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μίσθη ἕως σήμερον, τό ὁποῖον νά μή αλλοιώνῃ τό χρῶμα 
καί τήν πατίνα καί νά μή δημιουργεί ὑαλῶδες ἐπίστρωμα 
ἐπί τῶν μνημείων» [είναι οι προδιαγραφές που και σήμε-
ρα απαιτούνται για τα προστατευτικά επικαλυπτικά υλι-
κά των λίθων]. 

Σε εμπιστευτικό του έγγραφο της 28ης Ιουνίου 1961 προς 
το Υπουργείο στηλιτεύει την παραμέληση της τακτικής, 
περιοδικής, συντήρησης στα μνημεία «...Ἡ σημερινή 

κατάστασις τῶν μνημείων 
’Ακροπόλεως εἶναι πολύ 
χειροτέρα ἀπ’ ὅσον τήν πα-
ρουσιάζω εἰς τό προηγού-
μενον ἔγγραφόν μου... Εἶ- 
νε ἀληθές ὅτι ἐγένοντο ἀρ- 
κεταί ἀναστηλωτικαί ἐργα-
σίαι περισσότερον ἤ λιγώ-
τερον ἐπιτυχείς... Εἰργάσθη-
μεν μᾶλλον διά τήν ἐπίτευ-
ξιν ἐντυπωσιακῶν ἀποτε-
λεσμάτων, ὄχι ἀναξίων λό-
γου βεβαίως, ἀλλά ἔχομεν 
παραμελήσει ἐπί μακρόν 
τάς συντηρητικάς ἐργασίας, 
αἱ ὁποῖαι σώζουν χωρίς νά 
ἐντυπωσιάζουν. Εἰς τάς ἀνα-
στηλώσεις μας παρατηρεί-
ται κάποια ἐγωϊστική προ-
βολή τῶν ἀναστηλωτῶν –
καί ἡ τάσις αὕτη ἀρχίζει ἀπό 
τήν ἐποχήν τοῦ μακαρίτου 
Μπαλάνου– ἐνῶ αἱ ἐργα-
σίαι συντηρήσεως δέν προ-
σκομίζουν δόξαν...» 

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης προτείνει, στις 
8 Ιουλίου 1959, τη σύσταση μιας ειδικής, αυτοχρη-
ματοδοτούμενης, υπηρεσίας: ...«Ἡ ὑπηρεσία δέν πρέ-
πει νά πλανᾶται. Ὅλαι αἱ ἀρχαιότητες, ἰδίως ὅμως ἡ 
Ἀκρόπολις ὑφίστανται συνεχείς φθοράς. Δέν προλαμ-
βάνονται ὅλαι, διότι δέν ὑπάρχει ὀργανωμένη συνε-
χής τεχνική ἐπαγρύπνησις. Κάθε ἄλλο πού ἀρνοῦμαι 

σης φθοράς τους καθώς και της λεγόμενης ασθένειας του 
μαρμάρου. Γράφει ο Μηλιάδης: «1ον. Δέν γνωρίζομεν 
καμμίαν εἰδικήν ἀσθένειαν τοῦ μαρμάρου, ὑπό τήν ἔν- 
νοιαν ὅτι ἡ φθορά ἐπέρχεται ἐξ ἐσωτερικῆς ἀλλοιώσεως 
τῆς ὕλης και προχωρεί ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ πρός τήν 
ἐπιφάνειαν. Τό μόνον σύμπτωμα τό ὁποῖον θά ἠδύνατο 
νά χαρακτηρισθῇ ὡς ἐσωτερική ἀσθένεια τοῦ μαρμάρου 
εἶνε ἡ πατίνα (=σκουριά) [εννοεί τα οξείδια του σιδή-
ρου του πεντελικού μαρμάρου που βγαίνουν στην επιφά-
νεια προσδίδοντας το χρυ- 
σορόδινο χρώμα στα μνη-
μεία]. Ἀλλά τό σύμπτωμα 
τοῦτο εἶνε ἐπιθυμητόν καί 
δέν σκεπτόμεθα ν’ ἀντιδρά-
σωμεν» [εδώ φαίνεται ότι 
ο Μηλιάδης είναι γνώστης 
της κυρίαρχης εκείνη την 
εποχή διαμάχης στο διεθνές 
στερέωμα, γνωστής ως clean-
ing controversy, σχετικά με 
τα όρια των επεμβάσεων 
καθαρισμού στις διαβρω-
μένες επιφάνειες των μνη-
μείων, η οποία είχε ξεσπά-
σει μετά την κριτική που 
είχε ασκήσει το Istituto Cen-
trale del Restauro της Ρώ-
μης με τον Cesare Brandi 
στις μεθόδους πλήρους απο-
μάκρυνσης της πάτινας, που 
εφάρμοζε η National Gal-
lery στο Λονδίνο, βλ. σχε-
τικά Brandi 1977, Brandi 
1977a, και Vlad Borrelli 
2012]. Και συνεχίζει ο Μηλιάδης: «3ον. ...ἀπολεπίσεις τῶν 
Μνημείων γίνονται και ἐγίνοντο πάντοτε... ’Επί τῶν 
ἡμερῶν μου περισυλλέγονται συστηματικῶς τά ἀπο-
λεπιζόμενα τεμάχια καί ὑπολογίζω ὅτι κατά τήν τελευ-
ταίαν δεκαπενταετίαν ἡ συγκομιδή ἐγέμισε περί τά δέκα 
κοφίνια...». Στο ίδιο έγγραφο ο Μηλιάδης πολύ σωστά 
παρατηρεί ότι «...κατάλληλον ὑγρόν ἐπιχρίσεως τῶν 
ἐφθαρμένων ἐπιφανειῶν τῶν μαρμάρων δέν προσεκο-

ο όνομα και η προσωπικότητα του Γιάννη Μηλι-
άδη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την επανα-

λειτουργία και επανέκθεση του Παλαιού Μουσείου 
Ακροπόλεως τις δύο πρώτες δεκαετίες μετά τον Β´ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραβλέπεται έτσι το γεγονός ότι 
ο Μηλιάδης, όντας διευθυντής της Ακρόπολης επί 19 
χρόνια, από το 1941 έως το 1960, έπρεπε καθημερινά 
να αντιμετωπίζει την ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση 
διατήρησης των μνημείων της, να αναζητά τρόπους αντι-
μετώπισης της φθοράς τους, να απασχοληθεί με το γενι-
κότερο ζήτημα της ανάδειξης των μνημείων, ακόμη και 
με το θέμα της επιστροφής των Παρθενωνείων μαρμά-
ρων της συλλογής Έλγιν. Τις αντιλήψεις του γι’ αυτά τα 
ζητήματα ανιχνεύουμε κυ-
ρίως στα υπηρεσιακά έγ-
γραφα, τα οποία, ως διευ-
θυντής της Ακρόπολης, υπέ-
βαλλε στις Διευθύνσεις Αρ-
χαιοτήτων και Αναστηλώ-
σεως του Υπουργείου Παι-
δείας ή εξέφραζε στο Αρ-
χαιολογικό Συμβούλιο. Κα-
θώς τα ζητήματα αυτά πα-
ραμένουν πάντα επίκαιρα, 
πιστεύουμε, ότι παρουσιά-
ζουν ενδιαφέρον τα σχετι-
κά αποσπάσματα των γρα-
πτών του.(*)

Σχετικά με τη φθορά και 
τα προβλήματα 
των μνημείων και τους τρόπους αντιμετώπισής τους
Η πρώτη επίσημη, γραπτή επισήμανση της φθοράς των 
μνημείων της Ακρόπολης προέρχεται από τον Γ. Μηλι-
άδη. Πρόκειται για χειρόγραφη αναφορά προς τη Δ/νση 
Αρχ/των της 21ης Ιουλίου 1943, η παλαιότερη που σώζε-
ται. Έχουν όμως προηγηθεί και άλλες από το 1941, όπως 
γράφει: «Ἀπό διετίας δι’ ἐπανειλημμένων ἀναφορῶν 
εἴχομεν καταστήσει γνωστάς τάς παρατηρηθείσας ἑκά-
στοτε πολλαπλάς φθοράς τῶν μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως 
καί ἰδίως τοῦ Παρθενῶνος, διά τόν ὁποῖον δέν λέγομεν 
καμμίαν ὑπερβολήν τονίζοντες ὅτι καθημερινῶς καταρ-

ρέει. Συγκεντρούντες τάς παρατηρήσεις ἡμῶν διαπιστοῦ-
μεν ὅτι αἱ φθοραί τῶν μνημείων καί ἰδίως τοῦ Παρ-
θενῶνος ὀφείλονται κατά πρώτιστον μέν λόγον εἰς τόν 
ἐγκληματικόν τρόπον συνδέσεως τῶν μαρμάρων δι’ 
ἀκαλύπτων σιδηρῶν συνδέσμων, ὅστις ἀποδεικνύει 
κομπογιαννιτισμόν ἐντελῶς ἀνάξιον τῆς περιωπῆς τοῦ 
μνημείου [αναφέρεται στις σιδερένιες ενισχύσεις των 
παλαιότερων αναστηλώσεων των μνημείων από τον Ν. 
Μπαλάνον]. Κατά δεύτερον λόγον αἱ φθοραί ὀφείλονται 
είς τήν άτμοσφαιρικήν έπίδρασιν καί τούς ἀναπτυσ-
σόμενους λειχήνας [αναφέρεται στην επιφανειακή φθο-
ρά των μαρμάρων των μνημείων από ατμοσφαιρικούς 
και βιολογικούς παράγοντες]. Κατά τρίτον δέ λόγον προ-

έρχονται ἐξ ἀνθρωπινῆς 
χειρός, ἰδίως κατά τά τελευ-
ταία δύο ἔτη» [αναφέρεται 
στη φθορά που επέφερναν 
στα μνημεία τα στρατεύμα-
τα κατοχής]. Στην αναφορά 
γίνεται εν συνεχεία λόγος 
για τα πολύ περιορισμένα 
μέσα που διέθετε η Εφορεία 
Ακροπόλεως τότε για την 
αποκατάσταση των ζημιών 
και καταλήγει: «...Πονοῦ-
μεν καί εὐθυνόμεθα διά τά 
μνημεία τῆς Ἀκροπόλεως. 
Διά τοῦτο δέ ὀφείλομεν δι’ 
ἄλλην μίαν φοράν ἀκόμη 
νά διατρανώσωμεν τήν πε-

ποίθησίν μας, ὅτι έφ’ ὅσον δέν συγκροτείται εἰδικόν 
πολυπρόσωπον και μόνιμον συνεργείον διαρκοῦς έργα-
σίας ἐπί τῶν μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως, διευθυνόμενον 
ὑπό ὀλιγομελοῦς έπιτροπῆς τῇ συμμετοχῇ τοῦ Διευθυντοῦ 
τῆς Ἀκροπόλεως οὔτε ἡ κατάστασις πρόκειται νά βελ-
τιωθῇ ποτέ, οὔτε ἡ Ὑπηρεσία μας δύναται νά ἰσχυρίζεται 
ὅτι εἶναι είς τό ὕψος τῆς ἀποστολῆς της...».

Σε εμπιστευτικό του έγγραφο προς τη Δ/νση Αρχαιοτή-
των της 12ης Δεκεμβρίου 1959 δίνει πληροφορίες για 
την κατάσταση των μνημείων Ακροπόλεως, λόγω του 
θορύβου που έχει εγερθεί στον διεθνή τύπο περί προϊού-
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ὅτι γίνονται ἀρκετά διά τά Μνημεῖα. Ἐν τούτοις μίαν 
δυσκολωτάτην καί μεστήν εὐθυνῶν κατάστασιν δύναται 
ν’ ἀντιμετωπίσῃ μόνον μία εἰδική ὑπηρεσία προστασί-
ας τῆς Ἀκροπόλεως ἡ ὁποία νά ἐπεμβαίνῃ ἀμέσως... Αἱ 
εἰσπράξεις τῆς Ἀκροπόλεως εἶνε ἤδη ἀρκεταί νά περισώ-
σουν τά Μνημεῖα καί τόν Βράχον καί νά τόν ἐξωραΐσουν, 
ἐάν διετίθεντο μόνον πρός τόν σκοπόν αὐτόν. Ἀλλά τήν 
πρότασιν ταύτην, γενομένην, οὐδέποτε τήν ἐμελετήσαμεν 
σοβαρῶς». 

Τέλος, τον Μάιο του 1966, 
όταν τα πράγματα έχουν 
φθάσει σε δεινή κατάστα-
ση, ο Γιάννης Μηλιάδης 
προτείνει, από κοινού με τον 
Ιωάννη Τραυλό, τη σύστα-
ση ειδικής Επιτροπής που 
θα αναλάμβανε την ευθύνη 
των απαιτούμενων επεμβά-
σεων. Τονίζουν σχετικά: 
«1ον. Δέν εἶνε κατανοητή 
οὔτε χρήσιμος μία Ἐπι-
τροπή θεωρητικῆς μελέτης. 
Ἡ Ἐπιτροπή θά εἶνε ἀπο-
δοτική μόνον ὡς ὄργανον 
μελέτης καί δράσεως συγ-
χρόνως. Θά συντονίζει τήν 
δραστηριότητα ἀνεγνω-
ρισμένων εἰδικῶν ἐπιστη-
μόνων καί ἐπιστημονικῶν 
Ἱδρυμάτων, θά συγκεντρώνει τίς ἐργασίες, θά εἰσηγείται 
στό Α.Σ. [Αρχαιολογικό Συμβούλιο] καί μετά τή σχετι-
κή ἔγκριση θά ἐποπτεύει τήν ἐκτέλεση τῶν ἔργων... Μέ 
μίαν λέξιν, ἡ Ἐπιτροπή θά λειτουργῇ ὡς μοχλός, ὁ ὁποῖος 
θά κινῇ τά ζητήματα καί τό ἐνδιαφέρον γύρω ἀπό τό 
μέγα θέμα τῆς διασώσεως τῶν μνημείων Ἀκροπόλεως, 
ἀλλά συγχρόνως θά πραγματοποιῇ σωστικά ἔργα. Θά 
συγκεντρώσῃ ἁπάσας τάς προϋπαρχούσας παλαιάς μελέ-
τας, Ἑλλήνων καί ξένων, αἱ ὁποίαι εἰς τούς πλείστους 
εἶνε ἄγνωστοι, μέγα πλῆθος φωτογραφιῶν καί σχεδίων 
καί θά καταρτίσῃ ἐπιστημονικόν ἀρχεῖον, χρήσιμον καί 
διά τάς ἀκολουθούσας γενεάς... 2ον. Ἡ ἐπιτροπή πρέ-

πει νά εἶναι τριμελής καί νά ἐργασθῇ ὑπευθύνως. Πολυ-
μελεστέρα ἐπιτροπή... θα ἐπιφέρῃ διάσπασιν τῆς συλ-
λογικῆς ἐργασίας καί συνεπῶς καί τῆς εὐθύνης. Αὐτή 
εἶνε ἡ μοίρα ὅλων τῶν πολυμελῶν ἐπιτροπῶν... 3ον. Ἡ 
ἐπιτροπή... θά λογοδοτῇ ἀπευθείας εἰς τό Α.Σ. Ἡ τυχόν 
ἀναγνώρισις μεσαζόντων εἶνε ἀπαράδεκτος διότι θά 
ὑποθάλψῃ παρελκύσεις». Οι απόψεις αυτές του Μηλιά-
δη βρίσκουν απήχηση εννέα χρόνια αργότερα, το 1975, 
όταν συστήνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού η Ομάδα 
Εργασίας Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (που 

θα μετεξελιχθεί στην Επι-
τροπή Συντηρήσεως Μνη-
μείων Ακροπόλεως, τη γνω-
στή ΕΣΜΑ), με γνωμοδο-
τικές και εκτελεστικές ταυ-
τόχρονα αρμοδιότητες. O 
Γιάννης Μηλιάδης, ως πρώ-
τος πρόεδρός της, θα έχει 
καθοριστικό ρόλο στην ορ-
γάνωση των αναστηλωτι-
κών έργων και στην εγκα-
θίδρυση ποιοτικών διαδι-
κασιών εκτέλεσής τους (βλ. 
σχετικά, ομιλία του Χ. Μπού-
ρα, του Οκτωβρίου 1988, 
με τίτλο «Ο Μηλιάδης και 
η συντήρηση των μνημείων 
Ακροπόλεως» στο Αρχείο 
της ΕΣΜΑ). 

Σχετικά με την γενικότερη προστασία και ανάδειξη 
των μνημείων της Ακρόπολης
Οι σκέψεις του Γιάννη Μηλιάδη για μεγαλύτερης κλί-
μακας επεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης των μνη-
μείων της Ακρόπολης διαπνέονται από ακραιφνώς κλα-
σικιστικό, πουριστικό, πνεύμα. Ο Μηλιάδης ανήκε στη 
γενεά των αρχαιολόγων που ήσαν κατ’ ουσίαν ιστορικοί 
της τέχνης. Γι’ αυτόν κύρια αξία των μνημείων της κλα-
σικής αρχαιότητας ήταν η καλλιτεχνική και κάθε πρό-
ταση προστασίας και ανάδειξής τους συνεπαγόταν την 
ανάκτηση μιας μορφής κατά το δυνατόν πλησιέστερης 
προς την υποτιθέμενη αρχική. 

Ενδεικτικές σχετικά είναι η προτάσεις του για τη διδα-
κτική αποκατάσταση της Πινακοθήκης των Προπυλαί-
ων και την ανάδειξη της πρόσβασης στην Ακρόπολη: 
Στα τέλη του 1954 εκκενώνεται η Πινακοθήκη των Προ-
πυλαίων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό, που φύλατ-
τε εκεί η Υπηρεσία Αναστήλωσης [η οποία εκείνα τα 
χρόνια ολοκλήρωνε την αποκατάσταση της ΝΔ πτέρυ-
γας των Προπυλαίων]. Αμέσως ο Μηλιάδης σε έγγρα-
φο που αποστέλλει προς τη Δ/νσιν Αρχαιοτήτων στις 
9.12.1954 εκφράζει τις απόψεις του για τη διδακτική 
ανάδειξη αυτού του τμήμα-
τος του μνημείου: «...Νομί-
ζω ὅτι τό τμῆμα τοῦτο τῶν 
Προπυλαίων (Πινακοθή-
κη), τό ὁποῖον ἕως σήμερον 
εἶνε νεκρόν καί δέν προκα-
λεί οὐδέν ἐνδιαφέρον τοῦ 
κοινοῦ, προσφέρεται ἀφ’ 
ἑαυτοῦ πρός ἐκμετάλλευσιν 
... Ἀρκεῖ νά τό ἀξιοποιή-
σωμεν κατά τόν προσήκο-
ντα τρόπον. Πρός τοῦτο προ-
τείνω τήν στέγασιν αὐτοῦ 
(πράγμα τό ὁποῖον δέν εἶνε 
οὔτε δύσκολον, οὔτε ἰδιαι-
τέρως δαπανηρόν) καί τήν 
χρησιμοποίησίν του διά 
σκοπούς παραπλησίους –ἀς 
εἴπωμεν– τοῦ παλαιοῦ του 
προορισμοῦ. Ἐν πρώτοις θά 
εἶνε ἕνα σπάνιον δεῖγμα ἐστεγασμένου ἀρχαίου χώρου 
(ὅλα τά ἀρχαῖα ἐρείπια πλήν τοῦ Θησείου εἶνε άστεγα), 
καί τό αἴσθημα τό ὁποῖον αἰσθανόμεθα ἐντός αὐτοῦ θα 
εἶνε κάτι τό νέον. Ἐξ ἄλλου εἵς ὑπόστεγος χῶρος ἐπί τῆς 
Ἀκροπόλεως θ’ ἀποτελεῖ πάντοτε ἕνα εὐχάριστον καί 
χρήσιμον καταφύγιον διά τούς ἐπισκέπτας, οἵτινες συχνά 
καταλαμβάνονται ἐν ὑπαίθρῳ ὑπό ἀπροόπτου βροχῆς 
[αυτό ήταν εφικτό, γιατί τότε δεν υπήρχαν στην Ακρό-
πολη τα σημερινά μιλιούνια των επισκεπτών]. Πρό 
πάντων ὅμως θά χρησιμοποιήσωμεν τόν χῶρον διά νά 
συγκεντρώσωμεν ἐντός αὐτοῦ ποικίλα στοιχεῖα, τά ὁποῖα 
θά δύνανται ἐποπτικῶς ν’ ἀναπαραστήσουν τήν ἀρχαίαν, 

ἀκόμη καί τήν μεσαιωνικήν μορφήν τοῦ τόπου, καί νά 
διδάξουν τόν ἐπισκέπτην κατά τόν πλέον εὐχάριστον καί 
εὔκολον τρόπον... Οὕτω τό διαμέρισμα τοῦτο θ’ ἀποβῇ 
μία πραγματική Πινακοθήκη ἤ, ὅπως θά ἐλέγομεν σήμε-
ρον, μία ἀξιόλογος καί διδακτική διαρκής ἔκθεσις. Πρέ-
πει νά ὁμολογήσωμεν ὅτι ὁ συνήθης ἐπισκέπτης ἀπο-
κομίζει σήμερον φεύγων ἀπό τήν Ἀκρόπολιν μίαν πολύ 
ἀποσπασματικήν ἐντύπωσιν ἐκ τῶν Μνημείων, μή δυνά-
μενος νά σχηματίσῃ μίαν συνθετικήν εἰκόνα τοῦ τό-
που...» Και συνεχίζει: «...Ἡ πρότασίς μου αὕτη, συν-

δυαζόμενη μέ τήν παλαιάν 
μου πρότασιν τῆς ἀνακατα-
σκευῆς τῆς ἀναβάσεως τῶν 
κλασσικών χρόνων, ἥτις εὐ- 
τυχῶς καθημέραν συναντᾶ 
τήν εὐμένειαν περισσοτέ-
ρων ἁρμοδίων προσώπων, 
ὄχι μόνον θά διευκολύνῃ 
τήν ἄνοδον περισσοτέρων 
προσώπων, ὄχι μόνον θά 
μᾶς ἀπαλλάξῃ ὁριστικῶς 
τοῦ μωροῦ αἰτήματος τῆς 
τοποθετήσεως ἀνελκυστῆ-
ρος, ἀλλά ἐπί πλέον θά προσ-
δώσῃ ἕνα νέον ἐνδιαφέρον 
εἰς τό πρῶτον ἐπίπεδον τοῦ 
Βράχου, τό ἔξω τοῦ κυρίου 
τεμένους καί θά ἀποκατα-
στήσῃ μίαν τάξιν πραγμά-
των ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἀφα-

ντάστως πλησιέστερον πρός τό πνεύμα τοῦ κλασσικού 
τοπείου. Διότι ἀσφαλῶς μία κλίμαξ μπαρόκ, ὅπως αὐτή 
τήν ὁποίαν ἀσθμαίνοντες ἀνερχόμεθα σήμερον, δέν εἶνε 
ἡ καλυτέρα προετοιμασία διά τό ἀντίκρυσμα ἑνός κλασ-
σικού Προπύλου». 
Εξίσου ενδεικτική των κλασικιστικών πουριστικών του 
τάσεων είναι και η στάση του Μηλιάδη υπέρ της «κάθαρ-
σης» του Παρθενώνα από το μεταγενέστερο «καρκίνω-
μα» [όπως χαρακτηρίζεται] του μεσαιωνικού πύργου 
του οπισθονάου, που τη δεκαετία του 1950 θεωρούνταν 
ως «μιναρές» [πρόσφατες έρευνες του Μανώλη Κορρέ 
βέβαια έχουν αποδείξει ότι αυτός ανάγεται στις αρχές 

Γενική άποψη της Ακρόπολης από Δ. Φωτ. Ν. Κοντός, δεκαετία 1950. 
Αρχείο ΕΣΜΑ

Το νότιο πτερό του Παρθενώνα από Α. Φωτ. Δ. Χαρισιάδη, δεκαετία 1950. 
Αρχείο ΕΣΜΑ
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του 13ου αι., στις απαρχές της Λατινοκρατίας]. Η κατε-
δάφιση του μεσαιωνικού πύργου είναι αλληλένδετη με 
την πρόταση ανακατασκευής μιας μαρμάρινης, πανομοι-
ότυπης προς την αρχαία, οροφής στο δυτικό πτερό του 
Παρθενώνα. Και οι δύο αυτές επεμβάσεις προτείνονται 
για την προστασία της κατά χώραν σωζόμενης δυτικής 
ζωφόρου. Τα ζητήματα αυτά θα απασχολήσουν επανει-
λημμένα τις αρμόδιες αρχές κατά τις δύο πρώτες μετα-
πολεμικές δεκαετίες. 
Η κατεδάφιση του «μιναρέ» συζητείται σε συνεδρίαση 
του Α.Σ. την 8η Δεκεμβρίου 1953. Υπέρ της τάσσονται 
οι Αναστάσιος Ορλάνδος, Χρήστος Καρούζος και ο Γιάν-
νης Μηλιάδης, εναντίον ο 
Σπυρίδων Μαρινάτος και ο 
Γεώργιος Σωτηρίου, ενώ ο 
Διονύσιος Ζακυνθηνός προ-
τείνει, λόγω της σπουδαιό-
τητας του ζητήματος, να ζη-
τηθεί η άποψη της διεθνούς 
επιστημονικής κοινότητας, 
πρόταση που δεν γίνεται 
αποδεκτή. Κατά τη συζήτη-
ση ο Μηλιάδης τονίζει ότι 
«Ἀναμφισβητήτως ζῶμεν 
σήμερον είς περίοδον ἱστο-
ρισμοῦ, πρέπει δέ νά κάμω-
μεν τήν διάκρισιν μεταξύ 
ἐξωτερικοῦ ἱστορισμοῦ καί 
ἐσωτερικοῦ τοιούτου. Ὁ ἐσωτερικός ἱστορισμός μᾶς 
ἐπιβάλλει νά έμβαθύνωμεν είς τά πράγματα καί νά άνα-
ζητούμεν τήν οὐσίαν των καί τήν ψυχήν των, ἐάν θέλω-
μεν νά ἀντλούμεν διδάγματα άπό τήν ἱστορίαν. Ἐξετα-
ζόμενος ὑπό τό πρίσμα τοῦ ἐσωτερικοῦ ἱστορισμοῦ ὁ 
Παρθενών πρέπει νά θεωρηθῇ ὡς ἀπαράμιλλον καλλι-
τέχνημα εἰς τό ὁποῖον ἐνσαρκώνεται ἡ βούλησις ἑνός 
μεγάλου καλλιτέχνου καί μιᾶς μεγάλης ἐποχῆς. Ἡ πραγ-
ματικότης αὐτή μᾶς ἐπιβάλλει νά ἀποδώσωμεν εἰς τό 
μνημεῖον τόν ἀρχικόν του χαρακτῆρα, τόν μόνον ὁ 
ὁποῖος ἐκφράζει τήν καλλιτεχνικήν βούλησιν τῆς ἐποχῆς 
πού τό ἐδημιούργησε...» [Είναι προφανής εδώ η επιρ-
ροή του Alois Riegl και γενικότερα της Βιεννέζικης Σχο-
λής της Ιστορίας της Τέχνης, γνωστά στον Μηλιάδη από 

τις σπουδές του στη Γερμανία]. Ο Μηλιάδης δεν θεω-
ρεί «...βάσιμον τό ἐπιχείρημα περί τῆς ἰστορικῆς σημα-
σίας τοῦ μιναρέ. Ἐφ’ ὅσον οὗτος δέν ἔχει καμμίαν καλ-
λιτεχνικήν ἀξίαν, ἡ διατήρησίς του μόνον διά τήν ἱστο-
ρίαν ούδεμίαν σκοπιμότητα ἐξυπηρετεί. Διότι ἡ ἱστορία 
τῆς μορφῆς τοῦ ὅλου μνημείου ὑπάρχει είς λεπτομερῆ 
σχέδια. Εἶναι δέ γνωσταί ὅλαι αἱ λεπτομέρειαι τῶν παρα-
μορφώσεων, τάς ὁποίας ὑπέστη κατά καιρούς ἀπό μετα-
γενεστέρας προσθῆκας. Ἐφ’ ὅσον δέ τό ἐπιχείρημα τῆς 
ἱστορικότητος δέν ἴσχυσε κατά τό παρελθόν –καί ὀρθῶς 
δέν ἴσχυσε– διά νά σώσῃ ἄλλας προσθῆκας... πολύ περι-
οσότερον χαρακτηριστικάς τῆς μετατροπής τοῦ Παρθε-

νὼνος εἰς χριστιανικήν ἐκ- 
κλησίαν, κατά μείζονα λό-
γον δέν πρέπει νά ἰσχύσῃ 
σήμερον διά τήν διατήρη-
σιν τοῦ μιναρέ...» Τελικά το 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
αποφασίζει την κατεδάφι-
ση του λεγομένου μιναρέ, 
απόφαση όμως που μένει 
ανεκτέλεστη. 
Το ζήτημα της στέγασης του 
δυτικού πτερού του Παρ-
θενώνα με τα μαρμάρινα 
μέλη, που είχαν στο μετα-
ξύ λαξευτεί από τους μαρ-
μαροτεχνίτες της Υπηρεσί-

ας Αναστηλώσεως, συζητείται οριστικά στο Αρχαιο-
λογικό Συμβούλιο στις 7 Ιουλίου του 1960. Κατά τη 
συζήτηση ό Μηλιάδης, έχοντας συναίσθηση τής ευθύ-
νης του, δείλιασε μπροστά στό ενδεχόμενο μιας μαζικής 
ανακατασκευής της τεράστιας φατνωματικής οροφής 
καί αντιτάχθηκε στη σχετική πρόταση που υποστήριζε 
ο Αναστάσιος Ορλάνδος. Βασικό του επιχείρημα ήταν 
ότι η έν γένει κατάσταση των επιφανειών έδρασης των 
νέων μελών, όντας κακή, (μέ ρωγμές καί ενσωματω-
μένους σιδηρούς συνδέσμους) δέν μπορούσε νά δεχθεί 
τόσο μεγάλες καταπονήσεις. «Εἴτε γίνῃ, εἴτε δέν γίνῃ 
ἡ ἀνασύστασις τῆς ὀροφῆς τοῦ δυτικοῦ πτεροῦ» έλε-
γε, «óπωσδήποτε ἔχει πολλή ἐργασία νά γίνῃ ἐπί τοῦ 
ἀνωτάτου επιπέδου ὁλοκλήρου τοῦ μνημείου καί νομί-

ζω ὅτι ἡ ἐργασία αὐτή πρέπει νά προηγηθῇ». Τα λοιπά 
επιχειρήματα του Μηλιάδη ήταν κυρίως αισθητικά: ότι 
η ζωφόρος θα συσκοτισθεί, ότι τό νέο λευκό μάρμα-
ρο δύσκολα πατινάρεται κ.λπ. Τελειώνει τον λόγο του 
με μια αξιομνημόνευτη φράση: «Νομίζω ὅτι πρέπει νά 
ἐγκαταλείψωμεν τήν ἀφελῶς ἐγωιστικήν πρόθεσιν νά 
συμπληρώσωμεν τόν Παρθενῶνα καί νά περιορισθῶμεν 
μετριοφρόνως νά συντηρήσωμεν τόν ὑπάρχοντα. Τοῦτο 
καί ἄν δέν φέρει δόξαν, εἶναι καθῆκον». Τελικά η ανα-
κατασκευή της μαρμάρινης οροφής του οπισθονάου του 
Παρθενώνα εγκρίθηκε με μία μόνον αρνητική ψήφο, τη 
δική του. Αλλά και πάλι αυτή η απόφαση δεν εκτελέ-
στηκε (βλ. σχετικά Μαλλούχου-Tufano 1994, 19-22). 

Περί των Μαρμάρων του Παρθενώνα της Συλλογής 
Elgin του Βρετανικού Μουσείου
Τέλος, άξια παράθεσης είναι μια ρηξικέλευθη σκέψη 
και πρόταση του Γιάννη Μηλιάδη σχετικά με το ζήτημα 
της επιστροφής των λεγόμενων Ελγινείων Μαρμάρων 
στην κοιτίδα τους. Η πρόταση αυτή, που, αν εφαρμο-
ζόταν, θα επέλυε με ρεαλισμό το ακανθώδες και ουσι-
αστικό ζήτημα της διάσπασης του μοναδικού πλαστι-
κού διακόσμου του μνημείου, διατυπώνεται σε εμπι-
στευτικό έγγραφο της 28ης Ιουνίου 1961, σε μια περί-
οδο που το ζήτημα είχε και πάλι αναζωπυρωθεί. Γρά-
φει ο Μηλιάδης: «...Δέν πιστεύω ὅτι ὑπάρχει διάθε-
σις ἀποδόσεως τῶν μαρμάρων [εννοεί από βρετανικής 
πλευράς]. Πιθανόν ὅμως νά γίνουν μερικαί συζητήσεις, 
καί ἐπειδή νομίζω ὅτι τά νομικά ἐπιχειρήματα δέν εἶνε 
ἰσχυρά, τά δέ ἠθικά δέν τά προσέχει ἡ ἐποχή μας, καλόν 
θά ἦτο αἱ συζητήσεις νά στηριχθοῦν ἐπί ἐπιστημονικῆς 
βάσεως: τί θά ἦτο τό καλλίτερον διά τά ἴδια τά ἔργα, 
τήν καλλιτέραν διατήρησίν των καί τήν πληρεστέραν 
μελέτην των ὑπό τῶν ἐπιστημόνων. Παρακαλῶ νά μού 
ἐπιτραπῇ νά ὑποβάλω μίαν ἐντελῶς προσωπικήν μου 
γνώμην. Ἐάν ἡ συζήτησις διεξήγετο ἐπί τῆς ἀνωτέρω 
βάσεως, θά ἠδυνάμεθα, βλέποντες τό θέμα ἀφ’ ὑψηλοῦ, 
νά ὑποχωρήσωμεν μέχρι μιᾶς προτάσεως τοιαύτης: 
Ἐπιστρεφόμενα εἰς Ἑλλάδα τά Ἐλγίνεια Μάρμαρα θά 
ἐξηκολούθουν νά θεωρῶνται ἀγγλική ἰδιοκτησία ὑπό τήν 
αἰγίδα τῆς Ουνέσκο. Ταῦτα ἑνούμενα μετά τῶν ἰδικῶν 
μας γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος (τά ὁποῖα ὁπωσδήποτε 

θά εἶνε πάντοτε κτῆμα μας) θά ἐξετίθεντο εἰς εἰδικόν 
Μουσεῖον Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος, ὑπό κοινήν ἀγγλο-
ελληνικήν διεύθυνσιν. Τό Μουσεῖο τοῦτο θά ἦτο μονα-
δικόν εἰς τόν κόσμον καί ἡ συνύπαρξις τῶν ἔργων θά 
ὑπεβοήθη τά μέγιστα τήν μελέτην των». Ολοκληρώνο-
ντας την παράθεση των ως άνω αποσπασμάτων κειμέ-
νων δεν μπορεί κανείς να μην υπογραμμίσει, εκτός από 
το ενδιαφέρον των απόψεων που ο Γιάννης Μηλιάδης 
διατυπώνει για τα διάφορα ζητήματα που προαναφέρ-
θηκαν, τη γλαφυρότητα και τη ζωντάνια του γραπτού 
του λόγου ακόμη και σε «τυπικά» υπηρεσιακά έγγραφα. 
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Σημείωση
(*) Τα αποσπάσματα των κειμένων του Μηλιάδη, που παρα-
τίθενται στο παρόν άρθρο, προέρχονται από υπηρεσιακά 
έγγραφα, που εντοπίστηκαν, στη διάρκεια παλαιότερης έρευ-
νας της γράφουσας, στο Αρχείο της Υπηρεσίας Αναστηλώσεως 
Αρχαίων και Ιστορικών Μνημείων του τότε Υπουργείου Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων (γνωστό ως Αρχείο ΥΠΑΝ), 
το οποίο σήμερα φυλάσσεται στη Διεύθυνση Αναστηλώσεως 
του Υπουργείου Πολιτισμού. Στο άρθρο επίσης περιλαμβά-
νονται και φωτογραφίες από το Αρχείο Μηλιάδη, με ιδιόχειρες 
παρατηρήσεις του, που φυλάσσονται σήμερα στο Αρχείο της 
Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ). 
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Ο Παρθενών από ΒΔ. Carte postale, φωτ. Αννίβας, δεκαετία 1950. Στο πίσω μέρος 
φέρει ιδιόχειρη σημείωση του Γ.Μ.: «Ὁ Παρθενώνας. Μπορείτε νά τόν φανταστήτε 

κάτω ἀπό ἕνα πελώριο στέγαστρο; Φυσικά τότε δέν θά τόν στολίζουν τό γαλάζιο 
τ’ οὐρανοῦ καί τά σύννεφα». Αρχείο ΕΣΜΑ




