Μουσείο
Ακρόπολης:
Ένα
μουσείο κάτω από το μουσείο
Eιδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα εκτεθούν τα 1.400
αντικείμενα που βρέθηκαν στην ανασκαφή του οικοπέδου
Μακρυγιάννη
Χίλια τετρακόσια (1.400) κινητά ευρήματα από την ανασκαφή του
οικοπέδου Μακρυγιάννη, όπου ανεγέρθηκε το Μουσείο της
Ακρόπολης, βρίσκουν τη θέση που τους αρμόζει στην υπαίθρια
έκθεση, η υλοποίηση της οποίας πήγε ένα βήμα παραπέρα μετά τη
θετική γνωμοδότηση που έδωσε σε σχετική πρόταση το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα, όταν ξεκινήσει και ολοκληρωθεί τα έργο, θα
δημιουργηθεί ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο επίπεδο -1
του Μουσείου μέσα στον οποίο ο επισκέπτης θα έχει μια μοναδική
ευκαιρία: Να περιηγηθεί και να κατανοήσει την ιστορία της
Αθήνας, μέσα σε μια πόλη καθημερινή, που έσφυζε από ζωή κάτω
από τους αρχαίους περίλαμπρους ναούς του Ιερού Βράχου.
Οι τρεις κύριες ενότητες της έκθεσης, φέρουν τους τίτλους
«Πριν την πόλη», «Στην περιφέρεια της πόλης» και «Η ζωή στην
πόλη». «Πλησιάζει ο καιρός η ανασκαφή να αποκτήσει την
αυτονομία της και να γίνει έκθεμα, ασυνήθιστο και μεγάλο»,
επεσήμανε ο Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Δημήτρης
Παντερμαλής, χτες, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στη συνεδρίαση του ΚΑΣ,
τα μέλη του οποίου έδωσαν το «πράσινο φως», ομόφωνα και με
πολλά εύσημα, στην πρόταση οργάνωσης της μόνιμης έκθεσης των
εν λόγω ευρημάτων.
«Ο μέσος επισκέπτης γνωρίζει τα κλασικά έργα, λίγο από τα
αρχαϊκά ίσως και από τα ρωμαϊκά, αλλά των επόμενων αιώνων ως
τον 13ο αι. δεν τα συνειδητοποιεί», δήλωσε μεταξύ άλλων η γγ
του ΥΠΠΟΑ Λ. Μενδώνη, συμπληρώνοντας ότι με την έκθεση αυτή
«επιμηκύνεται η χρονική περίοδος την οποία προσλαμβάνει ο

επισκέπτης του Ιερού Βράχου και του Μουσείου της Ακρόπολης.
Διαπιστώνεται έτσι η μακρά ιστορική διάρκεια της πόλης».
Μεταξύ των εκθεμάτων, ξεχωρίζουν αντικείμενα από εργαστήρια
γλυπτικής με ημιτελή έργα και εργαλεία, λατρείες ανατολικών
θεοτήτων, πορτραίτα φιλοσόφων, καθώς και από υδραυλικά έργα,
όπως δεξαμενές και πηγάδια, ενώ χαρακτηριστικές του πλούτου
αλλά και της σημασίας των ευρημάτων είναι οι 21 θεματικές
ενότητες της έκθεσης.
Εκθεσιακές και θεματικές ενότητες
Ογδόντα και πλέον ευρήματα κεραμικής από τις πρώτες περιόδους
κατοίκησης που τεκμηριώνουν οικιστική και βιοτεχνική
δραστηριότητα, καθώς και από πέντε τάφους που βρέθηκαν στην
περιοχή, εμπλουτίζουν την πρώτη ενότητα «Πριν την πόλη», που
«διανύει» μια χρονική απόσταση από το 3000 ως το 750 π. Χ.
Πληροφορίες για την αυξημένη οικιστική και βιοτεχνική
δραστηριότητα στην περιοχή μετά τα μέσα του 8ου αι. π. Χ.,
αλλά και για την περιορισμένη κατοίκησή της κατά την αρχαϊκή
εποχή, λόγω της θέσης της έξω από τα αρχαϊκά τείχη, δίνονται
μέσα από 45 εκθέματα που χαρακτηρίζουν τη δεύτερη ενότητα με
τίτλο «Στην περιφέρεια της πόλης». Η τρίτη και μεγαλύτερη
εκθεσιακή ενότητα «Ζωή στη Πόλη» περιλαμβάνει 1.109 εκθέματα,
καλύπτοντας μια χρονική περίοδο από το 480 π. Χ. ως το 1200 μ.
Χ.
Οι θεματικές ενότητες τώρα. «Οι άνδρες στην πόλη και το σπίτι»
και «Γυναικείες υποθέσεις» θα περιλαμβάνουν εκθέματα που
παρουσιάζουν όψεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής των ανδρών,
αλλά και τον ρόλο της γυναίκας στο σπίτι, χωρίς να λείπουν τα
ζητήματα κοινωνικής διαφοροποίησης μεταξύ της ελεύθερης, της
μετοίκου, της δούλας, της εταίρας και της παλλακίδας.
Κουδουνίστρες, αλογάκια κι άλλα εκθέματα θα συστήνουν τη ζωή
των παιδιών στην πόλη («Μεγαλώνοντας στη γειτονιά» λέγεται η
σχετική ενότητα), ενώ η «Αξία της γραφής», η «Ετοιμασία του
φαγητού», οι «Εμπορικές συναλλαγές» και οι «’Ανθρωποι της
εργασίας», παρουσιάζονται μέσα από τα εκθέματα που θα
πλαισιώνουν τις αντίστοιχες ενότητες.

«Η φροντίδα του σώματος» θα έχει ξεχωριστή θέση στην έκθεση.
Το ίδιο και το πλούσιο περιεχόμενο μιας δεξαμενής με
κατεστραμμένη οικοσκευή («Με αφορμή μια καταστροφή» ο τίτλος
της ενότητας), που θα πλαισιώνεται και από τον μη φθαρτό
οικιακό εξοπλισμό μιας οικίας του 1ου αι. π. Χ. «Το πολύτιμο
νερό» δεν θα μπορούσε να λείπει από μια περιοχή που έχει άμεση
σχέση με αυτό. Έτσι, μια αναπαράσταση πηγαδιού, με αναρτημένα
τα αγγεία που βρέθηκαν εντός του, θα παρέχουν πολύτιμες
πληροφορίες ως προς την ύδρευση. «Εικόνες θεών», αλλά και
«Εικόνες θνητών» θα δίνονται μέσα από αγάλματα, προτομές,
επιτύμβιους κιονίσκους κ.α. (στην πρώτη θεματική ενότητα
εντάσσονται και τα έργα που θα «διηγούνται» τη στροφή προς τις
μυστηριακές λατρείες της Ανατολής που συνέβη κυρίως τα ρωμαϊκά
χρόνια).
Εκθέματα για τη λατρεία, τη μαγεία, αλλά και για τη μετάβαση
στον Χριστιανισμό θα κυριαρχούν στις ενότητες που αναφέρονται
ως «Λατρεία και μαγεία» και «Από την παλιά στη νέα θρησκεία»,
ενώ εικόνες από τις οικίες, τις επαύλεις και τα ρωμαϊκά λουτρά
της ύστερης αρχαιότητας θα δίνονται μέσα από την ενότητα
«Σπαράγματα κτηρίων». Τα λυχνάρια που χρησιμοποιήθηκαν
«Φωτίζοντας τους αιώνες», όπως λέγεται η σχετική ενότητα, σε
μια μακρά περίοδο 17 αιώνων, αλλά και ευρήματα από θυσίες «Για
το στέριωμα των σπιτιών» πλαισιώνουν την έκθεση που όταν
υλοποιηθεί θα συμπληρώσει με τον ιδανικότερο τρόπο τα λαμπρά
εκθέματα του Μουσείου της Ακρόπολης.
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