη 

του Ευθυδίκου», που ανασυντέθηκε με τη βοήθεια με-

ται με το πρώιμο αθηναϊκό εργαστήριο γύρω στο 570 

π.Χ. Κεντρικό έκθεμα είναι ο «Μοσχοφόρος» (εικ. 4), 

που παριστάνει τον αναθέτη σε αρμονική σχέση με το 

ζώο που προσφέρει για θυσία. Ακολουθεί η ενότητα 

των Κορών, που εκτίθενται με κριτήρια χρονολογικά, 

θεματικά και τεχνοτροπικά. Κεντρικό έκθεμα είναι η 

«Πεπλοφόρος» (εικ. 5), που έχει πλέον ορατή και την 

πίσω όψη της. Δίπλα της βρίσκεται το κυνηγόσκυλο, 

έργο του ίδιου καλλιτέχνη που φιλοτέχνησε την κόρη. 

Το αριστούργημά του γλύπτη, ο ιππέας Rampin, στη 

συνέχεια, μας εισάγει στην ομάδα των ιππέων, αφιε-

ρωμάτων της αριστοκρατικής τάξης των Ιππέων. Το 

κέντρο της ομάδας καταλαμβάνει ο «Πέρσης» ιππέ-

ας, το άλογο του οποίου συμπληρώθηκε με νέα θραύ-

σματα από την Ι. Τριάντη, που μελέτησε και την πο-

λυχρωμία του σε συνεργασία με τον V. Brinkmann. 

Κατά μήκος του μεγάλου διαδρόμου υψώνεται το ση-

μαντικότερο σύνολο μαρμάρινης αρχιτεκτονικής πλα-

στικής, το αέτωμα της Γιγαντομαχίας (εικ. 8), που κο-

σμούσε τον Αρχαίο Ναό της Αθηνάς. Τρία αγάλμα-

τα γιγάντων, ανάμεσα στους οποίους κυριαρχεί η θεά 

Αθηνά, τοποθετήθηκαν σε ενιαίο βάθρο, με αντιστοι-

χία στο αρχικό πλάτος του αετώματος, χωρίς τεχνη-

τό τύμπανο, ώστε να διακρίνονται και οι πίσω πλευ-

ρές τους. Η μελέτη και τοποθέτηση οφείλεται στον 

ρο, δύο πελώρια φίδια, το μικρό τέθριπππο και τμή-

ματα πανθήρων. Από τη διακόσμηση μικρότερων αρ-

χαϊκών κτηρίων αναφέρω τα αετώματα του Ηρακλή 

με τη Λερναία Ύδρα, της «Αποθέωσης» του Ηρακλή, 

της Ελιάς (ή του Τρωΐλου) και δύο τμήματα δωρικού 

θριγκού από το κτήριο «Α». Με τα αρχιτεκτονικά γλυ-

πτά συνυπάρχουν τα αναθηματικά έργα, όπως οι Κό-

ρες και τα συμπλέγματα των ιππέων, στο μέσον της 

αίθουσας ή πλησίον των κιόνων, με τρόπο ώστε να 

είναι ορατά από όλες τις πλευρές τους (εικ. 2, 3). Η 

παρουσίαση αυτή, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση 

του πλάγιου από νότια φυσικού φωτισμού, συντελεί 

στην ανάδειξη και τον τονισμό των λεπτομερειών της 

γλυπτικής και της πολυχρωμίας τους, δίνοντας την 

εντύπωση στον επισκέπτη ότι τα παρατηρεί για πρώ-

τη φορά. Τα αναθηματικά γλυπτά συμπληρώνουν οι 

ενεπίγραφες βάσεις, ορισμένες από τις οποίες πρό-

σφατα συνδέθηκαν με τα έργα που άλλοτε στήριζαν. 

Οι επιγραφές αναφέρονται στην προσφορά αναθημά-

των από τους πιστούς και συχνά προσφέρουν πολύτι-

μες πληροφορίες για τον αναθέτη, το είδος της αφι-

έρωσης (απαρχή ή δεκάτη), τον καλλιτέχνη κ.λπ. Η 

πορεία της έκθεσης αρχίζει από νοτιοανατολικά, με 

τα παλαιότερα έργα νησιωτικών εργαστηρίων γλυπτι-

κής, κυρίως της Νάξου και της Πάρου, και συνεχίζε-

συντηρητή Δ. Μαραζιώτη και τους συνεργάτες του. 

Δεξιά από το αέτωμα εκτίθενται δύο ανάγλυφες πλά-

κες με παράσταση ηνιόχου θεού και Ερμή, που έχουν 

αποδοθεί σε ζωφόρο του ναού. Απέναντι από το αέ-

τωμα της Γιγαντομαχίας εκτίθενται αξιόλογα έργα 

του προχωρημένου 6ου αιώνα π.Χ., αφιερώματα βι-

οτεχνών και εμπόρων προς την Αθηνά Εργάνη, που 

ίσως παριστάνει η καθιστή Αθηνά. Πρόκειται πιθα-

νόν για το άγαλμα που είδε ο Παυσανίας, έργο του 

Ενδοίου και ανάθημα του Καλλία. Η «Kόρη του Αντή-

νορα» (εικ. 7), ανάθημα του Νεάρχου, συνδέθηκε με 

το ενεπίγραφο επίκρανο και το ανώτερο μέρος της 

πεσσόσχημης βάσης. Για τον σκοπό αυτό κατασκευ-

άστηκε μεταλλικό σύστημα, που συνέδεσε τα τρία ξε-

χωριστά μέρη του αναθήματος, διασφαλίζοντας την 

στατική του επάρκεια, η οποία ενισχύθηκε με ανάλο-

γο υπόβαθρο στερεωμένο στο δάπεδο. Ο σχεδιασμός 

του συστήματος και το στήσιμο οφείλεται στον συ-

ντηρητή Δ. Μαραζιώτη. Πλησίον της κόρης εκτίθε-

νται η «στήλη του κεραμέα» και η ομάδα τριών γρα-

φέων, παραστάσεις ταμιών ή γραμματέων, επάνω σε 

κοινό υπόβαθρο. Ανάμεσα στις ύστερες αρχαϊκές κό-

ρες, που προοιωνίζονται την πρώιμη κλασική τεχνο-

τροπία, ξεχωρίζει η ντελικάτη κόρη «με τα μάτια της 

σφίγγας» και, από τις Νίκες, η Νίκη του Καλλιμάχου, 
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Εικ. 2. Κόρες στο Μουσείο της Ακρόπολης Εικ. 4. Ο «Μοσχοφόρος»Εικ. 3. Άλογο χωρίς αναβάτη  Εικ. 7. Η «Κόρη του Αντήνορα»Εικ. 5. Η «Πεπλοφόρος» Εικ. 6. Αθηνά σε επίχρυσο χάλκινο έλασμα 



22 23

φθεί την αλληλουχία των παραστάσεων. Η διαφάνεια 

της αίθουσας επιτρέπει την άμεση οπτική επαφή με 

τον Ιερό Βράχο και το ίδιο το μνημείο, μια εμπειρία 

ιδιαίτερα συναρπαστική για τον επισκέπτη. 

Η επιλογή των τμημάτων κάθε γλυπτικής ενότητας 

έγινε μετά από εξαντλητική έρευνα της σχετικής βι-

βλιογραφίας και, στην περίπτωση διϊστάμενων από-

ψεων, επιλέχθηκε, μετά από συζήτηση, στην ομά-

δα εργασίας, η πειστικότερη. Για τον υπομνηματι-

σμό των ελλιπόντων τμημάτων χρησιμοποιήθηκαν 

κατα περίπτωση τα σχέδια του Φλαμανδού ζωγρά-

φου Jacques Carrey (του λεγόμενου «Aνωνύμου του 

Νointel»), που σχεδίασε τα γλυπτά στη θέση τους το 

1674, πριν από την ανατίναξη του Παρθενώνα από 

τον Morosini. Την έκθεση των βόρειων και ανατολι-

κών μετοπών συνοδεύουν τα διαφωτιστικά σχέδια της 

αρχαιολόγου Κatherine A. Schwab. Η κοπιαστική και 

χρονοβόρα εργασία της τοποθέτησης των μετοπών, 

της ζωφόρου και των εναετίων γλυπτών πραγματο-

ποιήθηκε από τους συντηρητές Γ. Παγανή και J.M. 

Kousneref και τους συνεργάτες τους. 

Οι μετόπες τοποθετήθηκαν, ανα ζεύγη, σε ύψος 3.50 

μ. από το δάπεδο, ανάμεσα σε λεπτούς μεταλλικούς 

κίονες, που παραπέμπουν ως προς τον αριθμό και τις 

αποστάσεις τους στο πτερό του Παρθενώνα. Είναι 

στερεωμένες μέσα σε ορθογώνια πλαίσια με μεταλλι-

κό σκελετό με τη βοήθεια ανοξείδωτων μεταλλικών 

στηριγμάτων, που διασφαλίζουν τη στατική τους 

επάρκεια. Ως γνωστόν, οι μετόπες παριστάνουν σκη-

νές μυθικών μαχών, συμβολικές των νικηφόρων αγώ-

νων των Αθηναίων και οι μορφές των τριών πλευρών 

τολικό μέρος εκτίθεται μια επιλογή μαρμάρινων ενε-

πίγραφων στηλών, όπου αναγράφονται οι απολογι-

σμοί των δαπανών και οι κατάλογοι των ταμιών της 

Αθηνάς. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται απολογισμοί 

επιστατών για την οικοδόμηση του ναού και την κα-

τασκευή και επισκευή του αγάλματος της χρυσελε-

φάντινης Αθηνάς Παρθένου, καθώς και ένα τιμητικό 

ψήφισμα υπέρ των παρθένων, που ύφαναν τον πέπλο 

της θεάς. Στο βάθος διαμορφώθηκε χώρος ενημέρω-

σης των επισκεπτών σχετικά με την ιστορία του μνη-

μείου και των γλυπτών με προβολή βίντεο. Στο «αί-

θριο» εκτίθενται ακόμη γύψινες αναπαραστάσεις των 

εναετίων γλυπτών, ενώ υπάρχουν ενημερωτικά κείμε-

να για τα γλυπτά και τον καθαρισμό τους με τη μέ-

θοδο του λέιζερ. O καθαρισμός συνεχίστηκε κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης από ειδικευμένη ομάδα του ερ-

γαστηρίου γλυπτών με επικεφαλής τον Κ. Βασιλειάδη 

και την καθοδήγηση της συντηρήτριας Λ. Τοτού, σε 

συνδυασμό με την τεχνική υποστήριξη του Ινστιτού-

του Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ι.Τ.Ε. 

Η έκθεση του των γλυπτών του Παρθενώνα συνδυά-

ζει αυθεντικά μαρμάρινα γλυπτά με γύψινα εκμαγεία 

των τμημάτων που βρίσκονται σε μουσεία και συλλο-

γές του εξωτερικού, εξ αιτίας της διασποράς και του 

κατακερματισμού τους. Με τον συνδυασμό αυτό αφ’ 

ενός καθιστά τον γλυπτό διάκοσμο του μνημείου από-

λυτα κατανοητό, αφ’ ετέρου συνιστά την πληρέστερη 

έκθεση του σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο τρόπος πα-

ρουσίασης, ώστε τα γλυπτά να θεώνται περιμετρικά 

σε θέσεις που παραπέμπουν στην αρχική τους θέση 

στον Παρθενώνα, βοηθά τον επισκέπτη να αντιλη-

που συχνά απηχούν τις τάσεις της μεγάλης γλυπτικής. 

Ο «πίνακας του οπλιτοδρόμου» (βλ. σ. 12), σπάνιο 

δείγμα της αρχαϊκής ζωγραφικής, εκτίθεται συντηρη-

μένος και απαλλαγμένος από συμπληρώσεις. Την έκ-

θεση των προθηκών επιμελήθηκαν οι αρχαιολόγοι Α. 

Αλεξοπούλου και Β. Μπιζάκη, με τη συνεργασία ειδι-

κευμένων καθ’ ύλην συντηρητώς και του αρχιτέκτονα 

Τ. Δάφνη, ενώ τα συνοδευτικά σχέδια εκθεμάτων των 

προθηκών εκπόνησε ο ζωγράφος Α. Νίκας. 

3ο επίπεδο. Η έκθεση των γλυπτών του Παρθενώνα
Μετά την έκθεση των έργων του αυστηρού ρυθμού, η 

πορεία του επισκέπτη συνεχίζεται από το νότιο μέ-

ρος του 1ου επιπέδου με άνοδο στο 3ο επίπεδο, όπου 

παρουσιάζονται τα γλυπτά του Παρθενώνα. Στην αί-

θουσα με το γυάλινο περίβλημα, που αντιστοιχεί με 

το μνημείο σε προσανατολισμό και διαστάσεις, εκτί-

θενται σε πλήρη ανάπτυξη οι τρεις ενότητες του γλυ-

πτού διακόσμου του, μετόπες, ζωφόρος και αετώμα-

τα. Ο επισκέπτης εισέρχεται πρώτα στο εν μέρει φω-

τεινό αίθριο, που ανοίγεται στο εσωτερικό του τσιμέ-

ντινου πυρήνα και αντιστοιχεί στον «σηκό» του ναού. 

Στο δυτικό μέρος του χώρου διακρίνεται η πίσω πλευ-

ρά της δυτικής ζωφόρου, της οποίας η αδροδουλεμέ-

νη επιφάνεια τονίζεται με ειδικό φωτισμό. Στο ανα-

ταλλικού στηρίγματος που σχεδίασε ο συντηρητής 

Κ. Βασιλειάδης. Σε περίοπτες προθήκες εκτίθενται 

το χάλκινο κεφάλι γενειοφόρου οπλίτη, το επίχρυσο 

έλασμα Αθηνάς (εικ. 6) και η χάλκινη Αθηνά Πρόμα-

χος, αξιόλογα δείγματα χαλκοπλαστικής. Η ενότητα 

κλείνει με το αναθηματικό ανάγλυφο της «Σκεπτομέ-

νης Αθηνάς», η στάση ανάπαυσης της οποίας απηχεί 

εκείνη του αγάλματος της θεάς, έργου του Αγγέλιτου, 

που πρόσφατα συνδέθηκε με τον ενεπίγραφο κίονα 

της. Η έκθεση των αρχαϊκών έργων πραγματοποιή-

θηκε από τους συντηρητές Δ. Μαραζιώτη και Κ. Βα-

σιλειάδη με τους συνεργάτες τους. 

Σε εντοίχιες προθήκες της ανατολικής και της ΝΔ 

πλευράς της αίθουσας παρουσιάζονται αποσπασμα-

τικά αρχιτεκτονικά μέλη, γλυπτά από πηλό, πωρόλι-

θο και μάρμαρο, κεφάλια κορών και ιππέων, χάλκινα 

και πήλινα έργα μικροτεχνίας. Ανάμεσα στα χάλκι-

να έργα περιλαμβάνονται τα παλαιότερα αφιερώμα-

τα του ιερού, εξαρτήματα τριποδικών λεβήτων (8ος-

7ος αι.π.Χ.), καθώς και ειδώλια Αθηνάς, αθλητών κ.α. 

(6ος αι. π.Χ.). Επίσης εκτίθεται κεραμική από την 

ανασκαφή της Ακρόπολης, μελανόμορφα και ερυθρό-

μορφα αγγεία και πίνακες, όπως ο μελανόμορφος δί-

νος του ζωγράφου της Ακρόπολης 606, και μια επιλο-

γή πηλίνων ειδωλίων και αναγλύφων διαφόρων τύπων Εικ. 9. Λεπτομέρεια του κεφαλιού της Κόρης αρ. 684 Εικ. 10. Ο «ξανθός έφηβος»

Εικ. 8. Το αέτωμα της Γιγαντομαχίας του Αρχαίου Ναού της Αθηνάς Πολιάδος

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ
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θραύσματος (λίθος ΙΙΙ, απο θραύσμα στη Γλυπτοθήκη 

του Μονάχου). Ο επισκέπτης σήμερα μπορεί να θαυ-

μάσει αυτοτελείς συνθέσεις με στιγμιότυπα των ιππέ-

ων, όπως εκείνο του ιπποδαμαστή (λίθος VIII), που 

έχει αποδοθεί στον ίδιο τον Φειδία. Η βόρεια ζωφό-

ρος στο δυτικό της μέρος με τις επάλληλες φάλαγ-

γες ιππέων σε καλπασμό αντιπροσωπεύεται κυρίως 

με εκμαγεία των πλακών που βρίσκονται στο Βρετα-

νικό Μουσείο. Στο μέσον, όπου αναπτύσσεται η πο-

μπή των αρμάτων και το αγώνισμα της «αποβασίας», 

αρκετοί λίθοι συνδυάζουν αυθεντικά τμήματα με εκ-

μαγεία άλλων που βρίσκονται στο Λονδίνο. Στο ανα-

τολικό μέρος, με τους πεζούς (γέροντες, μουσικούς, 

σκαφηφόρους, υδριαφόρους και οδηγούς ζώων) και 

τους τελετάρχες, εκτίθεται περισσότερο αυθεντικό 

υλικό. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση λίθων 

που ανασυστάθηκαν από θραύσματα ή συμπληρώθη-

καν με τη συγκόλληση άλλων, που ταυτίζονται σύμ-

φωνα με τα σχέδια του Carrey. Στον λίθο ΒVIII προ-

του κτηρίου του Μουσείου, στο ύψος του βλέμμα-

τος του επισκέπτη, η ζωφόρος έχει το πλεονέκτημα 

της περιμετρικής θέασης, όπως ακριβώς στο μνημείο 

και της παρακολούθησης του νήματος της αφήγησης 

στις τέσσερις πλευρές της. Παράλληλα, το φως από 

τους υαλοπίνακες και τα φρέατα της οροφής διευκο-

λύνει τον θεατή να διακρίνει τα επάλληλα επίπεδα 

του χαμηλού αναγλύφου, που τονίζουν την εντύπωση 

του βάθους, και αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα της τέ-

χνης της ζωφόρου. Η δυτική ζωφόρος (εικ. 16), που 

αναπαριστά την προετοιμασία και εκκίνηση της ιππι-

κής πομπής, έπειτα από την απομάκρυνση της από 

το μνημείο (1992-93), τη συντήρηση και τον καθα-

ρισμό της με λέιζερ (2000-2005), εκτίθεται σε ευθύ-

γραμμη διάταξη για πρώτη φορά. Κατά τον καθαρι-

σμό εντοπίστηκαν ίχνη χρωμάτων, ένδειξη που επιβε-

βαίωσε τις παλαιότερες υποθέσεις για την πολυχρω-

μία της ζωφόρου. Στη δυτική πλευρά προστέθηκαν 

ένα αυθεντικό θραύσμα (λίθος ΙΧ) και ένα εκμαγείο 

ρεια πλευρά εικονίζεται η Άλωση της Τροίας. Από τις 

ακραίες προς Δυσμάς μετόπες 31-32, με τον Δία και 

την Ήρα, για την ώρα εκτίθενται επιχρωματισμένα 

εκμαγεία. Οι πρωτότυπες παραμένουν ατο μνημείο, 

από όπου θα αφαιρεθούν κατά την αποσυναρμολόγη-

ση, για λόγους αναστηλωτικούς, των γωνιών της δυ-

τικής πλευράς. Οι 15 καλύτερα διατηρημένες νότιες 

μετόπες, λεία του λόρδου Elgin, βρίσκονται στο Βρε-

τανικό Μουσείο, η 10η, λεία του Fauvel, βρίσκεται 

στο Λούβρο, ενώ η 1η παρα-

μένει στο μνημείο και στην 

έκθεση αντικαθίστανται από 

εκμαγεία. Όπου έχουν δια-

σωθεί αυθεντικά σπαράγμα-

τα μορφών, λήφθηκε μέρι-

μνα να συναρμοστούν στα 

εκμαγεία, ώστε η έκθεση να 

εμπλουτιστεί με περισσότε-

ρο αυθεντικό υλικό. Στις νό-

τιες μετόπες 1-12 και 21-32 

εικονίζεται η κενταυρομα-

χία, ενώ τα θέματα των με-

σαίων μετοπών σχετίζονταν 

με αττικούς μύθους και λα-

τρείες. Από τις μεσαίες, που 

καταστράφηκαν στην έκρη-

ξη, έξι έχουν ανασυσταθεί 

από θραύσματα από τους με-

λετητές, βάσει των σχεδίων 

του Carrey (1674). Προς το 

παρόν εκτίθενται επιχρωμα-

τισμένα εκμαγεία, τα οποία 

σταδιακά θα αντικαταστή-

σουν οι αυθεντικές συνθέσεις 

(μετά από εργασία στο εργαστήριο) σύμφωνα με τις 

προτάσεις των αρχαιολόγων και συντηρητών. 

Η ζωφόρος του Παρθενώνα, κατά γενική παραδοχή, 

εικονίζει την πομπή των Μεγάλων Παναθηναίων με 

καταληκτήριο και κορυφαίο γεγονός την προσφορά 

ενός καινούργιου πέπλου στο ξόανο της Αθηνάς Πο-

λιάδος. Αρχικά απαρτιζόταν από 115 ανάγλυφους λί-

θους συνολικού μήκους 160 μ. και πάχους 60 εκ. Με 

την τοποθέτηση των λίθων σε εσοχές, στον πυρήνα 

(πλην της νότιας) απολαξεύτηκαν, όταν ο Παρθενών 

μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό. Οι νότιες μετόπες 

της Κενταυρομαχίας (εικ. 12) και η 32η βόρεια μετό-

πη διέφυγαν την καταστροφή, ίσως επειδή στις παρα-

στάσεις τους δόθηκε χριστιανικό περιεχόμενο. Οι 

ανατολικές μετόπες με τη Γιγαντομαχία (εικ. 13) απο-

μακρύνθηκαν από το μνημείο το 1986-1987 και, μετά 

από συστηματική συντήρηση και καθαρισμό με λέι-

ζερ, παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Από 

αριστερά προς τα δεξιά, ει-

κονίζονται οι θεοί Ερμής, 

Διόνυσος,  Άρης,  Αθηνά, 

Ποσειδών, Απόλλων, Έρως, 

Αφροδίτη,  Ήφαιστος,  με 

τον Δία στο κέντρο, σε πάλη 

με ένα γίγαντα. Σε τρεις με-

τόπες εικονίζονται τα άρμα-

τα του Δία με ηνίοχο την 

Ήρα, του Απόλλωνα με την 

Άρτεμη, του Ποσειδώνα με 

την Αμφιτρίτη, ενώ η 14η 

μετόπη εικονίζει το τέθριπ-

πο του Ηλίου. Σκηνές Αμα-

ζονομαχίας –μονομαχία δύο 

αντιπάλων στο έδαφος κα-

θώς και έφιππη Αμαζόνα που 

νικά Έλληνα– εναλλάσσο-

νται στις δυτικές μετόπες, 

που παραμένουν στη θέση 

τους στο μνημείο, ώστε στην 

έκθεση παρουσιάζονται επι-

χρωματισμένα  εκμαγεία. 

Πρόσφατα άρχισε η συντή-

ρηση των πρωτοτύπων στο 

ναό και στο προσεχές μέλλον αναμένεται η αφαίρεση 

τουλάχιστον τριών καλοδιατηρημένων μετοπών και η 

έκθεσή τους στο μουσείο.

Οι περισσότερες βόρειες μετόπες χάθηκαν με την 

ανατίναξη του 1687, που έπληξε κυρίως τις μακρές 

πλευρές του ναού. Από τις 13 που σώθηκαν, οι μετό-

πες 24-25 με το επεισόδιο της αναζήτησης της Ελέ-

νης από τον Μενέλαο είναι αξιόλογες, καθώς η ερμη-

νεία τους από τον Α. Μichaelis κατέδειξε ότι στη βό-
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Εικ. 12. Οι νότιες μετόπες στην αίθουσα του Παρθενώνα του Μουσείου της Ακρόπολης Εικ. 11. Γενική άποψη της αίθουσας των αρχαϊκών γλυπτών 
του Μουσείου της Ακρόπολης. Σε πρώτο επίπεδο διακρίνεται 

η πίσω όψη του «παιδός του Κριτίου»
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κε από θραύσματα και ένα εκμαγείο (που παραχωρή-

θηκε από το Βρετανικό Μουσείο με πρωτοβουλία του 

I. Jenkins) και στήθηκε με τη βοήθεια μεταλλικού συ-

στήματος. Αυθεντικά θραύσματα εντάχθηκαν στoυς 

λίθους Ι και V, όπως το κεφάλι της Ίριδας. Αυθεντικό 

είναι επίσης το αριστερό τμήμα του λίθου VI με τους 

θεούς Ποσειδώνα, Απόλλωνα και Άρτεμη (εικ. 15), 

που συμπληρώθηκε με συνδυασμό σπαραγμάτων και 

εκμαγείων, με βάση το αρχικό εκμαγείο του Fauvel 

(1797). Ανάμεσα σε αυτά, καίριας σημασίας είναι το 

θραύσμα με τα χέρια των δύο θεαινών, που αναγνώρι-

σε ο Γ. Δεσπίνης στην αποθήκη του Εθνικού Μουσεί-

ου (1972). Στο δεξιό άκρο της ανατολικής ζωφόρου 

καταλήγει το βόρειο σκέλος της πομπής αποτελούμε-

νο από δύο ομάδες γυναικών. Εδώ τοποθετήθηκε νέο 

εκμαγείο του λίθου VII με τις Εργαστίνες, που βρί-

σκεται στο Λούβρο, το οποίο συμπληρώθηκε με ένα 

αυθεντικό θραύσμα. Το εκμαγείο του λίθου VIII, που 

βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, συμπληρώθηκε με 

4 αυθεντικά θραύσματα των κεφαλιών των κορών. Οι 

συνθέσεις και τα μεμονωμένα θραύσματα στη ζωφόρο 

του Παρθενώνα στερεώθηκαν στην ακριβή τους θέση 

σε εσοχές του πυρήνα του κτηρίου, με τη βοήθεια κα-

στέθηκε το θραύσμα που δωρήθκε από τη συλλογή 

του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου 

της Χαϊδελβέργης. Στη νότια ζωφόρο, όπου επανα-

λαμβάνονται τα ίδια θέματα με παραλλαγές, το δυ-

τικό τμήμα αντιπροσωπεύεται με πρωτότυπο υλικό, 

στο μέσον υπάρχουν κενά εξ αιτίας της έκρηξης και 

αφαίρεσης λίθων για τα παράθυρα της χριστιανικής 

εκκλησίας, ενώ στο ανατολικό τμήμα εκτίθενται εκ-

μαγεία των πρωτότυπων πλακών που βρίσκονται στο 

Λονδίνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις συναρμόστηκαν 

πρωτότυπα θραύσματα. Το αυθεντικό σώμα του λί-

θου ΝΙΙΙ (χωρίς την ανάγλυφη παράσταση που σήμε-

ρα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο) εκτίθεται απέ-

ναντι από τη ζωφόρο, μάρτυρας της απόσπασης του 

αναγλύφου της ζωφόρου από τα συνεργεία του Elgin 

χάριν ελάφρυνσης του βάρους στη μεταφορά. Στην 

ανατολική ζωφόρο, τα δύο σκέλη της πομπής καταλή-

γουν ενώπιον των Ολυμπίων θεών. Το νότιο σκέλος 

με τους τελετάρχες και τους επώνυμους ήρωες, τη νό-

τια ομάδα των θεών και τη σκηνή της παράδοσης του 

πέπλου, αντιπροσωπεύεται με εκμαγεία της ζωφό-

ρου, που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Εξαίρε-

ση αποτελεί ο λίθος ΙΙ με τις κόρες, που συγκροτήθη-

τακόρυφων μεταλλικών πλακών και συνδέσμων, που 

σχεδιάστηκαν από τους συντηρητές Φ. Κατέβα και 

Σ. Παναγιωτόπουλο, με την επίβλεψη του συντηρη-

τή Γ. Παγανή. 

Η έκθεση της ζωφόρου πλαισιώθηκε με τον δανεισμό 

ενός θραύσματος από τον λίθο V της βόρειας πλευράς 

από το Μουσείο του Βατικανού και ενός θραύσματος 

του λίθου VI της ανατολικής πλευράς από το Αρχαι-

ολογικό Μουσείο Α. Salinas του Παλέρμου, μέσα σε 

περίοπτες προθήκες.

Τα εναέτια γλυπτά είναι τα τελευταία που τοποθε-

τήθηκαν στον ναό (438-432 π.Χ.) και εικονίζουν ση-

μαντικά για την Αθήνα μυθικά γεγονότα, τη Γέννη-

ση της Αθηνάς στο ανατολικό και την Έριν Αθηνάς 

και Ποσειδώνος στο δυτικό αέτωμα, σύμφωνα με τον 

Παυσανία (1, 24, 4-5) (εικ. 13,14). Οι μορφές συ-

χνά έχουν αποκατασταθεί με συνδυασμό αυθεντικών 

θραυσμάτων και εκμαγείων των πρωτοτύπων, που εί-

ναι διεσπαρμένα σε διαφορετικά μουσεία, λόγω της 

καταστροφής των γλυπτών στη διάρκεια της νεότερης 

ιστορίας του μνημείου. Εκτίθενται σε χαμηλά βάθρα 

κατά το πλάτος των άκρων της αίθουσας, χωρίς τε-

χνητό τύμπανο, ώστε ο επισκέπτης μπορεί να παρα-

τηρήσει και τις πίσω πλευρές, των γλυπτών, που ήταν 

δουλεμένες αλλά αθέατες στο μνημείο και φέρουν τε-

χνικές λεπτομέρειες για τη συναρμογή στο αρχαίο τύ-

μπανο. Στο ανατολικό αέτωμα υπάρχει μεγάλο κενό 

στη θέση των κεντρικών μορφών, που αφαιρέθηκαν εξ 

αιτίας της κατασκευής της χριστιανικής αψίδας. Στα 

βάθρα τοποθετήθηκαν εκμαγεία της επάνω πλευράς 

των κεντρικών οριζοντίων γείσων με τις υποδοχές αρ-

χαίων μεταλλικών προβόλων, που συγκρατούσαν τις 

κολοσσικές μορφές στο τύμπανο. Η “Πεπλοφόρος 

Wegner» και ο κορμός του «Ηφαίστου», που αποδό-

θηκαν στο αέτωμα, στερεώθηκαν με μεταλλικά στη-

ρίγματα στα γείσα. Από τις άλλες μορφές, που κα-

θαίρεσαν τα συνεργεία του Elgin και μετέφεραν στο 

Λονδίνο, τοποθετήθηκαν εκμαγεία που στερεώθηκαν 

με συνδέσμους. Στα άκρα του αετώματος με τα τέ-

θριππα του Ηλίου και της Σελήνης, αυθεντικά είναι 

τα εσωτερικά ζεύγη των αλόγων, που εκτίθενται για 

πρώτη φορά μετά την αφαίρεσή τους από το μνημείο 

(1986), τη συντήρηση και τον καθαρισμό τους με λέ-

ιζερ (εικ. 13). Ορισμένα θραύσματα του ανατολικού 

αετώματος από τις ανασκαφές της Ακρόπολης και τη 

νότια κλιτύ της, όπως το χέρι του Δία με τον κεραυνό, 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ

Εικ. 14. Τα αρχιτεκτονικά γλυπτά (εναέτια, μετόπες, ζωφόρος) της δυτικής πλευράς του ΠαρθενώναΕικ. 13. Γενική άποψη της αίθουσας του Παρθενώνα με τα γλυπτά (εναέτια, μετόπες, ζωφόρος) της ανατολικής και νότιας πλευράς του ναού
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κάθε μια ζωφόρο σύμφωνα με το μέγεθός τους. Κο-

ντά στη ζωφόρο έχει εκτεθεί μια από τις ενεπίγραφες 

στήλες με τον απολογισμό των οικοδομικών εργασι-

ών στο Ερέχθειο (408/407 π.Χ.), η οποία περιλαμβά-

νει τα ονόματα ορισμένων καλλιτεχνών της ζωφόρου, 

Αθηναίων και μετοίκων, καθώς και τις αμοιβές που 

έλαβαν. Σε περίοπτη προθήκη εκτίθεται ο ενεπίγρα-

φος χάλκινος λύχνος σε σχήμα πολεμικού πλοίου, που 

βρέθηκε μέσα στο Ερέχθειο. 

Σε πρόβολο ορατό από την ισόγεια αίθουσα, επά-

νω σε χαμηλό βάθρο σχήματος Π και στις αποστά-

ιδιαιτερότητες του μνημείου είναι το καινούργιο πρό-

πλασμα των Προπυλαίων, φιλοτεχνημένο από τον Γ. 

Κανέλλο, σε σχέδια και με την επίβλεψη του αναστη-

λωτή του μνημείου, αρχιτέκτονα Τ. Τανούλα. 

Από τον γλυπτό διάκοσμο του Ερεχθείου παρουσιά-

ζονται τμήματα των δύο ζωφόρων, που κοσμούσαν τη 

βόρεια πρόσταση και το κεντρικό κτήριο (εικ. 18). Σε 

επίμηκες βάθρο με φόντο από γκρίζο λίθο, –αναφο-

ρά στον Ελευσίνιο λίθο του μνημείου– εκτίθενται δύο 

αντίνωτες ομάδες περίτμητων μορφών, δουλεμένων 

σε ψιλόκοκκο παριανό μάρμαρο, που αποδίδονται σε 

γισε τις διατομές τους χάριν στατικής επάρκειας. Η 

έκθεση των παρθενώνειων γλυπτών συμπληρώθηκε 

με τη μαρμάρινη λεοντοκεφαλή–ψευδοϋδρορρόη της 

ΒΑ γωνίας του ναού, όπου κατέληγε η γωνιακή σίμη 

της κεράμωσης. Στη διακόσμηση της στέγης ανήκει 

το κορυφαίο φυτικό ακρωτήριο, αρχικού ύψους 3.90 

- 4.00 μ., σήμερα αποκατεστημένο σε γύψο, ενώ προ-

γραμματίζεται έρευνα και αποκατάσταση των δύο 

ακρωτηρίων με την ένταξη των αυθεντικών θραυσμά-

των. 

 

Η έκθεση αρχιτεκτονικών μελών των Προπυλαίων 
και γλυπτών του Ερεχθείου και του ναού της Αθη-
νάς Νίκης. 
Η περιήγηση συνεχίζεται από το 3ο επίπεδο με κά-

θοδο του επισκέπτη στο δυτικό και βόρειο τμήμα του 

1ου ορόφου, όπου εκτίθενται αυθεντικά αρχιτεκτονι-

κά γλυπτά και μέλη των άλλων κλασικών μνημείων 

του ιερού βράχου της Ακρόπολης, των Προπυλαίων, 

του Ερεχθείου και του ναού της Αθηνάς Νίκης. Στην 

ενότητα των Προπυλαίων μας εισάγουν δύο κεφαλές 

ερμαϊκών στηλών, που απηχούν το κεφάλι του Ερμή 

Προπυλαίου του Αλκαμένη. Από το οικοδόμημα εκτί-

θενται δύο φατνωματικές πλάκες της οροφής της δυ-

τικής αίθουσας του κεντρικού χώρου και ένα τμήμα 

ιωνικού κιονοκράνου από τις εσωτερικές κιονοστοι-

χίες, που τοποθετήθηκε σε μεταλλική βάση (το σχή-

μα της οποίας παραπέμπει στις ραβδώσεις του κίο-

να) σχεδιασμένη από τον συντηρητή Κ. Βασιλειάδη. 

Ιδιαίτερα διαφωτιστικό για την αρχιτεκτονική και τις 

η λύρα του Απόλλωνα και τα κεφάλια του Ήλιου και 

της Σελήνης, εκτέθηκαν σε κοινό βάθρο σε στηρίγμα-

τα με ειδικά κατασκευασμένες χυτές υποδοχές. 

Στο δυτικό αέτωμα (εικ. 14) δεσπόζουν οι μορφές της 

Αθηνάς και του Ποσειδώνα, πλαισιωμένες από συνω-

ρίδες με ηνιόχους τη Νίκη και την Αμφιτρίτη, πίσω 

από τις οποίες τρέχουν ο Ερμής και η Ίρις. Στη συ-

νέχεια εικονίζονται καθιστοί ή ανακεκλιμένοι ήρωες 

και προσωποποιήσεις του αττικού τοπίου. Μεμονω-

μένες μορφές απαρτίζονται από τμήματα που βρίσκο-

νται στο Βρετανικό Μουσείο, το Λούβρο και Μουσείο 

Ακρόπολης. Καινούργιο έκθεμα είναι το σύμπλεγμα 

Κέκροπα και Πανδρόσου (B-C), που απομακρύνθη-

κε από το μνημείο (1976), και βρισκόταν σε προθήκη 

αζώτου στο παλαιό Μουσείο. Το 2009 το γλυπτό δέ-

χθηκε συντήρηση και καθαρισμό με λέιζερ, κατα τον 

οποίο αποκαλύφθηκε γαλάζιο χρώμα, ένδειξη της πο-

λυχρωμίας των αετωμάτων του Παρθενώνα. Το στή-

σιμο, ιδίως του δυτικού αετώματος, ήταν επίπονο και 

χρονοβόρο, καθώς τα ελαφρότερα γύψινα εκμαγεία 

χρειάστηκε να ενισχυθούν με ειδικούς μεταλλικούς 

μηχανισμούς για να συγκρατήσουν τα βαρύτερα μαρ-

μάρινα θραύσματα, περισσότερα από ένα στην ίδια 

μορφή. Οι μορφές και τα αυθεντικά τμήματα, που 

δεν εδράζονταν, εκτέθηκαν στο αρχικό ύψος, επάνω 

σε στηρίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα συστή-

ματα και στηρίγματα σχεδιάστηκαν λεπτομερώς και 

τοποθετήθηκαν από τον συντηρητή J.M. Kousneref, 

σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Τ. Δάφνη και τον 

πολιτικό μηχανικό Γ. Παπαντωνόπουλο, που υπολό-
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Εικ. 15. Ο λίθος VI της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνα 
με τους Ποσειδώνα, Απόλλωνα, Άρτεμη και Αφροδίτη 

Εικ. 16. Η δυτική ζωφόρος του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης

Εικ. 17. Τα γλυτπά του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης, αντίκρυ στον βράχο και το ίδιο το μνημείο
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αρχική θέση τους στο μνημείο (στοιχείο που αναφε-

ρεται στον υπομνηματισμό), εκτός από τις γωνιακές 

πλάκες, που τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τον αρχι-

κό τους προσανατολισμό. Πέντε κορμοί Νικών, που 

δεν διατηρούν το φόντο τους, καθώς και το τρόπαιο 

περσικού οπλισμού εκτίθενται σε ανοικτές εντοίχιες 

προθήκες. Σε εντοίχια κλειστή προθήκη παρουσιάζο-

νται θραύσματα του θωρακίου και των εναετίων γλυ-

πτών του ναού, όπως ο γυμνός πολεμιστής από σκη-

νή Γιγαντομαχίας, σύμφωνα με την ερμηνεία του Γ. 

Δεσπίνη. Η έκθεση των γλυπτών συνοδεύεται από το 

πρόπλασμα του ναού, που έχει δωρήσει ο Ε. Berger 

(Skulpturhalle, Basel). 

μέλη της ζωφόρου, επάνω σε χαμηλά βάθρα πλάκες 

του θωρακίου, καθώς και θραύσματα εναετίων γλυ-

πτών σε προθήκη. Η ζωφόρος, που παριστάνει τη 

σύναξη των Ολυμπίων θεών στην ανατολική πλευρά 

και μάχες Ελλήνων και Περσών και Ελλήνων εναντί-

ον Ελλήνων στις υπόλοιπες, εκτίθεται μετά από συ-

ντήρηση και καθαρισμό με λέιζερ. Από το ανάγλυφο 

θωράκιο, που περιέβαλε τον ναό, την σημαντικότερη 

δημιουργία του «πλούσιου ρυθμού», εκτίθενται οι αρ-

τιότερες πλάκες επάνω σε χαμηλό βάθρο, με τρόπο 

που καθιστά αντιληπτή την λειτουργία του. Περιλαμ-

βάνονται δυο μορφές καθιστής Αθηνάς, δύο σχετικά 

ακέραιες πλάκες με Νίκες που οδηγούν ταύρους στη 

θυσία και άλλες πιο αποσπασματικές, με Νίκες που 

κοσμούν νικητήρια τρόπαια. Ορισμένες μορφές ξεχω-

ρίζουν για τη δεξιοτεχνία στο πλάσιμο τους, όπως η 

περίφημη «Σανδαλιζομένη» Νίκη (εικ. 19). Στην το-

ποθέτηση των πλακών στον χώρο της έκθεσης δεν 

κατέστη δυνατό να ακολουθηθεί η θεωρούμενη ως 

σεις που είχαν αρχικά στο μνημείο (αλλά σε μικρότε-

ρο ύψος), εκτίθενται οι πέντε από τις έξι Καρυάτιδες 

που υποβάσταζαν, αντί κιόνων, τη στέγη της νότιας 

πρόστασης του Ερεχθείου (εικ. 21). Οι τέσσερις από 

τις κόρες είναι σχετικά ακέραιες, ενώ η πιο αποσπα-

σματική κόρη F έχει ανασυσταθεί από τα αυθεντικά 

της θραύσματα. Ο τρόπος παρουσίασης των Καρυα-

τίδων επιτρέπει για πρώτη φορά στον επισκέπτη να 

παρατηρήσει την πίσω όψη των αγαλμάτων, που πριν 

δεν ήταν προσιτή (τόσο στην αρχική τους θέση στο 

μνημείο, όσο και στην έκθεση του παλαιού Μουσεί-

ου) με τις λεπτομέρειες της πτύχωσης και την ποικι-

λία των κομμώσεων (εικ. 20). Η έκθεση των γλυπτών 

του Ερεχθείου συνοδεύεται από το πρόπλασμα του 

ναού, που έχει δωρήσει ο Ε. Berger (Skulpturhalle, 

Basel). 

Από τον γλυπτό διάκοσμο του ναού της Αθηνάς Νί-

κης, που οικοδομήθηκε βάσει σχεδίων του Καλλικρά-

τη, σύμφωνα με την αμφίγραπτη επιγραφή που εκτί-

θεται, παρουσιάζονται επάνω σε υψηλά βάθρα οκτώ 

Εικ. 21. Οι Καρυάτιδες στο Μουσείο της Ακρόπολης
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Εικ. 18. Τμήμα της ζωφόρου του Ερεχθείου στο Μουσείο της Ακρόπολης

Εικ. 19. Η «σανδαλιζόμενη» Νίκη από το ανάγλυφο στηθαίο 
του πύργου της Αθηνάς Νίκης 

Εικ. 20. Πίσω όψη Καρυάτιδας. 
Διακρίνεται η περίτεχνη κόμμωση
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λιτικών, στρατηγών και άλλων αξιωματούχων της πό-

λης), πνευματικών ανθρώπων (φιλοσόφων, ρητόρων, 

ιερέων) καθώς και απλών πολιτών, που διέπρεψαν σε 

αθλητικούς ή πνευματικούς αγώνες. Περίφημο είναι 

το νεανικό πορτραίτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου (εικ. 

3) με εξιδανικευμένα χαρακτηριστικά, πρωτότυπο 

έργο του γλύπτη Λεωχάρους. Στήθηκε στην Ακρόπο-

λη λίγο μετά τη μάχη της Χαιρωνείας (336 π.Χ.).

Πολύ καλής τέχνης είναι τα ρωμαϊκά πορτρέτα των 

αυτοκρατόρων Καρακάλλα και Λούκιου Βέρου, ενός 

βαρβάρου ηγεμόνα του Βοσπόρου, του λεγόμενου 

Χριστού (2ος αι. μ.Χ.) (εικ. 4) και ενός Νεοπλατω-

νικού φιλοσόφου, πιθανότατα του Πλούταρχου (410 

μ.Χ.) (εικ.5).

Κατά την πρώιμη χριστιανική εποχή, μεγάλα μνημεία 

και ναοί μετατράπηκαν σε εκκλησίες: η νότια πτέρυ-

γα των Προπυλαίων σε εκκλησία της Αγ. Τριάδος, 

το Ερέχθειο σε εκκλησία της Θεομήτορος, ο Παρθε-

νών σε εκκλησία της του Θεού Σοφίας και αρκετά 

αργότερα της Παναγίας Αθηνιώτισσας. Ο θρόνος με 

την ανάγλυφη φυτική διακόσμηση, ρωμαϊκής εποχής, 

χρησιμοποιήθηκε ως επισκοπικός στο σύνθρονο της 

αψίδας του πρώτου χριστιανικού Παρθενώνα στο τέ-

λος του 5ου αι. 

Τελευταίο, έκθεμα του Μουσείου είναι ο θησαυρός 

234 χρυσών ακυκλοφόρητων νομισμάτων, 7ου αι., 

εποχής αυτοκρατόρων Κώνσταντος και Ηρακλείου, 

που μαρτυρούν απόκρυψη, λόγω επερχομένου κινδύ-

νου, πιθανότατα της επιδρομής των Σλάβων.

γλύπτη Δεινομένη από το Άργος(420 π.Χ.). Άγαλμα 

καθιστού νέου, πιθανόν του Ερμή, που φοράει χλα-

μύδα και κρατούσε μεταλλικό κηρύκειο (β΄ μισό 5ου 

αι. π.Χ.). 

Από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. στήνονταν στην Ακρό-

πολη στήλες με ψηφίσματα της Βουλής και του Δήμου 

των Αθηναίων, τα οποία ήταν σχετικά με συνθήκες ή 

συμμαχίες της Αθήνας με άλλες πόλεις ή τιμητικά για 

πρόσωπα που είχαν προσφέρει υπηρεσίες ή ευεργε-

σίες στην πόλη. Στο πάνω μέρος της στήλης υπήρχε 

συνήθως ένα ανάγλυφο, όπου εικονίζονταν διάφορες 

παραστάσεις. Εφόσον επρόκειτο για συνθήκη ή συμ-

μαχία μεταξύ της Αθήνας και κάποιας άλλης πόλης, 

εικονίζονταν προσωποποιήσεις των πόλεων ή πολιτι-

κών εννοιών, όπως π.χ. προσωποποιήσεις του Δήμου, 

της Δημοκρατίας, καθώς και πολιούχοι θεοί ή ήρωες 

των συμβαλλομένων πόλεων. Στα τιμητικά ψηφίσμα-

τα τα ανάγλυφα απεικόνιζαν τους τιμώμενους μαζί με 

τις προστάτριές τους θεότητες. 

Τα σωζόμενα ψηφίσματα είναι σημαντικά, γιατί μας 

πληροφορούν για τις πολιτικές σχέσεις, συμμαχίες ή 

άλλες επαφές της Αθήνας με διάφορες πόλεις στον 

Ελλαδικό χώρο, αλλά και στα παράλια Μ. Ασίας, 

Αφρικής, Σικελίας, δηλ. σε όλη τη Μεσόγειο. Από την 

ενότητα αυτή ξεχωρίζουν τα ψηφίσματα των Σαμίων, 

των Κερκυραίων, της Κίου Βιθυνίας και το τιμητικό 

ψήφισμα για τον Αλκέτα βασιλιά των Μολοσσών. 

Εκτός από αγάλματα θεοτήτων, στην Ακρόπολη εί-

χαν ιδρυθεί και πορτρέτα ιστορικών προσώπων (πο-

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΑΡΘΕΝΩΝΕΙΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
(5ος αι. π.Χ.-5ος αι. μ.Χ.)

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΑΡΘΕΝΩΝΕΙΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
(5ος αι. π.Χ.-5ος αι. μ.Χ.)

Από τα αναθήματα της κλασικής περιόδου ξεχωρί-

ζει για την καλλιτεχνική του ποιότητα το σύμπλεγμα 

της Πρόκνης και του γιου της Ίτυ, που ήταν αφιέρω-

μα και πιθανόν έργο του γλύπτη Αλκαμένη, μαθητή 

του Φειδία(430 π.Χ.). Η Πρόκνη, κόρη του Αθηναίου 

βασιλιά Πανδίονα, προδομένη από τον σύζυγό της, 

βασιλιά της Θράκης Τηρέα, ετοιμάζεται να θανατώ-

σει για εκδίκηση τον γιο τους Ίτυ, που ανυποψίαστος 

έχει κολλήσει στον μηρό της 

μητέρας του (βλ. σ. 34).

Πολλά ήταν τα αναθηματικά 

αγάλματα και ανάγλυφα της 

θεάς Αθηνάς, της οποίας η λα-

τρεία ανάγεται στη Μυκηναϊκή 

εποχή (16ος-12ος αι. π.Χ.) και 

σχετίζεται με το ανάκτορο, πού 

βρισκόταν στην περιοχή του 

μετέπειτα Ερεχθείου της κλα-

σικής εποχής. Ήταν τοποθε-

τημένα μέσα σε κτήρια ή στους 

υπαίθριους χώρους του ιερού 

της Ακρόπολης γύρω από τα 

μνημεία.

Σημαντικά είναι τα αντίγρα-

φα ή παραλλαγές του αγάλμα-

τος της Αθηνάς Παρθένου του 

Φειδία, όπως ο κορμός αγαλ-

ματίου της θεάς τύπου Ιnce 

Blundell, του τέλους του 5ου 

αι. π.Χ. που εικόνιζε τη θεά με 

αιγίδα, κρατώντας Νίκη στο δεξί και δόρυ στο αρι-

στερό και ο κορμός αγάλματος της θεάς με πέπλο και 

μεγάλη φολιδωτή αιγίδα του β΄μισού του 2ου αι. μ.Χ. 

Επίσης αγάλματα της θεάς με πέπλο και λοξή αιγί-

δα, που αντιγράφουν αγαλματικούς τύπους του 5ου 

αι. π.Χ. (εικ. 2). 

Ενδιαφέρουσα εκθεσιακή ενότητα είναι τα τμήμα-

τα πρωτοτύπων αγαλμάτων διαφόρων θεοτήτων, των 

οποίων οι τύποι μας ήταν γνωστοί από ρωμαϊκά αντί-

γραφα: όπως το τμήμα αγάλματος του τύπου της 

«Ικέτιδας Barberini», που κατασκευάστηκε από τον 

αίθουσα αυτή περιλαμβάνει αναθήματα κλα-

σικής περιόδου, ενεπίγραφα εκθέματα (ψηφί-

σματα της Βουλής και του Δήμου) που πληροφορούν 

τον επισκέπτη για την εξωτερική πολιτική της Αρχαί-

ας Αθήνας, καθώς και πορτρέτα διαφόρων πολιτικών 

και ηγετών Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρόνων, που 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πόλη της Αθήνας.

 

Εντυπωσιακό είναι το κεφάλι 

του κολοσσικού λατρευτικού 

αγάλματος της Άρτεμης Βραυ-

ρωνίας (εικ. 1), προστάτριας 

των επιτόκων και των λεχώνων 

γυναικών. Ήταν έργο του γλύ-

πτη Πραξιτέλη (330 π.Χ.), που 

στήθηκε στο ιερό της θεάς 

πάνω στην Ακρόπολη, το οποίο 

ήταν παράρτημα του ομώνυμου 

ιερού της Βραυρώνας. Αρχικά, 

τον 5ο αι. π.Χ., σε μια στοά 

σχήματoς Π στεγαζόταν ένα 

ξόανο (ξύλινο άγαλμα) της 

θεάς. Τον 4ο αι. π.Χ., κατά τον 

περιηγητή Παυσανία (2ος αι. 

μ.Χ.), προστέθηκε το μαρμάρι-

νο κολοσσικό άγαλμα της θεάς 

του Πραξιτέλη, το οποίο στε-

γάστηκε σε ένα ναΐσκο. 

Σε διάφορες ιστορικές περιό-

δους είχαν στηθεί στην Ακρό-

πολη πολυάριθμα αναθήματα, τα οποία ενίοτε ήταν 

έργα διασήμων καλλιτεχνών, αφιερώματα πόλεων, 

ηγεμόνων ή και πολιτών. Τα περισσότερα ήταν αγάλ-

ματα και ανάγλυφα, πολλά από τα οποία έχουν χαθεί, 

αλλά τα γνωρίζουμε από την περιγραφή του περιηγη-

τή Παυσανία (2ος αι. μ.Χ.), από ενεπίγραφες βάσεις 

ή θραύσματά τους που έχουν σωθεί ή από αντίγραφά 

τους της ρωμαϊκής εποχής. Ορισμένες βάσεις έφεραν 

και ανάγλυφες παραστάσεις, όπως π.χ. η βάση που 

στήριζε το χάλκινο ανάθημα του χορηγού Ατάρβου και 

έφερε ανάγλυφες παραστάσεις κυκλίου και πυρριχίου 

χορού (329 ή 323 π.Χ.). 

Αλκηστις Χωρέμη Σπετσιέρη
Επίτιμος Έφορος Ακροπόλεως

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΑΡΘΕΝΩΝΕΙΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
(5ος αι. π.Χ.-5ος αι. μ.Χ.)

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΑΡΘΕΝΩΝΕΙΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
(5ος αι. π.Χ.-5ος αι. μ.Χ.)

Εικ. 2. Μεταπαρθενώνειο άγαλμα Αθηνάς. 
Εικ. 3. Νεανικό πορτραίτο του Μεγάλου Αλέξανδρου

Εικ. 4. Προτομή βαρβάρου ηγεμόνα
Εικ. 5. Προτομή Νεοπλατωνικού φιλοσόφου

Η

Εικ. 1. Το κεφάλι του κολοσσικού αγάλματος 
της Άρτεμης Βραυρωνίας 
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κης, Θ. Κουρουσόπουλος Χ. Κουρούκλης, Μ. Πλω-

ρίτης, Ι. Πεσματζόγλου, Γ. Τενεκίδης, Ν. Αλεξίου, Κ 

Τρυπάνης, Ο. Κυριακός, Μ. Χατζηδάκης, Γ. Νικολα-

ΐδης, Α. Τζάρτζανος. Ο τελευταίος είχε συντάξει ένα 

Καταστατικό με 42 άρθρα, το οποίο και εγκρίναμε. 

Ορίσθηκε μια πρώτη 5μελής Δ.Ε. από τους Δ. Κοπα-

νίτσα, Χ. Ροκόφυλλο, Φ. Στράτο, Α. Τζάρτζανο, Κ. 

Χατζηασλάνη και περιμέναμε την αναγνώριση από το 

Πρωτοδικείο. Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεν-

να του 1988 μπορέσαμε να συγκαλέσουμε την Α΄ Τα-

κτική Γενική Συνέλευση, η οποία εξέλεξε Δ.Σ. από 

τους Μ. Ανδρόνικο, Ο. Κυριακό, Θ. Κουρουσόπουλο, 

Α. Ρούφου. Α. Τζάρτζανο, Ε. Τουλούπα, Κ. Χατζηα-

σλάνη και Εξελεγκτική Επιτροπή από τους Δ. Κοπα-

νίτσα, Μ. Νειάδα, Φ. Στράτο. 

(Μετά από 10 χρόνια χρειάστηκε να γίνει τροποποί-

ηση του Καταστατικού, που περιλαμβάνει 33 άρθρα 

και που ισχύει μέχρι σήμερα). 

Μια από τις πρώτες μας ενέργειες ήταν να στείλουμε 

στο Τύπο επιστολή, στην οποία εκφράζαμε την ανη-

συχία μας για τα εμπόδια που προβάλλονταν, προ-

κειμένου να αρχίσει η ανέγερση του Νέου Μουσείου 

Ακροπόλεως, αφού είχε ολοκληρωθεί ο Διαγωνισμός. 

Οι εκδηλώσεις μας ήταν τακτικές: Κάθε χρόνο ενημέ-

ρωση των «Φίλων» για τα έργα της Εφορείας και της 

ΕΣΜΑ, κάθε μήνα διάλεξη ή ξενάγηση σε Μουσεία 

και αρχαιολογικούς χώρους, κάθε Άνοιξη μια εκδρο-

μή. Η πρώτη μας εκδρομή, το 1993, ήταν στη Μα-

κεδονία. Στη Βεργίνα φυτέψαμε μια αττική ελιά στη 

μνήμη του Ανδρόνικου, που διετέλεσε Αντιπρόεδρος 

της ΕΦΑ. Ακολούθησαν εκδρομές στους νομούς Πρέ-

βεζας, Άρτας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοι-

ας, Αργολίδας, Αρκαδίας και στα νησιά Μύκονο-Δή-

λο, Κέα. 

Με ομιλίες στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως τιμή-

σαμε τις μνήμες της Μελίνας Μερκούρη, του Νικο-

λάου Πλάτωνος και του Γιάννη Μηλιάδη. Η Ελένη 

Μηλιάδη είχε δωρήσει τα έπιπλα του γραφείου του, 

τη βιβλιοθήκη με το αρχείο του και δυο προσωπογρα-

φίες του ίδιου, έργα του Μπουζιάνη. Έτσι μπόρεσε η 

Εφορεία να εγκατασταθεί στα άδεια δωμάτια του 3ου 

λα άρχισαν από ένα τζάμι... ένα σπασμένο τζά-

μι στο Μουσείο Ακροπόλεως. «Ποιος πληρώ-

νει το μάρμαρο» είναι γνωστό: Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

και το Ελληνικό Δημόσιο. Για το τζάμι όμως πρέπει 

να υπάρχει ειδική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό, 

που να έχει εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Θα 

μπορούσε ίσως κάποιο όργανο να βοηθήσει... κι αν 

αυτό δεν υπάρχει, τότε να το δημιουργήσουμε. Έτσι 

γεννήθηκε η ιδέα για ένα Σύλλογο, στην αρχή είναι 

αλήθεια για τις ανάγκες της Εφορείας που δεν μπο-

ρούσαν να καλυφθούν από το Υπουργείο. Όμως, συγ-

χρόνως, ήταν φανερή η επιθυμία που είχαν πολλοί 

Αθηναίοι να ενημερωθούν για τα έργα που εκτελού-

νταν στην Ακρόπολη. Το σπουδαίο είναι ότι υπήρ-

χε στέγη. Από το 1987 το κτήριο Weiler στο οικόπε-

δο Μακρυγιάννη είχε αποκατασταθεί και στέγαζε τα 

αντίγραφα των γλυπτών του Παρθενώνα καθώς και 

μια έκθεση για τη συντήρηση και αναστήλωση των 

μνημείων Ακροπόλεως. Και το πιο σημαντικό, διέθετε 

μια αίθουσα διαλέξεων. Με τη συνεργασία συναδέλ-

φων από την Εφορεία και την Επιτροπή Συντηρήσε-

ως Μνημείων Ακροπόλεως οργανώσαμε ενημερωτικές 

ομιλίες και προβάλλαμε μια ταινία από τα γυρίσματα 

του Κ. Βρεττάκου τις ώρες των πιο δύσκολων εργα-

σιών. Ιδιαίτερη επιτυχία είχε ένα σχετικό πολυθέαμα, 

που είχαν οργανώσει κάποιοι υπάλληλοι της Εθνικής 

Τράπεζας με τη συνεργασία συναδέλφων. Τα Κυρι-

ακάτικα πρωινά έρχονταν άνθρωποι της γειτονιάς, 

στην αρχή από περιέργεια και μετά με ενθουσιασμό. 

Ήμασταν κάπως σαν ένα ΚΑΠΗ του Κουκακίου... 

Καλούσαμε και τους υπεύθυνους άλλων Εφορειών της 

Αθήνας να μας μιλήσουν για τις δραστηριότητές τους, 

που είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τις ανασκαφές για 

τα έργα του Μετρό. Την παράσταση έκλεβε πάντα 

η Κορνηλία Χατζηασλάνη με τα εμπνευσμένα εκπαι-

δευτικά της προγράμματα. 

Έτσι ωρίμασε η ιδέα για την ίδρυση ενός Σωματεί-

ου, που θα μας βοηθούσε οικονομικά και ηθικά να 

πραγματοποιήσουμε τα οράματά μας. Έπρεπε να 

ακολουθήσουμε τη τυπική διαδικασία: Στις 9.5.1988 

συνήλθαν στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως 34 φί-

λοι, όλοι εκλεκτοί, και θα αναφέρω μόνον εκείνους 

που δεν υπάρχουν πια: Μ. Ανδρόνικος, Β. Μαζαρά-

Ο

Έβη Τουλούπα
Επίτιμος Έφορος Ακροπόλεως και Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΦΑ

1988-2009: Η ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΝΕΤΑΙ...1988-2009: Η ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΝΕΤΑΙ...

τη οργή, μπόρεσε να συναντήσει τη Φιλομήλα και να 

καταστρώσει μαζί της ένα σχέδιο εκδίκησης, της πιο 

σκληρής... Σκότωσαν τον Ίτυ και τον προσέφεραν 

ως γεύμα στον Τηρέα. Αυτός, όταν το αντελήφθη-

κε, έξαλλος με ένα πελέκι άρχισε να κυνηγάει τις δύο 

αδελφές. Την ώρα που ετοιμαζόταν να πέσει επάνω 

τους, εκείνες παρακάλεσαν τους θεούς για σωτηρία. 

Έτσι μεταμορφώθηκαν σε πουλιά, αηδόνι η Πρόκνη 

να φωνάζει ... ιτυ...ιτυ, χελι-

δόνι η Φιλομήλα να ψευδίζει 

το όνομα του Τηρέα, ...τι,...τι. 

Ο Τηρέας, κι αυτός, μεταμορ-

φώθηκε σε τσαλαπετεινό που 

κυνηγάει πάντα τις γυναίκες-

πουλιά φωνάζοντας ...που...

που!

Σε μια πήλινη μετόπη από 

τον ναό του Θέρμου της Αι-

τωλίας, στο Εθνικό Αρχαιο-

λογικό Μουσείο, οι δύο γυ-

ναίκες εικονίζονται αντιμέτω-

πες με επιγραφές ΑΗΔΩΝ, 

ΧΕΛΙΔΩΝ.

Δραματική είναι η σχετική δι-

ήγηση του Οβιδίου στις «Με-

ταμορφώσεις», δραματικές 

και οι παραστάσεις σε πολ-

λά ερυθρόμορφα αγγεία. Πιο 

δραματική η στάση του φοβι-

σμένου παιδιού στο σύμπλεγ-

μα της Ακροπόλεως, τη στιγ-

μή που η μητέρα του, στηριζόμενη στο αριστερό πόδι, 

στρέφει το κορμί της ελαφρά προς τη μεριά, όπου 

υψώνει το χέρι που κρατάει το μαχαίρι.

Έβη Τουλούπα
Επίτιμος Έφορος Ακροπόλοως 

Η ΠΡΟΚΝΗ ΚΑΙ Ο ΙΤΥΣΗ ΠΡΟΚΝΗ ΚΑΙ Ο ΙΤΥΣ

ο άγαλμα που εκτίθεται στην Αίθουσα των Με-

ταπαρθενωνείων Εκθεμάτων του νέου Μουσεί-

ου Ακροπόλεως με αρ. 1358 βρέθηκε κοντά στον ναό 

της Αθηνάς Νίκης. Το κεφάλι επισημάνθηκε αργότε-

ρα και δεν είναι βέβαιο ότι του ανήκει. Ο Παυσανίας, 

που είχε δει το άγαλμα, λέει ότι είναι το έργο του γλύ-

πτη Αλκαμένη, πράγμα που δεν είναι αποδεκτό από 

τους αρχαιολόγους.

Έχει αποδοθεί στη μυθική 

Πρόκνη, κόρη του βασιλιά 

της Αθήνας Πανδίωνα, γιου 

του Ερεχθέα. Ο Πανδίων είχε 

άλλη μια κόρη, την Φιλομήλα, 

και δυο γιους, τον Ερεχθέα 

και τον Βούτη.

Ο Τηρέας, βασιλιάς των Θρα-

κών, ήρθε και ζήτησε για γυ-

ναίκα του την Πρόκνη και ο 

Πανδίων δεν μπόρεσε να αρ-

νηθεί, επειδή ο Τειρέας τον 

είχε βοηθήσει σε κάποια μάχη 

με τους Θηβαίους για τα σύ-

νορα της χώρας του.

Το ζεύγος έζησε πιθανώς, όχι 

στη μακρινή Θράκη, αλλά στη 

Φωκίδα, όπου ζούσαν Θρά-

κες και απέκτησε ένα παιδί, 

τον Ίτυ. Η Πρόκνη, απομο-

νωμένη στην ξένη χώρα, ζή-

τησε να δει την αδελφή της 

και ο άντρας της προθυμοποιήθηκε να πάει να την 

φέρει. Στο δρόμο της επιστροφής ο Τηρέας ερωτεύ-

θηκε τη Φιλομήλα και την εβίασε. Για να μη μαθευτεί 

η πράξη του της έκοψε τη γλώσσα και την έκλεισε σε 

μια καλύβα μακριά από το παλάτι του.

Η Φιλομήλα, μέσα στη δυστυχία της, βρήκε τρόπο 

να κάνει γνωστό το πάθημά της, εξιστορώντας το γε-

γονός πάνω σε ύφασμα που μπόρεσε να υφάνει και 

να στείλει στην αδελφή της. Έτσι η Πρόκνη, γεμά-

Τ

Το άγαλμα της Πρόκνης με τον Ίτυ 
στο Μουσείο της Ακρόπολης
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Μετά από σχετικές ομιλίες, εκδόθηκε ο πρώτος τό-

μος της σειράς «Τα Πρόσωπα της Ακρόπολης». Περι-

λαμβάνει τα κείμενα: Ο. Παλαγγιά: L. Ross, Μ. Κορ-

ρέ: F.C. Penrose, Φ. Μαλλούχου-Tufano: Penrose και 

αναστήλωση Παρθενώνα, Ν. Βογκέικοφ - Κ. Δεκα-

βάλλα: G.P. Stevens. Προγραμματίζεται ακόμη η έκ-

δοση των ομιλιών των Μ. Κορρέ για τον W. Doerpfeld, 

του Α. Μάντη για τον H. Payne, του Μ. Kreeb για τον 

F. Brommer, του Α. Τανούλα για το W.B. Dinsmoor, 

της Φ. Μαλλούχου-Tufano για τους Doerpfeld και 

Dinsmoor και την αναστή-

λωση του Παρθενώνα.

Εκτός από τους μεγάλους 

αρχαιολόγους L. Beschi και 

J.  Marcadé,  που τιμήσα-

με για τον ερευνητικό τους 

έργο  στην  Ακρόπολη,  η 

ΕΦΑ θέλησε να εκδηλώσει 

την εκτίμησή της και στους 

μαρμαροτεχνίτες που απο-

χωρούσαν με τη συνταξιο-

δότησή τους. Έτσι οργα-

νώθηκαν κάποιες εκδηλώ-

σεις για τους Γ. Αρμπιλιά, 

Β. Αναστασιά, Π. Λίτινα, 

Θ. Χάππα, αλλά και για 

τους παλιότερους Ν. Σκαρή, Σ. Καφούρο, Κ. Θεοτι-

κό, Φ. Αλεξόπουλο, Τ. Παπαρίδη, Ι. Αρμάο, Ι. Κλά-

διο. 

Τα πρώτα χρόνια από την ίδρυσή μας καλούσαμε με 

τον Καινούργιο Χρόνο σε γεύμα τους «Φίλους» μας 

στο ξενοδοχείο «Αμαλία» και τους ενημερώναμε για 

τις δραστηριότητές μας. Ήταν μια ευκαιρία με λα-

χνούς και δώρα να συγκεντρώσουμε χρήματα. Το 

2002 πρωτοτυπήσαμε. Καλέσαμε τους χορηγούς μας 

στο ξενοδοχείο «΄Αστορ» με τη θαυμάσια θέα προς 

την Ακρόπολη για να τους ευχαριστήσουμε. Ήρθαν 

αντιπρόσωποι από τα Ιδρύματα Ωνάση, Νιάρχου, 

Κωστοπούλου, Μποδοσάκη, Σαμούρκα, τα Τσιμέντα 

Τιτάν, την Τράπεζα Πειραιώς, τις Εταιρείες Μεταξά, 

Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης, Β.Ε. Δαυΐδ και 

Tabasso στην ημερίδα της 25ης Νοεμβρίου 2006, που 

οργανώθηκε από την ΕΦΑ.

Στο 18ο τεύχος (2008) περιλαμβάνονται τα κείμενα 

των διαλέξεων της Α. Παπανικολάου-Kristensen για 

τον P.O. Bröndsted και την τύχη των γλυπτών της 

Καρθαίας και άλλων αρχαιοτήτων από την Ελλάδα 

και της Α. Μαλλικούρτη για τη νήσο Ίκαρο (σημερι-

νή Failaka) στον Αραβικό κόλπο. Τέλος, το 19ο τεύ-

χος (2008), είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στον Πα-

νελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό έκθεσης με θέμα την 

Ακρόπολη, που διοργανώ-

θηκε, με μεγάλη ανταπό-

κριση, πέρυσι.

Η εκδοτική μας δραστηρι-

ότητα επεκτάθηκε, χάρις 

στην βοήθεια των εταιρει-

ών «Οδών και Οδοστρω-

μάτων», «ΚΛΕΟΣ», του 

Ιδρύματος Μποδοσάκη και 

της κας Κ. Κυριακοπού-

λου. Συγκεκριμένα εκδόθη-

καν τα βιβλία: «Η Δημιουρ-

γική Όραση» της Σ. Κα-

ρούζου, «Από την Πνύκα 

στο Παγκράτι» της Ε. Του-

λούπα, «Έγραψαν για την 

Ακρόπολη» από διάφορες προσωπικότητες τα χρό-

νια 1850-1950, «Αυτοφυής βλάστηση στους αρχαιο-

λογικούς χώρους», ομιλίες από Διημερίδα του Μαΐου 

1998, που οργανώθηκε από την ΕΦΑ. Παράλληλα, η 

ΕΦΑ προέβη στην έκδοση επτά αρχαιολογικών οδη-

γών, στην ελληνική και αγγλική, με τίτλο «Αρχαιολο-

γικοί Περίπατοι γύρω από την Ακρόπολη» και συγκε-

κριμένα για τα εξής θέματα: Ακρόπολη και Μουσείο, 

Αρχαία Αγορά της Αθήνας - Άρειος Πάγος, Μουσείο 

Αρχαίας Αγοράς. Βιβλιοθήκη Αδριανού - Ρωμαϊκή 

Αγορά, Νότια Κλιτύς Ακροπόλεως, Βόρεια, Ανατολι-

κή και Δυτική Κλιτύς Ακροπόλεως, Λόφοι Φιλοπάπ-

που-Πνύκας-Νυμφών, καθώς και στην έκδοση καρ-

τών με απεικόνιση γλυπτών και μνημείων. Οι φωτο-

γραφίες είναι του Σ. Μαυρομμάτη και έχουν γίνει πε-

ριζήτητες. 

1988-2009: Η ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΝΕΤΑΙ...1988-2009: Η ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΝΕΤΑΙ...

Η Ακρόπολη τα χρόνια της Κατοχής, 1940-44, είναι 

το θέμα του 7ου Ανθεμίου (Αρχείο Χατζηπατέρα, Κ. 

Φαφαλιού-Δραγώνα). 

Το 2002, στο 9ο Ανθέμιο, η πολιτικός μηχανικός Μ. 

Ιωαννίδου εκθέτει το πρόγραμμα για την αποκατά-

σταση των οροφών των Προπυλαίων. Στο ίδιο τεύχος 

δημοσιεύεται η διάλεξη του καθηγητή St. Μiller, που 

έδωσε στην Ουάσιγκτον για τον επαναπατρισμό των 

γλυπτών του Παρθενώνα. 

Στο 10ο τεύχος, του 2003, η Α. Χωρέμη γράφει για 

τις εργασίες της Εφορείας στην Κέα, την επανέκθεση 

στο Μουσείο της Ιουλίδας και ο Κ. Καζαμιάκης για 

τον Πύργο της Αγ. Μαρίνας. 

Στο 11ο τεύχος, του 2004, οι αρχιτέκτονες Γ. Κνιθά-

κης (ήταν το τελευταίο του άρθρο πριν από τον αιφ-

νίδιο θάνατό του) και Γ. Τιγγινάγκα παρουσιάζουν τις 

εργασίες στη Βιβλιοθήκη Αδριανού. 

Το 2004 (Ανθέμιο 12ο-13ο) δημοσιεύονται από τον 

Α. Μάντη τα αναστηλωτικά έργα στο Ασκληπιείο και 

από τους Κ. Μπολέτη, Κλ. Ασλανίδη και Μ. Μαυ-

ροειδόπουλο οι εργασίες στο κοίλο του Διονυσιακού 

Θεάτρου. 

Η Μ. Ιωαννίδου γράφει «30 χρόνια αναστηλωτικές 

επεμβάσεις στην Ακρόπολη», και οι Μ. Λεφαντζής και 

Μ. Μπριάνα-Πρωτοπαπαδάκη: «Εργασίες και Έρευ-

νες στη Στοά Ευμένους». Η Ε. Τουλούπα παρουσιά-

ζει το σύγγραμμα του Β. Holtzmann, L’ Acropole d’ 

Athènes. 

Το 14ο Ανθέμιο, το 2005, είναι αφιερωμένο στην 

Ημερίδα προς τιμή του J. Marcadé. Δημοσιεύονται oι 

ομιλίες των Α. Μάντη, Β. Μαχαίρα, Fr. Croissant, Α. 

Δεληβορριά, Ι. Τριάντη, Φ. Ζαφειροπούλου και στο 

15ο «Οι αναστηλώσεις των μνημείων Ακροπόλεως, 

1975-2005» από τη Φ. Μαλλούχου-Tufano. 

Το 2006 (τ. 16ο) η Α. Χωρέμη γράφει για τα έργα 

ανάδειξης στοv Χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας 

Αγοράς και για την έκθεση «Το Μουσείο και η Ανα-

σκαφή». Η Ε. Τουλούπα παρουσιάζει τον Φάρο Τυ-

φλών και το Μουσείο Αφής. 

Το 17ο τεύχος (2007) είναι αφιερωμένο στη μνήμη 

του Θ. Σκουλικίδη. Δημοσιεύονται οι ομιλίες των Α. 

Ανδρεόπουλου, Π. Βασιλείου, Ε. Παπακωνσταντί-

νου-Ζιώτη, Κ. Φωτάκη, L. Lazzarini, M. Laurenzi-
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ορόφου του κτηρίου Weiler. Για τον εξοπλισμό της 

αίθουσας διαλέξεων (καθίσματα, όργανα προβολών 

κ.τ.λ.) δεχτήκαμε δωρεές από την Εταιρεία ΜΕΤΑ-

ΞΑ, τον ΟΜΕΠΟ, τον Σύλλογο ΑΘΗΝΗ. 

Όταν βεβαιωθήκαμε ότι και άλλα πρόσωπα, εκτός 

από τα μέλη μας, που είχαν φθάσει τα 200, ήθελαν να 

επικοινωνούν μαζί μας, Μουσεία, Εφορείες Αρχαιο-

τήτων, Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, Πανεπιστήμια, 

αποφασίσαμε να εκδώσουμε ένα περιοδικό: Το όνο-

μα αυτού «Ανθέμιον», έτος γεννήσεως 1995. Με ικα-

νοποίηση σήμερα διαπιστώνουμε ότι είναι παντού ευ-

πρόσδεκτο, γιατί δημοσιεύει τα νέα της Εφορείας και 

της ΕΣΜΑ, περιληπτικά βέβαια, αλλά πολλά χρόνια 

πριν από τα «Χρονικά» του «Αρχαιολογικού Δελτίου», 

που εκδίδονται από το Υπουργείο. Για τα πρώτα τεύ-

χη είχαμε τη χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση και για 

άλλα δωρεές του Θ. Παπαλεξόπουλου και της Θ. Χα-

τζηγιάννη. 

Στα τρία πρώτα Ανθέμια ο Προϊστάμενος της Α΄ 

ΕΠΚΑ, Π. Καλλιγάς γράφει για τις ανασκαφές στο 

οικόπεδο Μακρυγιάννη, όταν άρχισαν τα έργα για 

το σταθμό του Μετρό και για τα Μουσεία της Εφο-

ρείας (Ακροπόλεως, Αγοράς, Κανελλοπούλου, Κέας, 

ΚεΜΑ.). Ο ίδιος στο 8ο Ανθέμιο (2002) γράφει για 

τις εργασίες στη Ν. Κλιτύ της Ακροπόλεως. Ο Χ. 

Μπούρας, Πρόεδρος της ΕΣΜΑ, εκθέτει τις εργασί-

ες συντηρήσεως στα μνημεία Ακροπόλεως στα τεύχη 

2 και 9 (1996 και 2001). 

Το 4ο Ανθέμιο είναι αφιερωμένο στα μάρμαρα του 

Παρθενώνα. Γράφουν η Ελένη Cubitt, o Αλ. Μάντης, 

ο Θ. Σκουλικίδης. Ανάτυπα από τις σελίδες με τα κα-

τατοπιστικά σχεδιoγραφήματα, σε ελληνικά και αγ-

γλικά, είναι πάντα περιζήτητα. 

Το 5ο τεύχος, το 1999, αναφέρεται στον αρχιτέκτονα 

Α. Παπανικολάου που πρόλαβε πριν από τον θάνατό 

του να δει τελειωμένο το έργο του στο Ερέχθειο. Στο 

ίδιο τεύχος η Ισμ. Τριάντη κάνει απολογισμό των ερ-

γασιών της Εφορείας.

Στο 6ο τεύχος, το 2000, ο πολιτικός μηχανικός Κ. 

Ζάμπας γράφει για την ομορφιά των κιόνων του Παρ-

θενώνα από αισθητική και τεχνική άποψη. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑ

ην Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009, ο Πρόεδρος 

της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως κ. Μ. Νειά-

δας συνοδευόμενος από την επίτιμο Πρόεδρο, κα Ε. 

Τουλούπα και τη Γενική Γραμματέα, κα Φ. Μαλλού-

χου-Tufano καθώς και τον Έφορο της Ακρόπολης, κ. 

Α. Μάντη επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο της Ελληνικής 

Δημοκρατίας Κύριο Κάρολο Παπούλια, στον οποίο 

επέδωσαν αντίγραφο της «Στήλης της Δημοκρατίας».

Πρόκειται για ένα ψηφισματικό ανάγλυφο, που στην 

άνω απόληξη φέρει ανάγλυφη παράσταση της προ-

σωποποιημένης Δημοκρατίας να στεφανώνει τον έν-

θρονο Δήμο, ενώ στο κυρίως σώμα του είναι χαραγμέ-

νος ο νόμος κατά της τυραννίας, όπως ψηφίστηκε από 

την Εκκλησία του Δήμου το 336 π.Χ. Η στήλη αποκα-

λύφθηκε κατά τις ανασκαφές στην Αρχαία Αγορά και 

αποτελεί τεκμήριο της υψίστης σημασίας, που απέδι-

δαν οι αρχαίοι Έλληνες στη διαφύλαξη του δημοκρα-

τικού πολιτεύματος. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε επίσης 

για το έργο και τις δραστηριότητες της ΕΦΑ και, ως 

δείγμα εκτίμησης, δέχθηκε να αναγορευθεί σε Επίτιμο 

Πρόεδρό της.

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΦΑ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από αριστερά: Α. Μάντης, Μ. Νειάδας, Κ. Παπούλιας, Ε. Τουλούπα, Φ. Μαλλούχου-Tufano

Ο Α. Μάντης και ο Μ. Νειάδας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

Τστην Α΄ ΕΠΚΑ για την οργάνωση και διεξαγωγή εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων. Το πιο πρόσφατο είναι 

το «Οικείες Ιστορίες στους δρόμους και στις γειτονιές 

των δήμων Μελίτης και Κοίλης», που πραγματοποι-

ήθηκε στα πλαίσια του εορτασμού Ευρωπαϊκών Ημε-

ρών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2007-2008 στον αρ-

χαιολογικό χώρο Πνύκας - Φιλοπάππου.

Τα τελευταία χρόνια οι εκδηλώσεις μας γίνονται την 

Άνοιξη σε ελεύθερους χώρους:

Το 2003, στον κήπο του Μουσείου Μουσικών Οργά-

νων πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση με τίτλο 

«Μουσική των Δύο θαλασσών», όπου τρεις μαρμαρο-

τεχνίτες μας - μουσικοί παρουσίασαν νησιώτικα τρα-

γούδια του Αιγαίου και μια Ζακυνθινή Χορωδία επτα-

νησιακά. Το 2005, στη Βιβλιοθήκη Αδριανού, ο θεα-

τρικός Οργανισμός «ΟΨ» έδωσε παράσταση με απο-

σπάσματα από τις Τρωάδες του Ευριπίδη. Το 2007, 

στη Ρωμαϊκή Αγορά, πραγματοποιήθηκε Βραδιά Λό-

γου και Μουσικής με τη συμμετοχή της Α. Καγιαλό-

γλου, οπότε υπήρξε μεγάλη προσέλευση. 

Κάθε χρόνο συνέρχονται τα μέλη για να ακούσουν τον 

απολογισμό του Δ.Σ. από τον Γ. Γραμματέα και τον 

Ταμία. Κάθε τρία χρόνια γίνονται αρχαιρεσίες για 

την εκλογή Δ.Σ. Αναφέρουμε μόνον τους Προέδρους: 

Θ. Κουρουσόπουλος, Φ. Στράτος, Μ. Νειάδας. 

Όλοι φρόντισαν να μας βρούν χορηγούς, ο κ. Στρά-

τος, ιδιαίτερα, έγραψε ως μέλη μας πολλές Εταιρείες 

που καταβάλλουν μια αυξημένη συνδρομή. Ο κ. Νει-

άδας ενήργησε, ώστε να είναι δυνατή η πώληση των 

συγγραμμάτων μας που μας αποδίδουν κάποια κέρ-

δη. Μεγάλο όφελος είδε η ΕΦΑ από την πώληση στα 

Μουσεία της Εφορείας των αρχαιολογικών οδηγών, 

που εκδόθηκαν με τη φροντίδα της Α. Χωρέμη.

Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της ΕΦΑ. Πώς να 

μην είμαστε, όταν βλέπουμε ορθωμένο το νέο Μου-

σείο της Ακρόπολης με τα άθραυστα τζάμια του, στα 

οποία καθρεφτίζεται το κτήριο Weiler και πιο ψηλά 

ο Παρθενώνας! 

οι κύριοι Ν. Παράσχης και Π. Κοντέλης. Ο Κώστας 

Καστανάς διάβασε κείμενα από τις εκδόσεις μας. 

Όμως, όχι μόνο πήραμε, αλλά και δώσαμε! 

Η ΕΦΑ στην πορεία όλων αυτών των χρόνων, με συ-

νεισφορές της, κάλυψε σπουδαίες και σημαντικές 

ανάγκες. Συγκεκριμένα:

• Εξηύρε πόρους για τη κατασκευή αντιγράφων για το 

Μουσείο Αφής στο Φάρο Τυφλών (1994). Για το έργο 

αυτό η ΕΦΑ τιμήθηκε με αναμνηστική πλακέτα.

• Μία από τις πιο σπουδαίες προσφορές της ΕΦΑ 

ήταν η διαχείριση χρημάτων από την UNESCO, το 

1995, και συγκεκριμένα του ποσού 35.000.000 δρχ, 

για τη συντήρηση του Ερεχθείου, στη διάρκεια τεσ-

σάρων εξαμήνων.

• Καλύφθηκαν έκτακτες δαπάνες για τη μεταφορά 

των «Λιονταριών» της Δήλου στο Μουσείο της Δή-

λου (1999.)

• Μια ομάδα γιατρών, το 1999, με την προτροπή του 

καθ. Στ. Γερουλάνου, βοήθησε να αποκτήσει η Εφο-

ρεία ένα εκμαγείο από το εξωτερικό για να συμπλη-

ρωθεί η στήλη του Τηλεμάχου (μία από τις αρχαιό-

τερες στήλες, που είχε αφιερωθεί στον Ασκληπιό και 

που βρισκόταν σκορπισμένη σε διάφορα Μουσεία).

• Καλύφθηκαν οι δαπάνες για την απόκτηση δυο αντι-

γράφων μορφών της ζωφόρου του Ερεχθείου, από το 

Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ.

• Το 2001, συνέβαλε στη μεταφορά αρχαίων από την 

Καρθαία στο Μουσείο Ιουλίδας της Κέας και υπο-

στήριξε οικονομικά, με χρήματα που αντλήθηκαν από 

χορηγούς και δωρητές, την επανέκθεση του Μουσεί-

ου.

• Κάλυψε, με βοήθεια χορηγών, προκαταρκτικές δα-

πάνες για τη διοργάνωση και διεξαγωγή του διεθνούς 

Συνεδρίου «Οι Αγώνες των Παναθηναίων» (2004), 

καθώς και την έκδοση πρακτικών από εκδοτικό οίκο 

Οξφόρδης (Oxbow Books).

• Δόθηκαν 6.000 ευρώ για την ενοικίαση μηχανημά-

των laser από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Έρευνας 

της Κρήτης για τον καθαρισμό γλυπτών της Ακρόπο-

λης (2006).

• Προσφέρθηκαν επίσης μεγάλα χρηματικά ποσά 

1988-2009: Η ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΝΕΤΑΙ...1988-2009: Η ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΝΕΤΑΙ...

Η στήλη της Δημοκρατίας, 4ος αι. π.Χ.
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Στη συνέχεια η Έφορος Κλασσικών Αρχαιοτήτων κα 

Ξ. Αραπογιάννη μας ξενάγησε στο Μουσείο της πόλης 

της Καλαμάτας, το γνωστό Μπενάκειο, κατοικία του 

Παναγιώτη Μπενάκη που διετέλεσε και δήμαρχος 

Καλαμάτας επί Τρικούπη. Στο ισόγειο του κτηρίου, 

που χρονολογείται στο 1730, έχουν συγκεντρωθεί γλυ-

πτά και αρχιτεκτονικά μέλη απ’ όλη τη Μεσσηνία (Νι-

χώρια, Πεκαρίδι, κ.λπ.) αλλά 

και επιτύμβια και επιγραφές. Ο 

τρίτος όροφος είναι αφιερωμέ-

νος στους θολωτούς και θαλα-

μοειδείς τάφους της Μεσσηνί-

ας (Νιχώρια, Μάλθη, Κραρό-

φα, Κακόβατο) και η έκθεση 

μας εντυπωσίασε για τον διδα-

κτικό και εύληπτο χαρακτήρα 

της. Στη συνέχεια είχαμε τη 

δυνατότητα να επισκεφθούμε 

το Κάστρο της Καλαμάτας, το 

οποίο μετά το σεισμό του 1986 

παραμένει κλειστό στους επι-

σκέπτες και μόνον ένα μέρος 

του, όπου έχει αναγερθεί μικρό 

θεατράκι, είναι επισκέψιμο για 

το Festival Καλαμάτας.

Η δεύτερη ημέρα της εκδρομής 

ήταν αφιερωμένη στην Αρχαία 

Μεσσήνη, κτισμένη το 369 π.Χ 

από τον Επαμεινώνδα μετά τη 

νίκη του εναντίον των Λακεδαιμονίων στην τοποθε-

σία της Αρχαίας Ιθώμης. Η ξενάγηση, που κράτησε 

γύρω στις 4 ώρες, μαζί με την επίσκεψη του Μου-

σείου, έγινε από τον ανασκαφέα Καθηγητή κ. Πέτρο 

Θέμελη. Επισκεφθήκαμε το θέατρο, την κρήνη της 

Αρσινόης, το σύμπλεγμα του Ασκληπιείου κ.λπ. και 

εντυπωσιαστήκαμε από την πρόοδο που έχει γίνει 

στην αναστήλωση του Σταδίου και του Μνημείου των 

Σαϊθεδών. Η ξενάγηση τελείωσε με την επίσκεψη της 

Αρκαδικής Πύλης, η αναστήλωση της οποίας βραβεύ-

θηκε φέτος από την Europa Nostra. Το απόγευμα της 

ίδιας ημέρας μερικοί από την ομάδα απήλαυσαν ένα 

ωραίο μπάνιο στη παραλία της Καλαμάτας.

σηνία. Όσοι «απετόλμησαν» την εκδρομή, παρά τη 

σχετικά προχωρημένη στο καλοκαίρι ημερομηνία, τη 

ζέστη και τα όχι και τόσο ενθαρρυντικά προγνωστικά 

των σεισμολόγων, αποζημιώθηκαν πλήρως. Η οργά-

νωση πάντως, χάρη στην Άλκηστη Χωρέμη, η φιλική 

ατμόσφαιρα που επικράτησε, χάρη σε όλα τα μέλη της 

ομάδας, και κυρίως το αρχαιολογικό ενδιαφέρον απο-

τέλεσαν τους κύριους συντελε-

στές της επιτυχίας. Σε όλη τη 

διαδρομή οι κυρίες Ε. Βρατσά-

νου, Α. Χωρέμη και Α. Μαλλι-

κούρτη φρόντισαν να δώσουν 

πλήθος πληροφοριών ποικίλου 

ενδιαφέροντος, τόσο αρχαιολο-

γικού όσο και ιστορικού και ακό-

μη και τεχνικού. Η Ελένη Βρα-

τσάνου, με τη γνωστή της ζω-

ντάνια, μας μίλησε ως και για 

τον Ισθμό της Κορίνθου και το 

ιστορικό της κατασκευής του.

Την πρώτη ημέρα, Παρασκευή 

20 Ιουνίου, στον δρόμο προς 

Καλαμάτα, κάναμε μια ενδι-

αφέρουσα στάση στη Μεγα-

λόπολη, όπου επισκεφτήκαμε 

το γνωστό θέατρο, από τα με-

γαλύτερα αρχαία θέατρα της 

Ελλάδας, χωρητικότητας πε-

ρίπου 21χιλ. θεατών. Εκεί μας 

περίμενε ο κ. Ζιρώ, επικεφαλής των έργων συντήρη-

σης του θεάτρου, τα οποία, αν και άρχισαν μόλις τον 

Μάρτιο του 2008, φαίνεται να προχωρούν γρήγορα 

και συντονισμένα με την αποκατάσταση των πρώτων 

κερκίδων.

Το απόγευμα της πρώτης ημέρας αφιερώθηκε στη 

γνωριμία με την πόλη της Καλαμάτας. Επισκεφθήκαμε 

την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων της οποίας το 

ιερό, χρονολογούμενο στον 13ο αι., ενσωματώθηκε στη 

μεταγενέστερη εκκλησία που είναι γνωστή, διότι σε 

αυτήν προκηρύχθηκε η Ελληνική Επανάσταση, στις 23 

Μαρτίου 1821, δύο ημέρες νωρίτερα από την Πάτρα. 

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Κάτω από πέπλο φλόγινο τόσον και τόσον ύπνο,

Ω, σιωπή μου!... Στης ψυχής τα άδυτα κτίσμα μέγα,

Μα και χρυσό επιστέγασμα μορίων κεράμων, Στέγη.

Από το «Άσμα των κιόνων»
...

- Γλυκές κολώνες, με τους φωτοποίκιλτούς σας πίλους,

Με πουλιά που περπατούν 

Γύρωθεν αληθινά,

- Γλυκές κολώνες, ω

Ορχήστρα από αδράχτια! 

Καθένα θυσιάζει την 

Σιγή του στην συγχορδία.

Τι φέρετε τόσο ψηλά

Με την ευφροσύνη;

Προς τον τέλειο πόθο,

Τις μελετηρές μας χάριτες!

-  Τραγουδάμε, ενώ συγχρόνως

Στηρίζουμε τους ουρανούς!

Ω, μόνη και σοφή φωνή

Άδουσα για τα μάτια!

- Δες τι άσπιλους ύμνους

Τι ήχο τα καθαρά μας

Στοιχεία προσπορίζονται

Από το φως!

- Ψυχρότατες και ολόχρυσες

Μας έβγαλε απ΄ τις κλίνες μας

Το καλέμι και γίναμε οι κρίνοι ετούτοι!

Ντίνα Κουρούκλη

Από τις εκδηλώσεις της ΕΦΑ

Εκδρομή στη Μεσσηνία (20-23 Ιουνίου 2008)

Η καθιερωμένη ετήσια εκδρομή της ΕΦΑ πραγματο-

ποιήθηκε, από τις 20 έως 23 Ιουνίου 2008, στη Μεσ-

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Ο Πωλ Βαλερύ και ο Παρθενώνας

«Ο Πωλ Βαλερύ και ο Παρθενώνας» – ένα βιβλίο 

πολύ ενδιαφέρον, πολύ αξιόλογο, του γνωστού συγ-

γραφέα και μεταφραστή Ιωάννη-Ανδρέα Βλάχου. Κύ-

ριο θέμα του οι σχέσεις του Βαλερύ με την Ελλάδα 

και πρόκειται για την επεξεργασία μιας ομιλίας του, 

που έγινε στη Γαλλία το 1995, με την ευκαιρία των 50 

χρόνων από τον θάνατο του Βαλερύ. 

Είναι γνωστό πως ο Βαλερύ υπήρξε ένθερμος θαυμα-

στής της αρχαίας Ελλάδας, άλλωστε είχε δημοσιευ-

τεί και ένα κείμενο με τίτλο «Τι σημαίνει να είσαι Ευ-

ρωπαίος», όπου γράφει μεταξύ άλλων : «Εκείνο που 

οφείλουμε στην Ελλάδα είναι ίσως αυτό που μας ξε-

χώρισε πιο βαθιά από την υπόλοιπη ανθρωπότητα. 

Της οφείλουμε την πειθαρχία του πνεύματος, το εκ-

πληκτικό παράδειγμα της τελειότητας σε όλους τους 

τομείς. Της οφείλουμε μια μέθοδο σκέψης που τείνει 

να παίρνει ως μέτρο κάθε πράγματος τον άνθρωπο, 

τον ολοκληρωμένο άνθρωπο. Ο άνθρωπος γίνεται για 

τον ίδιο τον εαυτό του το σύστημα αναφορών, στο 

οποίο πρέπει, εν τέλει, μπορούν να ανάγονται τα πά-

ντα».

Είναι περίεργο, παρ’ όλα αυτά, ότι ο Βαλερύ δεν επι-

σκέφθηκε ποτέ την Ελλάδα. Την είχε όμως βαθιά γνω-

ρίσει μέσα από τον Παυσανία.

Συμπερασματικά, κατά τον συγγραφέα Ι.Α. Βλάχο, ο 

Βαλερύ, με τα δύο του εμπνευσμένα και αξεπέραστα 

έργα, το «Θαλασσινό κοιμητήριο» και το «Άσμα των 

κιόνων», προσπάθησε να οικοδομήσει εκ νέου, μετα-

φέροντάς τα στον χώρο της ποίησής του, τα δύο κυ-

ριότερα μνημεία της Ακρόπολης, τον Παρθενώνα και 

το Ερέχθειον. Σημείο εκκίνησής του η ειδικότερη αρ-

χιτεκτονική δομή του καθενός από αυτά τα δύο απα-

ράμιλλα αριστουργήματα της «πληρέστερης και τελει-

ότερης των τεχνών».

Από το «Θαλασσινό κοιμητήριο»
… 

Σταθερέ θησαυρέ, της Αθήνας ναέ απέριττε,

Μάζα γαλήνης κι ορατό απόθεμα.

Σύνοφρυ ύδωρ, οφθαλμέ που μέσα μου φυλάττεις

Ο Π. Θέμελης ξεναγεί τους «Φίλους» στην αρχαία Μεσσήνη
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Μετά τις εκκλησίες και περπάτημα στα στενά της 

Καρδαμύλης επισκεφθήκαμε τον γνωστό Πύργο του 

Μούρτζινου-Τρουπάκη, που έχει πρόσφατα ανακαινι-

σθεί και μετατραπεί σε ωραιότατο μουσείο, με πληρο-

φορίες για όλη την περιοχή και την ενασχόληση των 

κατοίκων από τους Μυκηναϊκούς χρόνους μέχρι την 

Απελευθέρωση. Επισκεφθήκαμε την καστροπολιτεία 

της οικογένειας Μούρτζινου με την κατοικία, τις φυ-

λακές, το ελαιουργείο, το σιδηρουργείο, την εκκλησία 

και τον πολεμόπυρ-

γο, που χρησίμευε 

ως καταφύγιο σε 

καιρό πολέμου. Το 

μουσείο δυστυχώς 

είναι κλειστό στο 

κοινό λόγω έλλει-

ψης μόνιμου προ-

σωπικού. Μετά από 

το μεσημεριανό φα-

γητό δίπλα στη θά-

λασσα, στον κόλπο 

της  Καρδαμύλης, 

πήραμε τον δρόμο 

του γυρισμού. Ήταν 

μια ωραία εκδρομή, 

ενδιαφέρουσα και 

ζωντανή, που κυριο-

λεκτικά απολαύσαμε. Για πρώτη φορά δεν ήταν μαζί 

μας η επίτιμη πρόεδρός μας, κυρία Έβη Τουλούπα, η 

ψυχή των εκδρομών μας, λόγω μικρού προβλήματος 

υγείας και οπωσδήποτε μας έλειψε. 

Εκδρομή στην Περαχώρα (10 Οκτωβρίου 2009)

Στις 10 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Σάββατο, με μια 

θαυμάσια ηλιόλουστη, σχεδόν καλοκαιρινή, ημέρα, 

οι «Φίλοι» πραγματοποίησαν την προγραμματισμέ-

νη από καιρό εκδρομή στην Περαχώρα Κορινθίας. 

Ήταν η φυσική συνέχεια της εκδήλωσης, που είχε γί-

νει προς τιμήν του μεγάλου ανασκαφέα της Περαχώ-

ρας Humphry Payne την Άνοιξη του 2009, με την πα-

Η τρίτη ημέρα περιλάμβανε αρχικά ξενάγηση από την 

κα Χωρέμη στο Ανάκτορο του Νέστορος στον Εγκλι-

ανό και στη συνέχεια επίσκεψη πρώτα στο Μουσείο 

της Χώρας Τριφυλίας (που περιλαμβάνει ευρήμα-

τα του Blegen από τον Εγκλιανό και του Σ. Μαρινά-

του από τους τάφους της Περιστεριάς) κατόπιν στο 

Μουσείο της Πύλου. Το ίδιο πρωινό επισκεφθήκα-

με και το Νιόκαστρο, το Οθωμανικό κάστρο της Πύ-

λου, όπου στεγάζεται, στους στρατώνες του στρατη-

γού Maison, η ωραι-

ότατη συλλογή από 

γκραβούρες με θέ-

ματα της Ελληνικής 

Επανάστασης του 

Rene Puaux. Μετά 

από μια ευχάριστη 

διακοπή για μεση-

μεριανό γεύμα στην 

Πύλο, το ίδιο από-

γευμα επισκεφθή-

καμε τη Μεθώνη, 

το τρίτο μεγαλύ-

τερο φράγκικο κά-

στρο της Ευρώπης, 

άριστα διατηρημένο 

και με θαυμάσια θέα 

προς τη θάλασσα.

Η τελευταία μέρα ήταν αφιερωμένη στη Μεσσηνιακή 

Μάνη. Ήδη η διαδρομή από Καλαμάτα προς Καρ-

δαμύλη είναι εξαιρετικής καλλονής, με το ατελείωτο 

πράσινο και τα γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας. 

Επί πλέον μόνον η Μεσσηνία υπολογίζεται ότι έχει 

500 βυζαντινούς ναούς. Χάρη στον κ. Χίνη, φύλακα 

της 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, επισκε-

φθήκαμε μερικούς από αυτούς, που δεν είναι εύκο-

λο να ανακαλύψει κανείς. Πρώτα τον μικρό ναό του 

Αγ. Νικολάου στο Καμακούρι, που ορισμένοι μελετη-

τές ανάγουν στον 10ο μ.Χ αιώνα, με ιδιόρρυθμη αρχι-

τεκτονική στον νάρθηκα και ωραιότατες τοιχογραφί-

ες και στη συνέχεια τον ναό της Μεταμόρφωσης του 

Σωτήρος στο Νορητσί, ένα μικρό τετρακιόνιο ναό 

κοντά στο κοιμητήριο που χρονολογείται στο β΄ μισό 

του 11ου αιώνα. 

Επίσκεψη στη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (21 Οκτω-
βρίου 2009)

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009, οι «Φίλοι» πραγ-

ματοποίησαν μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη στο 

νέο κτήριο, ένα πλήρως ανακαινισμένο παλαιό τυ-

πογραφείο, στην οδό Ψαρομηλίγκου 22 στο Θησείο, 

όπου στεγάζεται το Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολο-

γικής Υπηρεσίας. 

Το Αρχείο υπάγεται 

στη Διεύθυνση Εθνι-

κού Αρχείου Μνη-

μείων (ΔΕΑΜ) και 

περιλαμβάνει πάνω 

από 1500 κιβώτια 

εγγράφων, μαζί με 

φωτογραφίες, χάρ-

τες και σχεδιαγράμ-

ματα, που αφορούν 

τα μνημεία και τους 

αρχαιολογικούς χώ-

ρους καθώς και τη 

διοικητική  εξέλι-

ξη και την ιστορία 

της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας. Μετά 

από ένα σύντομο Video, κατατοπιστικό για τη δράση 

της Διεύθυνσης όσον αφορά την ψηφιοποίηση του αρ-

χείου και την τεκμηρίωση των εγγράφων, οι «Φίλοι» 

επισκέφθηκαν το άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο συ-

ντήρησης και ξεναγήθηκαν από την Προϊσταμένη της 

ΔΕΑΜ κα Μ. Τσιποπούλου στην πολύ ενδιαφέρουσα 

έκθεση «Ανέφερα εγγράφως» με θησαυρούς του Ιστο-

ρικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Η έκθεση χωρισμένη σε 9 ενότητες έχει σκοπό να 

φωτίσει θέματα κρίσιμης σημασίας για την ιστορία 

της Αρχαιολογίας στην Ελλάδα, που είναι και άμεσα 

συνδεδεμένα με την πολιτική ιστορία του τόπου. Μια 

πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική ξενάγηση σε 

ένα από τα ωραιότερα κτήρια της Αθήνας.

Άννα Μαλλικούρτη

ρουσίαση του βιβλίου του Α. Μάντη στο νέο Μουσείο 

της Ακρόπολης. 

Στην εκδρομή μετείχαν 40 άτομα και την ξενάγη-

ση ανέλαβε ο Έφορος Ακροπόλεως κ. Α. Μάντης με 

τη βοήθεια του άλλοτε φύλακα της Περαχώρας, Σ. 

Πρωτόπαππα, ο οποίος και μας συγκίνησε με τις εξη-

γήσεις και τις προσωπικές του αναμνήσεις. 

Επισκεφτήκαμε το περίφημο υδραγωγείο έξω από τον 

αρχαιολογικό χώρο, ένα από τα αρτιότερα υδραυλικά 

έργα της αρχαιότη-

τας, και στη συνέχεια 

τον ίδιο τον αρχαιο-

λογικό χώρο (ιερό 

της Ήρας Ακραίας, 

με αρχαϊκό δωρικό 

ναό του 6ου π.Χ. 

αιώνα, βωμό με δι-

ακοσμήσεις τριγλύ-

φων και ιωνικούς κί-

ονες και, ανατολικό-

τερα, στοά σχήμα-

τος Γ του 4ου π.Χ 

αιώνα).  Στη  'σκιά 

ενός κέδρου, στην 

αυλή της εκκλησίας 

του Αγίου Ιωάννου, 

που αναδομήθηκε 

από τον χώρο της ανασκαφής σε υψηλότερο σημείο, 

ο κος Μάντης μας διάβασε ένα συγκινητικό απόσπα-

σμα από το βιβλίο του για τον Humphry Payne με 

τις εκτιμήσεις και τις προσωπικές αναμνήσεις του Άγ-

γλου ανασκαφέα της Περαχώρας. Εν συνεχεία οι «Φί-

λοι» απόλαυσαν ένα λουκούλειο γεύμα στις όχθες της 

λίμνης της Βουλιαγμένης, σε ένα μαγευτικό περιβάλ-

λον. Ήταν μια επιτυχημένη εκδρομή από κάθε άπο-

ψη και αυτό οφείλεται κυρίως στην οργάνωση της αρ-

χηγού τη εκδρομής κας Ε. Βρατσάνου, η οποία, όπως 

συνήθως, ήλθε καλά προετοιμασμένη, κεφάτη και δυ-

ναμική. Την ευχαριστούμε όλοι μας και ευχόμαστε να 

οργανώσει κι άλλες επιτυχημένες εκδρομές για τον 

Σύλλογό μας. 

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Από την εκδρομή στην Περαχώρα: Ο Αλέξανδρος Μάντης διαβάζει στους «Φίλους» 
αποσπάσματα από το βιβλίο του για τον H. Payne  

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Η Άλκηστη Χωρέμη ξεναγεί τους «Φίλους» στο ανάκτορο του Νέστορα 
στον Εγκλιανό στην Πύλο 
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Τετάρτη 8 Ιουλίου: Εκδήλωση στο Μουσείο Ακροπό-

λεως προς τιμή του Προέδρου του Δ.Σ. του Μουσείου 

Καθ. Δ. Παντερμαλή. Φωτογραφίες και ειδήσεις από 

την εκδήλωση δημοσιεύονται στις προηγούμενες σε-

λίδες του παρόντος τεύχους του Ανθεμίου. 

Σάββατο 10 Οκτωβρίου: Ξενάγηση των «Φίλων» στο 

Μουσείο και στον χώρο του Ηραίου της Περαχώρας 

από τον Διευθυντή της Α΄ ΕΠΚΑ, κ. Α. Μάντη. Περι-

γραφή της εκδρομής αυτής από την Α.Μαλλικούρτη 

δημοσιεύεται στη στήλη «Οι Φίλοι μας γράφουν» του 

παρόντος τεύχους του Ανθεμίου.

 

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου: Ξενάγηση στη Διεύθυνση 

του Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΕΑΜ) του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού και Τουρισμού από την Προϊστα-

μένη κα Μ.Τσιποπούλου. Και για την επίσκεψη αυτή 

δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος του Ανθεμίου κείμενο 

της Α.Μαλλικούρτη. 

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: 
Ξεναγήσεις στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου 

Ακρόπολης από τις κυρίες Α. Μαλλικούρτη, Φ. Μαλ-

λούχου-Tufano, Ε. Τουλούπα, Κ. Χατζηασλάνη και 

Α. Χωρέμη. 

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου: Διάλεξη στο Αμφιθέατρο 

του Μουσείου Ακρόπολης του Καθ. Μ. Κορρέ με 

θέμα «Η γλυπτική του κυκλαδικού μαρμάρου». 

Φανή Μαλλούχου-Tufano

Επιγραφικό Μουσείο, με θέμα: «Ενεπίγραφα αναθή-

ματα του 4ου αι. π.Χ. από την Ακρόπολη των Αθη-

νών: ο αναθέτης και το μνημείο». Ακολούθησε η κοπή 

της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας των «Φίλων». 

 

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου: Διάλεξη της Εύη Λεμπιδά-

κη, Δρος αρχαιολόγου στην ΥΣΜΑ, με θέμα: «Η λα-

τρεία της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη» 

Τετάρτη 11 Μαρτίου: Επίσκεψη του Προέδρου Μ. 

Νειάδα και της Γ.Γ. της ΕΦΑ Φ. Μαλλούχου-Tufano 

καθώς και του Εφόρου Ακροπόλεως κ. Μάντη και της 

Επιτίμου Εφόρου Ε. Τουλούπα στον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια. Η επίσκεψη αυτή περι-

γράφεται σε προηγούμενη σελίδα του παρόντος τεύ-

χους του Ανθεμίου. 

Παρασκευή 13 Μαρτίου: Ξενάγηση στα εργοτάξια 

των αναστηλωτικών έργων των μνημείων Ακροπόλε-

ως από τη Διευθύντρια της ΥΣΜΑ κα Μ. Ιωαννίδου.

Πέμπτη 9 Απριλίου: Ετήσια Γενική συνέλευση της 

ΕΦΑ στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως και, στη συ-

νέχεια, διάλεξη του ομοτ. καθ. Π. Θέμελη με τίτλο: 

«Αρχαία Μεσσήνη. Πρόσφατες έρευνες».

Πέμπτη 28 Μαΐου: Απολογισμός του έργου της Υπη-

ρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) 

στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως από τη Διευθύ-

ντρια κα Μ. Ιωαννίδου 

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

Από τη διάλεξη της Ε. Χωρέμη στυς «Φίλους» (29.1.2009) Από τη διάλεξη της Ε. Λεμπιδάκη στους «Φίλους» (26.2.2009)

20 Ιουνίου-23 Ιουνίου: Αρχαιολογική Εκδρομή στον 

νομό Μεσσηνίας. Περιγραφή της εκδρομής από την 

Α. Μαλλικούρτη δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος του 

Ανθεμίου, στη στήλη «Οι Φίλοι μας γράφουν». 

 

Σάββατο 11 Οκτωβρίου: Ξενάγηση των «Φίλων» από 

την επίτιμο Έφορο Ακροπόλεως κα Α. Χωρέμη στην 

περιοδική έκθεση «Νόστοι-Nostoi» στο νέο Μουσείο 

της Ακρόπολης. 

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου: Ξενάγηση στη νέα έκθεση 

του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά από την αρμό-

δια Έφορο Έφη Λυγκούρη. 

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου: Διάλεξη στο Κέντρο Μελε-

τών Ακροπόλεως του κ. Γ. Σφήκα, επίτιμου Προέ-

δρου της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύ-

σης, με θέμα: «Η προστασία της χλωρίδας στους αρ-

χαιολογικούς χώρους της Αττικής».

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου: Διάλεξη στο Κέντρο Μελε-

τών Ακροπόλεως του ομοτ. καθ. Χ. Μπούρα, Πρόε-

δρου της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακρο-

πόλεως, με θέμα «Χαλαρή και αυστηρή τήρηση των 

αρχών στην αναστήλωση των μνημείων».

2009

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου: Διάλεξη στο Κέντρο Μελε-

τών Ακροπόλεως της Ε. Χωρέμη, αρχαιολόγου στο 

2008

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου: Επίσκεψη και ξενάγηση από 

την αρχαιολόγο του Μουσείου κα Νικολάου στη νέα 

μόνιμη έκθεση του Νομισματικού Μουσείου

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου: Τελετή Απονομής Βραβεί-

ων και Επαίνων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθη-

τικής Έκθεσης, που διοργάνωσε η ΕΦΑ. Στην εκδή-

λωση αυτή είναι αφιερωμένο ολόκληρο το τεύχος του 

προηγούμενου Ανθεμίου (αρ.19).

Τετάρτη 12 Μαρτίου: Γενική Συνέλευση της ΕΦΑ στο 

Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως και, στη συνέχεια, διά-

λεξη της Δρος αρχαιολόγου της Β΄ ΕΠΚΑ κας Μ. Πο-

λογιώργη με θέμα: «Ελεφάντινες απεικονίσεις Αιγυπτί-

ων Θεών στους πρόποδες της Ακρόπολης κατά την 

Ύστερη Αρχαιότητα».

Σάββατο 15 Μαρτίου: Επίσκεψη στους χώρους του 

νέου Μουσείου Ακροπόλεως. 

Τετάρτη 16 Απριλίου: Εκδήλωση στο αίθριο του Ιν-

στιτούτου της Δανίας, κατά την οποία παρουσιάστη-

κε η διάλεξη της Δρος Τ. Παπανικολάου Christensen 

για τα γλυπτά της Καρθαίας. Η διάλεξη αυτή δημοσι-

εύεται στο προτελευταίο τεύχος του Ανθεμίου αρ.18.

Τετάρτη 14 Μαΐου: Απολογισμός του έργου της Α΄ 

ΕΠΚΑ, από τον Διευθυντή της Εφορείας, κ. Αλέξαν-

δρο Μάντη.

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

Η Μ. Ιωαννίδου ξεναγεί τους «Φίλους» στην Ακρόπολη (13.3.2009)Από τη διάλεξη του Χ. Μπούρα στους «Φίλους» (11.12.2008)
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διαφερόταν για τις βέλτιστες λύσεις και τις επιστημο-

νικά τεκμηριωμένες μεθόδους. Είχε πάνω από 50 δη-

μοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Ανέπτυ-

ξε και εφήρμοσε με επιτυχία τη μέθοδο της προφόρτι-

σης. Το βιβλίο του “Soil Improvement by Preloading”, 

που έχει εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο John Whiley 

το 1985 και μεταφραστεί και στα Ισπανικά και Περ-

σικά, είναι διεθνώς ό, τι το καλύτερο υπάρχει στο 

θέμα της προφόρτισης. 

Η σχέση του με την Ακρόπολη ήταν στενή. Το 1977 

συνεργάστηκε με την τότε Επιτρο-

πή Συντηρήσεως Μνημείων Ακρο-

πόλεως και τον Ιωάννη Τραυλό για 

την προστασία της επιφάνειας του 

βράχου του πλατώματος της Ακρό-

πολης και την κατασκευή της πρώ-

της διάβασης κυκλοφορίας επισκε-

πτών, από τα Προπύλαια στον Παρ-

θενώνα. 

Είχε επίσης ενεργή συμμετοχή και 

στην ΕΦΑ διατελώντας μέλος του 

Διοικητικού της Συμβουλίου την πε-

ρίοδο 1998-2004. 

Ο Άρις αφήνει πίσω του τη γυναί-

κα του Μάνια, το γένος Σγούτα, και τους γιους του 

Κωνσταντίνο, Δρα Πολιτικό Μηχανικό και Μίλτο, 

Δρα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό - Επιχειρησιακό Ερευ-

νητή.

Πάντα σεμνός, απέριττος, χωρίς ίχνος έπαρσης, με 

μοναδικό μυαλό, τεράστια ευρύτητα γνώσεων και σο-

φία, θα μας λείψει απεριόριστα. 

Έβη Τουλούπα

ΑΡΙΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ (1930-2009)

Την Μεγάλη Παρασκευή (17.4.2009) έφυγε ο Άρις 

Σταματόπουλος. Είχε γεννηθεί το 1930 στην Αθήνα. 

Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, επειδή στον πόλε-

μο έχασε τον πατέρα του. Τελείωσε το Βαρβάκειο και 

μετά σπούδασε στο McGill του Καναδά πολιτικός 

μηχανικός. Για να ανταπεξέλθει στα έξοδα δούλευε 

όλα τα καλοκαίρια. Τελείωσε πρώτος και έγινε δε-

κτός με υποτροφία στο ΜΙΤ της Βοστώνης, στον το-

μέα της Εδαφομηχανικής για μεταπτυχιακό. Είχε για 

καθηγητές τους διάσημους Taylor 

και Lambe.

Μετά από εργασία σε αμερικάνι-

κες εταιρίες στην Αμερική και στο 

Ιράκ, με τον συνεργάτη του Πανα-

γιώτη Κοτζιά ίδρυσαν, το 1960, την 

εταιρία Κοτζιάς-Σταματόπουλος. 

Η ανάπτυξη της εταιρίας ήταν ρα-

γδαία. Δεν είναι αναληθές να ανα-

φερθεί ότι η εταιρία καθιέρωσε την 

εδαφομηχανική στην Ελλάδα. 

Είχε συμμετοχή σχεδόν σε όλα τα 

σημαντικά έργα της Ελλάδας από 

τη δεκαετία του ’60. Αρχίζοντας από 

το φράγμα των Κρεμαστών και του Καστρακίου, συνε-

χίζοντας στα μεγάλα οδικά έργα καθώς και τα μεγάλα 

εργοστάσια. Επίσης, στη δεκαετία του ’70, επεκτάθη-

κε στο εξωτερικό, εκτελώντας γεωτεχνικές μελέτες σε 

πάνω από 30 χώρες στη Μέση Ανατολή, στην Ασία, 

στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική.

Με τη συνταξιοδότηση του Παναγιώτη Κοτζιά, το 

2000, ο Άρις με τον γιό του Κωνσταντίνο συνέχισαν 

την εταιρία, που μετονομάστηκε σε Σταματόπουλος 

και Συνεργάτες ΕΠΕ. Η εταιρία πρόσφατα επεκτά-

θηκε σημαντικά και στην έρευνα, συμμετέχοντας ή 

συντονίζοντας ερευνητικά προγράμματα χρηματοδο-

τούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα.

Ο Άρις Σταματόπουλος στην εργασία του πάντα εν-

ο ΦιΛοΣ ΠοΥ εΦΥΓεο ΦιΛοΣ ΠοΥ εΦΥΓε

ήδη βρίσκεται στο Μουσείο και χρησιμοποιείται από 

τους επισκέπτες του. 

Δωρεές προς την Εφορεία Ακροπόλεως

• Στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαικών Ημε-

ρών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που το 2009 ήταν 

αφιερωμένες στο θέμα «Μάγοι, ξόρκια και φυλα-

κτά: Η μαγεία στον Αρχαίο και Χριστιανικό κόσμο», 

η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως κάλυψε οικονομικά, με 

το ποσό των 1800 ευρώ, την έκδοση ενός φυλλαδίου 

με θέμα: «Λόφοι Πνύκας-Νυμφών-Μουσών. Το με-

γαλύτερο κέντρο των ξωτικών», που επιμελήθηκε η 

αρχαιολόγος της Α΄ ΕΠΚΑ κα Όλγα Δακουρά-Βογι-

ατζόγλου. 

• Η ΕΦΑ κάλυψε οικονομικά, με το ποσό των 2000 

ευρώ, την απασχόληση του αρχαιολόγου Raphael 

Jacob στην οργάνωση, ταξινόμηση, και ψηφιακή κα-

ταγραφή των θραυσμάτων γλυπτών, που έχουν μετα-

φερθεί στην αποθήκη του Νέου Μουσείου Ακροπό-

λεως. 

Δωρεές προς την ΕΦΑ

Η Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως, κατά τα έτη 2008 

και 2009, έλαβε τις ακόλουθες δωρεές και χορηγίες 

προς ενίσχυση του έργου της:

Μ. Νειάδας 7500 €, Λ. Μαραγκού 100 €, Α. Σκου-

λικίδη 3000 €, Κ. Παράσχη 240 €, Α. Gillespie 

2080 €, κ. Κολιοπούλου 3000 €, Ίδρυμα Μποδοσά-

κη 5000 €, ΔΑΕΤ CASINO ΛΟΥΤΡΑΚΙ 14.850 €, 

2020 ΑΕ 1000 €, Α. Μπίμπας 1800 €.

Οι «Φίλοι» που έφυγαν 

19 Φεβρουαρίου 2008, Ντόλλη Γουλανδρή

2 Απριλίου 2008, Ζυλ Ντασσέν

13 Φεβρουαρίου 2009, Θεόδωρος Σαμούρκας 

23 Απριλίου 2009, Άρις Σταματόπουλος

5 Σεπτεμβρίου 2009, Ελένη Μπίμπα

Επίσης απεβίωσε η Λίνα Κάσδαγλη, από τις παλαιό-

τερες «Φίλες» (αρ. μητρώου 65) της ΕΦΑ

Δωρεά Αρχαιολογικών Οδηγών 
σε Ιδρύματα και Φορείς

Την περασμένη χρονιά η Ένωση Φίλων της Ακροπό-

λεως δώρισε τον Αρχαιολογικό Οδηγό «Aκρόπολη και 

Μουσείο» που έχει εκδόσει, στα ελληνικά και στα αγ-

γλικά, στους ακόλουθους φορείς και άτομα: 

• British – Hellenic College: 300 αντίτυπα αγγλικά, 

• New York College, 2.250 αντίτυπα αγγλικά, 

• Campion School, 600 αντίτυπα αγγλικά, 

• American Community Schools of Athens, 150 αντί-

τυπα αγγλικά, 

• Πρεσβεία της Αυστραλίας, 150 αντίτυπα αγγλικά, 

• Ελληνο-Αμερικάνικη Ένωση, 2.000 αντίτυπα αγγλι-

κά, 

• Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 300 αντίτυπα στα 

ελληνικά και 450 στα αγγλικά, 

• Κολλέγιο Αθηνών, 1055 αντίτυπα ελληνικά & 450 

αγγλικά, 

• Καναδικό Ινστιτούτο, 20 αντίτυπα αγγλικά, 

• ΔΙΚΕΜΕΣ CYA, 20 αντίτυπα στα αγγλικά, 

• Βάλλη Γεωργακά, 300 αντίτυπα ελληνικά και 300 

αγγλικά, 

• Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 70ου Σχολείου 

Ακροπόλεως, 250 αντίτυπα ελληνικά, 

• Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών Γενεύης 300 αντίτυπα 

στα ελληνικά. 

• Τέλος, με πρωτοβουλία του μέλους του Δ.Σ. της 

ΕΦΑ Α. Μανουηλίδου, δωρήθηκαν 1050 αντίτυπα 

στον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μαριούπολης». Οι οδη-

γοί αυτοί εστάλησαν στα Φροντιστήρια Εκμάθησης 

της Ελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία και στη Βό-

ρειο Ήπειρο, που λειτουργούν υπό την αιγίδα αυτού 

του συλλόγου. 

Νέα δωρεά στο Μουσείο Αφής 
του Φάρου Τυφλών

Ακολουθώντας πλέον μια εδραιωμένη παράδοση υπο-

στήριξης του Μουσείου Αφής του Φάρου Τυφλών, η 

Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως χρηματοδότησε, το 

2009, την κατασκευή μακέττας του Θεάτρου του Διο-

νύσου από τον καλλιτέχνη κ. Δημητριάδη. H μακέττα 

νεΑ ΤΗΣ εΦΑνεΑ ΤΗΣ εΦΑ
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Πωλούνται μεμονωμένες και σε συσκευασία των 10
στο Μουσείο της Ακρόπολης, στα Γραφεία της ΕΦΑ και σε βιβλιοπωλεία

ΟΙ CARTES POSTALES ΤΗΣ ΕΦΑ
σε φωτογραφίες του Σωκράτη Μαυρομμάτη

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
(στα ελληνικά και αγγλικά)

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ

ΤΟ «ΑΝΘΕΜΙΟΝ»

Στο Μουσείο και στα  εκδοτήρια-πωλητήρια της Ακρόπολης, σε βιβλιοπωλεία, 
στο Μέγαρο Μουσικής, στην Ελληνική Εταιρεία, στο ΙΜΕ και στα Γραφεία της ΕΦΑ

Στο Μουσείο της Ακρόπολης, 
σε βιβλιοπωλεία, στο Μέγαρο Μουσικής, 
στην Ελληνική Εταιρεία, στο ΙΜΕ και 
στα Γραφεία της ΕΦΑ

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

w w w . a c r o p o l i s f r i e n d s . g r
Επισκεφθείτε μας!

ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
(στα ελληνικά και αγγλικά)

Στο Μουσείο και στα εκδοτήρια-πωλητήρια της Ακρόπολης, σε βιβλιοπωλεία, 
στο Μέγαρο Μουσικής, στην Ελληνική Εταιρεία, στο ΙΜΕ και στα Γραφεία της ΕΦΑ




