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Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
μέρος των δράσεων του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτού-
του (DAI) Αθηνών. Σκοπός της συντήρησης είναι η παράταση 
του χρόνου ζωής των ευρημάτων και η ανάδειξη των ιδιαίτε-
ρων χαρακτηριστικών τους. Ο συντηρητής αρχαιοτήτων κα-
λύπτει ένα μεγάλο φάσμα εργασιών ξεκινώντας από τη στιγμή 
της εύρεσης ενός αντικειμένου και την εφαρμογή πρώτων σω-
στικών μέτρων, μέχρι τη στιγμή της έκθεσης ή της αποθήκευ-
σης, αντιμετωπίζοντας συχνά σύνθετα προβλήματα. Το DAI, 
με προσωπικό από την Ελλάδα, τη Γερμανία και άλλες χώρες, 
απασχολούσε ανέκαθεν συντηρητές αρχαιοτήτων σε κάθε αρ-
χαιολογικό χώρο και ανασκαφή όπου δραστηριοποιείται.

Ο πρώτος μόνιμος συντηρητής αρχαιοτήτων του DAI Αθη-
νών υπήρξε ο Klaus von Woyski (1931–2017) (εικ. 3), ο οποίος 
εργάστηκε σε μόνιμη βάση από το 1970 έως το 1999, αφήνο-
ντας πλούσιο έργο τόσο στη συντήρηση, όσο και στην οργά-
νωση εργαστηρίων. Ο von Woyski, με κλίση στη ζωγραφική 
και τη γλυπτική, θήτευσε αρχικά στη σχολή ζωγραφικής του 
Charles Crodel, ενώ αργότερα συνέχισε τις σπουδές του πλάι 
στον ζωγράφο και συντηρητή έργων τέχνης Kurt Bunge στη 
Halle της Γερμανίας, από όπου και αποφοίτησε το 1956. Ερ-
γάστηκε σε όλες τις ανασκαφές του DAI Αθηνών, ενώ διατη-
ρούσε το βασικό του εργαστήριο στο κεντρικό κτήριο του Πα-
ραρτήματος. Ο von Woyski στα χρόνια της θητείας του είχε 
την τύχη να πάρει μέρος σε πολλές και σημαντικές εργασίες 
συντήρησης και αποκατάστασης. Στον αρχαιολογικό χώρο 
του Κεραμεικού συνεργάστηκε με τον τεχνίτη του DAI, Αρι-
στείδη Παπαγρηγορίου (1917–1996), ιδιαίτερα όσον αφορά την 
προστασία σημαντικών επιτύμβιων μνημείων, όπως για πα-
ράδειγμα το επιτύμβιο ανάγλυφο της Κοραλλίου, από τον τα-
φικό περίβολο των αδελφών Αγάθωνος και Σωσικράτους από 
την Ηράκλεια1. Τα ανάγλυφα μεταφέρθηκαν στο Αρχαιολογι-
κό Μουσείο Κεραμεικού, αφού πρώτα τοποθετήθηκαν στον 
αρχαιολογικό χώρο αντίγραφα από τσιμεντοκονίαμα ειδικής 
σύνθεσης. Για την εργασία αυτή o von Woyski και ο Α. Πα-
παγρηγορίου πειραματίστηκαν στην κατασκευή καλουπιών, 
δοκιμάζοντας συνδυασμό υλικών παραδοσιακών, όπως η γύ-
ψος, και νέων για την εποχή, όπως η πολυουρεθάνη. Παρό-
μοια εργασία απαιτήθηκε και για τη μεταφορά στο Μουσείο 
του Κεραμεικού του γνωστού Ταύρου από τον ταφικό περίβο-
λο του Διονυσίου Κολλυτέως, ο οποίος αντικαταστάθηκε με 
αντίγραφο από τσιμεντοκονίαμα, εργασία ιδιαίτερα απαιτη-
τική λόγω του μεγέθους και της φύσης του γλυπτού (εικ. 2, 5). 
Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε τα έτη 1996 έως 2000 από 
τον τότε συντηρητή της ανασκαφής του Κεραμεικού Γιάννη 
Παπαγρηγορίου και συντηρητές της Γ' ΕΠΚΑ. Ο Γ. Παπα-
γρηγορίου δούλεψε ως συντηρητής για το DAI Αθηνών από το 
1976 έως το 2015 και συνεργάστηκε επίσης με τον von Woyski, 
όπως και με συντηρητές του ΥΠΠΟ, σε πλήθος εργασιών με 
χαρακτηριστικότερες τη συντήρηση και έκθεση του Κούρου 
και της Σφίγγας από την Ιερά Πύλη, τη συντήρηση της επιτύμ-
βιας στήλης του Αγάθωνος, στην οποία χρησιμοποιήθηκε η 
τεχνολογία καθαρισμού με χρήση Laser, τη στερέωση τοιχίων 
στο μνημείο στον τρίτο Όρο, ενώ συμμετείχε επίσης στις ερ-
γασίες επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Κεραμει-
κού το 2004. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι ο von Woyski 
από τα πρώτα χρόνια της θητείας του συνέλεγε συγγράμματα 

και βιβλιογραφία σχετικά με τη συντήρηση αρχαιοτήτων, τα 
οποία βρίσκονται σήμερα στο αρχείο του Κεραμεικού (εικ. 4). 

Στην Αρχαία Ολυμπία και στο Ηραίον της Σάμου ο von 
Woyski και ο Γ. Παπαγρηγορίου είχαν συχνή παρουσία σε όλα 
τα χρόνια της θητείας τους, ενώ κατά τις καλοκαιρινές ανασκα-
φές, πολλοί ήταν οι συντηρητές που εργάστηκαν εκεί. Τη δε-
καετία του 1980 απασχολήθηκαν, ιδιαίτερα για τη συντήρηση 
της μεγάλης συλλογής χάλκινων και σιδερένιων ευρημάτων, 
οι συντηρητές Hermann Born, Annemette Bruselius, Danae 
Thimme, Inge von Woyski κ.ά. Στο Ηραίον της Σάμου αξίζει 
να σημειωθεί η συμμετοχή του συντηρητή και αρχαιολόγου 
Uwe Peltz στη συντήρηση χάλκινων ευρημάτων από παλαι-
ότερες ανασκαφές του 1910 και του 1930, καθώς και η μελέτη 
του σχετικά με την ιστορία της συντήρησής τους. Επιπλέον, 
σημαντική υπήρξε η τοποθέτηση στον αρχαιολογικό χώρο του 
Ηραίου αντιγράφων από τσιμεντοκονίαμα του αναθήματος 
που είναι γνωστό ως «σύνταγμα του Γενέλεω», εργασία στην 
οποία πήρε μέρος και ο von Woyski (εικ. 8, 9, 11). Η εργασία 
αυτή υλοποιήθηκε το 1987 και έγινε εφικτή μετά από γενναι-
όδωρη δωρεά της καθ. δρος Viktoria von Flemming.

Στον αρχαιολογικό χώρο του Καλαποδίου κατά τη διάρκεια 
των πρώτων ανασκαφών, που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη 
της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980, εργάστηκαν 
στη συντήρηση πληθώρας χάλκινων και κεραμικών ευρημά-
των οι συντηρήτριες Αναστασία Βουτσινά, Αιμιλία Κοσώνα 
και Barbara Niemeier, υπό την επίβλεψη του συντηρητή αρ-
χαιοτήτων της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Χρήστου Βα-
ποράκη. Μια χαρακτηριστική περίπτωση, που αφορά επέμ-
βαση συντηρητή κατά την περισυλλογή του ευρήματος στην 
ανασκαφή, είναι αυτή του 1976 στο Καλαπόδι, όταν ήρθε στο 
φως, εντός του κλασικού βόρειου ναού, το ιδιαίτερο εύρημα 
του προσωρινού ιερού με το κτιστό θρανίο για τα αναθήματα. 
Μετά την ανασκαφή του βωμού που βρισκόταν μπροστά, κα-
τέστη απαραίτητη η απομάκρυνση σε μορφή μπλοκ του θρα-
νίου. Στο αρχείο της ανασκαφής βρίσκεται η φωτογραφική 
τεκμηρίωση τόσο του ξύλινου νάρθηκα για την απομάκρυνση 
του θρανίου μαζί με όλα τα αντικείμενα που είχαν βρεθεί κατά 
χώραν, όσο και της φόρτωσης σε ένα μικρό αγροτικό φορτη-
γό (εικ. 6, 7, 10, 15). 

Μοναδική πρόκληση στην ιστορία του Ινστιτούτου απο-
τέλεσε η συντήρηση και έκθεση του κολοσσικού αγάλματος 
του Κούρου, του οποίου τα κύρια τμήματα είχαν ανασκαφεί 
το 1980 στο Ηραίον της Σάμου, υπό τη διεύθυνση του Helmut 
Kyrieleis. Το μαρμάρινο γλυπτό του 6ου αιώνα π.Χ. φέρει την 
αναθηματική επιγραφή του Ίσχη, γιου του Ρήσιου, και είχε 
αρχικό ύψος περ. 4,80 μ. Για ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα συ-
ντήρησης έπρεπε να κληθούν ειδικοί και το Ινστιτούτο κατόρ-
θωσε να φέρει τον κορυφαίο σε αυτό το πεδίο Ιταλό συντηρη-
τή Silvano Bertolin. Η ομάδα του Bertolin ενισχύθηκε με τον 
γλύπτη Τάσο Γκιόκα από την πλευρά της Εφορείας Προϊστο-
ρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Η εξαιρετική 
φήμη του Bertolin εδραζόταν στη συντήρηση των διάσημων 
αετωματικών γλυπτών από τον ναό της Αφαίας στην Αίγινα 
που βρίσκονται στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου. Ακολούθησαν 
πολυάριθμες αναθέσεις για εργασίες συντήρησης σε ονομα-
στές συλλογές αρχαιοτήτων, μεταξύ των οποίων στο Λούβρο, 
στο Μουσείο Getty και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
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στην Αθήνα. Εκτός από την αποκατάσταση από μικρότατα 
θραύσματα της ομάδας γλυπτών της Σκύλλας από τη βίλα του 
Ρωμαίου αυτοκράτορα Τιβερίου στη Sperlonga, στις μεγαλύ-
τερες εργασίες του S. Bertolin εντάσσεται και η συντήρηση του 
Βωμού της Περγάμου στα Κρατικά Μουσεία του Βερολίνου 
τη δεκαετία του 1990.

Η συντήρηση του σαμιακού Κούρου, που είχε βρεθεί σπα-
σμένος σε αρκετά μεγάλα κομμάτια (ο κορμός μόνο ζυγίζει 2,5 
τόνους), περιλάμβανε τη συγκόλληση των μεγάλων θραυσμά-
των με ατσάλινες ανοξείδωτες καρφίδες και ειδικής σύστασης 
αντιστρέψιμο τσιμέντο ως συνδετικό υλικό, τη σφράγιση των 
κενών, τη συμπλήρωση των τμημάτων του σώματος που μπο-
ρούσαν να αποδοθούν με ασφάλεια και την τοποθέτησή τους 
στο άγαλμα (εικ. 13). Για το στήσιμο του Κούρου στο Μουσείο 
κατασκευάστηκαν δύο ράβδοι από τιτάνιο και ατσάλι και κάμ-
φθηκαν έτσι ώστε να ταιριάζουν στη γωνία των ποδιών που 
βρίσκονται σε βηματισμό (εικ. 14). Για στατικούς λόγους οι 
ράβδοι έπρεπε να τοποθετηθούν στο εσωτερικό των ποδιών 
μέχρι το ύψος των γοφών. Το μεγάλο κόστος της κατασκευής 
των ράβδων ανέλαβε η εταιρεία Klöckner–Humboldt–Deutz 
Hellas, ενώ τη σφυρηλάτηση και το ακριβές λύγισμα στη σω-
στή γωνία πραγματοποίησε η εταιρεία ΒΙΕΞ στην Ελευσίνα. 
Οι κάτω απολήξεις των ράβδων πακτώθηκαν σε βάση που είχε 
κατασκευαστεί από μπετόν ενισχυμένο με ειδικό ατσάλινο 
οπλισμό, διασφαλίζοντας έτσι την αντοχή στους σεισμούς. 

Για να είναι δυνατή η μελέτη και φωτογράφιση του Κούρου 
από όλες τις πλευρές, τοποθετήθηκε ανάμεσα στη βάση και 
στο θεμέλιο ένας περιστρεφόμενος ατσάλινος δίσκος, επίσης 
ειδικά κατασκευασμένος για να αντέχει το βάρος. Τους υπο-
λογισμούς για τον περιστρεφόμενο δίσκο και τη στερέωση 
των ράβδων πραγματοποίησε δωρεάν ο F. Sailer (Μόναχο).

Περαιτέρω πρόκληση αποτέλεσε το νέο μουσείο στο Βαθύ, 
που είχε σχεδιαστεί για να στεγάσει τη συλλογή γλυπτών και 
βρισκόταν ήδη υπό κατασκευή όταν βρέθηκε ο κορμός του 
Κούρου. Στο χρηματοδοτημένο από το Ίδρυμα Volkswagen 
κτήριο έπρεπε να γίνουν αλλαγές προκειμένου να εκτεθεί εκεί 
ο Κούρος: στον χώρο που επιλέχθηκε τελικά για το άγαλμα 
το δάπεδο βυθίστηκε, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές ύψος. 
Όταν το 1984 βρέθηκε εν τέλει και τμήμα της κεφαλής με το 
πρόσωπο του αγάλματος, έπρεπε να απομακρυνθεί η σκεπή 
και να αντικατασταθεί από υπερυψωμένη γυάλινη στέγη (εικ. 
1, 12). Η υλοποίηση αυτών των χρονοβόρων και δαπανηρών 
μετασκευών κατέστη δυνατή χάρη σε χορηγία της Ένωσης 
Γερμανοελληνικών Εταιρειών2.

Εκτός από τις παραπάνω προκλήσεις, που η δυσκολία τους 
αφορά κυρίως το μέγεθος και το βάρος, υπάρχουν και άλλες 
περιπτώσεις συντήρησης που αποδείχθηκαν ιδιαιτέρως απαι-
τητικές, αυτήν τη φορά εξαιτίας της φύσης του υλικού από το 
οποίο είναι κατασκευασμένα τα αντικείμενα, όπως συμβαίνει 
μεταξύ άλλων με τα οργανικά υλικά. Μοναδική στον ελλαδι-

08

06 
Καλαπόδι. Η προσωρινή σκαλωσιά που 
κατασκευάστηκε από τους εργάτες της 
ανασκαφής για την απομάκρυνση του 
βωμού από τον χώρο (D-DAI-ATH-Archiv-
GA-KAL-F-011-1976-59_0028,  
φωτ.: R. Felsch). 

07 
Καλαπόδι, 24.10.1976. Τοποθέτηση 
ξύλινου νάρθηκα για την ασφαλή 
μεταφορά του βωμού. Διακρίνονται 
αριστερά ο von Woyski, δεξιά με το 
γκρίζο πανωφόρι ο υπεύθυνος 
αρχιτέκτονας Christof Schuler και ένας 
εργάτης (D-DAI-ATH-Archiv-GA-KAL-F-
21-A-II-0010, φωτ.: R. Felsch).

08 
Σάμος. Διαδικασία τοποθέτησης 
αντιγράφων του συντάγματος του 
Γενέλεω (D-DAI-ATH-2021-00501,  
φωτ.: H.J. Kienast). 
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09 
Σάμος. Διαδικασία τοποθέτησης 
αντιγράφων του συντάγματος του 
Γενέλεω (D-DAI-ATH-2021-00502,  
φωτ.: H.J. Kienast).

10 
Καλαπόδι. Τοποθέτηση ξύλινου νάρθηκα 
για την ασφαλή μεταφορά του βωμού. 
Διακρίνονται ο συντηρητής von Woyski 
και κάτω αριστερά ο υπεύθυνος 
αρχιτέκτονας Christof Schuler (D-DAI-
ATH-Archiv-GA-KAL-F-21-A-II-0008, 
φωτ.: R. Felsch).

11 
Σάμος. Μετά την ολοκλήρωση της 
τοποθέτησης των αντιγράφων του 
συντάγματος του Γενέλεω (D-DAI-
ATH-2021-00506, φωτ.: H.J. Kienast).
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12 
Σάμος. Ο Κούρος μετά  
την τοποθέτησή του  
στην ειδική βάση (D-DAI-
ATH-2017-31528, φωτ.:  
H. Kyrieleis).

13 
Σάμος. Ο Κούρος κατά τη 
διαδικασία συμπλήρωσης. 
Διακρίνονται από δεξιά  
ο Ιταλός συντηρητής Silvano 
Bertolin και ο γλύπτης Τάσος 
Γκιόκας (D-DAI-
ATH-2017-31527, φωτ.:  
H. Kyrieleis).

14 
Σάμος. Ο Κούρος κατά 
τη διάρκεια κάμψης των 
μεταλλικών στηριγμάτων. 
Διακρίνονται ο συντηρητής 
Silvano Bertolin στο κέντρο 
και ο γλύπτης Τάσος Γκιόκας 
δεξιά (D-DAI-
ATH-2017-31574, φωτ.:  
H. Kyrieleis).

15 
Καλαπόδι. Μεταφορά του 
βωμού με μικρό φορτηγό. 
Διακρίνονται ο αρχαιολόγος 
R. Felsch, ο υπεύθυνος 
αρχιτέκτονας Christof Schuler 
και οι εργάτες της ανασκαφής 
(D-DAI-ATH-Archiv-GA-KAL-
F-21-A-II-0011).

12
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κό χώρο είναι η μεγάλη πυκνότητα ξύλινων ευρημάτων στο 
Ηραίον της Σάμου. Το ξύλο, όπως και άλλα οργανικά υλικά, 
χρησιμοποιούνταν ευρέως στην καθημερινή ζωή της αρχαιό-
τητας. Ωστόσο δεν διατηρήθηκε παρά σε ελάχιστες περιπτώ-
σεις, κάτι που υπογραμμίζει την υψηλή επιστημονική αξία 
των σαμιακών ευρημάτων. Κατά την αποκάλυψή τους, από τη 
δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1980, τα περισσότερα 
αντικείμενα αντιμετώπιζαν κίνδυνο παραμόρφωσης και ρηγ-
μάτωσης. Λόγω έλλειψης κατάλληλων εργαστηριακών υπο-
δομών στις αποθήκες, χρησιμοποιήθηκε μια αυτοσχέδια κα-
τασκευή από τούβλα και θερμαινόμενες μεταλλικές λεκάνες 
με ένθετα κόσκινα, προκειμένου να εμβαπτιστούν τα ξύλα σε 
διάλυμα πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG), διατηρώντας τη θερ-
μοκρασία σταθερή (εικ. 17). Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν 
από τη συντηρήτρια A. Grünter. Μία μεγάλη ομάδα ειδικών 
και χορηγών συνέβαλαν στην υλοποίηση του προγράμματος 
με συμβουλές και χρηματοδότηση: οι εταιρείες Farbwerke 
Hoechst, Isar–Chemie München, το τότε Μουσείο Προϊστο-
ρίας και Πρώιμης Ιστορίας Berlin–Charlottenburg κ.ά.3.

Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, 
ο κλάδος της συντήρησης αρχαιοτήτων έχει αναπτυχθεί τόσο 
στο επίπεδο της εκπαίδευσης μέσω πανεπιστημιακών σχο-
λών, όσο και στο επίπεδο της έρευνας και της εφαρμογής, δι-
αμορφώνοντας ένα πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του 
συντηρητή. Οι συντηρητές αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τους 
κώδικες δεοντολογίας που έχουν θεσπιστεί (ΦΕΚ 382/Β’/24–
03–2000), έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν κατάλληλες πρα-
κτικές συντήρησης (χρήση υλικών, τεχνικών και μεθόδων 
αντιστρέψιμων και μη βλαπτικών προς το αντικείμενο) και 
να τηρούν αρχείο και υλικό τεκμηρίωσης των επεμβάσεων.

Τα τελευταία χρόνια το DAI Αθηνών έχει δώσει επιπλέον 
βάρος στην ενίσχυση του τομέα της συντήρησης, με πρόσλη-
ψη μόνιμου και εποχικού προσωπικού λόγω του μεγάλου φόρ-
του εργασίας που προκύπτει τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως 
επίσης και στην αναβάθμιση του εξοπλισμού των εργαστηρί-
ων. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη περίπτωση υπήρξε η πρόσφα-
τη συντήρηση και φωτογραφική τεκμηρίωση με το σύστημα 
RTI (Reflectance Transformation Imaging) σημαντικών ενε-
πίγραφων μολύβδινων κατάδεσμων από τον Κεραμεικό, που 
ανέλαβε η συντηρήτρια Αμαλία Σιάτου (εικ. 16). Συχνές είναι 
και οι συνεργασίες με εξωτερικά συνεργεία για εργασίες απο-
κατάστασης μνημείων, με πιο πρόσφατες την αναστήλωση 
του βόρειου κίονα του αναθηματικού μνημείου των Πτολε-
μαίων στην αρχαία Ολυμπία, τη συντήρηση και ανάδειξη της 
νότιας ναϊκής ενότητας στον αρχαιολογικό χώρο του Καλαπο-
δίου (εικ. 19) και τη συντήρηση τμήματος του Κυκλικού Λου-
τρού στον Κεραμεικό σε συνεργασία με τους συντηρητές της 
ΕΦΑ Πόλης Αθηνών (εικ. 18). Πριν από κάθε εργασία συντή-
ρησης και αποκατάστασης εκπονούνται πάντα οι απαραίτητες 
μελέτες και λαμβάνονται οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, ενώ ανά έτος αποδίδεται στο υπουργείο 
το υλικό τεκμηρίωσης των επεμβάσεων (δελτία συντήρησης, 
φωτογραφικό αρχείο κ.ά.). Πρόσφατα κατατέθηκε επιτυχώς 
στο ΥΠΠΟ μελέτη συντήρησης σχετικά με την αποκατάστα-
ση του Εργαστηρίου του Φειδία – Παλαιοχριστιανικής Βασι-
λικής στην Αρχαία Ολυμπία, ενώ συχνές είναι και οι μελέτες 
σε δείγματα δομικών υλικών (κονιαμάτων, λίθων κ.ά.) για την 
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επιλογή των κατάλληλων υλικών και μεθόδων επέμβασης. 
Παράλληλα το DAI Αθηνών διατηρεί συνεργασίες με εκπαι-

δευτικά ιδρύματα και σχολές, όπως με το Τμήμα Συντήρησης 
του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Τεχνών ΗΤW του Βε-
ρολίνου για την απασχόληση φοιτητών στο πλαίσιο της πρα-
κτικής άσκησης. Επιπλέον, πρόσφατα ξεκίνησε συνεργασία 
με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), σε επίπεδο 
πρακτικών αλλά και πτυχιακών εργασιών μέσω υλικού από 
το DAI, όπως κειμήλια και χρηστικά αντικείμενα ιστορικής 
αξίας. Τέλος, έπειτα από πρωτοβουλία του αρχαιολόγου και 
υπεύθυνου για το αρχείο του DAI Αθηνών Δημήτρη Γρηγο-
ρόπουλου, στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης του αρχείου, ξεκί-

νησε το 2021 συστηματική συντήρηση του χαρτώου υλικού, 
με την οποία ασχολούνται φοιτητές του Τμήματος Συντήρη-
σης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑΔΑ, σε επίπεδο 
πρακτικής άσκησης (εικ. 20). 

Στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι η διατήρηση και η ενί-
σχυση του ρόλου της συντήρησης στις δράσεις του DAI, κα-
θώς και η ανάπτυξη της έννοιας της προληπτικής συντήρησης 
με τη συνεχή βελτίωση των χώρων, των συνθηκών και του τρό-
που αποθήκευσης των αρχαιολογικών ευρημάτων, σε στενή 
πάντα συνεργασία με τους συναδέλφους του ΥΠΠΟ. Παράλ-
ληλα συνεχίζεται η συλλογή πληροφοριών για το παρελθόν 
της συντήρησης στο DAI Αθηνών, καθώς η συντήρηση της 
μνήμης είναι εξίσου σημαντική με αυτή των αντικειμένων4. 

16 
Κεραμεικός. Φωτογράφιση με 
τη μέθοδο RTI των 
ενεπίγραφων μολύβδινων 
κατάδεσμων από τη 
συντηρήτρια Αμαλία Σιάτου. 
Αρχείο DAI (φωτ.:  
Α. Σωτηρόπουλος).

17 
Σάμος. Συντήρηση ένυδρων 
ξύλινων αντικειμένων με τη 
μέθοδο του εμποτισμού σε 
διάλυμα 
πολυαιθυλενογλυκόλης 
(D-DAI-ATH-2021-00511, 
φωτ.: H. Kyrieleis).

18 
Κεραμεικός. Εργασίες 
συντήρησης και ανάδειξης 
τμήματος του Κυκλικού 
Λουτρού. Αρχείο DAI (φωτ.:  
Α. Σωτηρόπουλος).

19 
Καλαπόδι. Κατά τη διάρκεια 
συντήρησης των λίθων του 
νότιου ναού. Αρχείο DAI 
(φωτ.: Α. Σωτηρόπουλος).

20 
DAI Αθηνών. Εργασίες 
συντήρησης του χαρτώου 
υλικού από το αρχείo. Στη 
φωτογραφία, ο συντηρητής 
Αλέξανδρος Μπουρλής. 
Αρχείο DAI (φωτ.:  
Α. Σωτηρόπουλος).

16
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