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A΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών

Αρχαιοτήτων (Α΄ ΕΠΚΑ), συµµετέχοντας

στον ετήσιο Ευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό για την απο-

νοµή βραβείων πολιτιστικής κληρονοµιάς «Europa

Nostra 2005», στο πλαίσιο του προγράµµατος

«Πολιτισµός» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε θέµα

την «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων γύρω από

την Ακρόπολη», διακρίθηκε ανάµεσα σε 214 συνο-

λικά συµµετοχές µε τιµητικό δίπλωµα (diploma) της

Europa Nostra στην κατηγορία «Προγράµµατα

συντήρησης/αποκατάστασης/ανάπλασης Αρχιτε-

κτονικής Κληρονοµιάς» εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα

κολακευτικά σχόλια από την κριτική επιτροπή,

τόσο για την ποιότητα του έργου, όσο και για την

άψογη παρουσίασή του.

Η απονοµή του διπλώµατος έγινε από τη Βασίλισσα

της Ισπανίας Σοφία στην Προϊσταµένη της Α΄

ΕΠΚΑ Άλκηστη Χωρέµη, κατά την ετήσια τελετή

απονοµής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Πολιτιστικής

Κληρονοµιάς, που πραγµατοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου

2006 στο Palacio Real de El Prado στη Μαδρίτη.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ Α΄ ΕΠΚΑ ΜΕ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ
ΤΗΣ ΕUROPA ΝOSTRA
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ΗΗΗΗ

Η Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως και η Υπηρεσία Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης  

σας προσκαλούν σε 

ΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΣΚΟΥΛΙΚΙ∆Η (1925-2005)

Σάββατο 25 Νοεµβρίου 2006

Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9.00 -10.00
Χαιρετισµοί

της ΕΦΑ, της ΕΣΜΑ, της ΥΣΜΑ και της Οικογένειας Θ. Σκουλικίδη

10.00-10.20
Ανδρέας Ανδρεόπουλος

Η προσφορά του Θεόδωρου Σκουλικίδη στο ΕΜΠ και στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών

10.20 -10.40
Παναγιώτα Βασιλείου

Η ερευνητική δραστηριότητα του Θεόδωρου Σκουλικίδη στη φυσικοχηµεία των υλικών

10.40-11.10
Εύη Παπακωνσταντίνου-Ζιώτη

Θεόδωρος Σκουλικίδης: 30 χρόνια πρωτοποριακή έρευνα για τη συντήρηση των µνηµείων της Ακρόπολης

11.10-11.30 ∆ιάλειµµα

11.30-12.00
Κώστας Φωτάκης

Το laser και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς

12.00-12.30
Lorenzo Lazzarini

The conservation of the stone in Venice today

12.30-13.00
Μarisa Laurenzi-Tabasso

The conservation of the stone today: critical approach and international trends

Θα ακολουθήσει δεξίωση



ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ»
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ήµερα εγκαινιάζουµε εδώ στο Κέντρο Μελε -

τών Ακροπόλεως, στο κτήριο Weiler, την

έκθεση µε τίτλο «Το Μουσείο και η Ανασκαφή», η

οποία οργανώθηκε σε συνεργασία από την Α΄ Εφο-

ρεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Α΄

ΕΠΚΑ) και τον Οργανισµό Ανέγερσης του Νέου

Μουσείου της Ακρόπολης (ΟΑΝΜΑ). Πρόκειται

για τη δεύτερη πειραµα-

τική έκθεση στο πλαίσιο

της προετοιµασίας της

οριστικής έκθεσης του

Νέου Μουσείου Ακρο-

πόλεως.

Σκοπός είναι να παρου-

σιασθεί ένα δείγµα του

τρόπου έκθεσης των ευ-

ρηµάτων της ανασκαφής

του οικοπέδου Μακρυ-

γιάννη, το µεγαλύτερο µέ-

ρος της οποίας, εκτάσεως

2.200 τ.µ., θα αποτελέσει

επιτόπιο έκθεµα µέσα

στο Μουσείο. 

H ανασκαφή για το Νέο

Μουσείο Ακροπόλεως

διενεργήθηκε µεταξύ

1997-2003 µε την επι-

στηµονική εποπτεία της

Α΄ ΕΠΚΑ, µε επικεφα-

λής τις Αρχαιολόγους

Στ. Ελευθεράτου και Ν.

Σαραγά και µε τη συµµε-

τοχή µεγάλου αριθµού

προσωπικού όλων των

ειδικοτήτων. Αποκαλύφθηκαν τα κατάλοιπα µιας

πυκνοκατοικηµένης συνοικίας της αρχαίας Αθήνας

σε επάλληλες οικοδοµικές φάσεις, µε καλλίτερα

διατηρηµένες αυτές της ύστερης αρχαιότητας.

Πρόκειται για τη συνέχεια οικοδοµηµάτων που

είχαν ανασκαφεί από την Εφορεία λίγα χρόνια

νωρίτερα, στο ανατολικό τµήµα του οικοπέδου, στο

πλαίσιο της ανασκαφής για τον σταθµό «Ακρόπολη»

του ΜΕΤΡΟ. Το σηµαντικότερο τµήµα της ανα-

σκαφής του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, που θα

διατηρηθεί ορατό και επισκέψιµο, ορίζεται από δυο

δρόµους και περιλαµβάνει κυρίως µεγάλο κτηριακό

συγκρότηµα του 7ου αι. µ.Χ. µία παλαιοχριστιανική

οικία του 5ου αι. µ.Χ. και ένα λουτρό του 3ου αι.

µ.Χ., που ήταν σε χρήση έως τον 7ο αι. µ.Χ. Είναι

προφανές, ότι έχουµε κατάλοιπα της µεταβατικής

περιόδου από την ύστε-

ρη αρχαιότητα έως τους

βυζαντινούς χρόνους.

Μετά το πέρας της ανα-

σκαφής, από το 2004 κ.ε.

το επιστηµονικό προ-

σωπικό µε επικεφαλής

την αρχαιολόγο της Εφο-

ρείας Στ. Ελευθεράτου

ασχολήθηκε µε την επε-

ξεργασία του πολυάριθ-

µου αρχαιολογικού υλι-

κού. Αποδελτιώθηκαν 300

περίπου ηµερολόγια ανα-

σκαφής, εκπονήθηκαν

300 τοπογραφικά σχέδια

και πάνω από 1000 σχέ-

δια των φάσεων των οι-

κοδοµηµάτων. Συντηρή-

θηκαν τα ευρήµατα και

καταρτίστηκαν τεύχη µε

τα σηµαντικότερα αρχαι-

ολογικά σύνολα από

οικοδοµήµατα, δεξαµε-

νές, φρέατα, τάφους κ.ά.

Είναι σχεδόν έτοιµο το

υλικό που θα παρουσια-

σθεί στη µόνιµη έκθεση στον επιτόπιο µουσειακό

χώρο, κοντά στο χώρο εύρεσής του.

Είναι σηµαντικό, ότι στο Νέο Μουσείο Ακροπό-

λεως δεν θα εκτίθενται µόνον τα κορυφαία αρι-

στουργήµατα τέχνης, είτε από τον γλυπτό διάκοσµο

των λαµπρών αρχιτεκτονηµάτων της Ακρόπολης,

είτε αναθήµατα, αλλά και τα κατάλοιπα της

αρχαίας πόλης. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε το µουσειο-
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ο Πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης αποφά-

σισε να επιστρέψει στην Ελλάδα θραύσµα

από τον λίθο VIII της βόρειας ζωφόρου του Παρθε-

νώνα. Το σπάραγµα πρέπει να αποσπάστηκε από

το µνηµείο κατά την έκρηξη του Morozini (1687)

και σε άγνωστη εποχή κατέληξε σε κάποιον αρχαιο-

πώλη, ο οποίος αφού ελείανε την πίσω επιφάνειά

του χάραξε τη λέξη «ΠΑΡ-

ΘΕΝΩΝ». Το 1871 µετα-

φέρθηκε στο Πανεπιστήµιο

της Χαϊδελβέργης. 

Το θραύσµα προέρχεται

από την κάτω δεξιά γωνία

του λίθου µε το άκρο δεξί

πόδι της µορφής 29 που

κατευθύνεται προς τα αρι-

στερά του θεατή. Σώζεται ο

ταρσός και το µεγαλύτερο

µέρος του πέλµατος µε το

σανδάλι, καθώς και το µέ-

ρος από την παρυφή του

ενδύµατος. Ανήκει στη σω-

ζόµενη τέταρτη µορφή ενός

θαλλοφόρου, του οποίου

τµήµα συνεχίζεται στον

επόµενο λίθο ΙΧ της βό-

ρειας πλευράς. Πρόκειται

για την πρώτη µορφή της

οµάδας των θαλλοφόρων της

ποµπής των Παναθηναίων,

που εικονίζονται στους επό-

µενους λίθους ΙΧ και Χ της

βόρειας πλευράς της ζωφό-

ρου. Το θραύσµα αναγνώρισε ο Αρχαιολόγος G.

Hafner (1948). 

Για πρώτη φορά γίνεται έµπρακτα αποδεκτό το

αίτηµα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθε-

νώνα στον τόπο τους, ενώ ταυτόχρονα δικαιώνονται

οι προσπάθειες που καταβάλλονται συνεχώς µε

στόχο την αποκατάσταση της ενότητας των κατα-

κερµατισµένων συστατικών του µνηµείου. Ο Πρύ-

τανης του Πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης κ.

Peter Hommelhoff δήλωσε ότι η απόφαση της πρυ-

τανείας του Πανεπιστηµίου αποτελεί αναγνώριση

της σηµασίας του Παρθενώνα για την παγκόσµια

πολιτιστική κληρονοµιά. 

Στις 4 Σεπτεµβρίου 2006 ο Υπουργός Πολιτισµού

κ. Γ. Βουλγαράκης, συνο-

δεία του Γενικού Γραµµατέα

κ. Χρ. Ζαχόπουλου, των

κυριών Π. Βασιλοπούλου,

Γεν. ∆/ντριας Αρχαιοτήτων,

Ε. Κόρκα, ∆ιευθύντριας της

∆ΙΠΚΑ, Αλκ. Χωρέµη, Προϊ-

σταµένης Α΄ ΕΠΚΑ και του

Καθηγητή ∆. Παντερµαλή,

Προέδρου του Οργανισµού

Ανέγερσης του Νέου Μου-

σείου της Ακρόπολης (ΟΑ-

ΝΜΑ) µετέβηκαν στη Γερ-

µανία προκειµένου να πα-

ραστούν στην τελετή της πα-

ράδοσης της πολύτιµης δω-

ρεάς και αφετέρου να µετα-

φέρουν στην πανεπιστη-

µιακή κοινότητα της Χαϊ-

δελβέργης την ευγνωµοσύνη

της Ελληνικής πολιτείας. 

Την ενσωµάτωση του θραύ-

σµατος στην αρχική του θέ-

ση στο Μουσείο Ακροπό-

λεως έκανε στις 5 Σεπτεµ-

βρίου 2006 ο κ. Γ. Βουλγα-

ράκης. παρουσία του Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΠΟ κ.

Χρ. Ζαχόπουλου, των ανωτέρω υπηρεσιακών παρα-

γόντων, του J. Dassin, Προέδρου του Ιδρύµατος Με-

λίνα Μερκούρη και του Άγγελου ∆εληβοριά, ∆ιευθυ-

ντού του Μπενακείου Μουσείου, ο οποίος έπαιξε

ενεργό ρόλο στην επιστροφή του θραύσµατος.
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∆ρ. Άλκηστις Χωρέµη-Σπετσιέρη, Προϊσταµένη Α΄ ΕΠΚΑ

ΣΣΣΣΤΤΤΤ

Από την τελετή ενσωµάτωσης του επιστραφέντος θραύσµατος
στη βόρεια ζωφόρο του Παρθενώνα. Άνω η Προϊσταµένη της

Ά  ΕΠΚΑ ∆ρ. Α. Χωρέµη-Σπετσιέρη, κάτω ο Υπουργός
Πολιτισµού κ. Γ. Βουλγαράκης, Μουσείο Ακροπόλεως, 

5 Σεπτεµβρίου 2006

Γενική άποψη της ανασκαφής στον χώρο 
του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως

Γενική άποψη της έκθεσης «Το Μουσείο και η ανασκαφή»
στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 75 ΧΡΟΝΩΝ
ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΣΚΣ - ΣΤΟΑ ΑΤΤΑΛΟΥ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ε ιδιαίτερη χαρά συµµετέχουµε στον εορτα-

σµό των 75 χρόνων των ανασκαφών της

Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών (ΑΣΚΣ),

της οποίας η συµβολή στην Ελληνική Αρχαιολογία

είναι µεγάλη. Χάρις στις εκτεταµένες ανασκαφές µε

δαπάνες της και των χορηγών της, αποκαλύφθηκε η

Αγορά της Αρχαίας Αθήνας, ένας µνηµειακός χώρος

µε ιδιαίτερη αρχαιολογική και ιστορική σηµασία όχι

µόνον για την Ελλάδα αλλά και για όλο τον πολιτι-

σµένο κόσµο. Πρόκειται για τον χώρο, όπου γεννή-

θηκε και λειτούργησε από τα τέλη του 6ου αι. π.Χ. η

πραγµατική δηµοκρατία, το πολίτευµα που είχε ως

βασικές αρχές την ατοµική ελευθερία και ισονοµία,

σύµφωνα µε την οποία κάθε πολίτης συµµετείχε

ενεργά στη διακυβέρνηση του τόπου είτε ως µέλος

της εκκλησίας του δήµου, είτε ως βουλευτής είτε ως

ένορκος στα δικαστήρια. Παρόλο που στα επόµενα

2500 προστέθηκαν πολλά νέα στοιχεία στην έννοια

της ∆ηµοκρατίας, οι αρχές που εκφράστηκαν τότε

συνέχισαν να εµπνέουν τον πολιτισµένο κόσµο στις

αναζητήσεις του. ∆εν είναι τυχαίο, ότι το όνοµα

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ υιοθετήθηκε και διατηρείται αναλ-

λοίωτο σε όλες τις γλώσσες.

Χάρις στην άψογη συντήρηση και ταξινόµηση των

πολυαρίθµων ευρηµάτων και του σχετικού αρχεια-

κού υλικού, η Αρχαία Αγορά αποτελεί µια σπάνια

πηγή άντλησης πληροφοριών και γνώσης για την

πολιτική και κοινωνική οργάνωση, τις εµπορικές

συναλλαγές αλλά και την καθηµερινή ζωή, τα ήθη

και έθιµα στην Αρχαία Αθήνα

Για τη φύλαξη, συντήρηση και ιδίως την παρου-

σίαση των πολυάριθµων κινητών ευρηµάτων στο

επιστηµονικό και το ευρύτερο κοινό αναστηλώθηκε

µεταξύ 1953-56 η Στοά του Αττάλου, στον άνω

όροφο της οποίας στεγάστηκαν επίσης τα εργαστή-

ρια, τα αρχεία και τα γραφεία των Αµερικανικών

ανασκαφών. Σήµερα η Στοά του Αττάλου εκτός

από Μουσείο είναι ένα εκπαιδευτικό και επιστηµο-

νικό κέντρο. Ένα πλήθος επιστηµόνων και φοιτη-

τών εκπαιδεύονται και µελετούν την ιστορία του

χώρου και των σηµαντικότατων µνηµείων, την πολι-

τική, κοινωνική διάρθρωση της Αθηναϊκής πολι-

τείας και ιδίως την καθηµερινή ζωή των αρχαίων

Αθηναίων. 

Η διαµόρφωση του χώρου σε αρχαιολογικό πάρκο

µε την κατάλληλη φύτευση και αποκατάσταση

αρχαίων οδεύσεων και διαδροµών στη 10ετία του

’60 αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί υπόδειγµα

για τις διαµορφώσεις και άλλων αρχαιολογικών

χώρων. Σηµαντική υπήρξε και η αναστήλωση του

βυζαντινού ναού των Αγίων Αποστόλων το 1956.

Το 1957 ο χώρος και το Μουσείο της Αρχαίας Αγο-

ράς παραδόθηκαν στο Ελληνικό κράτος, το οποίο

έκτοτε έχει αναλάβει τη συντήρηση, ανάδειξη και

φύλαξή τους.

Στην έκθεση που εγκαινιάζεται σήµερα µπορεί

κανείς να πάρει µιαν ιδέα για το συντελεσθέν και το

επιτελούµενο επί 75 χρόνια έργο των Αµερικανικών

ανασκαφών.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να εξάρω την άριστη και

αρµονική συνεργασία µας µε όλα τα στελέχη και

τους εργαζόµενους στις Αµερικανικές ανασκαφές

και ιδίως τον ∆ιευθυντή κ. John Camp, τους οποί-

ους ευχαριστώ θερµά γι αυτό και να τους συγχαρώ

για τη σηµαντική συµβολή τους στην Ελληνική

Αρχαιολογία.
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γραφικό πρόγραµµα, ο επισκέπτης του Νέου Μου-

σείου Ακροπόλεως, αφού θα έχει επισκεφθεί τις

αίθουσες µε τα αριστουργήµατα της αρχαϊκής, κλα-

σικής και ρωµαϊκής τέχνης, θα έχει τη δυνατότητα

να περιδιαβάσει πάνω σε ξύλινους διαδρόµους στον

χώρο της ανασκαφής, ανάµεσα στα κατάλοιπα των

διαφόρων κτηρίων και να έχει την αίσθηση ότι βρί-

σκεται σε µια γειτονιά της αρχαίας πόλης. Χάρις δε

στο κατάλληλο πληροφοριακό υλικό και την έκθεση

των κινητών ευρηµάτων κοντά στους χώρους εύρε-

σής τους, θα µπορεί να αναπλάσει τη χρήση και λει-

τουργία των κτηρίων.

Για την περιοδική έκθεση επιλέχθηκαν τα πιο αντι-

προσωπευτικά ευρήµατα, που βοηθούν στη χρονο-

λόγηση και στην αναπαράσταση της χρήσης και λει-

τουργίας των ανωτέρω ανασκαφέντων κτηρίων,

καθώς και ορισµένα γλυπτά ιδιαίτερης καλλιτεχνι-

κής ποιότητας, που µαρτυρούν για τη διατήρηση

του υψηλού επιπέδου της αττικής γλυπτικής τέχνης

την εποχή αυτή. Συνολικά παρουσιάζονται 550

αντικείµενα διαφόρων εποχών σε 12 θεµατικές ενό-

τητες, οι οποίες πλαισιωµένες µε κατάλληλο επο-

πτικό υλικό, δίνουν στον επισκέπτη µιαν ιδέα της

ζωής του πυκνοκατοικηµένου αυτού τµήµατος της

πόλης, στους ΝΑ πρόποδες της Ακρόπολης, κατά

τη µεταβατική περίοδο από την ύστερη αρχαιότητα

στη βυζαντινή εποχή. 

Οι ενότητες που παρουσιάζονται είναι οι εξής: 1.

Τα οικοδοµήµατα, 2. Τα εργαστήρια, 3. Η οικονο-

µία και το εµπόριο, 4. Τα «εγκαίνια» - θυσίες θεµε-

λίωσης, 5. Το νερό, τα πηγάδια και οι δεξαµενές, 6.

Οι λατρείες, 7. Ο φωτισµός - τα λυχνάρια, 8. Το

µαγειρείο και τα σκεύη του, 9. Ο ανδρώνας - συ-

µπόσιο, 10. Από τον κόσµο των γυναικών, 11. Από

τον κόσµο των παιδιών, 12. Οι τάφοι.

Η σειρά των εκθεσιακών ενοτήτων υπαγορεύτηκε

έως ένα βαθµό από τον προσφερόµενο χώρο, στη

δυτική αίθουσα του ισογείου του κτηρίου Weiler. Τα

υλικά που χρησιµοποιήθηκαν (επίστρωση του δαπέ-

δου µε λεπτή στρώση άµµου, ξύλινοι διάδροµοι

κίνησης, µεταλλικές προθήκες εργαστηριακού

τύπου, µεγάλο πανό µε φωτογραφίες της ανασκα-

φής), στοχεύουν στην κατά το δυνατόν απόδοση

του περιβάλλοντος της ανασκαφής, όπως προβλέ-

πεται να διαµορφωθεί µέσα στο Νέο Μουσείο.

Στον κατάλογο της έκθεσης περιλαµβάνεται πλού-

σιο πληροφοριακό υλικό για τη θέση, την ανα-

σκαφή, τα ευρήµατα. Μετά το εισαγωγικό κείµενο

κάθε θεµατικής ενότητας παρουσιάζονται εν είδει

σύντοµης καταγραφής όλα τα αντικείµενα της έκθε-

σης µε αναφορά της θέσης εύρεσής τους, φωτογρα-

φία και βιβλιογραφική τεκµηρίωση. Τα κείµενα του

καταλόγου και τις λεζάντες έγραψαν οι αρχαιολόγοι

του έργου µε επικεφαλής την Στ. Ελευθεράτου, η

οποία επωµίστηκε και την όλη επιµέλεια της έκθε-

σης και του καταλόγου.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός της έκθεσης οφείλε-

ται στην αρχιτέκτονα Ε. Σπάρτση,

Το στήσιµο έγινε από συντηρητές της Εφορείας και

του ΟΑΝΜΑ µε επικεφαλής τον ∆. Μαραζιώτη της

Α΄ ΕΠΚΑ.
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τοπογραφίας και της µορφής των µνηµείων, την

ασφαλή περιδιάβαση των επισκεπτών, την αισθη-

τική βελτίωση της βλάστησης, αλλά και την προ-

στασία του χώρου αυτού από εστίες πυρκαγιάς.

Ύστερα από µελέτη των αρχαιολογικών δεδοµένων

από το επιστηµονικό προσωπικό του έργου οριστι-

κοποιήθηκε η διαµόρφωση διαδροµών επισκέψεως

στον χώρο, οι οποίες στην πλειονότητά τους αντι-

στοιχούν σε αρχαίους δρόµους και οδεύσεις. 

Συγκεκριµένα, στο κεντρικό τµήµα της Αγοράς

αποκαταστάθηκαν: η αρχαία οδός των Παναθη-

ναίων, η ∆υτική οδός, που διέρχεται ανάµεσα στο

µνηµείο των Επωνύµων Ηρώων και τα σηµαντικό-

τερα µνηµεία της Αγοράς, όπως η Θόλος, το Βου-

λευτήριο, το Μητρώο, ο ναός του Πατρώου Απόλ-

λωνος, η Στοά του Ελευθερίου ∆ιός και άλλα, καθώς

και η Νότια οδός κατά µήκος της Μεσαίας Στοάς

που όριζε από Νότο την κεντρική πλατεία της Αγο-

ράς. Για την αποκατάσταση του αρχικού πλάτους

της οδού των Παναθηναίων, της Νότιας οδού και

των παροδίων µνηµείων έγιναν µετακινήσεις

βαρέων αρχιτεκτονικών µελών και λιθοσωρών.

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην αποκατάσταση

αρχαίων δρόµων και οδεύσεων στην περιοχή Ν∆

της Αγοράς και ∆υτικά του Αρείου Πάγου, στη

λεγόµενη Βιοτεχνική περιοχή, στον χώρο των ανα-

σκαφών Doerpfeld, καθώς και στη βόρεια πλαγιά

του Αρείου Πάγου, όπου τα λείψανα τριών φιλοσο-

φικών σχολών, οι οποίες έως πρόσφατα ήταν απρο-

σπέλαστες, λόγω της άναρχης βλάστησης. Σε 54

σηµεία έγιναν σωστικές στερεωτικές επεµβάσεις σε

κατάλοιπα τοίχων διαφόρων κτηρίων, συγκόλληση

και αποκατάσταση πήλινων αγωγών καθώς και

συντήρηση ψηφιδωτών δαπέδων συνολικής εκτά-

σεως 200 τ.µ. µε τις οδηγίες της ∆ιεύθυνσης Συντή-

ρησης του ΥΠΠΟ.

Στους ∆υτικούς πρόποδες του Αρείου Πάγου δια-

µορφώθηκαν η στενωπός Κολλυτός και στερεώθη-

καν τα εκατέρωθεν κατάλοιπα εργαστηρίων και

οικιών, ορισµένες από τις οποίες µε πολυτελή ψηφι-

δωτά. Μια ασφαλής µεταλλική σκάλα ανόδου, που

αντικατέστησε την αρχαία λαξευτή στο βράχο αλλά

επικίνδυνα ολισθηρή κλίµακα, οδηγεί στο πλάτωµα

της κορυφής του Αρείου Πάγου, όπου δηµιουργήθη-

καν µε χωµάτινη επίστρωση στενά µονοπάτια για

την εξασφάλιση εύκολης και κυρίως ασφαλούς

περιήγησης των αρχαίων λαξευµάτων.

Στο ΝΑ µέρος της Αγοράς, στην περιοχή του Ελευ-

σινίου Ιερού, έγινε αποκατάσταση των αρχαίων επι-

πέδων και των λειψάνων του ναού της ∆ήµητρας,
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να από τα σηµαντικότερα έργα του Υπουρ-

γείου Πολιτισµού, που υλοποιήθηκαν τα

τελευταία έξι χρόνια ήταν η Ενοποίηση των Αρχαι-

ολογικών Χώρων της Αθήνας. 

Απώτερος στόχος ήταν η δηµιουργία ενός εκτετα-

µένου αρχαιολογικού άλσους κατά µήκος και εκατέ-

ρωθεν του σηµαντικού οδικού άξονα των οδών ∆ιο-

νυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου, που

πεζοδροµήθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί στους επι-

σκέπτες άνετη πρόσβαση στην Ακρόπολη, αλλά και

στους αρχαιολογικούς χώρους γύρω από αυτήν. Ο

υπό ενοποίηση χώρος συνολικής εκτάσεως 1500

στρεµµάτων αρχίζει στην περιοχή Ολυµπιείου που

µέσω του πιο πάνω άξονα συνδέεται: µε τις κλιτύς

της Ακρόπολης, τους ∆υτικούς λόφους (Φιλοπάπ-

που, Πνύκας και Νυµφών), µε την Αρχαία Αγορά

και τον Άρειο Πάγο, τη Ρωµαϊκή Αγορά και την,

ευρισκόµενη ανατολικότερα, Βιβλιοθήκη Αδριανού,

καταλήγοντας στον Κεραµεικό, στα Β∆ της Ακρό-

πολης. Σε αυτή τη ζώνη επιχειρήθηκε να αποκατα-

σταθεί η συνέχεια του φυσικού περιβάλλοντος και

της αρχαίας τοπογραφίας µε παράλληλη ανάδειξη

των µνηµείων. Αυτό βέβαια ήταν έως ένα σηµείο

εφικτό, γιατί απαιτούνταν κατάργηση ή πεζοδρό-

µηση ορισµένων οδικών αρτηριών, καθώς και απαλ-

λοτριώσεις ακινήτων· διαδικασίες δαπανηρές και

χρονοβόρες. Έτσι προς το παρόν η ενοποίηση

περιορίστηκε στην εξασφάλιση άνετης πρόσβασης

και κίνησης των επισκεπτών από τον έναν χώρο

στον άλλο, χωρίς κατά το δυνατόν να συναντήσουν

τροχοφόρα. Γι’ αυτό πλην του πιο πάνω οδικού

άξονα πεζοδροµήθηκαν και άλλοι µικρότεροι δρό-

µοι, κάθετοι στον άξονα, καθώς και στην περιοχή

της Πλάκας ανάµεσα στην Αρχαία, τη Ρωµαϊκή

Αγορά και τη Βιβλιοθήκη Αδριανού. 

Τα έργα έγιναν µεταξύ 1998-2004, στο πλαίσιο του

Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ, µε αυτεπιστασία και αποσκοπούσαν

στην αποκάλυψη, συντήρηση, στερέωση και ανά-

δειξη των µνηµείων και ιδίως στη δηµιουργία δια-

δροµών, που αντιστοιχούν σε αρχαίες οδεύσεις. Με

αυτό τον τρόπο καθώς και µε την κατάλληλη

σήµανση και πληροφόρηση, κατέστη δυνατή η

κατανόηση της αρχικής µορφής και λειτουργίας των

µνηµείων καθώς και η ένταξή τους στην αρχαία

τοπογραφία της περιοχής. Παράλληλα µε την εµπε-

ριστατωµένη σήµανση, τη δηµιουργία χώρων θέασης

και καθιστικών, η επίσκεψη στους αρχαιολογικούς

χώρους έχει γίνει όχι µόνον διδακτική αλλά και ελκυ-

στική, πράγµα που διαπιστώνεται ήδη καθηµερινά

από τη σηµαντική αύξηση της επισκεψιµότητας.

Από τα έξι υποέργα που περιλαµβάνονταν στην

Ενοποίηση, τα τέσσερα βρίσκονται στο άµεσο περι-

βάλλον της Ακρόπολης, στις πλαγιές και τους πρό-

ποδες του Ιερού Βράχου και υπάγονται στην αρµο-

διότητα της Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασι-

κών Αρχαιοτήτων. Συγκεκριµένα πρόκειται για τη

Βόρεια και τη Νότια κλιτύ της Ακρόπολης, τους

∆υτικούς Λόφους (Φιλοπάππου-Πνύκας-Νυµφών),

την Αρχαία Αγορά και τον Άρειο Πάγο, τη Ρωµαϊκή

Αγορά και τη Βιβλιοθήκη Αδριανού. 

Σήµερα θα σας παρουσιάσω τις εργασίες που έγιναν

στο πλαίσιο του υποέργου «Συνολική ανάδειξη

Αρχαίας Αγοράς και Αρείου Πάγου» και αφορά

συνολική έκταση 400 στρεµµάτων, στην οποία περι-

λαµβάνονται: η Αρχαία Αγορά, οι λόφοι του Αρείου

Πάγου και του Αγοραίου Κολωνού, όπου ο ναός του

Ηφαίστου, και τµήµατα των δύο µεγάλων αρχαίων

Αθηναϊκών δήµων της Μελίτης και του Κολλυτού.

Το υποέργο υλοποιήθηκε µεταξύ 1998-2004 στο

πλαίσιο των Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ µε συνολική δαπάνη

7.650.000€. Τις εργασίες πεζοδρόµησης, διαµόρ-

φωσης πλατειών, αναµόρφωσης όψεων κτηρίων

γύρω από την Αρχαία Αγορά, καθώς και την τοπο-

θέτηση ορισµένων περιφράξεων είχε αναλάβει και

υλοποίησε η ΕΑΧΑ ΑΕ, ενώ τις καθαρώς αρχαιολο-

γικές εργασίες µέσα στον Αρχαιολογικό Χώρο πραγ-

µατοποίησε µε αυτεπιστασία η Α΄ Εφορεία Προϊ-

στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως

και η ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων.

Με επικεφαλής τις αρχαιολόγους Ε. Φωκά αρχικά

και Ν. Σαραγά και Β. Χριστοπούλου στη συνέχεια,

έγιναν εργασίες εξυγίανσης των αρχαίων µνηµείων

από την ανεπιθύµητη και άναρχη βλάστηση, επιφα-

νειακές επιχώσεις, µετακινήσεις λιθοσωρών και

µεµονωµένων εγκατασπάρτων αρχαίων, µε σκοπό

την εξασφάλιση της αναγνωσιµότητας της αρχαίας
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σθητων προθηκών, τη διαφοροποιηµένη επεξεργα-

σία στις πλάκες του δαπέδου και την ελαφρά σκου-

ρότερη απόχρωση στους τοίχους, στα σηµεία όπου

υπήρχαν οι αρχαίοι διαχωριστικοί τοίχοι. Το δάπεδο

από µωσαϊκό αντικαταστάθηκε µε µαρµάρινες πλά-

κες Καπανδριτίου. Οι νέες προθήκες σε ωχροκίτρι-

νες αποχρώσεις εναρµονίζονται µε το χώρο, ενώ

χάρις στη γυάλινη επένδυσή τους και τον κατάλ-

ληλο φωτισµό δηµιουργούν µιαν ιδιαίτερη αίσθηση

φωτεινότητας. Οι Η/Μ εγκαταστάσεις ανανεώθη-

καν, εξασφαλίστηκαν υποδοµές για την εξυπηρέ-

τηση κοινού και ατόµων

µε κινητικά προβλήµατα.

Η έκθεση έχει διατηρήσει

την παλαιά οµαδοποί-

ηση των εκθεµάτων κατά

χρονολογική σειρά και

θεµατικές ενότητες. Κάθε

µία καταλαµβάνει τον χώ-

ρο ενός «καταστήµατος»,

στο µέσον του οποίου εκ-

τίθεται σε κεντρική προ-

θήκη το πιο αντιπροσω-

πευτικό έκθεµα της ενό-

τητας. Ιδιαίτερη έµφαση

δόθηκε στο εποπτικό υλι-

κό. Τοπογραφικά σχέδια

και συνοπτικά κείµενα σε

ευµεγέθη πετάσµατα πλη-

ροφορούν τον επισκέπτη

για την τοπογραφία και τα οικοδοµήµατα της Αγο-

ράς ανά εποχές και συνδέουν τις εκτεθειµένες στις

προθήκες αρχαιότητες µε τους χώρους προέλευσής

τους. Έτσι παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της

Αγοράς από τις πρώιµες φάσεις χρήσης του χώρου,

ως νεκροταφείο, έως τους βυζαντινούς και µεταβυ-

ζαντινούς χρόνους. 

Σπουδαιότερη από τις ενότητες είναι εκείνη που

περιλαµβάνει αντικείµενα, τα οποία σχετίζονται µε

διάφορες λειτουργίες του περίφηµου δηµοκρατικού

πολιτεύµατος και γενικά µε τη δηµόσια ζωή των

Αθηναίων (κληρωτήριο, ψήφοι, δικαστικά πινάκια,

κλεψύδρα) καθώς και αντικείµενα που σχετίζονται

µε σηµαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως η στήλη της

∆ηµοκρατίας µε το ψήφισµα της Εκκλησίας του

Αθηναϊκού ∆ήµου κατά της Τυραννίας του 336

π.Χ., επιγραφές που αναφέρονται στους Περσικούς

πολέµους, όστρακα οστρακοφορίας µε χαραγµένα

τα ονόµατα σπουδαίων πολιτικών του 5ου αι. π.Χ.,

όπως ο Θεµιστοκλής, ο Κίµων, ο Περικλής κ.ά.

Πολυάριθµοι µαθητές και σπουδαστές όλων των

βαθµίδων εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξω-

τερικό επισκέπτονται καθηµερινά τον χώρο και το

Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς, όπου πραγµατοποι-

ούνται και δύο εκπαιδευ-

τικά προγράµµατα από

Αρχαιολόγους-Μουσειο-

παιδαγωγούς του Κέντρου

Εκπαιδευτικών Προγραµ-

µάτων του Υπουργείου

Πολιτισµού.

Τις παραµονές των Ολυ-

µπιακών Αγώνων κυκλο-

φόρησαν δύο µικροί οδη-

γοί, ο ένας για τον χώρο,

από την Β. Χριστοπού-

λου, και ο δεύτερος για το

Μουσείο, από τη Ν. Σα-

ραγά. Επίσης τυπώθηκαν

αφίσες και ενηµερωτικό

φυλλάδιο, ενώ γυρίστη-

καν βιντεοταινίες µικρού

µήκους.

Ο χώρος της Αρχαίας Αγοράς µε τη Στοά του Αττά-

λου, λόγω της παγκόσµιας σηµασίας του ως τόπου

γέννησης της δηµοκρατίας, επελέγη και για σύγχρο-

νες εκδηλώσεις ιστορικής σηµασίας, όπως η υπο-

γραφή της ένταξης των 25 νέων µελών στην ΕΕ, τον

Απρίλιο του 2003 και η ιδιαίτερα συγκινητική τελετή

της αφής της φλόγας των Παρολυµπιακών Αγώνων

µπροστά στον ναό του Ηφαίστου τον Σεπτέµβριο

του 2004. 

* Οµιλία στο Συµπόσιο για τον εορτασµό των 125 χρόνων της

ΑΣΚΣ και των 75 χρόνων των Ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς,

16 Σεπτεµβρίου 2006)
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του προπύλου, της Νότιας στοάς και των δύο σκε-

λών της αρχαίας οδού των Τριπόδων, που απολή-

γουν σε δυο πύλες του Υστερορρωµαϊκού Τείχους,

επί της οδού των Παναθηναίων.

Στο κυρίως µέρος της Αρχαίας Αγοράς αποκαλύ-

φθηκαν εκ νέου µε επιφανειακές αποχωµατώσεις η

πώρινη υποδοµή του βωµού του ναού του Άρεως,

του κυκλικού µνηµείου του Μονοπτέρου στα ΝΑ της

Στοάς Αττάλου και ο αγωγός κατά µήκος της ∆υτι-

κής πλευράς της οδού των Παναθηναίων, ο οποίος,

αφού συµπληρώθηκε µε νέα στοιχεία, χρησιµοποιεί-

ται για την αποστράγγιση

της οδού. Έγινε συντή-

ρηση και αποκατάσταση

µεγάλων τµηµάτων του

µεγάλου αποστραγγιστι-

κού αγωγού µε τα χτιστά

τοιχώµατα και τα µεγάλα

λίθινα καλύµµατα κατά

µήκος της δυτικής οδού.

Εκτός από τις αρχαιολο-

γικές διαµορφώσεις και

στερεώσεις έγιναν και

ορισµένα τεχνικά έργα,

όπως επισκευή υφιστάµε-

νου Η/Μ εξοπλισµού και

εγκατάσταση νέων δι-

κτύων ηλεκτροδότησης

και πυρόσβεσης σε ορι-

σµένες περιοχές του χώ-

ρου, κατασκευή µεταλλικών καλυµµάτων φρεάτων,

δεξαµενών και σιρών.

Για τον έλεγχο των εισόδων σχεδιάστηκαν από τις

αρχιτέκτονες του έργου Χρ. Παπαδηµητρίου και

Στ. Παπαθανασίου και κατασκευάστηκαν από τη

∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων δύο

νέα φυλάκια, ένα στην οδό Αποστόλου Παύλου

απέναντι από τον κινηµατογράφο Θησείο και άλλο

στη συµβολή των οδών Αρεοπαγίτου και Αποστόλου

Παύλου, απέναντι από το τρίγωνο Παρθένη.

Με την καλαίσθητη τακτοποίηση των γλυπτών και

των αρχιτεκτονικών µελών, τη βελτίωση της υφι-

σταµένης θαµνώδους και δενδρώδους βλάστησης

και τη δηµιουργία καθιστικών, η περιδιάβαση στην

Αρχαία Αγορά έγινε πολύ ελκυστική. Ιδιαίτερα

σηµαντική ήταν η ανάδειξη του ναού του Ηφαίστου

τη νύχτα µε φωτισµό ανάλογο µε των µνηµείων της

Ακρόπολης, βάσει της µελέτης του Ρ. Bideau. 

Στο Μουσείο Αρχαίας Αγοράς που, ως γνωστόν,

στεγάζεται και λειτουργεί από το 1957 στην ανα-

στηλωµένη Στοά του Αττάλου, έγινε ριζική ανακαί-

νιση της έκθεσης στη µεγάλη εσωτερική αίθουσα,

όπου στεγάζονται 1220 ποικίλα αντικείµενα από τις

Αµερικανικές ανασκαφές της Αρχαίας Αγοράς, χρο-

νολογούµενα από τη νεο-

λιθική έως τη µεταβυζα-

ντινή εποχή.

Το έργο υλοποιήθηκε

από τον Νοέµβριο του

2003 έως τον Αύγουστο

του 2004 µε χρηµατοδό-

τηση του Υπουργείου Πο-

λιτισµού, συνολικού ύψους

630.000€.

Η νέα έκθεση βασίστηκε

στη µελέτη που εκπονή-

θηκε από την αρχιτέκτονα

Α. Βοναπάρτη και την αρ-

χαιολόγο Ν. Σαραγά µε

την εποπτεία µου. Βασι-

κός στόχος ήταν ο εκσυγ-

χρονισµός της µουσεια-

κής υποδοµής, η αισθη-

τική αναβάθµιση της συλλογής και ιδίως η ανάδειξη

των εκθεµάτων και της ερµηνείας τους µε την επι-

στηµονική, αλλά εύληπτη για το ευρύτερο κοινό

πληροφόρηση, ώστε να επιτυγχάνεται και ο διδα-

κτικός χαρακτήρας της έκθεσης. 

Κεντρική ιδέα και ταυτόχρονα καινοτοµία του νέου

αρχιτεκτονικού σχεδιασµού ήταν να δηλωθεί η

κάτοψη του τµήµατος αυτού της αρχαίας στοάς µε

την υποδήλωση των µεσοτοιχιών των αρχαίων

καταστηµάτων, ώστε ο επισκέπτης να µπορεί να

καταλάβει και µέσα στον µουσειακό χώρο την αρχι-

τεκτονική διάρθρωση του κτηρίου. Αυτό κατέστη

δυνατόν µε την κατάλληλη διάταξη των νέων καλαί-

ΕΡΓΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ
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Η οδός των Παναθηναίων µετά τις εργασίες ανάδειξης
Το µνηµείο των Επωνύµων Ηρώων. Άνω: πρόπλασµα αναπαράστασης.
Κάτω: τα κατάλοιπα στην Αρχαία Αγορά µετά τις εργασίες ανάδειξης
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νώνα, τιµούµε σήµερα. Η τρίτη γενιά απαρτίστηκε

από νεαρά παιδιά, κατά τεκµήριο απόφοιτους της

Σχολής Καλών Τεχνών της Τήνου, οι περισσότεροι

από τους οποίους, όπως ο Γιώργος Παγανής, ο

Αντώνης Μπαϊµπάς, ο Θόδωρος Καγιώργης, ο Βαγ-

γέλης Καραγιώργης εξακολουθούν να δουλεύουν,

πολύπειροι πλέον, στα έργα Ακροπόλεως. ∆ίπλα

στους λιθοξόους εργάστηκαν οι βοηθοί των τεχνι-

τών, οι οποίοι έκαναν όλες τις βαριές καθόλου

καταφρονητέες βοηθητικές εργασίες, προκειµένου

να ολοκληρώνεται το ηµερήσιο πρόγραµµα στο

Ερέχθειο. Πρόκειται για τους Παρασκευά Αθανα-

σόπουλο, ∆ιονύσιο Αντωνόπουλο, Ιωάννης Γλεντή,

Θέµη Κανελλόπουλο, Γεώργιο Μαραγκό, Γιάννη

Μπεθάνη, Τζώρτζη Ξυπολιτίδη, ∆ηµήτρη Σιδηρό-

πουλο, ∆ηµήτρη Τσακίρη, Σπύρο Τσέπερη του

Γεωργίου, Σπύρο Τσέπερη του Νικολάου». 

Στη συνέχεια η οµιλήτρια αναφέρθηκε στη ζωή και

στη σταδιοδροµία ου Νίκου Σκαρή, µε βάση πληρο-

φορίες που είχε συγκεντρώσει ο Αλέκος Παπανικο-

λάου: «ο Νίκος Σκαρής ήταν ο επικεφαλής αρχιτε-

χνίτης του έργου της αποκαταστάσεως του Ερε-

χθείου και δάσκαλος όλων µας. ∆ιεκρίνετο για το

υψηλό ήθος του, την καλοσύνη και ευπροσηγορία,

τη σεµνότητα και τη µοναδική επαγγελµατική

κατάρτιση ισάξια µε αυτήν των αρχαίων τεχνιτών.

Ο Νίκος Σκαρρής έχει γεννηθεί το 1923 στον

Πύργο της Τήνου. Από 10 ετών άρχισε να µαθη-

τεύει και να εργάζεται στην τέχνη του µαρµάρου

αρχικά στο µαρµαρογλυφείο του ∆ιονυσίου Πίσσα,

στη συνέχεια δίπλα στον θείο του µαρµαρογλύπτη

Τζώρτζη Σκαρή, αργότερα στα µαρµαρογλυφεία

των αδελφών Μαραβέλια και των αδελφών Σκαρή

(το µαρµαρογλυφείο αυτό αποτέλεσε τη µεγάλη

σχολή όλων των µαρµαροτεχνιτών της Αρχαιολογι-

κής Υπηρεσίας), αργότερα µόνος του, σε δικό του

µαρµαρογλυφείο. Τα έργα του είναι πολλά και

εκτείνονται σε αρχαία, βυζαντινά και νεώτερα µνη-

µεία (µαρµάρινες διακοσµήσεις και τέµπλα ναών,

όπως Αγίου ∆ιονυσίου Ζακύνθου, µονής Οσίου

Μελετίου, ναού Σωτείρας Λυκοδήµου, ναού Αγίου

∆ηµητρίου Θεσσαλονίκης, ναού Αγίου Ανδρέα στην

Πάτρα) αλλά και διαµορφώσεις κιόνων, παραστά-

δων και επικράνων σε σύγχρονα κτήρια, όπως

εκείνο του Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου του Πει-

ραιά ή της Αρχαιολογικής Εταιρείας της Αθήνας.

Πλούσια είναι η εµπειρία του σε εργασίες στα

αρχαία µνηµεία, καθώς δούλεψε σχεδόν σε όλες τις

πιο σηµαντικές µεταπολεµικές αναστηλωτικές

επεµβάσεις: αναµαρµάρωση κοίλου Ηρωδείου, απο-

κατάσταση Ν∆ πτέρυγας Προπυλαίων, αναστή-

λωση ναού Αφαίας, αναστήλωση θεάτρου Επιδαύ-

ρου, αναστήλωση ναού Ποσειδώνος στο Σούνιο,

αναστήλωση Παρθενώνα στα µέσα της δεκαετίας

του ’50. Επανήλθε στην Ακρόπολη το 1979, όπου

εργάστηκε έως τη συνταξιοδοτησή του το 1987 ως

επικεφαλής του έργου αποκαταστάσεως του Ερε-

χθείου».  

Τις αναµνήσεις του από τη συνεργασία του µε τον

Νίκο Σκαρή αλλά και γενικότερα από τους παλαι-

ούς µαρµαράδες της Υπηρεσίας Αναστηλώσεως
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ην Τετάρτη 22 Μαρτίου 2006, σε µια ατµό-

σφαιρα γεµάτη αναµνήσεις και συγκίνηση,

τιµήθηκαν από την Ένωση Φίλων Ακροπόλεως

(ΕΦΑ), στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως, οκτώ

µαρµαροτεχνίτες των αναστηλωτικών έργων της

Ακρόπολης, που έχουν ήδη αποχωρήσει από την

ενεργό δράση ή είναι υπό συνταξιοδότηση. Πρόκει-

ται για τους Νίκο Σκαρή, επικεφαλής του έργου

αποκαταστάσεως του Ερεχθείου (1979-1987), τον

Στέλιο Καφούρο, επικεφαλής του έργου αποκατα-

στάσεως του Παρθενώνος την περίοδο 1999-2006,

τον Κοσµά Θεοτικό, επικεφαλής του έργου αποκα-

ταστάσεως των Προπυλαίων την περίοδο 1997-

2000, τον Φραντζέσκο Αλεξόπουλο, αρχιτεχνίτη

του έργου αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τους

µαρµαροτεχνίτες του ίδιου έργου Γιαννούλη Θεο-

τικό, Τζώρτζη Παπαρίδη, Ιωσήφ Αρµάο καθώς και

τον µαρµαροτεχνίτη-συντηρητή Ιάκωβο Κλάδιο.

Για το έργο και την προσωπικότητα των τιµώµενων

µαρµαροτεχνιτών µίλησαν κατά σειρά η Γενική

Γραµµατέας της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως ∆ρ.

Φ. Μαλλούχου-Tufano, o Πρόεδρος της Επιτροπής

Συντηρήσεως Μνηµείων Ακροπόλεως Οµοτ. Καθ.

Χ. Μπούρας, η ∆ιευθύντρια της Υπηρεσίας Συντή-

ρησης Μνηµείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) και υπεύθυνη

πολιτικός µηχανικός του έργου αποκαταστάσεως

των Προπυλαίων Μ. Ιωαννίδου, ο Προϊστάµενος

του έργου αποκαταστάσεως του Παρθενώνος Ν.

Τογανίδης και η Προϊσταµένη του Τοµέα Συντήρη-

σης της επιφάνειας των Μνηµείων Ακροπόλεως Ε.

Παπακωνσταντίνου-Ζιώτη.

Η Φ. Μαλλούχου-Tufano στην οµιλία της περιέ-

λαβε αποσπάσµατα από το ηµιτελές κείµενο της

απόδοσης της αναστήλωσης του Ερεχθείου, που

άφησε ο αξέχαστος αρχιτέκτονας Αλέκος Παπανι-

κολάου, τα οποία αναφέρονται στους µαρµαροτε-

χνίτες του έργου: «Οι µαρµαροτεχνίτες υπήρξαν οι

στυλοβάτες του έργου, αφού χάρις στη δική τους

φιλοπονία και επαγγελµατική δεξιότητα ολοκληρώ-

θηκε επιτυχώς το όλο εγχείρηµα.  Το εύρος της ηλι-

κίας τους εκτείνονταν σε τρεις γενιές. Η πρώτη

γενιά συµπεριέλαβε τεχνίτες µε αποδεδειγµένη

εµπειρία σε µεγάλα αναστηλωτικά έργα που εκτελέ-

στηκαν στην Ελλάδα στις δεκαετίες 1950-1970.

∆ιακρίνονταν για την επαγγελµατική τους έφεση,

την τάση για την επιµελή ολοκλήρωση της δουλειάς

και για το ήθος τους. Πρόκειται για τους Μάρκο

Σκαρή, Γεώργιο Βίδο, Γεώργιο Βουδούρη, Σταύρο

Βουδούρη, Αλέξανδρο Νικολούζο, Τζώρτζη Αλι-

µπέρτη, Μανώλη Γαϊτη, Γεώργιο Σινάνη, Παύλο

Τσολακίδη, Ιωάννη Μαρκοπουλιώτη, Νίκο Τσα-

κίρη. Πρώτος µεταξύ όλων ο Νικόλαος Σκαρής του

Ευαγγέλου, ο επικεφαλής του συνεργείου. Η δεύ-

τερη γενιά ήταν τεχνίτες, που µαθήτευσαν σε εργα-

στήρια λιθοξοϊκής και κατά περιόδους εργάστηκαν

ή µαθήτευσαν σε αναστηλωτικά έργα. ∆ιακρίνονταν

για την πολύ καλή τους επαγγελµατική κατάρτιση

και την ενασχόληση σε εργασίες εξειδικευµένης

λιθοξοϊκής τέχνης. Πρόκειται για τον Τζώρτζη

Σκαρή του Αλεξάνδρου, τον Τζώρτζη Παπαρίδη και

τον Στέλιο Καφούρο: τους δύο αυτούς τους τελευ-

ταίους, που δούλεψαν στη συνέχεια στον Παρθε-
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∆ρ. Φανή Μαλλούχου-Tufano
Προϊσταµένη Γραφείου Τεκµηρίωσης της ΥΣΜΑ, Γ.Γ. της ΕΦΑ

ΤΤΤΤ

Ο Ν. Σκαρής στη διάρκεια του έργου της αποκατάστασης του Ερεχθείου
Επίδοση τιµητικού διπλώµατος στον Ν. Σκαρή από τον Πρόεδρο της

ΕΣΜΑ Οµότ. Καθ. Χ. Μπούρα
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τίµησε τη συµβολή των µαρµαροτεχνιτών στα έργα

Ακροπόλεως, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα, ως υπεύ-

θυνη πολιτικός µηχανικός του έργου των Προπυ-

λαίων, στον τιµώµενο Κ. Θεοτικό: «Αισθάνοµαι ότι

σήµερα λόγω της θέσης µου έχω ένα πολύτιµο προ-

νόµιο. Να αποτείνω εκ µέρους όλων των εργαζοµέ-

νων στα έργα της Ακρόπολης φόρο τιµής σε µερι-

κούς από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους τους:

Τους µαρµαροτεχνίτες που συνταξιοδοτήθηκαν τα

τελευταία χρόνια ή συνταξιοδοτούνται φέτος και

αφήνουν σε µας, που θα συνεχίσουµε το έργα, την

εντολή να ακολουθήσουµε επάξια τη µεγάλη παρά-

δοση: την εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων,

έχοντας την ίδια αγάπη και ενθουσιασµό µε αυτούς

και διατηρώντας την υψηλή ποιότητα που τα ανέ-

δειξε σε πρότυπο για τις αναστηλωτικές επεµβάσεις

στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Για την ευκαιρία αυτή που µου δίνεται σήµερα θέλω

να ευχαριστήσω θερµά την Ένωση Φίλων Ακροπό-

λεως. Κυρίως όµως θέλω να την ευχαριστήσω για τη

συγκινητική πρωτοβουλία της να τιµήσει τους µαρ-

µαροτεχνίτες που συνταξιοδοτούνται, αλλά και για

το συνεχές ενδιαφέρον της για τα έργα της Ακρόπο-

λης, που εκδηλώνεται συχνά και µε διάφορους τρό-

πους. Με αρκετούς από τους µαρµαροτεχνίτες που

τιµώνται σήµερα είχα την ευκαιρία να έλθω σε

επαφή όταν ξεκίνησα, το 1975, µαζί µε άλλους

συναδέλφους µου νέους µηχανικούς να εργάζοµαι

στη Ακρόπολη. Τον καιρό εκείνο οι µαρµαροτεχνί-

τες στην Ακρόπολη ήταν πολλοί λίγοι. Οι µηχανικοί

που είχαν τότε προσληφθεί ήσαν επίσης λίγοι, πολύ

νέοι και άπειροι. Το έργο στο οποίο καλούνταν να

εργασθούν δύσκολο: η θεραπεία των προβληµάτων

των µνηµείων µας. Οι έµπειροι µαρµαροτεχνίτες

τότε, έχοντας γνώση του µαρµάρου και των µεθό-

δων κατεργασίας του, γενικές γνώσεις της αρχιτε-

κτονικής των µνηµείων, των ανυψωτικών συστηµά-

των και της διαχείρισης των µεγάλων όγκων αποδεί-

χθηκαν πολύτιµοι συνεργάτες για µας. Οι δικές µας

γνώσεις από το Πολυτεχνείο συνδυάστηκαν µε την

εµπειρία τους και σταδιακά, µε εντατική δουλειά, µε

τη συνεχή επιστηµονική συµπαράσταση και τις

κατευθύνσεις της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνη-

µείων Ακροπόλεως, προέκυψε σταδιακά η µεθοδο-

λογία των αναστηλώσεων της Ακρόπολης. Μία

µεθοδολογία που ξεκινά µε τη διάγνωση των προ-

βληµάτων των µνηµείων και συνεχίζεται µε τη δια-

δικασία αποσυναρµολόγησης, αποκατάστασης και

ανατοποθέτησης των µεγάλων όγκων µαρµάρου.

Μια µεθοδολογία που συνδέεται στενά µε την ανά-

πτυξη της έρευνας και τη χρήση της σύγχρονης

τεχνολογίας σε όλες τις φάσεις των εργασιών. ∆ου-

λεύοντας µαζί µε τους µαρµαροτεχνίτες, αποκτή-

σαµε κοινή αντίληψη των προβληµάτων των µνη-

µείων µας, αγαπήσαµε τη δουλειά µας και ανακαλύ-

ψαµε τις χαρές της: η επαφή µε τα µνηµεία της

πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, και η συναίσθηση

της προσφοράς στην αντιµετώπιση των φθορών

τους δηµιουργούν συναισθήµατα που κάνουν τη

δουλειά «έργο χαράς». 

Από τα πρώτα χρόνια στις συζητήσεις µας έµπαιναν

τα δύσκολα θέµατα της µεταφοράς της γνώσης και
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(των χρόνων του Ορλάνδου), τους οποίους είχε

γνωρίσει όταν δούλευε εκεί ως νεαρός αρχιτέκτων,

µετέφερε στο συγκινηµένο κοινό ο Χ. Μπούρας: «Η

έντεχνη µαρµαρογλυφία στη νεώτερη Αθήνα έχει

συνέχεια· έχει δηµιουργήσει παράδοση. Κάθε γενεά

µαρµαράδων παραδίδει στην επόµενη την αγάπη

για το µάρµαρο και την αξιοσύνη της αποτυπωµένη

στα µνηµεία αρχαία ή και νεώτερα, που απέκτησαν

ιστορική σηµασία. 

Από τους πρώτους Τηνιακούς µαρµαρογλύπτες,

που µπήκαν στην πειθαρχία του κλασικισµού του

προπερασµένου αιώνα, ερχόµαστε σε όσους δούλε-

ψαν στις µεγάλες αναστηλωτικές επεµβάσεις του Ν.

Μπαλάνου στην Ακρόπολη, αργότερα σ’ αυτούς

που στόλισαν µε περίτεχνες ανακατασκευές το εσω-

τερικό εκκλησιών, όπως του Αγίου ∆ηµητρίου Θεσ-

σαλονίκης και κατά τη δεκαετία του ’50 στην

πολυάνθρωπη οµάδα που πραγµατοποίησε τη στοά

του Αττάλου στην Αθηναϊκή Αγορά. Στα έργα της

∆ιεθύνσεως Αναστηλώσεως κατά την επόµενη δεκα-

ετία η συνέχεια διατηρήθηκε. Υπό τις οδηγίες του

Ορλάνδου στο Σούνιο, στην Αφαία, στο Ηρώδειο,

στο Αµφιάρειο ορισµένοι µαρµαροτεχνίτες διακρί-

θηκαν. Μερικούς από αυτούς θα τους βρούµε αργό-

τερα στον πυρήνα της οµάδας που άρχισε το 1978

τα µεγάλα έργα της Ακροπόλεως. 

Είχα την ευτυχία να γνωρίσω κάποιους από εκεί-

νους που άφησαν τότε, γύρω στο 1960, εποχή,

όπως τον πατέρα του Γιάννη Αρµπιλιά, τον «καλύ-

τερο τεχνίτη της Ελλάδος» κατά τον Ορλάνδο και

κυρίως τον Νίκο Σκαρή, εξάδελφο του τιµώµενου,

τον γνωστό τότε Νικολάκη. ∆εν είναι υπερβολή να

τον χαρακτηρίσω δάσκαλό µου, γιατί κοντά του

έµαθα άπειρα πράγµατα για το µάρµαρο, τους τρό-

πους εργασίας, τις δυσκολίες της τελικής τοποθετή-

σεως. Επρόκειτο για ένα ικανότατο και ακούραστο

άνθρωπο, δεινό σχεδιαστή και µε µεγάλες δεξιότη-

τες στην οργάνωση και στο εργοτάξιο. Αλλά ακόµα

για έναν άνθρωπο µε σπάνια καλωσύνη και τέλειο

ήθος, που συνεχώς προσέφερε, κάτω από συνθήκες

πολύ πιο δύσκολες από τις σηµερινές. 

Ο τιµώµενος Νίκος Σκαρής ήταν από τους πρώτους

που αποτέλεσαν το συνεργείο αποκαταστάσεως του

Ερεχθείου, το 1977-78. Με τις ικανότητες και την

εργατικότητά του ήταν κύριος συντελεστής της

ταχύτατης ολοκληρώσεως του έργου, ενώ εδίδαξε

στους νέους συναδέλφους του τους τρόπους δου-

λειάς µε τις προδιαγραφές που τότε καθιερώθηκαν

στην Ακρόπολη. 

Την αξιοσύνη του και την ικανότητά του να παίρνει

πρωτοβουλίες εξετίµησα αργότερα, το 1989, όταν,

µετά τη συνταξιοδότησή του, έστησε µόνος του την

έκθεση στο µικρό µουσείο γλυπτών της Μονής

Οσίου Λουκά. Η εγκεκριµένη από το Αρχαιολογικό

Συµβούλιο µελέτη προέβλεπε συγκολλήσεις,

συµπληρώσεις και αποκαταστάσεις µικρών συνόλων

µεσοβυζαντινών γλυπτών. Όλα έγιναν κατά τρόπον

απολύτως ικανοποιητικό σε χρόνο ελάχιστο. Η

απόφαση των Φίλων της Ακροπόλεως να τιµήσει

τον Νίκο Σκαρή, µαζί µε άλλους διακεκριµένους

συναδέλφους του, είναι εύστοχη και επίκαιρη».  

Στη συνέχεια της εκδήλωσης η Μ. Ιωαννίδου απο-
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ποιότητα της δουλειάς του. Από κοινού αποφασί-

σαµε µε τον αρχιτέκτονα Τάσο Τανούλα, τον Οκτώ-

βριο του 1997, να τον ορίσουµε επικεφαλής αρχιτε-

χνίτη του συνεργείου των Προπυλαίων, θέση που

κατείχε έως τη συνταξιοδότησή του. Συµµετείχε

στην αποκατάσταση των φατνωµατικών πλακών

των οροφών των Προπυλαίων και ήταν ο υπεύθυνος

µαρµαροτεχνίτης του έργου αποκαταστάσεως του

νότιου τοίχου του κεντρικού κτιρίου. Είναι αλήθεια

ότι προσπάθησα να τον πείσω να παραµείνει στο

έργο, όταν αποφασισε να συνταξιοδοτηθεί το 2000,

καθώς η τεχνική κατάρτιση και η εµπειρία του θα

ήταν πολύτιµες για τα έργα που ξεκινούσαν την

περίοδο εκείνη. ∆εν πείσθηκε να παραµείνει περισ-

σότερο. Μου δίνει ιδιαίτερη χαρά όµως κάθε φορά

που µας επισκέπτεται και εκφράζει την ικανοποίησή

του για την ανάπτυξη και την ποιότητα των εργα-

σιών που εκτελούνται σήµερα. Ελπίζω ο Κοσµάς,

αλλά και όλοι οι µαρµαροτεχνίτες που τιµώνται

σήµερα, να θυµούνται συχνά τις εµπειρίες των έργων

της Ακρόπολης και να µεταφέρουν στα εγγόνια τους

κάποιες από τις συγκινητικές στιγµές που έζησαν

εδώ. Εύχοµαι, σε όλους εµάς που µένουµε πίσω,

παλαιούς και νεώτερους εργάτες των µνηµείων µας,

να συνεχίσουµε να δουλεύουµε µε τον ενθουσιασµό

και την αγάπη που είχαν και αυτοί για τα έργα και

να αξιωθούµε, αποχωρώντας, µιάς παρόµοιας τιµη-

τικής εκδήλωσης». 

Ακολούθησε η οµιλία του Ν. Τογανίδη, ο οποίος

εξήρε την προσφορά των τιµώµενων µαρµαροτεχνι-

τών του έργου αποκαταστάσεως του Παρθενώνος,

αναφέροντας διεξοδικά τη ζωή και το έργο τους:

«Αρχίζω από τον επικεφαλής του συνεργείου του

έργου, Στέλιο Καφούρο. Με καταγωγή από ένα

άλλο Κυκλαδονήσι, τη Σαντορίνη, ο Στέλιος Κα-
φούρος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1945. Άρχισε

να εργάζεται στο µάρµαρο από ηλικία 11 ετών. Έως

τα 16 του µαθήτευσε στο µαρµαρογλυφείο του ∆ρό-

σου στα Ταµπούρια της Αναστάσεως. Μετά δού-

λεψε για 23 χρόνια στη Μεγάλη (των µαρµαράδων)

Σχολή, το µαρµαρογλυφείο των αδελφών Σκαρή.

∆ούλεψε ιδιαίτερα σε µαρµάρινες διακοσµήσεις και

τέµπλα πάµπολλων ναών (ενδεικτικά αναφέρονται

οι ναοί Άγιος Ανδρέας Πατρών, Άγιος Κωνσταντί-

νος της Οµόνοιας, Άγιος Παντελεήµων Αχαρνών,

Άγιος Θεράπων Θεσσαλονίκης, Αγία Τριάδα Θεσ-

σαλονίκης). Στην Ακρόπολη άρχισε να εργάζεται

από το 1980. Έως το 1987 απασχολήθηκε στο έργο

Αποκαταστάσεως του Ερεχθείου. Από το 1987 έως

σήµερα στο έργο αποκαταστάσεως του Παρθενώ-

νος, από το 1999 µάλιστα ως επικεφαλής του

συνεργείου των µαρµαροτεχνιτών. Συνταξιοδοτεί-

ται, δυστυχώς, εντός του τρέχοντος έτους.

∆υο άλλοι άξιοι τεχνίτες που τιµώνται σήµερα είναι

ο Τζώρτζης Παπαρίδης και ο Φρατζέσκος Αλεξό-

πουλος: Με καταγωγή από την Τήνο, ο Τζώρτζης
Παπαρίδης γεννήθηκε στο Κερατσίνι το 1945.

Συνεχίζοντας την οικογενεική παράδοση εργάστηκε

στο εργαστήριο των αδελφών Σκαρή από το 1956

έως το 1960. Στα χρόνια 1960-1965 δούλεψε στα

έργα της Υπηρεσίας Αναστηλώσεως στην Ακρό-
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της εµπειρίας της εργασίας στην Ακρόπολη στους

νεώτερους. Την εποχή εκείνη το προσωπικό στα

µνηµεία ήταν λιγοστό, και δεν µπορούσε να προ-

σληφθεί νέο µετά τη συνταξιοδότηση των παλαιών.

Έτσι η γνώση και εµπειρία των παλαιών, δεν µπο-

ρούσε να µεταφερθεί στους νεώτερους. Με την

ίδρυση της ΥΣΜΑ οι εργασίες στα µνηµεία επεκτά-

θηκαν, ενώ παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα να

προσληφθεί νέο προσωπικό. Οι απαιτήσεις µας

ήσαν αυξηµένες. Η επιτάχυνση των εργασιών στα

µνηµεία απαιτούσε συνεργάτες µε γνώσεις, αγάπη

και ενθουσιασµό για τη δουλειά, γι’ αυτό και η δια-

δικασία επιλογής ήταν αυστηρή. Η σχολή της

Τήνου στάθηκε τότε πολύτιµη δεξαµενή. Ιδιαίτερη

ήταν η χαρά όλων µας, τόσο των υπεύθυνων µηχανι-

κών αλλά και των παλαιών και έµπειρων µαρµαρο-

τεχνιτών, όταν ανάµεσα στους διαγωνιζόµενους

εµφανίζονταν νέοι απόφοιτοι µε ικανότητα στις

εργασίες του µαρµάρου αλλά και γνώσεις της αρχι-

τεκτονικής των µνηµείων, που πιστοποιούσαν το

ενδιαφέρον για το έργο. Σήµερα, στα έργα της Ακρό-

πολης απασχολούνται 90 περίπου εξειδικευµένοι

µαρµαροτεχνίτες αναστηλωτικών έργων, µία ειδικό-

τητα που κατοχυρώθηκε από την ΥΣΜΑ. Οι περισ-

σότεροι από τους νεώτερους είναι απόφοιτοι της

Σχολής της Τήνου. Η υψηλή ποιότητα των εκτε-

λούµενων έργων και οι εντατικοί ρυθµοί τους, τους

έδωσαν την δυνατότητα να εξελιχθούν και να απο-

κτήσουν την εµπειρία στην εκτέλεση ενός µεγάλου

και ειδικού αναστηλωτικού έργου. Ένα έργο που

απαιτεί δεξιοτεχνία και καλλιτεχνική ευαισθησία,

αλλά κυρίως αγάπη και αφοσίωση στο αντικείµενο.

Θα ήθελα τώρα να µιλήσω για έναν από τους τιµώ-

µενους σήµερα µαρµαροτεχνίτες, τον Κοσµά Θεο-

τικό, µε τον οποίο είχα τη χαρά να συνεργασθώ στο

έργο των Προπυλαίων: Ο Κοσµάς Θεοτικός έχει

γεννηθεί στον Πύργο της Τήνου το 1939. Μαθή-

τευσε για τρία χρόνια στο εργαστήριο του Λάζαρου

Βαλάκα στην Τήνο. Σπούδασε σχέδιο στη ∆ιπλά-

ρειο Σχολή Σχεδιαστών. Ήλθε στην Αθήνα το 1955

σε ηλικία 16 ετών, όπου δούλεψε για 9 χρόνια σκα-

λίζοντας κυρίως εικονοστάσια σε εκκλησίες, ως

συνεργάτης του µαρµαρογλυφείου Περράκη. Άνοιξε

εργαστήριο µε τα αδέλφια του και τους ανηψιούς

του. Κράτησαν το µαγαζί για 16 χρόνια ενώ για 2

χρόνια δούλεψε ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Το

διάστηµα εκείνο δίδαξε για ένα χρόνο στη Σχολή

της Τήνου. Στην Ακρόπολη προσλήφθηκε το 1987,

έµπειρος πιά µαρµαροτεχνίτης, και τοποθετήθηκε

στα Προπύλαια. Από την αρχή εντύπωση µου έκανε

η βαθειά γνώση του µαρµάρου που διέθετε, η

τεχνική κατάρτισή του, η υψηλή ποιότητα της εργα-

σίας του αλλά και το ήθος και η ηπιότητα του χαρα-

κτήρα του. ∆εν µιλούσε πολύ, κέρδιζε τον σεβασµό

των συναδέλφων του µε τη σοβαρότητα του και την
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Ο επικεφαλής του έργου αποκαταστάσεως του Παρθενώνος Στ. Καφούρος
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στηκε στο πρόγραµµα της αποκατάστασης της ανα-

τολικής όψεως του ναού µέχρι το 1997 και ειδικά

στον θριγκό, στην αποµάκρυνση των µετοπών και

στη συστηµατική συντήρηση των κιόνων. Γύρω του

συγχρόνως εκπαιδεύονταν και οι νεώτεροι συντηρη-

τές και µαρµαροτεχνίτες. Παράλληλα, στο διά-

στηµα 1992-93, συµµετείχε στις σωστικές επεµβά-

σεις για την προετοιµασία της ασφαλούς αποσυναρ-

µολόγησης και καταβίβασης της δυτικής ζωφόρου.

Από το 1995-2000 εργάστηκε στο πρωτοποριακό

πρόγραµµα της επί τόπου δοµικής στερέωσης των

κιόνων του οπισθονάου, που πραγµατοποιήθηκε µε

την εφαρµογή λεπτόρρευστων υδραυλικών ενεµά-

των ειδικά σχεδιασµένων για την πλήρωση των

εκτεταµένων ρωγµών, που διέτρεχαν τους σπονδύ-

λους και στη συνέχεια στις επεµβάσεις συντήρησης

της επιφάνειας των κιόνων. Τα τελευταία χρόνια

εργαζόταν στα αποξηλωµένα µέλη της βόρειας

πλευράς του Παρθενώνος και στον πρόναο. 

Σε όλα αυτά τα µέτωπα ήταν πάντα σε θέση να λύσει

τα δύσκολα προβλήµατα, που ανέκυπταν στην

καταπονηµένη και κατακερµατισµένη επιφάνεια

του µαρµάρου. Με λίγα λόγια και πάντα καλή διά-

θεση δίδαξε στους νεώτερους την αγάπη για τα

αρχαία µνηµεία, τον επιµελή και συστηµατικό τρόπο

εργασίας, την αριστοτεχνική χρήση των εργαλείων

και των υλικών, ώστε οι επεµβάσεις συντήρησης να

διατηρούν την αυθεντική γεωµετρία των αρχιτεκτο-

νικών µελών και όλες τις πληροφορίες και τα τεκµή-

ρια, που σώζονται στην επιφάνεια του µαρµάρου.

Εκ µέρους όλων των εργαζοµένων στον Τοµέα

Συντήρησης της ΥΣΜΑ θέλω να εκφράσω την

ευγνωµοσύνη µας για την προσφορά του και να

βεβαιώσω, ότι είναι τιµή για µας που είχαµε το προ-

νόµιο να συνεργαστούµε µαζί του. Θα παραµείνει ο

«πρώτος» µαρµαροτεχνίτης της συντήρησης και το

πρότυπο της εργασίας για τους νεώτερους που µε

αξιοσύνη συνεχίζουν σήµερα να εργάζονται στα

µνηµεία». 

Στη συνέχεια στους τιµώµενους µαρµαροτεχνίτες η

Αντιπρόεδρος της ΕΦΑ ∆ρ. Έβη Τουλούπα και ο

Πρόεδρος της ΕΣΜΑ Οµοτ. Καθ. Χ. Μπούρας επέ-

δωσαν τιµητικό δίπλωµα και αναµνηµστικά δώρα.

Η γιορτή έκλεισε µε νόστιµους µεζέδες και κρασάκι

στους φιλόξενους χώρους του κτηρίου Weiler, όπου

οι τιµηθέντες µαρµαροτεχνίτες «αγκαλιάστηκαν»

από τους συγγενείς και φίλους, κυρίως τους συνα-

δέλφους τους, που επαξίως συνεχίζουν το έργο τους.
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πολη, αρχικά στην αναµαρµάρωη του Ηρωδείου

(µαζί µε τον πατέρα του), στη συνέχεια στον Παρ-

θενώνα υπό τον Ευστάθιο Στίκα. Στην Ακρόπολη

επέστρεψε το 1979. Εντάχθηκε στο έργο της απο-

καταστάσεως του Ερεχθείου, όπου παρέµεινε µέχρι

το τέλος των εργασιών. Μετά το 1987 και µέχρι τη

συνταξιοδότησή του απασχολήθηκε στο έργο απο-

καταστάσεως του Παρθενώνα. Τήνιος και ο Φρα-
τζέσκος Αλεξόπουλος. Γεννήθηκε στον Μαρολά

το 1946 και αποφοίτησε τη Σχολή του Πύργου της

Τήνου. Μαθήτευσε αρχικά στο εργαστήριο του

Φιλιππότη στον Πύργο. Στη συνέχεια δούλεψε στο

µαρµαρογλυφείο των αδελφών Σκαρή στην Αθήνα.

Από το 1984 εργάστηκε στην Ακρόπολη στο έργο

αποκαταστάσεως του Παρθενώνα. Παράλληλα δού-

λεψε και σε επεµβάσεις στον Μακεδονικό τάφο στα

Λευκάδια Ηµαθίας (1998), στη ∆ήλο, στην Ιθώµη,

στην Καρθαία (2005). Συνταξιοδοτήθηκε εφέτος.

Οι υπόλοιποι µαρµαροτεχνίτες του έργου του Παρ-

θενώνος που σήµερα τιµώνται είναι ο Γιαννούλης

Θεοτικός και ο Ιωσήφ Αρµάος. Ο Γιαννούλης
Θεοτικός γεννήθηκε το 1936 στον Πύργο της

Τήνου. Σε ηλικία 15 ετών ήλθε στην Αθήνα, όπου

απασχολήθηκε σε διάφορες δουλειές. Μετά την

εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων

επέστρεψε στον Πύργο, όπου δούλεψε για ένα

χρόνο στο λαταµείο του µαρµάρου. Επέστρεψε

στην Αθήνα, όπου δούλεψε σε διάφορα µαρµαρο-

γλυφεία. Στη συνέχεια άνοιξε µαζί µε τα αδέλφια

του δικό του µαρµαράδικο. Στην Ακρόπολη προ-

σλήφθηκε το 1985, όπου και δούλεψε έως το 1999

στο έργο του Παρθενώνος. Τέλος, ο Ιωσήφ Αρµάος
γεννήθηκε το 1945 στην Καλλονή της Τήνου και

είναι απόφοιτος της Σχολής του Πύργου. ∆ούλεψε

για µεγάλο διάστηµα στο µαρµαρογλυφείο του Περ-

ράκη στην Αθήνα. Από το 1987 δουλεύει στην

Ακρόπολη, στο έργο αποκαταστάσεως του Παρθε-

νώνος».  

Ο οµιλίες έκλεισαν µε την αναφορά της Εύης Παπα-

κωνσταντίνου-Ζιώτη στον µαρµαροτεχνίτη-συντη-

ρητή Ιάκωβο (Γιακουµή) Κλάδιο: «Ο Γιακουµής
Κλάδιος από το 1987 εντάχθηκε στην πρώτη ολι-

γοµελή οµάδα συντήρησης της επιφάνειας των µνη-

µείων, που δηµιουργήθηκε στον Παρθενώνα. Με τις

τεχνικές γνώσεις του για το µάρµαρο και την εξαι-

ρετική ευαισθησία του συνέβαλε καθοριστικά στη

διαµόρφωση του «προγράµµατος πιλότου», που

προσδιόριζε τη µεθοδολογία και τα υλικά που µε τις

αναγκαίες προσαρµογές και εκσυγχρονισµούς εφαρ-

µόζονται µέχρι σήµερα για τη συντήρηση των αρχι-

τεκτονικών µελών στα µνηµεία Ακροπόλεως. Άνοιξε

τον δρόµο για την αρµονική συνύπαρξη και συνερ-

γασία των µαρµαροτεχνιτών µε τον «νέο», για

εκείνα τα χρόνια, κλάδο των συντηρητών. Εργά-
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Ακούγοντας τους οµιλητές: Από αριστερά διακρίνονται η Ε. Τουλούπα, οι Κ. και Γ. Θεοτικός, ο Φ. Στράτος, ο Στ. Καφούρος, 
ο Ι. Αρµάος, ο Ι. Κλάδιος και ο Φρ. Αλεξόπουλος
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Οι Ν. Σκαρής και Φρ. Αλεξόπουλος µε τον Χ. Μπούρα 
και την Ε. Τουλούπα

Ο Φρ. Αλεξόπουλος ανάµεσα στη Μ. Καφούρου, Ε. Τουµπακάρη, 
Ρ. Χριστοδουλοπούλου, Ε. Παπακωνσταντίνου (από αριστερά προς τα δεξιά)

Ο Ν. Σκαρής µε τη γυναίκα του Μαρία και τις εγγόνες του 
Νικολέτα και Σταυρούλα

Εργαζόµενοι στην αποκατάσταση του Παρθενώνος. 
Από αριστερά: Β. Ελευθερίου, Λ. Λαµπρινού, Γ. ∆αφούλης, Ε. Καρακίτσου

Μαρµαροτεχνίτες του έργου του Παρθενώνος. 
Από αριστερά: Α. Λυρίτης, Γ. Σκαλκώτος, Γ. Φιλιππούσης

Ο Ι. Αρµάος ανάµεσα στους Γ. Αγγελόπουλο, Μ. Μεντζίνη, ∆. Φώσκολο
(από αριστερά προς τα δεξιά)

Μιλώντας στην εκδήλωση. Από αριστερά: Φ. Μαλλούχου-Tufano, Ν. Τογανίδης, Ε. Παπακωνσταντίνου-Ζιώτη 

Γενική φωτογραφία των βραβευθέντων. Από αριστερά: Ε. Τουλούπα, Ν. Σκαρής, Φ. Μαλλούχου-Tufano, Φρ. Αλεξόπουλος, 
Χ. Μπούρας, Κ. Θεοτικός, Ι. Αρµάος, Ν. Τογανίδης, Γ. Θεοτικός, Στ. Καφούρος, Μ. Ιωαννίδου, Ι. Κλάδιος
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της βυζαντινής µουσικής και του ελληνικού παραδο-

σιακού δηµοτικού τραγουδιού.

Το Μουσείο Αφής ιδρύθηκε το 1984. Το 1988, µόλις

τέσσερα χρόνια µετά την ίδρυσή του, πήρε έπαινο

ως το Ευρωπαϊκό Μουσείο της χρονιάς. Είναι ένα

από τα λίγα Μουσεία του είδους του στον κόσµο.

Περιέχει κυρίως πιστά αντίγραφα από εκµαγεία

αρχαίων έργων γλυπτικής. Κάθε Σάββατο λειτουρ-

γεί εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µεγάλους και παι-

διά.

Στις 20 Μαρτίου 2006 ο Φάρος Τυφλών γιόρτασε

τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του και οργάνωσε µια

εκδήλωση στο κτήριό του στην οδό Αθηνάς 57 (κάθε-

τος της λεωφόρου Συγγρού, στάση Χρυσάκη). Ο

Πρόεδρος κ. Κ. Κολόκας έκανε αναφορά στην ιστο-

ρία του Φάρου και στη συνέχεια απονεµήθηκαν

τιµητικές πλακέτες σε όσους βοηθούν οικονοµικά

και ηθικά το έργο του Ιδρύµατος. Είναι κυρίως Υπη-

ρεσίες, Ιδρύµατα και Εταιρείες που στηρίζουν µε

πολλαπλές προσφορές, αλλά και µε τις παραγγελίες

τους, την εργασία ατόµων µε προβληµατική όραση.

Στην εκδήλωση αυτή τιµήθηκαν:

• Οι Ένοπλες ∆υνάµεις.

• Οι ∆ήµαρχοι Καλλιθέας, Αθηναίων, Πειραιώς,

Καλυβίων Θορικού για τη στήριξή τους προς τα

Εργαστήρια Βουρτσών-Σκουπών.

• Η Οργάνωση American Friends of the Blind των

ΗΠΑ, για την οικονοµική και ηθική στήριξή της

στον Φάρο.

• Το Ίδρυµα Βεργωτή, που συνέβαλε να γίνει ξενώ-

νας για άτοµα από την επαρχία και Κέντρο επιµόρ-

φωσης και Επανένταξης ατόµων µε προβλήµατα

όρασης.

• Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την µακρό-

χρονη συµπαράστασή του στο έργο του Φάρου.

• Ο Σύλλογος Ορθοδόξων Τυφλών Ελλάδος «Ορθό-

δοξη Πορεία» για το έργο που επιτελεί.

• Η Πανελλήνια Ένωση Αµφιβληστροειδών για την

µακρόχρονη προσφορά της στην πρόληψη της

τυφλότητας.

• Η Εταιρεία SIEMENS για την συµβολή της στη

δηµιουργία Σχολής Εκπαίδευσης Τυφλών Τηλεφω-

νητών το 1955, εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο

και µε την παρεχόµενη απαραίτητη τεχνολογία την

επαγγελµατική αποκατάσταση εκατοντάδων τυφλών

καθώς και την ισότιµη ένταξή τους στο εργατικό

δυναµικό της χώρας µας. 

• Η βουλευτής Επικρατείας της Ν.∆. κα Ελ. Μπερ-

νιδάκη, για την προσφορά της στην εκπαίδευση και
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νας παλιός γνώριµος, ο τυφλός Μανώλης

Κεφάκης, µου τηλεφώνησε µια µέρα, πριν

από 20 περίπου χρόνια, στο γραφείο της Εφορείας

Ακροπόλεως, ζητώντας να µάθει, εάν υπήρχε µα-

κέτα της Ακροπόλεως. Θα ήταν πολύ χρήσιµη για

τους επισκέπτες του Φάρου Τυφλών. Η µακέτα που

διέθετε ο Φάρος είχε επίπεδη επιφάνεια στην οποία

µπορούσαν να ψαύσουν τα µνηµεία του Ιερού Βρά-

χου, αλλά δεν µπορούσαν να φανταστούν τον όγκο

του Βράχου. 

Ο Κεφάκης ήταν παλιός τρόφιµος του Οίκου Τυ-

φλών (το σχολείο για τυφλά παιδιά στην Καλλιθέα),

όπου πήγαινα πριν από 50 χρόνια να διαβάζω

κάποια λογοτεχνικά κείµενα σε µεγάλα παιδιά που

είχαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Είχε επιστρέψει µετά

από σπουδές στις ΗΠΑ και φρόντιζε για την καλλί-

τερη οργάνωση του Φάρου.

Στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως υπήρχε ένα

πρόπλασµα του Ιερού Βράχου, δηµιουργία του αρχι-

τέκτονος Μανώλη Κορρέ, καθηγητή σήµερα στο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η κα Κ. Χατζηα-

σλάνη, Προϊσταµένη των Εκπαιδευτικών Προγραµ-

µάτων της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνηµείων Ακρό-

πολης, φρόντισε να κατασκευασθεί αντίγραφο του

προπλάσµατος,  κατάλληλο για την περίπτωση.

Έτσι γνώρισα τον Φάρο Τυφλών και το µικρό του

Μουσείο Αφής που έκτοτε η Ένωση Φίλων Ακροπό-

λεως προσπαθεί να πλουτίζει και να βελτιώνει.

Ο Φάρος Τυφλών είναι Σωµατείο Ιδιωτικού ∆ικαίου,

διοικείται από 11µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο και

εξυπηρετεί το σύνολο των τυφλών πανελλαδικά, µε

κύριο σκοπό την κοινωνική προσαρµογή ατόµων µε

προβλήµατα όρασης, κυρίως νεοτυφλωθέντων ατό-

µων και των οικογενειών τους.

Τυφλοί που δεν έχουν την απαραίτητη µόρφωση για

να απορροφηθούν σε άλλες δραστηριότητες απα-

σχολούνται σε εργαστήρια που παράγουν σκούπες

και βούρτσες, οι οποίες διοχετεύονται στις Ένοπλες

∆υνάµεις, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα περιφε-

ρειακά νοσοκοµεία και σε άλλους φορείς. Απασχο-

λούνται ακόµη σε µονάδα κατεργασίας µετάλλων

που εκτελεί παραγγελίες των Ενόπλων ∆υνάµεων,

της ∆ΕΗ, της Ελληνικής Βιοµηχανίας Όπλων, της

INTRACOM κ.ά. Μια ακόµη σηµαντική δράση του

Φάρου είναι ότι το 1954 ίδρυσε την πρώτη σχολή

τηλεφωνητών κι έτσι αποκαταστάθηκαν έως σήµερα

1.200 άτοµα.

Οι δραστηριότητες του Φάρου δεν σταµατούν εδώ.

Στον Φάρο λειτουργεί ειδικό εκτυπωτικό κέντρο

παραγωγής και γραφής Braille, που είναι εξοπλι-

σµένο µε µηχανήµατα τέλειου τύπου. Έτσι τυπώνο-

νται βιβλία ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, εκπαι-

δευτικά όλων των βαθµίδων, πανεπιστηµιακά συγ-

γράµµατα, νοµικοί κώδικες και µουσικές νότες.

Παράλληλα εκδίδονται τα περιοδικά ΦΑΡΟΣ και

ΑΝΕΜΗ (για παιδιά). Τµήµα εκµάθησης γραφής

και ανάγνωσης Braille λειτουργεί για νεοτυφλωθέ-

ντα άτοµα και φυσικά για τυφλούς που δεν διδάχτη-

καν στη Σχολή της Καλλιθέας.

Η δανειστική του βιβλιοθήκη µε 3.000 τίτλους

(περιλαµβάνει κείµενα αρχαίων συγγραφέων, βιβλία

επιστηµονικά, λογοτεχνικά, µουσικά) εξυπηρετεί

άτοµα σε όλο τον ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό.

Τα βιβλία ηχογραφούνται και σε κασέτες, οι οποίες

διατίθενται και σε αντίγραφα.

Ένα εργαστήριο κεραµικής και γλυπτικής δίνει τη

δυνατότητα σε άτοµα, κυρίως νεοτυφλωθέντα, ή

άλλα µε πρόσθετες αναπηρίες, να αναπτύξουν την

αφή και τις ικανότητές τους.

Ο Φάρος Τυφλών οργανώνει τµήµατα εκµάθησης

Η/Υ και δίνει έτσι τη δυνατότητα στα άτοµα µε

προβλήµατα όρασης να χρησιµοποιούν τις γνώσεις

αυτές στην εκπαίδευση και στο επάγγελµά τους

(διάβασµα εφηµερίδων, πρόσβαση στο internet). 

Από τον Φάρο Τυφλών δεν θα µπορούσε να λείπει η

µουσική εκπαίδευση. Λειτουργεί τµήµα διδασκαλίας

µουσικών οργάνων και θεωρητικών µαθηµάτων. Ιδι-

αίτερα σηµαντική είναι η χορωδία για τη διάδοση
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∆ρ. Έβη Τουλούπα, Επίτιµος Έφορος Ακροπόλεως, Αντιπρόεδρος της ΕΦΑ
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ΟΙ «ΙΛΙΑ∆ΕΣ» ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Α∆ΡΙΑΝΟΥ

τις 29 Σεπτεµβρίου 2005, το βράδυ, στον

µαγευτικό χώρο της Βιβλιοθήκης του Αδρια-

νού, µε φόντο τη φωτισµένη Ακρόπολη, δόθηκε µια

πρωτοποριακή θεατρική παράσταση από τον θεα-

τρικό οργανισµό ΟΨ της κας Κατερίνας Παπαϊα-

κώβου. Η παράσταση είχε τίτλο ΙΛΙΑ∆ΕΣ και ήταν

βασισµένη σε αποσπάσµατα από τις ΤΡΩΑ∆ΕΣ του

Ευριπίδη. 

Η Κατερίνα Παπαϊακώβου, απόφοιτη της ∆ραµατι-

κής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και της Γαλλικής

Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε µετα-

πτυχιακές σπουδές στη Σορβόννη, έχει χρόνια τώρα

αφιερωθεί σε µια προσπάθεια νέας σκηνικής προσέγ-

γισης και απόδοσης του αρχαίου δράµατος. Όπως

έχει γράψει ο Λέανδρος Πολενάκης, «αρνούµενη

κάθε είδους δυϊσµό στον χώρο της τέχνης και του

θεάτρου, όπως τον διαχωρισµό φόρµας και περιεχο-

µένου, εικόνας και ήχου, σώµατος και φωνής, η

Παπαϊακώβου µεταφράζει τις λέξεις σε φωνήµατα,

τις κινήσεις σε ήχους και το αντίστροφο, που όµως

διαθέτουν σωµατική υπόσταση, βάρος, όγκο. Βλέ-

πει πίσω από τους ήχους εικόνες. Ακροάται το

αόρατο. Καταφέρνει να µας κάνει να το “ακούµε”.

Χωρίς να προσφεύγει στην ασωτία του βλέµµατος,

που την είπαν θέαµα». Η Κατερίνα Παπαϊακώβου

διδάσκει (σε θεατρικά εργαστήρια και σχολές αλλά

και στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπι-

στηµίου Πατρών) και σκηνοθετεί. ∆ικές της, ανά-

µεσα σε άλλα, οι θεατρικές συνθέσεις (βασισµένες

σε αποσπάσµατα αρχαίων ελληνικών τραγωδιών)

«Αγρός Αίµατος», «Οψ», «Μυστική Γη», τις οποίες

έχει παρουσιάσει σε φεστιβάλ αρχαίου δράµατος

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τελευταία της

σκηνική σύνθεση οι «Ιλιάδες», επίκαιρη αντιπολε-

µική καταγγελία-κραυγή. 

Η εκδήλωση, που οργανώθηκε από την ΕΦΑ για

την ενίσχυση των σκοπών της, στέφθηκε µε µεγάλη

επιτυχία: περί τα 230 άτοµα απήλαυσαν την παρά-

σταση, που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις µε την

υψηλή ποιότητα και την αισθητική της. Ταυτό-

χρονα οι θεατές απήλαυσαν τη µαγική ατµόσφαιρα

του αρχαιολογικού χώρου της Βιβλιοθήκης Αδρια-

νού, την υποβλητικότητά του, το µοναδικό θέαµα

της φωτισµένης Ακρόπολης στο βάθος. Είναι ευτύ-

χηµα που η Βιβλιοθήκη, που κτίστηκε από τον

Αδριανό ως πυρήνας παιδείας και πολιτισµού στο

κέντρο της Αθήνας, ξαναβρήκε, για λίγες ώρες τον

περασµένο Σεπτέµβρio, µια χρήση απόλυτα συµ-

βατή µε τον αρχικό προορισµό της. Ας ελπίσουµε

ότι αυτό θα επαναληφθεί.
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την αξιοπρεπή και δυναµική της παρουσία στη

Βουλή των Ελλήνων.

• Ο κ. Π. Κουρουµπλής για τη συµβολή του στον

εκσυγχρονισµό των εργαστηρίων Βουρτσών-Σκου-

πών, την πολύτιµη προσφορά του στο αναπηρικό

κίνηµα γενικότερα και την ουσιαστική του παρουσία

στη Βουλή των Ελλήνων και στα κοινωνικά δρώµενα

της χώρας µας.

• Ο κ. Γ. Πράσσος, για την πολύχρονη και πολύτιµη

προσφορά του στον Φάρο Τυφλών 

• Οι εταιρείες FRYGOGLASS ΑΕΒΕ, ΕΛΣΑ ΑΕ

ΒSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ, ΕΒΙΟΠ-

ΤΕΜΠΟ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, ∆ΕΗ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ

ΤΕΛΕΚΟΜ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΥΡΚΑΛ και ΜΠΑΖΙΓΟΣ

ΑΒΕΕ για τη συµπαράστασή τους και την εµπιστο-

σύνη τους στο έργο της Μονάδας Κατεργασίας

Μετάλλου, που εξασφαλίζουν µε τις παραγγελίες

τους εργασία σε άτοµα µε προβλήµατα όρασης. 

Τιµητική πλακέτα απονεµήθηκε και στην ΕΝΩΣΗ

ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ για τη συµβολή της στην

οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου Αφής. Την

παρέλαβα ευχαριστώντας, ως Αντιπρόεδρος της

ΕΦΑ, και αναφέρθηκα στον παλιό µου σύνδεσµο µε

τυφλούς φίλους, που συνεχίζεται σήµερα µε την

εξαίρετη διευθύντρια κα ∆ήµητρα Ασιδέρη. ∆εν

παρέλειψα να αναφέρω την εργασία της καθ. Ισµ.

Τριάντη στην επανέκθεση του Μουσείου και του

εκµαγέα της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνηµείων

Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) κ. Ηλία Μαγκαφά σε τεχνικά

θέµατα. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να σηµειώσω ότι υπάρχουν

κάποιοι τυφλοί που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία για

την αρχαία τέχνη. Πιστεύω ότι θα µπορούσαµε να

καλλιεργήσουµε sτους διευθυντές των Μουσείων

µας την ιδέα να αφήσουν στα λίγα αυτά άτοµα να

«χαϊδέψουν» (µετά από σχολαστική καθαριότητα

βέβαια) κάποια αντικείµενα από τις συλλογές τους.

Υ.Γ. Είχε ήδη γραφτεί το παρόν άρθρο, όταν η εφη-

µερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», στο φύλλο της 20ης Οκτωβρίου

2006, δηµοσίευσε ένα άρθρο της δηµοσιογράφου

Μ. Αδαµοπούλου για την αφή των εκθεµάτων των

Μουσείων µε κεντρικό θέµα συζήτησης «Κάτω τα

χέρια από τα έργα τέχνης ή όχι και ποιες είναι οι

εναλλακτικές λύσεις».

Το άρθρο αναφέρει επιχειρήµατα και για τις δύο

περιπτώσεις βασιζόµενο στις απόψεις ∆ιευθυντών

Μουσείων, αρχαιολόγων και συντηρητών. Σηµειώ-

νει ότι µόνο στο Μουσείο Αφής του Φάρου Τυφλών

µπορεί κανείς να αγγίξει ελεύθερα και να «αισθάνε-

ται» τα αρχαία έργα τέχνης σε αντίγραφα. Καταλή-

γει λέγοντας: «Αγγίξτε υπό όρους. Το πείραµα έχει

δοκιµαστεί µε επιτυχία» και προσθέτει τις επιση-

µάνσεις της κ. Μ. Σκαλτσά, καθηγήτριας Ιστορίας

της Τέχνης και Μουσειολογίας στο Αριστοτέλειο

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης: «Τα µουσεία µπο-

ρούν να βγάλουν από τις αποθήκες τους θραύσµατα

γλυπτών και όστρακα αγγείων, ώστε να τα αγγίζει ο

κόσµος. Σηµαντικό ρόλο, όµως, παίζουν και οι

εµψυχωτές των µουσείων που καλύπτουν, µε την

παρουσία τους και τις πληροφορίες που θα δίνουν,

το κενό της αφής».  

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΦΗΣ
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ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΓΡΑΦΟΥΝ

ρεύνηση µεγάλης εκτάσεως, η οποία ασφαλώς θα

µας επιφυλάξει εκπλήξεις. Τα ευρήµατα µεταφέρο-

νται στο θαυµάσιο Αρχαιολογικό Μουσείο του

Βόλου, το οποίο µε την ευκαιρία των Ολυµπιακών

Αγώνων ανακαινίστηκε και αναµορφώθηκε. Έτσι, η

παρουσίαση των εκθεµάτων ακολουθεί τις πλέον

σύγχρονες µουσειολογικές αντιλήψεις. Στο Μου-

σείο του Βόλου, όπου ξεναγηθήκαµε στη συνεχεία

από την κα Ιντζεσίλογλου είχαµε την ευκαιρία να

θαυµάσουµε και τα παλαιά ευρήµατα του ∆ιµηνίου

(και όχι µόνον). Μετά το µεσηµεριανό φαγητό στην

παραλία του Βόλου ανεβήκαµε στην Μακρυνίτσα.

Ωραία τα αρχοντικά της, ωραία η πλατεία µε τα

πλατάνια, τα γλυκά του κουταλιού, φυρίκια κ.λπ.

αλλά για να φθάσεις ώς εκεί πρέπει ν’ αναµετρηθείς

µε τις ατέλειωτες «µπουτίκ σουβενίρ» που σε

πολιορκούν και από τις δύο µεριές της κεντρικής

οδού!

Την Κυριακή πρωΐ είδαµε

άλλα αξιοθέατα του Βό-

λου, όπως το Λαογραφικό

Κέντρο του Κίτσου Μα-

κρή, που στεγάζεται στο

σπίτι όπου έζησε µε τη

σύζυγό του Κυβέλη, η

οποία µε πολλή αγάπη

µας µίλησε για τον άνδρα

της και µας έδειξε τις

συλλογές τους. Στη συ-

νέχεια επισκεφθήκαµε

την εκκλησία του νοσο-

κοµείου του Βόλου µε τις τοιχογραφίες του Γουνα-

ρόπουλου. Λίγα βήµατα παρά κάτω, στην παραλία,

περιεργαστήκαµε την αναπαράσταση δύο νεολιθι-

κών οικίσκων.

Το πρόγραµµα συνεχίστηκε µε µετάβαση στις

Μηλιές του Πηλίου, όπου επισκεφθήκαµε τη µικρή

αλλά περιεκτικότατη λαογραφική συλλογή, που

έχουν επιµεληθεί η Φαίη και ο Κώστας Σταµάτης

καθώς και την Εκκλησία των Παµµεγίστων Ταξιαρ-

χών, ανακαινισµένη το 1741 µε ωραίο ξυλόγλυπτο

τέµπλο ηπειρωτικής τεχνοτροπίας και πολύ ενδια-

φέρουσες τοιχογραφίες, ιδίως στον νάρθηκα. Το

µεσηµέρι γευµατίσαµε στην παραλία Καλά Νερά.

Συνεχίσαµε προς το Τρίκερι µε µία στάση στην

Αργαλαστή, για να επισκεφθούµε τη Μονή Αγίου

Νικολάου Πάου του 18ου αιώνα, όπου µάλλον απο-

γοητευθήκαµε από την αρκετά ακαλαίσθητη συντή-

ρηση του καθολικού της καθώς και από την ανακα-

τασκευή των κελλιών της από το Πανεπιστήµιο

Θεσσαλίας. Η διαδροµή προς Τρίκερι είναι γραφι-

κότατη. Το ίδιο το Τρίκερι όµως δεν διατηρεί πλέον

τίποτα από το παραδοσιακό αιγαιοπελαγίτικο

χρώµα που παρουσίαζε προ δεκαετίας, περισσεύουν

οι πολυκατοικίες και ο «πολιτισµός»! Μετά από µία

σύντοµη επίσκεψη στο επίνειό του, την Αγία Κυ-

ριακή, επιστρέψαµε στο Βόλο, όπου γευµατίσαµε

στα γνωστά µας πλέον ουζάδικα.

Τη ∆ευτέρα πρωΐ αναχωρήσαµε για τη Νέα Αγχίαλο

ή Φθιώτιδες Θήβες, όπως ήταν γνωστή από τον 2ο

αιώνα µ.Χ. Εκεί µας περίµενε ο αρχαιολόγος της

7ης Εφορείας Βυζαντι-

νών Αρχαιοτήτων κ. Πα-

σχάλης Σταντζάρης, ο

οποίος µας ξενάγησε στα

πολλά και σηµαντικά µνη-

µεία της παλαιοχριστια-

νικής εποχής, τις περί-

φηµες βασιλικές και τα

άλλα δηµόσια κτίρια µε

πλούσιο διάκοσµο από

µαρµάρινα γλυπτά, ψηφι-

δωτά δαπέδων κ.λπ. Θα

είχαµε µείνει περισσό-

τερη ώρα εκεί, άλλα µας

περίµεναν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλµυρού,

που πρόσφατα άνοιξε. Το Μουσείο, στο οποίο µας

ξενάγησε η αρχαιολόγος της ΙΓ΄ ΕΠΚΑ κα Ζωή Μα-

λακασιώτη, στεγάζεται σ’ ένα νεοκλασσικό κτίριο

και περιλαµβάνει ευρήµατα από το τµήµα της Θεσ-

σαλίας, που ονοµαζόταν στους ιστορικούς χρόνους

Αχαΐα Φθιώτιδα. 

Το τελευταίο γεύµα της εκδροµής πριν επιστρέ-

ψουµε στην Αθήνα έγινε στην παραλία του Καραβό-

µυλου, στο γνωστό ψαράδικο. 

Και του χρόνου µε υγεία !

Μαρία Χωραφά
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Ο Henry Miller στην Ακρόπολη

Ο Αµερικάνος συγγραφέας Henry Miller ήρθε για

πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1939, όταν τα σύν-

νεφα του πολέµου µαζεύονταν κίολας πάνω από την

Ευρώπη.

Ήταν ένα πνεύµα ελεύθερο και ανεξάρτητο, συγ-

χρόνως όµως ήταν ροµαντικός και ευαίσθητος.

Ήθελε να παρατηρεί και να γνωρίζει τα πάντα γύρω

του, αλλά και να τα αµφισβητεί, από µιά θέση απο-

στασιοποηµένη, ίσως και αρνητική. Γοητευµένος

από το ελληνικό φως, αυτήν τη διαφάνεια που τον

περιέβαλλε, δεν άργησε να γνωριστεί και να δεθεί

µε τους ανθρώπους του πνεύµατος σ’ αυτήν την

προπολεµική Αθήνα – Σεφέρη, Τσάτσο, Γκίκα,

Κατσίµπαλη κ.ά. Προϊόν αυτής της ελληνικής

εµπειρίας ήταν το βιβλίο που εξέδωσε αργότερα

στην Αµερική, ο «Κολοσσός του Μαρουσίου» -

1941. Από το καράβι που τον άφησε στον Πειραιά

ανέβηκε κατ’ ευθείαν στην Ακρόπολη, µέσα σε µια

ζέστη αποπνικτική. Ξαναπήγε ωστόσο και τις επό-

µενες µέρες... 

«Τα πρωϊνά συνήθως περπατούσα µέχρι την Ακρό-

πολη. Μου αρέσει περισσότερο η βάση της Ακρό-

πολης από την ίδια την Ακρόπολη. Μου αρέσουν οι

χαµοκέλες, η σύγχυση, η διάβρωση, το αναρχικό

ύφος του τοπίου. Οι αρχαιολόγοι έχουν καταστρέ-

ψει τον τόπο: έχουν ανασκάψει µεγάλα κοµµάτια

γης µε σκοπό να αποκαλύψουν ένα σωρό αρχαία

αποµεινάρια που θα κρυφτούν στα µουσεία. Ολό-

κληρη η βάση της Ακρόπολης µοιάζει όλο και

περισσότερο µε ηφαιστειακό κρατήρα, στον οποίο

τα αξιαγάπητα χέρια των αρχαιολόγων άνοιξαν

νεκροταφεία τέχνης. Ο τουρίστας έρχεται και κοι-

τάζει αυτά τα ερείπια, αυτές τις επιστηµονικά κατα-

σκευασµένες κοίτες λάβας µε υγρά µάτια. Ο ζωντα-

νός Έλληνας περιφέρεται απαρατήρητος ή µπορεί

και να θεωρείται παρείσακτος».

Τον επόµενο χρόνο, από τη δεύτερη επίσκεψή του

στην Αθήνα:

«Τα πρώτα πράγµατα που µε εξέπληξαν ήταν τα

µικρά βυζαντινά εκκλησάκια. Ιδιαίτερα ένα, βυθι-

σµένο στο έδαφος, που είναι το σωστό µέγεθος για

το ανθρώπινο προσκύνηµα. Ακόµα και τα καινούρ-

για δηµόσια κτίρια στην οδό Πανεπιστηµίου µου

αρέσουν για τον ίδιο λόγο, Οµοίως και στην Ακρό-

πολη –οι µικροί ναοί– πολύτιµοι λίθοι. Ενώ ο Παρ-

θενώνας µε αφήνει ασυγκίνητο. Είναι βλακεία που

το λέω, αλλά προτιµώ το Θησείο. Μου αρέσει το

χοντρόκουτο µεγεθός του. Εδώ είµαι στο σπίτι µου.

Ο Παρθενώνας σε αποκλείει, ίσως ακόµα περισσό-

τερο µε την τελειότητά του παρά µε το µέγεθός του.

Μου αρέσει καλύτερα από µεγάλη απόσταση –από

το Έδεµ, για παράδειγµα– εκείνη η πρώτη µατιά

που ρίχνεις µόλις στρίψεις τον δρόµο. Από αυτή την

απόσταση είναι ένα διαµάντι».

Ντίνα Κουρούκλη

Η εκδροµή της ΕΦΑ του 2006

Η καθιερωµένη ετήσια εκδροµή των «Φίλων» πραγ-

µατοποιήθηκε από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου στους

νοµούς Μαγνησίας και Φθιώτιδας. Ξεκινήσαµε το

µεσηµέρι της Παρασκευής µε ήλιο και φθάσαµε το

βράδυ στον Βόλο µε αστραπόβροντα και καταιγίδα.

Μας αποζηµίωσε όµως ένα δείπνο στα παραδο-

σιακά ουζάδικα της παραλίας

Το Σάββατο πρωΐ, ευτυχώς µε καλό καιρό, κατευ-

θυνθήκαµε στο ∆ιµήνι, όπου µας υποδέχθηκε η

Προϊσταµένη της ΙΓ΄ ΕΠΚΑ κα Αργυρούλα Ιντζεσί-

λογλου. Η ίδια µαζί µε την αρχαιολόγο της εφο-

ρείας κα Σταµατία Αλεξάνδρου µας ξενάγησαν στη

νεολιθική ακρόπολη µε τους έξι περιβόλους και

στον θολωτό µυκηναϊκό τάφο, τον γνωστό ως Λαµιό-

σπιτο. Ιδιαίτερη εντύπωση µας προκάλεσε ο µυκη-

ναϊκός οικισµός, που τώρα ανασκάπτεται. Ο οικι-

σµός βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση και ταυ-

τίζεται µε τη µυθική Ιωλκό. Εκεί έχουν βρεθεί δρό-

µοι, σπίτια και τα θεµέλια ενός µεγάλου µυκηναϊκού

µεγάρου. Για τον εντοπισµό του οικισµού και κατά

την ανασκαφή του διενεργήθηκαν γεωφυσικές δια-

σκοπήσεις από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπου-

δών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας Κρή-

της: µε ένα είδος µαγνητικού τοµογράφου οι ειδικοί

καταγράφουν τη σύσταση του εδάφους σε βάθος

µερικών µέτρων και έτσι ανιχνεύεται η ύπαρξη

θεµελίων, τοίχων κ.λπ. ∆υστυχώς το εγχείρηµα αυτό

είναι πολύ δαπανηρό και υπολείπεται ακόµα η εξε-

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΓΡΑΦΟΥΝ
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Αναµνηστική φωτογραφία εκδροµέων της ΕΦΑ στην είσοδο 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου
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Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΦΙΛΩΝ»

15 Φεβρουαρίου: ∆ιάλεξη του κ. Α. Μάντη, Προϊ-

σταµένου της ΛΖ΄ ΕΠΚΑ, για τον κ. Humphrey Payne,

τον Άγγλο αρχαιολόγο, που άφησε µεγάλο έργο για

τα γλυπτά της Ακρόπολης.

22 Μαρτίου: Πραγµατοποιήθηκε η Γενική Συνέ-

λευση των µελών της ΕΦΑ. Μετά το πέρας της

συνέλευσης ακολούθησε η γιορτή βράβευσης των

µαρµαροτεχνιτών των έργων Ακροπόλεως που

συνταξιοδοτούνται, η οποία περιγράφεται σε ξεχω-

ριστό άρθρο στο τεύχος αυτό του «Ανθεµίου».

26 Απριλίου: Οµιλία του ∆ρα Α. Τανούλα, Προϊ-

σταµένου του έργου αναστήλωσης των Προπυλαίων

και κύριου µελετητή του µνηµείου, για τον µεγάλο

αρχιτέκτονα και µελετητή της Ακρόπολης William

Bell Dinsmoor. 

Η διάλεξη αυτή, όπως και εκείνες για τον Wilhelm

Doerpfeld από τον Μανώλη Κορρέ και τον Humphrey

Payne από τον Αλ. Μάντη, θα περιληφθούν στον

δεύτερο τόµο της σειράς «Πρόσωπα της Ακρόπο-

λης», η οποία βασίζεται σε διαλέξεις αφιερωµένες

σε πρόσωπα που µε τη ζωή τους και το έργο τους

µελέτησαν, ανέδειξαν, διαχειρίστηκαν ή και µε

οποιοδήποτε τρόπο επηρέασαν τα µνηµεία της

Ακρόπολης στα νεώτερα χρόνια, µετά τη δηµιουρ-

γία του νεοελληνικού κράτους.

24 Μαΐου: Πραγµατοποιήθηκε η καθιερωµένη

πλέον κατ’ έτος οµιλία του Οµότιµου Καθηγητή

ΕΜΠ Χ. Μπούρα, Προέδρου της ΕΣΜΑ, µε θέµα

«Τα έργα Ακροπόλεως κατά το 2005». Η οµιλία

δηµοσιεύθηκε στο 6ο τεύχος « Ενηµερωτικές ειδή-

σεις από την αναστήλωση των µνηµείων της Ακρό-

πολης» της ΥΣΜΑ, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιού-

λιο του 2006. Το πρωί της ίδιας ηµέρας τα µέλη της

ΕΦΑ επισκέφθηκαν την Ακρόπολη, όπου ενηµερώ-

θηκαν για την πρόοδο των έργων και ξεναγήθηκαν

από τους υπεύθυνους µηχανικούς.

23-26 Ιουνίου: Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επι-

τυχία η ετήσια εκδροµή µας, που φέτος είχε προορι-

σµό τη Μαγνησία. Για την εκδροµή αυτή γράφει,

στη στήλη «Οι Φίλοι µας γράφουν», το µέλος µας

κα Μ. Χωραφά.

Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΦΙΛΩΝ» Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΦΙΛΩΝ»Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΦΙΛΩΝ»
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005
29 Σεπτεµβρίου: Στον µαγευτικό χώρο της Βιβλιοθή-

κης του Αδριανού, µε φόντο τη φωτισµένη Ακρόπολη,

δόθηκε µια πρωτοποριακή, υψηλής ποιότητας και

αισθητικής, θεατρική παράσταση από το θεατρικό

σχήµα ΟΨ της κας Κατερίνας Παπαϊακώβου. Η

παράσταση είχε τίτλο ΙΛΙΑ∆ΕΣ, και ήταν βασισµένη

σε αποσπάσµατα από τις ΤΡΩΑ∆ΕΣ του Ευριπίδη.

Η εκδήλωση, που οργανώθηκε από την ΕΦΑ για

την ενίσχυση των σκοπών της, στέφθηκε µε µεγάλη

επιτυχία: την παράσταση, που άφησε τις καλύτερες

εντυπώσεις, παρακολούθησαν περί τα 230 άτοµα.

19 Οκτωβρίου: Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο

και το ανακαινισµένο Μουσείο του Κεραµεικού.

Στον πανέµορφο και σηµαντικότατο αυτό χώρο,

ξεναγηθήκαµε από την αρχαιολόγο της αρµόδιας Γ΄

ΕΠΚΑ κα Γιάννα ∆ρακωτού.

23 Νοεµβρίου: Επίσκεψη στη συλλογή Χαλκών του

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Εκεί ξεναγηθή-

καµε από την Αντιπρόεδρό µας κα Έβη Τουλούπα,

που µε τον απλό και γλαφυρό της λόγο παρέδωσε

µαθήµατα αρχαίας ελληνικής γλυπτικής.

14 ∆εκεµβρίου: ∆ιάλεξη για τον µεγάλο µελετητή

των Μνηµείων Ακροπόλεως κατά τον 19ο αιώνα,

τον αρχιτέκτονα Wilhelm Doerpfeld, από τον επί-

σης σπουδαίο µελετητή των µνηµείων σήµερα,

Καθηγητή ΕΜΠ κ. Μανώλη Κορρέ.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2006
11 Ιανουαρίου: Επίσκεψη στο Μουσείο Γ. Γουναρό-

πουλου του ∆ήµου Ζωγράφου, όπου µε ξεναγό τη

Γενική Γραµµατέα µας και Προϊσταµένη του Τοµέα

Τεκµηρίωσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνη-

µείων Ακρόπολης ∆ρα Φανή Μαλλούχου-Tufano

είδαµε την έκθεση «Τριάντα χρόνια αναστηλωτικές

εργασίες στην Ακρόπολη» και τη µόνιµη έκθεση του

Μουσείου µε προσωπικά αντικείµενα και πίνακες

του ζωγράφου Γ. Γουναρόπουλου. Την ίδια ηµέρα

πραγµατοποιήθηκε η διάλεξη του Οµότιµου Καθη-

γητή κ. Χ. Μπούρα, Προέδρου της ΕΣΜΑ, µε θέµα

«Αρχές, διαδικασίες και µεθοδολογία της επέµβα-

σης στα µνηµεία Ακροπόλεως».

Ο Πρόεδρος της ΕΦΑ κ. Μ. Νειάδας (άνω) και ο Ταµίας
κ. Α. Κυριαζής (κάτω) µιλώντας στη Γενική Συνέλευση

της ΕΦΑ, 23 Μαρτίου 2006

Σκηνή από τις «Ιλιάδες». Βιβλιοθήκη Αδριανού, 29 Σεπτεµβρίου 2005

Επίσκεψη στον Κεραµεικό, 19 Οκτωβρίου 2005

Επίσκεψη στην έκθεση των έργων Ακροπόλεως στο Μουσείο Γουναρόπουλου, 
11 Ιανουαρίου 2006
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Στα εκδοτήρια-πωλητήρια της Ακροπόλεως, σε βιβλιοπωλεία

στο Μέγαρο Μουσικής, στην Ελληνική Εταιρεία και στα Γραφεία της ΕΦΑ

Σε βιβλιοπωλεία, στο Μέγαρο Μουσικής, στην Ελληνική Εταιρεία και στα Γραφεία της ΕΦΑ

∆ιανέµεται δωρεάν στα µέλη της ΕΦΑ, σε βιβλιοθήκες και σε διάφορους φορείς

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ
(Στα ελληνικά και αγγλικά)

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ

www.acropolisfriends.gr
Επισκεφθείτε µας!


