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

ΕΝΑΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΕΜΙΟ

γαπητοί Φίλοι, μέλη της Ένωσης,

Πρώτα γίνεται κανείς φίλος της Ακρόπολης και 

μετά, ίσως πολύ μετά, μέλος της Ένωσης των Φίλων 

της. Πρώτα με την κυρία Βελουδίου ξεναγό στον Πε-

ρίπατο και τον Ιερό Βράχο [τέλος της δεκαετίας του 

’40], ύστερα με τον Παύλο Μυλωνά στη σχεδιαστική 

ανίχνευση του Παρθενώνα [μέσα της δεκαετίας του 

’50], τελικά η φιλία με μια αναγνωρισμένη αξία, που 

το όνομά της είναι Έβη Τουλούπα.

Για την Ένωσή μας, όπως και για όλους, η χρονιά που 

πέρασε δεν ήταν εύκολη, τα περίφημα «χρήματα» που 

μας οφείλονται πάγωσαν αλλά, πιστεύω, περάσαμε τον 

δύσκολο κάβο και είμαστε πιο προετοιμασμένοι για 

το μέλλον. Το έμπειρο και αφοσιωμένο σημερινό μας 

Συμβούλιο, προϊόν συνέχειας και μετρημένης ανανέ-

ωσης, στηρίζεται έξοχα από την πρόσχαρη Γραμμα-

τεία μας. Μπορέσαμε, αν και περιορισμένα, να εξακο-

λουθήσομε την μικρή αλλά απαραίτητη ενίσχυση των 

έργων και των προγραμμάτων της Α΄ Εφορείας – θα 

ξεχωρίσω εδώ την ιδιαίτερη συνδρομή και προσφορά 

δύο Φίλων, του συνιδρυτή της Τράπεζας Εργασίας 

Αντώνη Μπίμπα, που είναι τώρα ο Ταμίας μας, και 

του ως πρόσφατα Έφορου Ακροπόλεως Αλέξανδρου 

Μάντη, που ήταν τύποις και ουσία σύνδεσμός μας με 

την Ακρόπολη που αναγεννιέται. Ως προς το κρίσιμο 

ποιοτικό σκέλος, οι Οδηγοί μας γίνονται ανάρπα-

στοι και, μάλλον κατ’ εξαίρεση, είμαστε συνεπείς με 

τους πιστωτές μας. Τα μέλη μας είναι επίσης συνεπή 

στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους – διαπί-

στωση και παραίνεση. Οι σχέσεις μας με τους πρε-

σβύτερους εταίρους μας, την Αρχαιολογική Εταιρεία 

και την Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο και το Πολυτε-

χνείο, τις φίλες Αρχαιολογικές Σχολές, είναι άριστες. 

Οι εξαίρετοι επιστήμονες, μέλη μας, που θεμελίωσαν 

την ποιότητα της Ένωσης, είναι η ραχοκοκκαλιά, το 

ουκ άνευ της ύπαρξης και της δικαίωσης της συλλογι-

κής μας προσπάθειας – αν ήξεραν όλοι, όπως ξέρουμε 

εμείς, την ποιότητα που απολαμβάνουμε ως ενεργοί 

συμμετέχοντες… Τον απολογισμό του περασμένου 

έτους, αφήνω στην δραστήρια Γενική μας Γραμματέα 

κυρία Άννα Μαλικούρτη.

Η νέα πρόκληση του μέλλοντος είναι ο τρόπος που 

θα στηρίξουμε ως Ένωση το νέο Μουσείο, όπως κά-

ναμε ώς τώρα για την ίδια την Ακρόπολη. Παρόλη την 

επιτυχία του και την ήδη ταχύτατη καθιέρωσή του, ο 

πολλαπλός αγώνας για το Μουσείο παραμένει ανοι-

κτός, η συνδρομή μας σε όλα τα επίπεδα οφείλει να 

είναι αυστηρά ανιδιοτελής, ανεξαρτήτως και πέραν 

των αρίστων προσωπικών σχέσεων, που δεν πρέπει 

ποτέ να υποτιμούμε. 

Η Ένωση, από το Καταστατικό της και την πολιτεία 

της, είναι οργανισμός κατ’ εξοχήν παιδευτικός – όχι 

μόνον για τα μέλη του. Είναι όμως σαφές ότι η ηλε-

κτρονικώς εγκυκλοπαιδική υποκατάσταση της γνώσης 

από την πληροφόρηση είναι ο ίσιος δρόμος προς το 

χυδαίον, το πολιτειακά αντιδημοκρατικό και ανελεύ-

θερο, ανεξαρτήτως του προσχήματος της οικουμενι-

κότητας, που λέγεται παγκοσμιοποίηση. Σ’ ό,τι μας 

κληροδότησε η δική μας μικρή ιστορία πρέπει επο-

μένως να προσθέσουμε κάτι ακόμη, την παιδευτική 
παρέμβαση, με δύο μικρά βήματα: πρώτο, την επανέ-

νωση των δύο αρχών, της αρχαιολογίας και της αρχι-

τεκτονικής, δεύτερο, την απαίτηση της ιστορίας και 

της τέχνης στο πλαίσιο του επίσημου εκπαιδευτικού 

συστήματος της χώρας. Δυο λέξεις για το καθένα:

Στο επίπεδο των λέξεων, που ουδείς λόγος υποτιμά, 

η αρχαιολογία και η αρχιτεκτονική μοιράζονται την 

κοινή ρίζα «αρχ-», μόριο σανσκριτικό που ορίζει την 

απώτατη κιβωτό, την αρχή του χρόνου και της εξου-

σίας ως τον τελικό προορισμό του είναι. Έχουμε αφή-

σει δεύτερη την χρονικά πρότερη αρχιτεκτονική στην 

ιστορικά ύστερη αρχαιολογία, να τις ζευγαρώσουμε 

ξανά. Το κάλλος του χώρου ταιριάζει με τη λατρεία 

του κάλλους του χρόνου που ανακαλείται. Η καλύτερη 

δημόσια υπηρεσία της πατρίδας μας από τη σύγχρονη 

απαρχή της δεν έχει να φοβάται το ξαναταίριασμά της 

ιστορίας με την αισθητική επανασυγκρότηση του χώ-

ρου που ο χρόνος μετατρέπει σε παρόν.

Στο επίπεδο των δημόσιων εκπαιδευτικών θεσμών το 

πεδίο παρέμβασης είναι ανοικτό. Η επίσημη πολιτεία 

ΕΝΑΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΕΜΙΟ

A

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

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

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

w w w . a c r o p o l i s f r i e n d s . g r
Επισκεφθείτε μας!
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πολύτιμη φιλία της και το πρακτικό της πνεύμα. Ο 

κύριος Χρήστος Αποστολίδης, που παρέχει σύγχρονη 

τεχνογνωσία διαχείρισης των μέσων για τον απώ-

τερο σκοπό. Η κυρία Άννα Μανουηλίδου, υπόδειγμα 

και προσφορά ανεκτίμητη, όπως η αρχοντιά. Για τη 

Γραμματεία, που είναι παιδιά μας, την Κοραλία, την 

Χριστίνα, τον Θανάση –ελάτε στο Weiler να δείτε– 

και να χαρείτε.

Δεν ντρέπομαι, ούτε να σας το πω ούτε να σας το ζη-

τήσω, απεναντίας –παίρνετε σεις, αγαπητά μέλη της 

Ένωσης των Φίλων της Ακροπόλεως, ποσοτικά και 

ποιοτικά, πολλαπλάσια απ’ όσα δίνετε, άρα– με την, 

ελπίζω, σκληρή λογική που διέπει τον χαιρετισμό 

μου, καταλήγω στο «δεί», όπου το δεί μεταφράζεται 

σε πράξη:

Ο λογαριασμός μας στην Alpha Bank είναι 

177 00 200 20000 53

Η χρονιά μπροστά μας θα είναι καλή.

είναι μπλεγμένη στο σύνδρομο εμπορευματικών και συ-

ντεχνιακών λειτουργιών. Το μικρό μας λιθαράκι μπο-

ρεί να βρίσκεται στην θεσμική ανάκληση κι’ ενός μόνο 

βιβλίου, για παράδειγμα τις Ιστορίες από τον Ηρόδοτο 

του Γιάννη Μηλιάδη. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, η παιδεία 

είναι πάντα πόλεμος.

Στο Συμβούλιο μας υπάρχει σωστός καταμερισμός ερ-

γασίας: Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

κυρία Φανή Μαλλούχου-Tufano και η Γενική Γραμ-

ματέας κυρία Άννα Μαλικούρτη, επιμελούνται μεταξύ 

των άλλων καθηκόντων τους και το Ανθέμιο. Η Ανα-

πληρώτρια Γενική Γραμματέας κυρία Ελένη Βρατσά-

νου οργανώνει τις προγραμματισμένες εκδρομές της 

Ένωσης, που πραγματοποιούνται άψογα. Η πρώην 

Αντιπρόεδρος και Έφορος Ακρόπολης κυρία Άλκηστις 

Χωρέμη εξέδωσε πρόσφατα το εξαίρετο έργο Γλυπτά 
της Ακρόπολης, το οποίο η Ένωση προσέφερε στον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, με 

ιδιόχειρη αφιέρωση της ίδιας, όταν ο φίλος Πρόεδρος 

παρέστη στην ξενάγηση αποκατάστασης του Παρ-

θενώνα. Η κυρία Κορνηλία Χατζηασλάνη-Μπούρα, 

υπεύθυνη για τα πολλαπλά Εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα της Εφορείας, είναι σύνδεσμος της Ένωσης με 

το εκπαιδευτικό έργο της δημόσιας υπηρεσίας και 

την αμφίδρομη αξία του. Η κυρία Μαρία Ιωαννίδου, 

υπεύθυνη για το τιτάνιο έργο της αποκατάστασης του 

συνόλου του Ιερού Βράχου, ανέλαβε τις ξεναγήσεις 

της Ένωσης στον Παρθενώνα χωρίς τους γερανούς, 

το πέρασμα μέσα από τα ανεστραμμένα Ιωνικά κιονό-

κρανα των Προπυλαίων ως το ανάλαφρο πρωινό του 

φτερωτού ναού της Άπτερης Νίκης, που καλύπτει το 

σκοτεινό μυστήριο των αρχαϊκών χρόνων – ας είσα-

σταν εκεί. Ο παλιός φίλος Βασίλειος Μπιλής, τώρα 

Αναπληρωτής Ταμίας, που τόσα έχει προσφέρει. Η 

κυρία Ευφροσύνη Σπυροπούλου, Γενική Γραμματέας 

των Φίλων του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, 

που τόσο εύστοχα μας συνδέει με τη νεώτερη εποχή 

και τους μελετητές της. Η κυρία Ελένη Ζαούση, γνω-

στής ευπoιείας, που ενεργά συντρέχει στην διαμόρ-

φωση κοινού νοός και πρακτικής συμβουλής. Η κυ-

ρία Ζωή Βοεβόδα-Αθανασίου, που συνεισφέρει την 

μας να κρατούμε στα χέρια μας αρχαία αντικείμενα 

και μεγάλο μάθημα η τακτοποίησή τους. Η ταύτισή 

τους με τα πρωτόκολλα εγκιβωτισμού ήταν δύσκολη, 

αφού είχαν εξαφανιστεί από όλα σχεδόν τα αντικεί-

μενα οι ετικέτες με τους αριθμούς τους. Ανατρέχαμε 

στα ευρετήρια του Μουσείου, όπου οι περιγραφές 

ήταν πολλές φορές ασαφείς και τέλος στις δημοσιεύ-

σεις. Πολλές φορές βοηθούσαμε και στον καθαρισμό, 

αφού δεν επαρκούσε το τεχνικό προσωπικό και η Σέ-

μνη μετά από χρόνια διηγόταν ότι με θυμόταν με ένα 

βουρτσάκι των δοντιών στο χέρι να καθαρίζω χάντρες, 

αφού πολλά μικροαντικείμενα δεν είχαν προλάβει να 

συντηρηθούν πριν από τον πόλεμο. Όταν ήρθε η ώρα 

να παραλάβουμε και τα χρυσά από τα θησαυροφυλά-

κια της Τράπεζας της Ελλάδος, μας κλείδωσε ο Κα-

ρούζος σε ένα ασφαλισμένο δωμάτιο για να κάνουμε 

τον έλεγχο. Διαπιστώσαμε τότε με ικανοποίηση ότι 

δεν υπήρχε η παραμικρή απώλεια, παρόλο που στην 

απόκρυψη είχαν πάρει μέρος κλητήρες και καθαρί-

στριες του Μουσείου.

Και τώρα επανέρχομαι στον Βασίλειο Πετράκο. Ως 

Επιμελητής Αρχαιοτήτων εργάσθηκε στους Δελφούς, 

στη Σπάρτη, στην Αττική και στη Χαλκίδα. Από το 

1963 έως το 1965 παρακολούθησε στη Γαλλία μα-

θήματα Επιγραφικής. Ως Έφορος πια υπηρέτησε 

στη Συλλογή γλυπτών του ΕΑΜ, στη Μυτιλήνη, στη 

Χαλκίδα και στην Πάτρα. Από το 1976 έως το 1994 

ήταν Έφορος των αρχαιοτήτων Αττικής. Το 1988 

εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας της Αρχαιολογικής 

Εταιρείας και έθεσε κύριο στόχο του την έκδοση συ-

στηματικών δημοσιεύσεων των ανασκαφών και την 

ενίσχυση των μελετών. Είχα έτσι κι εγώ την ικανο-

ποίηση να δω δημοσιευμένη από την Εταιρεία τη δι-

ατριβή μου για τον γλυπτό διάκοσμο του ναού του 

Απόλλωνος της Ερέτριας. Το 1996 ο Β.Π. ονομάσθηκε 

αντεπιστέλλον μέλος της Academie des Inscriptions et 

des Belles Lettres του Institut de France και μετά δύο 

χρόνια εκλέχθηκε ξένος Εταίρος της ίδιας Ακαδημίας. 

Στην Ακαδημία Αθηνών εξελέγη μέλος το έτος 2000. 

Οι ομιλίες του στο ανώτατο αυτό Ίδρυμα ήταν ιδι-

αίτερα πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες. Εκείνη όμως 
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Έβη Τουλούπα
Επίτιμος Έφορος Ακροπόλεως και Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΦΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΙΒΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΚΟ*

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΙΒΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΚΟ*

έχτηκα, ομολογώ, με κάποιο δισταγμό να προ-

λογήσω την ομιλία τον Βασιλείου Πετράκου, 

Γενικού Γραμματέα της Αρχαιολογικής Εται-

ρείας και Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, 

αλλά και με χαρά, αφού έτσι μου δίνεται η αφορμή να 

μιλήσω για το έργο του στην Αρχαιολογική Υπηρεσία 

και στην Αρχαιολογική Εταιρεία. Τον γνωρίζω από το 

1956, θαρρώ, όταν ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο αξέ-

χαστος Έφορος Αττικής, που έγινε αργότερα ο πιο 

αγαπητός Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων στο τότε 

Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως, τον είχε το δεξί 

του χέρι στις ανασκαφές του Αμφιαρείου. Το γραφείο 

της Εφορείας Αττικής ήταν στο Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο, δίπλα στο γραφείο όπου εργαζόμασταν ως 

έκτακτοι επιμελητές η Αγνή Σακελλαρίου, ο Γιώργος 

Παπαθανασόπουλος κι εγώ, αφού για πολλά χρόνια 

δεν είχε προκηρυχθεί διαγωνισμός για την πρόσληψη 

επιμελητών. Διευθυντής του ΕΑΜ ήταν ο Χρήστος 

Καρούζος και Έφορος Μικροτεχνίας η γυναίκα του 

Σέμνη. Με την πρώτη προκήρυξη, το 1959, ο Πετρά-

κος διαγωνίστηκε μαζί με τις πρώτες τρεις γυναίκες. 

Πολλοί δεν γνωρίζουν σήμερα, ότι για πολλά χρό-

νια οι γυναίκες δεν ήταν δεκτές στην αρχαιολογική 

Υπηρεσία. Εγώ δεν τόλμησα να διαγωνισθώ παρά το 

επόμενο έτος, δέκα χρόνια μετά το πτυχίο του Πα-

νεπιστημίου. Τα καθήκοντά μου στα πέντε χρόνια ως 

έκτακτη επιμελήτρια θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

τον επίλογο της σημερινής ομιλίας. Χρήματα για την 

επανέκθεση των αρχαιοτήτων στο ΕΑΜ και στο Μου-

σείο της Ακρόπολης, που ήταν δέκα περίπου χρόνια 

μετά τον πόλεμο κλειστά, εξοικονομήθηκαν από το 

σχέδιο Μάρσαλ. Έτσι μπόρεσαν να προσληφθούν αρ-

χαιολόγοι που θα βοηθούσαν στην επανέκθεση.

Με τη βοήθεια ενός τεχνίτη ανοίγαμε τα κιβώτια, όπου 

το 1940 είχαν τοποθετηθεί τα αγγεία, τα χάλκινα και 

τα μικροαντικείμενα της Προϊστορικής Συλλογής. Τα 

ξετυλίγαμε από τα χαρτιά και τα μπαμπάκια, όπου εί-

χαν εισχωρήσει ποντίκια αφήνοντας τις ακαθαρσίες 

και τα νεογνά τους. Μπορεί να ήταν δουλειά αηδια-

στική και ιδιαίτερα για την υγεία μας επικίνδυνη, από 

τα οξειδωμένα χάλκινα. Αλλά ήταν μεγάλη χαρά για 

Δ

Άποψη του Παρθενώνα από τα Προπύλαια μετά την ολοκλήρωση 
της αναστήλωσης της βόρειας κιονοστοιχίας (2010)
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νῶ ἔχουν περάσει 70 ἀκριβῶς χρόνια ἀπὸ 
τὸν πόλεμο τοῦ 4̓0 ὁ τακτικὸς ἑορτασμὸς τῆς 
ἐπετείου του κάθε χρόνο μᾶς συγκινεῖ ἀκόμη. 

Τοῦτο ὀφείλεται κυρίως στὴν ὕπαρξη ἀκόμη πολλῶν 
῾Ελλήνων ποὺ ἔζησαν τὸν πόλεμο ἐκεῖνο καὶ διατηροῦν 
μέσα τους ἀνεξάλειπτες ἀναμνήσεις τῶν τότε γεγονό-
των. Καὶ οἱ ἀναμνήσεις αὐτές, χωρὶς τὸν φόβο τοῦ 
πολέμου καὶ τῶν βομβαρδισμῶν, τὴν ἀγριότητα τῶν 
κατακτητῶν, τῶν συλλήψεων καὶ τῶν ἐκτελέσεων καὶ 
τὴν ἀγωνία τῆς καθημερινῆς τροφῆς, μᾶς φαίνονται 
σήμερα ὄμορφες. Κάπως ἔτσι θὰ σκέπτονταν καὶ οἱ 
Ἀθηναῖοι μετὰ τὰ Περσικὰ ἕως ὅτου ὁ ἑορτασμὸς 
τῶν μεγάλων ἐκείνων γεγονότων κατήντησε γύμνα-
σμα ρητορικῆς, πρᾶγμα ποὺ ἰσχύει καὶ σήμερα. Οἱ 
πανηγυρισμοὶ ὅμως ἔχουν ἕνα ὅριο, ποὺ τὸ ὁρίζει ἡ 
ὕπαρξη ἢ ὄχι ἀνθρώπων ποὺ ἔζησαν τὰ σχετικὰ μὲ 
αὐτοὺς γεγονότα. Γιὰ τὸν πόλεμο τοῦ 4̓0 τὸ ὅριο δὲν 
ἔχει ἀκόμη ξεπεραστεῖ.
Τὴ χρονιὰ ἐκείνη, τὸ 1940, ἤμουν στὸ Δημοτικό. Εἶχα 

ὅμως τὴν τύχη, κατὰ τὰ χρόνια τῆς θητείας μου στὸ 
Δημόσιο, νὰ γνωρίσω ἐκείνους ποὺ ἔζησαν μέσα στὰ 
πράγματα, τὸν Γιάννη Μηλιάδη, τὴ Σέμνη καὶ τὸν 
Χρῆστο Καροῦζο, τὸν ᾽Ιωάννη Παπαδημητρίου, τὸν 
᾽Ιωάννη Κοντῆ, τὸν Αἰμίλιο Κunze, τὸν Ἀναστάσιο 
᾽Ορλάνδο, τὴν ᾽Ιωάννα Κωνσταντίνου. ῞Ολοι αὐτοὶ 
ἄκμαζαν πρὶν ἀπὸ 40 χρόνια, ὅταν εἶχα διοριστεῖ στὴν 
Ὑπηρεσία καὶ θυμόνταν περιστατικὰ ἀπὸ τὸν τότε 
κοντινὸ πόλεμο· ὅταν τοὺς κέντριζες τὰ διηγοῦνταν μὲ 
κάποια νοσταλγία. Νὰ θυμόμαστε μόνο πὼς τὸ ̓40 τὴν 
῾Υπηρεσία ἀποτελοῦσαν 22 Ἔφοροι καὶ Ἐπιμελητές, 
ἀνάμεσά τους μόνον τρεῖς γυναῖκες. ̓Απὸ αὐτοὺς δύο 
χάθηκαν κατὰ τὴν Κατοχή, ὁ Χρῆστος Πέτρου καὶ 
ἡ Βενετία Κώττα.
Ἡ Ὑπηρεσία ἐφαρμόζοντας τὴ γενικώτερη πολιτικὴ 
τῆς Κυβέρνησης, νὰ ἀποφεύγεται κάθε τι ποὺ θὰ 
μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ προπαρασκευὴ γιὰ πόλεμο, 
δὲν εἶχε λάβει κανένα μέτρο προστασίας τῶν ἀρχαίων 
σὲ περίπτωση σύγκρουσης μὲ τὴν Ἰταλία. Ἐξ αἰτίας 

Βασίλειος Χ. Πετράκος
Γενικός Γραμματέας της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

που μου αποκάλυψε έναν άγνωστο για την ευαισθη-

σία του Πετράκο ήταν η παρουσίαση του ποιητικού 

έργου της ακαδημαϊκού Κικής Δημουλά.

Από τα δημοσιεύματά του αναφέρω τα σπουδαιότερα: 

Ο Ωρωπός και το ιερόν του Αμφιαράου, Επιγραφές του 
Ωρωπού. Προβλήματα της βάσης του αγάλματος της Νε-
μέσεως του Αγορακρίτου, μελέτη που δημοσιεύθηκε και 

σε επιστημονικά περιοδικά της Γαλλίας και της Γερ-

μανίας, Το Νεμέσιον του Ραμνούντος, Οι ιέρειες του Ρα-
μνούντος, ο Δήμος του Ραμνούντος, Η απαρχή της ελλη-
νικής αρχαιολογίας και η ίδρυση της Αρχαιολογικής Εται-
ρείας, Ο Μαραθών κ.ά.

Είναι, πιστεύω, σήμερα μια ευκαιρία να γνωρίσουν 

πολλοί ακροατές που δεν είναι αρχαιολόγοι τις δρα-

στηριότητες της Εταιρείας, που είναι τα τελευταία 22 

χρόνια έργο του Βασιλείου Πετράκου.

Χρηματοδότηση ανασκαφών, στο Θέρμο της Αιτω-

λείας, στην Κάτω Πόλη Μυκηνών, στο Τσέπι Μα-

ραθώνος, στη Μπρεξίζα Μαραθώνος, στη Σκάλα 

Ωρωπού, στη Μεσσηνία (Ίκλαινα, Θουρία και η με-

γάλη ανασκαφή της Μεσσήνης) στη Χαλανδριανή Σύ-

ρου, στα Στρόφιλα Ανδρου, στην Αρκεσίνη Αμοργού, 

στη Ζώμινθο Κρήτης και μια υποθαλάσσια έρευνα 

στον Ραμνούντα. Συντήρηση και μελέτη μνημείων: 

Καλλιθέα Πατρών, Ντικιλί Τας, Ακρωτήρι Θήρας, 

Σύμη Βιάννου, Ζάκρος. Εκδόσεις: Τα Πρακτικά της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας, η Αρχαιολογικής Εφημερίς 
(που εκδίδεται τακτικά επί 150 έτη), ο Μέντωρ, όπου 

προβάλλεται η ιστορία της ελληνικής αρχαιολογίας, 

και κάθε χρόνο Το Έργον που διανέμεται μετά τη Γε-

νική Συνέλευση των τακτικών μελών και την έκθεση 

των εργασιών και των εκδόσεων της Εταιρείας από 

τον Γενικό Γραμματέα. 

Έργο τώρα σπουδαιότατο είναι η σύνταξη ηλεκτρο-

νικού καταλόγου της πλούσιας Βιβλιοθήκης της Α.Ε. 

και του σημαντικότατου, λόγω παλαιότητος και πο-

κιλλότητος, Αρχείου. Από το αρχείο αυτό δεν ανασύ-

ρονται μόνο έγγραφα αλλά και παλιά σχέδια και φω-

τογραφίες. Έτσι έως τώρα έχουμε δει στο υπόγειο του 

κτηρίου δύο εκθέσεις (Πελοπόννησος, Μαρτυρίες από 

το 1910, η Αρχαιολογική Εταιρεία στις Κυκλάδες από 

το 1872-1910) Προετοιμάζεται μια νέα έκθεση σχε-

τικά με τους αρχαιολόγους και τις ανασκαφές της Αρ-

χαιολογικής Εταιρείας από τον 19ο αι. μέχρι σήμερα. 

Προαναγγέλεται και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα με 

σχέδια του Ορλάνδου, αδημοσίευτα. Η ιδέα των εκ-

θέσεων ήταν της κας Βασιλικού, που είναι μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ίδια οφείλουμε και τη 

μορφωτική δράση της Εταιρείας. Εδώ και 22 χρόνια 

λειτουργεί σε αυτό τον χώρο Σχολή Διδασκαλίας της 

Ιστορίας της Τέχνης. Παράλληλα γίνονται ομιλίες 

από δικούς μας και ξένους αρχαιολόγους. Τα δημο-

σιεύματα της Εταιρείας έγιναν πιο προσιτά στο κοινό 

με διάφορες εκθέσεις στο κτήριο της Εταιρείας. Θα 

επιθυμούσαμε να γίνουν πιο προσιτά στην Αθήνα και 

στην επαρχία.

Υπάρχει στον κόσμο η αντίληψη ότι σι αρχαιολόγοι 

μαλώνουν μεταξύ τους. Μπορεί να διαφωνούν σε κά-

ποιο θέμα και να το εκδηλώνουν καμιά φορά έντονα. 

Σας βεβαιώ ότι υπάρχουν μακρές και βαθιές φιλίες 

μεταξύ των αρχαιολόγων, γιατί εκείνο που τους ενώ-

νει είναι η θέληση και το πάθος για τη διάσωση των 

αρχαιοτήτων. Και με τον Βασίλειο Πετράκο υπάρχουν 

συχνά διαφωνίες, αλλά στο βάθος όλοι τον εκτιμούν, 

και εγώ που τον γνωρίζω από την τρυφερή του ηλικία 

του έχω μια ιδιαίτερη στοργή.

(*) Προλογικός χαιρετισμός της Έβης Τουλούπα, Ιδρύτριας και 

Επιτίμου Προέδρου της ΕΦΑ, στην επετειακή εκδήλωση της 22 

Οκτωβρίου 2010 στην Αρχαιολογική Εταιρεία με θέμα «Τις Αρχαι-

ότητες της Ελλάδος κατά τον Πόλεμο και την Κατοχή» με κύριο 

ομιλητή τον Βασίλειο Πετράκο. 

Ε

Έπαρση της ναζιστικής σημαίας στην κατακτημένη Ακρόπολη το 1941 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΙΒΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΚΟ*
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ερωμένη ἔρευνα στὰ σκευοφυλάκια γιὰ τὴ σύλληψη 
Ἄγγλων στὴν ἀρχή, ἀνταρτῶν κατόπιν, ἀκολουθοῦσε 
ἡ ἀπαγωγὴ πολύτιμων κειμηλίων.
Φροντίδα ὑπῆρξε καὶ γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῶν κα-
ταλόγων τῶν Μουσείων. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πρωτόκολλα 
ἀπόκρυψης, στὰ ὁποῖα ἀναφέρονταν συνοπτικὰ τὰ 
κρυμμένα ἀρχαῖα, ἔγιναν καὶ ἀντίγραφα τῶν κατα-
λόγων, κυρίως ἀπὸ δασκάλους ποὺ προσέλαβε ἡ 
Ὑπηρεσία γἰ  αὐτὸ τὸν σκοπό. Τῶν καταλόγων αὐτῶν 
ἔγινε συσκευασία σὲ κιβώτια τὰ ὁποῖα φυλάχτηκαν, 
καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου, στὰ θησαυροφυ-
λάκια τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ ἀπόκρυψη τῶν ἀρχαίων τῶν μουσείων ἔγινε γιὰ 
δύο καὶ μόνο λόγους. Ὁ πρῶτος ἦταν ἡ προστασία 
τους ἀπὸ τοὺς τυχὸν βομβαρδισμούς. Εὐτυχῶς τὰ 
μουσεῖα τῆς Ἀθήνας δὲν χτυπήθηκαν, παρὰ τὸ ὅτι 
ὡς κτίρια εἶχαν κι αὐτὰ τὶς περιπέτειές τους. Στὶς 
ἐπαρχίες ὅμως ἔγιναν καταστροφὲς καὶ ἀπὸ βόμβες 
καὶ ἀπὸ ξένους στρατούς. Τὸ μουσεῖο τῆς Πρέβεζας, 

παλιὸ τζαμὶ γεμάτο ἀρχαῖα, γλυπτά, εἰκόνες, ἀγγεῖα, 
δέχθηκε στὸν τροῦλλο ἰταλικὴ βόμβα. Πολλὰ ὑπέστη 
καὶ τὸ μουσεῖο Ἡρακλείου.
Ὁ δεύτερος λόγος γιὰ τὴν ἀπόκρυψη τῶν ἀρχαίων 
ἦταν ἡ βεβαιότητα, ὅπως ἤδη εἶπα, τῆς κατάκτησης 
τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸν Ἄξονα. Δὲν ἔπρεπε ὁ κατα-
κτητὴς νὰ βρεῖ κανένα ἀρχαῖο ἐκτεθειμένο γιὰ νὰ μὴ 
τὸ πάρει καὶ ὅσα κρύβονταν δὲν ἔπρεπε νὰ μποροῦν 
νὰ ξαναβγοῦν στὸ φῶς μὲ εὐκολία. Γιὰ δύο μεγάλα 
μουσεῖα, τὸ Ἐθνικὸ καὶ τῆς Ἀκρόπολης, τὸ μέτρο 
ἀποδείχτηκε σωτήριο. Καὶ γιὰ τὰ δύο ζήτησαν οἱ 
Γερμανοί, σχεδὸν εὐθὺς ἀμέσως, τὸ 1941, νὰ ξανα-
λειτουργήσουν. Οἱ πρακτικὲς δυσκολίες ὅμως ποὺ 
εἶχαν δημιουργηθεῖ, ἀξεπέραστες καὶ γἰ  αὐτούς, τοὺς 
ἀνάγκασαν νὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ τὴν πραγματοποίηση 
τῆς ἐπίμονης ἐπιθυμίας τους.
Τῶν μεγάλων Μουσείων τὰ ἀρχαῖα κρύφτηκαν σὲ τό-
πους γνωστοὺς, οἱ ὁποῖοι ὅμως πολὺ δύσκολα παραβι-
άζονταν. Τοὺς τόπους γνώριζε πλῆθος ἀνθρώπων· ἀρ-

Ἀρκετὰ νωρὶς ἡ Κυβέρνηση, πιστεύοντας ὅτι ἡ Ἑλ-
λάδα θὰ ὑποστεῖ ἐπίθεση ἐκ μέρους τοῦ Ἄξονα, 
προπαρασκευαζόταν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν 
συνεπειῶν ἑνὸς πολέμου, ὄχι νικηφόρου. Πρὸς τὴν 
ἄποψη αὐτή, τῆς καταλήψεως τῆς Χώρας ἀπὸ τὸν 
ἐχθρό, ἔπρεπε νὰ προσαρμόσει τὸ Κράτος τὶς ἄμεσες 
ἐνέργειές του, παρὰ τὸ ὅτι στὴ συνέχεια οἱ νίκες μας 
κατὰ τῶν Ἰταλῶν διέψευσαν τὶς δυσμενεῖς προβλέ-
ψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ.
Ἀποφασίστηκε ἐξ ἀρχῆς νὰ διαλυθοῦν τὰ Μουσεῖα καὶ 
τὰ ἀρχαῖα νὰ κρυφτοῦν μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ μὴ 
κινδυνεύουν ἀπὸ τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς 
καί, στὴ χειρότερη περίπτωση,νὰ μὴ κινδυνεύουν ἀπὸ 
τὴν κατάληψη τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς εἰσβολεῖς. Δη-
λαδὴ δὲν ἔπρεπε νὰ εἶναι τὰ ἀρχαῖα εὔκολα προσιτὰ 
στοὺς μελλοντικοὺς κατακτητές. Παρὰ τὸ ὅτι ἡ ἀπό-
κρυψη δημιούργησε ἀρκετὰ προβλήματα κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς Κατοχῆς, ἀποδείχτηκε εὐεργετικὴ γιὰ 
τὰ ἴδια τὰ ἀρχαῖα.
Σχηματίστηκαν ἀμέσως ἐπιτροπὲς ἀπόκρυψης καὶ 
ἀσφάλισης τῶν ἀρχαίων τῶν Μουσείων τοῦ Κράτους 
καὶ ὁ συντονισμὸς τοῦ ἔργου τῶν ἐπιτροπῶν ἀνατέθη-
κε στὸν καθηγητὴ τῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Γραμματέα 
τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας Γεώργιο Οἰκονόμο. 
Ἀνάμεσα στοὺς 22 ἀρχαιολόγους τῶν ἐπιτροπῶν 
ὁλόκληρης τῆς Ἑλλάδας ἦσαν ὁ Χρῆστος καὶ ἡ Σέ-
μνη Καρούζου, ὁ Γιάννης Μηλιάδης, ὁ Ἰωάννης Πα-
παδημητρίου, ὁ Ἰωάννης Κοντῆς, ἡ Εἰρήνη Βαρούχα, 
ἡ Ἰωάννα Κωνσταντίνου, ὁ Σπυρίδων Μαρινάτος, ὁ 
Νικόλαος Κοντολέων. Ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα τοῦ πολέ-
μου ἕως τὸν Μάϊο τοῦ 1941, ἔφεραν σὲ πέρας μεγάλο 
ἔργο τοῦ ὁποίου τὴ σημασία θὰ καταλάβουμε, ἂν 
ἀναλογισθοῦμε τὶς ἁρπαγὲς ἔργων τέχνης ποὺ ἔγιναν 
σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ποὺ δὲν εἶχαν λάβει τὰ 
δικά μας μέτρα. Ἀκόμη, ὅπου σὲ ἑλληνικὸ μουσεῖο, τῆς 
ἐπαρχίας πάντοτε, ἀπὸ ἔλλειψη χρόνου, ἀνθρώπων καὶ 
μέσων δὲν ἔγινε πλήρως ἡ ἀπόκρυψη, αὐτὰ τὰ μουσεῖα 
λεηλατήθηκαν. Τοῦτο ἔγινε σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ σὲ 
μοναστήρια, στὰ Μετέωρα, τὸ Μεγάλο Σπήλαιο. Κει-
μήλια, εἰκόνες, παλιὲς ἐκδόσεις βρίσκοταν στὴ διάθεση 
οἱουδήποτε ἰταλικοῦ ἢ γερμανικοῦ ἀποσπάσματος 
ποὺ θὰ ἀποφάσιζε νὰ τὰ ἐπισκεφθεῖ. Μετὰ τὴν καθι-

αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ἡ πρώτη ἐνέργεια γιὰ τὴν προστα-
σία τῶν μνημείων ἔγινε δύο μέρες μετὰ τὴν κήρυξη 
τοῦ πολέμου. Συστήθηκε ἐπιτροπὴ τῆς ὁποίας ἔργο 
ἦταν ἡ προστασία τῶν ἀρχαίων τοῦ Νομισματικοῦ 
Μουσείου. Λίγες μέρες ἀργότερα δόθηκαν στοὺς ἀρ-
χαιολόγους οἱ κατευθύνσεις γιὰ τὸν τρόπο ἀπόκρυψης 
τῶν ἀρχαίων. Εὐθὺς ἀμέσως ἄρχισε μιὰ μεγάλη πρ-
σπάθεια ἀπὸ δικαστικούς, ἀρχαιολόγους καὶ ἄλλους 
ὑπαλλήλους γιὰ νὰ κρυφθοῦν καὶ νὰ ἐξασφαλισθοῦν 
τὰ ἀρχαῖα τῶν ἑλληνικῶν μουσείων.
Ὅπως σὲ κάθε δυσχερῆ περίπτωση στὸ βίο τῆς χώρας 
μας, οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα κλή-
θηκαν νὰ βοηθήσουν τὸν μεγάλο ἀγώνα. Οἱ Ἕλληνες 
τοῦ ᾽40 ἐμφανίστηκαν ὡς ἄμεσοι ἀπόγονοι τῶν Μα-
ραθωνομάχων καὶ οἱ Ἰταλοὶ φορτώθηκαν ὅλα τὰ 
δυσμενῆ χαρακτηριστικὰ τῶν Ρωμαίων. Ἀκόμη καὶ 
οἱ Ἄγγλοι μεταχειρίστηκαν τέτοια ἐπιχειρήματα γιὰ 
νὰ μᾶς παινέψουν, ὅπως ὁ ὑπουργὸς τῶν Ἰνδιῶν Ἔμε- 
ρυ, ὁ ὁποῖος σὲ ὁμιλία του εἶπε πὼς «ὁ Μουσολίνι 
λησμονεῖ ἕνα πρᾶγμα: λησμονεῖ ὅτι πρὶν ἀπὸ τὴν 
ἀρχαίαν Ρώμην ὑπῆρχεν ἡ ἀρχαία Ἑλλὰς καὶ ὅτι τὸ 
ἀρχαῖον ἑλληνικὸν πνεῦμα ζῇ πάντοτε καὶ ζωογονεῖ 
τὴν σημερινὴν Ἑλλάδα». 
Τὰ γλυπτὰ τοῦ Παρθενῶνος στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο 
χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ πολιτικὴ γιὰ νὰ 
τονώσουν τὸ φρόνημα τῶν Ἑλλήνων. Ἀπὸ τὸ Λονδίνο 
ἔφθασαν στὴν Ἀθήνα πληροφορίες «ἔγκυρης πηγῆς» 
ὅτι «ἡ ἑλληνοαγγλικὴ συμμαχία θὰ ἠδύνατο μεταξὺ 
τῶν ἄλλων συνεπειῶν της νὰ θέσῃ τέρμα εἰς τὸ ζήτη-
μα, τὸ ὁποῖον ἀπὸ μακροῦ χρόνου εἶχεν ἀποτελέσει 
ἀντικείμενον διαμφισβητήσεων. Πρόκειται περὶ τῶν 
ἀναγλύφων τοῦ Παρθενῶνος τῶν ἀφαιρεθέντων ὑπὸ 
τοῦ λόρδου Ἔλγιν. Ὁ βουλευτὴς Τέλμα Κόζαλιτ θὰ 
ζητήσῃ τὴν ψήφισιν νομοσχεδίου δἰ  οὗ θὰ προβλέ-
πεται ἡ παράδοσις εἰς τὴν Ἑλλάδα τῶν πολύτιμων 
τούτων ἀρχαιολογικῶν θησαυρῶν».
Καθὼς ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶχε προετοιμαστεῖ γιὰ τὶς συ-
νέπειες τοῦ πολέμου στὰ μετόπισθεν, ὡς καταφύγια 
χρησίμευσαν καὶ τὰ μνημεῖα. Ἤδη ἀπὸ τὸν Νοέμβριο 
εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στὸν Ἁγ. Γεώργιο Θεσσαλονίκης 
περίοικοι γιὰ νὰ προφυλαχθοῦν κάτω ἀπὸ τὰ τόξα 
του. Η απόκρυψη του Κούρου του Σουνίου σε τάφρο διαμορφωμένη κάτω από το δάπεδο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (1940) 
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ματα γιὰ τὰ γεγονότα. Φοβόταν μήπως ἀπελαθεῖ καὶ 
δὲν βρισκόταν στὴν Ἀθήνα, ὅταν θὰ ἔρχονταν τὰ 
γερμανικὰ στρατεύματα. Στὶς 27 Ἀπριλίου ὅμως, Κυ-
ριακή, ὅλα καταλήγουν κατὰ τὶς ἐπιθυμίες του, ὅπως 
διηγεῖται: «Ἔρχεται στὶς 9.30 ἕνας ὑπάλληλος καὶ μᾶς 
λέει ὅτι τὰ γερμανικὰ στρατεύματα κινοῦνται πρὸς 
τὴν Ἀκρόπολη. Θὰ ὕψωναν ἐκεῖ βέβαια τὴ γερμανικὴ 
σημαία. Ἀνεβαίνω τρέχοντας στὸ πάνω πάτωμα, στὸ 
παρατηρητήριό μας. Πραγματικά! Στὸ κοντάρι, στὴν 
κορυφὴ τοῦ φρουρίου, φεγγοβολᾶ τὸ κόκκινο τῆς 
σημαίας τοῦ Ράϊχ. Ἡ κραυγὴ «ὁ ἀγκυλωτὸς σταυρὸς 
στὴν Ἀκρόπολη ἀντηχεῖ στὸ σπίτι».
Τριαντατρεῖς μέρες ἀργότερα, τὴ νύχτα τῆς 30 πρὸς 
τὴν 31 Μαΐου 1941, τὴ νύχτα τῆς Παρασκευῆς πρὸς 
τὸ Σάββατο, δύο νέοι, ὁ Μανόλης Γλέζος καὶ ὁ Ἀπό-
στολος Σάντας, κατέβασαν ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη τὴ γερ-
μανικὴ σημαία. Γιὰ τὸ γεγονὸς καὶ τὴν ἠθικὴ σημασία 
του ἔχουν γραφεῖ πολλὰ καὶ οἱ δύο Ἕλληνες ζοῦν 
ἀνάμεσά μας. Ἡ πράξη αὐτὴ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὡς 
ἡ ἔναρξη τῆς ἀντίστασης κατὰ τῶν κατακτητῶν, ποὺ 
ξεκινάει ἀπὸ τὸ πνευματικὸ σύμβολο τῆς νεώτερης 
Ἑλλάδας, τὴν Ἀκρόπολη. 
Ὁ γερμανικὸς στρατός, εὐθὺς ὡς ἐπιτέθηκε ἐναντίον 
μας, μερίμνησε γιὰ τὴ δημιουργία στὴν Ἑλλάδα εἰ-
δικῆς Ὑπηρεσίας Προστασίας τῶν μνημείων τῆς τέ-
χνης ποὺ θὰ δροῦσε καὶ ὡς σύνδεσμος μὲ τὶς ἁρ-
μόδιες ἑλληνικὲς ἀρχὲς. Προϊστάμενός της ὁρίστηκε 
ὁ συνταγματάρχης Ηans Ulrich von Schönebeck, ἀρ-
χαιολόγος ποὺ εἶχε ἀσχοληθεῖ εἰδικά, κατὰ τὰ πρὶν 
ἀπὸ τὸν πόλεμο χρόνια, μὲ τὰ ρωμαϊκὰ μνημεῖα τῆς 
Θεσσαλονίκης. Ἀπὸ ἐπιστολὲς τοῦ Γερμανοῦ συνταγ-
ματάρχη μαθαίνουμε πὼς ἀνησυχοῦσε γιὰ τὶς συνέ-
πειες τῆς ἀπόκρυψης τῶν ἀρχαίων καὶ γιὰ τὰ χρήματα 
ποὺ θὰ χρειάζονταν γιὰ νὰ ξαναστηθοῦν στὰ Μου-
σεία. Θεωροῦσε πὼς ὁ πόλεμος εἶχε τελειώσει καὶ ὅτι 
δὲν ὑπῆρχε πλέον κανένας κίνδυνος. Ἡ κρίση του γιὰ 
τὴν ἀπόκρυψη τῶν ἀρχαίων καὶ τὶς «σοβαρὲς» ζημιὲς 
ποὺ ἔγιναν σ᾽ αὐτὰ ἦταν ἐντελῶς ὑποκειμενικὴ καὶ 
αὐθαίρετη. Καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου κανεὶς 
δὲν εἶδε τὰ κρυμμένα ἀρχαῖα ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἐκθέματα 
τοῦ Μουσείου Κεραμεικοῦ, ποὺ ξεθάφτηκαν μὲ τὴ 
βία, ἀρκετῶν χαλκῶν τοῦ Μουσείου Ὀλυμπίας καὶ 

τοῦ Ἡνιόχου τῶν Δελφῶν, ποὺ μεταφέρθηκε κατὰ 
τὴν Κατοχὴ στὴν Ἀθήνα.
 Μὲ τὸν Schönebeck ὡς ἐνδιάμεσο καὶ μὲ τὸν διάδο-
χό του Wilhelm Κraiker, ἐπίσης ἀρχαιολόγο, ὑπῆρχε 
συνεχὴς ἐπαφὴ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας. Οἱ 
δύο αὐτοὶ χειρίζονταν τὰ αἰτήματα τῶν Γερμανῶν 
ἀρχαιολόγων τοῦ στρατοῦ καὶ διευθετοῦσαν τὰ συ-
νεχῆ ζητήματα, ποὺ ἀνέκυπταν μὲ τὶς ἐπισκέψεις τῶν 
στρατευμάτων κατοχῆς στοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώ-
ρους, κυριώτατα στὴν Ἀκρόπολη. Ἕνα τέτοιο μέγα 
ζήτημα ἦταν ἡ τοποθέτηση ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς στὸν 
Βράχο βαρέων ὅπλων, ὄλμων, πυροβόλων, πυρο-
μαχικῶν καὶ προβολέων. Μεγαλύτερο ὅμως ἀπ᾽ ὅλα 
ἦταν τὸ ζήτημα τῶν γερμανικῶν καὶ ἰταλικῶν ὀχυ-
ρώσεων, ποὺ κατασκευάζονταν στὴν Ἀττική, τὴν Πε-
λοπόννησο, τὴν Κρήτη. Χρειάστηκε πολλὲς φορὲς ἡ 
ἐπέμβαση τῶν δύο Γερμανῶν ἀρχαιολόγων, δὲν ἦταν 
ὅμως πάντοτε ἀποτελεσματική. Ὁ γερμανικὸς στρα-
τός, ὅπως ὅλοι οἱ στρατοὶ σὲ κατεχόμενες χῶρες, ἦταν 
μιὰ ἀπρόσωπη καὶ ἀνεξέλεγκτη γιγάντια ἐξουσία. 
Μιὰ ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐνέργειες τοῦ Schönebeck ἦταν 
νὰ ζητήσει τὸ ἄνοιγμα τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου. Οἱ συ- 
νεννοήσεις κατέληξαν στὸ ὅτι θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ 
ἀνοίξουν ξανὰ ἕξη αἴθουσες τῆς παλιᾶς πτέρυγας 
τοῦ Μουσείου μὲ γλυπτὰ μόνον. Ὁ Ὑπουργὸς Οἰκο-
νομικῶν ὅμως ἀρνήθηκε νὰ δώσει τὰ χρήματα ποὺ 
χρειάζονταν γιὰ τὸ ἔργο αὐτό.
Οἱ Γερμανοὶ ὅμως ἐπέμεναν. Τὴν 1 Ἀπριλίου 1942 
ἐπανέρχονται στὸ ζήτημα τῆς ἀποκάλυψης τῶν ἀρ-
χαίων τῶν Μουσείων καὶ τοῦ ἐλέγχου τῆς κατάστασής 
τους. Ἐκφράζουν τὴν ἀνησυχία τῶν «ἐπιστημονικῶν 
κύκλων» γιὰ τὴν τύχη τῶν ἀρχαίων, ποὺ βρίσκονται 
θαμμένα ἐπὶ δύο χειμῶνες. Ἐπισημαίνουν τὶς δυσμε-
νεῖς συνθῆκες ἀπόκρυψης τῶν μαρμάρων τοῦ Μου-
σείου τῆς Ἀκρόπολης καὶ ἀμφιβάλλουν ἄν, μετὰ τὸν 
πόλεμο, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση θὰ μπορέσει νὰ φέρει 
σὲ πέρας ἔργο «πλῆρες εὐθυνῶν». Ἡ Ὑπηρεσία ὅμως 
ἐπέμενε καὶ αὐτὴ μὲ κύριο αἰτιολογικὸ ὅτι «ἡ γενικὴ 
πεῖρα ἐκ τῶν συμβαινόντων εἰς διάφορα σημεῖα τῆς 
Χώρας μας περὶ τὰ ἀρχαῖα συνηγορεῖ γενικῶς περὶ 
παρατάσεως τῆς γενικῆς ἀφάνειας αὐτῶν».
Ὁ Wrede δὲν ἀπελάθηκε κατὰ τὴν κήρυξη τοῦ ἐλλη-

χαιολόγοι, τεχνίτες, ἐργάτες, ἀκόμη καὶ ξένοι. Ἀπὸ τ᾽ 
ἀρχαῖα τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου τὰ μεγάλα χάλκινα 
ἀγάλματα συσκευάστηκαν τὸ καθένα εἰδικὰ μὲ ἀδιά-
βροχα περιτυλίγματα, καὶ τοποθετήθηκαν σὲ ἐπίσης 
ἀδιάβροχα κιβώτια γιὰ νὰ προφυλαχθοῦν ἀπὸ τὴν 
ὑγρασία. Ἡ κεραμεικὴ καὶ τὰ ἀντικείμενα μικροτεχνίας 
φυλάχτηκαν, συσκευασμένα σὲ κιβώτια, στὰ ὑπόγεια 
τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου. Τὰ ἀπὸ πο-
λύτιμο ὑλικὸ ἀρχαῖα, δηλαδὴ τὰ χρυσᾶ, οἱ δακτυλιό-
λιθοι, φυλάχτηκαν στὸ θυσαυροφυλάκιο τῆς Τράπεζας 
τῆς Ἑλλάδος. Τὰ γλυπτὰ κρύφτηκαν, τὰ περισσότερα, 
στὰ ὑπόγεια τῆς νέας πτέρυγας τοῦ μουσείου καὶ σκε-
πάστηκαν μὲ ἄμμο. Πολλὰ κιβώτια φυλάχτηκαν στὸ 
σπήλαιο τῆς Ἐννεακρούνου τῆς Ἀκρόπολης καὶ στὶς 
λεγόμενες Φυλακὲς τοῦ Σωκράτους.
Τὰ πολὺ μεγάλα ἀρχαῖα τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου τά-
φηκαν σὲ τάφρους, ποὺ ἀνοίχτηκαν στὶς ἴδιες τὶς αἴ-
θουσες ὅπου ἦταν ἐκετεθειμένα, ὅπως ἡ κολοσσικὴ 
Θέμις τοῦ Χαιρεστράτου, τὸ ἀνάγλυφο τῆς Ἐλευσῖνος, 
ὁ κοῦρος τῶν Μεγάρων, ὁ Ἑρμῆς τῆς Ἄνδρου, ἡ ἱέρεια 
Ἀριστονόη, οἱ κοῦροι τοῦ Σουνίου. Ὅλα καλύφθηκαν 
μὲ ἄμμο καὶ σφραγίστηκαν μὲ ἀπαραβίαστη πλάκα 
ἀπὸ μπετόν. Ἔτσι, λοιπὸν, καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς 
Κατοχῆς οἱ Ὑπηρεσίες ποὺ στεγάστηκαν στὸ Ἐθνικὸ 
Μουσεῖο δὲν γνώριζαν πὼς τὸ δάπεδο τῶν γραφείων 
τους προστάτευε τὰ πολυτιμότερα καλλιτεχνήματα 
τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας.
Τὰ γλυπτὰ τοῦ Μουσείου Ἀκροπόλεως φυλάχτηκαν 
σὲ διάφορες κρύπτες. Στὸ μουσεῖο τὸ ἴδιο ἀνοίχτηκε 
μεγάλος λάκκος μέσα στὴν αἴθουσα τοῦ Παρθενῶνος, 
ὁ ὁποῖος χωρίστηκε σὲ τρία διαμερίσματα. Ἕως τὶς 28 
Ἰανουαρίου 1941 εἶχε γεμίσει καὶ σκεπάστηκε μὲ πλά-
κα ἀπὸ μπετόν. Τὰ ὑπόλοιπα ἀρχαῖα, ὅσα δὲν χώρεσαν 
στὸν λάκκο, φυλάχτηκαν στὴ λεγόμενη κρύπτη τῆς 
Ἐννεάκρουνου, στὶς Φυλακὲς τοῦ Σωκράτους, μα-
ζὶ μὲ ἀρχαῖα τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου, στὴ λεγόμενη 
κρύπτη τῆς πύλης τοῦ Μουσείου καὶ σὲ ἄλλη κρύπτη 
τῆς αὐλῆς τοῦ Μουσείου. 
Τὰ πολυτιμώτερα ἀντικείμενα τοῦ Βυζαντινοῦ Μου-
σείου μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὸν Γεώργιο Σωτηρίου, στὶς 
28 Ὀκτωβρίου 1940, στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. Τὰ 
λοιπὰ ἀρχαῖα φυλάχτηκαν στὸν χῶρο τοῦ Μουσείου. 

Τὰ σημαντικὰ γλυπτὰ τάφηκαν σὲ δύο ὀρύγματα στὴν 
αὐλὴ τοῦ Μουσείου, τὰ λιγώτερα σημαντικὰ τοποθετή-
θηκαν συσκευασμένα σὲ κιβώτια στὶς πέντε θολωτὲς 
αἴθουσες τοῦ ὑπογείου τοῦ μεγάρου τῆς Δούκισσας 
τῆς Πλακεντίας, οἱ ὁποῖες ὑποστηλώθηκαν γιὰ μεγα-
λύτερη ἀσφάλεια.
Τοῦ Μουσείου τοῦ Κεραμεικοῦ γλυπτὰ τάφηκαν σὲ 
δύο λάκκους ποὺ ἀνοίχτηκαν μέσα στὸ ἀρχαῖο νε-
κροταφείο, πίσω ἀπὸ τὰ μνημεῖα τοῦ Δεξίλεω καὶ τῆς 
Δημητρίας καὶ Παμφίλης. Τὰ μικρὰ ἀντικείμενα εἶχε 
συσκευάσει ὁ Χρῆστος Καροῦζος σὲ κιβώτια, ποὺ 
φυλάχτηκαν στὰ ὑπόγεια τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου.
Ἀνάλογο ἔργο ἔγινε καὶ στὰ μεγάλα μουσεῖα τῶν 
ἐπαρχιῶν, ὅπως τῶν Δελφῶν, τῆς Ὀλυμπίας, τοῦ Ναυ-
πλίου, τῆς Κέρκυρας, τοῦ Ἡρακλείου, τῆς Θεσσαλο-
νίκης, τῶν νησιῶν. Μὲ τὰ σημερινὰ κριτήρια καὶ μὲ 
τὴν πεῖρα καὶ τὴ γνώση ποὺ ἔχουμε γιὰ τὴ συντήρηση 
τῶν ἀρχαίων ἀλλὰ καὶ τοὺς πολέμους, διαπιστώνουμε 
πὼς πρὶν 70 χρόνια, τεχνικοὶ καὶ ἀρχαιολόγοι ἔφεραν 
σὲ πέρας, πολὺ σύντομα, ἕνα μεγάλο ἔργο.
Μὲ τὴν ἔκρηξη τοῦ πολέμου οἱ Ἰταλοὶ ὑπήκοοι περι-
ωρίστηκαν καὶ μαζὶ καὶ οἱ Ἰταλοὶ ἀρχαιολόγοι ποὺ 
βρίσκονταν στὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀπελάθηκαν. 
Οἱ Γερμανοὶ ὅμως, ὡς μὴ ἐμπόλεμοι, ἔμειναν στὴ θέ- 
ση τους. Τὸ Γερμανικὸ Ἀρχαιολογικὸ Ἰνστιτοῦτο 
συνέχισε τὶς ἐργασίες του, ὅπως κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς 
εἰρήνης. Διευθυντής του ἦταν τότε ὁ Walther Wrede 
(1893-1990), ἀκραιφνὴς ναζί. Ἦταν ἀνώτερο στέλεχος 
τοῦ κόμματος καὶ εἶχε τὸν βαθμὸ τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ 
κόμματος γιὰ τὴν Ἑλλάδα. 
Μοναδικὴ μέριμνα τοῦ Wrede ἦταν ἡ ἐξυπηρέτηση 
τῶν σκοπῶν τοῦ ναζιστικοῦ κόμματος. Βρισκόταν 
σὲ συνεχῆ ἐπαφὴ μὲ τὸ Βερολίνο ἀπὸ ὅπου ἔπαιρνε 
ὁδηγίες γιὰ κάθε του ἐνέργεια. Τὸ ἡμερολόγιό του 
τῶν ἡμερῶν τοῦ πολέμου μὲ τὴ Γερμανία περιέχει 
μόνον πολιτικῆς φύσεως παρατηρήσεις. Περιγράφει 
ὅσα τοῦ ἔκαμαν ἐντύπωση κατὰ τὸ διάστημα τῆς 6-27 
Ἀπριλίου 1941· τὴ σύλληψη τῶν Γερμανῶν ὑπηκόων, 
τὸν περιορισμό τους, τὶς σχέσεις τους μὲ τὶς Ἑλληνικὲς 
Ἀρχές, τὴ βαθμιαία κατάρρευση τοῦ Μετώπου. Τὸν 
ἐνοχλοῦσαν τὰ δημοσιεύματα τῶν ἐφημερίδων, οἱ 
ὕβρεις κατὰ τῆς Γερμανίας καὶ τοῦ Φύρερ, τὰ ψέμ-
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ματοποιήθηκε μὲ τὴ δύναμη τοῦ στρατοῦ κατοχῆς 
καὶ σύντομα εἶχε δυσάρεστες συνέπειες γιὰ μᾶς. Τὸ 
ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 9 Νοεμβρίου 1941, κατὰ τὴ 
διάρκεια ξενάγησης Γερμανῶν ἀξιωματικῶν, κλάπηκε 
πήλινος μελανόμορφος πίνακας, ποὺ εἰκόνιζε πρόθεση 
νεκροῦ. Οἱ Γερμανοὶ ταράχτηκαν μὲ τὴν κλοπὴ ποὺ 
βάραινε τὸν στρατό τους, μάλιστα ἀξιωματικούς, καὶ 
τὸ Ἰνστιτοῦτο.
Ἡ Ἀκρόπολη ὑπῆρξε ὁ χῶρος ὅπου, χωρὶς σοβαρὲς 
βλάβες τῶν μνημείων, ἐκδηλώθηκε σὲ ὅλη της τὴν 
ἔκταση ἡ αὐθαιρεσία τῶν κατακτητῶν. Πλῆθος μικρῶν 
ζημιῶν καταγγέλλονταν σχεδὸν καθημερινὰ ἀπὸ τὸν 
Μηλιάδη, χωρὶς νὰ εἶναι δυνατὴ οἱαδήποτε θεραπεία, 
εἴτε ἀπὸ τὸ ἐντελῶς ἀνίσχυρο Ὑπουργεῖο, εἴτε ἀπὸ τὶς 
ἁρμόδιες γερμανοϊταλικὲς Ὑπηρεσίες. Οἱ Γερμανοὶ 

νογερμανικοῦ πολέμου καὶ τὴν 27 Ἀπριλίου βρισκό-
ταν στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ ὑποδεχτεῖ τοὺς συμπατριῶτες 
του, ποὺ ἔμπαιναν κατακτητὲς στὴ Χώρα, στὴν ὁποία 
εἶχε ἀφιερώσει τὴ ζωή του μελετώντας τὸ παρελθόν 
της, ζώντας ὅμως στὸ παρόν. Ὡς Διευθυντὴς τοῦ 
Ἰνστιτούτου ἐξακολουθοῦσε νὰ ἀσκεῖ τὰ ἴδια ἀρ-
χαιολογικὰ καθήκοντα, ὅπως καὶ πρίν, χωρὶς φανερὴ 
ἐπέκταση τῶν ἀρμοδιοτήτων του. Ἡ κομματική του 
ἰδιότητα τὸν ἔκαμε σημαντικὸ παράγοντα ἀνάμεσα 
στοὺς Γερμανούς. 
Παράλληλα πρὸς τὸ Ἰνστιτοῦτο ποὺ τηροῦσε, κατὰ 
τὸ δυνατόν, τοὺς νόμους τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους, 
ἐργάστηκαν στὴν Ἑλλάδα ἀρχαιολόγοι μὲ τὴν ὑπο-
στήριξη ἢ τὴν προτροπὴ τῶν στρατηγῶν-διοικητῶν 
μεγάλων μονάδων. Στὴν Κρήτη, στὴ Θεσσαλονίκη, 
στὴν Παλατίτσα, στὴ Λάρισα, στὴ Χαλκίδα ἔκαμαν 
παράνομες ἀνασκαφὲς, χωρὶς νὰ δίνουν λογαριασμὸ 
στοὺς Ἕλληνες Ἐφόρους.
Μέλη τοῦ Γερμανικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου 
στρατεύτηκαν καὶ ὑπηρέτησαν στὴν Ἑλλάδα μὲ στο- 
λή, ὅπως ὁ Werner Ρeek ποὺ δὲν παρέλειψε νὰ ἀσχο-
ληθεῖ μὲ τὴν εἰδικότητά του, τὶς ἐπιγραφές, καὶ ὁ Frank 
Βrommer, ὁ κατόπιν μελετητὴς τοῦ γλυπτοῦ διακό-
σμου τοῦ Παρθενῶνος. Ἐπιστρατευμένος μὲ βαθμὸ 
ὑπαξιωματικοῦ ἦταν ὁ Roland Ηampe, μέλος τοῦ 
Ἰνστιτούτου πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο καὶ μὲ σύζυγο 
Ἑλληνίδα. Ὁ ἴδιος διηγεῖται πὼς ἀπέφυγε στὴν ἀρχὴ 
νὰ ἀποκαλύψει τὶς σχέσεις του μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ 
τὴ γνώση ποὺ εἶχε τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. 
Στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὴν Κατοχὴ ὑπῆρχαν πολλὲς πη-
γὲς ἀρχαιολογικῆς ἐξουσίας. Ἡ Ἑλληνικὴ Ὑπηρεσία, 
τὸ Γερμανικὸ Ἀρχαιολογικὸ Ἰνστιτοῦτο, ἡ Γερμανι-
κὴ Ὑπηρεσία Προστασίας Τέχνης, ἡ ἐπιστημονικὴ 
ἑταιρεία «Προγονικὴ Κληρονομιὰ» τοῦ Χίμλερ καὶ τὸ 
Ἵδρυμα Ρόζενμπεργκ. Ἀκόμη ἡ Ἰταλικὴ Ἀρχαιολογικὴ 
Σχολὴ καὶ ἡ Ἰταλικὴ Στρατιωτικὴ Ὑπηρεσία γιὰ τὴν 
προστασία τῶν ἀρχαίων, ἀνάλογη μὲ τὴ γερμανική. 
Οἱ Βούλγαροι κατεῖχαν κι αὐτοὶ μέρος τῆς Μακεδο-
νίας καὶ τῆς Θράκης, ἐπειδὴ βρέθηκαν ἐγκαίρως μὲ 
τὸ μέρος τῶν πρόσκαιρων νικητῶν. Αὐτοὶ δὲν χρειά-
στηκαν ἰδιαίτερη Ὑπηρεσία γιὰ τὶς καταστροφὲς ποὺ 
προκάλεσαν στὰ μνημεῖα.

καὶ Ἰταλοί, στρατιῶτες καὶ ἀξιωματικοί, βρίσκονταν 
ἔξω ἀπὸ κάθε δυνατότητα ἐλέγχου τους. Ὡς τὸ κατ᾽ 
ἐξοχὴν μνημεῖο τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας, ὅλοι οἱ ξένοι 
στρατιωτικοὶ τὴ θεωροῦσαν ὡς τὸν τόπο ποὺ ἔπρεπε 
νὰ ἐπισκεφθοῦν καὶ νὰ φωτογραφήσουν. Ἐπειδὴ ὅμως 
ἀποτελοῦσε, μαζὶ μὲ τὸν Λυκαβηττό, ὑψηλὸ σημεῖο 
τῆς πόλης, ἦταν καὶ τόπος ἰδανικὸς γιὰ ἐγκατάσταση 
ἀντιαεροπορικῶν πυροβόλων καὶ προβολέων.
Στὴν Ἀκρόπολη ὑπῆρχε ἐξ ἀρχῆς μόνιμη ἰταλικὴ 
φρουρὰ, ποὺ στεγαζόταν στὸ μισοάδειο Μουσεῖο. Στὶς 
αἴθουσες τῶν ἀρχαϊκῶν ἀετωμάτων ἐγκατάστησαν 
τὸ πλυντήριό τους καὶ τὸ μαγειρεῖο καὶ τὸ ὑπόλοιπο 
Μουσεῖο μεταβλήθηκε σὲ στρατῶνα. Ὁ Βράχος ἔγινε 
στρατιωτικὴ περιοχὴ, ὅπου οἱ στρατιῶτες χρησιμο-
ποιοῦσαν τὰ πολεμικὰ μηχανήματα χωρὶς φροντίδα 

Μορφωτικὸς ἀκόλουθος στὴ Γερμανικὴ Πρεσβεία 
τῆς Ἀθήνας ἦταν ὁ ἀρχαιολόγος Εrich Βöhringer († 
1971), ὁ ὁποῖος βοήθησε τοὺς Ἕλληνες ἀρχαιολόγους 
ὅσο μποροῦσε. Εἶναι γνωστὸ πὼς αὐτὸς γλύτωσε τὸν 
Ἰωάννη Κακριδῆ ἀπὸ τὰ χέρια τῆς Γκεστάπο, ὅταν 
βρισκόταν φυλακισμένος. Ὁ Βöhringer ἦταν φίλος 
τῶν νεανικῶν χρόνων τῶν ἀδελφῶν Stauffenberg. Οἱ 
δύο ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς, ὁ Κlaus καὶ ὁ Βerthold, εἶναι 
ἐκεῖνοι ποὺ ἔκαμαν τὴν ἀποτυχημένη ἀπόπειρα δολο-
φονίας τοῦ Χίτλερ, στὶς 20 Ἰουλίου 1944. Ὅλοι γνωρί-
ζουμε τὸ τέλος τους· ἐκτελέστηκαν. Ὁ τρίτος ἀδελφός, 
ὁ Αlexander, δὲν εἶχε λάβει μέρος στὴ συνωμοσία 
καὶ σώθηκε, ἐπειδὴ εἶχε πολεμήσει στὴ Ρωσία. Δὲν 
εἶναι χωρὶς σημασία πὼς ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς 
ποὺ ἐκτελέστηκαν, ὁ Κlaus, εἶχε ἀσχοληθεῖ μὲ τὴ με-
τάφραση τοῦ «Διαλόγου» τοῦ Σολωμοῦ καὶ σ᾽ αὐτὸ 
τὸν εἶχαν βοηθήσει ὁ Χρῆστος Καροῦζος καὶ ὁ Λίνος 
Πολίτης. Χωρὶς ἀμφιβολία, ὑπῆρχαν τότε Γερμανοὶ 
ποὺ πίστευαν στὴν ἐλευθερία.
Τὸν Αὔγουστο τοῦ 4̓1 ἱδρύθηκε στὴν Ἀθήνα «εἰδικὴ 
Ὑπηρεσία ἔχουσα καὶ ἀποστολὴν τὸν χειρισμὸν τῶν 
ὑποθέσεων τῶν σχετικῶν μὲ τὴν προστασία τῶν ἔργων 
τέχνης «ἐν ταῖς ὑπὸ τῶν Ἰταλικῶν Στρατευμάτων 
Κατοχῆς κατεχόμεναις ζώναις». Διευθυντής της ὁρί-
στηκε ὁ Διευθυντής τῆς Ἰταλικῆς Ἀρχαιολογικῆς 
Σχολῆς Luciano Laurenzi, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε στρατιωτικὴ 
ἰδιότητα.
Τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργήθηκαν μὲ τοὺς Ἰταλοὺς 
δὲν ὀφείλονταν στοὺς ἀρχαιολόγους ἀλλὰ στὰ στρα-
τεύματά τους, στὰ πολεμικὰ ἔργα ποὺ ἔκαμαν καὶ 
στοὺς ἀξιωματικούς τους. Ἡ Ἀκρόπολη ἦταν αἰτία 
διαρκῶν προστριβῶν γιὰ ὅσο χρόνο τὴν κατεῖχαν. Ἡ 
Ἐλευσίνα ἐπίσης δημιούργησε πολλὲς μέριμνες στὴν 
Ὑπηρεσία, τὰ Μέγαρα καθὼς καὶ οἱ χῶροι καὶ τὰ 
μουσεῖα τῶν νησιῶν, τῆς Σάμου, Δήλου, Σίφνου, Κρή-
της. Στὶς 3 Σεπτεμβρίου 1943 ἡ Ἰταλία συνθηκολόγη-
σε μὲ τοὺς Συμμάχους καὶ ἡ ἰταλικὴ κατοχὴ στὴν 
Ἑλλάδα πῆρε τέλος. Ἡ Ἰταλικὴ Σχολὴ ἐξακολούθησε 
νὰ λειτουργεῖ καὶ μόλις τὸν Μάϊο τοῦ ἑπόμενου χρό-
νου τὸ προσωπικὸ τῆς Σχολῆς καὶ ὁ Διευθυντής της 
ἐγκατέλειψαν τὴν Ἑλλάδα.
Τὸ ἄνοιγμα τοῦ Μουσείου τοῦ Κεραμεικοῦ πραγ-
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γιὰ τὸν τόπο. Ἄναβαν φωτιὲς γιὰ τὸ πρόχειρο φαγητό 
τους, βρώμιζαν τὰ μνημεῖα μὲ βενζίνες, πετρέλαια 
καὶ μηχανέλαια 
Ὁ πόλεμος τοῦ 4̓0, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Πρῶτο Πα-
γκόσμιο, ἔχει τὴ διαφορὰ πὼς οἱ ἀντίπαλοί μας, καὶ 
προσωρινὰ νικητές, μπῆκαν στὴ Χώρα μας ὡς κατα-
κτητὲς καὶ ἔμειναν ἐπὶ χρόνια. Ἡ σύγκρουση ὄχι μόνο 
συνεχίστηκε μὲ τὴν ἀντίσταση ἀλλὰ ἐπεκτάθηκε ἀπὸ 
τὸν πολεμικὸ τομέα, ὅπου λίγο λίγο ἦταν ἀπρόσωπη, 
στὸν κοινωνικό. Βεβαίως ὑπῆρξαν συνεργάτες τῶν 
κατακτητῶν, μαυραγορίτες, προδότες· ἑβδομήντα 
χρόνια μετὰ οἱ χαρακτηρισμοὶ αὐτοὶ ἐξακολουθοῦν νὰ 
δημιουργοῦν τὸ αἴσθημα τῆς ἀπέχθειας. Ἡ κοινωνικὴ 
διάσταση τῆς σύγκρουσης φαίνεται ἔντονα στοὺς τότε 
ἀρχαιολόγους μεταξὺ τῶν ὁποίων, Ἑλλήνων καὶ ξέ-
νων, εἶχαν δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὰ χρόνια τῶν σπουδῶν 
καὶ τῆς ὑπηρεσιακῆς ἐπιστημονικῆς συνεργασίας 
φιλικὲς σχέσεις. Οἰ ἄγραφοι ὅμως κανόνες τῆς φιλοξε-
νίας παραβιάστηκαν ἀπὸ Ἰταλοὺς καὶ Γερμανοὺς καὶ 
οἱ Ἕλληνες ἀρχαιολόγοι θεώρησαν τοὺς πρώην φί-
λους τους ἐχθρούς. Ἐξακολουθοῦσαν νὰ λειτουργοῦν 
κατὰ τὴν Κατοχὴ τὸ Γερμανικὸ καὶ τὸ Αὐστριακὸ 
Ἰνστιτοῦτο, καὶ ἡ Ἰταλικὴ Σχολή· οἱ Ἕλληνες ὅμως 
εἶχαν πάψει νὰ συχνάζουν στὰ ἱδρύματα αὐτά.
Οἱ Γερμανοὶ κυρίως ἀρχαιολόγοι ἄλλαξαν μὲ εὐχα-
ρίστηση ρόλους. Ὡς στρατιωτικοὶ ἀρχαιολόγοι τήρη-
σαν τὰ προσχήματα καὶ τοὺς ἑλληνικοὺς νόμους μὲ 
τὴν τραχύτητα τοῦ κατακτητῆ καὶ ὄχι μὲ τὴ διακριτι-
κότητα τοῦ ἐπιστήμονα, τοῦ πρώην φίλου καὶ πρώην 
συμφοιτητῆ τῶν Ἑλλήνων. Ξέχασαν ὅτι ἡ κατάκτηση 
τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸν στρατό τους δὲν τοὺς ἔδωσε 
κανένα δικαίωμα πάνω στὴ χώρα καὶ στὰ μνημεῖα 
της πέρα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ δίνει ἡ βία. Ἡ εἰκοσάδα τῶν 
Ἐφόρων καὶ τῶν Ἐπιμελητῶν πληροφοροῦνταν 
ἢ διαπίστωναν παράνομες ἀνασκαφές, δέχονταν 
προσβλητικὰ ἢ ἀπειλητικὰ ἔγγραφα καὶ πιέσεις γιὰ 
νὰ ἐνεργήσουν σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιθυμίες τῶν πρώην 
φίλων τους. Ἐπιθυμίες ἀνεδαφικές, ἀταίριαστες στὶς 
περιστάσεις, σὲ ἐποχὲς ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ πεῖνα, ὁ 
τρόμος καὶ ἡ καταστροφή. Ἐνῶ στοὺς δρόμους κυ-
κλοφοροῦσαν οἱ χιλιάδες ἀνάπηροι τῆς Ἀλβανίας, 
τῆς Θράκης καὶ τῆς Μακεδονίας, ὁ λιμὸς εἶχε ἀρχίσει 

νὰ σκεπάζει τὴν Ἀθήνα καὶ τὸν Πειραιᾶ, οἱ Γερμανοὶ 
ἀρχαιολόγοι ἀπαιτοῦσαν νὰ ἀνοίξουν πάλι τὰ Μου-
σεία, ὄχι γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἀλλὰ γιὰ τοὺς δικούς τους 
ἀνθρώπους. Καὶ ἡ ἀπαίτηση βασιζόταν στὸ ὅτι αὐτὸ 
πρόσταζε τὸ δικαίωμα τοῦ νικητῆ.
Ὁ ξένος στρατὸς ὑπῆρξε ἀνεξάρτητη καὶ ἀνώτατη 
ἀρχή. Ἀναγκασμένος νὰ γεμίσει τὴν Ἑλλάδα μὲ μικρὰ 
ἢ μεγάλα ὀχυρώματα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀντί-
στασης καὶ τῆς πάντα πιθανῆς καὶ ἀναμενόμενης 
συμμαχικῆς εἰσβολῆς, βρισκόταν ἔξω ἀπὸ κάθε 
ἔλεγχο. Οἱ χῶροι τῶν ἀμυντικῶν ἐγκαταστάσεων 
ἀποκλείονταν γιὰ τοὺς Ἕλληνες. Τὴν Ἀκρόπολη τὴν 
ἔσωσε ἡ μεγάλη της σημασία καὶ ἡ φήμη της. Στὸ Σού-
νιο ὅμως δὲν ἐμποδίστηκαν τὰ ἔργα καὶ στὴν Κρήτη 
ἔγιναν ὁλοκληρωτικὲς καταστροφές. Ἡ παραλία τῆς 
Ἀττικῆς, ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ ἕως τὸν Μαραθώνα, γέμι-
σε ὀχυρά. Στὸν Θορικό, στὴν πεδιάδα τοῦ Μαραθώ-
να, σώζονται ἀκόμη· ἡ περιοχὴ τῆς Βραυρῶνος ἔχει 
ἀρκετά, ἀπὸ τὴν παραλία ἕως τὴν ἀκρόπολή της, πάνω 
ἀπὸ τὸ ἱερὸ τῆς Ἀρτέμιδος.
Τὴν καταστροφὴ τοῦ μινωϊκοῦ βασιλικοῦ τάφου 
τῶν Ἰσοπάτων πληροφορήθηκε ὁ Νικόλαος Πλάτων, 
ἀφοῦ εἶχε συντελεστεῖ. Ἀτελέσφορη ἐπίσης ὑπῆρξε  
ἡ προσπάθεια τοῦ Πλάτωνος νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἀνα-
τίναξη τοῦ Λαβυρίνθου τῆς Γόρτυνας, τοῦ ἀρχαίου 
λατομείου. Παρὰ τὸ ὅτι κατόρθωσε νὰ εἰσχωρήσει 
στὸν Λαβύρινθο δὲν μετέπεισε τοὺς στρατιωτικούς. 
Τὸ μνημεῖο καταστράφηκε.
Οἱ χιλιάδες στρατιῶτες καὶ ἀξιωματικοὶ ἐπισκέπτες 
τῶν μνημείων ἦσαν αἰτία συνεχοῦς φροντίδας καὶ 
ἔγνοιας γιὰ τὴν Ὑπηρεσία. Μὲ τὴν ἀλαζονεία τοῦ κα-
τακτητοῦ δὲν σέβονταν οὔτε τοὺς κανονισμοὺς, οὔτε 
τὶς ὑποδείξεις τῶν φυλάκων καὶ τῶν ἀρχαιολόγων, 
οὔτε τὶς δικές τους ἀπαγορεύσεις. Ἡ Ἀκρόπολη εἶναι 
ὁ τόπος γιὰ τὸν ὁποῖο ἔχουμε τὶς περισσότερες ἐπί-
σημες καὶ συνεχεῖς πληροφορίες. Ὁ Γιάννης Μηλιά-
δης, Διευθυντής της ἀπὸ τὸ τέλος Ἰουλίου τοῦ 4̓1, 
προσπαθοῦσε νὰ ἐπιβάλει τὴν τήρηση τῶν κανονισμῶν, 
ἀνίσχυρος ὅμως καὶ ἀδύναμος, ἔβλεπε νὰ ἐξευτε-
λίζονται τὰ μνημεῖα καὶ ἡ Ὑπηρεσία. Τὰ χαράγματα 
καὶ οἱ ἐπιγραφὲς στοὺς λίθους, ἡ εἴσοδος στὸ χῶρο 
ἀπὸ ἀπαγορευμένα σημεῖα, οἱ διαταγὲς τῶν ἐκεῖ στρα-

Θὰ εἶχαν γίνει βέβαια συνεννοήσεις μὲ τὸ Ὑπουργεῖο 
Παιδείας, γιατὶ τὸ κτίριο τοῦ Ἰνστιτούτου στὴν ὁδὸ 
Φειδίου 1, μὲ τὴν ἀμύθητη πνευματικὴ περιουσία 
του ποὺ μᾶς ἀφορᾶ, παραδόθηκε κανονικὰ στὶς 
ἑλληνικὲς ἀρχές, ὄχι ὅμως ἀπὸ τὸν Wrede, ποὺ τὸ 
εἶχε ἐγκαταλείψει, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ὑπαξιωματικὸ καὶ 
ἀρχαιολόγο Roland Ηampe, ποὺ ὑπηρετοῦσε στὴν 
Ἑλλάδα ὡς διερμηνέας τοῦ στρατηγοῦ Felmy.
Λέγει λοιπὸν ὁ Ηampe πὼς τὸ πρωϊνὸ τῆς 12 Ὀκτωβρίου 
1944, μετὰ τὴν συμβολικὴ παράδοση τῶν κλειδιῶν 
τῆς πόλης καὶ τὴν κατάθεση στεφάνου στὸ μνημεῖο 
τοῦ Ἀφανοῦς Στρατιώτου ἀπὸ τοὺς ἐντεταλμένους 
στρατιωτικούς, αὐτὸς κι ἕνας ἀντισυνταγματάρχης, 
ποὺ εἶχε παραμείνει στὴν Ἀθήνα μὲ 25 ἄνδρες γιὰ 
νὰ διατηρεῖ τὴν τηλεφωνικὴ ἐπαφὴ μὲ τὸν στρατηγὸ 
Felmy, «παραδώσαμε ἀπὸ κοινοῦ τὸ Γερμανικὸ Ἀρ-
χαιολογικὸ Ἰνστιτοῦτο τῆς ὁδοῦ Φειδίου σὲ δύο 
ἐκπροσώπους τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Θρησκευ-
μάτων. Γιὰ τὴ μοῖρα αὐτοῦ τοῦ Ἰνστιτούτου δὲν εἶχε 
ἐνδιαφερθεῖ κανεὶς κατὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν Γερ-
μανῶν. Δεδομένου ἐν τούτοις ὅτι εἶχαν λεηλατηθεῖ 
ὅλα τὰ κτίρια, ποὺ ἐκκενώθηκαν ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, 
φάνηκε ἐπιβεβλημένο νὰ ἐμπιστευθοῦμε στὴν προ-
στασία τῶν Ἑλληνικῶν Ἀρχῶν αὐτὸ τὸ σημαντικὸ 
πολιτιστικὸ ἵδρυμα μὲ τὴν ἀναντικατάστατη βιβλιο-
θήκη καὶ φωτογραφικὴ συλλογή. Αὐτὴ ἡ ἐμπιστοσύνη 
δικαιώθηκε πλήρως. Ἡ Ἑλλάδα, ἂν καὶ τόσο ὑπέφερε 
κατὰ τὴν Κατοχή, ἦταν ἡ πρώτη χώρα ποὺ κατὰ τρόπο 
μάλιστα ὑποδειγματικὸ ξανάδωσε στοὺς Γερμανοὺς 
τὴ χρήση αὐτοῦ τοῦ γερμανικοῦ ἱδρύματος τοῦ 
ἐξωτερικοῦ».
Ἐξιστόρησα πολὺ σύντομα πράγματα σημαντικὰ γιὰ 
τὴν ἱστορία τῆς Ὑπηρεσίας. Περισσότερα εἶναι ἀκόμη 
ἄγνωστα. Στὰ χρόνια ἐκεῖνα τοῦ πολέμου ζοῦσαν καὶ 
ἕδρασαν γιὰ τὰ μνημεῖα πρόσωπα, ποὺ σήμερα εἶναι 
γιὰ τοὺς περισσότερους νέους ἀρχαιολόγους μόνον 
σεβαστὰ ὀνόματα. Ὅλοι ἐκεῖνοι ἐργάστηκαν καὶ πρό-
σφεραν στὴν κοινὴ προσπάθεια. Καὶ τὸ ἔργο τους τὸ 
συνεχίσαμε ἐμεῖς, ἄμεσοι διάδοχοί τους, καὶ τὸ συνε-
χίζουν σήμερα οἱ ἀπόγονοί τους εὐτυχῶς ἐλεύθεροι 
ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ πολέμου καὶ τοῦ κατακτητή.

τιωτικῶν ποὺ ἀναιροῦσαν τὶς διαταγὲς τῆς Ὑπηρεσίας, 
ἡ ἐξαχρείωση μερικῶν φυλάκων ποὺ συνεργάζονταν 
μὲ Ἰταλοὺς καὶ Γερμανοὺς τῆς φρουρᾶς ἐντελῶς φα-
νερά, γιὰ χρηματισμό, ἡ θραύση ἀπὸ τοὺς στρα-
τιωτικοὺς ἀρχαίων λίθων, οἱ κλοπὲς θραυσμάτων γιὰ 
ἐνθύμιο, οἱ ἐρωτικὲς συναντήσεις τῶν ξένων στρα-
τιωτῶν μὲ ἑλληνίδες μέσα στὰ μνημεῖα, μάλιστα στὸ 
κάπως προφυλαγμένο ἀπὸ τὰ βλέμματα Ἐρέχθειο, 
ἀποτελοῦσαν καθημερινὰ περιστατικὰ ἑνὸς ἀδιέξο-
δου κατάλυσης κάθε κανόνος. 
Ὁ Γερμανὸς στρατηγὸς Ringel στὴν Κρήτη κρατοῦσε 
τὰ κλειδιὰ τοῦ στρωματογραφικοῦ Μουσείου Ἡρα-
κλείου γιὰ νὰ μελετήσει τὰ ἀρχαῖα, ὅπως ἔλεγε. Ἀφαί-
ρεσε πλῆθος ἀρχαίων ἀπὸ τὸ Μουσεῖο καὶ τὴ βίλα 
Ἀριάδνη, τὰ ὁποῖα ἔστειλε στὴ Γερμανία. Ἀναφορές, 
παρακλήσεις, διαμαρτυρίες τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ 
Θεοφανείδη κατ᾽ εὐθεῖαν πρὸς τοὺς Γερμανοὺς δὲν 
εἶχαν ἀποτέλεσμα.
Στὶς 24 Φεβρουαρίου 1946 ὁ Ἔφορος Βυζαντινῶν 
Ἀρχαιοτήτων Μαρῖνος Καλλιγᾶς, κατόπιν Διευθυντὴς 
τῆς Ἐθνικῆς Πινακοθήκης, ταξίδεψε στὸ Σούνιο. Ἡ 
κατάσταση τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου, τοῦ ἱεροῦ τοῦ 
Ποσειδῶνος κυρίως, ἦταν ὅπως κατὰ τὴν Κατοχή. 
Μικρὰ ὀχυρὰ γύρω γύρω ἀπὸ τὸν ναό, βάσεις πολυ-
βόλων καὶ μικρῶν πυροβόλων καὶ ἀρκετὰ μεγάλο 
ὑπόγειο bunker, ποὺ σώζεται σκεπασμένο μὲ χῶμα καὶ 
ἀθέατο σήμερα. Ὁ Καλλιγᾶς περιγράφει ὅ,τι εἶδε στὸ 
τότε ἔρημο ἱερό. Ἴσως ἦταν καὶ ὁ πρῶτος ἀρχαιολόγος 
ποὺ τὸ ἐπισκέπτοταν μετὰ τὸν πόλεμο:
«Ὁλόκληρος ὁ χῶρος ὁ περὶ τὸν Ναὸν καὶ ἐντὸς τοῦ 
περιβόλου εἶχεν μετατραπεῖ εἰς φρούριον. Ὀκτὼ 
μόνιμοι ἐγκαταστάσεις φωλεῶν πολυβόλων εἶχον 
ἐγκατασταθεῖ εἰς ἀπόστασιν 20-120 μέτρων ἀπὸ τοῦ 
Ναοῦ. Τινὲς τῶν φωλεῶν αὐτῶν ἐπεκοινώνουν μεταξύ 
των διὰ διαδρόμου ἐσκαμμένου εἰς βάθος περίπου 1 
μ. καὶ συνολικοῦ μήκους πλέον τῶν 150 μ. Αἱ φωλεαὶ 
ἦσαν διατεταγμέναι ὅλαι πέριξ τοῦ Ναοῦ».
Πῶς ἔγινε ἡ ἀποχώρηση τῶν Γερμανῶν ἀρχαιολό-
γων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὸ 1944; Οἱ περισσότεροι εἶχαν 
στρατιωτικὴ ἰδιότητα καὶ ἀκολούθησαν τὶς μονάδες 
τους στὸ δρόμο τοῦ γυρισμοῦ. Δὲν γνωρίζω, ἀκόμη, 
πῶς ἔφυγε τὸ προσωπικὸ τοῦ Ἰνστιτούτου, ὁ Wrede. 
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ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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τοποθετήσεων αρχιτεκτονικών μελών, που είχαν πραγ-

ματοποιηθεί στο πλαίσιο παλαιότερων επεμβάσεων. 

Η ανάκτηση με τον τρόπο αυτό μέρους της δομικής 

αυθεντικότητας και της αυθεντικής μορφής των μνη-

μείων είχε σκοπό να αναδείξει τις εγγενείς επιστημο-

νικές, αρχιτεκτονικές, αισθητικές και περιβαλλοντικές 

αξίες τους και, παράλληλα, να αυξήσει τη δυνατότητα 

κατανόησής τους από τους επισκέπτες, σύμφωνα με 

την κοινωνική απαίτηση της σύγχρονης εποχής για 

περισσότερη κατανόηση, απόλαυση και συμμετοχή 

στην πολιτιστική κληρονομιά. 

Στις εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι το 

2000 από την ΕΣΜΑ περιλαμβάνονται η στερέωση 

των βράχων της ανατολικής και της νότιας κλιτύος 

του λόφου της Ακρόπολης (1980-1993), η αποκα-

τάσταση του Ερεχθείου (1979-1987). Επίσης, στον 

Παρθενώνα, η αποκατάσταση της ανατολικής όψης 

και του ετοιμόρροπου 5ου κίονα της νότιας κιονοστοι-

χίας του μνημείου. Στα Προπύλαια η αποκατάσταση 

τμήματος του θριγκού της ανατολικής κιονοστοιχίας 

και τμήματος του νοτίου τοίχου του κεντρικού κτη-

ρίου του μνημείου. Επίσης, το 1993, μεταφέρθηκαν 

στο Μουσείο Ακροπόλεως για λόγους προστασίας οι 

λίθοι της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα. 

Η ίδρυση, το 2000, της Υπηρεσίας Συντήρησης των 

Μνημείων της Ακρόπολης (ΥΣΜΑ), της ειδικής Υπη-

ρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, εγκαινίασε μια 

νέα φάση στις αναστηλωτικές επεμβάσεις στην Ακρό-

πολη. Το μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα, που ξε-

κίνησε το 2001 συγχρηματοδοτούμενο από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Κράτος, περιέλαβε 

επεμβάσεις ταυτόχρονα στον Παρθενώνα (πρόναος, 

οπισθόναος, βόρεια πλευρά), τα Προπύλαια (οροφές 

κεντρικού κτηρίου, βόρειος τοίχος και ανατολική κι-

ονοστοιχία), τον ναό της Αθηνάς Νίκης. Επίσης, πε-

ριέλαβε τη συντήρηση της επιφάνειας των ανωτέρω 

μνημείων, όπως και του Ερεχθείου, τη στερέωση και 

τον καθαρισμό της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα, 

εργασίες καταγραφής και ταξινόμησης των διασπάρ-

των μελών, καθώς και εργασίες στερέωσης και συ-

ντήρησης των περιμετρικών Τειχών της Ακρόπολης.

 Ακρόπολη κατά την τελευταία δεκαετία ήταν 

ένα μεγάλο εργοτάξιο: δύο γερανοί εγκατεστη-

μένοι στον Παρθενώνα, δύο μεγάλες γερανογέφυρες 

στα Προπύλαια, μία άλλη στον ναό Αθηνάς Νίκης. 

Μεγάλα τμήματα των μνημείων καλύπτονταν από ικρι-

ώματα, μηχανήματα και εργαλεία ακούγονταν να δου-

λεύουν, άνθρωποι πάνω στις σκαλωσιές ή στο έδαφος 

εργάζονταν εντατικά. Οι επισκέπτες της Ακρόπολης 

είχαν συχνά την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την 

αποσυναρμολόγηση μεγάλων μαρμάρινων μελών από 

τα μνημεία ή την ανατοποθέτησή τους μετά την συντή-

ρησή τους. Συγκεντρώνονταν και παρακολουθούσαν 

σιωπηλοί, και όταν η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί, δεν 

ήταν σπάνιες οι φορές που εξέφραζαν τον ενθουσια-

σμό τους με παρατεταμένα χειροκροτήματα. 

Το έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα ξεκίνησε το 

2001. Δέκα χρόνια δημιουργικής εργασίας, εντατι-

κής προσπάθειας, αλλά και μεγάλων συγκινήσεων και 

ανεπανάληπτων εμπειριών για όλους τους εμπλεκό-

μενους. Μία εντατική προσπάθεια που στέφθηκε με 

επιτυχία, καθώς στηριζόταν στο στέρεο οικοδόμημα 

των αυστηρών θεωρητικών αρχών, της επιστημονικά κα-
τοχυρωμένης μεθοδολογίας, των διαδικασιών πολλαπλών 
συζητήσεων πριν την λήψη τελικής απόφασης, και της 
πλήρους διαφάνειας σε όλες τις φάσεις των εργασιών. Το 

πλαίσιο αυτό είχε θεσπιστεί από την Επιτροπή Ακρο-

πόλεως, τη γνωστή σε όλους ΕΣΜΑ, την πρότυπη για 

τα ελληνικά δεδομένα διεπιστημονική επιτροπή ειδι-

κών, που από το 1975 είχε αναλάβει να μελετήσει τα 

σοβαρά προβλήματα των μνημείων της Ακρόπολης, 

προβλήματα δομικής φύσεως αλλά και της διάβρωσης 

της επιφάνειάς τους και στη συνέχεια να κατευθύνει 

επεμβάσεις σωστικού χαρακτήρα σε αυτά. Πρωτεύων 

στόχος ήταν η απομάκρυνση από τα μνημεία των 

οξειδωμένων σιδερένιων οπλισμών των παλαιότερων 

επεμβάσεων και η αντιμετώπιση της αλλοίωσης της 

επιφάνειάς τους από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Με 

την πάροδο του χρόνου οι εργασίες εξελίχθηκαν σε 

ευρύτερα αναστηλωτικά προγράμματα και έργα απο-

κατάστασης των μνημείων, με στόχο την επανένταξη 

σε αυτά του διάσπαρτου επάνω στο βράχο αρχαίου 

υλικού που είχε αναγνωριστεί και τη διόρθωση παρα-

φθηκαν και 158 αρχιτεκτονικά μέλη από νέο μάρμαρο, 

που στην πλειονότητά τους υποστηρίζουν υπερκεί-

μενα αρχαία μέλη που αναστηλώθηκαν. Τα αποκατε-

στημένα αρχιτεκτονικά μέλη ανατοποθετήθηκαν στις 

θέσεις που κατείχαν στην αρχαιότητα, ή σε ομόλογες 

με αυτές, και συνδέθηκαν με ελάσματα από τιτάνιο, 

σε ανάλογες μορφές και διαστάσεις με τους αρχαί-

ους συνδέσμους, τοποθετημένα στις αρχαίες εντορ-

μίες. Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες των συμπληρω-

μάτων και των μελών από νέο μάρμαρο λαξεύθηκαν 

στο χέρι, αναπαριστώντας πιστά την αρχαία μορφή 

και τη διακόσμηση κάθε μέλους. Κατά την ανατοπο-

θέτηση των μελών επιδιώχθηκε η τέλεια επαφή τους, 

συνθήκη απαράβατη που διασφαλίζει την υψηλή ποι-

ότητα της σύγχρονης επέμβασης. 

Ας προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τα έργα που 

πραγματοποιήθηκαν στα μνημεία τα τελευταία δέκα 

χρόνια. 

Μια εικόνα του έργου, που πραγματοποιήθηκε τα 

τελευταία χρόνια στην Ακρόπολη δίνουν οι αριθμοί: 

1094 μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, βάρους 2675 τό-

νων, με σοβαρά δομικά προβλήματα στην πλειονότητά 

τους εξ αιτίας των οξειδωμένων σιδερένιων ενισχύσεων 

της προηγούμενης αναστήλωσης, αποσυναρμολογή-

θηκαν. Μετά την απομάκρυνση των οξειδωμένων με-

ταλλικών στοιχείων, τα συνανήκοντα θραύσματα των 

μελών αυτών, αλλά και διασπάρτων επί του εδάφους 

μελών, που η έρευνα απέδωσε στα μνημεία, συγκολ-

λήθηκαν με ράβδους τιτανίου και ανόργανες κονίες. 

Συνολικά 686 αρχιτεκτονικά μέλη δημιουργήθηκαν 

από τις συγκολλήσεις αυτές, τα οποία, προκειμένου 

να αποκατασταθεί η αρχική μορφή τους και η δομική 

τους αυτοτέλεια, συγκολλήθηκαν με 905 συμπληρώ-

ματα από νέο μάρμαρο, κατασκευασμένα σε πλήρη 

συμφωνία με τις θραυσιγενείς επιφάνειες των αρχαίων 

μελών που συμπλήρωναν. Στην αναστήλωση περιλή-

Η

Μαρία Ιωαννίδου
Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύντρια της ΥΣΜΑ και Μέλος του ΔΣ της ΕΦΑ
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εξάστυλη κιονοστοιχία της ανατολικής πλευράς είχε 

υποστεί σοβαρές βλάβες από πυρκαγιά τον 3ο αιώνα 

μ.Χ., οι αρχικές επιφάνειες των κιόνων στη δυτική 

όψη τους είχαν πλήρως καταστραφεί, ενώ κατά την 

έκρηξη από τον βομβαρδισμό του Μοροζίνι είχαν 

καταρρεύσει σχεδόν όλοι οι κίονες της πρόστασης. 

Πριν από την έναρξη του προγράμματος αποσυναρ-

μολογήθηκαν μέλη της κιονοστοιχίας που, είτε είχαν 

αναστηλωθεί από τον Ν. Μπαλάνο, είτε παρουσίαζαν 

δομικά προβλήματα, ώστε να γίνει η αποκατάστασή 

τους. Η έρευνα στους διάσπαρτους αρχαίους λίθους 

στον ευρύτερο χώρο, οδήγησε στη δημιουργία πρόσθε-

των αρχιτεκτονικών μελών (σπονδύλων, κιονοκράνων 

και επιστυλίων), που εντάχθηκαν στο μνημείο μαζί με 

τα μέλη που αποσυναρμολογήθηκαν, μετά την απο-

κατάστασή τους. Η αποκατάσταση των έξι κιόνων 

του προνάου με συμπληρώσεις των σπονδύλων από 

νέο μάρμαρο περιέλαβε την πλήρη αναστήλωση των 

τριών τελευταίων από βορρά κιόνων και τη μερική των 

τριών άλλων. Στο μνημείο εντάχθηκαν επίσης εκτός 

από τους σπονδύλους των κιόνων και τα αρχαία επι-

στύλια των δύο τελευταίων από βορρά μετακιονίων 

διαστημάτων. 

Το έργο αποκατάστασης του οπισθονάου αφορούσε 

στην αποκατάσταση της δυτικής εξάστυλης πρόστα-

σης του σηκού του Παρθενώνα, όπου σωζόταν ολό-

κληρη η δυτική πλευρά της ζωφόρου. Η περιοχή αυτή, 

παρόλο που δεν είχε υποστεί εκτεταμένες καταρρεύ-

σεις, είχε παρουσιάσει σοβαρές δομικές βλάβες και 

είχε αναστηλωθεί από τον Ν. Μπαλάνο (1895-1905). 

Το 1993 το σωζόμενο τμήμα της δυτικής ζωφόρου με-

ταφέρθηκε για λόγους προστασίας από το μνημείο στο 

Μουσείο Ακροπόλεως. Η επέμβαση των ετών 2001 

έως 2004 περιέλαβε την αποσυναρμολόγηση και δο-

μική αποκατάσταση των σωζομένων μελών του θρι-

γκού της δυτικής πρόστασης, δύο κιονοκράνων και 

δύο ανώτερων σπονδύλων σύμφωνα με τη μελέτη των 

Π. Κουφόπουλου και Κ. Ζάμπα. Τέσσερα κιονόκρανα 

συντηρήθηκαν επιτόπου. Η στερέωση των αδιατάρα-

κτων από την αρχαιότητα κιόνων πραγματοποιήθηκε 

επί τόπου με ειδικά ενέματα. Τη θέση των λίθων της 

ζωφόρου, που είχαν απομακρυνθεί από το μνημείο, 

Το έργο αποκατάστασης του Παρθενώνα
Ο Παρθενών, ο λαμπρός ναός δωρικού ρυθμού, που 

αφιέρωσαν οι Αθηναίοι στην προστάτιδα θεά της πό-

λης Αθηνά, έργο που αποδίδεται στους αρχιτέκτονες 

Ικτίνο και Καλλικράτη και τον γλύπτη Φειδία (447-432 

π.Χ.), παρέμεινε άθικτος για αιώνες μετά την κατα-

σκευή του. Υπέστη σοβαρότατες ζημίες από πυρκαγιά 

στα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια και επισκευάσθηκε τον 4ο 

αι. μ.Χ. Αργότερα, μετασκευάστηκε προκειμένου να 

λειτουργήσει ως χριστιανική εκκλησία, ενώ το 1460, 

μετά την κατάληψη των Αθηνών από τους Τούρκους, 

μετατράπηκε σε τζαμί. Η μεγαλύτερη καταστροφή 

στην ιστορία του μνημείου προκλήθηκε το 1687, όταν 

ο βομβαρδισμός του κατά την πολιορκία της Ακρόπο-

λης από τους Ενετούς προκάλεσε την ανατίναξη της 

πυρίτιδας, που είχαν αποθηκεύσει οι Τούρκοι στο 

εσωτερικό του μνημείου, την κατάρρευση εκτενών 

τμημάτων του και τη μετατροπή του σε ερείπιο. Στις 

αρχές του 19ου αιώνα απομακρύνθηκαν συστηματικά 

τα γλυπτά του ναού από τον λόρδο Έλγιν.

Η σημερινή μορφή του κτηρίου είναι το αποτέλεσμα 

των αναστηλωτικών επεμβάσεων που πραγματοποιή-

θηκαν υπό τον Ν. Μπαλάνο κατά τα έτη 1896-1902 

και 1923-1933. Τα προβλήματα που προκάλεσαν οι 

επεμβάσεις αυτές –κυρίως εξ αιτίας της χρήσης σιδε-

ρένιων ενισχύσεων για την αποκατάσταση της αντο-

χής των ρηγματωμένων αρχιτεκτονικών μελών χωρίς 

επαρκή προστασία– οδήγησαν στην απόφαση για τη 

νέα επέμβαση στο μνημείο κατά τη δεκαετία του 1980. 

Η νέα αναστηλωτική επέμβαση στον Παρθενώνα, χω-

ρισμένη σε 12 υποπρογράμματα, ξεκίνησε το 1983. 

Από το 2001 μέχρι το 2010 πραγματοποιήθηκαν στον 

Παρθενώνα Η αποκατάσταση του προνάου και του οπισθο-
νάου, που ολοκληρώθηκαν το 2004 και η αποκατάσταση 
της βόρειας πλευράς, που ολοκληρώθηκε το 2010. 

Το έργο της αποκατάστασης του προνάου δεν είχε 

τόσο χαρακτήρα σωστικής επέμβασης, αλλά κυρίως 

στόχευε στην αποκατάσταση της μορφής της ανα-

τολικής πρόστασης του κλασικού Παρθενώνα, όπως 

τεκμηριώθηκε ύστερα από ενδελεχή έρευνα και ταύ-

τιση σημαντικού αριθμού διάσπαρτων θραυσμάτων 

αρχαίων μελών από τον καθ. Μ. Κορρέ. Η εσωτερική 

θέσεων. Τις αρχιτεκτονικές μελέτες για την επέμβαση 

εκπόνησαν οι Κ. Ζάμπας, Λ. Λαμπρινού και Ρ. Χρι-

στοδουλοπούλου. Την περίοδο 2001-2003 αποσυ-

ναρμολογήθηκαν εξ ολοκλήρου από τη βόρεια πλευρά 

οκτώ μεσαίοι κίονες (από τον 4ο μέχρι τον 11ο από 

ανατολικά) και οι αντίστοιχες περιοχές του υπερκεί-

μενου θριγκού. Η επέμ-

βαση επεκτάθηκε το 

2007 στο δυτικό τμήμα 

του θριγκού της βόρειας 

πλευράς, προκειμένου να 

μεταφερθούν στο Μου-

σείο της Ακρόπολης για 

λόγους προστασίας έξι 

αυθεντικές μετόπες. Τα 

αυθεντικά μέλη αντικα-

ταστάθηκαν στο μνη-

μείο με αντίγραφα από 

τεχνητό λίθο. 

Στα αρχιτεκτονικά μέλη, 

που αποσυναρμολογή-

θηκαν, αντικαταστάθη-

καν τα συμπληρώματα 

από σκυρόδεμα με άλλα 

από νέο μάρμαρο. Επί-

σης, επανεντάχθηκαν 

στο μνημείο όλα τα αρ-

χαία θραύσματα που 

ταυτίστηκαν, αντικατα-

στάθηκαν τα υπάρχοντα 

συνδετήρια στοιχεία με 

αντίστοιχα από τιτάνιο 

και ήρθησαν οι παλαιό-

τερες εσφαλμένες τοπο-

θετήσεις. Τέλος, τα αρ-

χιτεκτονικά μέλη αναστηλώθηκαν στις αυθεντικές τους 

θέσεις, τις οποίες υπέδειξαν τα νέα στοιχεία που προ-

έκυψαν από τη μελέτη των καταβιβασθέντων μελών. 

Για λόγους μορφικής και δομικής πληρότητας του 

μνημείου, η πρόταση περιέλαβε και μικρό αριθμό με-

λών από νέο μάρμαρο. Η λάξευση των ραβδώσεων 

στα συμπληρώματα και τους σπονδύλους από νέο 

κατέλαβαν αντίγραφα της πρόσοψής τους με τον γλυ-

πτό διάκοσμο από τεχνητό λίθο, τα οποία αγκυρώθη-

καν σε μαρμάρινους λίθους που κατέλαβαν το πίσω 

τμήμα των αρχικών ενιαίων λίθων, διαδικασία που 

διασφαλίζει την πιθανή μελλοντική αντικατάσταση 

των χυτών προσόψεων των λίθων, χωρίς την υποχρέ-

ωση προηγούμενης απο-

ξήλωσης των στρώσεων 

των υπερκείμενων αρχι-

τεκτονικών μελών. 

Η σοβαρότερη επέμ-

βαση στη βόρεια πλευρά 

του Παρθενώνα, όπου 

η έκρηξη του 1687 είχε 

προκαλέσει την κατάρ-

ρευση στη μεσαία πε-

ριοχή της κιονοστοι-

χίας οκτώ κιόνων με τον 

αντίστοιχο υπερκείμε-

νο θριγκό, είχε πραγμα-

τοποιηθεί κατά τα έτη 

1922-1931 (από τον Ν. 

Μπαλάνο), με πλήρη 

αναστήλωση της κιονο-

στοιχίας και μερική ανα-

στήλωση του θριγκού. Τα 

σοβαρά δομικά προβλή-

ματα της αναστήλωσης 

αυτής (σιδερένιες ενι-

σχύσεις, συμπληρώσεις 

με σκυρόδεμα), έκαναν 

τη νέα επέμβαση αναπό-

φευκτη. 

Το πρόγραμμα αποκα-

τάστασης της βόρειας 

πλευράς –το μεγαλύτερο που πραγματοποιήθηκε ποτέ 

στο μνημείο– είχε στόχο την απομάκρυνση των οξει-

δωμένων σιδερένιων ενισχύσεων που είχαν χρησιμο-

ποιηθεί για τη σύνδεση των μελών, τη δομική απο-

κατάσταση των θραυσμένων μαρμάρων αλλά και την 

άρση των εσφαλμένων τοποθετήσεων των αρχιτεκτο-

νικών μελών με τη διερεύνηση των αυθεντικών τους 
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Άποψη από ΝΔ, στη στάθμη του θριγκού. Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης, 2010
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παρέχει μια από τις πιο ολοκληρωμένες θεάσεις του 

ναού, τόσο για τον επισκέπτη του ιερού βράχου, όσο 

και για τον θεατή από τα περισσότερα σημεία της 

πόλης.

Το έργο αποκατάστασης των Προπυλαίων
Τα Προπύλαια, το περίφημο ήδη από την αρχαιότητα 

για τις λαμπρές φατνωματικές οροφές και τον ιδιο-

φυή σχεδιασμό μνημειακό κτήριο εισόδου στο ιερό της 

Αθηνάς, είναι έργο του αρχιτέκτονα Μνησικλή (437-

432 π.Χ.). Αποτελείται από ένα κεντρικό κτήριο με 

δύο εξάστυλες, δωρικές, προστάσεις, ανατολικά και 

δυτικά, και δύο ιωνικές κιονοστοιχίες στο εσωτερικό 

του, το οποίο πλαισιώνεται στα βόρεια και νότια από 

δύο πτέρυγες με προστάσεις δωρικού ρυθμού. Η κα-

ταστροφή του μεγαλύτερου μέρους της ανωδομής του 

κεντρικού κτηρίου την περίοδο μεταξύ του 1640 και 

του 1830, μετά την έκρηξη πυρίτιδας αποθηκευμένης 

στο μνημείο από τους Τούρκους, έχει οδηγήσει στη 

βαθμιαία απώλεια του αυθεντικού υλικού, με αποτέ-

λεσμα να μη έχει αναγνωρισθεί μέχρι σήμερα περισ-

σότερο από το ένα πέμπτο του. 

Η σημαντικότερη επέμβαση αποκατάστασης στα 

Προπύλαια, υπό τον Ν. Μπαλάνο (1909-1917), αφο-

ρούσε στην αναστήλωση τμημάτων της ανωδομής στην 

ανατολική στοά και τη δυτική αίθουσα. Η επέμβαση 

αυτή, παρόλο που βελτίωσε την αναγνωσιμότητα του 

μνημείου αξιοποιώντας κατακείμενο αρχαίο υλικό, είχε 

καταστροφικά αποτελέσματα, κυρίως εξαιτίας της ευ-

ρείας χρήσης σιδερένιων ενισχύσεων για τη σύνδεση 

των αρχαίων θραυσμάτων και της απολάξευσης των 

επιφανειών θραύσης των αρχαίων μελών. Σε πολλές 

περιπτώσεις τα μέλη αναστηλώθηκαν σε θέσεις που 

δεν αντιστοιχούν στις αυθεντικές. Το γεγονός αυτό 

οδήγησε στη νέα αναστηλωτική επέμβαση στην ανω-
δομή του κεντρικού κτιρίου. 

Κατά τα έτη 1990-1993 και 2002-2003 αποσυναρμο-

λογήθηκαν τα αναστηλωμένα από τον Μπαλάνο μέλη 

της ανατολικής στοάς και της δυτικής αίθουσας του 

μνημείου. Οι επεμβάσεις αυτές έδωσαν τη δυνατότητα 

να διερευνηθεί συστηματικά το υλικό που προέκυψε 

μετά την αποσυναρμολόγηση των αναστηλωμένων 

μάρμαρο πραγματοποιήθηκε με ειδικό κόπτη πριν από 

την τοποθέτησή τους στο μνημείο. Η τελική κατερ-

γασία της επιφάνειας των ραβδώσεων των συμπλη-

ρωμάτων γίνεται με το χέρι πάνω στο μνημείο, μετά 

την ανατοποθέτηση των σπονδύλων. 

Η ολοκλήρωση της επέμβασης προσέδωσε στο μνη-

μείο, εκτός από στατική αντοχή, αυξημένη αναγνω-

σιμότητα και αισθητική πληρότητα, αφού η βόρεια 

πλευρά του Παρθενώνα, σε συνδυασμό με τη δυτική, 

από τέσσερα μη συνανήκοντα αρχαία θραύσματα, 

αποφασίσθηκε να μη χρησιμοποιηθεί κατά την πα-

ρούσα επέμβαση. Θραύσματά του θα αξιοποιηθούν 

σε μελλοντική έκθεση στο Μουσείο της Ακρόπολης. 

Τα νέα κιονόκρανα, ακριβή αντίγραφα των αρχαίων 

προτύπων, κατασκευάσθηκαν στο χέρι. Επεμβάσεις 

ιδιαίτερης σημασίας ήταν επίσης η δομική αποκατά-

σταση των θραυσμένων δοκών των οροφών, που συ-

γκαταλέγονται στα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά μέλη 

των μνημείων της Ακρόπολης, για την οποία αναπτύ-

χθηκε ειδική υπολογιστική μεθοδολογία, καθώς και η 

επιτόπια αποκατάσταση, με ειδικό ένεμα, του μεγάλου 

υπερθύρου του θυραίου τοίχου του μνημείου.

Με την ολοκλήρωση του έργου τον Νοέμβριο του 

2009 η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο μέσω των 

Προπυλαίων επιτρέπει στους επισκέπτες να βιώσουν, 

διερχόμενοι από την κεντρική διάβαση, τη μοναδική 

εμπειρία του στεγασμένου χώρου ενός από τα πιο 

εντυπωσιακά μνημεία της κλασικής αρχαιότητας, που 

αποτελεί σημείο αναφοράς στην αρχιτεκτονική όλων 

τμημάτων των οροφών, σε συνδυασμό με το κατακεί-

μενο στο έδαφος υλικό των οροφών (θραύσματα φατ-

νωματικών πλακών και δοκών) που δεν είχε αξιοποι-

ηθεί κατά την προηγούμενη αναστήλωση. Η έρευνα 

οδήγησε σε συνδυασμούς θραυσμάτων, τα οποία με 

μικρές προσθήκες νέου μαρμάρου αποκαταστάθηκαν 

σε αρχιτεκτονικά μέλη των οροφών (δοκούς, φατνω-

ματικές και μεταδόκιες πλάκες). Η ένταξη των μελών 

αυτών στις οροφές, στις αρχικές ή σε ομόλογες με τις 

αρχικές τους θέσεις, επέτρεψε την αποκατάσταση των 

μαρμάρινων οροφών της ανατολικής στοάς και της 

δυτικής αίθουσας του μνημείου, σε επιφάνεια σχεδόν 

διπλάσια της προηγούμενης αναστήλωσης σύμφωνα 

με τη μελέτη που εκπονήθηκε από τον Τ. Τανούλα 

και τη γράφουσα. 

Μεταξύ των μελών από νέο μάρμαρο, που τοποθετή-

θηκαν στο μνημείο, εξέχουσα θέση κατέχουν τα δύο 

ιωνικά κιονόκρανα, που αναστηλώθηκαν στη δυτική 

αίθουσα εκατέρωθεν της κεντρικής διάβασης. Το κιο-

νόκρανο της αναστήλωσης Μπαλάνου, αποτελούμενο 
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Άποψη των Προπυλαίων από τη ΒΔ γωνία του Παρθενώνα. Φωτ. Τ. Τανούλα, 2009 

Στιγμιότυπο από την ανατοποθέτηση των αποκατεστημένων δοκών 
της οροφής του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων (2009)

Τα νέα ιωνικά κιονόκρανα που υποστηρίζουν την αποκατεστημένη οροφή 
του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων (2010) 
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τολική γωνία του ναού και η πλάκα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα της προηγούμενης επέμβασης κάτω από 

τον σηκό του ναού από μεταλλική εσχάρα από ανο-

ξείδωτο χάλυβα ειδικών προδιαγραφών.

Η αναστήλωση του μνημείου ολοκληρώθηκε το καλο-

καίρι του 2010 με την αποκατάσταση των επιστυλίων, 

των φατνωματικών πλακών και των χυτών αντιγράφων 

από τεχνητό λίθο της ιωνικής ζωφόρου, που αντικα-

τέστησαν τους πρωτότυπους στο μνημείο, καθώς και 

την αποκατάσταση του οριζοντίου γείσου, της σίμης 

και μέρους του ανατολικού αετώματος με συμπληρώ-

σεις από νέο μάρμαρο, όπου το απαιτούσε η ένταξη 

σημαντικών αυθεντικών θραυσμάτων. Στα συμπλη-

ρώματα της σίμης από νέο μάρμαρο λαξεύτηκαν στο 

χέρι, αναπαριστώντας πιστά την αρχαία διακόσμηση, 

οι ανάγλυφες λεοντοκεφαλές υδρορρόες. 

Η νέα αναστήλωση του ναού της Αθηνάς Νίκης με 

Η πρώτη αναστήλωση του μνημείου πραγματοποι-

ήθηκε το 1835-45 και ήταν και η πρώτη επέμβαση 

αποκατάστασης των μνημείων του ιερού βράχου, ενώ 

η δεύτερη αναστήλωσή του, την περίοδο 1935-40, 

από τους Ν. Μπαλάνο και Α. Ορλάνδο, περιέλαβε 

όλο το ναό και το μεγαλύτερο μέρος του πύργου. Οι 

σοβαρές βλάβες και τα δομικά προβλήματα του μνη-

μείου, μετά τις δύο αυτές αναστηλωτικές επεμβάσεις 

επέβαλαν την τρίτη κατά σειρά αποκατάστασή του, 

με πλήρη αποσυναρμολόγηση των μελών του. Η επέμ-

βαση πραγματοποιήθηκε με βάση μελέτες του Δ. Ζιρώ 

και του Κ. Μαμαλούγκα. 

Το νέο πρόγραμμα περιέλαβε τόσο τον μαρμάρινο ναό 

όσο και την εξυγίανση του υποκείμενου πώρινου ναΐ-

σκου. Την αποσυναρμολόγηση των λίθων των τοίχων 

του σηκού και της κρηπίδας του μνημείου ακολούθη-

σαν η εξυγίανση, η αφαίρεση συμπληρωμάτων που 

των εποχών για τη μοναδικότητα του σχεδιασμού του 

και τη λαμπρότητα των οροφών του. 

Η αποκατάσταση του ναού της Αθηνάς Νίκης
Ο μικρός ιωνικός ναός της Αθηνάς Νίκης, σχεδια-

σμένος από τον αρχιτέκτονα Καλλικράτη, οικοδο-

μήθηκε μεταξύ των ετών 427 και 424 π.Χ., ΝΔ των 

Προπυλαίων, πάνω στον πύργο που οχύρωνε τη ΝΔ 

προεξοχή του ιερού βράχου. Ο κλασικός ναός αντι-

κατέστησε έναν παλαιότερο πώρινο ναΐσκο της θεάς, 

ο οποίος αποκαλύφθηκε το 1936 κάτω από τον μαρ-

μάρινο διάδοχό του. 

Η ιστορία του μνημείου σημαδεύεται από την κατεδά-

φιση του μεγαλύτερου τμήματος της ανωδομής του το 

1686, πριν από τον βομβαρδισμό του Μοροζίνι, και 

τη χρήση των μελών του για την κατασκευή οχυρω-

ματικού έργου στην είσοδο της Ακρόπολης.

δεν ανήκαν στο μνημείο, η συστηματική τεκμηρίωση, 

η μελέτη και η δομική αποκατάσταση των μελών. Η 

έρευνα των αποσυναρμολογημένων μελών έδωσε νέα 

στοιχεία για την αναδιάταξη των λιθοπλίνθων του ση-

κού, των κορμών των κιόνων (με τη βοήθεια οικοδομι-

κών ιχνών αναγόμενων σε οικοδομικές φάσεις χρήσης 

του μνημείου κατά τον Μεσαίωνα και την Τουρκοκρα-

τία), των ιωνικών κιονοκράνων, των φατνωματικών 

πλακών (σύμφωνα με την οικοδομική σύνθεση της ξύ-

λινης υποδομής της στέγης του ναού) αλλά και των λί-

θων της ζωφόρου, των γείσων και του αετώματος του 

ναού. Επίσης, δόθηκε η ευκαιρία να ταυτισθούν και να 

ανατοποθετηθούν στο μνημείο διάσπαρτα θραύσματα 

αλλά και ολόκληρα μέλη, τα οποία δεν είχαν χρησι-

μοποιηθεί στις παλαιότερες επεμβάσεις. 

Η επέμβαση έδωσε την ευκαιρία να αντικατασταθούν 

το σύστημα σιδηροδοκών, που έφερε τη βορειοανα-
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Ο ναός της Αθηνάς Νίκης το 2009 στη διάρκεια της πρόσφατης αναστήλωσής του. Άποψη από την οροφή των πύργων της πύλης Beulé Ο ναός της Αθηνάς Νίκης το 2010 μετά την πρόσφατη αναστήλωσή του. Άποψη από δυτικά 
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ίδια μέθοδος εφαρμόστηκε και στον καθαρισμό της 

οροφής της πρόστασης των Καρυατίδων του Ερε-

χθείου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού 

αποκαλύφθηκαν ίχνη γραπτού διακόσμου και ίχνη αρ-

χαίου χρώματος. 

Σημαντική τεχνογνω-

σία αναπτύχθηκε τα 

τελευταία χρόνια για 

τη διευκόλυνση των 

αναστηλωτικών ερ-

γασιών της Ακρόπο-

λης από τον Τομέα 
της Ηλεκτρομηχα-
νολογικής Υποστή-
ριξης των επεμβά-
σεων της Υπηρεσίας 

μας. Η τεχνογνωσία 

αυτή βασίζεται σε 

ιδέες και συστήμα-

τα ανυψώσεων, που 

χρησιμοποιήθηκαν 

για την κατασκευή 

των μνημείων, εκμε-

ταλλεύεται όμως και 

τις εξελίξεις της σύγ-

χρονης τεχνολογίας. 

Σχεδιάστηκαν και 

κατασκευάστηκαν 

πλήθος διατάξεων, 

οι οποίες επιτάχυ-

ναν τις εργασίες δο-

μικής αποκατάστα-

σης. Πολλές από 

αυτές είναι πρωτότυ-

πες, όπως η τράπε-

ζα συγκόλλησης των 

μελών, ο ειδικός κό-

πτης μαρμάρων με-

γάλου μήκους, ο ειδικός κατακόρυφος κόπτης για τη 

διαμόρφωση ραβδώσεων των σπονδύλων, οι ειδικές 

αρπάγες για την ασφαλή ανάρτηση των αρχιτεκτονι-

κών μελών, οι νάρθηκες, οι ειδικά σχεδιασμένοι σημει-

διαφυλαχτούν και να μην απομακρυνθούν τα ιστορικά 

επιστρώματα της επιφάνειας των γλυπτών, που δια-

σώζουν πολύτιμες πληροφορίες για την αρχική τους 

κατεργασία και πολυχρωμία. Η μέθοδος καθαρισμού 

που επιλέχθηκε ως 

η καταλληλότερη να 

εφαρμοστεί είναι η 

μέθοδος λέιζερ, σε 

μια τελείως πρωτό-

τυπη όμως εφαρ-

μογή, με ταυτόχρονη 

δηλαδή συνδυαστική 

δράση δύο ακτινοβο-

λιών, υπέρυθρης και 

υπεριώδους, που ανα-

πτύχθηκε μετά από 

ερευνητική συνερ-

γασία της ΥΣΜΑ με 

το Ινστιτούτο Ηλε-

κτρονικής Δομής και 

Λέιζερ του Ιδρύμα-

τος Τεχνολογίας και 

Έρευνας της Κρήτης 

(ΙΤΕ). Οι εργασίες 

εκτελέστηκαν στο δι-

άστημα 2002-2004 

με εξαιρετικά αποτε-

λέσματα. Με το σύ-

στημα αυτό, επιτεύ-

χθηκε η ασφαλής και 

απολύτως ελεγχό-

μενη απομάκρυνση 

των επικαθίσεων ρύ-

πων και αιθάλης και 

όλων των ειδών μαύ-

ρης κρούστας, χωρίς 

να επηρεαστεί το 

υπόστρωμα του μαρ-

μάρου και των έγχρωμων στρωμάτων, που σώζονται 

στην επιφάνεια. Παράλληλα αποκαλύφθηκαν σημαντι-

κές πληροφορίες της γλυπτικής τέχνης, των αρχαίων 

λιθοξοϊκών εργαλείων και ίχνη αρχαίων χρωμάτων. Η 

χών πραγματοποήθηκε με γεωφυσικές διασκοπήσεις, 

τοπογραφικές μετρήσεις υψηλής ακρίβειας με χρήση 

γεωδαιτικού σταθμού και εγκατάσταση συστήματος 

οπτικών ινών.

Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην 

παρακολούθηση της σεισμικής συμπεριφοράς του 

βράχου με την εγκατάσταση στην Ακρόπολη δικτύου 

επτά επιταχυνσιογράφων σε κατάλληλες θέσεις του 

βράχου και σε χαρακτηριστικές θέσεις του Παρθε-

νώνα. Στόχος είναι ο προσδιορισμός των σεισμικών 

δράσεων που επιβαρύνουν τα μνημεία του χώρου, στοι-

χείο απαραίτητο για τη σύνταξη των μελετών αποκα-

τάστασης των μνημείων της Ακρόπολης. 

Ανάμεσα στα έργα που ολοκληρώθηκαν στην Ακρό-

πολη την τελευταία περίοδο περιλαμβάνεται η κατά-
χωση των θεμελίων του Οίκου των Αρρηφόρων, του 

μνημείου, του οποίου τα οικοδομικά λείψανα αποκα-

λύφθηκαν βορειοδυτικά του Ερεχθείου και σε επαφή 

με το βόρειο Τείχος της Ακρόπολης. Η κατάχωση 

αποφασίστηκε για λόγους προστασίας των ευαίσθη-

των πώρινων θεμελίων του.

Κατά την περίοδο 2001-2010 πραγματοποιήθηκαν 

εργασίες συντήρησης της επιφάνειας σε όλα τα μνη-

μεία της Ακρόπολης, τόσο στις περιοχές όπου ήταν 

σε εξέλιξη αναστηλωτικές επεμβάσεις όσο και σε άλ-

λες περιοχές των μνημείων, όπου υπήρχαν σοβαρά 

προβλήματα διάβρωσης της επιφάνειας. Οι επεμβά-

σεις αυτές περιλαμβάνουν τη στερέωση των αποσα-

θρωμένων επιφανειών, την απομάκρυνση παλαιών 

κονιαμάτων, την αποκόλληση και επανασυγκόλληση 

θραυσμάτων, την πλήρωση ρωγμών και κενών με 

ενέσιμα κονιάματα και τον καθαρισμό από τις μαύ-

ρες κρούστες. Από τις σπουδαιότερες εργασίες στον 

Παρθενώνα υπήρξε η συντήρηση και ο καθαρισμός 
της γλυπτής επιφάνειας της δυτικής ζωφόρου, που 

αποσκοπούσε στην αποκατάσταση των φθορών που 

είχε υποστεί κατά τη μακραίωνη παραμονή της στο 

μνημείο. Η επέμβαση ξεκίνησε με τη δομική αποκα-

τάσταση των λίθων της. Ο καθαρισμός των λίθων από 

τους ρύπους και τη μαύρη κρούστα, που τους επικά-

λυπταν αποτελούσε την πλέον ευαίσθητη και λεπτή 

επέμβαση, αφού κατά την εκτέλεσή της θα έπρεπε να 

την αποκατάσταση της οριζοντιότητας της κρηπίδας 

σε συνδυασμό και με την ανατοποθέτηση των μελών 

στις αυθεντικές τους θέσεις αποκατέστησε την αρχι-

τεκτονική και τη γεωμετρία του μνημείου. Η αποκα-

τάσταση τμήματος του ανατολικού αετώματος, με την 

ένταξη σημαντικών αυθεντικών θραυσμάτων που δεν 

είχαν χρησιμοποιηθεί στις προηγούμενες αναστηλώ-

σεις, συντέλεσε στην αύξηση της αναγνωσιμότητας 

της αρχιτεκτονικής του μνημείου, λόγω της σημαντι-

κής μορφολογικής και αισθητικής βελτίωσης που επέ-

φερε στην ανατολική του όψη. 

Το πρόγραμμα της καταγραφής των αρχαίων δια-
σπάρτων αρχιτεκτονικών μελών στην Ακρόπολη είχε 

στόχο την αναγνώριση των θραυσμάτων αρχιτεκτο-

νικών μελών, που περιέχονται σε μεγάλους λιθοσω-

ρούς πάνω στον ιερό βράχο και την απόδοση τους στα 

μνημεία. Ορισμένα από τα θραύσματα που αναγνωρί-

ζονται αξιοποιούνται κατόπιν στο πλαίσιο των προ-

γραμμάτων αναστήλωσης. Το πρόγραμμα καταγραφής 

των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών συνεχίσθηκε 

όλη τη δεκαετία 2001-2010. Επίσης ταυτίσθηκαν και 

αποδόθηκαν στο Μουσείο της Ακρόπολης θραύσματα 

γλυπτών και επιγραφών. Μέχρι το 2007 είχε ολοκλη-

ρωθεί η καταγραφή 20.600 αρχιτεκτονικών θραυσμά-

των. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με τη συστηματική 

καταγραφή, τεκμηρίωση, διερεύνηση και σχεδίαση των 

πώρινων διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών, που στην 

πλειονότητά τους προέρχονται από τον Αρχαίο Ναό 

της Αθηνάς και τον Αρχαϊκό Παρθενώνα. 

Τα τελευταία χρόνια σημαντικές δραστηριότητες των 

έργων αφορούσαν στα περιμετρικά Τείχη της Ακρό-
πολης, μνημείο εξαιρετικής σημασίας με συνεχείς επι-

σκευές από την αρχαιότητα, που συνέβαλαν στη δια-

τήρησή του έως τις μέρες μας. Πραγματοποιήθηκαν 

δράσεις που αφορούσαν στην αναλυτική τεκμηρίωση 

και τη συστηματική παρακολούθηση των δομικών 

βλαβών, των ρηγματώσεων και των παραμορφώσεων 

των Τειχών με μηχανικό τρόπο, αλλά και με τις πλέον 

σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρονικής καταγραφής. Στό-

χος ήταν η διερεύνηση της στατικής τους επάρκειας, η 

σύνταξη μελετών και η πραγματοποίηση επεμβάσεων 

σωστικού χαρακτήρα σε αυτά. Η τεκμηρίωση των Τει-
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Ανατοποθέτηση λίθου γείσου στη βόρεια κιονοστοιχία του Παρθενώνα 
με ειδικά σχεδιασμένη αρπάγη. Φωτ. Β. Ελευθερίου, 2009

Εργασίες καθαρισμού της οροφής της νότιας πρόστασης του Ερεχθείου 
με χρήση τεχνολογίας λέιζερ. Φωτ. Γ. Φραντζή, 2009
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αυτού εγχειρήματος. Στην ΕΣΜΑ οφείλεται η ανά-

πτυξη των αρχών, της μεθοδολογίας των επεμβάσεων, 

στοιχεία που μαζί με την αξιοποίηση της γνώσης και 

της εμπειρίας των προηγούμενων ετών αποτέλεσαν 

τις κινητήριες δυνάμεις του έργου, που υλοποιήθηκε 

τα τελευταία χρόνια. 

Σήμερα, τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης ανα-

γνωρίζονται ως πρότυπα για επεμβάσεις σε αρχαία 

μνημεία της κλασικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Η διεπιστημονική προσέγγιση των 

επεμβάσεων, η διαφάνεια που τις συνοδεύει σε όλες 

τις φάσεις των ερ-

γασιών, η επιστη-

μονική έρευνα που 

τους δίνει τον ειδικό 

τους χαρακτήρα, η 

συστηματική τεκμη-

ρίωση, η υψηλή ποι-

ότητα των εργασιών 

και οι τεχνολογικά 

προηγμένες εφαρ-

μογές τους, αποτε-

λούν τα κύρια χαρα-

κτηριστικά τους. 

Για τα επόμενα χρό-

νια προγραμματίζο-

νται επεμβάσεις σε 

περιοχές των μνη-

μείων, που παρουσιάζουν δομικά προβλήματα. Πι-

στεύεται ότι στη νέα αυτή φάση των έργων οδηγοί 

θα είναι η αποκτημένη πλέον γνώση και εμπειρία και 

πάντα το δημιουργικό κέφι και ο ενθουσιασμός, έτσι 

ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να δούμε αποκα-

τεστημένα τα μνημεία της Ακρόπολης, όχι μόνον ως 

αιώνια σύμβολα του οικουμενικού ελληνικού πνεύμα-

τος, αλλά και ως σημεία της επιστήμης και της τεχνο-

γνωσίας της σύγχρονης Ελλάδας. 

μαντικότερες εφαρμογές των τελευταίων ετών για την 

τεκμηρίωση και σχεδιαστική αποτύπωση των μνημείων 

της Ακρόπολης, με αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνο-

λογίας. Η δράση αυτή, που αποτελεί τη μεγαλύτερη 

ανάλογη εφαρμογή διεθνώς, περιλαμβάνει την ίδρυση 

ενιαίων γεωδαιτικών δικτύων, τη χαρτογράφηση του 

αναγλύφου της Ακρόπολης με πλήρη τοπογραφική και 

φωτογραμμετρική αποτύπωση των Τειχών και της κά-

τοψης της Ακρόπολης, καθώς και την τρισδιάστατη 

σάρωση του Ερεχθείου και των Τειχών σε όλο το μή-

κος τους, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ευέλικτου 

Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Όλα τα δε-

δομένα εξήχθησαν 

στο διαδίκτυο μέσω 

της ιστοσελίδας της 

ΥΣΜΑ (www.ysma.

gr). 

Με την ολοκλήρωση 

του μεγάλου ανα-

στηλωτικού προ-

γράμματος, που ξε-

κίνησε το 2001, μία 

δημιουργική περίο-

δος των αναστηλώ-

σεων της Ακρόπο-

λης, κλείνει. Θέλω 

εδώ με την ευκαι-

ρία της ολοκλήρω-

σης του μεγάλου αυτού προγράμματος να τονίσω την 

προσφορά όλου του προσωπικού των έργων, του επι-

στημονικού, του τεχνικού και του προσωπικού υπο-

στήριξης, που δούλεψε εντατικά για την ολοκλήρωσή 

του. Ζήσαμε μαζί πολύτιμες εμπειρίες, ανακαλύψαμε 

μυστικά των μνημείων μας, χαρήκαμε ιδιαίτερες συ-

γκινήσεις. Η συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα, το καλό 

εργασιακό κλίμα, η αίσθηση ότι συμμετείχαμε στη θε-

ραπεία των προβλημάτων των μνημείων μας ενίσχυε 

τις προσπάθειές μας. 

Ανεκτίμητη είναι η συμβολή της ΕΣΜΑ, και ιδιαίτερα 

του Προέδρου της, ομότιμου Καθηγητή Χαράλαμπου 

Μπούρα, στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του μεγάλου 

ένα δυναμικό εργαλείο υποστήριξης των έργων στην 

υπηρεσία του προσωπικού, αλλά και της ευρύτερης 

επιστημονικής κοινότητας. 

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο των έργων ήταν από 

την έναρξή τους η ενημέρωση του επιστημονικού, 

αλλά και του ευρέος 

κοινού για τα μνημεία 

της Ακρόπολης και τα 

αναστηλωτικά έργα 

μέσω των συνεδρίων, 

ημερίδων, διαλέξεων, 

εκθέσεων, ταινιών, 

ποικίλων επιστημο-

νικών εκδόσεων και 

ενημερωτικών εντύ-

πων και της ιστοσελί-

δας της Υπηρεσίας. 

Καθοριστικής ση-

μασίας είναι επί-

σης, σε όλη τη δεκα-

ετία, η επικοινωνία 

με την εκπαιδευτική 

κοινότητα μέσω των 

εκπαιδευτικών προ-

γραμμάτων του Το-
μέα Ενημέρωσης 
και Εκπαίδευσης, με 

θέμα την Ακρόπολη 

και τα μνημεία της. 

Οι δραστηριότητες 

του τομέα περιέλα-

βαν ξεναγήσεις, δα-

νεισμό ή δωρεά μου-

σειοσκευών στην 

Ελλάδα και το εξω-

τερικό, σεμινάρια σε 

εκπαιδευτικούς και 

φοιτητές, ειδικά συ-

νέδρια για εκπαιδευτικούς, διανομή εκπαιδευτικού 

υλικού και έκδοση ειδικών βιβλίων και εκπαιδευτι-

κών εντύπων. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω μια από τις ση-

οθέτες (πονταδόροι) καθώς και ο ειδικός παντογράφος 

για το έργο του Παρθενώνα. 

Επίσης, με την ευθύνη του Τομέα Ηλεκτρομηχανο-

λογικής Υποστήριξης, εγκαταστάθηκε στη βόρεια 

πλευρά του ιερού βράχου, το 2004, ανελκυστήρας 

πρόσβασης των ατό-

μων με αναπηρία.

Κύριο χαρακτηριστι-

κό των επεμβάσεων 

της Ακρόπολης απο-

τελεί από την έναρ-

ξή τους η συστηματι-

κή τεκμηρίωσή τους. 

Όλες οι φάσεις των 

εργασιών αναστήλω-

σης και συντήρησης 

τεκμηριώνονται ανα-

λυτικά με την κατα-

γραφή των εργασιών 

σε ημερολόγια, κα-

θώς και με συστη-

ματική σχεδιαστική, 

φωτογραφική και κι-

νηματογραφική τους 

τεκμηρίωση. Για τη 

διαχείριση και άμε-

ση αξιοποίηση των 

τεκμηρίων, αναπτύ-

χθηκε ειδικά για τα 

έργα της Ακρόπολης, 

με ευθύνη του Τομέα 
Τεκμηρίωσης των 
επεμβάσεων, ενιαία 

ηλεκτρονική Βάση 

Δεδομένων που δια-

χειρίζεται το υλικό 

που παράγεται κα-

θημερινά στα εργο-

τάξια. Η δυνατότητα της Βάσης να παρουσιάζει αρχι-

τεκτονικά μέλη ή και ευρύτερα τμήματα των μνημείων 

με το σύνολο της τεκμηρίωσής τους και των επεμβά-

σεων που πραγματοποιούνται σε αυτά, την καθιστά 

ΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

ΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

ΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

ΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου στο Μουσείο 
της Ακρόπολης. Φωτ. Κ. Χατζηασλάνη, 2009  

Οθόνη από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαχείρισης της τεκμηρίωσης 
των αναστηλωτικών έργων στην Ακρόπολη  

Ορθοφωτομωσαϊκό των θεμελίων του Αρχαίου Ναού της Αθηνάς Πολιάδος. Μελέτη 
Ανάπτυξης Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών στην Ακρόπολη Αθηνών, 2009
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άγαλμα διατηρείται σε δύο μεγάλα τμήματα από το 

πάνω και το κάτω μέρος του (συνολ. σωζ. ύψος 1,41 

μ.), ενώ έχουν ταυτιστεί και μικρότερα θραύσματα. Η 

μορφή φορά χιτώνα και λοξό ιμάτιο, έχει κυματιστά 

μαλλιά, κοσμημένα με μπλε χρώμα, δεμένα με ταινία 

σε στρογγυλό κότσο, ενώ τον λαιμό της στόλιζε με-

ταλλικό περιδέραιο, στερεωμένο σε εννέα οπές. Με 

διεσταλμένα πόδια και το άκρο του ιματίου να ανεμί-

ζει, πετούσε με όρθιες ανοικτές φτερούγες, ένθετες σε 

ορθογώνιες εγκοπές στη ράχη. Μέρος της δεξιάς με τα 

ζωγραφιστά πτίλα (κόκκινα και λευκά εναλλάξ) στερε-

ώθηκε στη θέση του. Με το δεξί της χέρι ανασήκωνε 

τις πτυχές του χιτώνα και με το λυγισμένο αριστερό 

κρατούσε κηρύκειο σύμφωνα με την αναπαράσταση. 

Στις ραβδώσεις του κίονα είναι χαραγμένο σε δύο σει-

ρές ένα επίγραμμα από πέντε εξάμετρους στίχους σε 

αττικό αλφάβητο (ΙG I 3 784). Στην ελλιπή διατή-

ρησή του οφείλονται διαφορετικές προσπάθειες συ-

μπλήρωσης και ερμηνείας, από τις οποίες επιλέχθηκε 

η γενικότερα αποδεκτή: 

[Ο Καλλίμαχος ο Αφιδναίος με αφιέρωσε στην 

Αθηνά

είμαι η αγγελιαφόρος των αθανάτων που δεσπόζουν 

στα Ολύμπια δώματα 

πολέμαρχος των Αθηναίων (που) έδωσε τον αγώνα 

στον Μαραθώνα υπέρ των Ελλήνων... 

μνημείο για τους γιους των Αθηναίων...]

Τη συσχέτιση του κίονα με το αποσπασματικό άγαλμα 

Νίκης (Ακρ. 690), το πάνω μέρος της οποίας βρέθηκε 

στον «αποθέτη των Κορών» της Ακρόπολης (1886), 

οφείλουμε στον Antony Raubitschek (1940). Η τεχνο-

τροπία του γλυπτού και η μορφή των γραμμάτων εί-

ναι μεταξύ τους συμβατά, ώστε το έργο χρονολογείται 

στο τέλος της αρχαϊκής περιόδου. Πρόκειται για το 

ανάθημα του Καλλίμαχου από το δήμο των Αφιδνών, 

που έχοντας το τιμητικό αξίωμα του πολέμαρχου ήταν 

επικεφαλής του δεξιού κέρατος του αθηναϊκού στρα-

ο μνημείο του Καλλιμάχου είναι το σπουδαιό-

τερο αφιέρωμα του τέλους της αρχαϊκής εποχής 

στο ιερό της Αθηνάς στην Ακρόπολη, επειδή συνδέεται 

άμεσα με τη νίκη του Μαραθώνα (490 π.Χ.). 

Aποτελείται από μονολιθικό κίονα στερεωμένο σε 

ακόσμητη τετράπλευρη βάση (ΕΜ 6339+), που επι-

στέφεται με ιωνικό κιονόκρανο (Ακρ. 3776+). Στην 

ορθογώνια υποδοχή του κιονοκράνου ήταν τοπο-

θετημένο το άγαλμα φτερωτής Νίκης (Ακρ. 690+), 

της σημαντικότερης από όσες είχαν αφιερωθεί στην 

Ακρόπολη.

Θραύσματα του κίονα βρέθηκαν στα ανατολικά του 

Ερεχθείου (1840-1888). Μαζί με τη βάση του είναι λα-

ξευμένος σε πεντελικό μάρμαρο και έχει μορφή μο-

ναδική σε σχέση με άλλους αρχαϊκούς αναθηματικούς 

κίονες. Την ημίεργη επιφάνειά του διατρέχουν μόνο 

δύο, επιμελώς δουλεμένες ραβδώσεις (πλάτος 5,5 εκ.), 

ανάμεσα στις οποίες παρεμβάλλεται ταινία (πλάτος 

5 εκ.) που αποτελεί ένδειξη του ιωνικού ρυθμού. Ανα-

συντέθηκε από 10 συνολικά θραύσματα, οκτώ γνωστά 

από τη δημοσίευση του H.G. Lolling (1891), που 

πρώτος διάβασε την επιγραφή και αντιλήφθηκε την 

ιστορική της σημασία, καθώς και δύο τμήματα από 

το κάτω μέρος και τη βάση, που αναγνώρισε ο Μ. 

Κορρές (1994). Ο κίονας είχε διάμετρο 34 εκ. (άνω) 

και 36,5 μ. (κάτω) και συνολικό υπολογιζόμενο ύψος 

3,30 μ. περίπου. 

Το κιονόκρανο, λαξευμένο σε παριανό μάρμαρο, έχει 

συγκολληθεί από 6 θραύσματα (σωζ. ύψος 23,5 εκ.). 

Έχει ανάγλυφη διακόσμηση, τονισμένη με χρώματα, 

που σώζονταν την εποχή της εύρεσης του, κόκκινο, 

πράσινο και γαλάζιο. Σύμφωνα με τις πρώτες περι-

γραφές, ο άβακας είχε ζωγραφιστά κυμάτια σε γαλά-

ζιο φόντο, λέσβιο στις μακρές πλευρές και ιωνικό στις 

στενές. Ο ανάγλυφος κάλυκας λωτού στον εχίνο, είχε 

κόκκινα πέταλα σε γαλάζιο φόντο. Οι ακμές των ελί-

κων ήταν κόκκινες και είχαν γαλάζιους οφθαλμούς. 

Η αποσπασματικά σωζόμενη πλίνθος, στην οποία κα-

τέληγαν οι πτυχές του χιτώνα της μορφής, στερεω-

νόταν με μολυβδοχόηση μέσα σε ορθογώνια υποδοχή 

του κιονοκράνου. Το τελευταίο συνδεόταν με τον κί-

ονα με ένα κυλινδρικό άνοιγμα στο κέντρο του. Το 

τεύματος και έπεσε στη μάχη του Μαραθώνα (490 

π.Χ.). Τον καθοριστικό του ρόλο στη λήψη απόφα-

σης για τη σύγκρουση με τους Πέρσες στον Μαρα-

θώνα και τον ηρωισμό του στη μάχη μνημονεύουν οι 

φιλολογικές πηγές. 

Ηρόδοτος VI, 109-11.114

«...ως δέ δίχα τε εγίνοντο και ενίκα η χείρων τών 

γνωμέων, ενθαύτα ήν γαρ (ο Καλλίμαχος) ενδέκατος 

ψηφιδοφόρος ο των κυάμων λαχών Αθηναίων πολε-

μαρχέειν» ... «ήν δέ τότε πολέμαρχος Καλλίμαχος 

Αφιδναίος, προς τούτον ελθών Μιλτιάδης έλεγε τάδε¨ 

Εν σοί νυν Καλλίμαχε, εστί ή καταδουλώσαι Αθήνας 

ή ελευθέρας ποιήσαντα μνημόσυνον λιπέσθαι ες τον 

άπαντα ανθρώπων βίον... ταύτα λέγων ο Μιλτιάδης 

Τ

TΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ (490-489 π.Χ.)TΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ (490-489 π.Χ.)
Χριστίνα Βλασσοπούλου

Αρχαιολόγος της Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Yδατογραφίες των θραυσμάτων του κιονοκράνου του μνημείου του Καλλιμάχου. Ch. Hansen, 1836. The Royal Danish Academy of Fine Arts. 
Architectural Drawings Collection (KArk 14972, 1496)

TΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ (490-489 π.Χ.)TΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ (490-489 π.Χ.)

Το μνημείο του Καλλιμάχου: Γραφική αποκατάσταση του Μ.Κορρέ Το μνημείο του Καλλιμάχου εκτεθειμένο στο Μουσείο της Ακρόπολης
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μπέρασμα ότι το άγαλμα είναι μια Νίκη, που συνδέε-

ται με την πολεμική υπόσταση της θεάς και αναγγέλει 

τη νίκη στον Μαραθώνα. 

Το μνημείο ανιδρύθηκε σε περίοπτη θέση, στο ανα-

τολικό πέρας της οδού που διασχίζει την Ακρόπολη, 

βορειονατολικά του «Προπαρθενώνα» (του προκατό-

χου του κλασικού ναού, που άρχισε να κτίζεται μετά 

τη νίκη και παρέμεινε ημιτελής). Καταστράφηκε από 

τους Πέρσες εισβολείς κατά την πυρπόληση της Ακρό-

πολης, το 480 π.Χ. 

Το μνημείο, ανασυναρμολογημένο για πρώτη φορά 

ώστε να πλησιάζει την αρχική του μορφή, εκτίθεται 

στο Μουσείο της Ακρόπολης από τον Οκτώβριο του 

2010 με την ευκαιρία του εορτασμού των 2500 χρόνων 

από τη Μάχη του Μαραθώνα. Η ανασυναρμολόγηση 

του γλυπτού έγινε από τους συντηρητές του Εργαστη-

ρίου Γλυπτών του Μουσείου Δ. Μαραζιώτη και Κ. Βα-

σιλειάδη με τη συνεργασία της υπογράφουσας. 

Το ανεπανάληπτο αυτό αναθηματικό σύνολο ασφα-

λώς θα εντυπωσίαζε τον αρχαίο προσκυνητή του ιε-

ρού της Αθηνάς, όπως και τον σημερινό επισκέπτη 

του Μουσείου της Ακρόπολης.

Αρχαίες πηγές

Ηρόδοτος, Ιστορίαι 6.109. 6.114. 

Πλίνιος Νaturalis Historia 35.57. 

Πλούταρχος Questiones Convivales 1.10.3

Πλούταρχος Vitae Parallelae, Comparatio Aristeidis et 

Catonis 2.1.

Πλούταρχος De Gloria Atheniensium 347 D.

Πλούταρχος Parallela Minora 305.B.

M.A. Polemon Soph. Declamationes 1.5. 1.7. 1.27. 2.2. 2.6. 

2.10-11. 1.21-22. 2.25. 2.28. 2.31. 

Παυσανίας Ελλάδος Περιήγησις 1.15.3.

Aίλιος Αριστείδης De Natura Animalium, 7.38.

Διογένης Λαέρτιος 1.56.

Ιμέριος 2. 10. 

Σούδα s.v. Καλλίμαχος, s.v. Ιππίας.

προσκτάται τόν Καλλίμαχον» «τού μέν δεξιού κέρατος 

ηγέετο ο πολέμαρχος [ Καλλίμαχος] ...» «εν τούτω τω 

πόνω ο πολέμαρχος [Καλλίμαχος] διαφθείρεται, ανήρ 

γενόμενος αγαθός». 

[«ενώ υπήρχε διχογνωμία [των 10 στρατηγών] και 

επικρατούσε η χειρότερη άποψη, (ο Καλλίμαχος) 

εκλεγμένος διά λαχνού πολέμαρχος χρησιμοποίησε 

την ενδέκατη ψήφο του»... «Ήταν τότε πολέμαρχος 

ο Καλλίμαχος ο Αφιδναίος, προς τον οποίο προσήλθε 

ο Μιλτιάδης και είπε τα εξής: Από σένα Καλλίμαχε 

τώρα εξαρτάται ή να υποδουλωθεί η Αθήνα ή να κα-

ταστεί ελεύθερη, αφήνοντας μνημείο παντοτινό στους 

ανθρώπους... Με αυτά τα λόγια ο Μιλτιάδης προσε-

ταιρίστηκε τον Καλλίμαχο...» « επικεφαλής του δεξιού 

κέρατος ήταν ο πολέμαρχος [Καλλίμαχος]» «...σε αυτή 

τη συμπλοκή ο πολέμαρχος [Καλλίμαχος] σκοτώθηκε 

αφού πολέμησε γενναία...»].

Στην τοιχογραφία της μάχης του Μαραθώνα που 

κοσμούσε την Ποικίλη Στοά της Αγοράς, έργο των 

ζωγράφων Μίκωνος και Παναίνου (475-450 π.Χ.), 

εξέχουσα θέση ανάμεσα στους μαχητές είχαν ο Καλ-

λίμαχος, ο Μιλτιάδης και ο Κυνέγειρος. 

Στη νότια ζωφόρο του ναού της Αθηνάς Νίκης πι-

θανόν απεικονιζόταν ο θάνατος του Καλλιμάχου στο 

αποφασιστικό στάδιο της μάχης, οπότε το όνομα του 

ηρωικού πολέμαρχου συνδέθηκε άρρηκτα με τη νίκη 

στην υστερότερη αθηναϊκή παράδοση. 

Το έργο έχει θεωρηθεί ως ιδιωτικό αφιέρωμα, που 

έγινε για λογαριασμό του Καλλίμαχου μετά τον θάνατό 

του από το οικογενειακό ή φιλικό του περιβάλλον, ή, 

σύμφωνα με άλλη άποψη, ως δημόσιο μνημείο προς 

τιμήν του ηρωικού πολέμαρχου. Αμφιλεγόμενη είναι 

και η ερμηνεία του αγάλματος ως αγγελιαφόρου των 

θεών (Νίκη ή Ίρις). 

Το μέγεθος του μνημείου, το συνολικό ύψος του 

οποίου υπολογίζεται σε 5,00 μ. περίπου, και η σχέση 

του με την ιστορική συγκυρία συνηγορούν ότι το αφι-

έρωμα έγινε εκ μέρους της πολιτείας για να μνημο-

νεύσει από κοινού τον ηρωικό νεκρό και τη νίκη των 

Αθηναίων υπέρ όλων των Ελλήνων. H τοποθέτησή 

του, το 490/489 π.Χ., στο ιερό της Αθηνάς, προς την 

οποία απευθύνεται το επίγραμμα, μας οδηγεί στο συ-

TΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ (490-489 π.Χ.)TΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ (490-489 π.Χ.) TΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ (490-489 π.Χ.)TΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ (490-489 π.Χ.)
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τον ως ίδιαν αυτών οικίαν· και επειδή το νομίζουσιν 

ως προσκυνητήριον τόσον οι Ευρωπαίοι καθώς και τα 

λοιπά έθνη των απίστων, των ονομαζομένων χριστια-

νών, το υπερασπίζουσι». 

(*) Περίληψη διαλέξεως του Ε. Σκιαδά στο Μουσείο Ακρόπο-

λης στις 9 Δεκεμβρίου 2010. 

Κι ενώ το σύνολο σχεδόν της βιβλιογραφίας παρουσιά-

ζει τον Φαβιέρο και τους λοιπούς Φιλέλληνες ως τους 

σωτήρες της Ακρόπολης και του Ελληνικού Έθνους, 

δεν λείπει και η αντίθετη άποψη που κάνει λόγο για 

τυχοδιωκτισμό και για ανθρώπους που δεν σεβάστη-

καν το μνημείο της Ακρόπολης. Βεβαίως, οι αναφορές 

αυτές, που θεωρούνται βιβλιογραφικά μεμονωμένες, 

χρήζουν και επιφυλακτικής αντιμετώπισης, καθώς τα 

ιστορικά τεκμήρια αποδεικνύουν πως οι Φιλέλληνες 

είχαν απόλυτη συνείδηση του χρέους τους να διαφυ-

λάξουν τους θησαυρούς της Ακρόπολης. Άλλωστε, τα 

λόγια του ίδιου του Κιουταχή, του πολιορκητή της 

Ακρόπολης, αποδίδουν την πραγματική εικόνα του 

πως αντιμετώπιζαν οι ξένοι την Ακρόπολη: «Τούτο το 

φρούριο, επειδή είναι τόπος παλαιότατος, και παλαι-

όθεν εβγήκαν εξ αυτού του τόπου πολλοί περιβόητοι 

φιλόσοφοι και το οποίο έχει έργα τέχνης προκαλούν 

θαυμασμόν εις τους πεπαιδευμένους Ευρωπαίους, διά 

τούτο όλοι οι Ευρωπαίοι θεωρούσι το φρούριον τού-

ν κάποιος επιθυμεί να μελετήσει την ιστορία 

του ελληνικού Έθνους, αρκεί να παρακολου-

θήσει την ιστορία της Ακρόπολης. Το μνημείο αυτό, 

που αποτελεί την απόδειξη του μέγιστου πολιτισμού 

από την εποχή των Πελασγών και των πρώτων κα-

τοίκων των Αθηνών έως τις μέρες μας, κουβαλά ίχνη 

κάθε ιστορικής περιόδου. Πρόκειται για αυθύπαρκτη 

οντότητα και τα «απομνημονεύματά» της αποτελούν 

πολύτιμη πηγή ανασύνθεσης της Ιστορίας.

Έτσι και κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστα-

σης η Ακρόπολη διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο, 

καθώς υπήρξε ο αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας 

των τριών πολιορκιών που έγιναν σε αυτήν, η πρώτη 

τον Απριλίου του 1821, η δεύτερη τον Νοέμβριο του 

1821 και η τρίτη τον Αύγουστο του 1826.

Και ενώ πλήθος ερευνητών έχει ασχοληθεί με αυτήν 

την περίοδο, ωστόσο παραμένουν άγνωστες κάποιες 

ιστορικές πτυχές της. Μία από αυτές είναι και ο ρό-

λος των Φιλελλήνων, με επικεφαλής τον Λιβιέρ Βου-

τιέ και τον Κάρολο Φαβιέρο, που ήρθαν για να υπε-

ρασπιστούν την Ακρόπολη και τους Ελληνες.

Ένα σημαντικό, λοιπόν, τμήμα των Φιλελλήνων, που 

βρέθηκαν να υπηρετούν υπό τον Φαβιέρο, έφθασαν 

στην Ελλάδα έπειτα από οργανωμένη προετοιμασία, 

καθώς στρατολογήθηκαν από τα ελληνικά κομιτάτα, 

από συλλόγους και οργανώσεις, πολλές από τις οποίες 

ήταν στημένες στα πρότυπα του Καρμποναρισμού και 

του Τεκτονισμού, με πρόσημο το τρίπτυχο «Ελευθε-

ρία-Ισότης-Αδελφότης». Μία τέτοια περίπτωση, και 

μάλιστα δημοσιευμένη, αποτέλεσε η οργάνωση «Αδελ-

φοί του Απόλλωνα» στην Κόρινθο. 

Εκείνο όμως που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον 

και λίγοι γνωρίζουν είναι ο εντοπισμός του αρχείου 

των «Θετών Τέκνων της Σπάρτης» από τον Χρίστο 

Ριζόπουλο στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων, 

που αποτελεί μια νέα βάση για τη θεώρηση του Φι-

λελληνισμού, καθώς αποδεικνύει την ύπαρξη έτερου 

αντίστοιχου σχηματισμού, που έδρασε υπό την ονο-

μασία «Θετά Τέκνα της Σπάρτης και των Αθηνών», 

συμμετείχε στην Πολιορκία της Ακροπόλεως υπό τον 

Φαβιέρο και πραγματοποίησε συνεδριάσεις. Επρόκειτο 

για μια εκστρατευτική και πολυεθνική ομάδα –κυρίως 

στρατιωτικών– στην οποία συμμετείχαν Γάλλοι, Ιταλοί, 

Ελβετοί και Γερμανοί εθελοντές. Το πιο εντυπωσιακό, 

δε, είναι ότι επικεφαλής αυτής της κίνησης δεν ήταν 

ο Φαβιέρος, αλλά ο άγνωστος μέχρι σήμερα Ιωάννης 

Αλέξανδρος Κύριλλος Ζαστέν. 

Είναι μακρύς, επίσης, ο δρόμος και για την αποκάλυψη 

των ονομάτων εκείνων, που έπεσαν στις πολιορκίες 

της Ακρόπολης. Εκτός από τον κατάλογο που περι-

λαμβάνει ο Δ. Σουμερλής στην Ιστορία του, οι πίνακες 

που διασώζονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας 

με μέλη της οργάνωσης «Θετά Τέκνα της Σπάρτης και 

των Αθηνών», αναφέρουν τα ονόματα Jean Francois 

de Clement και Rigal από τη Μασσαλία.

ΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ*
ΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ*
Ελευθέριος Σκιαδάς, Δημοσιογράφος-Ιστορικός, Αντιδήμαρχος Αθηναίων

ΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ*
ΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ*

Α

Γάλλοι αξιωματικοί μεταξύ των στρατιωτών του Δημητρίου Υψηλάντη. 
Επιχρωματισμένη λιθογραφία του Fromant

Η κατάληψη του Σερπεντζέ από τους Έλληνες στη διάρκεια της δεύτερης 
πολιορκίας της Ακρόπολης από τις δυνάμεις των επαναστατημένων. Υδα-
τογραφία σε χαρτόνι των Π. Ζωγράφου και Ι. Μακρυγιάννη

Κάρολος Φαβιέρος

Η «Πολιορκία των Αθηνών» από τον Κιουταχή κατά τα έτη 1826-1827. Υδατογραφία σε χαρτόνι των Π. Ζωγράφου - Ι. Μακρυγιάννη
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τον Alexandre Grandozzi, στο βιβλίο «Μια ορισμένη 

αίσθηση της Ελλάδας», η Jacqueline de Romilly το-

νίζει την πίστη της στις αιώνιες αξίες του ελληνικού 

πολιτισμού. «Διαβάστε Θουκυδίδη», έλεγε, «στα αρ-

χαία κείμενα βρίσκει κανείς τις απαντήσεις στα σπου-

δαιότερα θέματα». 

Η αδιάκοπη προσφορά της Jacqueline de Romilly στα 

ελληνικά γράμματα αναγνωρίστηκε με την εκλογή 

της, ως αντεπιστέλλον μέλος, στην Ακαδημία Αθη-

νών. Τιμήθηκε με το Βραβείο Ωνάση (1995) και τον 

ίδιο χρόνο με Προεδρικό Διάταγμα πολιτογραφή-

θηκε Ελληνίδα.

H Jacqueline de Romilly έγραψε περισσότερα από εί-

κοσι βιβλία για την αρχαιότητα και άλλα πιο προσω-

πικά, αναμνήσεις και σκέψεις από την ζωή της. 

σει στους μαθητές της και στους αναγνώστες της την 

αγάπη της για την αρχαιότητα. Πίστευε ότι με την 

εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών 

μπορεί κανείς να αντιληφθεί την αληθινή σημασία 

των λέξεων, τη γέννηση της λογικής επιχειρηματο-

λογίας, την οργάνωση του λόγου και της σκέψεως. Η 

ίδια ήταν βαθύς γνώστης του ελληνικού κόσμου και 

πάντοτε τόνιζε την ευγνωμοσύνη πού ένοιωθε προς 

το λίκνο της δημοκρατίας. Υπερασπίστηκε με πά-

θος την κλασική παιδεία και τον ανθρωπισμό, έτσι 

όπως προκύπτει από τον Όμηρο και τα αρχαία κεί-

μενα και αποτελεί την καίρια ιδέα της ανθρώπινης 

ύπαρξης και συνύπαρξης. Με τα πολυάριθμα έργα 

της θέλησε να αναδείξει τη σημασία του αρχαίου ελ-

ληνικού πολιτισμού και τη θεμελιακή του θέση στον 

ευρωπαϊκό πολιτισμό, στην «πολιτική ελευθερία του 

υπεύθυνου πολίτη». Mε τον θάνατο της Jacqueline de 

Romilly σίγησε μια φωνή που μας θύμιζε την ελλη-

νικότητά μας (grécité), έγραψε η γαλλική εφημερίδα 

Le Monde (21 Δεκεμβρίου 2010). Στον διάλογο με 

Ο Σύνδεσμος «Φίλοι της Μαριούπολης» 
και το έργο του

Την περασμένη χρονιά η «Ένωση Φίλων Ακροπό-

λεως» δώρισε τον Αρχαιολογικό Οδηγό «Ακρόπολη 

και Μουσείο» που είχε εκδώσει, στα ελληνικά και στα 

αγγλικά, σε φορείς και άτομα. Στο τεύχος 20 του ενη-

μερωτικού δελτίου Ανθέμιον δίνονται τα ονόματα των 

αποδεκτών. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Σύνδεσμος «Φί-

λοι της Μαριούπολης», στον οποίο δωρήθηκαν 1.050 

ελληνικά αντίτυπα.

Ο Σύνδεσμος «Φίλοι της Μαριούπολης» ιδρύθηκε υπό 

την αιγίδα του Δήμου Ψυχικού. Είναι ένα Μη Κερδο-

σκοπικό Σωματείο αναγνωρισμένο από το Πρωτοδι-

κείο Αθηνών. Σκοπός του είναι η δραστηριοποίηση 

του Ελληνισμού της Αζοφικής και ειδικότερα η εκ-

μάθηση της ελληνικής γλώσσας στους Έλληνες της 

περιοχής.

Οι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στην Αζοφική, όταν 

εγκατέλειψαν την Κριμαία για να αποφύγουν τον 

εξισλαμισμό που ήθελαν να τους επιβάλλουν οι Τά-

ταροι. Σήμερα είναι εγκατεστημένοι στην πόλη της 

Μαριούπολης και σε 48 χωριά με σχεδόν αμιγείς ελ-

ληνικούς πληθυσμούς.

Στην εποχή του Στάλιν, όταν έγιναν οι διωγμοί κατά 

των μειονοτήτων, εξασκήθηκε πίεση για να ξεχάσουν 

τη γλώσσα τους. Έτσι σήμερα μιλάνε ελληνικά μόνον  

οι ηλικιωμένοι και μάλιστα με το Μαριοπουλίτικο ιδί-

ωμα. Είναι όμως εντυπωσιακή η επιθυμία των νέων 

να μάθουν την ελληνική γλώσσα.

Στη Μαριούπολη υπάρχει κρατικό Πανεπιστήμιο, το 

οποίο έχει δύο έδρες Νεοελληνικής Φιλολογίας και 

το διδακτορικό της με θέμα τον Θουκυδίδη και τον 

Αθηναϊκό ιμπεριαλισμό. Η εργασία της αυτή της ανοί-

γει τον δρόμο για την Σορβόννη, όπου από το 1957 

διδάσκει την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, ενώ 

πολλαπλασιάζει τις δημοσιεύσεις της για τον Θουκυ-

δίδη φυσικά, τον οποίο μεταφράζει και εκδίδει μαζί 

με δύο συνεργάτες της σε 5 τόμους, αλλά και για τους 

τραγικούς και την ιστορία των ιδεών. 

Η εκπληκτική σταδιοδρομία της καταλύει πολλά αν-

δρικά προπύργια. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα καθηγή-

τρια στο Collège de France, όπου από το 1973 ως και 

το 1984 κατείχε την έδρα «Η Ελλάδα και η διαμόρ-

φωση μιας ηθικής και 

πολιτικής σκέψης» 

και η πρώτη γυναίκα 

που εξελέγη ακαδη-

μαϊκός στην Ακαδη-

μία Επιγραφών και 

Γραμμάτων, το 1975. 

Στη Γαλλική Ακαδη-

μία εξελέγη το 1988, 

δεύτερη γυναίκα μετά 

την Marguerite Your-

cenar. Η ίδια, πάντο-

τε νηφάλια, χωρίς κα-

μιά ματαιοδοξία, έλε-

γε για τις επιτυχίες της, ότι είχε την τύχη να ανήκει 

στην γενιά αυτών των γυναικών για τις οποίες όλες 

οι πόρτες ήταν ανοικτές.

H Jacqueline de Romilly ήταν ένας άνθρωπος με αρ-

χές, που κράτησε μέχρι τέλους ακέραιη την περιέργεια 

και τη δίψα για μάθηση. Αγνόησε την αναπηρία της 

(σταδιακή απώλεια της όρασής της), έγραφε μέχρι 

τα βαθιά γεράματα τις επιστολές της με το χέρι και 

απεστήθιζε κείμενα, που άφηνε να της διαβάζουν. 

Ανεφέρετο στον Πελοποννησιακό Πόλεμο σαν σε 

κάτι τελείως δικό της και γνώριζε κάθε παράγραφο 

του κειμένου του Θουκυδίδη. «Έκανα παρέα με τον 

Περικλή», συνήθιζε να λέει.

H Jacqueline de Romilly ήταν υπέρμαχος των αν-

θρωπιστικών σπουδών (humanités) και ο αγώνας 

της μέχρι το τέλος της ζωής της ήταν να μεταβιβά-

γαλλίδα Jacqueline de Romilly (το γένος David) 

εξέχουσα ελληνίστρια της εποχής μας με διε-

θνή αναγνώριση, απεβίωσε στις 18 Δεκεμβρίου 2010 

στη Boulogne – Billancourt σε ηλικία 97 ετών, σχεδόν 

τυφλή. Γεννήθηκε στη Chartres στη Γαλλία στις 26 

Μαρτίου 1913. Ο πατέρας της, καθηγητής της Φιλο-

σοφίας, σκοτώθηκε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και 

την ανέθρεψε η μυθιστοριογράφος μητέρα της Jeanne. 

Στα 17 της χρόνια κερδίζει στο Concours Général (δι-

αγωνισμός μεταξύ αριστούχων), πρώτη χρονιά που 

επιτρέπεται να λάβουν μέρος γυναίκες, το α΄ βρα-

βείο στα λατινικά και το β΄ βραβείο στα αρχαία ελ-

ληνικά. Ο τύπος εκ-

θειάζει τη νεαρή μα-

θήτρια, η οποία ανέ-

φερε μέχρι το τέλος 

της ζωής της αυτό το 

γεγονός ως το σπου-

δαιότερο της ζωής 

της. Όλοι χαιρέτισαν 

την επιτυχία αυτή της 

Jacqueline David σαν 

μια νίκη του φεμινι-

σμού (1930). Στα 20 

της χρόνια εισάγεται 

στην École Normale 

Supérieure της Sèvres και από το 1936 αρχίζει μια στα-

διοδρομία διδασκαλίας, η οποία διήρκεσε πάνω από 

μισό αιώνα. Ενώ διδάσκει στο λύκειο της Bordeaux 

μαζί με τον άνδρα της, Michel Worms de Romilly, τον 

οποίο παντρεύτηκε την άνοιξη του ’40, γίνεται θύμα 

της δίωξης που υφίστανται οι Γάλλοι εβραϊκής κα-

ταγωγής και στερείται του δικαιώματος διδασκαλίας. 

Αυτό που η ίδια βιώνει ως «ατίμωση» (déshonneur) 

την σπρώχνει στα λυτρωτικά μαθήματα της ηθικής 

του Θουκυδίδη. Ο σεβασμός προς τους θεούς και την 

Πολιτεία, η έννοια της ελευθερίας και η αντιμετώπιση 

των δυσκολιών με διαύγεια, χαλκεύουν μια θέληση για 

ζωή, που αποδεικνύεται σωτήρια γι’ αυτήν.

Μετά το τέλος του πολέμου η Jacqueline de Romilly 

(αυτό το όνομα θα διατηρήσει και μετά το διαζύγιο 

της) ξαναρχίζει τη διδασκαλία και το 1947 παίρνει 

Άννα Μαλικούρτη, Αρχαιολόγος, Γενική Γραμματέας της ΕΦΑ

ΜΝΗΜΗ JACQUELINE DE ROMILLY
(1913-2010)
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ΜΝΗΜΗ JACQUELINE DE ROMILLY
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Η

Η Jacqueline de Romilly 

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν
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ματα, οι τόνοι, τα πνεύματα, τα πάντα διαβάζονται 

ανέτως, όπως τα γράμματα κρατούμενης εφημερίδος 

εις τα χέρια σας. Είναι η εντελής Ελληνική των πά-

ντων εις τα πάντα: Σαφήνεια».

«Είναι μία μόνη γραμμή καμπύλη. Παντού μία απλου-

στάτη, μαλακωτάτη καμπύλη, υγρά και φευγαλέα σαν 

τας μεγάλας και ηρέμους αναπνοάς της θαλάσσης, σαν 

τα μεγάλα ήμερα κύματα, παράγουσα μίαν βαθυτάτην 

αισθητικήν ηδονήν».

«Μία λοιπόν γραμμή καμπύλη σαφεστάτη, απλου-

στάτη, ηδονικωτάτη, αρμονικωτάτη, μουσικωτάτη, 

με μίαν αιθεριωτάτην ευγένειαν και ένα μέθυ μελαγ-

χολίας, παραλλάσσουσα εις κάθε βήμα, όσον παραλ-

λάσσει το έν κύμα από το άλλο».

Αποσπάσματα από την «Ελληνική γραμμή» (1903)

Φειδίας Μπουρλάς

Από τις εκδηλώσεις της ΕΦΑ

Εκδρομή στην Ελευσίνα 
(20 Φεβρουαρίου 2010)

Φαίνεται ότι η Ελευσίνα και τα Μυστήρια της εξα-

σκούν ακόμη γοητεία. Έτσι εξηγείται η προθυμία των 

μελών μας να συμμετάσχουν στην εκδρομή που ορ-

γάνωσε η ΕΦΑ το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου. Τελικά 

δημιουργήθηκε μια μεγάλη ομάδα (περί τα 60 άτομα), 

η οποία όμως, χάρη στη πειθαρχία και την σιωπή που 

επεκράτησε, μπόρεσε να κινηθεί άνετα στον αρχαιο-

λογικό χώρο και να απολαύσει τον χαρισματικό λόγο 

της αρχαιολόγου-επιμελήτριας του χώρου κας Πόπης 

Παπαγγελή. Παθιασμένη με το αντικείμενο της η κα 

Παπαγγελή μπόρεσε να μεταδώσει σε όλους τον εν-

θουσιασμό της και τις γνώσεις της. Αρχίζοντας από 

το λεωφορείο, στο οποίο μας συνόδευσε, έκανε την 

απαραίτητη εισαγωγή στη μυθολογία της Ελευσίνας, 

στη σειρά των τελετών των Μυστηρίων, καθώς και 

στην τοπογραφία της Ιεράς Οδού. Είδαμε το Ιερό της 

Αφροδίτης, την αρχαία λίμνη των Ρυτών, τα λείψανα 

Οι δραστηριότητες του Συνδέσμου καλύπτονται οι-

κονομικά από τις συνδρομές και τις χορηγίες των με-

λών του, ανάλογα βέβαια με την οικονομική δυνατό-

τητά τους.

Αρωγός στις προσπάθειες αυτές έρχεται και η Βουλή 

των Ελλήνων, η οποία καλύπτει τα έξοδα τριών σχο-

λείων και τα έξοδα μετακίνησης των 35 παιδιών και 

των συνοδών τους που φιλοξενούνται στην Ελλάδα.

Πέραν των παραπάνω ο Σύνδεσμος δραστηριοποιή-

θηκε τελευταία και σε περιοχές εκτός Ελλάδος, όπου 

διδάσκεται η ελληνική γλώσσα (Βόρεια Ήπειρος, Μο-

ναστήρι στη Fyrom).

Άννα Μανουηλίδου 
 

Ο Περικλής Γιαννόπουλος για την Ακρόπολη
-100 χρόνια από τον θάνατό του

Φέτος συμπληρώθηκαν εκατό χρόνια από τον θά-

νατο του Περικλή Γιαννόπουλου (8-4-1910). Ας θυ-

μηθούμε τι γράφει για τον Παρθενώνα, το «φυσικόν 

άνθος θαυμάσιον» της Ακροπόλεως και της αττικής 

γης και για την «ελληνική γραμμή», τη λυγερή αρμο-

νική καμπύλη 

«Τώρα, στρέψατε τα νώτα προς τον δύοντα ήλιον και 

παρατηρήσατε την κατάφωτον Ακρόπολιν. Παρα-

τηρήσατε τον αναβαίνοντα λόφον με τα πεύκα του, 

τας ελαίας, τους αθανάτους, τας παραμικροτέρας 

γραμμάς. Παρατηρήσατε την φεύγουσαν καμπυλωτήν 

πλευρά των ροδοπετάλων βράχων από την θύραν της 

προς το θέατρον του Ηρώδου και πέραν· τα πάντα 

φέγγουν σαν γράμματα Βαλτάσαρ. Παρατηρήσατε τα 

Προπύλαια, τον φαινόμενον Παρθενώνα –ένα καλ-

λιτεχνικόν έργον, άνθος φυσικόν θαυμάσιον, εναρμο-

νιζόμενον και εκφράζον αυτήν– τα πάντα φέγγουν, 

λάμπουν. Και δεν φαίνονται όσον εφαίνοντο, διότι ο 

καιρός ερροκάνισεν, η βροχή εξέπλυνε τα χρώματα, 

το πλήγωμα εχόνδρυνεν, ενίσχυσε τας γραμμάς. φα-

ντασθήτε ότι είσθε εις τα Προπύλαια· φαντασθήτε ότι 

έχετε ενώπιόν σας οιονδήποτε τωρινόν οικοδόμημα. 

Όλαι αι αρχιτεκτονικαί και γλυπτικαί λεπτομέρειαι, 

αι περίοδοι, αι φράσεις, αι λέξεις, αι τελείαι, τα κόμ-

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Κάθε καλοκαίρι με ενέργεια του Συνδέσμου μετεκπαι-

δεύονται κάποιοι δάσκαλοι των σχολείων στα θερινά 

προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Σύν-

δεσμος καλύπτει έξοδα διαμονής και διατροφής τους 

στην Αθήνα. Επίσης ο Σύνδεσμος επί 7 καλοκαίρια, 

από το 2003 μέχρι και το 2010, (με εξαίρεση το 2004 

λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων), έφερε 35 μαθητές 

με 5 δασκάλους στην Ελλάδα, που φιλοξενήθηκαν 

σε κατασκηνώσεις της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών τον 

πρώτο χρόνο και του Δήμου Αθηναίων τα επόμενα 

έτη. Η επιλογή των μαθητών γίνεται πάντα με σχε-

τικό διαγωνισμό, πράγμα που αποτελεί πρόκληση για 

μεγαλύτερη επιμέλεια στα μαθήματά τους.

Ο Σύνδεσμος ενισχύει επίσης κάθε δραστηριότητα, 

που αναπτύσσεται στην περιοχή και αφορά τον Ελ-

ληνισμό και την Ορθοδοξία. Ενδεικτικά αναφέρεται η 

οικονομική ενίσχυση για την αποπεράτωση του Ιερού 

Ναού του Αγ. Γεωργίου στον Σαρτανά.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες γίνονται μετά από συ-

νεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο συ-

μπαρίσταται θερμά.

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

μορφώνει δασκάλους. Το ΥΠΕΠΘ έχει αποσπάσει 

στο Πανεπιστήμιο Έλληνες εκπαιδευτικούς. Ελλη-

νικά σχολεία όμως δεν υπάρχουν στην Ουκρανία παρά 

μόνο στο Κίεβο για κλασικές σπουδές.

Την ανάγκη για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 

προσπαθούν να καλύψουν διάφοροι φορείς μεταξύ των 

οποίων και ο Σύνδεσμος «Φίλοι της Μαριούπολης». 

Υπό την αιγίδα του διδάσκονται τα ελληνικά στην 

περιοχή από δεκαετίας σε δεκατρία σχολεία. Τρία 

από αυτά τα σχολεία χρηματοδοτεί η Βουλή των Ελ-

λήνων, ένα (το μεγαλύτερο) ο Δήμος Ψυχικού και τα 

υπόλοιπα ιδιώτες χορηγοί, μέλη του Συνδέσμου. Το 

πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει ένα τετράωρο 

δύο φορές την εβδομάδα, στο οποίο εκτός από την 

εκμάθηση της γλώσσας διδάσκονται και μαθήματα 

ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

Ο Σύνδεσμος πληρώνει δασκάλους και οδοιπορικά για 

την τυχόν μετακίνησή τους, αγοράζει βιβλία και εξο-

πλίζει τα σχολεία με διάφορα εποπτικά και άλλα μέσα, 

όπως λ.χ. χάρτες, σημαίες, κασέτες και οτιδήποτε 

άλλο θα μπορούσε να συμβάλλει στο σκοπό αυτό.

Μαθητές και δάσκαλοι από Μαριούπολη, Βόρειο Ήπειρο και Μοναστήρι κατά την επίσκεψή τους στη Βουλή των Ελλήνων το καλοκαίρι του 2010 
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ώνας) βλέπει κανείς τις μακρόστενες ορθογώνιες βά-

σεις των δύο Μεγάλων Καρυατίδων, που έφεραν στο 

κεφάλι τις κύστεις με τα ιερά αντικείμενα και οι οποίες 

υπεβάσταζαν την Πύλη. Ακριβώς μπροστά σώζεται 

τμήμα της παλαιάς Ιεράς οδού με το γνωστό έξαρμα 

βράχου, την «αγέλαστο πέτρα», κάθισμα όπου η Δή-

μητρα θρηνούσε την Κόρη της. Δεξιά φαίνεται μικρός 

τετράγωνος ναός, το Πλουτώνιο και το Σπήλαιο, από 

όπου γινόταν η επικοινωνία με τον Κάτω Κόσμο. Από 

τα Μικρά Προπύλαια μέσω της Ιεράς Οδού εισερχό-

ταν κανείς στο περίφημο Τελεστήριο, το κυρίως κτή-

ριο συγκέντρωσης των μυημένων πιστών, μια μεγάλη 

υπόστυλη αίθουσα με 42 κίονες και 6 εισόδους. Στο 

κέντρο υπήρχε το ανάκτορο ή άδυτο στο οποίο ει-

σήρχοντο μόνο οι ιεροφάντες (από το γένος των Ευ-

μολπιδών και το γένος των Κηρύκων). Στο φρύδι του 

λόφου ένα διατείχισμα χώριζε την Ακρόπολη από το 

Ιερό της Δήμητρας. Εκεί υπάρχει το βυζαντινό εκκλη-

σάκι της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας (προφανής 

ο συσχετισμός με την αρχαία θεά).

Η ξενάγηση συνεχίστηκε στο μικρό αρχαιολογικό 

Μουσείο, το οποίο υπέστη ζημιές από τους πρόσφα-

τους σεισμούς. Αν και μικρό, περιέχει σπουδαιότατα 

ευρήματα όπως: τον περίφημο Πρωτοαττικό αμφορέα 

της Ελευσίνας του 670 π.Χ. από το Δυτικό Νεκροτα-

φείο, με την παράσταση τύφλωσης του Πολυφήμου, 

τη Φεύγουσα Κόρη από την Ιερά οικία του 490-480 

π.Χ., το άγαλμα της Δήμητρας της Ελευσίνας, πρω-

του μεσαιωνικού πύργου για την ανέγερση του οποίου 

χρησιμοποιήθηκαν αρχαία λευκά μάρμαρα (εξ ου και 

Ασπρόπυργος) και τη Γέφυρα πάνω από τον Ελευσι-

νιακό Κηφισό, ρωμαϊκής κατασκευής, όπου ανταλ-

λάσσονταν τα σκώμματα μεταξύ των Μυστών και του 

πλήθους που τους ανέμενε κατά την επιστροφή τους 

από την Ελευσίνα, την 7η ημέρα των Μυστηρίων (οι 

περίφημοι «Γεφυρισμοί»).

Φθάνοντας στον αρχαιολογικό χώρο (οι ανασκαφές 

άρχισαν το 1892 από την εν Αθήναις Αρχαιολογική 

Εταιρεία) αρχίσαμε την ξενάγηση από τον Βωμό, ρω-

μαϊκής εποχής, με την μεγάλη εσχάρα για τα σφάγια-

χοιρίδια προς τους χθονίους θεούς. Εκεί διακρίνεται 

και η αψίδα από τη γεωμετρική φάση του Ναού της 

Προπυλαίας Αρτέμιδος. Μέσω της πλακόστρωτης 

ρωμαϊκής αυλής του 2ου μ.Χ. αιώνα, όπου και το τρί-

στρατο (προς το λιμάνι, τα Μέγαρα και την Αθήνα), 

επισκεφθήκαμε τα Μεγάλα και τα Μικρά Προπύ-

λαια και θαυμάσαμε τα διάσπαρτα μέλη (τρίγλυφα, 

μετόπες κ.λπ.). Είδαμε το Καλλίχορο Φρέαρ του 6ου 

π.Χ. αιώνα, εποχής Πεισιστράτου, τη ρωμαϊκή δε-

ξαμενή, έργο του Αδριανού, ο οποίος μυήθηκε στα 

Ελευσίνια Μυστήρια το 125 μ.Χ. και έδειξε μεγάλη 

εύνοια στο Ιερό θεμελιώνοντας και υδραγωγείο, κα-

θώς και το μακρύ παράξενο κτίσμα, προφανώς σιρό, 

όπου συγκεντρωνόταν το σιτάρι, προσφορά στη θεά 

Δήμητρα, από όλες τις πόλεις της Ελλάδας και της 

Μικράς Ασίας. Στα Μικρά Προπύλαια (1ος μ.Χ. αι-

τότυπο έργο του Αγοράκριτου του 5ου αι.π.Χ. ωραιό-

τατο δείγμα του Πλούσιου Ρυθμού, τις Λεκανηφόρες 

Κόρες, αρχαϊστικά αγάλματα των ρωμαϊκών χρόνων, 

άγαλμα Αντίνοου και έναν Λέβητα με οστά τυλιγμένα 

σε ύφασμα από λινάρι του 5ου π.Χ. αιώνα, από τα 

λίγα υφάσματα που λόγω μικροκλίματος διασώθηκε σε 

τόσο καλή κατάσταση. Τα υπόλοιπα εκθέματα ήταν 

αγγεία διαφόρων εποχών από τάφους της περιοχής. 

Επιστρέφοντας από το Μουσείο προς την έξοδο εί-

χαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την εξαιρετική τοι-

χοποιία των εξωτερικών τειχών και να περπατήσουμε 

τον εξωτερικό περίβολο του Περικλέους.

Μια ξενάγηση που διήρκεσε πάνω από 3 ώρες και 

που δεν κούρασε κανέναν, αλλά, αντίθετα, κράτησε 

το ενδιαφέρον των μελών μας χάρη στον ζωηρό και 

παραστατικό λόγο της κας Παπαγγελή. Τα μέλη 

μας έμειναν κατενθουσιασμένα και παρακάλεσαν να 

επαναληφθούν τέτοιες εκδρομές στα περίχωρα της 

Αθήνας.

Άννα Μαλικούρτη

Εκδήλωση Γενεύης (11 Μαρτίου 2010)

Στις 10 και 11 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκαν 

στη Γενεύη εκδηλώσεις με θέμα την Ακρόπολη, τις 

οποίες οργάνωσαν από κοινού, η Ένωση Φίλων Ακρο-

πόλεως και ο Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών της Γενεύης 

(ιδρυθείς το 1958).

Στις 10 Μαρτίου παρουσιάστηκε σε μαθητές των 

ελληνικών σχολείων της Γενεύης στο Ορθόδοξο Κέ-

ντρο του Chambésy από τους Μ. Νειάδα, Φ. Μαλ-

λούχου-Tufano και Α. Μαλικούρτη, το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Πάμε στην Ακρόπολη» του Τομέα Ενη-

μέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρη-

σης Μνημείων Ακρόπολης. 

Την επόμενη ημέρα, στη μεγάλη, κεντρική αίθουσα 

του Πανεπιστημίου (aula), σε πολυπληθές ακροα-

τήριο, αποτελούμενο από ξένους και Έλληνες επι-

στήμονες και κατοίκους της Γενεύης, ομίλησαν στα 

γαλλικά η καθηγήτρια κα Φανή Μαλλούχου-Tufano 

με θέμα την Συντήρηση των Μνημείων Ακροπόλεως 

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Από την εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Πάνω: Χαιρετισμός 
από τον Μ. Νειάδα. Στο κέντρο: Χαιρετισμός από την Γενική Πρόξενο 
Ελλάδος Τ. Αγγελάκου. Κάτω: οι ομιλήτριες Α. Μαλικούρτη (αριστερά) 
και Φ. Μαλλούχου-Tufano (δεξιά) με τον ομότ. καθ. J.P. Descoeudres

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Οι «Φίλοι» της Ακρόπολης γύρω από τον μεγάλο ρωμαϊκό Βωμό 
του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας

Η Π. Παπαγγελή ξεναγεί τους «Φίλους» της Ακρόπολης στo Μουσείο 
της Ελευσίνας. Φωτογραφίες: Φ. Μαλλούχου-Tufano 

και η αρχαιολόγος κα Άννα Μαλικούρτη με θέμα το 

Νέο Μουσείο Ακροπόλεως. Είχαν προηγηθεί οι χαι-

ρετισμοί του κ. Μανώλη Νειάδα, τότε Προέδρου της 

ΕΦΑ, της γενικής προξένου κας Τερέζας Αγγελάτου 

και των κυριών Έφης Θεοχαροπούλου και Ελένης 

Μολοκότου, Προέδρου και μέλους του Συμβουλίου 
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από τον Ι. Παπαδημητρίου, του οποίου το όνομα έχει 

συνδεθεί άρρηκτα με τη Βραυρώνα. Μεταξύ των ετών 

1950-1960 έγινε η αναστήλωση της στοάς, που πλαι-

σίωνε την εσωτερική αυλή του ναού, από τον ομότιμο 

Καθηγητή κ. Χαράλα-

μπο Μπούρα.

Οι «Φίλοι» της ΕΦΑ 

είχαμε την τύχη να 

έχουμε μαζί μας στην 

εκδρομή τον Καθη-

γητή κ. Μπούρα, ο 

οποίος και μας ξε-

νάγησε στον αρχαι-

ολογικό χώρο. Αρχί-

ζοντας τη ξενάγηση 

από το ναΰδριο του 

Αγίου Γεωργίου, το 

οποίο αναστηλώθη-

κε το 1961, οπότε 

και έγινε η αποκατά-

σταση των τοιχογρα-

φιών του (16ος μ.Χ. 

αιώνας), προχωρή-

σαμε στον χώρο της 

σε σχήμα Π εκατο-

μπέδου Στοάς στη 

βόρεια πλευρά του 

ναού. Ο κ. Μπούρας 

μας εξήγησε τις δυ-

σκολίες της ανασκα-

φής, λόγω των νερών 

του Ερασίνου ποτα-

μού, που πλημμύριζαν 

τον χώρο. Στην τελ-

ματώδη αυτή έκτα-

ση, σε βάθος 1,80 μ., 

ήταν θαμμένα, ακέραια σχεδόν, τα θαυμαστά ανά-

γλυφα αφιερώματα, που στόλιζαν την στοά του 5ου 

και 4ου π.Χ. αιώνα. Είδαμε τον δυτικό βραχίονα της 

Στοάς με τα διπλά δωμάτια, τη μεγαλειώδη είσοδο, 

τα Μεγάλα Προπύλαια όλου του τεμένους, που εξυ-

πηρετούσαν τον δρόμο που ερχόταν από την θάλασ-

Αφορμή για την οργάνωση της εκδρομής ήταν η ανα-

καίνιση του παλαιού Μουσείου Βραυρώνας, της δεκα-

ετίας του ’60, και η επανέκθεση των ευρημάτων.

Η περιοχή είχε κατοικηθεί από τα προϊστορικά χρόνια, 

η λατρευτική χρήση 

του χώρου ξεκινάει 

όμως από τον 9ον π.Χ. 

αιώνα, κορυφώνεται 

στο β΄ μισό του 5ου 

αι. και εξακολουθεί 

σε όλη τη διάρκεια 

του 4ου και 3ου π.Χ. 

αιώνα.

Το ιερό της Βραυρω-

νίας Αρτέμιδος, από 

τους παλαιότερους ιε-

ρούς χώρους της Αττι-

κής, όπως συμπεραί-

νουμε από τα λεγόμε-

να του Ευριπίδη στην 

«Ιφιγένεια εν Ταύ-

ροις», περιελάμβανε 

εκτός από τον ναό και 

πολλά οικοδομήματα. 

Μερικά από αυτά, αν 

και μαρτυρούνται σε 

επιγραφές, δεν έχουν 

εντοπιστεί ακόμη. Κέ-

ντρο της λατρείας πα-

ρέμενε πάντοτε ο αρ-

χικός πυρήνας του ιε-

ρού, γύρω από τον ναό 

της Αρτέμιδος και τον 

τάφο της Ιφιγένειας, 

το «κενήριον», στην 

βόρεια βραχώδη πλα-

γιά του λόφου της ακρόπολης. Το ανάλημμα, που είχε 

ως σκοπό να προστατεύσει το ιερό από τα νερά του 

Ερασίνου ποταμού, δεν μπόρεσε να το προφυλάξει 

από μια μεγάλη καταιγίδα γύρω στο 300 π.Χ. οπότε 

ο χώρος καταχώθηκε. Το ιερό παρέμεινε έτσι μέχρι το 

1948, οπότε ξεκίνησε η συστηματική ανασκαφή του 

εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη της 

ΕΦΑ τίμησαν τον αποχωρούντα Πρόεδρο Δρα Μα-

νώλη Νειάδα.

Η επίτιμος Πρόεδρος της ΕΦΑ κ. Έβη Τουλούπα 

και η έως τότε Γενική Γραμματέας κ. Φανή Μαλλού-

χου-Tufano μίλησαν για το έργο του την περίοδο της 

εξαετούς προεδρίας του (2004-2010). Αναφέρθηκαν 

ιδιαίτερα στην αγάπη και τον ενθουσιασμό με τον 

οποίο επιτέλεσε τα καθήκοντά του, τις πάντα φρέ-

σκιες ιδέες του για εκδηλώσεις (ανάμεσα στις άλλες 

υπενθυμίζονται ο μαθητικός διαγωνισμός έκθεσης με 

θέμα την Ακρόπολη, η αναγόρευση του Προέδρου 

της Δημοκρατίας σε επίτιμο Πρόεδρο της ΕΦΑ, η 

εκδήλωση προς τιμήν του καθηγητή Δ. Παντερμαλή 

στο Μουσείο της Ακρόπολης, οι εκδηλώσεις για την 

Ακρόπολη στη Γενεύη, όλα δικές του προτάσεις). Ιδι-

αίτερα υπογραμμίστηκε η πρωτοβουλία, την οποία 

πήρε αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, η 

οποία οδήγησε σε ένα διακανονισμό με την αρμόδια 

οικονομική εφορεία, με βάση τον οποίο επιτρέπεται 

στην ΕΦΑ να διαθέτει έναντι λογικού αντιτίμου τις 

εκδόσεις της, κάρτες και ο,τιδήποτε άλλο παράγει 

προς όφελος των σκοπών της. Η πρωτοβουλία αυτή 

του κ. Νειάδα με τα ευεργετικά για την Ένωση απο-

τελέσματα αποτελεί πράγματι μια μεγάλη και διαρκή 

συνεισφορά στην ΕΦΑ. 

Εκ μέρους των μελών της ΕΦΑ η κ. Φανή Μαλλού-

χου-Tufano επέδωσε στο τέλος της εκδήλωσης στον κ. 

Νειάδα τιμητικό μετάλλιο, φιλοτεχνημένο από τον εκ-

μαγέα-συντηρητή των έργων Ακροπόλεως κ. Α. Μπαϊ-

μπά, ως δείγμα εκτίμησης και αναγνώρισης του έργου 

του και της προσφοράς του στον σύλλογο. 

Φανή Μαλλούχου-Tufano

Εκδρομή στη Βραυρώνα (24 Απριλίου 2010)

Στις 24 Απριλίου 2010 η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως 

πραγματοποίησε εκδρομή στη Βραυρώνα, τόπο λα-

τρείας της Θεάς Αρτέμιδος, σε ένα από τα ωραιότερα 

και τα πλέον αλώβητα τοπία της Αττικής.

αντίστοιχα, του Συλλόγου Ελληνίδων Γενεύης. Μετά 

από τις ομιλίες, τις οποίες το κοινό παρακολούθησε με 

μεγάλο ενδιαφέρον, ακολούθησε συζήτηση με συντο-

νιστές τον ομότιμο Καθηγητή Αρχαιολογίας του Πα-

νεπιστημίου Γενεύης κ. Jean-Paul Descœudres και τον 

ομότιμο Καθηγητή στην έδρα των Νέων Ελληνικών, 

επίσης στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, ελληνιστή κ. 

Bertrand Bouvier. Aκολούθησε μικρή δεξίωση, όπου 

οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλά-

ξουν απόψεις και εντυπώσεις. Η όλη εκδήλωση ήταν, 

κατά γενική ομολογία, ιδιαίτερα επιτυχής.

Άννα Μαλικούρτη

Τιμητική εκδήλωση για τον κ. Μανώλη Νειάδα 
(18 Μαρτίου 2010)

Την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010, μετά τη Γενική Συνέ-

λευση των μελών της ΕΦΑ και τις αρχαιρεσίες για την 

Επίδοση τιμητικού μεταλλείου στον Μ. Νειάδα από την Φ. Μαλλούχου-
Tufano και την Ε. Τουλούπα. Φωτ. Κ. Μοσχούρη

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

Το τιμητικό μετάλλειο του Μ. Νειάδα, 
φιλοτεχνημένο από τον Α. Μπαϊμπά 

Οι «Φίλοι» της Ακρόπολης στο Ιερό της Βραυρωνίας Αρτέμιδος.
Στο βάθος η αναστηλωμένη Στοά. Φωτογραφίες: Φ. Μαλλούχου-Tufano 

Ο ομότ. καθ. Χ. Μπούρας ξεναγεί τους «Φίλους» της Ακρόπολης 
στον αρχαιολογικό χώρο της Βραυρώνας
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αντιληφθούμε την ομορφιά και τη σημασία του σπου-

δαίου αυτού μνημείου.

Μετά από μια σύντομη στάση για καφέ κοντά στο 

γνωστό για τα συνοριακά επεισόδια «Φυλάκιο Κα-

ραγώγου», η διαδρομή μας συνεχίστηκε με προορι-

σμό το ονομαστό Σουφλί (κάπου 30 χιλιόμετρα προς 

Βορράν).

Για την Αρχαία Εγνατία Οδό, τμήματα της οποίας 

βλέπαμε κάθε τόσο κοντά στην σύγχρονη οδό, μας 

μίλησε η κ. Ελένη Βρατσάνου, αναπτύσσοντας την 

ιστορία και σημασία αυτού του οδικού άξονα επικοι-

νωνίας, τα τεχνικά του στοιχεία, τη χάραξη και οργά-

νωσή του από τους Ρωμαίους, τα αρχαιολογικά ευρή-

ματα που συνεχώς έρχονται στο φως. 

Στο Σουφλί, ένα σπουδαίο Κέντρο «καλλιέργειας με-

ταξοσκώληκα» από τον 16ο αι., επισκεφτήκαμε το 

Μουσείο Τέχνης Μεταξιού (ιδιωτικό), το Δημοτικό 

Μουσείο Σουφλίου, που στεγάζεται σε παλιό «Κου-

κουλόσπιτο», και το Μουσείο Μετάξης του Πολιτι-

στικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς, που στεγά-

ζεται στο Αρχοντικό Κουρτίδη.

Επίσης περιηγηθήκαμε την όμορφη κωμόπολη με τα 

Κουκουλόσπιτα και τα Αρχοντικά της. Μετά από τη 

στάση για το γεύμα στην περιοχή του Σουφλιού, φθά-

σαμε στο Διδυμότειχο, όπου είχαμε την πρώτη μας 

διανυκτέρευση. 

Η δεύτερη μέρα της εκδρομής (Κυριακή), άρχισε νωρίς 

το πρωί με επίσκεψη των μνημείων της πόλης του Δι-

δυμότειχου και της περιοχής του. Η πόλη είχε ιδρυθεί 

σε βραχώδη λόφο, δίπλα στον Ερυθροπόταμο (αρχ. 

Εριγών) και δυτικά του λόφου της Αγίας Πέτρας, όπου 

τα ερείπια της Πλωτινόπολης, η οποία είχε ιδρυθεί 

και αυτή από τον Τραϊανό και πήρε το όνομα της γυ-

ναίκας του Πλωτίνης.

Στην Κάτω Πόλη (εκτός των τειχών, στο «Μπούρ-

κος») ξεναγηθήκαμε από τον συγγραφέα, αρχαιολόγο 

και μηχανικό κ. Γουρίδη, μοναδικό γνώστη της ιστο-

ρίας της πόλης και της περιοχής, ο οποίος μας μύ-

ησε στα «μυστικά» της κατά τη διάρκεια των αιώνων 

που «ήκμασε», από τη ρωμαϊκή εποχή (Πλωτινόπο-

λις) μέχρι και την οθωμανική της περίοδο. Είδαμε το 

του κ. Λουκά Συρίγου. Η μετάβαση στον Νομό Έβρου 

έγινε αεροπορικώς (Αθήνα-Αλεξανδρούπολη), ενώ οι 

περιηγήσεις μας στα αξιοθέατα του Νομού έγιναν με 

τοπικό πούλμαν. Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

μας είχαμε συνεχή ενημέρωση για την περιοχή από 

τον Θρακιώτη Συνοδό-Ξεναγό κ. Αντώνη Ιωαννίδη, 

ενώ στους διάφορους χώρους και μνημεία μας ξενα-

γούσαν, κατά περίπτωση, οι αρμόδιοι αρχαιολόγοι και 

άλλα μέλη της ΕΦΑ. 

Ο πρώτος μας σταθμός το πρωί του Σαββάτου, 12 Ιου-

νίου, ήταν η Αρχαία Τραϊανούπολη (κοντά στο χωριό 

Λουτρός), μια από τις πόλεις που ίδρυσε ο Αυτοκρά-

τορας Τραϊανός (114 μ.Χ.) και ήκμασε επί Σεπτιμίου 

Σεβήρου (193-211 μ.Χ.). Ήταν από τότε περίφημη 

για τα ιαματικά νερά της και «έζησε» μέχρι το 1350 

περίπου, οπότε και εγκαταλείφθηκε. 

Σήμερα είναι προσιτά ορισμένα μόνο από τα κτίσματά 

της, που ήταν σε χρήση και μετά την παρακμή της 

ίδιας της πόλης, τα οποία και επισκεφτήκαμε:

- Το εντυπωσιακό, καμαροσκέπαστο Μεγάλο Χάνι 

(η «Χάνα», ένα καραβάν-σεράι) κτισμένο πάνω στην 

Αρχαία Εγνατία Οδό, που εξυπηρετούσε τους επι-

σκέπτες των Λουτρών και τους ταξιδιώτες από και 

προς την Κωνσταντινούπολη και την Αδριανούπολη 

και είναι του 14ου αιώνα. Στην είσοδο της Χάνας εί-

δαμε και ένα «Μιλιάριο» της αρχαίας Εγνατίας Οδού, 

από κοκκινωπό λίθο, με τετράγωνη βάση και ελλη-

νική επιγραφή.

- Τα Οθωμανικά Λουτρά (Χαμάμ) πίσω από τη Χάνα, 

με ένα κεντρικό κτήριο και δυο θολωτούς χώρους.

Στη συνέχεια, επισκεφτήκαμε τον περίφημο βυζαντινό 

Ναό της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας στις Φέρες 

(12ος αιώνας), ο οποίος υπήρξε το Καθολικό ανδρι-

κού Μοναστηριού, που ίδρυσε ο Ισαάκιος Κομνηνός, 

ο Σεβαστοκράτορας τριτότοκος γιος του Αυτοκράτορα 

Αλεξίου Α΄. Ένα έξοχο αυτοκρατορικό Μνημείο, με 

πολλές αρχιτεκτονικές και εικαστικές ιδιαιτερότητες, 

μέσα σε περίβολο-τείχος με πύργους, υδραγωγείο κ.λπ. 

Εκεί είχαμε μια ωραία ξενάγηση από την Καθηγήτρια 

κ. Φανή Μαλλούχου-Tufano, η οποία μας βοήθησε να 

Μεγάλο Τέμενος, το λεγόμενο του «Βαγιαζήτ» (1413-

1421), τους μεντρεσέδες, τα διατηρητέα σπίτια, την 

αρμένικη γειτονιά, το παλιό φαρμακείο, το ρολόι κ.λπ. 

Με τα πόδια φτάσαμε στο Κάστρο της πόλεως, όπου 

βρίσκεται τμήμα της βυζαντινής και της οθωμανικής 

συνοικίας μέσα στα τείχη. Μια συνοικία «ζωντανή» 

με τους ναούς της, τα παλάτια, τις φυλακές και τους 

τάφους της. Επισκεφτήκαμε αρκετές βυζαντινές και 

μεταβυζαντινές εκκλησίες με ξεναγό την Αρχαιολόγο 

της 15ης ΕΒΑ κ. Ιωάννα Ζαμπουνίδη. Στο τέλος κά-

ναμε τον περίγυρο των καλοδιατηρημένων τειχών (απ’ 

έξω, με το πούλμαν) και καταλήξαμε στο Φρούριο του 

Πυθίου (14ος αι.) απόρθητο καταφύγιο και προσω-

πικό «ταμείον» του Ιωάννη ΣΤ΄ Καντακουζηνού, που 

έχει αναστηλωθεί επιτυχώς τελευταία. Μια ενδια-

φέρουσα λεπτομέρεια για τους «Φίλους», είναι ότι η 

πρώτη αποτύπωση του Φρουρίου έγινε το 1972 από 

τον Καθηγητή κ. Μανώλη Κορρέ και τον αδελφό του 

Δημήτρη, απόφοιτους τότε του ΕΜΠ. Οι ίδιοι ήταν 

υπεύθυνοι και για την εξαιρετικά περίπλοκη, από 

τεχνικής πλευράς, ανάταξη πεσμένων ή με μεγάλη 

κλίση από την κατακόρυφο τμημάτων του φρουρίου. 

Δίπλα στο Φρούριο βρίσκεται ο ξύλινος Σιδηροδρο-

μικός Σταθμός Πυθίου, στη διαδρομή του πάλαι ποτέ 

ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ.

Μετά το Πύθιον οδεύσαμε προς Δυσμάς για τη Μι-

κρή Δοξιπάρα, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, 

δίπλα στο χωριό Χελιδόνα, ενώ μέσα στο πούλμαν συ-

νεχιζόταν η ενημέρωσή μας για την περιοχή από τον 

ξεναγό μας (πανίδα, χλωρίδα, ιστορικά χωριά, καλ-

λιέργειες κ.λπ.). 

Στον αρχαιολογικό χώρο, στον Ταφικό Τύμβο της 

Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης, (όπως ονομάζεται επισή-

μως), με την εντυπωσιακή ανασκαφή των τελευταίων 

χρόνων (από το 2002), μας περίμενε η αρχαιολόγος 

της ΙΘ΄ ΕΠΚΑ κ. Μαρία Αραμπατζή, η οποία με 

κέφι, ζωντάνια και, κυρίως, με αγάπη και αφοσίωση 

για τη δουλειά της, μας ξενάγησε υπέροχα στις ταφές 

με τους πολεμιστές, τα άλογα, τις άμαξες και ενίοτε 

τις γυναίκες τους (1ος αι. π.Χ.-2ος αι. μ.Χ). Στη Δο-

ξιπάρα, και πριν αρχίσει η κυρίως ξενάγηση, είχαμε 

σα (Αλές Αραφηνίδες) και, βορείως των Προπυλαί-

ων, το μακρόστενο στωικό κτίσμα με τις πώρινες βά-

σεις για τις επιγραφές και τα λατρευτικά αγάλματα, 

το οποίο ίσως χρησίμευε για τη μυστηριακή λατρεία 

της Αρτέμιδος.

Μετά τον αρχαιολογικό χώρο οι «Φίλοι» είχαν την 

ευκαιρία να επισκεφθούν και να ξεναγηθούν στο ανα-

καινισθέν Μουσείο, το οποίο πράγματι είναι εντυπω-

σιακό και προσφέρει μια νέα εκθεσιακή αντίληψη. 

Στον προθάλαμο παρουσιάζεται η ιστορία των ανα-

σκαφικών ερευνών, ενώ στις αίθουσες τα εκθέματα 

έχουν συγκεντρωθεί κατά θεματικές ενότητες. Ο επι-

σκέπτης ενημερώνεται για τις παραδόσεις, που σχε-

τίζονται με την ίδρυση του ιερού της Αρτέμιδος («αρ-

κτεία», μουσική, χορός) αλλά και για την πολυσχιδή 

υπόσταση της θεάς (προστάτρια των παιδιών και της 

αγροτικής ζωής αλλά και των εγκύων γυναικών και 

της χειροτεχνίας). Συγκλονιστικά είναι τα αγαλμά-

τια των μικρών «άρκτων» (κοριτσάκια από 10 ετών), 

των χαριτωμένων μικρών ιερειών της θεάς, οι οποίες 

προσφέρουν στην Άρτεμι άλλη ένα κουνέλι, άλλη ένα 

σκυλάκι, άλλη ένα περιστέρι, σύμβολα της φύσης και 

της αγροτικής ζωής. Στην τελευταία αίθουσα παρου-

σιάζεται και η διαχρονική κατοίκηση και οργάνωση 

των όμορων προς την Βραυρώνα δήμων. (Εκτίθενται 

ευρήματα από την Ανάβυσσο, το νεκροταφείο Περα-

τής, τη Μερέντα). Ένα Μουσείο που αξίζει κανείς να 

επισκεφθεί τόσο για τα θαυμάσια εκθέματα όσο και 

για την οργάνωσή του.

Άννα Μαλικούρτη

Η εκδρομή στον Νομό Έβρου και την Αδριανούπολη 
(12-15 Ιουνίου 2010)

Η καθιερωμένη ετήσια εκδρομή της ΕΦΑ πραγμα-

τοποιήθηκε από 12 μέχρι και 15 Ιουνίου 2010 στον 

Νομό Έβρου και στην Αδριανούπολη. Την οργάνωση 

της εκδρομής είχαν αναλάβει (η καθεμιά σε ξεχωριστό 

ρόλο) οι κυρίες Φανή Μαλλούχου, Άννα Μαλικούρτη 

και Ελένη Βρατσάνου, την δε πετυχημένη από κάθε 

άποψη υλοποίησή της ανέλαβε το Γραφείο ταξιδίων 

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



42 43

Το Τζαμί του Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο, το αρχαιότερο οθωμανικό 
τέμενος σε ευρωπαϊκό έδαφος

Η Ε. Τουλούπα ξετυλίγει τις αναμνήσεις της στη Δοξιπάρα. Δεξιά της
η αρχαιολόγος Μ. Αραμπατζή, που ξενάγησε τους «Φίλους» στον τύμβο

Οι «Φίλοι» της Ακρόπολης στο βυζαντινό φρούριο του Πυθίου Οι «Φίλοι» της Ακρόπολης στη «Χάνα» της Τραϊανούπολης Οι πελαργοί, σήμα κατατεθέν των χωριών της Θράκης 

Ταφή ευγενών πολεμιστών με άμαξες και άλογα στον ταφικό τύμβο 
της Δοξιπάρας 

Άποψη του πρόσφατα αναστηλωμένου θεάτρου της αρχαίας πόλης 
της Μαρώνειας  

Ξενάγηση των «Φίλων »της Ακρόπολης στο κάστρο του Διδυμότειχου 
από τον ιστορικό Α. Γουρίδη

Το καθολικό του μοναστηριακού συγκροτήματος 
της Κοσμοσώτειρας Φερών 

Το Μεγάλο Τζαμί του αρχιτέκτονα Σινάν στην Αδριανούπολη 

ΣΤιΓμιοΤΥΠΑ ΑΠο ΤΗν εΚΔΡομΗ ΣΤον νομο εΒΡοΥ 
ΚΑι ΤΗν ΑΔΡιΑνοΥΠοΛΗ

ΣΤιΓμιοΤΥΠΑ ΑΠο ΤΗν εΚΔΡομΗ ΣΤον νομο εΒΡοΥ 
ΚΑι ΤΗν ΑΔΡιΑνοΥΠοΛΗ

ΣΤιΓμιοΤΥΠΑ ΑΠο ΤΗν εΚΔΡομΗ ΣΤον νομο εΒΡοΥ 
ΚΑι ΤΗν ΑΔΡιΑνοΥΠοΛΗ

ΣΤιΓμιοΤΥΠΑ ΑΠο ΤΗν εΚΔΡομΗ ΣΤον νομο εΒΡοΥ 
ΚΑι ΤΗν ΑΔΡιΑνοΥΠοΛΗ

Φωτογραφίες εκδρομής: Φανή Μαλλούχου-Tufano
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χαν γίνει αποκλειστικά από την Αντιπρόεδρο της Ένω-

σης Καθηγήτρια κ. Φανή Μαλλούχου-Tufano.

Θα τελειώσουμε με μια αναφορά στους Λευκούς Πε-

λαργούς (Ciconia-Ciconia), τους οποίους βλέπαμε 

σε όλη τη διάρκεια των διαδρομών μας, ως φόρο τι-

μής στην πλούσια πανίδα του Νομού που επισκε-

φτήκαμε:

Οι πελαργοί, λοιπόν, από τα πιο συμπαθή και αγα-

πητά πλάσματα της ελληνικής πανίδας, συνδεδεμένοι 

με την ιστορία, τις παραδόσεις και τα παραμύθια των 

λαών, υπήρξαν ανέκαθεν και στη Χώρα μας αντικεί-

μενο σεβασμού και αγάπης.

Πολλοί αρχαίοι λαοί θεωρούσαν τους πελαργούς άξιους 

σεβασμού. Οι Αιγύπτιοι τους ελάτρευαν με τις ίδιες 

τιμές όπως τη θεά Ίσιδα. Επίσης είναι γνωστό ότι στη 

Θεσσαλία, υπήρχε νόμος, με τον οποίο απαγορευόταν, 

με ποινή θανάτου, το σκότωμα των πελαργών: «…διό 

και τιμώσι τους πελαργούς, (οι Θετταλοί) και κτείνειν 

ου, νόμος. Και εάν τις κτείνη, ένοχος τοις αυτοίς γίνε-

ται, οίσπερ και ο ανδροφόνος». (Αριστοτέλους, «Περί 

θαυμασίων ακουσμάτων», Κεφ. ΧΧΙΙ).

Ενδιαφέρουσα είναι εξάλλου και η περικοπή από τους 

«Όρνιθες» του Αριστοφάνη, που αναφέρεται στους 

πελαργούς: «Ναι. Υπάρχει όμως ένας αρχαίος νόμος 

των πουλιών, στων πελαργώντους κώδικες που λέει 

πως άμα ο πατέρας-πελαργός, τα μικρά του ανασταί-

νοντας, τα φέρει σε ηλικία που να μπορούν μονάχα 

να πετούν, έχουν κι αυτά μετά σειρά να τρέφουν τον 

πατέρα τους» (Αριστοφάνους, «Όρνιθες» στ. 1355).

Οι πελαργοί τρέφουν ιδιαίτερη αγάπη στους στύλους 

της ΔΕΗ και συνηθίζουν να κτίζουν τις φωλιές τους με 

περισσή τέχνη πάνω στις κορυφές τους. Αυτό υπήρξε 

παλαιότερα αιτία ατυχημάτων στους ίδιους τους πε-

λαργούς από ηλεκτροπληξίες, αλλά δημιουργούσε  

και προβλήματα στη λειτουργία των δικτύων, εξαιτίας 

των βραχυκυκλωμάτων που προκαλούσαν.

Οι υπεύθυνοι της Επιχείρησης, εκεί γύρω στα μέσα 

της δεκαετίας του ’80, συνεχίζοντας την παράδοση, 

όχι μόνο δεν καταστρέφουν τις περίτεχνες φωλιές ή 

αποθαρρύνουν το κτίσιμό τους με βίαια μέσα, αλλά 

βοηθούν τα πουλιά να φτιάξουν τις φωλιές τους, κα-

Αργά το απόγευμα φτάσαμε στην ωραία Αλεξανδρού-

πολη για την τελευταία μας διανυκτέρευση.

Την τελευταία μέρα της εκδρομής μας (Τρίτη), αφού 

περιηγηθήκαμε την Αλεξανδρούπολη με το πούλμαν 

και επισημάναμε τα κυριότερα ιστορικά κτήριά της 

με τη βοήθεια του ξεναγού μας, επισκεφθήκαμε το 

πολύ ενδιαφέρον Εθνολογικό Μουσείο, όπου ξενα-

γηθήκαμε από την Ιδρύτρια και Διευθύντριά του κ. 

Αγγέλα Γιαννακίδου.

Στη συνέχεια, μεταβήκαμε στην αρχαία Μαρώνεια 

(Ν. Ροδόπης), μια πολύ σπουδαία πόλη, αποικία των 

Χίων από το πρώτο μισό του 7ου αι. π.Χ.

Εκεί μας περίμενε η υπεύθυνη αρχαιολόγος της ΙΘ΄ 

ΕΠΚΑ κ. Καραδήμα-Μάτσα, η οποία μας ξενάγησε 

στα κατάλοιπα της αρχαίας πόλης και ιδιαίτερα στο 

πρόσφατα αναστηλωμένο θέατρό της, ενώ για χάρη 

μας «άνοιξε», λίγες μέρες πριν τα επίσημα εγκαίνιά της, 

την αρχαιολογική συλλογή με τα ευρήματα της περιο-

χής. Πρόκειται για ένα νέο, πολύ όμορφο και λειτουρ-

γικό μικρό μουσείο, που στεγάζεται σε παραδοσιακό 

Αρχοντικό του σύγχρονου χωριού Μαρώνεια.

Το τελευταίο ομαδικό μας γεύμα έγινε στην παραλία 

της γειτονικής Μάκρης (Ν. Έβρου), κτισμένης πάνω 

στη διαδρομή της αρχαίας Εγνατίας Οδού, όπου υπάρ-

χει και αρχαιολογικός χώρος (Τούμπα), που δεν έχει 

ακόμα ερευνηθεί. Εκεί (το είδαμε από μακριά) υπάρ-

χει και το λεγόμενο «Σπήλαιο του Κύκλωπα» με νεο-

λιθική κατοίκηση. 

Η ωραία και πετυχημένη εκδρομή τελείωσε το βραδάκι 

της ίδιας μέρας με τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για την πτήση προς Αθήνα.

Η συμμετοχή των Φίλων ήταν επαρκής (33 άτομα), 

μεταξύ των οποίων και πέντε μέλη του ΔΣ και της ΕΕ 

καθώς και η επίτιμη Πρόεδρος της Ένωσης Φίλων 

Ακροπόλεως κ. Έβη Τουλούπα.

Οι συνεννοήσεις και ο συντονισμός για να έχουμε τις 

σωστές ξεναγήσεις από τους ειδικούς στους αρχαιο-

λογικούς χώρους στο Διδυμότειχο, στη Δοξιπάρα, στο 

Μουσείο της Αλεξανδρούπολης και τη Μαρώνεια, εί-

δέντρο, το καραγάτσι), που βρίσκεται στην περιοχή. 

Εκεί υπάρχει ο παλιός Σιδηροδρομικός Σταθμός, που 

ανήκει σήμερα στο Πανεπιστήμιο Θράκης (TRAKYA 

ÜNIVERSITE) καθώς και το Μνημείο της Λωζάνης 

(σε ανάμνηση της γνωστής Συνθήκης του 1923). 

Στην Αδριανούπολη η πρώτη μας επίσκεψη ήταν το 

Συγκρότημα του Σουλτάνου Βαγιαζήτ Β΄ (1481-1512, 

γιο του Μωάμεθ του Κατακτητή), που ανήκει και αυτό 

στο TRAKYA ÜNIVERSITE. Ένα μέρος του Συγκρο-

τήματος, που και παλιά είχε λειτουργήσει ως νοσο-

κομείο, έχει μετατραπεί σήμερα σε Μουσείο Υγείας, 

με εντυπωσιακή έκθεση από ιατρικά αντικείμενα, βι-

βλία, αναπαραστάσεις με ιατρικά δρώμενα κ.λπ. Το 

Συγκρότημα, έχει κτιστεί γύρω στο 1485 και ο αρχι-

τέκτονάς του είναι ο Mimar Hayrettin.

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε φυσικά το «καμάρι» της 

πόλης, το τζαμί του Σουλτάνου Σελήμ (1566-1574), 

τελευταίο δημιούργημα του μεγάλου αρχιτέκτονα 

Mimar Sinan (περίπου το 1575) με τους 4 μιναρέδες 

του που έχουν από 3 εξώστες έκαστος.

Ο Sinan (1490-1588) από την Καισάρεια, έκτισε και 

άλλα έργα στην Αδριανούποπλη όπως τζαμιά, γέφυ-

ρες, χαμάμ, αγορές και χάνια.

Στον περίβολο του Τζαμιού Sinan, όπου υπήρχε με-

ντρεσές και σχολείο Κορανίου, έχει διαμορφωθεί Μου-

σείο Ισλαμικής Τέχνης, το οποίον επισκεφτήκαμε, 

ενώ, κάτω απ’ το Τζαμί, υπάρχει η κλειστή Αγορά με 

τα 216 μαγαζιά και τις 6 πύλες.

Ύστερα είχαμε ελεύθερο χρόνο για περίπατο στην 

όμορφη πόλη με τα πολλά μνημεία που συναντά κα-

νείς σε κάθε βήμα.

Νωρίς το απόγευμα πήραμε το δρόμο της επιστρο-

φής, πάλι μέσω Καστανιών προς Αλεξανδρούπολη, με 

διάφορες παρεκκλίσεις – εκπλήξεις, προσφορές του 

ευγενικού οδηγού μας Δημήτρη και του συνοδού-ξε-

ναγού μας Αντώνη. Μια γεύση απ’ αυτές τις εκπλή-

ξεις ήταν το πέρασμα από τη Μεγάλη Γέφυρα του 

Άρδα, όπου κάθε καλοκαίρι γίνεται νεανικό Festival 

με σημαντικές συμμετοχές (καλλιτεχνών και κοινού), 

το οικολογικό ξενοδοχείο πάνω σε τεχνητή λίμνη (με 

νερά του Έβρου), το χωριό με δείγματα «κορμών» από 

απολιθωμένα δένδρα κ.ά.

μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση από την κ. Έβη Του-

λούπα, η οποία μας υπενθύμισε ότι ανάλογο εύρημα 

ταφής αλόγου με τον κύριό του (αλλά χωρίς άμαξα) 

έχει βρεθεί στο Λευκαντί της Εύβοιας και χρονολο-

γείται τον 8ο αιώνα π.Χ.

Να προσθέσουμε εδώ, ότι θαμμένα άλογα σε τάφους 

πολεμιστών έχουν βρεθεί σε μεσοελλαδικό τάφο (1.600 

π.Χ) στον Μαραθώνα (θέση Βρανά) καθώς και στον 

Μυκηναϊκό θολωτό Τάφο (1.300 π.Χ.) στην ίδια πε-

ριοχή με τους δύο αντικριστούς σκελετούς αλόγων 

στην αρχή του «Δρόμου».

Η ανασκαφή στον Τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας (μέ-

χρι στιγμής έχουν αποκαλυφθεί 7 «ταφές») είναι ένας 

αρχαιολογικός χώρος συγκλονιστικός, ο οποίος θα γίνει 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ, όταν ολοκληρωθεί και δημιουργηθεί 

εκθεσιακός χώρος, οπότε η χώρα μας θα αποκτήσει 

μια ακόμα «ΒΕΡΓΙΝΑ».

Στο κοντινό χωριό Αλεποχώρι, όπου έγινε η στάση 

για το μεσημεριανό γεύμα, είχαμε την ευκαιρία να 

επισκεφθούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μεταβυζαντινή 

εκκλησία, με σπάνια εικονογράφηση, τον Άγιο Αθα-

νάσιο. Συνεχίσαμε, με μια επίσκεψη στο γνωστό πα-

ραδοσιακό χωριό Μεταξάδες με την πολύ ενδιαφέ-

ρουσα αρχιτεκτονική του.

Η δεύτερη διανυκτέρευση έγινε και πάλι στο Διδυ-

μότειχο.

Ολόκληρη η τρίτη ημέρα της εκδρομής ήταν αφι-

ερωμένη στην Αδριανούπολη, πρώτη πρωτεύουσα 

των Οθωμανών σε ευρωπαϊκό έδαφος πριν από την 

Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Βρίσκεται 

στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας.

Στην Τουρκία περάσαμε από συνοριακό έλεγχο στο 

χωριό Καστανιές και ύστερα από μικρή διαδρομή φτά-

σαμε στα περίχωρα της Αδριανούπολης, κτισμένης 

στη συμβολή των ποταμών Έβρου, Άρδα και Τούντζα, 

έχοντας την ευκαιρία να θαυμάσουμε τις παλιές καλο-

κτισμένες γέφυρες της Οθωμανικής Εποχής, μερικές 

από γνωστούς αρχιτέκτονες της Αυτοκρατορίας.

Περάσαμε από το Προάστειο Κάραγατς, που οφεί-

λει το όνομά του στο δάσος με τις φτελιές (το μαύρο 
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σωθεί όλα τα στοιχεία της διαχρονικής εξορυκτικής 

διαδικασίας, λόγω της σχετικά πρόσφατης παύσης 

των εργασιών. 

Η όλη ιδέα ήταν να διαμορφωθεί μια διαδρομή στη 

φύση που να οδηγεί από τη βάση της πλαγιάς, όπου 

φθάνει ο δρόμος, μέχρι την κορυφή των λόφων, μέσα 

από τον λατομικό χώρο. Οι «Φίλοι» εντυπωσιάστη-

καν από την ομορφιά του φυσικού τοπίου, αλλά και 

από τα μέτωπα των βράχων που, παρά την εξόρυξη, 

έμειναν σχεδόν ακέραια και αποτελούσαν από μόνα 

τους μια γλυπτική σύνθεση. Είδαμε τους πυραμιδοει-

δείς λόφους από θραύσματα-λατίπια, τα ερείπια από 

τα σπίτια των λατό-

μων, που είναι μερικώς 

αναστηλωμένα, αλλά 

και την τεράστια ολι-

σθητική ράμπα, «γλί-

στρα», που καταλήγει 

στην πεδιάδα (παρό-

μοιες ράμπες χρησι-

μοποιούσαν και στην 

αρχαιότητα). 

Μετά την περιήγη-

ση, στον ίδιο τον χώ-

ρο του παλαιού λατο-

μείου, η διεύθυνση της 

Εταιρείας προσέφερε 

στους «Φίλους» ανα-

ψυκτικά και μεζέδες, 

ενώ απολάμβαναν την 

ωραία θέα προς την 

πεδιάδα και την Πε-

ντέλη. Ήταν, ομολο-

γουμένως, μια ωραία εξόρμηση στη φύση και μια ξε-

νάγηση διαφορετική από τις συνήθεις.

Άννα Μαλικούρτη

τασκευάζοντας από πριν κατάλληλη ξύλινη διάταξη 

(εξέδρα) πάνω στις κορυφές των στύλων, ώστε και τα 

δίκτυα να μένουν ανέπαφα και οι πελαργοί να βρί-

σκουν έτοιμο το σπίτι τους στις αγαπημένες τους θέ-

σεις, όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα με τις πρώτες 

λιακάδες της Άνοιξης. 

Ελένη Βρατσάνου

Eπίσκεψη στα παλαιά λατομεία Διονύσου 
(16 Οκτωβρίου 2010)

Το Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, μια ηλιόλουστη ημέρα, 

παρά τις δυσοίωνες 

προβλέψεις της Με-

τεωρολογικής Υπηρε-

σίας, οι «Φίλοι» πραγ-

ματοποίησαν επίσκεψη 

στα παλαιά λατομεία 

του Διονύσου Αττικής, 

τα οποία έπαυσαν, σχε-

τικά πρόσφατα, (τη δε-

καετία του ’60) να εί-

ναι εκμεταλλεύσιμα. 

Η αποκατάσταση των 

μη ενεργών λατομείων, 

ιδιοκτησίας Dionyssos 

Marbles SA, έγινε από 

τη Γλύπτρια Αρχιτε-

κτονικού Τοπίου κυρία 

Νέλλα Γκόλαντα και 

την αρχιτέκτονα μη-

χανικό κυρία Ασπασία 

Κουζούπη, οι οποίες 

και τα μετέτρεψαν σε ένα ανοικτό Μουσείο Παλαιάς 

Λατομικής Τέχνης. Οι κυρίες Γκόλαντα και Κουζούπη 

συνάντησαν τους «Φίλους» στο Δημαρχείο Διονύσου, 

όπου και επιβιβάστηκαν μαζί μας σε μικρά αυτοκί-

νητα για να καλύψουμε τη σύντομη ανοδική πορεία 

προς τα λατομεία. Εκεί μας ξενάγησαν και μας εξή-

γησαν την φιλοσοφία της επέμβασής τους στο ωραι-

ότατο φυσικό τοπίο των λατομείων, στο οποίο είχαν 

Μερική άποψη της διαμόρφωσης των παλαιών λατομείων Διονύσου 
από τη Νέλλα Γκόλαντα και την Ασπασία Κουζούπη. Φωτ. Ν. Γκόλαντα
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Ελεγκτική Επιτροπή: 

Ζωή Αθανασίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, Χρήστος 

Αποστολίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Άννα Μα-

νουηλίδου, Γεωπόνος-Φυτοπαθολόγος.

Αναπληρωματικό μέλος: Κωνσταντίνος Ιωάννου, Αρ-

χιτέκτων Μηχανικός

Η δραστηριότητα των «Φίλων» το 2010

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου: Εκδήλωση στο Μουσείο Αφής 

Φάρου Τυφλών για την επίσημη παράδοση μακέτας 

του αρχαίου θεάτρου 

του Διονύσου, χορηγία 

της ΕΦΑ.

Σάββατο 20 Φεβρου-
αρίου: Επίσκεψη στον 

αρχαιολογικό χώρο της 

Ελευσίνας και ξενάγη-

ση από την αρχαιολό-

γο κα Πόπη Παπαγ-

γελή, υπεύθυνη επιμε-

λήτρια του χώρου. Βλ. 

σχετική περιγραφή στη 

στήλη «Οι Φίλοι μας 

γράφουν» του παρόντος 

τεύχους του Ανθεμίου.

Πέμπτη 25 Φεβρουα-
ρίου: Διάλεξη της κας 

Χριστίνας Βλασσο-

πούλου Δρος Αρχαιο-

λόγου της Α΄ ΕΠΚΑ, με θέμα τη νέα Έκθεση των Γλυ-

πτών στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

10-11 Μαρτίου : Ομιλία στο Πανεπιστήμιο της Γε-

νεύης για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης και το 

Νέο Μουσείο από τις κυρίες Φ. Μαλλούχου-Tufano 

και Α. Μαλικούρτη - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

την Ακρόπολη στους Έλληνες μαθητές στο Ορθό-

Οι Αρχαιρεσίες της ΕΦΑ

Με τις αρχαιρεσίες της 18ης Μαρτίου 2010 εκλέχθηκε 

νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΕΦΑ για την περίοδο 

2010-2013 καθώς και νέα Ελεγκτική Επιτροπή, τα 

οποία έχουν ως εξής: 

Διοικητικό Συμβούλιο: 

Πρόεδρος: Γεώργιος Κριμπάς, Ομ. Καθ. Πανεπιστη-

μίου Αθηνών

Αντιπρόεδρος: Φανή Μαλλούχου-Tufano, Αν. Καθ. 

Πολυτεχνείου Κρήτης

Γενική Γραμματέας: 

Άννα Μαλικούρτη, 

Αρχαιολόγος

Αναπληρώτρια Γενική 

Γραμματέας: Ελένη 

Βρατσάνου, Ηλεκτρο-

λόγος Μηχανολόγος 

Μηχανικός

Ταμίας: Αντώνιος 

Μπίμπας, Οικονομο-

λόγος, πρώην Διοικη-

τής Τράπεζας Εργα-

σίας

Μέλη (κατ’ αλφαβη-

τική σειρά): Μαρία 

Ιωαννίδου, Διευθύ-

ντρια Υπηρεσίας Συ-

ντήρησης Μνημείων 

Ακρόπολης, Κορνηλία 

Χατζηασλάνη, Προϊ-

σταμένη Τομέα Ενη-

μέρωσης και Εκπαίδευσης ΥΣΜΑ, Δρ Άλκηστη Χω-

ρέμη, Επίτιμη Έφορος Ακροπόλεως. 

Ex officio μέλος: Αλέξανδρος Μάντης (έως Δεκ. 2010), 

Σταυρούλα Σαμαρτζίδου, Έφοροι Ακροπόλεως 

Αναπληρωματικά μέλη: Ελένη Ζαούση, Ευφροσύνη 

Σπυροπούλου, Δικηγόρος, Βασίλειος Μπιλής, Επι-

χειρηματίας (ο οποίος εκτελεί και χρέη Αναπληρωτή 

Ταμία). 

Από την τελετή της επίσημης παράδοσης της μακέττας του Διονυσιακού θεάτρου 
στο Μουσείο Αφής του Φάρου Τυφλών. Φωτ. Χρ. Παπασταμάτη-Φον Μόοκ

Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»
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του Μουσείου Ακροπόλεως. Περίληψη της ομιλίας δη-

μοσιεύεται στο παρόν τεύχος του Ανθεμίου.

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου: Ξενάγηση στην Ακρόπολη 

από τη Διευθύντρια της ΥΣΜΑ κα Ιωαννίδου και τους 

υπεύθυνους των αναστηλώσεων μετά την ολοκλήρωση 

των έργων και την απομάκρυνση των ικριωμάτων από 

τα μνημεία.

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου: Επίσκεψη στα παλαιά Λα-

τομεία μαρμάρου του Διονύσου και ξενάγηση από την 

γλύπτρια τοπίου κα Νέλλα Γκόλαντα και την αρχιτέ-

κτονα κα Ασπασία Κουζούπη. Βλ. σχετική περιγραφή 

στη στήλη «Οι Φίλοι μας γράφουν». 

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου: Διάλεξη του Ακαδημαϊ-

κού, Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών και 

της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. Βασι-

λείου Πετράκου με θέμα «Οι αρχαιότητες της Ελλά-

δος κατά τον Πόλεμο και την Κατοχή». Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στην Μεγάλη Αίθουσα της Αρ-

χαιολογικής Εταιρείας και τον ομιλητή προλόγισε η 

επίτιμος Πρόεδρος της ΕΦΑ κα Έβη Τουλούπα. Οι 

ομιλίες της εκδήλωσης δημοσιεύονται στο παρόν τεύ-

χος του Ανθεμίου. 

Σάββατο 20 Νοεμβρίου: Ξενάγηση στον Αρχαίο Πε-

ρίπατο της Ακροπόλεως από τον Επίτιμο Έφορο Αρ-

χαιοτήτων κ. Κωνσταντίνο Τσάκο.

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου: Διάλεξη του Δημοσιογράφου 

δοξο Κέντρο του Chambèsy. Οι εκδηλώσεις πραγμα-

τοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελληνί-

δων Κυριών της Γενεύης (Αssociation des Dames Grec-

ques de Genéve).

Πέμπτη 18 Μαρτίου: Τακτική Γενική Συνέλευση και 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ-

βουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Τιμητική εκδή-

λωση για τον αποχωρούντα Πρόεδρο κ. Μ. Νειάδα.

Σάββατο, 24 Απριλίου: Επίσκεψη στον αρχαιολογικό 

χώρο και το Μουσείο της Βραυρώνας. Βλ. σχετική πε-

ριγραφή στη στήλη «Οι Φίλοι μας γράφουν».

Πέμπτη, 6 Μαΐου: Διάλεξη της κας Μαρίας Ιωαννί-

δου, Διευθύντριας της ΥΣΜΑ, με θέμα τα αναστηλω-

τικά έργα της Ακρόπολης, στο Αμφιθέατρο του Μου-

σείου Ακρόπολης.

Πέμπτη, 27 Μαΐου: Διάλεξη του Δρος κ. Αλέξανδρου 

Μάντη, Προϊσταμένου της Α΄ ΕΠΚΑ, με θέμα τον 

απολογισμό του Έργου της Εφορείας, στο Αμφιθέα-

τρο του Μουσείου Ακρόπολης.

Σάββατο 12 έως και Τρίτη 15 Ιουνίου: Εκδρομή στο 

Νομό Έβρου και την Αδριανούπολη. Βλ. λεπτομερή 

περιγραφή της εκδρομής στη στήλη «Οι Φίλοι μας 

γράφουν».  

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

 Στιγμιότυπα από την ξενάγηση των «Φίλων», από τον επίτιμο έφορο Αρχαιοτήτων Ντίνο Τσάκο, που διακρίνεται αριστερά, 
στον Αρχαίο Περίπατο περιμετρικά του Λόφου της Ακρόπολης. Φωτογραφίες: Γ. Μοστράτος, Ν. Σιώκου 

και τότε Αντιδημάρχου του Δήμου Αθηναίων κ. Ελευ-

θερίου Σκιαδά σχετικά με τις πολιορκίες της Ακροπό-

λεως κατά την Επανάσταση του ’21 στο Αμφιθέατρο 

Οι «Φίλοι» στην Ακρόπολη στις 30 Σεπτεμβρίου 2010. 
Φωτογραφίες: Ε. Μανθεάκη

Από την επίσκεψη των «Φίλων» στην Ακρόπολη. Από αριστερά: 
Α. Μαλικούρτη, Ε. Τουλούπα, Γ. Κριμπάς και Μ. Ιωαννίδου

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

Το εσωτερικό της Ακρόπολης από Δ, το 2010, μετά την πρόσφατη αναστήλωση της βόρειας κιονοστοιχίας του Παρθενώνα
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750 αγγλικά αντίτυπα στη Νέα Γενιά Ζηρίδη

1050 αγγλικά αντίτυπα στο British Council

150 αγγλικά αντίτυπα στο 2ο Επαγγελματικό Λύκειο 

Αιγάλεω

8.250 αγγλικά αντίτυπα στο Ίδρυμα Ελληνικού Πο-

λιτισμού

300 αγγλικά αντίτυπα στο Επαγγελματικό Λύκειο 

Ελληνικού. 

Δωρεάν διανομή Αρχαιολογικών Οδηγών 
και Ανθεμίου
• 7 αντίτυπα του νέου οδηγού της Ακρόπολης στη Δι-

εύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών 

αγαθών του ΥΠΠΟΤ 

• Μία σειρά των 7 αρχαιολογικών οδηγών στο Πολι-

τιστικό τμήμα της ΟΛΜΕ (Ομοσπονδία Λειτουργών 

Μέσης Εκπαίδευσης).

• 100 αντίτυπα (50 ελληνικά, 50 αγγλικά) του νέου 

οδηγού («Ακρόπολη και Μουσείο») και 10 αντίτυπα 

του οδηγού «Λόφοι Φιλοπάππου - Πνύκας - Νυμφών» 

στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Α΄ ΕΠΚΑ. 

• 60 αντίτυπα του νέου οδηγού (Ακρόπολη και Μου-

σείο) στην Α΄ ΕΠΚΑ για την επίδοσή τους σε επίση-

μους επισκέπτες της Ακρόπολης καθώς και σε ορι-

σμένους υπαλλήλους της Α΄ ΕΠΚΑ, λόγω του αντι-

κειμένου τους.

• Επίσης το Ανθέμιο διανέμεται δωρεάν σε όλες τις Βι-

βλιοθήκες των Αρχαιολογικών Σχολών, σε Υπηρεσίες 

του ΥΠΠΟΤ και σε επιλεγμένους επιστήμονες. 

Oι «Φίλοι» που έφυγαν το 2010

Χρήστος Λαμπράκης 

Δόμνα Δοντά-Βιζβίζη

Εύη Μελά

Αριστείδης Φρυδάς

Κατερίνα Καββαδία

Μάριος Μπονέλης

Φαίδων Πιλαφίδης

Χρήστος Αχής

και Ορέστης Γιακάς

Δωρεές της ΕΦΑ προς την Εφορεία Ακροπόλεως

Η ΕΦΑ διέθεσε το ποσό των 7.720,67 € για την υπο-

στήριξη της Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσι-

κών Αρχαιοτήτων κατά το έτος 2010. 

Ενδεικτικά η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως κάλυψε οι-

κονομικά:

• με το ποσό των 500 € τα λειτουργικά έξοδα παρου-

σίασης χοροθεατρικού δρώμενου στον αρχαιολογικό 

χώρο του Φιλοπάππου στα πλαίσια του εορτασμού 

των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομι-

άς 2010, με θέμα τη Μαγεία και γενικό τίτλο «Μά-

γοι, Ξόρκια και Φυλακτά: Η Μαγεία στον Αρχαίο και 

Χριστιανικό κόσμο».

• με το ποσό των 7.054 € λειτουργικά έξοδα της Α΄ 

ΕΠΚΑ.

• με το ποσό των 166,50 € την επισκευή μουσειο-

σκευής για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

Δωρεές προς την ΕΦΑ

Η Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως κατά το έτος 2010 

έλαβε τις ακόλουθες δωρεές και χορηγίες προς ενίσχυ-

ση του έργου της:

• Club Hotel Casino Loutraki

  (για την περίοδο 2009-2010) 14.850,00 €

• Κα Καίτη Κυριακοπούλου   2.000,00 €

• Κος Αντώνιος Μπίμπας   2.000,00 €

• Κα Αλίκη Σκουλικίδη    1.500,00 €

• Mrs. A. Gillespie       693,95 €

• ΙΟΝ ΑΕ        460,00 €

• Κα Ελένη Βρατσάνου       100,00 €

• Κα Αικατερίνη Μελά         40,00 €

Δωρεάν διανομή παλαιού αρχαιολογικού οδηγού 
«Ακρόπολη και Μουσείο»

Κατά το 2010 συνεχίστηκε από την ΕΦΑ η δωρεάν 

διάθεση του παλαιού Αρχαιολογικού Οδηγού «Ακρό-

πολη και Μουσείο ως εξής:

νεΑ ΤΗΣ εΦΑνεΑ ΤΗΣ εΦΑ

ντας κάποιο χρήσιμο για τις εργασίες μας μηχάνημα. 

Οι μηχανικοί είχαν ήδη αποκτήσει τα αναγκαία, δεν 

έμενε παρά να τον φέρω σε επαφή με τον χημικό μας 

Νίκο Μπελογιάννη, που μόλις άρχιζε να οργανώνει 

το Κέντρο Λίθου. Μας ήταν απαραίτητο ένα ηλεκτρο-

νικό μικροσκόπιο σάρωσης με μικροαναλυτή ακτίνων 

Χ. Δεν άργησε να φθάσει το πολύτιμο μηχάνημα, το 

οποίο μπορούσε να αναλύει τη φύση 

των λίθων, των μετάλλων και των κε-

ραμικών, καθώς και τον βαθμό διά-

βρωσής τους.

Παρόλο που πέρασαν τόσα χρόνια 

και δεν υπάρχουν πια τα κατάλληλα 

ανταλλακτικά και αφού είχαμε πια τη 

δυνατότητα, από το 1999, με την οι-

κονομική βοήθεια από τα Κοινοτικά 

Προγράμματα να προμηθευθούμε 

νέα μηχανήματα, το παλιό μας ηλε-

κτρονικό μικροσκόπιο είναι ακόμη χρήσιμο για μικρο-

αναλύσεις και άλλες εργασίες.

Ως συνταξιούχος πια στην Αθήνα ο Αρίστος Φρυδάς, 

και μέλος της ΕΦΑ, δεν σταμάτησε να πληροφορεί-

ται για τη χρησιμότητα του μικροαναλυτή και εμείς 

να τον ενημερώνουμε σχετικά.

Έβη Τουλούπα

Ο Αριστείδης Φρυδάς και η Ακρόπολη 
Στα μέσα Ιουλίου 2010 έφυγε από τη ζωή ο πρέσβυς 

ε.τ. Αριστείδης Φρυδάς, 50 ημέρες μετά τον θάνατο 

της συντρόφου του Εύης Μελά-Ζήση. Τον είχα γνω-

ρίσει το 1980, όταν ήταν πρέσβυς στη Βόννη, και από 

τότε βρισκόμασταν σε συνεχή επικοινωνία, αφού η 

Εύη ήταν παιδική μου φίλη. Ήταν εκείνη που του με-

τέδωσε το πάθος της για την αρχαι-

ολογία και τούτο εκδηλώθηκε, όταν 

τοποθετήθηκε ως μόνιμος αντιπρό-

σωπος της Ελλάδος στην Unesco. 

Η ανάμειξη της Unesco στα έργα 

αποκαταστάσεως στην Ακρόπολη, 

που είχαν αρχίσει το 1977, είχε απο-

κλειστεί από τον Κωνσταντίνο Κα-

ραμανλή, που ήθελε αυτά να εκτελε-

σθούν με χρήματα αποκλειστικά των 

Δημόσιων Επενδύσεων, και τούτο για-

τί ο διεθνής αυτός οργανισμός ήθελε να μετέχει ενερ-

γά στις εργασίες. Είχαν όμως ήδη συγκεντρωθεί κά-

ποια χρήματα από εράνους που θα μπορούσαν κατά 

κάποιο τρόπο να χρησιμοποιηθούν.

Το 1983, όταν ήμουν Έφορος Ακροπόλεως, μου τη-

λεφώνησε ο Αρίστος, όπως όλοι τον ξέραμε, για να 

με ρωτήσει, εάν μπορούσε να βοηθήσει προσφέρο-

ο ΦιΛοΣ ΠοΥ εΦΥΓεο ΦιΛοΣ ΠοΥ εΦΥΓε

Γενική άποψη του Παρθενώνα από το Μουσείο Ακρόπολης. Στο βάθος διακρίνεται η πρόσφατα αναστηλωμένη βόρεια κιονοστοιχία (2010)
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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, 
σε Μουσεία (Μπενάκη, Πόλεως Αθηνών), στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ), 

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

Στο Μουσείο και στα εκδοτήρια-πωλητήρια 
της Ακρόπολης, σε βιβλιοπωλεία, σε Μου-
σεία, στο ΜΙΕΤ, στο ΙΜΕ και στα Γραφεία 
της ΕΦΑ

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

Οι cartes postales της ΕΦΑ

σε φωτογραφίες του Σωκράτη Μαυρομμάτη

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


