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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

'Από πολύ καιρό είχε έπισημανθεΐ άπό "Ελληνες καί ξένους ειδικούς ή εξαιρετικά 
κρίσιμη κατάσταση των μνημείων της Άκροπόλεως. Ή διαπίστωση αύτή οδήγησε τήν 
Ελληνική Κυβέρνηση στή σύσταση, στις 22 Φεβρουάριου 1975, τής «'Ομάδας ’Εργα
σίας γιά τή Συντήρηση των Μνημείων Άκροπόλεως» κάτω άπό τήν προεδρία του άει- 
μνήστου Γ. Μηλιάδη, πρώην Διευθυντή τής ’Εφορείας Άκροπόλεως.

Ή Όμάδα άρχικά άποτελοϋνταν άπό τούς:
— Γ. Δοντά, Διευθυντή ’Εφορείας Άκροπόλεως.
— X. Μπούρα, Καθηγητή 'Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, ΕΜΠ.
— Θ. Σκουλικίδη, Καθηγητή Φυσικοχημείας καί Έφηρμοσμένης Ηλεκτροχημείας, 

ΕΜΠ.
—Ί. Τραυλό, Δρα Αρχιτέκτονα - Αρχαιολόγο.
Γραμματέας: Ί. Χρονόπουλος, 'Υπάλληλος ΥΠΠΕ.
Τον Γ. Μηλιάδη διαδέχτηκε μετά τό θάνατό του, τό Σεπτέμβριο τοϋ 1975, ό Ν. 

Πλάτων, 'Ομότιμος Καθηγητής τής Προϊστορικής Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Διευρύνθηκε επίσης ή Όμάδα ’Εργασίας μέ τή συμμετοχή τοϋ Σ. Άγ- 
γελίδη, Καθηγητή Δομικής Μηχανικής ΕΜΠ, τοϋ έκάστοτε Γενικοϋ ’Επιθεωρητή Αρ
χαιοτήτων - Δ. Λαζαρίδη άρχικά καί Ν. Γιαλούρη άργότερα — καθώς καί τοϋ Διευθυν
τή Άναστηλώσεως ΥΠΠΕ Ί. Δημακόπουλου.

Τά προβλήματα πού άντιμετώπισε άμέσως ή Όμάδα ’Εργασίας καί οί συνεργάτες της 
ήταν:

α) Ή σταθερότητα τοϋ βράχου τής Άκροπόλεως.
β) 'Η στατική ισορροπία των μνημείων.
γ) Προβλήματα άπό τή διόγκωση των σιδερένιων συνδέσμων των μνημείων.
δ) Φυσικές, χημικές καί βιολογικές άλλοιώσεις τής έπιφάνειας των μνημείων.
ε) Κίνδυνοι άπό σεισμικές δονήσεις.
ζ) Κίνδυνοι άπό τις δονήσεις πού προκαλοϋνται άπό τό θόρυβο των άεροπλάνων.
η) 'Η φθορά τοϋ βράχου άπό τά βήματα των έπισκεπτών.
Μερικά άπό τά πιο πάνω προβλήματα άναφέρθηκαν ήδη στό «2ον Διεθνές Συμπόσιον 

επί τής καταστροφής των λίθων εις κατασκευάς», πού διοργανώθηκε στήν Αθήνα, στις 
27 Σεπτεμβρίου - 1 ’Οκτωβρίου 1976, άπό τήν έδρα Φυσικοχημείας τοϋ ΕΜΠ, ύπό τήν 
αιγίδα τοϋ ΥΠΠΕ, καί πού μέρος των έργασιών του άφιερώθηκε στήν περίπτωση τής 
Άκροπόλεως λ

1. Βλ. τεύχος Πρακτικών Διεθνούς Συμποσίου σ. 259 - 352 καθώς καί ανάτυπο «The Acropolis: Pro
blems - Measurements - Studies - Measures to be taken» (σ. 1-96 Athens 1976), οπού περιλαμβάνονται 
συγκεντρωμένες οί εισηγήσεις των μελών τής «'Ομάδας Εργασίας» γιά τά πιο πάνω γενικά θέματα καί 
γιά τις μέχρι τότε εργασίες τής Όμάδας.
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Οί έπιμέρους εργασίες πού έκτελέστηκαν ή συνεχίζονται να έκτελοΰνται γιά τήν 
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, καί οί συνεργάτες πού λαμβάνουν ή έλαβαν 
μέρος σ’ αυτές, είτε μόνοι τους, είτε σάν μέλοι ύποομάδων σέ στενή άνάμεσά τους συνερ
γασία καί κάτω άπό τήν υπεύθυνη καθοδήγηση τής «'Ομάδας Εργασίας», είναι οί 
ακόλουθες:

’Εργασία

’Αποτυπώσεις μνημείων-άρχιτεκτονική 
ερευνά - οικοδομικά θέματα - μελέτη ά
νοστη λώσεως:

Διαμορφώσεις χώρου Άκροπόλεως, ά- 
νασύνταξη κατασπάρτων άρχιτεκτονι- 
κών μελών:
Τεχνικές εργασίες, ύλοποίηση τών έπεμ- 
βάσεων:

Στατικά θέματα, κατασκευαστικά θέ
ματα:

Φυσικοχημικά θέματα:

’Αρχαιολογικά θέματα - ιστορικά θέμα
τα τεκμηριώσεως:

Γεωλογικά θέματα:
Γεωτεχνικά θέματα:

Βραχοτεχνικά θέματα:

Ειδικές αναλύσεις γιά τά στατικά θέμα
τα:
α. Φωτοελαστικό ομοίωμα: 
β. ’Ανίχνευση έσωτερικών ρωγμών λί
θων μέ υπερήχους:
Γαμμαγραφήσεις λίθων:

Μελέτη κλιματισμού Καρματίδων:

Συνεργάτες
’Αρχιτέκτονες: Β. Καρκάνης, Μ. Κορρές, Ά. 
Λαζαρίδου, Ή. Μουτόπουλος, Ά. Παπανικο 
λάου καί Α. Τζάκου, κάτω άπό τήν επίβλεψη 
τού κ. X. Μπούρα.

'Υπεύθυνος μελετητής: Ί. Τραυλός μέ συνερ
γάτη αρχιτέκτονα κ. Τ. Τανούλα.

Μαρμαροτεχνίτες: Γ. Άλιμπέρτης, Γ. Βίδος, 
Ί. Δουκάκαρος, Θ. Σκαρής, Μ. Σκαρής καί Ν. 
Σκαρής μέ τούς βοηθούς Ν. Βαζαϊο καί Γ. Για- 
σαφάκη, κάτω άπό τήν επίβλεψη τού κ. Γ. Δον- 
τδ καί τής κ. Μ. Μπρούσκαρη.
Πολιτικοί μηχανικοί: Κ. Ζάμπας, Μ. Τωαννί- 
δου καί Δ. Μονοκροΰσος, κάτω άπό τήν επί
βλεψη τού κ. Σ. Άγγελίδη.
Χημικοί μηχανικοί: Ν. Μπελογιάννης, Ε. Πα
πακωνσταντίνου καί Δ. Χαραλάμπους, κάτω 
άπό τήν έπίβλεψη τού κ. Θ. Σκουλικίδη.

’Αρχαιολόγοι: Φ. Μαλλούχου, Μ. Μπρούσκα
ρη, κάτω άπό τήν έπίβλεψη τού κ. Γ. Δοντδ.

Δρ. Άνδρονόπουλος, Δ/ντής Τεχν. Γεωλογίας 
ΙΓΜΕ καί Δρ. Γεωλόγος Γ. Κούκης τού ΙΓΜΕ.

Δρ. Μηχανικός Μ. Άρβανιτάκης, Erich 
Hackl καί Johann Golser.

Καθ. ΕΜΠ Π. Θεοχάρης.
Καθ. ΕΜΠ Θ. Τάσιος καί X. Οικονόμου.

Α. Χατζηανδρέου καί Μ. Σ. Ααδόπουλος τού 
Πυρην. Κέντρου ’Ερευνών «Δημόκριτος».

Μηχανολόγοι - ’Ηλεκτρολόγοι: Ά. Ε Κα
λαμπάκας καί Θ. Πρωτοπαπδς.
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Ζητήματα άπορρυπάνσεως ατμόσφαιρας: Καθ. ΕΜΠ Ν. Κουμοΰτσος.

Τοπογραφικές καί ’Αρχιτεκτονικές -Φω- 
τογραμμετρικές εργασίες:

Κατασκευή αρνητικών καί άντιγράφων 
Καρυατιδών:

Κάτω από τήν επίβλεψη του Καθ. ΕΜΠ 
Ί. Μπαντέκα.

Μουσειακοί καλλιτέχνες: X. Άλετράς, Μ. 
Κουτσογιάννης καί Γ. Μαλαματίδης, κάτω 
άπό τήν επίβλεψη τοϋ γλύπτη Σ. Τριάντη.

'Από τό 1976 ως τό τέλος τοϋ 1977 ή ερευνά τής «'Ομάδας Εργασίας» καί των συνερ
γατών της εντοπίστηκε στο Έρέχθειο, προκειμένου νά είσηγηθεΐ γιά τή συντήρηση 
καί τήν αποκατάστασή του. ’Έτσι παρουσιάστηκε, τόν Αύγουστο τοϋ 1977, ή «Μελέτη 
Άποκαταστάσεως τοϋ Έρεχθείου»2. Ή μελέτη αύτή, συνεπής προς τήν παραδεκτή 
έπιστημονική δεοντολογία καί προς τό άρθρο 16 (περί δημοσιεύσεων) τοϋ Χάρτη τής 
Βενετίας, περιέχει τήν άνάλυση τής καταστάσεως, στήν όποια διατηρείται σήμερα τό 
μνημείο, μέ κάθε λεπτομέρεια γιά τή νότια καί δυτική πλευρά του καί συνοπτικά γιά 
τις υπόλοιπες, καθώς καί τόν εντοπισμό, κατά είδος, των διαφόρων φθορών του. Προ
τείνει έπίσης συγκεκριμένα μέτρα γιά τήν άντιμετώπιση αυτών τών προβλημάτων. 
"Ετσι ικανοποιείται μέ επάρκεια ή επιταγή γιά πλήρη τεκμηρίωση τών άναστηλωτικών 
καί συντηρητικών έπεμβάσεων. Ή μελέτη δημοσιεύτηκε πριν άπό όποιαδήποτε επέμ
βαση στο μνημείο καί εξασφάλισε τήν έγκαιρη ενημέρωση τών ειδικών, άπαραίτητη 
γιά κάθε άσκηση εποικοδομητικής κριτικής καί συνεργασίας σέ διεθνές επίπεδο.

Στό σημείο αυτό υπογραμμίζεται, ότι μέ ανάλογη έπιστημονική εύθύνη καί συνέπεια 
θά έκτελεστοΰν καί θά παρουσιαστούν στό μέλλον καί άλλες ειδικές μελέτες γιά τά ύπό- 
λοιπα μνημεία τής Άκροπόλεως.

Τέλος, ή παγκόσμια σημασία τοϋ μνημείου υπαγόρευσε στις 'Ελληνικές αρχές τή 
διοργάνωση τής «Διεθνούς Συναντήσεως γιά τή συντήρηση τοϋ Έρεχθείου», τό Δεκέμ
βριο τοϋ 1977 στήν ’Αθήνα, προκειμένου νά τεθοΰν κάτω άπό τό διεθνή έλεγχο οί προ
τάσεις τής Ελληνικής «'Ομάδας Εργασίας». Τονίζεται, ότι οί προσκεκλημένοι είχαν 
λάβει γνώση τής «Μελέτης» καί τών σχεδίων πριν άπό τή Συνάντηση καί έτσι ήλθαν 
ενημερωμένοι.

2. ’Αθήνα 1977. έκδοση ΥΠΠΕ. Έπίσης ανάτυπα στά Γαλλικά: «La Restauration de l’Erec- 
theion» (Résumé du Texte Grec en langue Française) σ. 373 - 476 καί «La Restauration de l’Erec- 
theion» (Altérations Physicochimiques. Méthodes de Protection du Marbre) σ. 429-458 Athènes 1977.
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ

Ή Διεθνής Συνάντηση πραγματοποιήθηκε, υπό τήν αιγίδα του ΥΠΠΕ καί τής UNE
SCO, στήν ’Αθήνα, στο "Ιδρυμα Εύγενίδη, από τήν Πέμπτη 8 ώς τό Σάββατο 10 Δεκεμ
βρίου 1977.

Τή συνάντηση έκτος άπό τούς 90 προσκεκλημένους συνέδρους παρηκολούθησαν καί 
άλλοι ένδιαφερόμενοι, ξένοι καί "Ελληνες, ειδικοί καθώς καί έκπρόσωποι του τύπου.

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ - ΠΕΜΠΤΗ 8-12-77

Αϊθονσα Α. Πρόεδρος: Καθ. Ν. Πλάτων

Τήν πρώτη ήμέρα τό πρόγραμμα ήταν κοινό γιά όλες τις ειδικότητες των Συνέδρων 
(αρχαιολόγοι - άρχιτέκτονες - πολιτικοί μηχανικοί καί χημικοί μηχανικοί) καί περι- 
λάβαινε τις εισηγήσεις τής 'Ελληνικής «'Ομάδας ’Εργασίας γιά τή Συντήρηση των 
Μνημείων Άκροπόλεως» καί των συνεργατών της, γιά τήν έπίλυση των διαφόρων προ
βλημάτων τοϋ Έρεχθείου.

Χαιρετιστήρια ομιλία τοϋ Υπουργού Πολιτισμού καί Επιστημών κ. Γ. Πλυτά:

Κυρίες καί Κύριοι,
Χαιρετίζω μέ ιδιαίτερη χαρά καί ικανοποίηση τόν έρχομό σας στήν ’Αθήνα, στήν 

κοιτίδα αυτή τής Δημοκρατίας καί τοϋ Πολιτισμού. Δέν θά ήταν ύπερβολή αν έλεγα, 
πώς τήν ικανοποίησή μου, τή χαρά μου αυτή, συμμερίζεται ολόκληρος ό 'Ελληνικός 
λαός. ’Απόγονος τών πανενδόξων άρχαίων προγόνων του, άλλά καί κληρονόμος τών 
αθανάτων αύτών μνημείων, ό λαός αύτός νοιώθει καλά τό βαρύ χρέος τής διασώσεως καί 
προφυλάξεώς τους, γιατί πιστεύει ότι οί άνεκτίμητοι αύτοί θησαυροί, πού αποτελούν 
υπέρτατη έκφραση τοϋ κάλλους καί τού μέτρου καί τήν περίτρανη καί αναμφισβήτητη 
άπόδειξη τής ύψιστης αλκής καί άνατάσεως τής ανθρώπινης σκέψεως καί εύαισθησίας, 
δέν ανήκουν μόνον σ’ αυτόν άλλά καί στον κόσμο ολόκληρο.’Ακόμα έχει συνείδηση, 
πώς ο,τι πρέπει νά γίνει, πρέπει νά γίνει τό γρηγορότερο, δίχως καμμία αναβολή, προ
παντός σωστά καί άποτελεσματικά.

Οί αδιάκοπες καί έπίμονες μέχρι σήμερα έπιδράσεις τής φύσεως, καθώς καί οί έπιθέ- 
σεις καί παρεμβάσεις τού άνθρώπου, άλλοτε βάναυσες καί σκληρές, άλλοτε περιφρονη
τικές, μαζί μέ τό φοβερό αύτό τέρας, πού όλο γιγαντώνεται καί κατατρώγει τό κάθε τί, 
τή ρύπανση δηλαδή, απειλούν νά έξαφανίσουν τό κόσμημα αύτό όλων τών έποχών καί



όλων των γενεών μέχρι σήμερα, το όποιο άμέσως μετά τήν αποπεράτωσή του είχε γίνει 
αρχαίο, καθώς μάς λέγει ό Πλούταρχος.

Αύτό πού δέν έγινε 24 ολόκληρους αιώνες υπάρχει κίνδυνος, όπως ξέρετε καλύτερα 
άπό μένα, νά γίνει μέσα σέ λίγα χρόνια. Ό Παρθενώνας, τά Προπύλαια, τό Έρέχθειο 
μέ τις έξοχες Κόρες είναι σήμερα ένας γερασμένος άρρωστος, καθώς πολύ εκφραστικά 
έχει πει άλλοτε ό πρόεδρος τού Συμποσίου σας, μέ λίγες δυνάμεις άντοχής καί άντι- 
στάσεως, αν δέν ύποστηριχτεί καί δέν προφυλαχτεΐ. Είναι ολοφάνερη ή εξαφάνιση 
πολλών λεπτομερειών άπό τις περίφημες Κόρες, τις Καρυάτιδες, πού παρ' όλα αυτά διατη
ρούν άκόμη τήν κομψότητα καί τή χάρη τους, καθώς καί ό κίνδυνος νά γυψοποιηθοϋν, 
όπως παρ’ ολίγο νά γινόταν μέ τό άγαλμα του Κέκροπος, άν δέν μεταφερόταν στό Μου
σείο. Κοντολογής, οί πυρκαγιές, οί βομβαρδισμοί, οί διαφορετικές χρήσεις στό πέρασμα 
τών αιώνων καί γενικά οί τόσες καί τόσες φθορές στά ύπέροχα αύτά καλλιτεχνήματα, 
όπως καί στό δάπεδο ολόκληρο τής Άκροπόλεως, άπό τά έκατομμύρια πατήματα, δέν 
έχουν άλλοιώσει μόνο τήν κτηριολογική τους διάρθρωση, άλλά καί άπειλοΰν νά έξαφα 
νίσουν ολοκληρωτικά σημαντικές, άρχαιολογικές πληροφορίες.

Κυρίες καί Κύριοι,
Ή Ελληνική Πολιτεία έκαμε, κάμει καί θά κάμει ο,τι μπορεί γιά νά βοηθήσει καί θε

ραπεύσει τόν μεγάλο αύτόν άσθενή. "Οπως ξέρετε, άπό τό 1975, άπό τούς πρώτους δηλ. 
μήνες τής έπανεγκαταστάσεως τής Δημοκρατίας, προχώρησε σέ μιά σειρά συντονισμέ
νων μέτρων γιά τή ριζική καί, καθολικά θά έλεγα, άντιμετώπιση τής καταστάσεως.

Μιά ’Επιτροπή άπό ειδικούς επιστήμονες καί άρχαιολόγους άρχισε νά έργάζεται, 
καί χρησιμοποιώντας ο,τι νεώτερο έχει νά έπιδείξει ή επιστημονική έρευνα καί ή πείρα, 
καί άκολουθώντας πάντοτε τό Χάρτη τής Βενετίας κατέληξε στις πρώτες εισηγήσεις 
καί στά πρώτα συμπεράσματα γιά τή διάσωση τών μνημείων αύτών, άρχίζοντας άπό τό 
Έρέχθειο καί τις περίφημες Κόρες του. Ξέρετε άκόμα, πώς έξετάζεται ή γρήγορη καί 
άποτελεσματική κάθαρση τής άτμόσφαιρας γύρω άπό τήν ’Ακρόπολη, καθώς καί ή ίδρυ
ση ενός νέου Μουσείου όχι πολύ μακριά άπό αύτή, γιά τή μεταφορά καί προφύλαξη 
τών γλυπτών πού έχουν άνάγκη. Φυσικά δέν θά πάψει νά άγωνίζεται μέ όλη της τή δύ
ναμη καί μέ όλα τά διαθέσιμα μέσα της ή Ελληνική Πολιτεία. "Ομως έχει άνάγκη άπό 
τή συμπαράσταση όλων, γιατί τό έργο είναι τεράστιο. Γι’ αύτό είμαστε εύτυχεΐς στήν 
προσπάθειά μας αύτή νά έχουμε τήν πολύτιμη συμπαράσταση τής UNESCO, όπως τήν 
φανέρωσε μέ τή διακήρυξή του σ’ αύτή έδώ τήν πόλη ό Γενικός Διευθυντής κ. M’Bow 
τόν περασμένο Γενάρη, καί όπως τήν έκδηλώνει καί μέ τό σημερινό Συμπόσιο.

Θά ήταν σοβαρή παράλειψή μου νομίζω, άν δέν έξέφραζα γιά μία άκόμα φορά τις 
θερμές εύχαριστίες στήν παγκόσμια αύτή οργάνωση, τήν UNESCO. Ωστόσο ή συμπα
ράσταση αύτή, καθώς καί κάθε άλλη, δέν θά άξιοποιηθει άποτελεσματικά δίχως καί τή 
δική σας συμπαράσταση, δίχως τις δικές σας δηλαδή γνώμες καί τις δικές σας εισηγή
σεις.

Κυρίες καί Κύριοι,
Ξέρετε πολύ καλά πώς τό Διεθνές Συμπόσιο καταστροφής λίθινων κατασκευών ά- 

φιέρωσε, τό Σεπτέμβριο τού 1976, δύο ειδικές συνεδρίες γιά τό μεγάλο αύτό ζήτημα. Ή 
«'Ομάδα ’Εργασίας γιά τή Συντήρηση τών Μνημείων Άκροπόλεως» έκανε τότε άξιόλο-
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γες εισηγήσεις. Ιδιαίτερα όμως, μετά από ερευνά δύο χρόνων, κατέληξε σέ συγκεκρι
μένα συμπεράσματα καί προτάσεις σχετικά μέ τό Έρέχθειο καί τις Κόρες του, πού άπο- 
τελουν καί τό θέμα τοϋ Συμποσίου σας. Όπως θά δείτε συνεργάστηκε στή μελέτη αυτή 
πλήθος άπό άριστους επιστήμονες τής χώρας μας. Σείς θά κρίνετε τό έργο τους αυτό.

Γνωρίζω βέβαια, δτι άπόψεις καί πορίσματα γι’ αύτά τά θέματα επισύρουν πάντα κρί
σεις, έπικρίσεις καί ίσως πολλές φορές διαφωνίες, καί θά έλεγα ίσως πολύ σωστά, άφοϋ 
πρόκειται γιά ένα τόσο σοβαρό έργο. Είμαι βέβαιος όμως, δτι μέ τις γνώσεις σας καί 
μέ τό βαθύτατο ενδιαφέρον σας θά καταλήξετε σέ οριστικό καί επιτυχή συμπεράσματα, 
ώστε οί υπεύθυνες Υπηρεσίες μας νά άρχίσουν δσο τό δυνατό γρηγορότερα τό μεγάλο 
αυτό έργο. Επιτρέψτε μου νά σάς θυμίσω, πώς είναι καθήκον δλων, δχι μόνον των Ελ
λήνων άλλά καί ολόκληρου τοϋ κόσμου, ή δσο τό δυνατό ταχύτερη διάσωση καί προ
στασία των λαμπρών αύτών μνημείων, άπό ύποχρέωση σ’ αυτούς πού μάς τά έκληροδό- 
τησαν, άλλά καί άπό χρέος προς τις γενιές πού θά μάς άκολουθήσουν.

’Επιτρέψτε μου άκόμα νά σάς θυμίσω, δτι τό Συμπόσιό σας συγκαλειται σέ μία ώρα, 
σέ μία μεγάλη ώρα ας τό πω έτσι, τής άρχαιολογικής εποχής. Θέλω νά πω τήν ώρα 
τής άνευρέσεως τοϋ βασιλικοΰ τάφου στή Βεργίνα μέ τό πολύτιμο, άπό κάθε άποψη, 
περιεχόμενό του. Ή διάσωση λοιπόν των άθανάτων αύτών έργων καί ή παρουσία τους, 
συντροφιά μέ τά εύρήματα τής Βεργίνας, καθώς καί μέ τά άλλα έκεΐνα, πού βρέθηκαν 
πριν λίγα χρόνια στή Σαντορίνη, άντιλαμβάνεστε τί προεκτάσεις δίνουν στις γνώσεις 
καί τήν ιστορία γιά τήν πορεία τής άνθρωπότητας διά μέσου των αιώνων, άλλά καί τί 
έπιπτώσεις γιά τή ζωή τοϋ άνθρώπου, στά χρόνια πού έρχονται. Πάντοτε τό παρελθόν 
στάθηκε, ώς ενα ποσοστό, στήριγμα γιά τό παρόν καί δάσκαλος γιά τό μέλλον.

Μέ αύτές τις σκέψεις κηρύσσω τήν έναρξη των εργασιών σας μέ τήν εύχή, άς μοϋ 
έπιτραπεί αύτό, νά είναι δσο τό δυνατό περισσότερο άποδοτικές, άλλά καί μέ τήν ύπό- 
σχεση, δτι θά κάνουμε κάθε τι γιά τήν καλύτερη καί ταχύτερη υλοποίηση τών πορισμά
των σας.

Σάς ευχαριστώ.

Μετά τήν ομιλία τοϋ 'Υπουργού ΥΠΠΕ κ. Γ. Πλυτά, διαβιβάστηκε στούς συνέδρους, 
άπό τον Πρόεδρο τής Συνεδρίας Καθ. Ν. Πλάτωνα, ό χαιρετισμός τοϋ Καθ. Κ. Τρυ- 
πάνη, τέως Ύπουργοϋ ΥΠΠΕ. Ό Καθ. Κ. Τρυπάνης, πού υπήρξε ίσως ό πιό βασικός 
συντελεστής στις προσπάθειες γιά τή διάσωση τών Μνημείων τής Άκροπόλεως, δέν 
μπόρεσε νά παρευρεθεΐ προσωπικά λόγω άπουσίας του στό έξωτερικό.

Στή συνέχεια ό Καθ. Ν. Πλάτων, Πρόεδρος τής «'Ομάδας ’Εργασίας», έκανε τήν 
άκόλουθη Γενική Εισήγηση:

Διακεκριμένοι συνάδελφοι, άγαπητοί φίλοι,
Σάν Πρόεδρος τής «'Ομάδας Εργασίας γιά τή Συντήρηση τών Μνημείων Άκροπό- 

λεως» θά ήθελα άπό μέρους δλων μας νά άπευθύνω συναδελφικό χαιρετισμό καί νά 
έκφράσω τις θερμές ευχαριστίες γιά τήν τόσο πρόθυμη άποδοχή τής πρόσκλησης τοϋ 
'Υπουργού Πολιτισμού καί ’Επιστημών γιά επιστημονική συνεργασία πάνω στό ση
μαντικό πρόβλημα τών άναγκαίων καί άπόλυτα άπαραίτητων μέτρων γιά τή συντήρηση 
καί άποκατάσταση τοϋ Έρέχθειου. Ή συνάντηση αύτή κρίθηκε άπόλυτα σκόπιμη, τόσο
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άπό τήν UNESCO, όσο καί από τον αρμόδιο 'Υπουργό καί τήν 'Ομάδα μας, προκειμένου 
νά αρχίσει ή έφαρμογή ριζικών μέτρων, πού αφορούν σ’ ένα άπό τά πιό σημαντικά μνη
μεία τής ’Ακρόπολης. 'Οπωσδήποτε τά μέτρα αύτά θά έπρεπε νά συζητηθούν καί νά εξε
ταστούν πλατύτερα άπό τούς ειδικούς τής ’Επιστήμης. Ή συνάντηση πραγματοποιείται 
μέ τό πνεύμα παγκόσμιας συνεργασίας, πού θεμελιώθηκε ύστερα άπό συνεννόηση τού 
'Ελληνικού κράτους καί τής UNESCO. Ή τελευταία στάθηκε άπό τήν αρχή συμπαρά- 
στάτης στήν προσπάθεια νά γίνει δ,τι είναι κατορθωτό, γιά νά σωθούν τά μνημεία τής 
’Ακρόπολης, πού αποτελούν τό κορύφωμα τής πανανθρώπινης δημιουργίας. Μέ τήν 
έκκληση, πού ό Πρόεδρός της άπηύθυνε σ’ ολόκληρο τον κόσμο άπό τόν 'Ιερό Βράχο, 
προχώρησε στό νά καλέσει δλα τά έθνη σέ ηθική, επιστημονική καί οικονομική συμ
παράσταση. Ή 'Ελληνική Κυβέρνηση γιά τή συστηματικότερη οργάνωση των έργων 
καί τή λεπτομερειακή μελέτη τους κατάρτισε, δυόμιση χρόνια τώρα, τήν 'Ομάδα ’Ερ
γασίας καί πήρε, μέ εισήγηση τού 'Υπουργού Πολιτισμού κ. Κ. Τρυπάνη, ολόκληρη σει
ρά μέτρων, θέτοντας παράλληλα στή διάθεσή της ειδικές χρηματοδοτήσεις. Ό ίδιος ό 
Πρωθυπουργός τής χώρας παρακολούθησε τό έργο άπό κοντά καί στάθηκε συμπαρα
στάτης. Ή 'Ομάδα γοργά προχώρησε στή συστηματική μελέτη των ειδικών προβλημά
των καί άρχισε τήν οργάνωση τής έργασίας, μέ τή βοήθεια ειδικού γραφείου ειδικών 
έπιστημόνων, αρχαιολόγων, άρχιτεκτόνων, μηχανικών, ειδικών τεχνιτών. Ό 'Υπουρ
γός κ. Τρυπάνης συντέλεσε πάρα πολύ στό συντονισμό τών έργων καί στήν έξασφάλιση 
κατάλληλου μηχανισμού διοικητικού καί τεχνολογικού. Μέ τή βοήθειά του ιδρύθηκε 
καί στεγάστηκε τό γενικό γραφείο καί τά ιδιαίτερα γραφεία τών υποομάδων. Πολλοί 
άλλοι επιστήμονες βοήθησαν στό έργο, είτε σάν άτομα, είτε μέ τήν ένταξή τους σέ 
διάφορα καθιδρύματα. Τό Πολυτεχνείο έξασφάλισε τή συνεργασία πολλών καθηγητών 
του καί τήν εργαστηριακή έργασία στά διάφορα εργαστήριά του, χημείας, μηχανικής, 
αντοχής ύλικών, άκτινογραφίας, φωτογραμμετρίας κ.λ.π. μέ τήν συμπαράσταση καί 
άλλων ειδικών, καί τό Κέντρο Πυρηνικών ’Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» πρόσφερε επί
σης τή βοήθειά του. Τό ’Εθνικό ’Αρχαιολογικό Μουσείο έθεσε στή διάθεση τής 'Ομά
δας τά ειδικά έργαστήριά του καί τις πολύτιμες ύπηρεσίες τού μουσειακού καλλιτέχνη 
Στ. Τριάντη. Πολλά άπό τά άρχαιολογικά ινστιτούτα καί οί ξένες αρχαιολογικές σχο
λές ήρθαν σέ επικουρία, ιδιαίτερα τό Γερμανικό ’Αρχαιολογικό ’Ινστιτούτο. Τό Βρεττα- 
νικό Μουσείο βοήθησε στήν κατασκευή τών μητρών τών γλυπτών μορφών καί τών άντι- 
γράφων τους. Ό τεχνικός εξοπλισμός συμπληρώθηκε μέ κατάλληλα μέσα καί ειδικά 
μηχανήματα καί πραγματοποιήθηκε ή προμήθεια ισχυρής μονάδας κοβαλτίου γιά τις 
γαμμαγραφίες. Ή συστηματική παρακολούθηση τών επί μέρους έργασιών εξασφαλί
στηκε μέ τή συμμετοχή στήν 'Ομάδα καί τις υποομάδες ειδικών, ποικίλων στήν ειδι
κότητα, έπιστημόνων, πού είχαν πείρα πάνω στά σχετικά προβλήματα ή συγκέντρωναν 
ειδικές ικανότητες γιά τήν κατεύθυνση τών έργων. Ό πρώτος Πρόεδρος τής «'Ομάδας 
’Εργασίας», ό αείμνηστος Γιάννης Μηλιάδης, ό επί μακρά χρόνια Διευθυντής τής ’Ακρό
πολης, πολύ συντέλεσε γιά νά γίνει άπό τήν άρχή συστηματοποίηση τού έργου καί νά 
ακολουθήσει αυτό τό σωστό δρόμο. Τό 'Ελληνικό Κράτος, έχοντας άπόλυτη έπίγνω- 
ση τών δικών του ευθυνών, γιά τή διάσωση τών άνυπολόγιστου σημασίας μνημείων τής 
’Ακρόπολης, άνέλαβε τό ίδιο, ύστερα άπό απόφαση τής Κυβέρνησής του, τήν υποχρέ
ωση νά χρηματοδοτήσει μέ επάρκεια τά έργα, παρόλο πού, ύστερα άπό τήν έκκληση 
τού Προέδρου τής UNESCO, είχαν αρχίσει άπό δλα τά μέρη τού κόσμου μέ ένθουσιαστι-
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κή ανταπόκριση νά προσφέρονται αφθονα οικονομικά μέσα. Παράλληλα γίνηκαν άπό 
μέρους διαφόρων κρατών προτάσεις γιά έπιστημονική καί τεχνική συνεργασία. Φυσικά 
τό Ελληνικό Κράτος δέχτηκε μέ μεγάλη εύγνωμοσύνη τήν παγκόσμια αύτή συμπαρά
σταση. Ιδιαίτερα πιστεύει, ότι επιβάλλεται απόλυτα ή διεθνής συνεργασία στόνέπιστη- 
μονικό καί τεχνικό τομέα, γιά νά έξασφαλιστεΐ ή εφαρμογή μέτρων, πού θά έπωφελη- 
θοϋν άπό τις προόδους τής παγκόσμιας Επιστήμης καί Τεχνολογίας. Αύτός είναι ό λό
γος, πού προχωρεί τώρα στήν πρώτη αύτή συνάντηση γιά τή συζήτηση των μέτρων, 
πού πρέπει νά εφαρμοστούν γιά τή διάσωση τού Έρέχθειου. Θά ακουστούν οί γνώμες 
των εμπειρογνωμόνων καί, είδικώς, θά γίνει εισήγηση άπό τήν «Όμάδα Εργασίας» στο 
’Αρχαιολογικό συμβούλιο, καί αύτό θά άναλάβει τελικά τίς ευθύνες των μέτρων πού θά 
άποφασιστούν, αναθέτοντας τήν έφαρμογή τους στή Διεύθυνση Άναστηλώσεως, ή 
όποια θά οργανώσει, γιά τό σκοπό αύτό, ειδικό εκτελεστικό σώμα, πού θά έργαστεΐ κάτω 
άπό τόν γενικό έλεγχο τής «'Ομάδας ’Εργασίας».

Είναι αύτονόητο, ότι τό έργο τής «'Ομάδας ’Εργασίας» στάθηκε ως τώρα κύρια μελετη
τικό, μια πού δέν είχαν πραγματοποιηθεί ακόμα οί άπαραίτητες τεκμηριώσεις, μελέτες, 
ειδικές προεργασίες, εργαστηριακές έξετάσεις κλπ., οί σχετικές μέ τά έπιμέρους προ
βλήματα. Δέν πρέπει νά λησμονηθεί ό γεμάτος άγκάθια δρόμος, πού πέρασε ή νεαρή 
αρχαιολογική έπιστήμη στή χώρα μας, ούτε οί τεράστιες δυσκολίες, πού άντιμετώπισε 
ή ’Αρχαιολογική 'Υπηρεσία μέ τό ολιγάριθμο προσωπικό της καί τά υποτυπώδη, καί 
κάθε άλλο παρά αρκετά, τεχνικά καί οικονομικά μέσα. Πρέπει νά θεωρηθούν πραγματι
κοί άθλοι οί εργασίες, πού πραγματοποιήθηκαν σ’ αύτά τά δύσκολα χρόνια άπό τούς 
’Εφόρους καί Διευθυντές τής ’Ακρόπολης, τούς Διευθυντές τής Άναστήλωσης καί τούς 
άλλους ειδικούς άναστηλωτές, ιδιαίτερα τόν αείμνηστο Ν. Μπαλάνο. Δέν είναι λογικό 
ούτε σωστό, νά ασκείται άπό ύστερα ύπερκριτική τών μέτρων, πού παλαιότερα ή τελευ
ταία, εφαρμόστηκαν σάν λύσεις άμεσης ανάγκης μέ τά τότε προσιτά τεχνικά καί Ολικά 
μέσα καί σχεδόν χωρίς καμμιά, άπό όποιαδήποτε πλευρά, συμπαράσταση. Οί έργασίες 
στό σύνολό τους στάθηκαν σωστικές, αδιάφορο άν σήμερα γίνονται φανερά πολλά μει- 
ονεκτήματάτους, κάτω άπό τό πρίσμα τών σύγχρονων τεχνικών καί έπιστημονικών προ
όδων καί τών ασύγκριτα μεγαλύτερων δυνατοτήτων. Θά άποκόμιζε οποιοσδήποτε άπό 
όλους μας όχι σωστή άντίληψη, άν, παρασυρόμενος άπό μερικούς ύπερβολικούς χαρα
κτηρισμούς, πού κατοχυρώθηκαν στήν έκθεση τού μελετητικού έργου γιά τό Έρέχθειο 
γιά άλλους σκοπούς, έφθανε σέ έπίκριση έργασιών σάν αύτές, πού πραγματοποίησε ό 
σημερινός Διευθυντής τής ’Ακρόπολης, τόσο στό Έρέχθειο όσο καί σ’ άλλα μνημεία, 
προσπαθώντας νά αναχαιτίσει τήν καλπάζουσα φθορά, ως πού νά γίνει κατορθωτό νά 
παρθοΰν άλλα μέτρα.

Ή Όμάδα Εργασίας έκρινε σκόπιμο νά δοθεί, σέ συγκεφαλαιωτική μορφή, τό έργο 
πού ώς σήμερα συντελέστηκε, πριν νά προχωρήσει στις εισηγήσεις καί προτάσεις σχε
τικές μέ τό θέμα τής παρούσας συνάντησης, κι αύτό γιά νά γίνει φανερή ή πορεία τού 
προγραμματισμού τών έργων καί ή ένταξη μέσα στό πλαίσιο αυτό τού έργου, στό όποιο 
ύστερα άπό γενική συμφωνία δόθηκε τό άπόλυτο προβάδισμα. Έτσι θά μπορεί νά κα
θοριστεί καλύτερα ή πορεία μιας μελλοντικής διεθνούς συνεργασίας.

Ή συστηματική τεκμηρίωση άποτέλεσε κύρια φροντίδα τής «'Ομάδας Εργασίας», κάτω 
άπό τήν επίβλεψη καί καθοδήγηση τού Καθηγητή κ. X. Μπούρα. Σέ σύντομο σχετικά 
διάστημα καταρτίστηκε ολοκληρωμένη βιβλιογραφία τών μνημείων τής ’Ακρόπολης,
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συγκεντρώθηκαν κάθε είδους πληροφορίες καί βιβλιογραφία γιά τις μέχρι σήμερα άνα- 
στηλωτικές καί στερεωτικές επεμβάσεις, γίνηκε επεξεργασία ενός συστήματος κωδικο- 
γράφησης καί αποδελτίωσης τοϋ αρχαιολογικού ύλικοϋ τής Ακρόπολης καί άρχισε ή 
σύνταξη μητριοου των κατάσπαρτων πάνω σ’ αύτήν άρχιτεκτονικών μελών καί θραυσμά
των προχώρησε άκόμη ό καταρτισμός φωτογραφικού καί σχεδιαστικοΰ αρχείου των μνη
μείων καί των έργασιών πάνω σ’ αύτά, μέ σημαντική συμβολή τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας καί τοϋ Γερμανικού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου. Παράλληλα πραγματο
ποιήθηκε ή επεξεργασία συστημάτων φωτογραφικής καί σχεδιαστικής τεκμηρίωσης τής 
σημερινής κατάστασης των μνημείων. Ειδικές λεπτομερειακές άποτυπώσεις έγιναν, 
όπως ή τοπογραφική άποτύπωση ολόκληρου τού βράχου τής ’Ακρόπολης σέ κλίμακα 
1:100 — Καθ. Γιάννης Μπαντέκας — βασισμένη καί σέ άεροφωτογραφίες, επίσης ή 
άποτύπωση τής κατάστασης των δαπέδων των Προπυλαίων, άναλυτική άποτύπωση των 
μερών τοϋ Δυτικού αετώματος τού Παρθενώνα, όπου οί γλυπτές μορφές, καί σάν κύριο 
καί βασικό έργο ή λεπτομερειακή άποτύπωση τού Έρέχθειου, πού στάθηκε τό θεμέλιο τού 
έργου, τό όποιο αποτελεί σήμερα καί τό μόνο θέμα τής παρούσας Συνάντησης.

Στό κεφάλαιο τών μελετών πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος: μέ τή βοήθεια 
τού ’Ινστιτούτου Γεωλογικών καί Πετρολογικών ’Ερευνών — Καθ. Β. Άνδρονόπου- 
λος — παρασκευάστηκε λεπτομερειακή μελέτη τής έδαφολογικής, ύδρολογικής καί 
σεισμολογικής κατάστασης τού βράχου τής ’Ακρόπολης, συντάχτηκε μελέτη γιά τή 
διαμόρφωση διαβάσεων κυκλοφορίας, πού θά άναμορφώσουν τις αρχαίες διαβάσεις — 
αρχιτέκτονας - αρχαιολόγος Γιάννης Τραυλός, μέ συμπαράσταση τών ειδικών έδαφο- 
λόγων Κοτζιά - Σταματόπουλου — καταρτίστηκε ειδική μελέτη γιά τή στερέωση τών 
έπικίνδυνων βράχων καί πρανών τής ’Ακρόπολης — Μ. Άρβανιτάκης καί αύστρια- 
κοί ειδικοί — συντάχτηκε μελέτη γιά τήν αναβίωση τού άρχαίου γύρω από τήν ’Ακρό
πολη Περιπάτου — άρχιτ. Ζέρβας — έπισημάνθηκαν σέ λεπτομερειακά σχέδια οί αλ
λοιώσεις, πού προκλήθηκαν στή ζωοφόρο τού Παρθενώνα, όπως παράλληλα μελετή
θηκε ή κατάσταση τών γλυπτών τών μορφών τού Δυτ. αετώματος τού ίδιου ναού — ομά
δα Θεόδ. Σκουλικίδη — πραγματοποιήθηκε πλατύτερη εργαστηριακή άνίχνευση καί 
έντόπιση τών φυσικοχημικών άλλοιώσεων τών λίθων, καί ιδιαίτερα τού μαρμάρου, καί 
διερεύνηση τών αιτίων τής φθοράς, όπως καί ερευνά τών μεθόδων γιά τήν άντιμετώπι- 
σή τους — εργαστήρια τού Πολυτεχνείου κάτω από τήν καθοδήγηση τού Καθ. Θεόδ. 
Σκουλικίδη — καταρτίστηκε μελέτη γιά δύο είδη άνελκυστήρων φορτίων, έγκατεστη- 
μένων στήν N. Α. γωνιά τής ’Ακρόπολης κ.ά. Τό κύριο βάρος, όπως ήταν φυσικό, έπεσε 
στή μελέτη από κάθε άποψη, άρχιτεκτονική, άρχαιολογική, στατική, χημική, τεχνική, 
τού Έρέχθειου καί σ’ αύτήν πήραν μέρος όλα τά μέλη τής «Όμάδας ’Εργασίας» καί οί 
ομάδες τών αρχιτεκτόνων, άρχαιολόγων, μηχανικών, χημικών, τεχνικών. Προκαταρ
κτική μελέτη ενδεχόμενου επί τόπου κλιματισμού τής Πρόστασης τών Καρυατιδών 
πραγματοποιήθηκε από τούς ειδικούς επιστήμονες Θ. Πρωτοπαπά καί Α. Καλαμπάκα. 
Καρπός τών μελετών αυτών είναι τό έργο ενημέρωσης, πού τώρα άποτελεϊ τό κύριο βοή
θημα τών ειδικών τής παρούσης συνάντησης καί κάθε άλλου ενδιαφερομένου. Σ’ αύτό 
άναφέρονται καί τά ονόματα όλων αυτών πού εργάστηκαν ή κατ’ άλλο τρόπο συνέβα
λαν στό έργο.

Παράλληλα έγιναν πολλοί πειραματισμοί γιά νά τελειοποιηθούν μέθοδοι άνίχνευσης 
τών όχι φανερών μεταλλικών στοιχείων, τών ρηγματώσεων κλπ., όπως εκείνη τών ύπερή-
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χων — Καθ. Τάσιος — ή των γαμμαγραφιών — Χατζηανδρέου καί Λαδόπουλος τοϋ 
Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών ό «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Τό κύριο μέρος τών πειραματισμών 
εφαρμόστηκε στο Έρέχθειο. Πειραματισμοί πολλών ειδών γίνηκαν γιά τήν εξεύρεση 
μεθόδων προστασίας τής έπιφάνειας τών βράχων καί τών άρχιτεκτονημάτων από πω
ρόλιθο ή ψαμμόλιθο. Γιά τη διερεύνηση τών στατικών προβλημάτων, τών σχετικών 
μέ τή νέα διαμόρφωση τής Πρόστασης τών Κορών, κατασκευάστηκε σέ φυσικό μέγε
θος πρότυπο, όπου θά μελετηθούν τά βέλη κάμψης τών μεταλλικών οπλισμών — ομά
δα Καθ. Άγγελίδη. Ό Καθ. Π. Θεοχάρης, σέ συνεργασία μέ τον Καθ. Κορωναϊο, 
παρουσίασαν ενδιαφέρουσα μελέτη τής στατικής τοϋ Παρθενώνα, χρησιμοποιώντας 
ολοκληρωμένο πλαστικό πρότυπο τοϋ μνημείου, κατά τρόπο ώστε νά είναι κατορθω
τή ή μέτρηση δυνάμεων, πού δροϋν μέ τή μέθοδο τής φωτοελαστικότητας.

Πολλά άπό τά έργα πού έκτελέστηκαν είχαν χαρακτήρα προσωρινής προφύλαξης 
εύαίσθητων μερών τών μνημείων, ως πού νά γίνει κατορθωτό νά έφαρμοστοϋν ριζικότε
ρες, πιό αποτελεσματικές, λύσεις. Έτσι κατεβάστηκαν, γιά νά τεθοϋν σέ μουσειακό 
κλιματισμό, οί τρεις άπομένουσες γλυπτές μορφές τοϋ Δυτ. αετώματος τοϋ Παρθενώνα 
— τό σύμπλεγμα Κέκροπα - Πανδρόσου καί ή μορφή τής Καλλιρρόης — καί νά το
ποθετηθούν στή θέση τους πλαστικά αντίγραφα, πού κατασκευάστηκαν μέ πρόθυμη 
συμπαράσταση τοϋ Βρεττανικοϋ Μουσείου. Γιά τήν προστασία μέρους τής ζωφόρου 
στο Δ. πτερό τοϋ ίδιου ναοΰ, κατασκευάστηκε προσωρινό στέγαστρο από ξύλο, πλα
στικές ύλες καί μέταλλα. Γιά τήν προστασία τών μαρμάρινων δαπέδων τοϋ Παρθενώνα 
πάρθηκαν διοικητικά μέτρα άποκλεισμοϋ τής πρόσβασης άπό τούς πολυάριθμους έπι- 
σκέπτες, ενώ ή κεντρική διάβαση τών Προπυλαίων προφυλάχτηκε μέ βαθμιδωτό σανί
δωμα. Τήν Πρόσταση τών Καρυατιδών προστάτεψε προσωρινά ξύλινο στέγαστρο, πού 
διευκολύνει καί τήν επί τόπου τεχνική έργασία. Γιά τό ενδεχόμενο προσωρινής άντι- 
κατάστασης τών Κορών μέ πανομοιότυπα αντίγραφα, κατασκευάστηκαν οί μήτρες καί 
δοκιμάστηκαν πολλά ύλικά, ύστερα από πολλούς πειραματισμούς — γλύπτης τοϋ Ε
θνικού 'Αρχαιολογικού Μουσείου κ. Στ. Τριάντης. Τής Κόρης τοϋ Βρεττανικοϋ Μου
σείου παραγγέλθηκε ή κατασκευή νέας μήτρας, στό ίδιο τό Μουσείο. Πραγματοποιή
θηκαν πολλοί στατικοί έλεγχοι κρίσιμων σημείων στον Παρθενώνα, τά Προπύλαια 
καί τό Έρέχθειο. Γίνηκε αρχή τής στερεώσης τών έπικίνδυνων βράχων, μέ άρχή τήν 
υποστήριξη καί στερέωση τοϋ βράχου τής Ν.Α. γωνίας, πού απειλούσε άμεση πτώση. 
Τέλος άρχισε ή εφαρμογή τής μελέτης κατασκευής προσβάσεων καί διαβάσεων κυκλο
φορίας πάνω στό βράχο, κάτω άπό τήν έποπτεία τοϋ άρχιτέκτονα - άρχαιολόγου Γιάννη 
Τραυλοϋ. Σέ πρώτο στάδιο έλευθερώθηκαν άπό τά επικείμενα βαρειά άρχιτεκτονικά μέλη 
οί χώροι τών διαβάσεων καί ταξινομήθηκε παράπλευρα τό βαρύ τοϋτο υλικό. ’ Αρχισε 
επίσης ή άνακατασκευή τοϋ αρχαίου γύρω άπό τήν κορυφή τοϋ βράχου Περίπατου. 
Εξαιρετικά σημαντική στάθηκε ή νομοθετική ρύθμιση τής προστασίας τής πόλης καί 
τών μνημείων της, μέ τή μερική άπορρύπανση τής άτμόσφαιρας· οί καυστήρες θερμάν- 
σεως μαζούτ άπαγορεύθηκαν — ύπουργός κ. Κονοφάγος — καί ύστερα άπό επανειλημ
μένες συσκέψεις τής 'Ομάδας μέ αρμόδιους παράγοντες τών 'Υπουργείων Βιομηχανίας 
καί Κοινωνικής Προνοίας άποφασίστηκε ή θέσπιση καί εφαρμογή καί νέων μέτρων — 
μελέτη αντικατάστασης τών θερμοκαυστήρων μαζούτ μέ καυστήρες Diesel ή ήλεκτρο- 
θερμοσυσσωρευτές, πού κατάρτισε ό Καθ. Ν. Κουμοΰτσος. Μέ διοικητικά μέτρα ό Διευ
θυντής τής ’Ακροπόλης κ. Δοντάς πέτυχε τήν άπαγόρευση τής ανόδου στον Ιερό Βρά
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χο των αύτοκινήτων καί τουριστικών λεωφορείων καί εύκόλυνε τήν ανάβαση των πε
ζών μέ κατασκευή ειδικών πεζοδρόμων. Ό ανελκυστήρας μεταφοράς φορτίων τής ΝΑ. 
γωνίας τού Βράχου άρχισε νά κατασκευάζεται.

Αύτό πολύ συνοπτικά είναι τό μέχρι σήμερα έργο πού πραγματοποιήθηκε μέ συνερ
γασία του άρμόδιου 'Υπουργού, τής 'Ομάδας Εργασίας, τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρε
σίας καί τής Διεύθυνσης τής Άναστήλωσης, όπως καί πολυάριθμων άλλων ομάδων. 
’Αλλά τώρα είναι άνάγκη νά στρέψουμε τήν προσοχή μας στο κύριο έργο τής παρού
σας Συνάντησης ειδικών επιστημόνων, τήν εισήγηση, τις προτάσεις, τήν άνταλλαγή 
γνωμών καί τή συζήτηση γύρω άπό τά μέτρα πού έπιβάλλεται νά μπουν σέ εφαρμογή 
γιά τή διάσωση τού Έρέχθειου.

Ό κ. Δοντάς, σάν άρμόδιος Διευθυντής τής ’Ακρόπολης, θά άρχίσει μέ γενικότερη 
εισήγηση εκθέτοντας τις προσωπικές του σκέψεις πάνω στον προβληματισμό τής διά
σωσης τών μνημείων τής ’Ακρόπολης. Θά άκολουθήσουν οί ειδικότερες εισηγήσεις 
τών χημικών προβλημάτων άπό τον κ. Σκουλικίδη, τών άρχιτεκτονικών - άρχαιολογι- 
κών άπό τον κ. Δοντά σάν έκπρόσωπο τού κ. Μπούρα, ό όποιος άτυχώς βρίσκεται τώρα 
μακρυά μας, στήν ’Αμερική, καί τέλος τών στατικών άπό τόν κ. Άγγελίδη. Σέ άλλες 
συνεδριάσεις θά άκολουθήσει ή άνταλλαγή γνωμών καί συζήτηση, άφοΰ θά έχει προη- 
γηθεΐ αύτοψία στήν ’Ακρόπολη καί ιδιαίτερα στό χώρο τού Έρέχθειου. Στις ειδικές 
αύτές συνεδριάσεις θά πάρουν μέρος άποκλειστικά, όσοι σάν ειδικοί προσκαλέστηκαν 
σ’ αύτή τή συνάντηση.

Μετά τόν Καθ. Ν. Πλάτωνα ό Δρ. Γ. Δοντάς, Διευθυντής τής ’Εφορείας Άκροπό- 
λεως, διάβασε τό πιό κάτω κείμενο μέ τίτλο Προβληματισμοί ’Αρχαιολόγου:

Κυρίες καί Κύριοι,
Όταν ή Όμάς, πού είναι ύπεύθυνη γιά τήν εισήγηση τών μέτρων τών άναγκαίων γιά 

τή συντήρηση τών μνημείων τής Άκροπόλεως φτάνει νά συζητεΐ τή διάλυση, ένός μέ
ρους έστω, τού Έρεχθείου, γιά νά άφαιρεθοΰν τά ογκώδη σίδερα, πού είχε προσθέσει 
ή άναστήλωση σέ παλαιότερους χρόνους καί οξειδώθηκαν, κι άκόμη πιό πολύ νά άπο- 
μακρυνθοΰν άπό τή θέση τους οί Καρυάτιδες, γιά νά σωθούν άπό τήν καταστρεπτική 
άλλοίωση πού επιφέρει τό διοξείδιο τού θείου, ό καθένας άντιλαμβάνεται γιατί ή 'Υπη
ρεσία αύτή αίσθάνθηκε τήν άνάγκη ν’ άκουστεΐ ή φωνή της, πριν είσηγηθει τό έργο 
στήν άρμόδια Υπηρεσία τού Υπουργείου, νά έξηγήσει στούς ειδικούς, πού είναι έξω 
άπ’ αύτήν, τούς επιτακτικούς λόγους πού τήν ώθησαν νά προτείνει τά μέτρα αύτά, ν’ ά- 
κούσει τις γνώμες τους, άκόμα καί τις άντιρρήσεις τους.

’Άλλοι ειδικότεροι μου στήν 'Ομάδα θά σάς άναπτύξουν στή συνέχεια άναλυτικά τούς 
σοβαρούς λόγους, πού επέβαλλαν τή διάλυση μέρους τού κτιρίου καί τήν άπομάκρυνση 
τών Καρυατιδών άπό τή θέση τους. Οί ίδιοι θά σάς άναπτύξουν καί τά έπιμέρους τεχνι
κά προβλήματα, πού θά προκύψουν άπό μιά.τέτοια επιχείρηση, τις λύσεις πού προτεί
νουν, τις μεθόδους πού συνιστοΰν νά άκολουθηθοΰν.

’Εκείνο πού θά ήθελε ό ομιλητής σας, έστω καί μέ λίγα λόγια, νά σάς άναπτύξει είναι 
οί προσωπικές τουλάχιστον άπόψεις του πάνω στό κρίσιμο θεωρητικό ερώτημα, άν ή 
διάλυση τού μνημείου είναι θεμιτή καί κάτω άπό ποιές προϋποθέσεις, κι’ άκόμα, στήν 
περίπτωση πού ή άπάντηση είναι καταφατική καί γίνει τελικά δεκτή ή πρόταση άπό τήν
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αρμόδια κρατική άρχή, ποια νομίζει, σαν Διευθυντής τής Άκρόπολεως πού είναι, δτι 
είναι ή προσφορότερη λύση γιά τή στέγαση των Καρυατιδών, πού θά απομακρυνθούν.

"Ολοι, πιστεύω, αντιλαμβάνονται τή δραματικότητα τού πρώτου ερωτήματος. Καί μόνο 
πού τό ξεστομίζει κανείς νοιώθει δέος στή ψυχή.'Ώστε αλήθεια, προτείνομε ένα άπό τά 
αριστουργήματα τής αρχαίας τέχνης, στημένο εκεί στον 'Ιερό Βράχο πριν 2500 χρόνια, 
νά διαλυθεί σήμερα μέ τά ίδια μας τά χέρια, κι ενα μέρος του, άπό τά πιο σημαντικά, οί 
πασίγνωστες Καρυάτιδες, ν’ άντικατασταθούν μέ αντίγραφα; Εύθύς συνειδητοποιεί ό 
καθένας, δτι ή κατάσταση τού μνημείου θά είναι ιδιαίτερα σοβαρή γιά νά διατυπώνεται 
μια τόσο τολμηρή πρόταση. Πράγματι οί ειδικοί βεβαιώνουν, δτι αν δέν ληφθούν άμεσα 
καί δραστικά μέτρα, τό κτίριο θά πεθάνει πολύ σύντομα άπό διάφορα αίτια. "Ισως τό 
κυριώτερο άπό αύτά νά είναι ή ολέθρια επίδραση πού ασκεί τό διοξείδιο τού θείου. Αυτό 
λέγουν μέ τήν υγρασία τής ατμόσφαιρας παράγει θειϊκό οξύ, πού μεταβάλλει τό μάρ
μαρο σέ γύψο κι αύτή άποπλένεται μέ τήν πρώτη βροχούλα. "Αλλο αίτιο ή οξείδωση 
των σιδηρών στοιχείων τής παλαιότερης άναστηλώσεως. Τό χαλασμένο άπό τήν οξεί
δωση σίδερο δχι μόνο έχει χάσει τίς στατικές του ικανότητες, γιά τις όποιες καί χρη
σιμοποιήθηκε στο κτίριο, άλλά καί μέ τή διόγκωσή του απειλεί μέ καταστροφή ση
μαντικά τμήματά του. Νά όμως πού ακούω, δτι κάποιοι, μπροστά στήν προοπτική δτι 
τό κτίριο θά «εγχειριστεί», έξεγείρονται υποστηρίζοντας, δτι είναι προτιμότερο νά τό 
άφήσουμε έτσι, δπως εζησε 2500 χρόνια. Μία άποψη είναι καί αύτή, πρώτα πρώτα θά 
ήθελα ώστόσο νά ύπενθυμίσω στούς ύποστηρικτές τής άπόψεως αύτής, δτι γενναία επέμ
βαση στό Έρέχθειο, δπως καί σ’ άλλα μνημεία τής Άκροπόλεως, δέν είναι ή πρώτη 
φορά πού γίνεται. Ό Μπαλάνος λ.χ. γιά νά αναστηλώσει τό κτίριο κατέβασε καί ξανα- 
νέβασε σημαντικά τμήματα αυτού, έσκαψε μάλιστα βαθειά στό εσωτερικό πολλών μαρ
μάρων, γιά νά περάσει τά σίδερα, πού, κατ’ αύτόν, έξασφάλιζαν τή σταθερότητα τών 
τμημάτων αυτών τού κτιρίου. Επομένως ή άποψη αύτή θά πρέπει, αν θέλει νά είναι ει
λικρινής, νά περιοριστεί μόνο στήν άρνηση τής άντικατάστασεως τών Καρυατιδών. Καί 
τό ερώτημα θά πρέπει λοιπόν νά τεθεί μάλλον έτσι: νά άφήσουμε τις Καρυάτιδες στή 
θέση τους ή νά τις αντικαταστήσουμε μέ άντίγραφα; Σ’ αυτούς πού ύποστηρίζουν τήν 
πρώτη άποψη θά πρότεινα νά συγκρίνουν φωτογραφίες τής σημερινής τους καταστά- 
σεως μέ φωτογραφίες τους, πού τραβήχτηκαν στις αρχές τού αιώνα, γιά νά άντιληφθοΰν 
τό μέγεθος τής φθοράς τους. Ιδιαίτερα τά τελευταία χρόνια, άπό τότε πού «βιομηχανο- 
ποιήθηκε» καί γέμισε καυστήρες πετρελαίου ή πρωτεύουσα. Μέ βάση λοιπόν τούτη 
τήν πικρή πείρα, κάτω άπό τίς ίδιες συνθήκες, εύκολο είναι νά άναλογιστεϊ κανείς τί 
θά συμβεί σέ λίγα, σ’ ελάχιστα χρόνια, άν δέν βρεθεί κάποιο μέσο στερεώσεως τής μά
ζας τού μαρμάρου. Κι’ έπειδή ως τώρα ενα τέτοιο στερεωτικό δέν εχει βρεθεί άπό τή 
διεθνή τεχνολογία — ίσως βρεθεί, αλλά ποιος ξέρει πότε — οί μόνες δυνατές προτά
σεις γιά τή σωτηρία τών Καρυατιδών (εκτός φυσικά άπό τον καθαρισμό τής άτμοσφαί- 
ρας, πού ή Κυβέρνηση εχει συνειδητοποιήσει κιόλας, πόσο επιτακτικό θέμα είναι, καί 
έχει πάρει προς τήν κατεύθυνση αύτή τά πρώτα μέτρα) είναι, είτε ή προστασία τους έπί 
τόπου (μ’ ένα σύστημα κλιματισμού) είτε ή μεταφορά τους σέ στεγασμένο καί κλιμα
τιζόμενο χώρο. Οί άνθρωποι δμως εκείνοι ακούω, δτι λένε: δχι, προτιμούμε νά μείνουν 
οί Καρυάτιδες, έστω καί χωρίς προστασία, στις θέσεις, δπου βρίσκονται άνέκαθεν, καί 
άν ήρθε ή ώρα τους νά πεθάνουν, έ, ας πεθάνουν. Μπροστά σέ μιά τέτοια τραγική, δσο 
καί έκπληκτική ομολογία, πού ξεφορτώνεται κάθε αίσθημα εύθύνης, πού μοιάζει μέ
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απόφαση αύτοκτονίας, τί να πει κανείς; Νά τούς θυμίσει τήν υποχρέωση, πού έχει τό 
κράτος από τις διεθνείς συμβάσεις, νά παίρνει όλα έκεΐνα τά μέτρα πού χρειάζονται γιά 
τή διατήρηση τής πολιτιστικής του κληρονομιάς; Ή μάλλον τό βαθύ χρέος, πού έχει 
κάθε "Ελληνας, νά διαφυλάξει σάν κόρη όφθαλμού τήν ιερότερη, πολιτιστική παρακα
ταθήκη του; Μά αυτά καταντούν νά είναι κοινοτοπία. Καί αν τά αναφέρω εδώ είναι μόνο 
γιά νά έπισημάνω τήν ύπαρξη τέτοιων νοσηρών, αλλά καί επικίνδυνων, άντιλήψεων - 
φαντασμάτων τού παρελθόντος, πού ή υπεύθυνη πολιτεία πρέπει μέ αποφασιστικότητα 
νά παραμερίσει, παίρνοντας όλα τά άπαιτούμενα μέτρα, όσοδήποτε δραστικά καί αν 
είναι, καί μάλιστα τό συντομώτερο δυνατό, γιά τή σωτηρία τών μνημείων πού κινδυ
νεύουν. Ό ίδιος ό ομιλητής σας στά χρόνια πού προηγήθηκαν τού σχηματισμού τής 
Όμάδος Άκροπόλεως, μπροστά στον κίνδυνο νά έπαναληφθοϋν στις Καρυάτιδες καί 
σέ άλλα τμήματα τού Έρεχθείου απώλειες τραγικές, παρόμοιες μέ τήν απώλεια τού 
προσώπου ενός ιππέα τής δυτικής ζωφόρου τού Παρθενώνος, πού σέ κάποια απροσδιό
ριστη χρονική στιγμή, πριν από τό 1930, άποκόπηκε καί χάθηκε, έκαμε, μέ τήν πολύ
τιμη συνεργασία τής αρχαιολόγου τής Εφορείας κυρίας Μ. Μπρούσκαρη, στερεωτικές 
έπεμβάσεις, χρησιμοποιώντας τις έγκυρες στήν εποχή του μεθόδους, καί μεταχειριζό- 
μενος υλικά δοκιμασμένα από πολύχρονη εφαρμογή, όπως τή λιθόκολλα Meyer καί 
τόν ορείχαλκο, μέ τή βοήθεια τού έμπειρότερου προσωπικού, πού διέθετε ή χώρα. Τό 
άποτέλεσμα είναι, ότι άνακόπηκαν οί συχνές ως τότε αποκολλήσεις καί απολεπίσεις, 
καί τό μνημείο απόκτησε πάλι μιά δομική συνοχή. Βέβαια, λένε οί ειδικοί, ή κατάστα
ση δέν θεραπεύεται ριζικά μέ αύτές τις «πρώτες βοήθειες», ότι χρειάζονται άλλα, γεν
ναία μέτρα, κυρίως διότι ή ίδια ή επιφάνεια τού μαρμάρου άποσαθρώνεται. "Ενα σωστι
κό σύστημα πού μελετήθηκε είναι ό έπί τόπου κλιματισμός. 'Ωστόσο, εκτός από τις 
τεχνικές δυσκολίες πού συνεπάγεται, σημαίνει νά προβάλλεται έπί γνωστό χρονικό 
διάστημα — ώς τή στιγμή δηλαδή πού θά έχει βρεθεί κάποιο στερεωτικό ύλικό — ένα 
αισθητικό τερατούργημα στήν ’Ακρόπολη. ’Έτσι προτιμήθηκε αντικατάσταση τών Κα
ρυατιδών κλπ. μέ αντίγραφα καί μεταφορά τους στό Μουσείο. Μέτρο προσωρινό βέ
βαια, ή διάρκεια του όποιου θά έξαρτηθεΐ από τήν ικανότητα τής τεχνολογίας νά άντα- 
ποκριθεί στήν άγωνιώδη έκκληση γιά εξεύρεση στερεωτικού ύλικοΰ, πού απευθύνει όχι 
μόνο ή δική μας πολιτιστική κληρονομιά αλλά καί ή παγκόσμια, πού βρίσκεται κάτω 
άπό παρόμοιες συνθήκες.

’Από τό σημείο αύτό καί όστερα προβάλλουν πιά άλλου είδους προβλήματα, πού είναι 
μέν λιγότερο οδυνηρά στή συνείδησή μας, αλλά δέν είναι γι’ αύτό λιγότερο δύσκολα. 
Άναφέρομαι πρώτα-πρώτα στήν τεχνική προετοιμασία, πού είναι θεμελιώδης προϋπό
θεση γιά μιάν «έγχείρηση», όσο τό δυνατό πιό άναίμακτη, όπως απαιτεί βέβαια ή εν
τελώς έξαιρετική ποιότης τού μνημείου. Έπί δύο σχεδόν χρόνια οί άρμόδιοι συνάδελφοι 
τής Επιτροπής προετοίμασαν μέ τούς συνεργάτες τους τήν «έγχείρηση», ή όποια πε- 
ριελήφθη στό έργο πού τέθηκε κιόλας υπόψη όλων, είναι δέ πρόθυμοι νά συζητήσουν 
μαζί σας τήν κάθε λεπτομέρεια καί τήν κάθε άπορία σας.

Ή αντιγραφή πάλι τών έργων υπήρξε ένα άπό τά σοβαρότερα μελετήματα τής Επι
τροπής. ’Εξαιρετικά πεπειραμένο προσωπικό προέβη πέρυσι στή λήψη άρνητικών τών 
Καρυατιδών καί ήδη κατασκευάζει τά αντίγραφά τους, άπό μίγμα τσιμέντου, άμμου, 
γαρμπηλιοΰ καί μαρμαρόσκονης, όίστε νά επιτευχθεί τό αίσθητικότερο, δυνατό άποτέ
λεσμα.
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Τή Διεύθυνση άκόμα τής Άκροπόλεως προβλημάτισε ιδιαίτερα ό τόπος, όπου θά έκ- 
τεθοϋν οί Καρυάτιδες μετά τήν άπομάκρυνσή τους. Ούτε σκέψη βέβαια νά γίνεται, ότι 
θά μπορούσαν νά στηθούν σήμερα κάπου έξω άπό τήν ’Ακρόπολη. ’Αλλά καί τό Μου
σείο τής ’Ακροπόλεως είναι στενόχωρο, καί ή κατάσταση έγινε άκόμη πιό δύσκολη, 
όταν μεταφέρθηκαν σ’ αύτό, στά τέλη τοϋ περασμένου χρόνου, τά γλυπτά του δυτικού 
αετώματος τοϋ Παρθενώνος. Επέκταση πάλι τοϋ Μουσείου Άκροπόλεως προς όποια- 
δήποτε κατεύθυνση είναι άδύνατη, χωρίς νά φέρει σοβαρότατη αισθητική βλάβη, άλλά 
καί νά έπιφέρει καταστροφή άρχαίων ή καί τοϋ 'ίδιου τοϋ βράχου τής Άκροπόλεως. 
Έτσι δέν μένει παρά νά διατεθεί γιά τις Καρυάτιδες μιά άπό τις αίθουσες τοϋ Μουσείου 
τής Άκροπόλεως, άφοΰ άπομακρυνθοϋν άπό αυτήν τά γλυπτά, πού είναι σήμερα έκτεθει- 
μένα έκεϊ. Ή πρόταση ξαφνιάζει στήν άρχή, διότι πολύ δύσκολο νά κρίνει κανείς ανά
μεσα στά έργα τοϋ Μουσείου τής Άκροπόλεως κάποια σάν λιγότερο άξια έκθέσεως άπό 
άλλα. Έπειτα ή επιλογή δυσκολεύεται άπό τήν άνάγκη έξευρέσεως μιας αίθουσας, πού 
νά έχει τήν προοπτική πού πρέπει καί νά βρίσκεται στή σωστή χρονολογική σειρά, 
μά προπάντων νά έχει τις άπαιτούμενες διαστάσεις, άφοΰ μάλιστα ή αισθητική απαιτεί 
νά έκτεθοϋν οί Καρυάτιδες, όχι σάν μεμονωμένα αγάλματα άλλά κατά τή διαταξή τους 
στό μνημείο καί στό αρχιτεκτονικό τους δέσιμο. Σ’ όλες αυτές τις άπαιτήσεις μόνο μιά 
άνταποκρινόταν κάπως, ή τελευταία τοϋ Μουσείου, ή λεγομένη αίθουσα τής Πρόκνης. 
Έδώ λοιπόν κρίθηκε, ότι ήταν δυνατή ή έκθεση των Καρυατιδών. Αύση προσωρινή, 
στήν όποια καταφύγαμε μέ όλη τήν επίγνωση των αδυναμιών της, άφοΰ λείπει κάποια 
καλύτερη. Τόσο ή αίθουσα αυτή, όσο καί εκείνη, όπου στεγάστηκαν κιόλας τά γλυπτά 
πού κατέβηκαν άπό τό δυτικό άέτωμα τοϋ Παρθενώνος, πρόκειται σύντομα νά αποκλει
στούν άπό τήν επίσκεψη τοϋ κοινοϋ (θά είναι μόνον θεατές) καί νά κλιματιστούν μέ 
άζωτο άντί μέ οξυγόνο.

’Ωστόσο ή συσσώρευση προβλημάτων γιά τό Μουσείο Άκροπόλεως, άλλά καί ή άντι- 
παράταξη λύσεων, πού δέν είναι πάντα ιδανικές, διαμόρφωσε σιγά σιγά τή γνώμη, ότι 
τό σημερινό Μουσείο δέν μπορεί νά άνταποκριθεϊ στις νέες αύτές συνθήκες, καί ότι 
ένα νέο Μουσείο, εξω άπό τό Βράχο, σέ κοντινή άπό τήν Ακρόπολη απόσταση, στις 
έπιθυμητές διαστάσεις καί μέ τόν κατάλληλο κλιματισμό καί άλλο έξοπλισμό, θά μπο
ρούσε νά άνταποκριθεϊ σ’ αύτές τις νέες δημιουργούμενες συνθήκες. Ό χώρος βρέθηκε 
στά νότια τοϋ Βράχου τής Άκροπόλεως καί ένας άρχιτεκτονικός διαγωνισμός έγινε τό 
καλοκαίρι γιά νά βραβευτούν τά καλύτερα προσχέδια. "Αν ό διαγωνισμός αύτός δέν 
πέτυχε, είναι βασικά, όπως νομίζω, διότι ό χώρος παρουσιάζει — παρ’ όλο πού είναι 
ό καταλληλότερος σ’ όλη τήν περιοχή — σημαντικές αδυναμίες. Φαντάζομαι όμως, ότι 
πολύ σύντομα θά έπαναληφθεί, ίσως μέ καλύτερους όρους. Δέν σάς κρύβω πάντως, ότι 
εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι άκόμη νά δεχτώ στή ψυχή μου ενα Μουσείο, πού νά είναι 
έξω άπό τήν Ακρόπολη, ένα κτίριο πού νά στεγάζει τά αρχαία της μακριά πιά άπό τά 
μνημεία τους. Μοϋ φαίνεται σάμπως νά σπάζει έτσι ό βαθύς συναισθηματικός δεσμός, 
πού ένώνει σήμερα μνημεία, γλυπτά καί άνθρώπους. Κι έγώ προσωπικά, τό υπογραμ
μίζω αύτό καί πάλι, ολόψυχα εύχομαι ή τεχνολογική πρόοδος, χάρη στή στερέωση τής 
μάζας τους, νά είναι γρήγορη, ώστε νά μήν αργήσει ή μέρα πού τά μνημεία θά σώζονται 
άπό τή διαλυτική φθορά, έπιτρέποντας συνάμα τήν άφοβη επιστροφή τών έργων πίσω 
στή θέση, πού τούς ανήκει, όλων τών έργων, σ’ όποιοδήποτε μουσείο τοϋ κόσμου καί αν 
βρίσκονται. Γλυκιά ή ώρα τοϋ νόστου.
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Στή συνέχεια ακολούθησαν τρεις γενικές εισηγήσεις - συνοψίσεις, κατά ειδικότητα, 
των πιο βασικών σημείων τής Άναλύσεως καί των Προτάσεων τής «Μελέτης Άποκατα- 
στάσεως του Έρεχθείου», μέ εισηγητές (κατά χρονική σειρά) τούς Καθηγητές Θ. Σκου- 
λικίδη, Σ. Άγγελίδη καί X. Μπούρα. Τήν τελευταία εισήγηση διάβασε ό κ. Γ. Δοντάς, 
λόγω άπουσίας τού εισηγητή στό έξωτερικό.

"Εκθεση για τά φυσικοχημικά προβλήματα καί εισηγήσεις για τή λύση τους.

Τοϋ Καθ. Θ. Σκουλικίδη καί τής 'Ομάδας των Χημικών Μηχανικών Ν. Μπελογιάννη, 
Ε. Παπακωνσταντίνου καί Δ. Χαραλάμπους.

Θά σάς εκθέσω τώρα σύντομα τά φυσικοχημικά προβλήματα, πού είμαστε ύποχρεω- 
μένοι νά άντιμετωπίσουμε σχετικά μέ τό Έρέχθειο.

Τό πρώτο πρόβλημα είναι ή διόγκωση από τή διάβρωση τών συνδέσμων καί τού σκε
λετού άπό χάλυβα, πού χρησιμοποιήθηκαν κατά τήν άναστήλωση τοϋ Μπαλάνου τό 
1900. Θά πρέπει άκόμα νά λάβουμε ύπόψη, ότι, μετά άπό τήν άναστήλωση αύτή, πού 
τελείωσε τό 1933, χρησιμοποιήθηκαν σύνδεσμοι άπό χάλυβα καί ορείχαλκο.

Ή διάβρωση τών μετάλλων αύτών έπιταχύνθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, έξαιτίας 
τής άτμοσφαιρικής ρυπνάσεως, καί σέ μεγάλο άριθμό περιπτώσεων, ή μηχανική τάση 
άπό τή διάβρωση ξεπέρασε τήν αντοχή τού μαρμάρου, μέ αποτέλεσμα τή ρηγμάτωσή του.

Ή ρηγμάτωση συνεχίζεται καί έμφανίζονται κάθε τόσο νέες ρωγμές.
Οί συνεργάτες μου χημικοί μηχανικοί κ. Ε. Παπακωνσταντίνου, κ. Δ. Χαραλάμπους 

καί κ. Ν. Μπελογιάννης, σέ συνεργασία μέ τήν ομάδα αρχιτεκτόνων καί πολιτικών 
μηχανικών, έπισήμαναν καί κατέγραψαν σέ σχέδια καί σέ φωτογραφίες, σέ όλη τήν 
έπιφάνεια τού Έρέχθειου καί τών Καρυατιδών, όλες τις έξωτερικές ρηγματώσεις. ’Επί
σης, έπισημάνθηκαν άπό τούς συνεργάτες μας τού Δημόκριτου κ.κ. Χατζηανδρέου καί 
Λαδόπουλο, μέ γαμμαγραφίες μέ τή βοήθεια πηγής άκτίνων γ, 8 Curies στήν άρχή καί 
250 Curies μετά, όλες οί εσωτερικές ρωγμές, πού ξεκινάνε κατά κανόνα άπό τις έπιφά- 
νειες τοϋ μαρμάρου, πού βρίσκονται σ’ έπαφή μέ τό σκελετό άπό χάλυβα. Μέ τις ίδιες 
γαμμαγραφίες πιστοποιήθηκε ένας αριθμός συνδέσμων, πού ή παρουσία τους δέν ήταν 
γνωστή.

Σύμφωνα μέ τή γνώμη μας, ή μόνη λύση γιά νά σταματήσει ή συνεχιζόμενη ρηγμάτωση 
είναι νά άντικατασταθοΰν οί χαλύβδινες ράβδοι, οί σύνδεσμοι καί ό σκελετός άπό χά
λυβα καί άπό ορείχαλκο, άπό ένα μέταλλο, πού έχει καλύτερες Ιδιότητες άπό τόν χά
λυβα, καί μάλιστα σέ θαλάσσιο περιβάλλον, ώς προς τή διάβρωση καί τή διάβρωση μέ 
μηχανική καταπόνηση. Γιά τό λόγο αύτό συστήσαμε νά χρησιμοποιηθούν κράματα 
τιτανίου. Τό θέμα αύτό θά συζητηθεί αύριο τό πρωΐ.

Γιά νά άντικατασταθοΰν οί χαλύβδινοι σύνδεσμοι θά πρέπει νά απομακρυνθούν, 
πράγμα πού δημιουργεί τό πρόβλημα τής μεθόδου πού πρέπει νά έφαρμοστεϊ, γιατί 
φυσικά μεταξύ τού μετάλλου, πού έχει διαβρωθεί καί διογκωθεί, καί τού μαρμάρου 
παρουσιάζεται μιά μεγάλη συνάφεια. Τό θέμα αύτό θά συζητηθεί αύριο τό πρωΐ μεταξύ 
τών ειδικών. Θά ήθελα όμως νά σας γνωρίσω, ότι δοκιμάσαμε ήδη στό έργαστήριο τό 
θειογλυκολικό οξύ σέ άμμωνιακό διάλυμα, πού είναι ένα γνωστό διαλυτικό τού οξει
δίου τού σιδήρου. Τό διάλυμα αύτό γίνεται κόκκινο μέ τήν έπαφή του μέ τά οξείδια καί
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μετατρέπεται σέ κοκκινωπό, μετά άπό όξείδωση άπό τό οξυγόνο τής ατμόσφαιρας καί 
τήν έπίδραση τοϋ φωτός. Ή κιτρινωπή αύτή χροιά εξαφανίζεται μέ φωσφορικά άλατα. 
Μιά άλλη δυνατότητα θά ήταν νά χρησιμοποιηθούν, ανάλογα μέ τις περιπτώσεις, θερ
μικοί Lasers για τήν έξάχνωση τών όξειδίων ή μέθοδοι καθαρά μηχανικές.

"Ενα άλλο πρόβλημα είναι ή καταστροφή του μαρμάρου άπό ατμοσφαιρική προσβολή. 
Μιά προσβολή όξινη άπό S02, S03, C02, καί Η20, εκεί όπου ή επιφάνεια του μαρμάρου 
έρχεται σ’ έπαφή μέ τό νερό τής βροχής. Ή προσβολή αυτή έχει σάν συνέπεια έκλε- 
κτική διάλυση (δηλ. διάβρωση μέ βελονισμούς) τών ενεργών κέντρων καί τών ενεργών 
δρόμων του μαρμάρου- συγκεκριμένα συμβαίνει μιά άμεση διάλυση προς δισανθρακικό 
άσβέστιο καί μιά έμμεση διάλυση τοϋ μαρμάρου, μέ ένδιάμεσο στάδιο τό σχηματισμό 
γύψου μέ διάλυση τής τελευταίας.

Τό δεύτερο είδος προσβολής είναι ό σχηματισμός στήν έπιφάνεια τοϋ μαρμάρου, 
πού δέν έρχεται σ’ έπαφή μέ τό νερό τής βροχής, ένός ομοιόμορφου στρώματος γύψου, 
πού μιμείται τις λεπτομέρειες τής έπιφάνειάς του, πού έχουν ήδη εξαφανιστεί στή διε- 
πιφάνεια μαρμάρου - γύψου.

Στις επιφάνειες τοϋ Έρέχθειου, καί κυρίως τών Καρυατιδών, καταγράφτηκαν σέ φω
τογραφίες τά άποτελέσματα τής όξινης προσβολής, καί κατά προσέγγιση τό πάχος τής 
γύψου.

Κάναμε επίσης σύγκριση τών αύθεντικών άγαλμάτων τοϋ Κέκροπος καί τής Καλλιρ
ρόης καί τών άντιγράφων τους, πού κατασκευάστηκαν στό 'Αγγλικό Μουσείο, μέ κα- 
λούπια, πού είχαν παρθεΐ πριν άπό 60 χρόνια. Κάναμε επίσης σύγκριση μέ φωτογραφίες 
τών ίδιων άγαλμάτων, τών Καρυατιδών καί τής Ζωφόρου στον Παρθενώνα, πού είχαν 
παρθεΐ σέ διάφορα χρονικά διαστήματα. Οί συγκρίσεις αύτές έδειξαν τήν έπιτάχυνση 
τής διαβρώσεως τά τελευταία χρόνια, έξαιτίας τής αύξήσεωςς τής ρυπάνσεως. Προβάλ
λουν, έπομένως, δύο προβλήματα: ή σταθεροποίηση τών στρωμάτων γύψου, πού πε
ριέχουν λεπτομέρειες τών άγαλμάτων, πού έχουν ήδη έξαφανιστεΐ στή διεπιφάνεια 
μαρμάρου - γύψου καί ή προστασία άπό τά δύο είδη προσβολής.

Σχετικά μέ τό πρώτο πρόβλημα έργαζόμαστε στό έργαστήριο γιά τή μετατροπή τής 
γύψου σέ άνθρακικό άσβέστιο άπό δύο δρόμους, συγκεκριμένα, μέ έπίδραση C02 μέ 
μεγάλη πίεση καί θερμοκρασία, καί μέ τή βοήθεια άλκαλικοϋ διαλύματος, κεκορεσμέ
νου σέ γύψο καί σέ ύδροξείδιο τοϋ άσβεστίου, γιά τή μετατροπή τής γύψου σέ ύδροξεί- 
διο τοϋ άσβεστίου καί τή μετατροπή του, σέ συνέχεια, μέ C02 σέ φυσικές συνθήκες, σέ 
άνθρακικό άσβέστιο. Τό θέμα αυτό θά συζητηθεί αύριο τό πρωί.

Σχετικά μέ τήν προστασία άπό κάθε είδους άτμοσφαιρική προσβολή, δέν μποροϋμε 
νά συστήσουμε καμμιά άπό τις γνωστές μεθόδους, δηλ. τήν κάλυψη άπό πολυμερείς ου
σίες, άπό πλαστικές κονίες, άπό άνόργανες ή άπό υδρόφοβες ουσίες, γιά τούς άκόλου- 
θους λόγους:

1. Ή κάλυψη αύτή δέν είναι πάντοτε άντιστρεπτή.
2. Πρέπει νά έφαρμοστοΰν μετά τήν άπομάκρυνση τής γύψου.
3. Τό πορώδες τοϋ μαρμάρου θά πρέπει νά είναι μεγαλύτερο άπό 1 %, ενώ τά μάρ- 

ματα τών Μνημείων τής Άκροπόλεως έχουν μέσο πορώδες 0.3 %.
4. Τά πολυμερή προσβάλλονται άπό τό ύπεριώδες φώς, μέ άποτέλεσμα νά άλλάζουν 

χρώμα ή νά ρηγματοΰνται ή νά προκαλοϋν άποκολλήσεις.
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5. Δέν γνωρίζουμε τή συμπεριφορά γηράνσεώς τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτε
ρο των 15-20 χρόνων.

6. Βρήκαμε στην έπιφάνειά τους, σέ πειράματα μέ έπιτάχυνση, γύψο.
7 Ή συμπεριφορά τού σύνθετου υλικού, πού σχηματίζεται μετά τήν κατεργασία προς 

έπικάλυψη, προβλέπεται πολύ πιό δύσκολα άπό τή συμπεριφορά τού φυσικού μαρμάρου.
Γιά τούς λόγους αυτούς προτείνουμε, είτε προσωρινό κλιματισμό έπί τόπου των Καρυα

τιδών, μέ κυκλοφορία άζώτου, είτε τή μεταφορά τους σ’ ένα χώρο τού Μουσείου, κλι
ματιζόμενο μέ τόν ίδιο τρόπο.

Στό μεταξύ, καταπολεμούμε τή ρύπανση. ’Απαγορεύτηκε ήδη γιά όλη τήν ’Αθήνα ή 
χρησιμοποίηση μαζούτ μέ 3,5% θείο γιά τή βιομηχανία καί γιά τήν κεντρική θέρμανση 
καί επιτρέπεται μόνο ή χρήση ντήζελ μέ 1 % θείο.

’Επίσης προτείνουμε, σέ μιά ζώνη γύρω άπό τήν ’Ακρόπολη, όπως καί στά καινούργια 
σπίτια πού κτίζονται, νά έπιτραπεί ή χρησιμοποίηση γιά τήν κεντρική θέρμανση μόνο 
ηλεκτρικής ή καί ήλιακής ενέργειας. ’Ανακοινώθηκε επίσης ή μεταφορά τού έργο- 
στασίου φωταερίου.

’Απαγορεύτηκε στά αύτοκίνητα νά ανεβαίνουν στήν ’Ακρόπολη καί προτείνουμε, νά 
απαγορευτεί στήν ίδια ζώνη ή κυκλοφορία αύτοκινήτων μέ καύσιμα καί νά άντικαταστα- 
θοΰν μέ τρόλλεϋ καί μέ ηλεκτρικά αύτοκίνητα, σάν αύτά πού χρησιμοποιούνται στά 
αεροδρόμια.

"Ολα αύτά θά δώσουν καιρό στή διεθνή επιστήμη νά βρει μιά κατάλληλη μέθοδο 
προστασίας. Τότε τά αύθεντικά άγάλματα θά έπιστρέψουν στις θέσεις τους. Τό ίδιο θά 
γίνει, αν έπιτευχθεΐ κατάλληλη έλάττωση τής ρυπάνσεως τής ατμόσφαιρας.

"Ενα άλλο πρόβλημα είναι ή προσβολή των μαρμάρων άπό βακτηρίδια. ’Ιταλοί ειδι
κοί πήραν δείγματα άπό τά άγάλματα τού Κέκροπος, τής Καλλιρρόης καί άπό στύλους 
τούς Παρθενώνος. Σάς δίνω μερικά άποτελέσματα.

Τά άγάλματα έχουν μολυνθεΐ άπό ενα συνολικό αριθμό βακτηριδίων 50.000- 80.000 
κατά γραμμάριο, ένώ οί κολώνες περιέχουν ενα μεγαλύτερο άριθμό 2.000.000 - 7.000.000 
κατά γραμμάριο. Τά είδη των βακτηριδίων είναι θειοβακτήρια, πού οξειδώνουν τό θείο, 
μυκητική μικροχλωρίδα καί μικροχλωρίδα ζυμώσεως. Οί ειδικοί προτείνουν δοκιμές 
μέ άντιβιοτικό χλωριοϋχο ϊσοθειαζολινόνη, πού έδειξε μιά άντιβακτηριακή δράση 
πολύ πιό έντονη άπό όποιοδήποτε άλλο άντιβιοτικό, πού δοκιμάστηκε.

Αύτό τό αντιβιοτικό έχει τό προτέρημα νά διαλύεται στήν άκετόνη. "Ετσι, ή έφαρμο- 
γή του δέν θά καταστρέψει τά στρώματα γύψου, πού άναφέρθηκαν προηγουμένως.

Πάνω σ’ όλα αύτά τά θέματα θά γίνει συζήτηση μεταξύ των προσκληθέντων ειδικών 
αύριο τό πρωί καί τό άπόγευμα.

Στατική ’Ανάλυση — Συμπέρασματα

Τού Καθ. Σ. Άγγελίδη καί τής Όμάδας τών Πολιτικών Μηχανικών Κ. Ζάμπα, Μ. 
Ίωαννίδου καί Δ. Μονοκρούσου.

'Η ανάλυση τής στατικής λειτουργίας τού Έρεχθείου καί ή στατική μελέτη τών προ-
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τεινόμενων λύσεων έγινε άπό ομάδα πολιτικών μηχανικών, πού περιλαμβάνει έκτος από 
τόν ύποφαινόμενο τούς πολιτικούς μηχανικούς Κ. Ζάμπα, Μ. Ίωαννίδου, Δ. Μονο- 
κροϋσο.

Άπό τά στοιχεία πού διαθέτουμε (τό βιβλίο τού G. Stevens γιά τό Έρέχθειο, σχέδια 
του ίδιου καί παρατηρήσεις έπί τόπου) διαπιστώθηκε, ότι ή στατική λειτουργία του μνη
μείου στήν άρχαιότητα ήταν άπλή. Τά φορτία, πού είναι κατά κύριο λόγο τά ίδια βάρη 
τών στοιχείων τής κατασκευής, μεταφέρονταν μέσω τών φερόντων στοιχείων στό έδα
φος. Οί φορείς ήσαν πάντοτε ίσοστατικοί καί οί διατομές, πού είναι πολύ μεγάλες σέ 
σχέση μέ τά φορτία, έξασφαλίζουν έναν άρκετά μεγάλο συντελεστή άσφαλείας. Σήμερα, 
μετά τις καταστροφές καί τις έπεμβάσεις, ή στατική λειτουργία του μνημείου έχει αλ
λάξει. Τά φορτία σέ άρκετές περιπτώσεις είναι μειωμένα αλλά καί οί διατομές είναι ση
μαντικά έξασθενημένες. Οί έδράσεις, πού άρχικά γίνονταν μέ έναπόθεση τοϋ ένός μέ
λους πάνω στό άλλο, έχουν γίνει μέ τήν καταστροφή τών έπιφανειών έδράσεως σημεια
κές ή έχουν τοποθετηθεί κονιάματα καί σιδερένιες ένισχύσεις στούς αρμούς. Πολλοί 
φορείς άπό ίσοστατικοί έχουν μεταβληθεΐ σέ ύπερστατικούς, μέ άποτέλεσμα ή καταπό- 
νησή τους νά είναι διαφορετική άπό τήν άρχική.

Οί μεγαλύτερες άναστηλωτικές έργασίες στό Έρέχθειο έγιναν κατά τή διάρκεια τών 
έτών 1902 - 1908 άπό τόν Ν. Μπαλάνο. Τά στατικά προβλήματα, πού έχουμε νά άντιμε- 
τωπίσουμε σήμερα σέ σχέση μέ τις αναστηλώσεις αυτές είναι:

1) Τό πρόβλημα τής όξειδώσεως τών σιδερένιων ένισχύσεων καί συνδέσμων, πού χρη
σιμοποιήθηκαν. Ό σίδηρος, όπως είναι γνωστό, όπου είχε χρησιμοποιηθεί άπό τούς 
άρχαίους είχε μολυβδοχοηθεϊ γιά νά αποφευχθεί ή οξείδωσή του. Οί ένισχύσεις όμως 
τών άναστηλώσεων του Ν. Μπαλάνου δέν έξασφαλίστηκαν συστηματικά έναντι όξει- 
δώσεως, πράγμα πού είχε σάν άποτέλεσμα τή διόγκωσή τους καί τή δημιουργία ρηγμα- 
τώσεων στά μάρμαρα. "Ετσι, οί ένισχύσεις πού τοποθετήθηκαν, άντί νά αύξήσουν τήν 
αντοχή τών μνημείων, δημιουργούν άμεσο κίνδυνο γιά ολόκληρα τμήματά τους.

2) Τό πρόβλημα τής έπάρκειας τών ένισχύσεων. ’Από τά στοιχεία, πού διαθέτουμε γιά 
τις άναστηλώσεις τού Ν. Μπαλάνου (ή έκθεση τού Μπαλάνου, φωτογραφίες, άρχεΐο) 
συμπεραίνουμε, ότι δέν είχαν γίνει στατικοί υπολογισμοί κατά τήν τοποθέτηση τών σι- 
δηροπλισμών. Οί στατικοί ύπολογισμοί, πού έγιναν σήμερα, έλαβαν ύπόψη τις αλλοιώ
σεις, πού έχουν ύποστεϊ ένδεχόμενα κατά τή διάρκεια τών 75 χρόνων, πού βρίσκονται 
έκεΐ.

Τά φορτία, όπως άναφέρθηκε παραπάνω, είναι κατά κύριο λόγο τά ίδια βάρη τών στοι
χείων τής κατασκευής. Στούς στατικούς έλέγχους έχουν ληφθεϊ ύπόψη τό φορτίο τού 
χιονιού καί οί οριζόντιες φορτίσεις τού σεισμού καί τού ανέμου. Γιά τούς ύπολογισμούς 
χρησιμοποιήθηκαν οί τύποι τής κάμψεως γραμμικών φορέων, γιατί αν καί οί μαρμάρι
νοι φορείς έχουν μεγάλα ύψη, έντούτοις παραμένουν γραμμικοί.

Τά άποτελέσματα τών στατικών έλέγχων έκτιμήθηκαν ποιοτικά σέ σχέση μέ τις έπί 
τόπου παρατηρήσεις καί διαπιστώθηκε, ότι οί στατικοί κίνδυνοι στό Έρέχθειο προέρ
χονται:

α) Άπό τήν οξείδωση τών σιδερένιων ένισχύσεων, πού έχει προχωρήσει άρκετά καί 
έξελίσσεται ραγδαία. Έξαιτίας τής οξείδωσης οί σιδερένιοι σύνδεσμοι καί τά άλλα συν
δετικά στοιχεία, πού βρίσκονται μέσα στό μνημείο, έχουν διογκωθεί σέ τέτοιο βαθμό, 
ώστε νά έχουμε διάρρηξη τού μαρμάρου, ανύψωση δομικών στοιχείων, αποκόλληση καί
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πτώση μαρμάρινων τμημάτων. Επιπλέον, ή διόγκωση των συνδέσμων έχει δημιουργή
σει οριζόντιες ρωγμές στά κονιάματα, πού φράζουν τούς άρμούς.

β) ’Από τήν μείωση των συντελεστών ασφαλείας των φορέων, έξαιτίας τής σημερινής 
στατικής λειτουργίας των μελών του μνημείου καί των μετακινήσεων πού έχουν γίνει. 

Γίνεται φανερό, ότι τά προβλήματα αύτά έχουν άνάγκη άμεσης έπιλύσεως.

Νότιος τοίχος

Ή αρχική στατική λειτουργία τού νοτίου τοίχου ήταν διαφορετική άπό τή σημερινή. 
Τό μεγάλο πάχος του, ό έγκάρσιος τοίχος, ή στέγη, ή νοτιοανατολική παραστάδα, τά 
δάπεδα εξασφάλιζαν μεγάλη ευστάθεια στον τοίχο έναντι οριζοντίων φορτίσεων.

Σήμερα, ή μορφή καί ό τρόπος στηρίξεως τού τοίχου έχουν αλλάξει. Μεγάλο τμήμα 
τής εσωτερικής πλευράς τών λιθοπλίνθων έχει καταστραφεί, μέ αποτέλεσμα ή εδραση 
τών δόμων νά είναι ελλιπής. Οί περισσότεροι σύνδεσμοι καί γόμφοι τού τοίχου λείπουν, 
ενώ όσοι υπάρχουν έχουν οξειδωθεί καί διογκωθεί. 'Η στέγη, ό αρχαίος έγκάρσιος τοί
χος καί ό ανατολικός τοίχος τού σηκού λείπουν. Επιπλέον, άπό τις μετρήσεις έχει προ
κόψει, ότι ό νότιος τοίχος παρουσιάζει μία απόκλιση προς τό εσωτερικό τού μνημείου, 
πού φθάνει τά 6 έκ.

Γιά τούς στατικούς ελέγχους θεωρήθηκε, ότι ό νότιος τοίχος λειτουργεί σάν κατακό- 
ρυφος πρόβολος, πακτωμένος στό έδαφος, χωρίς νά συνεργάζεται μέ τό υπόλοιπο μνη
μείο παρά μόνο μέ τήν πρόσταση τών Κορών. Έγινε παραδεκτή μία ομοιόμορφη δια- 
τομή λιθοπλίνθων, πού πλησιάζει άρκετά τήν πραγματικότητα. Ή ευστάθεια τού τοίχου 
έναντι οριζοντίων φορτίσεων (σεισμού καί άνέμου) έξετάστηκε γιά δύο διαφορετικές 
περιπτώσεις: τήν περίπτωση, πού τά κονιάματα στούς άρμούς τών λιθοπλίνθων άναλαμ- 
βάνουν έφελκυστικές τάσεις καί τήν περίπτωση, πού τά κονιάματα δέν άναλαμβάνουν 
έφελκυστικές τάσεις. Καί στις δύο περιπτώσεις άποδείχτηκε, ότι ό συντελεστής άσφα- 
λείας έναντι ανατροπής είναι σημαντικά μειωμένος άπό τον 5ο δόμο καί κάτω. "Ομοια 
καί έναντι έπιτρεπόμενων τάσεων ή κατάσταση τού νοτίου τοίχου άπό τόν 5ο δόμο καί 
κάτω είναι έπισφαλής.

Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι ό νότιος τοίχος παρουσιάζει κίνδυνο ανατροπής άπό ορι
ζόντιες φορτίσεις, πού έντοπίζεται στούς ανώτερους δόμους. Γιά τήν άντιμετώπιση αύ- 
τού τού προβλήματος διερευνήθηκαν διάφορες έναλλακτικές λύσεις. Ή λύση, πού προ- 
τείνεται, έγινε μέ κριτήριο τήν άσφάλεια τού τοίχου έναντι οριζοντίων φορτίων, τήν 
αισθητική έμφάνιση τού τοίχου καί τήν έλαχιστοποίηση τών έπεμβάσεων πάνω στό 
αρχαίο υλικό. Προβλέπεται ή συμπλήρωση τού ορθοστάτη μέ νέο μάρμαρο, ώστε νά 
εξασφαλίζεται ή άσφαλής εδραση τών δόμων. Γιά τήν άποκατάσταση τής εύσταθείας 
τών δόμων 5 ως 11 προβλέπεται:

α) Αύξηση τού πάχους σέ σημαντικό αριθμό λιθοπλίνθων, μέ συμπλήρωση μέ νέο 
μάρμαρο, μέ αποτέλεσμα τή δημιουργία ,τής αρχικής έπιφανείας έδράσεως.

β) "Αρση τής κατακόρυφης άποκλίσεως τού τοίχου.
γ) ’Αντικατάσταση όλων τών σιδερένιων στοιχείων (συνδέσμων, γόμφων, ράβδων 

συνδέσεως) άπό ανοξείδωτο μέταλλο (τιτάνιο).
Ό αριθμός τών δόμων, πού θά συμπληρωθούν, καθορίζεται μέ κριτήρια άρχαιολογικά 

καί άρχιτεκτονικά. 'Οπωσδήποτε όμως γιά κάθε έναλλακτική λύση θά έλέγχεται ή στα

23



τική επάρκεια του τοίχου. Προβλέπεται έπίσης νά συμπληρωθεί ένα τμήμα του αρχαίου 
εγκάρσιου τοίχου, πού θά αυξάνει την άκαμψία τοϋ τοίχου σέ οριζόντιες φορτίσεις.

Δυτικός τοίχος

Τό κατώτερο τμήμα τοϋ δυτικοϋ τοίχου, κάτω άπό τή βάση των ήμικιόνων, δέν έχει 
ύποστεΐ σημαντικές φθορές καί έτσι λειτουργεί σάν βάθρο γιά τό ανώτερο τμήμα τοϋ 
τοίχου, πού παρουσιάζει ειδικά προβλήματα. Τό ανώτερο τμήμα τοϋ τοίχου, πού ανα
στηλώθηκε άπό τον Ν. Μπαλάνο, έχει έκτεταμένες σιδερένιες ένισχύσεις. ’Αρκετοί 
λιθόπλινθοι αποτελούνται άπό πολλά μαρμάρινα κομμάτια, συνδεδεμένα μεταξύ τους, 
ένώ έχουν τοποθετηθεί αρκετές οριζόντιες ένισχύσεις στούς αρμούς των δόμων, μέ σκο
πό νά αύξήσουν τήν άκαμψία τοϋ τοίχου σέ οριζόντια φορτία.

Σάν άποτέλεσμα ή οξείδωση έχει σπάσει αρκετά κονιάματα καί μαρμάρινα μέλη τοϋ 
τοίχου.

Άπό όσα έχουν λεχθεί γίνεται φανερό, ότι δέν είναι εύκολο νά καθοριστεί μέ ακρί
βεια ή στατική λειτουργία τοϋ τοίχου. Οί στατικοί έλεγχοι, πού έγιναν, είχαν σάν προϋ
πόθεση, ότι ό τοίχος είναι πακτωμένος στή βορειοδυτική γωνία, άφοϋ έχει ισχυρή σύν
δεση μέ τό βόρειο τοίχο. ’Επίσης έγινε δεκτό, ότι τό κατώτερο τμήμα τοϋ τοίχου, λόγω 
τοϋ μεγάλου πάχους του, λειτουργεί σάν πάκτωση. Στούς ύπολογισμούς δέν ήταν δυνα
τό νά ληφθεΐ ύπόψη πόσο έχουν οξειδωθεί οί σύνδεσμοι. ’Επιπλέον, τά κονιάματα των 
άρμών είναι έντονα ρηγματωμένα, ώστε δέν παραλαμβάνουν έφελκυστικές τάσεις. "Ε
τσι μποροϋμε νά συμπεράνουμε, ότι παρά τό ότι ό υπολογισμός δέν έδωσε δυσμενή άπο- 
τελέσματα ή κατάσταση τοϋ Δ. τοίχου είναι αρκετά επισφαλής σέ οριζόντιες φορτίσεις.

Γιά τήν έξασφάλιση τής εύστάθειας τοϋ τοίχου, θά πρέπει νά άποσυναρμολογηθεΐ ό 
τοίχος μέχρι τό ϋψος τής βάσεως των ήμικιόνων. Κατά τήν άναστήλωση τοϋ τοίχου 
προτείνεται:

1. Νά άντικατασταθοΰν όλα τά σιδερένια στοιχεία (σύνδεσμοι, γόμφοι, συνδετικές 
ράβδοι των άναστηλώσεων Μπαλάνου) μέ νέα άπό άνοξείδωτο μέταλλο (τιτάνιο).

2. Νά άποκατασταθεΐ τό άρχικό πάχος των λιθοπλίνθων, μέ τή συμπλήρωσή τους μέ 
νέο μάρμαρο.

3. Νά άποκατασταθει ή στατική λειτουργία των 4 ήμικιόνων, μέ έπανασυγκόλληση των 
επί μέρους κομματιών, ώστε νά αύξηθεϊ ή εύστάθεια τοϋ τοίχου σέ οριζόντιες φορτί
σεις.

Ειδικό πρόβλημα γιά τόν Δ. τοίχο παρουσιάζει ή δοκός Α, πού αναλαμβάνει μεγάλο 
μέρος των φορτίων τοϋ τοίχου. Στά δύο άκρα της στηρίζεται σέ δόμους τοϋ δυτικοϋ τοί
χου, καί στό μέσο της σέ χυτοσιδερένια κολώνα κάτω άπό αντίστοιχο ρήγμα της. Οί 
τάσεις, πού βρέθηκαν στή δοκό Α, είναι άρκετά μικρές, καί ή εύστάθειά της είναι έπαρ- 
κής.

Πρόσταση Κορών

Ή στατική λειτουργία τής προστάσεως των Κορών στήν άρχαιότητα ήταν ή εξής : 
Οί τέσσερες φατνωματικές πλάκες τής οροφής έδράζονταν στό νότιο τοϊτο καί στά έπι- 
στύλια τής προστάσεως. Τά έπιστύλια παρελάμβαναν τά φορτία τής οροφής καί τά με
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τέφεραν στις Κόρες. Τά φορτία αντίστοιχα μέσω των Κορών μεταφέρονταν στό βάθρο, 
στά θεμέλια καί τέλος στό βράχο.

Μετά τήν άναστήλωση του Ν. Μπαλάνου, ή στατική λειτουργία τής προστάσεως 
άλλαξε. Τά φορτία των πλακών τής οροφής παραλαμβάνονται από σιδηροδοκούς, σέ 
διάταξη οριζοντίου Π, τοποθετημένες σέ έσοχή, πού λαξεύθηκε από τον Μπαλάνο στην 
έπάνω παρειά τών επιστυλίων. Ή σιδερένια αύτή στεφάνη, όπως φαίνεται καί στις φω
τογραφίες 41,42 τής «Μελέτης», άποτελεΐται άπό διπλή σειρά σιδηροδοκών ΝΡΙ 160 στή 
νότια πλευρά τής προστάσεως καί απλή σειρά ΝΡΙ 160στήνάνατολική καί δυτική πλευ
ρά. Ή στεφάνη αύτή, άπό τήν όποια είναι άναρτημένα τά επιστύλια, στηρίζεται στή 
νότια πλευρά σέ 3 σιδερένιους στύλους, πού μεταφέρουν τά φορτία τους στό βάθρο. Μ’ 
αύτό τόν τρόπο προσπάθησε ό Μπαλάνος νά υλοποιήσει τήν πρόθεσή του, δηλ. να μή 
παραλαμβάνουν τά άγάλματα τών Κορών φορτία.

Οί στατικοί έλεγχοι, πού έγιναν στή σιδερένια στεφάνη, έδειξαν, οτι στά πλαϊνά σκέ
λη της, πάνω άπό τις Κόρες, έπρεπε νά υπάρχει σημαντική υποχώρηση τής στεφάνης. 
Επειδή τέτοια ύποχώρηση δέν παρατηρεΐται, άφοΰ άλλωστε παρεμποδίζεται άπό τις 
Κόρες, συμπεραίνεται ότι θά πρέπει, κατά τούς υπολογισμούς, οί Καρυάτιδες νά παρα
λαμβάνουν φορτία τής τάξεως τών 1000 Κρ. Άφ’ ετέρου άπό τούς σιδερένιους στύλους 
τής νότιας όψης οί δύο ακραίοι φορτίζονται πολύ περισσότερο σέ σχέση μέ τό μεσαίο. 
"Ετσι δικαιολογείται ή έντονη ρηγμάτωση του βάθρου κάτω άπό τούς δύο άκραίους 
στύλους.

Γιά τήν αποκατάσταση τής προστάσεως τών Κορών προτείνεται ή άντικατάσταση 
του σιδερένιου φορέα τών επιστυλίων καί ή άπαλλαγή τών Κορών καί του βάθρου άπό 
μεγάλα συγκεντρωμένα φορτία.

Ή άντικατάσταση τού σιδερένιου φορέα θά γίνει άπό άλλο, μορφής Π, άπό άνοξεί- 
δωτο μέταλλο (τιτάνιο). Οί έξωτερικές διαστάσεις θά παραμείνουν άμετάβλητες, στό 
βαθμό πού επιτρέπει ή αύλακα πού δημιούργησε ό Ν. Μπαλάνος, ώστε νά άποφευχθεΐ 
κάθε παραπέρα άπολάξευση τών επιστυλίων. Σάν μορφή τού φορέα εκλέγεται ή κλειστή 
όρθογωνική διατομή, ώστε νά έχει δυνατότητα παραλαβής καί ροπών στρέψεως. Ή 
στεφάνη θά στηρίζεται στό νότιο τοίχο καί οπωσδήποτε όχι σέ γνήσιες Κόρες. Γιά τό 
σκοπό αύτό μελετήθηκαν 4 εναλλακτικές λύσεις άπό στατική άποψη. Σέ όλες τις εναλ
λακτικές λύσεις έπιδιώχτηκε, νά μή φορτίζονται οί Κόρες άπό τήν κάμψη τής σιδερέ
νιας στεφάνης. Έτσι προτάθηκε, ό άξονας τής στεφάνης νά έχει μορφή ακριβώς άντί- 
θετη άπό αύτήν, πού θά αποκτούσε ή στεφάνη άπό τά φορτία, ώστε τελικά νά είναι με
τά τήν κάμψη της εντελώς οριζόντια. Γιά τή διερεύνηση τών βελών κάμψεως τής σιδε
ρένιας στεφάνης κατασκευάζεται μοντέλλο τής προστάσεως, σέ φυσική κλίμακα, άπό 
σκυρόδεμα καί χάλυβα St. 42. Τά βέλη κάμψεως έχουν έκτιμηθεΐ, μέ υπολογισμούς πού 
έγιναν μέ τή βοήθεια ήλεκτρονικών ύπολογιστών, καί μέ τό μοντέλλο θά έπιβεβαιωθοϋν.

Οί συνθήκες πού καθορίζουν τις 4 εναλλακτικές λύσεις είναι:
Ιη Ε.Λ. Ό φέρων οργανισμός τής οροφής είναι οριζόντιο πλαίσιο μορφής Π. Τό 

πλαίσιο στηρίζεται σέ δύο θέσεις τού νοτίου τοίχου καί πάνω στό άντίγραφο τής Κόρης 
τού Βρεττανικοϋ Μουσείου. Τό μεγαλύτερο βέλος κάμψεως στήν περίπτωση αύτή είναι 
12 έκ. περίπου, σημαντικά μεγάλο. Διευκρινίζεται, ότι στή λύση αυτή προβλέπεται εν
σωμάτωση μέσα στήν Κόρη μεταλλικού υποστυλώματος, μέ διαμόρφωση μεγάλου πέλ
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ματος στό κάτω άκρο, ώστε τό φορτίο νά μή συγκεντρώνεται σέ μικρή επιφάνεια στο 
βάθρο.

2η Ε.Λ. Ό φέρων οργανισμός άποτελειται άπό μεταλλική στεφάνη, πού στηρίζεται 
στό νότιο τοίχο καί σέ όλες τις Κόρες. Ή λύση αύτή είναι σημαντικά πλεονεκτική 
άπό άποψη βελών (μεγαλύτερο βέλος 8,5 χιλ.) άλλά δέν έξασφαλίζεται ή άντιστρεψι- 
μότητα.

3η Ε.Λ. Ό μεταλλικός φορέας μορφής οριζόντιου Π στηρίζεται στό νότιο τοίχο καί 
σέ δύο Κόρες: στό άντίγραφο τής Κόρης του Βρεττανικοϋ Μουσείου καί στήν έσωτε- 
ρική Κόρη τής ανατολικής πλευράς. Ή λύση αύτή είναι πλεονεκτικότερη άπό τήν 1η, 
γιατί τά φορτία μοιράζονται σέ δύο Κόρες καί τά βέλη κάμψεως είναι σημαντικά μι
κρότερα. (Μεγαλύτερο βέλος κάμψεως: 4,11 έκ.).

4η Ε.Λ. Ό φέρων οργανισμός μορφής οριζόντιου Π στηρίζεται στό νότιο τοίχο καί 
σέ τρεις μεταλλικές κολώνες, στήν πρόσθια όψη τής προστάσεως (υπάρχουν καί σήμερα). 
'Η μορφή αύτή τοΰ φορέα δέν εξασφαλίζει κανένα πλεονέκτημα σέ σχέση μέ τις άλλες. 
Ό ύπολογισμός τής ελαστικής γραμμής έδειξε, ότι, ενώ στή νότια πλευρά του έχει σχε
τικά μικρά βέλη κάμψεως, στό ανατολικό καί δυτικό τμήμα τά βέλη κάμψεως είναι ση
μαντικά μεγάλα.

Μειονέκτημα αύτής τής λύσεως είναι ή καταπόνηση του βάθρου άπό τά συγκεντρω
μένα φορτία των στύλων, πράγμα πού, όπως άναφέρθηκε παραπάνω, συμβαίνει καί σή
μερα γιά τούς δύο άκραίους στύλους, μέ αποτέλεσμα τή ρηγμάτωση τού βάθρου.

’Ανατολική πρόσταση

’Λρχικά ή ανατολική πρόσταση περιελάμβανε τούς εξι κίονες, τά επιστύλια, τό θριγκό 
καί παρελάμβανε μέρος τών φορτίων τής στέγης. Ήταν ισχυρά συνδεδεμένη μέ τούς 
τοίχους βόρειο καί νότιο. Σήμερα ή σύνδεση αύτή δέν πραγματοποιείται, άφοϋ όλη ή 
βορειοανατολική γωνία είναι κατεστραμμένη καί ή νοτιοανατολική ελλιπής.

Στούς υπολογισμούς θεωρήθηκε, ότι τό σύστημα κίονες-θριγκός απλώς εδράζεται στό 
έδαφος. Άπό τόν έλεγχο σέ άνεμοπίεση έχει προκύψει, ότι ό συντελεστής ασφαλείας 
έναντι ανατροπής είναι αρκετά μικρός, καί έπομένως ή κατάσταση τής άνατολικής προ
στάσεως είναι επισφαλής γιά όριζόντιες φορτίσεις. Ό κίνδυνος άνατροπής θά άντιμε- 
τωπιστεί μέ τή συμπλήρωση τής βορειοανατολικής γωνίας.

"Ετσι θά άποκατασταθεί ή σύνδεση τής βόρειας μέ τήν ανατολική πλευρά του Έρε- 
χθείου.

’Αρχαιολογικό — ’Αρχιτεκτονικό Μέρος τής Μελέτης *

Τοΰ Καθ. X. Μπούρα καί τής ομάδας άρχιτεκτόνων-άρχαιολόγων: Ά. Λαζαρίδου. 
Φ. Μαλλούχου, Ή. Μουτόπουλου, Ά. Παπανικολάου καί Λ. Τζάκου.

Πριν άπό τήν εισήγηση διαβάστηκε τό τμήμα τής «Μελέτης Άποκαταστάσεως τοΰ 
Έρεχθείου», πού άναφέρεται στις γενικές αρχές τής προγραμματιζόμενης έπεμβάσεως3.

* Σέ μέρος τής αρχιτεκτονικής άναλύσεως συνεργάστηκε καί ό Μ. Κορρές.
3. «Μελέτη Άποκαταστάσεως του Έρεχθείου», ’Αθήνα 1977 σ. 3-5.
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΕΧΘΕΙΟ

Αποτελεί κοινό τόπο, ότι κάθε έπέμβαση ατά ιστορικά μνημεία είναι μιά ενέργεια 
άμφιλεγόμενη, την οποία ή εύαίσθητη κοινή γνώμη αντιμετωπίζει μέ κριτική διάθεση 
καί όχι σπάνια μέ δυσπιστία. Ή άντίδραση γίνεται περισσότερο ζωηρή όταν, (όπως 
στήν περίπτωση του Ερεχθείου) τό μνημείο είναι πολύ γνωστό καί παρουσιάζει μεγάλη 
ιστορική καί καλλιτεχνική άξια. Προκειμένου οί λύσεις πού προτείνονται στή μελέτη 
(καί κατ επέκταση, ή προγραμματιζόμενη δραστική έπέμβαση) νά γίνουν εύρύτερα 
αποδεκτές, στά πλαίσια μιας σύγχρονης ιδεολογίας συντηρήσεως, αλλά καί νά συμφωνή
σουν μέ τήν έπιστημονική δεοντολογία γιά τά κλασσικά μνημεία, προκύπτει ή ανάγκη 
οχι μόνον γιά διεξοδική προκαταρκτική ερευνά άλλά καί γιά άντικειμενικοποίηση τής 
διαδικασίας λήψεως των έπιμέρους αποφάσεων, ύπαγωγή δηλαδή σέ γενικά αποδεκτές 
αρχές.

Ετσι, αν καί ή τυφλή καί απόλυτη τήρηση άρχών στήν άναστήλωση καί τή μετα
χείριση των μνημείων φαίνεται ότι εχει κάπως ξεπεραστεΐ, καί ότι είναι αποδεκτές σή
μερα ορισμένες ελευθερίες, ή ξεχωριστή προσωπικότητα καί ή άξια του Ερεχθείου 
επιβάλλει ενα προκαταρκτικό προβληματισμό, τελείως ιδιαίτερο. Διατυπώνονται λοι
πόν, στό πρώτο αυτό εισαγωγικό κείμενο, οί γενικές άρχές, οί όποιες τηρήθηκαν στή με
λέτη καί πρυτανεύουν στις προτάσεις. Οί περισσότερες άπό αύτές είναι οί άρχές τού 
διεθνώς αναγνωριζόμενου Χάρτη τής Βενετίας, πού προήλθαν άπό κοινή συμφωνία πριν 
δεκατρία χρόνια.

Πριν άπ’ όλα θά πρέπει νά διευκρινισθεΐ, ότι ή έπέμβαση στό Έρέχθειο είναι αναπό
φευκτη. Όπως θά φανεί άπό τήν ανάλυση πού άκολουθεί, ό σοβαρότερος κίνδυνος γιά 
τήν ακεραιότητα καί τήν ευστάθεια τού μνημείου βρίσκεται στήν ταχύτατη οξείδωση 
τών μεταλλικών στοιχείων, τά όποια ενσωματώθηκαν στά άρχαϊα μέλη τού ναού, κατά 
τις αναστηλώσεις τού Μπαλάνου, πριν άπό έβδομήντα χρόνια. Τήν αφαίρεσή τους, καί 
κατά συνέπεια, τή διάλυση τού ναού δέν είναι δυνατό νά άποφύγουμε κατά κανένα τρό
πο, έστω καί αν έπιλύσουμε τό δεύτερο μεγάλο πρόβλημα (τής διαβρώσεως τών μαρμά
ρων άπό τό διοξείδιο τού θείου καί τού άνθρακος) καθαρίζοντας αποτελεσματικά τήν 
ατμόσφαιρα τών ’Αθηνών.

Τό γεγονός, ότι ή έπέμβαση είναι έξαναγκασμένη, καί μάλιστα έπείγουσα, περιορίζει 
κατά πολύ τις έπιλογές τών μελετητών. Καί ναι μέν ή φύση τής δομής τού μνημείου 
(κτίσιμο έν ξηρώ έξ ολοκλήρου άπό μάρμαρο, μέ τέλεια έφαρμογή τών άνεξαρτήτων 
μελών) διευκολύνει τή διάλυση καί τήν ανασύνθεσή του, τά μειονεκτήματα όμως άπό 
τήν ταλαιπωρία πού θά ύποστεϊ κάθε γλυφή καί κάθε έπιφάνεια έξ αιτίας τής δραστικής 
παρεμβάσεως, δέν παύουν οπωσδήποτε νά υπάρχουν.

Τό άρθρο 2 τού Χάρτη τής Βενετίας, επιβάλλει «τήν συνεργασία όλων τών έπιστημών 
καί όλων τών τεχνών, πού μπορούν νά συνεισφέρουν στή μελέτη καί τή διάσωση τής 
μνημειακής κληρονομιάς». Ή έπιταγή αύτή καλύπτεται άπό τήν έπιστημονική πολυμέ- 
ρεια τών μελών, τόσο τής Όμάδος ’Εργασίας όσο καί τού τεχνικού γραφείου συντη ρή
σεως τών μνημείων τής Άκροπόλεως καί τών συνεργατών του.

Τό άρθρο 8 τού Χάρτη άναφέρεται σέ ενα άπό τά πιό δυσχερή προβλήματα τού ’Ε
ρεχθείου: «Τά γλυπτικά, ζωγραφικά ή διακοσμητικά στοιχεία, πού είναι άναπόσπαστα
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δεμένα μέ τό μνημείο, δεν μπορούν νά διαχωριστούν, παρά μόνο αν τό μέτρο αύτό είναι 
ή μοναδική διέξοδος γιά νά έξασφαλιστεΐ ή διάσωσή τους». Ή απομάκρυνση των Κα
ρυατιδών, πού περιλαμβάνεται στις προτάσεις, κρίθηκε ότι άποτελεΐ πράγματι τή μο
ναδική διέξοδο γιά τή σωτηρία τους, κάτω τουλάχιστον από τις ίσχύουσες συνθήκες. 
Πιστεύεται πάντως οτι ή άρχή δέν παραβιάζεται, γιατί ή ενέργεια θά είναι προσωρινή. 
Πράγματι, ή μετάθεση των άγαλμάτων των Καρυατιδών στο Μουσείο τής Άκροπόλεως 
προτείνεται μέχρις ότου μειωθεί σέ ικανοποιητικό βαθμό ή ρύπανση τής άτμοσφαίρας 
άπό τό διοξείδιο τοϋ θείου, ένώ παράλληλα εξασφαλίζεται ή δυνατότητα έπανατοπο- 
θετήσεως των αύθεντικων άγαλμάτων στή θέση τους, χωρίς νά άπαιτεΐται νέα, σοβαρή 
επέμβαση στο μνημείο.

Τό θέμα είναι οπωσδήποτε άμφιλεγόμενο. Δημιούργησε καί θά δημιουργήσει άτέρ- 
μονες συζητήσεις. Οί οπαδοί τής «ενδόξου φθοράς», πού πιστεύουν οτι ή άφαίρεση των 
γλυπτών καταστρέφει τήν ιστορική, άρχιτεκτονική καί άρχαιολογική άκεραιότητα 
τοϋ μνημείου, μιλούν ήδη γιά σκηνογραφία άντιγράφων, δικαίωση των παλαιότερων 
λεηλασιών των ναών τής Άκροπόλεως κλπ. Δέν πρέπει νά λησμονηθεί όμως οτι α) Ή 
πρόταση περιορίζεται μόνον στήν άπομάκρυνση των άγαλμάτων των Καρυατιδών καί 
ή παρέμβαση ελαχιστοποιείται β) Ή φύση τοϋ μνημείου, μέ τήν άπόλυτη αύτοτέλεια 
μορφών καί δομικών στοιχείων, εύνοεΐ λύσεις τοϋ είδους αύτοϋ, καί γ) Ή προτεινόμενη 
λύση είναι εύκολα άναστρέψιμη, προσαρμοσμένη άκριβώς στό αίτημα τής προσωρινής 
εφαρμογής της.

Κατά τό άρθρο 9 τοϋ Χάρτη έπιβάλλεται ό σεβασμός προς τήν άρχική ύπόσταση καί 
τά αύθεντικά στοιχεία τοϋ μνημείου. Στις προτεινόμενες λύσεις έπανασυνθέσεως τοϋ 
ναοϋ μετά άπό τήν άφαίρεση τών οξειδωμένων μεταλλικών στοιχείων, πού ύπάρχουν 
σήμερα, προβλέπεται νά μή γίνουν νέες λαξεύσεις στά αύθεντικά μέλη, άλλά νά χρησι
μοποιηθούν, κατά τό δυνατόν, οί παλιές τής άναστηλώσεως Μπαλάνου. Προβλέπεται 
επίσης ή ένταξη καί άλλων, διασπάρτων σήμερα, άρχιτεκτονικών μελών στό μνημείο 
καί λαμβάνεται πρόνοια γιά τήν προστασία κάθε ίχνους καί κάθε λαξεύματος, πού άπο- 
τελει ιστορικό τεκμήριο καί συμβάλλει στήν αύθεντικότητα τοϋ ναοϋ. Τό άρθρο 9 τοϋ 
Χάρτη δέν έπιτρέπει άκόμα τήν άποκατάσταση πέρα άπό τό σημείο, άπό τό όποιο άρχί- 
ζουν νά ύπάρχουν υποθέσεις καί όχι βεβαιότητα άπόλυτη στήν άναπαράσταση. Ένα 
τέτοιο θέμα δέν τίθεται γιά τό Έρέχθειο, στό όποιο όλα τά κτιριολογικά προβλήματα 
έχουν λυθεί άπό παλιά στήν μελέτη Stevens καί επανεξετάσθηκαν, όπου ήταν άναγκαιο, 
στήν παροϋσα.

Τήν προσφυγή στις σύγχρονες τεχνικές, τήν όποια παραγγέλλει τό άρθρο 10 τοϋ Χάρ
τη, καλύπτουν οί προτάσεις γιά τή χρήση τιτανίου στήν άποκατάσταση τοϋ ναοϋ. Οί 
άρνητικές θέσεις τής μελέτης, ως προς τή χρήση συγχρόνων ύλικών γιά τήν επιφανεια
κή προστασία τοϋ μαρμάρου, στηρίζονται σέ διεξοδική καί εξονυχιστική ερευνά πάνω 
στό θέμα.

Τό άρθρο 11 τοϋ Χάρτη, κατά τό όποιο «οί άξιόλογες προσθήκες όλων τών έποχών 
στήν σημερινή υπόσταση ένός μνημείου πρέπει νά γίνουν σεβαστές...» ικανοποιείται 
χωρίς δυσκολία άπό τήν μελέτη. Είναι φανερό, ότι τά οξειδωμένα μεταλλικά στηρίγμα
τα τής άναστηλώσεως Μπαλάνου ή οί οπτόπλινθοι, πού χρησιμοποιήθηκαν άπό τόν 
Πιττάκη σάν υλικό πληρώσεως, δέν μπορούν νά θεωρηθοϋν «άξιόλογες προσθήκες» καί
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νά γίνουν σεβαστά. Τά άρχιτεκτονικά στοιχεία, πού ανήκουν στην παλαιοχριστιανική 
φάση τοϋ Έρεχθείου, διατηρούνται όπως είναι σήμερα.

Ή άρχή,τήν όποια διατυπώνει τό άρθρο 12 του Χάρτη, γίνεται έπίσης σεβαστή από 
τή μελέτη. «Τά στοιχεία τά όποια προορίζονται νά αντικαταστήσουν τμήματα τοϋ μνη
μείου πού έχουν καταστραφεί, πρέπει νά ενσωματώνονται αρμονικά στο σύνολο άλλα 
καί νά διακρίνονται από τά αυθεντικά μέρη, έτσι ώστε νά μήν πλαστογραφοϋνται τά καλ
λιτεχνικά καί τά ιστορικά τεκμήρια τοϋ μνημείου». Πράγματι, τά νέα μέλη, πού θά προσ- 
τεθοΰν, είναι σέ ποσοστό πολύ λίγα σέ σχέση μέ τά αυθεντικά τοϋ μνημείου καί γίνον
ται άπό πεντελικό μάρμαρο, τοϋ όποιου ή άδρή επιφάνεια διαφοροποιείται άπό εκείνη 
των άρχαίων μελών. Τά εκμαγεία, τά όποια θά ενσωματωθούν στό μνημείο, δεν παρουσιά
ζουν μορφολογικές διαφοροποιήσεις άπό τό αυθεντικό μνημείο, (λόγω τής ομοιομόρφου 
φθοράς) άλλά διαφέρουν ώς προς τό υλικό κατασκευής. Ή έξαιρετική εύαισθησία τής 
μορφής τοϋ κλασσικοΰ ναοϋ επιβάλλει πολύ διακριτικές διαφοροποιήσεις των νέων 
στοιχείων, οί όποιες γίνονται άντιληπτές μόνο μέ προσεκτική παρατήρηση. Τό άρθρο 
15, τό όποιο γιά τά μή ζωντανά μνημεία επιτρέπει μόνο τήν άναστήλωση, τήν άνασύν- 
θεση δηλαδή των αύθεντικών μελών, είναι καί πάλι άπό τά πράγματα σεβαστό. Τέλος, 
τό άρθρο 16 τοϋ Χάρτη, τό όποιο επιβάλλει τεκμηρίωση προ τής έπεμβάσεως καί κατά 
τό διάστημα τής εργασίας, τηρήθηκε μέ σχολαστικότητα καί έλπίζεται ότι θά τηρηθεί 
καί στό μέλλον. Ποτέ άλλοτε στήν ιστορία τών Ελληνικών άποκαταστάσεων τών μνη
μείων δεν έγινε τόσο μεθοδική καί άκριβής τεκμηρίωση, δσο στό Έρέχθειο.

Τρεις άκόμα άρχές τηρούνται άπό τις προτάσεις τής μελέτης αύτής:
α) Ή άναστρεψιμότης. 'Η δυνατότης δηλαδή επαναφοράς τοϋ μνημείου στήν κατά

σταση, πού βρίσκεται σήμερα, πριν άπό τήν έπέμβαση. Ή άρχή αύτή, πού προκύπτει εμ
μέσως άπό τις διατάξεις τοϋ Χάρτη τής Βενετίας, τηρείται στήν μελέτη τοϋ Έρεχθείου 
άφ’ ενός μέ τή συστηματική έλαχιστοποίηση τών έπεμβάσεων στά αύθεντικά άρχιτε- 
κτονικά μέλη, καί άφ’ ετέρου μέ τήν σχολαστική μέτρηση καί τεκμηρίωση Γιά τό 
πρώτο προτείνονται ειδικές τεχνικές στά κεφάλαια πού άκολουθοΰν.

'Η άποτυχία τών άναστηλώσεων Μπαλάνου, ό όποιος δεν δίστασε πολλές φορές νά 
άφαιρέσει σημαντική μάζα άρχαίου ύλικοϋ καί νά καταστρέψει επιφάνειες πού είχαν 
προέλθει άπό θραύση, έκανε τούς μελετητές εξαιρετικά προσεκτικούς γιά τήν τήρηση 
τής άρχής αύτής.

β) Ή κατά τό δυνατόν ελάχιστη άλλαγή τής γενικής έμφανίσεως τοϋ άρχαίου ναοϋ. 
Ή συνήθεια καί ή γνώση του Έρεχθείου άπό ένα μεγάλο άριθμό άνθρώπων, διαμορφώ
νουν μιά συλλογική εύαισθησία πού δεν επιτρέπεται νά προσβληθεί. Μέ μόνη έξαίρεση 
τή συμπλήρωση τής άνατολικής κιονοστοιχίας τοϋ ναοϋ καί ένός τμήματος τοϋ βό
ρειου τοίχου, ή γενική έντύπωση άπό τήν εμφάνιση τοϋ Έρεχθείου δέν πρόκειται νά 
άλλάξει.

γ) Ή έπαύξηση τής διδακτικής άξίας τοϋ ερειπίου. Ή μελέτη προσπάθησε νά άντα- 
ποκριθεϊ στό γενικό αίτημα τών «χρήσεων» τών ιστορικών κτιρίων, βλέποντάς το μέ 
τήν εύρύτατη εννοιά του. Οί επισκέπτες τοϋ Έρεχθείου θά πρέπει νά είναι σέ θέση νά 
καταλάβουν τό κτίριο, όσο τό δυνατόν πληρέστερα καί άνετώτερα. Οί προτεινόμενες 
άπό τή μελέτη μικρές άλλαγές (δόμοι βόρειου καί νότιου τοίχου, άνατολική κιονοστοι- 
χία) άποβλέπουν άκριβώς σ’ αύτό, στό μέτρο πού επιτρέπει ό σεβασμός προς όλες τις 
προηγούμενες άρχές.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ — ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Τά συντηρησιακά καί άναστηλωτικά προβλήματα τοϋ Έρεχθείου άνήκουν κυρίως 
σε δύο βασικά συστήματα: στά φυσικοχημικά καί στά γεωμετρικά προβλήματα. Τά τε
λευταία εξειδικεύονται σέ μορφικά, κατασκευαστικά καί στατικά προβλήματα, κατηγο
ρίες πού σέ ένα βαθμό συσχετίζονται καί μέ τό σύστημα των φυσικοχημικών προβλημά
των.

Στήν παρούσα εισήγηση άπομονώνεται τό μέρος των γεωμετρικών προβλημάτων, 
πού εμπίπτει στήν ειδικότητα τοϋ άρχιτέκτον - άναστηλωτή.

Παρουσιάζονται οί πιο βασικές άπό τις προτάσεις έπεμβάσεως, όχι κατά τή σειρά 
προτεραιότητος ή δυνατότητος έφαρμογής τους, άλλά κατά τήν συστηματική επισκόπη
ση τοϋ κτιρίου, δηλαδή κατά τμήματα καί άπό τά ύποκείμενα προς τά ύπερκείμενα μέρη.

Νότιος τοίχος

"Ενα μεγάλο μέρος τοϋ νοτίου τοίχου έχει άναστηλωθεΐ στις άρχές τοϋ αίώνος. Γιά 
πρακτικούς λόγους χρησιμοποιήθηκαν στήν άναστήλωσή του καί λίθοι τοϋ βόρειου 
τοίχου, ένω άλλοι τοποθετήθηκαν ανεστραμμένοι. Οί αρμοί στό άναστηλωμένο μέρος 
περιέχουν κονίαμα, μιά καί ή άκριβής έπαφή των λίθων μετά τήν άναστήλωσή ήταν ανέ
φικτη. Ή οξείδωση άρχαίων καί κυρίως των νέων μεταλλικών συνδέσμων όπως καί οί 
δυσμενείς συνθήκες έδράσεως των λίθων είναι παράγοντες, πού προξένησαν μεγάλο μέ
ρος άπό τις ρηγματώσεις τοϋ τοίχου. Ή αφαίρεση τοϋ άνατολικοΰ εγκάρσιου τοίχου, 
κατά τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους, καί ή καταστροφή τοϋ άνατολικοΰ τοίχου 
στέρησαν τό νότιο τοίχο άπό σημαντικό μέρος τής εύστάθειάς του. Ή εσωτερική πα
ρειά τοϋ τοίχου, μετά τήν πυρκαγιά κατά τήν άρχαιότητα, είναι κατεστραμμένη σέ 
μεγάλη έκταση πάνω άπό τή στάθμη, πού άντιστοιχεΐ στον τρίτο εσωτερικό άναβαθμό 
τής κρηπίδος. "Ετσι σέ μερικές θέσεις σώζεται μόνο τό μισό άπό τό κανονικό πάχος τοϋ 
τοίχου. Μαζί μέ τήν εσωτερική παρειά τοϋ τοίχου χάθηκαν καί οί έδράσεις των άναθυ- 
ρώσεων καί κατά συνέπεια ελαττώθηκε τό ύψος όλων των δόμων προς τό έσωτερικό τοϋ 
κτιρίου. Ή τελευταία αύτή άλλοίωση, σέ συνδυασμό μέ τις άλλες δυσμενείς συνθήκες, 
έπέτρεψε τήν παραμόρφωση τοϋ τοίχου, ό όποιος σήμερα μέ άνομοιόμορφο τρόπο ρέ
πει προς τό έσωτερικό τοϋ κτιρίου καί συμπαρασύρει μαζί του τήν πρόσταση των Κο
ρών, ή όποια, μέ τόν τρόπο αύτό, καταπονείται καί όριζοντίως. Ό κίνδυνος καταρρεύ- 
σεως τοϋ τοίχου λόγω άσταθείας είναι σοβαρός.

Προτάσεις:
Ή έκταση καί ή φύση τών φαινομένων τής φθοράς, όπως άλλωστε ή άνάγκη άποσυν- 

αρμολογήσεως μέρους τής προστάσεως τών Κορών, υπαγορεύουν τήν άποσυναρμολό- 
γηση τοϋ νοτίου τοίχου σάν προϋπόθεση γιά κάθε σωστική ενέργεια. Ή άποσυναρμο- 
λόγηση θά εκταθεί ως τά μέρη τοϋ τοίχου, πού έμειναν μέχρι σήμερα άπολύτως άδια- 
τάρακτα Μία μελέτη τών άτύπων χαρακτηριστικών τών λίθων, πού είναι οί μικροδια- 
κυμάνσεις τών θέσεων τών μεταλλικών στοιχείων, καθώς καί ίχνη δευτέρας χρήσεως ή 
φθοράς, προσδιορίζει τήν ακριβή διάταξη καί σειρά τών λίθων στον τοίχο. "Οσοι λί
θοι προέρχονται άπό τό βόρειο τοίχο θά μεταφερθοΰν σ’ αύτόν, γιά νά βροΰν έκεΐ τήν 
άρχική τους θέση. Λίθοι πού θά λείψουν, μετά τήν άφαίρεση λίθων πού δεν άνήκουν
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στο νότιο τοίχο, θά άντικατασταθοΰν μέ νέα μάρμαρα. Οί λιθόπλινθοι, πού ανήκουν 
στα χαμηλά μέρη τού άπομειωμένου τοίχου, θά συμπληρωθούν μέ νέο μάρμαρο, ώστε νά 
αποκτήσουν πλήρη μορφή καί διαστάσεις. Ή επιλογή των λιθοπλίνθων, πού θά συμπλη
ρωθούν, θά γίνει μέ κριτήρια τή στατική άποτελεσματικότητα των συμπληρώσεων καί 
τή συνθετική-αίσθητική πληρότητα τής έπεμβάσεως, πού θά είναι ορατή στό εσωτερι
κό τού κτιρίου. Στις συμπληρώσεις θά γίνει εφαρμογή λιθόκολλας καί άνοξειδώτων με
τάλλων. Οί σίδηροί σύνδεσμοι καί τά κονιάματα θά άφαιρεθοΰν στό στάδιο τής άποσυν- 
αρμολογήσεως.

Κατά τήν επανασυναρμολόγηση θά γίνει χρήση άνοξειδώτων μετάλλων στις συνδέ
σεις καί τις ένισχύσεις.

Ή άπομάκρυνση τής εσωτερικής οπτοπλινθοδομής, πού ενισχύει εσωτερικά τόν 
τοίχο, ή σημαντική αποκατάσταση τής εσωτερικής παρειάς τού τοίχου μέ μάρμαρο, ή 
άποκατάσταση μικρού μέρους τού ανατολικού εγκαρσίου τοίχου, στή συνάντησή του μέ 
τό νότιο τοίχο γιά στατικούς λόγους, καί τέλος ή συμπλήρωση μέ νέο μάρμαρο σέ 
ορισμένες θέσεις στήν εξωτερική παρειά τού τοίχου, θά συντελέσουν σημαντικά στήν 
αισθητική άποκατάσταση καί ανάδειξη τού τοίχου.

ΝΔ. γωνία — Δυτικός τοίχος
Ή ΝΔ. γωνία τού κτιρίου περιέχει πλήθος ίδιοτύπων κατασκευών, πού σχετίζονται 

μέ τις δεσμεύσεις, πού εθεσε ό τάφος τού Κέκροπος, πού εκτείνεται καί κάτω από τή 
γωνία, καί μέ τις ειδικές κτιριολογικές - λειτουργικές απαιτήσεις στήν περιοχή αύτή. 
Ή ακροβατική στατική λύση, πού δόθηκε τότε, συνίσταται στήν παράλειψη τού θεμε
λίου τής γωνίας καί στή μεταφορά τού συνολικού της βάρους, μέ τή βοήθεια μεγάλης 
καί ισχυρής δοκού, στούς στερεούς τοίχους βορείως καί νοτίως τού τάφου. Ή δοκός 
αύτή, πού αποτελεί μέ τις διαστάσεις καί τή μορφή της συνέχεια τού δυτικού τοίχου, 
είναι σήμερα ρηγματωμένη κοντά στό μέσο της, συγχρόνως παρουσιάζει μετατόπιση 
καί στροφή προς τά κάτω καί προς Δ.

Τή μετατόπιση τής δοκού αύτής ακολουθεί κατά συνέπεια στήν περιοχή αύτή καί ό 
Δ. καί ό Ν. τοίχος μαζί μέ μέρος τής προστάσεως των Κορών.

Ό δυτικός τοίχος παρουσιάζει ούσιαστικά τά ίδια συμπτώματα μέ τό νότιο τοίχο 
σέ όλη του τήν έκταση, έπιπλέον συνοδεύεται ή άναστήλωσή του προς τό εσωτερικό 
τού κτιρίου καί άπό δύο άλλα σοβαρά μειονεκτήματα:

1. σχεδόν πλήρη άπουσία τής μορφολογικής διαρθρώσεώς του (άπό πεσσούς, κυμά
τια κ.λ.π.).

2. κακότεχνη καί άσυνάρτητη παρουσία πλήθους μικρών άποσπασματικών συμπλη
ρώσεων μέ νέα μάρμαρα.

Προτάσεις:
’Αντικατάσταση τού χυτοσιδηροΰ υποστηρίγματος κάτω άπό τή ΝΔ. γωνία.
Άποσυναρμολόγηση τού δυτικού τοίχου, τουλάχιστον μέχρι τά σημεία, πού παραμέ

νουν άδιατάρακτα.
’Αφαίρεση κονιαμάτων καί μεταλλικών στοιχείων.
Συμπλήρωση λίθων μέ νέο υλικό.
Άνασυναρμολόγηση.
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’Ιδιαίτερη προσοχή καί φροντίδα θά δοθεί στήν αποκατάσταση τής εσωτερικής πα
ρειάς τοϋ δυτικού τοίχου, πού θά άποσκοπεί στήν άρτια «σύνθεση» παλιών φθαρμένων 
έπιφανειών καί νέων μαρμάρων.

Προτείνεται εκτεταμένη άποκατάσταση δύο παραστάδων καί μερική άποκατάσταση 
των ύπολοίπων καθώς καί μέρους των κυματίων του ποδίου καί των επικράνων.

Με τον τρόπο αύτό θά κερδίσει τό έσωτερικό τοϋ κτιρίου σέ διδακτικότητα, σέ σα
φήνεια των μορφών καί σέ αισθητική ισορροπία: τό άόριστο καί άνήσυχο στοιχείο τοϋ 
δυτικού τοίχου θά περιοριστεί σημαντικά. Στή θέση του θά γίνει αισθητή, έστω καί άπο- 
σπασματικά, ή κλασσική ισορροπία τών μορφών καί ή ήρεμία του επιπέδου μαρμά
ρου.

Πρόσταση Κορών

Τό ύλικό τής προστάσεως τών Κορών παρουσιάζει προβλήματα άνάλογα μέ άλλα μέ
ρη τού κτιρίου:

Ή θεμελίωση τού βάθρου τού ποδίου είναι άνομοιόμορφη· άποτελεΐται άπό σκληρό 
άσβεστόλιθο τού Καρρά καί μαλακό πωρόλιθο κατά μήκος τής Ν. πλευράς.

Τά ύποστυλώματα-Κόρες παρουσιάζουν σοβαρές άπολεπίσεις καί φθορές, λόγω τών 
κακουχιών τού χρόνου καί τών μεγάλων φορτίων (κατακορύφων καί οριζοντίων) πού 
δέχονται άπό τό θριγκό καί τήν οροφή. Ή άναστήλωση Μπαλάνου επιχείρησε τήν ά- 
ποφόρτιση τών Κορών μέ κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό πλαίσιο, τό όποιο πραγ
ματικά θά έφερε άμεσα τά φορτία τών φατνωματικών πλακών καί γείσων καί μέσω 
άναρτήρων τά φορτία τών επιστυλίων.

Τό μεταλλικό αύτό πλαίσιο είναι εγκατεστημένο μέσα σέ μεγάλη αύλακα άπολαξευ- 
μένη στήν άνω επιφάνεια τών έπιστυλίων, πού περιτρέχει καί τις πλευρές τής προστά
σεως.

Τό πλαίσιο ύπολογίστηκε καί κατασκευάστηκε νά στηρίζεται σέ πακτώσεις στις θέ
σεις τών δύο παραστάδων καί πάνω σέ τρία κυλινδρικά μεταλλικά υποστυλώματα άνά- 
μεσα στις Κόρες τής Ν. πλευράς.

Σήμερα ή λειτουργία τού φορέα αυτού έχει άναιρεθεΐ καί στήν πραγματικότητα τό 
μεγάλο μέρος τών φορτίων συνεχίζει νά φέρεται άπό τις Κόρες.

'Ολόκληρη ή μεταλλική κατασκευή παρουσιάζεται σήμερα έντονα οξειδωμένη σέ 
βαθμό, πού ό κίνδυνος διαρρήξεως τών έπιστυλίων σέ μερικά σημεία νά είναι πι
θανός.

Οί τέσσερις μεγάλες πλάκες, πού άποτελοΰν συγχρόνως καί τήν οροφή καί τά γείσα 
τής προστάσεως, παρουσιάζονται σέ διαφορετικό βαθμό κατεστραμμένες. Μία άπό αύ- 
τές άπαιτεί άμεση συντήρηση. Βασική συνθήκη γιά τήν πρόσταση θέτει ή ιδιαίτερη 
σημασία πού έχουν οί Κόρες-ύποστυλώματα, σάν άριστουργήματα τής πλαστικής τού 
5ου αί. Ή μεταχείρισή τους δέν μπορεί παρά νά είναι ειδική: άντιμετωπίζονται όχι 
μόνο σάν μέρη τού κτιρίου άλλά καί σάν μουσειακά άντικείμενα.

Έτσι υπαγορεύεται ή άναγκαιότητα νά είναι δυνατή ή τοποθέτηση ή ή άπομάκρυνσή 
τους, χωρίς αυτό νά έπηρεάζει τήν κατασκευή καί τή στατική λειτουργία τής οροφής 
τής προστάσεως.
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Προτάσεις:
Άποσυναρμολόγηση τής προστάσεως σέ συνδυασμό μέ τήν αναγκαία άποσυναρμο- 

λόγηση μέρους τοϋ νοτίου τοίχου.
Καθαρισμός όλων των λίθινων μερών από κονιάματα καί μεταλλικά στοιχεία.

Άποσυναρμολόγηση τοϋ βάθρου, άπομάκρυνση μεταλλικών στοιχείων.
'Αντικατάσταση πωρολίθων θεμελίου μέ σκληρό πωρόλιθο ή ασβεστόλιθο.
Άνασυναρμολόγηση ποδίου, συμπλήρωση ορθοστατών καί έπιστέψεως μέ νέα μάρ

μαρα, ένανάγκη, άντικατάσταση μικρών μελών έξ ολοκλήρου μέ νέα μάρμαρα.
Συμπλήρωση τής κρηπίδος τοϋ ποδίου στό εσωτερικό τής προστάσεως.
Γιά τήν άποκατάσταση τής οροφής υιοθετείται ή λύση Μπαλάνου, μέ άντικατάσταση 

των σιδηρών στοιχείων άπό ανοξείδωτο υλικό π.χ. τιτάνιο.
Τά τρία μεταλλικά ύποστυλώματα παραμένουν σάν μία υπό έξέταση εναλλακτική λύση.
Τά βόρεια άκρα τοϋ πλαισίου καί στις τέσσερεις εναλλακτικές λύσεις στηρίζονται 

σέ δοκοθήκες τοϋ Ν. τοίχου.
Οί τρεις άλλες εναλλακτικές λύσεις καταργούν τά ορατά ύποστυλώματα τής ύφιστα- 

μένης άναστηλώσεως καί συνίστανται σέ στήριξη τής μεταλλικής κατασκευής, είτε πά
νω σέ ύποστυλώματα ένθετα μέσα σέ δύο άπό τις Κόρες, είτε σέ μία Κόρη, είτε σέ άν- 
τίγραφα όλων τών Κορών.

5Ανατολική πρόσταση

Έπισημαίνονται ανάλογα φαινόμενα, όπως καί στά άλλα μέρη τοϋ μνημείου: διαστο
λές συνδέσμων, διάνοιξη άρμών, αποκλίσεις άπό τήν κατακόρυφο, έλαττωμένη εύστά- 
θεια καί έπιπλέον μικρή καθίζηση στήν ΒΑ. γωνία, λόγω καταστροφής μέρους τοϋ θε
μελίου.

Μεγάλο μορφικό πρόβλημα τέλος προκύπτει άπό τήν άπουσία τοϋ Β. γωνιακού κίο- 
νος καί τής γωνίας τοϋ θριγκοϋ στήν ίδια θέση.

Ό άκρωτηριασμός τοϋ μνημείου στό σημείο αύτό συνοδεύεται καί άπό έξίσου σο
βαρά στατικά προβλήματα, πού δημιουργεί ή άσυνέχεια καί έπομένως ή άδυναμία στα
τικής συνεργασίας μέ τόν βόρειο τοίχο. Ό βόρειος γωνιακός καί καλύτερα σωζόμενος 
κίων τής ανατολικής προστάσεως, μαζί μέ μερικά ύπερκείμενα μέλη, έχει άφαιρεθεΐ άπό 
τό μνημείο καί μεταφερθεί στήν Αγγλία άπό τόν Lord Elgin, στό διάστημα πού ή Ελ
λάδα ύπέφερε τά τελευταία χρόνια τής τουρκικής κατοχής.

"Αν θεωρήσουμε τόν κίονα καί πάλι στή θέση του, τότε διαπιστώνουμε ότι ή μορφική 
του σημασία, τόσο σάν μονάδος, όσο καί σάν μέλους τοϋ συνόλου, αύξάνει στό πολλα
πλάσιο. Πολύ πιό βασικά όμως είναι, ότι έτσι αύξάνουν ανυπολόγιστα ή συνολική έπο- 
πτικότητα καί ή αισθητική άρτιότητα τής προστάσεως.

Προτείνεται λοιπόν ή άναστήλωση τοϋ αυθεντικού κίονος σάν λύση αισθητικά άρ
τια καί δεοντολογικά σκόπιμη. ’Εδώ τονίζουμε, ότι ή προτεινόμενη λύση είναι ή πιό συ
νεπής, τόσο στό άρθρο 8, όσο καί στό άρθρο 15 τοϋ Χάρτη τής Βενετίας.

Υπογραμμίζουμε, ότι αύτοί πού έχουν έπισκεφτεϊ καί τήν Ακρόπολη καί τό Βρεττα- 
νικό Μουσείο, όταν θά βρεθοϋν μπροστά στή συμπληρωμένη πιά άνατολική πρόσταση 
ασφαλώς θά νοιώσουν αισθητική απόλαυση, ήδονή θά έλεγα, πού θά ύπερβαίνει κατά 
πολύ τήν απόλαυση καί τών δύο μαζί προηγουμένων επισκέψεων.
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Βόρειος τοίχος — Βόρεια πρόσταση

Παρουσιάζει σέ πολύ μικρό βαθμό προβλήματα όμοια μέ του νοτίου τοίχου, επι
πλέον όμως τά κρίσιμα προβλήματα, πού προξενούν σίδηροί φορείς ενσωματωμένοι 
στήν κατασκευή, πάνω άπό τό μεγάλο θύρωμα.

Ή βόρεια πρόσταση παρά τις μεγαλύτερες διαστάσεις της παρουσιάζει πιο άπλά 
προβλήματα. Στήν οροφή της είναι έγκατεστημένοι μερικοί σίδηροί δοκοί, πού μέσω 
άναρτήρων φέρουν τό βάρος των τριών άπό τις πέντε δοκούς. "Ολα αύτά τά μεταλλικά 
στοιχεία παρουσιάζονται σήμερα οξειδωμένα.

Προτάσεις:
’Αντικατάσταση των μεταλλικών στοιχείων τής βόρειας προστάσεως καί τού βόρειου 

τοίχου.
Επιπλέον προτείνεται συμπλήρωση μέρους τού βόρειου τοίχου μέ ύλικό του, πού θά 

προέρχεται άπό τήν άποσυναρμολόγηση τού νότιου τοίχου, καθώς καί μέ νέα μάρμα
ρα στον άναγκαΐο βαθμό.

Χώρος γύρω άπό το κτίριο

Τό έδαφος γύρω άπό τό κτίριο έχει περίπου τή μορφή, πού άφησαν οί άνασκαφές 
τού περασμένου αίώνος.

Τά θεμέλια τού κτιρίου είναι στά περισσότερα σημεία τους έκτεθειμένα σέ μεγάλο 
βάθος. Μέρος τού υλικού τών θεμελίων άποτελεΐται άπό μαλακό κίτρινο πωρόλιθο, ό 
όποιος καταστρέφεται μέ γοργό ρυθμό άπό τά φυσικά στοιχεία άλλα, καί άπό τούς έπι- 
σκέπτες.

Προτείνεται ή έπίχωση τών χώρων γύρω άπό τό μνημείο μέχρι τού ύψους τών εύθυν- 
τηριών.

Έτσι θά άποκτηθεΐ μία πιό άκριβής εικόνα τού Έρεχθείου καί θά υποδηλωθούν οί 
έξωτερικοί χώροι τού συγκροτήματος, οί όποιοι κατά τήν άρχαιότητα ήσαν άρρηκτα 
συνδεδεμένοι μέ τό ναό, δηλαδή τό τέμενος τού Πανδροσίου, καί ή θεατρικά διαμορφω
μένη αύλή μεταξύ βόρειας προστάσεως, βόρειου τοίχου καί τού Τείχους τής Άκροπό- 
λεως.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-12-77

Ή δεύτερη ήμέρα τής Συναντήσεως άφιερώθηκε στή συζήτηση πάνω στά πιό σοβαρά 
προβλήματα τής συντηρήσεως τού Έρεχθείου. Ή έκταση καί ή φύση τού θέματος, 
όπως καί ή άλληλοεξάρτηση τών έπιμέρους προβλημάτων, έκαναν άναγκαία τήν ιε
ράρχησή τους καί τήν άνάλογη μέ τή σοβαρότητα τού καθενός προβλήματος κατανο
μή τού διατιθέμενου χρόνου συζητήσεως.

Οί σύνεδροι χωρίστηκαν σέ δύο ομάδες, πού συζήτησαν σέ βάθος τά έπί μέρους 
προβλήματα, έχοντας σάν βάση τις Γενικές Εισηγήσεις τής πρώτης ήμέρας.

Στήν αίθουσα Α, οί άρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες καί στατικοί ασχολήθηκαν μέ τή μορ
φή καί τή «Γεωμετρία» τού Μνημείου, καθώς καί μέ τή μεθοδολογία καί δεοντολογία 
τής προτεινόμενης έπεμβάσεως.
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Στήν αίθουσα Β οί φυσικοί, χημικοί μηχανικοί, γεωλόγοι, βιολόγοι καί μηχανολό
γοι άσχολήθηκαν μέ τα προβλήματα τής φθοράς καί τούς τρόπους τής άντιμετωπί- 
σεώς της.

Αίθουσα A Πρόεδρος: Ν. Γιαλούρης

Έλαβαν μέρος:
—Άγαλοπούλου Π.

Εφορεία Άκροπόλεως 
’Αθήνα

Άγγελίδης Σ.
Εθνικό Μετρόβειο Πολυτεχνείο 

'Αθήνα

— Akurgal Ε.
University of Ankara

Ankara, Turkey

— Berquist B.
Switzerland 
Kungsgärdesplan 4 - 5 
5 - 752 38 Uppsala 
Sweden

— Blomé B.
Gandviksvägen 13 
S-18262 Djussholm 
Sweden

— Borreli - Vlad.
Ministry of Culture 
Piazza del Popolo 18

Rome Italy

— Γιαλούρης N.
ΥΠΠΕ
Άριστείδου 14 

Αθήνα

— De Angelis d’Ossat G.
University of Rome

Lungotevere Sanzio 9 
Rome Italy

— Δημακόπουλος Ί.
ΥΠΠΕ - 

Άριστείδου 14
'Αθήνα

— Dinsmoor W. Β.
'Αμερικανική Σχολή 
ΚλασσικώνΣπουδων 
Σουηδίας 54

’Αθήνα

— Di Vita A.
Italian Archaeological School 
Παρθενώνος 14 

’Αθήνα 402

— Δοντάς Γ.
’Εφορεία Άκροπόλεως

Αθήνα

— Ζάμπας Κ.
’Εφορεία Άκροπόλεως

Αθήνα

Gruben G.
Technische Hochschule München 
Am Muhlbergschloß 6 
D-8130 Starnberg

Munich-W. Germany

— Hagg R.
Swedish Archaeologitâî School 
Μητσαίων 9

Αθήνα 402

— Hoepfner W.
Podbielskiallee 65/71

Berlin 33 - Germany

— Θεοχάρης Π.
'Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 

Αθήνα
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Ίωαννίδου Μ.
Εφορεία Άκροπόλεως 

’Αθήνα

- Καρούζου Σ.
Δεινοκράτους 15

’Αθήνα

- Kienast Η.
Γερμανικό ’Αρχαιολογικό ’Ινστιτούτο 
Φειδίου 1

’Αθήνα 142

- Κορρές Μ.
’Εφορεία Άκροπόλεως

’Αθήνα

- Κρανιδιώτη Α.
ΥΠΠΕ,
Άριστείδου 14 

’Αθήνα

- Kyrieleis Η.
Γερμανικό ’Αρχαιολογικό}’Ινστιτούτο 
Φειδίου 1

’Αθήνα 142

- Αάββας Γ.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Θεσσαλονίκη Ελλάς

- Lemaire R. Μ.
University of Louvain 
Groot Begijnhot 95 
3000 Louvain, Belgium

- Leon - Mitsopoulou B.
Αυστριακό ’Αρχαιολογικό ’Ινστιτούτο 
Λεωφ. ’Αλεξάνδρας 26

’Αθήνα 148

- Μαλλούχου Φ.
’Εφορεία Άκροπόλεως

Αθήνα

- Mallwitz A.
Γερμανικό Αρχαιολογικό ’Ινστιτούτο 
Φειδίου 1

Αθήνα, 142

— Martin R. Μ.
L’Ermitage - Fixin 
21220 Gevrey

Chambertin, France

— Μονοκροϋσος Δ.
’Εφορεία Άκροπόλεως

Αθήνα

— Μυλωνάς Π.
’Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 

Αθήνα

— Μπακαλάκης Γ.
Γυμν. Μυστακίδη 38 
Θεσσαλονίκη

— Μπαντέκας Ί.
’Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 

Αθήνα

— Μπρούσκαρη Μ.
’Εφορεία Άκροπόλεως

Αθήνα

— Ντούμας X.
ΥΠΠΕ
Άριστείδου 14 

Αθήνα

— Οικονόμου Γ.
’Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 

Αθήνα

— Παπανικολάου Ά.
Εφορεία Άκροπόλεως

Αθήνα

— Πετρονώτης Ά.
Γ. Ίατροϋ 8

Αθήνα

— Πλάτων Ν.
Λεωφ. Αλεξάνδρας 126 

Αθήνα
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— Schmid Μ.
Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 
Διδότου 6

’Αθήνα, 144

— Στίκας Ε.
’Αναπήρων Πολέμου

’Αθήνα, 140

— Τανούλας Τ.
’Εφορεία Άκροπόλεως

’Αθήνα

— Τάσιος Θ.
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 

’Αθήνα

— Τζάκου Α.
’Εφορεία Άκροπόλεως

’Αθήνα
— Τραυλός Ί.

Αεωφ. ’Αλεξάνδρας 146 
’Αθήνα

— Williams C. Κ.
American School of Classical Studies 
Σουηδίας 54

’Αθήνα, 140

— Winter F.
American School of Classical Studies 
Σουηδίας 54

’Αθήνα, 140

Τά θέματα πού συζητήθηκαν ήσαν τά άκόλουθα:
1. Δεοντολογία. Γενικές αρχές: αναγκαιότητα, λόγοι καί έκταση έπεμβάσεως.
2. Ν. Τοίχος, Δ. Τοίχος, ιδιαίτερα ΝΔ. Γωνία: άποσυναρμολόγηση καί νέα συναρμο

λόγηση γιά τήν αφαίρεση των μεταλλικών στοιχείων.
3. Πρόσταση Καρυατιδών: Οί έναλλακτικές λύσεις γιά τή στερέωση τής όροφής, τήν 

αφαίρεση των μεταλλικών στοιχείων καί τή διάσωση τών Καρυατιδών άπό τήν πιό 
πέρα φθορά.

4. ’Ανατολική Πρόσταση: Συμπλήρωση τής ΒΑ. γωνίας.
5. Αοιπά θέματα.

Αίθουσα Β Πρόεδρος: Καθ. Θ. Σκουλικίδης

Έλαβαν μέρος:

—Άναγνωστίδης Κ.
Πανεπιστήμιο ’Αθηνών 

’Αθήνα

—Άνδρονόπουλος Β.
Ι.Γ.Μ.Ε.
Μεσογείων 70 

’Αθήνα

—Άσημενός Σ.
’Εθνικό ’Αρχαιολογικό Μουσείο 

’Αθήνα

— De Henau P.
I, Parc du cinquantenaire

1040 Brusseles, Belgium

— Furlan V. F
Laboratoire des Matériaux Pierreux 
École Polytechnique Fédérale de Lau
sanne
Chemin de Bellerive 32

Lausanne 1007, Switzerland

— Gauri K L.
Department of Geology 
University of Louisville

Louisville, Kentucky, U.S.A.

— Hyvert G.
Centre d’Études pour la Conservation 
du Patrimoine Urbain et Architectural 
College d’Europe 
Dyver 10-11

Bruges, Belgium
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— Λαδόπουλος Γ.
Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «Δημό
κριτος»

'Αγία Παρασκευή 
’Αθήνα

— Lazzarini L.
S. Gregorio Restoration Laboratory 
Dorsoduro 170

30123 Venice, Italy

— Lewin S. Z.
New York University 
4, Washington Place 
New York 10003 U.S.A.

— Mamillan M.
C.E.B.T.P.
Domaine de St. Paul
18470 St. Remy les Chevreuses 

France

— Marchesini L.
Institute of Industrial Chemistry 
9, Marzolo Str.
35100 Padova 

Italy

— Μαρκαντωνδτος Γ.
'Υπουργείο Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 

’Αθήνα

— Μπελογιάννης Ν.
’Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 

’Αθήνα

— Paleni A.
Società Italiana per Richerche 
Agricoli Industriali 
P. O. Box 104 
45015 Corregio, Italy

— Παπακωνσταντίνου E.
’Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

’Αθήνα

— Πρωτοπαπδς Θ.
ΥΠΠΕ

Άριστείδου 14 
’Αθήνα

— Ragot Y. P.
B.R.G.M.
B. P. 6009 4518 Orléans - Cedex

France
— Romanovski V.

C. R.E.O.
73 - 77, Rue de Sevres 
92100 Boulogne 

France
— Schwab G.

Sofienstrasse II.
Munich

Germany
— Σκουλικίδης Θ.

’Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 
’Αθήνα.

— Taraion J.
Laboratoire de Recherche des Monu
ments Historiques 
3, Rue de Valois

Paris 1er, France
— Χαραλάμπους Δ.

’Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 
’Αθήνα

— Χατζηανδρέου Λ.
Κέντρο Πυρηνικών ’Ερευνών «Δημό
κριτος»
Αγία Παρασκευή 

’Αθήνα

Τα θέματα πού συζητήθηκαν ήταν τά ακόλουθα:
I. ’Απομάκρυνση τών χαλύβδινων συνδέσμων: σκοπιμότητα, τρόπος έκτελέσεως τής 

έπεμβάσεως.
Πρόταση: θειογλυκολικό όξύ, θερμικός laser, μηχανικός τρόπος.
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2. 'Υλικό αντικατάστασης των συνδέσμων.
Πρόταση: Κράματα τιτανίου.

3. Σταθεροποίηση των στρωμάτων γύψου.
Πρόταση: μετατροπή τους σέ άνθρακικό άσβέστιο.

4. Προστασία του μαρμάρου άπό τήν άτμοσφαιρική προσβολή.
Πρόταση: Μέτρα κατά τής ρυπάνσεως τής άτμοσφαίρας ή κλιματισμός in situ ή καί 
μεταφορά γλυπτικών μερών στό μουσείο.

5. Προστασία άπό τή βιολογική άλλοίωση τοϋ μαρμάρου.
Πρόταση: χλωριοϋχος ίσοθειαζολινόνη.

Στήν πορεία τής συζητήσεως διαμορφώθηκαν οί γενικές θέσεις καί έτσι στό τέλος 
τών συνεδριάσεων οί δύο ομάδες είχαν συντάξει χωριστά τά συμπεράσματά τους:

Συμπεράσματα 'Ομάδας άρχαιολόγων-άρχιτεκτόεων καί στατικών:

Οί συμμετέχοντες στή συνάντηση συγχαίρουν τούς "Ελληνες συναδέλφους τους γιά 
τήν επιστημονική αύστηρότητα καί τό βάθος τής μελέτης, πού πραγματοποίησαν γιά 
τό ιστορικό καί τήν κατάσταση διατηρήσεως ένός μέρους του Έρεχθείου. Πιστεύουν, 
ότι ή μελέτη αύτή μπορεί νά καθιερωθεί σάν υπόδειγμα γιά τις μελλοντικές άναστηλώ- 
σεις. Μέ τήν επιστημονική της αύστηρότητα, τή δεοντολογία της καί τήν πιστότητά 
της στις άρχές του Χάρτη τής Βενετίας εξασφαλίζει τήν άμεσότητα καί τήν ποιότητα 
τών έπεμβάσεων συντηρήσεως, πού άπαιτεϊ ή σωτηρία τοϋ μνημείου.

Ό βαθμός φθοράς τών Καρυατιδών καί ό τεράστιος κίνδυνος γιά τή σωτηρία τους, 
πού θά άποτελοϋσε ή παραμονή τους έπί τόπου, έπεισαν τούς συμμετέχοντες στή Συ
νάντηση, γιά τήν άναγκαιότητα καί τό κατεπείγον νά τοποθετηθούν σέ προστατευμένο 
χώρο μέσα σέ μουσείο, καί νά ύποβληθοϋν σέ μία ικανοποιητική θεραπεία συντηρήσεως 
καί σέ μελέτη τών διαφόρων δυνατών θεραπειών.

Είναι έντονα άξιοσύστατα ή άντικατάσταση τών Καρυατιδών άπό χυτά ομοιώματα ή 
άπό άντίγραφα, καί ή άποσυναρμολόγηση καί ή έπανασυναρμολόγηση τοϋ θριγκοΰ 
καί τής φατνωματικής οροφής σύμφωνα μέ μία κατασκευαστική λύση, πού θά σέβεται, 
όσο τό δυνατό περισσότερο, τήν άρχική σύλληψη, καί μιά πιθανή επανατοποθέτηση 
τών Καρυατιδών στήν άρχική τους θέση.

Θεωρείται σάν άναπόφευκτο μέτρο σωτηρίας ή άφαίρεση τών μεταλλικών συνδέσμων, 
τοποθετημένων κατά τις διαδοχικές άναστηλώσεις, πού ή όξείδωσή τους συνιστδ ενα 
συνεχή καί άναπτυσσόμενο κίνδυνο γιά τήν καλή διατήρηση τών λίθων τοϋ Έρε
χθείου.

Πάντως θά έπιθυμούσαμε οί άναγκαΐες αποξηλώσεις, πού θά γίνουν γιά τό σκοπό αύ- 
τό, νά περιοριστούν σέ ορισμένες περιοχές καί νά πραγματοποιηθούν μέ τήν αύστηρή 
έπιστημονική μέθοδο, πού προτάθηκε άπό τήν «'Ομάδα ’Εργασίας».

Ή άποσυναρμολόγηση τοϋ νοτίου τοίχου καί ή σταθεροποίηση τής άνατολικής 
προστάσεως παρουσιάζεται άναγκαία. Δέν φαίνονται έν τούτοις νά έχουν τόν ίδιο 
εξαιρετικά έπείγοντα χαρακτήρα, όπως ή άφαίρεση τών Καρυατιδών. Έτσι προτείνεται
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ή συνέχιση της έξετάσεως τοϋ προβλήματος σέ μεγαλύτερο βάθος, ώστε να επιτρέψει 
στούς υπεύθυνους, να πάρουν τήν κατάλληλη στιγμή τις αναγκαίες άποφάσεις, πού θά 
βασίζονται στή διαπίστωση μιας απολύτου ανάγκης, πού μόνο αύτή δικαιολογεί μιά 
τόσο σοβαρή επέμβαση γιά τό μέλλον τοϋ μνημείου.

Συμπεράσματα Ομάδας χημικών μηχανικών, φυσικών, γεωλόγων, βιολόγων 
καί μηχανολόγων:

Εκφράζονται εύχαριστίες στούς μετέχοντες γιά τή συνεργασία τους, τήν προσοχή 
καί τήν άποδοτικότητα.

Τό πρώτο θέμα πού απασχόλησε τήν ομάδα των χημικών ήταν ή ερώτηση, αν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μιά γνωστή μέθοδος γιά τήν επιβράδυνση ή τό σταμάτημα τής δια- 
βρώσεως των μεταλλικών συνδέσμων, ράβδων καί γενικά τοϋ σιδερένιου σκελετοϋ έπί 
τόπου.

’Έμειναν όλοι σύμφωνοι, οτι δέν ύπάρχει τέτοια δυνατότητα, καί ή μόνη λύση είναι 
ή άντικατάσταση τοϋ χάλυβα μέ ένα ύλικό πολύ πιό άνθεκτικό στή διάβρωση, καί στή 
διάβρωση ύπό μηχανική καταπόνηση σέ θαλάσσιο περιβάλλον, όπως αύτό τής ’Αθήνας.

Βάλαμε τήν ερώτηση, πώς μπορεί νά άφαιρεθοϋν τά στοιχεία άπό χάλυβα, λαμβανομέ- 
νης ύπόψη τής πρασφύσεώς τους στο μάρμαρο, λόγω τής διογκώσεως άπό τή διάβρωση.

Προτείναμε γενικά τή χρήση μεθόδων καθαρά μηχανικών, αλλά, άνάλογα μέ τήν 
περίπτωση, μπορεί νά χρησιμοποιηθούν επίσης θερμικοί lasers ή χημικές μέθοδοι, μέ 
τήν προϋπόθεση νά μήν προκληθοϋν βλάβες στο μάρμαρο.

Βάλαμε τήν έρώτηση ποιο ύλικό θά αντικαταστήσει τό χάλυβα. Είμαστε όλοι σύμφω
νοι στή χρήση κραμάτων τιτανίου. Σέ οτι άφορά τόν ανοξείδωτο χάλυβα είμαστε πε
πεισμένοι, οτι ή αντίσταση στή διάβρωση είναι πολύ μικρότερη, λόγω τής ύπάρξεως 
τών χλωριόντων στήν ατμόσφαιρα, πού άλλωστε μπορεί νά προκαλέσει διάβρωση ύπό 
μηχανική καταπόνηση.

Συζητήσαμε πάνω στό θέμα τής στερεώσεως τοϋ στρώματος τής γύψου, πού ή διατή
ρησή του είναι άπαραίτητη, λόγω τοϋ γεγονότος, οτι τό στρώμα αύτό διατηρεί σπου
δαίες λεπτομέρειες τών γλυπτών, πού έχουν χαθεί στή διεπιφάνεια μαρμάρου-γύψου. 
Τό συμπέρασμα πού βγήκε είναι, οτι δέν χρειάζεται νά γίνει καμμιά επέμβαση στις Κα
ρυάτιδες, έφόσον πρόκειται νά μεταφερθοϋν στό μουσείο ή νά κλιματιστοΰν έπί τόπου. 
'Αντίθετα, αν οί Καρυάτιδες παραμείνουν έπί τόπου χωρίς κλιματισμό, θά χρειαστεί 
έπέμβαση γιά τή σταθεροποίηση αύτή.

Υπάρχει ή δυνατότητα έκλογής ανάμεσα σέ 4 μεθόδους γιά τή σταθεροποίηση τοϋ 
στρώματος τής γύψου. Οί δύο πρώτες μέθοδοι μελετήθηκαν στό έργαστήριο Φυσικο- 
χημείας τοϋ Ε.Μ.Π.
α. 'Αμεση μετατροπή τής γύψου σέ ανθρακικό άσβέστιο μέ διοξείδιο τοϋ άνθρακος, σέ 
αύτόκλειστο, σέ ύψηλή πίεση καί θερμοκρασία.
β. ’Επίδραση αλκαλικού διαλύματος κεκορεσμένου μέ γύψο καί ύδροξείδιο τοϋ ασβε
στίου, πού θά μετατρέπει τή γύψο σέ ύδροξείδιο τοϋ ασβεστίου, καί ύστερα, μέ τήν έπί- 
δραση διοξειδίου τοϋ άνθρακος σέ κανονική πίεση καί θερμοκρασία, σέ ανθρακικό α
σβέστιο.
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γ. Ή τρίτη μέθοδος προτάθηκε από τον Καθηγητή Schwab καί άναφέρεται στή μετα
τροπή τής γύψου σέ όξαλικό ασβέστιο, μέ τήν έπίδραση όξαλικοϋ άμμωνίου καί στήν 
ακόλουθη όξείδωσή του μέ χλωρικό άμμώνιο, πού θά δώσει ανθρακικό ασβέστιο, 
δ. Ή τέταρτη μέθοδος προτάθηκε από τον Καθηγητή Lewin καί άναφέρεται στή με
τατροπή του γύψου σέ BaS04, μέ έπίδραση ύδροξειδίου του βαρίου.

Πάντως, πριν χρησιμοποιηθεί μιά άπ’ αύτές τις μεθόδους, πρέπει νά γίνουν πολλές 
δοκιμές μέ σκοπό τήν έπιλογή τής καλύτερης. Έτσι, δέν μπορούμε αύτή τή στιγμή 
νά συστήσουμε καμμιά άπ’ αύτές τίς μεθόδους. Θά μείνουν λοιπόν οί Καρυάτιδες γιά 
ενα χρονικό διάστημα στό έλεος τής διαβρώσεως, αν δέν μεταφερθοϋν στό μουσείο ή 
δέν κλιματιστούν επί τόπου.

Στή συνέχεια, άσχοληθήκαμε μέ τήν προστασία τού μαρμάρου από τήν όξινη διά
βρωση καί τή γυψοποίηση.

Γιά τίς Καρυάτιδες καί τόν γλυπτό διάκοσμο δέν μπορούμε νά συστήσουμε καμμιά 
γνωστή μέθοδο προστασίας. Ή καλύτερη λύση θά ήταν ν’ άπομακρυνθοΰν προσωρινά 
καί αντιστρεπτά οί Καρυάτιδες καί νά μεταφερθοϋν σέ κλιματιζόμενο μουσείο μέ κυ
κλοφορία άέρα απαλλαγμένου άπό ρυπαίνουσες ούσίες ή μέ κυκλοφορία αζώτου.

’’Αν αύτή ή λύση πάντως δέν ικανοποιήσει τούς αρχαιολόγους καί τούς αρχιτέκτονες, 
μπορούν νά κλιματιστούν οί Καρυάτιδες επί τόπου μέ κυκλοφορία αζώτου.

Γιά τούς τοίχους καί τούς κίονες δέν συνιστάται καμμιά άπ’τίς γνωστές μεθόδους, 
πριν γίνουν μετρήσεις τού μικροκλίματος, πριν μάθουμε τό ρόλο τού μικροκλίματος 
καί τής πετρογραφικής μικροδομής στό φαινόμενο τής διαβρώσεως, πριν τέλος γίνουν 
δοκιμές στό έργαστήριο καί έπί τόπου μέ τίς μεθόδους, πού προτείνουν ό Καθηγητής 
Lewin καί οί Καθηγητές Marchesini καί Gauri, ύπό τόν όρο ότι ή πρώτη μέθοδος θά 
προηγηθεΐ των άλλων.

Στό μεταξύ, πρέπει νά παρθοΰν μέτρα κατά τής ρυπάνσεως, δηλ. νά χρησιμοποιηθούν 
καύσιμα πού περιέχουν ποσοστό θείου μικρότερο άπό 1 % σ' όλη τήν περιοχή τής 
’Αθήνας, νά χρησιμοποιείται άποκλειστικά ήλεκτρική καί ήλιακή ένέργεια σέ μιά ζώνη 
γύρω άπ’ τήν ’Ακρόπολη, καί νά μεταφερθοϋν οί βιομηχανίες πού βρίσκονται σήμερα 
στήν περιοχή τής Άκροπόλεως.

Δέν είναι δυνατόν ν' άγνοήσουμε τό βιολογικό παράγοντα προσβολής τού μαρμάρου. 
Πρέπει λοιπόν νά συνεχίσουμε στό Έρέχθειο τήν έρευνα γιά νά ταυτοποιήσουμε τούς 
μικροοργανισμούς καί νά βρούμε τά μέσα νά τούς καταπολεμήσουμε.

Σύμφωνα μέ πρόταση τού Καθηγητή Marchesini συνιστοΰμε, όποιο κι άν είναι τό 
υλικό των άντιγράφων των Καρυατιδών, νά κατασκευαστούν καί μαρμάρινα άντίγραφα, 
πού θά τοποθετηθούν σέ ατμοσφαιρικές συνθήκες, γιά νά παρακολουθηθεί ή άτμοσφαι- 
ρική προσβολή καί νά μελετηθούν μέθοδοι προστασίας.

Άποφασίστηκε επίσης, μέ πρόταση τού Καθηγητοΰ Romanovsky, ή ομάδα τού ’Εργα
στηρίου Φυσικοχημείας τού ΕΜΠ νά συντάξει ένα κοινό έρευνητικό πρόγραμμα, πού 
νά περιέχει τούς στόχους, τή μεθοδολογία καί τίς μεθόδους γιά τά θέματα πού άναφέ- 
ρονται πιό πάνω. Τό πρόγραμμα αύτό θά μοιραστεί σ’ όλα τά μέλη πού πήραν μέρος στή 
συνεδρίαση τής αίθουσας Β, γιά νά καταλήξουν σ’ ένα τελικό πρόγραμμα. Θά καταστρω- 
θεΐ έπίσης, ένα πρόγραμμα συνεργασίας των Καθηγητών Paleni, Curri καί Άναγνωστί- 
δη πάνω στό πρόβλημα τής βιολογικής προσβολής.
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ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 10-12-77

Αίθουσα Λ Πρόεδρος: Καθ. K. Α. Τρυπάνης

'Η τρίτη καί τελευταία ημέρα της συναντήσεως ήταν κοινή καί για τις δύο 'Ομάδες.
Στήν αρχή ανακοινώθηκαν τα έπιμέρους συμπεράσματα των δύο ομάδων. ’Ακολού

θησε γενική συζήτηση, στήν οποία διαμορφώθηκαν τα οριστικά συμπεράσματα. Στό 
τέλος, οί σύνεδροι Σ. Άγγελίδης, Γ. Δοντάς, R. Lemaire καί Θ. Τάσιος άπό τήν ομά
δα A καί οί σύνεδροι G. Schwab καί Θ. Σκουλικίδης άπό τήν ομάδα Β έκαναν τήν ορι
στική σύνταξη δεκατριών παραγράφων, πού αποτελούν καί τά τελικά συμπεράσματα 
τής συναντήσεως:

Ή Συνάντηση των ’Αθηνών, πού οργανώθηκε άπό τήν 'Ελληνική Κυβέρνηση σέ 
συνεργασία μέ τήν UNESCO, σύμφωνα μέ τό πνεύμα τού Χάρτη τών Ηνωμένων Εθνών 
καί στά πλαίσια τής διεθνούς συνεργασίας, πού άποκαταστάθηκε μέ τή διεθνή έκστρα- 
τεία γιά τή διάσωση τής Άκροπόλεως, πραγματοποιήθηκε στις 8-10 Δεκεμβρίου 
1977. Στή Συνάντηση αύτή, πού ήταν αφιερωμένη στή μελέτη τών μέτρων, πού προτά- 
θηκαν άπό τήν 'Ελληνική ’Επιτροπή γιά τήν Προστασία τού Έρεχθείου, υιοθετήθη
καν τά άκόλουθα:

1. Οί προσκεκλημένοι στή Συνάντηση συγχαίρουν τούς "Ελληνες συναδέλφους τους 
γιά τήν έπιστημονικότητα καί τό βάθος τής μελέτης, πού πραγματοποίησαν πάνω στό 
ιστορικό καί στή σημερινή κατάσταση ένός μέρους τού Έρεχθείου. Πιστεύουν, ότι ή 
μελέτη αύτή μπορεί να καθιερωθεί σαν υπόδειγμα γιά τις μελλοντικές αναστηλώσεις. 
Μέ τήν έπιστημονική αύστηρότητά της, τή δεοντολογία της καί τήν πιστότητά της 
στις αρχές τού Χάρτη τής Βενετίας, έξασφαλίζει τήν αμεσότητα καί τήν ποιότητα τών 
επεμβάσεων συντηρήσεως, πού απαιτεί ή σωτηρία τού μνημείου.

2. Ό βαθμός φθοράς τών Καρυατιδών καί ό τεράστιος κίνδυνος γιά τή σωτηρία τους, 
πού θά αποτελούσε ή παραμονή τους έπί τόπου ώς έχουν, άποτέλεσε άντικείμενο βα- 
θειάς έξετάσεως. Προκύπτει, ότι ή προστασία επί τόπου, μέ τήν κατασκευή ένός στεγανού 
κλωβού μέ κλιματισμό αναγκαίου γι’ αύτό τό σκοπό, συνεπάγεται αρχιτεκτονικά καί αι
σθητικά προβλήματα καί μερικές τεχνικές δυσχέρειες, ώστε ή λύση αύτή δέν μπορεί 
νά εύσταθήσει, παρά μόνο ύπό τήν έννοια τής προσωρινότητας, καί στήν περίπτωση 
αύτή, θά έπρεπε νά πργματοποιηθεΐ χωρίς νά θίγει τό αρχαίο ύλικό τού μνημείου. ’Εξ
άλλου, δέν ύπάρχει καμμιά αμφιβολία γιά τούς κινδύνους πού θά προέρχονταν άπό χη
μική κατεργασία προστασίας τών αγαλμάτων. ~Αρα, μιά τέτοια επέμβαση δέν μπορεί νά 
αντιμετωπιστεί προς τό παρόν.

Συνεπώς, οί μετέχοντες είναι πεπεισμένοι γιά τήν επείγουσα ανάγκη νά προστατευ
τούν οί Καρυάτιδες σ’ ενα κατάλληλο κλιματιζόμενο μουσείο.

3. Ή διάβρωση τών μεταλλικών στοιχείων, πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τή συγκρά
τηση τών αρχαίων μαρμάρων κατά τις παλιές καί πρόσφατες άναστηλώσεις όλου τού 
Έρεχθείου, είναι τό αίτιο σοβαρών καταστροφών τών μαρμάρων τού μνημείου καί θέ
τουν σέ κίνδυνο ορισμένα κατασκευαστικά στοιχεία του.

Δοθέντος ότι δέν ύπάρχει καμμιά δυνατότητα νά εφαρμοστεί έπί τόπου καμμιά γνωστή
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αποτελεσματική μέθοδος προστασίας των μετάλλων τοϋ μνημείου, είναι φανερό, ότι ή 
απομάκρυνσή τους είναι απαραίτητη καί έπείγουσα.

Ή φθορά των Καρυατιδών καί ή άλλοίωση των φερόντων μεταλλικών στοιχείων έπει
σαν τούς μετέχοντες γιά τον αναπόφευκτο καί έπείγοντα χαρακτήρα τής άπομακρύν- 
σεως των άγαλμάτων καί τής άποξηλώσεως τοϋ θριγκού καί των φατνωματικών πλα
κών τής οροφής.

4. ΓΗ άπομάκρυνση τών μεταλλικών στοιχείων θά πρέπει νά γίνει μέ μεθόδους καί μέ 
μέσα, πού σε καμμιά περίπτωση δέν θά πρέπει νά αλλοιώνουν τήν υφή, τή μορφή ή τή 
συνοχή τοϋ αύθεντικοΰ ύλικοϋ. Οί μετέχοντες έξέτασαν ένα μεγάλο άριθμό μεθόδων 
καί συνιστοϋν κατ’ αρχήν τή χρησιμοποίηση μηχανικών μεθόδων, καί κατά περίπτωση 
τή χρήση θερμικοϋ laser ή χημικών μεθόδων. Πάντως, είναι έντονα επιθυμητό γιά τό 
σκοπό αύτό, ή άναγκαία αποξήλωση νά περιοριστεί σέ ορισμένες περιοχές καί νά πρα
γματοποιηθεί μέ τήν αύστηρή έπιστημονική μέθοδο, πού προτάθηκε από τήν «'Ομάδα 
Εργασίας».

5. Ή άντικατάσταση τών Καρυατιδών από χυτά ή μή αντίγραφα συνιστάται έντονα 
νά γίνει άπό ύλικό, πού προσαρμόζεται ως προς τήν ύφή καί τό χρώμα στήν αισθητική 
ισορροπία τοϋ κτιρίου, άποφεύγοντας συγχρόνως τή σύγχυση μέ τά αύθεντικά στοιχεία.

Σχετικά μέ τήν έπανοικοδόμηση τοϋ θριγκοϋ καί τών φατνωμάτων εκφράζεται ή 
ευχή, νά υιοθετηθεί μία δομική κατάσταση, πού νά σέβεται, όσο είναι δυνατό, τήν αύ- 
θεντική άρχιτεκτονική σύλληψη, άλλά πού νά υιοθετεί κατά προτεραιότητα τήν έπάνο- 
δο τών Καρυατιδών στις άρχικές τους θέσεις.

6. Συνιστάται τά μεταλλικά στοιχεία τής κατασκευής καί τοϋ σκελετοΰ, πού ή άντι- 
κατάστασή τους είναι απαραίτητη, νά πραγματοποιηθεί μέ κράματα τιτανίου. (Πρό
ταση Καθηγητή κ. Σκουλικίδη).

7. Πιστοποιήθηκε ή ύπαρξη προβλημάτων εύσταθείας στό δυτικό καί νότιο τοίχο 
καί στήν άνατολική πρόταση. "Ετσι είναι πιθανόν οί εργασίες σταθεροποιήσεως νά 
όδηγήσουν στήν ανάγκη άποξηλώσεως τμημάτων, πού είχαν άναστηλωθει άπό τόν 
Μπαλάνο.

Πάντως, ή έκτέλεση τών εργασιών αύτών δέν παρουσιάζει τόν ίδιο έπείγοντα χαρα
κτήρα, πού παρουσιάζουν οί Καρυάτιδες. ’Έτσι προτείνεται ή συνέχιση τής έξετάσεως 
τοϋ προβλήματος άπό πολλές πλευρές, προκειμένου οί ύπεύθυνες άρχές νά λάβουν 
στήν κατάλληλη στιγμή τις άναγκαΐες άποφάσεις, πού θά βασίζονται σέ μιά άπόλυτη 
άνάγκη, πού μόνο αυτή δικαιολογεί τήν τόσο σοβαρή γιά τό μέλλον τοϋ μνημείου 
επέμβαση.

8. Οί μετέχοντες πιστοποίησαν, μέ μεγάλη τους λύπη, ότι δέν ύπάρχει καμμιά γνω
στή μέθοδος προστασίας τών μαρμάρων, πού νά είναι συγχρόνως αποτελεσματική καί 
χωρίς κινδύνους, καί πού συνεπώς θά μπορούσαν νά τή συστήσουν.

Έξέφρασαν τήν εύχή νά εξακολουθήσουν οί μελέτες γιά τις άκόλουθες μεθόδους:
α) Μέθοδος τοϋ Καθηγητή Lewin, πού έχει σάν στόχο τή μετατροπή τής επιφάνειας 

τών μαρμάρων σέ BaCOa (ανθρακικό βάριο).
β) Τόν εμποτισμό μέ πολυμερείς ρητίνες:

ι. Καθηγητής Marchesini. Φαινυλο-αίθυλο-πολυσιλοξάνη 
ιι. Καθηγητής Gauri. Φθοριωμένοι υδρογονάνθρακες κλπ.

9. Γιά τή σταθεροποίηση τών στρωμάτων τής γύψου, πού περιέχουν μορφικά στοι-
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χεϊα αυθεντικά, πού έχουν ήδη εξαφανιστεί στή διεπιφάνεια μαρμάρου-γύψου, οί μετέ- 
χοντες εύχονται τή συνέχιση των ερευνών πάνω στις άκόλουθες μεθόδους:

α) Μέθοδος του Καθηγητή Σκουλικίδη, πού έχει σάν στόχο τήν άμεση μετατροπή 
τής γύψου σέ CaC03 (ανθρακικό άσβέστιο) μέ διοξείδιο τού άνθρακα, σε υψηλή πίεση 
καί θερμοκρασία.

β) Μέθοδος τού Καθηγητή Σκουλικίδη, πού έχει σάν στόχο τή μετατροπή τής γύ
ψου σέ ύδροξείδιο τού άσβεστίου μέ ένα αλκαλικό διάλυμα κορεσμένο σέ γύψο καί 
ύδροξείδιο τού άσβεστίου, καί μετατροπή τού υδροξειδίου τού άσβεστίου μέ διοξείδιο 
του άνθρακα, σέ συνήθη πίεση καί θερμοκρασία, σέ ανθρακικό ασβέστιο.

γ) Μέθοδος τού Καθηγητή Schwab, πού έχει σάν στόχο τή μετατροπή τής γύψου σέ 
οξαλικό ασβέστιο μέ διάλυμα όξαλικοϋ άμμωνίου καί μετατροπή τού οξαλικού άσβε
στίου σέ ανθρακικό ασβέστιο μέ όξείδωση κάτω από συνήθη θερμοκρασία καί πίεση.

δ) Μέθοδος τού Καθηγητή Lewin, πού έχει σάν στόχο τή μετατροπή τής γύψου σέ 
θειϊκό βάριο.

10. Είναι έπιθυμητό έπίσης (σύμφωνα μέ πρόταση τού Καθηγητή Marchesini), άνε- 
ξάρτητα άπό τό ύλικό πού θά κατασκευαστούν τά άντίγραφα των Καρυατιδών, νά κατα
σκευαστούν καί δύο Καρυάτιδες άπό μάρμαρο καί νά τοποθετηθούν σέ φυσικές άτμο- 
σφαιρικές συνθήκες, στήν περιοχή τής Άκροπόλεως, προκειμένου νά μελετηθεί ή προ
οδευτική φορά τους καί ή άποτελεσματικότητα των μεθόδων προστασίας, πού θά τούς 
εφαρμοστούν, καί νά εξαχθούν συμπεράσματα, πού θά μπορούσαν νά χρησιμεύουν γιά 
τή σωτηρία των αύθεντικών άγαλμάτων.

11. Θά πρέπει νά συνεχιστεί (σύμφωνα μέ πρόταση των Καθηγητών Paleni καί Curri) 
ή μελέτη τών φαινομένων τής βιολογικής προσβολής τού μαρμάρου, προκειμένου νά 
γνωρίσουμε καλύτερα τό μηχανισμό τους, τις συνέπειές τους καί τις μεθόδους καταπο- 
λεμήσεως.

12. Θεωρείται σκόπιμος ό συντονισμός τών μελετών, πού έπισημάνθηκαν πιο πάνω, 
σέ διεθνή βάση. Προς τό σκοπό αύτό θά γίνει επεξεργασία άπό τήν ομάδα τού Κα
θηγητή Σκουλικίδη ενός λεπτομερούς προγράμματος, πού θά τεθεί προς έγκριση.

13. Ή άτμοσφαιρική ρύπανση άποτελεϊ τόν έναν άπό τούς δύο κυρίους λόγους τής 
φθοράς τών μνημείων τής Άκροπόλεως καί τών άλλων μνημείων στήν πόλη καί τήν 
περιοχή τών 'Αθηνών (ό άλλος είναι ή διάβρωση τών μεταλλικών συνδέσμων). Κάθε 
προσπάθεια διασώσεως θά είναι χωρίς άποτέλεσμα, αν συνεχιστεί ή σημερινή κατά
σταση ρυπάνσεως, πού είναι τόσο καταστροφική γιά τά μνημεία.

Έτσι, οί μετέχοντες κάνουν έντονη έκκληση στήν Ελληνική Κυβέρνηση, προκειμέ
νου νά μελετηθούν καί νά έφαρμοστοΰν τά νομικά καί τεχνικά άπαραίτητα μέτρα, γιά 
νά μπει τέλος σέ μιά κατάσταση, πού βάζει σέ κίνδυνο, τόσο τήν ύγεία τών κατοίκων 
τής πόλης, όσο καί τή σωτηρία μιας εξαιρετικής σημασίας πολιτιστικής κληρονομιάς.

44



Κ. ΜΙΧΑΛΑΣ A.E. Βλαχάκη 44, Ν. Ψυχικό 
τηλ. 67 12 700 - 67 21 179












