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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 αρχιτεχνίτης του έργου αποκαταστάσεως του Παρθενώνος 
Φρ. Αλεξόπουλος 

Ο Τζ. Παπαρίδης στη διάρκεια του έργου αποκαταστάσεως του Ερεχθείου

Ο επικεφαλής του έργου αποκαταστάσεως του Παρθενώνος Στ. Καφούρος



ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

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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Ο µαρµαροτεχνίτης του έργου αποκαταστάσεως του Παρθενώνος Ι. Αρµάος Ο µαρµαροτεχνίτης-συντηρητής Ι. Κλάδιος

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




