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Κατά τον Μεσαίωνα και τους νεώτερους χρόνους στο 

Μνημείο δόθηκαν διάφορες ονομασίες, όπως Παλάτια 

του Λεωνίδου και Μιλτιάδου, 

Διδασκαλείον του Αριστοτέ-

λους, Ακαδημία του Αριστο-

τέλους και του Μιλτιάδου ή 

Άρειος Πάγος. Αυτές οι ονο-

μασίες διατηρήθηκαν μέχρι 

το 1675, οπότε ο Άγγλος πε-

ριηγητής Bernhum το ταύτισε 

με το Διονυσιακό Θέατρο, και 

λίγο αργότερα οι περιηγητές 

Wheler και Spon ακολούθησαν 

την γνώμη του. Το Θέατρο «του 

εν Λίμναις Διονύσου» θεώρη-

σαν ότι είναι Γυμνάσιο και τις 

χορηγικές επιγραφές του μνη-

μείου του Θρασύλλου, που βρί-

σκεται πάνω από το Διονυσι-

ακό Θέατρο, τις ερμήνευσαν 

ως γυμνασιακές. 

Οι Stuart και Revett, που επι-

σκέφθηκαν την Αθήνα το 1751 

το θεώρησαν επίσης ως το θέ-

ατρο του Διονύσου (εικ. 2), 

όπως και ο Ιταλός Fanelli κα-

τά την περιγραφή της πολι-

ορκίας της Ακροπόλεως από 

τους Βενετούς το 1687. Πρώ-

τος το αναγνώρισε ως το Ωδείο 

του Ηρώδου του Αττικού ο άγ-

γλος πολυμαθέστατος περιη-

γητής γιατρός Chandler κατά 

την επίσκεψή του στην Αθήνα 

το 1764. Μετά από αυτόν όλοι 

οι περιηγητές συμφωνούσαν 

ως προς την ονομασία. 

Από το 1847 έως το 1857 διε-

νεργήθηκαν στο μνημείο ανα-

σκαφικές εργασίες από τον Πιττάκη (εικ. 3), κατά τις οποίες 

αφαιρέθηκε όλο το χώμα που κάλυπτε το Ωδείο. Το 1897 

μακοστασίων του Μετασκηνίου καθώς και τα δάπεδα των 

κλειστών χώρων κάλυπταν εξαιρετικά ψηφιδωτά με φυτικά 

και γεωμετρικά σχέδια. Το Ωδείο σύμφωνα με μαρτυρίες 

αρχαίων συγγραφέων στεγαζόταν με στέγη από ξύλο κέ-

δρου. Στο θέμα αυτό αναφέρεται ειδική έρευνα του κα-

θηγητή Μανόλη Κορρέ, η οποία δημοσιεύεται στο παρόν 

τεύχος του «Ανθεμίου». 

Κατά την κατασκευή του Ωδείου το τμήμα της ανατολι-

κής εισόδου με τον μετωπικό τοίχο και το κλιμακοστάσιο 

ενσωματώθηκε με το δυτικό άκρο της Στοάς Ευμένους, 

που είχε ανεγερθεί περίπου τρεις αιώνες πριν. Ο δυτικός 

πλευρικός τοίχος της Στοάς 

επαναπροσδιορίσθηκε και 

ανοίχθηκαν θύρες εισόδου 

στην ανατολική κλίμακα του 

Ωδείου στη στάθμη του ισο-

γείου και του ορόφου.

Το 267 μ.Χ. το Ωδείο κατα-

στρέφεται από τους Ερού-

λους, όπως και τα περισ-

σότερα οικοδομήματα της 

λαμπρής αυτής περιόδου, 

πλην ελαχίστων, της Ακρό-

πολης και του Ναού του 

Ηφαίστου στην Αρχαία Αγο-

ρά. Στα χρόνια που ακολού-

θησαν οι κάτοικοι μετατρέ-

πουν το μνημείο σε οχυρό 

για να σωθούν από τις συ-

νεχείς επιδρομές. Οι θόλοι των καμαροσκέπαστων αιθου-

σών καταστρέφονται για να μη διευκολυνθεί η πρόσβαση 

των επιδρομέων· οι είσοδοι που οδηγούν στο άνω δίαζωμα 

φράσσονται και το κοίλο επιχωματώνεται. 

Τον 3ο αιώνα μ.Χ. ο νότιος τοίχος του Ωδείου ενσωμα-

τώθηκε στο Υστερορωμαϊκό Τείχος, το εκτεινόμενο βό-

ρεια της Ακροπόλεως. Στην αρχή της Λατινοκρατίας στη 

νότια πλευρά της Ακροπόλεως κατασκευάστηκε οχυρω-

ματικό τείχος, το λεγόμενο Ριζόκαστρο, το οποίο δια του 

αναλήμματος του Διονυσιακού Θεάτρου και του βόρειου 

τη δυτική απόληξη της Νοτίου Κλιτύος Ακροπό-

λεως οικοδομήθηκε το 160-170 μ.Χ., επί εποχής 

των Αντωνίνων αυτοκρατόρων, το Ωδείο Ηρώδου του Ατ-

τικού. Χορηγός ήταν ο Τιβέριος Κλαύδιος Αττικός Ηρώ-

δης, γόνος πλούσιας αθηναϊκής οικογένειας και ευεργέτης, 

ο οποίος το ίδρυσε σε ανάμνηση της γυναίκας του Ρήγιλλας 

που πέθανε το 160 μ.Χ.

Είναι ένα από τα ελάχιστα οικοδομήματα της αρχαιότητας 

που σώζονται και το μοναδικό που χρησιμοποιείται για τον 

ίδιο σκοπό, για τον οποίο οικοδομήθηκε ακόμα και σήμερα, 

δηλαδή για μουσικές, κυρίως, εκδηλώσεις. 

Το ημικυκλικού σχήματος 

κοίλο του Ωδείου είχε λα-

ξευτεί στο βράχο, είχε ακτί-

να 38 μέτρα και χωρητι-   

κότητα περίπου 6.000 

ατόμων. Ένας ενδιάμεσος 

διάδρομος (διάζωμα) πλά-

τους 1,20 μέτρων, χώριζε το 

κοίλο σε δύο τμήματα, το 

θέατρο και το επιθέατρο, 

που διέθεταν συνολικά 38 

σειρές μαρμάρινων εδω-

λίων. Η ημικυκλική ορχή-

στρα ακτίνας 9,50μ. ήταν 

στρωμένη με μαρμάρινες 

πλάκες. Το προσκήνιον 

μπροστά από αυτή ήταν 

ελαφρώς υπερυψωμένο, με 

τον νότιο τοίχο της σκηνής 

να διαρθρώνεται σε τρεις ορόφους και να διαθετει την τυ-

πική πρόσοψη ενός ρωμαϊκού θεάτρου: μικρές συνθέσεις 

στο αρχιτεκτονικό θέμα του δίστυλου ναϊσκου με κορινθια-

κούς κίονες, παραστάδες, θριγκούς και μαρμάρινα αγάλματα 

μέσα σε κόγχες (εικ. 1). 

Στις δύο πλευρές του μεγάλες κλίμακες οδηγούν στο επι-

θέατρο. Εξωτερικά του νότιου τοίχου της σκηνής διαμορ-

φωνόταν το Μετασκήνιο, το οποίο έφερε θολωτή στέγη. 

Προοριζόταν για τους καλλιτέχνες και από αυτό σώθηκε 

το μωσαϊκό του δάπεδο, το οποίο την δεκαετία του ’50, 

καλύφθηκε με πλάκες. Τα δάπεδα στις εισόδους των κλι-

τοίχου της Στοάς Ευμένους κατέληγε στο δυτικό ανάλημμα 

του Ηρωδείου. Τότε πρέπει να αποσπάστηκε από το μνη-

μείο και να χρησιμοποιήθηκε 

στο έργο αυτό μεγάλος αριθμός 

πώρινων δόμων. Στα επόμενα 

χρόνια τα ερείπια συνεχίζουν 

να χρησιμοποιούνται όλο και 

πιο συστηματικά για οχυρωμα-

τικούς σκοπούς από τους Φρά-

γκους, Καταλανούς, Βενετούς 

και αργότερα τους Τούρκους. 

Κατά την περίοδο της Τουρ-

κοκρατίας (17ος αιώνας) οικο-

δομήθηκε ο Σερπεντζές πάνω 

στη δυτική πλευρά του περι-

μετρικού τοίχου του κοίλου. 

Οι αρχιτέκτονες - περιηγητές 

Stuart και Revett, οι οποίοι τον 

18ο αιώνα επισκέφθηκαν την 

Αθήνα, μας πληροφορούν ότι 

το Ωδείο και συγκεκριμένα το 

κοίλο του ήταν επιχωμένο ώς 

την πρώτη σειρά των ανοιγ-

μάτων του μετωπικού τοίχου 

της σκηνής και σπέρνονταν 

με χόρτο, για να βόσκουν και 

να γυμνάζονται τα άλογα του 

Ντιντάρ Αγά της Ακρόπολης. 

Κατά τα τελευταία χρόνια της 

Τουρκοκρατίας χτίσθηκαν, σε 

επαφή με τον μετωπικό τοίχο 

της σκηνής, μια σειρά κατοι-

κίες καθόλο το μήκος του, τις 

οποίες κατεδάφισε ο Πιττά-

κης το 1848. Στην μακρόχρονη 

περίοδο που το οικοδόμημα 

χρησιμοποιήθηκε σαν οχυρό 

οφείλεται και η μεγάλη ανα-

στάτωση που παρατηρείται 

στο υλικό κατασκευής των μετωπικών τοίχων του κοίλου 

εκατέρωθεν του σκηνικού οικοδομήματος.
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Σ

Μελίνα Μπριάνα-Πρωτοπαπαδάκη, Αρχαιολόγος Α΄ ΕΠΚΑ
Μιχάλης Λεφαντζής, Δρ Αρχιτέκτων Α΄ΕΠΚΑ

Εικ. 1. Άποψη του τοίχου της Σκηνής του Ωδείου από τον Φ. Βερσάκη

Εικ. 2. Το Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού το 1751-1753. 
Σχέδιο τoυ N. Revett

Εικ. 3. Άποψη του Ωδείου του Ηρώδου Αττικού από ΝΔ. 
Φωτ. Δ. Κωνσταντίνου, 1862 περ. 

Εικ. 4. Το κοίλο του Ωδείου του Ηρώδου Αττικού 
γύρω περί το 1900
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ήθηκε και το πρόγραμμα αποκατάστασης των δύο ακραίων 

κλιμάκων του κοίλου με συμπληρώσεις των σωζόμενων βαθ-

μίδων και τοποθέτηση νέων στις θέσεις των ελλειπουσών 

από νέο μάρμαρο.

Η κάλυψη των δύο παρόδων γίνεται με μια σύνθετη δι-

άταξη θόλων. Τα τμήματα των θόλων, που αντιστοιχούν 

Στα πλαίσια αυτά έγιναν οι εργασίες υποδομής και εγκα-

τάστασης εργοταξίου και, ακολούθως, οι εργασίες εξόρυ-

ξης, που περιελάμβαναν την διάνοιξη διατρημάτων στο 

πέτρωμα και την κοπή των ογκολίθων με χρήση συρμοτο-

κοπής. Τα παραγόμενα τμήματα εξορύσσονταν σε μεγα-

λύτερες διαστάσεις από τις απαιτούμενες και ακολούθως 

διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις αναγκαίες συμπληρώσεις 

στα αρχιτεκτονικά μέλη του μνημείου.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι εργασίες αυτές ήταν διακριτικές 

ως επεμβάσεις και δεν αλλοίωσαν την μορφή των τοίχων της 

σκηνής, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μετά τις προγενέστε-

ρες επεμβάσεις στο μνημείο στα μέσα του 20ού αιώνα. Τα 

ακραία μετωπικά τόξα του νότιου τοίχου της σκηνής πα-

ρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα φθορών και ρηγματώσεων 

με αποτέλεσμα την αποκόλληση τμημάτων τους. Επίσης, 

αρκετοί εκ των λιθοπλίνθων και των θολιτών της πρόσο-

ψης παρουσίαζαν σημαντική απώλεια μάζας. Για την προ-

σωρινή εξασφάλιση των ακραίων τόξων είχαν κατασκευα-

στεί ξύλινοι τοξωτοί νάρθηκες εδραζόμενοι σε μεταλλικά 

υποστυλώματα. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της αντίστοι-

χης μελέτης στερέωσης έγινε η αφαίρεση των λιθοπλίνθων 

υπεράνω των θολιτών. Για την διαμόρφωση των συμπλη-

ρωμάτων λήφθηκαν εκμαγεία και με χρήση παντογράφου 

κατασκευάστηκαν από νέο πειραϊκό ακτίτη.

Για την στερέωση των τόξων αυτών, αφαιρέθηκαν τα ετοι-

μόρροπα θραύσματα των θολιτών που έφεραν διαμπερείς 

ρωγμές στο εσωρράχιο τους, τα οποία συντηρήθηκαν και 

επανατοποθετήθηκαν, ενώ κατασκευάστηκαν, από νέο πει-

ραϊκό ακτίτη, αντίγραφα των ελλειπόντων τμημάτων τους. 

Παράλληλα με τις στερεωτικές εργασίες των τοίχων του 

μνημείου ξεκίνησε την ίδια εποχή, και συνεχίζεται μέχρι 

σήμερα, η συντήρηση των αρχαίων μαρμάρινων εδωλίων 

και κλιμάκων που βρίσκονται στο κάτω τμήμα του κοίλου. 

Γίνονται συγκολλήσεις θραυσμένων τεμαχίων μαρμάρου, 

είτε μόνο με κονιάμα, είτε με κονίαμα και χρήση τιτανίου.

Στο πλαίσιο της μελέτης αναστήλωσης των κεκλιμένων 

θόλων των παρόδων έγινε συμπλήρωση των κεκλιμένων 

οροφών τους, που είχαν καταπέσει, με την τοποθέτηση 

θολιτών από νέο πειραϊκό ακτίτη (εικ. 7). Επίσης υλοποι-

μηχανικό Διονύση Μονοκρούσο συντάχθηκαν οι μελέτες 

(αρχιτεκτονική και στατική αντίστοιχα) για την αποκατά-

σταση του νότιου τοίχου της σκηνής, και οι μελέτες στε-

ρέωσης και αποκατάστασης του δυτικού και του ανατολι-

κού μετωπικού τοίχου του κοίλου. Ακολούθως συντάχθηκε 

η μελέτη αποτύπωσης και αποκατάστασης των θολωτών 

παρόδων και των κλιμακοστασίων του Ωδείου. Πρόσφατα 

ολοκληρώθηκε η μελέτη αποτύπωσης και στερέωσης του πε-

ριμετρικού τοίχου του κοίλου και προστασίας των από οπλι-

σμένο σκυρόδεμα θόλων των παρασκηνίων. Οι μελέτες αυ-

τές εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. 

Σε εφαρμογή των μελετών αυτών, πραγματοποιήθηκαν ερ-

γασίες στερέωσης και δομικής αποκατάστασης στον νότιο 

τοίχο καθώς και στον ανατολικό και δυτικό πλευρικό τοίχο 

της σκηνής (εικ. 5). 

Οι εργασίες περιλάμβαναν συγκολλήσεις θραυσμένων τεμα-

χίων λιθοπλίνθων με ενέματα, βλήτρα ανοξείδωτου μετάλ-

λου και σφράγιση αρμών μετά τον καθαρισμό τους (εικ. 6). 

Έγινε η αντικατάσταση των παλαιών αρμολογημάτων που 

είχαν αποκολληθεί και εφαρμογή νέων στους ανοιχτούς αρ-

μούς. Στην λιθοδομή των τοίχων της σκηνής, όπου υπήρχαν 

ελλείποντα ή θρυμματισμένα τμήματα, έγινε αποκατάσταση 

της δομικής συνέχειας των λίθων, με την τοποθέτηση συ-

μπληρωμάτων από νέο πειραϊκό ακτίτη. 

Η προσφερόμενη θέση για την απόκτηση του πειραϊκού 

ακτίτη, ήταν ο προαύλιος χώρος του Χατζηκυριάκειου Ιδρύ-

ματος στον Πειραιά, το οποίο προσφέρθηκε ευγενώς να τον 

παραχωρήσει για την εξόρυξη του πετρώματος. 

ο Έφορος Αρχαιοτήτων Γεώργιος Σωτηριάδης προέβη σε 

εργασίες καθαρισμού του κοίλου από πέτρες και χώματα 

και στερέωσε τα ανώτερα τμήματά του καθώς και αυτά του 

περιμετρικού τοίχου (εικ. 4). Το 1956 ο Γιάννης Μηλιάδης 

έκανε ανασκαφικές έρευνες στον χώρο μεταξύ της προσό-

ψεως του Ηρωδείου και της τότε λεωφόρου Διονυσίου Αρε-

οπαγίτου από τις οποίες προέκυψαν γενικά συμπεράσματα 

για την ιστορική εξέλιξη της περιοχής. 

Η πρώτη προσπάθεια συντήρησης του μνημείου άρχισε το 

1930 με την αποκατάσταση της ανατολικής και δυτικής 

πτέρυγας των μετωπικών τοίχων του κοίλου, που παρου-

σίαζαν μεγάλη φθορά. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

το ενδιαφέρον για τη χρήση του Ωδείου οδήγησε σε εκτε-

ταμένα αναστηλωτικά έργα. Με τα έργα της δεκαετίας 

1950 έως 1960 άλλαξε η μέχρι τότε μορφή του Ωδείου, 

κυρίως με την συμπλήρωση των εδωλίων του κοίλου από 

τους Ορλάνδο και Στίκα. Από το 1954, που καθιερώθηκε 

ο θεσμός του Φεστιβάλ Αθηνών έως σήμερα, στο Ηρώδειο 

δίνονται κάθε χρόνο καλλιτεχνικές παραστάσεις μουσικής, 

θεάτρου και χορού.

Το πρόσφατο έργο Στερέωσης, Αποκατάστασης 

και Αναστήλωσης του μνημείου

Η συστηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων του μνη-

μείου άρχισε το 1997-98 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, από 

την Επιτροπή Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως. 

Από τον αρχιτέκτονα Ηλία Μουτόπουλο και τον πολιτικό 

Εικ. 6. Αποτύπωση παθολογίας του Δυτικού Πλευρικού Τοίχου. 
Σχ. Η. Μουτόπουλος

Εικ. 5. Η νότια όψη του μνημείου. Σχ Η. Μουτόπουλος
Εικ. 7 Η πρόταση αναστήλωσης της Ανατολικής Παρόδου. 

Σχ. Η. Μουτόπουλος
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νέτειρές τους δεν είχαν την ίδια κλίση, με αποτέλεσμα η 

επιφάνεια των θόλων να μην είναι τμήμα κυλίνδρου αλλά 

ελαφρώς στρεβλή με χαρακτηριστικά κώνου. Με ανάλογο 

τρόπο αντιμετωπίστηκε το 

πρόβλημα κατά την αναστή-

λωση, αφού αποτυπώθηκαν 

σε τρισδιάστατο μοντέλο οι 

γενέτειρες και τα μέτωπα 

των θραυσμένων μελών και 

σχεδιάστηκε η ακριβής γεω-

μετρία των θολιτών, που συ-

μπληρώνουν την κεκλιμένη 

θόλο, προκειμένου να κατα-

σκευαστούν με ακρίβεια οι 

νέοι θολίτες από πειραϊκό 

ακτίτη (εικ. 9). 

Με την τοποθέτηση όλων 

των σειρών εδωλίων από 

νέο μάρμαρο και στις δύο 

παρόδους, η εφαρμογή αυ-

τής της μελέτης βαίνει προς 

την ολοκλήρωσή της, αφού 

απέμειναν μόνον οι εργασίες 

διαμόρφωσης των μετώπων 

των ανώτερων εδωλίων της 

ανατολικής παρόδου in situ. 

Οι εργασίες στο μνημείο συ-

νεχίζονται στον περιμετρικό 

τοίχο του κοίλου βάσει της 

εγκεκριμένης από το ΚΑΣ 

μελέτης.

Στην επίβλεψη όλων αυτών 

των εργασιών υπό την επο-

πτεία του πολιτικού μηχανι-

κού Διονύση Μονοκρούσου, 

εργάστηκαν οι αρχιτέκτονες 

Αναστασία Λαζαρίδου, Μι-

χάλης Λεφαντζής και η πολιτικός μηχανικός Ελένη Κα-

ρακικέ. 

στην υψηλότερη στάθμη του δαπέδου των παρόδων, είναι 

οριζόντια και οι αλληλοτομίες με τα εγκάρσια τμήματα των 

θόλων εισόδου από τα παρασκήνια έχουν τη μορφή ημι-

σταυροθολίων. Η οριζόντια 

θόλος μετατρέπεται σε κε-

κλιμένη πάνω από το τμήμα 

εξόδου των παρόδων προς 

την ορχήστρα, ακολουθώ-

ντας την κλίση του κοίλου, 

όπου προκύπτουν και αλλη-

λοτομίες μεταξύ οριζοντίων 

και κεκλιμένων θόλων. 

Όλες οι γενέτειρες του συ-

στήματος των θόλων, που 

καλύπτουν τις παρόδους 

και τις εισόδους από τα πα-

ρασκήνια, προεξέχουν κατά 

30 έως 35 εκατοστά από τις 

παρειές των λιθοδομών, με 

αποτέλεσμα όλοι οι θολί-

τες να εδράζονται εν προ-

βόλω. Για κάθε σειρά θολι-

τών ελήφθησαν εκμαγεία 

και κατασκευάστηκαν νέα 

μέλη από πειραϊκό ακτίτη. 

Οι νέοι αυτοί λίθοι ανυψώ-

θηκαν πάνω από τον δυ-

τικό και τον ανατολικό με-

τωπικό τοίχο του κοίλου με 

την βοήθεια μεγάλου τηλε-

σκοπικού γερανού και το-

ποθετήθηκαν στην θέση 

τους. Η τελική διαμόρφωση 

της καμπύλης του εσωρρα-

χίου έγινε με λάξευση επι-

τόπου (εικ. 8).

Πρέπει να τονιστεί ότι η 

εργασία της αναστήλωσης 

ήταν εξαιρετικά επίπονη, λόγω των κεκλιμένων θόλων, 

αλλά και για τους επιπρόσθετους λόγους ότι οι δύο γε-

Εικ. 8. Οι εργασίες αναστήλωσης της Δυτικής Παρόδου 

Εικ. 9. Τρισδιάστατο μοντέλο για τον ακριβή γεωμετρικό προσδιορισμό των 
θολιτών από νέο πειραϊκό ακτίτη στην Δυτική Πάροδο. 

Μελέτη Μ. Λεφαντζής
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