
ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ  

 

 

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου  βασίσθηκε 

στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της 

Επιτροπής Θεάτρου και Ιερού του Διονύσου – Ασκληπιείου Νοτίου Κλιτύος Ακρόπολης 

και παρατίθεται αυτούσια παρακάτω. 

 

Στα κείμενα συνεργάστηκαν οι κ.κ. Κων/νος Μπολέτης, Αθηνά Σαμαρά, Κλήμης 

Ασλανίδης Αρχιτέκτονες – Αναστηλωτές και οι Αρχαιολόγοι κ.κ. Χριστίνα Παπασταμάτη 

Φον Μόοκ και Ελένη Παριανού. 

 

Η εργασία αυτή αποτελεί και το κυρίως υλικό, στο οποίο στηρίχθηκε το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για 

τη συγκρότηση των σχετικών χορηγικών φακέλων. 
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ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Ολοκλήρωση αναστήλωσης του χορηγικού μνημείου του 
Θρασύλλου 

2. Ολοκλήρωση αποκατάστασης του ανατολικού πλευρικού 
αναλήμματος 

3. Ολοκλήρωση αποκατάστασης των τριών καντρικών κερκίδων 
του κοίλου 

4. Ολοκλήρωση της αποκατάστασης των βάθρων και του 
αντιγράφου του αγάλματος του Μενάνδρου στην ανατολική 
πάροδο 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 Και οι 4 μελέτες είναι εγκεκριμμένες από το ΚΑΣ και τμήματά τους, με 
τη μορφή διακριτών τμημάτων, έχουν εφαρμοστεί.  
 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Οι  Μελέτες εκπονήθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό του 
τεχνικού γραφείου, με την εποπτεία  της Επιστημονικής Επιτροπής του 
έργου 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες μπορούν να γίνουν άμεσα μετά την εξασφάλιση της 
χρηματοδότησης ,δεδομένου ότι υφίσταται το εξειδικευμένο 
επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, και έχει εξασφαλιστεί η βασική  
εργοταξιακή υποδομή 
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ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Συνολικό κόστος 6.000.000 €.  
Το κόστος θα επιμερισθεί στα επί μέρους 4 προγράμματα όταν 
ολοκληρωθούν οι αναλυτικές κοστολογήσεις όλων των εργασιών 
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ΤΠ.ΠΟ. – Σ.Δ.Π.Ε.Α.Ε 

ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΘΕΑΣΡΟΤ ΚΑΙ ΙΕΡΟΤ ΣΟΤ ΔΙΟΝΤΟΤ – ΑΚΛΘΠΙΕΙΟΤ  

ΝΟΣΙΟΤ ΚΛΙΣΤΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩ 

 

Ε Ρ Γ Α  Ι Ε       Α Π Ο Κ Α Σ Α  Σ Α  Θ       Σ Ο     Θ Ε Α Σ  Ρ Ο     Σ Ο Τ       Δ Ι Ο Ν Τ  Ο Τ  

  

 

Περιεχόμενα: 

 

1. ΣΟ ΜΝΘΜΕΙΟ 

2. ΣΑ ΕΡΓΑ ΤΝΣΘΡΘΘ 

Α. Πραγματοποιημζνο ζργο 

Εργαςίεσ περιόδου 1977-1984 

Το ανάλημμα τησ ανατολικήσ παρόδου 

Το ανάλημμα τησ δυτικήσ παρόδου 

Πρόγραμμα διαχείριςησ διαςπάρτων αρχιτεκτονικών μελών και ςυντήρηςησ 

B. Ζργα ςε εξζλιξη 

Το χορηγικό μνημείο του Θραςφλλου 

Το ανατολικό πλευρικό ανάλημμα  

Το κοίλο  

Τα βάθρα τιμητικών αγαλμάτων ςτην ανατολική πάροδο. Η αποκατάςταςη του βάθρου 

και αντιγράφου του αγάλματοσ του Μενάνδρου. 

Γ. Προγραμματιςμόσ 2010-1015  
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ΝΟΣΙΟΤ ΚΛΙΣΤΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩ 

 

Ε Ρ Γ Α  Ι Ε       Α Π Ο Κ Α Σ Α  Σ Α  Θ       Σ Ο     Θ Ε Α Σ  Ρ Ο     Σ Ο Τ       Δ Ι Ο Ν Τ  Ο Τ  

   

 

1. TO MNHMEIO 

Σο Κζατρο του Διονφςου ςτθ νότια κλιτφ τθσ ακθναϊκισ Ακροπόλεωσ είναι ζνα μνθμείο 

τεράςτιασ ςθμαςίασ, όχι μόνο γιατί αποτελεί ανεξάντλθτθ πθγι άντλθςθσ  αρχαιολογικϊν 

πλθροφοριϊν για τθ δομι και εξζλιξθ των κεατρικϊν χϊρων ςτθν αρχαιότθτα, αλλά και γιατί 

ταυτίηεται με τον τόπο όπου διδάχκθκαν για πρϊτθ φορά τα αριςτουργιματα τθσ αρχαίασ 

ελλθνικισ τραγωδίασ και κωμωδίασ. Ζτςι, όπωσ και κάκε αρχαίο Κζατρο - ςτον υπερκετικό 

όμωσ βακμό, ςυγκεντρϊνει παγκόςμιο ενδιαφζρον ωσ κατεξοχιν ςφμβολο του αρχαίου 

ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. 

Θ πρϊτθ κεατρικι εγκατάςταςθ ςτθν περιοχι ανάγεται ςτον φςτερο 6ο αι. π.Χ. Για τθν 

Περίκλεια φάςθ του Κεάτρου τα διακζςιμα ςτοιχεία είναι λίγα και επιτρζπουν τθν 

αναπαράςταςι τθσ με αρκετζσ υποκζςεισ. Σο λίκινο κοίλο του Κεάτρου του Διονφςου, 

τμιματα του οποίου διατθροφνται ζωσ τισ μζρεσ μασ, χρονολογείται ςτον φςτερο 4ο αι. π.Χ. 

τθν ίδια ακριβϊσ εποχι, που ζχει ςυνδεκεί με το όνομα του ριτοροσ και πολιτικοφ 

Λυκοφργου, ανάγεται και το χορθγικό μνθμείο του Κραςφλλου, ιδρυμζνο ςτο ψθλότερο 

ςθμείο του χϊρου. τθν ορχιςτρα και κυρίωσ ςτθ ςκθνι ζχουν τεκμθριωκεί ςθμαντικζσ 

μετατροπζσ που χρονολογοφνται από τθν ελλθνιςτικι ωσ τθν φςτερθ ρωμαϊκι περίοδο. Σο 

Κζατρο εγκαταλείφκθκε μετά το τζλοσ τθσ αρχαιότθτασ, και μεγάλο μζροσ του οικοδομικοφ 

υλικοφ του αποςπάςτθκε, ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί ςε νεϊτερεσ καταςκευζσ. Σα κατάλοιπα 

του Κεάτρου ςταδιακά καλφφκθκαν κάτω από επιχϊςεισ, με αποτζλεςμα θ κζςθ του κατά το 

18ο αιϊνα να αγνοείται. Μόνο το μνθμείο του Κραςφλλου διατθρικθκε ςχεδόν ανζπαφο 
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μζχρι το 1827, όταν και καταςτράφθκε κατά τθν πολιορκία τθσ Ακροπόλεωσ από τουσ 

Σοφρκουσ.  Σο Κζατρο εντοπίςτθκε το 1841 και αποκαλφφκθκε ςταδιακά, με αναςκαφζσ 

Ελλινων και Γερμανϊν ςπουδαίων αρχαιολόγων, που άρχιςαν το  1862. 

   

 

 

 

 

 

 

 

To Κζατρο  ςε φωτογραφία του 1897 

(Γερμανικό Αρχαιολογικό Λνςτιτοφτο)

Σο Κζατρο τθσ εποχισ του Λυκοφργου ιταν ζνα γιγάντιο τεχνικό ζργο, που περιζλαβε 

απαλλοτριϊςεισ μεγάλων περιοχϊν, εντυπωςιακζσ επιχϊςεισ ςτα άκρα, λάξευςθ μζρουσ του 

βράχου τθσ Ακρόπολθσ κακϊσ και μεταφορά και κατεργαςία τεραςτίων ποςοτιτων λίκου, 

ϊςτε το μικρότερο Κζατρο τθσ εποχισ του Περικλι να επεκτακεί μζχρι το βράχο τθσ 

Ακρόπολθσ και να μπορεί να φιλοξενιςει πάνω από 15.000 κεατζσ. Ο προχπάρχων 

περιμετρικόσ δρόμοσ τθσ Ακρόπολθσ, ο Περίπατοσ, χρθςιμοποιικθκε ωσ μζροσ του 

ςχεδιαςμοφ του χϊρου, αποτελϊντασ ταυτόχρονα και διάηωμα του Κεάτρου. Εξ αιτίασ τθσ 

ανάγκθσ ζνταξθσ του Κεάτρου ςτον προχφιςτάμενο πολεοδομικό ιςτό, το ςχιμα του 

προζκυψε ακανόνιςτο, αφοφ ςτα ανατολικά ζπρεπε να προςαρμοςτεί ςτο Ωδείον του 

Περικλζουσ και ςτα δυτικά ςε μια ανιοφςα προσ τον Περίπατο οδό. Σόςο τα εδϊλια και οι 

κλίμακεσ όςο και θ εξωτερικι παρειά των αναλθμματικϊν τοίχων του κοίλου 

καταςκευάςτθκαν από αςβεςτόλικο από τθν πειραϊκι ακτι. Θ εςωτερικι υποδομι των 

αναλθμματικϊν τοίχων καταςκευάςτθκε από κροκαλοπαγι λίκο. Μάρμαρο χρθςιμοποιικθκε 

μόνο ςτουσ κρόνουσ τθσ Προεδρίασ και ςτο ςκθνικό οικοδόμθμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 Πρόπλαςμα του Κεάτρου ςε αναπαράςταςθ 

(Μ. Κορρζσ) 
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Σο κοίλο ζχει θμικυκλικι χάραξθ και διαιρείται ςε δεκατρείσ κερκίδεσ, οι ακραίεσ από τισ 

οποίεσ είναι ευκφγραμμεσ. Σα εδϊλια παρουςιάηουν τθ ςυνικθ για τθν εποχι διατομι και τα 

μεγζκθ τουσ ποικίλουν. Ζνα μόνο διάηωμα πλάτουσ 4,40  μ. περίπου, που απολιγει ςε δφο 

μεγάλεσ αναβάκρεσ και ταυτίηεται με τον Περίπατο, διαιρεί το κοίλο ςε δφο άνιςεσ περιοχζσ, 

θ ανϊτερθ από τισ οποίεσ –το επικζατρο – είναι ςθμαντικά μικρότερθ. Ελάχιςτεσ επεμβάςεισ 

των ρωμαϊκϊν χρόνων ζχουν πραγματοποιθκεί ςτο κοίλο, και αφοροφν κυρίωσ ςτισ πρϊτεσ 

ςειρζσ εδωλίων, όπου καταςκευάςτθκαν κυρίωσ ενεπίγραφα βάκρα και κρόνοι. Θ πρϊτθ 

ςειρά κακιςμάτων, θ προεδρία, αποτελείται από 67 μαρμάρινουσ πολυτελείσ κρόνουσ, οι 

οποίοι ανικουν ςτθ Λυκοφργεια καταςκευαςτικι φάςθ. Ο κεντρικόσ προορίηεται για τον 

Λερζα του Διονφςου και ζχει πλοφςιο γλυπτικό διάκοςμο. Θ κυκλικι ορχιςτρα ιταν αρχικά 

χωμάτινθ. Σο μαρμάρινο δάπεδο που τθν καλφπτει ςιμερα κακϊσ και το περιμετρικό ςτθκαίο 

ανικουν ςτθ ρωμαϊκι εποχι. Οι είςοδοι του Κεάτρου από τισ παρόδουσ ςθμαίνονταν από 

μνθμειακά μαρμάρινα πρόπυλα εν είδει ςτεγαςμζνων πυλϊν. ε επαφι με τουσ 

αναλθμματικοφσ τοίχουσ των παρόδων ανιδρφκθκαν κατά τθ διάρκεια χριςθσ του Κεάτρου 

βάκρα με τιμθτικά αγάλματα εκπροςϊπων τθσ δραματικισ ποίθςθσ. Σο ςκθνικό οικοδόμθμα 

διατθρείται μόνο αποςπαςματικά. Αν και με οριςμζνεσ αςάφειεσ, είναι δυνατόν να 

αναπαραςτακοφν θ λυκοφργεια οικοδομικι φάςθ, με ζντονα προεξζχοντα παραςκινια, θ 

ελλθνιςτικι, με προςκικθ προςκθνίου και περιοριςμό τθσ προεξοχισ των παραςκθνίων, θ 

ρωμαϊκι, με διϊροφθ διαμόρφωςθ και πλοφςιο αρχιτεκτονικό διάκοςμο και τζλοσ θ 

υςτερορωμαϊκι, με τθν καταςκευι ενόσ υπερυψωμζνου λογείου με ανάγλυφεσ παρατάςεισ 

από τθ ηωι του Διονφςου, γνωςτοφ ωσ Βιματοσ του Φαίδρου, που διατθρείται εν μζρει ωσ 

ςιμερα. Σο χορθγικό μνθμείο του Κραςφλλου βρίςκεται ςε ιδιαίτερα προβεβλθμζνο ςθμείο, 

ςτο ανϊτερο μζροσ του Κεάτρου, ςτθν είςοδο ενόσ φυςικοφ ςπθλαίου. Θ όψθ του είχε μορφι 

δίκυρου πυλϊνοσ με ζναν πεςςό μεταξφ δφο παραςτάδων. φμφωνα με τθν επιγραφι ςτο 

επιςτφλιο, το μνθμείο ιδρφκθκε από το χορθγό Κράςυλλο, το 320/19 π.Χ. Επόμενθ ιςτορικι 

φάςθ, τεκμθριωμζνθ και πάλι από τισ κατακείμενεσ επιγραφζσ, είναι θ αναμόρφωςθ του άνω 

μζρουσ και θ ίδρυςθ δφο ακόμθ τριπόδων από το νικθτι χορθγό Κραςυκλι, υιό του 

Κραςφλλου, το 271/70 π.Χ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάτοψθ του Κεάτρου και του Λεροφ του 
Διονφςου κατά τθ Ρωμαϊκι εποχι (Μ. Κορρζσ)  
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2. TΑ ΕΡΓΑ ΤΝΣΘΡΘΘ 

Α. Πραγματοποιημζνο ζργο 

Εργαςίεσ περιόδου 1977-1984 

Θ αποκάλυψθ του Διονυςιακοφ Κεάτρου δεν ακολουκικθκε από μεγάλα αναςτθλωτικά 

προγράμματα. Θ ανακαταςκευι του Πανακθναϊκοφ ταδίου για τθ φιλοξενία των πρϊτων 

Ολυμπιακϊν Αγϊνων το 1896 και θ αποκατάςταςθ του Ωδείου του Θρϊδου του Αττικοφ κατά 

τθ δεκαετία του 1950 ςτάκθκαν αφορμι ϊςτε το πρόγραμμα ανακαταςκευισ του Κεάτρου με 

ςκοπό τθ φιλοξενία του ςφγχρονου κοινοφ να αναβλθκεί. Θ ιδζα τθσ απόδοςθσ του Κεάτρου 

ςτθ χριςθ εγκαταλείφκθκε οριςτικά ςτα πρϊτα μετά τθ μεταπολίτευςθ χρόνια. Σότε, υπό τθν 

πίεςθ τθσ ετοιμορροπίασ ςτθν οποία είχε περιζλκει το ανάλθμμα τθσ ανατολικισ παρόδου, 

ςυγκροτικθκε μια επιςτθμονικι επιτροπι από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ, θ οποία ανζκεςε τθ 

μελζτθ του μνθμείου ςτον W. Wurster.  O Γερμανόσ αρχιτζκτων παρζμεινε υπεφκυνοσ των 

εργαςιϊν κατά το διάςτθμα 1977-80. Κατά τθν περίοδο αυτι, ςε ςυνεργαςία με τον 

τοπογράφο Κ. Καηαμιάκθ, εκπονικθκαν τα ςχζδια λεπτομεροφσ αποτφπωςθσ του κοίλου και 

τθσ ορχιςτρασ, που και ςιμερα αποτελοφν το βαςικότερο ςχεδιαςτικό υπόβακρο για τθ 

μελζτθ του Κεάτρου. Οι μικρισ κλίμακασ εργαςίεσ, οι οποίεσ ςυνεχίςτθκαν μετά το 1980 με 

τθν επίβλεψθ του Μ. Κορρζ περιλάμβαναν επιτόπου ςτερεϊςεισ και ςυγκολλιςεισ εδωλίων 

με χριςθ ορειχάλκινων ςυνδζςμων αλλά και μικρισ ζκταςθσ ςυμπλθρϊςεισ ςτο μαρμάρινο 

δάπεδο τθσ ορχιςτρασ.  

  

 

To ανάλθμμα τθσ 

ανατολικισ παρόδου, 

πριν από τισ εργαςίεσ 

Το ανάλημμα τησ ανατολικήσ παρόδου 

Θ διαρπαγι, κατά τθν φςτερθ αρχαιότθτα, των πειραϊκϊν λίκων που επζνδυαν το 

ανάλθμμα τθσ ανατολικισ παρόδου αποτζλεςε τον κφριο λόγο φκοράσ του δομικοφ αυτοφ 

ςτοιχείου του Κεάτρου. Θ αποκαλυφκείςα εςωτερικι υποδομι του από κροκαλοπαγζσ 

πζτρωμα είχε μείνει εκτεκειμζνθ και, με τθν πάροδο πολλϊν δεκαετιϊν, θ προϊοφςα φκορά 

του δθμιουργοφςε ζντονα ςτατικά προβλιματα τθσ ίδιασ τθσ καταςκευισ, ενϊ παράλλθλα 
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οδθγοφςε ςτθν απόπλυςθ των επιχϊςεων του κοίλου. Με τθν επιδείνωςθ των ςτατικϊν 

προβλθμάτων και τισ καταρρεφςεισ μεγάλου αρικμοφ κροκαλοπαγϊν λίκων που 

εκδθλϊκθκαν το 1981, κρίκθκε αναγκαία θ ςτερζωςθ και μερικι αποκατάςταςι του. Αυτό το 

ζργο αποτζλεςε το πρϊτο μζλθμα τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ υντθριςεωσ του 

Διονυςιακοφ Κεάτρου, που ανζκεςε τθ μελζτθ ςτερζωςθσ ςτθν αρχιτζκτονα Ε. Μακρι (1985-

87).  

 

Όψεισ του αναλιμματοσ τθσ ανατολικισ παρόδου. χζδια αποτφπωςθσ (επάνω) και πρόταςθσ αναςτιλωςθσ (κάτω).  

Μετά τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ, το 1989, θ Επιτροπι Νοτίου Κλιτφοσ Ακροπόλεωσ ζκεςε το 

αναςτθλωτικό αυτό πρόγραμμα ωσ προτεραιότθτα των δραςτθριοτιτων τθσ. Σο ζργο άρχιςε 

το 1995 και ολοκλθρϊκθκε το 2003 με τθν επίβλεψθ τθσ αρχιτζκτονοσ Α. αμαρά, τθσ 

αρχαιολόγου Χρ. Παπαςταμάτθ-φον Μόοκ και τθν εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με το 

ςχεδιαςτι Δ. Κουλιάδθ. 

Ο αναγκαίοσ πειραϊκόσ ακτίτθσ για το πρόγραμμα αυτό εξαςφαλίςτθκε με ειδικι 

λατόμευςθ από το οικόπεδο του Χατηθκυριάκειου Λδρφματοσ ςτον Πειραιά και 

χρθςιμοποιικθκε, όπωσ και ςτθν αρχαιότθτα, για τθν επζνδυςθ του αναλιμματοσ. 

Περιςςότερεσ δυςκολίεσ προζκυψαν για τθν εξεφρεςθ του υλικοφ καταςκευισ των 

εςωτερικϊν τμθμάτων του τοίχου, που ιταν καταςκευαςμζνοι από κροκαλοπαγζσ  πζτρωμα. 

Μετά τθν απόφαςθ αντικατάςταςθσ του φυςικοφ πετρϊματοσ με τεχνθτό λίκο, λόγω 

ζλλειψθσ ςφγχρονου λατομείου, πραγματοποιικθκαν ζρευνεσ και δοκιμζσ ςε ςυνεργαςία με 

το Κζντρο Λίκου του ΤΠ.ΠΟ. για τθν εξεφρεςθ τθσ κατάλλθλθσ ςφνκεςθσ. Θ προτακείςα 

ςφνκεςθ ανταποκρίκθκε ςτισ προδιαγραφζσ των μθχανικϊν αντοχϊν, τθσ επιταχυνόμενθσ 

γιρανςθσ, ψφξθσ-απόψυξθσ, κρυςτάλλωςθσ αλάτων κλπ. και εξαςφαλίςτθκε ο χρωματιςμόσ 

του λίκου που προςομοιάηει ςε αυτόν των αρχαίων. Παράλλθλα, πραγματοποιικθκε 

αναςκαφικι διερεφνθςθ από τθν αρχαιολόγο Χ. Παπαςταμάτθ – φον Μοοκ, θ οποία ζδωςε 

ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν ιςτορία του Κεάτρου.  

Θ αντιςτιριξθ των ετοιμόρροπων τμθμάτων του αναλιμματοσ κατά τθν ανατολικι πάροδο 

εξαςφαλίςτθκε μζςω τθσ ανακαταςκευισ του τοίχου μζχρι τθ 13θ ςτρϊςθ με μία βακμιδωτι 

κατά τθν όψθ διαμόρφωςθ. Λδιαίτερα ςτο καταλθκτιριο τμιμα του τοίχου προσ τθν 
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ορχιςτρα, θ αποκατάςταςθ πραγματοποιικθκε ζωσ το επίπεδο του κεκλιμζνου ςτθκαίου, 

ενϊ δεν προτάκθκε αποκατάςταςθ τθσ υπερκείμενθσ επίςτεψισ του, λόγω ζλλειψθσ 

τεκμθριωμζνων ςτοιχείων. υνολικά τοποκετικθκαν 297 νζοι λίκοι, εκ των οποίων οι 174 από 

πειραϊκό πωρόλικο ςτθν επζνδυςθ και 123 τεχνθτοί κροκαλοπαγείσ ςτθν εςωτερικι υποδομι, 

ενϊ καταςκευάςτθκαν τζςςερισ νζοι αναβακμοί ςτθν κλίμακα που βρίςκεται ςε επαφι με το 

ανάλθμμα και οκτϊ ςυμπλθρϊματα αρχαίων λίκων. Ο διαχωριςμόσ του αποκακιςτοφμενου 

τμιματοσ του αναλιμματοσ από το αρχαίο επετεφχκθ με τθν τοποκζτθςθ λεπτισ ταινίασ 

φφλλου μολυβιοφ ςε εςοχζσ που απολαξεφτθκαν ςτισ κάτω και πλαϊνζσ επιφάνειεσ των νζων 

πειραϊκϊν λίκων. 

 

Σο ανάλθμμα τθσ ανατολικισ παρόδου μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν 

Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αναςτρεψιμότθτασ τθσ επζμβαςθσ, ςτα διάκενα μεταξφ των 

αρχαίων καταλοίπων και του αποκατεςτθμζνου τμιματοσ του αναλιμματοσ, τα οποία 

πλθρϊκθκαν με αργιλϊδθ άμμο, νερό και μικρζσ προςμίξεισ τςιμζντου, παρεμβλικθ 

εφκαμπτθ μεμβράνθ. 

Επιπλζον, με βάςθ τροποποιθμζνθ μελζτθ ωσ προσ τθ μορφι του ανατολικοφ τμιματοσ 

του αναλιμματοσ που εκπόνθςε θ αρχιτζκτων Α. αμαρά πραγματοποιικθκαν προςκετικζσ 

εργαςίεσ. Βάςει και τθσ ςτατικισ μελζτθσ του πολιτικοφ μθχανικοφ Κ. Ηάμπα, 

πραγματοποιικθκε θ ςτερζωςθ 14 κροκαλοπαγϊν λίκων του ανατολικοφ πλευρικοφ 

αναλιμματοσ του κοίλου, που παρουςίαηαν ιδιαίτερα ςτατικά προβλιματα, θ ςτεγάνωςθ του 

αναλιμματοσ κατά τθν ανατολικι πάροδο, οι τελικζσ επιχωματϊςεισ και θ διευκζτθςθ των 

ομβρίων υδάτων πίςω από αυτό. 
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Σο ανατολικό τμιμα του αναλιμματοσ τθσ ανατολικισ παρόδου, πριν και μετά τθν αποκατάςταςθ 

 

Το ανάλημμα τησ δυτικήσ παρόδου 

Οι αποχωματϊςεισ ςτθν περιοχι αυτι του κεάτρου κατά το δεφτερο μιςό του 19ου αιϊνα 

ζφεραν ςτο φωσ τα κατάλοιπα του αναλιμματοσ, αλλά και τμιμα του μεςαιωνικοφ (13οσ αι.) 

τείχουσ τθσ Ακροπόλεωσ, του ονομαηόμενου Ριηοκάςτρου, πίςω από το ανάλθμμα. Επειδι το 

μεγαλφτερο μζροσ των λίκων του αναλιμματοσ είχε ςυλθκεί κατά τθν φςτερθ αρχαιότθτα, το 

επίπεδο διατιρθςθσ του τοίχου ιταν ιδιαίτερα χαμθλό. Σο γεγονόσ αυτό οδιγθςε ςτθν 

απόπλυςθ των αρχαίων επιχϊςεων μεταξφ του αναλιμματοσ και των καταλοίπων του 

Ριηοκάςτρου, με αποτζλεςμα να επιδεινωκεί θ ςτατικι επάρκεια τθσ κεμελίωςθσ των 

καταλοίπων του Ριηοκάςτρου. Οι ςυνεχιηόμενεσ αποπλφςεισ των επζφεραν καταρρεφςεισ του 

μετϊπου του μεςαιωνικοφ τείχουσ. 

 

 Για τθν οριςτικι επίλυςθ των προβλθμάτων αυτϊν και ενϊ βριςκόταν ςε εξζλιξθ το 

αναςτθλωτικό πρόγραμμα ςτο ανάλθμμα τθσ ανατολικισ παρόδου, εκπονικθκε μελζτθ 

ςτερζωςθσ και αποκατάςταςθσ του αναλιμματοσ τθσ δυτικισ παρόδου. το πλαίςιο ςφνταξθσ 

τθσ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ, από τθν αρχιτζκτονα Α. αμαρά ςε ςυνεργαςία με το ςχεδιαςτι 

Δ. Κουλιάδθ, αλλά και για τθν εκπόνθςθ ςτατικισ μελζτθσ ςτερζωςθσ των καταλοίπων, που 

εκπόνθςε ο πολ. μθχανικόσ Κ. Ηάμπασ, διενεργικθκε αναςκαφικι διερεφνθςθ ςτα ΒΔ. των 

Σο ανάλθμμα τθσ δυτικισ 

παρόδου πριν τθν 

αποκατάςταςθ 



9 

 

καταλοίπων του Ριηοκάςτρου από τθν αρχαιολόγο Χρ. Παπαςταμάτθ-φον Μόοκ. Θ ζρευνα 

αυτι ζδωςε τα απαραίτθτα ςτοιχεία για το επίπεδο ζδραςθσ των κεμελίων του Ριηοκάςτρου, 

αλλά ςυγχρόνωσ νζα πολφ ςθμαντικά ςτοιχεία για το Κζατρο τθσ κλαςικισ περιόδου. 

 

χζδια αποτφπωςθ και πρόταςθσ αποκατάςταςθσ του δυτικοφ πλευρικοφ αναλιμματοσ 

τα τζλθ 2002 άρχιςε το αναςτθλωτικό πρόγραμμα, το οποίο ολοκλθρϊκθκε το 2005. Σο 

απαραίτθτο για τθν αναςτιλωςθ νζο υλικό είχε εξορυχκεί ςτθ δεκαετία του ‘90 και βριςκόταν 

αποκθκευμζνο ςτο χϊρο. 

το πλαίςιο των εργαςιϊν διεξιχκθ αναςκαφικι διερεφνθςθ από τθν αρχαιολόγο Χρ. 

Παπαςταμάτθ – φον Μόοκ ςτα νότια τθσ παρόδου, ϊςτε να διευκρινιςτοφν ερευνθτικά 

ηθτιματα για τθν φπαρξθ του προπφλου που ταφτιηε ο Μ. Κορρζσ βάςει λαξεφςεων ςτθν όψθ 

των αρχαίων λίκων του αναλιμματοσ. Θ ζρευνα επιβεβαίωςε τθν άποψθ του Μ. Κορρζ και 

ζδωςε νζα ςτοιχεία για τθν περιοχι αυτι του Κεάτρου. 

  Οι προτάςεισ τθσ μελζτθσ κινικθκαν ςτο πλαίςιο ενόσ πνεφματοσ περιοριςμοφ ςχετικά με 

τθν προςκικθ μεγάλου ποςοςτοφ νζου υλικοφ και αυτό κακορίςτθκε από τθν πρόκεςθ 

ανάδειξθσ των καταλοίπων του μεςαιωνικοφ Ριηοκάςτρου. Θ αποκατάςταςθ του 

αναλιμματοσ ζφταςε ζωσ το επίπεδο τθσ 7θσ ςειράσ, ενϊ το τμιμα του προσ τθν ορχιςτρα 

αποκαταςτάκθκε ζωσ το επίπεδο του κεκλιμζνου ςτθκαίου, ςε αντιςτοιχία με εκείνο τθσ 

ανατολικισ παρόδου. υνολικά τοποκετικθκαν 83 νζοι πειραϊκοί λίκοι ςτθν επζνδυςθ του 

τοίχου, ενϊ ςυμπλθρϊκθκαν 13 αρχαίοι λίκοι. Ο εςωτερικόσ πυρινασ του δίπλινκου 

αναλιμματοσ αποκαταςτάκθκε με 37 τεχνθτοφσ κροκαλοπαγείσ λίκουσ, ενϊ το ςωηόμενο 

τμιμα τθσ κλίμακασ που βρίςκεται ςε επαφι με το ανάλθμμα αποκαταςτάκθκε με τθν 

καταςκευι ενόσ νζου αναβακμοφ, τθ ςυμπλιρωςθ δφο κατά χϊραν ςωηομζνων και τθν 

επανζνταξθ ενόσ αρχαίου διάςπαρτου. Οι εργαςίεσ ςτερζωςθσ αφοροφςαν ςτουσ κατά χϊραν 

ςωηόμενουσ κροκαλοπαγείσ λίκουσ τθσ κεμελίωςθσ ςτο κεντρικό τμιμα του αναλιμματοσ και 
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τθσ νοτιοδυτικισ του γωνίασ, οι οποίοι είχαν υποςτεί εκτεταμζνθ απϊλεια τθσ αρχικισ τουσ 

μάηασ.  

Ο διαχωριςμόσ αρχαίου και αναςτθλοφμενου τμιματοσ ακολοφκθςε τισ αρχζσ που 

εφαρμόςτθκαν και ςτο ανάλθμμα τθσ ανατολικισ παρόδου. Θ ςτεγάνωςθ του 

αποκατεςτθμζνου αναλιμματοσ εξαςφαλίςτθκε με τθ χριςθ ειδικισ μεμβράνθσ κατά τθν 

εςωτερικι παρειά του, θ οποία κατευκφνει τα φδατα από τον πυκμζνα τθσ τάφρου ςε 

υπόγειο αγωγό αποχζτευςθσ δυτικά του αναλιμματοσ. 

  

 

Σο 2005 και μετά τθν ταφτιςθ του εντειχιςμζνου καταλθκτιριου λίκου τθσ επίςτεψθσ του 

αναλιμματοσ ςτο κεμζλιο του υςτερορωμαϊκοφ Βιματοσ του Φαίδρου, με μελζτθ που  

εκπονικθκε από τθν ίδια επιςτθμονικι ομάδα, αποκαταςτάκθκε τμιμα τθσ επίςτεψθσ και 

του ςυναρμοηόμενου ςε αυτιν ενεπίγραφου βάκρου του δραματικοφ ποιθτι Αςτυδάμαντα, 

και ςυμπλθρϊκθκε το ελλείπον τμιμα του περιμετρικοφ διαδρόμου τθσ ορχιςτρασ.  

Πρόγραμμα διαχείριςησ διαςπάρτων αρχιτεκτονικών μελών και ςυντήρηςησ 

Οι εκτεταμζνεσ αποχωματϊςεισ, οι κακαιρζςεισ μεταγενζςτερων κτιςμάτων και οι 

αναςκαφικζσ εργαςίεσ ςτο χϊρο του Λεροφ και του Κεάτρου του Διονφςου, κυρίωσ κατά το 

δεφτερο μιςό του 19ου αι., ζφεραν ςτο φωσ μεγάλο αρικμό λίκινων και μαρμάρινων κινθτϊν 

ευρθμάτων. Ιδθ από εκείνθ τθν εποχι χρθςιμοποιικθκαν διάφορα ςθμεία του 

αρχαιολογικοφ χϊρου, αλλά κυρίωσ το εςωτερικό των μνθμείων, για τθν απόκεςθ 

αρχιτεκτονικϊν μελϊν, βάκρων και άλλων λίκων. Δεδομζνθσ τθσ απουςίασ μεγάλου 

αποκθκευτικοφ χϊρου ςτθ Νότια Κλιτφ είχε αρχίςει από το παρελκόν προςπάκεια 

Σο ανάλθμμα τθσ δυτικισ παρόδου μετά  τθν αποκατάςταςθ. ε πρϊτο πλάνο, το 

αναςτθλωμζνο βάκρο του ποιθτι Αςτυδάμαντα 
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διαχείριςθσ αυτοφ του υλικοφ με μεταφορζσ, ομαδοποιιςεισ και διευκετιςεισ αρχιτεκτονικϊν 

μελϊν που αποδίδονται ςε ςυγκεκριμζνα μνθμεία, με ςκοπό τθν αξιοποίθςι τουσ ςε 

μελλοντικά ζργα αποκατάςταςθσ. ε αυτά τα πλαίςια ςυγκεντρϊκθκαν όλα τα διάςπαρτα 

εδϊλια του κοίλου του Κεάτρου ςε δφο μεγάλουσ αποκζτεσ κοντά ςτο μνθμείο. Παράλλθλα, 

μεταφζρκθκαν διακεκριμζνα ενεπίγραφα μνθμεία ςε ςτεγαςμζνο χϊρο για προςταςία και 

ανάδειξθ. 

 

  

Λδιαίτερα επιβαρυμζνθ παρουςιαηόταν θ εικόνα τθσ περιοχισ τθσ ςκθνισ του Κεάτρου και 

τθσ ςτοάσ του Λεροφ του Διονφςου, όπου είχαν αποτεκεί ιδθ από τουσ πρϊτουσ αναςκαφείσ 

διάφορα αρχιτεκτονικά μζλθ και βάκρα. Σο γεγονόσ αυτό υποβάκμιηε αιςκθτικά τα 

ςθμαντικά αυτά μνθμεία και δθμιουργοφςε ςφγχυςθ ςτθν αναγνωςιμότθτα των καταλοίπων 

Θ περιοχι τθσ ςκθνισ του 

Κεάτρου πριν και μετά τισ 

εργαςίεσ 
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τουσ. Μετά τθν εκπόνθςθ ςχετικισ μελζτθσ το 2003 από τθν αρχαιολόγο Χρ. Παπαςταμάτθ-

φον Μόοκ άρχιςε άμεςα θ εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ διαχείριςθσ ςτθν περιοχι αυτι. Σο 

πρόγραμμα αφοροφςε ςτθν απομάκρυνςθ λίκων που δεν ςχετίηονται με τα μνθμεία, ςτθ 

ςυγκζντρωςθ όλων των αρχιτεκτονικϊν μελϊν που αποδίδονται ςε αυτά, ςτθν ομαδοποίθςθ 

και διδακτικι διευκζτθςι τουσ ςε ενδεικτικζσ ι ομόλογεσ κζςεισ, ενϊ παράλλθλα ζγιναν 

ςυμπλθρωματικζσ επιχωματϊςεισ και διαμορφϊςεισ του εςωτερικοφ των μνθμείων για τον 

τονιςμό και ανάδειξθ των περιγραμμάτων των καταλοίπων τουσ. Οι διευκετιςεισ και οι 

ενδεικτικζσ τοποκετιςεισ ςυνανθκόντων ςτα μνθμεία αρχιτεκτονικϊν μελϊν ςυνζβαλαν ςτθν 

εποπτικι παρουςίαςι τουσ και ςτθν υπογράμμιςθ τθσ τρίτθσ διάςταςισ τουσ. υνολικά 

μεταφζρκθκαν 450 περίπου λίκοι. Ενδεικτικά αναφζρεται θ τοποκζτθςθ πζντε τμθμάτων 

δωρικϊν κιόνων ςε ομόλογεσ κζςεισ ςτο ςτυλοβάτθ των δφο παραςκθνίων τθσ ελλθνιςτικισ 

ςκθνισ και θ ομαδοποίθςθ 14 λίκων του δωρικοφ κριγκοφ τθσ. Ανάλογεσ ενδεικτικζσ 

τοποκετιςεισ και διδακτικζσ ςυναρμογζσ τμθμάτων του κριγκοφ των δφο ορόφων τθσ 

ρωμαϊκισ φάςθσ του ςκθνικοφ οικοδομιματοσ (17 αρχιτεκτονικά μζλθ) επετεφχκθςαν μετά 

τθ ςυγκζντρωςθ και ταφτιςθ όλων των διάςπαρτων αρχιτεκτονικϊν μελϊν του μνθμείου 

(ςυνολικά 78 μζλθ) και τθ ςφνταξθ ςυμπλθρωματικισ πρόταςθσ. υμπλθρωματικζσ εργαςίεσ 

διαχείριςθσ του διάςπαρτου υλικοφ ςτο εςωτερικό του Λεροφ του Διονφςου ζγιναν μετά τθ 

ςχετικι μελζτθ τισ ίδιασ αρχαιολόγου. Θ απόδοςθ, μεταφορά και ομαδοποίθςθ 240 

αρχιτεκτονικϊν λίκων κοντά ςτα ςυνανικοντα μνθμεία ι ςε ειδικά διαμορφωμζνο πλάτωμα 

εκτόσ του Λεροφ ςυνζβαλαν ςτθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ και ανάδειξθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 

του Λεροφ του Διονφςου 

Παράλλθλα με τα αναςτθλωτικά προγράμματα του ζργου, βαρφτθτα ζχει δοκεί και ςτθ 

ςυντιρθςθ διακεκριμζνων μνθμείων του Διονυςιακοφ Κεάτρου. Σο πρόγραμμα αυτό, που 

εκτελείται υπό τθν επίβλεψθ τθσ αρχαιολόγου Χρ. Παπαςταμάτθ-φον Μόοκ, αφορά ςτουσ 

ενεπίγραφουσ κρόνουσ τθσ μαρμάρινθσ προεδρίασ του Κεάτρου του Διονφςου, ςτα 

ανάγλυφα του υςτερορρωμαϊκοφ Βιματοσ του Φαίδρου, κακϊσ και ςε μεμονωμζνα 

ενεπίγραφα βάκρα και αρχιτεκτονικά μζλθ που αποδίδονται ςτο ςκθνικό οικοδόμθμα. Οι 

εργαςίεσ αυτζσ αποςκοποφν ςτθ ςτερζωςθ τθσ επιφάνειασ του μαρμάρου με ψεκαςμοφσ από 

κορεςμζνο διάλυμα υδροξειδίου του αςβεςτίου, αλλά και ςε ςφραγίςεισ ρθγματϊςεων, 

ςτερεϊςεισ κατακερματιςμζνων ςθμείων τθσ επιφάνειάσ τουσ, ςυγκολλιςεισ κραυςμάτων 

και διαρρθγμζνων τμθμάτων. 

   

τιγμιότυπο από τισ εργαςίεσ ςτθν προεδρία 

του Κεάτρου 
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Β. Ζργα ςε εξζλιξη 

Το χορηγικό μνημείο του Θραςφλλου 

 

Απεικόνιςθ του μνθμείου του Κραςφλλου ςτα μζςα του 18
ου

 αιϊνοσ (J. Stuart και N. Revett) 

Σο μνθμείο του Κραςφλλου, ενϊ είχε διατθρθκεί ςχεδόν ακζραιο για είκοςι αιϊνεσ, 

καταςτράφθκε το 1827, κατά τθν πολιορκία τθσ Ακροπόλεωσ από τουσ Σοφρκουσ. τα μζςα 

του 19ου αιϊνα θ Αρχαιολογικι Εταιρεία είχε εξαγγείλει τθν αναςτιλωςι του, μζροσ όμωσ 

του εγκατάςπαρτου υλικοφ του διθρπάγθ και αναλαξευμζνο χρθςιμοποιικθκε ςτθν 

αποκατάςταςθ τθσ εκκλθςίασ τθσ ϊτειρασ του Λυκοδιμου (Ρωςικι Εκκλθςία). τα μζλθ που 

περιςϊκθκαν ςτο προαφλιό τθσ εντάςςεται και το κεντρικό τεμάχιο τθσ ηωφόρου με τουσ δφο 

ςτεφάνουσ, που εκτίκετο ςτο Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο και μεταφζρκθκε το 2002 ςτο 

Κζντρο Μελετϊν Ακροπόλεωσ. τθ Νότια Κλιτφ επεςτράφθςαν το 2002 και δφο λίκοι τθσ 

ηϊνθσ του γείςου, κακϊσ και το επίκρανο του μεςαίου πεςςοφ, που φυλάςςονταν ςτο ίδιο 

Μουςείο. 

Σα λεπτομερι ςχζδια των J. Stuart και N. Revett, που εκπονικθκαν το 1751-53, 

τεκμθριϊνουν ςχεδόν πλιρωσ τθ μορφι και τισ διαςτάςεισ του αρχαίου μνθμείου και μαηί με 

νζεσ παρατθριςεισ και μετριςεισ επί των ςωηόμενων μελϊν αποτζλεςαν τθ βάςθ νζων 

αναλυτικϊν ςχεδίων ςτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ αποκατάςταςθσ του μνθμείου, που εκπονικθκε 

ςτο τζλοσ του 2002 από τον αρχιτζκτονα Κ. Μπολζτθ. Θ μελζτθ προβλζπει τθν ςχεδόν πλιρθ 

αποκατάςταςθ του μνθμείου ςτθν αρχικι του μορφι, με χριςθ του μεγαλφτερου μζρουσ του 

αρχαίου υλικοφ.  
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Σμιμα του αναςτθλωτικοφ προγράμματοσ του μνθμείου, που αφοροφςε τθν δομικι 

αποκατάςταςθ και εξυγίανςθ των κατϊτερων δομικϊν μερϊν του μζχρι το φψοσ του τρίτου 

δόμου/αντικιματοσ των πλευρικϊν του όψεων, περιλιφκθκε και ολοκλθρϊκθκε ςτα δφο 

Σεχνικά Δελτία του Γϋ ΚΠ τθσ περιόδου 2002-2009 (ΠΕΠ Αττικισ και πρόγραμμα Πολιτιςμόσ). 

Πραγματοποιικθκαν απομακρφνςεισ κατά χϊραν ιςτάμενου υλικοφ για λόγουσ ςυντιρθςθσ 

και ςυμπλιρωςισ του. Παράλλθλα ςυγκεντρϊκθκαν με παραδοςιακζσ μεκόδουσ ζλξθσ και 

ανφψωςθσ τριάντα ζξι (36) διάςπαρτοι λίκοι  από το κοίλο του Διονυςιακοφ Κεάτρου και τθν 

ευρφτερθ περιοχι. Αρχαιολογικοί κακαριςμοί υπό τθν επίβλεψθ του υπεφκυνου αρχαιολόγου 

Μ. Κοντοφ και διαλφςεισ νεϊτερων καταςκευϊν κρίκθκαν απαραίτθτεσ για τθν εξζλιξθ 

οριςμζνων επιμζρουσ επεμβάςεων. 

Απομακρφνκθκαν από τθν αρχικι τουσ κζςθ  λίκοι του ςτυλοβάτθ και αποξθλϊκθκαν τα 

κατϊτερα δομικά μζρθ των παραςτάδων με τα εςωτερικά αντικιματά τουσ και τουσ 

πλευρικοφσ ορκοςτάτεσ. Οι λίκοι αυτοί ζφεραν ζντονα ςθμάδια κερμικισ βλάβθσ και ποικίλεσ 

φκορζσ από ιςχυρζσ μθχανικζσ καταπονιςεισ, προςκροφςεισ οβίδων κ.λ.π. 

Θ καταςκευι των ςυμπλθρωμάτων, που εμπλζκονται με τισ κατϊτερεσ περιοχζσ του 

μνθμείου, ζγινε με ςθμειοκζτθ, χρθςιμοποιϊντασ νζα τεμάχια λευκοφ και γκρίηου μαρμάρου. 

Για τθν επίςπευςθ τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ ςυμπλθρωμάτων χρθςιμοποιικθκε 

παράλλθλα και ψθφιακόσ παντογράφοσ ςε ςυνεργαςία με γνωςτι ιδιωτικι εταιρεία. Εκτόσ 

από τθν καταςκευι των ςυμπλθρωμάτων, θ δομικι αποκατάςταςθ των μελϊν περιλάμβανε 

και μια ςφνκετθ διαδικαςία ςυντιρθςθσ και ςτερζωςθσ, θ οποία αφορά ςε ενεματϊςεισ των 

ρθγματϊςεϊν τουσ, τοποκζτθςθ αφανϊν ράβδων τιτανίου ςε επιλεγμζνα ςθμεία, εξυγίανςθ 

των αποςακρωμζνων περιοχϊν και ςυγκολλιςεισ επιμζρουσ κραυςμάτων των λίκων. 

Θ εγκεκριμζνθ πρόταςθ 

αποκατάςταςθσ του χορθγικοφ 

μνθμείου του Κραςφλλου 
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Θ ςυντιρθςθ των αρχιτεκτονικϊν μελϊν και θ αναςφνκεςθ τθσ ηϊνθσ των ςτυλοβατϊν  

περιζλαβε διαδοχικά πολλά ςτάδια ςυγκολλιςεων. Αρχικά, προωκικθκε ςε ςθμαντικό βακμό 

θ εργοταξιακι υποδομι του αναςτθλωτικοφ προγράμματοσ, με τθν προμικεια όλων των 

απαραίτθτων εργαλείων και εξειδικευμζνου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και κυρίωσ τθν 

εγκατάςταςθ ςτθ βραχϊδθ περιοχι του Επικεάτρου, ΝΑ του μνθμείου, ενόσ εκτεταμζνου 

δικτφου ραγϊν μετακίνθςθσ λίκων. Θ εγκατάςταςθ αυτι εξαςφάλιςε τθν απρόςκοπτθ  

μεταφορά των απαραίτθτων όγκων μαρμάρου από και προσ το μνθμείο. Για τθν περαιτζρω 

κλιμάκωςθ των εργαςιϊν εγκαταςτάκθκε ειδικά ςχεδιαςμζνθ γερανογζφυρα και 

δθμιουργικθκε ξφλινο επίπεδο εργαςίασ. Οι επόμενεσ εργαςίεσ εςτίαςαν ςτθν 

αποκατάςταςθ των κατακόρυφων ςτθριγμάτων του μνθμείου, δθλαδι των παραςτάδων και 

του κεντρικοφ πεςςοφ, με ςυμπλθρϊςεισ των αρχαίων αρχιτεκτονικϊν μελϊν και καταςκευι 

νζων, όπου απαιτείτο. Για τα αρχιτεκτονικά μζλθ από πεντελικό μάρμαρο (ςφόνδυλοι πεςςοφ 

και παραςτάδων) χρθςιμοποιείται λευκό μάρμαρο Διονφςου, ενϊ για τα αντικιματά τουσ 

από υμιττιο μάρμαρο γίνεται χριςθ γκρίηου μαρμάρου Διονφςου. Για τα ςυμπλθρϊματα των 

εςωτερικϊν αντικθμάτων από ακροπολίτθ λίκο  χρθςιμοποιείται τεχνθτόσ λίκοσ, ενϊ όταν 

πρόκειται  για νζα αρχιτεκτονικά μζλθ ςτθ κζςθ αυτι γίνεται χριςθ ροδόχρου αςβεςτολίκου 

Επιδαυρίασ. Οι ςυγκολλιςεισ γίνονται με λευκό τςιμζντο Δανίασ και οπλιςμό από ράβδουσ  

τιτανίου, ενϊ τιτάνιο χρθςιμοποιείται και ςτουσ μεταξφ των αρχιτεκτονικϊν μελϊν 

ςυνδζςμουσ. 

Σα ςτατικά κζματα του ζργου ζχουν αναλθφκεί από τθν πολ. Μθχανικό Ευφ. αμπά, ενϊ 

ςθμαντικι είναι θ ςυνειςφορά ςτθν ςχεδιαςτικι τεκμθρίωςθ του μνθμείου από τον 

ςχεδιαςτι μζςω Θ/Τ Γ. Αςλάνθ. Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των λίκων του μνθμείου ζχουν 

ανατεκεί ςτισ ςυντθριτριεσ Α. Δθμθτριάδου και Λ. Πόρρου.  

Ενϊ θ διαδικαςία αποκατάςταςθσ των κατακόρυφων ςτθριγμάτων του μνθμείου με τα 

αντικιματά τουσ εξελίςςεται, ζχει ιδθ ολοκλθρωκεί, με τθ χορθγία του Λδρφματοσ Λ. 

Κωςτόπουλου, θ καταςκευι τθσ ηωφόρου και των επικράνων των δφο παραςτάδων, τα οποία 

δεν ςϊηονταν. 

 

 

 

 

 

 

Σο ανατολικό επίκρανο και θ ηωφόροσ του μνθμείου του Κραςφλλου 

Ζτςι, για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου απομζνει θ ολοκλιρωςθ τθσ αποκατάςταςθσ των 

κατακόρυφων ςτθριγμάτων του  μνθμείου, θ αναςτιλωςθ του κριγκοφ του αλλά και θ 

αποκατάςταςθ των μαρμάρινων περικυρωμάτων του.  
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το πλαίςιο του ζργου εκτελείται και θ ςυντιρθςθ των τοιχογραφιϊν τθσ εκκλθςίασ τθσ 

Παναγίασ πθλιϊτιςςασ, που διαμορφϊκθκε ςτουσ χρόνουσ τθσ Σουρκοκρατίασ μζςα ςτο 

ςπιλαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επάνω αριςτερά: Σο εργοτάξιο 

του χορθγικοφ μνθμείου του 

Κραςφλλου 

Δεξιά: Λεπτομζρειεσ από τισ 

εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και 

ςυμπλιρωςθσ των αρχιτεκτονικϊν 

μελϊν του μνθμείου 

 Κάτω αριςτερά: Σο χορθγικό 

μνθμείο του Κραςφλλου, κατά τθ 

διάρκεια των εργαςιϊν 
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Το ανατολικό πλευρικό ανάλημμα  

Με τθν περάτωςθ τριϊν αναςτθλωτικϊν προγραμμάτων ςτα αναλιμματα τθσ ανατολικισ 

και τθσ δυτικισ παρόδου του Κεάτρου ολοκλθρϊκθκε το 2007 το ζργο αποκατάςταςθσ του 

νοτίου μετϊπου του Κοίλου. 

 

 

Θ επόμενθ φάςθ των προγραμματιςμζνων επεμβάςεων αφορά ςτθν επίλυςθ ποικίλων 

προβλθμάτων των πλευρικϊν αναλθμμάτων του μνθμείου, το δομικό ςφςτθμα των οποίων 

αποτελείται από τθ ςυνεργαςία των περιφερειακϊν αναλθμμάτων με τουσ εγκάρςιουσ προσ 

αυτοφσ μικρότερουσ τοίχουσ – αντθρίδεσ, που διατάςςονται προσ το εςωτερικό του κοίλου. 

Δεδομζνου ότι τα κατάλοιπα των αναλθμμάτων αυτϊν διατθροφνται ςιμερα χαμθλότερα ςε 

ςχζςθ με το αρχικό τουσ φψοσ, τα όμβρια φδατα, προερχόμενα από υψθλότερο ςωηόμενο 

επίπεδο τθσ επίχωςθσ κατακλφηουν τισ καταςκευζσ τουσ και ςυνιςτοφν τον κυριότερο 

παράγοντα φκοράσ του δομικοφ υλικοφ τουσ.  

Θ μελζτθ ςτερζωςθσ και μερικισ αποκατάςταςθσ του ανατολικοφ πλευρικοφ 

αναλιμματοσ, που εγκρίκθκε από το ΚΑ το 2008, ςυντάχκθκε από τθν αρχιτζκτονα Α. 

αμαρά και τθν αρχαιολόγο Χρ. Παπαςταμάτθ φον-Μόοκ, ςε ςυνεργαςία με το ςχεδιαςτι Δ. 

Κουλιάδθ. Σα ηθτιματα τθσ ςτατικισ επάρκειασ υπολογίςτθκαν από τθν πολιτικό μθχανικό Ε. 

αμπά. 

Οι διερευνιςεισ τθσ ΒΔ γωνίασ του Ωδείου του Περικλζουσ το 1914-31 απεκάλυψαν το 

ανατολικό πλευρικό ανάλθμμα κατά τθν εξωτερικι όψθ, ενϊ πολλά ηθτιματά του – 

Σο ανατολικό πλευρικό ανάλθμμα πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν 
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καταςκευαςτικά και χρονολογικά- παρζμειναν άλυτα. Θ νεϊτερθ αναςκαφικι ζρευνα, θ 

πλιρθσ βιβλιογραφικι, ςχεδιαςτικι και φωτογραφικι τεκμθρίωςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ανάλυςθ των μορφολογικϊν ςτοιχείων και τθ διάγνωςθ των προβλθμάτων του αναλιμματοσ 

και των αντθρίδων του, οδιγθςαν ςτθ διατφπωςθ προτάςεων αποκατάςταςισ του.  

 

 

Ακολουκϊντασ τισ πάγιεσ αρχζσ τθσ αναςτιλωςθ αρχαίων μνθμείων, προτάκθκε μια ιπιασ 

μορφισ και ζκταςθσ αποκατάςταςθ κακ’ φψοσ με νζουσ τεχνθτοφσ κροκαλοπαγείσ λίκουσ, θ 

κορυφογραμμι τθσ οποίασ ακολουκεί τθν κλίςθ τθσ επίχωςθσ πίςω από το ανάλθμμα. Με τον 

τρόπο αυτό εξαςφαλίηεται από τθ μία πλευρά θ ςτεγάνωςθ των ανϊτερων ςτρϊςεων του 

αρχαίου τοίχου και από τθν άλλθ διευκετείται θ απορροι των ομβρίων υδάτων προσ τθν 

ορχιςτρα. Επίςθσ, ςυμπλθρϊνονται με νζεσ και αρχαίεσ διάςπαρτεσ λικοπλίνκουσ τα 

αποδομθμζνα τμιματα τθσ όψθσ του αναλιμματοσ, ενϊ τα ελλείποντα τμιματα των 

φκαρμζνων in situ κροκαλοπαγϊν λίκων αποκακίςτανται με τθ μζκοδο τθσ επί τόπου 

καταςκευισ ξυλοτφπων και τθν ζγχυςθ χυτϊν ςυμπλθρωμάτων. Προβλζπεται ακόμθ θ 

ενίςχυςθ τθσ γωνίασ – ςθμείο ςυναρμογισ του ανατολικοφ πλευρικοφ αναλιμματοσ με το 

ανάλθμμα βορείωσ του Ωδείου του Περικλζουσ, κατά τον ίδιο τρόπο. υνολικά ςε αυτζσ τισ 

Θ εγκεκριμζνθ πρόταςθ αποκατάςταςθσ του ανατολικοφ πλευρικοφ αναλιμματοσ 
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επεμβάςεισ κα χρθςιμοποιθκοφν περίπου 200 νζεσ λικόπλινκοι με πλιρεισ διαςτάςεισ, 30 

ςυμπλθρϊματα αρχαίων και κα ενταχκοφν ςτο ανάλθμμα περίπου 10 αρχαίεσ λικόπλινκοι. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανακαταςκευισ του αναλιμματοσ, κατά μικοσ τθσ εςωτερικισ 

παρειάσ του και περιμετρικά των αντθρίδων, κα γίνει θ τελικι διάςτρωςθ τθσ ενιςχυμζνθσ 

επίχωςθσ (από κιμθλόχωμα με μικρό ποςοςτό τςιμζντου) με κλίςθ προσ τθν ορχιςτρα, για τθ 

διευκζτθςθ των ομβρίων. Με αυτόν τον τρόπο επιδιϊκεται εκτόσ των άλλων θ καλφτερθ 

διάκριςθ των κζςεων και τθσ μορφισ των αντθρίδων ςτθν κάτοψθ του Κεάτρου και θ 

γενικότερθ αιςκθτικι αναβάκμιςθ του μνθμείου.  

 

 

Σο αναςτθλωτικό πρόγραμμα ςτο μνθμείο ξεκίνθςε το 2008 και οι εργαςίεσ 

επικεντρϊκθκαν αρχικά ςτθ 2θ και 3θ αντθρίδα του αναλιμματοσ. Σα ςυγκεκριμζνα ςθμεία 

αποτελοφςαν ανοικτζσ αναςκαφικζσ τομζσ, που ςυνζλεγαν μεγάλεσ ποςότθτεσ ομβρίων 

υδάτων εξαιτίασ του ςθμαντικοφ βάκουσ των αποδομθμζνων τμθμάτων των καταςκευϊν 

τουσ. υγκεκριμζνα, πραγματοποιικθκαν οι πλθρϊςεισ με νζεσ τεχνθτζσ λικοπλίνκουσ και οι 

ςυμπλθρϊςεισ των φκαρμζνων αρχαίων ςε τρεισ ςτρϊςεισ των αντθρίδων. τθν περίπτωςθ 

τθσ 3θσ αντθρίδασ ενςωματϊκθκε ςτο αναςτθλωμζνο τμιμα και ο κατά χϊραν ςωηόμενοσ 

ςιρόσ βυηαντινισ οικίασ, ενϊ ςτα κενά μεταξφ των αναςκαφικϊν παρειϊν και των αντθρίδων 

τοποκετικθκε κακαρό κιμθλόχωμα. Με αυτόν τον τρόπο εξαςφαλίςτθκε θ ςτεγάνωςθ τθσ 

καταςκευισ και απετράπθ θ διείςδυςθ των ομβρίων υδάτων ςτισ χαμθλότερεσ ςτρϊςεισ του 

μνθμείου.  

Σο ανατολικό πλευρικό ανάλθμμα κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν. Διακρίνονται οι αναςκαφικζσ τομζσ ςτθ 

κζςθ των αντθρίδων 
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τθ ςυνζχεια ακολοφκθςαν οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ κακ’φψοσ του μεγάλου 

αποδομθμζνου τμιματοσ τθσ όψθσ του πλευρικοφ αναλιμματοσ με εντάξεισ ςε αυτό 

διαςπάρτων αρχαίων κροκαλοπαγϊν και τοποκετιςεισ νζων τεχνθτϊν λικοπλίνκων. ε 

εξζλιξθ βρίςκονται οι ςυμπλθρϊςεισ των in situ φκαρμζνων λικοπλίνκων ςτθν όψθ. 

τιγμιότυπο από τθ χφτευςθ 

ςυμπλθρωμάτων των κροκαλοπαγϊν 

λίκων του αναλιμματοσ 

 

τιγμιότυπο από τθ λάξευςθ 

λικοπλίνκου από τεχνθτό 

κροκαλοπαγι λίκο 
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Το κοίλο  

Θ μελζτθ αποκατάςταςθσ του κοίλου του Διονυςιακοφ Κεάτρου εκπονικθκε το 2003 από 

τουσ αρχιτζκτονεσ Κ. Μπολζτθ και Κ. Αςλανίδθ και τον αρχαιολόγο Μ. Μαυροειδόπουλο. 

Προβλζπει τθ ςταδιακι αναμόρφωςθ των ανϊτερων περιοχϊν του διατθροφμενου τμιματοσ 

του κοίλου, που παρουςιάηουν εικόνα ζντονθσ αποδιοργάνωςθσ, κακϊσ τα κατά χϊραν 

ςωηόμενα εδϊλια ςυνυπάρχουν με διάςπαρτα ι κραφςματά τουσ, ςε τυχαίεσ κζςεισ. 

Προτείνει τθ ςυμπλιρωςθ κάκε κερκίδασ μζχρι το φψοσ του ανϊτερου ςωηόμενου εδωλίου 

με περιςςότερα από 200 ακζραια ι ςυμπλθροφμενα διάςπαρτα εδϊλια, αλλά και με εξ 

ολοκλιρου νζουσ λίκουσ.  

  

 

 

 

Οι κατϊτερεσ περιοχζσ του ςωηόμενου τμιματοσ του κοίλου κα διατθρθκοφν ωσ ζχουν. 

Επάνω από αυτζσ, ςτα ςθμεία δθλαδι όπου εμφανίηονται ζντονεσ αποκλίςεισ και 

παραμορφϊςεισ, προτείνεται θ πλιρθσ αποκατάςταςθ των κερκίδων ζωσ το φψοσ που 

απαιτείται, ϊςτε να υποςτθρίηεται το ανϊτερο κατά χϊραν ςωηόμενο εδϊλιο ι ςφνολο 

Αριςτερά: Λεπτομζρεια τθσ κάτοψθσ του κοίλου. Με κίτρινο εικονίηονται οι λίκοι που διατθροφνται in situ. Με 

μπλε εικονίηονται διάςπαρτοι επανεντάξιμοι λίκοι και με πράςινο διάςπαρτοι μθ επανεντάξιμοι λίκοι. 

Δεξιά: πρόταςθ ςταδιακισ αποκατάςταςθσ του κοίλου του Κεάτρου του Διονφςου. Θ κατϊτερθ περιοχι κα 

παραμείνει ωσ ζχει, ενϊ οι υπόλοιπεσ κα αποκαταςτακοφν ςε διαδοχικά ςτάδια (Α,Β,Γ,Δ).  

 

 

Θ εγκεκριμζνθ πρόταςθ αποκατάςταςθσ 

του κεντρικοφ τομζα Α. Με κίτρινο 

εικονίηονται οι λίκοι που διατθροφνται 

ςτθ κζςθ τουσ, με καφζ εικονίηονται οι 

διάςπαρτοι αρχαίοι λίκοι που 

επανεντάςςονται και με υπόλευκο οι 

νζοι λίκοι. 
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εδωλίων. Θ αρχι αυτι δεν εφαρμόηεται ςτισ τρεισ ακραίεσ προσ τα ανατολικά κερκίδεσ, όπου 

θ απαίτθςθ για μία ςφμμετρθ ανάπτυξθ οδιγθςε ςτο ςχεδιαςμό μίασ κλιμακωτισ διάταξθσ, 

αντίςτοιχθσ με αυτιν τθσ δυτικισ πλευράσ. Θ αποκατάςταςθ κα περιλαμβάνει τα κατά χϊραν 

ςωηόμενα εδϊλια, ενδεχομζνωσ μετά από αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςι τουσ κατόπιν 

ςυγκολλιςεωσ ι ςυμπλθρϊςεωσ, όπου απαιτείται, διάςπαρτα εδϊλια ι τμιματα τουσ και 

εδϊλια από νζο υλικό. Τπολογίηοντασ το ςυνολικό αρικμό εδωλίων που απαιτοφνται για τθν 

εφαρμογι του γενικοφ ςχεδίου και γνωρίηοντασ των αρικμό των διαςπάρτων εδωλίων που 

διατθροφν το πλιρεσ μικοσ ι το πλιρεσ πλάτοσ τουσ, πλθρϊντασ ζτςι το βαςικό κριτιριο που 

τζκθκε για τθν ζνταξθ τουσ ςτο μνθμείο, κακορίςτθκε πωσ το ποςοςτό του αρχαίου υλικοφ 

ςτα προςτικζμενα τμιματα κα είναι περίπου 50%. Με αυτόν τον τρόπο ζγινε θ κατανομι του 

διάςπαρτου υλικοφ ςτισ δεκατρείσ κερκίδεσ. 

Θ επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ των διαςπάρτων εδωλίων ζγινε καταρχιν με κριτιριο 

τα επιμζρουσ μεγζκθ τουσ (φψοσ μετϊπου, πλάτοσ κακίςματοσ κλπ.). Κακϊσ υπάρχει μεγάλθ 

ποικιλία ςτα παραπάνω μεγζκθ, θ οποία δεν ακολουκεί κάποιο ςυγκεκριμζνο κανόνα, οι 

μεταξφ τουσ ςυνδυαςμοί οδιγθςαν ςτο ςχθματιςμό επιμζρουσ ομάδων με εδϊλια που 

μποροφςαν να ενταχκοφν ςτθν ίδια ςειρά. Θ περαιτζρω επιλογι ζγινε επιδιϊκοντασ μία 

ομοιόμορφθ κατανομι του αρχαίου υλικοφ τόςο για λόγουσ αιςκθτικοφσ όςο και για τθν 

κάλυψθ τυχόν μικροαποκλίςεων ςτα επιμζρουσ μεγζκθ. Θ εναλλαγι αρχαίου και νζου υλικοφ 

επιπλζον βοθκά ςτθ διάκριςθ των περιοχϊν που αναδομοφνται, κακϊσ ο επιςκζπτθσ μπορεί 

να αντιλθφκεί πωσ ςτισ περιοχζσ όπου ςυγκεντρϊνονται αρχαία εδϊλια αυτά διατθροφνται 

κατά χϊραν, ενϊ οι υπόλοιπεσ περιοχζσ είναι αποτζλεςμα αναςτιλωςθσ.  

Παράλλθλα, προβλζπεται θ διευκζτθςθ του πρανοφσ επάνω από τισ περιοχζσ των 

διατθρθμζνων εδωλίων και θ προζκταςθ των κλιμάκων μζχρι το φψοσ του αρχαίου 

Περιπάτου, με ςκοπό τθν αποςαφινιςθ των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν του μνθμείου και 

τθ γενικότερθ αιςκθτικι αναβάκμιςθ του χϊρου.  

Θ επζμβαςθ κα εκτελεςτεί ςταδιακά, περιοριηόμενθ ςτο πρϊτο ςτάδιο ςτισ τρεισ κεντρικζσ 

κερκίδεσ. τα επόμενα ςτάδια οι επεμβάςεισ κα επεκτακοφν προσ τισ παρόδουσ. 

  

Αριςτερά: Άποψθ του κοίλου του Κεάτρου πριν από τισ επεμβάςεισ 

Δεξιά: Φωτορεαλιςτικι απόδοςθ τθσ πρόταςθσ, όπωσ προβλζπεται από τθ μελζτθ 
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Από το 2004 ωσ ςιμερα ζχουν εκτελεςτεί εργαςίεσ ςε ζξι ςειρζσ τθσ κεντρικισ κερκίδασ. 

του κοίλου. Θ μελζτθ προζβλεπε για τθν εν λόγω περιοχι ςυμπλθρϊςεισ αρχαίων εδωλίων, 

εδϊλια εξ ολοκλιρου από νζο λίκο, αλλά και επανζνταξθ διαςπάρτων. Ωσ εκ τοφτου, θ πρϊτθ 

αυτι εφαρμογι ζδωςε τθ δυνατότθτα να δοκιμαςτοφν όλεσ οι προβλεπόμενεσ κατθγορίεσ 

εργαςιϊν και να ελεγχκεί ωσ προσ το αποτζλεςμα θ προτακείςα επζμβαςθ, ενϊ παράλλθλα 

παρείχε τθ δυνατότθτα να αποκτθκεί θ πολφτιμθ για κάκε τφπο εργαςίασ τεχνογνωςία. 

 

Θ περιοχι επζμβαςθσ ςτθν κεντρικι κερκίδα του Κεάτρου πριν (επάνω) και μετά (κάτω) τισ εργαςίεσ. 
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Σο ζργο ςυνοδεφτθκε από ζρευνα για τον εντοπιςμό ςυνανθκόντων κραυςμάτων 

εδωλίων ςε όλθ τθν ζκταςθ του κοίλου, αλλά και ςτουσ αποκζτεσ διαςπάρτων. Θ ζρευνα 

επικεντρϊκθκε ςτον εντοπιςμό πικανϊν ςυνανθκόντων κραυςμάτων για τα εδϊλια που 

επρόκειτο να ςυμπλθρωκοφν. Ωςτόςο, θ προςεκτικι παρατιρθςθ οδιγθςε και ςε άλλεσ 

ταυτίςεισ, που αφοροφςαν όχι μόνο ςε γειτονικά κραφςματα, αλλά και ςε κραφςματα που 

απείχαν πολφ μεταξφ τουσ. Αποτζλεςμα ιταν να πραγματοποιθκοφν 30 ςυγκολλιςεισ 

κραυςμζνων αρχιτεκτονικϊν μελϊν με χριςθ οπλιςμοφ τιτανίου. Παράλλθλα, οργανϊκθκε το 

εργοτάξιο με τθν καταςκευι υποςτζγου εργαςίασ εκτόσ του μνθμείου και τθν εγκατάςταςθ 

ςυςτιματοσ μεταφοράσ λίκων ςτο χϊρο τθσ επζμβαςθσ. 

   

 

Σα ςυμπλθρϊματα των αρχαίων εδωλίων καταςκευάςτθκαν με αντιγραφι τθσ επιφάνειασ 

κραφςθσ, με χριςθ ςθμειοκζτθ. Θ διατομι των νζων εδωλίων κακορίςτθκε από αυτι των 

αρχαίων, κακϊσ ςε κάκε ςειρά ποικίλλει, και θ αποκατάςταςθ όφειλε να βαςιςτεί ςτο 

ςυνδυαςμό εδωλίων με ταυτόςθμα επιμζρουσ μεγζκθ. Ο λίκοσ που χρθςιμοποιικθκε 

προζρχεται από τθν Κορινκία και επελζγθ διότι παρουςιάηει παρόμοια φυςικά 

χαρακτθριςτικά με το υλικό καταςκευισ του αρχαίου Κεάτρου, το λίκο δθλαδι τθσ πειραϊκισ 

ακτισ. Θ λφςθ αυτι ιταν αναγκαία, κακϊσ τα διακζςιμα αποκζματα του πειραϊκοφ ακτίτθ δε 

κα επαρκοφςαν για τθν ολοκλιρωςθ του αναςτθλωτικοφ ζργου του κοίλου. Θ διαφοροποίθςθ 

του υλικοφ δεν είναι μεγαλφτερθ από τθν καλϊσ εννοοφμενθ διάκριςθ του νζου υλικοφ από 

το αυκεντικό. 

Σο ζργο προγραμματίηεται ςε πρϊτθ φάςθ να επεκτακεί προσ τισ εκατζρωκεν τθσ 

κεντρικισ κερκίδεσ.  

Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ (αριςτερά) και ςυμπλιρωςθσ (δεξιά) εδωλίων από τθν κεντρικι κερκίδα του Κεάτρου 
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Θ περιοχι επζμβαςθσ ςτθν κεντρικι κερκίδα του Κεάτρου πριν (επάνω) και μετά (κάτω) τισ εργαςίεσ. 
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Τα βάθρα τιμητικών αγαλμάτων ςτην ανατολική πάροδο. Η αποκατάςταςη του βάθρου και 

αντιγράφου του αγάλματοσ του Μενάνδρου. 

Θ περιοχι τθσ ανατολικισ παρόδου αποτελοφςε τθν κφρια είςοδό του Κεάτρου του 

Διονφςου και ςε αυτι κατζλθγαν επιςκζπτεσ και ςυντελεςτζσ των δραματικϊν αγϊνων 

διαμζςου τθσ μνθμειακισ Οδοφ των Σριπόδων. Μια ςειρά βακμίδων βάκρων που ιρκαν ςτο 

φωσ με τθν αποκάλυψθ του μνθμείου το 1862 αφαιρζκθκαν λίγο αργότερα, επειδι 

κεωρικθκαν εςφαλμζνα μεταγενζςτερα προςκτίςματα του κλαςικοφ κεάτρου.  

   

Θ πλθροφορία του περιθγθτι Παυςανία (2οσ αι. μ.Χ.) για τθν φπαρξθ αγάλματοσ του 

ποιθτι Μενάνδρου (342/1 - 291/0 π.Χ.) ςτθν περιοχι του Διονυςιακοφ Κεάτρου 

επιβεβαιϊκθκε το 1862, με τθν εφρεςθ του ενεπίγραφου βάκρου του αγάλματοσ του ποιθτι, 

εντοιχιςμζνου ςε κεμζλιο τθσ παλαιοχριςτιανικισ περιόδου. φμφωνα με τθν επιγραφι το 

τιμθτικό άγαλμα ιταν ζργο των γιϊν του Πραξιτζλθ, Κθφιςοδότου και Σιμάρχου. Από τότε θ 

ζρευνα αςχολικθκε με τθν αναηιτθςθ του αγαλματικοφ τφπου του ποιθτι, αφοφ το 

πρωτότυπο ζργο, κατά πάςα πικανότθτα χάλκινο, είχε χακεί. Θ αγάπθ των Ρωμαίων για τα 

ζργα του Μενάνδρου οδιγθςε ςε πολυπλθκι αντιγραφι του αγάλματόσ του και ζτςι κατζςτθ 

δυνατόν με τισ ζρευνεσ διακεκριμζνων αρχαιολόγων (F. Studniczka, J. Crome και κυρίωσ K. 

Fittschen) να ταυτιςτεί ο αγαλματικόσ τφποσ του ποιθτι. Θ πρϊτθ πειραματικι αποκατάςταςθ 

του ςυνολικοφ τιμθτικοφ μνθμείου ςτο Πανεπιςτιμιο του Göttingen απετζλεςε τθν αφετθρία 

για περαιτζρω ζρευνα. Θ αξιολόγθςθ των αρχαιολογικϊν δεδομζνων του κεάτρου και του 

ίδιου του βάκρου ςε ςυνδυαςμό με αρχειακζσ πθγζσ του 19ου αι. από τθν αρχαιολόγο Χρ. 

Παπαςταμάτθ-φον Μόοκ οδιγθςε ςτθν ταφτιςθ τθσ κζςθσ και τθσ μορφισ των βάκρων τθσ 

ανατολικισ παρόδου. Σα αποτελζςματα αυτά ςυνζβαλαν ςτθν επίλυςθ του ηθτιματοσ τθσ 

αρχικισ κζςθσ του τιμθτικοφ μνθμείου του Μενάνδρου μπροςτά ςτον αναλθμματικό τοίχο τθσ 

ανατολικισ παρόδου, ενϊ διευκρινίςτθκαν επιμζρουσ ηθτιματα τθσ ςυνολικισ μορφισ 

βάκρου και αγάλματοσ του ποιθτι. Πρόςκετα ζγινε ςαφζσ ότι για τθ μορφι του κακίςματοσ 

του ποιθτι ακολουκικθκε το μορφολογικό πρότυπο των κρόνων τθσ Προεδρίασ του 

Διονυςιακοφ Κεάτρου ωσ δθλωτικό τθσ τιμθτικισ διάκριςθσ και μετακανάτιασ αναγνϊριςθσ 

του ζργου του Μενάνδρου. Θ μελζτθ αποκατάςταςθσ τόςο για το ςυγκεκριμζνο μνθμείο όςο 

και για ζνα δεφτερο βάκρο άγνωςτου ποιθτι, του οποίου επίςθσ ταυτίςτθκε θ κζςθ κακϊσ 

και υλικό των βακμίδων του, εγκρίκθκε από το Κ.Α.. το 2008. 

Άποψθ του Κεάτρου το ζτοσ 1865     

(Θ. Beck, Vue d’ Athènes et de ses 

monuments, photographiés d’ 

après nature par Henri Beck, 

London/Berlin, 1868), όπου 

διακρίνονται τα βάκρα τθσ 

ανατολικισ παρόδου. 
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Θ πρόταςθ αποκατάςταςθσ του τιμθτικοφ μνθμείου του Μενάνδρου μπροςτά ςτον ιδθ 

αποκατεςτθμζνο τοίχο τθσ ανατολικισ παρόδου προβλζπει τθ ςυνολικι αποκατάςταςθ του 

βάκρου με τισ δφο χαμζνεσ βακμίδεσ από πειραϊκό ακτίτθ και γκρίηο μάρμαρο, ςυμπλιρωςθ 

του ελλείποντοσ πίςω τμιματοσ του βάκρου με λευκό μάρμαρο Διονφςου και ενδεικτικι 

τοποκζτθςθ χυτοφ αντιγράφου του αγάλματοσ του ποιθτι μετά τθν καταςκευι τθσ αναγκαίασ 

μιτρασ από εκμαγείο που ζχει προμθκευτεί θ Επιτροπι από το Göttingen τθσ Γερμανίασ. Σο 

πρόγραμμα βρίςκεται ιδθ ςε εξζλιξθ μετά τθν προμικεια των αναγκαίων όγκων μαρμάρου 

για τθν ανακαταςκευι των βακμίδων και τθ ςυμπλιρωςθ του αρχαίου βάκρου. Σο αναγκαίο 

υλικό ζχει εξαςφαλιςτεί επίςθσ και για το δεφτερο προσ αποκατάςταςθ βάκρο ςτο δυτικό 

άκρο τθσ ανατολικισ παρόδου, ςτο οποίο κα ενταχκοφν και οι δφο ταυτιςμζνεσ αρχαίεσ 

βακμίδεσ. Για τθν καταςκευι τθσ μιτρασ και τθ χφτευςθ του αντιγράφου του αγάλματοσ του 

Μενάνδρου δεν ζχει ακόμθ εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ.      

                                                                         

Θ αποκατάςταςθ των δφο μνθμείων, αλλά κυρίωσ θ ανάκτθςθ τθσ ςυνολικισ μορφισ του 

τιμθτικοφ μνθμείου του Μενάνδρου ςτθν αρχικι του κζςθ κα αναδείξει και κα υπογραμμίςει 

το ρόλο και τθ ςυμβολικι λειτουργία τθσ κυρίασ ειςόδου του Κεάτρου, που είχε επιλεγεί για 

τθν ανίδρυςθ αγαλμάτων εκπροςϊπων τθσ δραματικισ ποίθςθσ και ςυνδζκθκε με τθν εξζλιξθ 

ενόσ από τα ςθμαντικότερα επιτεφγματα του κλαςικοφ πνεφματοσ, δθλ. τθσ δραματικισ 

ποίθςθσ. Θ ανάκτθςθ τθσ μορφισ διακεκριμζνων μνθμείων γλυπτικισ ςε αρχαιολογικοφσ 

χϊρουσ ακολουκεί μία δοκιμαςμζνθ πρακτικι και με αυτό τον τρόπο θ επιςτθμονικι γνϊςθ 

κακίςταται με εποπτικό τρόπο ευρφ πολιτιςτικό αγακό για τον μζςο Ζλλθνα και αλλοδαπό 

επιςκζπτθ.  

Αναπαράςταςθ τθσ ανατολικισ παρόδου του Κεάτρου. Ο αρικμόσ 

Η40 αντιςτοιχεί ςτο άγαλμα του Μενάνδρου. 

 

Αριςτερά το βάκρο του αγάλματοσ του 

Μενάνδρου και δεξιά θ πρόταςθ 

αποκατάςταςθσ του βάκρου και 

αντιγράφου του αγάλματοσ 
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Γ. Προγραμματιςμόσ 2009-1015  

Οι αναςτθλωτικζσ εργαςίεσ ςτο Διονυςιακό Κζατρο εκτελοφνται με ευκφνθ τθσ 

Επιςτημονικήσ Επιτροπήσ Θεάτρου και Ιεροφ του Διονφςου – Αςκληπιείου Νοτίου Κλιτφοσ 

Ακροπόλεωσ. Πρόεδροσ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ είναι ο Δρ. Αλζξανδροσ Μάντησ, 

ζφοροσ αρχαιοτιτων (ΑϋΕΠΚΑ). Μζλθ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ είναι θ Ζβη Σουλοφπα, 

Δρ. Αρχαιολόγοσ, επίτιμθ ζφοροσ Αρχαιοτιτων, ο Μανώλησ Κορρζσ, Κακθγθτισ τθσ χολισ 

Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π., ο Νικόλαοσ Ηίασ, Κακθγθτισ τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και θ Βηθλεζμ Θλιάδου, Χθμικόσ-Μθχανικόσ, μόνιμθ υπάλλθλοσ του 

ΤΠ.ΠΟ. ςτθ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ερευνϊν Αναςτιλωςθσ. Θ επιςτθμονικι επιτροπι υπάγεται 

ςτο Σαμείο Διαχείριςησ Πιςτώςεων για την Εκτζλεςη Αρχαιολογικών Ζργων, νομικό 

πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου του ΤΠΠΟ. Θ ζδρα τθσ βρίςκεται ςτο κτιριο τθσ οδοφ Κραςφλλου 

20, ακριβϊσ δίπλα ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Νότιασ Κλιτφοσ τθσ Ακροπόλεωσ. Απαςχολεί 

επιςτθμονικό, διοικθτικό και εργατοτεχνικό προςωπικό με ςυμβάςεισ εργαςίασ αορίςτου και 

οριςμζνου χρόνου. Σο προςωπικό που απαςχολείται με ςυμβάςεισ αορίςτου χρόνου και 

εργάηεται ςτο Διονυςιακό Κζατρο περιλαμβάνει δφο αρχιτζκτονεσ, μία πολ. μθχανικό, μία 

αρχαιολόγο, μία ςυντθριτρια αρχαιοτιτων, δφο ςχεδιαςτζσ, ζναν λογιςτι, μία διοικθτικό, 

τζςςερισ μαρμαροτεχνίτεσ, ζναν εργατοτεχνίτθ, ζναν χειριςτι μθχανιματοσ και  ζναν χειριςτι  

γερανοφόρου οχιματοσ. Οι υπόλοιπεσ ανάγκεσ καλφπτονται με ζκτακτο προςωπικό.   

Ο προγραμματιςμόσ των ζργων ςτο Διονυςιακό Κζατρο για τθν επόμενθ εξαετία (2010-

2015) περιλαμβάνει τθν ολοκλιρωςθ των ζργων που βρίςκονται ιδθ ςε εξζλιξθ. 

υγκεκριμζνα, ςτον προγραμματιςμό περιλαμβάνονται: 

Α. Ολοκλήρωςη αναςτήλωςησ του χορηγικοφ μνημείου του Θραςφλλου. 

(αριθμόσ εγκριτικήσ απόφαςησ: ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/462/23272/24-4-2003) 

Β. Ολοκλήρωςη αποκατάςταςησ του ανατολικοφ πλευρικοφ αναλήμματοσ. 

(αριθμόσ εγκριτικήσ απόφαςησ: ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/1667/90652/19.9.08) 

Γ. Ολοκλήρωςη αποκατάςταςησ των τριών κεντρικών κερκίδων του κοίλου. 

(αριθμόσ εγκριτικήσ απόφαςησ: ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/201/16135/24-02-2004) 

Δ. Ολοκλήρωςη τησ αποκατάςταςησ των βάθρων και του αντιγράφου του αγάλματοσ 

του Μενάνδρου ςτην ανατολική πάροδο.  

(αρικμόσ εγκριτικισ απόφαςθσ: ΤΠΠΟ/ΔΑΑΜ/1441/81005/20.8.2008) 

 Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ, με βάςθ τισ προβλεπόμενεσ δαπάνεσ για 

μιςκοδοςία προςωπικοφ, προμικεια υλικϊν και ανακζςεισ επιμζρουσ εργαςιϊν, 

υπολογίηεται ότι θ ςυνολικι δαπάνθ κα ανζλκει ςτα 6.000.000 ευρώ.  

 




