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Το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού ανταποκρίθη

κε ευχαρίστως στο αίτημα της Επιτροπής Συντη

ρήσεως των Μνημείων της Ακροπόλεως να ορ

γανώσει μια Έκθεση για τη διεθνή παρουσίαση 

του έργου της. Διακεκριμένοι επιστήμονες, τεχνι

κοί υψηλής στάθμης και έμπειροι τεχνίτες εδώ 

και χρόνια έχουν στρατευθεί στο τιτάνιο έργο της 

διασώσεως των μνημείων της Ακροπόλεως. Η 

επέμβαση στα μοναδικά για τον πολιτισμό μνη

μεία της απαιτεί την επίλυση σύνθετων επιστημο

νικών και περίπλοκων τεχνικών προβλημάτων. 

Γι' αυτό, με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ακρο

πόλεως, τα μεγάλα ζητήματα έγιναν αντικείμενο 

διεθνούς διαλόγου. Επιθυμώντας να στηρίξει αυ

τή την προσπάθεια, το Ίδρυμα Ελληνικού Πολι

τισμού, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ακροπό

λεως, ετοίμασε Έκθεση λεπτομερών αρχιτεκτονι

κών σχεδίων, προπλασμάτων, εκμαγείων, φωτο

γραφιών και αναπαραστάσεων που αφορούν 

στις εργασίες συντηρήσεως και αναστηλώσεως 

του Παρθενώνα. Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί 

στην Osaka της Ιαπωνίας, όπου, με πρωτοβουλία 

του καθηγητή Takashi Seki, θα γίνει και ένα Επι

στημονικό Συμπόσιο με θέμα τις εργασίες στο 

βράχο της Ακροπόλεως. Η Έκθεση πραγματο

ποιείται τελικά χάρη στην ένθερμη συνεργασία 

και πολύτιμη βοήθεια του καθηγητή Δημήτρη 

Παντερμαλή. Το Ίδρυμα ευχαριστεί τον αρχιτέ

κτονα κύριο Γεώργιο Πανέτσο, ο οποίος είχε την 

επιστημονική επιμέλεια και τον αρχιτεκτονικό 

σχεδιασμό της Έκθεσης. 

Αδαμάντιος Πεπελάσης 

Πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού 

Μ Κ £ £ Ι » « 1 - δ ^ £ τ * * £ t(DT 9 n # ' J 
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The Foundation for Hellenic Culture was happy 

to respond positively to a proposal by the Com

mittee for the Conservation of the Acropolis 

Monuments that an exhibition should be organ

ised to promote the Committee's work at an 

international level. Distinguished scholars, highly 

qualified technical experts and skilled technicians 

have for years been working on the titanic task of 

preserving the Acropolis Monuments. Any inter

vention in these unique cultural monuments calls 

for solutions to many complex scientific and tech

nical problems. The Committee for the Conserva

tion of the Acropolis Monuments has therefore 

opened up the major issues involved to interna

tional debate. In order to support the project, the 

Foundation for Hellenic Culture has cooperated 

with the Committee in preparing an exhibition of 

detailed architectural drawings, models, casts, 

photographs and reconstruction drawings devot

ed to the restoration and conservation work on 

the Parthenon. The exhibition will take place in 

Osaka, Japan, where Professor Takashi Seki has 

organised a Scientific Symposium on the work 

taking place on the Acropolis rock. The exhibi

tion is finally taking place thanks to the unstinting 

cooperation and aid of Professor Dimitris Pan-

dermalis. The Foundation would like to thank 

Mr. Georgios Panetsos, who has been responsible 

for the scientific aspects and architectural design 

of the exhibition. 

Adaman tíos Pepeksis 

President of the Foundation for Hellenic Culture 
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Για την παρούσα έκθεση συνεργάζεται η Επιτρο

πή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (το θε

σμοθετημένο, δηλαδή, όργανο της Ελληνικής 

Κυβερνήσεως) με το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτι

σμού, το οποίο προβάλλει σύγχρονες πολιτιστι

κές δραστηριότητες της Ελλάδος στο εξωτερικό. 

Η Επιτροπή, η οποία έχει την επιστημονική ευ

θύνη, θεωρεί τις εκθέσεις απαραίτητες για την 

πληροφόρηση του κοινού, τόσον του επιστημο

νικού, όσον και του μεγάλου, και έχει στο ενερ

γητικό της σημαντικές ανάλογες εκθέσεις στην 

Αθήνα, το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Παρίσι 

και τη Μόσχα. 

Η Επιτροπή άρχισε τη δραστηριότητα της το 

1975 και έως τώρα έχει πραγματοποιήσει ένα πο

λύπλοκο και εξειδικευμένο έργο μέσω του Τεχνι

κού Γραφείου, το οποίο αποτελείται από επιλεγ

μένους επιστήμονες και τεχνικούς. Η Επιτροπή 

έχει αναπτύξει τεχνικές τεκμηριώσεως και έχει 

συγκροτήσει αρχείο. Έχει διατυπώσει επανειλημ

μένως τις θεωρητικές της αρχές. Έχει εφαρμόσει 

τεχνικές στερεώσεως, αποκαταστάσεως και συ

ντηρήσεως των αρχαίων μνημείων τής Ακροπό

λεως σε μεγάλη κλίμακα, καθώς και άλλες, για τη 

συντήρηση της επιφανείας του μαρμάρου. Έχει 

μελετήσει εκατοντάδες μαρμάρινα θραύσματα, 

προκειμένου να αχθεί σε νέες θεωρητικές αναπα

ραστάσεις ή στην επίλυση πρακτικών προβλημά

των συντηρήσεως και αποκαταστάσεως. Έχει ένα 

σοβαρό ερευνητικό έργο και πολλές ειδικότερες 

μελέτες για τα μνημεία της Ακροπόλεως. Έχει, τέ

λος, πραγματοποιήσει πολυάριθμα εκπαιδευτικά 

προγράμματα τόσο για την αρχαία τέχνη και ζωή 

στην Ακρόπολη, όσο και για τα ίδια τα έργα τα 

οποία εκτελούνται εκεί σήμερα. 

Στην παρούσα έκθεση δίδεται μεγαλύτερη έμφα

ση σε ένα από τα μνημεία της Ακροπόλεως: στον 

Παρθενώνα. Πριν από τρία χρόνια έγινε ο' αυ

τόν μια πολύ δραστική επέμβαση: η απομάκρυν

ση και φύλαξη στο μουσείο του τελευταίου μεγά

λου γλυπτικού συνόλου του ναού της δυτικής 

ζωφόρου. Την επέμβαση κατέστησαν, δυστυ

χώς, αναγκαία οι περιβαλλοντικές συνθήκες, οι 

οποίες, όπως και σε άλλες πόλεις του μεγέθους 

των Αθηνών, είναι βλαπτικές για τα εν υπαίθρω 

γλυπτά. Στην έκθεση μας δεν περιλαμβάνονται 

πρωτότυπα αρχαία, παρά μόνον αντίγραφα. 

Υπάρχουν όμως νέα σχέδια και διάφορα άλλα 

ντοκουμέντα, τα οποία ελπίζεται ότι παρέχουν 

μια κατατοπιστική ιδέα των κλασικών μνημείων 

της Αθηναϊκής Ακροπόλεως και των έργων που 

εκτελούνται για τη διάσωση και την αναβάθμιση 

τους. 

Καθηγ. Χ. Μπούρας 

Πρόεδρος της Επιτροπής Συντηρήσεως 

Μνημείων Ακροπόλεως 
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The present exhibition is the outcome of collabo

ration between the Committee for the Conserva

tion of the Acropolis Monuments (the official 

Greek Government body) and the Foundation 

for Hellenic Culture, whose role is to promote 

contemporary Greek cultural activity abroad. The 

Committee, which is responsible for the scholarly 

aspect of the project, holds the view that exhibi

tions play an essential role in keeping both the 

scholarly and the general public informed, and has 

to its credit major exhibitions of this kind in Ath

ens, London, Amsterdam, Paris and Moscow. 

The Committee began its work in 1975, and has 

so far carried out much complex, specialised work 

through its Technical Office, which consists of se

lected scholars and technical experts. The Com

mittee has evolved a system of technical documen

tation and has founded an archive. It has repeat

edly formulated its theoretical principles. It has 

applied techniques of consolidation, restoration 

and conservation to the ancient monuments on 

the Acropolis on a large scale, as well as other 

techniques to preserve the surface of the marble. It 

has studied hundreds of marble fragments in or

der to arrive at new theoretical restorations, or at 

solutions to practical problems of conservation 

and restoration. It conducts serious research work 

and has produced many specialist studies of the 

monuments of the Acropolis. Finally, it has de

vised a large number of educational programmes 

dealing both with ancient art and life on the 

Acropolis, and the work that is being carried out 

there at present. 

The major emphasis of the present exhibition is 

on one of the Acropolis monuments, the Parthe

non. Three years ago a radical project was carried 

out on this monument: the last great sculptural 

ensemble on the temple, that of the west frieze, 

was taken down and housed in the museum. This 

intervention was made necessary, unfortunately, 

by the environmental conditions which, as in 

many cities of the size of Athens, are harmful to 

sculptures standing in the open. There are no 

original pieces in this exhibition, only copies. It 

contains, however, new drawings and a variety of 

other documents, which it is hoped provide a 

good general idea of the Classical monuments on 

the Athenian Acropolis, and the work being car

ried out to preserve and upgrade them. 

Prof. Ch. Bouras 

President of the Committee for the Conservation 

of the Acropolis Monuments 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δημιουργία του Παρθενώνος και των άλλων 

λαμπρών οικοδομημάτων της Ακροπόλεως είναι 

το επιστέγασμα μιας μοναδικής, μακρόχρονης 

διεργασίας, που συντελέστηκε στην Αθήνα, τον 

6ο π.Χ. αιώνα. Η διεργασία αυτή άρχισε με τον 

Σόλωνα, το 594 π.Χ., τριάντα μόλις χρόνια μετά 

την πρώτη καταγραφή των αθηναϊκών νόμων. 

Τότε, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρω-

πότητος, ανατίθεται συναινετικά σε έναν άνθρω

πο αποδεδειγμένης αρετής, έναν απλό πολίτη 

—δεν αναμένεται δηλαδή από έναν ημίθεο, μυθι

κό ήρωα ή απολυταρχικό ηγεμόνα- να νομοθε

τήσει. Έτσι κληροδοτείται στους αιώνες το θεμε

λιώδες μάθημα για την αξία του απλού πολίτη, 

για τη δημοκρατία ως ηθικό γεγονός και πνευμα

τική εμπειρία. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται το 508 π.Χ. από 

τον Κλεισθένη, με την εγκαθίδρυση της δημο

κρατίας ως συγκροτημένου πολιτικού συστήμα

τος, που επιτρέπει, μέσω της λειτουργίας της 

Εκκλησίας του Δήμου, στους αξίους να αναδει

χθούν χωρίς προκαταλήψεις. Το νέο πολίτευμα 

παρέχει στους Αθηναίους τη δυνατότητα να προ

σεγγίσουν ένα πρωτοφανές επίπεδο ζωής και 

σκέψεως, και να συνθέσουν ένα υψηλό όραμα 

υπάρξεως, ούτως ώστε, με πλήρη επίγνωση της 

αξίας της ελευθερίας, να γίνουν πρωταγωνιστές 

του αμυντικού πολέμου κατά των Περσών. Τη 

νικηφόρα έκβαση του πολέμου ακολούθησε, πα

ρά τις τεράστιες υλικές καταστροφές, μια ηθική 

έξαρση, η οποία προετοίμασε τον λεγόμενο "χρυ-

σούν αιώνα". 

Αυτές υπήρξαν οι προϋποθέσεις της πολιτικής 

και καλλιτεχνικής συλλήψεως και πραγματώσεως 

των έργων της Ακροπόλεως, που συγχώνευσαν, 

κατά τον πάγιο ελληνικό τρόπο, δάνεια στοιχεία 

των επί μέρους αρχαίων αρχιτεκτονικών παραδό

σεων σε μορφές και τύπους καινούργιους και 

υποδειγματικούς. Η δημιουργική ουσία και η 

έξοχη οικοδομική απόδοση της εκφράζονται κα

τά τον πληρέστερο τρόπο στον Παρθενώνα και 

τον αναδεικνύουν ως το αρχετυπικό μνημείο τού 

δυτικού πολιτισμού και ένα από τα κορυφαία 

δημιουργήματα του ανθρώπου 

Σήμερα, ο Παρθενών αποτελεί λυδία λίθο των 

αντιφάσεων της σύγχρονης ζωής Τον αποθαυμά-

ζουμε και τον φθείρουμε μέσω του τουρισμού, 

τον προστατεύουμε διοικητικά και, ταυτόχρονα, 

επιτρέπουμε την πλήρη αλλοίωση του περιβάλλο

ντος του, τον συντηρούμε μέσω της χημικής 

έρευνας και τον καταστρέφουμε μέσω της χημι

κής ρυπάνσεως, τον στερεώνουμε και, ταυτόχρο

να, υποσκάπτουμε το έδαφος που τον στηρίζει. 

Τα δεδομένα αυτά επέβαλαν συγκεκριμένη επι

στημονική δεοντολογία στο έργο που εκτελεί επί 

του Παρθενώνος η Επιτροπή Συντηρήσεως των 

Μνημείων της Ακροπόλεως και οι συνεργάτες 

της, με διεθνώς ανεγνωρισμένη επιτυχία. Τα έρ

γα στον Παρθενώνα, όμως, δεν έχουν την ιδιαί

τερη σημασία, που -δικαίως- τους αποδίδεται, 

μόνο γιατί αφορούν στο συγκεκριμένο μνημείο ή 

γιατί ήσαν η αφορμή εμπλουτισμού της σχετικής 

επιστημονικής δεοντολογίας και πρακτικής, ούτε 

ακόμη διότι παρεκίνησαν πρωτότυπες και απο

φασιστικής σημασίας επιστημονικές συμβολές, ή 

γιατί πραγματοποιούνται με την απαιτούμενη 

πλήρη επάρκεια στα διάφορα στάδια ενός σύνθε

του ερευνητικού-επιστημονικού-τεχνικού εγχει

ρήματος. 

Όσοι συμμετέχουν στο επίπονο έργο με τον ένα 

ή τον άλλο τρόπο, επέτυχαν να κατακτήσουν για 

χάρη μας μιαν άνευ προηγουμένου γνώση τού 
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INTRODUCTION 

The creation of the Parthenon and the other bril

liant monuments on the Acropolis was the 

crowning achievement of a unique, long process 

that was carried out in Athens during the 6th c. 

BC. This process began with Solon in 594 BC, a 

mere thirty years after the Athenian laws were first 

written down. For the first time in the history of 

mankind, the task of legislating was assigned by 

common consent to a man of proven virtue, an 

ordinary citizen, and not expected from a demi

god, a mythical hero or an authoritarian ruler. 

Thus was bequeathed to the ages the fundamental 

lesson of the worth of the ordinary citizen, and of 

democracy as a moral event and intellectual expe

rience. 

The process was brought to completion in 508 

BC by Kleisthenes, with the establishment of de

mocracy as a fully-formed political system which, 

through the Popular Assembly, allowed without 

prejudice men of merit to come to the fore. The 

new constitution allowed Athenians to attain an 

unprecedentedly high standard of living and level 

of thought and conceive a noble vision of being, 

so as to take a leading role in the war against the 

Persians, fully aware of the value of freedom. The 

victorious outcome of that war was followed, de

spite the enormous material destruction, by an up

lifting of morale which paved the way for the so-

called 'golden era'. 

These were the preconditions for the political and 

artistic conception and execution of the works on 

the Acropolis. In characteristic Greek fashion, 

they blended elements borrowed from a variety of 

ancient architectural traditions to create new ex

emplary forms and types. The essence of this crea

tivity and its translation into buildings are given 

fullest expression in the Parthenon, marking it out 

as the archetypal monument of western civilisation 

and one of the supreme creations of mankind. 

Today the Parthenon is a touchstone of the con

tradictions of contemporary life. We admire it 

and destroy it through tourism, we take adminis

trative measures to protect it and at the same time 

permit the complete deterioration of its environ

ment, we conserve it through chemical research 

and destroy it through chemical pollution, we 

consolidate it and at the same time undermine the 

ground that supports it. 

These considerations have dictated a specific sci

entific approach to the work that is being carried 

out on the Parthenon with internationally recog

nised success by the Committee for the Conserva

tion of the Acropolis Monuments and its collabo

rators. The great importance properly attributed 

to the work on the Parthenon, however, does not 

derive solely from the particular monument in 

question, or from the fact that it has been a source 

of enrichment of the scientific procedures and 

practices in this field; nor is it due solely to the 

fact that it has been the source of a number of 

original scholarly contributions of decisive impor

tance, or that it involves a high level of compe

tence at all stages of an extremely complex 

research-scholarly-technical enterprise. 

All those who, in one way or another, have taken 

part in the painstaking task have succeeded in at

taining on our behalf an unprecedented knowl

edge of the monument itself; they have come to a 

profound understanding of a vast body of evi

dence and data, have revived intellectual and 

manual skills that were thought to have been lost 

forever and, most important of all, have experi-
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μνημείου καθαυτού, να κατανοήσουν εις βάθος 

πλήθος ενδείξεων και στοιχείων, να αναστήσουν 

διανοητικές και χειρωνακτικές δεξιότητες που θε

ωρούσαμε ανεπιστρεπτί χαμένες και, το κυριότε

ρο, να βιώσουν το ενσωματωμένο στη σύλληψη 

και την εκτέλεση του Παρθενώνος ήθος, το κα

ταγεγραμμένο από τον Θουκυδίδη στον Επιτά

φιο του Περικλέους. 

Μια έκθεση για τον Παρθενώνα, όπως και οι πε

ρισσότερες εκθέσεις αρχιτεκτονικής, αποκλείει εξ 

αρχής την παρουσία του ιδίου του αντικειμένου 

της. Η αρχιτεκτονική σε μια έκθεση μπορεί να 

παρουσιαστεί μόνο μέσω υποκατάστατων, που 

προηγούνται ή έπονται του πραγματικού, του 

απόντος εκθέματος, στην καλύτερη περίπτωση 

μέσω αποσπασμάτων Η γνωριμία του αρχιτεκτο

νικού αντικειμένου μέσω του αρχιτεκτονικού εκ

θέματος υπενθυμίζει -σε άλλους αποκαλύπτει-

ότι η αρχιτεκτονική δεν περιορίζεται στο σχεδια

στήριο, το εργοτάξιο ή το οικοδόμημα, πολύ πε

ρισσότερο στην παντοειδή γραφειοκρατία που 

καθορίζει τις διαδικασίες. Η αρχιτεκτονική αφο

ρά πριν απ' όλα σε ιδέες, προθέσεις, αρχές και 

προγράμματα, με τα οποία διατηρεί αμφίδρομη 

επαφή. 

Η έκθεση για την αρχιτεκτονική και τη συντήρη

ση του Παρθενώνος αποσκοπεί κυρίως στο να 

εισαγάγει το ευρύ κοινό στην αφανή πολυπλοκό

τητα ενός αρχιτεκτονικού φαινομένου της περιω

πής του Παρθενώνος και την εικαζόμενη δυσκο

λία της συντηρήσεως του. Αποσκοπεί, όμως, επί

σης στο να παράσχει στο κοινό των ειδημόνων, 

όχι απλώς πληροφορίες που λανθάνουν μέσα 

στον όγκο της συσσωρευμένης γνώσεως, αλλά 

εντελώς πρόσφατες πρωτότυπες ανακαλύψεις, 

εφευρέσεις και εφαρμογές. 

Η πληθώρα και η γοητεία του διαθέσιμου υλι

κού, έπειτα από μια συντονισμένη επιχείρηση 

τεκμηριώσεως ερευνών και συντηρήσεως, που 

βρίσκεται στο δέκατο τρίτο έτος της, θέτει προ

βλήματα αξιολόγησης και διλήμματα επιλογής' 

δηλαδή, υπερτονισμών και παραλείψεων. Εντού

τοις το ιαπωνικό κοινό, χάρις στη μακρά παρά

δοση τιμής, αυτοπειθαρχίας και εκλεπτύνσεως, 

της οποίας είναι φορέας, και με την πείρα του 

καταστροφικού πάθους του πολέμου και του δη

μιουργικού μόχθου της ειρήνης που διαθέτει, εί

ναι προνομιακά εφοδιασμένο για να κατανοήσει, 

πέραν των τεχνικών, ιστορικών και αρχαιολογι

κών ζητημάτων,το ουσιώδες: το πνεύμα τού αυ

θεντικού οικοδομήματος, τη σημασία τής φθοράς 

του και την ηθική πλευρά της συντηρήσεως, 

έστω και μέσα από τα αποσπάσματα που παρου

σιάζονται στην έκθεση. Ο ανά χείρας κατάλογος 

ας είναι υπόμνηση αυτής της εμπειρίας. 

Γεώργιος Α. Πανέτσος 
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enced at first hand the ethos involved in the con

ception and execution of the Parthenon, which 

was recorded by Thucydides in Perikles' Funeral 

Oration. 

An exhibition devoted to the Parthenon, like the 

majority of architectural exhibitions, a priori ex

cludes the presence of its very object. Architecture 

in an exhibition can only be presented by means of 

substitutes, which precede or follow the real but 

absent exhibition object, in the best case by means 

of fragments. Coming to know an architectural 

object through an architectural exhibit reminds 

some, and reveals to others, that architecture is 

not confined to the drawing board, the building 

site or the building itself, much less to the various 

forms of bureaucracy that determine the proce

dures. Architecture is concerned above all with 

ideas, propositions, principles and programmes, 

with which it enjoys a reciprocal contact. 

This exhibition, devoted to the architecture and 

conservation of the Parthenon, is aimed mainly at 

introducing the general public to the invisible 

complexity of an architectural phenomenon of the 

stature of the Parthenon and to the presumed dif

ficulty of its conservation. It is also designed to 

provide the world of the expert not only with in

formation that lies concealed in the mass of accu

mulated knowledge, but with some very recent 

original discoveries and applications as well. After 

a coordinated process of documentation, investi

gation and conservation, now in its thirteenth 

year, the volume and attraction of the available 

material pose problems of assessment and selec

tion, that is of overemphasis or omission. Never

theless ,the Japanese public, with its tradition of 

honour, discipline and refinement, and the expe

rience of the destructive passion of war and the 

creative toil of peace, is singularly well equipped 

to penetrate beyond the technical, historical and 

archaeological issues to the essential, the spirit of 

the authentic building, the significance of its dete

rioration and the ethical aspect of conservation, 

even through the fragments presented in this exhi

bition. May the present catalogue be a reminder 

of this experience. 

Georgios A. Panetsos 
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