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

χρόνος, που μας δίνει το ωραίο ταξίδι, κάνει 

στάσεις πού και πού, να πούμε ένα ευχαρι-

στώ για τα περασμένα κι ένα παρακαλώ για 

τα μελλούμενα.

Πρώτα το ευχαριστώ –για ένα ερώτημα: πόσους άραγε 

κίονες έχει ένας αρχαίος ναός στην πρόσοψή του, είναι 

μονός ή ζυγός ο αριθμός αυτός– υπάρχει «γιατί» στην 

απάντηση και ποιο είναι αυτό; Η απάντηση είναι σε 

δύο επίπεδα, πρώτο το εύκολο: ο άξονας πρόσβασης 

στο ναό ορίζεται από του ναού την συμμετρία, η είσο-

δος του ναού είναι στη μέση, η είσοδος δεν μπορεί να 

εμποδίζεται από έναν κίονα, άρα ο αριθμός των κιό-

νων πρέπει να είναι συμμετρικά διαιρεμένος από τον 

άξονα, είναι πάντα αριθμός ζυγός. Τώρα στο δεύτερο, 

πιο δύσκολο «γιατί»: διότι η αισθητική ένταση του 

πλαισιωμένου κενού δεν εί-

ναι απλά η δυνητική είσοδος 

στον ναό, είναι πρωτίστως 

η δύναμη που εγκαλεί προς 

το άπιαστο αντικείμενο της 

λατρείας, μαζί αντικείμενο 

δέους, ίσως φόβου. Δηλαδή, 

πιο πυκνό σ’ ενέργεια είναι 

το κενό μεταξύ των κιόνων 

από το στέρεο υλικό των κι-

όνων που το περιγράφουν. 

Αυτό το μικρό μυστικό, μαζί 

με πενήντα-τόσα άλλα, μάς 

αποκάλυψε με τα δικά του λόγια και με τον δικό του 

τρόπο, εκεί ψηλά στον ναό του Ηφαίστου όπου μας 

ξενάγησε, και από κει ξεκινά το ευχαριστώ στον Κα-

θηγητή Μανώλη Κορρέ.

Τώρα στο παρακαλώ: αυτό ξεκινά από πιο μακριά –

κοντά εξήντα χρόνια– από ένα ολιγοσέλιδο δοκίμιο-

τεχνούργημα του Μιχελή, κρατώ σαν τεκμήριο της 

ανάμνησης μια πινελιά που το διατρέχει, μια σκιά που 

μεταφέρεται από την αρχιτεκτονική της αφετηρία σε 

όλες τις μορφές αφαίρεσης της σκέψης, τη σχέση της 

κλίμακας με την αναλογία. Μια κυριολεκτικά περιε-

κτική χρήση αυτής της σχέσης κλίμακας/αναλογίας 

απαντά στο ερώτημα, πιο είναι αισθητικά πιο μεγάλο-

μεγαλύτερο-μέγιστο χωρίς όριο, το κέλυφος ή το κενό 

του, το απέξω του ή το από μέσα του, το αντικρυστό 

ή το περιέχον; Ο μάστορης Μιχελής χρησιμοποιεί 

[έτσι, θαρρώ, τον θυμάμαι] το ερώτημα για να ορίσει 

την συγκεκριμένη και συγκλονιστική αντίθεση ανάμεσα 

στις δύο δυνητικές αισθητικές μορφές της οικουμένης, 

έτσι όπως μας έχουν παραδοθεί, τον Παρθενώνα του 

κλασικού κόσμου και την Αγία του Θεού Σοφία του 

χριστιανικού. Στον πρώτο η οικουμένη περικλείεται 

και, μέσα από τις αναλογίες και την κλίμακα του ναού, 

το άπειρο κυριολεκτικά εγκλείεται μέσα στο πεπερα-

σμένο, η πυκνότητα της αισθητικής ύλης είναι τέτοια 

που ο λάτρης εγκαλείται μεν αλλά δεν μπορεί να εισέλ-

θει, παραμένει λατρευτικά απέξω από την τελειότητα 

της οικουμένης, να την θεάται – αντικρυστά κρατώ-

ντας ακέραιο το ελεύθερο εγώ του. Στον δεύτερο ο λά-

τρης γίνεται δεκτός παρευ-

θύς μέσα για μέσα στο εσω-

τερικό του ναού, που έτσι 

εντελώς ξαφνικά αντικρύζει 

απευθείας σαν όλον, από το 

κοίλον στην κορυφή έως την 

πετούμενη πηγή του τριγύ- 

ρω φωτός που το κρατά με-

τέωρο, ένα όλον που μεγα-

λώνει προς όλες τις κατευ-

θύνσεις του ορίζοντα και του 

ουρανού, το πεπερασμένο 

του ναού ξετινάζει τις ανα-

λογίες του προς το άπειρο και δέχεται τον μετεωρι-

σμένο λάτρη στην αγκαλιά της θεϊκής οικουμένης. 

Πρόσφατα θέλησα να ξαναβρώ το δοκίμιο του Μιχελή, 

να δω πώς η μνήμη κι η ανάγνωση θα ταιριαστούν, 

κάπου με άκουσε ο σοφός φίλος, μού έδειξε νοερά με 

το χέρι του τη θέση του εντύπου στη βιβλιοθήκη του, 

σκέφτηκα πως καλύτερα – τι; Μα βέβαια, ο Καθη-

γητής Χαράλαμπος Μπούρας να μας πει, με τα δικά 

του λόγια και τον δικό του τρόπο, πως βλέπει και πως 

κρίνει, να μας μάθει να τα δούμε με τα δικά μας μά-

τια και να σμιλέψουμε την αισθητική μας κρίση μαζί 

του. Γι’ αυτό, ένα μεγάλο παρακαλώ – το ευχαριστώ 

θα περιμένει το επόμενο «Ανθέμιον». Σε όλους, καλή 

να είναι η χρονιά ώς τότε.

Ο Παρθενών από Δ. Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης

Ο

ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΗΡΩΔΗ ΑΤΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

Το μωσαϊκό δάπεδο της σκηνής του Ηρωδείου. Σχέδιο Ι. Τραυλός

Πρόπλασμα της Ακρόπολης και των μνημείων της νότιας κλιτύος τον 2ο αι. μ.Χ. 
Στο δυτικό άκρο διακρίνεται το Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού. Μελέτη Μ. Κορρές

Ο Ηρώδης Αττικός (103-179 μ.Χ.)
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δεν έχουμε συνολική επισκόπηση του υλικού. Τα σω-

ζόμενα έργα είναι μικρό ποσοστό του συνόλου καθώς 

πολλά άλλα τεκμηριώνονται μόνο από αγαλματικές 

βάσεις, όπως οικογενειακά πορτρέτα στημένα στην 

Ελευσίνα και τον Πειραιά. 

Κύριες πηγές για τη ζωή του Ηρώδη του Αττικού είναι 

ο βίος του από τον Φλάβιο Φιλόστρατο, που γράφτηκε 

τον 3ο αι. μ.Χ., καθώς και οι πολυπληθείς επιγραφές 

που μας άφησε ο ίδιος ο Ηρώδης. 

Ο Ηρώδης γεννήθηκε στο Μαραθώνα γύρω στο 103 

μ.Χ. και πέθανε το 179 μ.Χ. Ανήκε σε επιφανή αθη-

ναϊκή οικογένεια. Το γενεαλογικό του δέντρο φτάνει 

ώς τον 2ο αι. π.Χ. Ο ίδιος έλεγε ότι ήταν απόγονος 

του Μιλτιάδη και του Κίμωνα, ονόμασε μάλιστα μια 

από τις κόρες του Ελπινίκη από το όνομα της αδελφής 

του Κίμωνα. Ο πατέρας του Ηρώδη, Αττικός βρήκε το 

περιβόητο πιθάρι με τα νομίσματα στον κήπο του και 

έγινε πλούσιος. Στην πραγματικότητα τα νομίσματα 

αυτά τα είχε θάψει ο παππούς του Ηρώδη, Ίππαρχος 

για να τα σώσει από τον αυτοκράτορα Δομιτιανό, ο 

οποίος καταδίκασε τον Ίππαρχο για τυραννία το 92 

μ.Χ. και δήμευσε την ακίνητη περιουσία του. Ο Ίπ-

παρχος πιθανότατα εκτελέστηκε και η οικογένειά του 

κατέφυγε στη Σπάρτη, γνωστό καταφύγιο κατατρεγ-

μένων, καθώς εκεί είχε καταφύγει παλαιότερα και η 

Λιβία, σύζυγος του αυτοκράτορα Αυγούστου. 

Ο Αττικός μεγάλωσε στη Σπάρτη και απέκτησε δε-

σμούς με την πόλη. Παντρεύτηκε την ανεψιά του Βι-

βουλλία Αλκία, κόρη της αδελφής του Αθηναΐδος, η 

οποία είχε παντρευτεί τον Κορίνθιο Βιβούλλιο Ρούφο. 

Αργότερα, η κόρη του Αττικού Τισαμενίς, αδελφή του 

Ηρώδη, παντρεύτηκε τον Σπαρτιάτη Τιβέριο Κλαύδιο 

Αριστοκράτη. Έτσι ο Ηρώδης κληρονόμησε δεσμούς 

με τη Σπάρτη και την Κόρινθο. Όταν η αδελφή του 

πέθανε γύρω στο 150, ο Ηρώδης έστησε στη Σπάρτη 

το άγαλμά της μαζί με αγάλματα του συζύγου της και 

του γιου της, το σύνταγμα όμως αυτό χάθηκε. Ο πα-

τέρας του Ηρώδη, Αττικός τιμήθηκε με διάφορα αξι-

ώματα στην Σπάρτη, όπως πατρονόμος και κυθηροδί-

κης. Οι Αθηναίοι δεν τον τίμησαν με αξιώματα, αναρ-

Λούκιος Βιβούλλιος Ίππαρχος Τιβέριος Κλαύ-

διος Αττικός Ηρώδης, γνωστός ως Ηρώδης Ατ-

τικός, ήταν ένας από τους επιφανέστερους Έλληνες 

της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στην εποχή μας είναι 

γνωστός για τα σπουδαία δημόσια έργα που χρημα-

τοδότησε στην Αθήνα, την Πελοπόννησο και αλλού. 

Για τους συγχρόνους του υπήρξε επίσης διανοούμε-

νος και συγγραφέας, δεινός ρήτωρ και δάσκαλος των 

μελλοντικών αυτοκρατόρων Μάρκου Αυρηλίου και 

Λουκίου Βήρου. Ήταν διαβόητος για τον παθιασμένο 

και εριστικό του χαρακτήρα και για την κακοδαιμονία 

του, καθώς όλη σχεδόν η οικογένειά του αλλά και οι 

αγαπημένοι του μαθητές πέθαναν πριν από αυτόν. Η 

πνευματική του δραστηριότητα εντάσσεται στη δεύ-

τερη σοφιστική, η οποία είχε κύριο σκοπό την συγ-

γραφή και εκφώνηση λόγων που επαινούσαν το ένδοξο 

παρελθόν της κλασικής Ελλάδας. Χαρακτηριστική 

είναι η φράση του Ηρώδη προς έναν αντίπαλό του 

που τον λοιδωρούσε, «Δεν με πειράζει να με βρίζεις, 

αλλά φρόντισε να μιλάς καλά ελληνικά». Τα γραπτά 

του Ηρώδη δυστυχώς χάθηκαν εκτός από τα επιγράμ-

ματα που συνέθεσε μετά τον θάνατο των παιδιών και 

της γυναίκας του.

Τα σωζόμενα αθηναϊκά γλυπτά, παραγγελίες του 

Ηρώδη, τα οποία αποτελούν και το αντικείμενο αυ-

τής της παρουσίασης, είναι έργα των πιο εκλεκτών 

καλλιτεχνών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Είναι όλα 

δουλεμένα είτε σε πεντελίσιο είτε σε θασιακό μάρ-

μαρο από Αθηναίους γλύπτες. Είναι τα περισσότερα 

από δημόσια μνημεία, αλλά ήταν στημένα στις βίλλες 

και τα κτήματα του Ηρώδη καθώς και στα ιδιωτικά 

του ταφικά μνημεία. Αποδεικνύουν ότι τα αττικά ερ-

γαστήρια δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τα αντί-

στοιχα της Ρώμης, αποτελούσαν μάλιστα πρωτοπο-

ρία. Δυστυχώς οι περισσότεροι γλύπτες του Ηρώδη 

παραμένουν ανώνυμοι, με εξαίρεση τους Αθηναίους 

Κρίτωνα και Νικόλαο που υπογράφουν μια καρυά-

τιδα από τη βίλλα του Ηρώδη στη Ρώμη. Πρόβλημα 

για μας αποτελεί το γεγονός ότι τα γλυπτά είναι διά-

σπαρτα σε μουσεία της Αθήνας, της Αττικής αλλά και 

της Ευρώπης. Μερικά είναι αδημοσίευτα, επομένως 

με τα μνημεία με τα οποία στόλισε την πόλη. Αλλά οι 

Αθηναίοι δεν τον συγχώρησαν και συνήθιζαν να λένε 

ότι το Παναθηναϊκό στάδιο, που έχτισε ο Ηρώδης, 

ονομάστηκε έτσι γιατί το χρηματοδότησαν όλοι οι 

Αθηναίοι από την κληρονομιά που δεν έλαβαν. Για να 

τον τιμωρήσουν του στέρησαν το αξίωμα του αρχιερέα 

των σεβαστών, που κανονικά θα έπρεπε να κληρονο-

μήσει από τον πατέρα του. Το αξίωμα πέρασε στον 

Κλαύδιο Λυσιάδη, αδελφό του μεγαλύτερου εχθρού 

του Ηρώδη, Δημόστρατου. 

Το 140 ο Ηρώδης ορίστηκε αγωνοθέτης των Πανα-

θηναίων. Καθήκον του ήταν η οργάνωση αλλά και 

χρηματοδότηση της γιορτής και των αγώνων που θα 

γίνονταν το 144. Μόλις ανέλαβε το αξίωμα, υποσχέ-

θηκε στους Αθηναίους ότι θα χτίσει μαρμάρινο στάδιο 

που θα ήταν έτοιμο σε τέσσερα χρόνια, όπως και έγινε. 

Ο Παυσανίας μας λέει ότι χρησιμοποίησε μάρμαρο 

από το δικό του λατομείο στην Πεντέλη και μάλιστα 

με την κατασκευή του σταδίου το μάρμαρο του λατο-

μείου εξαντλήθηκε. Ο Φιλόστρατος μας πληροφορεί 

ότι κατασκεύασε και ένα εδικό παναθηναϊκό πλοίο με 

1.000 κουπιά αλλά και ρόδες. Δεν το έσερναν υποζύ-

για, αλλά εκινείτο μόνο του χάρη σε ένα μηχανισμό, 

διαγράφοντας μια προκαθορισμένη πορεία από τον 

Κεραμεικό μέχρι το στάδιο. Ο πέπλος της Αθηνάς 

που χρησίμευε σαν πανί του πλοίου, ήταν ιδιαίτερα 

πολυτελής και άφησε εποχή.

Το Παναθηναϊκό στάδιο ήταν το πρώτο δημόσιο έργο 

που προσέφερε ο Ηρώδης στους Αθηναίους. Μαζί 

με το στάδιο κατασκεύασε και γέφυρα πάνω από τον 

Ιλισσό, που μας είναι σήμερα γνωστή από σχέδιο των 

Stuart και Revett. Στις πλαγιές του Αρδηττού εκατέρω-

θεν του σταδίου κατασκεύασε ναό της Τύχης και χώρο 

αποθήκευσης του πλοίου των Παναθηναίων. Από το 

στάδιο του Ηρώδη σώζονται μόνο λίγα γλυπτά. Στο 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο φυλάσσεται μια αμ-

φιπρόσωπη ερμαϊκή στήλη από πεντελίσιο μάρμαρο. 

Απεικονίζει στη μία όψη κεφάλι αρχαϊστικού Ερμή, 

που αποτελεί παραλλαγή του Ερμή προπυλαίου του 

Αλκαμένη που ήταν στημένος στην Ακρόπολη. Το 

ριχήθηκε όμως ο Αττικός στην ιεραρχία των δημοσίων 

αξιωμάτων της Ρώμης. Υπηρέτησε την αυτοκρατορία 

σαν κυβερνήτης της Ιουδαίας. Μετά την επιστροφή 

του στην Αθήνα υπήρξε αρχιερεύς των σεβαστών, 

δηλαδή ιερέας της αυτοκρατορικής λατρείας. Το αξί-

ωμα αυτό ήταν κληρονομικό. Παραδόξως όμως δεν 

το κληρονόμησε αμέσως ο Ηρώδης, αλλά έπρεπε να 

περιμένει ώς το 160 μ.Χ., λόγω της δυσμένειας των 

Αθηναίων προς το πρόσωπό του. 

Ο Αττικός ευεργέτησε την Αθήνα χρηματοδοτώντας 

θυσίες και γιορτές. Τιμήθηκε με ανδριάντες και επώ-

νυμα έδρανα για αυτόν και τη σύζυγό του Αλκία στο 

θέατρο του Διονύσου. Ο Αττικός πέθανε το 138 μ.Χ, 

την ίδια χρονιά με τον Αδριανό. Στην διαθήκη του 

κληροδότησε σε όλους του Αθηναίους πολίτες από 

μια μνα ετησίως. Θα δούμε παρακάτω πώς εκτελέ-

στηκε αυτή η διαθήκη από τον Ηρώδη.

Ο Ηρώδης μεγάλωσε στην Αθήνα. Χάρη στα πλούτη 

και τη δύναμη της οικογένειάς του, κατέλαβε σπουδαία 

αξιώματα σε νεαρή ηλικία, όπως αγορανόμος το 125 

και επώνυμος άρχων το 126, σε ηλικία 25 ετών. Επί 

του αυτοκράτορα Αδριανού απέκτησε διάφορα αξιώ-

ματα στην Ρώμη, όπου ονομάστηκε πραίτωρ το 133. 

Το 134 ο Αδριανός τον έστειλε στην Μικρά Ασία με 

το αξίωμα του ελεγκτή. Διοικητής της επαρχίας ήταν 

ο μετέπειτα αυτοκράτωρ Αντωνίνος ο Ευσεβής, με 

τον οποίο ο Ηρώδης ήρθε σε σύγκρουση. Η θητεία 

του στη Μικρά Ασία ήταν σύντομη, κληροδότησε 

όμως ένα υδραγωγείο στην Αλεξάνδρεια Τρωάδα, 

το οποίο χρηματοδοτήθηκε μερικώς από τον πατέρα 

του Ηρώδη. Όταν επέστρεψε στην Αθήνα, ο Ηρώ-

δης ίδρυσε σχολή ρητορικής. Η λαμπρή του σταδιο-

δρομία ως ευεργέτη της πόλης αρχίζει μετά το θάνατο 

του πατέρα του. Η πατρική περιουσία ήταν τεράστια, 

στη διαθήκη του Αττικού όμως κληροδοτήθηκε μια 

μνα κατ’ έτος σε κάθε Αθηναίο πολίτη. Ο Ηρώδης 

ουσιαστικά ακύρωσε τη δωρεά αποδεικνύοντας ότι οι 

Αθηναίοι χρωστούσαν λεφτά στην οικογένειά του, κα-

θώς οι πρόγονοί του ήταν τραπεζίτες. Έτσι στέρησε 

τους Αθηναίους από τα μετρητά του πατέρα του, τους 

αποζημίωσε όμως με τις αγαθοεργίες του και κυρίως 
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Ο

Όλγα Παλαγγιά
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
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ρικού δασκάλου κατείχε από το 141 ώς το 146. Το 143 

διετέλεσε ύπατος της Ρώμης. Το 141 ή το 142 ο Ηρώ-

δης παντρεύτηκε την Ρήγιλλα, συγγενή της αυτοκράτει-

ρας Φαυστίνας, συζύγου του Αντωνίνου του Ευσεβούς. 

Η Ρήγιλλα ήταν τουλάχιστον 20 χρόνια νεώτερη του 

Ηρώδη. Είχε μεγάλη προσωπική περιουσία, η οποία 

περιελάμβανε μια βίλλα και μεγάλο κτήμα στην Αππία 

Οδό. Μετά το θάνατο της Ρήγιλλας, ο Ηρώδης ονό-

μασε τη βίλλα αυτή Τριό-

πιον. Στις αρχές του 4ου 

αι. μ.Χ. μέρος του κτή-

ματος της Ρήγιλλας πε-

ριήλθε στην κατοχή του 

αυτοκράτορα Μαξέντιου, 

ο οποίος έχτισε εκεί το 

ανάκτορό του μαζί με ιπ-

πόδρομο. 

Το146 ο Ηρώδης εγκα-

ταστάθηκε οριστικά στην 

Ελλάδα. Από τη συμβί-

ωσή του με τη Ρήγιλλα 

στο κτήμα του στον Μα-

ραθώνα σώζεται μια το-

ξωτή πύλη, η οποία χώ-

ριζε την ιδιοκτησία του 

Ηρώδη από εκείνη της 

Ρήγιλλας. Σε ένα ναΐσκο 

κοντά στην πύλη ήταν 

στημένα καθιστά αγάλ-

ματα της Ρήγιλλας και 

του Ηρώδη. Πάνω στο 

τόξο της πύλης σώζεται η 

επιγραφή ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΠΥΛΗ. ΗΡΩΔΟΥ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΙΣ ΟΝ 

ΕΙΣΕΡΧΕΙ. Στην πίσω όψη γράφει το ίδιο με τη δια-

φορά ότι ο χώρος καθορίζεται ότι ανήκει στη Ρήγιλλα. 

Η έμπνευση για το μνημείο αυτό μπορεί να αναζητη-

θεί στην πύλη του Αδριανού στην Αθήνα, όπου στη 

μια όψη που κοιτάει προς την Πλάκα ταυτίζεται η 

πόλη με εκείνη που ανήκε πριν στον Θησέα και στην 

άλλη, προς τη μεριά του Ολυμπιείου, με εκείνη του 

Αδριανού. Οι επιγραφές γράφουν «Αἵδ’εἰσ’ Ἀθῆναι 
Θησέως ἡ πρὶν πόλις» και «Αἵδ’εἰσ’ Ἀδριανοῦ καὶ 
οὐχὶ Θησέως πόλις». Μετά το θάνατο της Ρήγιλλας 

ο Ηρώδης προσέθεσε ένα δικό του ποίημα στη δεξιά 

παραστάδα της πύλης, όπου θρηνεί τη ζωή του χωρίς 

την αγαπημένη του γυναίκα.

Από τη Ρήγιλλα ο Ηρώδης απέκτησε πέντε παι-

διά. Στάθηκε άτυχος, 

γιατί τα τέσσερα πέθα-

ναν πριν από αυτόν, τα 

δύο σε νηπιακή ηλικία.

Tα ονόματα των παιδιών 

του παρουσιάζουν ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον. Παρα-

τηρούμε ότι οι γιοι του 

είχαν ρωμαϊκά ονόματα, 

Κλαύδιος, Βραδούας και 

Ρήγιλλος, ενώ οι κόρες 

ελληνικά. Η κόρη του, 

που γεννήθηκε τη χρο-

νιά των Παναθηναίων 

που οργάνωσε ο Ηρώ-

δης, ονομάστηκε Πανα-

θηναΐς, η άλλη Ελπινίκη. 

Από τους γιους του επέ-

ζησε μόνον ο Βραδούας, 

που είχε το ίδιο όνομα με 

τον αδελφό της Ρήγιλ-

λας. Ο Ηρώδης δεν τον 

συμπαθούσε, γιατί είχε 

δυσκολία στο να γράφει 

και να διαβάζει. Προφα-

νώς ήταν δυσλεξικός, η 

δυσλεξία όμως ήταν άγνωστη στους Ρωμαίους. Κάποια 

από τα παιδιά του Ηρώδη θάφτηκαν σε ένα μαυσω-

λείο στο κτήμα του στην Κηφισιά, όπως μαρτυρείται 

από μια επιγραφή με ποίημα του Ηρώδη που μνημο-

νεύει τρία νεκρά παιδιά του. Η επιγραφή προέρχεται 

από το μαυσωλείο, αλλά βρέθηκε εντοιχισμένη στην 

εκκλησία της Αγίας Παρασκευής εκεί κοντά. To μαυ-

σωλείο αυτό βρίσκεται στην Πλατεία Πλατάνου στην 

κεφάλι της άλλης όψης αντιγράφει έναν τύπο Απόλ-

λωνα του 4ου αι. π.Χ. Από την προεδρία του σταδίου 

προέρχεται ένας μαρμάρινος θρόνος με ανάγλυφη πα-

ράσταση στην δεξιά όψη (εικ. 1). Απεικονίζεται μια 

τράπεζα με τρία στεφάνια από φύλλα ελιάς και ένας 

παναθηναϊκός αμφορέας, από όπου προβάλλει ένα 

κλαδί ελιάς. Πρόκειται για έπαθλα των παναθηναϊ-

κών αγώνων. Στην άκρη αριστερά ξεπροβάλλει ένα 

δέντρο ελιάς. Τον θρόνο στηρίζουν οι γλαύκες της 

Αθηνάς. Ο θρόνος αυτός έχει περιπετειώδη ιστορία. 

Το 1801 δωρίστηκε από τον επίσκοπο της τουρκο-

κρατούμενης Αθήνας στον William Hamilton Nisbet, 

πεθερό του Elgin, ο οποίος τον μετέφερε στο σπίτι 

του στη Σκωτία. Ακριβώς 

200 χρόνια αργότερα, το 

2001, ο θρόνος αγορά-

στηκε από το Βρετανικό 

Μουσείο και παρουσιά-

στηκε για πρώτη φορά 

στο διεθνές συνέδριο των 

Παναθηναίων, που διορ-

γανώθηκε στην Αθήνα 

από την Εφορεία Ακρο-

πόλεως και το Πανεπι-

στήμιο Αθηνών με την ευ-

καιρία των Ολυμπιακών 

αγώνων της Αθήνας, το 

2004. 

Με το Παναθηναϊκό στά-

διο του Ηρώδη πιθανόν να συνδέεται και η γνωστή 

ζωφόρος του εορτολογίου, η οποία είναι εντοιχισμένη 

στη Μικρή Μητρόπολη στην Πλατεία Μητροπόλεως. 

Η μορφή και η τυπολογία της ζωφόρου μας επιτρέ-

πουν να υποθέσουμε ότι προέρχεται από θριαμβική 

αψίδα. Η ύπαρξη τέτοιας αψίδας στο Παναθηναϊκό 

στάδιο δεν είναι μαρτυρημένη, αλλά πιθανολογείται 

κατά παραβολή με την θριαμβική αψίδα που κοσμούσε 

το στάδιο των Δελφών, έργο επίσης του Ηρώδη. Το 

τμήμα της ζωφόρου με το πλοίο των Παναθηναίων 

έχει παραμορφωθεί από την προσθήκη χριστιανικού 

σταυρού (εικ. 2). Είναι πολύ εμφανείς οι ρόδες του 

πλοίου και πιθανόν να απεικονίζεται εδώ το πλοίο 

του Ηρώδη. 

Τέλος, ο Φιλόστρατος μας πληροφορεί ότι ο Ηρώδης 

θάφτηκε στο στάδιο, παρόλο που είχε δώσει εντολή να 

ταφεί στο κτήμα του στον Μαραθώνα. Μας παραδί-

δει και την επιτύμβια επιγραφή, η οποία δεν σώθηκε: 

«Ἀττικοῦ Ἡρώδης Μαραθώνιος οὗ τάδε πάντα κεῖται 
τῷδε τάφω, πάντοθεν εὐδόκιμος». Στην πλαγιά του 

Αρδηττού βρέθηκε ένας βωμός με την επιγραφή ΕΡΩΙ 

ΤΩΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙΩΙ, με γράμματα που μιμούνται το 

προ-ευκλείδειο αττικό αλφάβητο του 5ου αι. π.Χ. Το 

όνομα Ηρώδης έχει αποξεσθεί, αλλά δεν υπάρχει αμ-

φιβολία ότι πρόκειται για 

τον Ηρώδη Αττικό. Μια 

στριγιλωτή σαρκοφάγος 

με μορφή κλίνης του τε-

λευταίου τετάρτου του 

2ου αι. μ.Χ., που βρέθηκε 

εκεί κοντά, έχει αποδοθεί 

στον Ηρώδη και σήμερα 

εκτίθεται στο στάδιο δί-

πλα στην επιγραφή. Η 

σαρκοφάγος όμως αυτή 

παρουσιάζει προβλήμα-

τα. Το κάλυμμά της και 

η μία πλευρά είναι ημι-

τελή. Πιθανόν το κάλυμ-

μα αυτό να μην είναι το 

αρχικό, γιατί τέτοιες σαρ-

κοφάγοι συνήθως καλύπτονταν με μια ανακεκλιμένη 

μορφή. Επί πλέον, περιείχε μια ταφή του 3ου αι. μ.Χ. 

καθώς μαζί με τον σκελετό βρέθηκε νόμισμα του αυ-

τοκράτορα Δέκιου του 249-251 μ.Χ. Αυτό πάντως 

δεν αποκλείει την απόδοση στον Ηρώδη, καθώς εί-

ναι δυνατόν η σαρκοφάγος να ξαναχρησιμοποιήθηκε. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του σταδίου ο Ηρώ-

δης ξαναγύρισε στη Ρώμη, όπου διορίστηκε δάσκαλος 

της ρητορικής των μετέπειτα αυτοκρατόρων Μάρκου 

Αυρηλίου και Λουκίου Βήρου. Με τον τελευταίο ο Ηρώ-

δης συνδέθηκε με στενή φιλία. Τη θέση του αυτοκρατο-
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Εικ. 1. Θρόνος από το Παναθηναϊκο στάδιο. Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο. 
Φωτ. H.R. Goette

Εικ. 2. Ζωφόρος του εορτολογίου από την Μικρή Μητρόπολη. 
Το παναθηναϊκο πλοίο τέμνεται από ένα χριστιανικό σταυρό

Εικ. 3. Σαρκοφάγος στο Μαυσωλείο του Ηρώδη στην Κηφισιά. 
Η Ελένη ανάμεσα στους Διοσκούρους. Φωτ. H.R. Goette



6 7

νητο, όταν η Ρήγιλλα πέθανε ξαφνικά στον όγδοο 

μήνα της κύησης, το 160 μ.Χ. Η Ρήγιλλα θάφτηκε κά-

που στην Κηφισιά, αλλά ο τάφος της δεν έχει βρεθεί 

ακόμα. Ο αδελφός της Ρήγιλλας Βραδούας, που ήταν 

τότε ύπατος στη Ρώμη, κατηγόρησε τον Ηρώδη ότι δο-

λοφόνησε την αδελφή του. Ο Ηρώδης δικάστηκε στη 

Ρώμη και αθωώθηκε μετά από παρέμβαση του Μάρ-

κου Αυρηλίου. Επέστρεψε στην Αθήνα το 162 μαζί με 

τον Λούκιο Βήρο, ο οποίος ταξίδευε προς την Αντιό-

χεια για να τεθεί επί κεφαλής του στρατού εναντίον 

των Πάρθων. Η φιλία του Ηρώδη με τον Λούκιο καθώς 

και η στενή του σχέση με τον Μάρκο Αυρήλιο τεκμη-

ριώνονται από δύο προτομές των αυτοκρατόρων αυ-

τών, που βρέθηκαν στο ιερό των Αιγυπτίων θεών που 

ίδρυσε ο Ηρώδης στο Μαραθώνα. Οι δύο προτομές 

φορούν ακριβώς την ίδια ενδυμασία, γιατί σχεδιάστη-

καν σαν σύνολο. Ο Μάρκος Αυρήλιος (κατ’ εξαίρεση 

από παριανό μάρμαρο) είναι σήμερα στο Λούβρο και 

ο Λούκιος Βήρος στην Οξφόρδη.

Ο Φιλόστρατος μας πληροφορεί ότι, επειδή ο γιος 

του Βραδούας δυσκολευόταν να μάθει το αλφάβητο, 

ο Ηρώδης έφερε στο σπίτι του 24 παιδιά των οποίων 

το όνομα άρχιζε από διαφορετικό γράμμα, ώστε να τον 

βοηθήσει να μάθει τα γράμματα. Αυτή η ιστορία μοιά-

ζει με ανέκδοτο, έχει όμως κάποιο κόκκο αλήθειας, κα-

θώς, όταν έχασε τους δύο γιους του σε βρεφική ηλικία, 

ο Ηρώδης υιοθέτησε τρία αγόρια («τρόφιμους») και 

τα μεγάλωσε μαζί με τον Βραδούα σα να ήταν παιδιά 

του. Ατύχησε όμως και εκεί, γιατί τα αγόρια πέθαναν 

πριν ενηλικιωθούν. Η σύγχρονη έρευνα υποθέτει ότι 

οι σχέσεις του Ηρώδη προς τα παιδιά αυτά δεν ήταν 

αμιγώς πατρικές, αλλά θυμίζουν περισσότερο το πάθος 

του Σωκράτη για τους νεαρούς μαθητές του, καθώς ο 

Ηρώδης τους τίμησε με αγάλματα και επιγράμματα 

που φανερώνουν βαθειά αφοσίωση και φιλία.

Από τους τρεις τρόφιμους πιθανόν οι δύο ήταν δού-

λοι, γιατί είναι γνωστοί μόνο από τα ομηρικά ονόματα 

Αχιλλεύς και Μέμνων, που προφανώς τους έδωσε ο 

ίδιος ο Ηρώδης. Ο τρίτος τρόφιμος ίσως ήταν συγ-

γενικό πρόσωπο του Ηρώδη από τη μεριά της μητέ-

ρας του, γιατί ονομαζόταν Βιβούλλιος Πολυδεύκης. 

Βιβούλλιος ήταν ο παππούς του Ηρώδη από την Κό-

ρινθο. Ο Μέμνων ήταν μαύρος ή Αιθίωψ, όπως τους 

έλεγαν οι αρχαίοι, για αυτό φαίνεται ο Ηρώδης του 

έδωσε αυτό το όνομα, εφόσον ο Μέμνων της Ιλιάδας 

ήταν βασιλιάς της Αιθιοπίας. Τα φυλετικά του χαρα-

κτηριστικά επιβεβαιώνονται από μια προτομή που 

βρέθηκε στη βίλλα του Ηρώδη στη Λουκού και είναι 

σήμερα στο Βερολίνο. O Hρώδης τον αποκαλούσε 

χαϊδευτικά τοπάζι, όπως τεκμηριώνεται από μια προ-

τομή που βρέθηκε στο κτήμα του στον Μαραθώνα με 

την επιγραφή «Μέμνων τοπάδειν».

Η ενεπίγραφη προτομή του Αχιλλέα, που βρέθηκε επί-

σης στο Μαραθώνα, είναι ακέφαλη. Για την εμφάνιση 

του Αχιλλέα μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Ένα 

ηρωικό ανάγλυφο, που βρέθηκε στη Λουκού και είναι 

σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, απεικο-

νίζει έναν έφηβο, που είναι άγνωστος από αλλού, και 

ίσως είναι ο Αχιλλέας. H εικονογραφία του αναγλύφου 

παραπέμπει σε ελληνιστικά επιτύμβια ανάγλυφα της 

Ιωνίας, όπου ο νεκρός παριστάνεται αφηρωϊσμένος 

με το άλογό του και τον οπλισμό του δίπλα σε δένδρο 

γύρω από το οποίο περιστρέφεται φίδι.

Προσφιλέστερος όμως στον Ηρώδη ήταν ο τρόφιμος 

θαλάσσιο θίασο, πιθανόν αναφορά του ταξιδιού των 

Νηρηίδων στις νήσους των Μακάρων. Οι γωνίες της 

σαρκοφάγου κοσμούνται με αρχαϊστικές καρυάτιδες 

(εικ. 4). Η σαρκοφάγος αυτή παραμένει ένα μοναδικό 

μνημείο χωρίς μιμητές.

Οι άλλες δύο σαρκοφάγοι κοσμούνται με παραστάσεις 

ερωτιδέων η μία και ερωτιδέων με γιρλάντες η άλλη 

(εικ. 5). Πάνω από τις γιρλάντες απεικονίζονται λέ-

οντες που κατασπαράζουν ταύρους. Και οι δύο αυτές 

σαρκοφάγοι παριστάνουν μοτίβα που αργότερα έγιναν 

πολύ δημοφιλή σε όλη τη Μεσόγειο.

Αλλά και στο κτήμα του στο Μαραθώνα θα πρέπει να 

είχε ιδιωτικά ταφικά μνημεία ο Ηρώδης, όπως τεκμη-

ριώνεται από το κάλυμμα μιας σαρκοφάγου σε μορφή 

κλίνης στο Μουσείο Μαραθώνα.O ανακεκλιμένος νε-

κρός απεικονίζεται με γυμνό στήθος, πράγμα σπάνιο 

για τέτοιου είδους σαρκοφάγο. Ένα ανάλογο κάλυμμα 

σαρκοφάγου, που βρέθηκε στη βίλλα του Ηρώδη στη 

Λουκού, απεικονίζει τον νεκρό ντυμένο με χιτώνα. Ο 

ημίγυμνος νεκρός του Μαραθώνα παραπέμπει στον 

ποτάμιο θεό του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα, 

καθώς είναι ένα έργο αμιγώς κλασσικιστικό. 

Το έκτο και τελευταίο παιδί του Ηρώδη χάθηκε αγέν-

Κηφισιά. Σήμερα περιβάλλεται από γυάλινο στέγα-

στρο, το οποίο όμως έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη 

του. Ο νεκρικός θάλαμος ήταν καμαροσκεπής και πε-

ριέχει τέσσερις αττικές σαρκοφάγους από πεντελίσιο 

μάρμαρο, που βρίσκονται ακόμα στη θέση τους. Οι 

σαρκοφάγοι αυτές ανήκουν στις αρχαιότερες γνωστές 

αττικές σαρκοφάγους, η μία μάλιστα παρουσιάζει μο-

ναδική εικονογραφία, η οποία μαρτυρεί ότι έγινε κατό-

πιν ειδικής παραγγελίας της οικογενείας του Ηρώδη. 

Πρόκειται για τη σαρκοφάγο της ωραίας Ελένης, που 

κοσμείται με θέματα από τη μυθολογία της Σπάρτης, 

προφανώς τεκμήριο των μακρόχρονων δεσμών της οι-

κογένειας με την Σπάρτη. Η μία μακρά πλευρά της 

σαρκοφάγου κοσμείται από την ωραία Ελένη ανάμεσα 

στους Διόσκουρους (εικ. 3). Το θέμα αυτό μας είναι 

γνωστό από αναθηματικά ανάγλυφα του 1ου αι. μ.Χ. 

στη Σπάρτη. Στη μια στενή πλευρά βλέπουμε το σύ-

μπλεγμα της Λήδας και του κύκνου, από την ένωση 

των οποίων γεννήθηκε η Ελένη. Η εικονογραφία της 

σκηνής αυτής μας είναι γνωστή και από άλλα ρωμαϊκά 

ανάγλυφα. Στην άλλη στενή πλευρά απεικονίζεται μια 

παραλλαγή του Έρωτα του Λυσίππου, που χορδίζει 

το τόξο του (εικ. 4). Τέλος η πίσω όψη κοσμείται με 

ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ ΑΤΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ ΑΤΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ ΑΤΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ ΑΤΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Εικ. 4. Σαρκοφάγος στο Μαυσωλείο του Ηρώδη στην Κηφισιά. Έρως 
χορδίζει το τόξο του. Φωτ. H.R. Goette

Εικ. 5. Σαρκοφάγος στο Μαυσωλείο του Ηρώδη στην Κηφισιά. Έρωτες 
με γιρλάντες. Φωτ. H.R. Goette

Εικ. 6. (αριστερά) Προτομή του Πολυδευκίονα από το ιερό των Αιγυπτίων 
θεών στη Μπρεξίζα. Μουσείο Μαραθώνα. Φωτ. από Dekoulakou 2011
Εικ. 7 (δεξιά) Προτομή του Ηρώδη Αττικού από το ιερό των Αιγυπτίων 
θεών στη Μπρεξίζα. Παρίσι, Λούβρο. Φωτ. Όλγα Παλαγγιά
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κράτορας σε όλη την αυτοκρατορία για να τιμήσει τον 

νεκρό του φίλο. Το στυλ των αγαλμάτων αυτών απο-

τελεί απόηχο της ύστερης κλασικής περιόδου της αρ-

χαίας ελληνικής γλυπτικής και η εικονογραφία παρα-

πέμπει στον Απόλλωνα. Δεν έχουμε επιγραφικές μαρ-

τυρίες για τον αφηρωϊσμό άλλου τροφίμου πλην του 

Πολυδευκίονα, το άγαλμα όμως της Κηφισιάς μας επι-

τρέπει να κάνουμε υποθέσεις. 

Η αφοσίωση του Ηρώδη στους νεκρούς τροφίμους 

του σχολιάστηκε δυσμενώς από τους αδελφούς Κυ-

ντιλίους, κυβερνήτες της ρωμαϊκής επαρχίας της Αχα-

ΐας κατά την περίοδο 171-175. Οι σχέσεις του με τους 

Κυντιλίους ήταν τεταμέ-

νες. Τελικά οι Αθηναίοι 

κατηγόρησαν τον Ηρώδη 

για τυραννία, γιατί υπήρχε 

και η υποψία ότι συνωμο-

τούσε με τον Λούκιο Βήρο 

εναντίον του Μάρκου Αυ-

ρηλίου. Ο Ηρώδης, που 

ήταν πια 70 ετών, αναγκά-

στηκε να μεταβεί στο Σίρ-

μιο της Σερβίας το 173 

για να δικαστεί ενώπιον 

του αυτοκράτορα Μάρκου 

Αυρηλίου, που βρισκόταν 

εκεί σε εκστρατεία. Ο Μάρκος Αυρήλιος όμως όχι 

μόνο τον αθώωσε, αλλά έστειλε γράμμα στους Αθη-

ναίους παραινώντας τους να τον συγχωρήσουν. Ο 

Ηρώδης επέστρεψε στην Αθήνα το 175, αποβιβά-

στηκε στην Ελευσίνα όπου έτυχε θριαμβευτικής υπο-

δοχής, όπως μας πληροφορεί μια επιγραφή που βρέ-

θηκε στον Μαραθώνα. Το επόμενο έτος ο Μάρκος 

Αυρήλιος με τον γιο του Κόμμοδο επισκέφτηκαν την 

Αθήνα και μυήθηκαν στα ελευσίνια μυστήρια με μυστα-

γωγό τον Ηρώδη. Η επίσκεψη του Μάρκου Αυρηλίου 

στην Ελευσίνα τεκμηριώνεται και από την προτομή 

του, που στολίζει τα Μεγάλα Προπύλαια της Ελευ-

σίνας ως εικών ένοπλος.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Ηρώδης απο-

σύρθηκε στα κτήματά του στην Κηφισιά και τον Μα-

ραθώνα. Ίσως ένα από τα τελευταία μνημεία που 

έστησε ο Ηρώδης είναι το ιερό των Αιγυπτίων θεών 

στο έλος της Μπρεξίζας του Μαραθώνα, που μας 

άφησε πλούσια συγκομιδή αιγυπτιάζουσας γλυπτικής 

σε πεντελίσιο μάρμαρο. Οι Ρωμαίοι ήταν θιασώτες 

της Ίσιδας, που με τη μυστηριακή της λατρεία έδινε 

ελπίδες για τη μεταθανάτιο ζωή και ίδρυσαν πολλά 

Ισεία στην Ιταλία αλλά και σε όλη την αυτοκρατορία. 

Ο Αδριανός συμμεριζόταν τον ενθουσιασμό αυτό για 

την Αίγυπτο και έφτασε στο σημείο να απεικονίσει 

τον αγαπημένο του Αντίνοο σαν Όσιρι, υπενθυμίζο-

ντας ότι όχι μόνο πνίγηκε στο Νείλο σαν τον Όσιρι 

αλλά είχε κερδίσει την αι-

ώνια ζωή σαν τον Όσιρι. 

Αγάλματα του Αντινόου 

σαν Όσιρι από τη βίλλα 

του Αδριανού στο Τίβολι 

βρίσκονται τώρα στο Βα-

τικανό και στο Μόναχο. 

Το Ισείο της Μπρεξίζας 

(εικ. 11) είναι χτισμένο σε 

παραθαλάσσιο έλος, πάνω 

σε νησίδα που δημιουρ-

γήθηκε χάρη σε τεχνητό 

κανάλι και ήταν προσιτό 

μόνο με βάρκα. Προφανώς ήθελε να δώσει την εντύ-

πωση νειλωτικού τοπίου. Το πλησιέστερο παράλληλο 

είναι ο αιγυπτιακός ναός των ρωμαϊκών χρόνων στο 

νησάκι του Νείλου Φίλαι στην άνω Αίγυπτο. Ο Φιλό-

στρατος μας λέει ότι ο Ηρώδης ονόμαζε το αιγυπτι-

ακό του ιερό Κάνωβο, κατ’ απομίμηση του Κανώβου 

κοντά στην Αλεξάνδρεια αλλά και του Κανώβου της 

βίλλας του Αδριανού. Ο ναός περιβαλλόταν από πε-

ρίβολο με τέσσερις πυλώνες αιγυπτιακού τύπου στα 

τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Δεξιά και αριστερά 

από κάθε πυλώνα, εσωτερικά και εξωτερικά, είχαν 

στηθεί κολοσσιαία αιγυπτιάζοντα αγάλματα της Ίσι-

δας (εικ. 9) και του Όσιρι (εικ. 10). Αρχικά πρέπει να 

υπήρχαν 16 τέτοια αγάλματα. Έχουν τοποθετηθεί έξι 

αντίγραφα κατά χώραν για να βοηθούν τον επισκέπτη 

Πολυδεύκης, τον οποίο αποκαλούσε χαϊδευτικά Πο-

λυδευκίονα. Ο Πολυδεύκης ήταν ένας από τους Διο-

σκούρους της Σπάρτης, έχουμε λοιπόν πάλι αναφορά 

στην πόλη με την οποία είχε στενούς δεσμούς η οικο-

γένεια. Υπολογίζεται ότι ο Πολυδευκίων πέθανε περί-

που 15 χρονών βυθίζοντας στο πένθος τον Ηρώδη, ο 

οποίος τον έθαψε σε ηρώο, oργάνωσε επιτάφιους αγώ-

νες προς τιμή του και διαιώνισε τη μνήμη του με προ-

τομές, ανάγλυφα και αγάλματα. Η μεταθανάτια λα-

τρεία του Πολυδευ-

κίονα μιμείται τη 

λατρεία του Αντι-

νόου, ευνοουμένου 

του Αδριανού. Σώ-

ζονται πολλά πορ-

τραίτα του Πολυ-

δευκίονα από την 

Αττική, την Πελο-

πόννησο, την Εύ-

βοια και την Ιταλία. 

Οι πληρέστερα σω-

ζόμενες προτομές 

του Πολυδευκίονα 

βρέθηκαν στο κτή-

μα του Ηρώδη στην 

Κηφισιά, καθώς και 

στο ιερό της Ίσιδας 

που ίδρυσε ο Ηρώ-

δης στο Μαραθώνα 

(εικ. 6). Και στις δύο 

περιπτώσεις οι προ-

τομές του Πολυδευ-

κίονα συνοδεύονταν από μια προτομή του Ηρώδη 

(εικ. 7). Ο Ηρώδης και ο Πολυδευκίων φορούν ακρι-

βώς το ίδιο ιμάτιο. Το πλησιέστερο παράλληλο προς 

το ιμάτιο αυτό μας το δίνει ένα χάλκινο άγαλμα του 

Πολυδευκίονα, που βρέθηκε πρόσφατα σε ναυάγιο 

κοντά στο Μπρίντιζι. Προφανώς οι μαρμάρινες προ-

τομές δασκάλου και μαθητή σχεδιάστηκαν για να 

εκτεθούν μαζί. Εντύπωση προκαλεί η αποστεωμένη 

μορφή του Ηρώδη που τονίζει την πνευματικότητά 

του, ενώ ο Πολυδευκίων έχει ένα απόκοσμο ύφος. 

Iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ανάγλυφο του 

Πολυδευκίονα σαν αφηρωϊσμένου νεκρού, που απει-

κονίζεται σε νεκρόδειπνο με κεφαλή αλόγου πίσω 

του κατ’ απομίμηση ελληνιστικών αναγλύφων. Αφιε-

ρώθηκε από τον Ηρώδη στη Βραυρώνα, παρόλο που 

το ιερό είχε πάψει να λειτουργεί από τα ελληνιστικά 

χρόνια. Πιθανόν όμως η περιοχή να ήταν πλούσια σε 

κυνήγι. Ο Φιλόστρατος μας πληροφορεί ότι ο Ηρώ-

δης έστησε προτομές των τροφίμων του στα κτή-

ματά του, ιδίως σε 

περιοχές που πή-

γαιναν για κυνήγι, 

και επειδή φοβόταν 

μην γίνουν αντικεί-

μενο βανδαλισμών, 

τις στόλισε με επι-

γραφές που κατα-

ριόταν όποιον τολ-

μούσε να τις μετα-

κινήσει ή να τις κα-

ταστρέψει, απευθυ-

νόταν μάλιστα στις 

επερχόμενες γενεές. 

Τέτοιες επιγραφές 

βρέθηκαν στην Κη-

φισιά, τον Μαραθώ-

να και αλλού. 

Στο κτήμα του Ηρώ-

δη στην Κηφισιά 

βρέθηκε το ολόσω-

μο άγαλμα ενός νέου 

από μάρμαρο Θάσου (εικ. 8). Το άγαλμα αυτό είναι 

σήμερα στο Μουσείο του Πειραιά. Παρόλα τα εξιδα-

νικευμένα χαρακτηριστικά, πρόκειται για πορτραίτο, 

πιθανόν ενός από τους τροφίμους του Ηρώδη, ίσως 

του Αχιλλέα. Ο ίδιος νέος απεικονίζεται και σε ένα με-

γάλο ανάγλυφο από τη βίλλα του Ηρώδη στη Λουκού, 

που ίσως να προέρχεται από θριαμβική αψίδα ή πύλη. 

Η αφηρωϊσμένη μορφή του νεαρού τροφίμου πρέπει 

να μιμείται τις απεικονίσεις του αφηρωϊσμένου Αντι-

νόου, συντρόφου του Αδριανού, που έστησε ο αυτο-

ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ ΑΤΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ ΑΤΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ ΑΤΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ ΑΤΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Εικ. 8. (αριστερά) Τρόφιμος του Ηρώδη από την Κηφισιά. Μουσείο Πειραιά
Εικ. 10. (μέση) Ίσις από το ιερό των Αιγυπτίων θεών στη Μπρεξίζα. Μουσείο Μαραθώνα 

Εικ. 11. (δεξιά) Όσιρις από το ιερό των Αιγυπτίων θεών στη Μπρεξίζα. Αθήνα, Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Φωτ. Όλγα Παλαγγιά

Εικ. 9. Το Ισείο της Μπρεξίζας
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να αντιληφθεί την αρχική εικόνα του προπύλου. Στο 

Μουσείο του Μαραθώνα βρίσκονται τέσσερα αγάλ-

ματα της Ίσιδας και τρία του Όσιρι, ενώ ένας ακόμα 

Όσιρις βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

(εικ. 9). Όλα τα αγάλματα έχουν συμφυή πεσσό στην 

πλάτη. Τα εξωτερικά αγάλματα ήταν λίγο μεγαλύτερα 

από τα εσωτερικά. Οι Ίσιδες διαφέρουν μεταξύ τους 

ως προς το κάλυμμα της κεφαλής και τα σύμβολα. Τα 

αγάλματα του Όσιρι θυμίζουν τα αιγυπτιάζοντα πορ-

τραίτα του Αντινόου, αλλά δεν μπορούν να χαρακτη-

ριστούν ως πορτραίτα. Τα αγάλματα της Ίσιδας δεν 

ακολουθούν τη συνήθη ελληνορωμαϊκή εικονογραφία 

της θεάς, αλλά είναι πλησιέστερα στα αιγυπτιάζοντα 

αγάλματα των Πτολεμαίων. Τα τρία από τα τέσσερα 

φορούν διαφανή χιτώνα με μακριά μανίκια και αιγυ-

πτιακή περούκα, που καλύπτει το πίσω μέρος της κε-

φαλής, ενώ μπροστά η θεά διατηρεί την κλασσικιστική 

της κόμμωση. Ένα άγαλμα φοράει πόλο και κρατάει 

άνθη. Ένα άλλο απεικονίζεται ως Δήμητρα-Ίσις γιατί 

κρατάει στάχυα (εικ. 8). Στο κεφάλι της φοράει τον 

ηλιακό δίσκο, που περιβάλλεται από τα κέρατα της 

ιερής αγελάδας Αθώρ. Περισσότερο ελληνοπρεπής 

είναι μία Ίσις που φοράει ελληνικό χιτώνα και αρχα-

ϊστικό ιμάτιο με κρόσσια, που σχηματίζει τον κόμπο 

της Ίσιδας πάνω από το στήθος. Το άγαλμα αυτό 

έμεινε ημιτελές, όπως φαίνεται από τα ίχνη εργαλείων. 

Στο Ισείο της Μπρεξίζας βρέθηκαν επίσης τέσσερα 

μαρμάρινα γεράκια, που απεικονίζουν τον Αιγυπτιακό 

θεό Ώρο καθώς και μια σφίγγα. Από το ιερό προέρχε-

ται επίσης ένα ακέφαλο πορτραίτο ιερέα της Ίσιδας 

με κροσσωτό ιμάτιο, εξαιρετικής τέχνης. Εδώ βρέθη-

καν επίσης οι προτομές του Ηρώδη (εικ. 7), του Πο-

λυδευκίονα (εικ. 6), του Μάρκου Αυρηλίου και του 

Λούκιου Βέρου που αναφέραμε πάρα πάνω.

Αυτή η σύντομη επισκόπηση προσέφερε μια εικόνα 

από την καλλιτεχνική προσφορά του Ηρώδη Αττι-

κού στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας. Το ζητούμενο 

τώρα είναι τα έργα του Ηρώδη να γίνουν πιο γνωστά 

και πιο προσιτά στο κοινό, ώστε να εμπλουτίσουν την 

πολιτιστική ζωή και της σύγχρονης Αθήνας. 
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το απώτερο σημείο του καμπύλου τοίχου 81μ., ολικό 

εμβαδόν 6.300 τ.μ., εμβαδόν θεατρικής αίθουσας: 

α) χωρίς τους τοίχους, 2.800 τ.μ. β) με τους τοίχους 

3.370 τ.μ. Εμβαδόν στέγης θεατρικής αίθουσας 3,5 

στρέμματα! 

Το κοίλον διαιρείται με διάζωμα πλάτους 1,20μ. σε 

κάτω και άνω μέρος. Το κάτω περιέχει την προεδρία, 

δηλαδή τις θέσεις των επισήμων και 19 ακόμη κανονι-

κές σειρές εδωλίων. Το άνω μέρος (ή επιθέατρον) είχε 

επίσης 19 σειρές εδωλίων, εκ των οποίων οι πέντε 

ανώτερες δεν περιέχονται στην παρούσα αναστηλω-

μένη μορφή. Αλλά ακόμη και έτσι το Ηρώδειον έχει 5 

χιλιάδες θέσεις (ενώ αρχικώς είχε 6 χιλιάδες). Ο χώ-

ρος του προσκηνίου, υψωμένος κατά 1,5 μέτρο (λο-
γείον), είναι αρκετά διευρυμένος, ώστε να υπηρετεί μια 

σκηνική δράση περιοριζόμενη, όπως και γενικότερα 

κατά τη ρωμαϊκή αρχαιότητα, μόνον σ’ αυτόν. Κατά 

την εποχή του Ηρωδείου ο χώρος της ορχήστρας είχε 

προ πολλού απωλέσει το μέγεθος και τη σημασία που 

κατείχε σε θέατρα της κλασικής εποχής. Στο πίσω 

μέρος του προσκηνίου τρεις μεγάλες θύρες (η μεσαία 

ελαφρώς μεγαλύτερη) οδηγούσαν στον στενόμακρο 

θολοσκεπή χώρο της σκηνής,3 της οποίας, εκτός από 

το κάτω μέρος των τοίχων, σώζεται υπό την παρούσα 

πλακόστρωση το πολυτελέστατο μωσαϊκό δάπεδο. Ο 

ελάχιστα σωζόμενος νότιος τοίχος της περιείχε σειρά 

μεγάλων φωτιστικών ανοιγμάτων εναλλασσόμενων με 

παραστάδες, επί των οποίων έβαιναν ισχυρά τόξα. 

Η πρόσοψη του κτηρίου ευθυγραμμίζεται με την δε-

ξιά αυτής ευρισκόμενη Στοά του Ευμένους. Το μη σω-

ζόμενο ανώτερο μέρος της προσόψεως περιείχε αέ-

τωμα πλάτους 40μ., του οποίου η κορυφή πρέπει να 

έφθανε σε ύψος τουλάχιστον 46μ. (τα διατηρούμενα 

τμήματα φθάνουν μέχρι τα 28μ. – ή 29μ. από το επί-

πεδο της ορχήστρας). Στην πρόσοψη δέσποζαν τα με-

γάλα τοξωτά ανοίγματα σε επάλληλες σειρές, ισχυρές 

παραστάδες και λίαν προεξέχοντα γείσα, ενώ πολυ-

ποίκιλες μαρμαρεπενδύσεις παρείχαν εντύπωση με-

γάλης πολυτέλειας. 

Την πρόσβαση υπηρετούσαν τέσσερις μεγάλες καμα-

ροσκέπαστες αίθουσες του ισογείου, οι οποίες συν-

δέονται με διπλά κλιμακοστάσια, που οδηγούν απευ-

ο Ηρώδειον (160-169 μ.Χ.), όπως τα περισ-

σότερα ωδεία της εποχής του, θυμίζει θέατρο 

– άλλωστε ως θέατρον αναφέρεται από τον 

Φιλόστρατο, αλλά και από το λεξικό Σούδα (θέατρον 
υπωρόφιον). Πράγματι, αν εξαιρέσει κανείς την ύπαρξη 

στέγης, που είναι και η ειδοποιός διαφορά ωδείου και 

θεάτρου, το Ηρώδειον έχει όλα τα τυπικά χαρακτηρι-

στικά του θεάτρου και δη εκείνου της ρωμαϊκής επο-

χής: ορχήστρα και κοίλον, αμφότερα λίγο μεγαλύτερα 

από ημικύκλιο, και μπροστά τους ελαφρώς υπερυψω-

μένο προσκήνιον.1 
Κοίλον, ορχήστρα, πάροδοι, που οδηγούν σε αυτήν, 

και προσκήνιο, ως ενιαία σύνθεση χώρων περιβάλ-

λονται από συνεχή τοίχο, τον τοίχο του θεατρικού 

χώρου (ή της θεατρικής αίθουσας), ο οποίος στο μέ-

ρος του προσκηνίου φθάνει τόσο ψηλά, όσο και στο 

μέρος του κοίλου. 

Ο τοίχος αυτός, αν και συνεχής, είναι επίσης αντιλη-

πτός ως αλληλουχία τμημάτων, με ιδιαίτερα το καθένα 

χαρακτηριστικά: καμπύλος τοίχος, κατά το καμπύλο 

περίγραμμα του κοίλου, ακραία τμήματα προσθίου 

τοίχου, ανατολικό και δυτικό, με δύο καθ ύψος σει-

ρές εκ τεσσάρων παραθύρων, μεσαίο τμήμα προσθίου 

τοίχου (ή σκηνικός τοίχος), ιστάμενο οκτώ μέτρα έξω 

από τη γραμμή των ακραίων τμημάτων, ώστε μαζί με 

τα πλευρικά τμήματά του να περιβάλει το προσκήνιο. 

Ο σκηνικός τοίχος διαθέτει τρεις καθ’ ύψος σειρές 

παραθύρων.2 Έξω από τον σκηνικό τοίχο, μη σωζό-

μενη πλέον, βρισκόταν η σκηνή. Έξω από τα ακραία 

τμήματα του προσθίου τοίχου σώζονται, σε κάποιο 

βαθμό αναστηλωμένα, τα κλιμακοστάσια και οι αί-

θουσες εισόδου. Ακόμη πιο έξω εκτεινόταν ένα λίαν 

ευρύχωρο προαύλιο. Αλλά ενώ όλα αυτά είναι κανο-

νικά, ό,τι κυρίως συνιστά μοναδική σχεδόν σπανιότητα 

είναι οι διαστάσεις, ευρισκόμενες πλησιέστερα προς 

εκείνες των θεάτρων παρά προς εκείνες των ωδείων: 

Πρόσοψη κοίλου 81μ., εξωτερική πρόσοψη σκηνής 

40μ., χώρος προσκηνίου 280 τ.μ. (πλάτος 35μ. βάθος 

8μ.), πρόσοψη εκάστης πτέρυγος εισόδων και κλιμά-

κων 26μ. και, ως εκ τούτου, μέγιστο πλάτος κτηρίου 

92μ. (26+40+26=92), πλάτος προαυλίου 92μ. Μήκος 

κατά τον άξονα από την πρόσοψη του προαυλίου έως 
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από την ύπαρξη εσωτερικών νευρώσεων εναλλασσό-

μενων με εσωτερικούς στατικώς αδρανείς κενούς χώ-

ρους, τους οποίους στο άνω μέρος κάλυπταν κυλινδρι-

κοί θόλοι κτισμένοι με ακανόνιστους, πλην όμως λίαν 

ισχυρούς θολίτες. Κάποιοι παραμένουν στη θέση τους 

ή πεσμένοι πλησίον αυτής. Σε ορισμένες θέσεις, το 

μεταξύ δύο νευρώσεων διάστημα αντί να είναι κενό με 

υπεράνω αυτού θόλο, πληρούται με ισχυρότατο χυτό 

λιθόδεμα, ώστε να αποτελεί ιδιαιτέρως ενισχυμένη κα-

τακόρυφη στήλη λανθάνουσα εντός του πάχους του 

τοίχου. Οι θέσεις αυτών των κατακόρυφων ενισχύσεων 

δεν είναι τυχαίες, αλλά 

διατάσσονται συμμετρι-

κώς προς τον άξονα του 

κτηρίου και ταυτοχρόνως 

βρίσκονται σε αντιστοι-

χία προς εκείνες τις θέ-

σεις όπου ισχυρές προ-

βάλλουσες παραστάδες 

ενισχύουν τον πρόσθιο 

τοίχο. Ως εκ τούτου, τον 

φέροντα οργανισμό της 

στέγης αποτελούσαν ζευ-

κτά παράλληλα προς τον 

άξονα του κτηρίου, συμ-

μετρικώς προς αυτόν δι-

ατεταγμένα. 

Τα ανωτέρω, (1), (2), (3) 

και (4), όχι μόνον απο-

δεικνύουν ότι το Ηρώδειο σχεδιάσθηκε ως κτήριο με 

στέγη, αλλά, πλέον αυτού, το (4) υποδεικνύει το κυ-

ριότερο χαρακτηριστικό της, τη διάταξη, δηλαδή, του 

φέροντος οργανισμού αυτής. 

Επομένως, μόνο σημείο υποχώρησης που θα απέμενε 

στους αρνητές της στέγης θα ήταν προς στιγμήν κά-

ποιος ισχυρισμός με περίπου το εξής περιεχόμενο: 

έστω και εάν για κάποιους λόγους το κτήριο όντως σχε-
διάσθηκε ως έχον στέγη, τελικώς πρέπει να έμεινε ασκε-
πές, επειδή δυστυχώς, ...οι διαστάσεις του υπερέβαιναν 
τις τεχνικές δυνατότητες της εποχής του. 
5. Όμως ούτε και αυτή η υπεκφυγή των αρνητών της 

στέγης θα ήταν δεκτή, επειδή το μόνο που γενικώς επι-

1. Οι τοίχοι της θεατρικής αίθουσας έχουν τεράστιο 

πάχος (9 ρωμαϊκοί πόδες =2.65μ.) και εξαιρετικά 

στερεά κατασκευή. Τούτο κατά πολύ υπερβαίνει ό,τι 

ανεξαιρέτως ισχύει για τοίχους ανοικτών θεάτρων, 

συμπεριλαμβανομένου και του Κολοσσαίου. Το πά-

χος των τοίχων θα έπρεπε να είναι πολύ μικρότερο, 

εάν το Ηρώδειον ήταν ασκεπές και εάν οι τοίχοι αντί 

για μια τεράστια στέγη έπρεπε απλώς να φέρουν το 

ίδιον βάρος. 

2. Παρουσία πολύ μεγάλων παραθύρων (από εκείνα 

της ανωτέρας σειράς χωράει άνετα διώροφο λεωφο-

ρείο) σε τρεις επάλληλες 

σειρές στη νότια πλευρά 

(τα παράθυρα θα ήσαν 

άχρηστα σε ένα ασκεπές 

ή ημισκεπές κτήριο)

3. Οι τοίχοι συνεχίζονται 

προς τα άνω πολύ ψη-

λότερα από την τελευ-

ταία σειρά εδωλίων, έως 

ύψους 11,5μ από αυτήν 

(ή ~13μ. ψηλότερα από 

την νυν τελευταία ανα-

κατασκευασμένη σειρά). 

Τούτο ουδέποτε συμβαί-

νει σε ανοικτά θέατρα. 

Σε αυτά, ο περιβάλλων 

το κοίλον τοίχος είναι 

πολύ χαμηλότερος (όπως 

και λεπτότερος). Στα ωδεία, αντιθέτως, κτήρια πά-

ντοτε στεγασμένα, ο ίδιος τοίχος είναι πανύψηλος, 

επειδή πρέπει να περιέχει και μια ζώνη μεγάλων φωτι-

στικών ανοιγμάτων. Το αυτό συνέβαινε και στο Ηρώ-

δειο, στο οποίο τέτοια μεγάλα παράθυρα υπήρχαν και 

κατά μήκος του καμπύλου τοίχου.Ένα από αυτά βρι-

σκόταν πλησίον της ΝΑ γωνίας. Σε αυτό το ακραίο 

μέρος του καμπύλου τοίχου, σωζόμενο σε ύψος όσο 

και ο πρόσθιος τοίχος, παρατηρείται θερμική θραύση 

λίθων, της οποίας η έκταση σε όλο το πάχος του τοί-

χου4 αποδεικνύει ότι εκεί υπήρχε παράθυρο όμοιο 

προς τα παράθυρα της προσόψεως. 

4. Στον καμπύλο τοίχο η λιθοδομή χαρακτηρίζεται 

τος, πειραϊκούς λαξευτούς λίθους με ενδιάμεση πλή-

ρωση από χυτό λιθόδεμα. 

Το Ηρώδειο φαίνεται ότι κέρδισε το θαυμασμό του αρ-

χαίου κόσμου: ο Παυσανίας (ο οποίος το αναφέρει στα 

«Αχαϊκά» κι όχι στα «Αττικά», καθώς δεν είχε ακόμη 

αρχίσει η ανέγερσή του, όταν εκείνος επισκέφθηκε την 

Αθήνα), αναφέρει ότι αυτό ξεπέρασε σε μέγεθος και 

διάκοσμο το Ωδείο της Πάτρας και το θεωρεί ως το 

αξιολογότερο οικοδόμημα του είδους του. Η τεράστια 

στέγη του, οπωσδήποτε μέγα τεχνολογικό επίτευγμα 

(ακόμα και με μέτρα της εποχής μας), εγκωμιάζεται 

από τους αρχαίους συγ-

γραφείς και κυρίως από 

το Φιλόστρατο (Βίοι σο-
φιστών Β 1,5): «ανέθηκε 

δε Ηρώδης και το επί Ρη-

γίλλη θέατρον, κέδρου 

ξυνθείς τον όροφο, η δε 

ύλη και εν αγαλματοποι-

ίαις σπουδαία». 

Οι μαρτυρίες αυτές δί-

χασαν την επιστημονική 

κοινότητα, καθώς μια 

ολική στέγαση τόσο τε-

ράστιου χώρου άνευ εν-

διάμεσων στηριγμάτων 

φαίνεται στους περισσο-

τέρους μάλλον ανέφικτη. 

Από την άλλη πλευρά η 

ύπαρξη οχετού κάτω από 

την ορχήστρα για την συλλογή των υδάτων, δεν πρέ-

πει να προσφέρεται ως αντένδειξη για τη στέγη: ένας 

οχετός πρέπει να ήταν χρήσιμος ακόμη και μόνο για 

την απομάκρυνση των υδάτων πλύσεως του εσωτε-

ρικού. Πολύ περισσότερο, ήταν αναγκαίος λόγω της 

εντός μεγάλης εκσκαφής οικοδόμησης του κτηρίου, 

εξ αιτίας της οποίας η κατασκευή του ήρθε και πα-

ρέμεινε σε επαφή με υδροφόρα εδαφικά στρώματα.

Ενώ δεν βρέθηκαν ίχνη από κατακόρυφα στηρίγματα 

στο κοίλο –επειδή τέτοια ουδέποτε υπήρξαν–, η δομή 

του κτηρίου αποδεικνύει την πρόβλεψη στέγης, βάσει 

των εξής γνωρισμάτων:

θείας στο επιθέατρον ή ακόμη σε δρόμους της πόλεως, 

προϋπάρχοντες εκατέρωθεν και όπισθεν του κτηρίου, 

αλλά σε υψηλότερο έδαφος. Εξ αυτών ο λεγόμενος 

Περίπατος έπρεπε να μετατοπισθεί για να δοθεί στο 

Ωδείο ο αναγκαίος χώρος, και να προσαρμοσθεί επί 

ικανού μήκους στο καμπύλο μέρος του κτηρίου. Δυ-

στυχώς καταστροφές και αλλοιώσεις συγχέουν την 

απομένουσα εικόνα, παρασύροντας τους μελετητές σε 

λίαν ανακριβείς αναπαραστάσεις του οπίσθιου μέρους 

του κτηρίου και του προσκειμένου σε αυτό Περιπά-
του. Αξίζει να προστεθεί ότι, κατά τον Ι. Τραυλό, το 

ανατολικό κλιμακοστά-

σιο συνέδεε το όλο σύ-

στημα και με το δεύτερο 

πάτωμα της Στοάς του 

Ευμένους. 

Το εσωτερικό του Ηρω-

δείου διέθετε ασύλληπτο 

πλούτο. Όχι μόνον τα 

εδώλια, συμπαγή μαρ-

μάρινα, και η ορχήστρα, 

στρωμένη με λευκές και 

μαύρες πλάκες μαρμάρου, 

αλλά κάθε άλλο μέρος 

ήταν πολυτελές. Πολύ-

χρωμες ορθομαρμαρώ-

σεις κοσμούσαν όλες τις 

επιφάνειες των τοίχων. 

Η σκηνή διέθετε, προς 

το μέρος του προσκηνίου 

και του κοίλου γενικότερα, την τυπική για ένα ρωμα-

ϊκό θέατρο πρόσοψη (scaenae frons): μικρές συνθέσεις 

πάνω στο αρχιτεκτονικό θέμα του δίστυλου ναΐσκου 

(aedicula), αποτελούμενες από κορινθιακούς κίονες, 

παραστάδες και θριγκούς, ανεδείκνυαν αγάλματα στη-

μένα σε κόγχες, όλα από πολυτελή μάρμαρα. Εξαιρε-

τικά γεωμετρικά και φυτικά σχέδια από μωσαϊκό κά-

λυπταν τα δάπεδα των κλειστών χώρων.

Ακόμη και η κοινή λιθοδομή, μέρος της οποίας, ως κα-

λυπτόμενο από μαρμαρεπενδύσεις ή πολυτελή επιχρί-

σματα παρέμενε αφανές, είναι ιδιαίτερα επιμελημένη, 

δομημένη με ασυνήθιστα μεγάλους, αρίστης ποιότη-
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της υπερβολής, αμελητέα καμπύλωση: βέλος 15 εκ. 

στο μεσαίο τετράμετρο και ομοίως μόνον 14 εκ.! στο 

οκτάμετρο διάστημα μετά από το μεσαίο τετράμετρο. 

Σε απόσταση άνω των 6μ από την κορυφή η τιμή του 

βέλους είναι μικρότερη των 10 εκ. και βαίνει ταχέως 

φθίνουσα. Η καμπύλωση αυτή δεν ήταν καν αναγκαίο 

να ακολουθείται από τις τεγίδες, επειδή η στήριξη των 

επιτεγίδων ήταν δυνατή μέσω πλευρικών φωλεών, οι 

οποίες θα είχαν το κατά περίπτωση αναγκαίο βάθος. 

Τούτο θα προέκυπτε αυτομάτως μέσω σκοπεύσεως της 

καμπύλης περιμέτρου της στέγης δια διόπτρας στε-

ρεωμένης στην κορυφή 

του κώνου. 

Για την κατασκευή της 

στέγης πρέπει να χρη-

σιμοποιήθηκαν περίπου 

3.000 δένδρα, επί το πλεί-

στον μεγάλα: κέδροι, κυ-

πάρισσοι και λάρικες. Η 

παραχθείσα εξ αυτών κα-

νονική τέλεια κατεργα-

σμένη ξυλεία πρέπει να 

είχε βάρος περίπου 750-

800 τόνων (περίπου ένα 

τρίτο της ακατέργαστης 

υλοτομημένης μάζας). 

Τα διάφορα μέρη πρέπει 

να ετοιμάζονταν εν κατακλίσει, σε μεγάλες επίπεδες 

επιφάνειες προ του Ηρωδείου και της Στοάς του Ευ-

μένους. Εκεί έπρεπε να συναρμολογούνται δοκιμαστι-

κώς και να διορθώνονται. Σε αυτή τη φάση έπρεπε 

να χαράσσονται τεκτονικά σύμβολα οδηγητικά της 

τελικής συναρμολογήσεως. Ακολούθως, τα διάφορα 

μέρη έπρεπε να ανεβάζονται με τη βοήθεια γερανών 

επί ενός τεραστίου ικριώματος, ύψους 29μ., επί του 

οποίου ειδικοί τεχνίτες θα εκτελούσαν τη συναρμολό-

γηση με τη βοήθεια άλλων μηχανών εγκατεστημένων 

σε εκείνο το ύψος (εικ. 2). Η κατασκευή της γιγάντιας 

στέγης πρέπει να διήρκεσε τουλάχιστον επί τριετία, 

χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος αναζήτησης, υλο-

Απολλοδώρου δεν θα μπορούσε να στεγάσει ένα Ηρώ-

δειο, 60 έτη μετά από το μεγάλο έργο στον Δούναβη; 

Βάσει αυτών των σκέψεων και παρατηρήσεων, δύναται 

να υποτεθεί ότι κάθε ένα από τα μεγαλύτερα, μήκους 

έως 52μ., ζευκτά του Ηρωδείου περιείχε πολυγωνικό 

τόξο με άκρα εδραζόμενα επί ελκυστήρος ανηρτημέ-

νου μέσω ξυλίνων αναρτήρων από κομβικά σημεία 

αυτού του ιδίου (εικ. 1). Το τόξο δύναται να υποτεθεί 

ως σύνθεση ισχυρών δοκών μήκους ~15μ και ομοίως 

ο ελκυστήρας. Η σύνδεση των ξύλων του ελκυστήρος, 

ώστε να αποτελούν συνεχές σταθερής αντοχής στοι-

χείο, μήκους έως 52μ., θα 

ήταν δυνατή κατά το σύ-

στημα των οδοντώσεων ή 

των σειρών σφηνών. 

Τα δύο μεσότερα ζευκτά 

απείχαν μόλις 4μ., ενώ 

τα επόμενα απείχαν αυ-

τών 8μ. Λόγω του πάχους 

της κατασκευής των ζευ-

κτών, οι επ’ αυτών φερό-

μενες οκτάμετρες τεγί-

δες θα ήταν δυνατόν να 

λειτουργούν στατικώς ως 

αμφιπροέχουσες δοκοί 

με στηρίξεις απέχουσες 

περίπου 6.80μ. Επί των 

τεγίδων, οι οποίες θα εί-

χαν διατομή της τάξεως 

των 40 επί 30 εκ., θα πρέπει να εφέροντο επιτεγί-

δες μήκους δύο μέτρων ανά αποστάσεις δύο ποδών 

(~59εκ.). Επί των επιτεγίδων θα ήταν καρφωμένο το 

φέρον την κεράμωση σανίδωμα. 

Η ως άνω κατά το ορθογώνιο σύστημα (παράλληλα 

και κάθετα προς την πρόσοψη) τοποθέτηση γραμμι-

κών στοιχείων ουδόλως θα εμποδίζετο από την κωνι-

κότητα της επιφάνειας της στέγης. Λόγω των μεγά-

λων διαστάσεων του κώνου και της μικρής κλίσεως 

των γενετειρών του (~1 προς 3,5), ευθείες σε κάτοψη 

γραμμές απέχουσες της κορυφής πλέον των 4 μέτρων 

παρουσιάζουν, ως καμπύλες του μαθηματικού είδους 

1967, με ευθύνη, διαδοχικά: Α. Ορλάνδου, Ε. Στίκα 

και Χ. Μπούρα), ως και της εισέτι αδημοσίευτης συ-

στηματικής τεκμηρίωσης και έρευνας του Η. Μου-

τόπουλου, παλαιού συνεργάτη της ΕΣΜΑ, άλλες τε-

χνικές μελέτες δεν έγιναν ή δεν δημοσιεύθηκαν,5 ενώ 

αντιθέτως, πάμπολλες γνώμες εκφράσθηκαν επί του 

επιμάχου ερωτήματος της στέγης. Πάντως, ιδιαίτερης 

μνείας άξια είναι η μονογραφία του R. Meinel (1979) 

περί Ωδείων, μέγα μέρος της οποίας είναι αφιερωμένο 

στο Ηρώδειο και την στέγη του. 

Ο γράφων αναγκάσθηκε να αναδιφήσει τα της στέγης 

εξ αφορμής των ομοιωμάτων της Ακροπόλεως, που 

ετοίμασε το 1984-85 για της έκθεση Αθήνα Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Βάσει των ως άνω 

παρατηρήσεων κατέληξε εξ αρχής στην βεβαιότητα 

περί υπάρξεως της στέγης, αλλά και στα βασικά συ-

στατικά της κατασκευής και της μορφής αυτής, τα 

οποία συνοψίζονται κατωτέρω ως εξής:

Οι κύριοι στατικοί φορείς, δεν πρέπει να είχαν τη 

συνήθη μορφή ζευκτών, την αποτελούμενη από ευ-

θύγραμμα σκέλη κτλ., επειδή τούτο, λόγω των τερα-

στίων διαστάσεων, θα είχε ως συνέπεια μια ανεπι-

θύμητη ελάττωση της ασφάλειας στα άκρα εκάστου 

ελκυστήρος. 

Η λύση βρίσκεται μάλλον στον τρόπο κατασκευής των 

ρωμαϊκών γεφυρών και όχι μόνον σε εκείνον των ρω-

μαϊκών στεγών: τόξα και όχι απλώς ευθύγραμμοι αμεί-

βοντες. Ως χρησιμότατο εν προκειμένω παράδειγμα, 

προσφέρεται η γέφυρα του Τραϊανού (105 μ.Χ.), έργον 

του διασήμου Απολλοδώρου εκ Δαμασκού. Με μήκος 

1135 μ., περιείχε, πλην των ακραίων λίθινων τόξων, 

21 ξύλινα τόξα, επί ισχυρών λιθόδμητων βάθρων, τα 

οποία έστεκαν σε αξονικές αποστάσεις (σχεδόν) 51μ. 

Τα τόξα αυτά, όπως εμφανίζονται στην ανάγλυφη πα-

ράσταση του Κίονος του Τραϊανού, ή σε ένα μετάλλιο 

της εποχής, απετελούντο από περισσότερα κατά το 

μήκος και κατά το πάχος ξύλα και δεν διέθεταν ελ-

κυστήρα, επειδή τις ωθήσεις του ενός αντιστάθμιζαν 

εκείνες του άλλου. Αλλά, εάν ο Απολλόδωρος είχε επι-

τύχει ξύλινα τόξα σε γέφυρα με μεταξόνια 51 μέτρων, 

γιατί ένας καλός μαθητής ενός άριστου μαθητή του 

κρατεί στο εσωτερικό του κτηρίου, είναι το φαινόμενο 

της θερμικής θραύσεως των λίθων. Όλες οι προς το 

εσωτερικό επιφάνειες του προσθίου και του καμπύλου 

τοίχου και όλα τα αρχαία μαρμάρινα εδώλια, ανεξαι-

ρέτως, παρουσιάζουν βαρύτατη ρηγμάτωση έως βά-

θους δέκα, είκοσι ή και τριάντα εκατοστών! Σε αυτά 

αρκεί μόνον να προστεθεί, ότι κατά την ανασκαφική 

αποκάλυψη του μνημείου υπό της εν Αθήναις Αρχαιο-

λογικής Εταιρείας διά του Κυριακού Πιττάκη (1858), 

παχύ στρώμα στάχτης περιέχον θραύσματα κεράμων 

καρβουνιασμένα ξύλα, ενίοτε ογκώδη, σιδηρόκαρφα 

εντυπωσιακού μεγέθους και σιδηρελάσματα, αποτε-

λούσε το κατώτατο εδαφικό στρώμα, κείμενο αμέσως 

επί των ρηγματωμένων λίθων του κοίλου. 

Αυτά προφανώς ενθυμίζουν το άδοξο τέλος της λα-

μπρής εποχής, όταν το Ηρώδειο έγινε και αυτό θύμα 

της καταστρεπτικής μανίας των Ερούλων (267μ.Χ.). 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, τα κατάλοιπα (μάρ-

μαρα, λίθοι, μέταλλα, κεραμικό υλικό, έστω και υπό 

μορφήν θραυσμάτων) έγιναν αντικείμενο λεηλασίας, 

ενώ οι ισχυροί τοίχοι του κτηρίου προσφέρθηκαν ως 

έτοιμη λύση του προβλήματος της εν σπουδή οχύ-

ρωσης των Αθηνών, της οποίας απετέλεσαν μέρος. 

Χάρις σε αυτή ακριβώς τη χρησιμότητα διέφυγαν το 

χειρότερο, την πλήρη δηλαδή κατεδάφιση (αντιθέ-

τως κτίσματα ή μέρη αυτών, που δεν χρησίμευσαν ως 

τμήματα της νέας οχυρωματικής γραμμής, κατεδαφί-

σθηκαν: ενδεικτικώς ας αναφερθούν οι αναλημματικοί 

τοίχοι του Διονυσιακού θεάτρου ή ο νότιος τοίχος της 

Βιβλιοθήκης του Αδριανού). 

Αμέσως μετά την ανασκαφή, το ενδιαφέρον για το 

μνημείο, που είχε ήδη αρχίσει με τους Stuart και 

Revett, παρουσίασε έξαρση. Τρεις διαφορετικοί μελε-

τητές, οι Daumet, Schillbach, Ivanoff, λίαν προικισμέ-

νοι, συνέταξαν μελέτες εντός του ιδίου μόλις έτους (τα 

σχέδια του πρώτου δημοσιεύθηκαν μόλις προ δεκαε-

τίας), ενώ πολλοί άλλοι ακολούθησαν: Tuckermann 

(1868), Doerpfeld (1892), Βερσάκης (1912). Κατά 

την τελευταία εκατονταετία, πλην της επιστημονικής 

τεκμηρίωσης των αναστηλωθέντων μερών κοίλου και 

κλιμακοστασίων (Διεύθυνση Αναστηλώσεως, 1948-
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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-

λίθων η μεγάλη έκταση της θερμικής θραύσεως, ορατή σε 

παλαιές φωτογραφίες, ήταν καλύτερα αντιληπτή. 

5. Οι πρόσφατες μελέτες, με υπευθύνους τους Δ. Μονο-

κρούσο και Η. Μουτόπουλο αφορούν και πάλιν στα υπό 

αναστήλωση ή δομική συντήρηση μέρη, με κυριότερα τους 

θόλους των παρόδων και τα υπερκείμενα εδώλια.
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τόμησης και ξήρανσης της ξυλείας. Ο χρόνος αυτός 

πρέπει να άρχισε ήδη από την πρώτη ημέρα μετά την 

οριστική έγκριση των σχεδίων του κτηρίου. Από τις 

διαθέσιμες βέβαιες χρονολογίες (θάνατος Ρηγίλλης, 

Αχαϊκά Παυσανίου) προκύπτει ότι το κτήριο πραγμα-

τοποιήθηκε εντός οκταετίας, ή, το πολύ, εννεαετίας. 

Στον βαθμό που οι πληροφορίες μας για το Ωδείον 

του Δομιτιανού στην Ρώμη και, ακόμη χειρότερα, για 

εκείνο της Καρχηδόνος είναι τελείως αβέβαιες, δύ-

ναται να λεχθεί ότι η στέγη του Ηρωδείου απετέλεσε 

παγκόσμιο ρεκόρ μεγίστου ανοίγματος έως και τον 

19ο αι. Δύναται δε μετά πάσης βεβαιότητος να λεχθεί, 

ότι το Ηρώδειο υπήρξε το υψηλότερο κτήριο της χώ-

ρας έως την εποχή της κατασκευής του ξενοδοχείου 

Hilton, ενώ την δεύτερη θέση, επίσης έως τα μέσα 

του 20ού αι., κατείχαν δύο επίσης ρωμαϊκά κτήρια: 

το λεγόμενο Οκτάγωνον και η λεγομένη Ροτόντα της 

Θεσσαλονίκης. Αυτές και άλλες παρόμοιες σκέψεις 

δύνανται ενίοτε να συνοδεύουν την ενατένιση του 

πλέον γνώριμου στους Αθηναίους κτηρίου μουσικής. 

Σημειώσεις

1. Σημερινοί θεατές, χωρίς γνώση της ιστορικής ορολογίας 

του θεάτρου, χρησιμοποιούν τον όρο σκηνή αντί του όρου 

προσκήνιον (εξ ου και η έκφραση επί σκηνής). Στο αρχαίο 

θέατρο, χώρος της παράστασης ήταν η ορχήστρα και το 

προσκήνιον. Η σκηνή ποτέ. Αυτή δεν ήταν άλλο από το 

κλειστό βοηθητικό κτίσμα, το οποίο αποτελούσε το πίσω 

όριο του χώρου της παράστασης. Η παράσταση λάμβανε 

χώραν προ αυτού. 

2. Σώζεται μόνον ένα της 2ης σειράς, ενώ τον 18ο αιώνα 

απέμενε υπεράνω αυτού μια πλευρά του αντίστοιχου πα-

ραθύρου της 3ης σειράς. Τα παράθυρα της 2ης και 3ης 

σειράς ήσαν εμφανώς πλατύτερα εκείνων της 1ης σειράς. 

3. Η οποία συνήθως αναφέρεται ως vestibulum ή Post-

scenium ή μετασκήνιον – αδόκιμα ονόματα, μη αντιστοι-

χούντα ακριβώς στην ιστορική καταγωγή αυτού του μέρους 

του κτηρίου (βλέπε σημ. 1).

4. Πριν από την αναστηλωτική τοποθέτηση μερικών νέων 

ΤΟ ΩΔΕΙΟΝ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΙΓΑΝΤΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΩΔΕΙΟΝ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΙΓΑΝΤΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ

Η

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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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 

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

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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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-

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

Άποψη του Ωδείου Ηρώδη του Αττικού από την Ακρόπολη. 
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano, 2008
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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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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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γραμμο, ανοικτή είσοδο –στην προκειμένη περίπτωση 

στη βόρεια πλευρά προς τον Ιλισσό – και τα πρανή, 

όπου κάθονταν οι θεατές, χωμάτινα. Το Στάδιο του 

Λυκούργου χρησιμοποιείται για πρώτη φορά το 330/ 

329 π.Χ. στα Μεγάλα Παναθήναια για την τέλεση 

των γυμνικών αγώνων. Τα εγκαίνια συνέπιπταν μάλι-

στα με το τρίτο έτος της 112ης Ολυμπιάδος. 

Επί αυτοκράτορα Αδριανού ο ρήτορας και σοφιστής 

Ηρώδης από τον Μαραθώνα, ο οποίος είχε κληρο-

νομήσει από τον πατέρα του τον Αττικό μία πολύ 

μεγάλη περιουσία, ανέλαβε τις δαπάνες για την πο-

μπή και τους αγώνες των 

Μεγάλων Παναθηναίων. 

Διοργάνωσε εντυπωσιακά 

θεάματα και μεταξύ αυ-

τών το συναρπαστικότε-

ρο όλων, το θέαμα του ιε-

ρού πλοίου, της νηός, η 

οποία έφερε στον ιστό 

της τον πέπλο της θεάς 

Αθηνάς και η οποία δεν 

συρόταν από ιπποζύγια, 

όπως συνήθως, αλλά κι-

νούνταν με κάποιον εσω-

τερικό μηχανισμό. Η ορ-

γάνωση των αγώνων ήταν 

υπέροχη και οι Αθηναίοι 

τίμησαν τον Ηρώδη στεφανώνοντάς τον μέσα στο 

Στάδιο. Ο ίδιος, από ευγνωμοσύνη για την τιμή που 

του είχε γίνει, υποσχέθηκε στους Αθηναίους ότι στους 

επόμενους αγώνες θα υποδεχόταν τους Έλληνες θεα-

τές και τους αγωνιζόμενους αθλητές μέσα σε Στάδιο 

από λευκό μάρμαρο.

Ο Ηρώδης κράτησε την υπόσχεσή του. Σε διάστημα 

τεσσάρων ετών, από το 139 ως το 144, έγιναν σπου-

δαίες εργασίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι Αθηναίοι 

έλεγαν τότε ότι το Στάδιο καλώς ονομάστηκε Παναθη-
ναϊκόν, διότι κατασκευαζόταν από χρήματα τα οποία 

είχαν στερηθεί οι πολίτες της Αθήνας. Και αυτό γιατί, 

σύμφωνα με την παράδοση, η επιθυμία του πατέρα του 

Ηρώδη ήταν κάθε αθηναίος πολίτης να λαμβάνει από 

τους ρωμαϊκούς χρόνους η πόλη των Αθηνών 

δεν είχε πλέον την πολιτική δύναμη του παρελ-

θόντος, εξακολουθούσε όμως να διατηρεί ένα μέρος 

από την αλλοτινή της λάμψη. Επί της αυτοκρατορίας 

του Αδριανού, μεταξύ των ετών 117-138, γνώρισε μία 

νέα πνευματική και καλλιτεχνική άνθηση. Αναγείρο-

νται νέα επιβλητικά κτήρια, επισκευάζονται παλαιό-

τερα, κατασκευάζονται μεγαλοπρεπείς ναοί. Η πόλη 

απλώνεται προς τα ανατολικά με ορόσημο την μαρ-

μάρινη Πύλη του Αδριανού, η οποία οδηγεί σε μία νέα 

συνοικία με πλούσιες επαύλεις και δροσερούς κήπους, 

δίπλα στην κοίτη του Ιλισσού. 

Το Τείχος των Αθηνών 

επεκτείνεται και αντίκρυ. 

Σε μία από τις πύλες του, 

ένας δρόμος οδηγούσε 

στο Παναθηναϊκό Στά-

διο, το οποίον είχε κατα-

σκευαστεί από τον Λυ-

κούργο, τον επιμελητή 

του πολεμικού ταμείου 

του δήμου των Αθηναίων 

για την τετραετία 338-

334 π.Χ. Στο διάστημα 

της θητείας του ο Λυ-

κούργος, λόγω της συνε-

τής διαχείρισης του δημο-

σίου χρήματος, κατόρθωσε να υπερδιπλασιάσει τα 

δημόσια έσοδα και να εξευρεθούν πόροι χιλιάδων τα-

λάντων για την εκτέλεση έξοχων δημοσίων έργων για 

την πόλη των Αθηνών και του λιμανιού της. Τότε 

αποφασίστηκε και η ανέγερση του Σταδίου για τη δι-

εξαγωγή των γυμνικών αγώνων, που είχαν περιληφθεί 

στο πρόγραμμα των εορτών των Παναθηναίων προς 

τιμήν της θεάς Αθηνάς. Ως ιδεώδης θέσις επελέγη μία 

χαράδρα, η οποία διέσχιζε κατά μήκος τον λόφο του 

Αρδηττού και τον απέναντί του χαμηλότερο λόφο, σχη-

ματίζοντας ένα ισόπεδο τμήμα, ιδανικό για την διεξα-

γωγή αγωνισμάτων. Ο χώρος μετά από τα απαραίτητα 

χωματουργικά έργα απέκτησε την χαρακτηριστική 

μορφή του ελληνικού Σταδίου: σχήμα παραλληλό-

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-

Αριστέα Παπανικολάου-Κρίστενσεν
Ιστορικός-Αρχαιολόγος

Ο ΗΡΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ*Ο ΗΡΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ*

Το Παναθηναϊκό Στάδιο από τη σφενδόνη. Προβάλλονται τα ερείπια των 
αναλημμάτων και η είσοδος της υπόγειας διόδου. Στο βάθος η ερειπωμένη 
γέφυρα του Ιλισσού, μια αγροτική οδός και τμήμα του τείχους της πόλης. 

Χαλκογραφία μέσα του 18ου αι.

Σ

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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κορυφή του υψώματος αριστερά της εισόδου του Στα-

δίου. Ο θάνατος του δεν του στέρησε τη δόξα και αυτό 

ακριβώς τονίζει το επίγραμμα που χαράχτηκε στον 

τάφο του: Αττικού Ηρώδης Μαραθώνιος, ου τάδε πάντα 
κείται τώδε τάφω, πάντοθεν ευδόκιμος.

Όταν αποφασίστηκε να γίνουν στην Αθήνα, το 1896, 

οι πρώτοι διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες έγινε και η 

ανακατασκευή του Παναθηναϊκού Σταδίου πάνω στα 

αχνάρια του Σταδίου του Ηρώδου. Το αποτέλεσμα 

είναι πραγματικά εντυπωσιακό και όλοι όσοι εργάστη-

καν τότε για την ανακατασκευή του προσπάθησαν, και 

σε μεγάλο βαθμό το κατάφεραν, να κληροδοτήσουν 

στην ιστορία των νεότερων χρόνων ένα μεγαλόπρεπο 

μνημείο, το οποίον προκαλεί και πάλι τη συγκίνηση 

και τον θαυμασμό. 

* Βλ. εκτενή διαπραγμάτευση του θέματος στη μονογρα-

φία Αριστέα Παπανικολάου-Κρίστενσεν, Το Παναθηναϊκόν 

Στάδιον Η ιστορία του μέσα στους αιώνες, εκδ. Εθνικού Ιστο-

ρικού Μουσείου, Αθήνα 2003, (ελλ. γαλλ. αγγλ.)

χάλκινα ακόμα και χρυσά συμπλήρωνε την όλη κατα-

σκευή του Σταδίου. 

Το μήκος του δρόμου υπολογίζεται σε 600 αττικούς 

πόδες, που αντιστοιχούν σε 184,96 μέτρα. Μαρμάρι-

νες πλάκες οριοθετούσαν την άφεση και το τέρμα. Στο 

τμήμα του στίβου μεταξύ της άφεσης και της σφενδό-

νης διεξαγόταν το αγώνισμα του δρόμου, ενώ πιθανόν 

άλλα αγωνίσματα όπως η πάλη, η πυγμαχία, το πα-

γκράτιον, ο δίσκος, το άλμα να διεξάγονταν στο τμήμα 

μεταξύ της βάσης της σφενδόνης και του τέρματος. 

Τον αγωνιστικό χώρο περιέβαλε μαρμάρινο στηθαίο 
ύψους 1,30μ. για την προστασία των θεατών σε περι-

πτώσεις θεαμάτων με θηρία. Μην ξεχνάμε, ότι στους 

ρωμαϊκούς χρόνους τέτοιου είδους θεάματα ήταν συ-

νήθη. Επί Αδριανού, όταν το Στάδιο ήταν ακόμα χω-

μάτινο, είχε οργανωθεί από τον ίδιο τον αυτοκράτορα 

μία θηριομαχία από 1.000 άγρια ζώα, η οποία έμεινε 

στην ιστορία λόγω του απίστευτα μεγάλου αριθμού 

των θηρίων.

Στην ανατολική πλευρά του ημικυκλίου της σφενδό-

νης υπήρχε υπόγεια δίοδος, της οποίας η είσοδος βρι-

σκόταν δύο βαθμίδες ψηλότερα από το επίπεδο του 

στίβου και κατέληγε στην πίσω πλευρά του αναλήμ-

ματος. Στην βόρεια πλευρά του Παναθηναϊκού Στα-

δίου, προς τον Ιλισσό, δύο αναλημματικοί τοίχοι από 

πωρόλιθο, κτισμένοι κατά το ισόδομο σύστημα, στή-

ριζαν τις ακραίες κερκίδες και πλατιές κλίμακες οδη-

γούσαν στο επάνω διάζωμα. Στο πίσω μέρος του Στα-

δίου υπήρχαν αντηρίδες σε ίσες αποστάσεις, οι οποίες 

στήριζαν το επάνω τμήμα του εξωτερικού τοίχου. 

Δεξιά της εισόδου του Σταδίου, στην κορυφή του λό-

φου του Αρδηττού, κτίστηκε ένας μικρός ναός αφι-

ερωμένος στη θεά Τύχη, η οποία κυβερνούσε τους 

πάντες και τα πάντα μέσα στην πόλη. Το λατρευτικό 

άγαλμα της θεάς ήταν από ελεφαντόδοντο και ως 

πρώτη ιέρεια του ναού μνημονεύεται η γυναίκα του 

Ηρώδου, Ρήγιλλα.

Η είσοδος του Σταδίου του Λυκούργου δεν είχε πρό-

τη μυθική του περιουσία ως δωρεά μία μνα ετησίως, 

χρήματα τα οποία με δόλιο τρόπο στέρησε ο Ηρώδης 

από τους Αθηναίους. Όπως και να έχουν τα πράγ-

ματα, ένα είναι το σημαντικό γεγονός: ότι το Στάδιο, 

όταν περατώθηκαν οι εργασίες, είχε άλλη μορφή την 

οποία γνωρίζουμε από γραπτές μαρτυρίες συγχρόνων 

του Ηρώδου, από επιγραφές, από τα ευρήματα και τις 

παρατηρήσεις των πρώτων ανασκαφέων, κυρίως του 

Ernst Ziller μεταξύ των ετών 1895-1870, και από τις 

εργασίες ανακατασκευής στα 1895-1896.

Οι βασικές καινοτομίες ήταν δύο: η αλλαγή της αρ-

χικής ευθύγραμμης μορφής του σε πεταλόσχημη με 

την προσθήκη σφενδόνης στο νότιο άκρο, χαρακτηρι-

στικό σχήμα των ελληνικών Σταδίων στους ρωμαϊκούς 

χρόνους και η κάλυψη του χώρου για τους θεατές, το 

θέατρο, με σειρές εδωλίων από λευκό πεντελικό μάρ-

μαρο. Ο χώρος του θεάτρου διαιρέθηκε καθ’ ύψος σε 

δύο διαζώματα, τα οποία χώριζε ένας διάδρομος στο 

ύψος της 23ης σειράς. Ένας δεύτερος διάδρομος, με 

υπόγειο αγωγό για τ η συλλογή των ομβρίων, υπήρχε 

κατά μήκος της πρώτης σειράς καθισμάτων. Ο διά-

δρομος αυτός ήταν κατά 0,30μ. χαμηλότερος από το 

επίπεδο του στίβου, για να είναι δυνατή η κυκλοφορία 

των θεατών χωρίς να ενοχλούνται οι καθήμενοι. Σε 

κάθε διάζωμα οι σειρές των καθισμάτων τέμνονταν με 

κτιστές κλίμακες, επτά στη σφενδόνη και ανά έντεκα 

στις μακρές πλευρές, σχηματίζοντας τριάντα κερκίδες. 
Υπολογίζεται πως περισσότεροι από 50.000 θεατές 

ήταν η χωρητικότητα του Σταδίου. Με τη συνεχή κα-

μπύλωση των κερκίδων, εμφανής με γυμνό οφθαλμό, 

επιτυγχάνεται η καλύτερη ορατότητα προς τον αγω-

νιστικό χώρο. Τα εδώλια ήταν κατασκευασμένα από 

επιμήκεις ορθογώνιες μαρμάρινες λιθοπλίνθους τοπο-

θετημένες η μία στην άλλη, χωρίς την παρεμβολή με-

ταλλικών ή άλλων συνδέσμων. Για μεγαλύτερη άνεση 

στα πόδια των θεατών η εμπρός επιφάνεια ήταν κοίλη. 

Η προεδρία, τα πολυτελή καθίσματα για την επιτροπή 

των κριτών και άλλων επισήμων, ήταν στο κέντρο 

της σφενδόνης. Το επάνω μέρος της σφενδόνης κα-

τέληγε σε στοά από δωρικούς κίονες, διακοσμημένη 

με αγάλματα. Διάκοσμος από αγάλματα μαρμάρινα, 

πυλο, όπως άλλωστε και κάθε Στάδιο των κλασικών 

χρόνων. Το ρωμαϊκών χρόνων Στάδιο του Ηρώδου 

είχε πρόπυλο από κορινθιακούς κίονες, σε όλο το μή-

κος της εισόδου. Για την άνετη πρόσβαση των θεατών 

στο Παναθηναϊκό Στάδιο κατασκεύασε ο Ηρώδης μία 

μαρμάρινη τρίτοξη γέφυρα, στον άξονα της εισόδου 

του Σταδίου και των πυλών του αδριάνειου Τείχους. 

Το Παναθηναϊκό Στάδιο ήταν επόμενο να προκα-

λέσει τον θαυμασμό των συγχρόνων του Ηρώδου. Ο 

βιογράφος του Φιλόστρατος το αναφέρει ως το μεγα-

λύτερο θαύμα που είχε ποτέ γίνει, προσθέτοντας ότι 

εφάμιλλο δεν υπήρχε στον κόσμο. Ο Παυσανίας είδε 

το Παναθηναϊκό Στάδιο λίγο μετά την αποπεράτωση 

του και ομολογεί ότι δεν μπορεί κανείς να συλλάβει 

αυτό το θαύμα από πεντελικό μάρμαρο, παρά μόνο 

όταν το έχει μπροστά στα μάτια του. 

Ο Ηρώδης πέθανε σε ηλικία 76 ετών και, παρά την 

επιθυμία του να ταφεί στον Μαραθώνα, οι Αθηναίοι 

τον έθαψαν στη πόλη τους, σε περίοπτη θέση, στην 

Αναπαράσταση του Παναθηναϊκού Σταδίου του Ηρώδου με μεγαλοπρεπή προπύλαια και πολύτοξη στοά. 
Στο κέντρο του στίβου, η νύσσα διακοσμημένη με κιονίσκους και αγάλματα. Υδατογραφία του Ernst Ziller, 1869
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ακέραιο μουσικό όργανο, έναν πλαγίαυλο (εικ. 2). 

Και όχι μόνο, τα πορίσματα της έρευνας, μετά την 

εξέταση των ταφικών ευρημάτων, συγκλίνουν στη δι-

απίστωση ότι βρισκόμαστε μπροστά στον τάφο μιας 

άγνωστης σε μας, αλλά πολυαγαπημένης στην εποχή 

της αυλητρίδας, του 2ου αι. π.Χ., γεγονός μοναδικό 

από τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία.

Περιγραφή του τάφου 22/108
Ο τάφος βρίσκεται στον κεντρικό τομέα της οδού Κοί-

λης, στο βόρειο κράσπεδο της οδού και σε μικρή από-

σταση από την μνημειώδη εξέδρα. Η ανασκαφή του 

τάφου πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2000.

Πρόκειται για κιβωτιόσχημο τάφο με προσανατολι-

σμό από τα ΒΔ προς τα ΝΑ, που καλυπτόταν από μια 

μεγάλη αδρά λαξευμένη λίθινη πλάκα (διαστάσεων 

2,10x0,73μ.), σπασμένη στα ΒΔ σε δύο τμήματα, πάνω 

από τα οποία είχε τοποθετηθεί μια πρόσθετη πλάκα 

μικρότερων διαστάσεων. Ο τάφος ήταν σφραγισμέ-

νος περιμετρικά με την τοποθέτηση μιας σειράς από 

μικρούς αργούς λίθους και τα πλευρικά του τοιχώματα 

ήταν επενδεδυμένα με λίθινες πλάκες. Η επίχωση του 

τάφου ξεκινούσε σε βάθος 0,45μ. από την επιφάνεια 

του και, μετά την αφαίρεση ενός αμμώδους στρώ-

ματος και ενός στρώματος λάσπης, εμφανίστηκαν, 

σε βάθος 0,69μ. στα ΒΑ, οστά, μέσα σε ένα στρώμα 

κόκκινο με λίγα χαλίκια. Τα σκελετικά κατάλοιπα από 

το κάτω μέρος δύο νεκρών, με προσανατολισμό ΝΑ-

ΒΔ, φαίνονταν διαταραγμένα και από τους δύο σκε-

λετούς δεν βρέθηκαν τα κρανία. Κάτω από τους δύο 

Εισαγωγή
Η οργάνωση των νεκροταφείων στην περιοχή των Δυ-

τικών Λόφων, τα οποία ανάγονται στην ελληνιστική 

και ρωμαϊκή εποχή, σχετίζεται ιστορικά με την κατα-

σκευή του Διατειχίσματος, κατά τα τέλη του 4ου αι. 

π.Χ., που άφησε απροστάτευτη μια μεγάλη οικιστική 

περιοχή των δήμων Μελίτης και Κοίλης, η οποία στη 

συνέχεια ερημώθηκε. 

Τα νεκροταφεία της περιοχής των Λόφων εντοπίζο-

νται κατά μήκος των δύο κεντρικών οδικών αξόνων, 

που εξυπηρετούσαν την επικοινωνία της ΝΔ αυτής 

περιοχής με το κέντρο και τα λιμάνια. Από αυτούς 

ο πρώτος διέρχεται από την πύλη του Διπύλου υπέρ 

των Πυλών, στο ύψος του Αγίου Δημητρίου του Λου-

μπαρδιάρη και ταυτίζεται με την «διά Κοίλης οδό», 

που οδηγούσε στα λιμάνια του Πειραιά.

Η ευτυχής συγκυρία της ένταξης των Λόφων Μου-

σών-Πνυκός-Νυμφών στο πρόγραμμα της Ενοποίησης 

των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας (1998-2004) 

υπήρξε η αφορμή για την συνολική ανασκαφή και ανά-

δειξη της αρχαίας οδού και μέρους του παρόδιου νε-

κροταφείου της. Η ανασκαφή του νεκροταφείου έφερε 

στο φως περίπου 200 τάφους, οι οποίοι προσφέρουν 

νέα αρχαιολογικά δεδομένα και προσθέτουν ουσιαστικά 

στην ιστορική τοπογραφία της Αθήνας ένα εκτεταμένο 

νεκροταφείο των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων 

με ποικιλία ταφών και πλήθος ευρημάτων (εικ. 1).

Ο τάφος 22/108 του νεκροταφείου της Κοίλης πα-

ρουσιάζεται εδώ μεμονωμένα, λόγω του ξεχωριστού 

ενδιαφέροντος του ευρήματος που μας χάρισε, ένα 

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ: ΤΑΦΟΣ ΑΥΛΗΤΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΗΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ: ΤΑΦΟΣ ΑΥΛΗΤΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΗ
Όλγα Δακουρά-Βογιατζόγλου

Αρχαιολόγος A΄ EΠKA

Εικ. 1. Ο τάφος 108 στο νεκροταφείο της αρχαίας οδού Κοίλης

οστέινου, χαλκόδετου πλαγίαυλου, που σωζόταν στο 

κέντρο περίπου της ΝΔ μακριάς πλευράς του τάφου, 

και από την αριστερή, μάλλον, πλευρά του νεκρού. 

Κάτω από τον σκελετό βρέθηκαν πολλά ακόμη μυ-

ροδοχεία, το ζευγάρι του οστέινου ασπιδίου και τμή-

ματα από μια δεύτερη σιδερένια στλεγγίδα, μαζί με 

ένα χάλκινο δισκάριο.

Κατά την διάρκεια της συντήρησης της στλεγγίδας 

διαπιστώθηκε ότι πολλά από τα σιδερένια τμήματα 

ανήκαν στη λεπίδα ενός ψαλιδιού. Ο τάφος είχε βά-

θος περίπου ένα μέτρο και οι όρθιες πλευρικές πλά-

κες του είχαν πακτωθεί στις επιχώσεις μιας εγκατα-

λελειμμένης οικίας, της οποίας το λαξευτό δάπεδο 

εμφανίστηκε σε βάθος 1,26μ.

Τα ευρήματα και η ταυτότητα του νεκρού 
Η εικόνα που παρουσίαζε ο τάφος της Κοίλης έδινε 

με σαφήνεια την εντύπωση των διαταραγμένων και 

αναμοχλευμένων ταφών. Από τα ανασκαφικά στοιχεία 

γίνεται φανερό ότι οι πεσμένες πέτρες, που βρέθηκαν 

στο στρώμα του αρχαιότερου νεκρού, προέρχονταν 

από τις πέτρες του περιμετρικού σφραγίσματος, που 

παρασύρθηκαν από εκείνους οι οποίοι παραβίασαν 

τον τάφο. Δεν αποκλείεται η αναμόχλευση του τάφου 

να έγινε από εκείνους που τον άνοιξαν, για να τοπο-

θετήσουν τους μεταγενέστερους νεκρούς. Οι ίδιοι, 

μάλλον, παραμέρισαν πρόχειρα, στη ΝΑ πλευρά του 

τάφου, τα εκατοντάδες μυροδοχεία, ανακατεμένα με 

τα οστά, χωρίς να προηγηθεί ανακομιδή με τον οφει-

λόμενο σεβασμό. 

Οι νεώτερες ταφές δεν πρέπει να απέχουν χρονολο-

γικά πολύ από τον αρχαιότερο νεκρό, αν κρίνει κα-

νείς από το πάχος της επίχωσης, η οποία μεσολαβεί 

ανάμεσά τους και από την σύστασή της, η οποία ου-

σιαστικά δεν διαφοροποιείται. 

αυτούς σκελετούς, σε βάθος 0,78μ., αποκαλύφθηκαν 

οστά από τα κάτω άκρα ενός άλλου νεκρού και άλλα 

διάσπαρτα μαζί με τμήματα κρανίου. Οι αλλεπάλλη-

λες αυτές ταφές φαίνεται ότι δεν ήταν κτερισμένες, 

καθώς στο στρώμα εμφάνισής τους και δίπλα στους 

νεκρούς δεν εντοπίστηκαν κτερίσματα.

Να σημειωθεί, όμως, ότι από το βάθος των 0,70μ. 

άρχισαν να εμφανίζονται στη ΝΑ στενή πλευρά του 

τάφου κάποια διάσπαρτα οστά μαζί με άτακτα ριγ-

μένα 30 ακέραια και πολλά θραυσμένα ατρακτοειδή 

μυροδοχεία. Ανάμεσα στα μυροδοχεία εντοπίστηκε 

και ένα εξάρτημα ασημένιου κοσμήματος. Του ίδιου 

τύπου μυροδοχεία και σε εξαιρετικά μεγάλη ποσό-

τητα εξακολούθησαν να εμφανίζονται, συγκεντρω-

μένα πάντα στα ΝΑ του τάφου, μέχρι το βάθος των 

0,90μ. Από το βάθος αυτό και μετά άρχισαν να συλ-

λέγονται ευρήματα διάσπαρτα σε όλη την επιφάνεια 

του τάφου, ενώ κάποιοι πεσμένοι αργοί λίθοι ανάμεσα 

στα ευρήματα ήταν εντοπισμένοι κυρίως στα ΒΔ. Στο 

στρώμα αυτό συνελέγησαν χρυσές κλωστές, σιδερένια 

καρφιά, ένα οστέινο ασπίδιο, μια σιδερένια στλεγγίδα 

μαζί με χάλκινο δακτύλιο, από την ΝΔ μακριά πλευρά 

του τάφου, ένα αλάβαστρο εξ αλαβάστρου, από την 

ΒΔ στενή πλευρά και μεγάλη ποσότητα μυροδοχείων 

από την ΒΔ και κατά μήκος της ΝΔ πλευράς του τά-

φου. Όταν αφαιρέθηκαν οι λίθοι, στα ΒΔ και σε βά-

θος 0,96μ., αποκαλύφθηκαν οστά από τα κάτω άκρα 

και άλλα διάσπαρτα, που ανήκαν στον αρχαιότερο 

νεκρό που τάφηκε στον τάφο της Κοίλης. Ο νεκρός, 

μάλλον, ήταν τοποθετημένος από τα ΝΑ-ΒΔ, όπως 

και οι προηγούμενοι νεκροί. Στο στρώμα αυτό με τα 

σκελετικά κατάλοιπα βρέθηκαν, επίσης, πλήθος από 

μυροδοχεία διάσπαρτα στην επιφάνειά του τάφου 

και πολλές χρυσές κλωστές. Το εντυπωσιακό, όμως, 

εύρημα ήταν η αποκάλυψη, in situ, ενός ακέραιου, 

Εικ. 2. Ο πλαγίαυλος του τάφου 108 του αρχαίου νεκροταφείου της Κοίλης

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ: ΤΑΦΟΣ ΑΥΛΗΤΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΗΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ: ΤΑΦΟΣ ΑΥΛΗΤΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΗ
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Ποσειδώνιου ότι «τα φωτίγγια και τα μοναύλια ήταν 

όργανα για γλέντια και όχι για πολέμους» (Αθήναιος 

4.176c). Στην Αίγυπτο η χρήση του πλαγίαυλου ήταν 

πολύ διαδεδομένη και συνδεόταν με τη λατρεία του 

Σαράπιδος (Λούκιος Απουλήιος, Μεταμορφώσεις 

11.9).

Το όργανο, παρότι μας είναι γνωστό από τις φιλολογι-

κές και αρχαιολογικές μαρτυρίες, εντούτοις σύγχρονοι 

μελετητές έχουν αμφισβητήσει την ύπαρξή του στον 

Ελληνικό, Ετρουσκικό και Ρωμαϊκό κόσμο, θεωρώντας 

ότι ήλθε στην Ευρώπη τον 10ο αι. από την Ινδία και 

την Άπω Ανατολή, μέσω 

του Βυζαντίου.

Ο πλαγίαυλος του τάφου 

της Κοίλης, από οργανο-

λογική άποψη, είχε την 

τύχη να μελετηθεί και 

να δημοσιευθεί από έναν 

έγκριτο μελετητή της αρ-

χαίας ελληνικής μουσικής, 

τον Στέλιο Ψαρουδάκη. 

Ο κ.Ψαρουδάκης υπο-

στηρίζει ότι ο πλαγίαυ-

λος της Κοίλης αποτελεί 

ένα εξαιρετικό και μονα-

δικό δείγμα του είδους του 

οργάνου, το οποίο ήταν 

σχεδιασμένο να παίζει και 

στις δύο κλίμακες, την δια-

τονική και την χρωματική-

μελωδική και βέβαια ότι η ιστορία του βαθαίνει μέσα 

στο χρόνο.

Το δεύτερο σημαντικό και εξαιρετικά διαφωτιστικό 

για την προσωπικότητα του νεκρού εύρημα είναι τα 

εκατοντάδες ατρακτόσχημα μυροδοχεία, τα οποία 

εναπόθεσαν οι πενθούντες φίλοι και συγγενείς που 

συνόδευσαν τον νεκρό στην τελευταία του κατοικία. 

Με τον υπολογισμό των ακέραιων μυροδοχείων και 

των θραυσμάτων, (λαιμοί, πόδια και κοιλιές), ο συνο-

λικός αριθμός φθάνει τα 353 μυροδοχεία.

Τα μυροδοχεία, που χρησίμευαν για τις προσφορές 

στον νεκρό αποτελούν το επικρατέστερο κτέρισμα των 

Με τα δεδομένα που προκύπτουν από την ενδελεχή 

εξέταση των ανασκαφικών στοιχείων, θεωρούμε ότι τα 

κτερίσματα, τα οποία βρέθηκαν κατά την ανασκαφή 

του τάφου, ανήκουν στον αρχαιότερο νεκρό. Έτσι, με 

οδηγό μας αυτά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε 

στα ερωτήματα που προκύπτουν, όσον αφορά το φύλο 

και την προσωπικότητα του. 

Ως προς το πρώτο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 

σκελετικό υλικό όλων των ταφών και ιδιαίτερα του 

αρχαιότερου είναι τόσο αποσπασματικά σωζόμενο 

ώστε μια πρώτη εξέταση που πραγματοποιήθηκε δεν 

βοήθησε στην ταύτιση του 

φύλου του. Για να το δια-

πιστώσουμε θα επικεντρω-

θούμε στα κτερίσματα του 

τάφου. 

Ο ακέραιος χαλκόδετος 

πλαγίαυλος δίνει από την 

πρώτη στιγμή το στίγμα 

του ιδιοκτήτη του τάφου. 

Βρισκόμαστε μπροστά στο 

τάφο ενός οργανοπαίχτη, 

που έπαιζε τον πλαγίαυλο. 

Ένα είδος αυλού, που έχει 

επικρατήσει να λέγεται 

«Maenand pipe» από το 

πρισματικό έξαρμα, που 

θυμίζει στήθος Μαινάδας. 

Ο πλαγίαυλος είναι γνω-

στός από λίγα ακόμη πα-

ραδείγματα, με αρχαιότερο τον πλαγίαυλο της Αλικαρ-

νασσού, του 3ου αι. π.Χ., ενώ οι απεικονίσεις του είναι 

σχετικά σπάνιες. Για τον πλάγιο αυλό ο Αριστοτέλης 

σημειώνει ότι έχει ήχο μαλακό, γλυκό, αλλά όχι τόσο 

καθαρό (Περί ακουστών 801,b 33). Σύμφωνα με τον 

Ιόβα ο πλαγίαυλος αποτελούσε εφεύρημα του Οσί-

ριδος και διευκρινίζει ότι οι αυλοί από λωτό ονομά-

ζονται από τους Αλεξανδρείς «φώτιγγες». Κατά τον 

Πολυδεύκη (Πολυδ. 4.74, πρβλ και Πλίνιος Naturalis 

Historia 7.204) ο πλαγίαυλος ήταν εφεύρεση των Λι-

βύων και ήταν φτιαγμένος από λωτό. Ιδιαίτερα δια-

φωτιστική είναι, όμως, η πληροφορία του φιλόσοφου 

ελληνιστικών τάφων και η ποσότητα τους κυμαίνεται. 

Αν ο αριθμός των 30 μυροδοχείων που βρέθηκαν σε 

τάφο της Αθήνας θεωρήθηκε εντυπωσιακός, και των 

52 από τάφο της Χακλίδας εκπληκτικός, τότε ο μόνος 

τρόπος για να χαρακτηριστεί η ποσότητα των μυροδο-

χείων του τάφου της Κοίλης είναι ότι ο αριθμός τους 

είναι πρωτοφανής. Τα ίδια τα μυροδοχεία αποτελούν 

και το μοναδικό καθοριστικό στοιχείο για την χρονο-

λόγηση του τάφου, που σύμφωνα με τα χρονολογη-

μένα παράλληλά τους, τοποθετούνται από το δεύτερο 

τέταρτο του 2ου αι. έως την αρχή του δεύτερου μισού 

του 2ου αι. π.Χ. (εικ. 3).

Ένα ιδιάζον στοιχείο 

του τάφου, αποτελεί 

το λίθινο αλάβαστρο, 

καθώς είναι, σχετικά, 

ενδεικτικό των γυναι-

κείων ταφών. Το αλά-

βαστρο από τον τάφο 

χρονολογείται στο α΄ 

τέταρτο του 3ου αι. 

π.Χ. και η συνύπαρξη 

του με τα εκατοντά-

δες νεώτερα μυροδο-

χεία δείχνει ότι συνό-

δευσε τον νεκρό στο 

ταξίδι του ως αγαπη-

μένο κειμήλιο. 

Η ύπαρξη των δύο σι-

δερένιων στλεγγίδων, 

μίας ακέραιης και μίας αποσπασματικά σωζόμενης, 

όπως είναι γνωστό δεν αποτελεί οπωσδήποτε στοιχείο 

ανδρικής ταφής, καθώς από τα ανασκαφικά δεδομένα 

έχει διαπιστωθεί ότι η κατανομή των κτερισμάτων σε 

γυναικεία και ανδρικά αφήνουν περιθώρια πολλών εκ-

πλήξεων. Η ύπαρξη στλεγγίδων σε γυναικείους τάφους 

συνδέεται με την χρήση τους ως εξαρτήματα του γυναι-

κείου καλλωπισμού. Ακόμη, το χάλκινο δακτυλίδι, που 

βρέθηκε δίπλα στην πρώτη στλεγγίδα, θα μπορούσε 

να εκληφθεί ως χαρακτηριστικό μιας γυναικείας τα-

φής. Η λεπίδα του ψαλιδιού, η οποία συστάθηκε από 

τα σιδερένια τμήματα που βρέθηκαν στον τάφο, μας 

βοηθάει περαιτέρω. Τα ψαλίδια, συνήθως, βρίσκονται 

σε γυναικείους τάφους και ερμηνεύονται ως κομμωτικά 

εργαλεία, που χρησιμοποιούνταν και κατά την «πέν-

θιμον κουράν». Το χάλκινο δισκάριο, που προέκυψε 

από τους καθαρισμούς των σιδερένιων ευρημάτων, θα 

μπορούσε να προσφέρει κάποια ένδειξη της γυναικείας 

φύσης του νεκρού, εάν αποτελεί διακοσμητική κεφαλή 

μιας καρφίδας η εργαλείου καλλωπισμού. Ακόμη, τα 

δύο ασπίδια με την οπή ενήλωσης στο κέντρο τους, 

που στην επιφάνεια τους διασώζουν ίχνη από φύλλο 

χρυσού, συνήθως, ήταν ένθετα σε κάποιο ξύλινο ή 

δερμάτινο κιβώτιο, τα οποία ανήκαν κυρίως στον εξο-

πλισμό της γυναίκας. 

Εξάλλου, ο όγκος από 

τις χρυσές κλωστές, τα 

χρυσά ελάσματα, κα-

θώς και τα κατάλοιπα 

από χρωματιστές κλω-

στές, μας προσφέρουν 

στοιχεία για την εικόνα 

του επίσημου και πολυ-

τελούς ενδύματος, που 

θα φορούσε ο νεκρός 

στην τελευταία του κα-

τοικία. Τέλος, τα σι-

δερένια καρφιά, που 

βρέθηκαν στον τάφο, 

προέρχονται το πιθα-

νότερο από το φορείο 

ή το ξύλινο φέρετρο, 

στο οποίο ήταν τοποθετημένος ο νεκρός. (εικ. 4)

Τελικά, όμως, εκείνο που πιθανόν να κρατάει το κλειδί 

του τάφου της Κοίλης, είναι το μικρό ασημένιο ωοειδές 

περίαπτο ή εξάρτημα περιδεραίου. Στις δύο όψεις του 

κοσμήματος, καθώς και στη ζώνη ανάρτησης διακρί-

νονται σειρές με έκκρουστες διακοσμητικές στιγμές, 

ενώ στην κύρια όψη του αναγνωρίζουμε έκτυπη την 

παράσταση μιας κωμικής μάσκας. Συγκρίνοντάς την 

με τους τύπους που βρίσκουμε στις μάσκες της Νέας 

Κωμωδίας πλησιέστερό της παράλληλο θεωρούμε την 

μάσκα του πονηρού δούλου. Τούτο, το ασημένιο αντι-

κείμενο αφενός μας υποψιάζει για την πιθανή ύπαρξη 

Εικ. 3. Ατρακτόσχημα μυροδοχεία από τον τάφο 108 της Κοίλης

Εικ. 4. Ευρήματα του τάφου. 1. ασημένιο κόσμημα, 2. λίθινο αλάβαστρο, 3. 
οστέινο ασπίδιο, 4. χρυσές κλωστές και ελάσματα, 5. σιδερένια στλεγγίδα, 6. 

σιδερένια καρφιά, 7. λεπίδα ψαλιδιού, 8. δακτυλίδι, 9. χάλκινο δισκάριο
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τέχνιδα του πλαγίαυλου, που πήρε μέρος σε συμπόσια, 

πανηγύρια και γιορτές, που πιθανόν ταξίδεψε με περι-

οδεύοντες θιάσους, απέκτησε πλούτη και εκατοντάδες 

θαυμαστές· μας γοητεύει η ιδέα να πιστεύουμε, ότι ο 

τάφος της σώζεται, ακόμη σήμερα, στο νεκροταφείο 

της λαϊκής συνοικίας της Κοίλης.
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και άλλων πολύτιμων αντικειμένων μέσα στον τάφο, 

που ίσως να έγιναν λεία τυμβωρύχων, αφετέρου μας 

δίνει το ερέθισμα να εκφράσουμε, με κάθε επιφύλαξη, 

τις παρακάτω σκέψεις: 

Ως γνωστόν, η κατανομή των κτερισμάτων σε γυναι-

κεία και ανδρικά δεν αποτελεί την απόλυτη μαρτυρία 

για τη διάκριση του φύλου, που μόνο τα σκελετικά κα-

τάλοιπα διαθέτουν. Τα όπλα, οι ιπποσκευές, οι στλεγ-

γίδες και τα αγγεία πόσης ανήκουν κυρίως, αλλά όχι 

αποκλειστικά, στον κόσμο των ανδρών, ενώ τα κοσμή-

ματα, οι τερρακόττες, τα κιβωτίδια, οι χρωστικές και 

καλλωπιστικές ουσίες, τα μυροδοχεία ανήκουν κατά 

κύριο επίσης λόγο, όχι όμως αποκλειστικά, στον κό-

σμο των γυναικών. Συγκεντρώνοντας, λοιπόν, τα ευ-

ρήματα από τον τάφο της Κοίλης θα μπορούσαμε να 

πούμε, ότι είναι ενδεικτικά μιας γυναικείας ταφής. Σε 

αυτή την περίπτωση βρισκόμαστε μπροστά στον τάφο 

μιας «φιλέραστης» στην εποχή τ ης αυλητρίδας, που 

τάφηκε με το επίσημο, χρυσοκέντητο, φόρεμά της, 

το όργανό της και τα αγαπημένα της αντικείμενα. Οι 

εκατοντάδες θρηνητές και θαυμαστές, που την συνό-

δευσαν απόθεσαν στον τάφο της τις προσφορές τους, 

τα συνήθη στην εποχή τους μυροδοχεία, θέλοντας 

να δηλώσουν με την ευτέλεια αυτών των αγγείων την 

ασημαντότητα και ματαιότητα της ζωής. 

Η ενασχόληση των γυναικών επαγγελματικά με τη 

μουσική είναι γνωστή από την εποχή του Ομήρου και 

υπήρξε θέμα δημοφιλές της κλασικής αγγειογραφίας. 

Σε όλες δε τις χρονικές περιόδους της λογοτεχνίας οι 

γυναίκες αυλητρίδες έρχονται στο προσκήνιο για διά-

φορους λόγους. Ίσως ήταν δούλες και, σε αυτήν την 

περίπτωση, εκτός από το παίξιμο του αυλού να επιδί-

δονταν και σε άλλες δραστηριότητες, όπως τραγούδι, 

χορό και, ακόμη, στην πορνεία κατά την διάρκεια των 

συμποσίων στα οποία επ’ αμοιβή συμμετείχαν. Αλλά, 

μπορεί να ήταν και καθ’ όλα αξιοσέβαστες ελεύθερες 

γυναίκες. Στα κλασικά χρόνια καλλιτέχνες του αυλού, 

που συνόδευαν περιοδεύοντες θεατρικούς θιάσους, 

μερικές φορές ήταν γυναίκες. Από το τέλος, όμως, 

του ύστερου 4ου αι. π.Χ. και τους επόμενους αιώνες 

συνήθως ήταν μόνο γυναίκες. 

Μια γυναίκα, λοιπόν, ίσως ξενικής καταγωγής, καλλι-

την εφαρμογή καλλιεργητικών φροντίδων στο υπάρχον 

δένδρο για να συνέλθει. Το Συμβούλιο μου ανέθεσε 

να αναλάβω εγώ αυτό το έργο, λόγω της ειδικότητάς 

μου (γεωπόνος, φυτοπαθολόγος).

Ως πρώτο μέτρο προσκομίστηκαν φύλλα με κοκκο-

ειδή στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για 

να ζητηθεί τρόπος αντιμε-

τώπισης της προσβολής. 

Οι εντομολόγοι του Ινστι-

τούτου απάντησαν, ότι η 

προσβολή οφείλετο στην 

εξασθένηση του δένδρου 

και για να αντιμετωπιστεί 

έπρεπε απλώς να συνέλ-

θει το δένδρο.

Στη συνέχεια επισκεφθή-

καμε με την κυρία Κορ-

νηλία Χατζηασλάνη και 

την κυρία Κοραλία Μο-

σχούρη την Προϊσταμένη 

της Εφορείας Ακροπό-

λεως κυρία Ελένη Κου-

ρίνου για να την ενημε-

ρώσουμε για τα σχέδια 

της Ένωσης και, εφόσον 

συμφωνούσε, να εξασφα-

λίσουμε την έγκρισή της. 

Η κυρία Κουρίνου ενδια-

φέρθηκε πολύ για το θέμα 

αυτό, γιατί καλλιεργεί η 

ίδια ελιές και γνωρίζει 

καλά το δένδρο. Απο-

φασίστηκε κατ’ αρχήν 

να μην αντικατασταθεί η 

ελιά, αλλά να γίνει προσπάθεια για να συνέλθει. Σαν 

πρώτο μέτρο η κυρία Κουρίνου ανέλαβε να οργανώσει 

πότισμα του δένδρου κατά το καλοκαίρι.

Μετά από αυτό απευθυνθήκαμε στο Μπενάκειο Φυ-

τοπαθολογικό Ινστιτούτο και οι ειδικοί του Ινστιτού-

του ανέλαβαν να κάνουν αναλύσεις εδάφους και φύλ-

λων σε καθορισμένες εποχές, για να διαπιστωθεί αν 

το δένδρο έχει ανάγκη από ορισμένα θρεπτικά στοι-

Η ελιά του Ερεχθείου

Ο Θεόφραστος ο Ερέσιος, ο πατέρας της Βοτανι-

κής, στο έργο του Περί Φυτών Ιστορία γράφει τα εξής: 

«Σχετικά με τη μακροβιότητα μερικών φυτών άγριων 

και ήμερων, υπάρχουν μαρτυρίες και από τις ιστο-

ρίες, που μας έχουν πα-

ραδοθεί μέσω της μυθο-

λογίας, όπως για την ελιά 

της Αθηνάς...» (Περί Φυ-
τών Ιστορία, IV, 13,2). Με 

ελιά της Αθηνάς εννοεί 

την ελιά που φύτρωσε 

στο σημείο, που η θεά 

με το δόρυ της χτύπησε 

το βράχο της Ακρόπο-

λης. Σήμερα, στη δυτική 

πλευρά του Ερεχθείου, 

δίπλα στο μνημείο, είναι 

φυτεμένη μια ελιά που 

συμβολίζει τον γνωστό 

μύθο.

Στις 22 Μαρτίου του 

2012 η Ένωση των Φίλων 

της Ακρόπολης είχε οργα-

νώσει μια επίσκεψη στο 

Ερέχθειο, όπου μας ξε-

νάγησαν οι κυρίες Φανή 

Μαλλούχου-Τufano και 

Μαίρη Ιωαννίδου. Η επί-

σκεψη είχε μεγάλη επιτυ-

χία. Όταν βρεθήκαμε κο-

ντά στην ελιά παρατηρή-

σαμε ότι το δένδρο ήταν 

σε άθλια κατάσταση. Το φύλλωμα ήταν αραιό και 

χλωρωτικό, τα φύλλα πολύ μικρά και προσβεβλημένα 

από κοκκοειδή (ψώρες), ένας μεγάλος βραχίονας είχε 

σπάσει και υπήρχαν ξεροί κλαδίσκοι σε όλη την κόμη.

Στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ένω-

σης πάρθηκε απόφαση να αναλάβει η Ένωση τη βελ-

τίωση αυτής της κατάστασης, είτε με προσφορά ενός 

νέου δένδρου προς αντικατάσταση του τωρινού, είτε με 

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Η σημερινή ελιά της Αθηνάς δυτικά του Ερεχθείου. 
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

Το κλασικό Ερέχθειο με την ελιά της Αθηνάς στα δυτικά του. Σχ. Μ. Κορρέ
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Ξεκινήσαμε την Παρασκευή 8 Ιουνίου με 31 Μέλη μας 

με προορισμό την Βεργίνα. Μετά από μια διαδρομή 

αρκετών χιλιομέτρων φθάσαμε στη Βεργίνα λίγο μετά 

τις 4.00 το απόγευμα, όπου μας περίμενε υπομονε-

τικά – μετά από συνεννόηση με την προϊσταμένη της 

ΙΖ΄ ΕΠΚΑ κυρία Αγγελική Κοταρίδου– ο υπεύθυνος 

των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής, αρχαιολό-

γος Γιάννης Γραικός. 

Ο κ. Γραικός άρχισε την ξενάγησή του με μια σύντομη 

παρουσίαση της ιστορίας της περιοχής, όπου μετά από 

τις ανασκαφές που πραγματοποίησε εκεί το Αριστο-

τέλειο Πανεπιστήμιο με επικεφαλής τον καθηγητή 

Μανόλη Ανδρόνικο, βρέθηκε αρχαία πόλη, η οποία 

ταυτίζεται με τις Αιγές, την πρώτη πρωτεύουσα του 

Μακεδονικού βασιλείου, τόπο ακμής και ισχύος πριν 

από 2.500 χρόνια. Στον αρχαιολογικό χώρο των Αι-

γών βρέθηκαν η ακρόπολη, το επιβλητικό ανάκτορο 

με τα ωραία μωσαϊκά δάπεδα, το ιερό της θεότητας 

Εύκλειας, που λατρευόταν εδώ, καθώς και το αρχαίο 

θέατρο, όπου το 336 π.Χ. δολοφονήθηκε ο βασιλιάς 

Φίλιππος και όπου ανακηρύχθηκε αμέσως βασιλιάς 

ο γιος του, ο Μέγας Αλέξανδρος. Τα πιο εντυπωσι-

ακά ευρήματα στη Βεργίνα είναι τα ταφικά μνημεία 

που βρέθηκαν το 1977 από τον Μανόλη Ανδρόνικο 

και που ένα από αυτά κατά την άποψή του,. ήταν του 

βασιλιά Φιλίππου Για να σωθούν οι βασιλικοί τάφοι 

των Αιγών κατασκευάστηκε, το 1993, ένα τεράστιο 

υπόγειο κέλυφος προστασίας, με ηλεκτρονικά συστή-

ματα ελέγχου και κλιματισμού, που εξασφαλίζει τις 

απαραίτητες σταθερές συνθήκες υγρασίας και θερμο-

κρασίας στην περιοχή των τεσσάρων τάφων –τριών 

μακεδονικών και ενός κιβωτιόσχημου– δίνοντας εξω-

τερικά την εντύπωση αρχαίου ταφικού τύμβου, έτσι 

όπως είναι καλυμμένο με χώμα. 

Η επίσκεψη στα ταφικά μνημεία, μέσα στο σκοτάδι 

που βασιλεύει στο χώρο, υποβάλλει την ατμόσφαιρα 

της χώρας των νεκρών. Ο πρώτος τάφος που συνα-

ντάμε κοσμείται με την θαυμάσια τοιχογραφία της 

αρπαγής της Περσεφόνης, ένα από τα ελάχιστα έργα 

μεγάλων ζωγράφων της αρχαιότητας, που έφθασε ώ ς 

εμάς. O τάφος του Φιλίππου, μεγάλος με δύο θαλά-

μους, έχει πρόσοψη που θυμίζει δωρικό ναό με μαρ-

χεία και αν απαιτείται κάποια βελτίωση της ποιότη-

τας του εδάφους.

Στις αρχές του φθινοπώρου το δένδρο μετά τις πρώτες 

φροντίδες, που του δόθηκαν το καλοκαίρι, είχε ήδη 

αλλάξει όψη. Το φύλλωμα είχε πάρει το κανονικό του 

χρώμα, είχε δημιουργηθεί νέα βλάστηση, είχαν αφαι-

ρεθεί ο σπασμένος βραχίονας και οι ξεροί κλαδίσκοι. 

Τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων 

εδάφους και φύλλων και αργότερα θα γίνει το καθιε-

ρωμένο εποχιακό κλάδεμα.

Αν ανατρέξουμε πάλι στον Θεόφραστο, εκεί που περι-

γράφει τις καλλιεργητικές φροντίδες που συνιστώνται 

για δένδρα διαβάζουμε τα εξής: «... η ελιά, η μυρτιά 

και η ροδιά απαιτούν την πιο δραστική κοπριά και 

το πιο πολύ νερό καθώς και το πιο καλό κλάδεμα...» 

(Περί Φυτών Ιστορία, ΙΙ, 7,3). Αυτά εφαρμόζουμε και 

εμείς τώρα στην ελιά του Ερεχθείου.

Άννα Μανουηλίδου

Από τις εκδηλώσεις της ΕΦΑ

Εκδρομή της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως 
στην Κεντρική Μακεδονία (Ιούνιος 2011)

Μία από τις ωραιότερες εκδρομές της Ένωσης Φίλων 

Ακροπόλεως ήταν αυτή που διοργανώθηκε στις αρχές 

του Ιουνίου του 2011 στην Ημαθία και την Πιερία, 

τις περιοχές αυτές της κεντρικής Μακεδονίας που 

περιλαμβάνουν την εύφορη κοιλάδα που διασχίζει ο 

Αλιάκμονας, ο μεγαλύτερος ελληνικός ποταμός, αλλά 

και ένα μεγάλο μέρος από τους κατάφυτους όγκους 

των Πιερίων και του Βερμίου. Οι περιοχές αυτές που, 

όπως μαρτυρούν ευρήματα, κατοικούνται από τα προ-

ϊστορικά χρόνια, συνδέονται με όλες τις φάσεις της 

ελληνικής ιστορίας. Όσοι από τα μέλη μας συμμετεί-

χαν στην εκδρομή είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν 

μερικούς από τους ωραιότερους αρχαιολογικούς χώ-

ρους και μνημεία της χώρας μας, αλλά και να θαυμά-

σουν την πλούσια φύση της περιοχής, τόσο διαφορε-

τική από αυτή της νότιας Ελλάδας στην οποία ζούμε.
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βασιλείου, την Πέλλα. Ξεχωρίζει για τις μνημειώδεις 

διαστάσεις του και την επιβλητική του πρόσοψη, η 

οποία φέρει ζωγραφική παράσταση με θέμα την κρίση 

του νεκρού, στην οποία οφείλεται και το όνομά του.

Ο κ. Γραικός, ακούραστος, παρά το ότι είχε προχω-

ρήσει το απόγευμα, μας οδήγησε στην περιοχή του 

Νυμφαίου, σε μία περιοχή εκπληκτικού φυσικού κάλ-

λους, που ταυτίζεται με την Σχολή του Αριστοτέλους 

και όπου μαθήτευσε ο Μέγας Αλέξανδρος. 

Αποκαμωμένοι από το μακρινό ταξίδι και την πολύ-

ωρη ξενάγηση, αλλά γεμάτοι λαμπρές εντυπώσεις, 

φθάσαμε στις 9.30 το 

βράδυ στη Βέροια, στο 

ξενοδοχείο VILLA ELIA. 

Ωστόσο, παρά την κού-

ρασή μας, οι περισσότεροι 

από μας δεν χάσαμε την 

ευκαιρία για μια πρώτη 

γνωριμία με την όμορφη 

πόλη της Βέροιας. Περι-

ηγηθήκαμε το κέντρο της 

πόλης, που έσφυζε από 

ζωή το όμορφο καλοκαι-

ρινό βράδυ, όλοι όμως 

σχεδόν καταλήξαμε στην 

«παραλία», την εντυπωσι-

ακή πλατεία της, από την οποία η θέα στο φωτισμένο 

τμήμα της πόλης, που βρίσκεται σε χαμηλότερο επί-

πεδο, δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεσαι στην άκρη 

μιας παραλίας. Η βραδιά τέλειωσε με παγωτό ή ρα-

βανί – το παραδοσιακό γλυκό της πόλης σε ένα από 

τα πολλά καφέ της πλατείας. 

Η επόμενη μέρα άρχισε νωρίς με στόχο την επίσκεψη 

στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της αρχαίας 

Πέλλας, της μακεδονικής πόλης που ιδρύθηκε από τον 

βασιλιά Αρχέλαο Α΄ ή από τον Αμύντα τον Γ΄, στο τέ-

λος του 5ου αιώνα π.Χ., σε παραθαλάσσια τότε θέση, 

προκειμένου να γίνει η νέα πρωτεύουσα του μακεδο-

νικού κράτους αντί των Αιγών. Η πόλη οργανώθηκε 

και επεκτάθηκε στα χρόνια του Φιλίππου Β΄, ενώ εδώ 

γεννήθηκε και ο Μέγας Αλέξανδρος. Την μεγάλη της 

ακμή η Πέλλα γνώρισε κατά την ελληνιστική περίοδο,, 

μάρινη θύρα, φέρει δωρική ζωφόρο με τρίγλυφα και 

μετόπες, ενώ μια εντυπωσιακή ζωγραφική παράσταση 

κυνηγιού στην είσοδο κόβει την ανάσα. Στο εσωτε-

ρικό του τάφου βρέθηκαν η ολόχρυση λάρνακα με τα 

καμένα οστά του νεκρού, ένα χρυσό στεφάνι με φύλλα 

βελανιδιάς, όπλα, η χρυσελεφάντινη ασπίδα και η σι-

δερένια πανοπλία του νεκρού, καθώς και οι δύο κλί-

νες, μοναδικά έργα μικροτεχνίας, με ξύλινο σκελετό 

και πλούσια διακοσμημένες με ελεφαντόδοντο, γυαλί 

και χρυσό. Εντυπωσιακός ήταν επίσης και ο τάφος ΙΙΙ, 

που αποδίδεται στον Αλέξανδρο Δ΄, γιο του Μεγά-

λου Αλεξάνδρου και της 

Ρωξάνης, που δολοφονή-

θηκε από τον Κάσσανδρο 

το 310 π.Χ. Ο τάφος αυ-

τός είχε ιωνική ζωφόρο 

ζωγραφισμένη πάνω σε 

ξύλο, που καταστράφηκε. 

Σε αυτόν βρέθηκε αση-

μένια τεφροδόχος με τα 

οστά του νεκρού, ασπίδα 

ζωγραφισμένη καθώς και 

ασημένια υδρία με στε-

φάνι δρυός. 

Η επίσκεψη στους τά-

φους και η γλαφυρή ξε-

νάγηση του κ. Γραικού ήταν για όλους μας μια θαυ-

μάσια εμπειρία που, παρά την κούρασή μας, παρακο-

λουθήσαμε εντυπωσιασμένοι. Ωστόσο μας περίμεναν 

και άλλα μνημεία. Μετά από ένα ελαφρύ γεύμα στον 

δροσερό κήπο ενός εστιατορίου της Βεργίνας συνεχί-

σαμε, πάντα συνοδευόμενοι από τον κ. Γραικό, προς 

τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μίεζας, της ακ-

μαίας μακεδονικής πόλης που ανασκάπτεται σταδιακά 

τις τελευταίες δεκαετίες. Τα καλύτερα διατηρημένα 

μνημεία της πόλης είναι οι λαμπροί μακεδονικοί τάφοι 

των Λευκαδίων. Με τη βοήθεια του κ. Δημητρούση, 

υπαλλήλου της Εφορείας, που μας περίμενε μέχρι 

αργά το απόγευμα, μπορέσαμε να επισκεφθούμε τον 

εντυπωσιακό τάφο της Κρίσεως, από τους καλύτερα 

διατηρημένους μακεδονικούς τάφους, στον δρόμο που 

ένωνε την πόλη με την πρωτεύουσα του μακεδονικού 
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Το στέγαστρο-τύμβος των τάφων της Βεργίνας. Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano
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με ρυμοτομία που ακολουθεί το ιπποδάμειο σύστημα 

η πόλη είναι οργανωμένη σε οικοδομικά τετράγωνα. 

Μνημειακοί, πλακόστρωτοι δρόμοι, πλαισιωμένοι από 

πεζόδρομους, ξεκινούσαν από το λιμάνι και κατέληγαν 

στην κεντρική λεωφόρο της αγοράς. ενώ το καλά μελε-

τημένο σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης αποτυπώνει 

την ποιότητα ζωής στην 

Πέλλα. Η Αγορά εκτεί-

νεται σε κτηριακό συ-

γκρότημα 70.000 τ.μ. με 

εργαστήρια παραγωγής 

και καταστήματα, ενώ οι 

ιδιωτικές κατοικίες απο-

δεικνύουν την ανάπτυξη 

και τον πλούτο της πό-

λης. Πολλές από αυτές 

έχουν ψηφιδωτά δάπεδα 

–του Διονύσου και του 

κυνηγιού του λονταριού, 

της αρπαγής της Ελένης, 

του κυνηγού του ελαφιού 

και της Αμαζονομαχίας– 

τα περισσότερα από τα 

οποία έχουν μεταφερθεί 

στο Μουσείο. 

Επιστρέψαμε στη Βέροια 

λίγο πριν το μεσημέρι για 

να επισκεφθούμε την Δη-

μόσια Κεντρική Βιβλιο-

θήκη της πόλης, που έχει 

βραβευθεί το 2010 με το 

βραβείο «Πρόσβαση στη 

Γνώση» από το Ίδρυμα 

Bill & Melinda Gates. 

Στη συνέχεια επισκεφθή-

καμε το πρόσφατα ανακαινισμένο αρχαιολογικό Μου-

σείο, που προσφέρει μια αναδρομή στο πλούσιο πα-

ρελθόν της Βέροιας. Στις τρεις αίθουσες του Μουσείου 

θαυμάσαμε ευρήματα από την παλαιολιθική εποχή έως 

την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Η πόλη της Βέροιας 

έχει τόσα πολλά να επισκεφθείς! 

Φεύγοντας από το αρχαιολογικό Μουσείο κατευθυν-

ενώ παρέμεινε πρωτεύουσα μέχρι την κατάλυση του 

μακεδονικού κράτους από τους Ρωμαίους, το 168/167 

π.Χ., οι οποίοι την λεηλάτησαν και μετέφεραν τους 

θησαυρούς της στην Ρώμη. Τα επόμενα χρόνια η πόλη 

καταστρέφεται από σεισμό, ενώ καλύπτεται από τις 

προσχώσεις του Αλιάκμονα, του Αξιού και του Λου-

δία, απομακρύνεται από 

την θάλασσα και σταδι-

ακά χάνει την αίγλη της. 

Στην είσοδο του νέου κτη-

ρίου του Μουσείου της 

Πέλλας μας υποδέχθηκε 

η κ. Μαρία Λιλιμπάκη-

Ακαμάτη, τέως προϊστα-

μένη της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ, η 

οποία συμμετείχε στην 

διαμόρφωση του κτηρι-

ολογικού και μουσειολο-

γικού προγράμματος του 

Μουσείου, που έγινε με 

χρηματοδότηση από το Γ΄ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στή-

ριξης. Στο μοντέρνο κτή-

ριο του Μουσείου η ιστο-

ρία της πόλης παρουσιά-

ζεται μέσα από 4 θεματι-

κές ενότητες (καθημερινή 

ζωή στην Πέλλα, δημόσια 

ζωή στην Πέλλα, ψηφι-

δωτά δάπεδα και ευρή-

ματα των ιερών, νεκρο-

ταφεία), χωροθετημένες 

έτσι ώστε να εξασφαλί-

ζεται η συνεχής οπτική 

επαφή του επισκέπτη με 

τον αρχαιολογικό χώρο, μέσω των ανοιγμάτων-παρα-

θύρων του κτηρίου.

Μετά το Μουσείο, πάντα με συνοδό την κ. Ακαμάτη, 

επισκεφθήκαμε την αρχαία πόλη και ανακαλύψαμε τα 

μνημεία της, που ανήκουν κατά κύριο λόγο στην ελ-

ληνιστική εποχή. Κτισμένη σε διαφορετικά επίπεδα, 

που αντιστοιχούν στο εδαφικό ανάγλυφο του χώρου, 
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θήκαμε στην άλλη πλευρά της πόλης, στην γειτονιά 

της διατηρητέας συνοικίας της Κυριώτισσας, όπου 

βρίσκεται το Βυζαντινό Μουσείο το οποίο στεγάζεται 

στον Μύλο του Μάρκου, ένα πρόσφατα ανακαινι-

σμένο βιομηχανικό κτήριο των αρχών του 20ού αιώνα. 

Στους τρεις ορόφους του Μουσείου φιλοξενούνται 

φορητές εικόνες, τοιχο-

γραφίες από ναούς και 

κοσμικά κτήρια, ψηφιδω-

τά δάπεδα, χειρόγραφα 

και παλαίτυπα, έργα αγ-

γειοπλαστικής και μικρο-

τεχνίας, νομίσματα και 

ξυλόγλυπτα, αρχιτεκτο-

νικά γλυπτά και μαρμάρι-

νες επιγραφές. 

Κουρασμένοι αλλά γεμά-

τοι από πλούσιες εντυ-

πώσεις, γυρίσαμε στο ξε-

νοδοχείο για λίγη ξεκού-

ραση καθώς το απόγευμα 

μας περίμενε ξενάγηση 

στην πόλη της Βέροιας. 

Μετά από συνεννόηση 

με το πρακτορείο Syrigos 

Travel, η Νανά Καραγι-

αννίδου, υπάλληλος του 

Δήμου, ανέλαβε να μας 

συνοδεύσει στην περιή-

γηση της πόλης.

Η πόλη, κτισμένη στους 

πρόποδες του Βερμίου με 

45.000 κατοίκους, είναι 

σήμερα η πρωτεύουσα 

του νομού Ημαθίας, Γνω-

στή από την κλασσική εποχή, η Βέροια είχε την με-

γαλύτερη ακμή της κατά τους ελληνιστικούς χρόνους 

στη διάρκεια της βασιλείας της τελευταίας δυναστείας 

των Μακεδόνων, των Αντιγονιδών, Η παρακμή της 

πόλης άρχισε κατά τους πρώτους Βυζαντινούς χρό-

νους, εξαιτίας των επιδρομών των σλαβικών φύλων. 

Περιήλθε στην κατοχή των Τούρκων το 1434, ενώ 
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απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό στις 16 

Οκτωβρίου 1912. 

Ξεκινώντας από το ξενοδοχείο επισκεφθήκαμε το Δη-

μαρχείο της πόλης, που στεγάζεται σε εντυπωσιακό 

παραδοσιακό κτήριο, το οποίο λειτουργούσε παλαι-

ότερα ως σχολείο. Συνεχίσαμε περπατώντας ανάμεσα 

στα στενά σοκάκια της 

πόλης θαυμάζοντας τις 

πολυάριθμες βυζαντινές 

και μεταβυζαντινές εκ-

κλησίες της και τα οθωμα-

νικά μνημεία της. Περιη-

γηθήκαμε στις παραδοσι-

ακές συνοικίες της: την 

Εβραϊκή συνοικία στην 

περιοχή της Μπαρμπού-

τας, σε μοναδικό φυσικό 

περιβάλλον με καταρρά-

κτη δίπλα στον ποταμό 

Τριπόταμο, με πλούσια 

εβραϊκά σπίτια με ιδιαί-

τερα μορφολογικά χαρα-

κτηριστικά και την Εβρα-

ϊκή Συναγωγή και την Χρι-

στιανική συνοικία Κυριώ-

τισσα με τα στενά καλντε-

ρίμια και τα λιθόστρωτα 

σοκάκια της. Πίσω από 

τους ψηλούς αυλόγυρους 

ξεπροβάλλουν μικρές λι-

θόκτιστες εκκλησίες. Περ-

πατήσαμε στις πλατείες 

της σύγχρονης πόλης, που 

σε κάθε της σημείο ξεπρο-

βάλλουν μνημεία που θυ-

μίζουν το πλούσιο παρελθόν της και καταλήξαμε σε 

κάποια από τα γραφικά ταβερνάκια της. 

Η τρίτη μέρα της εκδρομής μας ξεκίνησε με την επί-

σκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προ-

δρόμου, που βρίσκεται σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία 

με θαυμάσια θέα πάνω από το φαράγγι του ποταμού 

Αλιάκμονα. Συνεχίσαμε με την επίσκεψη στον αρχαι-

Το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

Ξενάγηση των «Φίλων» στη αρχαία Μίεζα από τον Γ. Γραικό. 
Φωτ. Κ. Μουσχούρη

Ξενάγηση των «Φίλων» στο Μουσείο της Πέλλας 
από την Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη. Φωτ. Κ. Μουσχούρη

Γενική άποψη της Πέλλας. Φωτ. Κ. Μουσχούρη
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κτήρια, καταστήματα και πολλά εργαστήρια, ενταγ-

μένα σε οικοδομικά τετράγωνα κατά το ιπποδάμειο 

σύστημα. Πολυτελείς κατοικίες, δημόσιες θέρμες, ερ-

γαστήρια, βεσπασιανές, είναι στοιχεία που μαρτυρούν 

τον πλούτο και την ευμάρεια των κατοίκων. Κατά την 

περιήγησή μας στον απέραντο αρχαιολογικό χώρο 

επισκεφθήκαμε το ιερό της Δήμητρας, το παλαιότερο 

από τα ιερά του Δίου, το ιερό της Ίσιδας, τις μεγά-

λες θέρμες, καθώς και την έπαυλη του Διονύσου με 

μεγάλη ψηφιδωτή σύνθεση με παράσταση του θεού, 

στο δάπεδο της αίθουσας των συμποσίων. Μετά τα 

μνημεία του χώρου επισκεφθήκαμε το Μουσείο του 

Δίου όπου θαυμάσαμε πολλά αγάλματα και προτομές 

από τις μεγάλες θέρμες και ιερά του Δίου, αλλά και 

ένα μοναδικό εύρημα: την ύδραυλι του Διονύσου, ένα 

μουσικό όργανο, που εφηύρε ο μηχανικός Κτησίβιος 

τον 3ο αι. π.Χ. 

Η επίσκεψή μας ολοκληρώθηκε με το εξαιρετικό γεύ-

μα, που απολαύσαμε στην ταβέρνα του Στέργιου, στην 

περιοχή του αρχαιολογικού χώρου. 

Ξεκινήσαμε για την επιστροφή στην Αθήνα, γεμάτοι 

θετικές εντυπώσεις. Η Μακεδονία είναι ένας μονα-

δικός τόπος. Η φύση της χάρισε απλόχερα τα δώρα 

της, αλλά και οι άνθρωποι, που την κατοίκησαν συ-

νεχώς από τα προϊστορικά χρόνια, ανέπτυξαν σπου-

δαίο πολιτισμό. 

Μαρία Ιωαννίδου

ολογικό χώρο του Δίου, την κατεξοχήν ιερή πόλη των 

Μακεδόνων στους βόρειους πρόποδες του Ολύμπου, 

με ξεναγό την κ. Ελένη Μπενάκη, αρχαιολόγο στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνερ-

γάτιδα της ανασκαφής στο Δίον. Η οχυρωμένη πόλη, 

που καλύπτει 360 στρέμματα κτίσθηκε τον 2ο αι. π.Χ. 

πάνω σε επίπεδο έδαφος σε απόσταση περίπου 1,5 

χλμ. από την θάλασσα, με την οποία συνδεόταν μέσω 

του πλωτού τότε ποταμού Βαφύρα. Η πόλη έφθασε 

στη μεγάλη της ακμή κατά τους ελληνιστικούς χρόνους 

αλλά και στα ρωμαϊκά χρόνια, καθώς ήταν μια από τις 

πρωιμότερες αποικίες των Ρωμαίων στον μακεδονικό 

χώρο. Στα παλαιοχριστιανικά χρόνια η πόλη συρρι-

κνώνεται, ενώ η εισβολή των Οστρογότθων, σεισμοί 

και πλημμύρες του ποταμού Βαφύρα οδηγούν τους 

κατοίκους στο να την εγκαταλείψουν κατά τον 5ο αι. 

μ.Χ. και να μετοικήσουν σε ασφαλέστερες περιοχές 

του Ολύμπου. 

Η ανασκαφική έρευνα στο Δίον ξεκίνησε το 1928 

από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

με τον τότε πρύτανη Γ. Σωτηριάδη για να σταματή-

σει το 1931. Συνεχίσθηκε μετά από 30 χρόνια από 

τον καθηγητή Γ. Μπακαλάκη και, από το 1973, από 

τον καθηγητή Δ. Παντερμαλή. 

Η κεντρική οδός της αρχαίας πόλης, πλακοστρωμένη, 

με μήκος 670 μέτρων, τη διασχίζει από βορρά προς 

νότο. Σε επάλληλα ανασκαφικά στρώματα αποκαλύ-

φθηκαν τα αρχαία τείχη, ιδιωτικές κατοικίες, δημόσια 

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Ξενάγηση των «Φίλων» στο Δίον από την Ε. Μπενάκη. Φωτ. Κ. Μουσχούρη

565 μ.Χ.: επίσκεψη του Ιουστινιανού Α΄ και αποκατά-

σταση του οχυρού στην τελική του μορφή, 1100 μ.Χ.: 

ανέγερση της νέας εκκλησίας στη θέση της παλιάς που 

είχε καταστραφεί. Γίνονται τα ψηφιδωτά, κατασκευ-

άζεται η Τράπεζα, τα υπόγεια, η δεξαμενή. Τον 12ο 

αι. μ.Χ. προστίθεται ο εξωνάρθηκας και οι τοιχογρα-

φίες του. Το 1207 Λατίνοι καλόγεροι του Τάγματος 

Κιστεριανών διώχνουν τους Ορθόδοξους μοναχούς. 

Το πρώτο μισό του 16ου αιώνα οι Ορθόδοξοι μοναχοί 

έχουν επιστρέψει στο Δαφνί. Το 1821: Ελληνική Επα-

νάσταση. Το Δαφνί γίνεται καταφύγιο αγωνιστών. Το 

1830 το Δαφνί γίνεται στρατώνας. Το 1883 το Δαφνί 

μετατρέπεται σε φρενοκομείο. Το 1886 μεγάλες ζη-

μιές από καταστρεπτικό σεισμό. Αρχίζουν οι εργασίες 

αποκατάστασης του Ναού.

Κατά την επίσκεψη του χώρου ο κ. Αρβανιτόπουλος 

μας έδειξε τα κτίσματα που υπήρχαν σ’ αυτόν. Εξωτε-

ρικά ο οχυρός τετράγωνος περίβολος με πύργους και 

επάλξεις. Στο εσωτερικό του περιβόλου δεσπόζει το 

Καθολικό, βόρεια βρίσκονται τα ερείπια της Τράπε-

ζας και νότια η αυλή με πτέρυγες κελιών, βοηθητικά 

κτίσματα και δεξαμενή.

Το Καθολικό ανήκει στον οκταγωνικό τύπο. Κύριο 

χαρακτηριστικό του είναι οι μεγάλες διαστάσεις του 

τρούλου και ο τρόπος στήριξής του, που αφήνει ενιαίο 

και ελεύθερο τον κεντρικό χώρο. Σύγχρονος με το Ναό 

είναι ο νάρθηκας στη δυτική πλευρά, ενώ αργότερα 

Επίσκεψη στη Μονή Δαφνίου και στο «Παλατάκι»
(24 Φεβρουαρίου 2012)

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012 η Ένωση Φί-

λων της Ακρόπολης είχε προγραμματίσει μια επίσκεψη 

στη Μονή Δαφνίου και στο «Παλατάκι» Χαϊδαρίου.

Πριν από αρκετά χρόνια συνήθιζα να επισκέπτομαι 

τη Μονή Δαφνίου. Μου άρεσε η περιοχή, τα τείχη 

που περιβάλουν το μνημείο και, κυρίως, τα εξαιρετι-

κής τέχνης ψηφιδωτά που διακοσμούν το Καθολικό 

της Μονής. 

Σ’ αυτή την επίσκεψη τα ψηφιδωτά δεν τα είδα. Ένα 

δάσος από σκαλωσιές είχαν καταλάβει το εσωτερικό 

του Καθολικού και δεν μπορούσαμε να τα απολαύ-

σουμε. Όμως από την ξενάγηση, που μας έκανε ο Δρ 

Βυζαντινής Αρχαιολογίας κ. Σταύρος Αρβανιτόπου-

λος, έμαθα πολλά για τη Μονή και ήταν σαν να την 

έβλεπα για πρώτη φορά.

Το πρώτο που μάθαμε ήταν η προέλευση του ονό-

ματος «Δαφνί». Υπάρχουν πολλές απόψεις γι’ αυτό. 

Πιστεύω ότι η πιο σωστή ερμηνεία είναι ότι προήλθε 

από το ιερό που υπήρχε στην περιοχή κατά την αρ-

χαιότητα, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Δαφναίο 

ή Δαφνηφόρο Απόλλωνα.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χρονολογίες της 

ιστορίας του Δαφνιού σε συντομία είναι οι εξής: 5ος 

αι. μ.Χ.: ίδρυση Βασιλικής και οχυρού περιβόλου, 527-

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Αριστερά: Ικριώματα γύρω από το Δαφνί για τις σύγχρονες αναστηλωτικές εργασίες. 
Δεξιά: Ξενάγηση των «Φίλων» στο Δαφνί από τον Στ. Αρβανιτόπουλο. Φωτ. Ν. Σιώκου
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ΚΤΙΡΜΟΥ», την επίπλωση που επελέγη για το χώρο.

Στη συνέχεια ο κ. Ιγγλέσης μας οδήγησε στο εξωτε-

ρικό του κτηρίου και μας έδειξε τις λεπτομέρειες των 

παραθύρων και τις πολεμίστρες.

Έπειτα μας οδήγησε στο διπλανό νεοκλασικό κτήριο, 

το οποίο χρησιμοποιείτο για τη φιλοξενία των επι-

σκεπτών. Η ανέγερσή του 

πρέπει να ήταν ταυτόχρο-

νη με την έπαυλη. Σ’ ένα 

ισόγειο δωμάτιο του κτη-

ρίου ανακαλύφθηκαν τε-

λευταία τοιχογραφίες του 

διάσημου ζωγράφου Ν. 

Γύζη. Ο Γύζης είχε πα-

ντρευτεί την κόρη του Ν. 

Νάζου. Στους τοίχους 

του δωματίου ζωγράφισε 

τις τέσσερεις εποχές. Από 

αυτές έχουν μείνει μόνο 

«Η Άνοιξη», «Το Καλο-

καίρι» και «Το Φθινό-

πωρο». Η τέταρτη, «Ο 

Χειμώνας», καταστρά-

φηκε, όταν άνοιξαν στον 

τοίχο έναν φεγγίτη. Εί-

ναι έργα νεότητος του 

μεγάλου ζωγράφου που 

δείχνουν μια εξαιρετική 

φρεσκάδα. Κατά τον κ. 

Ιγγλέση το Παλατάκι φι-

λοξένησε μεγάλους καλ-

λιτέχνες της τότε εποχής, 

Λύτρα, Παρθένη, Άγνω-

στο Γλύπτη, Θωμόπουλο.

Τελειώνοντας την ξενά-

γησή του ο κ. Ιγγλέσης μας έκανε μια προβολή εικόνων 

έργων καλλιτεχνών στην Αίθουσα Διαλέξεων του Δη-

μαρχείου. Γυρίσαμε στην Αθήνα με ωραίες εντυπώσεις.

Αννα Μανουηλίδου

ανακατασκευή του, η επανατοποθέτηση των μωσα-

ϊκών, η κατεδάφιση μεταγενέστερων ετοιμόρροπων 

προσθηκών στο νάρθηκα και η στερέωση τοίχων με 

αντηρίδες και σιδερένιους ελκυστήρες.

Τη δεκαετία του 1950 η Υπηρεσία Αναστηλώσεων 

πραγματοποιεί εκτεταμένες εργασίες, που προσδί-

δουν στο σύνολο της Μονής την καθιερωμένη όψη. 

Η σπουδαιότερη εργασία αυτής της περιόδου είναι η 

αποκατάσταση του εξωνάρθηκα.

Οι σύγχρονες εργασίες στη Μονή Δαφνίου περιλαμ-

βάνουν τη στερέωση της τοιχοποιίας και των ψηφιδω-

τών. Διακρίνονται για την άκρα επιστημονική προσέγ-

γιση αλλά και την αναμενόμενη μακρά διάρκειά τους.

Μετά τη Μονή Δαφνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα, 

επισκεφθήκαμε το Παλατάκι στο Χαϊδάρι, όπου μας 

ξενάγησε ο αρχιτέκτων κ. Γιάννης Ιγγλέσης, ο οποίος 

είναι ειδικός μελετητής της ιστορίας του κτηρίου.

Το Παλατάκι είναι κτισμένο στη θέση όπου έγινε στις 

6 και 8 Αυγούστου 1826, η μάχη του Χαϊδαρίου, όπου 

ο στρατός του Καραϊσκάκη και ο στρατός του Γάλλου 

φιλέλληνα Φαβιέρου αντιμετώπισαν το στρατό του Κι-

ουταχή. Το Παλατάκι, όπως το είδαμε σήμερα, είναι 

μια εξαιρετικά καλαίσθητη έπαυλη μέσα σ’ ένα χώρο 

πρασίνου. Δεν είναι ακριβώς γνωστό πότε κτίστηκε, 

πρέπει να ήταν στη δεκαετία του 1860 και αρχιτέ-

κτων του κτηρίου, όπως απέδειξαν οι μελέτες του κ. 

Γ. Ιγγλέση και της Καθηγήτριας του Πολυτεχνείου 

κ. Καρδαμίτση-Αδάμη, ήταν ο Γερμανός Αρχιτέκτων 

Ερνέστος Τσίλλερ. Το Παλατάκι μετά την κατασκευή 

του υπήρξε η έπαυλη γνωστών Αθηναίων, όπως του 

Ν. Νάζου και του Ν. Θων. Αργότερα το κτήριο εγκα-

ταλείφθηκε, χρησιμοποιήθηκε ως Ψυχιατρική Κλινική 

και ερειπώθηκε.

Το 1985 το Παλατάκι περιέρχεται στην ιδιοκτησία 

του Δήμου Χαϊδαρίου με σκοπό να γίνει ένα Κέντρο 

Πολιτισμού της περιοχής. Αμέσως άρχισαν οι εργα-

σίες για την επισκευή από ειδικά συνεργεία. Το απο-

τέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Μπορεί κανείς να θαυ-

μάσει τη διακόσμηση της οροφής και των τοίχων, το 

τζάκι με την επιγραφή «ΚΡΕΙΣΣΩΝ ΦΘΟΝΟΣ ΟΙ-

Εκδρομή στις Μυκήνες
(26 Μαΐου 2012)

Το Σάββατο 26 Μαΐου 2012 η Ένωση πραγματο-

ποίησε εκδρομή στις Μυκήνες με επισκέψεις στον 

Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο των Μυκηνών.

Είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας την κ. Νάγια 

Σγουρίτσα, Καθηγήτρια 

Προϊστορικής Αρχαιολο-

γίας στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών.

Πασίγνωστη σε όλο τον 

κόσμο η Ακρόπολη των 

Μυκηνών δεσπόζει στην 

Αργολική πεδιάδα, σε 

θέση μοναδική για τον 

έλεγχο των οδών επικοι-

νωνίας προς κάθε κατεύ-

θυνση.

Οι ανασκαφές που άρ-

χισαν το 1874 από τον 

Ερρίκο Σλήμαν και συ-

νεχίζονται μέχρι σήμερα, 

απέδειξαν την κατοίκηση 

του χώρου ήδη από την 

τρίτη χιλιετία π.Χ. και 

έχουν φέρει στο φως λα-

μπρά ευρήματα της περι-

όδου 1900-1580 π.Χ., τα 

οποία μαρτυρούν τη δόξα 

και την ισχύ ενός ηγεμο-

νικού γένους παλαιότε-

ρου από αυτό των Ατρει-

δών (Περσέας, Ευρυσθέας 

κ.ά.). Όμως η δυναστεία 

που επιβλήθηκε στους το-

πικούς Ηγεμόνες της Πε-

λοποννήσου, της Ηπειρωτικής Ελλάδος, της Κρήτης 

κ.λπ. και ηγήθηκε στην εκστρατεία της Τροίας, ήταν 

η επόμενη του Ατρέα και των επιγόνων του, του Αγα-

μέμνονα, του Ορέστη και του Τεισαμενού.

Μέσα στα απόρθητα «Κυκλώπεια Τείχη» των Μυκη-

προστίθεται εξωνάρθηκας. Μετά από σοβαρές βλά-

βες που προκάλεσε σεισμός, οι Κιστεριανοί μοναχοί 

έκαναν στον εξωνάρθηκα ανακατασκευές με γοτθικά 

τόξα. Η κατασκευή του Καθολικού είναι εξαιρετικά 

φροντισμένη με δόμους περίκλειστους από σειρά τού-

βλων και πλούσια κεραμική διακόσμηση γύρω από τα 

παράθυρα. Στο εσωτερικό υπάρχει ο γνωστός πολυ-

τελής διάκοσμος με τα μοναδικής τέχνης επιτοίχια 

ψηφιδωτά, τις ορθομαρμαρώσεις και τον μαρμάρινο 

διάκοσμο του οποίου σώζονται μόνο δείγματα.

Όσοι από τα Μέλη της ΕΦΑ το επιθυμούσαν, μπο-

ρούσαν να μπουν στο εσωτερικό του ναού. Κάθε φορά 

έμπαιναν τέσσερεις ή το πολύ πέντε επισκέπτες. Ανέ-

βαιναν ψηλά στις σκαλωσιές κι εκεί μπορούσαν να 

δουν από πολύ κοντά δύο κεφάλια αγγέλων ή αγίων 

από τον ψηφιδωτό διάκοσμο.

Στη συνέχεια η κ. Φανή Μαλλούχου-Tufano, Καθη-

γήτρια στο Πολυτεχνείο Κρήτης, μας μίλησε για τις 

εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του Καθο-

λικού. Οι εργασίες αυτές άρχισαν στο τέλος του 19ου 

αιώνα, γιατί ώς τότε το ενδιαφέρον του νεοσύστατου 

Ελληνικού Κράτους είχε επικεντρωθεί στην ανάδειξη 

των αρχαίων μνημείων της χώρας. Η Μονή Δαφνίου 

είναι το πρώτο βυζαντινό μνημείο της Ελλάδος, στο 

οποίο εκτελέστηκαν εργασίες αποκατάστασης.

Οι εργασίες αυτές άρχισαν το 1885 και διήρκεσαν 

ώς το 1910. Αφορμή ήταν οι σεισμοί των ετών 1886, 

1889 και 1894, οι οποίοι κατέστησαν το κτήριο ετοι-

μόρροπο. Οι εκτελέσεις των εργασιών προωθήθηκαν 

από τους ακόλουθους παράγοντες: το έντονο ευρω-

παϊκό ενδιαφέρον για τη διάσωση του μωσαϊκού δι-

ακόσμου του μνημείου, την σύσταση της Χριστιανι-

κής Αρχαιολογικής Εταιρείας το 1885, αλλά κυρίως 

τη γόνιμη διαχείριση των αρχαιολογικών πραγμάτων 

στην Ελλάδα (1885-1910) από τον Π. Καββαδία, 

Γενικό Έφορο Αρχαιοτήτων και ταυτόχρονα Γενικό 

Γραμματέα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν στο διάστημα 1885-

1910 ήσαν οι εξής: η αποτοίχιση και συντήρηση στο 

έδαφος των ψηφιδωτών του τρούλου από Ιταλούς τε-

χνίτες, η κατεδάφιση του βυζαντινού τρούλου και η 
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Ξενάγηση των «Φίλων στις Μυκήνες από την Ν. Σγουρίτσα. 
Φωτ. Κ. Μουσχούρη

Γενική άποψη της Ακρόπολης των Μυκηνών. Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano
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ρίμενε η Προϊσταμένη της ΛΘ΄ ΕΠΚΑ κα Άννα Κα-

ραπαναγιώτου. Το Μουσείο, ένα ωραίο νεοκλασικό 

κτήριο σε σχέδια πιθανόν του Ε. Ziller, κτισμένο στα 

τέλη του 19ου αιώνα (1870), αρχικά λειτούργησε σαν 

νοσοκομείο και παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολι-

τισμού το 1986 για να χρησιμοποιηθεί σαν Παναρκα-

δικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Περιλαμβάνει εκθέματα, 

χάρη στα οποία ο επισκέπτης μπορεί να παρακολου-

θήσει την ιστορία της περιοχής από τα προϊστορικά 

χρόνια μέχρι την ύστερη αρχαιότητα. Η κα Καραπα-

ναγιώτου μας επεσήμανε τα πλέον ενδιαφέροντα εκ-

θέματα. Στο ισόγειο του Μουσείου εκτίθεται ένα μόνο 

μέρος από την πλουσιότατη συλλογή πορτραίτων και 

αναγλύφων από την Έπαυλη του Ηρώδη Αττικού στην 

Εύα Κυνουρίας, διότι τα περισσότερα βρίσκονται στο 

Μουσείο του Άστρους, το οποίο όμως μετά το σει-

σμό του 1983 δεν είναι επί του παρόντος επισκέψιμο.

Μετά την επίσκεψη στο Μουσείο Τριπόλεως πήραμε 

τον δρόμο για την Έπαυλη του Ηρώδη, που απέχει 45 

χλμ. από την Τρίπολη και μόνο 4 χλμ. από το Άστρος. 

Η διαδρομή, μέσα από καταπράσινα φαράγγια, είναι 

εντυπωσιακή. Ήδη πριν την Επανάσταση του 1821 ο 

χώρος κοντά στη Μονή Λουκούς Κυνουρίας ήταν γνω-

στός για τις αρχαιότητές του. Άγγλοι περιηγητές του 

19ου αιώνα (W. Leake, Ε. Curtius ) τον είχαν επιση-

μάνει και από αυτούς ξέρουμε ότι ο Βελή Πασάς είχε 

σκάψει την περιοχή για να βρει γλυπτά, πολλά από τα 

στην κατανόηση τόσο των διαφόρων δομικών λεπτο-

μερειών στους τάφους που επισκεφθήκαμε, όσο και 

στην επισήμανση των διαφορών, που υπάρχουν στην 

αρχιτεκτονική των τάφων διαφορετικών εποχών, ήταν 

σημαντικότατη και την ευχαριστούμε, και από αυτή 

τη θέση, ιδιαιτέρως.

Ύστερα από την πολύωρη, κοπιαστική αλλά πολύ γο-

ητευτική και ενδιαφέρουσα περιήγηση μας στον Αρ-

χαιολογικό Χώρο και στο Μουσείο των Μυκηνών, η 

ομάδα των Φίλων της Ακρόπολης γευμάτισε σε ένα 

ωραίο Εστιατόριο λίγο μετά το σύγχρονο χωριό Μυ-

κήνες. Το Εστιατόριο, με το περίεργο όνομα «Κολι-

ζέρας» είχε σπιτικό φαγητό, θαυμάσια περιποίηση 

και ήταν ό,τι καλύτερο για το τέλος της ημερήσιας 

εκδρομής μας.

Ελένη Βρατσάνου

Εκδρομή στη Λούκου Αρκαδίας 
(22 Σεπτεμβρίου 2012)

Η εκδρομή στη Λουκού Αρκαδίας ήταν η πρώτη εκ-

δήλωση της Ένωσης μετά τις καλοκαιρινές διακοπές 

και, όπως ήταν φυσικό, είχε μεγάλη προσέλευση. Το 

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου μία ομάδα 47 Μελών της 

ΕΦΑ ξεκινήσαμε για την εκδρομή με πρώτο σταθμό 

το Αρχαιολογικό Μουσείο Τριπόλεως, όπου μας πε-

προθαλάμους και τις αυλές του (χώρος δημόσιας ζωής 

του Άνακτα). Τα ιδιωτικά διαμερίσματα της βασιλικής 

οικογένειας και ο ναός, όπως μας εξήγησε η κα Σγου-

ρίτσα, βρίσκονταν στην κορυφή του λόφου κοντά και 

βορείως του Μεγάρου, αλλά δεν σώζεται τίποτε λόγω 

της ισχυρής διάβρωσης του εδάφους στο σημείο αυτό.

Στη συνέχεια προχωρήσαμε προς την περιοχή του 

Belvedere, απ’ όπου μπορεί κανείς να θαυμάσει το 

γύρω εντυπωσιακό τοπίο και κάτω το φαράγγι του 

Χάβου. Στην πορεία μας προς ΒΑ συναντήσαμε μυ-

στικές εξόδους, δεξαμενές, μυστικά υδραγωγεία κ.λπ., 

που μας έφεραν κοντά στη ζωή των μακρινών κατοί-

κων της πόλης.

Βγήκαμε από τη Βόρεια Πύλη του Τείχους (~1250 

π.Χ.) και περπατώντας κατά μήκος της εξωτερικής 

παρειάς του φθάσαμε στο Μουσείο (κατασκευάστηκε 

στο τέλος της δεκαετίας του ’90), στο οποίο βρήκαν 

στέγη τα ευρήματα των Μυκηνών που φυλάσσονταν 

στο Μουσείο του Ναυπλίου και στην αρχαιολογική 

αποθήκη των Μυκηνών. Βεβαίως στο Εθνικό Αρχαι-

ολογικό Μουσείο παρέμειναν ο περίφημος «Χρυσός 

των Μυκηνών» με όλα τα ευρήματα του Ταφικού Κύ-

κλου Α, όπως ήδη αναφέρθηκε.

Μετά το Μουσείο επισκεφθήκαμε τον Θολωτό Τάφο 

των Λεόντων (1460÷1400 π.Χ.), τον Ταφικό Πε-

ρίβολο Β (17ος÷16ος αι. π.Χ.), έναν «παρένθετο» 

τάφο του 15ου αι., τον «Τάφο της Κλυταιμνήστρας» 

(1400÷1300 π.Χ.), και δίπλα ακριβώς τον «Τάφο του 

Αιγίσθου» (1510÷1460 π.Χ.), ένα συγκρότημα κατοι-

κιών (όπου και το σπίτι του «Λαδέμπορου») και τέλος 

τον επιβλητικό Θολωτό τάφο, τον γνωστό ως «Θη-

σαυρό του Ατρέα» (1400÷1300 π.Χ.).

Ο «Θησαυρός» έχει θόλο διαμέτρου 14,5μ. και ύψους 

13,20μ., πλευρικό δωμάτιο λαξευμένο στον βράχο με 

λακκοειδή τάφο στη μέση. Ο «δρόμος» του τάφου εί-

ναι 36μ., η πόρτα ήταν ξύλινη με χάλκινη επένδυση, 

δίφυλλη, περικλείεται από ημικίονες (πρασινωπή πέ-

τρα με ανάγλυφη διακόσμηση), υπέρθυρο ( από δύο 

λίθους βάρους 120 τόνων έκαστος) και ανακουφι-

στικό τρίγωνο που καλύπτεται με πλάκα διακοσμη-

μένη με σπείρες.

Να σημειώσουμε εδώ, ότι η συμβολή της κ. Σγουρίτσα 

νών κύλησαν η ζωή, τα πάθη και τα δεινά των Ατρει-

δών και τα ονόματα της οικογένειας του Αγαμέμνονα 

(Κλυταιμνήστρα, Ιφιγένεια, Ηλέκτρα, Ορέστης, Αίγι-

σθος) τροφοδότησαν τα Ομηρικά Έπη, τους αρχαί-

ους Έλληνες τραγικούς ποιητές, τη μεταναγεννησιακή 

ευρωπαϊκή και τη διεθνή λογοτεχνία.

Η επίσκεψη άρχισε από την Ακρόπολη των Μυκηνών, 

όπου βρίσκεται ό,τι έχει απομείνει από τη ζωή και τα 

έργα των Μυκηναίων προγόνων μας. 

Η «εντός των τειχών» πόλη έχει έκταση 30 στρεμμά-

των περίπου (από τις μεγαλύτερες της εποχής), ενώ 

η περίμετρος των τειχών είναι γύρω στα 900μ., με 

μέσο πάχος 5,50μ. Να πούμε εδώ ότι ο Παυσανίας 

είναι ο τελευταίος από τους αρχαίους συγγραφείς 

που επισκέφθηκε τις Μυκήνες, τον 2ο αι. μ.Χ., ενώ 

γνωστοί αρχαιολόγοι και περιηγητές, που αντίκρυσαν 

με δέος τα Τείχη και τον «Τάφο του Ατρέα» είναι ο 

Dodwell (1805) και ο Dicklage (1838). Ο όρος «Μυ-

κηναϊκός Πολιτισμός» καθιερώθηκε από τον Σλήμαν, 

στον οποίο η μοίρα επιφύλαξε την τιμή να φέρει τις 

Μυκήνες στο κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος 

(1874, 1876). Η περίφημη «Πύλη των Λεόντων» απο-

καλύφθηκε από την Αρχαιολογική Εταιρεία (1840), 

ενώ μετά τον Σλήμαν ακολούθησαν ο Έφορος Σταμα-

τάκης (1877-78), ο Χρήστος Τσούντας (1880-1902), 

ο Δ. Ευαγγελίδης (1909), ο Α. Κεραμόπουλος (1911) 

κ.ά. Από το 1920/1923 άρχισε μια νέα συστηματική 

έρευνα στις Μυκήνες από τον Άγγλο αρχαιολόγο 

Alan Wace, που συνεχίστηκε μέχρι το 1957. Ακολού-

θησαν ο Έφορος Ι. Παπαδημητρίου και ο Καθηγη-

τής Γ. Μυλωνάς.

Αφού θαυμάσαμε την τεχνική και την ομορφιά των 

Τειχών από τη δυτική πλευρά, μπήκαμε στην πόλη 

από τη φημισμένη «Πύλη των Λεόντων», με τα δύο 

αντιμέτωπα λιοντάρια στο ανάγλυφο που καλύπτει 

το ανακουφιστικό τρίγωνο πάνω από το υπέρθυρο. 

Συνεχίσαμε με την επίσκεψη του Ταφικού Περιβό-

λου Α, όπου βρέθηκαν ασύλητοι βασιλικοί τάφοι (το 

1876) με τα πλουσιότατα κτερίσματα που βρίσκονται 

σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (16ος αι. 

π.Χ.). Ανεβήκαμε τη λιθόστρωτη ανηφοριά και φθά-

σαμε στο «Μέγαρο» με τη στεγασμένη εστία, τους 

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

Ξενάγηση των «Φίλων» στο Μουσείο Τριπόλεως από την Α. Καραπαναγιώτου (αριστερά) 
και στην έπαυλη του Ηρώδη στην Εύα Κυνουρίας από τον Γρ. Γρηγορακάκη (δεξιά). Φωτ. Ι. Σιώκος
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συλλογή γλυπτών (μερικά από τα οποία είναι κλασι-

κής εποχής με επιγραφές) δεν την συναντούμε στις 

άλλες βίλλες του Ηρώδη (στην Κηφισιά, Μαραθώνα 

κ.α.). Όπως μας εξήγησε η Καθηγήτρια κα Όλγα Πα-

λαγγιά, που είχε την ευγένεια να μας συνοδεύσει από 

την Αθήνα, το κτηριακό μνημειακό συγκρότημα στη 

Λουκού ήταν μοναδικής διάρκειας. Ήταν σε χρήση 

πάνω από 300 χρόνια μέ-

χρι τον 5ο-6ο αιώνα μ.Χ. 

και έτσι μπορούμε να πα-

ρακολουθήσουμε την εξέ-

λιξη της γλυπτικής μέχρι 

τους χριστιανικούς χρό-

νους, με επίκεντρο το ατ-

τικό εργαστήριο των ρω-

μαϊκών χρόνων. 

Τα μωσαϊκά (που είναι 

σήμερα καλυμμένα) είχαν 

διακοσμητικές και εικονι-

στικές παραστάσεις. Με-

ρικά ήταν εμπνευσμένα 

από την Ιλιάδα, άλλα πε-

ριελάμβαναν παραστά-

σεις μικρών παιδιών που 

πατούν σταφύλια, τους 

άθλους του Ηρακλή, πο-

τάμιους θεούς και νύμ-

φες. Πολύ γνωστό είναι 

το μωσαϊκό, που απεικο-

νίζει τον Ιππόδρομο της 

Ρώμης, αυτό με την πα-

ράσταση της Απόλαυσης 

από την βόρεια Στοά και 

πολλά άλλα, που αναφέ-

ρονται στους πρώιμους 

χριστιανικούς χρόνους 

(π.χ. ο συγγραφέας Ελι-

κώνιος που κρατάει ειλητάριο, παραστάσεις-προ-

σωποποιήσεις χριστιανικών μορφών). Είναι πιθανό 

η έπαυλη στους πρώιμους χριστιανικούς χρόνους να 

μετατράπηκε σε χριστιανικό ίδρυμα με ορισμένες με-

τασκευές στις αίθουσες (βρέθηκαν και σαρκοφάγοι 

κτης γλυπτών) καθώς και τα περίφημα μωσαϊκά, που 

κάλυπταν μία έκταση 1.300 τ.μ. περίπου.

Ο Ηρώδης Αττικός επεξέτεινε την Έπαυλη που κλη-

ρονόμησε από τον πατέρα του στην Εύα Κυνουρίας και 

έτσι δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κτηριακό συγκρό-

τημα (20.000 τ.μ. περίπου), σύμφωνα με τις αρχές της 

ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Η διάταξη των κτισμάτων 

θύμιζε την βίλλα του αυ-

τοκράτορα Αδριανού στο 

Τίβολι. Στο κέντρο του 

συγκροτήματος υπήρχε 

μεγάλο αίθριο, που πε-

ριεβάλλετο από τεχνητή 

τάφρο με νερό δίδοντας 

την ψευδαίσθηση πο-

ταμού. Στις τρεις πλευ-

ρές του αιθρίου υπήρχαν 

στοές, όπου βρέθηκαν τα 

γνωστά μωσαϊκά δάπε-

δα. Το συγκρότημα πε-

ριελάμβανε πολλά ιδιω-

τικά διαμερίσματα και 

λουτρικές εγκαταστά-

σεις. Η μια στενή πλευρά 

του αιθρίου κατέληγε σε 

ημικυκλική αψίδα με κόγ-

χες, η άλλη σε διάδρομο 

με αψιδωτές απολήξεις, 

όπου μάλλον υπήρχε και 

λουτρό. Η βίλλα φαίνε-

ται να συνεχίζεται και 

μετά από αυτόν τον δι-

άδρομο, αλλά δεν έχει 

ολοκληρωθεί ακόμη η 

ανασκαφή της. Στη βό-

ρεια πλευρά υπήρχε με-

γάλη υπόστυλη αίθουσα 

με κόγχες, η οποία μετατράπηκε σε τρίκλιτη βασιλική 

κατά τους χριστιανικούς χρόνους. Εκεί βρέθηκαν και 

σπαράγματα ορθομαρμάρωσης. Φαίνεται ότι σ’ αυτή 

την αίθουσα ήταν συγκεντρωμένα τα σπουδαιότερα 

από τα γλυπτά της συλλογής του Ηρώδη. Την μεγάλη 

οποία πήραν τον δρόμο του εξωτερικού. Τα κινητά ευ-

ρήματα πάντως, που αφθονούσαν στην περιοχή, είχαν 

περισυλλεγεί από τους μοναχούς της Μονής Λουκούς 

στα προεπαναστατικά χρόνια. Αρχικά συγκεντρώθη-

καν στη Μονή και αργότερα στο πρώτο Μουσείο που 

ίδρυσε ο Καποδίστριας το 1829 στην Αίγινα. Τα έργα 

αυτά αποτέλεσαν τον πυρήνα της συλλογής του Εθνι-

κού Αρχαιολογικού Μου-

σείου στην Αθήνα. Αλλά 

και αργότερα δεν έπαυσαν 

να βρίσκονται τυχαία στην 

περιοχή διάφορα γλυπτά, 

τα οποία παραδίδονταν 

είτε στο Εθνικό Μου-

σείο, είτε στα Μουσεία 

Τριπόλεως και Άστρους. 

Πρώτος ο Κ. Ρωμαίος το 

1906 συνδυάζοντας τα 

στοιχεία μιας επιγραφής 

από τη Λουκού με εκείνα 

επιγραφής από τον Μα-

ραθώνα, όπου ήταν γνω-

στή η ύπαρξη έπαυλης του 

Ηρώδη Αττικού, κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι στη 

Λουκού θα υπήρχε ακόμη 

μια έπαυλη του Ηρώδη, 

παρά την απόλυτη σιωπή 

των αρχαίων πηγών και 

ιδιαίτερα του Παυσανία, ο 

οποίος, αν και περιέγραψε 

την περιοχή, δεν κάνει κά-

ποια σχετική μνεία. Το 

1977 η Ε΄ Εφορεία Αρ-

χαιοτήτων, με Προϊστά-

μενο τον Γ. Σταϊνχάουερ, 

πραγματοποίησε ανασκα-

φική έρευνα για τον εντοπισμό της έπαυλης. Συστη-

ματική έρευνα του χώρου έγινε από τον Έφορο Αρ-

χαιοτήτων Θ. Σπυρόπουλο (1979-1996), φέρνοντας 

σε φως την πολυτέλεια της Έπαυλης, δεκάδες έργα 

πλαστικής (ο Ηρώδης Αττικός ήταν μανιώδης συλλέ-

χριστιανικών χρόνων). Οπωσδήποτε το συγκρότημα 

υπέστη πολλές καταστροφές από σεισμούς και βαρ-

βαρικές επιδρομές. 

Στον αρχαιολογικό χώρο μας περίμενε ο αρχαιολό-

γος της ΛΘ΄ Εφορείας κ. Γρ. Γρηγορακάκης, ο οποίος 

και μας εξήγησε την αρχιτεκτονική του κτηριακού 

συγκροτήματος, αν και αυτή, με το στέγαστρο υπό 

κατασκευή και τα μω-

σαϊκά καλυμμένα, ήταν 

δύσκολο να γίνει κατα-

νοητή. Οπωσδήποτε ο 

χώρος της Έπαυλης του 

Ηρώδη, όταν αναδειχθεί, 

θα είναι εντυπωσιακός για 

τον επισκέπτη, που θα 

έχει το παράδειγμα μιας 

χαρακτηριστικής ρωμα-

ϊκής βίλλας στον ελλα-

δικό χώρο. Κοντά στην 

Έπαυλη σώζεται ακόμη 

ρωμαϊκό υδραγωγείο με 

δύο τόξα σε πολύ καλή 

κατάσταση.

Μετά την επίσκεψη στην 

Έπαυλη του Ηρώδη κα-

τευθυνθήκαμε στη Μονή 

Λουκούς. Μονή καλο-

γραιών σήμερα, αφιε-

ρωμένη στη Μεταμόρ-

φωση του Σωτήρος. Η 

Μονή κτίστηκα στα ερεί-

πια του Ιερού του Πολε-

μοκράτη (4ος αι. π.Χ.), 

εγγονού του Ασκληπιού. 

Στον προαύλιο χώρο της 

Μονής έχουν συγκεντρω-

θεί γλυπτά που προέρχο-

νται από την παρακείμενη Έπαυλη του Ηρώδη Ατ-

τικού καθώς και από το αρχαίο Ιερό. Στο Καθολικό, 

όπως και σε άλλα κτίσματα της Μονής, βλέπει κα-

νείς άφθονα αρχαία εντοιχισμένα γλυπτικά τμήματα 

(spolia). Όπως μας εξήγησε ο Καθηγητής κ. Χ. Μπού-

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

Γενική άποψη του ανασκαμμένου τμήματος της έπαυλης του Ηρώδη 
Αττικού στην Εύα Κυνουρίας. Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano 

Κάτοψη του ανασκαμμένου τμήματος της έπαυλης του Ηρώδη Αττικού 
στην Εύα Κυνουρίας

Το Καθολικό της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
στη Λουκού Κυνουρίας. Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano 

Ξενάγηση των «Φίλων» στη Μονή της Λουκούς Κυνουρίας 
από τον Χ. Μπούρα. Φωτ. Η. Δημητρακόπουλος
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νίας, αν και η πόλη είχε ήδη εγκαταλειφθεί επί της 

εποχής του. Αναφέρει πάντως ερείπια της Αγοράς, 

το Αιάντειο, Ιερό Ασκληπιού, Βωμό 12 θεών, ανδρι-

άντα του Σόλωνος και της Δημοκρατίας καθώς και το 

Ιερό της Λιμνοσκόπου Αρτέμιδος κοντά στον αρχαίο 

λιμένα, ο οποίος στην αρχαιότητα βρισκόταν 3,5μ. 

χαμηλότερα από ό,τι σήμερα. Μετά τα τείχη επισκε-

φθήκαμε λείψανα οικισμού κλασικών χρόνων, που έχει 

ανασκαφεί από την κα Δεκουλάκου. Η ανασκαφή πρέ-

πει να ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με τα προβλήματα των 

απαλλοτριώσεων και σε ένα χώρο κατοικημένο. Δια-

κρίνονται πάντως οικίες με κατώφλια, όπου σώζονται 

ακόμη τα ίχνη των στροφίγγων, δρόμοι, πηγάδια, αν-

δρώνες με βοτσαλωτό δά-

πεδο, κλιμακοστάσιο και 

αποχετευτικό σύστημα.

Η συνέχεια της επίσκε-

ψης μας έφερε στην πε-

ρίφημη Κυνόσουρα, όπου 

και ο σύγχρονος Τύμβος 

των Σαλαμινομάχων. Η 

κα Δεκουλάκου μας εξή-

γησε και επί τόπου την 

διάταξη της Ναυμαχίας, 

εντοπίσαμε τα ίχνη του 

αρχαίου ανδήρου καθώς 

και την παραλληλόγραμ-

μη κατασκευή, όπου υπο-

τίθεται ότι βρισκόταν το 

Πολυάνδρειο. Στη συνέχεια φθάσαμε στα Σελήνια 

για το μεσημεριανό φαγητό σε ένα συμπαθητικό πα-

ραθαλάσσιο εστιατόριο με θέα τον ομώνυμο όρμο. 

Μετά την μεσημεριανή στάση η κα Δεκουλάκου, με 

τον ενθουσιασμό και την καλή διάθεση που την δια-

κρίνουν, πρότεινε να επισκεφθούμε εκτός προγράμ-

ματος την Μονή της Φανερωμένης και το σπίτι του 

Σικελιανού. Τελικά, λόγω έλλειψης χρόνου, αποφα-

σίσαμε η συγκεκριμένη επίσκεψη να πραγματοποιηθεί 

σε μελλοντική εκδρομή της ΕΦΑ πάλι στη Σαλαμίνα, 

σε συνδυασμό και με τις Προϊστορικές αρχαιότητες 

του νησιού.

Άννα Μαλικούρτη

Η δεύτερη στάση μας στην πόλη της Σαλαμίνας ήταν 

το Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα συμπαθέστατο, ανακαι-

νισμένο Μουσείο, που ήταν δημοτικό σχολείο επί Κα-

ποδίστρια. Η παρουσίαση των εκθεμάτων, σύγχρονη 

και προσεγμένη, καθώς και ένα πολύ ευχάριστο αί-

θριο, προδιαθέτουν ευνοϊκά τον επισκέπτη. Στις κα-

λοστημένες βιτρίνες υπάρχουν δείγματα της μακράς 

ιστορίας του νησιού, από την νεολιθική μέχρι και την 

παλαιοχριστιανική εποχή. Στην αίθουσα Α εκτίθενται 

κυρίως ευρήματα προϊστορικών χρόνων από το μυκη-

ναϊκό ανακτορικό συγκρότημα στα Κανάκια και από 

νεκροταφεία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η προθήκη 

με αντικείμενα από το Σπήλαιο των Περιστεριών, το 

γνωστό ως Σπήλαιο του 

Ευριπίδη που ανασκά-

φηκε σχετικά πρόσφατα 

(1994-1997) από τον Κα-

θηγητή κ. Γιάννη Λώλο. 

Στην αίθουσα Β παρουσι-

άζονται τα ευρήματα των 

ιστορικών χρόνων από τα-

φικά και οικιστικά σύνολα 

σημαντικών αρχαιολογι-

κών θέσεων του νησιού 

(Αμπελάκια, Κολώνες), 

ενώ άλλη αίθουσα είναι 

αφιερωμένη στην Ναυ-

μαχία της Σαλαμίνας με 

πλούσιο εποπτικό υλικό. 

Εκεί βρίσκονται και ψηφισματικά ανάγλυφα της Πό-

λεως καθώς και αντίγραφο του γνωστού Μετρολογι-

κού Αναγλύφου (το πρωτότυπο βρίσκεται στο Μου-

σείο του Πειραιά). 

Μετά την επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο αφή-

σαμε την πόλη της Σαλαμίνας και κατευθυνθήκαμε 

προς Αμπελάκια όπου επισκεφθήκαμε ό,τι έχει απο-

μείνει από τα Τείχη της Κλασικής πόλεως. Ενδιαφέ-

ρων ήταν ο πύργος στην ΒΑ πλευρά με την περίεργη 

λιθοδομή από μεγάλους ακανόνιστους και ακατέργα-

στους λίθους, που επιστέφεται από πλινθοδομή με 

σφήνες λίθων για στερέωση. Ερείπια των Τειχών και 

των αρχαίων οικοδομημάτων αναφέρει και ο Παυσα-

κα Ιφιγένεια Δεκουλάκου, η οποία προσφέρθηκε να 

μας συνοδεύσει σε έναν χώρο, όπου έχει εργασθεί και 

έχει κάνει ανασκαφές πάνω από 20 χρόνια. 

Ήδη καθ’ οδόν προς το Πέραμα η κα Δεκουλάκου 

αναφέρθηκε στην μυθολογία και την ιστορία του νη-

σιού. Η Σαλαμίνα πήρε το όνομά της από την νεράϊδα 

Σαλαμίνα, κόρη του Ασωπού ή κατ’ άλλους από την 

φοινικική λέξη shalam=ειρήνη. Ο Όμηρος (Ιλιάς Β, 

557-558) την αναφέρει ως πατρίδα του Αίαντα του 

Τελαμώνιου. Ο Στράβων της αποδίδει τις ονομασίες 

Σκιράς, Πιτυούσα ή Κυχρεία, από τον Κυχρέα, γιο 

της Σαλαμίνας, ο οποίος ήταν και ο πρώτος μυθικός 

βασιλέας του νησιού. Μερικοί συνδέουν τον Κυχρέα 

με το ιερό φίδι που βοήθησε τον ελληνικό στόλο κατά 

τη διάρκεια της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας προκαλώ-

ντας σύγχυση στα περσικά πλοία. Πληροφορίες για 

το νησί έχουμε ακόμη από τον Πλούταρχο και τον 

Αισχύλο (Πέρσες). Η Σαλαμίνα καταλήφθηκε τον 7ο 

αιώνα από τους Μεγαρείς, ενώ αργότερα, επί Σόλω-

νος, προσαρτήθηκε στην Αττική. Ήδη από την αρ-

χαιότητα ήταν γνωστή και ως Κούλουρη, όνομα που 

επικράτησε στους μεσαιωνικούς χρόνους και προέρ-

χεται από το ακρωτήριο «Κόλουρη άκρα» (σημερινή 

Πούντα), όπου ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη και το 

λιμάνι του 4ου π.Χ. αιώνα. Η κα Δεκουλάκου μας μί-

λησε ακόμη για την ζωή και τον θάνατο του Γεωργίου 

Καραϊσκάκη, του «γιου της Καλογρηάς», όπως είναι 

γνωστός, ο οποίος και είχε ταφεί αρχικά, σύμφωνα με 

την επιθυμία του, στην εκκλησία του Αγ. Δημητρίου 

στη Σαλαμίνα.

Ο Άγιος Δημήτριος, μία εκκλησία που κτίσθηκε το 

1806 και ανακατασκευάσθηκε το 1846, ήταν και ο 

πρώτος σταθμός μας στο νησί. Η καμαροσκεπής εκ-

κλησία έχει εικονογραφηθεί από τον Γεώργιο Λε-

μπέση, της Σχολής του Μονάχου, που καταγόταν 

από την Σαλαμίνα, ενώ ο γλυπτός διάκοσμος είναι 

έργο του Γιάννη Χαλεπά, πατέρα του πλέον γνωστού 

Γιαννούλη Χαλεπά. Σήμερα μπορεί κανείς να δει το 

κενοτάφιο του Καραϊσκάκη, αφού τα οστά του είχαν 

μεταφερθεί επί Όθωνος στο Νέο Φάληρο και σή-

μερα, με τις μετασκευές εκεί, δεν είναι απόλυτα γνω-

στό πού βρίσκονται.

ρας που ήταν μαζί μας, η Μονή αναφέρεται για πρώτη 

φορά τον 16ον αιώνα. Είχε και κελιά, τα οποία έκαψε 

ο Ιμπραήμ στην εισβολή του στην Πελοπόννησο το 

1825. Το Καθολικό της Μονής βρίσκεται στο μέσον 

του αύλειου χώρου. Το εγκυρότερο άρθρο για την 

Μονή παραμένει αυτό του Αν. Ορλάνδου, του 1924, 

ο οποίος και την χρονολογεί τον 12ο αιώνα. Κατά 

τον Καθηγητή κ. Μπούρα όμως το κτίσμα πρέπει να 

είναι μεταγενέστερο, του 16ου αιώνα, όπως προδί-

δουν ορισμένες αρχιτεκτονικές ιδιοτυπίες καθώς και 

η εξωτερική του διακόσμηση. Στη δυτική είσοδο του 

νάρθηκα πρέπει να υπήρχε πρόπυλο, από το οποίο 

έχουν μείνει μόνον τα τόξα. Οι τοιχογραφίες που κα-

λύπτουν όλο τον εσωτερικό χώρο του Καθολικού εί-

ναι, κατά τον Καθηγητή κ. Μπούρα, του 18ου αιώνα. 

Ο περιβάλλων χώρος της Μονής με τα φροντισμένα 

από τις μοναχές φυτά, αναδύει γαλήνη και ιδιαίτερη 

ομορφιά. Οι «Φίλοι» απήλαυσαν ένα ωραίο διάλειμμα 

με καφέ και δροσερό νερό πριν από την μεσημεριανή 

στάση για φαγητό στο Παράλιο Άστρος, γνωστό από 

την Β΄ Εθνοσυνέλευση της Επανάστασης, τον Μάρ-

τιο του 1823.

Επιστρέψαμε στην Αθήνα από τον παραλιακό δρόμο 

μέσω Άργους μετά από μια κοπιαστική αλλά οπωσδή-

ποτε ενδιαφέρουσα ημέρα. Θερμές ευχαριστίες πρέπει 

να εκφράσουμε στον Καθηγητή κ. Χ. Μπούρα για τις 

παρατηρήσεις του τόσο στον αρχαιολογικό χώρο της 

Έπαυλης όσο και στη Μονή.

Άννα Μαλικούρτη

Εκδρομή στη Σαλαμίνα)
(6 Οκτωβρίου 2012)

Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου, με καλοκαιρινό ακόμη 

και αρκετά ζεστό καιρό, η ΕΦΑ πραγματοποίησε εκ-

δρομή στη Σαλαμίνα, έναν προορισμό τόσο κοντά 

στην Αθήνα, που όμως παραμένει άγνωστος σε πολ-

λούς, όπως αποδείχθηκε από την προθυμία των Μελών 

μας να συμμετάσχουν. Τελικά μία ομάδα 53 ατόμων 

ξεκίνησε για την περιήγηση στην κλασική Σαλαμίνα. 

Είχαμε την τύχη να έχουμε μαζί μας την αρχαιολόγο 

Ξενάγηση των «Φίλων» στη Σαλαμίνα από την Ι. Δεκουλάκου.
Φωτ. Η. Δημητρακόπουλος

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν
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Ακολούθησε η Διάλεξη της Επίτιμης Εφόρου Ακρο-

πόλεως κας Σταυρούλας Σαμαρτζίδου με θέμα: «Το 

έργο της Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων κατά το έτος 2011».

Πέμπτη, 22 Μαρτίου: Επίσκεψη στο Ερέχθειο στην 

Ακρόπολη. Η ξενάγηση έγινε από την Καθηγήτρια 

κ. Φανή Μαλλούχου-Tufano και την Επίτιμη Διευ-

θύντρια της ΥΣΜΑ κ. Μαίρη Ιωαννίδου.

Πέμπτη, 5 Απριλίου: Επίσκεψη στον αρχαιολογικό 

χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Η ξενάγηση έγινε 

από τον Αρχαιολόγο της Γ΄ ΕΠΚΑ κ. Θεόδωρο Ηλι-

όπουλο.

Πέμπτη, 26 Απριλίου: Διάλεξη στο Αμφιθέατρο του 

Μουσείου Ακρόπολης από την Επίτιμη Διευθύντρια 

της ΥΣΜΑ κα Μαίρη Ιωαννίδου με θέμα: «Αναστη-

λωτικά έργα στην Ακρόπολη το 2011».

Παρασκευή, 4 Μαΐου: Επίσκεψη στο Ωδείο Ηρώδου 

Αττικού. Για το μνημείο μας μίλησαν η αρχαιολόγος 

της Α΄ ΕΠΚΑ κ. Μελίνα Μπριάνα-Πρωτοπαπαδάκη 

και η Καθηγήτρια κ. Φανή Μαλλούχου-Tufano. Επί-

σης, μας μίλησε και η κ. Κατερίνα Αγραφιώτη, συγ-

γραφέας μυθιστορηματικής βιογραφίας για τον Ηρώδη 

Αττικό.

Η δραστηριότητα των «Φίλων» το 2012

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου: Διάλεξη στο Αμφιθέατρο του 

Μουσείου Ακρόπολης από τον Δρα Θοδωρή Κουτσο-

γιάννη με θέμα: «Οι Καρυάτιδες στην Αναγέννηση και 

η εικονογραφική σχέση τους με το Ερέχθειο». Μετά 

την διάλεξη ακολούθησε η κοπή της πίττας στα γρα-

φεία της Ένωσης στο κτήριο Weiler. 

Το φλουρί κέρδισε το μέλος της Ένωσης κα Πάρχα 

Αθανασία.

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου: Επίσκεψη στην έκθεση 

του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης «Άγονη Γραμμή». 

(2 ομάδες). Η ξενάγηση έγινε από την αρχαιολόγο 

του Μουσείου κ. Ιουλία Λουρεντζάτου.

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου: Επίσκεψη στη Μονή 

Δαφνίου και στο «Παλατάκι». Η ξενάγηση στη Μονή 

έγινε από τον Βυζαντινολόγο κ. Σταύρο Αρβανιτό-

πουλο και την Καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης 

κ. Φανή Μαλλούχου-Tufano. Στο «Παλατάκι» από 

τον Αρχιτέκτονα κ. Γιάννη Ιγγλέση. Βλ. σχετική πε-

ριγραφή στη στήλη «Οι “Φίλοι” μας γράφουν».

Πέμπτη, 8 Μαρτίου: Τακτική Γενική Συνέλευση της 

Ένωσης στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης. 

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

Σάββατο, 26 Μαΐου: Επίσκεψη στον αρχαιολογικό 

χώρο και το Μουσείο των Μυκηνών. Η ξενάγηση 

έγινε από την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθη-

νών κ Νάγια Σγουρίτσα. Βλ. σχετική περιγραφή στη 

στήλη «Οι “Φίλοι” μας γράφουν».

Παρασκευή έως Κυριακή, 8-10 Ιουνίου: Εκδρομή σε 

Δίον, Πέλλα, Βεργίνα. Η ξενάγηση στο Δίον έγινε από 

την Αρχαιολόγο του ΑΠΘ κα Ελένη Μπενάκη, στην 

Πέλλα από την Επίτιμη Έφορο της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ κα 

Μαρία Λιλιμπάκη-Ακαμάτη και στη Βεργίνα από τον 

Αρχαιολόγο της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ κ. Ιωάννη Γραικό. Βλ. σχε-

τική περιγραφή στη στήλη «Οι “Φίλοι” μας γράφουν».

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου: Εκδρομή στην Τρίπολη, 

στην περιοχή Λουκούς, στην έπαυλη του Ηρώδη Ατ-

τικού και στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σω-

τήρος (Λουκού). Η ξενάγηση στο Μουσείο Τριπόλεως 

έγινε από την Προϊσταμένη της ΛΘ΄ ΕΠΚΑ κα Άννα 

Καραπαναγιώτου, στην έπαυλη του Ηρώδη Αττικού 

από τον αρχαιολόγο της ΛΘ΄ ΕΠΚΑ κ. Γρηγόρη Γρη-

γορακάκη και της Ιεράς Μονής από τον Καθηγητή 

του ΕΜΠ κ. Χαράλαμπο Μπούρα. Βλ. σχετική περι-

γραφή στη στήλη «Οι “Φίλοι” μας γράφουν».

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου: Εκδρομή στη Σαλαμίνα και 

επίσκεψη στο αρχαιολογικό Μουσείο, τα Αμπελάκια, 

Ξενάγηση των «Φίλων» στο Ερέχθειο από την Φ. Μαλλούχου-Tufano (αριστερά) και στην Ακαδημία Πλάτωνος από τον Θ. Ηλιόπουλος (δεξιά). 
Φωτ. Κ. Μουσχούρη 

Επίσκεψη των «Φίλων» στην έπαυλη του Ηρώδη Αττικού στην Εύα Κυνουρίας (αριστερά) και στο «Παλατάκι» του Χαϊδαρίου (δεξιά). 
Φωτ. Ν. Σιώκου

Διάλεξη της Μ. Ιωαννίδου (αριστερά) και της Ο Παλαγγιά (δεξιά) στο Μουσείο Ακρόπολης. Φωτ. Κ. Μουσχούρη
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την Κυνόσουρα, τον Τύμβο και τον Ιερό Ναό του Αγ. 

Δημητρίου. Η ξενάγηση έγινε από την επίτ. Έφορο 

Αρχαιοτήτων κ. Ιφιγένεια Δεκουλάκου. Βλ. σχετική πε-

ριγραφή στη στήλη «Οι “Φίλοι” μας γράφουν».

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου (λόγω αναβολής): Διάλεξη της 

Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Όλγας 

Παλαγγιά με θέμα «Τα γλυπτά του Ηρώδη του Αττι-

κού στην Αθήνα και την Αττική», στο Αμφιθέατρο του 

Μουσείου Ακρόπολης. Η ομιλία δημοσιεύεται στο πα-

ρόν τεύχος του «Ανθεμίου».

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου: Επίσκεψη στον αρχαιολογικό 

χώρο του ναού του Ολυμπίου Διός. Η ξενάγηση έγινε 

από τον Καθηγητή Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής στο 

ΕΜΠ κ. Μανόλη Κορρέ.

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου: Επίσκεψη στο Μουσείο 

Κανελλοπούλου. Η ξενάγηση έγινε από τον αρχαιο-

λόγο του Μουσείου κ. Άγγελο Ζαρκάδα.

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου: Επίσκεψη στην περιοδική 

έκθεση με τα ευρήματα από το Ναυάγιο των Αντικυ-

θήρων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (2 ομάδες). 

Η ξενάγηση έγινε από τις αρχαιολόγους του Μου-

σείου κυρίες Αναστασία Γκαδόλου και Νομική Πα-

λαιοκρασσά. Συρροή «Φίλων» στην ξενάγηση του Μ. Κορρέ στο Ολυμπίειον. 
Φωτ. Στ. Ανδρουτσόπουλος

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

Ο Μ. Κορρές ξεναγεί τους «Φίλους» στο Ολυμπίειον. Φωτ. Στ. Ανδρουτσόπουλος (αριστερά) και Η Δημητρακόπουλος (δεξιά)

νεΑ ΤΗΣ εΦΑνεΑ ΤΗΣ εΦΑ

πολη και Μουσείο» στην αγγλική γλώσσα, στους πα-

ρακάτω φορείς: 

• 600 αντίτυπα του οδηγού στην Ελληνοαμερικάνι-

κη Ένωση

• 2.250 αντίτυπα του οδηγού στο Ευρωπαϊκό Πολι-

τιστικό Κέντρο Δελφών

• 600 αντίτυπα του οδηγού στη Διεύθυνση Συντή-

ρησης Αρχαιοτήτων του τ. Υπουργείου Πολιτισμού.

• 1.200 αντίτυπα του οδηγού διατέθηκαν για τους επι-

σκέπτες του Bazaar του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών

• 2.400 αντίτυπα του οδηγού στον υπεύθυνο αρχαι-

ολόγο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης για 

την διανομή τους στους μαθητές των σχολείων.

• 100 αγγλικά αντίτυπα του οδηγού για την επίδοσή 

τους σε επικείμενο Συνέδριο της Διεθνούς Οργάνω-

σης ΖΟΝΤΑ.

• 100 αντίτυπα του οδηγού στην Ένωση Συζύγων Δι-

πλωματικών Υπαλλήλων (ΕΣΕΔΥ) του Υπουργείου 

Εξωτερικών.

Δωρεάν διανομή Αρχαιολογικών Οδηγών, Βιβλίων 
και τευχών του περιοδικού «Ανθέμιον»
H Ένωση προσέφερε σειρά αρχαιολογικών οδηγών 

καθώς και τεύχη του Περιοδικού «Ανθέμιον» στην Α΄ 

ΕΠΚΑ, για την επίδοσή τους σε επίσημους επισκέ-

πτες της Ακρόπολης. 

10 αντίτυπα του περιοδικού «Ανθέμιον» στην Αρχαι-

ολογική Εταιρεία.

35 αντίτυπα του Αρχαιολογικού οδηγού «Ακρόπολη 

και Μουσείο» σε συνέδρους του Οικονομικού Πανε-

πιστημίου Αθηνών.

Κασετίνες των αρχαιολογικών οδηγών και αντίτυπα 

του περιοδικού «Ανθέμιον» στους αρχαιολόγους που 

μας ξενάγησαν κατά τις επισκέψεις μας σε Μουσεία 

και αρχαιολογικούς χώρους.

Οι «Φίλοι» που έφυγαν το 2012
Μάρω Κύρκου

Γεώργιος Δοντάς

Jean Macradé

Δωρεές της ΕΦΑ προς την Εφορεία Ακροπόλεως 
και την ΥΣΜΑ
Η ΕΦΑ διέθεσε το ποσό των 187,00 € για την υπο-

στήριξη της Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασι-

κών Αρχαιοτήτων κατά το έτος 2012 και το ποσό των 

111,00 € για την υποστήριξη της ΥΣΜΑ.

Δωρεές προς την ΕΦΑ 
Η Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως κατά το έτος 2012 

έλαβε τις ακόλουθες δωρεές και χορηγίες προς ενίσχυ-

ση του έργου της:

• Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου  5.000,00 €

• κ. Αντώνιος Μπίμπας    600,00 €

• κ. Θέμις Χατζηγιάννη    400,00 €

• κ. Βασίλειος Μπιλής    200,00 €

• κα Άννα Μαλικούρτη    150,00 €

Με την χορηγία του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστό-

πουλου καλύφθηκε η δαπάνη εκτύπωσης του παρό-

ντος (23ου) τεύχους του περιοδικού μας «Ανθέμιον».

Με τις δωρεές του κ. Αντωνίου Μπίμπα, της κας Θέ-

μιδος Χατζηγιάννη, του κ. Βασιλείου Μπιλή και της 

κας Άννας Μαλικούρτη καλύφθηκαν λειτουργικά έξο-

δα της Ένωσης.

Επίσης, όπως και κατά τα παρελθόντα έτη, δωρήθη-

καν στην Ένωση αντίτυπα των εκπαιδευτικών μουσει-

οσκευών «Το Δωδεκάθεο» και «Ένας Αρχαίος Ναός» 

στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, τα οποία πω-

λήθηκαν σε Μέλη ή επισκέπτες της ΕΦΑ. Τα έσοδα 

από την πώληση των μουσειοσκευών κάλυψαν λειτουρ-

γικά έξοδα της Ένωσης.

Κατά το 2012 έγινε αναβάθμιση της ιστοσελίδας της 

Ένωσης, η οποία αφενός εμπλουτίσθηκε με περισσό-

τερο πληροφοριακό υλικό και αφετέρου παρέχει την 

δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη να υποβάλλει αυτόματα 

την αίτηση εγγραφής του ή άλλα ερωτήματα.

Δωρεάν διανομή παλαιού αρχαιολογικού οδηγού 
«Ακρόπολη και Μουσείο»
Κατά το 2012 συνεχίστηκε από την ΕΦΑ η δωρεάν 

διάθεση του παλαιού αρχαιολογικού οδηγού «Ακρό-

Ξενάγηση των «Φίλων» στο Μουσείο Κανελλόπουλου 
από τον Α. Ζαρκάδα. Φωτ. Η Δημητρακόπουλος
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Επιστέγασμα της πορείας του Jean Marcadé ήταν 

η εκλογή του ως Ακαδημαϊκού στην Académie des 

Inscriptions et Belles Lettres το 1983, της οποίας εχρη-

μάτισε Πρόεδρος κατά το έτος 1994. Ήταν επίσης 

Membre Αssocié της Académie Royale des Sciences, 

des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique από το 1977, 

τακτικό μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστι-

τούτου και επίτιμος Αντιπρόεδρος της εν Αθήναις 

Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Πολύτιμη κληρονομιά τα βιβλία του και τα άρθρα του 

για την επιγραφική, κατεξοχήν την ελληνιστική γλυ-

πτική καθώς και την εικονογραφία. Έκανε γνωστά 

στην επιστημονική κοινότητα τα ελληνιστικά γλυπτά 

της Δήλου, τα ρωμαϊκά γλυπτά του Άργους, συνέβαλε 

με προτάσεις του στη συμπλήρωση του Συντάγματος 

της Λυκόσουρας, το οποίο είναι ακόμα διαμελισμένο 

ανάμεσα στο τοπικό Μουσείο και στο Εθνικό Αρχαι-

ολογικό στην Αθήνα. Περιώνυμες οι μελέτες και απο-

καταστάσεις του σε δελφικά γλυπτά, είτε αυτά ήταν 

αναθήματα στο Ιερό, είτε αποτελούσαν αρχιτεκτονικό 

διάκοσμο. Κορωνίδα του ταλέντου του στη γλυπτική, 

που οι γάλλοι συνάδελφοι του απέδιδαν με το «l’œil 

de la coupure», είναι η σφραγίδα που άφησε στα κο-

λοσσιαία αγάλματα της Ξάνθου, στο Μουσείο της μι-

κρασιατικής Μάκρης (Fethiye), και της Κλάρου στην 

δεκαετία του 1990.

Ο Jean Marcadé υπήρξε ένας χαμηλών τόνων διανο-

ούμενος, ένας αφοσιωμένος δάσκαλος και ερευνητής, 

ένας φιλέλληνας με την ανιδιοτέλεια που απορρέει 

μόνο από την αυτάρκεια και την μεγαλοσύνη. Θα τον 

θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη. Οι μελέτες του θα απο-

τελούν βασική πηγή αναφοράς, αλλά και εφαλτήριο 

για τις περαιτέρω αναζητήσεις μας.

Η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως ετίμησε τον Jean Mar-

cadé το Σάββατο 28 Μαΐου 2005, και του αφιέρωσε 

τα τεύχη 14-15 του περιοδικού «Ανθέμιον», Δεκέμ-

βριος 2005, 1-46.

Για βιογραφικό σημείωμα και εργογραφία του Jean 

Marcadé, βλ. στον ιστότοπο http://www.aibl.fr. Επί-

σης, το προαναφερθέν αφιέρωμα στο «Ανθέμιον».

Βασιλική Μαχαίρα

λεως. Η Προϊσταμένη κυρία Ελένη Κουρίνου ενδια-

φέρεται πάντα για την δημοσίευση όλης της εργασί-

ας, φροντίζοντας για την συμπλήρωση ίσως κάποιων 

ελλείψεων. Όμως δεν έχει λάβει έως τώρα τίποτα. 

Εύχομαι τα πολύτιμα αυτά χαρτιά να βρίσκονται σε 

καλά χέρια...

Έβη Τουλούπα

Jean Marcadé

Ο Jean Marcadé, πανεπιστημιακός δάσκαλος και ακα-

δημαϊκός, έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου 2012 

στη Royan. Είχε γεννηθεί στις 27 Απριλίου 1920 στη 

Gironde (Νοτιοδυτική Γαλλία). Με στέρεες θεωρη-

τικές σπουδές στην Ecole Normale Supérieure, φθά-

νει στην άλλη μεγάλη Σχολή, την Ecole Française 

d’Athènes, με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή ήταν τότε για την 

χειμαζόμενη Αθήνα μια όαση πολιτισμού. Η συνανα-

στροφή των νέων μελών με τους επιφανείς Έλληνες 

αρχαιολόγους σφυρηλάτησε σχέσεις ζωής αλλά και 

δημιούργησε στους κόλπους αυτής της γενιάς ουμα-

νιστών, κλασικών αρχαιολόγων, διαπρεπείς φιλέλλη-

νες, οι οποίοι και μετά την επιστροφή στην πατρίδα 

τους και την άνοδο τους στα υψηλότατα κλιμάκια της 

ακαδημαϊκής ιεραρχίας συντήρησαν και ενδυνάμωσαν 

ακόμη περισσότερο τους δεσμούς με την Ελλάδα ως 

«πρέσβεις καλής θελήσεως».

Ο Jean Marcadé κατέχει ιδιαίτερη θέση στην αρχαι-

ολογική κοινότητα. Οι μελέτες του, με τη συνεχή και 

σε χαμηλούς τόνους παρουσία του σε πολλούς αρχαιο-

λογικούς χώρους, μαρτυρούν τη σημασία που είχε για 

αυτόν η Ελλάδα και η ελληνική αρχαιολογία. Ξεκινώ-

ντας από την Δήλο, το Άργος αλλά και τους Δελφούς, 

αναμετράται με τα Παρθενώνεια αλλά και την μεγάλης 

κλίμακας γλυπτική από την Λυκόσουρα. Αυτά είναι 

και τα θέματα της διδασκαλίας του στο Πανεπιστή-

μιο του Bordeaux, από όπου ξεκίνησε την ακαδημαϊ-

κή του σταδιοδρομία, αλλά και αργότερα στο Παρίσι, 

στο Πανεπιστήμιο Paris I, Panthéon - Sorbonne, από 

όπου αφυπηρέτησε το 1989.

σεις, όπως είναι αυτή στο τιμητικό τεύχος για τον L. 

Beschi. Όμως για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση δεν 

αποφάσιζε, τόσο ήταν η μανία της για την τελειότητα. 

Η Μάρω έζησε ευτυχισμένα χρόνια με τον άντρα της 

Τάκη Κύρκο (αδελφό του Λεωνίδα), έναν εξαίρετο άν-

θρωπο που έδινε σε όλους μας κουράγιο 

τα δύσκολα χρόνια της Χούντας... Είχε 

ακόμη την τύχη να έχει πάντα στο πλευ-

ρό της τον Χρήστο και όλη την οικογέ-

νεια Λαμπράκη. Την καμαρώναμε όταν, 

πάντα κομψή και καλοντυμένη, έμπαινε 

στο Μέγαρο Μουσικής, ακόμη και όταν 

έβγαινε για ψώνια στη γειτονιά.

Τα χρόνια της δικτατορίας, όπως όλοι οι 

έκτακτοι, απολύθηκε και η Μάρω. Όταν 

επανήλθε στην Υπηρεσία τοποθετήθηκε 

στο γραφείο της Στοάς Αττάλου, όπου άφησε τις καλ-

λίτερες αναμνήσεις. Όμως την Μάρω την κατέτρωγε 

μια ύπουλη αρρώστια, η ρευματική αρθρίτιδα, υπέστη 

δύσκολες εγχειρήσεις και έπαιρνε δυνατά φάρμακα 

για τους πόνους που της έφεραν διάφορες επιπλοκές. 

Έμενε καθηλωμένη στο διαμέρισμά της και δεν ήθελε 

να την βλέπουν ατημέλητη... Είχε όμως ώς το τέλος 

την ελπίδα ότι θα συνέλθει και θα πήγαινε να δει κά-

ποια από τα ευρήματα της εκτεθειμένα πια στο Νέο 

Μουσείο της Ακρόπολης.

Τον Νοέμβριο του 2011 μεταφέρθηκε στον Ευαγγε-

λισμό... Την βρήκα σε ένα θλιβερό θάλαμο με άλλους 

6 (8, όταν ήταν εφημερία) βαριά αρρώστους. Είχε χά-

σει πια τους πιο αγαπημένους της και ήταν μόνη. Ο 

εξάδελφός της, Χρ. Γεωργαλάς, όποτε ο καιρός του 

επέτρεπε να κατεβαίνει από την Εκάλη, φρόντιζε για 

τα σχετικά με το βιβλιάριο ασθενείας. Την περιποιό-

ταν με ιδιαίτερη στοργή μια αποκλειστική νοσοκόμα 

από την Βουλγαρία. Κάποιοι παλιοί φίλοι βοηθούσαν 

από καιρό οικονομικά ... είναι ακατανόητο πώς βρέ-

θηκε σε τέτοια ένδεια.

Όλοι όσοι γνωρίζαμε την σοβαρότητα της εργασίας 

της (πράγμα που μας επιβεβαίωσε ο Καθηγητής και 

Ακαδημαϊκός Μιχάλης Τιβέριος) ανησυχούσαμε για 

την τύχη των χειρογράφων της. Συμβούλευσα τους 

συγγενείς να τα παραδώσουν στην Εφορεία Ακροπό-

Μάρω Τσώνη-Κύρκου

Η φιλία μου με την Μάρω άρχισε στα τέλη της δε-

καετίας του ’50, όταν ήμασταν έκτακτες επιμελήτρι-

ες εγώ στο Εθνικό Μουσείο κι εκείνη στο Μουσείο 

της Ακρόπολης. Θαυμάστρια εγώ του 

Χρ. Καρούζου, εκείνη του Γ. Μηλιάδη. 

Η Μάρω ήταν από την Λαμία, όπου ο 

πατέρας της ήταν γιατρός. Εκεί ζούσε 

η μητέρα της, αδελφή του Προέδρου 

της Βουλής Μακρόπουλου. Μου άρεσε 

να πηγαίνω στο ωραίο σπίτι της Λαμί-

ας, να γεύομαι τα εκλεκτά εδέσματα της 

μητέρας της και να τριγυρνάμε στις βαμ-

βακοφυτείες της οικογένειας. Θείες και 

ξαδέλφια κατοικούσαν στην Εκάλη. Την 

μακάριζα που εκείνη είχε τόσους συγγενείς που την 

λάτρευαν. Στην Αθήνα έμενε στο σπίτι της εξαδέλφης 

της Νίτσας, μητέρας του αγαπημένου της Μενέλαου 

Χριστόπουλου, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Συναντιόμαστε συχνά εκεί και μιλούσαμε ατέλειωτα 

για τη δουλειά μας.

Το 1960 εγώ αποφάσισα να πάρω μέρος στο διαγωνι-

σμό για να διορισθώ μόνιμη πια επιμελήτρια, η Μάρω 

δεν το αποφάσιζε, ίσως γιατί δεν της άρεσε να ξανα-

βρεθεί σε επαρχία, αλλά περισσότερο γιατί την ενδι-

έφερε πολύ η ανασκαφή του Ιερού της Νύμφης που 

τότε άρχισε να αποκαλύπτεται στους πρόποδες της 

Ακροπόλεως. Με την εποπτεία του μόνιμου επιμελη-

τή Φήμου Χαριτωνίδη, ο οποίος όμως είχε και άλλες 

έρευνες στην περιοχή, την ανασκαφή διεξήγαγαν η 

Μάρω μαζί με την Χαρίκλεια Κανελλοπούλου, ενώ η 

παλιότερη βοηθός του Μηλιάδη, Μαρία Μπρούσκα-

ρη, ήταν απασχολημένη με την επανέκθεση του Μου-

σείου Ακροπόλεως. Τα ευρήματα του Ιερού, αγγεία 

μελανόμορφα, ερυθρόμορφα και ιδίως οι λουτροφόροι 

την είχαν ενθουσιάσει. Όταν όλα μεταφέρθηκαν, από 

έλλειψη άλλης αποθήκης, στο Φετιχέ Τζαμί, η Μάρω 

αφοσιώθηκε στη μελέτη της. Φρόντισε για την φω-

τογράφηση, την σχεδίαση και την ταξινόμησή τους. 

Η σοβαρότητα της δουλειάς της φάνηκε από κάποι-

ες ανακοινώσεις της σε συνέδρια και λίγες δημοσιεύ-

οI «ΦιΛοI» ΠοΥ εΦΥΓΑνοI «ΦιΛοI» ΠοΥ εΦΥΓΑνοI «ΦιΛοI» ΠοΥ εΦΥΓΑνοI «ΦιΛοI» ΠοΥ εΦΥΓΑν
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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 πωλητήρια της Ακρόπολης, σε βιβλιοπωλεία, 
σε Μουσεία (Μπενάκη, Πόλεως Αθηνών), στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ), 

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

Στο Μουσείο και στα πωλητήρια της Ακρό-
πολης, σε βιβλιοπωλεία, σε Μουσεία, στο 
ΜΙΕΤ, στο ΙΜΕ και στα Γραφεία της ΕΦΑ

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

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

ΟΙ CARTES POSTALES ΤΗΣ ΕΦΑ
σε φωτογραφίες του Σωκράτη Μαυρομμάτη

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

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

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


