ξενάγηση στο μουσείο της ακρόπολης
Ο επισκέπτης του μουσείου, αφού
διασχίσει τον προθάλαμο του ισογείου και
περάσει από τα ακυρωτικά μηχανήματα
των εισιτηρίων, βρίσκεται μπροστά στον
πρώτο εκθεσιακό χώρο του μουσείου της
Ακρόπολης. Στην ευρύχωρη αίθουσα με το
κεκλιμένο γυάλινο δάπεδο παρουσιάζονται
ευρήματα από τις κλιτύς (πλαγιές) της
Ακρόπολης. Στα αριστερά του επισκέπτη
εκτίθενται ευρήματα από τα μεγάλα ιερά που
ιδρύθηκαν στις πλαγιές του βράχου, ενώ στα
δεξιά του ευρήματα από τα μικρότερα ιερά
και από τον οικισμό που αναπτύχθηκε στις
πλαγιές της Ακρόπολης.
Τα μοναδικά διακοσμημένα αγγεία από
το ιερό της Νύμφης, το αμφίγλυφο του
Τηλέμαχου από το Ασκληπιείο, τα θεατρικά
προσωπεία από το ιερό του Διονύσου
Ελευθερέως και ο θησαυρός του ιερού της
Ουρανίας Αφροδίτης είναι μερικά μόνο από
τα εκθέματα που δίνουν στον επισκέπτη τη
δυνατότητα μιας πρώτης, συναρπαστικής
γνωριμίας με τα αρχαία ιερά και τις σχετικές
με αυτά τελετές.
Αναπόφευκτα το βλέμμα του επισκέπτη
τραβά η επιβλητική γυάλινη κλίμακα στο
τέλος της αίθουσας, στην κορυφή της
οποίας εκτίθενται τα μεγάλα αρχιτεκτονικά
γλυπτά του αετώματος του Εκατόμπεδου,
του πρώτου μεγάλου ναού της θεάς Αθηνάς
στην Ακρόπολη. Η περιήγηση στους
εκθεσιακούς χώρους του πρώτου ορόφου

ξεκινά από τη βορειοανατολική γωνία,
όπου τα αρχαιολογικά ευρήματα και ένα
πρόπλασμα υπό κλίμακα αποκαλύπτουν τη
σημασία της Ακρόπολης κατά τη Μυκηναϊκή
Περίοδο ως χώρου κατοίκισης και έδρας του
τοπικού ηγεμόνα.
Η εξέλιξη της Ακρόπολης σε σημαντικό
θρησκευτικό κέντρο σηματοδοτείται από
τα σχετικά ευρήματα της Γεωμετρικής
περιόδου. Χαρακτηριστικό είναι το μεγάλο
δισκοειδές χάλκινο έλασμα με τη Γοργώ,
που προέρχεται από τον υστερογεωμετρικό
ναό της Αθηνάς Πολιάδος, και τα γλυπτά του
αετώματος του Εκατομπέδου, με τα λιοντάρια
που σπαράσσουν ταύρο, τον Τρίτωνα και τον
Τρισώματο Δαίμονα.
Ο επισκέπτης στη συνέχεια περνά στη
νότια πλευρά της αίθουσας, όπου ο
πλούτος και η ποικιλία των αρχιτεκτονικών
γλυπτών και των ελεύθερων αναθημάτων,
συμπεριλαμβανομένων των Κορών, των
Ιππέων και άλλων έργων, προσφέρουν μια
συναρπαστική εικόνα της Ακρόπολης κατά
την Αρχαϊκή Περίοδο.
Κοντά στις Κόρες, υψώνονται επιβλητικά τα
γλυπτά της Γιγαντομαχίας από το μεγάλο
αέτωμα του αρχαϊκού ναού (Αρχαίου Ναού)
της Αθηνάς Πολιάδος.
Στην Αίθουσα των Αρχαϊκών Έργων ο
επισκέπτης για πρώτη φορά μπορεί να
θαυμάσει τα εκθέματα από όλες τις πλευρές
καθώς στέκονται ελεύθερα στο χώρο. Οι

συνθήκες του αυθόρμητα μεταβαλλόμενου
φυσικού φωτός, δίνουν τη δυνατότητα
να ανακαλύψει τις λεπτές ποιοτικές
διαφοροποιήσεις των γλυπτών και την υψηλή
τέχνη που τα δημιούργησε.
Η αίθουσα των αρχαϊκών ολοκληρώνεται
με την αναφορά στην περσική εισβολή που
προκάλεσε την ολοκληρωτική καταστροφή
της Ακρόπολης, αλλά και με τα έργα του
λεγόμενου Αυστηρού Ρυθμού, που εισάγει
τον επισκέπτη στην υψηλή τέχνη της
κλασικής εποχής. Στρέφοντας ο επισκέπτης
το βλέμμα στην αίθουσα που αφήνει πίσω
του δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί με
την πανέμορφη θέα των αρχαϊκών έργων
ανάμεσα στις κολώνες της αίθουσας, που
υπαινίσσονται το αρχιτεκτονικό τοπίο του
Ιερού Βράχου.
Στη συνέχεια ο επισκέπτης μπορεί να ανεβεί
στο δεύτερο όροφο του μουσείου, όπου
λειτουργεί εστιατόριο. Η ανάβαση γίνεται
από τις σκάλες, τις κυλιόμενες κλίμακες ή
τους ανελκυστήρες. Από τους ανοιχτούς για
το κοινό εσωτερικούς εξώστες του δευτέρου
ορόφου, παρέχεται πανοραμική θέαση της
Αίθουσας των Αρχαϊκών Έργων και της
Αίθουσας των Κλιτύων. Από εκεί, με τον ίδιο
τρόπο, ο επισκέπτης οδηγείται στο αίθριο της
Αίθουσας του Παρθενώνα.

Στον πυρήνα της αίθουσας του Παρθενώνα,
ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθήσει μια βιντεοπαρουσίαση με
θέμα τον Παρθενώνα και τον γλυπτό του
διάκοσμο. Στον ίδιο χώρο εκτίθενται αρχαίες
επιγραφές που παρέχουν λεπτομερείς
καταγραφές της κατασκευής του Παρθενώνα
και του αγάλματος της Αθηνάς Παρθένου.
Μέσα από αυτές μπορεί κανείς να αντλήσει
πληροφορίες και έτσι να ψηλαφίσει τον
τρόπο λειτουργίας των δημοκρατικών
θεσμών της πόλης κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα.
Η ενσωμάτωση της ζωφόρου του
Παρθενώνα στον ορθογώνιο τσιμεντένιο
πυρήνα του μουσείου, ο οποίος έχει τις ίδιες
διαστάσεις με το σηκό του Παρθενώνα, η
τοποθέτηση των μετοπών ανάμεσα στις
κολώνες, η ανάπτυξη των μορφών των
δύο αετωμάτων του ναού και η συνένωση
των πρωτότυπων γλυπτών με τα αντίγραφα
εκείνων που βρίσκονται στο Βρετανικό
Μουσείο, δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη
να απολαύσει, για πρώτη φορά, ολόκληρο
τον γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα
και να κατανοήσει τις παραστάσεις που
απεικονίζονται σε αυτόν.
Στη συνέχεια ο επισκέπτης επιστρέφει στον
πρώτο όροφο. Στη δυτική και βόρεια πλευρά
της αίθουσας μπορεί να απολαύσει μοναδικά
έργα, που ως πρωτότυπα αντιγράφηκαν
από μεταγενέστερους καλλιτέχνες από την
αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Για
πρώτη φορά μπορεί να θαυμάσει από κοντά

φατνώματα της οροφής των Προπυλαίων,
τα γλυπτά της ζωφόρου και του θωρακίου
του Ναού της Αθηνάς Νίκης, τα γλυπτά των
ζωφόρων του Ερεχθείου και βέβαια τις
περίφημες Καρυάτιδες του ίδιου ναού.
Η έκθεση ολοκληρώνεται στη βόρεια πλευρά
της αίθουσας. Πρωτότυπα έργα, ψηφισματικά
και τιμητικά ανάγλυφα, ρωμαϊκά αντίγραφα
κλασικών αριστουργημάτων, εντυπωσιακά
πορτραίτα επωνύμων προσώπων, ιερέων
και φιλοσόφων καλύπτουν την περίοδο από
τον 5ο π.Χ. αιώνα μέχρι τον 5ο μ.Χ. αιώνα.
Ο επισκέπτης στη συνέχεια κατεβαίνει από
την επιβλητική κλίμακα, διασχίζει εκ νέου την
Αίθουσα των Κλιτύων και καταλήγει στην
έξοδο του μουσείου.
Σε λίγους μήνες το μουσείο θα διαθέτει
έναν ακόμη εκθεσιακό χώρο, τον
οποίο οι επισκέπτες θα μπορούν να
συμπεριλάβουν στην περιήγησή τους. Είναι
ο αρχαιολογικός χώρος που ανασκάφηκε
στη θέση ανέγερσης του Νέου Μουσείου
Ακρόπολης και απλώνεται στη βάση του
μουσείου. Όταν ολοκληρωθεί η συντήρηση
των αρχιτεκτονικών καταλοίπων της
ανασκαφής και τοποθετηθούν οι μεταλλικοί
διάδρομοι κίνησης, οι επισκέπτες θα έχουν
τη δυνατότητα να περπατήσουν ανάμεσα ή
μάλλον πάνω από τα ερείπια της αρχαίας
συνοικίας. Με τη βοήθεια εποπτικού
υλικού θα μπορούν να κατανοήσουν τις
συνθήκες ζωής στην αρχαία συνοικία και
να συνδέσουν τα αριστουργήματα που

εκτίθενται στους ορόφους του μουσείου,
με τα ευρήματα της καθημερινής ζωής
των ανθρώπων που έζησαν στη σκιά της
Ακρόπολης κατά τη διάρκεια διαφόρων
ιστορικών περιόδων.
Οι επισκέπτες του μουσείου απολαμβάνουν
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων
του μουσείου, του café στο ισόγειο και
του εστιατορίου στο δεύτερο όροφο που
προσφέρει πανοραμική θέα προς την
Ακρόπολη. Μια αίθουσα περιοδικών
εκθέσεων, ένα αμφιθέατρο και ένα θέατρο
εικονικής πραγματικότητας παρέχουν στον
επισκέπτη μια εμπειρία υψηλού επιπέδου.

