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Άποψη του μνημείου από ΝΔ.

Σύντομο ιστορικό και περιγραφή του μνημείου
 
    Το Ωρολόγιο του Ανδρoνίκου Κυρρήστου, γνωστό και ως «Πύργος 
των Ανέμων» ή «Αέρηδες», έργο του αρχιτέκτονα και αστρονόμου 
Ανδρόνικου από την Κύρρο της Μακεδονίας, βρίσκεται στις βόρειες 
παρυφές της Ακρόπολης, σε μικρή απόσταση από το ανατολικό 
πρόπυλο της Ρωμαϊκής Αγοράς. Οικοδομήθηκε κατά την ύστερη 
ελληνιστική εποχή, πιθανότατα στα τέλη του 2ου π.Χ. αιώνα.
    Πρόκειται για οκταγωνικό κτήριο συνολικού ύψους 13,85 μ., με 
ενσωματωμένο χώρο κυκλικής κάτοψης στη νότια πλευρά του. 
Το μνημείο είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από πεντελικό 
μάρμαρο, με εξαίρεση την πώρινη θεμελίωσή του, έχει δύο πρόπυλα, 
και εδράζεται σε κρηπίδα με τρεις βαθμίδες.
    Οι εγχάρακτες γραμμές στις οκτώ εξωτερικές όψεις του κτηρίου 
ανήκαν σε ισάριθμα ηλιακά ρολόγια, τα οποία εξυπηρετούσαν την 
περιοχή, η οποία είχε ήδη εμπορικό χαρακτήρα, πριν την ανέγερση 
της παρακείμενης Ρωμαϊκής Αγοράς στο τέλος του 1ου π.Χ. αιώνα. 
Στη ζωφόρο που «διατρέχει» το μνημείο επάνω 
από τα ηλιακά ρολόγια, έχουν αποδοθεί 
ανάγλυφα οι προσωποποιήσεις των οκτώ 
κυριότερων ανέμων, ο καθένας με τα σύμβολά 
του: Βορέας (Β.), Σκίρων (ΒΔ.), Ζέφυρος (Δ.), 
Λιψ (ΝΔ.), Νότος (Ν.), Εύρος (ΝΑ.), Απηλιώτης 
(Α.), Καικίας (ΒΑ.). Η πλήρως σωζόμενη 
στέγη του κτηρίου, αποτελείται από είκοσι 
τέσσερεις πλάκες και κυκλικό «κλειδί», στο οποίο 
εδράζεται κορινθιακό κιονόκρανο που πιθανά 
αποτελούσε και βάση ορειχάλκινου ανεμοδείκτη 
σε μορφή Τρίτωνα. Γνώμονας ηλιακού ρολογιού 

στη βόρεια όψη



   Στο εσωτερικό του κτηρίου 
λειτουργούσε υδραυλικός 
μηχανισμός, που σύμφωνα με 
τις υπάρχουσες ερμηνείες έθετε 
σε κίνηση ένα «ωρολόγιο», ή 
«πλανητάριο». Στην επιφάνεια του 
δαπέδου του, διακρίνονται ακόμα 
οι οπές για την τοποθέτηση του 
υδραυλικού μηχανισμού, όπως 
και οι λαξεύσεις για σωληνώσεις 
παροχής νερού, αλλά και για 
τη στερέωση του μαρμάρινου 
θωρακείου που απομόνωνε 
τον μηχανισμό. 

  
    Η κίνηση του μηχανισμού εξασφαλιζόταν 
από την παροχή νερού υπό πίεση, 
προερχόμενου από τον κυλινδρικό χώρο 
στα νότια.
    Το εσωτερικό του μνημείου 
χαρακτηρίζεται καθ’ ύψος από τρία 
αρχιτεκτονικά στοιχεία: δύο επάλληλα 
ιωνικά γείσα και έναν στυλοβάτη, στον 
οποίο εδράζονται οκτώ διακοσμητικοί 
κιονίσκοι, που στηρίζουν διταινιωτό 
επιστύλιο. Ιδιαιτέρως σημαντικά είναι τα 
κατάλοιπα αρχαίας ζωγραφικής, (ανθέμια, 
άνθη λωτού, μαίανδρος) που διατηρούνται 
ακόμη σε κάποιες επιφάνειες του μνημείου, 
ενώ μπλε χρώμα κάλυπτε την οροφή του.

Το εσωτερικό του μνημείου μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης

Ο άνεμος «Λιψ»

Το κεντρικό τμήμα του δαπέδου 
του μνημείου

 (1992. Αρχείο DAI Athen, Gehnen)



Εγχάρακτη παράσταση ρωμαϊκού πλοίου 
(2ος - 4ος αι. μ.Χ.). Σχέδιο, Κ. Α. Δαμιανίδης, 2011

    Κατά τη διάρκεια της βυζαντινής εποχής, 
αλλά και μετά την κατάληψη της πόλης από 
τους Οθωμανούς, το μνημείο λειτούργησε ως 
εκκλησία, όπως αποδεικνύουν, τα σπαράγματα 
τοιχογραφιών 13ου - 14ου αιώνα με χριστιανικό 
περιεχόμενο (άγγελος, και έφιππος άγιος) που 
κοσμούν τη βόρεια και τη βορειοδυτική πλευρά 
του εσωτερικού του, και όπως αναφέρει γραπτή 
μαρτυρία που χρονολογείται στα τέλη του 15ου 
αιώνα. Αργότερα, την τελευταία περίοδο της 
οθωμανικής κατάκτησης, χρησιμοποιήθηκε και 
ως τεκές του τάγματος των Μεβλεβήδων, χρήση 
με την οποία συνδέεται άμεσα η κόγχη «μιχράμπ» 
στη νοτιοανατολική πλευρά του. Στο εσωτερικό του 
μνημείου ξεχωρίζει επίσης, η εγχάρακτη απεικόνιση 
ρωμαϊκού πλοίου (2ος - 4ος αι. μ.Χ.), όπως 
και οι απεικονίσεις ιστιοφόρων σχεδιασμένων 
με γραφίτη, που έχουν χρονολογηθεί σε 
μεταγενέστερους χρόνους.
     Την περίοδο 1838 - 1839, η Εν Αθήναις 
Αρχαιολογική Εταιρεία αποκάλυψε πλήρως το 
μνημείο, το οποίο ήταν επιχωσμένο τόσο εξωτερικά 
όσο και εσωτερικά, έως τη στάθμη του πρώτου 
εσωτερικού γείσου. Στη συνέχεια, στα μέσα 
του 19ου αιώνα, τοποθετήθηκαν οι μεταλλικοί 
γνώμονες επάνω από τις αρχαίες εγχαράξεις των 
ηλιακών ρολογιών, βάσει μελέτης του  Έλληνα 
ομογενή αξιωματικού του γαλλικού ναυτικού 
Λεωνίδα Παλάσκα, ενώ την περίοδο 1915 - 1919, 
ο Αναστάσιος Ορλάνδος πραγματοποίησε 
στερεωτικές εργασίες στη στέγη του μνημείου, 

Η οροφή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών



Παράσταση ιστιοφόρου 
νεότερων χρόνων

από την οποία και αφαίρεσε το «κομβίο» που είχε 
κατασκευαστεί στην απόληξή της, την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας. Στη θέση του, επανατοποθετήθηκε 
το σωζόμενο, κάτω τμήμα, του κορινθιακού 
κιονοκράνου που αποτελούσε τη στέψη του μνημείου 
στην αρχαιότητα. 
     Πιο πρόσφατα, το 1976, η Αρχαιολογική 
Υπηρεσία πραγματοποίησε εργασίες στερέωσης και 
συντήρησης, της στέγης και των λοιπών εξωτερικών 
πλευρών του μνημείου.

Εσωτερικό του μνημείου, ΒΔ. πλευρά: ιωνικό γείσο 
και υστεροβυζαντινή τοιχογραφία 

με μορφή αγγέλου (13ος – 14ος αι.)
Πιθανόν, παράσταση επιτάφιου θρήνου

Το εσωτερικό του χώρου 
κυκλικής κάτοψης

στη νότια πλευρά του μνημείου



Γραφική αποκατάσταση, όψη. 
J. Stuart - N. Revett, 1762

Άποψη του μνημείου από βορρά,
πριν την έναρξη των εργασιών



Το έργο συντήρησης και ανάδειξης του μνημείου

    Η ανάγκη να αντιμετωπιστούν συνολικά τα προβλήματα φθορών που αντιμετώπιζε το «Ωρολόγιον 
του Ανδρονίκου Κυρρήστου», οδήγησε στην πραγματοποίηση εκτεταμένων εργασιών συντήρησης των 
εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών του, αλλά και εργασιών στερεωτικού χαρακτήρα. Τα παραπάνω 
υλοποιήθηκαν μεταξύ 2014 και 2015, στο πλαίσιο του έργου του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, «Συντήρηση και ανάδειξη 
του Ωρολογίου Ανδρονίκου Κυρρήστου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών», αρχικά 
από την Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, και στη συνέχεια από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αθηνών, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το μνημείο κατά τη διάρκεια των 
εργασιών

Εργασίες σε εξέλιξη στη ζωφόρο και στη στέγη του μνημείου



Εργασίες συντήρησης: συντηρώντας τις μνήμες ενός μνημείου

    Το σύνολο των εργασιών συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν, έγινε βάσει εγκεκριμένης μελέτης 
της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων και σύμφωνα με τις αρχές των διεθνών 
προτύπων που διέπουν την επιστήμη της συντήρησης. Οι επιφάνειες του μνημείου χαρακτηρίζονταν από μια 
πλούσια μορφολογία φθορών, οι οποίες καταγράφηκαν ως ρωγμές, αποφλοιώσεις, μετέωρα θραύσματα, 

ρηγματώσεις από μετακινήσεις λίθων, 
πυκνές επικαθίσεις ρύπων, εκτεταμένη 
βιοδιάβρωση, αλλά και φθορές που 
προκάλεσε ο άνθρωπος στη διάρκεια των 
διαφορετικών χρήσεων του μνημείου. 
    Με νέες συμπληρωματικές μελέτες και 
ερευνητικές μεθόδους - διερεύνηση με 
πολυφασματική κάμερα, ειδική φωτογράφιση 
στο ορατό και στο υπέρυθρο μήκος κύματος 
προς ανίχνευση του αιγυπτιακού μπλε και 
φασματοσκοπία ακτίνων φθορισμού - έγινε 
ολοκληρωμένη διερεύνηση των κονιαμάτων, 
των μη εμφανών χρωμάτων και σχεδίων του 
διακόσμου αλλά και ανάλυση ανόργανων 
υλικών, οι οποίες αποκάλυψαν νέα στοιχεία, 
με σημαντικότερα αυτά του ζωγραφικού 
διακόσμου, αρχαίου και βυζαντινού. Δύο 
βυζαντινά σπαράγματα τοιχογραφιών, 
κάτω από το ιωνικό γείσο, ανάμεσα στις 
θύρες, με παράσταση αγγέλου και έφιππου 
Αγίου, καθώς και τμήμα μαιάνδρου επί του 
λίθου, στοιχείο του αρχικού διακόσμου, 
εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας για τη μελέτη 
του μνημείου. 

Η μορφή του Βορέα, στη ζωφόρο, και η σχεδιαστική αποτύπωση 
των φθορών και των επεμβάσεων συντήρησής της, στο πλαίσιο 

της τεκμηρίωσης των εργασιών



    Με επίμονες προσπάθειες πραγματοποιήθηκαν, η στερέωση και ο καθαρισμός των επιφανειών, οι 
σφραγίσεις ρωγμών και οι συγκολλήσεις θραυσμάτων, καθώς και η απομάκρυνση και αντικατάσταση 
παλαιότερων επεμβάσεων που δεν ήταν πλέον λειτουργικές. Συντηρήθηκαν και διατηρήθηκαν όλα τα ίχνη 
χρωμάτων και επιχρισμάτων, από τον αρχαίο ζωγραφικό διάκοσμο ως και τις οθωμανικές επιγραφές και τα 
δυσδιάκριτα σχέδια πλοίων με γραφίτη στη χαμηλότερη ζώνη των λίθων.

 

Έντονες αποφλοιώσεις και 
ρηγματώσεις χαρακτήριζαν την 

κατάσταση διατήρησης των λίθων 
της οροφής, εσωτερικά

Λεπτομέρεια της παθολογίας 
της οροφής

Βυζαντινή τοιχογραφία με μορφή 
αγγέλου, πριν και κατά τη διάρκεια 

της αποκάλυψής της



    Στο ανάγλυφο της ζωφόρου με τις οκτώ μορφές των ανέμων, το οποίο παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές, 
λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι διασωθείσες πληροφορίες της αρχαίας επιφάνειας διατηρήθηκαν, 
χωρίς να συμπληρωθούν οι απώλειες του γλυπτού διακόσμου και χωρίς να αφαιρεθούν οι μαύρες επικαθίσεις, 
ώστε να μη χαθεί η αυθεντική, αρχαία επιφάνεια.

Λεπτομέρεια του μιχράμπ πριν και μετά τις 
επεμβάσεις συντήρησης

Στα καταπονημένα πεντελικά μάρμαρα της οροφής πραγματοποιήθηκαν οι κοπιαστικότερες εργασίες συντήρησης. 
Στις εργασίες συντήρησης απασχολήθηκαν είκοσι επτά συντηρητές, μαρμαροτεχνίτες,

 καθώς και διεπιστημονική ομάδα εργασίας

Καθαρισμός των επικαθίσεων εσωτερικά στη ζώνη 
με τις αραβικές επιγραφές πλησίον του μιχράμπ



    Τέλος, συντηρήθηκαν σχολαστικά οι μαρμάρινες πλάκες της στέγης του μνημείου, που εσωτερικά είχαν 
υποστεί εκτεταμένη φθορά εξαιτίας της εισροής ομβρίων υδάτων, ενώ οι αρμοί τους σφραγίστηκαν εξωτερικά 
με νέο υλικό, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η στεγανότητα του μνημείου.

Εκτεταμένες διαμπερείς 
ρηγματώσεις στους λίθους της 

σίμης με τις λεοντοκεφαλές, 
πριν και μετά τις εργασίες 

Στο κοχύλι, σύμβολο του Βορέα, 
το οποίο είχε συγκολληθεί 

τη δεκαετία του ’70,  
πραγματοποιήθηκαν 

νέες επεμβάσεις, 
καθώς οι παλαιές δεν ήταν 

πλέον λειτουργικές



Ενίσχυση ρωγμής με χρήση δύο 
ράβδων τιτανίου και συγκόλληση 

θραύσματος  

Άποψη του βορειοανατολικού 
προπύλου, πριν και μετά τον καθαρισμό 

των βιολογικών επικαθίσεων

Θραύσματα λίθων 
που αποσπάστηκαν

 και επανασυγκολλήθηκαν



Εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και απόδοσης στο κοινό

    Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εργασίες που στόχο είχαν, τη στατική θωράκιση του μνημείου, την 
προστασία του από τα καιρικά φαινόμενα και την προσβασιμότητά  του. Έτσι, πραγματοποιήθηκε γεωμετρική 
τεκμηρίωση του μνημείου με σύγχρονες μεθόδους. Τοποθετήθηκε περιμετρικός περιδετήρας στη στάθμη 
έδρασης των μαρμάρινων πλακών της στέγης, για την εξασφάλιση του συστήματος της οροφής έναντι 
οριζόντιας εξώθησης. Επίσης, εφαρμόστηκε γαλβανική προστασία έναντι διάβρωσης στις δύο μεταλλικές 
ράβδους ανάρτησης που ήταν τοποθετημένες σε  δύο πλάκες της στέγης. Πραγματοποιήθηκαν επίσης, 
συρραφές ρωγμών, τόσο στην οροφή όσο και στην τοιχοποιία.

    

Περίδεση του μνημείου στη στάθμη 
έδρασης των πλακών της στέγης

Ενόργανη παρακολούθηση 
ρωγμής του επιστυλίου των 
κιονίσκων, στο εσωτερικό 

του μνημείου

Περίδεση και φύλλα μολύβδου 
για τη βελτίωση της απορροής των 

ομβρίων υδάτων από τη στέγη



Παράλληλα, εφαρμόστηκε σύστημα ενόργανης παρακολούθησης των κρίσιμων ρωγμών του μνημείου και 
του περιμετρικού περιδετήρα. Στη στέγη του Ωρολογίου του Ανδρονίκου Κυρρήστου, πραγματοποιήθηκαν 
εργασίες συντήρησης και μερικής αντικατάστασης της πήλινης κεράμωσης, που πιθανόν τοποθετήθηκε τις 
τελευταίες δεκαετίες της Τουρκοκρατίας, ενώ λήφθηκε μέριμνα για τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων 
υδάτων από τη στέγη του μνημείου, με την εφαρμογή φύλλων μολύβδου.
Για την πρόσβαση των επισκεπτών στο μνημείο, τοποθετήθηκε νέα ράμπα στην είσοδο του αρχαιολογικού 
χώρου και επιστρώθηκε ο περιβάλλων χώρος του, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας επισκεπτών με 
κινητικά προβλήματα. Τέλος, στο εσωτερικό του τοποθετήθηκε διάδρομος κυκλοφορίας επισκεπτών, ώστε 
να μη φθείρεται το αρχαίο μαρμάρινο δάπεδό του, στο οποίο στερεωνόταν ένας μοναδικός μηχανισμός 
ωρολογίου ή πλανηταρίου, αντίστοιχης κατασκευαστικής φιλοσοφίας με αυτή του περίφημου μηχανισμού των 
Αντικυθήρων.

Η στέγη πριν από τις εργασίες αποκατάστασης Η στέγη μετά τις εργασίες αποκατάστασης της 
κεράμωσης και την εφαρμογή γαλβανικής
 προστασίας των μεταλλικών αναρτήσεων 

των αρχών του 20ού αι.
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Ε. Λαμπαδίτη, Ε. Παπαντωνίου, Χ. Τσαμαλδούπης, 
Ε. Χουντάλας

Φωτογράφος
Ε. Μπαρδάνη

Σχεδιαστής
Β. Δημόπουλος

Εργατοτεχνίτες
Σ. Γαλανός, Σ. Γυφτοχρήστος, Β. Δήμητσας, Σ. Κορρές, 
Α. Μανιάτης, Δ. Μανώλης, Σ. Μαριάννης, 
Κ. Ψιλόπουλος 

Μαρμαροτεχνίτες
Γ. Καρδάμης, Ν. Κρητικός, Μ. Κωβαίος, Δ. Παπαρίδης

Ηλεκτρολογικές εργασίες
Σ. Βαϊλακάκης, Α. Βαλέρης, Ν. Προμπονάς

Μελέτη συντήρησης (ΔΣΑΝΜ)
Κ. Παπασταματίου, Μ. Φωτοπούλου

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
Π. Μαραγκάκης



Kείμενο: 
Ν. Τσονιώτης, Σ. Δασκαλάκης, Σ. Κορώσης, 
Ε. Αλεξανδράκη, Π. Αναστασάκου
Επιμέλεια εντύπου:
Ε. Μπάνου
Φωτογραφίες: 
E. Μπαρδάνη, Ν. Τσονιώτης
Σχεδιασμός / καλλιτεχνική επιμέλεια: 
Ν. Σέρρα

Derec J. De Solla Price
- Robert C. Magis (σχέδιο)
National Geographic,1967

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιφερειακό Επιχειρισιακό Πρόγραμμα
«Αττική 2007 - 2013»

Ποιότητα ζωής για όλους

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


