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 Παρθενώνας, η ακτινοβολία ενς μνημείου.
H πορεία του Nαού απ τους κλασικούς
χρνους έως σήμερα.

Xρονολγιο του
Παρθενώνα.
 Tα μάρμαρα του
Παρθενώνα. H εξρυξη και η μεταφορά
τους απ την Πεντέλη
στην Aκρπολη αποτελούν αληθιν άθλο.
 Aρχιτεκτονική και ιστορία. O Παρθενών
έργο πνευματικής τελειτητας και τολμηρού σχεδιασμού.
 H γλυπτική μορφή.
Aισθητικ και πνευματικ περιεχμενο του
μνημείου.
 Aπεικονίσεις και περιγραφές. H Eυρώπη
ανακαλύπτει
στον
Παρθενώνα το αρχαιοελληνικ κάλλος.
 O Παρθενών ως πηγή έμπνευσης. H επίδρασή του στο έργο
των πνευματικών ανθρώπων.
 Oι εργασίες αποκαταστάσεως. H σημερινή αντιμετώπιση για
την προστασία και διατήρηση των μνημείων.
 Mια αρπαγή μαρμάρων... O Λρδος Eλγιν
«ξεριζώνει» απ τα αετώματα του Παρθενώνα πολύτιμα αγάλματα.

24 ΘEAMATA

Kινηματογράφοι
θέατρα.

ΦIEPΩMA

H πορεία του Παρθενώνα απ τους κλασικούς χρνους έως σήμερα
ANAMΦIΣBHTHTO δημιούργημα τέχνης και πρτυπο Nα τα μάτια των ποιητών. Oφείλεται ιδιαίτερη αναφορά
αρχιτεκτονικής, ο Παρθενώνας, εκπροσωπεί απολύτως (και θαυμασμς) στο γιγάντιο έργο που συντελείται για
την πολλαπλή πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ανά- την συντήρηση και αποκατάσταση της Aκροπλεως, αφού
πτυξη του Xρυσού Aιώνα. H σφραγίδα της μεγαλοφυΐας τα σα έχει υποστεί είναι πολλά και τραγικά.
Στον κύκλο των καταστροφών συγκαταλέγονται τα έρμπορεί να εκπροσωπείται απ τον Φειδία και τον Iκτίνο,
αλλά είναι και η γενικτερη εικνα και ένδειξη ενς ολ- γα και οι ημέρες ενς Bρετανού τζέντλεμαν. Στρατηγς
και διπλωμάτης ο Λρδος Eλγιν θα «ξερριζώσει» απ τα
κληρου λαού.
Tποι ιεροί, μνημεία ιστορικά και θρησκευτικά υπάρ- αετώματα του Mεγάλου ναού πολύτιμα αγάλματα.
χουν πολλά. Kανένα πως η AκρποΣτην πράξη αυτή μπορεί βεβαίως να
λη. H πνευματική έξαρση της δημιουραναγνωρισθεί μια σχετική αβρτητα.
Eπιμέλεια αφιερώματος
γίας των Eλλήνων χαρακτηρίζεται απ
Συνεργοί του ευπατρίδη εκείνου, ένας
K·ΣTHΣ BATIKI·THΣ
μία αξεπέραστη εφηβική ζωντάνια και
ζωγράφος, δύο αρχιτέκτοντες, ένας αρείναι αυτή η κυριτερη αιτία που ο
χαιολγος. Πολιτισμένη βαρβαρτητα...
Παρθενώνας συγκινεί αδιάλειπτα μέχρι τις ημέρες μας. EίEνα άλλο πρβλημα που αφορά την Aκρπολη είναι η αναι αυτή η έξαρση που κατορθώνει να τελειώσει το ωραι- νέγερση του Mουσείου, μια ιστορία που σε λίγο θα αγγίζει
τερο κτίσμα του κσμου σε εννέα χρνια και να το παρα- τα ρια ενς γραφειοκρατικού γεφυριού της Aρτας. Aν δώσει στην αιωνιτητα. Προϊν μιας σπάνιας συνεργασίας μως, το έργο πραγματοποιηθεί, ττε και μνον τα μάρμαθεών και ανθρώπων δεν περιείχε λάθος...
ρά μας θα βρουν την ασφάλεια που απαιτείται, ττε θα
Eξιστορείται στις επμενες σελίδες η πορεία που ακο- διαθέτουμε μεγαλύτερα επιχειρήματα για την ποια διεκλούθησε ο Παρθενώνας απ αρχιτεκτονικής πλευράς. Mια δίκησή μας, ττε θα μπορούμε να υποστηρίξουμε τι ναι
έξοχη αφήγηση της μεταφοράς των πεντελικών μαρμάρων, μεν ελάχιστα οι Eλληνες δημιουργούμε πλέον αλλά, τουλάο γλυπτικς διάκοσμος, απεικονίσεις και έρευνες περιηγη- χιστον, δείχνουμε σεβασμ και συνέπεια στην αρχαία μας
τών, οι εργασίες αποκαταστάσεως και πως αντικρίζουν το κληρονομιά.

Xρονολ γιο

566

π.X. Nέα οργάνωση του εορτασμού των Παναθηναίων – Nέος
νας της Aθηνάς.

510
490

π.X. Πτώση της Tυραννίας –
Iδρυση της Δημοκρατίας.

π.X. Mάχη του Mαραθώνος –
Πρώτος μαρμάρινος Παρθενών
(Προπαρθενών).

485

π.X. Θάνατος του Δαρείου –
Eνθρνιση του Ξέρξου – Aρχή
Θεμιστοκλέους – Eντατική ετοιμασία
μεγάλου αθηναϊκού στλου και αμυντικών έργων – Πιθανή διακοπή της
ναοδομίας.

και

480

π.X. Δεύτερη περσική εισβολή
– Kαταστροφή των Aθηνών –
Kαταστροφή του ημιτελούς Προπαρθενώνος – Mάχη της Σαλαμίνος.

25-31 THΛEOPAΣH

Tο πργραμμα της εβδομάδας.

479

π.X. Mάχη στις Πλαταιές, εκδίωξη των Περσών – Oρκος
των Πλαταιών – Bρειο τείχος της
Aκροπλεως, με επιδεικτική ενσωμάτωση σ’ αυτ τμημάτων των κατεστραμμένων πωρίνων ναών και
σπονδύλων των κινων του Προπαρθενώνος.

Φωτογραφία
εξωφύλλου:
J.
Skene. H πρσταση του οπισθδομου του Παρθενώνα απ βορειοανατολικά, 1838-1845. Aθήνα, Eθνικ Iστορικ Mουσείο.
Yπεύθυνος «Eπτά Hμερών»:

BHΣ. ΣTAYPAKAΣ
Aποψη του Παρθενώνα απ ανατολικά. Γεννάδειος Bιβλιοθήκη.
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477

π.X. Iδρυση της Δηλιακής Συμμαχίας.

467

π.X. Mάχη στον Eυρυμέδοντα –
Nτιο τείχος της Aκροπλεως
(Kιμώνειον).

461
454

π.X. Aρχή Περικλέους.

π.X. Mεταφορά του ταμείου
της Δηλιακής Συμμαχίας στην
Aθήνα.

451

π.X. Συνθήκη ειρήνης με τη
Σπάρτη – Oργάνωση πανελληνίου συνεδρίου απ τον Περικλή.

449
447

π.X. Συνθήκη ειρήνης με την
Περσία.

π.X. Eναρξη της οικοδομίας
του Παρθενώνος, με χρήση και
των μαρμάρων του Προπαρθενώνος.

438

π.X. Περάτωση της οικοδομίας
του Παρθενώνος – Aφιέρωση
του κολοσσικού χρυσελεφάντινου αγάλματος της Aθηνάς Παρθένου.

432

π.X. Περάτωση και των τελευταίων γλυπτικών εργασιών στα
αετώματα του Παρθενώνος.

431–404
426
377
334

π.X. Πελοποννησιακς
πλεμος.

π.X. Mέγας σεισμς.
π.X. Δεύτερη Δηλιακή Συμμαχία.

π.X. Mάχη στο Γρανικ – Aνάθεση πολυτελών περσικών ασπίδων στον Παρθενώνα.
H δυτική πλευρά του Παρθενώνα, του L. S. Fanvel. Eθνική Bιβλιοθήκη, Παρίσι.

307

π.X. Kατάληψη των Aθηνών απ τον Δημήτριο τον Πολιορκητή, προσωρινή εγκατάσταση του
Δημητρίου στον Παρθενώνα.

ρης καταστροφή του εσωτερικού
του κτιρίου.

295

312-313
362-365

230–220
200
180–160

395
397
402-410

31

438

π.X. Aφαίρεση του χρυσού του
αγάλματος και πιθανώς των
πολυτελών ασπίδων απ τον τύραννο Λαχάρη.
περ. π.X. Mεγάλο περγαμην μνημείο του
γαλατικού πολέμου νοτίως του
Παρθενώνος.
π.X. Kαταστροφικές επιδρομές
του Φιλίππου E΄

περ. π.X. Yψηλ περγαμην μνημείο στην ανατολική πλευρά του Παρθενώνος.
π.X. Mεταφιέρωση του υψηλού
περγαμηνού μνημείου στον Aύγουστο.

27–26

π.X. Nας Pώμης και Aυγούστου έναντι του Παρθενώνος.

61

Aναθηματική επιγραφή τιμήσεως του Nέρωνος στην ανατολική ψη του Παρθενώνος, στα μεσοδιαστήματα των νεωτέρων πολυτελών ασπίδων. Kαθαίρεση της επιγραφής αμέσως μετά την πτώση
του Nέρωνος (68).

267

Eπιδρομή των Eρούλων, πυρπληση του Παρθενώνος, πλή-

Eδικτον του Mεδιολάνου.

Iουλιανς, αυτοκράτωρ
της Pώμης - Eπισκευή
του εσωτερικού του Παρθενώνος.
Bησιγοτθική επιδρομή (Aλάριχος).
Aπαγρευση της αρχαίας λατρείας.

Eρκούλιος, Yπαρχος του
Iλλυρικού, προσπάθειες
ανασυγκροτήσεως.

Codex Theodosianus, διατάγματος Θεοδοσίου B΄ για τους
ειδωλολατρικούς ναούς και τον εξαγνισμ τους.

529
6ος

Aπαγρευση της λειτουργίας
των φιλοσοφικών σχολών.

αι. Mετατροπή του Παρθενώνος
σε χριστιανική εκκλησία, αφιερωμένη στην Παναγία: «Παναγία η
Aθηνιώτισσα».

9ος

αι. Προαγωγή της Eπισκοπής
Aθηνών σε Aρχιεπισκοπή (πριν
το 841).

10ος

αι. Προαγωγή της Aρχιεπισκοπής Aθηνών σε Mητρπο-

λη (πριν το 981).

1018
12ος

τροπή του Παρθενώνος σε μουσουλμανικ τέμενος.

Προσκύνημα του Bασιλείου
B΄ στον Παρθενώνα.

αι. Oικοδομική αναμρφωση
του χριστιανικού ναού επί μητροπολίτου Nικολάου του Aγιοθεοδωρίτου (1166 - 1175) και τοιχογράφηση, μάλλον επί μητροπολίτου Mιχαήλ Xωνιάτου (1175 - 1204).

1645
1685
1687

-1669 A΄ Tουρκοενετικς πλεμος.
Eναρξη του B΄ Tουρκοενετικού πολέμου.
Eνετική πολιορκία Aκροπλεως και ανατίναξη του Παρθε-

νώνος.

1204
1206
1311
1388
1397
1403
1436

Φραγκική κατάκτηση.

1456
1458

Kατάκτηση της Aθήνας απ
τους Tούρκους.

1842-44, 1872, 1898 - 1902,
1911, 1913, 1922 - 1931, 1960,
1985 κ.ε. Eργα αναστηλώσεως και
συντηρήσεως του μνημείου.

Kατάληψη της Aκροπλεως
απ τους Tούρκους και μετα-

 Tο χρονολογικ πίνακα συνέταξε ο κ.
Mανλης Kορρές.

O Παρθενών λατινικς αρχιεπισκοπικς νας.

1688

Eνετική εγκατάλειψη του κάστρου και επιστροφή των
Tούρκων.

1821
1826

Kαταλανική κατάκτηση.

- 1822 Eλληνική πολιορκία και
κατάληψη της Aκροπλεως.

- 1827 Tουρκική πολιορκία
και ανακατάληψη της Aκροπλεως.

Φλωρεντινή κατάκτηση.
Eνετική κατάληψη.

1833

Παράδοση της Aκροπλεως
απ τους Tούρκους στον ελληνικ στρατ.

Φλωρεντινή ανακατάληψη.

και 1444 Eπισκέψεις του
Ciriaco de Pizzicolli di
Ancona.

1834

Παύση της στρατιωτικής λειτουργίας της Aκροπλεως, έναρξη της αρχαιολογικής μέριμνας.

1834,
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Tα μάρμαρα του Παρθενώνα
H εξρυξη και η μεταφορά τους απ την Πεντέλη στην Aκρπολη αποτελούν αληθιν άθλο

Aριστερά: H επιλογή ενς γκου απ μάρμαρο έχει γίνει και οι εργάτες τοποθετούν σε κατάλληλα σημεία σφήνες που θα τους διευκολύνουν στην απσπασή του απ
το μητρικ πέτρωμα. (Σχέδιο απ το βιβλίο «Aπ την Πεντέλη στον Παρθενώνα». Eκδοτικς Oίκος MEΛIΣΣA). Δεξιά: Σφήνες, σιδερένια ελάσματα, καθώς και μεγάλοι
μοχλοί έχουν τοποθετηθεί. Eννέα ειδικευμένοι λατμοι κτυπούν με απλυτο συντονισμ τις σφήνες.

H μετατπιση του κυρίως γκου του μαρμάρου έχει τελειώσει και οι εργάτες αποκπτουν τα πλεονάζοντα σημεία που θα χρησιμεύσουν για τη λάξευση άλλων
τμημάτων του κτιρίου.
Tου Mανλη Kορρέ

H ΠIO συχνή απορία των επισκεπτών της Aκροπλεως είναι για τον
τρπο της ανύψωσης των μεγάλων
μαρμάρων. Eκείνοι που γνωρίζουν
κάπως καλύτερα αντλαμβάνονται
τι αυτ δεν είναι το κύριο ζήτημα:
τα μνημεία αυτά είναι πολύ σπουδαιτερα ως καλλιτεχνικά και πνευματικά δημιουργήματα παρά ως
χειρωνακτικά επιτεύγματα. Oμως
στο πνευματικ μέρος αυτών των
έργων έχουν αφιερωθεί ήδη αναρίθμητες μελέτες, ενώ στο χειρω-

νακτικ ελάχιστες. O θαυμασμς
μνον του άυλου και καθαρά πνευματικού μέρους των επιτευγμάτων
αδικεί το χειρωνακτικ μέρος και
εν τέλει δεν επιτρέπει ολπλευρη
κατανηση των πραγμάτων. Θα άξιζε, λοιπν, να αποδίδεται στη χειρωνακτική πλευρά των αρχαίων έργων περισστερος σεβασμς.
Aπ τα τεχνικά και χειρωνακτικά
επιτεύγματα των αρχαίων η ανύψωση μεγάλων λίθων είναι ασφαλώς
το συχντερα θαυμαζμενο, χι μως και το σπουδαιτερο ή δυσκολτερο. Aλλα στάδια της εργασίας,
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O μαρμάρινος γκος έχει υποστεί κατεργασία στην άνω πλευρά και τώρα ακολουθεί η αναστροφή του που θα επιτρέψει τη λάξευση και στο κάτω μέρος. Xρησιμοποιούνται μοχλοί και δύο βαρούλκα.

πως η εξρυξη και η μεταφορά, ήσαν βαρύτερα απ εκείνο της ανύψωσης. Aκμη μεγαλύτερο και δυσκολτερο επίτευγμα ήταν η τέλεια
επιπέδωση και συνάρμοση των λίθων. Aλλά η προς τα άνω κλιμάκωση των τεχνολογικών επιτευγμάτων δεν περατούται στη συνάρμοση. Aκμη σπουδαιτερο επίτευγμα
ήταν ασφαλώς η μεταλλουργία των
λιθοξοϊκών εργαλείων. Aπ την ποιτητα των ιχνών των συνάγεται τι
ήσαν πολύ ανώτερα απ τα σύγχρονα. Φαίνεται τι εκείνη την εποχή
κάποιοι είχαν καταλήξει σε ορισμέ-

νες αξεπέραστες μεταλλουργικές
συνταγές, έπειτα απ πολύ συστηματική πειραματική έρευνα. Oι συνταγές αυτές χάθηκαν, πως και
τσες άλλες ειδικές γνώσεις, ταν
άρχισε η παρακμή του αρχαίου κσμου. Mε γνώμονα τη μοναδική λιθοτεχνική τελειτητα και τα διάφορα ποσοτικά μεγέθη του Παρθενώνος ως κτιρίου, εύκολα αποδεικνύεται τι σήμερα δεν θα ήταν δυνατή η τσο τέλεια κατασκευή του
στον εκπληκτικ χρνο των οκτώ ετών, έστω και με απασχληση ισάριθμων ή και περισστερων τεχνι-

H πρώτη φάση του λαξεύματος τελείωσε και το ημίεργο κιονκρανο θα μεταφερθεί απ τα βάθη του λατομείου στη βάση του βουνού. H μεταφορά πραγματοποιείται με ξύλινο έλκηθρο.

Tο κατάλευκο φορτίο αποχωρίζεται την Πεντέλη. H καταβίβασή του διευκολύνεται απ σκοινιά εκτυλισσμενα απ σταθερούς ξύλινους πασσάλους και απ μοχλούς για την οδήγηση του ελκήθρου.

τών και παρά τη χρήση αυτοκινήτων αντί κάρρων ή ηλεκτρικών γερανών αντί χειροκινήτων.

Λιθοτομία
Tα μεγάλα αρχαία πεντελικά λατομεία, μια δωδεκάδα περίπου, ήσαν ανεπτυγμένα κατά μήκος ευθείας
γραμμής σε μια ανηφορική ράχη, απ τη βάση της μεγάλης πλαγιάς μέχρι το διάσελο της κορυφής, στη ντια πλευρά του Πεντελικού. Aπ αυτά μνο ένα είναι καλά γνωστ: το επιβλητικ λατομείο της Σπηλιάς, ευρισκμενο σε υψμετρο 700 μ. περίπου. Mερικά απ τα προς τα άνω επμενα λατομεία, αν και χι καλά
γνωστά, ήσαν ακμη μεγαλύτερα.
H ανάπτυξη κάθε μεγάλου πεντελικού λατομείου προδευε κατά διαμερίσματα, κατά τρπον ο οποίος εξασφάλιζε χι μνον την καλύτερη
οργάνωση και οικονομία, αλλά και
την αποφυγή μεγάλης αισθητικής
βλάβης του τοπίου.

H άμαξα με το πολύτιμο μαρμάρινο φορτίο της οδεύει προς την Aθήνα. Στα δεξιά ο Λυκαβηττς και στο βάθος η Aκρπολη,
ενώ αγρτες αποθαυμάζουν την «πεντέλεθεν λιθαγωγία».

Kαταγωγή και
Λιθαγωγία
H αρχαία οδς της καταβιβάσεως
των μαρμάρων, η οδς καταγωγής,
ευθύγραμμη, λιθστρωτη και ισχυρώς επικλινής, σώζεται ακμη σε μεγάλο μέρος του μήκους της. Στις
δυο πλευρές της, λαξευμένες στο
βράχο, διατηρούνται πολυάριθμες οπές πακτώσεως των ξύλινων πασσάλων. Oι πάσσαλοι αυτοί χρησίμευαν
για το πέρασμα των σχοινίων που εξασφάλιζαν την ομαλτητα της ολισθήσεως των ελκήθρων.
H οδς της μεταφοράς ή λιθαγωγίας, πως έλεγαν, άρχιζε απ το κάτω πέρας της οδού της καταγωγής,
ακολουθούσε τη δεξιά πλευρά της
ρεματιάς του Xαλανδρίου επί μήκους τεσσάρων περίπου χιλιομέτρων, κατπιν την αριστερή επί μήκους άλλων τεσσάρων χιλιομέτρων,
στη συνέχεια πλησίαζε τη διαδρομή
της οδού Kηφισίας, με μέρος της οποίας συνέπιπτε και μέσω του σημερινού Eθνικού Kήπου και της ντιας
κλιτύος της Aκροπλεως κατέληγε
Συνέχεια στην 6η σελίδα

Tο ταξίδι φτάνει στο τέλος του. H άμαξα διασχίζει τους δρμους των Aθηνών, αλλά αυτ είναι και το δυσκολτερο μέρος της
μεταφοράς, αφού έπρεπε να αντιμετωπιστεί η ανηφορική διαδρομή έως την Aκρπολη. Eνα επιπλέον πρβλημα, η ανάγκη
να κατεδαφιστούν ορισμένα σπίτια για την ευκολτερη διέλευση των αμαξών. Oι αντιρρήσεις των ιδιοκτητών τους είχαν ως
αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου.
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O Περικλής συνέλαβε το μεγαλεπήβολο σχέδιο της ανεγέρσεως του Παρθενώνα, ενώ την εκτέλεση του έργου ανέλαβαν οι αρχιτέκτονες Iκτίνος και Kαλλικράτης και
ο γλύπτης Φειδίας.
Συνέχεια απ την 5η σελίδα

αμέσως μετά το Iερν της Nύμφης,
που ήταν και η διασταύρωσή της με
μια άλλη οδ, η οποία (κατά μήκος
της δυτικής πλευράς του Hρωδείου)
οδηγούσε προς την Aκρπολη. H
διαδρομή αυτή υπέστη μνον τοπικές αλλαγές, σχετιζμενες κυρίως
με διάφορα βελτιωτικά έργα. Στην
περιοχή της σημερινής Nέας Πεντέλης η διαδρομή αυτή συνέπιπτε με
τις σημερινές οδούς Σωκράτους,
Aριστοφάνους και Περικλέους.
Oταν άρχισε και πάλι η εκμετάλλευση των αρχαίων λατομείων το
1836 χάριν του αθηναϊκού κλασικισμού, η νέα οδς ακολούθησε κατά
μεγάλη προσέγγιση τα σωζμενα ίχνη της αρχαίας. Για τον ίδιο σκοπ
κτίστηκε το 1841-42, με χρήματα της
Sophie de Marbois, Δουκίσσης της
Πλακεντίας, με σχέδια του A. Γεωργαντά, η ωραία πεντάτοξη γέφυρα επάνω απ τη ρεματιά, σε απσταση
τεσσάρων περίπου χλμ. απ το Xαλάνδρι και τριών απ την Πεντέλη,
στην οδ Δουκίσσης της Πλακεντίας
της κοιν. Mελισσίων.
H προς τα κάτω συνέχεια της αρ-

χαίας οδού συμπίπτει με τις σημερινές οδούς (απ A προς Δ): Aριστείδου, Aγίας Mαρίνας, Παλαιών Λατομείων, Δουκίσσης Πλακεντίας και
Kέας της κοιν. Mελισσίων, την οδ
Tροίας της κοιν. Bριλησσίων, ώς τη
διασταύρωσή της με την οδ Mενελάου και τη λεωφρο Πεντέλης απ
το σημεριν Γήπεδο Xαλανδρίου μέχρι το Xαλάνδρι. O χάρτης του μηχανικού A. Sommer δείχνει τι ακμη
και πριν απ 150 έτη, ταν το Xαλάνδρι ήταν ένα πολύ μικρ χωρι με ελάχιστα σπίτια, ο δρμος που το συνέδεε με την Aθήνα ακολουθούσε επί το πλείστον την ίδια με σήμερα
διαδρομή: Λεωφ. Bασ. Kωνσταντίνου, Eθνικής Aντιστάσεως και Kηφισίας με μνη διαφορά τι παρά την
Aγία Bαρβάρα, η οδς δεν παρουσίαζε τη σημερινή κάμψη της προς την
Kηφισίας, αλλά συνέπιπτε με τη σημερινή οδ Mυστράλ και συναντούσε την Kηφισίας τριακσια, περίπου,
μέτρα νοτιτερα, στη διασταύρωσή
της με την οδ Aλ. Παπαναστασίου.
Eνάμισι χιλιμετρο πιο πριν ήταν το
χαμηλτερο σημείο της διαδρομής,
στη διασταύρωση της λεωφρου
Eθν. Aντιστάσεως με τη σημερινή ο-
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δ Kδρου, η οποία συμπίπτει με τον
επιχωσμένο χείμαρρο της BΔ πλευράς του Yμηττού και την οδ Aργοναυτών, κάτω απ την οποία, σε βάθος ~20 μ., διέρχεται το λεγμενο
Aδριάνειον Yδραγωγείο. Στο σημείο
αυτ η οδς εδιχάζετο, αποκτώντας
ένα ντιο κλάδο, ο οποίος με μικρή
μνον απκλιση προς N οδηγούσε
προς την οδ Mεσογείων. Eνας ακμη δρμος συνέδεε το Xαλάνδρι με
την Aθήνα, μέσω της οδού των Mεσογείων. Συνέπιπτε με τη σημερινή
οδ Σ. Bενιζέλου και πρέπει να έφθανε στην οδ Mεσογείων, ακολουθώντας μια διαδρομή παράλληλη
σχεδν προς τις σημερινές οδούς
Nαυπλίου του Xαλανδρίου και Mπουμπουλίνας του Nέου Ψυχικού. H
προς την Aθήνα διαδρομή συνέπιπτε
ακριβώς με την τωρινή λεωφ. Bασ.
Σοφίας έως την οδ Pηγίλλης. Aπ
εκεί και πέρα συνέπιπτε με τη σημερινή οδ Mουρούζη και στη συνέχεια
διέσχιζε την έκταση του Eθνικού Kήπου, νοτίως της σημερινής Bουλής.
Kατά μήκος αυτής της οδού εκινούντο συρμενες απ πολλά ζεύγη ημινων τριάντα περίπου μεγάλες τετράτροχες άμαξες, οι φορτωμένες

προς Aθήνα, οι κενές προς Πεντέλη.
H φρτωση, η μετάβαση, η εκφρτωση και η επιστροφή κάθε άμαξας απαιτούσε χρνο δύο ημερών.
Για την αναβίβαση των μαρμάρων
στην Aκρπολη χρησιμοποιούσαν ένα κεκλιμένο επίπεδο μήκους 100 μ.
περίπου και εφάρμοζαν τη μέθοδο
των αντιστάθμων αμαξών. Oταν μια
άμαξα έφθανε στην αρχή αυτού του
επιπέδου, μια άλλη την περίμενε
στο άνω πέρας του. Tτε ένα πανίσχυρο σχοινί που περνούσε μέσα απ μια γιγάντια τροχαλία στο άνω
μέρος του επιπέδου συνέδεε τις
δύο άμαξες. H έλξη της κενής άμαξας με πολλά ζώα προς τα κάτω επέτρεπε την εύκολη και ταχεία κίνηση
της φορτωμένης άμαξας προς τα άνω. H δεύτερη αυτή άμαξα θα χρησίμευε μετά την εκφρτωσή της για
την αναβίβαση της επμενης άμαξας κ.ο.κ.
Aλλα παρμοια, μηχανικά μέσα και
έλκηθρα διευκλυναν τη μεταφορά
των μεγάλων μαρμάρων στο εσωτερικ της Aκροπλεως έως το πλάτωμα στα ανατολικά του Παρθενώνος.
Eκεί γινταν η προετοιμασία των
σπονδύλων των κινων.

AΦIEPΩMA

Aριστερά: Tο κιονκρανο έφθασε στην Aκρπολη και στη συνέχεια έγινε η μεταφορά του στην ανατολική πλευρά του Παρθενώνος, με έλκηθρο και φάλαγγες επάνω
σε ξύλινες τροχιές. Δεξιά: Aρχιτέκτονες και λιθοξοι εξετάζουν τις διαστάσεις του νέου αποκτήματος.

Kατά τη δμηση των κινων μνο η μια πλευρά εκάστου σπονδύλου έπρεπε να ετοιμάζεται στο εργαστήριο, η κάτω. H άνω πλευρά έμενε σε κατάσταση λατομείου, μέχρι την τοποθέτηση.
H κατεργασία της γινταν μνο μετά
την τοποθέτηση. H κιονοδομική αυτή αρχή εξασφάλιζε οικονομία
χώρου εργασίας και σχεδν διπλασιασμ της ταχύτητος ανεγέρσεως των κινων. Oι
αγκώνες, αντιδιαμετρικά
εξάρματα των πλευρικών χονδρολαξευμένων επιφανειών, χρησίμευαν χι μνο για
τη λαβή και την ανύψωση των σπονδύλων, αλλά και, ως
άξονες, για την απαραίτητη
αναστροφή των, κατά
την τοποθέτηση.
Στο αριστερ και
στο δεξι μέρος
της εικνας εμφανίζονται
κάποιες
μεγάλες κυκλικές
πλάκες, εφοδιασμένες με ισχυρές ξύλινες χειρολαβές.
Πρκειται για μεγάλες πλάκες εφαρμογής
(Surface Plates, Richtplatten), βάρους 600 χλγρ. Oι
πλάκες αυτές είχαν ως μνη
χρήση τον επαναληπτικ έλεγχο
της επιπεδώσεως των σπονδύλων.
Oι τεχνίτες απέθεταν αυτές τις πλάκες, ελαφρώς επιχρωσμένες, επάνω στις
έδρες των σπονδύλων, αλλά και άλλων λίθων, και στη συνέχεια απέτριβαν με ειδικούς
τριπτήρες τα μέρη των επιφανειών στα οποία είχε αποτυπωθεί η επίχρωση των πλακών.

τομείων και το νεώτερο πολυδαίδαλο οδικ του σύστημα ωθεί αναπφευκτα σε σκέψεις και οδηγεί σε θλιβερά συμπεράσματα: το σύνολο
των νεοελληνικών πεντελικών δραστηριοτήτων είναι ένα απ τα τελειτερα δείγματα της απουσίας
κάθε σχεδιασμού και της κερδοσκοπικής κακοποίησης ενς σπουδαίου τπου.
Mε την αισχρή αυτή
κατάσταση είναι σύμμαχος η αυτοκαταστροφική ανάπτυξη
της πλεως και ειδικτερα η ογκώδης δμηση που
κατακλύζει προοδευτικά το πολύπαθο Πεντελικν.
Tο μέγεθος
αυτών των θλιβερών φαινομένων τονίζεται ακμη περισστερο απ την αναπφευκτη
σύγκριση
αρχαίων
και νέων λατομείων και οδών.
Tτε, ο τέλειος
σχεδιασμς, η απλυτη οικονομία, η μέγιστη
ποσοτική και ποιοτική
χρησιμοποίηση του ευγενούς πετρώματος και η καλαίσθητη δράση στο τοπίο. Tώρα ο ατυχέστερος αυτοσχεδιασμς, η λεηλάτηση και η κατασπατάληση του αναντικατάστατου πετρώματος και η πλήρης φυσική και αισθητική καταστροφή και βεβήλωση του τπου.

Oι γκοι των μαρμάρων που ξεκίνησαν απ το Πεντελικν ρος έχουν λάβει τη μορφή και τη θέση για την οποία λαξεύθηΣυγκρίσεις...
καν. O νέος νας είναι σχεδν έτοιμος. Tα πάντα έγιναν καθώς
H επαφή με το τωριν περιβάλλον των λα- έπρεπε, έτσι ώστε οι αιώνες να τον αντιμετωπίζουν με δέος.

Tα σχέδια του θέματος έχουν φιλοτεχνηθεί απ τον κ. Mανλη Kορρέ.
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Tμήμα απ τη βρεια πλευρά του ναού.

AΦIEPΩMA

Aρχιτεκτονική
και ιστορία
O Παρθενών έργο πνευματικής
τελειτητας και τολμηρού σχεδιασμού
Tου Mανλη Kορρέ

AΠO τα επιτεύγματα της τέχνης λων των εποχών ο Παρθενών είναι
το άριστον. Tούτο δύναται να λεχθεί
έστω και αν δεν σώζεται πια το εξοχτερο δημιούργημα του Φειδία, η

χρυσελεφάντινη Παρθένος, έστω και
αν χάθηκαν οι ανεπανάληπτης τέχνης γιγάντιες θύρες, θαύματα της
αρχαίας ξυλοτεχνίας, μεταλλοτεχνίας και λεπτουργικής, ή οι απαράΣυνέχεια στη 10η σελίδα

Aποψη της δυτικής πλευράς του Παρθενώνος.
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Φωτογραφία του κιονκρανου του τρίτου κίονος στη βρεια πλευρά (επάνω). Aποψη της ντιας ψης του ναού (κάτω).
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Nοτιοδυτική γωνία του ναού. Διακρίνονται τα τελευταία ίχνη του αρχικού γραπτού διάκοσμου.
Συνέχεια απ την 8η σελίδα

μιλλες στη γεωμετρική τελειτητά
των μαρμάρινες επιφάνειες με τις
λεπττατες γραπτές διακοσμήσεις ή
οι οροφές, η στέγη και η μαρμάρινη
κεράμωση, έργα τέλεια εκπληκτικού
μεγέθους και πλούτου.
O,τι ακμη απομένει είναι απλώς
μνον μάρμαρο και καμιά απ τις άλλες ύλες, τις πολυτιμτερες και καταλληλτερες για το πλησίασμα του
τελείου. Mάρμαρο, μνον, και αυτ
χωρίς την ασύλληπτη ποιτητα της
αρχικής κατεργασίας του, ούτε καν
στις αρχικές ποστητες.
Tα σπουδαιτερα γλυπτά των αετωμάτων έχουν χαθεί, οι περισστερες μετπες έχουν απολαξευθεί και
απ εκείνες που σώζονται απουσιάζουν τα κυριτερα μέρη, οι κεφαλές
των ανθρώπινων μορφών.
O,τι λοιπν, στέκει ακμη αγέρωχο
εκεί στον αιώνιο βράχο, δεν αντιπροσωπεύει ούτε το ένα δέκατον
της ολικής εργασίας που κάποτε απαιτήθηκε για την ακέραια αρχική
μορφή του και ας σώζεται σε λη του
την έκταση και σε λο σχεδν το ύψος του.
Ωστσο, αν και αποστερημένος απ τα εξοχτερα συστατικά του, ο
Παρθενών, υπερβαίνει σε τελειτητα μορφών και πλούτο νοημάτων οποιοδήποτε άλλο απ τα μεγάλα αρχιτεκτονικά έργα αυτού του κσμου.
H ιστορία του Παρθενώνος αρχίζει
πολύ πριν απ την οικοδμηση του
παρντος κτιρίου. Aλλοι, παλαιτεροι, ναοί υπήρξαν διαδοχικώς προκάτοχοι της ίδιας θέσεως. H ιστορία
αυτή συνοψίζεται ως εξής:

1. Γεωμετρικής εποχής νας (7ου
αι. π.X.), πλίνθινος με λίθινη βάση και
πήλινες μνημειακές διακοσμήσεις
θριγκού και στέγης.
2α. Πρώιμος αρχαϊκς περίπτερος
νας (αρχών 6ου αι. π.X.), πώρινος,
με πώρινα εναέτια γλυπτά. Σε πολύ
μικρή απσταση προς βορράν ένας
ναΐσκος.
2β. Aνανέωση του ναού κατά την
αναμρφωση της Παναθηναϊκής εορτής (566 π.X.), μερική ανανέωση
γλυπτών.
3. Στις αρχές του 5ου αι. π.X., κατασκευάζεται γιγάντιο βάθρον ύψους 11 μ. (σχεδν 10.000 λίθοι βάρους 2 τννων) για έναν νέο, πιθανώς εξάστυλο, πώρινο να (Παρθενών I), διαστάσεως 30 X 75 m. O αρχαιτερος νας διατηρείται εν μέρει
και το νέο έργο προοδεύει γύρω απ
αυτν.
4. Mετά τη μάχη του Mαραθώνος
αναθεώρηση του σχεδίου. O νας
περιορίζεται κάπως σε διαστάσεις,
κτίζεται μως με μάρμαρο. Στο μέσον διατηρείται ακμη ο αρχαιτερος πώρινος νας. O μικρς γειτονικς ναΐσκος διατηρείται έξω απ τη
βρεια κιονοστοιχία. Tο 485 π.X. με
τον θάνατο του Δαρείου και την άνοδο του Ξέρξη ο περσικς κίνδυνος ανανεώνεται. H μεταφορά λων των
δυνάμεων σε έγκαιρες αμυντικές
προετοιμασίες προκαλεί τη διακοπή
του έργου.
H κατασκευή είχε προχωρήσει ως
το ύψος του τρίτου σπονδύλου των
κινων, ενώ στο μέσον του γιγάντιου
έργου έστεκε ακμη προσωρινώς
και λειτουργούσε ένα μέρος του ση-
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Tμήμα του στερεοβάτη του Παρθενώνα.

κού του πρώιμου αρχαϊκού ναού. O
υπ κατασκευήν νας και τα άλλα
κτίρια της Aκροπλεως καταστρέφονται το 480 π.X. απ τους Πέρσες.
Mετά την εκδίωξη των Περσών, πολλά απ τα μάρμαρα του ναού κτίζονται στο βρειο Tείχος της Aκροπλεως ως παντοτεινή υπμνηση των
εθνικών κινδύνων.
5. 447-438 π.X. Kατασκευάζεται ο
περίκλειος (Παρθενών III) επάνω στο
βάθρο του Παρθενώνος I και με ευρεία χρήση των μαρμάρων του Παρθενώνος II. O νέος νας είναι πολύ
ευρύτερος απ τον Παρθ. II, αλλά
βραχύτερος απ τον Παρθ. I. O αρχαιτερος ναΐσκος ανακατασκευάζεται στο εσωτερικ του βορείου
πτερού.

Mνημείο νίκης
Oπως συνέβαινε ανέκαθεν και απανταχού της γης με τα επισημτερα
οικοδομικά προγράμματα, έτσι και
στην αρχαία Eλλάδα η οικοδμηση ενς νέου ναού είχε ως αίτιο, χι μνον την ικανοποίηση των αυξανμενων πρακτικών αναγκών στεγάσεως
της μιας ή της άλλης θρησκευτικής
λειτουργίας, αλλά ακμη και κατά
περίπτωση την προβολή των υλικών
επιτευγμάτων και την έκφραση των
πνευματικών και καλλιτεχνικών δυνατοτήτων, των ηθικών αξιών και
των πολιτικών οραμάτων μιας πρωταγωνιστικής ομάδος δημιουργών
και διαχειριστών, μιας κοινωνικής
τάξεως, ενς ολκληρου λαού, μιας
πλεως ή ενς κράτους. Tούτο ισχύει και για τον Παρθενώνα, ο οποίος

υπήρξε και παραμένει πάντα χι μνον νας της Aθήνας, αλλά και μνημείο των αθηναϊκών νικών και επιτευγμάτων.
Mνημείο της νίκης υπήρξε ο νας
ήδη με την αμέσως προηγούμενη
μορφή του, ως πρώτος μαρμάρινος
Παρθενών, μετά την πρώτη νίκη στο
Mαραθώνα.
H καταστροφή εκείνου του Παρθενώνος απ τους Πέρσες και η εκ νέου ανέγερσή του, ως νέου Παρθενώνος, με τα ίδια μάρμαρα, μετά τη νέα
νίκη, διπλασίασε τη συμβολική δύναμή του, ως μνημείου πολλών νικών.
Ως μνημείο λης της πλεως κοσμήθηκε ο Παρθενών με μια ιωνική
ζωφρο, της οποίας το θέμα είναι ένα αθηναϊκ επίγειο, χι επουράνιο,
ενώ μυθικά και επουράνια ήσαν τα
θέματα των γλυπτών των εξωτερικών πλευρών. Στο επίγειο θέμα της
ζωφρου περιλαμβάνονται Aθηναίοι
διαφρων τάξεων σε ομάδες, που αντιστοιχούν στην αθηναϊκή πολιτειακή οργάνωση και μάλιστα κατά τα
δύο διαδοχικά και μεταξύ των αντίθετα πολιτικά καθεστώτα: στο αρχαιτερο και το νεώτερο της δημοκρατίας.
O μελετητής του Παρθενώνος αισθάνεται, τι ο Mέγας νας είναι κατά κάποιον τρπο και μνημείο της
συνύπαρξης: θεοί παλαιτερης και
θεοί νεώτερης λατρείας, πολίτες
δύο διαφορετικών πολιτικών περιδων και ίσως ιδεών. Mορφές και κοσμήσεις δωρικές μαζί με ιωνικές (εσωτερικοί κίονες, ιωνικά και λέσβια
κυμάτια, ανθέμια, μαίανδροι κ.ά.),
δωρικές μορφές με ιωνικές αναλο-

γίες (δωρικοί κίονες και ιδίως επιστύλια σηκού).
Eίναι επίσης και μνημείο του αγώνος ως ιδέας. Στις περισστερες μετπες το θέμα είναι αγωνιστικ, πως και στο δυτικ αέτωμα. Oμως
αυτ που κυρίως προβάλλεται δεν
είναι η νίκη μιας παρατάξεως, δηλ.
των θεών, των Λαπιθών ή των Eλλήνων, ούτε επομένως και η ήττα, δηλ.
των Γιγάντων, των Kενταύρων ή των
Tρώων κ.τ.λ. Στη θέα των μετοπών,
που άλλοτε νικά η μια πλευρά και
άλλοτε η άλλη, δύσκολα φαίνεται
ποιος θα νικήσει και οι αντίπαλοι παριστάνονται να μην υστερούν σε πιθαντητες νίκης. Eτσι, αφού η έκβαση δεν προβάλλεται, αυτ που εν τέλει αναδεικνύεται είναι ο αγών ως
έννοια, δηλαδή ως αέναη σχέση αντιθέτων δυνάμεων υπερφυσικών,
φυσικών, ιστορικών, κοινωνικών και
ακμη, γιατί χι εσωτερικών του ανθρώπου ως ατμου (π.χ. η Kενταυρομαχία ως σύμβολο των ιστορικών συγκρούσεων πολιτισμού και βαρβαρισμού, αλλά και των εντς της ανθρώπινης ψυχής συγκρούσεων λογικού και ζωώδους).

Πολλαπλά μηνύματα
Ως μνημείο της αθηναϊκής πολιτικής ο Παρθενών περιέχει πλήθος
μηνυμάτων και ακμη υπαινιγμών,
σχετικών προς τις αξίες και τις επιδιώξεις του αθηναϊκού κράτους.
Eίναι προφανές, τι το μεγάλο αυτ έργο προσφέρεται για διάφορες
δυνατές αναγνώσεις του, ακμη και
πέραν απ αυτά, που θα ήταν δυνατν να βεβαιωθούν ως προθέσεις
των δημιουργών του.
Eνώ μως η ανάγνωση των γλυπτικών συνθέσεων μπορεί να έχει ικανά
στηρίγματα, καθ’ σον πρκειται για
εικαστικά έργα, η ανάγνωση της αρχιτεκτονικής του ναού, μιας συνθέσεως, δηλαδή, γεωμετρικών και γι’
αυτ αφηρημένων μορφών, είναι εργασία θεωρητικτερη, επομένως αβέβαιη και πολύ δυσκολτερη.
Nεώτερες έρευνες κατέδειξαν, τι
κατά την ταχύτατη οικοδμηση του
ναού το σχέδι του υπέστη διάφορες μεταβολές, χι χωρίς επιπτώσεις και στο σύστημα των αναλογιών
και των μέτρων. Oι μεταβολές αυτές
δεν επήλθαν εξαιτίας ατελών προβλέψεων, αλλ’ αντιθέτως εξ αιτίας ενς εξχως τολμηρού εμπλουτισμού
των θεμάτων της γλυπτικής κοσμήσεως, η έγκριση του οποίου έγινε
δυνατή μνο μετά την έναρξη του
έργου.
Διακυμάνσεις μεγεθών στο κάτω
μέρος του κτιρίου, φαινομενικά τυχαίες και ανεξήγητες πως π.χ. των
μεταξονίων στο ύψος του στυλοβάτου, καταδεικνύονται συχνά ως προσχεδιασμένες, χάριν των γλυπτών
και της αισθητικής του άνω μέρους.
H κλίμαξ και ακμη περισστερο η
φύση αυτών των διακυμάνσεων απέχει πολύ απ ,τι είναι δυνατν να
συλλάβουν σύγχρονοι δημιουργοί
κτιρίων, χι μνο βοηθούμενοι απ
τα λεπτομερέστερα σχέδια, αλλά και
απ τα καλύτερα προπλάσματα, έστω ακμη και σε φυσικ μέγεθος.

Eκλεπτύνσεις
Oι αναρίθμητες μικρές ή ενίοτε
μεγάλες και πάντως προσεκτικά

Σκηνή απ την κενταυρομαχία απ το ανάγλυφο της μετπης στη νοτιοδυτική γωνία.

Λεπτομέρεια απ τη δυτική πλευρά του ναού.

προσχεδιασμένες διακυμάνσεις των
διαφρων, φαινομενικώς τυπικών,
μερών του κτιρίου, εκ των οποίων,
ως εκ τούτου, καθ’ ένα είναι μοναδικ και ανεπανάληπτο, αναδεικνύουν
τον Παρθενώνα ως το κατ’ εξοχήν αντιδογματικ επίτευγμα της κλασικής αρχιτεκτονικής.
Aπ τις αρχιτεκτονικές αρετές του
Παρθενώνος γνωσττερες είναι οι
λεγμενες εκλεπτύνσεις: η προς τα
άνω καμπύλωση λων των οριζοντίων γραμμών και επιφανειών, οι

κλίσεις των εξωτερικών κινων και
των πλευρικών τοίχων προς τα μέσα,
η προς τα έξω καμπύλωση των κατακορύφων γραμμών των τοίχων και
των κινων.
Για τις εκλεπτύνσεις έχει υποστηριχθεί, απ άλλους μεν, τι αυτές ως
οπτικές διορθώσεις αποτελούν μέσον εξουδετερώσεων μερικών ανεπιθύμητων οπτικών απατών, απ άλλους δε, τι αυτές αποτελούν ένα εξαιρετικής καλλιτεχνικής ευαισθησίας δημιούργημα, μνος σκοπς

του οποίου είναι να προσδίδει στα
αρχικώς άψυχα, τυποποιημένα γεωμετρικά σχήματα έναν παλμ ζωής,
ανάλογο προς το γνωστ σε λους
μυϊκ τνο του σώματος ανθρώπων
και ζώων.
H ένταση του κίονος αναλογεί χι
μνον προς την εκδήλωση του μυϊκού έργου ατμου υποβαστάζοντος
ένα βάρος, αλλά ακμη και στη βαθιά
εισπνοή που υψώνει το στήθος του
για να ενισχύσει, αλλά και να εκφράσει την προσπάθεια.
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O θες Δινυσος, ανατολικ αέτωμα. Bρετανικ Mουσείο.

H γλυπτική μορφή
Aισθητικ και πνευματικ περιεχμενο
Tου Aγγελου Δεληβορριά
Aρχαιολγου, διευθυντού Mουσείου Mπενάκη,
Kαθ. Παν/μίου Aθηνών

Στον Jules Dassin,
για το κουράγιο του και την αντοχή του

Aπ τη ντια μετπη. Bρετανικ Mουσείο.
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O ΠAPΘENΩNAΣ είναι καταξιωμένος στην κοινή συνείδηση της ανθρωπτητας ως κορυφαίο επίτευγμα της «κλασικής» περιδου. Γι’ αυτ και τα στίφη των προσκυνητών
που εισρέουν κατά χιλιάδες, απ’ λα
τα μήκη και τα πλάτη της γης, για να
τον θαυμάσουν κακώς θεωρούνται
τι εκφράζουν μνο την επιδημική
περίπου μορφή των τάσεων της φυγής που εκδηλώνονται στις μέρες
μας, ή τι αντιπροσωπεύουν μνο
κάποια ακραία στατιστικά συμπτώματα της εμπορευματοποιημένης
πλέον τουριστικής σαρκς. Tο τι
συλλαμβάνει λος αυτς ο κσμος
απ το αισθητικ και το πνευματικ
περιεχμενο του μνημείου, είναι βέβαια μια άλλη υπθεση, η διερεύνηση της οποίας θα προϋπέθετε την αποφασιστική συνδρομή της ψυχολογίας των χλων και αρκετή βοήθεια

απ την κοινωνιολογία της συμπεριφοράς. Σε ανάλογα, μως, αδιέξοδα
οδηγούνται οι προβληματισμοί γύρω
απ τον χαρακτήρα της επικοινωνίας του οικοδομήματος με τους
θαυμαστές του απ τη στιγμή που
το ίδιο ερώτημα αντί για το σήμερα
στοχεύσει το χθες της ιστορίας του
μνημείου.

Aναγνώριση θεμάτων
Oι σωζμενες μαρτυρίες των αρχαίων πηγών για το αριστούργημα
του Iκτίνου δεν μας επιτρέπουν να
διακρίνουμε καθαρά ως ποιο βαθμ
ανταποκρινταν η νηση και η ευαισθησία του παρελθντος στην χι ιδιαίτερα ευανάγνωστη σημαντική
του. Δεν μας επιτρέπουν δηλαδή να
αντιληφθούμε ως ποιο σημείο ήταν
αισθητς ο εσωτερικς λγος που επέβαλε την επιλογή και την ανάδειξη
συγκεκριμένων μυθολογικών θεμάτων στα επιμέρους διακοσμητικά πεδία του αρχιτεκτονήματος, πως δεν
μας επιτρέπουν να διακρίνουμε την
βαθύτερη συνοχή των παραστάσεων, αλλά και την αναγωγή τους σ’ έ-

να ενιαίο σύστημα αξιών. H αναγνώριση, πάντως, των εικονιζμενων θεμάτων δεν πρέπει να παρουσίαζε ττε δυσκολίες, ούτε άλλωστε και η
νοηματική τους διασύνδεση με το
λατρευτικ περιεχμενο της θετητας, στην οποία ήταν αφιερωμένο το
κτίριο και η οποία άστραφτε μέσα
στο σηκ του, σμιλεμένη απο ελεφαντδοντο και χρυσάφι με τα ίδια τα
χέρια του Φειδία. H «ανάγνωση», μ’
άλλα λγια, του διηγηματικού περιεχομένου των παραστάσεων δεν απαιτούσε ειδικ υπομνηματισμ: η
γέννηση της Aθηνάς στο ανατολικ
αέτωμα του ναού και η διαμάχη της
με τον Ποσειδώνα στο δυτικ, η Γιγαντομαχία, η πτώση της Tροίας, η
Aμαζονομαχία και η Kενταυρομαχία
στις μετπες της ανατολικής, βρειας, δυτικής και ντιας πλευράς αντίστοιχα, η πομπή των Παναθηναίων
στην εσωτερική ζωοφρο. Σήμερα,
μως, τα πράγματα είναι διαφορετικά, χι μνο γιατί η μετάδοση των
μηνυμάτων γίνεται με άλλα κωδικά
στοιχεία, ούτε γιατί η λειτουργία των
εικνων υπκειται σε άλλους καννες, αλλά γιατί το ίδιο το οικοδμημα
έχει δεχθεί τις βίαιες επιθέσεις της
ιστορικής μοίρας κι έχει υποστεί ριζικές αλλοιώσεις και παραμορφωτικές
αλλαγές.

Oι καταστροφές
Oσο κι αν χαιρμαστε τη σχετικά
καλή κατάσταση της μεγαλειώδους
υπστασης, την αλώβητη σχεδν
ρυθμική των κιονοστοιχιών και αισθητές ακμα τις αρμονικές εξισορροπήσεις των δομικών συστατικών,
η κακία του χρνου επέδρασε δραματικά στη διατήρηση των πιο ευαίσθητων πλαστικών μορφών του μνημείου: η μεγάλη πυρκαγιά της αρχαιτητας, η καταστροφή των κεντρικών γλυπτών του ανατολικού αετώματος και η απολάξευση των ανα-

H παράδοση του πέπλου, ανατολική ζωφρος. Bρετανικ Mουσείο.

γλύφων που κοσμούσαν τις μετπες
της ανατολικής, βορινής και δυτικής
πλευράς κατά την παλαιοχριστιανική
περίοδο, η μετατροπή του ναού της
Παρθένας Aθηνάς στην εκκλησία
της Θεοτκου Mαρίας, η ανέγερση
του ισλαμικού τεμένους στα χρνια
της τουρκικής κατοχής, η ανατίναξη
του κτιρίου κατά τον βομβαρδισμ
της Aθήνας απ τον Mοροζίνη, ο
θρυμματισμς των μαρμάρων του
και η επαναχρησιμοποίηση πολλών
απ αυτά για την οικοδμηση τμημά-

των του νέου περιτειχίσματος της
Aκρπολης, η λεηλασία του λρδου
Eλγιν, η άκριτη χρησιμοποίηση ενς
μεγάλου αριθμού απ θραύσματα
για την κατασκευή των κτιρίων της
νέας πρωτεύουσας του ελληνικού
κράτους.
Oι τραγικές αυτές περιπέτειες θα
περιριζαν στο ελάχιστο τις δυναττητες να ανασυνταχθούν κάποτε
οι γλυπτικές συνθέσεις του Παρθενώνα, να αποκατασταθεί η αισθητική τους πληρτητα, να κατανοηθεί

με ακρίβεια η μορφή και το περιεχμεν τους, αν δεν υπήρχε το αδιάπτωτο ενδιαφέρον της επιστημονικής έρευνας των νεώτερων κυρίως
χρνων.

Aοκνες προσπάθειες
Aρχιτέκτονες και αρχαιολγοι απ’
λο τον κσμο, ειδικοί γλύπτες και
συντηρητές, το επιστημονικ δυναμικ της κατεξοχήν αρμδιας EφοΣυνέχεια στη 15η σελίδα

Διάφοροι ήρωες. Bρετανικ Mουσείο.
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Δυτική ζωφρος του Παρθενώνα, λεπτομέρεια.

Συνέχεια απ την 13η σελίδα

ρίας Aρχαιοτήτων και τα μέλη της
Eπιτροπής Συντηρήσεως των μνημείων της Aκρπολης με συντονισμένες ενέργειες, με πραγματική αφοσίωση και μια συνέπεια συγκινητική, είναι σκυμμένοι πάνω στα αρχιτεκτονικά συντρίμμια του μνημείου
και σε σα απ τα γλυπτά του ξεπέρασαν τους κινδύνους της καταστροφής, για να καταλήξουν μοιρασμένα –έστω και σε τραυματική κατάσταση– ανάμεσα στο Bρετανικ
Mουσείο και στο, απ κάθε άποψη, ακατάλληλο Mουσείο της Aκρπολης.
Πρκειται για έναν ολκληρο κσμο
που εργάζεται αθρυβα και αποδοτικά, προσπαθώντας να παραμερίσει
την μυθοποιητική λειτουργία του
θαυμασμού των αιώνων, να αποφλοιώσει πολλά απ τα αλλεπάλληλα
στρώματα της άγνοιας, να μας αποκαλύψει στη σύλληψη και στο σχεδιασμ του αρχιτεκτονήματος τον εσωτερικ λγο της δημιουργίας του
κατά το απγειο της αθηναϊκής δημοκρατίας, των χρνων του Περικλή.
Eτσι ανιχνεύθηκαν και στην μορφοπλασία του γλυπτικού του διάκοσμου αφομοιωμένες λες οι προγενέστερες κατακτήσεις της ελληνικής τέχνης μαζί με τα σκιρτήματα
των μελλοντικών της προσανατολισμών, οι αισθητικοί καννες του
χρυσού αιώνα, ο,τιδήποτε μπορεί να
καταγράψει η συνείδηση μιας κοινωνίας, με έμμεσους οπωσδήποτε αλλά
αποτελεσματικούς τρπους και με υπαινικτικούς αλλά ευσύλληπτους
σχολιασμούς: ανησυχίες, προβληματισμούς και επιδιώξεις, θρησκευτικές δοξασίες και στχους πολιτικούς, τα πιστεύω μιας ομάδας ανθρώπων αφάνταστα ζωντανής, απίστευτα νεανικής και εκπληκτικά σύγχρονης. Aπ τη μελέτη ειδικτερα
του γλυπτικού διάκοσμου, δίκαια συσχετίστηκε ο σχεδιασμς της συνθέσεώς του με τη φειδιακή ιδιοφυία, ενώ η εκτέλεσή του στο εξαιρετικά
σύντομο χρονικ διάστημα της μιας
δεκαετίας, σωστά επίσης αποδθηκε
στη συσστράτευση λου του προσφερμενου ττε καλλιτεχνικού δυναμικού.

Tο σύμπλεγμα του Kέκροπος στο δυτικ αέτωμα, Mουσείο Aκροπλεως. (Φωτ. Γερμανικ Aρχαιολογικ Iνστιτούτο).

Aισιδοξη επιμονή...
H κλασική αρχαιολογία, είναι η επιστήμη της αισιοδοξίας. Γι’ αυτ, άλλωστε και δεν αποθαρρύνεται εύκολα μπροστά στην ασυνέχεια των δυσαναπλήρωτων κενών και στη σκοτεινιά των δυσεπίλυτων αινιγμάτων.
Eίναι η επιστήμη της πεισματικής επιμονής που δεν εγκαταλείπει τον αγώνα, ανεξάρτητα απ τη δυσμένεια
των συνθηκών και τα μεγέθη των
φυσικών εμποδίων.
Mε τη βοήθεια των σχεδίων του
Jacques Carrey, που αποτύπωσε ,τι
απ τα γλυπτά του Παρθενώνα σωζταν σε καλή κατάσταση πριν απ
την ανατίναξη του Mοροζίνη και με
τις συνεχείς ανακαλύψεις νέων
θραυσμάτων πάνω και γύρω απ το
βράχο της Aκρπολης, ο γλυπτικς
διάκοσμος του ναού θα ξαναβρεί
σταδιακά την πληρτητα της αρχικής του εικνας.
Aς ελπίσουμε τι αυτ θα γίνει στο
νέο Mουσείο της Aκρπολης, αν βέβαια, η νεοελληνική κακοδαιμονία το
επιτρέψει.

Aνατολικ αέτωμα. Bρετανικ Mουσείο.
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O Παρθενώνας σε έργα των S. Claudius (επάνω) και V
O Παρθενώνας (ανατολικ άκρο της ντιας πλευράς) κατά την περίοδο των εργασιών των συνεργείων του λρδου Eλγιν, απ αντίγραφο σχεδίου του G.B. Lusieri.

Aποψη του Παρθενώνα απ βορειοδυτικά. Σχέδιο του G.B. Lusieri το 1802. Mουσείο Mπενάκη.
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V. Lauza (κάτω). Mουσείο της Πλεως των Aθηνών.

H πρσταση του οπισθδομου του ναού απ τα βορειοδυτικά σε σχέδιο του J.
Skene. Eθνικ Iστορικ Mουσείο.

Aπεικονίσεις
και περιγραφές
H Eυρώπη ανακαλύπτει στον Παρθενώνα το αρχαιοελληνικ κάλλος
Tης Φανής Mαλλούχου–Tufano
Aρχαιολγου

O ΠPΩTOΣ ταξιδιώτης, που το 1436
και το 1444 δεν βλέπει πια στον
Παρθενώνα την εκκλησία της Παναγίας, πως λοι οι προηγούμενοι
επισκέπτες αιώνες τώρα, αλλά το
μεγάλο μαρμάρινο να της Παλλάδας, το θαυμαστ έργο του Φειδία
είναι ένας άνθρωπος της Aναγέννησης, ο Ciriaco de Pizzicoli απ
την Aγκνα της Iταλίας. O Kυριακς
σχεδιάζει και το μνημείο, μεταπλάθοντάς το σύμφωνα με τις προσω-

πικές του ιδέες ή τις σύγχρονες αισθητικές και στυλιστικές αντιλήψεις. Aυτ το στοιχείο θα χαρακτηρίσει στη συνέχεια λες τις απεικονίσεις αλλά και περιγραφές του
Παρθενώνα ως το 19ο αιώνα. Oι περιγραφές και τα σχέδια του Aγκονίτη πάντως, παραμένοντας σε χειργραφη μορφή και διακινούμενα
σ’ έναν περιορισμένο κύκλο, ελάχιστη επίδραση ασκούν στις σύγρονες αισθητικές αναζητήσεις.
H σχέση της Aναγέννησης με τον
Παρθενώνα κατ’ ουσίαν αρχίζει και
Συνέχεια στην 18η σελίδα
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Συνέχεια απ την 17η σελίδα

τελειώνει με τον Kυριακ απ την
Aγκνα.
Mετά την Oθωμανική κατάκτηση
και ως το τέλος του 17ου αι., η Aθήνα και τα μνημεία της απομονώνονται και χάνονται απ τα μάτια και
τη συνείδηση των Eυρωπαίων. Στην
ίδια την πλη επιβιώνουν αναμνήσεις απ το ένδοξο παρελθν της
που αναμιγνύονται με μεταγενέστερες παραδσεις, θρύλους και δυσειδαιμονίες, λα στοιχεία που αντανακλώνται στις περιγραφές του
Παρθενώνα αυτών των χρνων. Tώρα οι σποραδικοί επισκέπτες του εντυπωσιάζονται απ τα υλικά στοιχεία και τα ποσοτικά μεγέθη του
κτιρίου και το θαυμάζουν, χωρίς
κατ’ ουσίαν να το κατανοούν: η καλλιτεχνική ποιτητα του Παρθενώνα
επιβάλλεται, ενώ η φήμη του παρέμενε απ την αρχαιτητα πολύ ισχυρή. Πολύ χαρακτηριστική είναι η
αντίδραση του πολυταξιδεμένου ανατολίτη Eβλιά Tσελεμπή, που το
1667 μπροστά στο μνημείο αναφωνεί: είδα στον κσμο πολλά τζαμιά
μα αντάξιο μ’ αυτ δεν είδα.

Aρχαιοδίφες
στην Aκρπολη
Στο τέλος του 17ου αι., ταν η Eυρώπη έχει αρχίσει να στρέφεται αποφασιστικά προς την Aνατολή, Eυρωπαίοι αρχαιφιλοι, ιδιαίτερα Γάλλοι, πυκνώνουν τις επισκέψεις τους
στην Aθήνα. Aνάμεσά τους ξεχωρίζει η επίσκεψη, το 1674, του μαρκησίου Olier de Nointel, πρεσβευτή
του Λουδοβίκου 14ου στην Yψηλή

O Παρθενώνας. Σχέδιο του περιηγητή J. Spon το 1976. Γεννάδειος Bιβλιοθήκη.

Πύλη. O ζωγράφος του Jaques
Carrey μας αφήνει την πρώτη ζωγραφική απεικνιση, σε λάδι, του
Παρθενώνα. Kυρίως μως σχέδια σε
μολύβι, του συνλου σχεδν του
γλυπτικού διακσμου του μνημείου.
Σχέδια πολύτιμα, αφού πολλά απ
αυτά αποτελούν σήμερα τα μοναδικά τεκμήρια γλυπτών, που λίγα χρνια αργτερα, κατά την ανατίναξη
του μνημείου το 1687, καταστρέφονται ολοσχερώς.
Δυο χρνια αργτερα επισκέπτονται τον Παρθενώνα οι J. Spon και
G. Wheler, οι σημαντικτεροι περιηγητές της περιδου, κυρίως λγω
της τεράστιας μεταγενέστερης απήχησης του έργου τους στην Eυρώπη. Oξυδερκείς παρατηρητές και
πρώιμα επιστημονικά πνεύματα οι

Spon και Wheler περιεργάζονται
τον Παρθενώνα με βάση τον Παυσανία, αίρουν πολλές απ τις παρανοήσεις των παλαιοτέρων περιγραφών, δημιουργούν μως με τη σειρά
τους καινούργιες: το μνημείο, ιδιαίτερα τα γλυπτά του «εκρωμαΐζονται», για να ανταποκριθούν στις επικρατούσες ττε καλλιτεχνικές αξίες, ενώ τα σχέδιά τους, τα πρώτα
του μνημείου που τυπώνονται, διαδίδουν στην Eυρώπη έναν τύπο ελληνικού δωρικού ναού τελείως ξένο
προς την πραγματικτητα.

Eπιστροφή στην Πηγή
της Tέχνης
Tον 18ο αι., στην εποχή του Διαφωτισμού, η Eυρώπη ανακαλύπτει

την αρχαία Eλλάδα ως Iδέα και
Oραμα ήθους και ελευθερίας, δημοκρατίας, ιστητας και δικαιοσύνης. Tαυτχρονα τα αρχαία ελληνικά μνημεία ανυψώνονται σε αξεπέραστα πρτυπα ομορφιάς και τελειτητας, στα οποία πλέον αναζητώνται οι βασικοί καννες της αληθινής αρχιτεκτονικής.
Στο πλαίσιο αυτής της νεοκλασσικής θεώρησης οι αρχιτέκτονες
και ζωγράφοι J. Stuart, N. Revett και
J.D. Le Roy διερευνούν συστηματικά τον Παρθενώνα. Kαρπς της έρευνας του Le Roy αποτελεί η έκδοση το 1758 του Ruines des plus
beaux monuments de la Grece, του
πρώτου συγγράμματος με μνημεία
της καθαυτής Eλλάδας που εκδίδεται στην ευρώπη.
Στο βιβλίο του ο Le Roy συνοψίζει
τις γνώσεις της εποχής του σχετικά
με τα ελληνικά μνημεία, ενώ παράλληλα προβαίνει και σε γενικτερες
θεωρητικές μελέτες για την ιστορική εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και
τις αρχές που τη διέπουν, στις οποίες υπογραμμίζεται η σαφής υπεροχή της ελληνικής αρχιτεκτονικής έναντι λων των άλλων. Tο αρχιτεκτονικ μέρος της μελέτης του εικονογραφεί με γεωμετρικά σχέδια
πρωτοφανούς, ως ττε, πληρτητας, το ιστορικ με γραφικές απψεις (vedute), κατά το πρτυπο του
συγχρνου του ζωγράφου των μνημείων της Pώμης Piranesi. Oι Stuart
και Revett διαμένουν απ το Mάρτιο
του 1751 ως το Σεπτέμβριο του
1753 στην Πηγή της Tέχνης, πως
αποκαλούν την Aθήνα, αποτυπώνοντας και σχεδιάζοντας τα μνημεία
της με απαράμιλλη, ως ττε, ακρίβεια και επιμέλεια.
Παρλη τη μεγάλη καθυστέρηση
–απ το 1763 ως το 1816– που σημειώνεται στην ολοκλήρωση της
δημοσίευσης του πραγματικά μνημειώδους
έργου
τους
The
Antiquities of Athens, η έκδοσή του
αποτελεί σταθμ στην αποκάλυψη
των αρχαίων ελληνικών μνημείων
στην Eυρώπη.
Kατά τη διαπραγμάτευση του
Παρθενώνα οι Stuart - Revett καταρρίπτουν την αυθεντία των Spon
και Wheler και αποσαφηνίζουν οριστικά βασικά ζητήματα της αρχιτεκτονικής του ναού, πως εκείνα
του προσανατολισμού του, της διάταξης και αρχικής λειτουργίας των
διαφρων τμημάτων του. Kατά τη
σχεδίαση ιδιαίτερο βάρος αποδίδουν στην απδοση των ρυθμολογικών και μορφολογικών στοιχείων
του μνημείου, τα οποία προορίζουν
για τον εμπλουτισμ των διακοσμητικών μοτίβων της σύγχρονής τους
αρχιτεκτονικής. Παράλληλα το Antiquities of Athens προσφέρει για
πρώτη φορά στην Eυρώπη ένα πανραμα της αρχιτεκτονικής πλαστικής του μνημείου σε σχέδια των J.
Stuart και W. Pars.

H έκρηξη
του περιηγητισμού

Aποψη του Παρθενώνα απ νοτιοανατολικά. Σχέδιο του αρχιτέκτονα J.D. Le Roy το 1755. Γεννάδειος Bιβλιοθήκη.
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Στις αρχές του 19ου αι., ταν ολκληρη η Eυρώπη κατακλύζεται απ την αρχαία Eλλάδα, στην Aθήνα
και στην Aκρπολη συρρέει ένα
πλήθος περιηγητών, κυρίως υπηκ-

ων της Bρετανικής Aυτοκρατορίας.
Tώρα, ο Παρθενώνας προσεγγίζεται με βάση τις τσο διαδεδομένες,
ιδιαίτερα στη Bρετανία τον 18ο αι.,
εμπειριοκρατικές και ψυχολογικές
αντιλήψεις θεώρησης των έργων
τέχνης, που εκλαμβάνουν τα μνημεία ως πηγή άντλησης συγκινησιακών φορτίσεων και αφορμή εκκίνησης συνειρμικών συλλογισμών.
Eτσι τα περιηγητικά κείμενα αυτών των χρνων βρίθουν με αναφορές των συναισθημάτων που προκαλούνται στη θέα του μνημείου,
των οραματισμών και παραστατικών αναπολήσεων, στις οποίες βυθίζονται οι περιηγητές. Παράλληλα
οι γραφικές ιδιτητες του Παρθενώνα τονίζονται και απεικονίζονται
κατά κρον με λα τα διαδεδομένα
ττε μέσα και τεχνικές και υπ διάφορες συνθήκες.

Mετά την ίδρυση
του ελληνικού κράτους
Mετά το 1833, χρονιά κατά την οποία η Aκρπολη αποδίδεται στο
νεοσύστατο ελληνικ κράτος, για
πρώτη φορά σημειώνεται η αντικειμενικτερη προσέγγιση του Παρθενώνα, αφ’ ενς με διαδικασίες αμιγούς επιστημονικής διερεύνησης,
στις οποίες υπκειται το μνημείο,
αφ’ ετέρου με το νέο μέσο απεικνισης της πραγματικτητας που τώρα εφευρίσκεται, τη φωτογραφία.
Tους επιστήμονες απασχολούν αυτά τα χρνια τα ζητήματα των αρχιτεκτονικών εκλεπτύνσεων και της
πολυχρωμίας του μνημείου.
Aνάμεσα στις διάφορες μελέτες
που δημοσιεύονται ξεχωρίζουν το
Principles of Athenian Archtitecture
του Fr. Cr. Penrose, αξεπέραστης
ώς σήμερα μετρητικής ακρίβειας
και το Der Parthenon του A. Michaelis, βασικ πάντοτε εργαλείο για σους ασχολούνται με την ιστορία
και τις τύχες του μνημείου ανά
τους αιώνες.
Tαυτχρονα, χάρη στη βελτίωση
των εξωτερικών συνθηκών των μετακινήσεων, για πρώτη φορά σημειώνεται μια μαζική προσέγγιση του
μνημείου. Oμως, τώρα ο Παρθενώνας, έχοντας πλέον καθιερωθεί
στην ευρωπαϊκή συνείδηση ως το
αρχέτυπο του κλασικού μνημείου,
αλλά και του ρομαντικού ερειπίου,
υπκειται σε μια στερετυπη διαδικασία επίσκεψης, ενώ κατά παρμοιο τρπο η περιγραφή του συνίσταται σε απλυτους διθυραμβικούς χαρακτηρισμούς, στερετυπα
επαναλαμβανμενους.
Aκμη η μαζικτερη προσέλευση
των επισκεπτών επιβάλλει την εκλαΐκευση των πληροφοριών γύρω
απ το μνημείο και την πλατιά διάδοση της εικνας του. Eτσι αυτά τα
χρνια ιδιαίτερα δημοφιλή καθίστανται τα πολυτελή λευκώματα
καθώς και γενικής φύσης εκλαϊκευτικές δημοσιεύσεις, με κείμενα
πλούσια σε πληροφρηση και εικονογράφηση.
Mετά το 1839 ο Παρθενώντας γίνεται αμέσως αντικείμενο της φωτογραφίας, που μλις έχει ανακαλυφθεί. Tο μνημείο καθίσταται προσφιλής στχος των διαφρων φωτογράφων, που περνούν ή διαμέ-

νουν για μεγαλύτερο διάστημα
στην Aθήνα, περιλαμβάνεται στα
πρώτα φωτογραφικά λευκώματα
που εκδίδονται ή αποτελεί σύνηθες
θέμα των συμμετοχών των πρώτων
Eλλήνων φωτογράφων στις διεθνείς εκθέσεις.
Προς το τέλος του αιώνα, οι φωτογράφοι, επηρεασμένοι απ το
πνεύμα των σύγχρονων μεγάλων ανασκαφικών και αναστηλωτικών επεμβάσεων στην Aκρπολη, τείνουν να υπογραμμίσουν ακμη περισστερο τον κλασικ χαρακτήρα
του Παρθενώνα.
Aποκορύφωση αυτής της τάσης
αποτελούν, στις αρχές του 20ού αι.
οι φωτογραφίες του φωτογράφου τοπογράφου της Eλλάδας Fréderic
Boissonas, που αποκαλύπτουν
στον νέο πια αιώνα, την ακατάλυτη
ομορφιά του μνημείου, την αίσθηση της αιωνιτητας της κλασικής
τέχνης, την Iδέα, τέλος, του Παρθενώνα, που, πως έγραψε και ο Σικελς Scrofani τον 18ο αι., διατηρείται και διαδίδεται αιώνες τώρα,
απ τους λαούς και τα έθνη, παρηγοριά στην τραγική τους μοίρα.
Eπιλεγμένη βιβλιογραφία:
1. L.de Laborde, Athenes aux XVe, XVIe et
XVII siécles, I, II, Paris 1854.
2. A. Michaelis, Der Parthenon, Leipzig
1871.
3. H. Omont, Athénes au XVIIe siécle, Paris
1898.
4. S.H. Weber, Voyages and Travels in the
Near East during the Nineteenth Century,
Princeton, N.J. 1952.
5. M. Pavan, L’ avventura del Partenone,
un monumento nella storia, Firenze 1983.

Aποψη του Παρθενώνα απ τα Προπύλαια. (Φωτ. του P. Sebah 1872–1874, συλλογή Σταύρου και Στέλλας Σταυρίδη).

Tο ανατολικ άκρο της βρειας πλευράς του ναού. (Φωτ. Fr. Boissomas, περ. 1913).
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AΦIEPΩMA

O Παρθενών ως
πηγή έμπνευσης
H επίδρασή του στο έργο των πνευματικών ανθρώπων
Tου Aλεξ. Aργυρίου

NOMIZΩ τι μπορούμε να θεωρήσουμε ως αντιπροσωπευτική της
λαϊκής αντίληψης απέναντι στα
διάσπαρτα ερείπια των αρχαίων οικισμών και μνημείων που συναντάμε ανά την χώραν, σα ο «αυτοδίδακτος» Mακρυγιάννης έγραφε
στα «Aπομνημονεύματά του», και
ειδικά το σημείο που υπογράμμισε
ο Σεφέρης σε ομιλία του στην Aίγυπτο το 1943. Θα παραθέσω το απσπασμα χωρίς τις περικοπές του
Σεφέρη, επειδή μπορούν να βγουν
και άλλα συμφραζμενα που μως
θα αφήσω για άλλη περίσταση.
«Eίχα δυ αγάλματα περίφημα,
μια γυναίκα κι ένα βασιλπουλο,
ατφια – φαίνονταν οι φλέβες, τσην εντέλειαν είχαν. Oταν χάλασαν τον Προ, τα’ χαν πάρει κάτι
στρατιώτες και εις τ’ Aργος θα τα
πουλούσαν κάτι Eυρωπαίων· χίλια
τάλαρα γύρευαν. Aντεσα κι εγώ εκεί, πέρναγα· πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα. “Aυτά, και δέκα
χιλιάδες τάλαρα να σας δώσουνε,
να μην το καταδεχτήτε να βγουν
απ την πατρίδα μας. Δι’ αυτά πολεμήσαμεν. (Bγάζω και τους δίνω
τριακσια πενήντα τάλαρα)· κι ταν φιλιωθούμεν με τον Kυβερνήτη (τι τρωγμαστε), τα δίνω και
σας δίνει ,τι του ζητήσετε διά να
μείνουν εις την πατρίδα απάνου».
Kαι τα ’χα κρυμμένα. Tτε με την
αναφορά μου τα πρσφερα του
Bασιλέως να χρησιμεύσουν διά
την πατρίδα».
Oμως, και ττε, υπήρχαν λογιών
λογιών αυτοδίδακτοι. O Mακρυγιάννης με το δαιμνι του και τα
κολυβογράμματά του ήταν λιγτερο αυτοδίδακτος απ τους στρατιώτες που ήθελαν να πουλήσουν
τα αγαλματίδια (πού να βρίσκονται
άραγε σήμερα, μετά δύο δυναστείες, και πολλούς δυνάστες). Ωστσο
και οι «άξεστοι» εκείνοι στρατιώτες ήξεραν τι τα αγάλματα είχαν
την αξία τους, μνο που ήταν πρθυμοι να την εξαργυρώσουν. Nα είναι λοιπν αυθαίρετη η υπθεση τι οι άνθρωποι εκείνοι (επειδή δεν
τους πίεζε ακμη ένα κράτος που
να τους ταΐζει με θεωρίες επισκπου), είχαν, λίγο πολύ, μια εμπειρική σχέση με τα αρχαία ερείπια, αφού ζούσαν πλάι τους και μπορούσαν να χρησιμοποιούν, σα προσφέρονταν, ως πέτρες για τα σπίτια τους. Kαι για να πάμε χρονικά
παρακάτω, σε μια αντιστρφως α-

νάλογη περίπτωση. Στα πρώτα χρνια του αιώνα μας, ταν ο γλωσσικς αγώνας άρχιζε να παίρνει δυναμικές μορφές («Eυαγγελικά»,
«Oρεστειακά»,) στο περιοδικ «O
Nουμάς» (6.7.1903) διαβάζουμε
πως δάσκαλος «του ελληνικού» ταν, σε σχετική ερώτησή του, απαντούσε ο μαθητής τι: «Eνα απ τα
μεγαλύτερα έργα του Περικλή ήταν και ο Παρθενώνας», «καταφουρκισμένος» επέπληξε τον μαθητή (διδαγμένος σωστά ο δάσκαλος) διτι δεν είπε του «Περικλέους» και «O Παρθενών». H γνώση
τώρα, έπειτα απ κάμποσες δεκαετίες αλληθωρίζουσας παιδείας, δεν
είχε γίνει ουσιαστική αλλά γραμματική.
Mε τέτοια δεδομένα –για να οδηγηθούμε στις συνέπειες– μήπως
δεν είναι (πως αβέρτα λέμε σήμερα:) ρητορικ σχήμα, αυτ που υποστήριζε ο Σεφέρης: πως ήταν
αυτοδίδακτος; Kαι τι, αναλγως,
πρέπει κι εμείς να κατατάξουμε, ανάμεσα στους αυτοδίδακτους, και
τον Παλαμά; Yπ την έννοια πως η
μρφωσή του δεν προήλθε απ την
επίσημη παιδεία που έλαβε αλλά απ τις προσωπικές του ευαίσθητες
επιλογές; Kαι τι κάτι περισστερο
έπιανε ο έρμος, ταν τον καιρ που
οι άλλοι λιθοβολούσαν τους μεταφραστές, αυτς νηφάλια υποδείκνυε: «Mεταφράζετε τους αρχαίους». («O Nουμάς» 26/10 και
7/12/1903).
Aπ το σημείο αυτ έως το να
βρούμε πώς αξιοποιήθηκε ο Παρθενών(ας), δεν είναι και πολύ μεγάλη απσταση, αν το συλλογιστούμε, επειδή ο επιφανής αυτς νας
βρίσκεται, αν χι μέσα στα πδια
των Aθηναίων, πάντως μπροστά
στα μάτια τους, ταν κοιτάζουν ψηλά χαζεύοντας, ή ακμη και απ
συνήθεια τον παρατρέχουν. Eρχεται λογικ συνεπώς το τι, απ τα
κιτάπια που βρίσκαμε, σπάνια θα
συναντήσομε έντυπο που να μην
περιλαμβάνει τη λέξη Παρθενών σημείο πια αναφοράς.
Aλλά έχομε και τα περισστερα:
Πολύ νωρίς το 1858 ένας Eλληνας
της διασποράς γράφει ένα μακρπνοο ποίημα με τίτλο «Ωδή εις τα
ερείπια της Aκροπλεως», σχεδν
είκοσι χρνια πριν απ τη γνωστοποίηση της «προσευχής» του
Eρνέστου Pενάν «στην Aκρπολη», που δημοσιεύθηκε σε ένα πασίγνωστο γαλλικ περιοδικ το
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O Ernest Renan στον Παρθενώνα, του André Brouillet. Πανεπιστήμιο της Σορβννης

Revue des deux Mondes (1876) και
την κατέστησε δεθνές σύμβολο, με
επακλουθο να αποβεί έκτοτε διαφημιστικ παρατρεχάμενο.
Kαι πάλι μως, νωρίτερα απ τον
Pενάν, το 1871, ο Παρθενών ανεβαίνει σε τίτλο περιοδικού, που
συνεργάζονται εκλεκτοί λγιοι της
εποχής και στο οποίο, ένας Eλληνας της διασποράς, δημοσιεύει ένα
ποίημα με τίτλο «Aνάμνησις του
Παρθενώνος». Δεν τον ξέχασα αλλά επίτηδες άφησα τελευταίο –αλλά χι έσχατο– τον Aνδρέα Kάλβο
που και αυτς ήταν Eλληνας της
διασποράς, ταν δημοσίευε το
1824 το ποίημα «Eις Δξαν» απ που και η στροφή:
Eπί τον Yμηττν
εβλάστησεν η δάφνη
φύλλον ιερν στολίζει
τα ηρειπωμένα λείψανα
του Παρθενώνος

H ευτελής χρήση
Kαι για να μείνω στους δικούς
μας ποιητές, θα έρθομε στη «Φλογέρα του Bασιλιά» του Kωστή Παλαμά για να συναντήσομε στίχους
που αναφέρονται και ανταποκρίνονται στη συμβολική σημασία του
Παρθενώνα. Aπ άλλης λογής συμβολική πλευρά ο Γιώργος Σεφέρης
είδε την Aκρπολη στο νεανικ του
μυθιστρημα «Eξι νύχτες στην
Aκρπολη» (1928), μλις: «πρώην»
Eλληνας της διασποράς.
Bρισκμαστε μως πια σε χρνια
που η σχέση με το ένδοξο παρελθν έχει ατροφήσει στις συνειδήσεις των στοχαστών, εξ αιτίας της
πολυχρνιας συμβατικής μεταχείρισής του. Eίναι πασίγνωστη η ειρωνική έκφραση «Oι αρχαίοι ημών
πργονοι» που περιφερταν σε επίσημους εορτασμούς. Aπέναντι
σε αυτή την κατάσταση δεν είναι
τυχαίο πως στη δεκαετία του 1930
δύο ποιητές που ανήκαν ο καθένας
με τον τρπο του στην εικονοκλαστική Aριστερά, ο Aσημάκης Πανσέληνος και ο Nικήτας Pάντος (N.

Calas), έγραψαν ποιήματα στα οποία χλευάζεται η ευτελής χρήση
του Παρθενώνα. Iδού ολίγα σπαράγματα.
«Kι’ ο μπάρμπα - Γιαννακς σα φέρει
πράμα - τραβάει πελάτες γέρους, νιους, κοπέλες - γιατί σ’ έχει κολλήσει
για ρεκλάμα - σ’ ένα βαρέλι επάνω με
σαρδέλες».
(Aσ. Πανσέληνος:
«Yμνος στον Παρθενώνα», 1930)

«Στο πρώτο πλάνο - ο Παρθενς - ο
δηλητηριασμένος με ψυχαρική μελάνη - ο ψεύτικος ο νεκρς - ο σκοτωμένος με φακ σε πλούσιο χαρτί - απ
τον Mπουασονά - νεκροθάπτη της
Eλλάδας - για φντο με χέρια σταυρομένα - μπλεγμένα - σε θέση προσευχής - εντατικής προσευκής - τα χέρια φλύαρα χοντρά εξχως χοντρά
–στα δάχτυλα για δαχτυλίδια– σύρματα ηλεχτρικά –που τρεμοσβύουν
τη λέξη –Pενάν– ο επίσημος της ακρπολης – καντηλανάφτης [...]
(Nικήτας Pάντος
«Aκρπολη» 1932).

Σε ελαφρώς ανάλογο ύφος, αποκλειστικά μως με τον τίτλο του,
αλλά τρυφερ στην ανάπτυξή του,
το ποίημα «Tραμ και Aκρπολις»
του
Nικλαου
Eγγονπουλου
(1938). Aπ που βάναυσα αποσπώ
λίγους στίχους:
«τι θλίψη θα ήτανε –Θεέ μου–
τι θλίψη
αν δεν με παρηγορούσε την καρδιά
η ελπίδα των μαρμάρων
κι η προσδοκία μιας λαμπρής αχτίδας
που θα δώσει ζωή
στα υπέροχα ερείπια.
Tέλος πρέπει να φτάσουνε στα
1981 για να έχουμε μια διαφορετική συνέχεια στο θέμα, με το έργο
του Nικηφρου Bρεττάκου: «Λειτουργία κάτω απ την Aκρπολη»,
που είναι κείμενο για ορατριο. Oι
απαιτήσεις να μεγάλωσαν;
Σκέπτομαι τέλος μήπως είναι λογικ να προσθέσομε στα αποδεκτά
συμπλέγματα και το «σύμπλεγμα
του Παρθενώνα».

AΦIEPΩMA

Eργασίες αποκαταστάσεως
H σημερινή αντιμετώπιση για την προστασία και διατήρηση των μνημείων
Tου Xαράλαμπου Θ. Mπούρα
Kαθηγητή του Eθνικού Mετσοβίου Πολυτεχνείου

OI ΣOBAPEΣ αλλοιώσεις που υπέστη ο Παρθενώνας απ τον 5ο π.X.
αιώνα έως σήμερα οφείλονται στον
άνθρωπο και ελάχιστα σε φυσικά
αίτια. Πράγματι, η ερείπωση και οι
αλλοιώσεις των μορφών του μεγάλου ναού είναι το αποτέλεσμα καταστρεπτικών ενεργειών του ανθρώπου και συνακλουθα εργασιών για την αποκατάστασή τους, οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά
καιρούς.
Eξ άλλου η αρμονία του μνημείου, η τελειτητα της κατασκευής
του και η εξαιρετική ποιτητα του
γλυπτικού του διακσμου έκαναν
τον Παρθενώνα ένα μνημείο μοναδικ, με εξαιρετικ γητρο, φορέα
παντοειδών αξιών.
H παρουσίαση και η ανάλυση των
επεμβάσεων που έγιναν στο να
κατά καιρούς γίνεται πολύ διδακτική, γιατί έτσι εμμέσως τεκμηριώνονται σε κάθε περίπτωση η παιδεία, η
αισθητική καλλιέργεια και οι τεχνικές ικαντητες της κοινωνίας κατά
τις διάφορες στιγμές που σ’ αυτές
πραγματοποιήθηκαν. Πάνω στον
Παρθενώνα δοκιμαζταν δηλαδή η
ευαισθησία των χρηστών του και
κυρίως των διαχειριστών του, σε
κάθε περίοδο.
Για λγους μεθδου μπορούμε
να διακρίνουμε οκτώ τέτοιες περιδους σοβαρών επεμβάσεων, για τις
οποίες ναι μεν οι πληροφορίες που
είχαμε είναι αποσπασματικές και άνισες, μπορούμε μως να διακρίνουμε διαφορετικές συμπεριφορές
χρηστών και κυρίως διαχειριστών
του μεγάλου μνημείου.

Eσωτερική άποψη του ναού πριν απ την έναρξη των εργασιών συντηρήσεως.

H μεγάλη πυρκαγιά
H πρώτη μεγάλη επέμβαση αποκαταστάσεως έγινε στον Παρθενώνα εκατ χρνια μετά τη μεγάλη
πυρκαγιά του 267 μ.X. και πιθαντατα με πρωτοβουλία και δαπάνες
του Iουλιανού του Aποστάτη. H
πυρκαγιά, που δεν μαρτυρείται σε
γραπτές πηγές, είχε προκαλέσει
μεγάλες καταστροφές στο να
(πλήρη κατάρρευση της εσωτερικής δωρικής διπλής κιονοστοιχίας
και των φατνωματικών πλακών της
περιστάσεως, θερμικές θραύσεις
στους τοίχους του σηκού και τους
περιμετρικούς κίονες και πολλά άλΣυνέχεια στην 22η σελίδα

O μνιμα εγκατεστημένος στο εσωτερικ του Παρθενώνα μεγάλος γερανς.
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Συνέχεια απ την 21η σελίδα

λα). H επισκευή έγινε με τρπο οικονομικ και αρκετά πρχειρο, δεδομένου τι επαναχρησιμοποιήθηκαν στο εσωτερικ του ναού αρχιτεκτονικά μέλη μιας ελληνιστικής
στοάς και λες οι επιφάνειες που
παρουσίασαν θραύσεις συμπληρώθηκαν πρχειρα με ασβεστοκονιάματα. H πτώση της ικαντητας στη
λάξευση του μαρμάρου συμβάδιζε
με την αδιαφορία για την τελειτητα με αποτέλεσμα τη δημιουργία
για πρώτη φορά χαρακτήρος κάπως
γραφικού, τελείως ξένου προς την
τελειτητα και προς το μεγαλείο
του κλασικού ναού. Oι διαχειριστές
του ναού κατά τον 4ο αιώνα αναβάθμισαν τις χρηστικές αξίες του,
αλλά αδιαφρησαν για την αυθεντικτητα και τον αισθητικ του χαρακτήρα.
H δεύτερη περίοδος σοβαρών επεμβάσεων στο μνημείο (περί τα
τέλη του 6ου μ.X. αιώνος) είχε ως
σκοπ την αλλαγή χρήσεων, τη μετατροπή του σε χριστιανική εκκλησία. Στη θέση της ανατολικής θύρας δημιουργήθηκε μεγάλη κγχη
ιερού, στους μακρούς τοίχους του
σηκού ανοίχθηκαν πλευρικές είσοδοι, ένα τξο αντικατέστησε δύο επιστύλια στην εσωτερική κιονοστοιχία και πετάσματα απ τοιχοποιΐα έκλεισαν τα μετακινια των εξωτερικών κιονοστοιχιών. Προσαρμσθηκε έτσι ο κλασικς νας στις
ανάγκες χρήσεως μιας μεγάλης
πρωτοβυζαντινής εκκλησίας. Bλέπουμε και σ’ αυτήν την περίπτωση
την προσπάθεια να διατηρηθούν οι
αξίες χρήσεως του κτιρίου, αλλά
και την αδιαφορία για τις ιστορικές
του αξίες, καθώς και την πλήρη απουσία ευαισθησίας ως προς τη
μορφή. H σκπιμη καταστροφή μέρους των εναετίων αγαλμάτων και
πολλών μετοπών κατά την ίδια εποχή, για λγους θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, το επιβεβαιώνει.
H τρίτη περίοδος κατά την οποία
είναι γνωστές ουσιώδεις αποκαταστάσεις στον Παρθενώνα είναι αυτή του τέλους του 12ου αιώνος, ταν μητροπολίτης των Aθηνών ήταν ο Mιχαήλ Xωνιάτης. H κγχη
του ιερού αναμορφώθηκε, ένας τετράγωνος πύργος υψώθηκε στον οπισθναο, έγινε τοιχογράφηση του

Tο μέγιστο σημείο της αποσυναρμολγησης στο να απ την ανατολική πλευρά.

ναού και ίσως προστέθηκαν θυρώματα και τέμπλο με διακοσμητικά
γλυπτά. Aν και πάλι σκοπς των εργασιών ήταν η βελτίωση της χρηστικής αξίας του ναού, η παιδεία
του Xωνιάτη και η νοσταλγία του
για το μεγαλείο των αρχαίων Aθηνών μπορούν να στηρίξουν την υπθεση τι προσπάθησε, έστω και
με τη μεσαιωνική νοοτροπία, να τον
αναβαθμίσει και καλλιτεχνικά.

H μοιραία έκρηξη
H έκρηξη του 1687 και η ερείπωση του μεγάλου ναού ήταν τα αποτελέσματα της χειρτερης απ λες τις χρήσεις που γνώρισε το
μνημείο στην ιστορία του, αυτής
της πυριτιδαποθήκης, ταν τη δια-

H ίδρυση, το 1975, της Eπιτροπής Συντηρήσεως των Mνημείων Aκροπλεως έδωσε νέα ώθηση στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
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χείρισή του την είχαν οι Oθωμανοί
Tούρκοι. Mετά την ιστορική αυτή
συμφορά ο Παρθενώνας καταντά
να γίνει ένα λατομείο μαρμάρου και
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις
της λεηλασίας του. Στο μεταξύ συντελείται στην Eυρώπη μια συνεχώς επιταχυνμενη μεταβολή ως
προς την εκτίμηση των πολιτιστικών αξιών και κυρίως της αρχαίας
ελληνικής τέχνης και αρχιτεκτονικής. O μεγάλος νας, αν και ερειπωμένος, αρχίζει να λειτουργεί ως
έκθεμα και να συγκεντρώνει την
προσοχή των σοφών, των ταξιδιωτών, των καλλιτεχνών, αλλά και των
συλλεκτών έργων τέχνης, με ακραία περίπτωση του λρδου Eλγιν.
H πέμπτη περίοδος αρχίζει με την
ελληνική επανάσταση και την ταχυτάτη διάδοση των αντιλήψεων της
φωτισμένης Eυρώπης στην ελληνική κοινωνία. Oλκληρο το έθνος
βλέπει τον Παρθενώνα ως σύμβολο
της πολιτιστικής του υπεροχής.
Διαχειριστές των μνημείων του ιερού βράχου είναι οι Eλληνες με επωνύμους Eυρωπαίους συμβούλους. Eως το τέλος του αιώνος θα
γίνουν σοβαρτατες επεμβάσεις
στα κλασικά μνημεία της Aκροπλεως και ιδιαιτέρως στον Παρθενώνα, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα
καθάρσεως, περισυλλογής και ερεύνης. H απομάκρυνση λων των
μετά την αρχαιτητα κτισμάτων πάνω στην Aκρπολη και η αδιαφορία
για την ιστορική τους αξία μαρτυρεί
τι ήταν μια περίοδος «πουρισμού», ενώ οι εργασίες αποκαταστάσεως των Πιττάκη, Pαγκαβή και
Kάλκου είχαν έντονο τον χαρακτήρα του αυτοσχεδιασμού, χωρίς θεωρητικ υπβαθρο, χωρίς προηγούμενη έρευνα και χωρίς τεκμη-

ρίωση. Oι θεωρητικές αρχές που
διατυπώθηκαν την ίδια αυτή εποχή
απ τον διάσημο αρχιτέκτονα του
κλασικισμού Leo von Klenze μαρτυρούν μεγάλη εκτίμηση των καλλιτεχνικών και περιβαλλοντολογικών αξιών του ναού και πολύ μικρή των ιστορικών και των χρηστικών.

Kαλές προθέσεις
Tο έργο του Nικολάου Mπαλάνου
στον Παρθενώνα (1899–1902 και
1922–1933) σφραγίζει την έκτη περίοδο επεμβάσεων σ’ αυτν. Oι γενικές του προθέσεις αισθητικής αναβαθμίσεως με σεβασμ του χαρακτήρος του ερειπίου με την επανατοποθέτηση των αρχιτεκτονικών
μελών που κείτονταν στο έδαφος
ήταν κατά γενική ομολογία θετικές.
Eκανε μως το μεγάλο λάθος να
χειρισθεί μνος του το θέμα και να
αγνοήσει την έρευνα, τσο την αρχαιολογική σο και την τεχνική. Σήμερα λοι γνωρίζουν τι η τεχνική
που εφήρμοζε στις αναστηλώσεις
του ήταν ολέθρια, διτι τα σιδηρά
στοιχεία που χρησιμοποιούσε (δοκούς, ράβδους, συνδέσμους, αγγύρια) ενσωματώθηκαν στα αρχαία
αρχιτεκτονικά μέλη με τρπο μη αναστρέψιμο και το χειρτερο οξειδώθηκαν και διογκούμενα ρηγμάτωσαν ή κομμάτιασαν τα αρχαία
μάρμαρα.
Aλλωστε ο Mπαλάνος, αν και είχε
εφευρετικτητα και ικαντητες ως
μηχανικς, δεν είδε ποτέ την αποκατάσταση του Παρθενώνος απ τη
θεωρητική της σκοπιά και αγνησε
τις σύγχρονες διεθνείς αρχές και
τάσεις στον τομέα της συντηρήσεως και της εν γένει μεταχειρίσεως
των μνημείων. H ελληνική κοινωνία,

H μέχρι στιγμής αποκατάσταση στην ανατολική πλευρά (χαρακτηριστική η σύγκριση του ίδιου σημείου με την έναντι φωτογραφία).

στα χρνια των μεγάλων ονείρων
και των εθνικών επιτευγμάτων, διά
του N. Mπαλάνου πραγματοποίησε
ένα πολύ εκτεταμένο έργο πάνω
στην Aκρπολη, δεν είχε μως τα
κατάλληλα κρατικά ργανα ελέγχου για να αποφευχθούν τα σοβαρά
αρχαιολογικά και τεχνικά του σφάλματα.
Aκολουθεί ένα μεσοδιάστημα σαράντα δύο ετών, έως το 1975, κατά
το οποίο οι επεμβάσεις που έγιναν
στον Παρθενώνα υπήρξαν περιορισμένες, έγινε μως μια βαθμιαία
μεταβολή της οικονομίας και της
κοινωνίας της χώρας, έτσι ώστε να
φανεί τι τα μνημεία δεν έχουν μνον τις δικές τους αξίες, δεν είναι
μνον σύμβολα, αλλά είναι και κοινωνικά αγαθά. Kατά το ίδιο διάστημα και μετά τη δημοσίευση του
«Xάρτη της Bενετίας» οι Eλληνες
διαχειριστές του μνημείου αρχίζουν να βλέπουν την πολυπλοκτητα των αναστηλωτικών πραγμάτων,
την ανάγκη τηρήσεως ορισμένων
αρχών, αλλά και τις επιπτώσεις των
σφαλμάτων του N. Mπαλάνου πάνω
στα ίδια τα μνημεία.

Nέοι στχοι
H τελευταία περίοδος επεμβάσεων στον Παρθενώνα είναι αυτή που
διανύομε σήμερα και η οποία άρχισε το 1975 με την ίδρυση της Eπιτροπής Συντηρήσεως των Mνημείων Aκροπλεως (EΣMA) απ το υπουργείο Πολιτισμού. Aσφαλώς το
έργο της δεν μπορεί ακμα να κριθεί αντικειμενικά. Δημιουργήθηκαν
μως οι προϋποθέσεις για να επιτευχθούν οι στχοι: α) Aπομακρύνσεως των σιδηρών στοιχείων και επανορθώσεως των αρχαιολογικών
σφαλμάτων των προηγουμένων αναστηλώσεων. β) Προστασίας απ
την ατμοσφαιρική ρύπανση. γ) Aνα-

βαθμίσεως των αισθητικών αξιών
του Παρθενώνος κυρίως με την αναστήλωση αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών και δ) Eξασφαλίσεως
της αυτοπροστασίας του κτιρίου
μετά την ολοκλήρωση των έργων.
H Eπιτροπή Συντηρήσεως των
Mνημείων Aκροπλεως προκειμένου να αποφύγει τα λάθη του παρελθντος φρντισε: α) Nα διευρύνει πολύ τον κύκλο των ευθυνών με
την καθιέρωση επανειλημμένων
κρίσεων για κάθε ενέργεια, καθώς
και με τη συνεχή ενημέρωση του
ευρύτερου κοινού. β) Nα έχει η ίδια
χαρακτήρα πολυεπιστημονικ. γ)
Nα τηρήσει τις διατάξεις του «Xάρτη της Bενετίας» και να τον διευρύνει με ορισμένες αρχές που ταιριάζουν στα μνημεία της κλασικής αρχαιτητος, η σπουδαιτερη απ τις
οποίες είναι εκείνη της αναστρεψιμτητας και δ) Nα δημιουργήσει και
να οργανώσει αφ’ ενς ένα τεχνικ
γραφείο και αφ’ ετέρου συνεργεία
τεχνιτών, ικανά να εκτελέσουν τα
έργα με βάση τις υψηλές προδιαγραφές των μελετών.
Eλπίζει έτσι η Eπιτροπή τι οι αξίες του ναού (καλλιτεχνικές, ιστορικές, χρηστικές θεωρουμένου ως
εκθέματος, συναισθηματικές, περιβαλλοντολογικές κ.ά.), θα αναβαθμισθούν ομοιμορφα και αρμονικά,
καθώς και τι η εκτελουμένη επέμβαση θα είναι σωστική, διακριτική
και σύμφωνη προς το πνεύμα της εποχής μας.
Θερμά ευχαριστούμε τον εκδοτικ
οίκο «MEΛIΣΣA» για την βοήθεια και
την προσφορά φωτογραφικού υλικού απ το βιβλίο «O Παρθενώνας
και η ακτινοβολία του στα νεώτερα
χρνια» καθώς και το βιβλίο του
Mανλη Kορρέ «Aπ την Πεντέλη
στον Παρθενώνα».

Eπανατοποθέτηση του γωνιακού γείσου στη N.A. πλευρά.
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Aποψη του Παρθενώνα απ τα βορειοδυτικά.

Mία αρπαγή μαρμάρων...
ΠAΛAIO νειρο του Tμας Mπρους, λρδου
Eλγιν, ήταν η απκτηση αρχαιολογικών θησαυρών. Ως πρεσβευτής της Mεγ. Bρετανίας στην
Yψηλή Πύλη, επισκέπεται το 1800 την Aθήνα
και με τη βοήθεια του Iταλού ζωγράφου Λουιζιέρι αρχίζει εργασίες αποτύπωσης διαφρων
γλυπτών της Aκρπολης. Eνα χρνο αργτερα
κατορθώνει να πάρει την άδεια του Σουλτάνου
με την οποία του επιτρέπεται να αφαιρεί κάθε
γλυπτ που ήθελε. H αρπαγή αρχίζει...

Tέσσερις πλάκες απ τη ζωφρο του ναού
της Aπτέρου Nίκης, μια Kαρυάτιδα απ το Eρεχθείο και 14 μετπες και 17 αγάλματα απ τα
αετώματα του Παρθενώνα. Eπί δέκα περίπου
χρνια διοχετεύει συνεχώς στην Aγγλία ελληνικά αγάλματα. H μεγάλη κλοπή περιλαμβάνει
και περιοχές εκτς Aθηνών: Δαφνί, Aίγινα,
Eλευσίνα, Mυκήνες.
Tο 1816, μέσα σε ένα κλίμα γενικής ευφορίας ο λρδος Eλγιν πουλάει στη βρετανική

Mορφές. Aπ το ανατολικ αέτωμα του Παρθενώνα. Bρετανικ Mουσείο, Λονδίνο.
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κυβέρνηση τα ελληνικά μάρμαρα αντί 35.00 λιρών.
Eβδομήντα πέντε χρνια αργτερα, ένας
Eλληνας ποιητής ο Kωνσταντίνος Kαβάφης θα
γράψει:
«Eίναι αναξιοπρεπές δι’ έν μέγα έθνος το να
επωφελήται απ ημιαληθείας και ημιδικαιώματα· η τιμιτης είναι η καλυτέρα πολιτική, και
τιμιτης εις την περίπτωσιν των Eλγινείων
Mαρμάρων σημαίνει απδοσιν».

