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ριο λόγο αλλά και από άλλους φορείς, οι οποίες ωθούν προς 

μονιμότερες λύσεις. Πραγματικά το 1947, κατ΄απαίτηση 

του Εθνικού Θεάτρου, λαμβάνεται από το Αρχαιολογικό 

Συμβούλιο η απόφαση για την αναστήλωση του Ηρωδείου. 

Η «αναμαρμάρωση» του Ηρωδείου από την Υπηρεσία Ανα-

στηλώσεως Αρχαίων και Ιστορικών Μνημείων (ΥΠΑΝ) –

πρόκειται για όρο που επινοήθηκε ειδικά, από τους Ανα-

στάσιο Ορλάνδο και Ευστάθιο Στίκα, επικεφαλής της 

Υπηρεσίας, γι’ αυτή την επέμβαση– άρχισε το 1948 και 

περατώθηκε το 1967. Η επέμβαση περιέλαβε την ανακα-

τασκευή του δαπέδου της ορχήστρας του μνημείου, της 

πρόσοψης του λογείου, τριάντα δύο συνολικά σειρών εδω-

λίων στο κοίλο και το επιθέατρο, των κλιμάκων ανάμεσα 

στις κερκίδες, του ενδιάμεσου διαδρόμου (διαζώματος), την 

αποκατάσταση των δύο κλιμακοστασίων, δυτικού και ανα-

τολικού, ανόδου στο μνημείο. Πρόκειται για μια επέμβαση 

που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα αξιοποίησης (κα-

τά την έκφραση της εποχής) και αποκατάστασης αρχαιο-

λογικών χώρων και μνημείων ως μοχλών δημιουργίας του-

ριστικών κινήτρων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, 

το οποίο εκτελείται στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια και που 

χρηματοδοτήθηκε αρχικά από την Επιτροπή Οικονομικής 

Ανασυγκρότησης-Σχέδιο Μάρσαλ, στη συνέχεια από το 

αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

και τον ΕΟΤ. Μεγάλη ώθηση έδωσε στο έργο η επίσημη 

ανάγκη της αποκατάστασης του Ηρωδείου με 

σκοπό την επαναχρησιμοποίησή του ανέκυψε πολύ 

ενωρίς. Ήδη το 1867, εννέα μόλις χρόνια μετά την απο-

μάκρυνση των επιχώσεων που το κατακάλυπταν και την 

αποκάλυψη του μνημείου από τον Κυριακό Πιττάκη, πα-

ρουσιάζεται εκεί παράσταση της Αντιγόνης, ενώ το 1875 ο 

παλαιός Γραμματέας της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εται-

ρείας Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής θέτει για πρώτη φορά 

το ζήτημα της «κατάλληλης διασκευής του θεάτρου κατά 

τον αρχαίον ρυθμόν», προκειμένου να εγκαθιδρυθεί εκεί 

μόνιμος θεσμός μηνιαίας διδασκαλίας αρχαίων δραμάτων. 

Μπορεί αυτό να μην πραγματοποιήθηκε, στα επόμενα όμως 

χρόνια, και ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, 

πυκνώνουν οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο αρ-

χαίο μνημείο, όπως παραστάσεις αρχαίου δράματος αλλά 

και χορευτικές ή μουσικές καθώς και ποικίλες τελετές πα-

τριωτικού περιεχομένου. Για την εξασφάλιση του μνημείου 

αλλά και των θεατών ο Νικόλαος Μπαλάνος, επικεφαλής 

του Αρχιτεκτονικού Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, 

στερεώνει ορισμένα ετοιμόρροπα τοξωτά ανοίγματα στην 

πρόσοψη του Ωδείου και τοποθετεί στο κοίλο ξύλινα λυό-

μενα εδώλια. Το ζήτημα ανακύπτει πιο επιτακτικά αμέσως 

μετά τον Πόλεμο, όταν οργανώνονται πλέον εκεί σε τακτική 

βάση παραστάσεις από το Εθνικό Θέατρο, την Κρατική 

Ορχήστρα Αθηνών και την Εθνική Λυρική Σκηνή κατά κύ-
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Φανή Μαλλούχου-Tufano
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης, Αντιπρόεδρος της ΕΦΑ

Το κοίλον του Ηρωδείου πριν την αναμαρμάρωσή του, περί το 1920. 
Αρχείο Εθνικού Ιστορικού Μουσείου

Το Ηρώδειο από ΝΔ γύρω στο 1958, κατά τη διάρκεια 
της αποκατάστασης τού δυτικού κλιμακοστασίου. Αρχείο ΥΠΑΝ
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έγκριση των επεμβάσεων, όσο και κατά την εκτέλεσή τους, 

χωρίς προηγούμενη ή παράλληλη σύνταξη εμπεριστατωμέ-

νων μελετών ή μια συστηματική τεκμηρίωση της κατάστασης 

διατήρησης των μνημείων ή και των ίδιων των επεμβάσεων. 

Ειδικότερα στο Ηρώδειο το 

νέο δάπεδο της ορχήστρας 

αναπαράγει πιστά το αρχαίο 

τόσο ως προς το σχέδιο όσο 

και ως προς τα δομικά υλικά, 

μάρμαρο Πεντέλης από τη 

θέση Σπηλιά, των αρχαίων 

λατομείων, και καρύστιο 

λίθο, από το αρχαίο λατο-

μείο στη θέση «Παληοκα-

λυβέζα» Καψάλων Ευβοίας. 

Στην αποκατάσταση της 

πρόσοψης του λογείου χρη-

σιμοποιούνται νέοι λίθοι 

Πειραιώς, αλλά και κατα-

κείμενα στον περίγυρο του 

μνημείου αρχαία μέλη ποι-

κίλης προέλευσης καθώς 

και πωρόλιθοι προερχόμε-

νοι από τα τελευταία κατά-

λοιπα του Φράγκικου Πύρ-

γου που μόλις (1950) είχαν 

απομακρυνθεί από τη νοτι-

οδυτική πτέρυγα των Προ-

πυλαίων. Παρομοίως, στην 

ανακατασκευή των εδωλίων 

του κοίλου του θεάτρου και 

του επιθεάτρου και των κλι-

μακοστασίων της ανόδου 

χρησιμοποιούνται πεντελι-

κό μάρμαρο από τη θέση 

Σπηλιά ή τον Διόνυσο και 

πειραϊκός ακτίτης από τα λατομεία της Πειραϊκής, που 

επαναλειτούργησαν από το Δημόσιο αυτά τα χρόνια ει-

δικά για την αποκατάσταση των αρχαίων μνημείων, ή της 

ακτής Δραπετσώνας. Χρησιμοποιείται πάντως τελικά, στη 

συμπλήρωση των βαθμίδων των κλιμάκων του κοίλου, και 

διοργάνωση, από το 1954, στο Ηρώδειο, του Φεστιβάλ Αθη-

νών, οπότε και άρχισε η αναμαρμάρωση του επιθεάτρου. 

Η αναμαρμάρωση του Ηρωδείου φέρει επίσης τα κύρια χα-

ρακτηριστικά της αναστηλωτικής «σχολής», που ο επικε-

φαλής της Υπηρεσίας Ανα-

στηλώσεως Ορλάνδος είχε 

διαμορφώσει τη μεταπολε-

μική περίοδο, επεμβαίνοντας 

σε ένα πλήθος μνημείων, 

ποικίλων ειδών, τύπων και 

χρονολογικών περιόδων, σε 

όλη την Ελλάδα και διαμορ-

φώνοντας το αρχαιολογικό 

τοπίο της χώρας. Από τα 

κυρίαρχα χαρακτηριστικά 

αυτής της αναστηλωτικής 

προσέγγισης ήταν η συνέ-

χιση παγιωμένων ήδη από 

την προπολεμική περίοδο 

πρακτικών, όπως η μεταχεί-

ριση των διάσπαρτων αρ-

χαίων μελών των μνημείων 

κατά τις επεμβάσεις ως κοι-

νού οικοδομικού υλικού με 

την ανατοποθέτησή τους σε 

τυχαίες θέσεις, οι εξομαλύν-

σεις των επιφανειών θραύ-

σης τους κατά τη συμπλή-

ρωσή τους με νέο υλικό, οι 

προσπάθειες προσομοίωσης 

των αναστηλωμένων μερών 

των μνημείων με τα αρχαία 

με τη χρήση ίδιου προς το 

αρχικό δομικού υλικού στα 

συμπληρώματα ή στα εξο-

λοκλήρου νέα μέλη, με την 

αναπαραγωγή στις νέες προσθήκες της αρχαίας μορφολο-

γίας και την εφαρμογή των παραδοσιακών τρόπων και τε-

χνικών, ιδιαίτερα όσον αφορά στην κατεργασία του λίθου. 

Άλλο κυρίαρχο στοιχείο των έργων αυτών των χρόνων είναι 

οι συνοπτικές διαδικασίες που ακολουθούνταν τόσο κατά την 

Το ανακατασκευασμένο δάπεδο της ορχήστρας του Ηρωδείου, το 1950. 
Στο κοίλον διακρίνονται τα ξύλινα εδώλια του 1936. Αρχείο ΥΠΑΝ

Επίβλεψη των εργασιών αναμαρμάρωσης του κοίλου του Ηρωδείου 
από τον Νικολάκη Σκαρή. Αρχές δεκαετίας 1950, Αρχείο ΥΠΑΝ
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των ελλειπόντων μερών του μνημείου έγιναν με βάση επι-

τόπιες μετρήσεις και σκαριφήματα των Ορλάνδου, Στίκα 

και Σκαρή, κατ’ απομίμηση των υφισταμένων καταλοίπων 

ή κατ’ αναλογία προς άλλα σωζόμενα σε συγγενικά, τυπο-

λογικά, κτήρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα 

εδώλια των προεδριών, τα 

οποία ως προς τος ύψος του 

ερεισίνωτου και την προς τα 

πάνω διατομή τους ανακα-

τασκευάστηκαν, σύμφωνα με 

δήλωση του ίδιου του Ορ-

λάνδου, κατ΄αναλογίαν προς 

τα εδώλια και τους θρόνους 

των θεάτρων της Επιδαύρου, 

της Δήλου και του Ωρωπού. 

Ορισμένες φορές τα ελλεί-

ποντα τμήματα ανακατα-

σκευάζονται και με βάση 

συνθετικές δημιουργίες του 

Ορλάνδου, σπουδαίου, και 

πρωτοπόρου στην Ελλάδα, 

ιστορικού της αρχαίας αρχι-

τεκτονικής. Χαρακτηριστικό 

σχετικό παράδειγμα αποτε-

λεί το «τρίσκαλο» της αρχής 

των κλιμάκων ανόδου του 

επιθεάτρου του Ηρωδείου, ο 

σχεδιασμός του οποίου επη-

ρεάζεται από το ανάλογο 

του συγγενούς χρονολογικά 

θεάτρου της Ασπένδου. 

Στην παγιωμένη αυτά τα 

χρόνια πρακτική της αυτο-

σχέδιας και εμπειρικής απο-

κατάστασης των μνημείων, 

που εφαρμόζεται και στο 

Ηρώδειο, αξιομνημόνευτη είναι μια προσπάθεια που γί-

νεται να αντιπαρατεθεί ένας νέος τρόπος επέμβασης, επι-

στημονικά τεκμηριωμένος και σύμφωνος προς τις αρχές 

του Διεθνούς Χάρτη Αποκατάστασης Μνημείων και Τόπων 

της Βενετίας, που πρόφατα (1964) είχε ψηφιστεί. Πρόκει-

ένα μέρος των εγκαταλελειμένων λίθων του ημιτελούς θεά-

τρου «Μπαστιά» της Κοίλης.  

Τέλος, οπλισμένο σκυρόδεμα, καλυμμένο με κονίαμα, χρη-

σιμοποιείται στην ανακατασκευή των ημικυλινδρικών θό-

λων στέγασης των εισόδων του μνημείου. 

Η αναμαρμάρωση του Ηρω-

δείου εκτελείται από την 

Υπηρεσία Αναστηλώσεως με 

αυτεπιστασία, με τα πολυ-

πληθή συνεργεία των λιθο-

ξόων τεχνιτών που διέθετε. 

Η ποιότητα της λιθοξοϊκής 

εργασίας είναι αρίστη, οφει-

λόμενη στη μεγάλη εμπει-

ρία των απασχολούμενων 

μαρμαράδων και στη συ-

νεχή επίβλεψη του έργου, 

ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, 

από τον ίδιο τον Ορλάνδο 

ή τον εμπειρότατο καλλιτέ-

χνη αρχιτεχνίτη της Υπη-

ρεσίας Νικολάκη Σκαρή. 

Ιδιαίτερα επιτυχής υπήρξε 

η ενσωμάτωση των σωζό-

μενων λειψάνων των προ-

εδριών, των εδωλίων, των 

αναβαθμών των κλιμάκων 

του κοίλου στα νέα μάρ-

μαρα. Αυτά προσαρμόστη-

καν τέλεια στις ακανόνιστες 

θραυσμένες επιφάνειες των 

αρχαίων λίθων, οι οποίες 

ελάχιστα απολαξεύθησαν. 

Ακόμη, οι επιφάνειες των 

νέων μαρμάρινων συμπλη-

ρωμάτων δεν υπέστησαν τε-

λική λείανση, αλλά αφέθησαν αδρές για να διακρίνονται 

από τα αρχαία τμήματα. 

Όσον αφορά τις διαστάσεις, το γενικότερο σχέδιο και τις 

επιμέρους μορφές οι συμπληρώσεις και οι ανακατασκευές 

Σκαρίφημα για την αποκατάσταση του δαπέδου της ορχήστρας 
του Ηρωδείου, 1948. Αρχείο ΥΠΑΝ

Σκαρίφημα διαμόρφωσης αρχής κλιμάκων ανόδου του επιθεάτρου, 
ανυπόγραφο και αχρονολόγητο. Αρχείο ΥΠΑΝ
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μέτρα για την απομόνωση και διαφύλαξη των αυθεντικών 

μερών του μνημείου από τα ανακατασκευασμένα και την 

«αντιστρεπτή» συμπλήρωση, με χρήση σημειωθέτη, των αρ-

χαίων λίθων των παραστατών της τοξωτής εισόδου. Σε ό, 

τι αφορά στην καμάρα της εισόδου, αυτή ανακατασκευάζε-

ται με βάση την ήδη εγκεκριμένη χάραξη και με οπλισμένο 

σκυρόδεμα, αποκρυβόμενο από «πεταχτό» σοβά, κατ’ ανα-

λογία προς εκείνη του δυτικού κλιμακοστασίου, που είχε 

ήδη, λίγα χρόνια πριν, ανακατασκευαστεί. Πάντως παρόλη 

την μη πλήρη αποδοχή και εφαρμογή της μελέτης αποκα-

τάστασης του ανατολικού κλιμακοστασίου του Ηρωδείου, 

αυτή παραμένει η πλέον ολοκληρωμένη της περιόδου, ενώ 

προοιωνίζει μια νέα εποχή. 

Δυό τελευταίες σκέψεις σε σχέση με την επανάχρηση του 

Ηρωδείου: είδαμε ότι αυτή αβίαστα ξεκίνησε αμέσως μετά 

την αποκάλυψη του μνημείου και αναπτύχθηκε ραγδαία στη 

συνέχεια, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη θέση 

του μνημείου, στην κατάσταση και τον βαθμό της διατή-

ρησής του αλλά και στην χρονολόγησή του στα ρωμαϊκά 

χρόνια. Είναι γνωστό άλλωστε ότι έως την εποχή της Με-

ταπολίτευσης επικρατούσαν στους πανεπιστημιακούς και 

αρχαιολογικούς κύκλους αντιλήψεις υποβαθμιστικές για τα 

ρωμαϊκά μνημεία. Κατά μαρτυρία του Νικολάκη Σκαρή, σε 

επιτόπια σύσκεψη παραγόντων της Αρχαιολογικής Υπηρε-

σίας και του Εθνικού Θεάτρου, αμέσως μετά τον Πόλεμο, 

εκείνος που συναινούσε στις πιέσεις του θεατρικού οργανι-

ται για την προσπάθεια αναθεώρησης του ήδη δρομολο-

γημένου έργου της αποκατάστασης του ανατολικού κλι-

μακοστασίου ανόδου στο Ηρώδειο, που γίνεται από τον 

νέο αρχιτέκτονα της Υπηρεσίας Αναστηλώσεως Χαράλα-

μπο Μπούρα το 1965, όταν συντάσσει σχετικά μια πλήρη 

αναστηλωτική μελέτη. Σ’ αυτή για πρώτη φορά αναπτύσ-

σονται οι θεωρητικές αρχές που πρέπει να διέπουν κάθε 

αναστηλωτικό έργο, ιδιαίτερα εκείνες της αντιστρεψιμό-

τητας των επεμβάσεων και της τεκμηρίωσης, τόσο του 

ίδιου του έργου, όσο και του προς αναστήλωση μνημείου. 

Η μελέτη περιλαμβάνει τη συστηματική τεκμηρίωση, φω-

τογραφική, σχεδιαστική και περιγραφική, της κατάστασης 

διατήρησης των τμημάτων του μνημείου που προβλέπεται 

να καλυφθούν με τις ανακατασκευές και νέες συμπληρώ-

σεις. Επίσης την σε βάθος διερεύνηση της αρχιτεκτονικής 

του προς αναστήλωση τμήματος και διορθωτικές προτά-

σεις όσον αφορά στη χάραξη του κλιμακοστασίου, το ύψος 

των αναβαθμών του, τον τρόπο ανακατασκευής τους κα-

θώς και στη χάραξη της επικαλύπτουσας την είσοδο του 

κλιμακοστασίου ημικυλινδρικής θόλου. Για την τελευταία, 

επιπροσθέτως, προτείνεται να αλλάξει και το υλικό της 

ανακατασκευής της, από το καθιερωμένο οπλισμένο σκυ-

ρόδεμα με επικαλύπτον κονίαμα σε εμφανή οπτοπλινθο-

δομή, το αρχικό δομικό υλικό του μνημείου. Στην πράξη 

οι προτάσεις της μελέτης εφαρμόζονται όσον αφορά στην 

απόδοση της αρχιτεκτονικής του κλιμακοστασίου και στον 

τρόπο εκτέλεσης της επέμβασης, οπότε και λαμβάνονται 

Ανατολικό κλιμακοστάσιο: αξονομετρικό σχέδιο αποτύπωσης υπάρχουσας 
κατάστασης, Ν. Σκαρής - Χ. Μπούρας, 1965. Αρχείο ΥΠΑΝ

Ανατολικό κλιμακοστάσιο: αξονομετρικό σχέδιο πρότασης 
αποκατάστασης, Ν. Σκαρής - Χ. Μπούρας, 1965. Αρχείο ΥΠΑΝ
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σης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το Ηρώδειο, το οποίο κατά 

καιρούς φιλοξένησε εκδηλώσεις (με αποκορύφωμα εκείνη 

των καλλιστείων την περίοδο της Δικτατορίας του 1967) 

ή μουσικούς καλλιτέχνες κάθε είδους –ιδιαίτερα κατά την 

Μεταπολίτευση– που στο πλαίσιο (ή υπό το πρόσχημα) 

φιλανθρωπικών εκδηλώσεων ζήτησαν να αναβαπτιστούν 

σε μια υποτιθέμενη ποιότητα, υποβαθμίζοντας αποδεδειγ-

μένα το μνημείο. 

Αλλά να εξηγούμαστε: το ζήτημα αυτό, καθαυτό σοβαρό 

και σημαντικό, δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την επαναχρη-

σιμοποίηση του μνημείου. Αυτή αποτελεί κοινωνικό αίτημα 

και ανταποκρίνεται στην αρχική λειτουργία του κτηρίου. Η 

επανάχρηση ενός αρχαίου θεάτρου ή ωδείου δεν συνεπάγε-

ται κατ’ ανάγκη τη βεβήλωσή του. Είναι η κατάσταση δια-

τήρησης, η «αντοχή» του μνημείου, κυρίως η συμβατότητα 

του ήθους της φιλοξενούμενης εκδήλωσης με το ήθος των 

αρχαίου κτηρίου της θέασης και ακρόασης που, σε τελευ-

ταία ανάλυση, αποτελούν και τα τελικά κριτήρια για την 

επανάχρησή του. 

* Το κείμενο αυτό βασίστηκε σε εκτενές άρθρο της γράφουσας με

τίτλο «Νέες επιστημονικές απαιτήσεις versus καθιερωμένες πρα-

κτικές. Οι περιπτώσεις της αναστήλωσης του Ιερού της Σαμο-

θράκης και του Ωδείου του Ηρώδου του Αττικού», δημοσιευμένο 

στον τόμο Συντήρηση, αναστήλωση και αποκατάσταση μνημείων στην 

Ελλάδα, 1950-2000 (επιμ. Χ. Μπούρας - Π. Τουρνικιώτης), εκδ. 

ΠΙΟΠ, Αθήνα 2010, 131-156.

σμού για την πλήρη αναμαρμάρωση του Ηρωδείου ήταν ο 

Γεώργιος Οικονόμου, καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας 

του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Αρχαιολογικού 

Συμβουλίου και Γενικός Γραμματέας της Αρχαιολογικής 

Εταιρείας με το επιχείρημα ότι «επρόκειτο για ρωμαϊκό 

μνημείο και όχι των ελληνικών, κλασικών χρόνων». Ακόμη 

και ο ίδιος ο Ορλάνδος –πολέμιος αρχικά της πλήρους ανα-

μαρμάρωσης του μνημείου, λόγω της φθοράς που παρουσί-

αζε– κατά την εκτέλεση του έργου επέδειξε σαφώς (όπως 

άλλωστε συνέβη και στο ρωμαϊκό ωδείο της Πάτρας) μια 

μεγαλύτερη άνεση (σε σχέση με τα κλασικά θέατρα), όπως 

μαρτυρούν οι εκτεταμένες ανακατασκευές ή η χρήση του 

οπλισμένου σκυροδέματος. Τέλος, η επαναλειτουργία του 

Ηρωδείου πάντοτε συναντούσε τη συναίνεση –σιωπηρή 

ή μη– του πνευματικού κόσμου της χώρας, καθώς αποτε-

λούσε μια ασφαλιστική δικλείδα έναντι του παρακείμενου 

Θεάτρου του Διονύσου, μνημείου εύθραυστου, αποσπασμα-

τικά σωζόμενου σε σπαράγματα διαδοχικών οικοδομικών 

φάσεων και ειδικού ιδεολογικού βάρους ως του λίκνου της 

θεατρικής πράξης στον δυτικό κόσμο, για το ενδεχόμενο 

της επανάχρησης του οποίου υπήρχε ανέκαθεν, έως και 

σήμερα, έντονη αντίδραση. 

Κατά τη μαζική, φεστιβαλική, χρήση του Ηρωδείου, ιδι-

αίτερα κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο, προέκυψαν διά-

φορα διαχειριστικής φύσης προβλήματα. Κατ’ αρχάς εκείνο 

της φθοράς της επιφάνειας του μνημείου από τα τακούνια 

των θεατών ή τις τοξικές τσίχλες (!) ή τις κατά καιρούς 

βλάβες από την τοποθέτηση των σκηνικών ή των εγκατα-

στάσεων φωτισμού και ήχου. Οι διαπιστώσεις αυτές αντι-

μετωπίζονται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, μετά τη δε-

καετία του 1980, με τη θέσπιση περιοριστικών όρων κατά 

την παροχή της άδειας χρήσης του μνημείου για παραστά-

σεις. Οι όροι περιλαμβάνουν περιορισμούς ενδυματολογι-

κούς και συμπεριφοράς των θεατών, την επιβολή χρήσης 

αυτοφερόμενων σκηνικών, τη συγκεκριμένη χωροθέτηση 

των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, τέλος, τη θέσπιση 

ανώτατου ορίου παραστάσεων κατ’ έτος. 

Διαφορετικό είναι το ζήτημα της συμβατότητας των διαφό-

ρων εκδηλώσεων, κατά την επαναλειτουργία των μνημείων, 

με τον χαρακτήρα των αρχαίων κτηρίων θέασης και ακρόα-
Άποψη του Ωδείου Ηρώδη του Αττικού από την Ακρόπολη. 

Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano, 2008
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