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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κατά την μακρά διαδρομή των έργων στην Αθηναϊκή Ακρόπολη τηρήθηκε ο 
κανόνας να δημοσιεύονται οι μελέτες των επεμβάσεων στα κλασικά μνημεία, 
πριν από την εκτέλεσή τους έτσι ώστε να υπάρχει ευρύτερη και έγκαιρη ενη-
μέρωση των θεσμικών συλλογικών οργάνων εγκρίσεως, αλλά και του ευρύτε-
ρου επιστημονικού κόσμου. Είναι πάντως σημαντικό ότι μελέτες για σωστι-
κές ή για αναστηλωτικές επεμβάσεις ουδέποτε ανατέθηκαν σε εξωτερικούς 
μελετητές. Έγιναν πάντοτε από το επιστημονικό προσωπικό της Υπηρεσίας 
Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (άλλοτε Τεχνικό Γραφείο), δηλαδή από 
τους μηχανικούς και τους επιστήμονες που εκτελούν τα έργα και έχουν ήδη 
πλούτο ειδικών γνώσεων και συνεχώς προστιθέμενη εμπειρία στην πρακτική 
εφαρμογή στο εργοτάξιο.

Ο παρών τρίτος τόμος περιλαμβάνει έξι μελέτες έργων αποκαταστάσεως 
των Προπυλαίων για τις οποίες συνεργάσθηκαν αρχιτέκτονες, πολιτικοί μη-
χανικοί και συντηρητές σε τρία χωριστά προγράμματα: της νότιας πτέρυγας 
του μνημείου, της ανωδομής του νοτίου τοίχου του και της βορειοδυτικής του 
γωνίας. Μία ακόμα μελέτη αφορά στην συντήρηση τμήματος του δαπέδου της 
εσωτερικής προστάσεως. Η τεκμηρίωση και τα απαραίτητα κείμενα αναλύσε-
ως των προβλημάτων και των προτάσεων είχαν γραφεί προ της ενάρξεως των 
εργασιών και η δημοσίευσή τους καθυστέρησε για τεχνικούς λόγους.

Όλες οι μελέτες διακρίνονται τόσο για την αυστηρή μέθοδο σύνταξής 
τους, όσο και για την πληρότητά τους. Η ολοκλήρωση της εκτελέσεώς τους 
έχει προγραμματισθεί να γίνει εντός του έτους 2015.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014

Χαράλαμπος Μπούρας
ΟΜΟΤΊΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΣΜΑ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο παρών τόμος αποτελεί αναθεωρημένη έντυπη έκδοση των μελετών των 
Προπυλαίων, που για πρώτη φορά δημοσιεύτηκαν σε ψηφιακή μορφή και 
διανεμήθηκαν στους συνέδρους της 6ης Διεθνούς Συνάντησης για την Αποκα-
τάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως, τον Οκτώβριο του 2013. Η δημοσίευσή 
του συμπίπτει χρονικά με την ευτυχή συγκυρία της ολοκλήρωσης των επεμ-
βάσεων στα Προπύλαια και της απόδοσής τους –αποκατεστημένων πλέον–  
στο ευρύ κοινό. 

Το έργο αποκατάστασης του νότιου τοίχου του κεντρικού κτηρίου των 
Προπυλαίων ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2010 και αποτέλεσε το πρώτο έργο 
της ΥΣΜΑ που ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, τον Δεκέμβριο του 2011.  

Ακολούθησε το έργο αποκατάστασης της νότιας πτέρυγας των Προπυ-
λαίων. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2012 και ολοκληρώθηκαν 
τον Ίούνιο του τρέχοντος έτους. Η επαναφορά στο μνημείο σαράντα αρχαίων 
ταυτισμένων αρχιτεκτονικών μελών συνέβαλε αποφασιστικά στη διάσωσή τους 
από τη λήθη, αλλά κυρίως στην ανάδειξη της αρχικής, ιδιότυπης αρχιτεκτονικής 
μορφής της νότιας πτέρυγας. Σημαντική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι 
το ποσοστό των αυθεντικών αρχιτεκτονικών μελών που εντάχθηκαν στο μνημείο 
κατά την επέμβαση, αγγίζει το 90% του συνολικώς ενταγμένου υλικού. 

Το έργο αποκατάστασης της βορειοδυτικής γωνίας του κεντρικού κτη-
ρίου των Προπυλαίων εντάχθηκε στον προγραμματισμό της ΥΣΜΑ το 2012, 
μετά την έναρξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ως πρόσθετο 
φυσικό αντικείμενο κυρίως λόγω της κρίσιμης κατάστασης του κιονοκράνου 
του βορειοδυτικού κίονα. Οι εργασίες στο μνημείο ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 
του 2014, μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης του βορειοδυτικού κίονα 
και την εγκατάσταση των απαραίτητων εργοταξιακών διατάξεων. Εκτός από 
την άρση των δομικών προβλημάτων στο κιονόκρανο, το επίκρανο και τους 
λίθους του επιστυλίου –προβλήματα που αποσαφηνίστηκαν μετά την αποσυ-
ναρμολόγηση των αρχιτεκτονικών μελών– με την επέμβαση επανεντάσσονται 
στο μνημείο τέσσερις διάσπαρτοι σπόνδυλοι των κιόνων της δυτικής πρόσο-
ψης, με αποτέλεσμα να αναμορφώνεται η από τα δυτικά όψη του μνημείου. 

Στον τόμο περιέχεται, επίσης, η μελέτη συντήρησης του βόρειου τμήμα-
τος του δαπέδου της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων, που συνιστά κυρί-
ως καταγραφή των προηγουμένων επεμβάσεων συντήρησης στο δάπεδο και 
παρουσίαση της παθολογίας του. Ως προς την εφαρμογή των προτάσεων, η 
παρούσα μελέτη θα υλοποιηθεί σε συνδυασμό με συμπληρωματική πρόταση 
του αρχιτέκτονα Κ. Καρανάσου, ήδη εγκεκριμένη από την ΕΣΜΑ, σύμφωνα 
με την οποία δώδεκα από τις εικοσιέξι πλάκες του δαπέδου θα συμπληρω-
θούν με νέο υλικό.  
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Την επίβλεψη των έργων είχαν ο αρχιτέκτων Κ. Καρανάσος και ο πολι-
τικός μηχανικός Β. Παπαβασιλείου, ενώ τον συντονισμό του προγράμματος 
είχε επωμισθεί η Προϊσταμένη του Τεχνικού Γραφείου των Προπυλαίων, πο-
λιτικός μηχανικός, Δ. Μιχαλοπούλου. Ουσιαστική, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
υλοποίησης των έργων, υπήρξε η συμβολή των μελετητών Τ. Τανούλα και 
Μ. Ίωαννίδου. Επικεφαλής του συνεργείου των μαρμαροτεχνιτών ήταν ο Γ. 
Δεσύπρης. Το έργο της συντήρησης της επιφάνειας σε όλα τα προγράμματα 
επιτελέστηκε με υπεύθυνη την συντηρήτρια Α. Φραντζικινάκη, υπό την επο-
πτεία της προϊσταμένης του Τεχνικού Γραφείου Συντήρησης της επιφάνειας 
των μνημείων της Ακρόπολης, χημικού μηχανικού, Ε. Αγγελακοπούλου. 

Η αισθητικά άρτια έκδοση δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την φροντίδα της 
σχεδιάστριας-γραφίστριας, Α. Πιτυρίγκα και της επιμελήτριας της έκδοσης, 
αρχαιολόγου Ε. Πετροπούλου. Λόγοι οικονομίας επέβαλαν την αναμόρφωση 
του εποπτικού υλικού της παλαιότερης, ηλεκτρονικής έκδοσης κατά τρόπο 
ώστε το μεγαλύτερο μέρος του −κυρίως στατικές επιλύσεις− έγχρωμες φω-
τογραφίες και σχέδια αποτύπωσης, να περιληφθούν σε ψηφιακό δίσκο (CD) 
που συνοδεύει την έκδοση.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2015 

Βασιλική Ελευθερίου
ΔΊΕΥΘΥΝΤΡΊΑ ΤΗΣ ΥΣΜΑ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το ανά χείρας δημοσίευμα δεν είναι η πλήρης δημοσίευση της μελέτης του 
υλικού της νότιας πτέρυγας. Είναι μια απλώς βελτιωμένη διαμόρφωση της 
συνο πτικής έκθεσης που κατέθεσα στην Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων 
Ακροπόλεως το καλοκαίρι του 2010 και, στη συνέχεια, εγκρίθηκε από το Κε-
ντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του τότε Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι-
σμού, στις 9 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. 

Η αρχική έκθεση έφερε τον τίτλο ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΝΟΤΊΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΊΩΝ. Ο χαρακτηρισμός της ως προμελέ-
της οφειλόταν στο γεγονός ότι, όπως θα φανεί στη συνέχεια, η έκθεση συντά-
χθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, με παρότρυνση του προέδρου της ΕΣΜΑ 
Καθ. Χ. Μπούρα, με στόχο να προωθηθούν έγκαιρα οι διαδικασίες διοικητικού 
και οικονομικού προγραμματισμού της μελέτης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Για 
τον λόγο αυτό η έκθεση δεν είχε την μορφή πλήρους παρουσίασης της επι-
στημονικής μελέτης του αρχιτεκτονικού υλικού που είχε προηγηθεί, είχε όμως 
οργάνωση και τεκμηρίωση επαρκή για ένα δημόσιο έγγραφο. Ως εκ τούτου, 
η ΕΣΜΑ ζήτησε να χαρακτηριστεί το έγγραφο ως μελέτη και, επί πλέον, ως 
συμπλήρωση της ημιτελούς επέμβασης που διεξήγαγε ο Αναστάσιος Ορλάνδος 
με τη συνεργασία του Ευστάθιου Στίκα, κατά τη δεκαετία 1950-19601. 

Την επιστημονική δημοσίευση της νότιας πτέρυγας προτίθεμαι να φέρω 
εις πέρας μετά την συμπλήρωση της επέμβασης που είναι τώρα σε εξέλιξη, 
και την οποία παρακολουθώ σε καθημερινή βάση, συμβάλλοντας στην ορθή 
αποκατάσταση της μορφής και των διαστάσεων των αρχιτεκτονικών μελών, 
αλλά και του μνημείου στο σύνολό του. Αυτό είναι απαραίτητο διότι, όπως 
είχα επισημάνει στην προαναφερθείσα κατατεθειμένη Μελέτη, οι διαστάσεις 
κάποιων αρχιτεκτονικών μελών ήταν αδύνατο να οριστούν πρίν την αποξή-
λωση των λιθοπλίνθων που ήταν ακόμη εντοιχισμένες στα σωζόμενα τμήμα-
τα του «φράγκικου πύργου». Μετά το πέρας της αναστήλωσης της νότιας 
πτέρυγας, θα έχω τη δυνατότητα να συμπεριλάβω και τα στοιχεία που είχαν 
εντοπισθεί ως ζητούμενα στην έκθεση-μελέτη του 2010, ήταν όμως αδύνατο 
να μελετηθούν πρίν την ίδρυση ικριωμάτων και την, εν συνεχεία, αποσυναρ-
μολόγηση των αρχιτεκτονικών μελών. 

Το κείμενο, λοιπόν, που ακολουθεί έχει τη δομή της μελέτης του 2010, 
και τις πληροφορίες που εκείνη περιείχε. Εχουν διορθωθεί αβλεψίες, αναπό-
φευκτες σε ένα έγγραφο, αποφευκτέες όμως σε ένα δημοσίευμα. Όπου έχει 
κριθεί απαραίτητο, έχουν προστεθεί στοιχεία, η διάγνωση των οποίων ήταν 
αδύνατη πρίν από την τρέχουσα επέμβαση, γεγονός που επισημαίνεται σε 
αντίστοιχες υποσημειώσεις. 

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2013

1. Πρακτικά ΕΣΜΑ 2010. Για την επέμβαση Ορλάνδου και Στίκα, βλ. παρακάτω.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ2

Η νότια πτέρυγα των Προπυλαίων είναι το πιο ιδιόμορφο, από αρχιτεκτονι-
κής πλευράς, τμήμα των Προπυλαίων. Αυτή η ιδιομορφία έχει προκύψει από 
το γεγονός ότι το αρχικό σχέδιο της νότιας πτέρυγας υπέστη, κατά την οι-
κοδόμηση, μεγάλες περικοπές και τροποποιήσεις. Στην ουσία, οικοδομήθηκε 
μόνον το βόρειο τμήμα του αρχικού σχεδίου, το οποίο σε έκταση αντιστοιχεί 
στο ένα τρίτο, περίπου, της συνολικής έκτασης που είχε προβλεφθεί για την 
νότια πτέρυγα. Η μελέτη του τμήματος που χτίστηκε οδηγεί στο συμπέ-
ρασμα ότι, κατά την κατασκευή, ο Μνησικλής φρόντιζε να διαμορφώνει το 
οικοδόμημα ούτως ώστε, αφ’ ενός μεν να έχει μορφολογική και κατασκευ-
αστική πληρότητα, αφ’ ετέρου δε να επιτρέπει τη μελλοντική συμπλήρωση 
του αρχικού σχεδίου με μικρές, μόνον, παρεμβάσεις στον υπάρχοντα οι-
κοδομικό ιστό3. Με τον τρόπο αυτό, προέκυψε ένα κτίσμα με γεωμετρική 
μορφή ασύμβατη, ως επί το πλείστον, με τους κανόνες του δωρικού ρυθμού. 
Προκειμένου, λοιπόν, να λύσει τα προβλήματα διάταξης των αρχιτεκτο νικών 
μορφών σε αρμονία με το κεντρικό κτήριο και την βόρεια πτέρυγα, αφήνο-
ντας ταυτόχρονα ανοιχτή την δυνατότητα μελλοντικής συμπλήρωσης του 
αρχικού σχεδίου, ο Μνησικλής εφηύρε μορφές που χρησιμοποιήθηκαν άπαξ 
στην επίσημη αρχιτεκτονική. Εν τούτοις, κάποιες από τις μορφές που δημι-
ουργήθηκαν για να ανταποκριθούν σε πολύ συγκεκριμένες ανάγκες εφαρ-
μόστηκαν, αργότερα, από οικοδόμους της αρχαιότητας κατ’ επιλογήν, λόγω 
της πρωτοτυπίας τους και της αισθητικής τους αξίας4. 

Η νότια πτέρυγα λειτούργησε κατά την αρχαιότητα ως στεγασμένος 
χώρος επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων και του 
ιερού της Αθηνάς Νίκης. Δεν αποκλείεται να στέγασε λειτουργίες συναφείς 
με το ιερό της Νίκης ή, πιθανότατα, και άλλων ιερών που μαρτυρείται ότι 
υπήρχαν στην περιοχή. Μετά τον 6ο αιώνα, πιθανότατα περί το 700 μ.Χ., η 
νότια πτέρυγα μετασκευάστηκε σε μονόχωρο χριστιανικό ναό. Διατήρησε 
αυτή την λειτουργία έως τα τέλη του 13ου αιώνα, οπότε οι Φράγκοι de la 
Roche ίδρυσαν ένα παρεκκλήσι μέσα στα όρια του οχυρωμένου παλατιού 
που οργάνωσαν στη βόρεια πτέρυγα, και προς τα βόρεια και ανατολικά της. 
Μετά την κατάργηση του ναού στη νότια πτέρυγα, ένα οριζόντιο πάτωμα 
χώρισε το ύψος της στα δύο, προφανώς για την εξυπηρέτηση λειτουργιών 

2. Η ολοκλήρωση της επεξεργασίας των σχεδίων που συνοδεύουν την ανά χείρας μελέτη δεν θα 
ήταν εφικτή χωρίς τη συμβολή των συνεργατών μου Γ. Μουτοπούλου, σχεδιάστριας, Κ. Καρανά-
σου, αρχιτέκτονα, Γ. Τριχάκη, σχεδιαστή, και Μ. Τουφεκλή, μαρμαροτεχνίτη. Ο τελευταίος συνέ-
βαλε με την μορφοποίηση του εικαστικού υλικού σε προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή.
3. Αυτό μαρτυρείται και από την μελέτη στοιχείων σε άλλα τμήματα του οικοδομικού συγκροτή-
ματος των Προπυλαίων, βλ. Tanoulas 1992β, Tanoulas 1996, Tanoulas 2002γ, Tanoulas 2006α. 
4. Βιβλιογραφία για τα κλασικά Προπύλαια, βλ. Τανούλας 1997 Ί, 13-15. Tanoulas 2012β, και ει-
δικά για τη νότια πτέρυγα, σσ. 57-58. 
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σε συνάρτηση με άλλα κτίσματα στην περιοχή του ιερού της Αθηνάς Νίκης. 
Κατά τον 15ο αιώνα, οι Φλωρεντινοί Acciaiuoli, κύριοι τότε του δουκά-

του των Αθηνών, αποφάσισαν να επεκτείνουν την οχυρωμένη κατοικία που 
είχε διαμορφωθεί από τους Φράγκους στη βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων 
και στα ανατολικά της. Η επέκταση έγινε προς το κεντρικό κτήριο, γεγονός 
που προκάλεσε την κατάργηση της εισόδου στην Ακρόπολη διά μέσου των 
Προπυλαίων. Η κεκλιμένη αναβάθρα που οδηγούσε στο εσωτερικό του κά-
στρου κατευθύνθηκε προς νότον, μεταξύ της νότιας πτέρυγας και του ναού 
της Αθηνάς Νίκης και, στη συνέχεια, στράφηκε προς τα ανατολικά, σε επαφή 
με τον νότιο τοίχο της νότιας πτέρυγας. Τα αρχιτεκτονικά μέρη του δυτικού 
άκρου της νότιας πτέρυγας κατεδαφίστηκαν για να ελευθερωθεί ο χώρος 
διέλευσης της νέας αναβάθρας. Συγκεκριμένα, ο δυτικός κίονας και ο δυτι-
κός πεσσός της κιονοστοιχίας, ο κεντρικός πεσσός της δυτικής πλευράς και 
τα αντίστοιχα τμήματα του θριγκού κατεδαφί στηκαν και τα αρχιτεκτονικά 
μέλη τους εντάχθηκαν, με κάποιες τροποποιήσεις και κακώσεις, στον πύργο 
που κατασκευάστηκε επάνω στο υπόλοιπο τμήμα της νότιας πτέρυγας, ο 
οποίος έμεινε γνωστός ως «φράγκικος πύργος». Η κατεδάφιση του πύργου 
κατά τα έτη 1874 και 1875, απέδωσε το σύνολο τoυ μετακινημένου κλασικού 
οικοδομικού υλικού που, στη συνέχεια, μελετήθηκε διαδοχικά από τους R. 
Bohn, W. Dörpfeld, W.D. Wood και W.B. Dinsmoor5.

Αναστήλωση Ορλάνδου και Στίκα. Το 1943 ο Αναστάσιος Ορλάνδος 
ανακοίνωσε εργασίες αναστήλωσης στη νότια πτέρυγα ως επικείμενες. Η 
συστηματική, όμως, αναστήλωση στο τμήμα αυτό των Προπυλαίων άρχισε 
μόλις το 1946, με τη δοκιμαστική αναστήλωση του δυτικού κίονα. Οι ερ-
γασίες διακόπηκαν το 1954 για να συνεχιστούν το 1957. Με την οριστική 
διακοπή της επέμβασης στη νότια πτέρυγα το 1960, είχαν αναστηλωθεί επί 
πλέον ο δυτικός πεσσός της βόρειας πρόσοψης, ο κεντρικός πεσσός της δυ-
τικής πλευράς, μέρος του τέταρτου από ανατολάς επιστυλίου επάνω από 
τον αναστηλωμένο δυτικό κίονα και τα επιστύλια της δυτικής πλευράς. Στα 
συνδετήρια στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αναγνωρίζεται η χρήση ανοξεί-
δωτου χάλυβα, μπρούντζου, μολυβιού και κονιαμάτων. Ο Ορλάνδος ήλπιζε να 
συμπληρώσει την αναστήλωση της νότιας πτέρυγας με το άφθονο διαθέσιμο 
αυθεντικό υλικό, όμως οι ελπίδες του δεν πραγματοποιήθηκαν6. 

Με τη χρήση ανοξείδωτου χάλυβα και μπρούντζου (αντί του απλού 
σιδήρου όπως στην αναστήλωση του Μπαλάνου), αποφεύχθηκαν ρηγματώ-
σεις του μαρμάρου στην αναστηλωμένη περιοχή. Επίσης, το γεγονός ότι η 
νότια πτέρυγα είναι θεμελιωμένη στον βράχο και, επί πλέον, δεν υπέστη 
ποτέ ανατίναξη από έκρηξη πυρίτιδας (σε αντίθεση με το κεντρικό κτήριο 
και τη βόρεια πτέρυγα) είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του οικοδομικού 

5. Bohn 1882. Dörpfeld 1885. Dinsmoor 1910. O Wood δεν πρόλαβε να δημοσιεύσει την εργασία του.
6. Για τα σχετικά με την επέμβαση των Ορλάνδου και Στίκα στην νότια πτέρυγα δημοσιεύματα, 
βλ. Στίκας 1978, 417-418. Orlandos 1961. Τανούλας 1994α, 126-127, υποσημ. 175-181.
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ιστού πρακτικά αμετάβλητου. Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο του προ-
γραμματισμού των εργασιών για την αποκατάσταση των Προπυλαίων δεν 
είχε ποτέ συζητηθεί εκτενώς η δυνατότητα αποκατάστασης του αυθεντικού 
υλικού στις αρχικές θέσεις του και, μέχρι του έτους 2010, είχε δοθεί προτε-
ραιότητα στη μελέτη και αναστήλωση του κεντρικού κτηρίου κατά πρώτον 
λόγον, και της βόρειας πτέρυγας κατόπιν, όπου τεχνικές βλάβες επέβαλλαν 
και εξακολουθούν να επιβάλλουν, την άμεση αντιμετώπιση των σχετικών 
προβλημάτων7. 

Πρόσφατη έρευνα στο πλαίσιο του έργου αποκατάστασης των Προ-
πυλαίων. Παρ’ όλον ότι το κατακείμενο υλικό της νότιας πτέρυγας μελετή-
θηκε και εν μέρει δημοσιεύτηκε από τους Bohn, Dörpfeld και Dinsmoor, ποτέ 
δεν αποτυπώθηκε διεξοδικά και στο σύνολό του. Ετσι, μετά το 1960, το υλικό 
διεσπάρη στην περιοχή του Βραυρωνείου, της Νίκης και των Προπυλαίων. 
Στο πλαίσιο της μελέτης του κατακείμενου υλικού των Προπυλαίων κατά τις 
τέσσερις τελευταίες δεκαετίες, χρειάστηκε να αναγνωρίσω εκ νέου το υλικό 
της νότιας πτέρυγας κάνοντας, παράλληλα, αποτυπώσεις και νέες ταυτίσεις 
θραυσμάτων. Ίδιαιτέρως το 1997, συνεργείο μαρμαροτεχνιτών με επί κεφα-
λής τον μαρμαροτεχνίτη Γιώργο Βίδο, σε συνεργασία με την σχεδιάστρια 
Γιώτα Μουτοπούλου ασχολήθηκε, υπό τις οδηγίες και την επίβλεψή μου, 
με την μετακίνηση και συγκέντρωση του υλικού σε ομάδες συνανηκόντων 
θραυσμάτων. Παράλληλα, πολλά αρχιτεκτονικά μέλη της νότιας πτέρυγας 
αποτυπώθηκαν από τον αρχιτέκτονα Άγγελο Παπανδρόπουλο8. 

Την ανάγκη συγκόλλησης των ταυτισμένων θραυσμάτων έχω επισημά-
νει εδώ και χρόνια, προκειμένου να αποσοβηθεί ο κίνδυνος νέας διασποράς 
τους και διάλυσης των αναγνωρισμένων ομάδων συνανηκόντων θραυσμάτων, 
όπως έχει συμβεί επανειλημμένα στο παρελθόν σε πολλές περιπτώσεις. Η 
ΕΣΜΑ ενέκρινε τη διενέργεια αυτών των συγκολλήσεων και κάποιες είχαν 
ήδη πραγματοποιηθεί πριν το 20109. 

Η περάτωση του προγράμματος αποκατάστασης της ανωδομής του κε-
ντρικού κτηρίου τον Δεκέμβρη του 2010 επέτρεψε τη συγκέντρωση του υλι-
κού της νότιας πτέρυγας στην έκταση που ελέγχεται από την γερανογέφυρα 
εδάφους του εργοταξίου των Προπυλαίων, και την οργάνωση και επανέ-
λεγχο των ταυτίσεων που είχαν γίνει ως το 1997 στο υλικό που βρισκόταν 

7. Τανούλας 1994α, 126-128. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της βόρειας πτέρυγας των 
Προπυλαίων μου είχε ανατεθεί η σύνταξη έκθεσης το 1984, στη συνέχεια της οποίας μου ανατέθη-
κε η συστηματική τεκμηρίωση που πραγματοποίησα κατά τα έτη 1986, 1987 και 1992, βλ. Τανού-
λας 1994α, 78-125, σχ. 45-79, φωτ. 33-52. Με βάση την τεκμηρίωση αυτή, συντάχθηκαν προτάσεις 
αποκατάστασης, βλ. στο ίδιο, 151-162, και δέκα πίνακες μεταξύ των σελίδων 208 και 209, εκτός 
αρίθμησης σχεδίων και σελίδων. Η επέμβαση στη βόρεια πτέρυγα αναβάλλεται από την ΕΣΜΑ 
επί έτη, με αποτέλεσμα την συν τω χρόνω επιβάρυνση των υπαρχόντων προβλημάτων. 
8. Τανούλας 2002α, 245-246. Για δείγματα των δελτίων τεκμηρίωσης βλ. εικ. 3-6.
9. Πρακτικό 3/17-2-2005, σελ. 8. 3η τροποποίηση Τ.Δ.Ε. Γ΄ ΚΠΣ, Ενότητα Β΄-Τεχνικό Δελτίο Έργου 
Υποδομών, 29.
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μετακινημένο στο έδαφος είτε επάνω στο μνημείο, με στόχο τη συστηματική 
διεξαγωγή συγκολλήσεων (Εικ. 1-2). 

Οι εργασίες αυτές βοήθησαν στην ορθή εκτίμηση του μεγέθους της έρευ-
νας και των αποτελεσμάτων της, καθώς όλo, σχεδόν, το κατάσπαρτο υλικό 
της ανωδομής της νότιας πτέρυγας εκτέθηκε στο έδαφος, τοποθετημένο σε 
αντιστοιχία με τις αρχικές θέσεις επάνω στο μνημείο. Έγινε με απτό τρόπο 
κατανοητό ότι το 90% του υλικού ήταν έτοιμο για συγκολλήσεις και ανα-
τοποθέτηση με προσθήκη ελάχιστου νέου μαρμάρου. Μου ζητήθηκε λοιπόν 
η κατάθεση, σε σύντομο χρονικό διάστημα, προτάσεων αναστήλωσης και 
προγραμματισμού της επέμβασης για την αναστήλωση του υλικού, με στόχο 
την έγκαιρη προώθηση των διαδικασιών διοικητικού και οικονομικού προ-
γραμματισμού της μελέτης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

Στην ανά χείρας μελέτη για την επέμβαση στη νότια πτέρυγα, το αρχιτε-
κτονικό-αρχαιολογικό υλικό περιγράφεται συνοπτικά, με τρόπο που προϋπο-
θέτει ως δεδομένη τη σχετική εξοικείωση των αναγνωστών με την αρχιτεκτο-

Εικ. 1. Αρχιτεκτονικά μέλη της ανωδομής της νότιας πτέρυγας τοποθετημένα σε θέσεις 
αντίστοιχες με τον αρχικό συσχετισμό τους στο μνημείο. Άποψη από τα ΝΔ.

Εικ. 2. Τα αρχιτεκτονικά μέλη που φαίνονται και στην προηγούμενη φωτογραφία, από ΝΑ.
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Εικ. 3. ΑΑΔ 5006 (Ν.Δ.Ζ.2). Δύο δελτία αποτύπωσης λίθου «ιωνικής» ζωφόρου της δυτικής 
πρόσοψης. Σχέδιο: Α. Παπανδρόπουλος.

Εικ. 4. ΑΑΔ 5024 (Ν.Β.Γ.8). Δύο δελτία αποτύπωσης γείσου της κιονοστοιχίας. Σχέδιο: Α. 
Παπανδρόπουλος.
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Εικ. 5. ΑΑΔ 5016 (Ν.Ν.ΓΙ.3). Δύο δελτία αποτύπωσης «ιωνικού» γείσου του νότιου τοίχου, 
στη θέση μετάβασης από την οριζόντια στην κεκλιμένη επίστεψη του τοίχου. Σχέδιο: Α. 
Παπανδρόπουλος – M. Pichler.

Εικ. 6. ΑΑΔ 5062 (Ν.Β.Ζ.7). Δύο δελτία αποτύπωσης λίθου ζωφόρου της κιονοστοιχίας. 
Σχέδιο: Α. Παπανδρόπουλος – M. Pichler.
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νική των Προπυλαίων και της νότιας πτέρυγας ιδιαίτερα. Τα αρχιτεκτονικά 
μέλη αναφέρονται με τον κωδικό αριθμό του ευρετηρίου που δηλώνει το είδος 
και την ακριβή θέση του μέλους στον οικοδομικό ιστό του μνημείου10. Τα 
μέλη ή θραύσματα μελών που βρίσκονται στο έδαφος αναφέρονται και με 
τον αριθμό αρχείου διασπάρτων (ΑΑΔ). Ετσι, τα στοιχεία σύμφωνα με τα 
οποία αναγνωρίζεται η ταυτότητα των εκτός θέσης αρχιτεκτονικών μελών ή 
θραυσμάτων τους δεν εξηγούνται πλήρως, λόγω του εκτενούς των περιγραφών 
που θα ήταν απαραίτητες. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για την ταύτιση των 
αρχιτεκτονικών μελών είναι η παραδοσιακή εμπειρική μέθοδος: αναγνώριση 
αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών που βοηθούν στην αναγνώριση της θέσης 
των θραυσμάτων μέσα στο συνολικό αρχικό σχήμα του αρχιτεκτονικού μέ-
λους, συσχετισμός της διαστρωμάτωσης του μαρμάρου στα θραύσματα, με-
λέτη διαφοροποιήσεων στην κατεργασία των αφανών επιφανειών του λίθου, 
φθορές, συναρμογή των επιφανειών θραύσης, έλεγχος των τόρμων μεταλλικών 
συνδέσμων κττ11. 

10. Τανούλας 1994α, 169-173. Τανούλας – Ίωαννίδου, 35, υποσ. 36.
11. Τανούλας 2010, 111-130. 

Εικ. 7. Προπύλαια. Αριστερά, από πάνω προς τα κάτω: δυτική όψη, τομή στον άξονα βλέποντας 
προς βορρά, κάτοψη. Δεξιά πάνω, αξονομετρικό, άποψη από τα ΝΔ. Δεξιά κάτω, κάτοψη της 
νότιας πτέρυγας με ένδειξη των επιφανειών που παρίστανται στα σχέδια αποκατάστασης.
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Η παρουσίαση των θεμάτων τεχνικής εφαρμογής είναι συνοπτική, βα-
σίζεται όμως στην εξοικείωση με θέματα της σχετικής τεχνογνωσίας που 
αποκτήθηκε στο πλαίσιο των αναστηλωτικών έργων στην Ακρόπολη κατά 
τα τελευταία τριάντα οκτώ χρόνια. Ο υπολογισμός των οπλισμών που θα 
απαιτηθούν για τη συγκόλληση συνανηκόντων θραυσμάτων μεταξύ τους ή 
με συμπληρώματα νέου μαρμάρου γίνεται πάντοτε πριν την εφαρμογή κατά 
περίπτωσιν, με τη μέθοδο που έχει δοκιμαστεί στις μέχρι τώρα επεμβάσεις. 
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Α. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ ΤΟ 2010: 

In situ και αναστηλωμένα τμήματα του μνημείου 
και αρχιτεκτονικά μέλη εκτός θέσης.

Οι λίθοι του τοιχοβάτη, του ορθοστάτη και οι λιθόπλινθοι των τοίχων της νότιας 
πτέρυγας είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αμετακίνητοι. Μικρό μέρος της 
ανωδομής των τοίχων έχει διαταραχθεί. Από την κιονοστοιχία της βόρειας όψης 
μεγάλο μέρος είναι στη θέση του, ενώ ο δυτικός κίονας, ο δυτικός πεσσός με πα-
ραστάδες προς βορράν και νότον και το τέταρτο από τα ανατολικά επιστύλιο 
έχουν αναστηλωθεί από τους Ορλάνδο και Στίκα. Από τη δυτική πρόσοψη μόνον 
η δυτική παραστάδα του νότιου τοίχου διατηρείται στην θέση της, ενώ ο κεντρι-
κός πεσσός και ο δυτικός πεσσός της βόρειας πρόσοψης έχουν αναστηλωθεί από 
τους Ορλάνδο και Στίκα, μαζί με τα δύο αμφιέρειστα επιστύλια της δυτικής 
πρόσοψης. Στη συνέχεια, περιγράφονται κατ’ αρχήν τα αμετακίνητα και ανα-
στηλωμένα τμήματα του μνημείου και, κατόπιν, αναφέρονται οι μετακινημένοι 
λίθοι που έχουν εντοπισθεί και μπορεί να αποκατασταθούν στις θέσεις τους.

Α.1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ (Εικ. 8-10)

Διατηρούνται στη θέση τους όλες οι λιθόπλινθοι μέχρι και του 14ου δόμου.
Στον 15ο και στον 16ο δόμο έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους η τε-

Εικ. 8. Ανατολική πλευρά του ανατολικού τοίχου.
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Εικ. 9. Νότια πτέρυγα. Ανατολική πλευρά του ανατολικού τοίχου.

Εικ. 10. Νότια πτέρυγα. Δυτική πλευρά του ανατολικού τοίχου.
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λευταία προς νότον λιθόπλινθος κάθε δόμου και βρίσκονται σήμερα στις 
εξής θέσεις. Αυτή του 16ου δόμου (N.A.16.7) είναι τοποθετημένη επάνω στην 
νοτιοανατολική γωνία, ψηλότερα από την στάθμη του 16ου δόμου, και έχει 
περιστραφεί οριζόντια προς τα δεξιά κατά 90ο. Η τελευταία προς νότον 
λιθόπλινθος του 15ου δόμου (Ν.Α.15.8) βρίσκεται ακριβώς κάτω από την προ-
ηγούμενη και έχει περιστραφεί οριζόντια κατά 180ο. 

Α.2. ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ (Εικ. 11-13)

Μέχρι του 11ου δόμου συμπεριλαμβανομένου, διατηρούνται στη θέση τους 
όλες οι λιθόπλινθοι, ενώ από τις υπερκείμενες στρώσεις έχει μετακινηθεί ση-
μαντικός αριθμός λίθων. Συγκεκριμένα η κατάσταση έχει ως εξής: 

Α.2.α. 10ος και 11ος δόμος. Οι τελευταίες προς τα δυτικά λιθόπλινθοι 
έχουν λαξευθεί από τους Acciaiuoli στο δυτικό άκρο τους, ούτως ώστε να 
διαμορφωθεί επιφάνεια με κλίση προς τα δυτικά 45ο περίπου. Ο τρόπος 
απολάξευσης του υλικού ασφαλώς προκάλεσε πλήρη καταστροφή του.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο όγδοος από ανατολάς και τελευταίος προς τα 
δυτικά λίθος του 10ου δόμου είχε, στο δυτικό άκρο του, μεγαλύτερο ύψος διότι 
διαμόρφωνε το νότιο άκρο του επιστυλίου της δυτικής όψης (Ν.ΝΔ.Ε), με κα-
νόνα και σταγόνες στη δυτική και στη νότια όψη. Ο λίθος Ν.ΝΔ.Ε θα πρέπει να 
συμπληρωθεί με νέο μάρμαρο κατά το ένα τρίτο του συνολικού όγκου του. 

Εικ. 11. Νότια πλευρά του νότιου τοίχου.
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Εικ. 12. Νότια πτέρυγα. Νότια πλευρά του νότιου τοίχου. 

Εικ. 13. Νότια πτέρυγα. Βόρεια πλευρά του νότιου τοίχου. 
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Η υπερκείμενή του λιθόπλινθος Ν.Ν.11.7 θα πρέπει να συμπληρωθεί κατά 
το ένα πέμπτο του συνολικού όγκου της. 

Α.2.β. 12ος δόμος. Διατηρούνται στη θέση τους οι έξι πρώτοι από ανα-
τολάς λίθοι που στη βόρεια πλευρά τους διαμορφώνουν την επικρανίτιδα. 
Η έβδομη από τα ανατολικά λιθόπλινθος (Ν.Ν.12.7) διατηρείται στο έδαφος 
με αριθμό διασπάρτων ΑΑΔ 5129. Η όγδοη και τελευταία προς τα δυτικά 
λιθόπλινθος (Ν.Ν.12.8) διατηρείται στο έδαφος με ΑΑΔ 15584 και στο δυτικό 
τμήμα της ανυψώνεται για να φθάσει στο ύψος της ζωφόρου, προκειμένου να 
στηρίξει, μαζί με τον λίθο ζωφόρου της νοτιοδυτικής γωνίας, το υπερκείμενο 
οριζόντιο γείσο της νοτιοδυτικής γωνίας. 

Α.2.γ. 13ος δόμος. Διατηρούνται στη θέση τους οι πέντε πρώτες από 
ανατολάς λιθόπλινθοι, οι οποίες φέρουν θήκες για τις δοκούς της οροφής 
προς βορράν. Η έκτη από τα ανατολικά (Ν.Ν.13.6) σώζεται στο έδαφος με 
ΑΑΔ 5063. Η έβδομη και τελευταία λιθόπλινθος (Ν.Ν.13.7) έχει μετακινη-
θεί από τους Φλωρεντινούς και τοποθετηθεί στα δυτικά της λιθοπλίνθου 
Ν.Ν.12.6 (βλ. παρακάτω Α.4.δ).

Α.2.δ. 14ος δόμος. Διατηρούνται στη θέση τους οι πέντε πρώτες από 
ανατολάς λιθόπλινθοι. Οι δύο τελευταίες προς τα δυτικά (Ν.Ν.14.6 = ΑΑΔ 
15612 και Ν.Ν.14.7=ΑΑΔ 5306) σώζονται στο έδαφος.

Α.2.ε. 15ος δόμος. Οι τέσσερις πρώτες λιθόπλινθοι του δόμου αυτού 
είχαν ύψος 0,58 μ., δηλ. μεγαλύτερο από το κανονικό (0,489 μ.). Διατηρού-
νται στη θέση τους η δεύτερη και τρίτη από ανατολάς λιθόπλινθοι, ενώ η 
τέταρτη (Ν.Ν.15.4) είναι ελάχιστα μετακινημένη12. Η πρώτη από ανατολάς 
λιθόπλινθος (Ν.Ν.15.1) έχει μετακινηθεί προς ανατολάς κατά 0,90 μ. και 
καταλάβει την νοτιοανατολική γωνία. Η λιθόπλινθος που πλήρωνε κατά το 
μεγαλύτερο μέρος την νοτιοανατολική γωνία του 15ου δόμου ανήκει στον 
ανατολικό τοίχο (Ν.Α.15.8) και έχει περιστραφεί κατά 180ο και ανυψωθεί 
(βλ. Α.1) και έχει ύψος κανονικό δηλ. 0,489 μ. Επειδή στον νότιο τοίχο, το 
ύψος του 15ου δόμου είναι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 0,58 μ., δηλ. κατά 
0,091 μ. ψηλότερο από το κανονικό, η λιθόπλινθος Ν.Α.15.8 σταματούσε 
πριν το κατακόρυφο επίπεδο της νότιας όψης του νότιου τοίχου και στο 
κενό που διαμορφωνόταν είχε τοποθετηθεί μία πλάκα με το πρόσωπό της 
στο ίδιο επίπεδο με την νότια όψη του νότιου τοίχου και ύψος 0,58 μ., ού-
τως ώστε η νότια όψη της 15ης στρώσης του νότιου τοίχου να είναι ισοϋψής 
σε όλο της το μήκος. Η πλάκα δέν έχει εντοπιστεί, όμως δεν είναι κατα-
σκευαστικά απαραίτητη για την αναστήλωση.

12. Έχει τοποθετηθεί εκεί μετά την κατεδάφιση του «φράγκικου πύργου». 
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Α.2.ζ. Γείσα (Εικ. 12-13, 22). Από τα 10, συνολικά, γείσα του  νότιου 
τοίχου διατηρούνται στο έδαφος τα 9. Δεν έχουν προμόχθους, γι’ αυτό και 
χαρακτηρίζονται ως ιωνικά και στην κωδική τους αρίθμηση σημειώνονται ως 
ΓΊ. Φέρουν τους εξής αριθμούς του αρχείου διασπάρτων: ΑΑΔ 5018 (Ν.Ν.ΓΊ.1), 
ΑΑΔ 5017 (Ν.Ν.ΓΊ.2), ΑΑΔ 5016 (Ν.Ν.ΓΊ.3), ΑΑΔ 5015 (Ν.Ν.ΓΊ.4), ΑΑΔ 5012 
(Ν.Ν.ΓΊ.5), ΑΑΔ 5014 (Ν.Ν.ΓΊ.6), ΑΑΔ 5011 (Ν.Ν.ΓΊ.7), ΑΑΔ 5013 (Ν.Ν.ΓΊ.9), 
ΑΑΔ 5010 (Ν.Ν.ΓΊ.10). Δεν έχει εντοπιστεί το 8ο από ανατολάς γείσο (Ν.Ν.ΓΊ.8), 
δεν είναι όμως απαραίτητο να ανακατα σκευαστεί, παρά μόνον, βεβαίως, όταν 
ανακατασκευαστεί και τοποθετηθεί η υπερκείμενη κεράμωση. Όλα τα σω-
ζόμενα γείσα διατηρούν σε μεγάλο βαθμό την αρτιότητά τους, εκτός από το 
πρώτο από ανατολικά (Ν.Ν.ΓΊ.1=AAΔ 5018) πού έχει χάσει το προέχον τμήμα 
του, το οποίο επίσης δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί. 

Οι δόμοι 11, 12 και 13 δεν φθάνουν ως το δυτικό άκρο του νότιου τοίχου, 
διότι στο αντίστοιχο ύψος διαμορφώνεται η νοτιοδυτική γωνία του οριζόντι-
ου θριγκού της δυτικής όψης (βλ. Α.4.γ.δ.ε). Το δυτικό άκρο των δόμων 14 
και 15 ορίζεται από την κεκλιμένη επιφάνεια έδρασης των γείσων επίστεψης 
του νοτίου τοίχου.

Α.3. ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΑ (Εικ. 14-16)

Εικ. 14. Βόρεια πλευρά της κιονοστοιχίας.
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Α.3.α. Κρηπίδα. Το δυτικό άκρο της κρηπίδας που είχε διαταραχθεί 
από τους Acciaiuoli αποκαταστάθηκε από τον Lolling και δεν έχει προκύψει 
τεχνικό πρόβλημα ή μια αναθεώρηση της ταύτισης των κομματιών που έχουν 
χρησιμο ποιηθεί. 

Α.3.β. Κίονες-δυτικός πεσσός. Είναι στη θέση τους οι δύο πρώτοι από 
τα ανατολικά κίονες, ενώ ο τρίτος κίονας και ο πεσσός στον οποίο διαμορ-
φώνεται η παραστάδα στο δυτικό άκρο της πρόσοψης έχουν αναστηλωθεί 
από τους Ορλάνδο και Στίκα με προσθήκη νέου μαρμάρου. Από τον πεσσό 
έχει ταυτιστεί πρόσφατα ένα μεγάλο θραύσμα του 7ου δόμου (Ν.ΒΔ.Π.7) που 
φέρει αριθμό ΑΑΔ 5128. 

Α.3.γ. Επιστύλια (Εικ.15-16, 20). Διατηρήθηκαν στη θέση τους οι τέσσε-
ρις πρώτοι από τα ανατολικά λίθοι με τα αντιθήματά τους. Από το τέταρτο 
επιστύλιο (Ν.Β.Ε.4) και το αντίθημά του (Ν.Β.ΕΑΘ.4) έχει αποκοπεί το δυ-
τικό άκρο και έχουν συμπληρωθεί με νέο μάρμαρο κατά την αναστήλωση 
Ορλάνδου και Στίκα. 

Στο δυτικό άκρο του πέμπτου από τα ανατολικά επιστυλίου διαμορ-
φωνόταν και η βορειοδυτική γωνία επάνω από τον πεσσό (Ν.Β.ΒΔ.Ε). Δια-
τηρούνται στο έδαφος δύο μεγάλα θραύσματα (ΑΑΔ 5083, ΑΑΔ 5086) που 
επιτρέπουν την πλήρη αποκατάστασή του με την προσθήκη ενός συμπλη-
ρώματος από νέο μάρμαρο στο δυτικό άκρο. Το αντίθημα του τελευταίου 
(Ν.Β.ΕΑΘ.5) είναι βραχύτερο και βρίσκεται στο έδαφος σπασμένο σε τρία 
κομμάτια (ΑΑΔ 5082, ΑΑΔ 5085, ΑΑΔ 5084) που επιτρέπουν την αποκατά-
σταση και αναστήλωσή του με την προσθήκη δύο πλακοειδών συμπληρωμά-
των από νέο μάρμαρο. 

Στην υπόλοιπη επιφάνεια επάνω από τον πεσσό που καταλαμβάνει 
το δυτικό άκρο της κιονοστοιχίας, εδραζόταν ακόμη ένας λίθος επιστυλίου 
(Ν.ΒΔ.ΕΑΘ) που είχε μία όψη προς τα δυτικά, μία προς νότον και μία προς 
ανατολάς. Ο λίθος αυτός είχε σε κάτοψη σχήμα Γάμμα. Και στις τρείς όψεις 
συνεχιζόταν η ταινία επίστεψης. Κανόνες με σταγόνες υπήρχαν δύο στην δυ-
τική όψη και ένας στην νότια, σε θέσεις αντίστοιχες με τις υπερκείμενες τρι-
γλύφους όπως θα φανεί αμέσως παρακάτω. Ο λίθος αυτός διατηρείται κατά 
τα δύο τρίτα περίπου του όγκου του (ΑΑΔ 5053). Συγκεκριμένα διατηρείται 
όλη η δυτική όψη, από το βόρειο άκρο έως και το νότιο που διαμορφώνει τη 
νοτιοδυτική γωνία του επιστυλίου επάνω από τον πεσσό, καθώς και μέρος 
της νότιας όψης. Όλη η ανατολική κεραία του λίθου έχει αποθραυσθεί από το 
βόρειο άκρο έως το νότιο άκρο που διαμορφώνει την γωνία του επιστυλίου 
επάνω από την νοτιοανατολική γωνία του πεσσού· επειδή το αποθραυσμένο 
κομμάτι δεν έχει εντοπιστεί, το σωζόμενο τμήμα του λίθου θα πρέπει να συ-
μπληρωθεί με νέο μάρμαρο. 
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Α.3.δ. Δωρική ζωφόρος (Εικ. 15-16, 21). Διατηρούνται στη θέση τους 
ο πρώτος από τα ανατολικά λίθος με μορφή επίπεδης μετόπης μακρότερης 
του κανονικού, και πέντε ακόμη λίθοι με διαμόρφωση μετόπης και συμφυούς 
τριγλύφου. Από το δυτικό άκρο του τελευταίου έχει αποσπασθεί ένα μικρό, 
σχετικά, κομμάτι της μετόπης. 

Στο έδαφος διατηρείται ο επόμενος προς τα δυτικά λίθος (Ν.Β.Ζ.7=ΑΑΔ 
5062). Οι υπόλοιποι δύο παρόμοιοι λίθοι ζωφόρου διατηρούνται στην νοτι-
οανατολική γωνία της νότιας πτέρυγας, επάνω στο μυκηναϊκό τείχος, όπου 
έχουν χρησιμοποιηθεί από τους Acciauoli για τη θεμελίωση του συμπληρώ-
ματος της λοξότμητης γωνίας στη συμβολή του ανατολικού και του νότιου 
τοίχου. Ο τελευταίος προς τα δυτικά λίθος της ζωφόρου, στον οποίο διαμορ-
φώνεται η γωνιακή τρίγλυφος και η συμφυής μετόπη επάνω από την δυτι-
κή πλευρά του πεσσού που διαμορφώνει το δυτικό άκρο της κιονοστοιχίας 
(Ν.ΒΔ.Ζ) σώζεται στο έδαφος (ΑΑΔ 5095). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 
η βόρεια πρόσοψη της δωρικής ζωφόρου μπορεί να αναστηλωθεί πλήρως με 
αυθεντικό υλικό, με την προσθήκη μικρού, σχετικά, συμπληρώματος νέου 
μαρμάρου στο δυτικό άκρο του έκτου από τα ανατολικά λίθου. 

Στην εσωτερική πλευρά διατηρούνται στη θέση τους οι τέσσερις πρώτοι 
από τα ανατολικά λίθοι αντιθημάτων της ζωφόρου, ενώ το πέμπτο και τε-
λευταίο εσωτερικό αντίθημα ζωφόρου (Ν.Β.ΖΑΘ.5) διατηρείται στο έδαφος 
(ΑΑΔ 5052). Για την αναστήλωσή του χρειάζεται συμπλήρωση κατά το ένα 
έκτο του συνολικού όγκου.

Οι λίθοι πίσω από την βόρεια όψη της ζωφόρου συνεχίζονται στα δυτι-
κά του θριγκού της δυτικής όψης της νότιας πτέρυγας, με δύο αμφιέρειστα 
αντιθήματα παράλληλα προς τον λίθο της πρόσοψης. Το ένα είναι λίθος πλη-
ρώσεως (Ν.Β.ΖΕΣ), ήταν ορατό μόνον από κάτω και έχει χρησιμοποιηθεί από 
τους φλωρεντινούς για τη συμπλήρωση της απότμησης στην νοτιοανατολική 
γωνία της πτέρυγας, όπου έχει τοποθετηθεί με το μήκος του καθ’ ύψος. Για 
τον λόγο αυτό έχει απολαξευθεί κατά μήκος αποκτώντας τριγωνική διατομή 
και, προκειμένου να αναστηλωθεί θα χρειαστεί η συμπλήρωσή του με νέο 
μάρμαρο. 

 Το άλλο αντίθημα (Ν.Β.ΖΑΘ.6) έχει την νότια όψη του επίπεδη με επί-
στεψη όμοια με την επίστεψη των μετοπών της βόρειας πρόσοψης και δι-
ατηρείται σε τρία κομμάτια (ΑΑΔ 5075, ΑΑΔ 5066, ΑΑΔ 5008). Η νότια 
όψη βρισκόταν στο κατακόρυφο επίπεδο της μετόπης που θα μπορούσε να 
βρίσκεται στα ανατολικά της γωνιακής τριγλύφου που αναφέρεται αμέσως 
παρακάτω. 

Στο δυτικό άκρο του αντιθήματος που μόλις περιγράφηκε, ήταν τοποθε-
τημένη μία γωνιακή τρίγλυφος με όψεις προς νότον και προς δυσμάς, λαξευ-
μένη σε αυτοτελές κομμάτι μαρμάρου (Ν.ΒΔ.ΖΑΘ=ΑΑΔ 5096). Με τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνεται συμμετρική διάταξη (μετόπη πλαισιωμένη από δύο τρι-
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γλύφους) στη ζωφόρο της δυτικής όψης του πεσσού του δυτικού άκρου της 
κιονοστοιχίας της νότιας πτέρυγας. Όπως έχει ήδη παρατηρηθεί (βλ. παρα-
πάνω) η βορειοδυτική γωνιακή τρίγλυφος με την συμφυή προς νότον μετόπη 
διατηρείται στο έδαφος (Ν.ΒΔ.Ζ=ΑΑΔ 5095) και μπορεί να αναστηλωθεί σε 
συνδυασμό με την επίσης σωζόμενη στο έδαφος μεμονωμένη νοτιοδυτική 
γωνιακή τρίγλυφο (Ν.ΒΔ.ΖΑΘ=ΑΑΔ 5096). 

Α.3.ε. Γείσα (Εικ. 15-16, 22). Από τα γείσα της βόρειας κιονοστοιχίας 
διατηρούνται στη θέση τους μόνον δύο κομμάτια ιωνικού τύπου (με συνεχή 
οροφή χωρίς προμόχθους). Το ένα κομμάτι είναι ενσωματωμένο στον ανα-
τολικό τοίχο και τρέχει παράλληλα με αυτόν (Ν.Α.ΓΊ). Το παρακείμενο προς 
νότον γείσο είναι ιωνικό και διαμορφώνει την γωνία μεταξύ ανατολικού τοί-
χου και βόρειας κιονοστοιχίας (Ν.ΒΑ.ΓΊ), και το θεωρούμε πρώτο εξ ανατο-
λών γείσο της κιονοστοιχίας.

Από το υλικό των γείσων της βόρειας όψης διατηρείται μεγάλο ποσοστό, 
και επιτρέπει την αναστήλωσή τους με μικρό ποσοστό νέου μαρμάρου. Συ-
γκεκριμένα, διατηρούνται τα επόμενα επτά από ανατολικά γείσα (Ν.Β.Γ.2, 
Ν.Β.Γ.3, Ν.Β.Γ.4, Ν.Β.Γ.5, Ν.Β.Γ.6, Ν.Β.Γ.7, Ν.Β.Γ.8), δεν έχει εντοπιστεί το 
ένατο (Ν.Β.Γ.9), ενώ από το δέκατο που διαμόρφωνε την βορειοδυτική γωνία 
(Ν.ΒΔ.Γ) διατηρούνται δύο μεγάλα θραύσματα. Συγκεκριμένα: 

Ο δεύτερος από τα ανατολικά λίθος: διατηρεί το τμήμα έδρασης 

Εικ. 15. Νότια πτέρυγα. Βόρεια πλευρά της κιονοστοιχίας. 
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(Ν.Β.Γ.2=ΑΑΔ 5025), ενώ από το προέχον τμήμα διατηρείται ένα θραύσμα.
Ο επόμενος διατηρείται σχεδόν ακέραιος (Ν.Β.Γ.3=ΑΑΔ 5022).
Από τον τέταρτο (Ν.Β.Γ.4) διατηρούνται δύο μεγάλα θραύσματα (ΑΑΔ 

382, ΑΑΔ 5027) που αποκαθιστούν το ανατολικό ήμισυ του λίθου. Το υπό-
λοιπο θα πρέπει να συμπληρωθεί με νέο μάρμαρο.

Ο πέμπτος από ανατολικά λίθος (Ν.Β.Γ.5) διατηρείται στο σύνολό του 
(ΑΑΔ 5021) έχει αποσπασθεί ένα στενό διαμπερές κομμάτι κατά μήκος της 
δυτικής πλευράς του, που θα πρέπει να αντικατασταθεί από νέο μάρμαρο. 

Το επόμενο γείσο (Ν.Β.Γ.6) διατηρείται πρακτικά ολόκληρο (ΑΑΔ 5023), 
έχει όμως αποθραυσθεί η βορειοδυτική γωνία του προέχοντος τμήματος. Δεν 
είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί.

Ο έβδομος λίθος (Ν.Β.Γ.7) διατηρείται επίσης στο έδαφος (ΑΑΔ 5049) 
σε πολύ καλή κατάσταση, έχει όμως αποσπασθεί ένα διαμπερές τμήμα κατά 
μήκος της δυτικής πλευράς, που ευρύνεται στο πίσω μέρος. Θα πρέπει οπωσ-
δήποτε να συμπληρωθεί, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η δομική αξία του 
τμήματος έδρασης. 

Ο επόμενος λίθος (Ν.Β.Γ.8) διατηρείται πρακτικά ακέραιος (ΑΑΔ 5024).
Από τον ένατο λίθο (Ν.Β.Γ.9) δεν έχει αναγνωριστεί κανένα θραύσμα. 
Ο δέκατος από τα ανατολικά λίθος είναι το γείσο της βορειοδυτικής 

γωνίας (Ν.ΒΔ.Γ). Διατηρούνται δύο θραύσματα: ολόκληρο το τμήμα έδρα-
σης (ΑΑΔ 5073) και το γωνιακό κομμάτι του προέχοντος τμήματος με την 

Εικ. 16. Νότια πτέρυγα. Νότια πλευρά της κιονοστοιχίας. 
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γωνιακή οδό και τμήματα των παρακειμένων προμόχθων (ΑΑΔ 5067). Στη 
δυτική πλευρά του το προέχον τμήμα θα πρέπει να έφερε μία πρόμοχθο, μια 
παρακείμενη προς νότον οδό και μισή πρόμοχθο στο νότιο άκρο. 

Ο προς νότον του προηγουμένου παρακείμενος λίθος διαμόρφωνε την 
νοτιοδυτική γωνία γείσου επάνω από την αντίστοιχη γωνία του πεσσού (Ν.ΒΔ.
ΓΑΘ). Το προέχον τμήμα αυτού του γείσου έφερε μισή πρόμοχθο στο βόρειο 
άκρο του, η οποία, μαζί με την αντίστοιχη μισή πρόμοχθο στο νότιο άκρο 
του προς βορράν παρακείμενου γείσου, απάρτιζαν την μεσαία πρόμοχθο που 
έπρεπε να βρίσκεται επάνω από την μεσαία μετόπη της υποκειμένης ζωφό-
ρου. Στην νοτιο δυτική γωνία του, το γείσο αυτό είχε μία πρόμοχθο στραμμένη 
προς δυσμάς, αντίστοιχη με την δυτική όψη της νοτιοδυτικής τριγλύφου, και 
μία πρόμοχθο προς νότον, αντίστοιχη με την νότια όψη της τριγλύφου. Από το 
γωνιακό αυτό γείσο σώζεται μόνον το τμήμα έδρασης με αριθμό ΑΑΔ 5007. 

Περαιτέρω προς ανατολάς, δεν υπήρχαν πρόμοχθοι και οδοί, αλλά το 
γείσο είχε τη μορφή ιωνικού γείσου με συνεχή οροφή, επειδή και η υποκεί-
μενη ζωφόρος δεν είχε τρίγλυφα και μετόπες. Από τους δύο λίθους γείσου 
που επέστεφαν την νότια πλευρά του θριγκού μεταξύ δυτικού κίονα και 
ελεύθερου πεσσού διατηρούνται μεγάλα τμήματα. Από το βραχύ γείσο που 
βρισκόταν σε επαφή με το γείσο της νοτιοδυτικής γωνίας του ελεύθερου 
πεσσού (Ν.Β.ΓΑΘ) διατηρείται ολόκληρο το τμήμα έδρασης (ΑΑΔ 5094). Το 
αμέσως προς τα ανατολικά γείσο επέστεφε την εσωτερική γωνία μεταξύ αφ’ 
ενός της νότιας όψης του θριγκού μεταξύ δυτικού κίονα και πεσσού της κιο-
νοστοιχίας και αφ’ ετέρου του θριγκού της δυτικής όψης (Ν.ΒΔ.ΓΊ). Διατηρεί-
ται ολόκληρο το τμήμα έδρασης στο αντίθημα του θριγκού της κιονοστοιχίας 
(ΑΑΔ 5069), τμήμα που αντιπροσωπεύει περί τα πέντε έβδομα του συνόλου, 
ενώ όλο το προέχον υπέρ την εσωτερική γωνία τμήμα και το τμήμα έδρασης 
στον θριγκό της δυτικής όψης δεν έχουν αναγνωριστεί. 

Α.4. ΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΨΗ (Εικ. 17-19)

Α.4.α. Κρηπίδα. Η κρηπίδα αποτελείται από τον στυλοβάτη, οι λίθοι 
του οποίου διατηρούνται σε καλή κατάσταση στην θέση τους. 

Α.4.β. Πεσσοί. Η δυτική όψη της νότιας πτέρυγας διαμορφώνεται, με-
ταξύ στυλοβάτη και επιστυλίων, από δύο πεσσούς και την δυτική παραστά-
δα του νότιου τοίχου. Στον βόρειο πεσσό και την δυτική παραστάδα του 
νότιου τοίχου έχουμε ήδη αναφερθεί. Ο κεντρικός πεσσός έχει αναστηλωθεί 
από τους Ορλάνδο και Στίκα, με συμπληρώματα νέου μαρμάρου. 

Α.4.γ. Επιστύλια (Εικ. 17-20). Το επιστύλιο της δυτικής όψης του στε-
γασμένου τμήματος αποτελείται από δύο λίθους πρόσοψης και ένα αντίθημα 
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που έχει μορφή ορθογωνικού πρίσματος και ήταν τοποθετημένο επάνω από 
το εσωτερικό τμήμα του κεντρικού πεσσού, προκειμένου να στηριχθούν τα 
αμοιβαίως εφαπτόμενα άκρα των υπερκειμένων αμφιέρειστων αντιθημάτων 
της ζωφόρου. 

Τα δύο επιστύλια πρόσοψης (Ν.Δ.Ε.1 και Ν.Δ.Ε.2) έχουν κοπεί από τους 
Acciaiuoli με φάλκες, όμως τα κομμάτια έχουν ταυτιστεί ορθά, και αναστη-
λωθεί με συμπληρώματα νέου μαρμάρου με χρήση ράβδου ανοξείδωτου χά-
λυβα, από τους Ορλάνδο και Στίκα. 

Το αντίθημα του επιστυλίου (Ν.Δ.ΕΑΘ) σώζεται όπου έχει εντοιχισθεί 
από τους Acciaiuoli, στον ανατολικό τοίχο, νοτίως της λιθοπλίνθου Ν.Α.15.7.

Α.4.δ. Ζωφόρος (Εικ. 18-19, 21). Η ζωφόρος της δυτικής όψης του στε-
γασμένου τμήματος της νότιας πτέρυγας έχει μορφή συνεχούς (ιωνικής) 
ζωφόρου στην πρόσοψη. Η πρόσοψη απαρτιζόταν από τέσσερις λίθους. Οι 
δύο πρώτοι από βορρά (Ν.Δ.Ζ.1, Ν.Δ.Ζ.2) σώζονται στο έδαφος και φέρουν 
αριθμούς ΑΑΔ 5064, ΑΑΔ 5006. Ο τρίτος από βορρά λίθος (Ν.Δ.Ζ.3) δεν έχει 
αναγνωριστεί και, στην προσεχή αναστήλωση, θα πρέπει να κατασκευαστεί 
από νέο μάρμαρο. Ο τέταρτος από βορρά λίθος διαμόρφωνε τη νοτιοδυτι-
κή γωνία (Ν.ΝΔ.Ζ) και σώζεται μετακινημένος στη βάση της ΝΔ γωνίας του 
«φράγκικου πύργου» (βλ. αμέσως παρακάτω). 

Το αντίθημα της ζωφόρου αποτελείται από δύο λίθους (Ν.Δ.ΖΑΘ.1 και 
Ν.Δ.ΖΑΘ.2), από τους οποίους διατηρείται αρκετό υλικό. Από το βόρειο αντί-
θημα διατηρούνται τρία θραύσματα που αποκαθιστούν τα τρία τέταρτα του 

Εικ. 17. Δυτική πλευρά της αναστηλωμένης από τους Ορλάνδο και Στίκα ανωδομής της 
δυτικής πρόσοψης.
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Εικ. 18. Νότια πτέρυγα. Δυτική πλευρά της δυτικής πρόσοψης. 

Εικ. 19. Νότια πτέρυγα. Ανατολική πλευρά του δυτικού άκρου του στεγασμένου χώρου.
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συνόλου (ΑΑΔ 5060, ΑΑΔ 376Α και ΑΑΔ 376Β), από το νότιο αντίθημα δια-
τηρούνται στο έδαφος τρία θραύσματα (ΑΑΔ 5065, ΑΑΔ 5059, ΑΑΔ 5074), 
ενώ ένα τέταρτο (ΑΑΔ 15611) που διατηρεί την νότια αναθύρωση έχει εντοι-
χισθεί από τους Acciaiuoli στη βάση της νοτιοδυτικής γωνίας του «φράγκι-
κου πύργου» (βλ. αμέσως παρακάτω). 

Ο νοτιότατος λίθος της ζωφόρου (Ν.ΝΔ.Ζ) και το θραύσμα του νότι-
ου άκρου του αντιθήματός του (Ν.Δ.ΖΑΘ.2) έχουν μετακινηθεί από τους 
Acciaiuoli και τοποθε τηθεί στον νότιο τοίχο, στην βάση της ΝΔ γωνίας του 
«φράγκικου πύργου» ως εξής: το θραύσμα του αντιθήματος έχει τοποθε-
τηθεί επάνω στον 11ο δόμο, προς τα ανατολικά της αρχικής του θέσης, δι-
αμορφώνοντας την βάση της νοτιοδυτικής γωνίας της ανωδομής του «φρά-
γκικου πύργου», ενώ προς τα ανατολικά του έχει τοποθετηθεί η λιθόπλινθος 
Ν.Ν.13.7 (σε επαφή με την in situ λιθόπλινθο Ν.Ν.12.6). Επάνω σε αυτά τα 
δύο κομμάτια έχει τοποθετηθεί ο νοτιότατος λίθος της ζωφόρου, με χρήση 
ασβεστοκονιάματος και τούβλων, ούτως ώστε να ενταχθεί στην νοτιο δυτική 
γωνία του «φράγκικου πύργου».

Α.4.ε. Γείσα (Εικ. 18-20). Όπως έχει περιγραφεί παραπάνω, το βορει-
ότατο γείσο της δυτικής όψης επιστέφει την εσωτερική γωνία μεταξύ του 
θριγκού της βόρειας κιονοστοιχίας και του θριγκού της δυτικής όψης και έχει 
χαρακτήρα ιωνικού γείσου, χωρίς προμόχθους (Ν.ΒΔ.ΓΊ). Διατηρείται μεγά-
λο τμήμα του στο έδαφος. Από τα τέσσερα γείσα της δυτικής πλευράς που 
βρισκόταν προς νότον του γείσου της εσωτερικής γωνίας που αναφέρθηκε 
παραπάνω, στο τέλος της ενότητας Α.3.ε, διατηρούνται όλα, αλλά κανένα 
πλήρες. Ακριβέστερα:

Το πρώτο και το δεύτερο από βορράν γείσα (Ν.Δ.ΓΊ.1, Ν.Δ.ΓΊ.2) διατη-
ρούν μόνον το τμήμα έδρασης (ΑΑΔ 5026, ΑΑΔ 5055), ενώ το προέχον τμήμα 
τους δεν έχει αναγνωρισθεί. Το τρίτο από βορράν τμήμα (Ν.Δ.ΓΊ.3) διατηρεί 
ολόκληρο το τμήμα έδρασης και το ήμισυ περίπου του προέχοντος τμήματος 
(ΑΑΔ 5029). 

Το τέταρτο από βορράν γείσο είναι και το γείσο της νοτιοδυτικής γωνί-
ας (Ν.ΝΔ.ΓΊ). Διατηρούνται τέσσερα μεγάλα θραύσματα που, συντιθέμενα, 
αποκαθιστούν το μεγαλύτερο μέρος του γείσου (ΑΑΔ 5058, ΑΑΔ 5549, ΑΑΔ 
5041, ΑΑΔ 5050), πλήν μιας λωρίδας που περιλαμβάνει τμήμα έδρασης και 
προέχον προς τα δυτικά τμήμα, αντιπροσωπεύει περίπου το ένα έβδομο του 
συνόλου και θα πρέπει να συμπληρωθεί με νέο μάρμαρο. 

Α.5. ΚΕΡΑΜΩΣΗ

Από την κεράμωση της νότιας πτέρυγας διατηρούνται ελάχιστα θραύσματα 
που επιτρέπουν, εν τούτοις, την πλήρη αποκατάσταση της μορφής των μαρ-
μάρινων κεράμων. Μία αναστήλωση της κεράμωσης της νότιας πτέρυγας 
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Εικ. 21. Νότια πτέρυγα. Κάτοψη ζωφόρου.

Εικ. 20. Νότια πτέρυγα. Κάτοψη επιστυλίων.



41

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

θα μπορούσε να περιοριστεί στην αποκατάσταση και αναστήλωση κάποιων 
κομματιών με ιδαίτερη μορφή, που δεν απαντώνται σε άλλα κτήρια και από 
τα οποία, για καλή μας τύχη, σώθηκε αυθεντικό υλικό που επιτρέπει την 
αποκατάστασή τους.

Α.5.α. Το κάλυμμα της νότιας κόγχης (Εικ. 23). Στην 4η Διεθνή Συνά-
ντηση για την Αποκατάσταση των Mνημείων Aκροπόλεως του 1994, παρου-
σιάστηκε για πρώτη φορά η αποκατάσταση του τρόπου κάλυψης κάθε μιας 
από τις δύο κόγχες μεταξύ του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων και των 
πλαγίων πτερύγων με μαρμάρινο κάλυμμα μεγάλων διαστάσεων. Συγκεκρι-
μένα, οι διαστάσεις κάθε ενός από τα καλύμματα των κογχών των Προπυ-
λαίων είναι: πλάτος 2,07 μ., μήκος 4,5 μ. και ύψος 0,302 μ.13. 

H αποκατάσταση των καλυμμάτων βασίστηκε τότε σε τρία θραύσματα 
του καλύμματος της νότιας κόγχης και σε δύο θραύσματα του καλύμματος 
της βόρειας κόγχης14. Η συνδυασμένη μελέτη θραυσμάτων και από τα δύο 
καλύμματα έδωσε ικανοποιητικά στοιχεία για το σύνολο της μορφής τους, 
παρέμεναν όμως κάποιες αδιευκρίνιστες λεπτομέρειες15. 

13. Τανούλας 1994, 117-121, σχ. 75-77, φωτ. 52-54. 
14. Bohn 1882, πίν. XIV, 12. 
15. Tο μεγαλύτερο σωζόμενο θραύσμα του καλύμματος της βόρειας κόγχης είναι αντίστοιχο με 
το in situ θραύσμα της νότιας κόγχης, δηλαδή είναι η νοτιοανατολική γωνία του καλύμματος, βλ. 
Tανούλας 1994, φωτ. 54. 

Εικ. 22. Νότια πτέρυγα. Κάτοψη γείσων.
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Εικ. 23. Το κάλυμμα της νότιας κόγχης. Επάνω, αξονομετρική αναπαράσταση του συνόλου 
του καλύμματος, και η όψη της δυτικής πλευράς αποκατεστημένη σύμφωνα με τα νέα στοι-
χεία. Κάτω, αξονομετρική αναπαράσταση του καλύμματος στην αρχική του θέση μεταξύ 
κεντρικού κτηρίου και νότιας πτέρυγας.
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H κάτω επιφάνεια του καλύμματος είναι επίπεδη, ενώ η επάνω διαμορ-
φώνεται ως δύο μακρές στρωτήρες κέραμοι με ένα συμφυή καλυπτήρα στο 
μέσον, με κατεύθυνση ανατολή-δύση. H αναπαράσταση της μορφής της νότι-
ας πλευράς του καλύμματος της νότιας κόγχης σχεδιάστηκε ούτως ώστε να 
μπορεί να υποδέχεται την κεράμωση της κεκλιμένης στέγης της νότιας πτέ-
ρυγας. Tο μαρμάρινο κάλυμμα κάθε κόγχης εδραζόταν στο προέχον τμήμα 
του γείσου της αντίστοιχης πτέρυγας (το οποίο συνεχιζόταν και στη δυτική 
επιφάνεια του ανατολικού τοίχου της κόγχης) καθώς και σε ένα μεταλλικό 
στήριγμα τοποθετημένο σε ειδικό τόρμο στο πλάι του αντίστοιχου κίονα της 
δυτικής πρόσοψης του κεντρικού κτηρίου. 

Μεταξύ 1994 και 2002 αναγνωρίστηκαν τρία ακόμη μεγάλα θραύσματα 
του καλύμματος της νότιας κόγχης τα οποία διόρθωσαν κάποιες λεπτομέ-
ρειες της αποκατάστασης του 1994. Συγκεκριμένα, η συναρμογή δύο θραυ-
σμάτων της νοτιοανατολικής γωνίας του καλύμματος της νότιας κόγχης επέ-
τρεψε την αναγνώριση της αρχικής θέσης και μορφής τους. Tο κομμάτι που 
αποκαταστάθηκε με τη συναρμογή αυτή είχε σχεδιασθεί από τον Bohn ο 
οποίος όμως δεν αναγνώρισε την αρχική θέση και λειτουργία αυτού του 
κομματιού16. Η ταύτιση του τελευταίου απέδειξε ότι κατά μήκος της νότιας 
πλευράς το κάλυμμα διαμορφωνόταν έτσι ώστε να υποδέχεται το νερό από 
τους στρωτήρες της κεκλιμένης στέγης της νότιας πτέρυγας είχε, όμως, και 
συμφυείς συμπαγείς καλυπτήρες επάνω στους οποίους κατέληγαν οι κατώ-
τατοι καλυπτήρες της νότιας πτέρυγας. 

Ταυτίστηκε επίσης, τότε, ένα θραύσμα που διατηρεί το βόρειο άκρο του 
καλύμματος και συμβάλλει έτσι στο ακριβή ορισμό της θέσης του βόρειου 
άκρου του καλύμματος καθώς και της διαμόρφωσής του. H διαμόρφωση, που 
προκύπτει από την ταύτιση του θραύσματος, δείχνει ότι οριζόντια ταινία περιέ-
τρεχε τη γωνία της παραστάδας του κεντρικού κτηρίου, συνεχιζόταν καθ’ όλο το 
μήκος της βόρειας πλευράς και διατηρούσε το ίδιο πλάτος σε όλο της το μήκος. 
Επίσης, επιβεβαίωσε ότι η βόρεια πλευρά του καλύμματος της νότιας κόγχης 
είχε την μορφή ορθού μετώπου με μικρή κλίση προς τα έξω17. 

Η απουσία θραυσμάτων από το δυτικό άκρο με οδήγησε παλιότερα 
στον θεωρητικό προβληματισμό για την αποκατάσταση της μορφής του. Στο 
Eρέχθειο, στην πρόσταση των Kαρυατίδων, όπου έχουμε άλλη μία υβριδική 
μορφή στέγασης18, δεν διαμορφώνονται στρωτήρες και καλυπτήρες κέρα-
μοι, διότι δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο, αφού στις προσόψεις η στέγη 
εκφράζεται ως οριζόντια σίμα. H περίπτωση της διαμόρφωσης της στέγης 
της πρόστασης των Kαρυατίδων, οδηγεί στη σκέψη ότι, και στα Προπύλαια, 

16. Bohn 1882, πίν. XIV, 3, και σσ. 25, πίν. IX, X, XIV, 11.
17. Τανούλας 2002β.
18. H κάλυψη της πρόστασης των Kαρυατίδων γίνεται με μεγάλες φατνωματικές πλάκες οι 
οποίες στην επάνω επιφάνειά τους διαμορφώνουν δώμα με μικρές κλίσεις για την απορροή 
του νερού της βροχής. Bλ. Caskey – Fowler – Paton κ.ά. 1927, 114-116, πίν. 26-27. 
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η διαμόρφωση της άνω επιφάνειας του καλύμματος κάθε κόγχης ως δύο 
τεράστιων στρωτήρων με έναν καλυπτήρα, που τρέχει από το ανατολικό 
άκρο ώς το δυτικό, θα πρέπει να είχε γίνει για να μπορεί το δυτικό άκρο του 
καλύμματος να συμμορφώνεται με τους ηγεμόνες της παρακείμενης πτέρυ-
γας. Tότε, λοιπόν, τα άκρα των καλυμμάτων θα έπρεπε να έχουν τη μορφή 
κανονικών ηγεμόνων κεράμων με ανθεμωτούς καλυπτήρες. Mια τέτοια δια-
μόρφωση αναπαρίσταται στην ψηφιακή αναπαράσταση, που έχει γίνει από 
τον αμερικανό σχεδιαστή D. Johnson, σύμφωνα με δικές μου υποδείξεις, 
και το οποίο έχει δημοσιευθεί στον τόμο των Πρακτικών του συνεδρίου του 
200219.

Μόλις το 2010 αναγνώρισα ένα θραύσμα διαστάσεων 0,30 μ. X 0,32 μ. 
X 0,20 μ. που προέρχεται από την απώτατη δυτική περιοχή του καλύμματος 
της βόρειας κόγχης και επιβεβαιώνει ότι το δυτικό άκρο του καλύμματος 
ήταν διαμορφωμένο ως εξής20: ο μεσαίος συμφυής καλυπτήρας κατέληγε 
σε ένα συμφυές ανθεμωτό ακροκέραμο. Στο δυτικό άκρο, η επιφάνεια του 
συμφυούς στρωτήρα που βρισκόταν προς την πλευρά της πτέρυγας είχε 
μορφή ηγεμόνα στρωτήρα εσωτερικής γωνίας, με κλίσεις προς δυσμάς και 
προς βορράν που τέμνονταν υπό γωνίαν 45ο, για την συμμόρφωση με τους 
ηγεμόνες της παρακείμενης πτέρυγας. Στην δυτική όψη εμφάνιζε μία ταινία 
όπως οι αγελαίες ηγεμόνες κέραμοι των πτερύγων. Στην άλλη πλευρά του 
καλυπτήρα, προς το κεντρικό κτήριο, η επιφάνεια του στρωτήρα διατηρεί 
την μικρή κλίση της μέχρι του δυτικού άκρου, όπου διαμορφώνεται ένα 
ορθό μέτωπο με κλίση όμοια με αυτήν της πρόσοψης του ανθεμωτού ακρο-
κεράμου, το ύψος του όμως ήταν μικρότερο και οριζόταν από την επάνω 
επιφάνεια του στρωτήρα για την ελεύθερη απορροή του νερού της βροχής. 
Στη γωνία μεταξύ της δυτικής όψης και της πλευράς προς το κεντρικό κτή-
ριο, διαμορφωνόταν ένα γωνιακό ανθεμωτό ακροκέραμο. Η διαμόρφωση του 
παρακείμενου στο κεντρικό κτήριο τμήματος της δυτικής όψης των καλυμ-
μάτων είναι συγγενής με τη διαμόρφωση των πλαγίων όψεων των βάσεων 
των γωνιακών ακρωτηρίων του Παρθενώνα, όπου η μορφή ανθεμωτού ακρο-
κέραμου εντάσσεται σε ένα ορθό μέτωπο21. 

Α.5.β. Άλλα θραύσματα κεραμίδων. Από τις κεραμίδες της νότιας 
πτέρυγας διατηρούνται πρακτικά ακέραια δύο κομμάτια από χαρακτηρι-
στικές θέσεις. 

Το ένα είναι από την εσωτερική γωνία μεταξύ του θριγκού της δυτικής 
πρόσοψης του στεγασμένου τμήματος του μνημείου και της νότιας όψης 
(αντιθήματος) του θριγκού επάνω από τον δυτικό κίονα και τον πεσσό της 
βόρειας όψης. Βρέθηκε σε δύο κομμάτια τα οποία, όμως, έχουν πρόσφατα 

19. Βλ. παραπάνω, υποσ. 17.
20. Tanoulas 2012β, 57-58.
21. Ορλάνδος 1995, 613-615, εικ. 422-423, 425, 432-433.
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συγκολληθεί με τιτάνιο και τσιμέντο. Μπορεί να ανατοποθετηθεί χωρίς άλλη 
εργασία.

Το άλλο κομμάτι είναι από το νότιο άκρο του θριγκού της δυτικής όψης, 
προς νότον ήταν σε επαφή με την πλίνθο με συμφυή σίμα που επέστεφε την 
νοτιοδυτική γωνία της νότιας πτέρυγας, επάνω από το αντίστοιχο γωνιακό 
γείσο (βλ. παρακάτω). 

Α.5.γ. Θραύσματα σιμών. Τον νότιο τοίχο της νότιας πτέρυγας των 
Προπυλαίων επέστεφε σίμα με διατομή ορθού λέσβιου κυματίου (cyma recta), 
που έστρεφε στο νότιο άκρο της δυτικής όψης. 

Διατηρούνται δύο θραύσματα που επιτρέπουν την ορθή αποκατάσταση της 
μορφής κομματιών της σίμας από τις παρακάτω δύο χαρακτηριστικές θέσεις22.

Διατηρείται το δυτικό άκρο του τελευταίου προς τα δυτικά τμήματος σί-
μας της οριζόντιας επίστεψης και έχει την δυτική επιφάνεια ώσεως κεκλιμένη 
σε σχέση με την οριζόντια επιφάνεια έδρασης του θραύσματος, όμως είναι σε 
ορθή γωνία με την κεκλιμένη επιφάνεια έδρασης προς τα δυτικά. 

Επίσης διατηρείται ένα μικρό θραύσμα από το τμήμα που έστεφε την 
νοτιοδυτική γωνία, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι διατηρείται ένα 
τμήμα που συνεχίζει την μάζα του μαρμάρου κάτω από την κανονική επι-
φάνεια έδρασης των αγελαίων κομματιών της σίμας. Έτσι αποδεικνύεται η 
μόνη λογική, από τεχνικής άποψης, αποκατάσταση της επίστεψης της νοτιο-
δυτικής γωνίας, σύμφωνα με την οποία η κεκλιμένη σίμα του δυτικού ημίσε-
ως του νότιου τοίχου εντασσόταν σε μία πλίνθο, που επέτρεπε την ασφαλή 
έδραση στο υποκείμενο γωνιακό γείσο και την ορθή διαμόρφωση της σίμας 
στην δυτική πλευρά της πλίνθου. Τα δύο αυτά θραύσματα της σίμας θα μπο-
ρούσαν να ενταχθούν σε νέο μάρμαρο, στο οποίο θα λαξευόταν στο σύνολό 
της η αποκατεστημένη μορφή του αρχιτεκτονικού μέλους. 

22. Dinsmoor 1910, 175-184. 



46

ΤΑΣΟΣ ΤΑΝΟΥΛΑΣ 

Β. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ:

Αποκάτασταση αυθεντικού υλικού και χρήση συμπληρωμάτων 
και νέων μελών απο νέο μάρμαρο

Μετά την περιγραφή του σωζόμενου in situ αρχιτεκτονικού υλικού της νότιας 
πτέρυγας και της αναγνώρισης και περιγραφής των εκτός θέσης αρχιτε-
κτονικών μελών, εξετάζονται οι δυνατότητες αποκατάστασης του αυθεντι-
κού υλικού στις αρχικές θέσεις του. Λαμβάνονται υπ’ όψιν αρχιτεκτονικές-
αρχαιολογικές, τεχνικές και αισθητικές παράμετροι. Κρίθηκε σκόπιμο, η 
οργάνωση του Μέρους Β΄ να ακολουθήσει αυτήν του Μέρους Α,́ ούτως ώστε 
οι αντιστοιχίες των αρχιτεκτονικών μελών να γίνονται άμεσα αντιληπτές.

Β.1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ (Εικ. 9-10)

Η αποκατάσταση του ανατολικού τοίχου προϋποθέτει την απομάκρυνση των 
έξι αυθεντικών λίθων της νότιας πτέρυγας, που έχουν τοποθετηθεί από τους 
φλωρεντινούς ως συμπλήρωμα στην εκ κατασκευής λοξή απότμηση της νοτιο-
ανατολικής γωνίας, καθώς και την αποξήλωση του αντιθήματος του επιστυλίου 
της δυτικής όψης (Ν.Δ.ΕΑΘ) που τοποθετήθηκε από τους Acciaiuoli στο νότιο 
άκρο του 15ου δόμου του ανατολικού τοίχου. Στη συνέχεια, θα μπορέσει να γί-
νει η αποκατάσταση των δύο λιθοπλίνθων του ανατολικού τοίχου (Ν.Α.15.8 και 
Ν.Α.16.7), στις αρχικές θέσεις τους στο νότιο άκρο του 15ου και 16ου δόμου.

Η απομάκρυνση των δύο λίθων ζωφόρου (Ν.Β.Ζ.8 και Ν.Β.Ζ.9) και του 
λίθου πληρώσεως ζωφόρου (Ν.Β.ΖΕΣ), που έχουν κτισθεί από τους Φλωρε-
ντινούς στη νοτιοανατολική γωνία, κάτω από τις λιθοπλίνθους που προανα-
φέρθηκαν, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναστήλωση του θριγκού 
της βόρειας κιονοστοιχίας. 

Η αποκάλυψη της λοξότμητης διαμόρφωσης, χαρακτηριστικό της κλα-
σικής φάσης του μνημείου, δεν δημιουργεί τεχνικό ή αισθητικό πρόβλημα. Η 
ανάγκη συμπλήρωσης με νέο μάρμαρο θα εξαρτηθεί από την κατάσταση που 
θα αποκαλυφθεί μετά τις μετακινήσεις που μόλις αναφέρθηκαν.

Β.2. ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ (Εικ. 12-13)

Β.2.α. Στον 10ο δόμο θα πρέπει να συμπληρωθεί κατά το ένα τρίτο του 
όγκου του η τελευταία προς τα δυτικά, συμφυής με το επιστύλιο της νοτιο-
δυτικής γωνίας, λιθόπλινθος (Ν.ΝΔ.Ε.). 
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Στον 11ο δόμο πρέπει να συμπληρωθεί με νέο μάρμαρο κατά το ένα 
πέμπτο του συνολικού όγκου της η έβδομη από τα ανατολικά και τελευταία 
προς τα δυτικά λιθόπλινθος (Ν.Ν.11.7, εφάπτεται προς τα δυτικά με το επι-
στύλιο και την ζωφόρο της νοτιοδυτικής γωνίας, βλ. παραπάνω Α.2.α και 
παρακάτω Β.4.δ).

Β.2.β. Στον 12ο δόμο η αποκατάσταση των δύο μετακινημένων λιθο-
πλίνθων που διατηρούνται (Ν.Ν.12.7=ΑΑΔ 5129, Ν.Ν.12.8) μπορεί να γίνει 
με χρήση μικρής ποσότητας νέου μαρμάρου για την αποκατάσταση τόρμων 
μεταλλικών συνδέσμων. 

Β.2.γ. Στον 13ο δόμο απαιτείται απλώς η ανατοποθέτηση των δύο λι-
θοπλίνθων που διατηρούνται η μία στο έδαφος (Ν.Ν.13.6=ΑΑΔ 5063) και η 
άλλη μετακινημένη επάνω στον νότιο τοίχο (Ν.Ν.13.7, βλ. Α.2.γ). 

Β.2.δ. Η αποκατάσταση των δύο τελευταίων προς τα δυτικά λιθοπλίν-
θων του 14ου δόμου (Ν.Ν.14.6, Ν.Ν.14.7) απαιτεί την χρήση, σε μικρό ποσοστό, 
νέου μαρμάρου, για την σύνδεση θραυσμάτων και αποκατάσταση τόρμων 
μεταλλικών συνδέσμων. 

Β.2.ε. Για την αποκατάσταση του 15ου δόμου απαιτείται η επαναφορά 
των λιθοπλίνθων Ν.Ν.15.1 και Ν.Ν.15.4 στις θέσεις τους (βλ. Α.2.ε). 

Όπως, όμως, εξηγήσαμε παραπάνω (Α.2.ε), το ανατολικό άκρο του δό-
μου στον νότιο τοίχο διαμορφωνόταν από μία πλάκα που κάλυπτε το νότιο 
άκρο του 15ου δόμου του ανατολικού τοίχου που δεν σώζεται. Για την ασφα-
λή έδραση του υπερκειμένου γείσου δεν είναι απαραίτητη η ανακατασκευή 
της πλάκας από νέο μάρμαρο. 

Β.2.ζ. Έχει ήδη σημειωθεί ότι διατηρούνται σε καλή κατάσταση 9 από 
τα 10 γείσα του νότιου τοίχου (εικ. 22). Η κατασκευή του ελλείποντος 8ου 
από ανατολάς λίθου δεν είναι απαραίτητη, εφ’ όσον δεν αποκατασταθεί η 
υπερκείμενη κεράμωση στο σύνολό της (βλ. παρακάτω Β.5.γ). 

Β.3. ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΑ (Εικ. 15-16)

Β.3.α. Κρηπίδα. Το δυτικό άκρο της κρηπίδας έχει αναστηλωθεί από 
τον Lolling23. Δεν παρουσιάζει προβλήματα που να επιβάλλουν αποξήλωση, 
έλεγχο και αποκατάσταση του υλικού.

23. Λόλλιγκ 1889.
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Β.3.β. Δυτικός κίονας και πεσσός. Εχουν αναστηλωθεί από τους Ορ-
λάνδο και Στίκα. Δεν υπάρχουν εμφανή ίχνη φθορών από μεταλλικά συνδε-
τήρια στοιχεία γεγονός που δέν αποκλείει να έχει γίνει χρήση μπρούντζινων 
συνδέσμων. Ο έλεγχος της κατάστασης των συνδετηρίων στοιχείων και της 
ασφάλειας που παρέχουν θα μπορέσει να γίνει κατά τις εργασίες ένταξης 
στον πεσσό του πρόσφατα ταυτισμένου θραύσματος Ν.ΒΔ.Π.724. 

Β.3.γ. Επιστύλια (Εικ. 15-16, 18, 20). Το τέταρτο από ανατολάς επιστύ-
λιο και το αντίθημά του έχουν αναστηλωθεί από τους Ορλάνδο και Στίκα με 
την χρήση ράβδου από ανοξείδωτο χάλυβα. Μολονότι δεν υπάρχουν εμφανή 
προβλήματα από οξείδωση μεταλλικών συνδετηρίων στοιχείων, θα πρέπει να 
ελεγχθεί η στατική επάρκεια που αυτά προσφέρουν. 

Για την αποκατάσταση του πέμπτου από ανατολάς επιστυλίου της κιο-
νοστοιχίας (Ν.Β.ΒΔ.Ε) απαιτείται η παρεμβολή πλακοειδούς συμπληρώματος 
μεταξύ των σωζομένων θραυσμάτων ΑΑΔ 5083 και ΑΑΔ 5086 και η συμπλή-
ρωση του δυτικού άκρου με νέο μάρμαρο σε ποσοστό 35% του συνολικού 
όγκου. 

Για την αναστήλωση του αντιθήματος του παραπάνω επιστυλίου 
(Ν.Β.ΕΑΘ.5) απαιτείται μόνον η σύνδεση των τριών σωζομένων θραυσμάτων 
ΑΑΔ5082, ΑΑΔ5085, ΑΑΔ5084 με την παρεμβολή δύο πλακοειδών συμπλη-
ρωμάτων από νέο μάρμαρο. 

Από τον λίθο επιστυλίου που επέστεφε το υπόλοιπο τμήμα του ελεύθερου 
πεσσού (Ν.ΒΔ.ΕΑΘ) με όψεις προς δυσμάς, νότον και ανατολάς, διατηρείται 
όλο το δυτικό τμήμα (ΑΑΔ5053), έχει όμως θραυσθεί και χαθεί το ανατολικό 
τμήμα του. Για την ένταξή του στην αναστήλωση είναι απαραίτητη η συμπλή-
ρωσή του με νέο μάρμαρο κατά το ένα τρίτο του συνολικού όγκου του. 

Β.3.δ. Δωρική ζωφόρος (Εικ. 15-16, 18, 21). Η συμπλήρωση με νέο μάρ-
μαρο του θραυσμένου δυτικού άκρου του έκτου από ανατολάς λίθου της 
ζωφόρου θεωρείται απαραίτητη από αισθητικής πλευράς, επειδή στα ανατο-
λικά και στα δυτικά του θα έχει πλήρη τμήματα της ζωφόρου.

Οι τέσσερις λίθοι που θα τοποθετηθούν πλάι στον αναστηλωμένο από 
τους Ορλάνδο και Στίκα λίθο ζωφόρου διατηρούνται σε πολύ καλή κατάστα-
ση, επιτρέποντας την αποκατάσταση του συνόλου της δωρικής ζωφόρου με 
αυθεντικό υλικό. Ο τελευταίος προς τα δυτικά από αυτούς τους λίθους που 
διαμορφώνει την βορειοδυτική γωνία έχει διαμορφωμένη στην δυτική όψη 
του και την κεντρική μετόπη επάνω από την δυτική όψη του πεσσού. 

Επάνω από την νοτιοδυτική γωνία του πεσσού, θα αναστηλωθεί η αντί-
στοιχη αυτοτελής τρίγλυφος, στα ανατολικά της οποίας θα αναστηλωθεί το 
αντίθημα του τμήματος της ζωφόρου που αντιστοιχεί στο διάστημα μεταξύ 

24. Η ΕΣΜΑ αποφάσισε ότι αφού δέν είναι από τεχνική άποψη απαραίτητο να αποξηλωθεί ο 
πεσσός, δέν θα αποκατασταθεί στην θέση του το ταυτισμένο θραύσμα.
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δυτικού κίονα και ελεύθερου πεσσού (Ν.Β.ΖΑΘ.6). Για την αναστήλωση του 
αντιθήματος αυτού, απαιτείται η συμπλήρωσή του με δύο πλακοειδή συ-
μπληρώματα από νέο μάρμαρο. 

Ανάμεσα στο τελευταίο αντίθημα και στους λίθους της πρόσοψης, θα 
αναστηλωθεί ο λίθος που θα αφαιρεθεί από την νοτιοανατολική γωνία της 
νότιας πτέρυγας (Ν.Β.ΖΕΣ.). Για την αποκατάστασή του χρειάζεται η συ-
μπλήρωσή του με νέο μάρμαρο σε ποσοστό περί τα 45% του συνολικού 
όγκου.

Β.3.ε. Γείσα (Εικ. 15-16, 18, 22). Τα γείσα και οι δυνατότητες αναστήλω-
σής τους περιγράφονται αναλυτικά στο πρώτο μέρος Α.3.ε. Επειδή από την 
υπερκείμενη κεράμωση διατηρούνται μόνον λίγα κομμάτια που προέρχονται 
από χαρακτηριστικές θέσεις, δεν προτείνεται η αναστήλωση του συνόλου της 
κεράμωσης, παρά η αποκατάσταση των σωζομένων χαρακτηριστικών κερά-
μων στις θέσεις τους. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η ανακατασκευή ελ-
λειπόντων γείσων ή η συμπλήρωση αρχαίων γείσων με νέο υλικό μόνον όταν 
αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη βελτίωση της στατικής συμπεριφοράς των 
αναστηλουμένων μερών ή προκειμένου να υποστηρίξουν την τοποθέτηση των 
αναστηλουμένων χαρακτηριστικών κεράμων. Συνοψίζω μερικά στοιχεία. 

Από τα μετακινημένα γείσα της κιονοστοιχίας διατηρούνται τα οκτώ 
από τα εννέα. 

Για να αναστηλωθεί το κάλυμμα της νότιας κόγχης θα χρειαστεί η συ-
μπλήρωση του προέχοντος τμήματος του πρώτου από ανατολάς δωρικού 
γείσου (Ν.Β.Γ.2=ΑΑΔ 5025). 

Από τους υπόλοιπους λίθους, ο τέταρτος, πέμπτος, έκτος και έβδομος 
(Ν.Β.Γ.4, Ν.Β.Γ.5, Ν.Β.Γ.6, Ν.Β.Γ.7) από ανατολάς θα ήταν σκόπιμο να συ-
μπληρωθούν με νέο μάρμαρο για την καλύτερη στατική συμπεριφορά επάνω 
στο μνημείο.

Το ένατο από ανατολικά κομμάτι (Ν.Β.Γ.9) θα πρέπει να κατασκευαστεί 
εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. Η ανακατασκευή αυτή κρίνεται απαραίτητη 
κυρίως για στατικούς λόγους, αφού επάνω του θα μπορέσει να αγκυρωθεί το 
γείσο της βορειοδυτικής γωνίας, το οποίο θα έχει μεγάλη κρέμαση προς τα 
βορειοδυτικά, και χρειάζεται ασφαλή αγκύρωση σε παρακείμενους λίθους. 

Το τελευταίο προς τα δυτικά κομμάτι (Ν.ΒΑ.Γ) διατηρεί το τμήμα έδρα-
σης και το γωνιακό τμήμα της προεξοχής με την οδό της βορειοδυτικής γω-
νίας και τμήματα των παρακειμένων προμόχθων. Για την αναστήλωσή του 
θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ελλείποντα τμήματα με νέο μάρμαρο που θα 
αντιπροσωπεύει τα 3/8 του συνολικού όγκου. 

Από το γείσο που έστεφε την νοτιοδυτική γωνία του πεσσού της βόρειας 
όψης (Ν.ΒΔ.ΓΑΘ, ονομάζεται συμβατικά αντίθημα του βορειοδυτικού γείσου) 
σώζεται η έδραση με τις περιοχές εκκίνησης των προεξοχών. Είναι προτιμό-
τερο να μη αποκατασταθούν τα ελλείποντα τμήματα με νέο μάρμαρο διότι 
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αυτό θα αύξαινε την κρέμαση προς τα έξω, καλύπτοντας το αρχαίο υλικό 
με νέο. Η τοποθέτησή του ως έχει θα βοηθήσει στην ασφαλέστερη στερέωση 
του γείσου της βορειοδυτικής γωνίας με χρήση αρχαίων τόρμων οριζοντίων 
συνδέσμων. 

Το αμέσως προς ανατολάς παρακείμενο τμήμα (Ν.Β.ΓΑΘ) είναι στενό 
και διατηρεί μόνον την έδρασή του. Δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί.

Β.4. ΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΨΗ (Εικ. 18-19)

Β.4.α. Κρηπίδα. Η κρηπίδα είναι in situ και δεν έχει πρόβλημα που να 
επιβάλλει επέμβαση. Για τον λόγο αυτό δεν προβλέπεται επέμβαση.

Β.4.β. Κεντρικός πεσσός. Ο κεντρικός πεσσός που έχει αναστηλωθεί 
από τους Ορλάνδο και Στίκα δεν έχει εμφανή προβλήματα λόγω των με-
ταλλικών συνδετηρίων στοιχείων, εν τούτοις θα πρέπει να γίνει έλεγχος των 
τελευταίων25. 

Β.4.γ. Επιστύλια (Εικ. 18-20). Οι δύο λίθοι επιστυλίου της δυτικής όψης 
έχουν αναστηλωθεί από τους Ορλάνδο και Στίκα26. Φέρουν κατά μήκος του 
κάτω μέρους ανά μία ράβδο από ανοξείδωτο χάλυβα. Στην επάνω επιφάνεια 
φέρουν συνδετήρια, από μπρούντζο. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος των μεταλλι-
κών συνδετηρίων στοιχείων και της ασφάλειας που παρέχουν. Θα ανατοποθε-
τηθεί το μικρό αντίθημα επιστυλίου επάνω στον κεντρικό πεσσό27. 

Β.4.δ. Ζωφόρος (Εικ. 18-19, 21). Από τους λίθους της ζωφόρου μόνον ο 
τρίτος από βορρά θα πρέπει να ανακατασκευαστεί από νέο μάρμαρο. 

Ο πρώτος και ο δεύτερος λίθοι διατηρούνται στο έδαφος σε καλή κα-
τάσταση και μπορούν να αναστηλωθούν ως έχουν με μικρή μόνον προσθήκη 
νέου μαρμάρου για την αποκατάσταστη τόρμων όπου θα τοποθετηθούν με-
ταλλικοί σύνδεσμοι. 

Το ίδιο ισχύει και για τον τελευταίο προς νότον λίθο που διαμορφώνει 
την νοτιοδυτική γωνία, ο οποίος σήμερα είναι παρατοποθετημένος στον νό-
τιο τοίχο (βλ. Α.4.δ). 

25. Η ΕΣΜΑ κατέληξε ότι δέν είναι απαραίτητος ο έλεγχος.
26. Orlandos 1961.
27. Τελικά τα δύο αναστηλωμένα από τους Ορλάνδο και Στίκα επιστύλια της δυτικής πρόσοψης 
αποξηλώθηκαν για την αντικατάσταση των ράβδων ανοξείδωτου χάλυβα με ράβδους τιτανίου κα-
τόπιν στατικών υπολογισμών. Το ίδιο έγινε και για το αναστηλωμένο επιστύλιο της κιονοστοιχίας 
και το αντίθημά του. Η ΕΣΜΑ ενέκρινε την αφαίρεση ενός, μόνον, συμπληρώματος της αναστήλω-
σης του Ορλάνδου από τον βόρειο λίθο, ούτως ώστε να μειωθεί το μήκος του, προς συμμόρφωσιν 
του συνολικού μήκους των επιστυλίων της δυτικής πρόσοψης με το αρχικό συνολικό μήκος.
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Με χρήση συμπληρωμάτων από νέο μάρμαρο θα αποκατασταθούν και 
τα δύο αντιθήματα ζωφόρου που έχουν ήδη προαναφερθεί (Α.4.δ)

Β.4.ε. Γείσα (Εικ. 18-19, 22). Το γείσο που επιστέφει την γωνία ανάμε-
σα στη νότια όψη του θριγκού του διαστήματος μεταξύ δυτικού κίονα και 
πεσσού και στη δυτική πρόσοψη θα πρέπει να συμπληρωθεί κατά τα 2/5 του 
συνολικού του όγκου με νέο μάρμαρο, προκειμένου να γίνει δυνατή η έδραση 
επάνω του της αντίστοιχης κεραμίδας που σώζεται (βλ. Α.5.2 και Β.5.2). 

Το παρακείμενο προς νότον γείσο διατηρεί την έδραση πλήρως, με την 
απαρχή της προεξοχής. Καλό θα είναι να συμπληρωθεί η τελευταία για την 
καλλίτερη έδραση της γωνιακής κεραμίδας που προαναφέρθηκε. 

Το επόμενο προς νότον γείσο διατηρεί την έδραση, ενώ το μεθεπόμενο 
διατηρεί την έδραση και μεγάλο ποσοστό της προεξοχής. Δεν χρειάζεται η 
συμπλήρωση με νέο μάρμαρο.

Για την αναστήλωση του γείσου της νοτιοανατολικής γωνίας, τα τέσσε-
ρα σωζόμενα θραύσματά του θα πρέπει να συμπληρωθούν με νέο μάρμαρο 
που θα αντιπροσωπεύει το 1/7 περίπου του συνολικού όγκου του γείσου. 

Β.5. ΚΕΡΑΜΩΣΗ

Τα σωζόμενα στοιχεία της κεράμωσης δεν εμφανίζονται στα σχέδια, διότι τα 
σχέδια που κατατίθενται σε αυτή την φάση είναι συνοπτικά και το υλικό της 
κεράμωσης πολύ αποσπασματικό και, πιθανότατα, θα προξενούσε σύγχυση.

Β.5.α. Κάλυμμα της νότιας κόγχης (Εικ. 23). Το κάλυμμα της νότιας 
κόγχης μπορεί να ανακατασκευαστεί, αφού δεν υπάρχουν πλέον αμφιβολίες 
για την αποκατάσταση του δυτικού άκρου. Για την σύνδεση των σωζομένων 
θραυσμάτων θα χρειαστεί συμπλήρωση με νέο μάρμαρο που θα αντιπροσω-
πεύει τα 2/3 του συνολικού όγκου της πλάκας. 

Δυστυχώς, λόγω της ειδικής μορφής της πλάκας, της θέσης της επάνω 
στο μνημείο και της κατανομής των θραυσμάτων, πολύ λίγο από το αυθεντι-
κό υλικό θα γίνεται αντιληπτό από κάτω. 

Εν τούτοις, η αναστήλωση του καλύμματος επιβάλλεται διότι θα συμ-
βάλει πολύ στην κατανόηση του τρόπου διάρθρωσης της αρχιτεκτονικής των 
τριών αυτοτελών αρχιτεκτονημάτων (κεντρικού κτηρίου, βόρειας και νότιας 
πτέρυγας) που ο Μνησικλής οργάνωσε ως ενιαίο κτηριακό συγκρότημα για 
πρώτη φορά. Θεωρώ ότι η ορθότερη εφαρμογή είναι να κατασκευαστεί ένα 
κάλυμμα εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο και να τοποθετηθεί επάνω στο 
μνημείο, ενώ τα αυθεντικά θραύσματα να μείνουν στο έδαφος, για να συμ-
βάλλουν, ενδεχομένως, στην αναγνώριση και άλλων θραυσμάτων28. 

28. Το ΚΑΣ απεφάσισε την κατασκευή δύο μαρμάρινων καλυμμάτων, ένα για να αναστηλωθεί και 
ένα για να είναι προσιτό στο έδαφος.
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Β.5.β. Άλλα θραύσματα κεράμων. Θα πρέπει να αναστηλωθούν και 
οι δύο κέραμοι που προαναφέρθηκαν και επέστεφαν το νότιο και το βόρειο 
άκρο του θριγκού της δυτικής όψης. 

Β.5.γ. Θραύσματα σιμών. Θα είναι πολύ διδακτικό να τοποθετηθούν οι 
κεραμίδες με συμφυή σίμα στην επίστεψη του νότιου τοίχου, σε δύο θέσεις 
καίριες για την κατανόηση του σχεδιασμού του κτηρίου: στην νοτιοδυτική 
γωνία, και στην θέση μετάβασης από την οριζόντια επίστεψη του νότιο τοίχου 
στην κεκλιμένη. Από τις κεραμίδες αυτές διατηρούνται, όπως αναφέρθηκε, 
θραύσματα που επιτρέπουν την ασφαλή αποκατάσταση, είναι όμως πολύ 
μικρά για να αναστηλωθούν. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει οι κεραμίδες 
με την συμφυή σίμη να ανακατασκευαστούν πλήρως. Τα θραύσματα μπορεί 
να ενταχθούν στην αναστήλωση ή, προτιμότερο, να παραμείνουν αποθηκευ-
μένα προκειμένου να χρησιμεύσουν στην ενδεχόμενη μελλοντική ταύτιση και 
άλλων θραυσμάτων. 

Πιστεύω, πάντως, ότι η αναστήλωση αυτού του υλικού θα πρέπει να συ-
ζητηθεί στο μέλλον, σε συνάρτηση με ενδεχόμενη αναστήλωση των οροφών 
και της στέγης. 
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Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ:

Θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εφαρμογή

Στα δύο προηγούμενα μέρη της μελέτης έγινε φανερό ότι η αναστήλωση της 
νότιας πτέρυγας θα είναι μια κατ’ ουσίαν πλήρης αποκατάσταση του μνη-
μείου με αυθεντικό υλικό. Η καλή διατήρηση των αρχιτεκτονικών μελών επι-
τρέπει την πλήρη μελέτη του μνημείου μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Η 
λειτουργία του μνημείου μετά την προτεινόμενη αναστήλωση δεν πρόκειται 
να αλλάξει, οπότε δεν προβλέπεται η έκθεσή του σε δυσμενέστερες συνθή-
κες χρήσης, σε σχέση με τις σημερινές. Η αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών 
μελών στην αρχική τους θέση επάνω στα ήδη ιστάμενα μέρη του μνημείου θα 
συμβάλει στη διασφάλιση και καλλίτερη διατήρησή τους, αφού τα περισσό-
τερα από τα μέλη αυτή την στιγμή βρίσκονται στο έδαφος, και κινδυνεύουν 
από πολλούς παράγοντες φυσικούς ή ανθρωπογενείς. 

Μια τέτοια επέμβαση ανταποκρίνεται με τον πληρέστερο τρόπο στις 
προδιαγραφές του Χάρτη της Βενετίας και κάθε άλλης διεθνούς συνθήκης 
για την διαχείριση μνημείων. 

Γ.1. ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

Προβλέπεται η αποκατάσταση 54 εκτός θέσης αυθεντικών αρχιτεκτονικών 
μελών και η ανατοθέτηση στην αρχική τους θέση επάνω στο μνημείο (στον 
αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι δύο κεραμίδες της δυτικής όψης και 
το κάλυμμα της νότιας κόγχης). Η περιεκτικότητα σε αυθεντικό υλικό των 
μελών αυτών κυμαίνεται από 50% έως 100%. 

Από τα παραπάνω αρχιτεκτονικά μέλη:
Τριάντα τρία θα περιέχουν αυθεντικό υλικό σε ποσοστό 100% έως 95%. 

Το αρχαίο υλικό που περιέχεται σε αυτά τα μέλη αντιπροσωπεύει περίπου 
το 60% του συνόλου του υλικού που θα αναστηλωθεί.

Δεκαεννέα αρχιτεκτονικά μέλη θα περιέχουν αυθεντικό υλικό σε ποσο-
στό 5% έως 65%. Το αρχαίο υλικό που θα περιέχεται σ’ αυτά αντιπροσω-
πεύει περίπου το 27% του συνόλου του υλικού που θα αναστηλωθεί. 

Δύο αρχιτεκτονικά μέλη θα περιέχουν αυθεντικό υλικό σε ποσοστό 50%. 
Το αρχαίο υλικό που θα περιέχεται σε αυτά αντιπροσωπεύει το 2% του συ-
νόλου του υλικού που θα αναστηλωθεί. 

Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το μαρμάρινο κάλυμμα της νότιας 
κόγχης, από το αρχαίο υλικό του οποίου διατηρείται το 1/3 του συνόλου του.
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Ο συνολικός αριθμός των εκτός θέσης αυθεντικών μελών που θα επανέλ-
θουν στις θέσεις τους είναι 55. 

Επί πλέον κρίνεται αναγκαίο να κατασκευαστούν 2 αρχιτεκτονικά μέλη 
(λίθος ζωφόρου δυτικής όψης, γείσο βόρειας όψης) εξ ολοκλήρου από νέο 
μάρμαρο.

Το συνολικό ποσοστό αρχαίου υλικού που θα περιέχεται στην αναστή-
λωση θα αντιπροσωπεύει με μεγάλη προσέγγιση το 89% του συνόλου της 
αναστήλωσης, ενώ το νέο υλικό θα ανέρχεται μόλις γύρω στο 11%, συμπερι-
λαμβανομένων και των μικρών συμπληρωμάτων που θα ενταχθούν σε σχεδόν 
πλήρη αρχιτεκτονικά μέλη για την αποκατάσταση τόρμων σύνδεσης, καθώς 
και των πλακοειδών τεμαχίων που θα πρέπει να ενσωματωθούν σε επιστύλια 
που έχουν κατατμηθεί με κοπή κατά την περιφέρεια της διατομής (φάλκα) 
από τους Acciaiuoli. 

Το μεγάλο κάλυμμα της νότιας κόγχης μεταξύ κεντρικού κτηρίου και 
νότιας πτέρυγας δεν είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί στη φάση αυτή, 
εφ’ όσον δεν ανακατασκευάζεται η στέγη. Πρέπει, όμως, να κατασκευαστεί 
και αναστηλωθεί διότι θα προσφέρει μια μεγάλη συμβολή στην κατανόηση 
της αρχιτεκτονικής των Προπυλαίων. Για τον λόγο αυτό το έχω συνυπολογί-
σει στην αναστήλωση.

Είναι πιθανόν, όπως έχει αποδείξει η μέχρι τώρα εμπειρία μας στις 
επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης, ότι θα χρειαστεί να αποξηλωθούν 
και συντηρηθούν στο έδαφος και κάποια ακόμη κομμάτια που αυτή την 
στιγμή βρίσκονται στη θέση τους29. 

Γ.2. Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Τα παραπάνω ισχύουν για μια αναστήλωση χωρίς στέγη. Στην περίπτωση 
ανακατασκευής της ξύλινης στέγης, η μορφή της οποίας είναι πολύ απλή και 
μπορεί να αποκατασταθεί ακριβώς με μεγάλη ευκολία, θα πρέπει να ανακα-
τασκευαστούν επί πλέον ένα γείσο από νέο μάρμαρο για τον νότιο τοίχο. Η 
ανακατασκευή της ξύλινης στέγης προϋποθέτει και την ανακατασκευή όλων 
των κεράμων (εκτός από τα τρία μεγάλα χαρακτηριστικά κομμάτια που 
προαναφέρθηκαν και διατηρούν μεγάλο ποσοστό του αρχικού όγκου τους 
που προτάθηκε παραπάνω να αναστηλωθούν στην προσεχή επέμβαση) από 
μάρμαρο ή τεχνητό λίθο. 

29. Κατά την επέμβαση χρειάστηκε πράγματι να καθαιρεθούν τέσσερις λίθοι που είχαν αναστη-
λωθεί από τους Ορλάνδο και Στίκα (επιστύλιο κιονοστοιχίας με το αντίθημά του και δύο επιστύ-
λια της δυτικής πρόσοψης) και ένας λίθος ζωφόρου της κιονοστοιχίας που είχε εμπλακεί στην 
προηγούμενη αναστήλωση. Επίσης κρίθηκε απαραίτητη η αποξήλωση των Ν.ΝΔ.Ε. και Ν.Ν.11.7 
για την στερέωσή τους και συμπλήρωση με νέο μάρμαρο στο έδαφος (αρχικά είχε θεωρηθεί ότι οι 
εργασίες θα μπορούσαν να γίνουν επί τόπου). Για τον ίδιο λόγο αποξηλώθηκαν και οι δύο αμετα-
κίνητες λιθόπλινθοι της 15ης στρώσης, Ν.Ν.15.2 και Ν.Ν.15.3. Το σύνολο των λίθων που διατηρούν 
αρχαίο υλικό, εν όλω ή εν μέρει, και εμπλέκονται στην τρέχουσα αναστήλωση ανέρχεται σε 64. 
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Θεωρώ, όμως, ότι η ανακατασκευή της στέγης δεν είναι ορθό να γίνει 
σε αυτή την φάση, αλλά στο μέλλον όταν, εν καιρώ, αποφασισθεί και πραγ-
ματοποιηθεί η αναστήλωση της βόρειας πτέρυγας, οι σχετικές προτάσεις 
για την οποία έχουν κατατεθεί το 1994 αλλά δεν έχουν, ατυχώς, εγκριθεί. Η 
αναστήλωση και στέγαση μίας μόνον πτέρυγας θα ανέτρεπε την ισορροπία 
που υπάρχει αυτή την στιγμή στην δυτική πλευρά των Προπυλαίων. Ειδικά 
η στέγαση της νότιας πτέρυγας η οποία ήταν, εξ αρχής, ένας ημιϋπαίθριος 
χώρος, θα προκαλούσε λανθασμένες εντυπώσεις προερχόμενες από την σύ-
γκριση με την ασκεπή Πινακοθήκη. 

Όταν αποφασιστεί η στέγαση της νότιας πτέρυγας θα πρέπει, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, να ανακατασκευαστεί το όγδοο από ανατολάς γεί-
σο του νότιου τοίχου, καθώς και το μεγάλο κάλυμμα της νότιας κόγχης των 
Προπυλαίων (άν δεν έχει συμπεριληφθεί στην προσεχή επέμβαση), προκειμέ-
νου να στηρίξουν τμήματα της υπερκείμενης κεράμωσης. 
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Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: 

Κατεργασία, μεταφορά και ανατοποθέτηση 
αρχιτεκτονικών μελών

Εικ. 24. Διαγραμματική κάτοψη του εργοταξίου για την αποκατάσταση της νότιας πτέρυγας.
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Ο σχεδιασμός του εργοταξίου και ο υπολογισμός των τεχνικών χαρακτηρι-
στικών του, δεν είναι δυνατόν να γίνουν δίχως την πληρέστερη μελέτη και 
ορισμό των προδιαγραφών που θα πρέπει να καλύπτουν. Για την τελική 
αυτή φάση απαιτείται η συνεργασία πολιτικού μηχανικού και μηχανολόγου. 

Προς το παρόν, η συσσωρευμένη εμπειρία των τελευταίων ετών μας επι-
τρέπει να περιγράψουμε σε γενικές γραμμές τις δυνατότητες οργάνωσης της 
τεχνικής υποδομής για μια αναστήλωση της νότιας πτέρυγας (Εικ. 24). 

Δ.1. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Με τα υπάρχοντα δεδομένα, η προεργασία (συγκολλήσεις, συντήρηση κλπ.) 
των κομματιών θα πρέπει να γίνεται στο υπάρχον εργοτάξιο των Προπυλαί-
ων, όπου υπάρχει η υποδομή για την υποστήριξη ενός τέτοιου έργου. 

Για την μεταφορά τους στην περιοχή της επέμβασης θα πρέπει να γίνει 
χρήση τροχήλατου οχήματος (βαγονιού) που θα κινείται επάνω σε μεταλ-
λικούς οδηγούς (ράγες) κατά μήκος της ανατολικής κιονοστοιχίας και θα 
καταλήγει πέραν του νότιου άκρου της κιονοστοιχίας, κοντά στο κατακόρυ-
φο μέτωπο του βράχου που ορίζει το βόρειο όριο του Βραυρωνείου. Η λύση 
αυτή έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία κατά την επέμβαση στον νότιο τοίχο 
της ανατολικής στοάς. 

Για τις ανάγκες, όμως, της υπό συζήτησιν επέμβασης, στην θέση αυτή 
θα πρέπει να κατασκευαστεί ένα στροφείο, που θα επιτρέπει την στροφή του 
οχήματος κατά 90ο, ούτως ώστε να πάρει κατεύθυνση κίνησης προς τα δυτικά, 
έως ότου φθάσει στην προς βορράν προχώρηση του αναλημματικού τοίχου του 
Βραυρωνείου. Στην θέση αυτή, θα υπάρχει ένα ανυψωτικό μηχάνημα, για την 
ανέλκυση των αρχιτεκτονικών μελών σε ανώτερη στάθμη στην περιοχή επάνω 
από το μυκηναϊκό τείχος και στα ανατολικά του ανατολικού τοίχου της νότιας 
πτέρυγας. Από το σημείο αυτό τα αρχιτεκτονικά μέλη θα τα αναλαμβάνει το 
ανυψωτικό μηχάνημα της γερανογέ φυρας ή γερανός, εφ’ όσον επιλεγεί αυτός 
ως εργαλείο για την αποξήλωση και ανατοποθέτηση στο μνημείο30. 

Δ.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ

Δ.2.α. Εγκαταστάσεις με ικριώματα και γερανογέφυρα. Τα ικριώ-
ματα για την αναστήλωση στην νότια πτέρυγα θα πρέπει να διαταχθούν 
νοτίως του νοτίου τοίχου και βορείως της κιονοστοιχίας κατά την κατεύθυνση 

30. Τελικά, κατά την επέμβαση, η μεταφορά του υλικού γίνεται με περονοφόρο όχημα που έχει 
πρόσβαση στην περιοχή του Βραυρωνείου, στην θέση όπου καταλήγει γραμμή μεταφοράς από την 
νοτιοανατολική γωνία της νότιας πτέρυγας.
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 ανατολή-δύση. Δεδομένου ότι το συνολικό πλάτος από το εξώτατο άκρο 
του γείσου του νότιου τοίχου έως το εξώτατο άκρο του γείσου της βόρειας 
κιονοστοιχίας είναι περίπου οκτώ μέτρα, το άνοιγμα της γερανογέφυρας θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 μ. 

Οι ανατολικοί πύργοι θα πρέπει να είναι στα ανατολικά του ανατολικού 
τοίχου. Στην βόρεια σειρά των πύργων, θα πρέπει να προβλεφθεί μια ειδική 
κατασκευή, που να επιτρέπει την γεφύρωση της νότιας κόγχης. Αυτό είναι 
απαραίτητο διότι το γείσο του ανατολικού τοίχου και το γείσο της κιονοστοι-
χίας, καθώς και ο θριγκός του κεντρικού κτηρίου δεν αφήνουν περιθώριο για 
την εγκατάσταση πύργου με διάσταση στην κατεύθυνση βορράς-νότος με-
γαλύτερη από 0,7 μ. Εξ άλλου, η εγκατάσταση ικριώματος στην νότια κόγχη 
θα απέκλειε την ανατοποθέτηση του καλύμματος της κόγχης. Στο δυτικό 
άκρο θα πρέπει να διευρύνεται προς βορράν, προκειμένου να εξασφαλίζει 
την απαλλαγή της κρηπίδας της πτέρυγας από τα φορτία των ικριωμάτων 
και της γερανογέφυρας31.

Το δυτικό άκρο του ικριώματος θα πρέπει να βρίσκεται στα δυτικά του 
δυτικού άκρου της κρηπίδας της βόρειας κιονοστοιχίας, δηλαδή πολύ κοντά 
στην βορειοανατολική γωνία του ναού της Αθηνάς Νίκης. 

Δ.2.β. Γερανός εδάφους. Υπάρχει η δυνατότητα οι εργασίες αποξήλω-
σης και αναστήλωσης να γίνουν με γερανό. Ο γερανός αυτός θα μπορούσε 
να τοποθετηθεί στην περιοχή του Βραυρωνείου, στην χαμηλή επιφάνεια του 
βράχου στα νοτιοανατολικά της συμβολής του Παλαιού Προπύλου και του 
μυκηναϊκού τείχους. Στην θέση αυτή, μετά την απομάκρυνση του εργοτα-
ξίου του ναού της Αθηνάς Νίκης θα υπάρξει χώρος για την ασφαλή έδραση 
του γερανού με τα απαραίτητα αντίβαρα. Δεδομένου του χαμηλού εδάφους 
και της παρεμβολής των Προπυλαίων, ο γερανός θα γίνεται αντιληπτός μό-
νον κατά τις ώρες λειτουργίας του. Θα επιτρέψει, επίσης, την εγκατάσταση 
ελαφρών ικριωμάτων στην περιοχή του μνημείου, χωρίς την επιβάρυνση των 
ειδικών κατασκευών που αναφέρθηκαν παραπάνω, και θα αφήσει ελεύθερη 
την θέαση του ναού της Αθηνάς Νίκης από τα ανατολικά. 

Η επιλογή της λύσης του γερανού συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερη δαπά-
νη, σε σύγκριση με την επιλογή της λύσης ικριωμάτων και γερανογέφυρας. 

31. Τελικά, η βόρεια σειρά πύργων στήριξης της γερανογέφυρας κατασκευάστηκε κατά μήκος της 
εσωτερικής πλευράς της κιονοστοιχίας.
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Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η μελέτη που προηγήθηκε προβλέπει την πρακτικά πλήρη αποκατάσταση 
της νότιας πτέρυγας στο σύνολό της έως και την στρώση των γείσων, βελ-
τιώνοντας κατά πολύ την κατανόηση των μοναδικών χαρακτηριστικών της 
αρχιτεκτονικής της νότιας πτέρυγας.

Το υλικό που θα αναστηλωθεί επάνω στο μνημείο θα αποτελείται κατά 
11% από νέο μάρμαρο και 89% αρχαίο μάρμαρο. 

Η τεχνολογία που θα εφαρμοστεί θα είναι αυτή που έχει εφαρμοστεί 
επιτυχώς στις αναστηλώσεις στην Ακρόπολη υπό την εποπτεία της ΕΣΜΑ. 

Η πρακτικά πλήρης διατήρηση του αυθεντικού υλικού, εγγυάται την 
ορθή αποκατάσταση του μνημείου σε κάθε λεπτομέρεια. 

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για μια αναστήλωση με αποκλει-
στικά θετικές επιπτώσεις στο μνημείο, στην κατανόηση και διάσωση του 
οποίου θα συμβάλει τα μέγιστα. Προτείνεται η αποκατάσταση του μεγάλου 
μαρμάρινου καλύμματος της νότιας κόγχης. Λόγω του γεγονότος ότι το αυ-
θεντικό υλικό αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο περίπου του συνολικού υλικού, 
και η θέση που θα καταλάβει στο μνημείο θα καθιστά το μεγαλύτερο μέρος 
του αθέατο (κυρίως μάλιστα τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά στην επά-
νω επιφάνεια) προτείνω να μη ενσωματωθεί το αρχαίο υλικό, αλλά η απο-
κατάσταση του καλύμματος να γίνει μόνον από νέο μάρμαρο. Με τον τρόπο 
αυτό τα αυθεντικά θραύσματα ενός μοναδικού τύπου αρχιτεκτονικής λύσης 
θα προστατευθούν και θα παραμείνουν προσβάσιμα στους μελετητές. 

Προτείνεται στην φάση αυτή να γίνει αναστήλωση των δύο ακόμη σωζο-
μένων κεραμίδων στα δύο άκρα της επίστεψης της δυτικής όψης. Τα ελάχι-
στα σωζόμενα θραύσματα σιμών του νότιου τοίχου δεν πρέπει να ενσωματω-
θούν σε ανακατασκευές των αντίστοιχων κεραμίδων από νέο μάρμαρο, αλλά 
να φυλαχτούν. Προτείνω, πάντως, την ανακατασκευή των ηγεμόνων κεράμων 
με σίμα στις εξής περιπτώσεις: στη νοτιοδυτική γωνία και στη συμβολή του 
οριζόντιου με το κεκλιμένο τμήμα της στέγης του νότιου τοίχου. 

Στο μέλλον αξίζει να μελετηθεί η αποκατάσταση της οροφής και της 
στέγης, σε συνάρτηση με αντίστοιχη επέμβαση στη βόρεια πτέρυγα. 

Η τελική πρόταση για την οργάνωση του εργοταξίου θα πρέπει να δια-
μορφωθεί μετά την εμπεριστατωμένη μελέτη των τεχνικών προβλημάτων με 
την συνεργασία πολιτικού μηχανικού και μηχανολόγου. 
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ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι εργασίες συμπλήρωσης της αναστήλωσης της νότιας πτέρυγας των Προ-
πυλαίων μπορούν να οργανωθούν με τρόπο που να μη επιβαρύνουν το μνη-
μείο και την περιοχή του με την παρουσία ικριωμάτων και γερανογέφυρας 
για μακρό χρονικό διάστημα. 

ΣΤ.1. Σε πρώτη φάση μπορεί να γίνουν οι εργασίες συντήρησης, συ-
μπλήρωσης και συγκολλήσεων των αρχιτεκτονικών μελών που διατηρούνται 
στο έδαφος. Θα χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του 
υπάρχοντος εργοταξίου των Προπυλαίων.

Για δώδεκα αρχιτεκτονικά μέλη τα σωζόμενα θραύσματα των οποίων 
δεν επιτρέπουν τον ασφαλή ορισμό μιας τουλάχιστον οριζόντιας διάστασης 
του μέλους, οι ακριβείς διαστάσεις θα προκύψουν μετά την κατασκευή ικρι-
ωμάτων που θα επιτρέψουν την πρόσβαση στα μέλη αυτά. Κάποιες διαστά-
σεις θα προκύψουν μετά την καθαίρεση των κομματιών από τις θέσεις όπου 
τις έχουν τοποθετήσει οι Acciauoli. 

Θα πρέπει να γίνει έλεγχος στα διαθέσιμα υπόλοιπα μαρμάρου για την 
διαπίστωση της δυνατότητας χρήσης κάποιων από αυτά για μικρά συμπλη-
ρώματα και, στην συνέχεια, να γίνει η παραγγελία των απαιτούμενων για 
την επέμβαση όγκων νέου μαρμάρου. Ειδικά για το κάλυμμα της νότιας κόγ-
χης ίσως, λόγω των μεγάλων διαστάσεων και των ειδικών προδιαγραφών του 
κομματιού, υπάρξουν δυσκολίες για την εξεύρεσή του και, επομένως, καλό 
θα είναι να παραγγελθεί νωρίτερα από τα άλλα. 

ΣΤ.2. Στη συνέχεια θα πρέπει να κατασκευαστούν τα ικριώματα και η 
γερανογέφυρα (ή γερανός) για την επέμβαση επί του μνημείου. Με τον τρό-
πο αυτό θα μπορέσουν να αποξηλωθούν τα κομμάτια που έχουν μετακινήσει 
και κτίσει σε άλλες θέσεις οι Acciaiuoli, να συντηρηθούν και, όσα χρειάζεται, 
να συγκολληθούν ή και να συμπληρωθούν. 

ΣΤ.3. Θα ακολουθήσει η αναστήλωση των αρχιτεκτονικών μελών επάνω 
στο μνημείο. 

ΣΤ.4. Το ποσοστό νέου μαρμάρου που θα ενταχθεί στην αναστήλωση 
αντιπροσωπεύει το 11% του συνόλου των αναστηλουμένων αρχιτεκτονικών 
μελών. Όμως η κατασκευή των συγκεκριμένων συμπληρωμάτων απαιτεί πολ-
λή προσοχή και θα απαιτήσει υπολογίσιμο χρόνο. Με το υπάρχον προσωπικό 
των Προπυλαίων (2 αρχιτέκτονες, 2 σχεδιαστές, 15 μαρμαροτεχνίτες και 3 
εργατοτεχνίτες) το έργο συμπλήρωσης της αναστήλωσης στη νότια πτέρυγα 
δέν είναι δυνατόν να διαρκέσει λιγότερο από τρία χρόνια, δεδομένου βεβαί-
ως ότι θα υπάρξει απρόσκοπτη χρηματοδότηση. 
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STUDY FOR THE COMPLETION OF THE RESTORATION
IN THE SOUTH WING OF THE PROPYLAIA

Tasos Tanoulas
DR . ARCHITECT,  NTUA 

SUMMARY

This study is not a complete presentation of the material of the Propylaia south 
wing, nor a full discussion of the restoration proposals. It is a simply edited ver-
sion of the concise study of the building material from this part of the Propylaia 
including proposals for its restoration on the monument, which was submitted 
to the Committee of the Conservation of the Acropolis Monuments (ESMA) in 
the summer of 2010 and, subsequently, was approved by the Central Archaeo-
logical Board of Greece on 9, November 2010. The term “completion” refers to 
the parts restored by Orlandos in the 1940s and 1950s. 

I intend to publish the full presentation of my study of the Propylaia south 
wing after the completion of the intervention that has started in summer 2012 
and which I follow on a daily basis contributing to the exact restoration of 
the dimensions and architectural forms of the individual members and of the 
building as a whole. The regular examination is necessary because, as I had 
mentioned in the aforementioned study approved in 2010, the exact dimensions 
of some architectural members could not be estimated before the dismantling of 
the last blocks of the south wing, which were still in the positions where they 
had been built in the Middle Ages. 

The south wing of the Propylaia is the most idiosyncratic part of the Pro-
pylaia, being the outcome of many changes and cuts made to the original plan 
of the building. As it was finally built, the south wing served the communica-
tion of the central building of the Propylaia with the sanctuary of Athena Nike. 
About 700 A.D. the south wing was converted to a one aisled Christian basilica. 
Towards the end of the 13th c. the Franks de la Roche who, by then, had occupied 
the Acropolis, removed the chapel and inserted wooden floors and a roof. In the 
15th century, the Florentines Acciaiuoli removed the wooden structures and built 
a square tower (later known as the “Frankish Tower”) on top of the walls and 
the colonnade. The westernmost column and the two piers of the west façade 
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remained outside the contour of the tower and were demolished to give way to 
the ramp leading to the entrance of the medieval fortifications of the Acropolis 
plateau. During the demolition of the tower in 1874-1875, the ancient blocks built 
in it were recovered. The material of the south wing was subsequently studied 
by R. Bohn, W. Dörpfeld, W. D. Wood and W. B. Dinsmoor, but never fully 
documented and published. In 1946 A. K. Orlandos started restoring the south 
wing. This intervention was interrupted in 1954. The work was restarted in 1957, 
interrupted in 1960 and never resumed. When I started studying the Propylaia 
in 1978, the material of the south wing had been gradually dispersed. 

Over the last four decades, during my investigation concerning the archi-
tecture and structural history of the Propylaia, I had to identify and document 
the material of the south wing on my own. In 1997, with the assistance of a 
group of skilled marble craftsmen and the droughtswoman of the Propylaia G. 
Moutopoulou, I had the dispersed marble blocks gathered and reexamined as 
a whole; the fragments belonging to each original block were grouped together 
and documented. 

After the completion of the major project of the restoration of the super-
structure of the Propylaia central building in December 2009, I was asked by 
the Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments to submit a 
concise study for the restoration of the south wing of the Propylaia. 

The proposed restoration will be a virtually complete restoration of the south 
wing with original material. In fact, it involves the restoration of 55 original ar-
chitectural members which are not in situ, back to their original positions on the 
building. Two architectural members will have to be cut in new marble. The good 
preservation of the architectural members allows the complete study and restoration 
of the monument in detail. The restoration of the architectural members in their 
original positions on the building will contribute to their best possible preserva-
tion, since they will be incorporated in a solid structure. This will respond to the 
rules set by the Charter of Venice. The new marble needed for the intervention will 
hardly reach the 11% of the whole material included in the restoration. 

The east wall and south walls will be fully restored. The cornice on top of the 
south wall will be fully restored, except the eighth block, counting from the east. 

The colonnade with the corresponding entablature, including the cornice and 
the backers, will be fully restored; the backers of the entablature between the west-
ernmost column and the west pier (formed as a double anta) will be restored too. 

The west façade will be fully restored, including the cornice. 
The marble cover of the south niche will be restored, as well as the two 

surviving tiles of the south and the north end of the west façade.
The Study proposes also the restoration of two characteristic blocks of the 

sima of the south wall, namely the one showing the transition from the horizon-
tal to the sloping part of the cornice, and one from the south-west corner. 

STUDY FOR THE COMPLETION OF THE RESTORATION IN THE SOUTH WING OF THE PROPYLAIA

(Τ. Τ.)



70

ΤΑΣΟΣ ΤΑΝΟΥΛΑΣ 

LIST OF FIGURES

 Cover figure: West façade of the Propylaia. Drawing: T. Tanoulas.
Fig. 1.  Architectural members of the superstructure of the south wing, ar-

ranged on the ground, in the same order as on the original building. 
View from the SW. Photograph: T. Tanoulas. 

Fig. 2. The architectural members depicted in the previous figure, from the 
SE. Photograph: T. Tanoulas.

Fig. 3.  ΑΑΔ 5006 (Ν.Δ.Ζ.2). Two forms recording a block from the “Ionic” 
frieze of the west façade. Drawing: A. Papandropoulos. 

Fig. 4.  ΑΑΔ 5024 (Ν.Β.Γ.8). Two forms recording a block from the cornice 
above the colonnade. Drawing: A. Papandropoulos.

Fig. 5.  ΑΑΔ 5016 (Ν.Ν. ΓΊ.3). Two forms recording a block of the “Ionic” cor-
nice of the south wall, showing the transition from the horizontal to the 
sloping parts of the cornice. Drawing: A. Papandropoulos – M. Pichler.

Fig. 6.  ΑΑΔ 5062 (Ν.Β.Ζ.7). Two forms recording a block from the frieze 
above the colonnade. Drawing: A. Papandropoulos – M. Pichler.

Fig. 7.  Propylaia. Left, from top to bottom: west façade, cross-section on 
the axis looking north, plan. Right above, aximetric drawing of the 
Propylaia, view from the SW. Right below, plan of the south wing 
showing the building surfaces represented in the restoration draw-
ings. Drawing: T. Tanoulas. 

Fig. 8. East face of the east wall. Photograph: T. Tanoulas.
Fig. 9. South wing. East face of the east wall. Drawing: T. Tanoulas.
Fig. 10. South wing. West face of the east wall. Drawing: T. Tanoulas. 
Fig. 11.  South face of the south wall. Photograph: T. Tanoulas. 
Fig. 12.  South wing. South face of the south wall. Drawing: T. Tanoulas. 
Fig. 13.  South wing. North face of the south wall. Drawing: T. Tanoulas.
Fig. 14.  North face of the colonnade. Photograph: T. Tanoulas. 
Fig. 15.  South wing. North face of the colonnade. Drawing: T. Tanoulas. 
Fig. 16.  South wing. South face of the colonnade. Drawing: T. Tanoulas. 
Fig. 17.  West face of the superstructure of the west façade restored by Orlan-

dos – Stikas. Photograph: T. Tanoulas. 
Fig. 18.  South wing. West face of the west façade. Drawing: T. Tanoulas. 
Fig. 19.  South wing. East face of the west façade. Drawing: T. Tanoulas. 
Fig. 20.  South wing. Plan of the epistyles. Drawing: T. Tanoulas.

TASOS TANOULAS



71

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

Fig. 21.  South wing. Plan of the frieze. Drawing: T. Tanoulas. 
Fig. 22.  South wing. Plan of the cornice. Drawing: T. Tanoulas. 
Fig. 23.  The marble cover of the south niche. Above, aximetric drawing and 

west front of the cover, restored according to the new data. Below, the 
cover in its position between the central wing and the central build-
ing, view from the northwest. Drawing: T. Tanoulas. 

Fig. 24.  Proposed arrangement of the work site for the restoration of the 
south wing. Drawing: T. Tanoulas. 

STUDY FOR THE COMPLETION OF THE RESTORATION IN THE SOUTH WING OF THE PROPYLAIA

(Τ. Τ.)



72

ΤΑΣΟΣ ΤΑΝΟΥΛΑΣ 



73

ΔΟΜΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Μαρία Ιωαννίδου
ΠΟΛΊΤ ΊΚΟΣ ΜΗΧΑΝΊΚΟΣ , ΕΜΠ 

Βασίλης Παπαβασιλείου
ΠΟΛΊΤ ΊΚΟΣ ΜΗΧΑΝΊΚΟΣ , ΑΠΘ 

ΔΟΜΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  
ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  
ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 



ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ − ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

74



75

ΔΟΜΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..............................................................................................................77

Α. ΔΟΜΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
 ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 ΤΗΣ Ν. ΠΤΕΡΥΓΑΣ  .................................................................................... 80 

Β. ΣΤΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ  
 ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ  ......................................................................................... 84

Β.1. Αύξηση φορτίων νότιας πτέρυγας 
από την προτεινόμενη αναστήλωση  ........................................................ 84
Β.2. Τα αναστηλωμένα επιστύλια  ........................................................... 87
Β.3. Συμπεράσματα  ................................................................................. 88

Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ  ........................................................................... 89

Γ.1. Επιστύλιο Ν.Δ.Ε.1 δυτικής όψης νότιας πτέρυγας  ........................... 90

Δ. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  .............................. 93

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ...................................................................................................98

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ  ................................................................................. 100

SUMMARY  .......................................................................................................... 102

LIST OF FIGURES  ............................................................................................104

Τα παραρτήματα της μελέτης:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Στατικές επιλύσεις των αναστηλωμένων αρχιτεκτονικών με-
λών της νότιας πτέρυγας – Τεύχος υπολογισμών-σχέδια,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Γερανογέφυρα νότιας πτέρυγας Προπυλαίων – Τεύχος 
υπολογισμών,
παρατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή, στον ψηφιακό δίσκο που συνοδεύει την 
παρούσα έκδοση.



ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ − ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

76



77

ΔΟΜΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η νότια πτέρυγα των Προπυλαίων δεν υπέστη βλάβες από την έκρηξη του 
17ου αιώνα που προκάλεσε την κατάρρευση του μεγαλύτερου τμήματος των 
οροφών του κεντρικού κτηρίου του μνημείου. Πολλά από τα αρχιτεκτονικά 
μέλη του δυτικού τμήματος της νότιας πτέρυγας είχαν ήδη αποσυναρμολο-
γηθεί τον 15ο αιώνα από τους Acciaiuoli και είχαν ενσωματωθεί στον φρά-
γκικο πύργο που οικοδομήθηκε πάνω από αυτήν. Μετά την κατεδάφιση του 
πύργου, το 1875, ανακτήθηκε τo οικοδομικό υλικό της νότιας πτέρυγας που 
είχε ενσωματωθεί σε αυτόν, το οποίο μελετήθηκε διαδοχικά από τους R. 
Bohn, W. Dörpfeld, W.D. Wood και W.B. Dinsmoor. Την δεκαετία του 1950 
(1946-1954 και 1957-19601) ο Αναστάσιος Ορλάνδος πραγματοποίησε στην 
νότια πτέρυγα των Προπυλαίων την αναστήλωση ενός κίονος, δύο πεσσών 
και των υπερκείμενων επιστυλίων, αξιοποιώντας μέρος του αρχαίου αυτού 
υλικού (Εικ. 1-2).

Κατά την αναστήλωση αυτή έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν 
υλικά και μεθοδολογία με σημαντικές καινοτομίες σε σχέση με την αναστή-
λωση Μπαλάνου, της οποίας τα προβλήματα είχαν ήδη παρουσιασθεί στις 
οροφές του κεντρικού κτηρίου του μνημείου. Ως εκ τούτου χρησιμοποιήθηκε 
ράβδος ανοξείδωτου χάλυβα για τη σύνδεση των θραυσμάτων των μελών, 
ενώ κατά τη συγκόλληση των θραυσμάτων των επιστυλίων έγινε προσπά-
θεια να εφαρμοσθεί μεθοδολογία ανάλογη με αυτή του προεντεταμένου 
σκυροδέματος. Σύντομη περιγραφή της τεχνικής λύσης που εφαρμόσθηκε 
στα αναστηλωμένα επιστύλια περιλαμβάνεται στο άρθρο του Ε. Στίκα «Ο 
αναστηλωτής Αναστάσιος Ορλάνδος2» και στο κείμενο του Α. Ορλάνδου 
«Travaux récents d’ anastylose de monuments préhistoriques et classiques de 

1. Τανούλας 1997. Τανούλας – Ίωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 126-128. 
2. Το άρθρο του Στίκα περιλαμβάνεται στον τιμητικό τόμο «Αναστάσιος Ορλάνδος: Ο άνθρωπος 
και το έργο του» 1978 (σελ. 417-418) όπου αναφέρεται: Σπουδαίαν ἐργασίαν ἀναστηλώσεως 
ἐπὶ τῆς Ἀκροπόλεως ἐπετέ λεσεν ὁ Ὀρλάνδος, τὴν τῆς ΝΔ πτέρυγος τῶν Προπυλαίων. Μετὰ τὴν 
κατε δάφισιν τῶν ὑπολειµ µάτων τοῦ Πύργου τῶν Acciaiuoli (εἰκ. 16) ἀποκατε στάθη κατ᾽ ἀρχὰς ὁ 
ΝΔ κίων τῶν Προπυλαίων (εἰκ. 17, βλ. καὶ εἰκ. 12) καὶ ἐν συνεχείᾳ, µετὰ τὴν συγκέντρωσιν καὶ 
ταύτισιν ὅλων τῶν τεµα χίων τῆς διπλῆς παραστάδος (τὰ ὁποῖα ἀπέκειντο ὂπισθεν τῶν Προπυ-
λαίων καὶ εἰς τὸν παρὰ τὸν ναὸν τῆς Βραυρωνίας Ἀρτέµιδος χῶρον) (εἰκ. 18), ἐγένετο ἡ ἀνα-
στήλωσις καὶ ταύτης. Ἠκολούθησεν ἡ ἀναστήλωσις τοῦ µεσαίου πεσσοῦ, ὅστις ἀπεδείχθη ὅτι 
ἦτο µονόλι θος καὶ οὐχί, ὡς ἐπιστεύετο, ἐκ πλειόνων δόµων (εἰκ. 19). Τελευταῖον ἐτοποθετήθη τὸ 
ἐπιστύλιον (εἰκ. 19), τοῦ ὁποίου ἡ ἐκτέλεσις ὑπῆρξε δυσχερεστάτη, ἐπειδὴ τοῦτο ἦτο κοµµένον 
εἰς 7 τεµάχια, τὰ ὁποῖα συγκολληθέντα πρὸς ἄλληλα, ἀνηρτήθησαν ἀπὸ µεταλλικὴν ράβδον ἐξ 
ἀνοξει δώτου χάλυβος, τοποθετηθεῖσαν ἐντὸς στρογγύλης αὔλακος ἀνοιχθείσης διαµπερῶς ὑπὲρ 
τὸ κάτω µέρος τῶν τεµαχίων τοῦ ἐπι στυλίου. Εἰς τὰ δύο ἄκρα της ἡ ράβδος αὕτη ἐβιδώθη καὶ 
προσηρµόσθη ἐπὶ τοῦ µαρµάρου δι᾽ ἑλικο στρόφων ἥλων (βιδῶν καί µπουλονίων) κα τὰ τὸ σύ-
στηµα τοῦ προεντεταµένου σιδήρου. 
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Εικ. 2. Τα αναστηλωμένα επιστύλια της δυτικής πλευράς της νότιας πτέρυγας.

Εικ. 1 Η νότια πτέρυγα των Προπυλαίων. Όψη από βορρά.
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la Grèce3» στο οποίο περιλαμβάνεται σκαρίφημα του δευτέρου επιστυλίου 
της δυτικής πλευράς (Ν.Δ.Ε.2), με την ενσωματωμένη σε αυτό ράβδο ανο-
ξείδωτου χάλυβα (Εικ. 3). 

Στο κείμενο αυτό αναφέρεται, επίσης, ότι η διάμετρος της ράβδου από 
ανοξείδωτο χάλυβα είναι 25 mm, η διάμετρος του διατρήματος 35 mm και 
το διάκενο μεταξύ της ράβδου και του διατρήματος έχει πληρωθεί με τσι-
μεντοκονίαμα. Η ίδια μέθοδος σύνδεσης φαίνεται ότι εφαρμόσθηκε στο επι-
στύλιο και το αντίθημα, που αναστηλώθηκε στη βόρεια πλευρά της νότιας 
πτέρυγας. 

3. Orlandos 1961.

Εικ. 3. Σχέδιο του Α. Ορλάνδου για το αναστηλωμένο επιστύλιο Ν.Δ.Ε.2.
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A. ΔΟΜΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΜΕΝΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ν. ΠΤΕΡΥΓΑΣ 

Η δομική μορφολογία των Προπυλαίων και η θεμελίωσή τους σε σταθερό 
βράχο, εξασφάλισαν στο μνημείο ευνοϊκή σεισμική συμπεριφορά4 από την 
αρχαιότητα έως σήμερα. Η απόκριση της νότιας πτέρυγας στις σεισμικές 
δράσεις συνδέεται άμεσα με τη συμπεριφορά του συνόλου του μνημείου. 
Ο ανατολικός τοίχος της νότιας πτέρυγας συνδέεται με τον νότιο τοίχο του 
κεντρικού κτηρίου και, κατά παρόμοιο τρόπο, ο ανατολικός τοίχος της βόρει-
ας πτέρυγας συνδέεται με τον βόρειο τοίχο του κεντρικού κτηρίου (Εικ. 4). 
Δημιουργείται έτσι μία σύνθετη κάτοψη η οποία περιέχει στοιχεία με μεγάλη 
ακαμψία και στις δύο διευθύνσεις (μεγάλες σε μήκος τοιχοποιίες), ικανά 
να απορροφήσουν μεγάλες ποσότητες σεισμικής ενέργειας. Ακόμη και εάν 
απομονώσουμε τη νότια πτέρυγα, θα δούμε ότι περιέχει στοιχεία που λει-
τουργούν ευνοϊκά σε σεισμό. Οι κάθετες τοιχοποιίες στις δύο κατευθύνσεις 
(ανατολική και νότια), η έδραση της θεμελίωσής του σε βράχο, καθώς και η 

4. Τανούλας – Ίωαννίδου 2002, 94-95.

Εικ. 4. Προπύλαια. Αριστερά, από πάνω προς τα κάτω: δυτική όψη, τομή στον άξονα βλέ-
ποντας προς βορρά, κάτοψη. Δεξιά πάνω, αξονομετρικό των Προπυλαίων, άποψη από τα 
ΝΔ. Δεξιά κάτω, κάτοψη της νότιας πτέρυγας με ένδειξη των επιφανειών που παρίστανται 
στα σχέδια αποκατάστασης. Σχέδια: Τ. Τανούλας.
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σύνδεση της κιονοστοιχίας με τους τοίχους μέσω των επιστυλίων, εξασφαλί-
ζουν επαρκή ακαμψία και στις δύο διευθύνσεις, καθώς και περιορισμό των 
διαφορικών μετακινήσεων μεταξύ των αρχιτεκτονικών μελών. 

Από τη μακροσκοπική παρατήρηση της περιοχής της νότιας πτέρυγας 
διαπιστώνεται ότι γενικά δεν υπάρχουν σημαντικές μετακινήσεις ή δομικές 
βλάβες στο τμήμα του δομικού ιστού που παρέμεινε αμετακίνητο. Οι βλάβες 
που παρουσιά ζονται, κυρίως σε λίθους του νότιου τοίχου, είναι θραύσεις 
και αποκολλήσεις τεμαχίων στις περιοχές των γόμφων. Δεν παρατηρούνται 
σημαντικές διευρύνσεις των αρμών, ούτε αποδόμηση της τοιχοποιίας στο σύ-
νολό της (Εικ. 5) και οι παρατηρούμενες μικρές μετακινήσεις αρχιτεκτο νικών 
μελών στον νότιο τοίχο της πτέρυγας δεν προκαλούν ανησυχία για την ευ-
στάθεια του τοίχου. Μικρές μετακινήσεις και στροφές που αποδίδονται στη 
δράση σεισμικών καταπονήσεων παρατηρούνται, επίσης, στους σφονδύλους 
του μεσαίου κίονα της κιονοστοιχίας (Εικ. 6).

Τα κατακόρυφα στοιχεία που αναστηλώθηκαν στη νότια πτέρυγα (πεσ-
σός δυτικής πλευράς, βορειοδυτικός κίονας, διπλή παραστάδα) συναρμόσθη-
καν από αρχαία θραύσματα και συμπληρώματα από νέο μάρμαρο. Για τη 
σύνδεση των θραυσμάτων αυτών χρησιμοποιήθηκαν ορειχάλκινοι σύνδεσμοι, 
όπως διαπιστώνεται από τους εμφανείς συνδέσμους της άνω έδρας του ανώ-
τερου λίθου της βόρειας παραστάδας (Εικ. 7). Η κατάσταση διατήρησης των 
συγκολλημένων αρχιτεκτονικών μελών είναι καλή, χωρίς εμφανή σημάδια 
αστοχίας (διεύρυνση αρμών, ρηγματώσεις, θραύσεις). 

Οι λίθοι του επιστυλίου που αναστηλώθηκαν στη δυτική όψη (Ν.Δ.Ε.1 
και Ν.Δ.Ε.2, Εικ. 2) έχουν συντεθεί από επτά αρχαία θραύσματα (τέσσερα 
για το νότιο επιστύλιο και τρία για το βόρειο) με ενδιάμεσα συμπληρώ-
ματα από νέο μάρμαρο, προκειμένου αποκατασταθεί το αρχικό μήκος των 
επιστυλίων, το οποίο είχε απολεσθεί κατά την κοπή τους με φάλκες από 
τους Acciaiuoli. Η συγκόλληση των αρχαίων θραυσμάτων και των ενδιάμε-

Εικ. 5. Νότια πλευρά, νότιου τοίχου της Ν. πτέρυγας. Εικ. 6. Μετακινήσεις σφονδύλων  
κεντρικού κίονα.
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σων συμπληρωμάτων πραγματοποιήθηκε με ράβδους ανοξείδωτου χάλυ-
βα –μία για κάθε λίθο επιστυλίου– που τοποθετήθηκαν εντός διαμπερών 
διατρημάτων στο κάτω μέρος των επιστυλίων. Τα άκρα των ράβδων –που 
εξέχουν των επιστυλίων– στερεώνονται στα επιστύλια με βίδες και μπου-
λόνια κατ’ αναλογίαν με το σύστημα του προεντεταμένου σκυροδέματος. 
Η ίδια μέθοδος (με ράβδους από ανοξείδωτο χάλυβα) εφαρμόσθηκε και 
για την αποκατάσταση με συμπληρώματα από νέο μάρμαρο των αρχαίων 
θραυσμάτων των λίθων του επιστυλίου της βόρειας πλευράς Ν.Β.Ε.4 και 
Ν.Β.ΕΑΘ.4. Τα άκρα των ράβδων αυτών είναι εμφανή στη βόρεια και δυ-
τική επιφάνεια ώσεως των επιστυλίων (Ν.Δ.Ε.1, Ν.Β.Ε.4, Ν.Β.ΕΑΘ.4) που 
εδράζονται πάνω στον βορειοδυτικό κίονα (Εικ. 8). Οι ράβδοι (μία σε κάθε 
λίθο επιστυλίου) είναι τοποθετημένες περίπου στο μέσον του πλάτους του 
λίθου και σε απόσταση που κυμαίνεται από 16,5 έως 21,5 mm από την 
κάτω έδρα τους. Οι ράβδοι έχουν σπείρωμα, τουλάχιστον στο τμήμα τους 
που εξέχει από την οπή τοποθέτησής τους στον λίθο επιστυλίου. Από τα 
δεδομένα της εποχής υποθέτουμε ότι ο χάλυβας των ράβδων είναι κατη-
γορίας 18-8 (18% Cr-8% Ni), αντίστοιχος με την κατηγορία 302 ή 304 της 
σημερινής κατάταξης. 

Στην άνω έδρα τα αρχαία θραύσματα των επιστυλίων, καθώς και τα 
συμπλη ρώματα συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους μορφής διπλού ταυ 
(Εικ. 9). Οι περισσότεροι από τους συνδέσμους είναι καλυμμένοι με μολύ-
βι, όσοι όμως είναι ακάλυπτοι φαίνεται ότι είναι ορειχάλκινοι. Οι εντορμίες 
έχουν μήκος από 40 έως 42 cm, πλάτος κεφαλής 8 cm, πάχος κεφαλής 2 cm 
και βάθος περίπου 5 cm. Συνολικά, στις άνω επιφάνειες των δύο λίθων του 
επιστυλίου της δυτικής πλευράς, έχουν τοποθετηθεί 5 ζεύγη συνδέσμων για 
να συγκρατήσουν τα 12 τεμάχια μαρμάρου, αρχαίου και νέου, εκ των οποίων 
αυτά συντίθενται.

Στην άνω επιφάνεια του επιστυλίου Ν.Β.Ε.4 της βόρειας πλευράς, ανά-
μεσα στους δύο συνδέσμους διπλού ταυ, διακρίνεται ένας άλλος σύνδεσμος 
τοποθετη μένος κάθετα σε αυτούς (Εικ. 10). Η τοποθέτησή του έχει πιθανόν 

Εικ. 7. Τμήμα άνω έδρας της διπλής παρα-
στάδας. Είναι εμφανής ο ορειχάλκινος 
σύνδεσμος της αναστήλωσης Ορλάνδου.

Εικ. 8. Τα άκρα των ράβδων ανοξείδωτου 
χάλυβα στις πλάγιες όψεις των αναστηλω-
μένων επιστυλίων.



83

ΔΟΜΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

σχέση με τη διακοπή της εξέλιξης της ασυνέχειας που φαίνεται κατά μήκος 
του μαρμάρου. 

Η κατάσταση διατήρησης των αναστηλωμένων επιστυλίων εμφανίζεται 
γενικά καλή, χωρίς εμφανείς ρηγματώσεις και θραύσεις. Εμφανείς βλάβες δεν 
παρατηρούνται ούτε στην περιοχή των συνδέσμων, πέραν της τοπικής αστοχί-
ας του μαρμάρου στην περιοχή της κεφαλής του συνδέσμου που έχει τοποθε-
τηθεί στο αντίθημα του επιστυλίου Ν.Β.ΕΑΘ.4. 

Εικ. 10. Σύνδεσμοι στην άνω έδρα του επιστυλίου της βόρειας πλευράς Ν.Β.Ε.4.

Εικ. 9. Σύνδεσμοι στην άνω έδρα των επιστυλίων. 
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B. ΣΤΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ  
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ

Η μελέτη του Τ. Τανούλα αποσκοπεί στη συμπλήρωση της αναστήλωσης 
του Α. Ορλάνδου με την αξιοποίηση του κατακείμενου, αλλά και παραμέ-
νοντος ακόμα στη ΝΑ γωνία της πτέρυγας αρχαίου υλικού. 

Συνολικά, θα αναστηλωθούν στη νότια πτέρυγα εξήντα τρία αρχιτε-
κτονικά μέλη, αρχαία στην πλειονότητά τους, με μικρές συμπληρώσεις από 
νέο μάρμαρο. Η προτεινόμενη αναστήλωση αυξάνει το στατικό φορτίο 
κυρίως στα επιστύλια της δυτικής πλευράς, δευτερευόντως στη βόρεια 
πλευρά και λιγότερο στον νότιο τοίχο. Η μορφή και ο όγκος των στοιχείων 
που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του μνημείου σε σεισμικές καταπονήσεις 
–κατά κύριο λόγο οι τοιχοποιίες– δεν μεταβάλλονται σημαντικά, ώστε να 
διαφοροποιηθούν τα δυναμικά χαρακτηριστικά της περιοχής του μνημείου 
σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. 

B.1. ΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 

Ανατολικός τοίχος. Δεν μεταβάλλεται σημαντικά η υφιστάμενη κατά-
σταση φόρτισης στον ανατολικό τοίχο με την προτεινόμενη αναστήλωση.

Νότιος τοίχος. Το μεγαλύτερο μέρος των επιπρόσθετων φορτίων, που 
θα επιβαρύνουν την περιοχή της νότιας πτέρυγας μετά την ανατοποθέτηση 
των αρχιτεκτονικών μελών, συγκεντρώνεται στην περιοχή της νοτιοδυτικής 
γωνίας (Εικ. 11).

Η παραστάδα του νότιου τοίχου επιβαρύνεται με τα φορτία των με-
λών της δυτικής πλευράς που αντιστοιχούν σε 4 tn περίπου (φορτία επι-
στυλίου, ζωφόρου και μέρος του φορτίου των λίθων γείσου). Η επιβάρυν-
ση του τοίχου από την αναστή λωση των λιθοπλίνθων και των λίθων γείσου 
και από τα φορτία του αντιθήματος της ζωφόρου αντιστοιχεί σε φορτίο 
περίπου 6 tn, σε μήκος περίπου 3 m από την παραστάδα. Τα φορτία στον 
τοίχο από τους λίθους γείσου αντιστοιχούν σε φορτίο περίπου 1 tn/m. Η 
συνολική αύξηση των φορτίων δεν ξεπερνάει το 10% της συνολικής μάζας 
του τοίχου στη δυσμενέστερη περίπτωση. Οι θλιπτικές τάσεις οι οποίες 
είναι ήδη πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με την θλιπτική αντοχή, αυξάνο-
νται με την προτεινόμενη αναστήλωση σε ανάλογο ποσοστό, παραμένο-
ντας πάντα πολύ χαμηλές. 
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Εικ. 12. Η δυτική πλευρά της νότιας πτέρυγας από δυτικά με τα αρχιτεκτονικά μέλη της 
προτεινό μενης αναστήλωσης. Μελέτη-σχεδίαση: Τ. Τανούλας. 

Εικ. 11. Ο νότιος τοίχος της νότιας πτέρυγας από νότον, με τα αρχιτεκτονικά μέλη της 
προτεινόμενης αναστήλωσης. Μελέτη-σχεδίαση: Τ. Τανούλας. 
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Δυτική πλευρά. Στη δυτική πλευρά είναι ήδη αναστηλωμένα δύο επιστύ-
λια ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 0,50 m x 0,80 m (πλάτος επί ύψος) και 
μήκους 3,00 m το καθένα. Τα πρόσθετα φορτία των επιστυλίων από την προ-
τεινόμενη αναστήλωση προέρχονται από τους λίθους της ζωφόρου και μέρος 
του φορτίου των λίθων γείσου (Εικ. 12-13). 

Tο φορτίο των επιστυλίων υπολογίστηκε με τη θεώρηση γραμμικών φορτίων 
σε 2,70 tn/m. Στο βόρειο επιστύλιο (Ν.Δ.Ε.1) υπάρχει μία πρόσθετη φόρτιση από 
τον λίθο της ζωφόρου που εδράζεται στον δυτικό πεσσό και στο επιστύλιο. Το 
φορτίο αυτό θεωρείται ως μοναχικό φορτίο και η τιμή του υπολογίζεται σε 2,30tn. 
Δεδομένου ότι τα υπερκείμενα μέλη της ζωφόρου εμποδίζουν τη στροφή των 
άκρων των επιστυλίων, θεωρούμε ότι αυτά λειτουργούν ως αμφίπακτες δοκοί. 

Βόρεια πλευρά (Κιονοστοιχία). Στη βόρεια πλευρά με την προτεινόμενη 
αναστήλωση αποκαθίσταται τμήμα του θριγκού (Εικ. 14). Το ήδη αναστηλω-
μένο επιστύλιο Ν.Β.Ε.4 και το αντίθημά του που έχουν συγκολληθεί με μία 
ράβδο από ανοξείδωτο χάλυβα, θα φέρουν επιπλέον τα φορτία των λίθων της 
ζωφόρου και του γείσου. Με αντίστοιχη θεώρηση όπως στα επιστύλια της δυ-
τικής πλευράς, το επιστύλιο και το αντίθημά του συμπεριφέρονται ως γραμ-
μικοί αμφίπακτοι φορείς με καθαρό άνοιγμα 2,00 m, φορτιζόμενοι με συνεχές 
φορτίο 2,70 tn/m και 2,20 tn/m αντίστοιχα. 

Εικ. 13. Η δυτική πλευρά της νότιας πτέρυγας από ανατολικά με τα αρχιτεκτονικά μέλη 
της προτεινό μενης αναστήλωσης. Μελέτη-σχεδίαση: Τ. Τανούλας. 
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B.2. ΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ  
 Ν.Β.Ε.4, Ν.Β.ΕΑΘ.4, Ν.Δ.Ε.1, Ν.Δ.Ε.2

Η νότια πτέρυγα του μνημείου δεν παρουσιάζει σοβαρές δομικές βλάβες και το 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα αρχιτεκτονικά μέλη της τελευταίας αναστήλω-
σης, τα οποία θα φέρουν με την προτεινόμενη αναστήλωση αυξημένα φορτία. 
Μεταξύ αυτών μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αναστηλωμένα στη 
βόρεια και δυτική πλευρά επιστύλια, με τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται 
στη δημοσίευση του Ορλάνδου. Η μεθοδολογία αυτή έχει κάποια κοινά στοι-
χεία με τη σημερινή (τοποθέτηση ράβδου κοντά στην κάτω έδρα), ωστόσο το 
σκεπτικό της αποκατά στασης είναι διαφορετικό, καθώς η ράβδος ανοξείδωτου 
χάλυβα όπως περιγράφεται στο άρθρο του Στίκα λειτουργεί ως φορέας ανάρ-
τησης των συγκολλημένων θραυσμάτων μαρμάρου. Παραμένουν βέβαια αρκετά 
ερωτηματικά, όπως η αποκατάσταση των αρχικών διαστάσεων των επιστυλίων 
κατά τη συμπλήρωση των θραυσμάτων τους με νέο μάρμαρο, η διαμόρφωση 
της αγκύρωσης των ράβδων στις αθέατες επιφάνειες ώσεως των επιστυ λίων, 
η εφαρμογή ή όχι κονιάματος συνάφειας στη διεπιφάνεια ράβδου-μαρμάρου, 
η διατήρηση ή όχι του σπειρώματος σε όλο το μήκος των ράβδων. Τα οριστικά 
συμπεράσματα για την εφαρμογή της μεθοδολογίας θα εξαχθούν μετά την κα-
τασκευή του ικριώματος που θα επιτρέψει την προσέγγιση στα επιστύλια. 

Εικ. 14 Η βόρεια πλευρά της νότιας πτέρυγας από βορρά, με τα αρχιτεκτονικά μέλη της 
προτεινόμενης αναστήλωσης. Μελέτη-σχεδίαση: Τ. Τανούλας. 
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Ωστόσο, από τα μέχρι τώρα δεδομένα, προκύπτει η ανάγκη αποσυναρμο-
λόγησης των αναστηλωμένων επιστυλίων. Η αποσυναρμολόγηση αυτή θα 
επιτρέψει την πλήρη διερεύνηση της λύσης που εφαρμόσθηκε κατά την προη-
γούμενη αναστήλωση ως προς τις ακριβείς διατομές των ράβδων, τον έλεγχο 
της διαμόρφω σης των αγκυρώσεων στις αθέατες επιφάνειες των επιστυλίων, 
την παρουσία κονιά ματος στη διεπιφάνεια μαρμάρου-τιτανίου κ.ά., προκει-
μένου να γίνει πλήρης έλεγχος της εφαρμοσθείσας λύσης. Η εφαρμογή της 
μεθοδολογίας της συγκόλλησης με οπλισμό τιτανίου εξασφαλίζει τη δομική 
αποκατάσταση των λίθων των επιστυλίων ως ενιαίων μελών και θα διατη-
ρήσει, κατά την αποκατάστασή τους στο μνημείο, την αρχική στατική τους 
λειτουργία, σύμφωνα με τις αρχές που εφαρμό ζονται στα αναστη λωτικά 
έργα της Ακρόπολης5. Οι στατικές επιλύσεις που ακολουθούν έγιναν με την 
εφαρμοζόμενη στα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης μεθοδολογία και με 
την παραδοχή ότι για τον κύριο οπλισμό των επιστυλίων με ράβδους τιτανί-
ου θα αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες οπές, εντός των οποίων είχαν εισαχθεί οι 
ράβδοι του ανοξεί δωτου χάλυβα κατά την προηγούμενη αναστήλωση6. 

B.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η προτεινόμενη επέμβαση στη νότια πτέρυγα των Προπυλαίων έχει αναστη-
λωτικό χαρακτήρα. Η απόδοση στο μνημείο αρχιτεκτονικών μελών των οποί-
ων έχει αναγνωρισθεί η αρχική θέση, εκτός του ότι διασφαλίζει την καλύτερη 
διατήρηση του αρχαίου υλικού, συμβάλλει στην αρχιτεκτονική πληρότητα 
της περιοχής και την επαύξηση της αναγνωσιμότητας του μνημείου. 

Κρίνοντας την προτεινόμενη αναστήλωση από στατικής απόψεως παρα-
τηρούμε ότι το κλειστό σύστημα που δημιουργείται με την ολοκλήρωση της 
αναστήλωσης έχει καλύτερη συμπεριφορά σε σεισμικά φορτία. Η αναστή-
λωση των επιστυλίων της βόρειας πλευράς αποκαθιστά τη σύνδεση της κι-
ονοστοιχίας με τον πεσσό, με αποτέλεσμα ο δυτικός κίονας να λειτουργεί 
στην κατεύθυνση ανατολή-δύση στο σύστημα που ορίζεται από την κιονο-
στοιχία, τον πεσσό και τα μέλη του θριγκού7.

Κατά την ανατοποθέτηση των αρχιτεκτονικών μελών θα επιδιωχθεί με-
ρική άρση των παραμορφώσεων της περιοχής αυτής του μνημείου, στον βαθ-
μό που επιτρέπουν τα παραμένοντα στο μνημείο αρχιτεκτονικά μέλη και 
αποκατάσταση των εδράσεων των αρχιτεκτονικών μελών, στον βαθμό που 
αυτό είναι δυνατόν. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τη δομική αποκατάστα-
ση των αναστηλωμένων επιστυ λίων της βόρειας και δυτικής πλευράς, θα 
αποκαταστήσουν την αρχαία δομή της περιοχής σύμφωνα με τις αρχές που 
επιβάλλονται από τον Χάρτη της Βενετίας. 

5. Ζάμπας 1994. 
6. Ίωαννίδου – Πασχαλίδης 2002.
7. Ίωαννίδου 2009.
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Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ

Στο τεύχος υπολογισμών που επισυνάπτεται παρουσιάζεται αναλυτική επί-
λυση για τα αναστηλωμένα από τον Ορλάνδο επιστύλια, σύμφωνα με την 
εφαρμοζόμενη μεθοδολογία στα έργα αποκατάστασης των μνημείων της 
Ακρόπολης. Ελέγχεται η επάρκεια συγκεκριμένης διάταξης οπλισμών, απο-
τελούμενης από μία ράβδο τιτανίου διαμέτρου 30 mm, που θα τοποθετηθεί 
στο υπάρχον διάτρημα και δύο ράβδους τιτανίου διαμέτρου 16 mm.

Υπολογίζονται αναλυτικά για κάθε επιστύλιο τα στατικά φορτία, ίδιο 
βάρος και φορτία από υπερκείμενα μέλη, φορτία από τυχόν μελλοντικές 
επεμβάσεις και φορτία από άλλες δράσεις. Tα φορτία θεωρούνται γραμμικά, 
συνεχή και –σε περιπτώσεις συμβολής άλλων αρχιτεκτονικών μελών με τα 
προς επίλυση μέλη– ως συγκεντρωμένα.

Στις επιλύσεις τα επιστύλια θεωρούνται ως ανεξάρτητοι αμφίπακτοι 
γραμμικοί φορείς, λόγω της αδυναμίας περιστροφής των άκρων τους στην 
τελική θέση. Ακολουθεί και δεύτερη επίλυση, θεωρώντας τα επιστύλια ως αμ-
φιέρειστους φορείς (Εικ. 15-17). Για τον έλεγχο της επάρκειας των οπλισμών 
επιλέγονται, κατά περίπτωση, τα δυσμενέστερα εντατικά μεγέθη. Η επίλυση 
των επιστυλίων πραγματοποιείται σε φύλλο υπολογισμού Excel (Εικ. 18). 

Για τις σεισμικές δράσεις, επιλύονται οι φορείς για στατικά φορτία 
προσαυξημένα με έναν συντελεστή ασφαλείας 1,20. Πρόσθετα, επιλύονται 
οι θεωρούμενοι φορείς με τη δυναμική φασματική μέθοδο και τα μεγέθη 
ελέγχου της επάρκειας των οπλισμών στις αντίστοιχες διατομές, υπολογίζο-
νται από τον συνδυασμό G+E. Τα μεγέθη που προκύπτουν από τη δεύτερη 
επίλυση είναι αυξημένα, σε σχέση με την πρώτη, ωστόσο είναι ικανά να πα-
ραληφθούν από τη διάταξη των οπλισμών. 
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Γ.1. ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ Ν.Δ.Ε.1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ

Λόγω της μικρής διαφοράς του καθαρού ανοίγματος των δύο επιστυλίων, 
για τους υπολογισμούς λαμβάνεται καθαρό άνοιγμα 2,50 m και στις δύο 
περιπτώσεις.

Εικ. 15. Θεώρηση αμφιέρειστου φορέα για τα Ν.Δ.Ε.1-Ν.Δ.Ε.2. 
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Εικ. 16. Διαγράμματα φορτίων διατομής για μοναδιαία φορτία.

Εικ. 17. Διακριτοποίηση μαζών-ιδιομορφίες ταλαντώσεως.
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Εικ. 18. Φύλλο ελέγχου επάρκειας των οπλισμών-έλεγχος για το επιστύλιο Ν.Δ.Ε.1.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Μέλος:  Προπύλαια - Νότια Πτέρυγα

Περιγραφή: Συνανήκοντα αρχαία θραύσματα με συμπληρώματα προηγούμενης αναστήλωσης
Μέτρο ελαστικότητας τιτανίου E,T = 105000 MPa

Α
ρ.
Φ

ύλ
λο

υ 
1

Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 1 E,x = 23000 MPa
Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 2 E,y = 70000 MPa
Κλίση γεωλογικών στρώσεων φ = 90 Deg
Ίσοδύναμο μέτρο ελαστικότητας μαρμάρου E,M = 23000,0 MPa
Λόγος μέτρων ελαστικότητας Τιτανίου / Μαρμάρου n = 4,57
Γεωμετρία Διατομής
Συνολικό ύψος διατομής (απόσταση της άνω από την κάτω ίνα) H = 80,0 cm
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Στοιχείο Πλάτος 
b,i (cm)

Ύψος h,i 
(cm)

Ο ουδέτερος άξονας βρίσκεται στο στοιχείο 1 της διατομής, 
σε απόσταση X = 8,572 cm από την άνω ίνα της διατομής

1 50,0 80,0 Το κέντρο βάρους της διατομής απέχει e = 0,400 cm από 
την άνω ίνα της διατομής2

3 Παρατηρήσεις:
4

ΕΠΊΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΠΊΣΤΥΛΊΟΥ Ν.Δ.Ε.1 ΤΗΣ 
ΔΥΤΊΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (ΑΜΦΊΕΡΕΊΣΤΗ ΔΟΚΟΣ -Θ1)5

6
7
8
9
10

                            Σh,i = 80,0 m
Οπλισμός Τιτανίου

Θέση Διάμετρος 
Φ,i (mm)

Αριθμός 
ράβδων μ,i

Απόσταση από την 
κάτω ίνα e,i (cm)

σ,i 
(Mpa) τ,i (Mpa) σ vm,i (Mpa)

1 30,0 1 17,3 97,40 15,94 101,24
2 16,0 2 66,5 8,87 15,94 29,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Εντατικά μεγέθη
Ροπή κάμψης M sd = 41,6 KNm
Τέμνουσα Δύναμη Q sd = 13,3 KN
Μέγιστη ορθή θλιπτική τάση Μαρμάρου σ M = 3,38 MPa
Μέγιστη ορθή εφελκυστική τάση τιτανίου σ T = 97,40 MPa
Μέγιστη διατμητική τάση τιτανίου τ Τ = 15,94 MPa
Μέγιστη τάση Von Mises τιτανίου σ vm T = 101,24 MPa
Εμβαδό διατομής 4000 cm2
Αρχική ροπή αδράνειας Μαρμάρινης διατομής 2133333 cm4
Απόσταση του Ουδέτερου Άξονα από την άνω ίνα X = 8,572 cm
Ίσοδύναμη ροπή αδράνειας μικτής διατομής 105488 cm4
Συνολικό εμβαδό ωπλισμού τιτανίου 11,09 cm2
Συντάκτης:
Ημ/νία:
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Δ. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

Για τις ανάγκες της αναστήλωσης της νότιας πτέρυγας των Προπυλαί-
ων θα εγκατασταθεί σύστημα γερανογέφυρας, που θα κινείται επί δύο 
σειρών πύργων γαλβανισμένων ικριωμάτων που θα αναπτύσσονται κατά 
την διεύθυνση ανατολή-δύση σε συνολική επιφάνεια 176,13 m2. Σύμφωνα 
με την πρόταση η νότια σειρά πύργων εκτείνεται σε μήκος 19,57 m νότια 
του νότιου τοίχου της νότιας πτέρυγας. Η βόρεια σειρά πύργων διέρχεται 
από το εσωτερικό της νότιας πτέρυγας και εκτείνεται προς ανατολάς στο 
εξωτερικό του μνημείου (Εικ. 19-21). Ο κύριος φορέας της γερανογέφυρας 
έχει ένα προέχον τμήμα προς βορρά, που θα εξυπηρετήσει τις εργασίες 
στην κιονοστοιχία της νότιας πτέρυγας, ενώ το κεντρικό του τμήμα θα 
εξυπηρετήσει τις εργασίες στους τοίχους και τη δυτική πλευρά της. Η 
διάταξη αυτή επιλέχθηκε προκειμένου να αποφευχθεί η όχληση των επι-
σκεπτών της Ακρόπολης από την εγκατάσταση πύργων στην περιοχή της 
διάβασης, προς βορρά της νότιας πτέρυγας. 

Ο κύριος φορέας της γερανογέφυρας, από σιδηροδοκό HEB 400, έχει 
συνολικό μήκος 9,00 m και θα έχει δύο ανοίγματα. Θα στηρίζεται σταθερά 
σε δύο φορεία (Φ) που κυλίονται σε σιδηροδοκούς. Το ένα φορείο (Φ1) θα 
στηρίζει το άκρο της γέφυρας, ενώ το άλλο (Φ2) θα τοποθετηθεί σε αξο-
νική απόσταση 5,83 m σε σχέση με το Φ1. Δημιουργούνται δύο ανοίγματα 
στη γέφυρα, ένα μεταξύ των φορείων μήκους 5,83 m και ένας πρόβολος 
μήκους 3,00 m. Επάνω από το φορείο Φ1 κατασκευάζεται μεταλλική υπο-
δομή, ώστε να τοποθετηθούν αντίβαρα που εξασφαλίζουν την ευστάθεια 
της γέφυρας. Στα άκρα του φορέα είναι συγκολλημένες πλάκες για σύν-
δεση με τα φορεία. Τα φορεία είναι σιδηροδοκοί RHS 25x15x8 και έχουν 
μήκος 2,40 m. Η αξονική απόσταση μεταξύ των τροχών είναι 2,20 m.

Το αντίβαρο θα είναι από στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Θα 
αποτελεί ται από 4 πλάκες (τύπου α) διαστάσεων 65x100x20 cm και 4 
πλάκες (τύπου β) διαστάσεων 80x160x10 cm, βάρους περίπου 330 kg η 
καθεμία. Το συνολικό βάρος θα είναι στα 2.400 kg. 

Η γέφυρα θα φέρει δύο βαρούλκα. Το πρώτο (Β1) θα κινείται μεταξύ 
των κυρίων πύργων σε άνοιγμα 5,83 m ενώ το δεύτερο (Β2) σε πρόβολο 
μήκους 3,00 m. Το βαρούλκο Β1 θα εξυπηρετεί τον νότιο τοίχο, τον ανατο-
λικό και σχεδόν το σύνολο της δυτικής πλευράς, ενώ το βαρούλκο Β2 θα 
εξυπηρετεί τη βόρεια πλευρά και κάποια μέλη της δυτικής πλευράς. 

Η καθεμία από τις δύο σειρές των πύργων επάνω στις οποίες εδρά-
ζεται η γερανογέφυρα περιλαμβάνει πέντε πύργους με ύψος 11,30 m από 
το δάπεδο της νότιας πτέρυγας. Οι πύργοι κατασκευάζονται από πλαίσια 
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Εικ. 19. Κάτοψη του συστήματος γερανογέφυρας-ικριωμάτων. Σχ. υπόβαθρο: Τ. Τανούλας.

Εικ. 20. Βόρεια όψη του συστήματος γερανογέφυρας-ικριωμάτων. Σχ. υπόβαθρο: Τ. Τανούλας.

Εικ. 21. Δυτική όψη του συστήματος γερανογέφυρας-ικριωμάτων. Σχ. υπόβαθρο: Τ. Τανούλας.
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που συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντιους και χιαστί σωλήνες για να 
εξασφαλιστεί η ευστάθεια του ικριώματος. Πρόσθετη ενίσχυση εξασφαλί-
ζεται μέσω λοξών αντηρίδων. 

Εκτός από τους κύριους πύργους που φέρουν τη γερανογέφυ-
ρα τοποθετού νται και βοηθητικοί: μία σειρά από τέσσερις πύργους στη 
βόρεια όψη της πτέρυγας που εδράζονται στην κρηπίδα σε βάση δια-
μορφωμένη από σωλήνες και κοιλο δοκούς RHS 10x10x8, δύο πύργοι στο 
εσωτερικό της και ένας πύργος στη δυτική όψη της. Οι βοηθητικοί πύρ-
γοι υποστηρίζουν πατάρια εργασίας σε διάφορα ύψη που εξυπηρε τούν 
τις εργασίες αποσυναρμολόγησης, ανατοποθέτησης και συντήρησης της 
επιφά νειας των αρχιτεκτονικών μελών, καθώς και τις εργασίες τεκμηρίω-
σης της επέμβα σης. Οι βοηθητικοί πύργοι συνδέονται μεταξύ τους, αλλά 
και με τους κύριους πύργους, μέσω οριζόντιων και χιαστί σωλήνων. 

Για τη μεταφορά των αρχιτεκτονικών μελών από και προς το εργο-
τάξιο θα κατασκευαστεί σύστημα μεταφοράς αποτελούμενο από βαγόνια 
που θα κινούνται σε σταθερή τροχιά (Εικ. 22-24). Το ένα βαγόνι (Β1) θα 
κινείται στην κατεύθυνση βορρά-νότου, παράλληλα προς τον ανατολικό 
τοίχο της πτέρυγας και θα εξυπηρετεί τη μεταφορά των μελών που θα 
τοποθετηθούν στη βόρεια πλευρά. Το άλλο βαγόνι (Β2) θα κινείται στην 
κατεύθυνση ανατολής-δύσης, επάνω σε τροχιά που ξεκινάει μεταξύ των 
ανατολικότερων πύργων της γερανογέφυρας και θα εκτείνεται έως την 
περιοχή του Βραυρωνίου. Το συνολικό μήκος της διαδρομής θα είναι 30 m. 
Από την περιοχή αυτή τα αρχιτεκτονικά μέλη θα μεταφέρονται με τον γε-
ωργικό ελκυστήρα ή το περονοφόρο όχημα της Υπηρεσίας στο εργοτάξιο 
του έργου αποκατάστασης των Προπυλαίων, στα βορειοανατολικά του 
μνημείου. 
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SUMMARY

During the decade of the 1950’s (1946-1954 and 1957-1960), anastelosis was 
carried out in the south wing of the Propylaia by Anastasios Orlandos on a 
column, two pilasters and their overlying architrave blocks utilising part of the 
ancient material that came from the dismantling of the Frankish tower (1875) 
and drawing on all the archaeological studies of many previous researchers 
(Bohn, Dörpfeld, Wood and Dinsmoor). An effort was made in this intervention 
to use material and methodology that was significantly innovative compared to 
the Balanos anastelosis, the problems from which were already evident in the 
ceilings of the central building of the monument. Stainless steel and bronze were 
therefore used to join the fragments of the members, while in the structural res-
toration of the architrave an effort was made to apply methodology analogous to 
that of prestressed concrete. The joining of ancient fragments and the required 
fillings of new marble in the architrave blocks of both the west and the north 
side of the south wing was accomplished by suspending them on rods of stain-
less steel –one for each architrave block– which were placed in penetrating holes 
in the lower part of the architrave block, their ends secured with screws and 
nuts as in the system of prestressed concrete. 
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Macroscopic examination of the area of the south wing has shown that in 
general there have been no significant displacements or structural damage either 
in the section of the structural fabric that remained untouched or in the areas 
of anastelosis. The joined architectural members are preserved in good condi-
tion without showing signs of any failures (widening of joints, cracking, frag-
mentation). The proposed anastelosis using architectural members, of which the 
original position on the monument has been identified, increases the static load 
especially on the architrave blocks of the west side, secondarily on the north side 
and less on the south wall. The form and volume of the elements that affect the 
behaviour of the monument in seismic stress –chiefly the wall masonry– have 
not altered significantly enough for the dynamic characteristics of the area of 
the monument to change in relation to the present condition. It is considered 
necessary to dismantle the restored architrave blocks of the north and west sides 
where the so-called “prestressing” was applied. This will allow a full examina-
tion of the solution that was chosen in the previous anastelosis (precise sections 
of the rods, monitoring the configuration of the anchorings in the invisible sur-
faces of the architrave blocks, presence of mortar on marble surfaces-titanium 
etc.) as well as the full static exploration of the solution applied in the Orlandos 
anastelosis. If this is found to be inadequate, the architrave blocks will be struc-
turally restored using the methodology of titanium reinforcements, which will 
assure their autonomy and retain their original static efficiency, thus in accord-
ance with the principles applied in the restoration works of the Acropolis. 

Judging the proposed anastelosis as a whole, from the static standpoint, 
it must be noted that compared to the existing anastelosis it provides better 
safeguards in the event of seismic stress. The anastelosis of the architrave 
blocks of the north side reestablishes the connection of the colonnade with the 
pilaster. The result is that the west column functions in an east-west direction 
in the system defined by the colonnade, the pilaster and the members of the 
entablature. 

In resetting the architectural members, the attempt will be made to remove 
the deformations in that part of the monument and to reestablish the seats of the 
architectural members, to the extent allowed by the architectural members that 
have remained in place. The above, in combination with the structural restora-
tion of the architrave blocks of the north and west sides will restore the ancient 
structure of the area according to the principles of the Charter of Venice. 

Attached to the study are 1) issue with the static calculations for the archi-
trave blocks of the south wing and 2) issue with calculations for the work-site 
infrastructure of the anastelosis intervention (bridge-crane/scaffolding system 
and transportation rail for moving the architectural members in the work-site). 

STRUCTURAL PATHOLOGY OF THE SOUTH WING OF THE PROPYLAIA
STUDY FOR THE STRUCTURAL RESTORATION - WORK-SITE INFRASTRUCTURE OF THE INTERVENTION

(Μ. C.)
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Fig. 19.  Bridgecrane-scaffolding system: ground plan. Study-drawing: V. 
Papavasileiou, background drawing T. Tanoulas.

Fig. 20.  North view of the bridge-crane/scaffolding system. 
 Study-drawing: V. Papavasileiou, background drawing T. Tanoulas.
Fig. 21.  West view of the bridge-crane/scaffolding system. 
 Study-drawing: V. Papavasileiou, background drawing: T. Tanoulas.
Fig. 22.  Ground plan of the system for transporting architectural members to 

the worksite. Study-drawing: V. Papavasileiou, background drawing T. 
Tanoulas.

Fig. 23.  Elevation section of the system for transporting architectural mem-
bers to the worksite. Study-drawing: V. Papavasileiou, background 
drawing T. Tanoulas.

Fig. 24.  North-south section of the bridgecrane-scaffolding system and the 
transport line. Study-drawing: V. Papavasileiou, background drawing 
T. Tanoulas.
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τον Νοέμβριο του 1997, στο πλαίσιο των εργασιών για τη δομική αποκατά-
σταση του νότιου τοίχου της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων (καλοκαίρι 
1997-άνοιξη 2001) αποσυναρμολογούνται εκτός των άλλων και οκτώ αρχι-
τεκτονικά μέλη της ανωδομής του νότιου τοίχου της δυτικής αίθουσας του 
μνημείου1. Πρόκειται για έναν λίθο γείσου και επτά λιθοπλίνθους των δόμων 
19 και 20, αρχιτεκτονικά μέλη που, όπως συνάγεται από την εξέταση παλαι-
ότερων απεικονίσεων του μνημείου (Εικ. 1-2), είχαν αναστηλωθεί στις θέσεις 
αυτές την εποχή των πρώτων επεμβάσεων στα Προπύλαια και πιο συγκεκρι-
μένα μεταξύ των ετών 1835-36 από τους Κ. Πιττάκη και Α. Ραγκαβή2.

Τα μέλη αυτά είχαν τοποθετηθεί στον τοίχο όχι στις αρχικές, αλλά σε 
ομόλογες θέσεις, δίχως οριζόντια και κατακόρυφα μεταλλικά συνδετήρια 
στοιχεία και δίχως συνδετικά κονιάματα. 

Στη δέκατη ένατη στρώση οι τέσσερις λιθόπλινθοι είχαν τοποθετηθεί 
στις θέσεις της πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης από ανατολικά λιθο-
πλίνθων. H τελευταία στη σειρά λιθόπλινθος ήταν τοποθετημένη ανεστραμ-
μένη ούτως ώστε να εδράζεται στην άνω έδρα της. Στην εικοστή στρώση 
είχαν τοποθετηθεί τρεις λίθοι, στις θέσεις της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης 
από ανατολικά λιθοπλίνθων. Τέλος, ο λίθος γείσου ήταν τοποθετημένος στην 
τρίτη από ανατολικά θέση γείσου (Εικ. 3-4). 

Η καταβίβαση των λίθων αυτών στο έδαφος έδωσε την ευκαιρία να 
αποτυ πωθούν και να μελετηθούν σχολαστικά3 και σε συνάρτηση με λίθους 
κατακείμενους στην περιοχή των Προπυλαίων, που εμφάνιζαν κοινά μορφο-
λογικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. Η έρευνα συμπεριέλαβε, επίσης, και 
λίθους του δέκατου όγδοου δόμου. 

Το έτος 2001 ο προϊστάμενος του έργου, Τάσος Τανούλας, μου ανέθεσε 
να συνεχίσω την έρευνα αυτή, με στόχο τη διατύπωση πρότασης αποκα-
τάστασης των λίθων στις αρχικές τους θέσεις. Μια τέτοια επέμβαση ήταν 
επιθυμητή επειδή, μολονότι είναι σχετικά εύκολη, αξιοποιεί και διασφαλίζει 
σημαντικό ποσοστό αυθεντικού υλικού, αυξάνοντας, παράλληλα, την ανα-
γνωσιμότητα του μνημείου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής παρουσιάσθηκαν από τον γράφο-
ντα στην 5η Διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακρο-
πόλεως, τον Οκτώβριο του 20024.

1. Τανούλας – Ίωαννίδου 1996, 8, όπου προτείνεται η αποξήλωση των πέντε από τους οχτώ αυ-
τούς λίθους, Τανούλας 2002 και Τανούλας 2004. 
2. Τανούλας – Ίωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 40. 
3. Από τον αρχιτέκτονα Τ. Τανούλα και τη σχεδιάστρια του τεχνικού γραφείου των Προπυλαίων 
Π. Μουτοπούλου
4. Καρανάσος 2002.
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Εικ. 1. Άποψη της δυτικής αίθουσας των Προπυλαίων από τα βόρεια (Gell, 1801-1804).

Εικ. 2. Άποψη της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων από τα βόρεια (Smirke, 1803). 
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Έκτοτε, η έρευνα συνεχίσθηκε μετά και την προσθήκη νέων στοιχείων 
που προήλθαν από την παράλληλη μελέτη των λίθων του γείσου και λί-
θων των αντίστοιχων δόμων του βόρειου τοίχου της δυτικής αίθουσας που 
αποσυναρμο λογήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2002, στο πλαίσιο του έργου 
αποκατάστασης της ανωδομής του κεντρικού κτηρίου5. 

Η παρούσα μελέτη είναι, στην ουσία, το αποτέλεσμα της περαιτέρω 
επεξεργασίας της πρότασης αποκατάστασης που παρουσιάσθηκε στη Διεθνή 
Συνάντηση του 2002.

5. Η αποξήλωση των μελών αυτών κρίθηκε απαραίτητη διότι διαπιστώθηκε, ότι είχαν στο παρελ-
θόν αποξηλωθεί και αναστηλωθεί με τη χρήση σιδερένιων συνδέσμων από τον Ν. Μπαλάνο κατά 
τις εργασίες αποκατάστασης των Προπυλαίων (1909-1917). Βλ. σχετικά με τις εργασίες αυτές, 
Τανούλας 2002, 252. 

Εικ. 4. Νότια όψη νότιου τοίχου κεντρικού κτηρίου.
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Α. ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

Οι δύο πλευρικοί τοίχοι, βόρειος και νότιος, του κεντρικού κτηρίου των 
Προπυλαίων αποτελούνται από είκοσι σειρές λίθων πάνω από τον ορθο-
στάτη, που είναι κατασκευασμένος από ελευσινιακό λίθο (Εικ. 5).

Κάθε σειρά, στο τμήμα των τοίχων που αντιστοιχεί στη δυτική αίθου-
σα, περιλαμβάνει από εννέα έως δέκα λίθους. Οι λίθοι μέχρι τη δέκατη 
όγδοη στρώση διατάσσονται δρομικά και καταλαμβάνουν όλο το πλάτος 
του τοίχου, το οποίο είναι 0,88 μ. Το μήκος και το ύψος των λίθων κυμαίνε-
ται περίπου στα 1,178 μ. και 0,49 μ., αντίστοιχα (Εικ. 6). Στη δέκατη όγδοη 
στρώση οι λίθοι προς το εσωτερικό του κτηρίου έχουν την διατομή θράνου 
και σε αυτούς εδράζονται τα επίτοιχα επιστύλια του ιωνικού ρυθμού της 
δυτικής αίθουσας. Το πλάτος των λίθων θράνου στην άνω έδρα τους είναι 
ίσο με 1,034 μ. (Εικ. 7). 

Πίσω από τα ιωνικά επιστύλια ο τοίχος συμπληρώνεται με δύο σειρές 
λίθων του δέκατου ένατου και εικοστού δόμου με στενότερο πλάτος από 
τις υπόλοιπες (0,69 μ.) και με μικρότερο ύψος η κάθε μία, που δεν υπερ-
βαίνει τα 0,42 μ. Το συνολικό ύψος των τοίχων της δυτικής αίθουσας φτάνει 
τα 11,14 μ. Στη συνέχεια, πάνω στους λίθους του ιωνικού επιστυλίου εδρά-
ζονται οι δοκοί της οροφής και οι μεταδόκιες πλάκες, ενώ στην εξωτερική 

Εικ. 5. Ο νότιος τοίχος του κεντρικού κτηρίου από τα ΝΔ.
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πλευρά, πάνω στις λιθοπλίνθους εδράζονται οι λίθοι γείσου (Εικ. 8γ).
Τέλος, οι δύο πλάγιοι τοίχοι του κεντρικού κτηρίου παρουσιάζουν κλί-

ση προς το εσωτερικό, όχι όμως και μείωση, έτσι ώστε οι δύο επιφάνειές 
τους (εξωτερική και εσωτερική) να είναι παράλληλες. 

Ο δομικός ιστός του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων κατά τον 
Μεσαίωνα διαταράχθηκε ελάχιστα. Μεγάλο μέρος της ανωδομής της δυ-
τικής αίθουσας και της ανατολικής στοάς καταστρέφεται το 1640, όταν 
ένας κεραυνός προκαλεί την έκρηξη της πυρίτιδας που οι Τούρκοι είχαν 
αποθηκεύσει σε αυτό το τμήμα του μνημείου, κάτω από τη φατνωματική 
οροφή. Στις πρώτες απεικονίσεις περιηγητών του εσωτερικού των Προ-
πυλαίων των αρχών του δέκατου ένατου αιώνα, φαίνεται ο νότιος τοίχος 
της δυτικής αίθουσας έως την στρώση των λίθων θράνου. Σε αυτόν τον 
δόμο απεικονίζονται στις θέσεις τους οι πρώτοι τέσσερις από ανατολικά 
λίθοι (Εικ. 1-2). Κατά τη διάρκεια των ετών 1835-36, μεταξύ των πρώτων 
επεμβάσεων αναστήλωσης στα μνημεία της Ακρόπολης ο νότιος τοίχος 
αποκαταστάθηκε από τους Κ. Πιττάκη και Α. Ραγκαβή, όπως περιγράφηκε 
στην εισαγωγή. 

Εικ. 6. Ο νότιος τοίχος του κεντρικού κτη-
ρίου από τα Α. Άποψη της άνω έδρας των 
λίθων του δέκατου έβδομου δόμου.

Εικ. 7. Ο νότιος τοίχος του κεντρικού κτη-
ρίου από Α. Άποψη της άνω έδρας λίθων 
θράνου ΑΙ.Ν.ΘΡ.8 και ΑΙ.Ν.ΘΡ.9.
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Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ 

Κατά τη μελέτη εντοπίσθηκαν και ορίσθηκαν βασικά χαρακτηριστικά τα 
οποία αποτέλεσαν κριτήρια στη διερεύνηση της αρχικής θέσης των λίθων. 
Λήφθηκαν υπ’ όψιν οι θέσεις και το βάθος των τόρμων των οριζόντιων και 
κατακόρυφων συνδέσεων, οι θέσεις των μοχλοβοθρίων και των εγκοπών των 
παραγόμφων της τοποθέτησης των υπερκείμενων λίθων, καθώς επίσης και 
κάποια ιδιαίτερα χαρακτη ριστικά που παρουσίαζε κάθε λίθος ξεχωριστά.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι λίθοι του δέκατου ένατου και εικοστού δόμου 
είναι στενότεροι από τους υπόλοιπους. Ειδικά οι λίθοι του εικοστού δόμου 
διακρίνονται από τους υποκείμενούς τους επειδή εμφανίζουν περιτένεια, 
πλάτους 0,065 μ. κατά μήκος της ανώτερης πλευράς της εξωτερικής τους 
επιφάνειας. Κάποιοι εξ αυτών εμφανίζουν, επίσης, οριζόντιες συνδέσεις με 
τα επίτοιχα ιωνικά επιστύλια (Εικ. 8β). Η εσωτερική επιφάνεια των λίθων 
και των δύο αυτών δόμων ήταν κατεργασμένη με το βελόνι, διότι παρέμενε 
αθέατη πίσω από τα επίτοιχα ιωνικά επιστύλια. 

Κατά τη μελέτη των λίθων διαπιστώθηκε ότι η τοποθέτηση και των δύο 
αυτών δόμων είχε γίνει με αφετηρία το δυτικό άκρο, αφού οι τόρμοι των 
γόμφων εντοπίζονται στη ανατολική επιφάνεια ώσης, δηλαδή στα δεξιά της 
πρόσοψης του κάθε λίθου. Αυτό αποτέλεσε και το σημαντικότερο κριτήριο 
διάκρισής τους από τους λίθους των αντίστοιχων δόμων του βόρειου τοίχου, 
οι οποίοι, επειδή τοποθετήθηκαν με την ίδια φορά στον τοίχο, έχουν τους 
τόρμους γόμφων στα αριστερά της πρόσοψής τους (Εικ. 8α). Ο βαθμός της 
φυσικής φθοράς (διάβρωσης) των όψεων των λιθοπλίνθων δεν αποτέλεσε βα-
σικό κριτήριο διάκρισής τους, αφού δεν παρουσιά ζεται σαφής διαφορά στη 
φθορά των λίθων του βόρειου από εκείνων του νότιου τοίχου.

Στον θράνο, οι κατά χώραν τέσσερις λίθοι είχαν τοποθετηθεί με αφετη-
ρία το ανατολικό άκρο. Οι υπόλοιποι λίθοι είχαν τοποθετηθεί με αφετηρία το 
δυτικό άκρο και ο πέμπτος από τα ανατολικά ήταν ο καταληκτήριος λίθος 
της στρώσης (καταφραγή6) (Εικ. 8α). 

Το εξωτερικό πρόσωπο των λίθων όλων των δόμων παρουσιάζει κλίση 
έτσι, ώστε οι δύο δίεδρες γωνίες που σχηματίζονται από τη συνάντηση του 
επιπέδου του εξωτερικού προσώπου της λιθοπλίνθου με τα άνω και κάτω 
οριζόντια επίπεδα να είναι, η μεν άνω δίεδρη γωνία αμβλεία, η δε κάτω δίε-
δρη γωνία οξεία. Η μέγιστη απόκλιση από την κατακόρυφο της επιφάνειας 
αυτής, που αντιστοιχεί στο ύψος κάθε λίθου, είναι της τάξεως των τεσσάρων 
χιλιοστών. 

6. Πρόκειται για τον λίθο θράνου που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ

118

Ε
ικ
.8

. 
Ά
νω

, 
ηλ

εκ
τρ

ον
ικ

ή 
σχ

εδ
ία

ση
 λ

ίθ
ων

 τ
ων

 δ
όμ

ων
 1

8,
19

 κ
αι

 2
0 

το
υ 

νό
τι
ου

 τ
οί
χο

υ 
σύ

μφ
ων

α 
με

 τ
α 

κρ
ιτ
ήρ

ια
 τ

αύ
τι
ση

ς.
 Α

να
πα

ρι
στ

άτ
αι

 τ
μή

μα
 τ

ης
 ν

ότ
ια

ς 
πρ

όσ
οψ

ης
 τ

ου
 τ

οί
χο

υ.
Κ
άτ

ω
 α

ρι
στ

ερ
ά,

 η
λε

κτ
ρο

νι
κή

 σ
χε

δί
ασ

η 
κά

το
ψη

ς 
το

υ 
νό

τι
ου

 τ
οί
χο

υ 
στ

η 
στ

άθ
μη

 τ
ου

 δ
όμ

ου
 2

0 
με

 υ
πό

δε
ιξ
η 

τη
ς 

θέ
ση

ς 
το

υ 
γε

ίσ
ου

. 
Κ
άτ

ω
 δ

εξ
ιά

, 
ηλ

εκ
τρ

ον
ικ

ή 
σχ

εδ
ία

ση
 ε

νδ
ει
κτ

ικ
ής

 τ
ομ

ής
 τ

ου
 ν

ότ
ιο

υ 
το

ίχ
ου

 σ
τη

 σ
τά

θμ
η 

τω
ν 

δό
μω

ν 
18

, 
19

, 
20

 κ
αι

 τ
ου

 γ
εί
σο

υ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ

118

Ε
ικ
.8

. 
Ά
νω

, 
ηλ

εκ
τρ

ον
ικ

ή 
σχ

εδ
ία

ση
 λ

ίθ
ων

 τ
ων

 δ
όμ

ων
 1

8,
19

 κ
αι

 2
0 

το
υ 

νό
τι
ου

 τ
οί
χο

υ 
σύ

μφ
ων

α 
με

 τ
α 

κρ
ιτ
ήρ

ια
 τ

αύ
τι
ση

ς.
 Α

να
πα

ρι
στ

άτ
αι

 τ
μή

μα
 τ

ης
 ν

ότ
ια

ς 
πρ

όσ
οψ

ης
 τ

ου
 τ

οί
χο

υ.
Κ
άτ

ω
 α

ρι
στ

ερ
ά,

 η
λε

κτ
ρο

νι
κή

 σ
χε

δί
ασ

η 
κά

το
ψη

ς 
το

υ 
νό

τι
ου

 τ
οί
χο

υ 
στ

η 
στ

άθ
μη

 τ
ου

 δ
όμ

ου
 2

0 
με

 υ
πό

δε
ιξ
η 

τη
ς 

θέ
ση

ς 
το

υ 
γε

ίσ
ου

. 
Κ
άτ

ω
 δ

εξ
ιά

, 
ηλ

εκ
τρ

ον
ικ

ή 
σχ

εδ
ία

ση
 ε

νδ
ει
κτ

ικ
ής

 τ
ομ

ής
 τ

ου
 ν

ότ
ιο

υ 
το

ίχ
ου

 σ
τη

 σ
τά

θμ
η 

τω
ν 

δό
μω

ν 
18

, 
19

, 
20

 κ
αι

 τ
ου

 γ
εί
σο

υ.

2 
Μ

A.2 - 12-10-15_oktaselida.indd   12 13/10/2015   1:11:54 μμ



119

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

Γ. ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΟΥ 18ου ΔΟΜΟΥ:
ΛΙΘΟΙ ΘΡΑΝΟΥ

Οι λίθοι θράνου που εξετάσθηκαν ήταν συνολικά τέσσερις. Πρόκειται για 
τους τρεις κατακείμενους στην περιοχή νοτίως των Προπυλαίων και για τον 
λίθο που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, ο οποίος αποτυπώθηκε το καλο-
καίρι του 2000 από τον αρχιτέκτονα Τάσο Τανούλα (Εικ. 9). Ο λίθος θράνου 
του Βρετανικού Μουσείου εμφανίζει στην άνω έδρα του λαξεύματα για την 
καταβίβαση του λίθου με τη βοήθεια καρκίνου και επιπλέον εμφανίζει μόνο 
φωλιές παραγόμφων (για τη στήριξη των παρακείμενων λίθων) στη δυτική 
επιφάνεια ώσης του. Ο συγκεκριμένος λίθος είχε τοποθετηθεί τελευταίος στη 
σειρά του (καταφραγή), μετά τη γόμφωση και των τελευταίων από τους πα-
ρακείμενούς του λίθους από τα ανατολικά και τα δυτικά. Η θέση του λίθου 
αυτού είναι η πέμπτη από τα ανατολικά. 

Στην έκτη από ανατολικά θέση τοποθετείται ο λίθος με ΑΑΔ (Αριθμό 
Αρχείου Διασπάρτων μελών Ακροπόλεως) 5004, διότι εκτός από το κριτήριο 
της σύμπτωσης των θέσεων των τόρμων οριζόντιων και κατακόρυφων συν-
δέσεων με τους αντίστοιχους των παρακείμενων λίθων που ικανοποιείται, 
ο εν λόγω λίθος εμφανίζει σε κατάλληλη θέση και τον τόρμο της γόμφωσής 

Εικ. 9. Δύο δελτία αποτύπωσης του λίθου θράνου που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. 
Σχέδιο: Τ. Τανούλας.
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του με το τρίτο από ανατολικά επίτοιχο ιωνικό επιστύλιο (ΑΊ.Ν.Ν.Ε.2). Στην 
έβδομη και όγδοη θέση τοποθετούνται αντίστοιχα οι λίθοι θράνου με ΑΑΔ 
5005 και ΑΑΔ 5221 (Εικ. 10-11), εφόσον συμπί πτουν απολύτως οι θέσεις των 
κατακόρυφων και οριζόντιων συνδέσεών τους (Εικ. 12). 

Γ.1. Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ ΘΡΑΝΟΥ 
ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης αναπτύχθηκε ο προβληματισμός 
αναφορικά με το εάν ο λίθος θράνου, που σήμερα βρίσκεται στο Βρετανικό 
Μουσείο, θα έπρεπε στην προτεινόμενη αποκατάσταση να αντικατασταθεί 
με πιστό αντίγραφό του από τεχνητό λίθο, ή με έναν καινούργιο λίθο κατα-
σκευασμένο από νέο μάρμαρο. Το ζήτημα της αντικατάστασης υπαρκτών 
αρχιτεκτονικών μελών με αντίγραφά τους, είχε ήδη αντιμετωπισθεί στην 
αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987), υπό την επιστημονική εποπτεία 
της ΕΣΜΑ. Πρόκειται για τη συμπλήρωση της ανατολικής πρόσοψης του 
μνημείου με τον ΒΑ κίονα και τα υπερκείμενα αρχιτεκτονικά μέλη. Στην 
περίπτωση εκείνη τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που βρίσκονται στο Βρετανικό 
Μουσείο (κίονας, υπερκείμενος λίθος του επιστυλίου και επίκρανο της ΒΑ 
παραστάδας) αντικαταστάθηκαν από ακριβή χυτά αντίγραφα από τεχνητό 
λίθο. Η επέμβαση εκείνη προκάλεσε πληθώρα συζητήσεων, κρίθηκε ωστόσο 
απαραίτητη κυρίως για στατικούς λόγους, αλλά και για λόγους μορφολο-
γικής και αισθητικής ολοκλήρωσης του μνημείου. Η επιλογή της ενσωμάτω-
σης στο μνημείο χυτών αντιγράφων και όχι αρχιτεκτονικών μελών από νέο 
μάρμαρο βασίσθηκε κατ’ αρχήν στο κριτήριο της «διαρκούς υπενθύμισης» 
ότι τα μέλη αυτά έχουν διαρπαχθεί από τον Elgin –πολύ σημαντικό από 
ηθικής πλευράς– ενώ ταυτόχρονα εξασφάλιζε τη δυνατότητα επανένταξης 
του αυθεντικού υλικού στις αρχικές θέσεις, στην περίπτωση που αυτό επι-
στρεφόταν στην Ελλάδα. Εξάλλου, θεωρώ ότι η χρήση νέου μαρμάρου στη 
θέση των υπαρκτών αρχιτεκτονικών μελών θα συνέβαλε στην υπερβολική 

Εικ. 10. Η ανατολική επιφάνεια ώσης του λί-
θου θράνου με ΑΑΔ 5221.

Εικ. 11. Η βόρεια όψη του λίθου θράνου με 
ΑΑΔ 5221.
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αύξηση του ποσοστού του νέου υλικού έναντι του αυθεντικού στην αποκα-
τάσταση της ΒΑ γωνίας του Ερεχθείου. 

Η περίπτωση του λίθου των Προπυλαίων που προτείνεται να αναστη-
λωθεί στον νότιο τοίχο δεν μπορεί να συγκριθεί από πλευράς αισθητικών-
μορφολογικών ζητημάτων με εκείνη των μελών του Ερεχθείου. Στην περί-
πτωση του Ερεχθείου επρόκειτο για τη συμπλήρωση τμήματος της μορφής 
του μνημείου, κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση των Προπυλαίων. 
Μολονότι στην αποκατάσταση της ανωδομής του νότιου τοίχου η τοποθέτη-
σή του θεωρείται απαραίτητη για στατικούς λόγους, αποτελεί ωστόσο με-
μονωμένη περίπτωση μέσα στο δομικό ιστό του μνημείου, για την οποία θα 
μπορούσε να εξετασθεί και το ενδεχόμενο ανακατασκευής του λίθου από 
νέο μάρμαρο. Το επιχείρημα αυτό ενισχύεται επίσης από το ότι η χρήση 
του ίδιου υλικού για τα συμπληρώματα αλλά και την ανακατασκευή νέων 
αρχιτεκτονικών μελών αποτελεί μια από τις βασικές αρχές της ΕΣΜΑ για 
τις αναστηλώσεις. Επιπλέον, η δυνατή χρήση του τεχνητού λίθου στην πε-
ρίπτωση του λίθου θράνου των Προπυλαίων πιστεύω ότι θα είχε αμφίβολο 
αισθητικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι ο λίθος αυτός δεν έχει ποτέ μέχρι 
τώρα χρησιμοποιηθεί αντί του νέου μαρμάρου στις επεμβάσεις αποκατά-
στασης του μνημείου. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

Δ. ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΟΥ 19ου ΔΟΜΟΥ

Συνολικά εξετάσθηκαν έξι λιθόπλινθοι που ανήκουν στη δέκατη ένατη στρώ-
ση. Ο λίθος με ΑΑΔ 5223 αποτελεί το ήμισυ, περίπου, μιας λιθοπλίνθου που 
έχει σπάσει στη θέση του τόρμου γόμφωσής της με τον υπερκείμενο λίθο. 
Επειδή στη σωζόμενη επιφάνεια ώσης διατηρεί φωλιά παραγόμφου (στήρι-
ξης της παρακείμενης λιθοπλίνθου) στα δεξιά της πρόσοψής του, ο με ΑΑΔ 
5223 λίθος αποδίδεται στον βόρειο τοίχο.

Από τους υπόλοιπους πέντε λίθους, οι τέσσερις προέρχονται από την 
προηγούμενη αναστήλωση του 19ου αιώνα και ο ένας από την συλλογή των 
διασπάρτων. Σημειώ νεται ότι, μολονότι στην άνω έδρα κάθε λίθου θράνου 
υπάρχουν δύο τόρμοι για τη γόμφωση των αντίστοιχων λιθοπλίνθων της δέ-
κατης ένατης στρώσης, τελικά μόνο οι νοτιότεροι χρησιμοποιήθηκαν. 

Ο πρώτος από ανατολικά λίθος του δόμου αυτού δεν έχει διασωθεί, κατ’ 
αναλογίαν όμως με τον αντίστοιχο λίθο του βόρειου τοίχου δεν υπάρχει αμ-
φιβολία ότι ο εν λόγω λίθος ήταν μασχαλιαίος (διότι τμήμα της ανατολικής 

Εικ. 13. Δύο δελτία αποτύπωσης του λίθου με ΑΑΔ 15576. Σχέδιο: Π. Μουτοπούλου.
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επιφάνειας ώσης εισερχόταν μεταξύ των λίθων του επίτοιχου επιστυλίου του 
νότιου τοίχου της ανατολικής στοάς) και, επίσης, ότι είχε τοποθετηθεί τελευ-
ταίος στη σειρά του. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι στην άνω έδρα 
του λίθου της υποκείμενης στρώσης δεν υπάρχει τόρμος γόμφου. 

Σε δύο λίθους του δόμου αυτού, ΑΑΔ 155767 (Εικ. 13), και ΑΑΔ 1795, 
παρατηρήθηκε στην ανατολική επιφάνεια ώσης αρχαία κατεργα σία, που 
εκτελέσθηκε πιθανότατα εξαιτίας κάποιου ελαττώματος στο μάρμαρο. 
Φαίνεται πως και οι δύο λίθοι αυτοί, κατά την τοποθέτησή τους, έσπασαν 
στην εσωτερική, αθέατη, ΒΑ γωνία, όπως καταδεικνύει η διαμόρφωση της 
αναθύρωσης της εσωτερικής τους παρειάς η οποία περιβάλλει την περιοχή 
θραύσης. 

Πλάι στη θέση της πρώτης από ανατολικά, μασχαλιαίας, λιθοπλίνθου 
που δεν βρέθηκε, δηλαδή στη δεύτερη από ανατολικά θέση, τοποθετείται ο 
λίθος ΑΑΔ 15573, ο οποίος είχε τοποθετηθεί τέταρτος από ανατολικά στην 
επέμβαση του Ραγκαβή. Κριτήριο για την ταύτισή του στάθηκε το γεγονός 
ότι ο λίθος αυτός ήταν ο μοναδικός από αυτούς που εξετάσθηκαν, που εμφά-
νιζε τον τόρμο του γόμφου στο μέσο του πλάτους της ανατολικής επιφάνειας 
ώσης και η θέση του αυτή συμπίπτει με την θέση του τόρμου γόμφου στην 
άνω έδρα του υποκείμενού του λίθου θράνου ΑΊ.Ν.ΘΡ.11.

Στη διάταξη των υπόλοιπων λιθοπλίνθων καθοριστικό ρόλο έπαιξε η σύ-
μπτωση των θέσεων των τόρμων των οριζόντιων και κατακόρυφων συνδέσεών 
τους. Στην τρίτη από ανατολικά θέση παραμένει ο λίθος ΑΑΔ 15574, που είχε 
τοποθετηθεί στη θέση αυτή και κατά την προηγούμενη επέμβαση. Τέταρτος 
από ανατολικά τοποθετείται ο ΑΑΔ 15576 που βρέθηκε τοποθετημένος πρώτος 
από ανα τολικά, ενώ στην πέμπτη από ανατολικά θέση τοποθετείται ο λίθος 
ΑΑΔ 15575 (Εικ. 14-15), ο οποίος στην προηγούμενη αναστήλωση είχε τοπο-
θετηθεί δεύτερος από ανατολικά. Στην τελευταία, έκτη από ανατολικά θέση, 
επανεντάσσεται ο λίθος ΑΑΔ 1795, ο οποίος βρισκόταν στο έδαφος (Εικ. 16).

7. Ο λίθος αυτός καταλάμβανε την πρώτη από ανατολικά θέση στην αναστήλωση του 19ου αιώνα.

Εικ. 14. Η νότια πρόσοψη του λίθου με ΑΑΔ 
15575.

Εικ. 15. Η ανατολική επιφάνεια ώσης του 
λίθου με ΑΑΔ 15575.
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Ε. ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΙΘΩΝ ΤΟΥ 20ου ΔΟΜΟΥ

Οι λίθοι με χαρακτηριστικά του δόμου 20 που εξετάσθηκαν ήταν στο σύ-
νολο επτά. Οι τρεις από αυτούς είχαν αναστηλωθεί από τον Ραγκαβή και 
ανήκουν στον νότιο τοίχο και οι υπόλοιποι τέσσερις βρίσκονταν στο έδα-
φος. Από τους τέσσερις, οι δύο λίθοι με ΑΑΔ 5159 (Εικ. 17) και ΑΑΔ 5167 
έχουν τη γόμφωση στα δεξιά της πρόσοψης του λίθου, άρα ανήκουν στον 
νότιο τοίχο. Οι άλλοι δύο, με ΑΑΔ 5219 και ΑΑΔ 5205, εμφανίζουν τον 
τόρμο γόμφου στην αντίθετη επιφάνεια ώσης και, κατά συνέπεια, ανήκουν 
στον βόρειο τοίχο.

Στη διερεύνηση των αρχικών θέσεων των πέντε συνολικά λιθοπλίνθων 
που τοποθετούνται τελικά στη στρώση αυτή του νότιου τοίχου, εκτός από 
τις σχέσεις των μεταξύ τους συνδέσεων λήφθηκαν υπ’ όψιν οι σχέσεις των 
συνδέσεών τους με τα επίτοιχα επιστύλια, καθώς και με τους υπερκείμενους 
λίθους του γείσου.

Η πρώτη από ανατολικά λιθόπλινθος δεν έχει διασωθεί. Όμως, όπως 
επιβεβαιώθηκε και από την αντίστοιχη του βόρειου τοίχου, ήταν μασχαλιαία 
–όπως και η υποκείμενή της– και μικρότερη σε μήκος από τις υπόλοιπες. 

Εικ. 17. Δύο δελτία αποτύπωσης του λίθου με ΑΑΔ 5159. Σχέδιο: Π. Μουτοπούλου – Κ. 
Κα ρανάσος.
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Ο λίθος ΑΑΔ 15577 (Εικ. 18-19) δεν εμφανίζει τόρμο για γόμφο στην 
έδρασή του και παρουσιάζει και στις δύο επιφάνειες ώσης λαξεύματα για 
τη χρήση λοστών κατά την καταβίβασή του στην τελική θέση. Ο λίθος αυτός 
είχε τοποθετηθεί τελευταίος (καταφραγή), στη δεύτερη από ανατολικά θέση, 
αφού στην άνω επιφάνειά του ο τόρμος για τη γόμφωση του υπερκείμε-
νου ανατολικότατου λίθου του γείσου βρίσκεται στην κατάλληλη θέση. Στην 
αντίστοιχη θέση του βόρειου τοίχου ήταν τοποθετημένος λίθος με ανάλογα 
χαρακτηριστικά.

Τρίτος από ανατολικά τοποθετείται ο λίθος ΑΑΔ 15579, που βρέθηκε 
τοποθετημένος δεύτερος και τον ακολουθεί προς τα δυτικά ο ΑΑΔ 15578, ο 
οποίος ήταν τοποθετημένος τρίτος από ανατολικά.

Στην άνω βόρεια γωνία της δυτικής επιφάνειας ώσης της λιθοπλίνθου 
ΑΑΔ 15578 η αναθύρωση έχει εξόγκωμα προς τα δυτικά, για το οποίο θα 
πρέπει να υπήρχε υποδοχή στον παρακείμενο προς τα δυτικά λίθο. Πράγ-
ματι, η λιθόπλινθος ΑΑΔ 5159 (Εικ. 17) η οποία, με βάση τη θέση των ορι-
ζόντιων και κατακόρυφων συνδέσεων φαίνεται να καταλαμβάνει τη θέση 
Κ.Ν.20.6, είναι σπασμένη στην αντίστοιχη επάνω βόρεια γωνία της ανατο-
λικής επιφάνειας ώσης.

Η αναθύρωση περιβάλλει την περιοχή θραύσης, γεγονός που αποδεικνύ-
ει ότι η θραύση είχε γίνει πριν ή κατά την κατασκευή της αναθύρωσης στην 
πλευρά αυτή της λιθοπλίνθου. Η κάτω έδρα του λίθου αυτού έχει κοιλανθεί 
προκειμένου να χρησιμεύσει ως νεροχύτης ή λεκάνη. Εξωτερικά αυτή η κα-
τεργασία δεν διακρίνεται παρα μόνο από μια οπή στο εξωτερικό πρόσωπο 
του λίθου, σε απόσταση 18 εκ. από την άνω έδρα. 

Τελευταίος, έκτος από ανατολικά, τοποθετείται ο λίθος με ΑΑΔ 5167, 
διότι εμφανίζει απόλυτη σύμπτωση των θέσεων των τόρμων των οριζόντιων 
και κατακό ρυφων συνδέσεων με τον παρακείμενο και τον υποκείμενό του 
αντίστοιχα λίθο (Εικ. 16).

Εικ. 19. Η άνω έδρα του λίθου με ΑΑΔ 15577.Εικ. 18. Η νότια όψη του λίθου με ΑΑΔ 15577.
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ΣΤ. ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΣΟΥ 

Η θέση του σωζόμενου λίθου του γείσου ΑΑΔ 15580 (Εικ. 20-23) είναι στο 
ανατολικό άκρο του τοίχου (Εικ. 24), όπως αποδεικνύεται από τη σύγκρισή 
του με τα γείσα του βόρειου τοίχου. Διαπιστώθηκε, δηλαδή, ότι παρουσιάζει 
τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τον πρώτο από ανατολικά λίθο γείσου 
του τοίχου αυτού (Κ.Β.Γ.9), με τη διαφορά ότι είναι μεγαλύτερος σε μήκος 
και σε πλάτος8. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η μασχαλιαία εγκοπή στην 
επαφή του γείσου με τα επίτοιχα επιστύλια της νότιας όψης της ανατολικής 
στοάς που εμφανίζει στα δεξιά της πρόσοψής του, δηλαδή στην ανατολική 
επιφάνεια ώσης, καθώς επίσης και το ελαφρύ έξαρμα διαστάσεων 0,355 μ. X 
0,75 μ., στην ανατολική παρειά της άνω έδρας του, πάνω στο οποίο εδράζε-
ται λίθος του δυτικού αετώματος της ανατολικής στοάς9 (Εικ. 20).

8. Μετά τη σύγκριση του εν λόγω λίθου γείσου, επιβεβαιώθηκε η ταύτισή του. Από αυτήν τη σύ-
γκριση προέκυψε επίσης ότι η ανατολική επίτοιχη δοκός του νότιου κλίτους της δυτικής αίθουσας 
θα πρέπει να ήταν μικρότερη σε μήκος από την αντίστοιχη του βόρειου κλίτους.
9. Αυτός ο λίθος με ΑΑΔ 5214 βρίσκεται στο βόρειο κλίτος της δυτικής αίθουσας και θα μπορούσε, 
μετά την ανατοποθέτηση του εν λόγω λίθου του γείσου (ΑΑΔ 15580), να επανενταχθεί στο μνη-
μείο. Μεταξύ των δύο αρχιτεκτονικών μελών παρεμβάλλεται μία μικρή πλάκα.

Εικ. 22. Η δυτική επιφάνεια ώσης του λί-
θου γείσου με ΑΑΔ 15580.

Εικ. 23. Η ανατολική επιφάνεια ώσης του 
λίθου γείσου με ΑΑΔ 15580.

Εικ. 20. Η άνω έδρα του λίθου γείσου με 
ΑΑΔ 15580.

Εικ. 21. Η νότια όψη του λίθου γείσου με 
ΑΑΔ 15580.
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Ζ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τους συνολικά δεκαοκτώ λίθους που περιέλαβε η έρευνα της παρούσας 
μελέτης, ταυτίσθηκαν ως ανήκοντες στον νότιο τοίχο οι δεκατέσσερις. 

Η αρχή επί της οποίας στηρίχθηκε η παρούσα μελέτη ήταν η αξιοποίηση 
του σωζόμενου αυθεντικού υλικού του μνημείου, προκειμένου να αυξηθεί η 
αναγνω σιμότητά του μέσω της ελάχιστης επέμβασης. Με την ορθή διάταξη 
των λίθων στην ανωδομή του νότιου τοίχου του κεντρικού κτηρίου βελτιώνε-
ται αισθητικά η εικόνα του μνημείου. 

Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι λιθόπλινθοι είναι γενικά καλή, 
με αποτέλεσμα να μη απαιτούνται ούτε συγκολλήσεις αρχαίων θραυσμάτων, 
ούτε πολλά και μεγάλα συμπληρώματα με νέο μάρμαρο. Στους λίθους της 
δέκατης ένατης στρώσης απαιτούνται το πολύ έως πέντε μικρά νέα συ-
μπληρώματα για την ασφαλή τοποθέτηση των οριζόντιων και κατακόρυφων 
συνδετήριων στοιχείων. Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο συ-
μπλήρωσης με νέο μάρμαρο του εσωτερικού του λίθου της εικοστής στρώσης 
ΑΑΔ 5159, ο οποίος όπως αναφέρθηκε έχει κοιλανθεί.

Για την έδραση του λίθου του γείσου είναι απαραίτητη η τοποθέτηση 
των δύο υποκείμενων ανατολικότατων λιθοπλίνθων της δέκατης ένατης και 
εικοστής στρώσης, οι οποίες όμως δεν έχουν διασωθεί (Εικ. 24). Στις θέ-
σεις αυτές προτείνεται η τοποθέ τηση νέων μελών κατασκευασμένων από νέο 
μάρμαρο. Επίσης, προτείνεται η αντι κατάσταση του πέμπτου από ανατολάς 
λίθου θράνου που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, είτε με πιστό αντίγρα-
φο κατασκευασμένο από τεχνητό λίθο, είτε με το αρχιτεκτονικό μέλος κατα-
σκευασμένο εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο (Εικ. 25-27). 

Στους λίθους που εντάσσονται στον νότιο τοίχο θα μπορούσαμε να προ-
σθέσουμε και έναν ακόμη λίθο του εικοστού δόμου. Πρόκειται για τον λίθο 
ΑΑΔ 5951, τον οποίο ο Μπαλάνος είχε αναστηλώσει στη θέση Κ.Β.20.6 του 
βόρειου τοίχου, πιθανότατα για την έδραση του τελευταίου προς τα δυτικά 
γείσου που ενέταξε στο μνημείο. Ο λίθος αυτός εμφανίζει τον τόρμο της 
γόμφωσής του στα δεξιά της πρόσοψης, κατά συνέπεια ανήκει στον νότιο 
τοίχο. Για να ενταχθεί ο εν λόγω λίθος στον νότιο τοίχο και πιο συγκεκριμέ-
να στην έβδομη από ανατολικά θέση απαιτείται η τοποθέτηση μιας ακόμα 
λιθοπλίνθου στην υποκείμενη δέκατη ένατη στρώση, που όμως μέχρι στιγμής 
δεν έχει εντοπισθεί.

Σημειώνεται επίσης, ότι στον βόρειο τοίχο σε αντικατάσταση του με ΑΑΔ 
5951 λίθου, στη θέση Κ.Β.20.6 επανεντάχθηκε ο λίθος με ΑΑΔ 5219, που ήταν 
μεταξύ των λίθων της έρευνας για τον νότιο τοίχο. Διαπιστώθηκε, ύστερα από 
την εξέταση της θέσης των κατακόρυφων και οριζόντιων συνδέσεών του, ότι 
ανήκει στην πέμπτη από ανατολικά θέση του βόρειου τοίχου.
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Για την εφαρμογή της ως άνω μελέτης αποκατάστασης απαιτείται η 
αφαίρεση των κονιαμάτων10 που καλύπτουν τους τόρμους των γόμφων στην 
άνω έδρα των λίθων της δέκατης έβδομης στρώσης και, πιο συγκεκριμένα, 
στην άνω έδρα των λίθων Κ.Ν.17.5, Κ.Ν.17.3 και Κ.Ν.17.2, προκειμένου να 
γομφωθούν εκεί οι θράνοι που επανεντάσσονται στο μνημείο. Απαιτείται 
επίσης η διερεύνηση της ύπαρξης ή μη σιδερένιων (οξειδωμένων) συνδε-
τήριων στοιχείων κάτω από τα κονιάματα που καλύπτουν τους τόρμους 
των συνδέσμων μεταξύ των λίθων Κ.Ν.17.1, Κ.Ν.17.2, Κ.Ν.17.3, Κ.Ν.17.4 και 
Κ.Ν.17.5. Στους τόρμους αυτούς θα τοποθετηθούν νέα συνδετήρια στοιχεία 
από τιτάνιο (Εικ. 6, 12). 

Στη δυτική, εκτεθειμένη, επιφάνεια ώσης του αμετακίνητου δυτικότατου 
λίθου θράνου ΑΊ.Ν.ΘΡ.8, σε επαφή με την οποία θα τοποθετηθεί ο ανατολικό-
τερος από τους λίθους του δόμου αυτού που επανεντάσσονται στο μνημείο, 
απαιτείται η αντικατάσταση των οξειδωμένων αρχαίων κατακόρυφων συνδε-
τήριων στοιχείων (γόμφων), όπως επίσης και η συγκόλληση μικρού θραύσμα-
τος τριγωνικού σχήματος στην κάτω ΒΔ γωνία της ίδιας επιφάνειας.

10. Τα κονιάματα αυτά πιθανότατα είναι των επεμβάσεων στην νότια πτέρυγα των Προπυλαίων 
που διενεργήθηκαν μεταξύ των ετών 1946-1957 από τους Α. Ορλάνδο και Ε. Στίκα. Βλ. Τανούλας 
– Ίωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 126-128.

Εικ. 25. Ηλεκτρονική σχεδίαση πρότασης αποκατάστασης νότιου τοίχου Προπυλαίων.  
Αξονομετρικό.
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Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 
Η αναστήλωση των λίθων αυτών του νότιου τοίχου του κεντρικού κτηρίου 
των Προπυλαίων, είναι ένα αυτοτελές πρόγραμμα που σχεδιάζεται να ξεκι-
νήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αποκατάστασης των 
τμημάτων της ανωδομής των Προπυλαίων. Οι εργασίες συντήρησης και απο-
κατάστασης των αρχιτεκτονικών μελών θα γίνουν στην περιοχή του υπάρχο-
ντος εργοταξίου.

Για την εκτέλεση των έργων αναστήλωσης απαιτούνται δύο ικριώματα 
κατά μήκος της νότιας και βόρειας πρόσοψης της περιοχής επέμβασης για τη 
στήριξη της γερανογέφυρας και τη διακίνηση του προσωπικού.

Ο συνολικός αριθμός των αρχιτεκτονικών μελών που προβλέπεται να 
ανατοποθετηθούν είναι δεκαεπτά και το συνολικό βάρος τους υπολογίζεται 
στους 19,5 τόνους. 

Ο συνολικός χρόνος που θα χρειασθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών 
αποκατάστασης και ανατοποθέτησης των μελών, με το υπάρχον προσωπικό 
υπολογίζεται περίπου σε ένα έτος. 

Ακολουθεί χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών (Εικ. 28) και κα-
τάλογος εικόνων. Σημειώνεται ότι στο σχέδιο της δέκατης όγδοης στρώσης 
(Εικ. 12) έχει ενταχθεί ο λίθος θράνου που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο.

Εικ. 28. Χρονοδιάγραμμα έργου.
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STUDY FOR THE RESTORATION
OF THE SUPERSTRUCTURE OF THE SOUTH WALL
OF THE CENTRAL BUILDING OF THE PROPYLAIA 

Konstantinos Karanasos
DR . ARCHITECT,  NTUA

SUMMARY

The present study is concerned with locating the original position of blocks from 
the eighteenth, nineteenth and twentieth courses and part of the cornice of the 
south wall of the Propylaia central building. Moreover it proposes the resetting 
of the above mentioned blocks in the structural tissue of the monument. 

The original arrangement of a total of eighteen blocks was investigated. 
Eight of these blocks (four from the nineteenth, three from the twentieth course 
and one overlying cornice block) had been incorporated in the south wall 
through the intervention of K. Pittakis and A. Rangabé (1835-36), set not in 
their original positions but in similar locations, without horizontal and verti-
cal metal clamps and dowels and without binding mortar. The remaining wall 
blocks were found lying within the central building itself and in the area south 
of the Propylaia. A block from the eighteenth course (inner cornice), carried off 
by Lord Elgin, is in the British Museum. Its position was identified through the 
survey plans of the architect, Tasos Tanoulas. 

The structural tissue of the central building of the Propylaia suffered its first 
significant destruction in 1640 when a lightning strike caused the explosion of 
gun powder that the Turks had stored in that part of the monument, beneath 
the coffered ceiling. In the first representations of the interior of the Propylaia by 
foreign travellers at the beginning of the 19th century, the south wall of the west 
hall appears as preserved to the course of inner cornice blocks (eighteenth course). 
Depicted in situ at that level are the first four (from the east) crown blocks. 

The eight blocks of the Pittakis – Rangabé anastelosis were dismantled in 
November 1997 in the framework of works on the structural restoration of the 
south wall of the east portico (1997-2001). Lowering these blocks made it possi-
ble to draw and to study them systematically in connection those blocks still ly-
ing on the ground. Common morphological and technical features were discov-
ered, initially by the architect responsible for the Propylaia, Tasos Tanoulas, and 
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the draughtswoman, P. Moutopoulou and, from 2001 on, by the undersigned. 
The features that were comparable and were of assistance in indentifying 

their original position and the direction of setting them on the monument were 
the following: 

a) the positions and depth of the horizontal and vertical cuttings for 
clamps and dowels, 

b) the positions of pry holes and auxiliary dowel cuttings, 
c) the way of joining the blocks of the twentieth course with the Ionic ar-

chitrave above the wall and with the overlying blocks of the cornice. 
The collection and comparison of the above features yielded the following 

information: 
The cornice block was set first, from the east. The blocks of the twentieth 

course were set from west to east. In the nineteenth course the blocks were set 
from west to east. The blocks of the eighteenth course were set from two direc-
tions: the four inner cornice blocks in situ on the wall were set from east to west. 
The block in the British Museum was set fifth from the east, it was the last in 
the series to be set, and the remaining blocks were set from west to east. 

The conclusion of the present study is the proposal to set again on the wall 
the first from the east cornice block, five of the seven blocks of the twentieth 
course, and five of the six blocks of the nineteenth course that have been exam-
ined. It is deemed necessary to carve in new marble the first two from the east 
L-shaped blocks of courses nineteen and twenty in order to seat the overlying 
cornice block. It is proposed as well to reset the three crown blocks that were 
examined, and to replace in new marble or artificial stone the block that is today 
in the British Museum.

The restoration of the superstructure of the south wall of the central build-
ing, in so far as possible, will increase the use of existing authentic material in 
the monument, the further goal being to make the building more comprehensi-
ble and to improve its appearance aesthetically. 

STUDY FOR THE RESTORATION OF THE SUPERSTRUCTURE 
OF THE SOUTH WALL OF THE CENTRAL BUILDING OF THE PROPYLAIA 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η δυτική πρόσοψη του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων, η οποία αποτε-
λείτο από έξι δωρικούς κίονες με θριγκό και αέτωμα, όμοια ακριβώς με την 
αντίστοιχη πρόσοψη του ανατολικού εξάστυλου προστώου του, παραμένει 
τους τελευταίους δύο αιώνες με ακέραιους μόνο τους δύο ακραίους κίονές 
της. Οι υπόλοιποι τέσσερις κίονες διατηρούνται έως το ύψος και του έβδομου 
σφονδύλου τους. Η πρόσοψη αυτή της μνημειώδους εισόδου στον ιερό χώρο 
της Ακρόπολης, ως περισσότερο εκτεθειμένη στις επιθέσεις, έφερε και τα 
περισσότερα ίχνη των διαφόρων πολιορκιών των επίδοξων κατακτητών του 
κάστρου της Ακρόπολης. Η δυτική πρόσοψη υπέστη και τις περισσότερες 
επιπτώσεις όλων εκείνων των μετατροπών, που συνδέθηκαν με την οχύρωση 
της θέσης αυτής του βράχου κατά του εκάστοτε εισβολέα. Μετά την μεγάλη 
έκρηξη του 1640, που κατέστρεψε μεγάλο τμήμα της οροφής του κεντρικού 
κτηρίου, η δυτική πρόσοψη με το αέτωμα διατηρήθηκε ακέραια για μερικά 
ακόμη χρόνια και οπωσδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια του 17ου αιώνα.

Μέσα στο α’ μισό του 18ου αιώνα το αέτωμα με τον θριγκό της δυτικής 
πρόσοψης του κεντρικού κτηρίου αποσυναρμολογήθηκε από τους Τούρκους. 
Τα περισσότερα αρχιτεκτονικά μέλη χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό 
στην ανέγερση της θολωτής κατασκευής επάνω στην οποία εγκαταστάθη-
κε μια πυροβολαρχία στα διαστήματα της κιονοστοιχίας. Παράλληλα φρά-
χθηκαν τα μετακιόνια διαστήματα με λιθοδομή, η άνω απόληξη της οποίας 
έφθανε μέχρι το ύψος του όγδοου σφονδύλου των κιόνων1 (Εικ. 1).

1. Τανούλας 1997, 64-86.

Εικ. 1. Άποψη της δυτικής πλευράς των Προπυλαίων από ΝΔ (W. Pars, 1765).
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Στη συνέχεια, λίγο πριν το 1800, οι Τούρκοι, καθαίρεσαν τα κιονόκρα-
να και τους ανώτερους σφονδύλους των μεσαίων αυτών κιόνων με αποτέ-
λεσμα η δυτική πρόσοψη του κεντρικού κτηρίου να αποκτήσει τη μορφή 
που διατηρεί ως τις μέρες μας2. Οι δύο ακραίοι κίονες που διατηρούν όλο 
το ύψος τους αποτελούν τους αδιάψευστους μάρτυρες των επιπτώσεων 
των αλλεπάλληλων επιθέσεων που δέχθηκε από δυσμάς το κτήριο των 
Προπυλαίων (Εικ. 2). Οι δύο κίονες φέρουν περίπου στο ίδιο ύψος τα ίχνη 
φθορών από βλήματα κανονιοβολισμών, ενώ ιδιαιτέρως φθαρμένα είναι 
και τα δύο κιονόκρανα. Κάποιοι από τους σφονδύλους τους παρουσιάζουν 
μικρές μετατοπίσεις οι οποίες προφανώς οφείλονται στη μεγάλη έκρηξη 
του 17ου αιώνα. Στη συνέχεια, ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των στα-
τικών προβλημάτων του βορειοδυτικού κίονα, σχετικά όμως με τον νοτι-
οδυτικό κίονα αξίζει να αναφερθεί ότι αυτός στο παρελθόν υπήρξε αντι-
κείμενο επέμβασης, αρχικά μέσα στην έβδομη δεκαετία του 19ου αιώνα, 
όταν περιδέθηκαν οι σφόνδυλοί του με τέσσερις σιδερένιες στεφάνες και 
συμπληρώθηκε με οπτόπλινθους ο ανώτατος σφόνδυλος και τμήμα του κι-
ονοκράνου του3 (Εικ. 3). Μετά από περίπου έναν αιώνα, κατά τη διάρκεια 

2. Τανούλας 1997, 87-121.
3. Μαλλούχου-Tufano 1998, 59.

Εικ. 2. Άποψη της ΒΔ γωνίας του κεντρικού κτηρίου και της βόρειας πτέρυγας των 
Προπυλαίων από Δ (Κ. W. von Heideck, 1835).
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Εικ. 3. Άποψη της δυτικής πλευράς των Προπυλαίων από Δ (B. von Steiglitz, 1905).

Εικ. 4. Άποψη της δυτικής πλευράς των Προπυλαίων από ΝΔ.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ

152

των εργασιών αποκατάστασης της νότιας πτέρυγας, αποκατα στάθηκε το 
κιονόκρανο και οι δύο υποκείμενοι σφόνδυλοι με τη συμπλήρωσή τους με 
νέο μάρμαρο4 (Εικ. 4). 

Τα δομικά προβλήματα του κιονοκράνου του ΒΔ κίονα, καθώς και των 
υπερκείμενων μελών του θριγκού του δυτικού άκρου του βόρειου τοίχου των 
Προπυλαίων επισημαίνονται και στους δύο τόμους της Μελέτης Αποκατα-
στάσεως των Προπυλαίων5. Πρόσφατα όμως η απομάκρυνση θραύσματος 
του άβακα, το οποίο ήταν έτοιμο να αποκολληθεί και να καταπέσει είχε 
ως αποτέλεσμα να διαπιστωθούν τα σοβαρά προβλήματα ευστάθειας τόσο 
του κιονοκράνου, όσο και των υπερκείμενων μελών του, τα οποία έκαναν 
επιτακτική την ανάγκη εκπόνησης σχετικής μελέτης προκειμένου άμεσα να 
ξεκινήσουν εργασίες επέμβασης στη θέση αυτή του μνημείου6.

Στόχος της ανά χείρας μελέτης είναι η επίλυση των δομικών προβλη-
μάτων του κιονοκράνου του ΒΔ κίονα όπως και των υπερκείμενων μελών 
του θριγκού, καθώς επίσης και η αξιοποίηση του υπάρχοντος κατά χώραν 
αυθεντικού υλικού των κιόνων με την πρόταση επανένταξης σφονδύλων της 
κιονοστοιχίας της δυτικής πρόσοψης. 

4. Στίκας 1978, 417.
5. Τανούλας – Ίωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 75-76. Τανούλας – Ίωαννίδου 2002, 48.
6. Έγγραφο προς την ΕΣΜΑ, του πολιτικού μηχανικού Βασίλη Παπαβασιλείου με θέμα: «Στα-
τικά θέματα στην ανωδομή της ΒΔ γωνίας του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων» (αρ. πρωτ. 
3084/28.9.2011). 
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Α. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΒΔ ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή, από τη δυτική πρόσοψη του κεντρι-
κού κτηρίου των Προπυλαίων σώζονται in situ ολόκληροι, δηλαδή έως το 
ύψος του κιονοκράνου τους, οι δύο ακραίοι κίονες της ΒΔ (ΑΊ.Κ.1) και ΝΔ 
(ΑΊ.Κ.6) γωνίας του κτηρίου (Εικ. 4). Οι υπόλοιποι κίονες της κιονοστοιχίας 
διατηρούν κατά χώραν τους επτά πρώτους σφονδύλους τους. Από τον θριγκό 
και το αέτωμα της πρόσοψης αυτής δεν σώζεται κανένα μέλος, παρά μονάχα 
ένα μικρό τμήμα που ισοδυναμεί περίπου στο 1/5 του συνολικού μήκους του 
εξωτερικού λίθου του ΒΔ επιστυλίου (ΑΊ.ΒΔ.Ε). 

 Ο βόρειος τοίχος του κεντρικού κτηρίου στο δυτικό άκρο του καταλή-
γει σε έναν θριγκό ο οποίος γεφυρώνει την απόσταση μεταξύ του βόρειου 
κίονα της δυτικής πρόσοψης και της παραστάδας του τοίχου (Εικ. 5). Από 
αυτόν τον θριγκό διατηρούνται στη θέση τους οι τρεις λίθοι του επιστυλίου 
ΑΊ.Β.Ε.2, ΑΊ.Β.ΕΕΣ.2 και ΑΊ.Β.ΕΑΘ.2. Από τους λίθους της ζωφόρου διατη-
ρούνται στη θέση τους η βορειο ανατολική τρίγλυφος ΑΊ.ΒΑ.ΤΡ, οι δύο λίθοι 
πλήρωσης της πρώτης από ανατολικά μετόπης ΑΊ.Β.Ζ.1 και, τέλος, η μεσαία 
τρίγλυφος με συμφυή θήκη της δεύτερης από ανατολικά μετόπης ΑΊ.Β.Ζ.2, 
καθώς και ο λίθος του αντιθήματός της, ΑΊ.Β.ΖΑΘ.2 (Εικ. 6-7).

Εικ. 5. Άποψη της ΒΔ γωνίας των Προπυλαίων από Ν.
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Εικ. 6. Το δυτικό άκρο του βόρειου τοίχου του κεντρικού κτηρίου (νότια όψη). Με εντονότερο 
χρώμα αποδίδονται τα αρχιτεκτονικά μέλη που αναφέρονται στη μελέτη. Σχέδιο: Τ. Τανούλας.

Εικ. 7. Το δυτικό άκρο του βόρειου τοίχου του κεντρικού κτηρίου (βόρεια όψη). Με εντονότερο 
χρώμα αποδίδονται τα αρχιτεκτονικά μέλη που αναφέρονται στη μελέτη. Σχέδιο: Τ. Τανούλας.
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Οι τρεις λίθοι του επιστυλίου, ΑΊ.Β.Ε.2, ΑΊ.Β.ΕΕΣ.2 και ΑΊ.Β.ΕΑΘ.2, 
εδράζονται στο επίκρανο της παραστάδας Κ.ΒΔ.ΠΕΚ και στο κιονόκρανο 
ΑΊ.ΚΚ.1, όπου συνδέονται με τους τρεις λίθους του ΒΔ επιστυλίου της δυτι-
κής πρόσοψης, εκ των οποίων, όπως ήδη αναφέρθηκε, διατηρείται στη θέση 
του τμήμα του εξωτερικού του λίθου (ΑΊ.ΒΔ.Ε.). Τέλος, στο ανατολικότατο 
άκρο του λίθου του αντιθήματος του επιστυλίου ΑΊ.Β.ΕΑΘ.2 εδράζεται ένα 
μικρό τμήμα (μήκους 373 χιλ.) του δυτικό τατου εκ των λίθων θράνου του 
βόρειου τοίχου, ΑΊ.Β.ΘΡ.3 (Εικ. 6-7). Επισημαίνεται ότι επάνω στους λίθους 
του αντιθήματος του επιστυλίου (εσωτερική παρειά) εδράζονταν οι λίθοι του 
θράνου και επάνω σε αυτούς οι λίθοι του επίτοιχου ιωνικού επιστυλίου της 
δυτικής αίθουσας.

Ο κορμός του ΒΔ κίονα παρουσιάζει φθορές, από πλευράς θραύσεων, 
στον έκτο (ΑΊ.Κ.1.6) και κυρίως στον έβδομο σφόνδυλο (ΑΊ.Κ.1.7) (Εικ. 8), 
όπως επίσης και στον ένατο (ΑΊ.Κ.1.9) και δέκατο σφόνδυλο (ΑΊ.Κ.1.10) (Εικ. 
9). Ο έβδομος (ΑΊ.Κ.1.7) και ο ένατος σφόνδυλος (ΑΊ.Κ.1.9) παρουσιάζουν, 
επίσης, σημαντικές απώλειες στη μάζα τους. Ίχνη θραύσεων από κανονιοβο-
λισμό υπάρχουν στον σφόνδυλο ΑΊ.Κ.1.6 και μεταξύ των σφονδύλων ΑΊ.Κ.1.9 
και ΑΊ.Κ.1.10 (Εικ. 9). Σημαντικές φθορές (αποφλοιώσεις και άλλες αλλοι-
ώσεις) εμφανίζει η επιφάνεια των κατώτερων σφονδύ λων και, κυρίως, των 
ΑΊ.Κ.1.3 και ΑΊ.Κ.Ί.4. 

Το κιονόκρανο ΑΊ.ΚΚ.1 παρουσιάζει μια μεγάλη επιφάνεια θραύσης 
που καλύπτει όλο το δυτικό και νότιο τμήμα του. Ο άβακας του κιονοκράνου 
παρουσιάζει απώλεια μάζας κυρίως στη δυτική και νότια πλευρά, αλλά και 
μικρότερες ελλείψεις υλικού στη ΝΑ και ΒΑ γωνία του (Εικ. 10). Στη βόρεια 
όψη του ο άβακας εμφανίζει ένα μεταγενέστερο λάξευμα με γενικές διαστά-
σεις 0,72 μ. μήκος και 0,15 μ. πλάτος και βρίσκεται 0,35 μ. από τη ΒΔ του 
γωνία. Στο λάξευμα αυτό στηριζόταν ανώφλι παραθύρου7 (Εικ. 11). Ο εχίνος 
διατηρείται ακέραιος, στο μεγαλύτερο τμήμα του και εμφανίζει μια επιφά-
νεια θραύσης στη δυτική του πλευρά η οποία επεκτείνεται και σε τμήμα 

7. Τανούλας 1997, 177.

Εικ. 8. Άποψη της δυτικής πλευράς του 
σφονδύλου ΑΙ.Κ.1.7.

Εικ. 9. Άποψη της δυτικής πλευράς των 
σφονδύλων ΑΙ.Κ.1.10 και ΑΙ.Κ.1.9.
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Εικ. 10. Άποψη της δυτικής πλευράς του κιονοκράνου ΑΙ.ΚΚ.1.

Εικ. 11. Άποψη των λίθων επιστυλίου ΑΙ.Β.Ε.2 και ΑΙ.ΒΔ.Ε., καθώς και τμήμα του 
κιονοκράνου ΑΙ.ΚΚ.1 από ΒΑ.
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των ιμάντων και του υποτραχηλίου. Στη θραυσμένη επιφάνεια της δυτικής 
πλευράς του άβακα υπάρχει ίχνος θραύσης από κανονιοβολισμό (Εικ. 10). 

Όπως ήδη σημειώθηκε στην εισαγωγή, στον κίονα αυτό παρατηρούνται 
μικρές μετατοπίσεις στους αρμούς των σφονδύλων καθώς και του κιονοκρά-
νου. Πιο συγκεκριμένα οι τέσσερις πρώτοι σφόνδυλοι, δηλαδή μέχρι και τον 
ΑΊ.Κ.1.4 δεν εμφανίζουν μετατόπιση. Ο σφόνδυλος ΑΊ.Κ.1.6 παρουσιάζει με-
τατόπιση σε σχέση με τον υποκείμενό του κατά 1 εκ. περίπου προς τα βό-
ρεια. Ο υπερκείμενός του σφόνδυλος, ΑΊ.Κ.1.7, είναι ελαφρά μετατοπισμένος 
προς νότο σε σχέση με τον ΑΊ.Κ.1.6. Οι δύο ανώτεροι σφόνδυλοι, ΑΊ.Κ.1.8 και 
ΑΊ.Κ.1.9, φαίνεται ότι έχουν ολισθήσει μαζί προς τα δυτικά σε σχέση με τον 
ΑΊ.Κ.1.7, ενώ ο ανώτατος σφόνδυλος, ΑΊ.Κ.1.10, παρουσιάζει μικρή μετατόπι-
ση προς νότο σε σχέση με τον υποκείμενο ΑΊ.Κ.1.9 (Εικ. 12). Τέλος, το κιονό-
κρανο ΑΊ.ΚΚ.1 παρουσιάζει σημαντική μετατόπιση προς τα δυτικά ως προς 
τον ανώτατο σφόνδυλο ΑΊ.Κ.1.10, που υπερβαίνει τα 2 εκ. (23 χιλ.) (Εικ. 13).

Αξιοσημείωτες μετατοπίσεις εμφανίζουν όμως και τα υπερκείμενα του 
κίονα μέλη του θριγκού, καθώς και λίθοι του δυτικού άκρου του βόρειου 
τοίχου. Ο λίθος της παραστάδας Κ.ΒΔΠ.14 εμφανίζει στροφή προς τα βορει-
οδυτικά, η οποία φθάνει στη ΒΔ γωνία του τα 15 χιλ. και στη ΝΔ τα 5 χιλ. 
ως προς τον υποκείμενο Κ.ΒΔΠ.13. Η μετατόπιση του εν λόγω λίθου έχει 
συμπαρασύρει και τον υπερκείμενο λίθο του επικράνου Κ.ΒΔ.ΠΕΚ. Μετακι-
νημένος προς νότο κατά 7 χιλ. ως προς τον υποκείμενο λίθο παρουσιάζεται 
ο δυτικότατος λίθος θράνου του βόρειου τοίχου, ΑΊ.Β.ΘΡ.3 (Εικ. 14). 

Μετακίνηση προς τα ΒΔ παρουσιάζουν και οι λίθοι του επιστυλίου 
του θριγκού του βόρειου τοίχου (ΑΊ.Β.Ε.2, ΑΊ.Β.ΕΕΣ.2, ΑΊ.Β.ΕΑΘ.2) ού-
τως ώστε να έχει δημιουργηθεί χαίνοντας αρμός 23 χιλ. μεταξύ του λίθου 
ΑΊ.Β.ΕΑΘ.2 και των λίθων Κ.Β.17.1 και Κ.Β.16.1, και 15 χιλ. με τον λίθο θρά-
νου ΑΊ.Β.ΘΡ.3 του τοίχου (Εικ. 15-16). Σημαντική επίσης μετατόπιση προς 
τα βόρεια και τα δυτικά εμφανίζει και το σωζόμενο στο μνημείο τμήμα του 
εξωτερικού λίθου του ΒΔ επιστυλίου (ΑΊ.ΒΔ.Ε.). Ο χαίνοντας αρμός μεταξύ 

Εικ. 12. Άποψη της βόρειας πλευράς των 
σφονδύλων ΑΙ.Κ.1.10 και ΑΙ.Κ.1.9. Διακρίνε-
ται ο τόρμος για το μεταλλικό στήριγμα του 
ΝΔ άκρου της κεραμίδας της βόρειας εσοχής.

Εικ. 13. Άποψη του κιονοκράνου ΑΙ.ΚΚ.1 και 
του ανώτατου σφονδύλου ΑΙ.Κ.1.10 από ΒΑ. 
Διακρίνεται η μετατόπιση προς τα δυτικά 
του κιονοκράνου.
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του ΑΊ.ΒΔ.Ε. και του ΑΊ.Β.Ε.2 φθάνει τα 29 χιλ. ενώ η εσωτερική ΒΑ γωνία 
του εξέχει κατά 1 εκ. σε σχέση με την ΒΔ γωνία του ΑΊ.Β.Ε.2 (Εικ. 11). 

Μετακινημένοι όμως είναι και οι υφιστάμενοι λίθοι της ζωφόρου. Η ΒΑ 
τρίγλυφος ΑΊ.ΒΑ.ΤΡ εμφανίζει μετατόπιση προς τα βόρεια, έτσι ώστε ο χαί-
νοντας αρμός με τον ΑΊ.Β.ΘΡ.3 να είναι διευρυμένος κατά 19 χιλ. (Εικ.15). Οι 
δύο λίθοι πληρώσεως ΑΊ.Β.Ζ.1 (άνω και κάτω) της πρώτης από Α μετόπης 
ακολουθούν τη μετατόπιση προς Β της ΒΑ τριγλύφου, ο άνω λίθος όμως πα-
ρουσιάζει και ελαφριά στροφή προς Ν κατά 4 χιλ. περίπου (Εικ. 17-18). Πιο 
έντονη στροφή προς Ν που φθάνει περίπου τα 3 εκ. παρουσιάζει το αντί-
θημα της μεσαίας τριγλύφου ΑΊ.Β.ΖΑΘ.2, ενώ η μεσαία τρίγλυφος ΑΊ.Β.Ζ.2 
παρουσιάζει μεγαλύτερη μετακίνηση προς Β (3 εκ. περίπου) και μικρότερη 
στροφή προς Ν. Οι μετακινήσεις των μελών που περιγράφηκαν μετρήθηκαν 
ως προς τα κατακόρυφα επίπεδα αναφοράς του συστήματος καρτεσιανών 

Εικ. 15. Άποψη του αρμού μεταξύ του λίθου 
θράνου ΑΙ.Β.ΘΡ.3, του λίθου επιστυλίου 
ΑΙ.Β.ΕΑΘ.2 και της τριγλύφου ΑΙ.ΒΑ.ΤΡ.

Εικ. 16. Ο διευρυμένος αρμός μεταξύ του 
λίθου θράνου ΑΙ.Β.ΘΡ.3 και του λίθου 
επιστυλίου ΑΙ.Β.ΕΑΘ.2.

Εικ. 14. Άποψη του λίθου θράνου ΑΙ.Β.ΘΡ.3 από Β.
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συντεταγμένων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην αποτύπωση του μνημείου. 
Αυτές έχουν αποτυπωθεί στα σχέδια που περιέχονται στο παράρτημα.

Σε πολλές περιπτώσεις οι χαίνοντες οριζόντιοι και κατακόρυφοι αρ-
μοί έχουν πληρωθεί με τσιμεντοκονίαμα8, όπως επίσης και πολλές από τις 
κοιλότητες μεταξύ των λίθων της ζωφόρου, αλλά και μεταξύ των λίθων του 
επιστυλίου του θριγκού του βόρειου τοίχου ΑΊ.Β.Ε.2, ΑΊ.Β.ΕΕΣ.2 και του 
υφιστάμενου τμήματος του ΑΊ.ΒΔ.Ε, καθώς και των λίθων της ζωφόρου (Εικ. 
18). Τα υφιστάμενα μέλη της ζωφόρου είναι σήμερα ασύνδετα μεταξύ τους, 
αφού δεν σώζεται κανένα αρχαίο οριζόντιο συνδετήριο στοιχείο μορφής δι-
πλού ταυ. Το ίδιο ισχύει και για την οριζόντια σύνδεση μεταξύ των λίθων 
επιστυλίου ΑΊ.ΒΔ.Ε, ΑΊ.Β.Ε.2 και ΑΊ.Β.ΕΕΣ.2. 

Σχετικά με την οριζόντια σύνδεση των λίθων του επιστυλίου του βόρειου 
τοίχου, οι σύνδεσμοι διατηρούνται στη θέση τους μαζί με το μεγαλύτερο τμή-
μα του μολύβδινου περιβλήματός τους. 

Ως αίτιο των ως άνω μετατοπίσεων θα πρέπει να θεωρείται το βίαιο 
γεγονός της μεγάλης έκρηξης του 17ου αιώνα. 

8. Πιθανότατα αυτές οι πληρώσεις με τσιμεντοκονίαμα έγιναν κατά τη διάρκεια της επέμβασης 
του Ν. Μπαλάνου στα Προπύλαια (1909-1917).

Εικ. 17. Άποψη των λίθων της ζωφόρου 
ΑΙ.Β.ΖΑΘ.2, ΑΙ.Β.Ζ.1 και ΑΙ.ΒΑ.ΤΡ από ΝΔ.

Εικ. 18. Άποψη των λίθων της ζωφόρου 
ΑΙ.Β.Ζ.2 και ΑΙ.Β.ΖΑΘ.2 από ΒΔ.
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Β. ΣΤΑΤΙΚΑ-ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Το κιονόκρανο ΑΊ.ΚΚ.1 παρουσιάζει σοβαρά στατικά προβλήματα τα οποία 
θέτουν σε κίνδυνο την ευστάθεια του συνόλου της ΒΔ γωνίας του κεντρικού 
κτηρίου. Αρχικά πρέπει να επισημανθεί ότι από τη στιγμή της εξόρυξής του 
ο μαρμάρινος όγκος του κιονοκράνου παρουσίαζε επικίνδυνο κομμό, δη-
λαδή εσωτερικές ατέλειες ή διακοπές στη συνέχεια του κρυσταλλικού του 
ιστού. Αυτό το ζήτημα σχετικά με την αντοχή του εν λόγω λίθου προφανώς 
απασχόλησε τους κατασκευαστές των Προπυλαίων ήδη κατά τη φάση της 
ανέγερσης του κτηρίου. Η λύση που επιλέχθηκε προκειμένου να αντέξει τα 
προβλεπόμενα φορτία ήταν εκείνη της αντιρρηκτικής του ενίσχυσης. Αποφα-
σίσθηκε η τοποθέτηση σε κατάλληλη αθέατη πλευρά του λίθου τριών εφελ-
κυστικών συνδέσμων. Τα τρία αυτά συνδετήρια στοιχεία μορφής διπλού ταυ 
στην άνω έδρα του άβακα και με κατεύθυνση ανατολή-δύση, τοποθετήθηκαν 
πλησιέστερα στην ανατολική παρειά του άβακα, διότι ο κομμός εντοπιζόταν 
στο ανατολικό τμήμα του κιονοκράνου (Εικ. 19). Σήμερα από τα τρία συν-
δετήρια στοιχεία στη θέση τους βρίσκονται τα δύο, το βόρειο και το μεσαίο. 
Σήμερα είναι ορατό μόνο το δυτικό άκρο του μεσαίου συνδετηρίου στοιχεί-
ου, μεταξύ του εξωτερικού λίθου του ΒΔ επιστυλίου ΑΊ.ΒΔ.Ε και του λίθου 
πλήρωσης ΑΊ.Β.ΕΕΣ. Ο κορμός του εκτείνεται προς τα ανατολικά κάτω από 
το ΑΊ.Β.ΕΕΣ, ενώ στο ορατό του τμήμα διατηρείται το μολύβδινο περίβλημα 
και δεν φαίνονται ίχνη οξείδωσης. 

Από τον βόρειο σύνδεσμο ήταν εκτεθειμένο στις ατμοσφαιρικές συν-
θήκες για χρόνια τμήμα της ανατολικής του κεραίας. Μετά την πρόσφατη 
απομάκρυνση του μικρού θραύσματος του άβακα αποκαλύφθηκε πλήρως το 
ανατολικό τμήμα του συνδέσμου, μήκους 32 εκ, με το μολύβδινο περίβλημά 
του. Ο σύνδεσμος εμφανίζει ίχνη οξείδωσης (Εικ. 20). 

Σημειώνεται ότι το εν λόγω θραύσμα είχε συγκολληθεί στο παρελθόν, 
γεγονός που πιστοποιείται από τα ίχνη λιθόκολλας που διατηρούνται στην 
επιφάνεια θραύσης. Από το νότιο συνδετήριο στοιχείο δεν σώζεται κανένα 
υπόλειμμα. Διατηρείται σημαντικό τμήμα του τόρμου του από το δυτικό ως 
το ανατολικό του άκρο. Συγκεκριμένα, σώζεται ο πυθμένας του τόρμου στο 
μεγαλύτερο τμήμα του, όπως επίσης και το μεγαλύτερο τμήμα του βόρειου 
άκρου του. Ο εν λόγω τόρμος φθάνει το συνολικό μήκος των 80 εκ., το πλάτος 
του κυμαίνεται στα 17 χιλ. στο μέσον του και το μήκος του βορείου άκρου 
του στα 57 χιλ. Η νότια παρειά του τόρμου, όπως επίσης και τα νότια άκρα 
του έχουν απολεσθεί μαζί με το υπόλοιπο νότιο τμήμα του άβακα (Εικ. 19). 

Το ρήγμα που είναι εμφανές στο ανατολικό τμήμα του εχίνου είναι πολύ 
πιθανό να αποτελεί την εξέλιξη του υφιστάμενου κομμού ως επακόλουθο 
τόσο των βίαιων μετατοπίσεων που υπέστη το κιονόκρανο, κυρίως όμως ως 
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Εικ. 20. Άποψη του ανατολικού τμήματος του βόρειου ενισχυτικού συνδέσμου του 
κιονοκράνου ΑΙ.ΚΚ.1 από Β, μετά την αποκόλληση του μικρού θραύσματος.

Εικ. 19. Άποψη της άνω έδρας του άβακα του κιονοκράνου ΑΙ.ΚΚ.1. Διακρίνεται ο τόρμος 
του νότιου ενισχυτικού συνδέσμου και το κατάλοιπο του γόμφου του λίθου ΑΙ.Δ.ΕΕΣ.1. 
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Εικ. 22. Άποψη του κιονοκράνου ΑΙ.ΚΚ.1 
από ΒΑ. Διακρίνονται το αποκαλυφθέν τμήμα 
του βόρειου ενισχυτικού συνδέσμου και το 
ρήγμα στο ανατολικό τμήμα του εχίνου.

Εικ. 23. Άποψη του κιονοκράνου ΑΙ.ΚΚ.1 
από ΝΑ. Διακρίνονται η νότια απόληξη του 
ρήγματος στον εχίνο και η μετατόπιση προς 
τα δυτικά του κιονοκράνου.

Εικ. 21. Άποψη της ανατολικής πλευράς του εχίνου και του υποτραχηλίου του κιονοκράνου 
ΑΙ.ΚΚ.1. Διακρίνονται το ρήγμα στον εχίνο και η μετατόπιση προς τα δυτικά του 
κιονοκράνου.
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συνέπεια της ελλιπούς λειτουργίας των αρχαίων συνδέσμων ενίσχυσης του 
μαρμάρου, προπάντων του νότιου ο οποίος έχει καταστραφεί πλήρως. Η 
ρωγμή αυτή ξεκινά από τον άβακα στη ΒΑ γωνία του κιονοκράνου και αφού 
διατρέχει καθ’ ύψος τον εχίνο μέχρι και τον δεύτερο δακτύλιο των ιμάντων 
(Εικ. 21), φθάνει ως την απέναντι ΝΑ γωνία του άβακα (Εικ. 22-23). 

Ανησυχητικά όμως θεωρούνται και τα ρήγματα που εμφανίζονται στην 
άνω έδρα του άβακα. Σοβαρότερο απ’ όλα φαίνεται να είναι εκείνο το ρήγμα 
που βρίσκεται περίπου στο μέσον του άβακα και διατρέχει με κατεύθυνση 
βορρά-νότου το νότιο τμήμα της άνω έδρας του (Εικ. 19). Η εν λόγω ρωγμή 
ξεκινά από τον τόρμο όπου γομφωνόταν ο λίθος πλήρωσης του ΒΔ επιστυ-
λίου της δυτικής πρόσοψης (ΑΊ.Δ.ΕΕΣ.1) και φθάνει μέχρι τη βόρεια παρειά 
του τόρμου του νότιου συνδέσμου ενίσχυσης του κιονοκράνου, τον οποίο 
συναντά στα 537 χιλ. από το σωζόμενο τμήμα του ανατολικού του άκρου. 
Η οξείδωση του κατάλοιπου του εν λόγω γόμφου έχει προκαλέσει επίσης 
ρήγματα κυρίως στην περιοχή δυτικά του τόρμου του, τα οποία πιθανότατα 
επέτεινε η βίαιη πρόσκρουση του βλήματος κανονιοβολισμού, τα ίχνη της 
οποίας απέχουν λίγα εκατοστά από την περιοχή αυτή.

Δομικές βλάβες όμως παρουσιάζουν και τα υπερκείμενα του κιονο-
κράνου αρχιτεκτονικά μέλη. Πιο συγκεκριμένα, ο εξωτερικός λίθος του 
επιστυλίου της βόρειας πρόσοψης ΑΊ.Β.Ε.2 παρουσιάζει ρήγμα το οποίο 

Εικ. 24. Άποψη του ορατού τμήματος της 
κάτω έδρας του λίθου επιστυλίου ΑΙ.Β.Ε.2 
από Β. Διακρίνεται το ρήγμα σε όλο το 
πλάτος της έδρας. 

Εικ. 25. Άποψη του ορατού τμήματος της 
κάτω έδρας του λίθου επιστυλίου ΑΙ.Β.ΕΑΘ.2 
από Ν. Διακρίνεται το ρήγμα κοντά στην 
έδραση του λίθου στο κιονόκρανο ΑΙ.ΚΚ.1.
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διατρέχει την κάτω έδρα του σε όλο της το πλάτος (Εικ. 24). Το ρήγμα 
αυτό βρίσκεται σε απόσταση 1.398 χιλ. από το δυτικό άκρο της βόρειας 
πρόσοψης και συνεχίζει επί της ορατής πρόσοψης του λίθου μέχρι περίπου 
15 εκ. από την κάτω έδρα. Ρήγμα εμφανίζει και ο λίθος του αντιθήματος 
ΑΊ.Β.ΕΑΘ.2 (Εικ. 25). Το ρήγμα αυτό βρίσκεται 158 χιλ. από το δυτικό 
άκρο της ορατής νότιας πρόσοψης του λίθου και διατρέχει την κάτω έδρα 
σε μήκος περίπου 34 εκ.

Ρήγματα παρουσιάζουν και οι λίθοι της ζωφόρου. Πιο συγκεκριμένα 
έντονες ρηγματώσεις και απώλεια υλικού στο άνω τμήμα του εμφανίζει η 
μεσαία τρίγλυφος ΑΊ.Β.Ζ.2, η οποία στο παρελθόν (1984) είχε πλαισιωθεί με 
ξύλινο νάρθηκα για την αποφυγή της αποκόλλησης θραυσμάτων. Ρηγματώ-
σεις εμφανίζει επίσης και ο ανώτερος από τους δύο λίθους πλήρωσης της 
πρώτης από ανατολικά μετόπης ΑΊ.Β.Ζ.1 (Εικ. 26).

Εικ. 26. Άποψη των λίθων της ζωφόρου, ΑΙ.ΒΑ.ΤΡ, ΑΙ.Β.Ζ.1 (άνω και κάτω λίθος) και 
ΑΙ.Β.Ζ.2 από ΒΑ.
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Γ. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Οι επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης είναι κατά βάση σωστικές. Τις 
επέβαλαν κυρίως οι αστοχίες των παλαιότερων αναστηλώσεων, η ανάγκη 
απομάκρυνσης του φθειρόμενου από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας γλυ-
πτού διακόσμου, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και οι σοβαρές στατικές 
βλάβες σε in situ τμήματα των μνημείων. Ένα παράδειγμα επέμβασης σε 
περιοχή που δεν είχε στο παρελθόν αναστηλωθεί είναι η περίπτωση διόρ-
θωσης των επιπτώσεων της δραματικής μετατόπισης που παρουσίαζε από 
τον 9ο δόμο και άνω ο νότιος τοίχος της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων 
(1997-2001)9. 

Οι λόγοι επέμβασης στη ΒΔ γωνία του κεντρικού κτηρίου συνδέονται 
με την ανάγκη άρσης των κινδύνων ετοιμορροπίας της περιοχής αυτής του 
μνημείου. Τα στατικά προβλήματα που παρουσιάσθηκαν στο προηγούμε-
νο κεφάλαιο δεν εγκυμονούν όλα στον ίδιο βαθμό σοβαρούς κινδύνους για 
την ευστάθεια του συνόλου. Ωστόσο γίνεται φανερή η κρισιμότητα της 
κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο λίθος του κιονοκράνου ΑΊ.ΚΚ.1. Το 
κρίσιμο της κατάστασής του εντοπίζεται στα ρήγματα που παρουσιάζει 
τόσο ο εχίνος όσο και ο άβακας, αλλά και στις επιπτώσεις της περαιτέρω 
οξείδωσης του αρχαίου βόρειου συνδέσμου ενίσχυσης, καθώς και του κα-
τάλοιπου του γόμφου. 

Η αναγκαιότητα επομένως της επέμβασης στον λίθο του κιονοκράνου 
με στόχο τη βελτίωση της φέρουσας ικανότητάς του, θεωρείται αδιαμφισβή-
τητη από την στιγμή που για οποιαδήποτε αιτία φόρτισης στο άμεσο μέλλον 
(δυναμική ή στατική) κρίνεται πολύ πιθανή η εξέλιξη των εν λόγω ρηγμάτων. 
Πιο συγκεκριμένα πολύ πιθανή σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται η εξέλι-
ξη της ρηγμάτωσης στον εχίνο που θα είχε ως αποτέλεσμα την αποκόλληση 
μεγαλύτερου θραύσματος στο ανατολικό τμήμα του. Αυτό το ενδεχόμενο θα 
είχε ως συνέπεια οι λίθοι του υπερκείμενου βόρειου επιστυλίου να απολέ-
σουν σημαντικό τμήμα της έδρασης του δυτικού τους άκρου. Στην ουσία ο 
λίθος του αντιθήματος ΑΊ.Β.ΕΑΘ.2 χάνει πλήρως την έδρασή του. Εκτιμάται 
ότι η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη ασφάλεια στο έδαφος, 
εξαιτίας της κακής κατάστασης διατήρησης των υπερκείμενων αρχιτεκτο-
νικών μελών και για τον λόγο αυτό συνιστάται η αποσυναρμολόγηση του 
κιονοκράνου ΑΊ.ΚΚ.1 και των υπερκείμενων μελών του θριγκού.

9. Τανούλας 2004. Ο Ν. Μπαλάνος αποσυναρμολόγησε και ανατοποθέτησε τα αντιθήματα και 
τους λίθους πλήρωσης των επιστυλίων.
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Δ. ΟΙ ΣΦΟΝΔΥΛΟΙ ΤΩΝ ΚΙΟΝΩΝ 
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Η κιονοστοιχία της εξάστυλης δυτικής πρόσοψης του κεντρικού κτηρίου, 
όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή, δεν διατηρείται πλήρης. Ο πρώτος 
από βορρά κίονας (ΑΊ.Κ.1) και ο πρώτος από νότο (ΑΊ.Κ.6) σώζονται σε πλή-
ρες ύψος. Οι υπόλοιποι τέσσερις κίονες σώζονται μέχρι το ύψος του έβδομου 
σφονδύλου (Εικ. 27). Η κατάσταση των κιόνων σε γενικές γραμμές κρίνεται 
καλή. Πολύ μικρές μετατοπίσεις εμφανίζουν οι ανώτεροι σφόνδυλοι του κίο-
να ΑΊ.Κ.5, ενώ ζήτημα αποσαθρώσεων και διαφορικής διάβρωσης παρουσι-
άζουν οι επιφάνειες των περισσότερων σφονδύλων, κυρίως όμως των κιόνων 
ΑΊ.Κ.2 και ΑΊ.Κ.5, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζουν και απο-
φλοιώσεις που οφείλονται σε πυρκαγιά. Ίχνη μεταγενέστερων αντικριστών 
λαξευμάτων εμφανίζουν οι έβδομοι σφόνδυλοι των κιόνων ΑΊ.Κ.6, ΑΊ.Κ.5 
και ΑΊ.Κ.4. Σε ράβδωση του τέταρτου σφονδύλου του κίονα ΑΊ.Κ.3, στην 

Εικ. 27. Κεντρικό κτήριο, δυτική πρόσοψη, σημερινή κατάσταση. Με εντονότερο χρώμα, 
στα αριστερά, αποδίδονται τα αρχιτεκτονικά μέλη της ΒΔ γωνίας που περιγράφονται στην 
παρούσα μελέτη. Σχεδιαστικό υπόβαθρο: Τ. Τανούλας.
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πλευρά που κοιτάζει προς το εσωτερικό της δυτικής αίθουσας παρατηρείται 
μεταγενέστερο λάξευμα. Νεώτερο λάξευμα εντοπίζεται επίσης στην νότια 
πλευρά του όγδοου σφονδύλου του κίονα ΑΊ.Κ.1, σε θέση απέναντι από τον 
κίονα ΑΊ.Κ.2. 

Τα σωζόμενα ύψη των κιόνων διαφέρουν. Έγιναν μετρήσεις των υψών 
και στους τέσσερις κίονες, τόσο στη δυτική όσο στην ανατολική τους πλευρά. 
Προκειμένου αυτές να είναι περισσότερο ασφαλείς λήφθηκαν μετρήσεις και 
σε άλλες θέσεις των κιόνων, όπου αυτό ήταν δυνατό. Υψηλότερος από όλους 
είναι ο δεύτερος από βορρά κίονας ΑΊ.Κ.2, με σωζόμενο ύψος (μετρημένο 
στην ανατολική του πλευρά) 5.953 χιλ. Ακολουθεί σε ύψος ο επόμενος προς 
νότο κίονας, ΑΊ.Κ.3, ο οποίος στο αντίστοιχο σημείο βρέθηκε να είναι 6 εκ. 
περίπου χαμηλότερος. Πιο συγκεκριμένα μετρήθηκε 5.895 χιλ. Οι δύο κίο-
νες νοτίως της κεντρικής διάβασης σώζονται σε χαμηλότερο ύψος. Ο κίονας 
ΑΊ.Κ.4 μετρήθηκε στην ανατολική πλευρά και βρέθηκε να έχει ύψος 5.772 
χιλ. ενώ ο κίονας ΑΊ.Κ.5 βρέθηκε να έχει ύψος, στο αντίστοιχο σημείο, 5.753 
χιλ., είναι δηλαδή ο κίονας με το χαμηλότερο ύψος από όσους μετρήθηκαν.

Από τους υπόλοιπους δώδεκα ελλείποντες σφονδύλους των κιόνων αυ-
τών διατηρούνται στο έδαφος, στην περιοχή των Προπυλαίων, τέσσερις ακέ-
ραιοι σφόνδυλοι και ένας μικρός αριθμός θραυσμάτων. Αντιθέτως, δεν έχει 
εντοπισθεί στο έδαφος ακέραιο κανένα από τα τέσσερα κιονόκρανα, παρά 
μόνο ελάχιστα θραύσμα τα που διατηρούν τμήμα του εχίνου. 

Εικ. 30. Άποψη της άνω έδρας του κατά 
χώραν σφονδύλου ΑΙ.Κ.4.7 από Ν.

Εικ. 31. Άποψη της άνω έδρας του κατά 
χώραν σφονδύλου ΑΙ.Κ.5.7 από Β.

Εικ. 28. Άποψη της άνω έδρας του κατά 
χώραν σφονδύλου ΑΙ.Κ.2.7 από Ν.

Εικ. 29. Άποψη της άνω έδρας του κατά 
χώραν σφονδύλου ΑΙ.Κ.3.7 από Β.
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Στο πλαίσιο της μελέτης για την επέμβαση στη ΒΔ γωνία του κεντρι-
κού κτηρίου κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθεί το υπάρχον υλικό με στόχο την 
εξέταση της δυνατότητας αναστήλωσής του στις αρχικές θέσεις. Από τους 
τέσσερις σφονδύλους που διατηρούνται στο έδαφος τρεις βρίσκονται εντός 
της δυτικής αίθουσας –δύο στο νότιο κλίτος και ένας στο βόρειο– και ένας 
ακόμα βρίσκεται στην περιοχή νοτίως της επίγειας γερανογέφυρας του εργο-
ταξίου των Προπυλαίων. Ο σφόνδυλος αυτός μεταφέρθηκε στο εργοτάξιο τον 
Αύγουστο του 1992 από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου βρισκόταν. 

Για τη μελέτη αυτή κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν οι αποτυπώσεις των 
σφονδύλων αυτών και να μετρηθεί η διάμετρος της άνω και κάτω έδρας 
τους, όπως και το ύψος τους. Επίσης, απαραίτητη ήταν και η αποτύπωση 
της άνω έδρας των in situ έβδομων σφονδύλων των κιόνων με μετρήσεις της 
διαμέτρου τους. Για ασφάλεια οι μετρήσεις λήφθηκαν στο βάθος των αντιδι-
αμετρικών ραβδώσεων και επιλέχθηκαν εκείνες που θα εξασφάλιζαν και το 
πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα (Εικ. 28-31).

Ο σφόνδυλος με ΑΑΔ 15594 (Εικ. 32) που βρίσκεται στην περιοχή του ερ-
γοταξίου σώζεται σε καλή κατάσταση. Μετρήθηκαν η κάτω διάμετρος (1.209 
χιλ.) και η άνω διάμετρος (1.167 χιλ.) του μέλους. Το ύψος του σφονδύλου είναι 
790 χιλ. Η επιφάνειά του είναι περισσότερο φθαρμένη στη μια του πλευρά, 
όπου παρατηρούνται ίχνη διαφορικής διάβρωσης με κατά τόπους κυψελοειδή 
φθορά. Στην πλευρά εκείνη που η επιφάνεια του είναι καλύτερα διατηρημένη 
παρατηρείται εντός ράβδωσης μικρό μεταγενέστερο λάξευμα, σε ύψος 35 πε-
ρίπου εκ. από την κάτω έδρα του. Το εν λόγω λάξευμα έχει τη μορφή οπής που 
ενδεχομένως χρησίμευε για τη στερέωση κάποιου μικρού δοκαριού. Ο σφόνδυ-
λος αυτός εμφανίζει επίσης και ίχνος φθοράς από πρόσκρουση βλήματος κοντά 
στην κάτω έδρα του, όπου και παρατηρείται μικρή απώλεια υλικού.

Ο σφόνδυλος με ΑΑΔ 15595 (Εικ. 33) που βρίσκεται στο νότιο κλίτος της 
δυτικής αίθουσας, έχει κάτω διάμετρο 1.217 χιλ. και άνω διάμετρο 1.171 χιλ. 
Το ύψος του είναι 849 χιλ. Γενικά διατηρείται σε καλή κατάσταση, με την 
επιφάνειά του να εμφανίζει ίχνη διαφορικής φθοράς, πιο έντονα στη μία του 
πλευρά. Μικρές απώλειες υλικού παρουσιάζονται κοντά στην άνω έδρα του.

Εικ. 32. Ο σφόνδυλος με ΑΑΔ 15594. Εικ. 33. Ο σφόνδυλος με ΑΑΔ 15595.
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Ο άλλος σφόνδυλος της δωρικής κιονοστοιχίας με ΑΑΔ 15596, που βρί-
σκεται στο νότιο κλίτος της δυτικής αίθουσας (Εικ. 34), τοποθετημένος πιο 
κοντά στον θυραίο τοίχο, έχει διάμετρο στην κάτω έδρα του 1.261 χιλ. και 
στην άνω 1.217 χιλ. Το ύψος του είναι 867 χιλ. Αυτός ο σφόνδυλος παρου-
σιάζει περισσότερες φθορές. Η επιφάνειά του σε μια περιοχή παρουσιάζει 
ίχνη διαφορικής διάβρωσης όχι όμως τόσο έντονα όσο στους προηγούμενους 
σφονδύλους. Η μία του πλευρά φέρει ίχνος πρόσκρουσης βλήματος, κοντά 
στην άνω έδρα του, ενώ στην αντίθετη πλευρά κοντά στην κάτω έδρα του 
παρουσιάζει απώλεια υλικού σε εύρος πέντε ραβδώσεων.

Ο τελευταίος, τέταρτος σφόνδυλος των κιόνων της δυτικής πρόσοψης 
που διατηρείται στο έδαφος βρίσκεται στο βόρειο κλίτος της δυτικής αίθου-
σας. Αυτός ο σφόνδυλος με ΑΑΔ 15597 (Εικ. 35) παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 
απώλεια μάζας, δεδομένου ότι αυτή εκτείνεται σε όλο το ύψος του σφονδύ-
λου σε εύρος πέντε ραβδώσεων. Στην επιφάνεια θραύσης δεν διακρίνονται 
ίχνη φθοράς από πρόσκρου ση βλήματος και πιθανότατα αυτή να προκλήθη-
κε κατά την πτώση του σφονδύλου. Στη σωζόμενη επιφάνεια του σφονδύλου 
παρουσιάζονται φθορές από αποσαρ θρώσεις στις ακμές των ραβδώσεων και 
ίχνη διαφορικής διάβρωσης.

Μολονότι υπήρχαν δυσκολίες, μετρήθηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρί-
βεια η διάμετρος των εδρών του και βρέθηκαν οι εξής τιμές: κάτω διάμετρος 
1.260 χιλ., άνω διάμετρος 1.217 χιλ., ενώ το ύψος του σφονδύλου βρέθηκε ίσο 
με 842 χιλ.

Οι μετρήσεις που έγιναν στην άνω έδρα των in situ έβδομων σφονδύλων 
των τεσσάρων κιόνων της δυτικής πρόσοψης έδωσαν τα παρακάτω αποτελέ-
σματα. Στον δεύτερο από βορρά κίονα (ΑΊ.Κ.2), η διάμετρος της άνω έδρας 
(στο βάθος αντιδια μετρικών ραβδώσεων) είναι ίση με 1.246 χιλ. (Εικ. 28). Στον 
επόμενο προς νότο κίονα (ΑΊ.Κ.3), η αντίστοιχη διάμετρος είναι ίση με 1.250 
χιλ. (Εικ. 29). Τέλος, στους κίονες ΑΊ.Κ.4 και ΑΊ.Κ.5 η διάμετρος του έβδομου 
σφονδύλου είναι ίση με 1.261 χιλ. και 1.260 χιλ. αντίστοιχα (Εικ. 30-31). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία οι τέσσερις σωζόμενοι σφόνδυλοι 
της δωρικής κιονοστοιχίας δεν ανήκουν όλοι στην ίδια σειρά. Πιο συγκεκρι-

Εικ. 34. Ο σφόνδυλος με ΑΑΔ 15596. Εικ. 35. Ο σφόνδυλος με ΑΑΔ 15597.
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μένα από τα μετρητικά στοιχεία προκύπτει ότι οι σφόνδυλοι με ΑΑΔ 15596 
και ΑΑΔ 15597 ανήκουν στην όγδοη σειρά, ενώ οι σφόνδυλοι με ΑΑΔ 15594 
και ΑΑΔ 15595 ανήκουν στην ένατη σειρά. Οι σφόνδυλοι της όγδοης σειράς, 
όπως προκύπτει από τη σύμπτωση των τιμών της διαμέτρου της κάτω έδρας 
τους με εκείνες της άνω έδρας των κατά χώραν έβδομων σφονδύλων, μπορούν 
να ανατοποθετηθούν στους κίονες ως εξής: o σφόνδυλος με ΑΑΔ 15596 στον 
κίονα ΑΊ.Κ.4 (στη θέση ΑΊ.Κ.4.8) και ο σφόνδυλος με ΑΑΔ 15597 στον κίονα 
ΑΊ.Κ.5 (στη θέση ΑΊ.Κ.5.8). 

Ο ένας από τους δύο σφονδύλους της ένατης σειράς με ΑΑΔ 15595, 
όπως προκύπτει πάντα από την σύμπτωση των τιμών της διαμέτρου των 
εδρών που έρχονται σε επαφή, μπορεί να τοποθετηθεί επάνω στον ΑΑΔ 
15596, αλλά και στον ΑΑΔ 15597.

Ο άλλος σφόνδυλος της ένατης σειράς φαίνεται ότι ανήκει σε έναν από τους 
κίονες ΑΊ.Κ.2 και ΑΊ.Κ.3, δηλαδή στους κίονες βορείως της κεντρικής διάβασης.

Για την τελική απόφαση της ταύτισης των σφονδύλων συνυπολογίσθηκαν 
όμως και τα υπόλοιπα κριτήρια, όπως το ύψος των κιόνων και των εξεταζόμε-
νων σφονδύλων, τα νεότερα λαξεύματα, αλλά και οι θέσεις και η μορφή των 
φθορών σε όλους τους σφονδύλους που εξετάσθηκαν (in situ και στο έδαφος).

Μεταξύ των κιόνων ΑΊ.Κ.4 και ΑΊ.Κ.5 υπάρχει διαφορά ύψους 2 εκ. πε-
ρίπου. Ο σφόνδυλος ΑΑΔ 15597 είναι χαμηλότερος του ΑΑΔ 15596 κατά 2,5 
εκ. Εάν ο ΑΑΔ 15597 τοποθετηθεί στον κίονα ΑΊ.Κ.5 (στη θέση ΑΊ.Κ.5.8) τότε 
η διαφορά του ύψους μεταξύ των δύο κιόνων αυξάνεται σε 4,5 εκ. Η απόδοση 
του σφονδύλου σε αυτή τη θέση προκύπτει από την τιμή της διαμέτρου, αλλά 
και από την μεγάλης έκτασης θραυσιγενή επιφάνειά του, την οποία ενδεχο-
μένως αρχικά προκάλεσε πρόσκρουση βλήματος. Εξάλλου, ίχνη πρόσκρουσης 
βλήματος διατηρούνται κοντά στην άνω έδρα του υποκείμενου σφονδύλου, 
ΑΊ.Κ.5.7. Αυτό είναι καθοριστικό και για την ταύτιση του υπερκείμενου σφον-
δύλου της ένατης σειράς, ΑΑΔ 15595, ο οποίος παρουσιάζει σημαντική διαφο-
ρά ύψους (περίπου 6 εκ.) με τον άλλο σφόνδυλο που εξετάσθηκε και βρέθηκε 
να ανήκει στην ίδια σειρά (ΑΑΔ 15594). Με βάση την ανάλυση αυτή ο σφόν-
δυλος ΑΑΔ 15595 θα μπορούσε να αποδοθεί στη θέση ΑΊ.Κ.5.9. 

Σχετικά με τον σφόνδυλο ΑΑΔ 15594 επισημαίνεται ότι η θέση του δεν 
μπορεί να αναγνωρισθεί με ακρίβεια από την τιμή της κάτω έδρας του, 
αφού δεν σώζεται ο υποκείμενος σφόνδυλος της σειράς 8. Ωστόσο, βάσει 
του ύψους του θα μπορούσε να αποδοθεί στον κίονα ΑΊ.Κ.2, ενώ βάσει των 
εξωτερικών του γνωρισμάτων στον κίονα ΑΊ.Κ.3 (στη θέση ΑΊ.Κ.3.9)10.

Σε ό,τι αφορά στον προσανατολισμό των ως άνω σφονδύλων επάνω 
στους κίονες που διαπιστώθηκε ότι ανήκουν, λήφθηκαν υπ’ όψιν στοιχεία 
όπως οι επιφάνειες θραύσης, τα ίχνη της πρόσκρουσης βλήματος, η διάβρω-
ση της επιφάνειας, όπως και τα μεταγενέστερα λαξεύματα. 

10. Βλ. σχετικά στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης.
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E. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΚΙΟΝΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας παρέχουν δυνατότητες ανα-
στήλωσης των κατακείμενων σφονδύλων της κιονοστοιχίας της δυτικής πρό-
σοψης του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων. Πιο συγκεκριμένα στον κίονα 
ΑΊ.Κ.5 στην όγδοη θέση (ΑΊ.Κ.5.8) τοποθετείται ο σφόνδυλος με ΑΑΔ 15597, 
αφού ταιριάζει στη διάμετρο με τον κατά χώραν σφόνδυλο ΑΊ.Κ.5.7. Ο σφόν-
δυλος ΑΑΔ 15597 προσανατολίζεται με την επιφάνεια που εμφανίζει τις 
περισσότερες φθορές στραμμένη προς τα δυτικά, δηλαδή προς το εξωτερικό. 
Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η πρόσκρουση του βλήματος κοντά στην 
άνω έδρα του υποκείμενου ΑΊ.Κ.5.7 πιθανότατα προξένησε βλάβη και στον 
εν λόγω σφόνδυλο και στη συνέχεια, κατά την καταβίβασή του από Τούρ-
κους, αυτός έχασε ένα τμήμα του όγκου του. 

Ο σφόνδυλος με ΑΑΔ 15596 που ανήκει επίσης στην όγδοη σειρά ανα-
στηλώνεται στον κίονα ΑΊ.Κ.4 στη θέση ΑΊ.Κ.4.8, αφού ταιριάζει στη διά-
μετρο με τον in situ ΑΊ.Κ.4.7. Σχετικά με τον προσανατολισμό του, αυτός 
αναγνωρίσθηκε από το ίχνος πρόσκρουσης βλήματος που εμφανίζει στη μία 
του πλευρά κοντά στην άνω έδρα του. Αυτή η πλευρά θα είναι στραμμένη 
προς τα δυτικά (το εξωτερικό της κιονοστοιχίας). 

Ο ένατος σφόνδυλος ΑΑΔ 15595 που ταιριάζει ως προς την τιμή της 
διαμέτρου και με τους δύο διαθέσιμους σφονδύλους της όγδοης σειράς μπο-
ρεί να αναστηλωθεί στον κίονα ΑΊ.Κ.5 και αυτό δικαιολογείται τόσο από 
το ζήτημα του ύψους που αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο όσο και 
από τα εξωτερικά του γνωρίσματα. Επιπλέον, ένα στοιχείο που συνδέει τους 
σφονδύλους ΑΑΔ 15595 και ΑΑΔ 15597 με τον κίονα ΑΊ.Κ.5 είναι η χαρα-
κτηριστικής μορφής φθορά που παρουσιάζουν στη μία τους πλευρά, τόσο οι 
δύο σφόνδυλοι όσο και οι in situ ανώτεροι σφόνδυλοι του εν λόγω κίονα. Ο 
προσανατο λισμός του σφονδύλου ΑΑΔ 15597 θα καθορισθεί κυρίως από τις 
βλάβες της επιφάνειάς του.

Ο δεύτερος σφόνδυλος της ένατης σειράς (ΑΑΔ 15594) δεν ταιριάζει 
στη διάμετρο με κανένα από τους διαθέσιμους όγδοους. Κατά συνέπεια, 
δύναται να αναστηλωθεί σε δύο θέσεις, τόσο στον κίονα ΑΊ.Κ.2, στη θέση 
ΑΊ.Κ.2.9 όσο και στον κίονα ΑΊ.Κ.3 στη θέση ΑΊ.Κ.3.9. Τελικά η επιλογή 
της θέσης έγινε με βασικό κριτήριο το μεταγενέστερο λάξευμα, που όπως 
αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο ο εν λόγω σφόνδυλος παρουσιάζει 
εντός μιας ράβδωσής του (Εικ. 32). Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι βάσει 
του κριτηρίου του ύψους ο σφόνδυλος με ΑΑΔ 15594 θα μπορούσε να τοπο-
θετηθεί στη θέση ΑΊ.Κ.2.9, διότι ο κίονας ΑΊ.Κ.2 εμφανίζει το μεγαλύτερο 
ύψος από τους υπόλοιπους τέσσερις κίονες και είναι κατά περίπου 6 εκ. 
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ψηλότερος του παρακείμενου προς νότο ΑΊ.Κ.3, ενώ ο εν λόγω σφόνδυλος 
είναι ο χαμηλότερος από τους διαθέσιμους της ένατης σειράς. Εντούτοις, η 
καλύτερη παρατήρηση του μεταγενέστερου λαξεύματος και η διαπίστωση 
ότι παρόμοιας μορφής λαξεύματα παρουσιάζουν οι σφόνδυλοι της ένατης 
σειράς των ιωνικών κιόνων της δυτικής αίθουσας οδήγησαν στο συμπέρασμα 
ότι η θέση του σφονδύλου είναι η ΑΊ.Κ.3.9, δηλαδή στον κίονα εκείνο που 
βρίσκεται απέναντι από την βόρεια κιονοστοιχία της δυτικής αίθουσας και 
ο προσανατολισμός του καθορίζεται από τη θέση του εν λόγω λαξεύματος. 
Ο σφόνδυλος θα τοποθετηθεί στον κίονα με τη ράβδωση όπου παρατηρείται 
το λάξευμα να κοιτάζει προς το εσωτερικό, δηλαδή απέναντι από τον ιωνικό 
κίονα. Φαίνεται ότι οι οπές των λαξευμάτων αυτών χρησίμευαν για τη στή-
ριξη μικρών ξύλινων δοκαριών που κάποια χρονική στιγμή τοποθετήθηκαν 
στο ύψος αυτό για να συνδέσουν τους κίονες μεταξύ τους11. Η παραπάνω 
παρατήρηση επιβεβαιώνει την ταύτιση του άλλου ένατου σφονδύλου με ΑΑΔ 
15595 ως ανήκοντα στον κίονα ΑΊ.Κ.5. Εκτός των δεδομένων που ήδη πε-
ριγράφηκαν, δεν παρατηρείται στον εν λόγω σφόνδυλο λάξευμα ανάλογης 
μορφής με εκείνο του σφονδύλου ΑΑΔ 15594 το οποίο αποτελεί αδιάψευστο 
στοιχείο συσχετισμού των σφονδύλων της δωρικής κιονοστοιχίας με τους 
σφονδύλους των ιωνικών κιόνων της δυτικής αίθουσας. Για την αναστήλωση 
του ΑΑΔ 15594 στη θέση ΑΊ.Κ.3.9 απαραίτητη κρίνεται η ανακατασκευή 
ενός σφονδύλου της όγδοης σειράς από νέο μάρμαρο.

11. Παρόμοιας μορφής λαξεύματα παρατηρούνται και στον θυραίο τοίχο, σε λίθους που βρίσκονται 
απέναντι από τους κίονες ΑΊ.ΚΊ.3 και ΑΊ.ΚΊ.6 και σε ύψος που αντιστοιχεί στον ένατο σφόνδυλο αυ-
τών. Πιο συγκεκριμένα τα λαξεύματα εντοπίζονται στο βόρειο άκρο του υπερθύρου της δεύτερης από 
βορρά θύρας και στο νότιο άκρο του υπερθύρου της τέταρτης από βορρά θύρας του θυραίου τοίχου. 
Η χρησιμότητα αυτών των λαξευμάτων απαιτεί οπωσδήποτε εκτενέστερη διερεύνηση.
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ΣΤ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ανά χείρας μελέτη καταλήγει στη διατύπωση της πιο κάτω πρότασης. 
Εξαιτίας της σοβαρότητας των προβλημάτων στη ΒΔ γωνία του κεντρικού 
κτηρίου, όπως αυτά παρουσιάσθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο, προτείνεται η 
αποσυναρμολόγηση του κιονοκράνου ΑΊ.ΚΚ.1 και των λίθων επιστυλίου 
ΑΊ.Β.Ε.2, ΑΊ.Β.ΕΕΣ.2 και ΑΊ.Β.ΕΑΘ.2 και η δομική τους αποκατάσταση στο 
έδαφος, ύστερα από εμπεριστατωμένη μελέτη σε συνεργασία με πολιτικό 
μηχανικό. Κατά τις εργασίες αποκατάστασης του κιονο κράνου κρίνεται απα-
ραίτητη η απομάκρυνση του οξειδωμένου αρχαίου συνδέσμου ενίσχυσης και 
η αντικατάστασή του με όμοιο από τιτάνιο. Σχετικά με τον μεσαίο σύνδεσμο 
που διατηρείται στη θέση του, εάν δεν συντρέχουν λόγοι αντικατάστασής 
του αυτός θα παραμείνει ως έχει. Επίσης, απαραίτητο θεωρείται μικρό συ-
μπλήρωμα από νέο μάρμαρο στην ανατολική πλευρά του άβακα του εν λόγω 
κιονοκράνου, το οποίο θα διαμορφώνει το ανατολικό άκρο του τόρμου του 
βόρειου συνδέσμου. Αντίθετα, δεν θεωρείται αναγκαία η συμπλήρωση με νέο 
μάρμαρο της ΝΔ γωνίας του κιονοκράνου δεδομένου ότι δεν υπεισέρχονται 
στατικοί λόγοι για την επέμβαση αυτή. Επιπλέον, είναι επιθυμητό να παρα-
μείνει ορατό στη δυτική όψη των Προπυλαίων το ίχνος της πρόσκρουσης του 
βλήματος, ως σημαντικό και αδιάψευστο ιστορικό τεκμήριο. Γίνεται σαφές 
ότι για την καταβίβαση του κιονοκράνου ΑΊ.ΚΚ.1 και των λίθων επιστυλίου 
ΑΊ.Β.Ε.2, ΑΊ.Β.ΕΕΣ.2 και ΑΊ.Β.ΕΑΘ.2, θα χρειασθεί να αποσυναρ μολογηθούν 
τα υπερκείμενά τους αρχιτεκτονικά μέλη. Πιο συγκεκριμένα χρειάζεται να 
αποσυναρμολογηθούν τα πιο κάτω αρχιτεκτονικά μέλη (Εικ. 6-7, 36):

•	ο εξωτερικός λίθος του ΒΔ επιστυλίου ΑΊ.ΒΔ.Ε., 

•	ο εξωτερικός λίθος του βόρειου επιστυλίου ΑΊ.Β.Ε.2, 

•	ο λίθος πλήρωσης του βόρειου επιστυλίου ΑΊ.Β.ΕΕΣ.2, 

•	το αντίθημα του βόρειου επιστυλίου ΑΊ.Β.ΕΑΘ.2, 

•	ο λίθος ζωφόρου ΑΊ.ΒΑ.ΤΡ, 

•	ο λίθος ζωφόρου ΑΊ.Β.Ζ.1 (άνω λίθος), 

•	ο λίθος ζωφόρου ΑΊ.Β.Ζ.1 (κάτω λίθος), 

•	ο λίθος ζωφόρου ΑΊ.Β.Ζ.2, 

•	ο λίθος ζωφόρου ΑΊ.Β.ΖΑΘ.2, 

•	ο λίθος θράνου ΑΊ.Β.ΘΡ.3.
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Εικ. 37. Κεντρικό κτήριο, βόρεια όψη του βόρειου τοίχου μετά την ανατοποθέτηση των 
11 αρχιτεκτονικών μελών της ΒΔ γωνίας και των 4 μελών στο δυτικό άκρο του τοίχου. 
Το λευκό υποδεικνύει το νέο μάρμαρο. Σχεδιαστικό υπόβαθρο: Τ. Τανούλας. Ψηφιακή 
επεξεργασία: Μ. Τουφεκλής.

Εικ. 36. Κεντρικό κτήριο, βόρεια όψη του βόρειου τοίχου μετά την αποσυναρμολόγηση των 
11 αρχιτεκτονικών μελών της ΒΔ γωνίας. Σχέδιο: Τ. Τανούλας.
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Σε αυτά τα αρχιτεκτονικά μέλη θα εντοπισθούν οι εργασίες δομικής απο-
κατάστασης και συντήρησης της επιφάνειας, ενώ δεν προβλέπεται η κατα-
σκευή νέου συμπλη ρώματος για κάποιο από αυτά. Τα αρχιτεκτονικά μέλη στη 
συνέχεια θα ανατοπο θετηθούν στις αρχικές τους θέσεις και θα αποκατασταθεί 
κατά το δυνατόν η συνά φειά τους, η οποία είχε απολεσθεί εξαιτίας των μετα-
τοπίσεων που περιγρά φηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. Επίσης με την τοποθέτηση 
των συνδετήριων στοιχείων τιτανίου στις αρχικές οριζόντιες και κατακόρυφες 
θέσεις, όπου αυτό είναι δυνατό, θα βελτιωθεί η συνοχή των λίθων με στόχο την 
καλύτερη συμπεριφορά τους στο μέλλον έναντι των οριζόντιων ωθήσεων.

Συνδετήρια στοιχεία τιτανίου μπορούν επίσης να τοποθετηθούν και 
μεταξύ των λίθων θράνου του βόρειου τοίχου του κεντρικού κτηρίου οι 
οποίοι φαίνεται ότι παραμένουν ασύνδετοι. Συγκεκριμένα, εκτός από τον 
σύνδεσμο μεταξύ του ΑΊ.Β.ΘΡ.3 που θα αποσυναρμολογηθεί και του πα-
ρακείμενου του προς τα ανατολικά λίθου ΑΊ.Β.ΘΡ.4, συνδετήρια στοιχεία 
μπορούν να τοποθετηθούν και μεταξύ των λίθων ΑΊ.Β.ΘΡ.4 και ΑΊ.Β.ΘΡ.5, 
ΑΊ.Β.ΘΡ.5 και ΑΊ.Β.ΘΡ.612, όπως και μεταξύ των ΑΊ.Β.ΘΡ.6 και ΑΊ.Β.ΘΡ.7.

Στη συνοχή των μελών της ΒΔ γωνίας του κεντρικού κτηρίου κρίνεται 
ότι μπορεί να συμβάλει και η ανατοποθέτηση λίθων του δόμου 19 και 20 
του δυτικού άκρου του βόρειου τοίχου οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των διά-
σπαρτων μελών που ανήκουν στα Προπύλαια. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται 
για τον πρώτο από τα δυτικά λίθο του δόμου 20 με ΑΑΔ 5957 (Κ.Β.20.1), 
τον οποίο ο Μπαλάνος είχε αναστηλώσει δίπλα στους λίθους του δόμου 
19, έναν ακόμη λίθο του ίδιου δόμου με ΑΑΔ 5205 και έναν λίθο του υπο-
κείμενου δόμου 19 με ΑΑΔ 5223. Ο ΑΑΔ 5223 αποτελεί το ήμισυ περίπου 
μιας λιθοπλίνθου που έχει σπάσει στη θέση του τόρμου γόμφωσής της με 
τον υπερκείμενο λίθο. Επισημαίνεται ότι μεταξύ των ως άνω λίθων υπάρχει 
συμφωνία ως προς τη θέση και το βάθος των τόρμων των οριζόντιων και 
κατακόρυφων συνδέσεών τους. Ως εκ τούτου οι ως άνω λίθοι θα μπορούσαν 
να ανατοποθετηθούν στον τοίχο στις θέσεις Κ.Β.20.1, Κ.Β.20.2 και Κ.Β.19.2. 
Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την έδραση των Κ.Β.20.1 και Κ.Β.20.2 
είναι η τοποθέτηση του πρώτου από δυτικά λίθου του δόμου 19 που δεν 
υπάρχει μεταξύ των διάσπαρτων μελών. Η λιθόπλινθος Κ.Β.19.1 έχει το γνώ-
ρισμα να είναι κατά το ήμισυ μεγαλύτερη σε μήκος μιας τυπικής λιθοπλίνθου 
των τοίχων των Προπυλαίων, γνώρισμα που παρουσιάζει επίσης και η αντί-
στοιχη λιθόπλινθος του δόμου 1713. Για την αναστήλωση των μελών Κ.Β.20.1 

12. Οι τόρμοι αυτοί είναι καλυμμένοι με τσιμεντοκονίαμα της επέμβασης κατά την οποία σφρα-
γίστηκαν οι αρμοί των υπολοίπων μελών. 
13. Για το εν λόγω γνώρισμα της λιθοπλίνθου Κ.Β.19.1 η ανά χείρας μελέτη βασίστηκε στα μέχρι 
τη σύνταξή της διαθέσιμα στοιχεία, όπως επίσης και στις γραφικές αποκαταστάσεις του μνημείου 
που περιέχονται στο Τανούλας 1997, σχ.3, καθώς και στο Dinsmoor – Dinsmoor 2004, pl. VIII. 
Έπειτα από τις πρώτες εργασίες στην περιοχή επέμβασης αποκαλύφθηκε τόρμος γόμφου στην 
άνω έδρα του υποκείμενου λίθου ΑΊ.Β.ΘΡ.3, εύρημα που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο Κ.Β.19.1 
είχε μήκος 0,63 μ., δηλαδή μικρότερο μιας τυπικής λιθοπλίνθου των Προπυλαίων.
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και Κ.Β.20.2 απαραίτητη είναι η ανακατασκευή από νέο μάρμαρο του μέ-
λους Κ.Β.19.1. Επίσης για την αποκατάσταση της μεταξύ τους συνάφειας 
αναγκαίο κρίνεται μικρό μαρμάρινο ένθεμα στη δυτική επιφάνεια ώσης του 
μέλους Κ.Β.20.2. Σχετικά με τη συμπλήρωση του λίθου Κ.Β.19.2 ούτως ώστε 
αυτός να αποκτήσει το αρχικό του μήκος, κρίνεται απαραίτητη αφενός για 
την ασφαλή γόμφωση του υπερκείμενου μέλους Κ.Β.20.2, αφετέρου για την 
εξασφάλιση της μελλοντικής δυνατότητας επέκτασης της αναστήλωσης των 
λίθων του βόρειου τοίχου (Εικ. 37).

Η αναστήλωση των τεσσάρων σφονδύλων της δωρικής κιονοστοιχίας της 
δυτικής πρόσοψης απαιτεί την ανακατασκευή από νέο μάρμαρο του σφονδύ-
λου ΑΊ.Κ.3.8. Επάνω σε αυτόν τοποθετείται ο ΑΑΔ 15594 (ΑΊ.Κ.3.9). Επίσης 
για την ασφαλή έδραση του ΑΑΔ 15595 επάνω στον ΑΑΔ 15597 στις θέσεις 
ΑΊ.Κ.5.9 και ΑΊ.Κ.5.8 αντίστοιχα απαιτείται η συμπλήρωση του ΑΑΔ 15597 
κατά το 1/3 του συνολικού όγκου του. Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα ο 
σφόνδυλος ΑΑΔ 15596 τοποθετείται στη θέση ΑΊ.Κ.4.8 (Εικ. 38).

Εικ. 38. Κεντρικό κτήριο, η δυτική πρόσοψη μετά την ανατοποθέτηση των 11 αρχιτεκτονικών 
μελών της ΒΔ γωνίας και των 5 σφονδύλων της κιονοστοιχίας. Το λευκό υποδεικνύει το νέο 
μάρμαρο. Σχεδιαστικό υπόβαθρο: Τ. Τανούλας. Ψηφιακή επεξεργασία: Μ. Τουφεκλής.
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Ανακεφαλαιώνοντας οφείλουμε να αναφέρουμε τα παρακάτω. Η σω-
στικού χαρακτήρα επέμβαση στη ΒΔ γωνία του κεντρικού κτηρίου κρίνεται 
άμεσης ανάγκης και είναι σαφές ότι η εφαρμογή της δεν εξαρτάται από την 
αξιοποίηση του υπάρχοντος αυθεντικού υλικού τόσο της κιονοστοιχίας όσο 
και του βόρειου τοίχου. Η συμπλήρωση της μελέτης επέμβασης στη ΒΔ γωνία 
με δύο επιπλέον προτάσεις οι οποίες σαφώς αποσκοπούν στη διασφάλιση 
και καλύτερη διατήρηση του αρχαίου υλικού, έγινε πρωτίστως με βάση την 
επιθυμία να βελτιωθεί η εικόνα του μνημείου και να αυξηθεί η εποπτεία 
και η διδακτική του αξία. Το αισθητικό αίτημα στις προτάσεις αυτές έχει 
επομένως κυρίαρχο ρόλο. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι και σε αυτές τις 
προτάσεις, ειδικότερα της κιονοστοιχίας δεν λήφθηκε υπ’ όψιν ή υποβαθμί-
στηκε το ιστορικό αίτημα, δηλαδή η απαίτηση της διατήρησης της εικόνας 
του μνημείου έτσι όπως ο χρόνος μας την παρέδωσε. Η εικόνα της δυτικής 
πρόσοψης του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων, εδώ και δύο αιώνες έχει 
παγιωθεί στις συνειδήσεις μας με την συγκεκριμένη μορφή και είναι απολύ-
τως αναμενόμενη η δυσκολία της αποδοχής της αλλοίωσής της. Το μνημείο 
όμως δεν συγκεντρώνει μόνο την αξία του τεκμηρίου, αντιπροσωπεύει στην 
αντίληψή μας το έργο στο οποίο η καλλιτεχνική αξία έχει πάντα την υπερο-
χή. Επισημαίνεται ότι κάθε πρόταση αποκατάστασης στόχο έχει αυτή την 
αξία να σέβεται και να αναδεικνύει.

Στην περίπτωση των επεμβάσεων στα μνημεία της Ακρόπολης των Αθη-
νών η δημιουργικότητα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους είτε αυτές αφο-
ρούν στη συντήρηση της επιφάνειας του μαρμάρου, είτε προφανώς στην 
αναγκαία συμπλήρωση της μορφής των φθαρμένων αρχιτεκτονικών μελών. Η 
κριτική στάση απέναντι σε αυτή τη δημιουργικότητα θεωρείται πάντα απα-
ραίτητη έτσι, ώστε η καλλιτεχνική αξία του μνημείου να διατηρεί ακέραια 
την αδιαφιλονίκητη υπεροχή της. 
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Ζ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Το ικρίωμα για τις εργασίες στη ΒΔ γωνία και τον βόρειο τοίχο του κεντρικού 
κτηρίου θα πρέπει να διαταχθεί κατά μήκος του τοίχου με πύργους εκατέρω-
θεν αυτού. Αυτό θα πρέπει να εκτείνεται περίπου από τον μεσαίο κίονα της 
βόρειας ιωνικής κιονοστοιχίας έως τους κίονες της δωρικής κιονοστοιχίας. 
Επάνω σε αυτό το ικρίωμα θα εγκατασταθεί γερανογέφυρα με κατεύθυνση 
ανατολή-δύση, η οποία θα πρέπει να έχει το απαραίτητο άνοιγμα ώστε να 
εξυπηρετήσει τις εργασίες αποσυναρ μολόγησης και αναστήλωσης των με-
λών της ΒΔ γωνίας και του δυτικού άκρου του βόρειου τοίχου. Τα μέλη θα 
καταβιβάζονται βορείως του βόρειου τοίχου στην ήδη διαμορφωμένη υποδο-
μή του εργοταξίου των Προπυλαίων και θα μεταφέρονται με το περονοφόρο 
στο εργαστήριο για τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασής τους. Είναι 
φανερό ότι για το έργο αυτό δεν απαιτούνται πρόσθετες εργασίες υποδομής 
στο εργοτάξιο, δεδομένου ότι οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις επαρκούν για 
την υποστήριξή του. 

Σχετικά με την αναστήλωση των συνολικά πέντε σφονδύλων –των τριών 
στους δύο κίονες νοτίως της κεντρικής διάβασης ΑΊ.Κ.4 και ΑΊ.Κ.5 και των 
δύο στον κίονα ΑΊ.Κ.3 βορείως αυτής– οι εργασίες προβλέπεται να γίνουν 
με την ελάχιστη οπτική επιβάρυνση για το μνημείο. Οι σφόνδυλοι θα μετα-
φερθούν από την περιοχή όπου βρίσκονται εντός της δυτικής αίθουσας στο 
εργοτάξιο μέσω της γερανογέφυρας του ικριώματος που θα εγκατασταθεί 
κατά μήκος του βόρειου τοίχου. Μετά την αποκατάστασή τους θα ανατοπο-
θετηθούν στις θέσεις τους με τη χρήση ανυψωτικού συστήματος επί μονής 
σταθερής τροχιάς (τύπου Λ). 
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Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σύμφωνα με την ανά χείρας μελέτη προβλέπεται να αποσυναρμολογηθούν 
από το μνημείο συνολικά 11 αρχιτεκτονικά μέλη και στη συνέχεια να ανατοπο-
θετηθούν στο σύνολο 20, συνολικού βάρους 50 τόνων (βαρύτερα αρχιτεκτονικά 
μέλη οι λίθοι επιστυλίου ΑΊ.Β.Ε.2 και ΑΊ.Β.ΕΕΣ.2, βάρους περίπου 5 τόνων). 
Από τα 20 συνολικά μέλη που θα αναστηλωθούν τα 2 θα κατασκευασθούν από 
νέο μάρμαρο, ενώ τα μαρμάρινα ενθέματα δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4. 
Σημειώνεται ότι το υλικό που θα αναστηλωθεί επάνω στο μνημείο θα αποτε-
λείται κατά 10% από νέο μάρμαρο και κατά 90% από αρχαίο μάρμαρο.

Για τα 7 μέλη που ήδη βρίσκονται στο έδαφος οι εργασίες αποκατά-
στασης και συντήρησης της επιφάνειας μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα μέσα 
στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι αυτά απαιτούν και τον με-
γαλύτερο όγκο εργασίας από πλευράς κατασκευής νέων συμπληρωμάτων. 
Παράλληλα, μπορεί να ξεκινήσει και η κατασκευή των δύο μελών εξ’ ολο-
κλήρου από νέο μάρμαρο. Στη συνέχεια, όταν θα ολοκληρωθεί η αποσυναρ-
μολόγηση από το μνημείο των υπόλοιπων 11 μελών οι εργασίες εδάφους θα 
επικεντρωθούν στη δομική αποκατάσταση του κιονοκράνου ΑΊ.ΚΚ.1 και των 
λίθων του επιστυλίου ΑΊ.Β.Ε.2, όπως επίσης και στις απαραίτητες εργασίες 
συντήρησης της επιφάνειάς τους. Υπολογίζεται ότι αυτές οι εργασίες θα 
απασχολήσουν ένα ολιγομελές συνεργείο αποξηλώσεων-ανατοποθετήσεων, 
ένα συνεργείο συγκολλήσεων και 5 μαρμαροτεχνίτες για τις εργασίες κατα-
σκευής νέων συμπληρωμάτων και κατεργασίας της επιφάνειάς τους.

Η συνολική διάρκεια των ως άνω εργασιών δεν προβλέπεται να ξεπεράσει 
τους 14 μήνες, όπως φαίνεται αναλυτικά στο πινάκιο που ακολουθεί (Εικ. 39).

Εικ. 39. Χρονοδιάγραμμα έργου.
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STUDY FOR THE RESTORATION  
OF THE NW CORNER OF THE CENTRAL BUILDING 
AND THE WEST FAÇADE OF THE PROPYLAIA 

Konstantinos Karanasos
DR ARCHITECT,  NTUA 

SUMMARY

The west façade of the central building of the Propylaia, which consists of six 
Doric columns with entablature and pediment, precisely the same as the corre-
sponding façade of the six-column portico at the east, has remained for the past 
two centuries with only the two corner columns complete. The remaining four 
columns are preserved to the height of the seventh drum. Since it was more 
exposed to attacks, this façade of the monumental entrance to the Acropolis 
bore more traces of the various sieges of would-be conquerors of the Acropolis 
fortress. The west façade suffered more from the results of alterations related to 
the fortification of that part of the rock against each and every invader. 

The structural problems in the NW corner of the central building have 
been caused by both indigenous and exterior factors. In this case, both by 
the activities of man himself (explosions, sieges) and by the action of natural 
phenomena and evident imperfections in the very material, the marble itself. 

The purpose of the present study is to resolve the structural problems of 
the capital of the NW column and of the overlying members of the entabla-
ture of the west end of the Propylaia north wall. At the same time, we seek 
to utilise the authentic column drums which are scattered on the ground by 
resetting them in the colonnade of the west façade. 

The capital of the NW column has severe structural problems that endan-
ger the stability of the entire NW corner of the central building. It should be 
noted that from the moment of its quarrying, the particular mass of marble 
used for the column capital had a dangerous inner default (κομμός), a problem 
that was resolved when the building was constructed by placing three clamps 
in a suitable, invisible position. Of the three ancient clamps, two are preserved 
in their places, the one in the middle and the one to the north. The east part 
of the north clamp shows significant traces of oxidation.

KONSTANTINOS KARANASOS
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The static-structural problems of the column capital can be summarised 
as follows:

•	the break that runs through the east part of the column capital is open 
through out. This probably represents the development of the inner default as a 
result of forced displacement in the past but mainly because the ancient clamps 
intended to strengthen the marble functioned insuffiently. 

•	the crack in the middle of the upper seat of the abacus, running north 
-south, was caused by the oxidation of a dowel in the filling stone in the NW 
architrave of the west façade. It too is considered to be problematic. 

•	further oxidation of the north clamp introduces the risk of new breaks in 
the marble. 

•	the column capital has in addition a large broken surface covering all of its 
west and north part and in the broken area there is a trace of breakage by can-
nonade. There is a significant westward displacement of the capital in relation 
to the uppermost drum, which exceeds 2 cm. 

Structural damage is evident also in the blocks overlying the column 
capital.

There are cracks near the seating on the column capital in the outer block 
and in the backing block of the architrave of the north façade. In addition 
large cracks and loss of material are evident in members of the frieze. 

The necessity for intervention at the column capital so as to improve its 
bearing capacity was considered unavoidable since it was judged that whatever 
the cause of stress (kinetic-static), it is very probable that these cracks will de-
velop further in the immediate future, especially the one that penetrates its east-
ern part. This would mean that a large fragment would detach from the capital 
with the result that the blocks of the overlying north architrave would lose a 
significant part of the seating surface of their west edge. It is considered impera-
tive as well to replace the ancient oxidised clamp and to deal with the problems 
presented by the two blocks of the west architrave of the north façade. 

The present study proposes the structural restoration of the above mem-
bers and the addition of a small new filling in the eastern part of the column 
capital. On the basis of the research that has been conducted, it is considered 
that these interventions should be carried out on the ground. The proposal 
therefore calls for the dismantling of ten architectural members in addition to 
the column capital, which are to be restored as necessary and undergo sur-
face conservation. They are then to be reset in their original positions so as 
to regain the best possible affinity. It is considered that resetting the blocks of 
courses 19 and 20 will contribute to the cohesion of the members of the NW 
corner. The above mentioned blocks will occupy positions Κ.Β.19.2, Κ.Β.20.1 
and Κ.Β.20.2. In order to restore them, one block, namely the one that will 
occupy position K.B.19.1, has to be reconstructed in new marble.
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In the present study it is also proposed to set again in place the four best 
preserved column drums from the colonnade of the west façade of the cen-
tral building that were among the scattered members. The research that was 
carried out succeeded in locating their original position. These comprise the 
column drums ΑΊ.Κ.3.9, ΑΊ.Κ.4.8, ΑΊ.Κ.5.8 and ΑΊ.Κ.5.9. In order to carry 
out the anastelosis of these members, column drum ΑΊ.Κ.3.8 has be made of 
new marble and column drum ΑΊ.Κ.5.8 has to be filled in. 

The completion of the study for intervention on the NW corner with two 
further proposals for the incorporation of authentic material into the structural 
fabric of the building was made in order to better protect the material itself, 
but also to improve the visual impression of the monument and increase its 
didactic value. 
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ΔΟΜΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΔ ΓΩΝΙΑΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από την εξάστυλη δυτική όψη των Προπυλαίων σώζονται in situ πλήρης ο 
πρώτος από βορρά κίονας με τμήμα του θριγκού που τον συνδέει με τον βό-
ρειο τοίχο του κεντρικού κτηρίου, οι τέσσερις επόμενοι προς νότο κίονες έως 
το ύψος των επτά πρώτων σφονδύλων τους καθώς και πλήρης ο έκτος κίονας 
με τμήμα του θριγκού που τον συνδέει με τον νότιο τοίχο του κεντρικού κτη-
ρίου του μνημείου (Εικ. 1). 

Η περιοχή της ΒΔ γωνίας της δυτικής πρόσοψης παρουσιάζει δομικά 
προβλήματα τα οποία είχαν ήδη επισημανθεί στη Μελέτη Αποκαταστάσεως 
των Προπυλαίων1. Tα προβλήματα που είχαν εντοπισθεί ήταν η μετακίνηση 
της περιοχής προς τα δυτικά, οι λεπτές –τότε– ρωγμές στο κιονόκρανο του 
ΒΔ κίονα και στο επίκρανο της παραστάδας του βόρειου τοίχου και οι έντο-
νες ρηγματώσεις της μεσαίας τριγλύφου του θριγκού. Ωστόσο, μετά την πρό-
σφατη αποκόλληση θραύσματος μαρμάρου από το κιονόκρανο του ΒΔ κίονα, 
η περιοχή εξετάσθηκε εκ νέου και διαπιστώθηκαν σοβαρές δομικές βλάβες 
στο κιονόκρανο, ιδιαίτερα στο ανατολικό του τμήμα, όπου εδράζονται τα 
επιστύλια του θριγκού της βόρειας πλευράς (Εικ. 2). Ρήγματα επίσης εμφα-
νίζουν οι δύο από τους τρεις λίθους του επιστυλίου. Οι πρώτες παρατηρήσεις 
για τα δομικά προβλήματα της περιοχής επισημαίνονται τον Σεπτέμβριο 
του 2011 σε σχετική έκθεση προς την ΕΣΜΑ από τον πολιτικό μηχανικό του 
Έργου Αποκατάστασης των Προπυλαίων, Β. Παπαβασιλείου2. Τον Οκτώβριο 
του 2011, η ΥΣΜΑ προέβη στην υποστύλωση των τριών επιστυλίων προκειμέ-
νου να μειωθεί η επιβάρυνση του κιονοκράνου από τα φορτία τους. 

Στη «Μελέτη αποκατάστασης της ΒΔ γωνίας του κεντρικού κτηρίου των 
Προπυλαίων» που εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα Κ. Καρανάσο3, παρουσιά-
ζονται αναλυτικά οι οικοδομικές περιπέτειες της περιοχής αυτής του μνη-
μείου, καθώς και η κατάσταση διατήρησης των αρχιτεκτονικών μελών. Στη 
μελέτη προτείνεται η αποσυναρμολόγηση και αποκατάσταση ένδεκα συνολικά 
αρχιτεκτο νικών μελών, δηλαδή του κιονοκράνου της ΒΔ γωνίας, τριών λίθων του 
επιστυλίου της βόρειας πλευράς και ενός τμήματος επιστυλίου της ΒΔ γωνίας, 
πέντε λίθων της υπερκείμενης ζωφόρου και ενός λίθου θράνου. Προτείνεται 
επίσης, κατά την ανατοποθέτηση των μελών αυτών, η αναστήλωση στο δυτικό 
άκρο του βόρειου τοίχου τριών αρχαίων λιθοπλίνθων, των οποίων η αρχική θέση 
στο μνημείο έχει αναγνωρισθεί, καθώς και ενός λίθου κατασκευασμένου εξ ολο-
κλήρου από νέο μάρμαρο. Στη μελέτη του Κ. Καρανάσου εξετάζεται, επίσης, η 
κατάσταση διατήρησης των κιόνων της δυτικής όψης του μνημείου και προτεί-
νεται η αναστήλωση σε αυτούς τεσσάρων αρχαίων σφονδύλων των οποίων έχει 

1. Τανούλας 1994, 75-76. Τανούλας – Ίωαννίδου 2002, 48.
2. Παπαβασιλείου 2011. 
3. Καρανάσος 2012.
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αναγνωρισθεί η αρχική θέση, καθώς και ενός ακόμα σφονδύλου από νέο μάρμα-
ρο. Η παρούσα έκθεση, στόχο έχει να εξετάσει τη δομική παθολογία της συγκε-
κριμένης περιοχής του μνημείου σε συνδυασμό με την προτεινόμενη επέμβαση. 

Εικ. 2. Η βορειοδυτική γωνία του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων από Ν. 

Εικ. 1. Η δυτική όψη των Προπυλαίων.
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Α. ΔΟΜΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Α.1. ΚΙΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ  
ΜΕ ΚΩΔ. ΑΙ.Κ.2, ΑΙ.Κ.3, ΑΙ.Κ.4 ΚΑΙ ΑΙ.Κ.5

Η κατάσταση των τεσσάρων κιόνων της δυτικής πρόσοψης με κωδ. ΑΊ.Κ.2, 
ΑΊ.Κ.3, ΑΊ.Κ.4 και ΑΊ.Κ.5 είναι σε γενικές γραμμές καλή. Οι μικρές μετατο-
πίσεις και στροφές που παρατηρούνται στους σφονδύλους τους, οφείλονται 
κυρίως στη μεγάλη έκρηξη του 1640, ενώ τα προβλήματα αποσάθρωσης στην 
επιφάνειά τους προέρχονται από την έκθεσή τους στην πυρκαγιά που ακο-
λούθησε την έκρηξη. Οι μικρές ρηγματώσεις στην άνω έδρα των ανώτερων 
σφονδύλων (Εικ. 3-4) που ξεκινούν από τις γωνίες των τόρμων των εμπολίων, 
ή από το μέσον της ράβδωσης, αποτελούν τυπικές αστοχίες που οφείλονται 
σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η μορφή του τόρμου, η γήρανση του υλικού 
και η καταπόνηση του υλικού από τη χρήση των εργαλείων λάξευσης και 
δεν προκαλούν ανησυχία για τη στατική επάρκεια των κιόνων, ακόμα και αν 
εξελιχθούν με τον χρόνο.

Η διατήρηση στο έδαφος τεσσάρων σφονδύλων που προέρχονται από 
τους εν λόγω κίονες της δυτικής όψης και των οποίων η αυθεντική θέση 
αναγνωρίσθηκε από τον Κ. Καρανάσο, παρέχει τη δυνατότητα αναστήλωσής 
τους στο μνημείο με τη συμπλήρωση ενός από αυτούς με νέο μάρμαρο και 
την κατασκευή ενός ακόμα σφονδύλου εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. Η 
αναστήλωση αυτή, που θα διασφα λίσει την καλύτερη διατήρηση των αρχαί-
ων μελών με την επανένταξή τους στην αυθεντική τους θέση, θα συμβάλει 
στη βελτίωση της εικόνας της δυτικής όψης του μνημείου. 

Εικ. 3. Άποψη από Β της άνω έδρας του 
κατά χώραν σφονδύλου ΑΙ.Κ.3.7. 

Εικ. 4. Άποψη από Ν της άνω έδρας του 
κατά χώραν σφονδύλου ΑΙ.Κ.4.7. 
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Α.2. ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 

Α.2.1. Κίονας βορειοδυτικής γωνίας (ΑΙ.Κ.1). Σοβαρές φθορές εμφα-
νίζονται στους ανώτερους σφονδύλους του κίονα καθώς αυτός επλήγη, όχι 
μόνον από τη μεγάλη έκρηξη του 1640, αλλά και από τις επιθέσεις που δέ-
χθηκε το μνημείο στα επόμενα χρόνια.

Ειδικότερα, οι σφόνδυλοι του ΒΔ κίονα εμφανίζουν στροφές και μικρές 
μετατοπίσεις της τάξεως του 1 cm, κυρίως προς νότο και προς δυσμάς. Η 
απώλεια μάζας στη δυτική πλευρά των ανώτερων σφονδύλων του κίονα (Εικ. 
5-6), έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της επιφάνειας έδρασής τους σε ποσοστό 
που δεν υπερβαίνει το 10%. Αν και η ικανότητα απόκρισης των κιόνων σε σει-
σμικά φορτία βελτιώνεται σημαντικά με τη διασφάλιση της πλήρους έδρασης 
των μελών τους και με την αποκατάσταση της πλήρους γεωμετρίας τους, δεν 
κρίνεται ωστόσο απαραίτητη η συμπλήρωση των επιφανειών έδρασης των 
σφονδύλων, καθώς η εναπομένουσα επιφάνεια επαρκεί για την ασφαλή έδρα-
ση των υπερκείμενων σφονδύλων και την μεταφορά των φορτίων.

Α.2.2. Κιονόκρανο βορειοδυτικής γωνίας (ΑΙ.ΚΚ.1). Το κιονόκρανο 
της ΒΔ γωνίας, αρχικού βάρους περίπου 4 τόνων, παρουσιάζει σημαντική με-
τακίνηση προς τα δυτικά ως προς τον ανώτερο σφόνδυλο του κίονα. Μεγάλο 
τμήμα του στη νοτιοδυτική πλευρά, με όγκο περίπου 15% του συνολικού 
όγκου του κιονοκράνου, έχει απολεσθεί εξαιτίας των κανονιοβολισμών που 
έπληξαν τη δυτική πρόσοψη του μνημείου (Εικ. 7). Το απομένον τμήμα, με 
βάρος περίπου 3,4 τόνων, παρουσιάζει σοβαρά δομικά προβλήματα. Ο μαρ-
μάρινος όγκος από τον οποίο κατασκευάσθηκε το κιονόκρανο παρουσίαζε 
γεωλογικό κομμό που διέτρεχε όλη την άνω επιφάνεια του άβακα του κιονο-
κράνου κατά τη διεύθυνση βορρά-νότου. Οι κατασκευαστές των Προπυλαίων 
αντιμετώπισαν το ελάττωμα αυτό ενισχύοντας τον μαρμάρινο όγκο με τρεις 
σιδερένιους συνδέσμους μορφής διπλού ταυ, τοποθετημένους σε εντορμίες 
στην άνω επιφάνεια του άβακα κάθετα προς τη διεύθυνση του ρήγματος. Οι 
σύνδεσμοι ήταν καλυμμένοι με χυτό μολύβι. 

Εικ. 5 Άποψη της δυτικής πλευράς του 
σφονδύλου ΑΙ.Κ.1.7. 

Εικ. 6. Άποψη της δυτικής πλευράς των 
σφονδύλων ΑΙ.Κ.1.10 και ΑΙ.Κ.1.9. 
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Εικ. 8. Άποψη από ΒΑ του κιονοκράνου ΑΙ.ΚΚ.1. Διακρίνεται το αποκαλυφθέν τμήμα του 
βόρειου συνδέ σμου ενίσχυσης. 

Εικ. 7. Άποψη της δυτικής πλευράς του κιονοκράνου ΑΙ.ΚΚ.1.

Εικ. 9. Άποψη της ανατολικής πλευράς του κιονοκράνου ΑΙ.ΚΚ.1. Διακρί νεται το ρήγμα 
στον εχίνο.
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Ο βόρειος σύνδεσμος διατηρείται στη θέση του. Το ανατολικό του τμήμα, 
που αποκαλύφθηκε μετά την αποκόλληση του θραύσματος, παρουσιάζει διό-
γκωση εξαιτίας διάβρωσης (Εικ. 8). Φαίνεται ότι η μετακίνηση από την έκρη-
ξη του 1640 προκάλεσε τη διάρρηξη της προστατευτικής στρώσης μολύβδου 
του αρχαίου συνδέσμου, την έκθεσή του σε διάβρωση, που σε συνδυασμό 
με την εξέλιξη του γεωλογικού κομμού, είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω 
ρηγμάτωση του κιονο κράνου. Το ρήγμα συνεχίζεται στο ανατολικό τμήμα του 
εχίνου μέχρι την ΝΑ γωνία του άβακα και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
ενός μεγάλου θραύσματος με βάρος που εκτιμάται σε 700 κιλά, το οποίο έχει 
σχεδόν αποκολληθεί από τον κύριο όγκο του κιονοκράνου (Εικ. 9, 12). 

Ο νοτιότερος από τους τρεις συνδέσμους έχει απολεσθεί, μαζί με το 
ΝΔ τμήμα του κιονοκράνου. Από τον μεσαίο σύνδεσμο διακρίνεται μόνον 
το άκρο του δυτικού σκέλους, με την προστατευτική κάλυψη του μολύβδου, 
διατηρούμενη σε καλή κατάσταση (Εικ. 10). Το υπόλοιπο τμήμα του καλύ-
πτεται από το υπερκείμενο επιστύλιο. 

Άλλο ρήγμα εμφανίζεται στην άνω έδρα του κιονοκράνου με κατεύθυν-
ση βορρά-νότο ως αποτέλεσμα της οξείδωσης του γόμφου του λίθου πλήρω-
σης του ΒΔ επιστυλίου της δυτικής όψης (ΑΊ.ΒΔ.ΕΕΣ) (Εικ. 11). 

Τα δομικά προβλήματα του κιονοκράνου θέτουν σε κίνδυνο την ευστάθεια 
του συνόλου της ΒΔ γωνίας. Στο ανατολικό του τμήμα και επάνω στο μεγάλο 
θραύσμα, που φαίνεται να έχει σχεδόν αποκολληθεί, εδράζονται τα επιστύλια 
της βόρειας πλευράς. Συγκεκριμένα, το δυτικό άκρο του νότιου λίθου (ΑΊ.Β.Ε.2) 
εδράζεται αποκλειστικά στο θραύσμα αυτό, ενώ οι άλλοι δύο λίθοι του επιστυ-
λίου (ΑΊ.Β.ΕΕΣ.2 και ΑΊ.Β.ΕΑΘ.2) εδράζονται στο θραύσμα και στον κύριο όγκο 
του κιονοκράνου. Ο οξειδωμένος σιδερένιος σύνδεσμος πρέπει οπωσδήποτε να 
απομακρυνθεί, καθώς όσο παραμένει εγκλωβισμένος συνεχίζεται η δράση του. 
Η απομάκρυνση του συνδέσμου και η δομική αποκατάστασή του αρχιτεκτονι-
κού μέλους μπορεί να γίνει μόνον μετά την αποσυναρμολόγησή του. Ο πολιτι-

Εικ. 11. Άποψη της άνω έδρας του άβακα 
του κιονοκράνου ΑΙ.ΚΚ.1. Διακρίνεται ο τόρ-
μος του νότιου συνδέσμου ενίσχυσης και το 
κατάλοιπο του γόμφου του λίθου ΑΙ.ΒΔ.ΕΕΣ. 

Εικ. 10. Το δυτικό σκέλος του μεσαίου 
συνδέσμου του κιονοκράνου ΑΙ.ΚΚ.1.
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κός μηχανικός Β. Παπαβασιλείου πραγματοποίησε στατική διερεύνηση, από την 
οποία αποδεικνύεται ότι η ικανότητα του κιονοκράνου να φέρει τα υπερκείμε-
να φορτία μπορεί να αποκατασταθεί μετά τη σύνδεση των θραυσμάτων του με 
οπλισμό τιτανίου. Οπωσδήποτε, ο τελικός στατικός υπολογισμός θα πραγματο-
ποιηθεί μετά την αποσυναρμολόγησή του, τη μελέτη της μορφής των ρηγμάτων 
και των ακριβών διαστάσεων των θραυσμάτων του. 

Σε ό,τι αφορά στο ελλείπον νοτιοδυτικό τμήμα του κιονοκράνου, ο Κ. 
Καρανάσος στη μελέτη του προτείνει να μη συμπληρωθεί με νέο μάρμαρο 
προκειμένου να διατηρηθεί το ιστορικό τεκμήριο της πρόσκρουσης βλήμα-
τος. Από στατικής πλευράς κρίνεται ότι δεν επιβάλλεται η συμπλήρωσή του 
–παρά το γεγονός της έκκεντρης μεταφοράς των φορτίων στον κίονα– καθώς 
στο τμήμα αυτό δεν εδράζονται υπερκείμενοι λίθοι. 

Α.2.3. Επιστύλια. Οι λίθοι του επιστυλίου που εδράζονται στο κιονόκρανο 
(ένα τμήμα του εξωτερικού λίθου του ΒΔ επιστυλίου και τρεις λίθοι του επι-

Εικ. 12. Σχεδιαστική απόδοση της διάρρηξης του κιονοκράνου: δύο όψεις του αρχιτεκτονικού 
μέλους. Ψηφιακή επεξεργασία: Β. Παπαβασιλείου.

Εικ. 13 Άποψη από Β τμήματος της κάτω 
έδρας του λίθου επιστυλίου ΑΙ.Β.Ε.2. Δια-
κρίνεται το ρήγμα σε όλο το πλάτος της 
έδρας.

Εικ. 14 Άποψη από Ν τμήματος της κάτω 
έδρας του λίθου επιστυλίου ΑΙ.Β.ΕΑΘ.2. Δι-
ακρίνεται το ρήγμα κοντά στην έδραση του 
λίθου στο ΑΙ.ΚΚ.1. 
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στυλίου της βόρειας πλευράς) παρουσιάζουν σημαντικές μετατοπίσεις προς τα 
δυτικά, ενώ δεν διατηρούν τα περισσότερα από τα οριζόντια συνδετήρια στοι-
χεία τους. Οι δύο λίθοι από αυτούς παρουσιάζουν κατακόρυφα ρήγματα. Συ-
γκεκριμένα, ο εξωτερικός λίθος της βόρειας πλευράς (ΑΊ.Β.ΕΑΘ.2) παρουσιάζει 
ρήγμα που διατρέχει όλη την κάτω επιφάνειά του, περίπου στο μέσον του, και 
συνεχίζεται κάθετα προς αυτήν στο εμφανές τμήμα της βόρειας όψης του (Εικ. 
13). Δύο τριχοειδή ρήγματα εμφανίζονται στα άκρα της ορατής κάτω έδρας του 
νότιου επιστυλίου, σε μικρή απόσταση από τις εδράσεις (Εικ. 14). Τα ρήγματα 
αυτά οφείλονται πιθανότατα σε συνδυασμό παραγόντων, όπως γήρανση και το-
πικές ασυνέχειες του μαρμάρου, επιβάρυνση από την έκρηξη κ.ά. Η εξέλιξη των 
ρηγμάτων αυτών, ακόμα και μόνον από τα υπερκείμενα φορτία, σε συνδυασμό 
με δυναμικές καταπονήσεις είναι πολύ πιθανή. Η δομική αποκατάσταση των 
λίθων του επιστυλίου, μετά την αποσυναρμολόγησή τους, μπορεί να γίνει χωρίς 
κατ’ ανάγκη να αποκολληθούν τα θραύσματά τους, αλλά με ράβδους τιτανίου 
που θα εισαχθούν από τις ανατολικές επιφάνειες ώσεως των επιστυλίων4-5, που 
δεν θα είναι εμφανείς μετά την ανατοποθέτησή τους στο μνημείο.

Α.2.4. Λίθοι θριγκού. Από τους λίθους του θριγκού που διατηρούνται 
στη θέση τους όλοι παρου σιάζουν αξιοσημείωτες μετακινήσεις και στροφές. 
Ορισμένοι από αυτούς, εμφανί ζουν ρηγματώσεις ως αποτέλεσμα της κακής 
ποιότητας και της γήρανσης του υλικού. Όλοι έχουν απολέσει τα οριζόντια 
συνδετήρια στοιχεία τους. Τα μεγαλύτερα προ βλήματα εμφανίζονται στη με-
σαία τρίγλυφο του θριγκού με συμφυή θήκη της αντί στοιχης μετόπης: το μέλος 
παρουσιάζει έντονα ρήγματα κατά τη διεύθυνση των γεωλογικών στρώσεων 
του μαρμάρου. Η αποσυναρμολόγηση των λίθων αυτών, που επιβάλλεται προ-
κειμένου να αποδεσμευθούν τα επιστύλια και το κιονόκρανο, θα δώσει την 
ευκαιρία να εξετασθούν διεξοδικά τα προβλήματα του μέλους και να γίνουν 
εργασίες δομικής αποκατάστασης και συντήρησης της επιφάνειάς του. Στη 
μελέτη προτείνεται η αναστήλωση στον βόρειο τοίχο τριών λιθοπλίνθων των 
οποίων η αυθεντική θέση έχει αναγνωρισθεί και μιας λιθοπλίνθου κατασκευ-
ασμένης εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. Η συγκεκριμένη επέμβαση κρίνεται 
ευνοϊκή για τη βελτίωση της απόκρισης της κατασκευής σε οριζόντια φορτία. 

Α.3. ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

Το επίκρανο της παραστάδας του βόρειου τοίχου (Κ.ΒΔ.ΠΕΚ) παρουσιάζει 
κατακόρυφο ρήγμα πιθανότατα εξαιτίας της οξείδωσης και διόγκωσης γόμ-
φου του υπερκείμενου επιστυλίου (Εικ. 15). Ο λίθος αυτός δεν προβλέπεται να 
αποσυναρμο λογηθεί στην παρούσα επέμβαση. Ωστόσο, η κατάστασή του θα 
επανεκτιμηθεί μετά την αποσυναρμολόγηση των υπερκείμενων επιστυλίων. 

4. Ioannidou 2002. Ioannidou 2007.
5. Ίωαννίδου – Πασχαλίδης 2002. Ίωαννίδου 2002.
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Α.4. ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 

Για λόγους πληρότητας της παρούσας έκθεσης περιγράφεται εδώ η κατά-
σταση διατήρησης του νότιου τμήματος της δυτικής πλευράς.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στη δυτική όψη των Προπυλαίων σώζεται πλή-
ρης ο έκτος από βορρά κίονας στον οποίο εδράζονται οι τρεις λίθοι επιστυ-
λίου που τον συνδέουν με τον νότιο τοίχο του κεντρικού κτηρίου (Εικ.16). 
Η νοτιοδυτική γωνία του κεντρικού κτηρίου, παρουσιάζει ανάλογα προ-
βλήματα με τη βορειοδυτική, καθώς επλήγη από τις ίδιες καταστροφές με 
αυτήν, αν και οι μετακινήσεις των επιστυλίων και του κιονοκράνου προς 
τα δυτικά, είναι πολύ μικρότερες από αυτές στη βορειοδυτική γωνία. Φαί-
νεται, ωστόσο, ότι οι βομβαρδισμοί έπληξαν τους δύο ανώτερους σφονδύ-
λους (9ο και 10ο) του κίονα και το κιονόκρανο, και προκάλεσαν θραύσεις 
στα αρχιτεκτονικά μέλη6. Το πρόβλημα αντιμετωπίσθηκε κατά την επέμ-
βαση στη νότια πτέρυγα των Προπυλαίων τη δεκαετία του 1950 από τον 
Α. Ορλάνδο με την συμπλήρωση του κιονοκράνου και των δύο ανώτερων 
σφονδύλων του κίονα με νέο μάρμαρο7 (Εικ. 17-18). Η σύνδεση του κιονο-
κράνου με το συμπλήρωμα από νέο μάρμαρο επιτεύχθηκε με εξωτερικούς 
συνδέσμους μορφής διπλού ταυ στην άνω επιφάνεια του άβακα του κιο-
νοκράνου (Εικ. 19). 

Τα επιστύλια που συνδέουν τον κίονα με τον νότιο τοίχο εμφανίζουν 
ρηγμα τώσεις ανάλογες με αυτές των επιστυλίων της βορειοδυτικής γωνίας. 

6. Μαλλούχου-Tufano 1998, 59.
7. Ορλάνδος 1961. Στίκας 1978.

Εικ. 15. Το κατακόρυφο ρήγμα στο επίκρανο της παραστάδας Κ.ΒΔ.ΠΕΚ. 
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Συγκεκριμένα, ο νότιος λίθος (ΑΊ.Ν.ΕΑΘ.2) παρουσιάζει ρήγμα που δια-
τρέχει όλη την κάτω επιφάνειά του, περίπου στο μέσον του και συνεχίζεται 
κάθετα σε αυτήν στο εμφανές τμήμα της νότιας όψης του (Εικ. 20). Ο βό-
ρειος λίθος (ΑΊ.Ν.Ε.2) εμφανίζει ρηγματώσεις σε όλη τη βόρεια επιφάνειά 
του, ενώ τμήμα της κάτω επιφάνειάς του στην περιοχή της έδρασης έχει 
συμπληρωθεί με νέο μάρμαρο (Εικ. 21). 

Η επέμβαση στη νότια πτέρυγα του μνημείου, που ξεκινά την περίο-
δο αυτή, θα δώσει τη δυνατότητα προσέγγισης στα συμπληρωμένα αρχι-
τεκτονικά μέλη του ΝΔ κίονα και στα επιστύλια της νότιας πλευράς και 

Εικ. 17. Το κιονόκρανο και οι δύο ανώτεροι 
σπόνδυλοι του κίονα της ΝΔ γωνίας, από ΒΔ. 

Εικ. 18. Το κιονόκρανο και οι δύο ανώτεροι 
σπόνδυλοι του κίονα της ΝΔ γωνίας, από ΝΑ. 

Εικ. 16. Η νοτιοδυτική γωνία του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων.
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θα επιτρέψει τη διερεύνηση της κατάστασης διατήρησης των μελών αυτών 
και των συνδετηρίων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν. Η διερεύνηση αυτή 
είναι απαραίτητη πριν την αναστήλωση του μαρμάρινου καλύμματος της 
νότιας κόγχης (κεραμίδας) που θα αποκατασταθεί από αρχαία θραύσματα 
και νέο μάρμαρο, δεδομένου ότι το νοτιοδυτικό άκρο του καλύμματος στη-
ρίζεται στη νότια πλευρά του ανώτερου σφονδύλου του νότιου κίονα της 
δυτικής πλευράς, μέσω κατάλληλου μεταλλικού εξαρτήματος. Ο τόρμος για 
το μεταλλικό εξάρτημα δεν έχει λαξευθεί στο μαρμάρινο συμπλήρωμα της 
επέμβασης Ορλάνδου στον σφόνδυλο του κίονα, σώζεται όμως ο αντίστοιχος 
τόρμος για το κάλυμμα της βόρειας κόγχης στον βόρειο κίονα. 

Εικ. 19. Η άνω επιφάνεια του άβακα του κιονοκράνου της νοτιοδυτικής γωνίας. 

Εικ. 20. Η κάτω επιφάνεια των επιστυλίων 
της ΝΔ γωνίας. 

Εικ. 21. Ο βόρειος λίθος του επιστυλίου της 
ΝΔ γωνίας. 
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Β. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΒΔ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΨΗΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ 

Η μελέτη του Κ. Καρανάσου εξετάζει με πληρότητα τις μετατοπίσεις και 
παραμορ φώσεις της περιοχής αυτής του μνημείου και προτείνει τις απολύ-
τως απαραίτητες αποσυναρμολογήσεις προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα 
δομικά προβλήματα των αρχιτεκτονικών μελών (Εικ. 22-23). Η προτεινόμενη 
επέμβαση έχει ευνοϊκά αποτελέ σματα για τη γενικότερη στατική επάρκεια 
της περιοχής και την ανταπόκρισή της στα σεισμικά φορτία. Η μορφή και ο 
όγκος των στοιχείων που συνεισφέρουν κατά κύριο λόγο στην απόκριση σε 
σεισμό δεν αλλάζει τόσο, ώστε να διαφοροποιηθούν σημαντικά τα δυναμικά 
χαρακτηριστικά σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση. Η αναστήλωση 
ωστόσο των λίθων των δόμων 19 και 20 του βόρειου τοίχου και κυρίως η 
ανατοποθέτηση συνδέσμων από τιτάνιο στη θέση των ελλειπόντων αρχαίων 
συνδέσμων, θα αποκαταστήσει τη σύνδεση του βόρειου κίονα με τον βόρειο 
τοίχο. Ως αποτέλεσμα ο κίονας θα λειτουργεί στην κατεύθυνση ανατολή-
δύση στο σύστημα που ορίζεται από τον κίονα, τα μέλη του θριγκού και τον 
βόρειο τοίχο. Κατά την ανατοποθέτηση των μελών θα επιδιωχθεί η άρση των 

Εικ. 22. Κεντρικό κτήριο των Προπυλαίων, νότια όψη του βόρειου τοίχου. Πρόταση απο-
κατάστασης. Σχέδιο: Κ. Καρανάσος. Σχεδιαστικό υπόβαθρο: Τ. Τανούλας. Ψηφιακή επε-
ξεργασία: Μ. Τουφεκλής.
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παραμορφώσεων, το κλείσιμο των αρμών και η αποκατάσταση της έδρα-
σης των αρχιτεκτονικών μελών. Η κατάσταση αυτή κρίνεται ευνοϊκότερη, 
σε σχέση με την υφιστάμενη, για την απόκριση της περιοχής σε ενδεχόμενη 
σεισμική καταπόνηση. 

Εκείνο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και επισημαίνεται από τον Κ. Κα-
ρανάσο είναι η βελτίωση της εικόνας του μνημείου με την απόδοση σε αυτό 
αρχιτεκτονικών μελών, των οποίων η αρχική θέση έχει αναγνωρισθεί, επέμ-
βαση που διασφαλίζει εξάλλου και την καλύτερη διατήρηση του αρχαίου 
υλικού. Η αποσυναρμολόγηση και ανατοποθέτηση των λίθων της ΒΔ γωνίας 
θα γίνει με ένα σύστημα γερανο γέφυρας, φέρουσας ικανότητας 5 τόνων 
που θα κινείται πάνω σε σύστημα πύργων από πλαίσια κατά τη διεύθυνση 
ανατολή-δύση (Εικ. 24). Η αναστήλωση των σφονδύλων των τεσσάρων κιό-
νων (ΑΑΔ 15594, ΑΑΔ 15595, ΑΑΔ 15596 και ΑΑΔ 15597) μπορεί να γίνει με 
προσωρινές διατάξεις που θα εγκατασταθούν για μικρό χρονικό διάστημα 
στο τέλος του έργου. 

Εικ. 23. Κεντρικό κτήριο των Προπυλαίων, δυτική πρόσοψη. Πρόταση αποκατάστασης. 
Σχέδιο: Κ. Καρανάσος. Σχεδιαστικό υπόβαθρο: Τ. Τανούλας. Ψηφιακή επεξεργασία: Μ. 
Τουφεκλής. 
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Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

•	Η επέμβαση στη ΒΔ γωνία της δυτικής όψης των Προπυλαίων είναι σωστι-
κή και επιβάλλεται για δομικούς λόγους. Η αποσυναρμολόγηση των ένδεκα 
αρχιτεκτονικών μελών θα επιτρέψει την απομάκρυνση του ενσωματωμένου 
στο κιονόκρανο σιδερένιου συνδέσμου, στην οξείδωση του οποίου οφείλεται 
η διάρρηξη και αποκόλληση των θραυσμάτων του κιονοκράνου και του οποί-
ου η δράση συνεχίζεται, όσο παραμένει στο μνημείο.

•	Θα γίνει δομική αποκατάσταση των επιστυλίων, του κιονοκράνου και με-
λών του θριγκού με οπλισμό από τιτάνιο. 

•	Θα τοποθετηθούν νέα συνδετήρια στοιχεία από τιτάνιο στη θέση των ελ-
λειπόντων αρχαίων συνδετηρίων. Κατά την ανατοποθέτηση των μελών θα 
γίνει μερική άρση των παραμορφώσεων –στο βαθμό που επιτρέπουν τα πα-
ραμένοντα στο μνημείο αρχιτεκτονικά μέλη– θα κλείσουν οι χαίνοντες αρμοί 
και θα αποκατασταθεί η έδραση των μελών. Όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό 
με την αναστήλωση των λίθων που έχουν αναγνωρισθεί στον βόρειο τοίχο 
του κεντρικού κτηρίου συντελούν στην αποκατάσταση της αρχαίας δομής 
της περιοχής και στη βελτίωση της συμπεριφοράς της σε σεισμικά φορτία8.

•	Η αναστήλωση σφονδύλων στη δυτική κιονοστοιχία διασφαλίζει την καλύ-
τερη διατήρηση των μελών στην αυθεντική τους θέση και συντελεί στη επαύ-
ξηση της αναγνωσιμότητας του μνημείου.

•	Η εφαρμογή της πρότασης απαιτεί την ένταξη 3 συμπληρωμάτων από νέο 
μάρμαρο και 2 αρχιτεκτονικών μελών εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο (λίθος 
βόρειου τοίχου και σφόνδυλος δυτικής πλευράς) στο μνημείο.

•	Ο χρόνος των 14 μηνών που προτείνεται από τον μελετητή κρίνεται ρεα-
λιστικός. 

•	Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση της γε-
ρανογέφυρας (θα αξιοποιηθεί και το υφιστάμενο υλικό της Υπηρεσίας), στην 
προμήθεια των όγκων μαρμάρου και ενδεχομένως στην ανάθεση κατασκευής 
σε εξωτερικό συνεργάτη των δύο αρχιτεκτονικών μελών από νέο μάρμαρο, 
εφόσον η Υπηρεσία το αποφασίσει. Όλες οι εργασίες αποσυναρμο λόγησης 
και ανατοπο θέτησης, καθώς και κατασκευής των 3 συμπληρωμάτων από νέο 
μάρμαρο μπορούν να γίνουν από το τεχνικό προσωπικό του έργου αποκατά-
στασης των Προπυλαίων. 

8. Ίωαννίδου 2002. Ίωαννίδου 2009.
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Τανούλα. Ψηφιακή επεξεργασία: Μ. Τουφεκλής.

Εικ. 24.  Γερανογέφυρα επέμβασης στη βορειοδυτική γωνία των Προπυ-
λαίων: Όψη από Β. Μελέτη-σχεδίαση: Β. Παπαβασιλείου, σε σχε-
διαστικό υπόβαθρο Τ. Τανούλα.
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SUMMARY

The area of the NW corner of the west hall of the Propylaia has serious struc-
tural problems that are due mainly to the big explosion of 1640 and to the 
attacks suffered by the monument during the succeeding years. These include 
rotations and shifting of the architectural members – of the column drums of 
the west façade and the blocks of the entablature of the north side that have 
remained in place.

Serious damage is evident in the NW column, its uppermost drums and 
the column capital where, apart from the shifting and turns, there is evident 
loss of mass because of the shelling that hit the west façade of the monument. 
Yet the most serious problem of the column capital is due to a geological split 
in the marble from which it was made. The intrinsic defect of the marble had 
been countered in antiquity by strengthening the column capital with three iron 
clamps, protected with molten lead and placed in sockets in the upper surface of 
the abacus, vertically in relation to the crack. The corrosion of the north clamp 
caused complete breakage of the column capital and the separation of a large 
fragment weighing some 700 kg, from which a smaller fragment broke off. Nar-
rower, vertical cracks are evident in two of the three architrave blocks that are 
seated on the fragment of the column capital that has been separated.

In the “Study for the restoration of the NW corner of the central building 
of the Propylaia”, carried out by the architect K. Karanasos, the dismantling 
and restoration of a total of eleven architectural members is proposed: namely, 
the column capital of the NW corner, three blocks of the architrave of the north 
side and a section of the architrave of the NW corner, five blocks of the over-
lying frieze and one inner cornice block. This dismantling will make possible 
the structural restoration of the column capital and the two architrave blocks, 
using the methodology applied in the Acropolis works. The proposal includes, 
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together with the resetting of the blocks to be dismantled, the anastelosis of 
seven more architectural members, of which the original position on the monu-
ment has been identified, three ancient blocks from the west end of the north 
wall and four drums of the columns of the west side. The anastelosis is to be 
supplemented by the addition of two blocks of new marble, one in the north wall 
and one drum in a column of the west side. 

The intervention in the NW corner of the Propylaia central building is a 
rescue operation and it is imposed by structural reasons. The dismantling of 
the eleven architectural members will allow the removal of the rusted joining 
element that is incorporated in the column capital, the action of which continues 
as long as it remains in the monument. In addition it permits the structural 
restoration of the architrave blocks, the column capital and members of the en-
tablature with titanium reinforcements. The results of the proposed intervention 
are advantageous for the general static efficiency of the area and its resistance 
to horizontal loads. The anastelosis of the north wall blocks and, especially, the 
resetting of titanium clamps in the positions of the missing ancient clamps will 
restore the connection of the north column with the north wall. As a result, 
the column will function in an east-west direction in the system defined by the 
column, the members of the entablature and the north wall. 

In resetting the architectural members on the monument, an attempt will 
be made to eliminate the deformations, to close the joints and to restore the 
seats of the architectural members, to the extent allowed by the architectural 
members that have remained on the monument. The above, in combination with 
the structural restoration of the architrave blocks and the column capital will 
significantly improve the behaviour of the area in case of seismic loads.

(Μ. C.)
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Η πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης των αρχιτε-

κτονικών μελών, καθώς και τα σχέδια χαρτογράφησης όλων των σφονδύλων 

και του κιονοκράνου που αναφέρονται στη μελέτη, σε κλίμακα 1:10, παρατί-

θεται, σε ηλεκτρονική μορφή, στον ψηφιακό δίσκο που συνοδεύει την έκδοση.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κατά τον προγραμματισμό των εργασιών συντήρησης στα Προπύλαια μετά 
το τέλος του 2010 διαπιστώθηκε η κακή κατάσταση διατήρησης των σφον-
δύλων του βόρειου κίονα της δυτικής πρόσοψης του μνημείου1 και αποφασί-
στηκε η εκπόνηση μελέτης συντήρησης2.

Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της κατάστασης διατήρησης της 
επιφάνειας του βόρειου κίονα και οι προτάσεις για την αποκατάστασή του.

Η παρούσα μελέτη συνοπτικά περιλαμβάνει:
•	 Γενική	περιγραφή	του	κίονα.
•	 Καταγραφή	των	προηγούμενων	επεμβάσεων	συντήρησης.
•	 Περιγραφή	της	κατάστασης	διατήρησής	του.
•	 Προτεινόμενες	επεμβάσεις	συντήρησης.
•	 Σχεδιαστική	και	φωτογραφική	τεκμηρίωση.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τη Διευθύντρια της Υπη-
ρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) κ. Β. Ελευθερίου και την 
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) για την έγκριση της 
παρούσας μελέτης, καθώς και την Προϊσταμένη του τομέα συντήρησης κ. Ε. 
Αγγελακοπούλου για την συνεργασία της. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε τον συντηρητή αρχαιοτήτων της Α’ ΕΠΚΑ κ. Γ. Παγανή για τις πληρο-
φορίες που μας έδωσε σχετικά με τις παλαιότερες επεμβάσεις συντήρησης. 

Πολύτιμη υπήρξε η συμβολή της συντηρήτριας αρχαιοτήτων κ. Α. Μπιζί-
μη, η οποία από κοινού με τις συγγραφείς, ασχολήθηκε επισταμένως με την 
σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των αρχιτεκτονικών μελών της 
υπό μελέτη περιοχής του μνημείου.

Για την παρουσίαση της μελέτης οφείλουμε ευχαριστίες στον συντηρητή 
της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων (ΔΣΑΝΜ), κ. 
Ί. Ματαράγκα, ο οποίος επεξεργάστηκε ηλεκτρονικά τα σχέδια τεκμηρίωσης 
που παρήχθησαν στο εργοτάξιο και συνέθεσε τα σχέδια του κίονα που περι-
λαμβάνονται στη μελέτη. 

1. Βλ. Ε. Παπακωνσταντίνου, Κ. Φραντζικινάκη Προγραμματισμός εργασιών της συντήρησης της 
επιφάνειας των Προπυλαίων (Αρ. Πρωτ. ΥΣΜΑ 912/15.6.2010), που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρία-
ση της ΕΣΜΑ με αρ. 6/24.6.2010.
2. Ανάθεση μελέτης συντήρησης από την ΕΣΜΑ. Βλ. πρακτικά ΕΣΜΑ 3ης/31.3.2011 συνεδρίασης.
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Εικ. 1. Η δυτική όψη των Προπυλαίων. Σε ένθεση ο κίονας που πρόκειται να συντηρηθεί. 
Σχέδιο: Κ. Καρανάσος. Σχεδιαστικό υπόβαθρο: Τ. Τανούλας.

Εικ. 2. ΑΙ.ΚΚ.1. Λάξευμα στη βόρεια όψη του άβακα.
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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ3-4

Τα Προπύλαια είναι το πρώτο κτήριο που συναντά κανείς κατά την είσοδό 
του στην Ακρόπολη. Κτίσθηκαν μεταξύ των ετών 437-432 π.Χ. με αρχιτέκτο-
να τον Μνησικλή. Το αρχικό σχέδιο του οικοδομήματος ήταν πρωτοποριακό 
από αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική άποψη, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ 
στο σύνολό του. Στην ανατολική και δυτική όψη έχει δύο εξάστυλες στοές 
δωρικού ρυθμού, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται εγκάρσιος τοίχος με 
πέντε θύρες. Η δίοδος προς την Ακρόπολη γινόταν από την κεντρική θύρα, 
που πλαισιώνεται, μεταξύ της δυτικής στοάς και του εγκάρσιου τοίχου, από 
τρεις κίονες ιωνικού ρυθμού σε κάθε πλευρά. Το κεντρικό οικοδόμημα ακο-
λουθούσε την ανωφέρεια του εδάφους και η ανατολική στοά βρισκόταν ψη-
λότερα από τη δυτική, το ίδιο και η αετωματική στέγη, ενώ τα δύο πλευρικά 
οικοδομήματα ήταν χαμηλότερα. Στους κίονες και στην ανωδομή έχει εφαρ-
μοστεί το ίδιο σύστημα αποκλίσεων, μειώσεων και καμπυλώσεων που είχε 
ήδη εφαρμοστεί στον Παρθενώνα (Εικ. 1).

Η κιονοστοιχία της δυτικής πρόσοψης εδράζεται σε κρηπίδα με τέσσερις 
βαθμίδες. Από τους μεσαίους κίονες απουσιάζουν τα τέσσερα κιονόκρανα 
και οι ανώτεροι σφόνδυλοί τους. 

Ο βόρειος κίονας της δυτικής πρόσοψης αποτελείται από δέκα σφονδύλους. 
Το ύψος του είναι περίπου 8,81 μ. και η περίμετρος των σφονδύλων κυμαίνεται από 
4,77 μ. έως 3,78 μ. από την βάση προς την κορυφή του. 

Στη βόρεια όψη του άβακα του κιονόκρανου υπάρχει ένα λάξευμα ορ-
θογώνιου σχήματος (Εικ. 2). Στο λάξευμα αυτό στηριζόταν το ανώφλι του 
παραθύρου που υπήρχε στη θέση αυτή5. 

Λαξεύματα στα οποία πιθανόν να στηρίζονταν μεταγενέστερα στοιχεία 
διακρίνο νται νοτιοδυτικά του πέμπτου σφονδύλου, ανατολικά του εβδόμου 
(Εικ. 3) και ανατολικά και νότια του όγδοου. Στο βόρειο τεταρτημόριο του 
δέκατου σφονδύλου υπάρχει τόρμος (Εικ. 4) στον οποίο προσαρμοζόταν με-
ταλλικό εξάρτημα για την υποστήριξη του νοτιοδυτικού άκρου της κεραμί-
δας που στέγαζε την κόγχη. 

Από το κιονόκρανο του βόρειου κίονα έχει αποσπαστεί η δυτική και 
η νότια πλευρά του εχίνου και του άβακα με εξαίρεση το βόρειο άκρο της 
δυτικής πλευράς.

3. Dinsmoor – Dinsmoor 2004, 93-119.
4. Τανούλας – Ίωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 15-22, 38, 120.
5. Τανούλας 1997, 177.
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Εικ. 3. Ίχνη λαξευμάτων.

Εικ. 4. Τόρμος.
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Β. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ6

Μέχρι την εποχή των Acciaiuoli η κεντρική διάβαση των Προπυλαίων χρησί-
μευε για την είσοδο στο εσωτερικό της Ακρόπολης7. 

Με τη μετατροπή του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων σε αίθουσα 
υποδοχής της κατοικίας των Acciaiuoli ανάμεσα στο 1403 και στο 1435 καλύ-
φθηκαν τα μετακιόνια διαστήματα της δυτικής πρόσοψης και τα διαστήματα 
ανάμεσα στους γωνιακούς κίονες και στις αντίστοιχες παραστάδες. 

Το πάχος των τοίχων που κατασκευάστηκαν ανάμεσα στους κίονες ήταν 
ικανό να εξυπηρετεί και αμυντικούς σκοπούς. Στην πρόσοψη οι κίονες ήταν 
μερικώς εμφανείς, ενώ στο εσωτερικό καλύπτονταν εξ’ ολοκλήρου (Εικ. 5). 

Το 1458 οι Τούρκοι μετά από πολύμηνη πολιορκία καταλαμβάνουν την 
Ακρόπολη. Το κεντρικό κτήριο των Προπυλαίων μετατρέπεται σε πυριτιδα-
ποθήκη. Το 1640 η πτώση ενός κεραυνού προκαλεί μεγάλη έκρηξη και ένα 
μέρος του καταστρέφεται. Το δυτικό τμήμα του κεντρικού κτηρίου παρέμει-
νε άθικτο διατηρώντας τόσο τους τοίχους του όσο και την στέγη.

Το 1670 πάνω από το αέτωμα στη δυτική πρόσοψη υψωνόταν πύργος με 
οδοντωτές επάλξεις.

Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1687 μια μικρότερη έκρηξη έγινε πιθανόν στην 
Πινακοθήκη8. Έως το τέλος του 1699 το κεντρικό κτήριο διατηρούσε τη δυ-

6. Τανούλας 1997, 27, 46-48, 53, 91, 108, 110, 310-313.
7. Τανούλας – Ίωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 29-32.
8. Tanoulas 1987, 426.

Εικ. 5. Τα Προπύλαια γύρω στο 1450. Δυτική πρόσοψη. Σχέδιο: Τ. Τανούλας. 
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τική πρόσοψη ακέραια. Μεταξύ του 1700 και του 1738 κατεδαφίστηκαν το 
αέτωμα και ο θριγκός της δυτικής πρόσοψης. Το 1801 μόνο οι ακραίοι κίονες 
της δυτικής όψης διατηρούνται ολόκληροι. Οι τέσσερις ενδιάμεσοι έχουν χά-
σει τα κιονόκρανά τους και ο δεύτερος από νότο κίονας έχει χάσει επιπλέον 
και τον ανώτατο σφόνδυλό του.

Το 1818 από τους τέσσερις μεσαίους κίονες της δυτικής πρόσοψης απου-
σιάζουν οι δύο ανώτατοι σφόνδυλοι. Τα Προπύλαια στη διάρκεια της Επανά-
στασης υπέστησαν πολλές βλάβες κυρίως από βομβαρδισμούς. Από το 1833, 
έτος έναρξης των πρώτων αρχαιολογικών εργασιών, έως και το 1890, έτος 
ολοκλήρωσης των ανασκαφών Καββαδία, πραγματοποιήθηκε η κατεδάφιση 
των μεταγενέστερων κατασκευών, η απομάκρυνση των συσσωρευμένων υλι-
κών των επιχώσεων9 και οι αποκαλύψεις αρχαίων λειψάνων. 

Το 1980-1981 και μετά την ανάληψη των εργασιών συντήρησης, αναστή-
λωσης και αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης από την Επιτροπή 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως το 1975, πραγματοποιήθηκαν επεμβά-
σεις στερέωσης της επιφάνειας στους σφονδύλους του βόρειου κίονα της 
δυτικής πρόσοψης με κονιάματα (Εικ. 6).

Οι σφόνδυλοι των κιόνων της δυτικής αίθουσας του κεντρικού κτηρίου 
έχουν κωδικοποιηθεί βάσει των αρχικών ΑΊ (δυτική αίθουσα κεντρικού κτη-
ρίου), Κ (Κίονας), i (αριθμός κίονα) και j (αριθμός σφονδύλου)10. 

9. Μπαλάνος 1940, 13-15, 23.
10. Τανούλας – Ίωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 169-173.

Εικ. 6. Άποψη του κίονα το 1980. 
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Γ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια παλαιότερων επεμβάσεων συντήρησης πραγματοποιήθη-
καν σφραγίσεις, περιμετρικές συγκρατήσεις θραυσμάτων και στερεώσεις σε 
μεγάλη έκταση στην επιφάνεια των σφονδύλων του βόρειου κίονα της δυτι-
κής πρόσοψης.

Από τις φωτογραφίες του αρχείου της Υπηρεσίας (Εικ. 7-8) προέκυψε 
ότι επεμβάσεις συντήρησης είχαν πραγματοποιηθεί στο ύψος του τρίτου και 
τετάρτου σφονδύλου γύρω στο 1980-1981.

Σύμφωνα με τον συντηρητή της Α’ ΕΠΚΑ κ. Γ. Παγανή, που εργαζόταν 
εκείνη την περίοδο στις επεμβάσεις στερέωσης του κίονα, το υλικό που χρη-
σιμοποιήθηκε για την σφράγιση των ρωγμών και για τις στερεώσεις θραυ-
σμάτων ήταν η κονία Meyer (οξυχλωριούχο μαγνήσιο)11. Η αναλογία των υλι-
κών δεν ήταν πάντα η ίδια. Στις σφραγίσεις των ρωγμών χρησιμοποιήθηκε 
μαρμαρό σκονη ως αδρανές, ενώ στις στερεώσεις της επιφάνειας χρησιμο-
ποιήθηκε η λιθόκολ λα χωρίς αδρανές.

11. Μωραΐτου 1994α, 475-478.

Εικ. 7. ΑΙ.Κ.1-4 (Δ), 1981. Εικ. 8. ΑΙ.Κ.1-4 (ΝΑ), 1980.
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Παρατηρούμε ότι για την σφράγιση των ρωγμών (Εικ. 9-10) και των 
αργιλο πυριτικών φλεβών (Εικ. 11) έχει χρησιμοποιηθεί ένα λεπτόκοκκο κονί-
αμα με αδρανές, μέτριας σκληρότητας. 

Το κονίαμα αυτό χαρακτηρίζεται από ρηγματώσεις (Εικ. 12) και απο-
λεπίσεις. Η πρόσφυσή του στην επιφάνεια του μαρμάρου κρίνεται μέτρια. 
Σε μεγάλη έκταση, ιδιαίτερα στον τρίτο και τέταρτο σφόνδυλο, έχει χρησι-

Εικ. 9. ΑΙ.Κ.1.8 (Δ). Σφράγιση ρωγμών. Εικ. 10. ΑΙ.Κ.1.7-8 (Δ). Σφράγιση ρωγμών.

Εικ. 11. ΑΙ.Κ.1.2. (Α). Σφράγιση φλέβας. Εικ. 12. ΑΙ.Κ.1.4 (Α). Ρηγμάτωση κονιάματος.
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μοποιηθεί κονίαμα χωρίς αδρανές για την στερέωση ετοιμόρροπων περιοχών 
(Εικ. 13-15). Πρόκειται για σκληρό κονίαμα με πολύ καλή πρόσφυση στην 
επιφάνεια του μαρμάρου. Η μεθοδολογία εφαρμογής του παραπέμπει σε 
μία όχι και τόσο προσεκτική επέμβαση. Στο νότιο τεταρτημόριο του πρώτου 
σφονδύλου έχει πραγματοποιηθεί στερέωση ετοιμόρροπου τμήματος με δύο 
καρφίδες και περιμετρική σφράγιση (Εικ. 16).

Εικ. 14. ΑΙ.Κ.1.4 (Ν). Στερέωση της επιφά-
νειας με κονίαμα.

Εικ. 13. ΑΙ.Κ.1.4 (Β). Στερέωση ετοιμόρρο-
πων θραυσμάτων.

Εικ. 15. ΑΙ.Κ.1.4 (Α). Στερέωση ετοιμόρρο-
πων τμημάτων της επιφάνειας με κονίαμα.

Εικ. 16. ΑΙ.Κ.1.1 (Ν). Στερέωση ετοιμόρρο-
που τμήματος με δύο καρφίδες.
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Εικ. 17. ΑΙ.ΚΚ.1. Επιδερμίδα στο ανατολικό 
τεταρτημόριο.

Εικ. 18. ΑΙ.Κ.1.3. Επιδερμίδα στο βορειο ανα-
τολικό τεταρτημόριο.

Εικ. 19. ΑΙ.Κ.1.8. Επίστρωμα στο δυτικό 
τεταρτημόριο. 

Εικ. 20. ΑΙ.Κ.1.6. Λεπτομέρεια επιστρώμα-
τος βορειοδυτικά. 



237

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΙΟΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

Δ. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Ο πρώτος από βορρά κίονας της δυτικής πρόσοψης των Προπυλαίων διατη-
ρεί στην επιφάνεια του μαρμάρου σημαντικό ποσοστό έγχρωμων επιφανει-
ακών στρωμάτων σε σχέση με άλλα δομικά στοιχεία του μνημείου. 

Χαρακτηριστικό επιφανειακό στρώμα είναι η επιδερμίδα. Πρόκειται για 
ένα πολύ λεπτό ομοιόμορφο και λείο στρώμα σε απόλυτη συνοχή με την 
επιφάνεια του μαρμάρου12 που φέρει στην επιφάνειά του συχνά ίχνη εργα-
λείων. Αποτελεί το αρχαιότερο στρώμα που παρατηρείται γενικότερα στα 
μνημεία. Η επιδερμίδα διατηρείται περισσότερο ανατολικά του κιονόκρανου 
(ΑΊ.ΚΚ.1), στο βορειοδυτικό τεταρτημόριο του έβδομου (ΑΊ.Κ.1.7) και όγδο-
ου σφονδύλου (ΑΊ.Κ.1.8) και στο βορειοανατολικό τεταρτημόριο του τρίτου 
σφονδύλου (ΑΊ.Κ.1.3) (Εικ. 17-18).

Λιγότερα ίχνη, σώζονται βόρεια και δυτικά του ένατου (ΑΊ.Κ.1.9), του 
δέκατου (ΑΊ.Κ.1.10) σφονδύλου και του κιονόκρανου (ΑΊ.ΚΚ.1), νότια του δέ-
κατου σφονδύλου (ΑΊ.Κ.1.10) και του κιονόκρανου (ΑΊ.ΚΚ.1) και ανατολικά 
του ένατου (ΑΊ.Κ.1.9) και του δέκατου σφονδύλου (ΑΊ.Κ.1.10). 

Πάνω από την επιδερμίδα σε πολλές περιοχές διατηρείται ένα μεταγε-
νέστερο επιφανειακό στρώμα που ονομάζεται επίστρωμα13. Πρόκειται για 
ένα μεγαλύτερου πάχους, ομοιόμορφο στρώμα με μικρότερη συνοχή με το 
μάρμαρο. Διατηρείται περισσότερο βορειοδυτικά από τον τέταρτο (ΑΊ.Κ.1.4) 
έως και τον όγδοο σφόνδυλο (ΑΊ.Κ.1.8) και ανατολικά του κιονόκρανου (ΑΊ.
ΚΚ.1), (Εικ. 19-20). 

Λιγότερα ίχνη διατηρούνται βόρεια, νότια και δυτικά του κιονόκρανου 
(ΑΊ.ΚΚ.1) και του δέκατου σφονδύλου (ΑΊ.Κ.1.10) και σε όλα τα τεταρτημό-
ρια του ένατου σφονδύλου (ΑΊ.Κ.1.9).

Συγκρίνοντας φωτογραφία του 1981 του αρχείου της ΕΣΜΑ (Εικ. 21) 
με τη σημερινή κατάσταση διατήρησης της επιφάνειας του κίονα στη δυτική 
όψη (Εικ. 22) διαπιστώνεται απομείωση των έγχρωμων επιφανειακών στρω-
μάτων που οφείλεται στην προσβολή της επιφάνειας από την όξινη βροχή14. 

Επίσης παρατηρείται, πάνω από την επιδερμίδα και το επίστρωμα, επί-
χρισμα υπόλευκου χρώματος που διατηρείται αποκλειστικά στο ανατολικό 
τεταρτημόριο του κιονόκρανου (ΑΊ.ΚΚ.1) με εμφανείς πινελιές (Εικ. 23-24). 

12. Κουζέλη – Μπελογιάννης – Δογάνη κ.ά. 1989, 198-202.
13. Κουζέλη – Μπελογιάννης – Δογάνη κ.ά. 1989, 198-202.
14. Κουζέλη – Μπελογιάννης – Δογάνη κ.ά. 1989, 198-202.
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Αρχαία ιστορικά τεκμήρια αποτελούν επίσης τα παρακάτω:

•	Χαράγματα (ακιδογραφήματα). Διακρίνονται στο κιονόκρανο (ΑΊ.ΚΚ.1) 
στο ανατολικό τεταρτημόριο πάνω από τα προαναφερόμενα στρώματα. Κά-
ποια από αυτά είναι αρκετά αναγνώσιμα (Εικ. 25-27). Απροσδιόριστες χα-
ράξεις παρατηρούνται στο βόρειο τεταρτημόριο του δεύτερου σφονδύλου 
(ΑΊ.Κ.1.2).

•	Ίστορικά κονιάματα πιθανόν μεσαιωνικά. Παρατηρούνται στο ανατολικό 
τεταρτημόριο στον όγδοο (ΑΊ.Κ.1.8) και στον ένατο (ΑΊ.Κ.1.9) σφόνδυλο. Πρό-
κειται για χονδρόκοκκο κονίαμα φαιού χρώματος, 2-3 χιλιοστών (Εικ. 28).

•	Αρχαίοι σύνδεσμοι. Σώζεται ένας αρχαίος μολυβδοχοημένος, σιδερένιος 
σύνδεσμος σχήματος Τ (Εικ. 29) που είχε χρησιμοποιηθεί στο κιονόκρανο κατά 
την αρχαιότητα για να ενισχυθεί η περιοχή θραύσης στην οποία υπήρχε εγ-
γενής κομμός15. Επίσης σώζεται αρχαίος μολυβδοχοημένος γόμφος στην άνω 
έδρα νοτιοδυτικά του κιονοκράνου (Εικ. 30). 

15. Βλ. Β. Παπαβασιλείου, Στατικά θέματα στην ανωδομή της βορειοδυτικής γωνίας του κεντρι-
κού κτηρίου των Προπυλαίων, (Αρ. Πρωτ. ΥΣΜΑ 3084/28.9.11), Αρχείο ΕΣΜΑ. 

Εικ. 23. ΑΙ.ΚΚ.1. Επίχρισμα. Εικ. 24. ΑΙ.ΚΚ.1. Επίχρισμα. 

Εικ.21. ΑΙ.Κ.1.6 (Δ). Περιοχή διατήρησης των 
έγχρωμων επιφανειακών στρωμάτων, 1981. 

Εικ.22. ΑΙ.Κ.1.6 (Δ). Λεπτομέρεια της περιο-
χής της εικ. 21. Σημερινή κατάσταση διατή-
ρησης των επιφανειακών στρωμάτων.



239

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΙΟΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

Εικ. 25. ΑΙ.ΚΚ.1. Χάραγμα στην ανατολική όψη του άβακα. 

 Εικ. 26. ΑΙ.ΚΚ.1. Χάραγμα στην ανατολική όψη του εχίνου. 

Εικ. 27. ΑΙ.ΚΚ.1. Χάραγμα στην ανατολική όψη του εχίνου. 
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•	Ίχνη μαύρης γραμμικής επικάθισης πάνω από το επίστρωμα. Τέτοιου είδους 
ίχνη παρατηρούνται στο δυτικό τεταρτημόριο του κιονόκρανου, του όγδοου 
(ΑΊ.Κ.1.8), ένατου (ΑΊ.Κ.1.9) (Εικ. 31) και δέκατου (ΑΊ.Κ.1.10) σφονδύλου και 
στο νότιο τεταρτημόριο του δέκατου (ΑΊ.Κ.1.10).

Προτείνεται να γίνει δειγματοληψία από τις περιοχές των επιφανειακών 
στρωμάτων προκειμένου να τεκμηριωθούν με τις μεθόδους περιθλασιμετρίας 
ακτίνων Χ (ανάλυση χημικών ενώσεων), θερμικής ανάλυσης (στοιχειακή ανά-
λυση) και παρατήρησης στο πολωτικό μικροσκόπιο λεπτών τομών.

Εικ. 30. ΑΙ.Κ.Κ.1. Γόμφος στην άνω έδρα 
του κιονοκράνου.

Εικ. 31. ΑΙ.Κ.1.9. Μαύρη γραμμική επικάθι-
ση στο δυτικό τεταρτημόριο. 

Εικ. 28. ΑΙ.Κ.1.8. Μεσαιωνικό κονίαμα σε 
περιοχή λαξεύματος. 

Εικ. 29. ΑΙ.Κ.Κ.1. Μολυβδοχοημένος σύνδε-
σμος σχήματος Τ. 
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Ε. ΦΘΟΡΕΣ

Ο βόρειος κίονας της δυτικής πρόσοψης των Προπυλαίων διατηρείται σε 
χειρότερη κατάσταση από τους υπόλοιπους κίονες της δυτικής όψης. Τα είδη 
φθοράς16-17-18 που παρατηρούνται στον κίονα είναι: 

Ε.1. ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΕΙΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΕΝΑ, ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΑ 
ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ,
ΡΗΓΜΑΤΑ, ΡΩΓΜΕΣ

Οι θραύσεις19 στον κίονα έχουν προκληθεί από τη μηχανική και θερμική κατα-
πόνηση, από βανδαλισμούς (πρόσκρουση οβίδων, εκρήξεις, πυρκαγιά κ.τ.λ.), 
από σεισμούς καθώς και από την οξείδωση και διόγκωση των σιδερένιων 
συνδέσμων και γόμφων. Στη διάβρωση συμβάλλει η έντονη παρουσία αργι-
λοπυριτικών φλεβών.

Επάλληλες αποφλοιώσεις, εσωτερικά κενά και ετοιμόρροπα θραύσματα 
παρατηρούνται σε μεγάλη έκταση στο βόρειο, νότιο, και ανατολικό τεταρτη-
μόριο του τέταρτου σφονδύλου (ΑΊ.Κ.1.4) (Εικ. 32), στο βορειοδυτικό τεταρ-
τημόριο του τρίτου σφονδύλου (ΑΊ.Κ.1.3) και στο βόρειο τεταρτημόριο του 
πέμπτου σφονδύλου (ΑΊ.Κ.1.5) (Εικ. 33).

16. Γεωργίου – Κατέβας – Μπαμπανίκα κ.ά. 2002, 491-500.
17. Σκουλικίδης – Χαραλάμπους 1989, 181-186, 189-191.
18. Μωραΐτου 1994β, 453-466.
19. Κορρές – Μπούρας 1983, 285-294, 344-353.

Εικ. 32. ΑΙ.Κ.1.4 (ΒΑ). Εικ. 33. ΑΙ.Κ.1.5 (Β).
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Εικ. 34. ΑΙ.Κ.1.7 (Δ). Ρήγμα. Εικ. 35. ΑΙ.Κ.1.7 (Ν). Ρήγμα.

Εικ. 37. ΑΙ.Κ.1.3 (Δ).Εικ. 36. ΑΙ.Κ.1.9 (Δ).

Εικ. 38. ΑΙ.Κ.1.1 (Β). Εικ. 39. ΑΙ.ΚΚ.1 (Α).
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Η εκτεταμένη φθορά που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένοι σφόνδυλοι 
νότια, ανατολικά και βόρεια δείχνει να είναι αποτέλεσμα θερμικής φθοράς, 
πιθανόν από φωτιά που εκδηλώθηκε από έκρηξη, που έγινε στη δυτική αί-
θουσα και στην Πινακοθήκη. 

Ρήγμα με απώλεια μεγάλου τμήματος εντοπίζεται σε περιοχή που έχει 
υποστεί φθορά από πρόσκρουση οβίδας. Εμφανίζεται στο δυτικό τεταρτη-
μόριο του έβδομου σφονδύλου (ΑΊ.Κ.1.7). Η διεύθυνση του ρήγματος πιθανόν 
να είναι δυτικά-νότια, δυτικά-βόρεια (Εικ. 34-35). 

Απώλεια μεγάλων τμημάτων παρατηρείται δυτικά στον ένατο και δέκα-
το σφόνδυλο (ΑΊ.Κ.1.9, ΑΊ.Κ.1.10) (Εικ. 36) και στο κιονόκρανο (ΑΊ.ΚΚ.1).

Έντονη, ομοιόμορφη απομείωση της επιφάνειας παρουσιάζουν ο πρώτος 
(ΑΊ.Κ.1.1), ο δεύτερος (ΑΊ.Κ.1.2) και ο τρίτος (ΑΊ.Κ.1.3) σφόνδυλος στο βόρειο 
τεταρτημόριο, ο τρίτος (ΑΊ.Κ.1.3) στο ανατολικό και ο τρίτος (ΑΊ.Κ.1.3) και 
ο τέταρτος (ΑΊ.Κ.1.4) στο δυτικό, που ίσως να οφείλεται σε θερμική φθορά 
(Εικ. 37-38). 

Παράλληλα παρατηρούνται μετατοπίσεις σφονδύλων που οφείλονται 
σε μηχανική καταπόνηση. Ο έκτος σφόνδυλος (ΑΊ.Κ.1.6) έχει μετατοπιστεί 
ελαφρώς βορειοδυτικά, ο έβδομος (ΑΊ.Κ.Ί.7) ελαφρώς βορειοανατολικά, ο 
δέκατος (ΑΊ.Κ.1.10) κατά ένα εκατοστό νότια και το κιονόκρανο κατά δύο 
εκατοστά δυτικά (Εικ. 39). 

Ε.2. ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ, ΜΙΚΡΟΡΩΓΜΕΣ 

Αποσάθρωση και μικρορωγμές παρατηρούνται σε περιοχές της επιφάνειας, 
όπου το μάρμαρο παρουσιάζει μειωμένη συνοχή, με συνέπεια τη διείσδυση 
και συγκράτηση αυξημένης ποσότητας νερού (Εικ. 40-41). Τα φαινόμενα 
αυτά οφείλονται σε συνδυασμό πολλών παραγόντων, όπως είναι η μικροδο-
μή του μαρμάρου (αργιλοπυριτικές προσμίξεις), η θερμική καταπόνηση της 
επιφάνειας από την πυρκαγιά, καθώς και η κυκλοφορία διαλυτών αλάτων 
από τη λιθόκολλα Meyer. 

Εικ. 40. ΑΙ.Κ.1.7 (Β). Εικ. 41. ΑΙ.Κ.1.3 (Β).
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Ε.3. ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΦΘΟΡΑ

Παρατηρείται με την επιλεκτική αποσάθρωση και απομείωση της επιφάνειας 
σημειακά και σε περιοχές με διαφορετική ορυκτολογική σύσταση20. 

Εμφανίζεται κυρίως στο νοτιοδυτικό τεταρτημόριο των περισσότερων 
μελών και λιγότερο βόρεια και ανατολικά και κατά μήκος των φλεβώσεων 
ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό (Εικ. 42).

Ε.4. ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΗΣ ΦΘΟΡΑ

Εμφανίζεται με τη μορφή οπών σποραδικά ή σε συστάδες. Οφείλεται στη 
δράση μικροοργανισμών, η ανάπτυξη των οποίων ευνοείται από την αυξημέ-
νη υγρασία. Παρατηρείται κυρίως στις ζώνες των αργιλοπυριτικών φλεβών.

Εμφανίζεται κυρίως στο νοτιοδυτικό τεταρτημόριο των περισσότερων 
μελών και λιγότερο βόρεια και ανατολικά (Εικ. 43). 

Ε.5. ΠΕΡΙΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΦΘΟΡΑ

Εμφανίζεται στις περιοχές της επιφάνειας, που είναι εκτεθειμένες στη βρο-
χή. Οφείλεται στην όξινη προσβολή του μαρμάρου από τους ατμοσφαιρικούς 
ρύπους (οξείδια του άνθρακα, του θείου και του αζώτου), τα οποία παρουσία 

20. Μπελογιάννης – Θεουλάκης 1989, 189-192. 

Εικ. 42. ΑΙ.Κ.1.2 (Α). Εικ. 43. ΑΙ.Κ.1.5 (Ν). 
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του νερού της βροχής μετατρέπονται σε αραιά οξέα (όξινη βροχή). Η φθορά 
αυτή εκδηλώνεται με την προσβολή των κόκκων του μαρμάρου, που οδηγεί 
στην απώλεια της συνοχής τους και στην τελική πτώση τους. Εμφανίζεται 
εκτεταμένα σε όλα τα τεταρτημόρια – συγκεκριμένα σε όλες τις ακάλυπτες 
από επιστρώματα και κονιάματα προηγούμενων επεμβάσεων επιφάνειες του 
κίονα που είναι εκτεθειμένες στην βροχή (Εικ. 44). 

Ε.6. ΓΥΨΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΙΣ ΑΙΘΑΛΗΣ  
ΚΑΙ ΜΑΥΡΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΣ

Στις περιοχές, που δεν έρχονται σε επαφή με το νερό της βροχής και σε 
συνδυασμό με τους ρύπους της ατμόσφαιρας, εμφανίζεται το φαινόμενο της 
γυψοποίησης του μαρμάρου. Το ανθρακικό ασβέστιο του μαρμάρου μετα-
τρέπεται σε γύψο, που παραμένει στην επιφάνεια και μέχρι ένα ορισμένο 
πάχος διατηρεί το ανάγλυφό της. Στις περιοχές αυτές παρατηρούνται και 

Εικ. 44. ΑΙ.Κ.1.5 (Ν). 

Εικ. 45. ΑΙ.ΚΚ.1 (Α). Επικαθίσεις αιθάλης 
και μαύρη κρούστα.

Εικ. 46. ΑΙ.ΚΚ.1 (Α). Λεπτομέρεια. Μαύρη 
κρούστα δενδριτικής μορφής.
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επικαθήσεις αιθάλης και σχηματισμός μαύρης κρούστας καθώς και μαύρης 
κρούστας δενδριτικής μορφής.

Παρατηρείται σχεδόν αποκλειστικά στο κιονόκρανο (Εικ. 45-46) λιγότερο 
στο νότιο, βόρειο και δυτικό τεταρτημόριο και περισσότερο στο ανατολικό. 

Αιθάλη και μαύρη κρούστα παρατηρείται και στο βόρειο τεταρτημόριο 
του ΑΊ.Κ.1.10 σε εσοχή τόρμου. Ελάχιστα ίχνη αιθάλης παρατηρούνται στο 
νότιο τεταρτημόριο του ΑΊ.Κ.1.9.

Ε.7. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ 

Σημαντική είναι η συμβολή του βιολογικού παράγοντα στη φυσικοχημι-
κή φθορά του μαρμάρου. Η επιλιθική και ενδολιθική μικροχλωρίδα αλ-
λοιώνει χρωματικά την επιφάνεια, η έκκριση διαβρωτικών ενώσεων από 
ορισμένους μικροοργανισμούς οδηγεί σε διάλυση το ανθρακικό ασβέστιο 
με αποτέλεσμα τη φθορά της επιφάνειας. Χασμολιθικοί μικροοργανισμοί 
εμφανίζονται εσωτερικά σε ρωγμές, αποφλοιώσεις, απολεπίσεις και θραύ-
σματα. Επιλιθικοί μικροοργανισμοί παρατηρούνται σε παλαιότερα κονι-
άματα σφράγισης, στο δυτικό τεταρτημόριο των σφονδύλων 7, 9 και 10 
(Εικ. 47) και στο βόρειο τεταρτημόριο του δέκατου σφονδύλου (ΑΊ.Κ.1.10) 
σε εσοχή τόρμου (Εικ. 48).

Μεμονωμένα στο ΝΑ τεταρτημόριο του έκτου σφονδύλου (ΑΊ.Κ.1.6) πα-
ρατηρείται τοπικά γκρίζο στρώμα (Εικ. 49). Πρόκειται για ένα μη ανθρακικό 
στρώμα στο οποίο έχουν αναπτυχθεί μικροοργανισμοί21.

21. Μωραΐτου 1994β, 460.

Εικ. 47. ΑΙ.Κ.1.7 (Δ). Εικ. 48. ΑΙ.Κ.1.10 (Β).
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Επίσης παρατηρούνται βιολογικές επικαθίσεις, από την παρουσία των 
περιστε ριών, που λόγω της έκκρισης όξινων διαβρωτικών ενώσεων προκαλούν 
φθορά και χρωματική αλλοίωση στην επιφάνεια του μαρμάρου (Εικ. 50). 

Ε.8. ΦΘΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Φθορές που έχουν προκληθεί από προηγούμενες επεμβάσεις εμφανίζονται 
στο κιονόκρανο σε περιοχές όπου έχουν χρησιμοποιηθεί σιδερένιοι σύνδε-
σμοι, στην κάτοψη και στο βορειοανατολικό τεταρτημόριο. Στις περιοχές 
αυτές έχουν προκληθεί θραύσεις, αποκολλήσεις θραυσμάτων και χρωματικές 
αλλοιώσεις από τα προϊόντα διάβρωσης του σιδήρου (Εικ. 50).

Εικ. 49. ΑΙ.Κ.1.6 (ΝΑ).

Εικ. 50. ΑΙ.ΚΚ.1. (Β).
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Παράλληλα κονιάματα προηγούμενων επεμβάσεων (κονία Meyer)22 έχουν 
προκαλέσει αποσάθρωση μέσω των διαλυτών αλάτων σε συνδυασμό με τη 
δράση μικροοργανισμών. 

Όπως προαναφέρθηκε οι παράγοντες που συμβάλλουν στην μορφή της 
διάβρωσης και επηρεάζουν παράλληλα την ένταση της φθοράς είναι οι πα-
ρακάτω: 

•	Η διαφορετική ορυκτολογική σύσταση ανά περιοχή (αργιλοπυριτικές φλέ-
βες, χαλαζίας, ανκερίτης κ.τ.λ.) που συμβάλλει στη διαφορική φθορά, την 
αποσάθρωση, την ανάπτυξη μικροοργανισμών. 

•	Το μικροκλίμα στις αντίστοιχες περιοχές (υγρασία, έκθεση σε αέρα κ.τ.λ.) 
που διαφοροποιείται ανάλογα με την θέση και τον προσανατολισμό, ευνοεί 
τη διαφορική, κυψελοειδή, ζαχαροειδή φθορά και αποσάθρωση, τη γυψοποί-
ηση καθώς και την ανάπτυξη μικροοργανισμών και μικροχλωρίδας.

•	Οι βανδαλισμοί (πρόσκρουση οβίδας, σφαίρες, εκρήξεις, φωτιά κ.τ.λ.) ως 
αποτέλεσμα μηχανικής και θερμικής φθοράς δημιουργούν ρήγματα, ρωγμές, 
θραύσεις, εσωτερικά κενά, αποφλοιώσεις και αποσάθρωση.

22. Μωραΐτου 1994β, 460.

Εικ. 51. ΑΙ.Κ.1.4 (ΝΑ). Πριν την απώλεια 
τμήματος που προκλήθηκε από έντονα καιρι-
κά φαινόμενα. Φωτ. 6/2010. 

Εικ. 52. ΑΙ.Κ.1.4 (ΝΑ). Απώλεια τμήματος 
μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα (ίδια 
περιοχή με εικ. 51). Φωτ. 1/2011. 
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•	Οι σεισμοί έχουν προκαλέσει μετατοπίσεις, ρήγματα, ρωγμές, θραύσεις 
και απομείωση της επιφάνειας.

•	Η αστοχία των προηγούμενων επεμβάσεων από τη χρήση μεταλλικών συν-
δέσμων και κονιαμάτων.

•	Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χαλάζι, χιονόπτωση, δυνατός άνεμος, κα-
ταιγίδα) παρασύρουν τα ετοιμόρροπα θραύσματα με αποτέλεσμα την απώ-
λεια υλικού (Εικ. 51-52).
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ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα αρχιτεκτονικά μέλη του κίονα που παρουσιάζουν εκτεταμένη διάβρω-
ση είναι ο τρίτος (ΑΊ.Κ.1.3), ο τέταρτος (ΑΊ.Κ.1.4) και ο πέμπτος (ΑΊ.Κ.1.5) 
σφόνδυλος. Παρουσιάζουν έντονη αποσάθρωση, αποφλοιώσεις, εσωτερικά 
κενά και αρκετές ετοιμόρροπες κατακερματισμένες περιοχές. Για την αξι-
ολόγηση της κατάστασης διατήρησης των αρχιτεκτονικών μελών του κίο-
να, αρχικά έγινε χαρτογράφηση (Εικ. 53), των προηγούμενων επεμβάσεων 
(Εικ. 54), των φθορών (Εικ. 55), των αρχαίων ιστορικών τεκμηρίων (Εικ. 56) 
και των επικαθίσεων-χρωματικών αλλοιώσεων (Εικ. 57), σε κλίμακα 1:10 κα-
θώς και φωτογραφική τεκμηρίωση. Από την παθολογία των λίθων αξιολογεί-
ται η κατάσταση διατήρησής τους, σε τρεις γενικές κατηγορίες. 

Στην πρώτη κατηγορία η κατάσταση διατήρησης των μελών κρίνεται 
σχετικά καλή. Σε αυτά τα μέλη δεν παρατηρείται ιδιαίτερη μεταβολή της 
γεωμετρίας τους και παρουσιάζουν ρωγμές, αποσάθρωση, διαφορική και κυ-
ψελοειδή φθορά σε περιορισμένη έκταση. Πρόκειται για τον έκτο (AI.K.1.6) 
και όγδοο (AI.K.1.8) σφόνδυλο. 

Η κατάσταση διατήρησης των μελών της δεύτερης κατηγορίας, χαρα-
κτηρίζεται κυρίως από εκτεταμένη απομείωση της επιφάνειας και ρωγμές. 
Οι περιοχές με αποσάθρωση, διαφορική και κυψελοειδή φθορά είναι σε περι-
ορισμένη έκταση. Πρόκειται για τον πρώτο (AI.K.1.1), τον δεύτερο (AI.K.1.2), 
τον ένατο (AI.K.1.9) και δέκατο (AI.K.1.10) σφόνδυλο.

Τέλος στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα μέλη που η κατάσταση διατήρη-
σής τους χαρακτηρίζεται από έντονη αποσάθρωση, αποφλοιώσεις, εσωτερικά 
κενά, ετοιμόρροπα θραύσματα, απώλεια μεγάλων τμημάτων, ρήγματα, ρωγ-
μές και επικαθίσεις. Πρόκειται για τον τρίτο (AI.K.1.3), τέταρτο (AI.K.1.4), 
πέμπτο (AI.K.1.5), έβδομο (AI.K.1.7) σφόνδυλο και το κιονόκρανο (AI.KΚ.1). 
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Ζ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διεθνείς κανόνες δεοντολογίας23 τηρούνται σε όλες τις επεμβάσεις συντήρη-
σης. Η αρχή της αντιστρεψιμότητας των επεμβάσεων, ο σεβασμός στο αυθε-
ντικό υλικό, η διατήρηση της δομικής αυτοτέλειας των αρχιτεκτονικών μελών 
και η συμβατότητα των δομικών υλικών με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν 
για την αποκατάσταση, αποτελούν κάποιες από αυτές τις βασικές αρχές.

Απαραίτητη είναι η τεκμηρίωση των εργασιών συντήρησης σε όλα τα 
στάδια των εργασιών. Η τεκμηρίωση αφορά στη:  

•	Φωτογράφηση και χαρτογράφηση σε σχέδια κλίμακας 1:10 αρχικά των 
προηγού μενων επεμβάσεων, των φθορών, των αρχαίων-ιστορι κών τεκμηρίων, 
των επικαθίσεων-χρωματικών αλλοιώσεων και στην συνέχεια των επεμβάσεων 
συντήρησης όταν αυτές ολοκλη ρωθούν. Καθώς αναγκαία είναι και η συμπλή-
ρωση επιπρόσθετων στοιχείων στη χαρτο γράφηση των φθορών που θα προκύ-
ψουν μετά την απομάκρυνση των κονια μάτων προηγούμενων επεμβάσεων και 
τον καθαρισμό των ρωγμών, των ρηγμά των και των εσωτερικών κενών.

•	Αποτύπωση σε κλίμακα 1:1 περιοχών με πολλαπλά ετοιμόρροπα θραύ-
σματα, φωτογρα φική τεκμηρίωση των περιοχών και αρίθμηση των θραυσμά-
των με σκοπό να διευκολυνθεί η επανατοποθέτηση στις αρχικές τους θέσεις, 
όταν συγκολληθούν. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του κίονα 
είναι ανόργανα, ασβεστιτικής σύστασης, ειδικά σχεδιασμένα ως προς τις 
φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες του μαρμάρου, ώστε να είναι συμ-
βατά με το μάρμαρο24. Έχουν διερευνηθεί και εγκριθεί για την μέχρι τώρα 
συντήρηση της επιφάνειας των μνημείων της Ακρόπολης25-26.

Ζ.1. ΣΤΕΡΕΩΣΗ

Στις περιοχές που το μάρμαρο εμφανίζει περικρυσταλλική αποσάθρω-
ση προτείνεται η στερέωση με ψεκασμό με ασβεστόνερο27. Στις περιοχές 
με έντονη αποσάθρωση προτείνεται η στερέωση με εμποτισμό στάγδην με 
ασβεστόνερο. Μετά από έρευνα έχει προκύψει ότι επιφανειακή στερέωση 
επιτυγχάνεται περίπου μετά από σαράντα επαναλήψεις.

23. Διακήρυξη του Άμστερνταμ 1975. ICOMOS 1964. Σύμβαση της Γρανάδας 1985.
24. Σκουλικίδης – Χαραλάμπους 1989, 187-188. 
25. Δογάνη – Μωραῒτου 1989, 207-209.
26. Πάνου – Παπασταματίου – Φραντζικινάκη 1999.
27. Skoulikidis – Charalambous – Dramali 1991, 177.
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Ζ.2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ 
ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ

Η απομάκρυνση των κονιαμάτων θα πραγματοποιηθεί με μηχανικά μέσα 
(λιθοξοϊκά εργαλεία, τροχό τύπου dremel). 

Σε ετοιμόρροπες αποσαθρωμένες περιοχές με πολλαπλά θραύσματα για 
να αποφευχθεί η απώλεια υλικού και για την ακέραιη απομάκρυνση τους 
(Εικ. 32) προτείνεται να πραγματοποιηθεί χρήση νάρθηκα από γύψο.

Ζ.3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Στις επιφάνειες θραύσης των τμημάτων που πρόκειται να συγκολληθούν θα 
απομακρυνθούν τα σαθρά τμήματα, τα χώματα και οι μικροοργανισμοί, όπου 
υπάρχουν, με μηχανικά μέσα (οδοντιατρικά εργαλεία, ξέστρο υπέρηχων) και 
υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) 7-10%, ώστε να υπάρξει καλή πρόσφυση 
του συγκολλητικού υλικού με τις προς συγκόλληση επιφάνειες.

Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από ρωγμές και αποφλοιώσεις θα γί-
νει καθαρισμός με τη χρήση διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) 
7-10%, και με τη βοήθεια οδοντιατρικών εργαλείων, ώστε να ακολουθήσει η 
στερέωση των περιοχών με ενέματα. Στις περιοχές με ρήγματα επιπλέον θα 
γίνει καθαρισμός με νερό υπό πίεση.

Οι επιφάνειες θραύσης των ετοιμόρροπων αποσαθρωμένων περιοχών 
που πρόκειται να απομακρυνθούν με τη διαδικασία της κατασκευής νάρθη-
κα από γύψο θα καθαριστούν με μηχανικά μέσα και υπεροξείδιο του υδρο-
γόνου (Η2Ο2). 

Η απομάκρυνση προϊόντων διάβρωσης του σιδήρου από την επιφάνεια του 
μαρμάρου θα πραγματοποιηθεί με θειογλυκολικό οξύ (HSCH2COOH) 8% κ.ό.

Ζ.4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Οι συγκολλήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση λευκού τσιμέντου Δανί-
ας. Στις περιπτώσεις συγκόλλησης μεγάλων τμημάτων όπου απαιτείται ενί-
σχυση της συγκόλλησης θα χρησιμοποιηθούν τυφλές καρφίδες τιτανίου28. Το 
τιτάνιο παρουσιάζει υψηλή αντοχή και καλή συμπεριφορά στις διαβρωτικές 
συνθήκες του περιβάλλοντος.

28. Skoulikidis 1972, 41.
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Οι ετοιμόρροπες αποσαθρωμένες περιοχές με επάλληλες αποφλοιώσεις 
και πολλαπλά θραύσματα που θα απομακρυνθούν με νάρθηκα από γύψο στη 
συνέχεια θα συγκολληθούν ξεκινώντας με τα εσωτερικά θραύσματα. Αφού 
ολοκληρωθούν οι συγκολλήσεις θα απομακρυνθούν τα κονιάματα που έχουν 
καλύψει τη μαρμάρινη εξωτερική επιφάνεια.

Ζ.5. ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ-ΕΝΕΜΑΤΑ 

Στις περιοχές των αποφλοιώσεων και των ρωγμών θα γίνει πλήρωση με ενέ-
ματα τσιμέντου ή τσιμέντου-ασβέστη σε αναλογία 1:3 κ.ό., κατά περίπτωση, 
ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη συνοχή και μηχανική αντοχή. Στα με-
γάλα εσωτερικά κενά και στην περίπτωση ρηγμάτων, αφού πραγματοποιηθεί 
καθαρισμός των περιοχών θα γίνει πλήρωση με ένεμα τσιμέντου-ποζολάνης-
νερού σε αναλογία 75/25/80 κ.β.29. Στις περιοχές κοντά σε έδρες σφονδύλων 
θα χρησιμοποιηθεί ένεμα τσιμέντου-ποζολάνης-νερού σε αναλογία 25/80/115 
κ.β.30, ώστε να αποφευχθεί η συγκόλληση των εδρών των σφονδύλων. 

Στις περιοχές με αποσάθρωση προτείνεται να γίνει επιφανειακή στερέ-
ωση με ένεμα τσιμέντου-ασβέστη σε αναλογία 1:3 κ.ό.

Ζ.6. ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ

Στους αρμούς συγκόλλησης των θραυσμάτων και στις περιοχές που θα γίνει 
πλήρωση και στερέωση με ενέματα προτείνονται να γίνουν σφραγίσεις με 
κονίαμα τσιμέντου-ασβέστη-χαλαζιακής άμμου σε αναλογία 1:2:9 κ.ό. Με τη 
σφράγιση αποτρέπεται η διείσδυση του νερού και επιτυγχάνεται η αισθητική 
αποκατάσταση των περιοχών.

Στο ασβεστόνερο, στα ενέματα και στο κονίαμα σφράγισης, όπου χρη-
σιμοποιείται ασβέστης, προστίθεται 6% του βάρους του ασβέστη σε αν-
θρακικό ασβέστιο, ώστε να επιταχύνεται η μετατροπή του υδροξειδίου του 
ασβεστίου σε ανθρακικό ασβέστιο31. 

Επίσης στα ενέματα και στο κονίαμα σφράγισης προστίθενται ανόργανες 
χρωστικές σε σκόνη (σιέννα ωμή, όμπρα ψημένη) για τον χρωματικό εναρμονι-
σμό της επέμβασης με το αρχαίο μάρμαρο. Βασική προϋπόθεση είναι η επέμ-
βαση να διαφοροποιείται από το αυθεντικό υλικό ώστε να είναι διακριτή. 

29. Μιλτιάδου-Fezans – Παπακωνσταντίνου – Ζάμπας κ.ά. 2002, 161-178. 
30. Μιλτιάδου-Fezans – Παπακωνσταντίνου – Ζάμπας κ.ά. 2002, 161-178.
31. Skoulikidis – Charalambous – Dramali 1991, 177.



259

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΙΟΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

Ζ.7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ  
 ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ. 

Προτείνεται η χρήση ακίδων από ειδικά επεξεργασμένο πολυκαρβονικό 
υλικό με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία για την απώθηση των περιστε-
ριών το οποίο θα στερεωθεί σε περιοχές με απώλεια μαρμάρου στο άνω 
τμήμα του κίονα. 



ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΡΑΝΤΖΙΚΙΝΑΚΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ

260

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Amoroso – Fassina 
1983:

Amoroso, G.G. – Fassina, V. 1983. Stone decay and 
conservation. Amsterdam and New York: Elsevier. 

Βασιλειάδης –  
Δαμιανός – 
Μπαμπανίκα κ.ά. 
2002:

Βασιλειάδης, Κ. – Δαμιανός, Δ. – Μπαμπανίκα, Κ. – 
Πάνου, Α. – Τσιμερέκη, Α. – Φρατζή, Γ. 2002. Γενική 
επισκόπηση των επεμβάσεων συντηρήσεως στα μνημεία 
και τα γλυπτά της Ακρόπολης. Στο: Μαλλούχου-Tufano, 
Φ. (επιμ.), 5η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση 
των Μνημείων Ακροπόλεως, Αθήνα, 4-6 Οκτωβρίου 
2002. Πρακτικά, 71-77. Αθήνα: ΕΣΜΑ (χωρίς χρονολογία 
έκδοσης).

Γεωργίου –  
Κατέβας – 
Μπαμπανίκα κ.ά. 
2002: 

Γεωργίου, Ε. – Κατέβας, Φ. – Μπαμπανίκα, Κ. – Παπιδά, 
Σ. – Φραγκιαδάκη, Ε. 2002. Επεμβάσεις συντηρήσεως 
στα Προπύλαια. Στο: Μαλλούχου-Τufano, Φ. (επιμ.), 5η 
Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων 
Ακροπόλεως, Αθήνα, 4-6 Οκτωβρίου 2002. Πρακτικά,  
491-500. Αθήνα: ΕΣΜΑ (χωρίς χρονολογία έκδοσης).

Dinsmoor – 
Dinsmoor 2004: 

Dinsmoor, W. B. – Dinsmoor, W. B. Jr. 2004. The Propylaia 
to the Athenian Akropolis, vol.II. The Classical Building. 
Princeton N.J: American School of Classical Studies at Athens. 

Διακήρυξη του 
Άμστερνταμ 1975: 

Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Κληρονομιά, 
Άμστερνταμ, 21-25 Οκτωβρίου 1975.

Δογάνη – Μωραΐτου 
1989: 

Δογάνη, Ί. – Μωραΐτου, Α. 1989. Επεμβάσεις συντήρησης 
και αποκατάστασης της επιφάνειας-Πρόγραμμα 
πιλότος. Στο: Κορρές, Μ. – Τογανίδης, Ν. – Ζάμπας, 
Κ. – Σκουλικίδης, Θ. κ.ά. Μελέτη Αποκαταστάσεως του 
Παρθενώνος, τόμος 2α, 207-209. Αθήνα: ΕΣΜΑ.

ICOMOS 1964: International Council of Monuments and Sites 1964. 
International Charter for the Conservation and Restoration of 
Monuments and Sites (The Venice Charter).

Κορρές – Μπούρας 
1983:

Κορρές, Μ. – Μπούρας, Χ. 1983. Μελέτη Αποκαταστάσεως 
του Παρθενώνος. Αθήνα: ΕΣΜΑ.



261

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΙΟΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

Κουζέλη – 
Μπελογιάννης – 
Δογάνη κ.ά. 1989: 

Κουζέλη, Κ. – Μπελογιάννης, Ν. – Δογάνη, Ί. – Τόλιας, Χ. 
1989. Μελέτη των έγχρωμων στρωμάτων, που διακρίνονται 
στις επιφάνειες των μνημείων. Στο: Κορρές, Μ. – 
Τογανίδης, Ν. – Ζάμπας, Κ. – Σκουλικίδης, Θ. κ.ά. Μελέτη 
Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τόμος 2α, 198-202. 
Αθήνα: ΕΣΜΑ.

Lazzarini – Tabasso 
1986: 

Lazzarini, L. – Tabasso, M.L. 1986. Il restauro della pietra. 
Padova: CEDAM.

Μιλτιάδου-Fezans – 
Παπακωνσταντίνου –  
Ζάμπας κ.ά. 2002: 

Μιλτιάδου-Fezans, Α. – Παπακωνσταντίνου, Ε. – 
Ζάμπας, K. – Πάνου, A. – Φραντζικινάκη, K. 2002. 
Δομική αποκατάσταση των σφονδύλων των κιόνων του 
Οπισθονάου του Παρθενώνος με υδραυλικά ενέματα 
υψηλής διεισδυτικότητας: έρευνα, σχεδιασμός και 
εφαρμογή. Στο: Μαλλούχου-Tufano, Φ. (επιμ.), 5η Διεθνής 
Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων της 
Ακροπόλεως, Αθήνα, 4-6 Οκτωβρίου 2002. Πρακτικά,  
161-178. Αθήνα: ΕΣΜΑ (χωρίς χρονολογία έκδοσης).

Μπαλάνος 1940: Μπαλάνος, Ν. 1940. Η αναστήλωσις των μνημείων της 
Ακροπόλεως. Προπύλαια. Ερέχθειον. Παρθενών. Αθήναι: 
Εργαστήριο γραφικών τεχνών Σ. Ν. Ταρουσόπουλος.

Μπελογιάννης – 
Θεουλάκης 1989: 

Μπελογιάννης, N. – Θεουλάκης, Π. 1989. Οι 
αργιλλοπυριτικές φλέβες των μαρμάρων της Ακρόπολης. 
Στο: Κορρές, Μ. – Τογανίδης, Ν. – Ζάμπας, Κ. – 
Σκουλικίδης, Θ. κ.ά. Μελέτη Αποκαταστάσεως του 
Παρθενώνος, τόμος 2α, 189-192. Αθήνα: ΕΣΜΑ.

Μωραΐτου 1994α: Μωραΐτου, Α. 1994. Λιθόκολλα Meyer και η επίδρασή 
της στο μάρμαρο των Προπυλαίων. Στο: Τανούλας, 
Α. – Ίωαννίδου, Μ. – Μωραΐτου, Α. 1994. Μελέτη 
Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, τόμος 1, 475-478. 
Αθήνα: ΕΣΜΑ. 

Μωραΐτου 1994β: Μωραΐτου, Α. 1994. Το δομικό υλικό και η συντήρησή του. 
Στο: Τανούλας, Α. – Ίωαννίδου, Μ. – Μωραΐτου, Α. 1994. 
Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, τόμος 1,  
453-466. Αθήνα: ΕΣΜΑ. 



ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΡΑΝΤΖΙΚΙΝΑΚΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ

262

Πάνου – 
Παπασταματίου –  
Φραντζικινάκη 
1999: 

Πάνου, Α. – Παπασταματίου, Κλ. – Φραντζικινάκη, Κ. 
1999. Παρθενών. Δυτική Ζωφόρος. Μελέτη-πρόταση 
άμεσης επέμβασης. Αθήνα: ΕΣΜΑ-ΥΣΜΑ (Υπ. Αποφ. Αρ. 
πρωτ. ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/15/55754/12.11.99).

Skoulikidis 1972: Skoulikidis, Th. 1972. Détérioration des matériaux de 
construction et notamment des marbres par la corrosion d’acier 
incorporé. Cas de l’Acropole. Στο: 1er Colloque International sur la 
Détérioration des Pierres en Œuvre, La Rochelle, 11-16 Septembre 
1972, 41-45. Chambéry: Les imprimeries réunies de Chambéry.

Σκουλικίδης – 
Χαραλάμπους 1989: 

Σκουλικίδης, Θ. – Χαραλάμπους, Δ. 1989. Βαριά μέταλλα 
από το περιβάλλον στις επιφάνειες των μνημείων της 
Ακροπόλεως, Στο: Κορρές, Μ. – Τογανίδης, Ν. – Ζάμπας, 
Κ. – Σκουλικίδης, Θ. κ.ά. Μελέτη Αποκαταστάσεως του 
Παρθενώνος, τόμος 2α, 187-188. Αθήνα: ΕΣΜΑ.

Skoulikidis – 
Charalambous – 
Dramali 1991:

Skoulikidis, Th. – Charalambous, D. – Dramali, D. 1991. 
Ways to increase the mechanical resistance of lime used for 
conservation and restoration of ancient monuments. Στο: 
Auger, F. (επιμ.), Proceedings of the International Symposium on 
the Deterioration of Building Materials, La Rochelle, 12-14 July 
1991, 177-184.

Σύμβαση της 
Γρανάδας 1985:

Σύμβαση για την προστασία της Αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς της Ευρώπης, Γρανάδα, 3 Οκτωβρίου 1985.

Tanoulas 1987: Tanoulas, T. 1987. The Propylaea of the Acropolis of Athens 
since the seventeenth century. Their decay and restoration. 
Jahrbuch des deutchen archäologicshen Instituts 102, 413-483.

Τανούλας 1997: Τανούλας, Τ. 1997. Τα Προπύλαια της Αθηναϊκής 
Ακρόπολης κατά τον Μεσαίωνα. Αθήναι: Η εν Αθήναις 
Αρχαιολογική Εταιρεία.

Τανούλας – 
Ιωαννίδου – 
Μωραΐτου 1994: 

Τανούλας, Τ. – Ίωαννίδου, Μ. – Μωραΐτου, Α. 1994. 
Μελέτη αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, τόμος 1. 
Αθήνα: ΕΣΜΑ.

Torraca 1988: Torraca, G. 1988. General philosophy of stone conservation. 
Στο: 3rd International Symposium on the Deterioration and 
Conservation of Stone. Proceedings. Venice. 

Φρατζή –  
Πάνου –  
Τσιμερέκη  
κ.ά. 2007: 

Φρατζή, Γ. – Πάνου, Α. – Τσιμερέκη, Α. – Φραντζικινάκη, 
Κ. 2007. Η συντήρηση της επιφάνειας στα μνημεία της 
Ακρόπολης. Στο: Αδάμ-Βελένη, Π. – Ίγνατιάδου, Δ. 
(επιμ.), Λίθος: ημερίδα συντήρησης ΑΜΘ 2007, 41-50. 
Θεσσαλονίκη: ΥΠΠΟ-Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.



263

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΙΟΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ



ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΡΑΝΤΖΙΚΙΝΑΚΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ

264

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

 
Εικ. 1.  Η δυτική όψη των Προπυλαίων. Σε ένθεση ο κίονας που πρόκειται 

να συντηρηθεί. Σχέδιο: Κ. Καρανάσος. Σχεδιαστικό υπόβαθρο: Τ. 
Τανούλας.

Εικ. 2.  ΑΊ.ΚΚ.1. Λάξευμα στη βόρεια όψη του άβακα. Φωτογραφία: Ειρ.
Φραγκιαδάκη.

Εικ. 3.  Ίχνη λαξευμάτων. Φωτογραφία: Κ. Φραντζικινάκη. 
Εικ. 4.  Τόρμος. Φωτογραφία: Α. Μπιζίμη.
Εικ. 5.  Τα Προπύλαια γύρω στο 1450. Δυτική πρόσοψη. Σχέδιο: Τ. Τανούλας. 
Εικ. 6.  Άποψη του κίονα το 1980. Φωτογραφία: Α. Τζάκου. 
Εικ. 7.  ΑΊ.Κ.1-4 (Δ). Φωτογραφία: Α.Τζάκου, 1981.
Εικ. 8.  ΑΊ.Κ.1-4 (ΝΑ). Φωτογραφία: Α. Τζάκου, 1980.
Εικ. 9.  ΑΊ.Κ.1.8 (Δ). Σφράγιση ρωγμών. Φωτογραφία: Κ. Φραντζικινάκη.
Εικ. 10.  ΑΊ.Κ.1.7-8 (Δ). Σφράγιση ρωγμών. Φωτογραφία: Κ. Φραντζικινάκη.
Εικ. 11.  ΑΊ.Κ.1.2. (Α). Σφράγιση φλέβας. Φωτογραφία: Α. Μπιζίμη.
Εικ. 12.  ΑΊ.Κ.1.4 (Α). Ρηγμάτωση κονιάματος. Φωτογραφία: Ειρ. Φραγκιαδάκη.
Εικ. 13.  ΑΊ.Κ.1.4 (Β). Στερέωση ετοιμόρρο πων θραυσμάτων. Φωτογραφία: 

Ειρ. Φραγκιαδάκη.
Εικ. 14.  ΑΊ.Κ.1.4 (Ν). Στερέωση της επιφά νειας με κονίαμα. Φωτογραφία: 

Ειρ. Φραγκιαδάκη.
Εικ. 15.  ΑΊ.Κ.1.4 (Α). Στερέωση ετοιμόρρο πων τμημάτων της επιφάνειας 

με κονίαμα. Φωτογραφία: Ειρ. Φραγκιαδάκη.
Εικ. 16.  ΑΊ.Κ.1.1 (Ν). Στερέωση ετοιμόρρο που τμήματος με δύο καρφίδες. 

Φωτογραφία: Α. Μπιζίμη.
Εικ. 17.  ΑΊ.ΚΚ.1. Επιδερμίδα στο ανατολικό τεταρτημόριο. Φωτογραφία: 

Κ. Φραντζικινάκη.
Εικ. 18.  ΑΊ.Κ.1.3. Επιδερμίδα στο βορειοανατολικό τεταρτημόριο. Φωτο-

γραφία: Ειρ. Φραγκιαδάκη.
Εικ. 19.  ΑΊ.Κ.1.8. Επίστρωμα στο δυτικό τεταρτημόριο. Φωτογραφία: Κ. 

Φραντζικινάκη.
Εικ. 20.  ΑΊ.Κ.1.6. Λεπτομέρεια επιστρώμα τος βορειοδυτικά. Φωτογραφία: 

Ειρ. Φραγκιαδάκη.
Εικ. 21.  ΑΊ.Κ.1.6 (Δ). Περιοχή διατήρησης των έγχρωμων επιφανειακών 

στρωμάτων. Φωτογραφία: Α. Τζάκου, 1981.
Εικ. 22.  ΑΊ.Κ.1.6 (Δ). Λεπτομέρεια της περιοχής της εικ. 21. Σημερινή κα-

τάσταση διατήρησης των επιφανειακών στρωμάτων. Φωτογραφία: 
Ειρ. Φραγκιαδάκη.



265

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΙΟΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

Εικ. 23.  ΑΊ.ΚΚ.1. Επίχρισμα. Φωτογραφία: Κ. Φραντζικινάκη.
Εικ. 24.  ΑΊ.ΚΚ.1. Επίχρισμα. Φωτογραφία: Κ. Φραντζικινάκη.
Εικ. 25.  ΑΊ.ΚΚ.1. Χάραγμα στην ανατολική όψη του άβακα. Φωτογραφία: 

Κ. Φραντζικινάκη.
Εικ. 26.  ΑΊ.ΚΚ.1. Χάραγμα στην ανατολική όψη του εχίνου. Φωτογραφία: 

Κ. Φραντζικινάκη.
Εικ. 27.  ΑΊ.ΚΚ.1. Χάραγμα στην ανατολική όψη του εχίνου. Φωτογραφία: 

Κ. Φραντζικινάκη.
Εικ. 28.  ΑΊ.Κ.1.8. Μεσαιωνικό κονίαμα σε περιοχή λαξεύματος. Φωτογρα-

φία: Ειρ. Φραγκιαδάκη.
Εικ. 29.  Α.Ί.ΚΚ.1. Μολυβδοχοημένος σύνδε σμος σχήματος Τ. Φωτογραφία: 

Κ. Φραντζικινάκη.
Εικ. 30.  Α.Ί.ΚΚ.1. Γόμφος στην άνω έδρα του κιονοκράνου. Φωτογραφία: 

Ειρ. Φραγκιαδάκη.
Εικ. 31.  ΑΊ.Κ.1.9. Μαύρη γραμμική επικάθι ση στο δυτικό τεταρτημόριο. 

Φωτογραφία: Α. Μπιζίμη.
Εικ. 32.  ΑΊ.Κ.1.4 (ΒΑ). Φωτογραφία: Ειρ. Φραγκιαδάκη.
Εικ. 33.  ΑΊ.Κ.1.5 (Β). Φωτογραφία: Ειρ. Φραγκιαδάκη.
Εικ. 34.  ΑΊ.Κ.1.7 (Δ). Ρήγμα. Φωτογραφία: Κ. Φραντζικινάκη.
Εικ. 35.  ΑΊ.Κ.1.7 (Ν). Ρήγμα. Φωτογραφία: Κ. Φραντζικινάκη.
Εικ. 36.  ΑΊ.Κ.1.9 (Δ). Φωτογραφία: Α. Μπιζίμη.
Εικ. 37.  ΑΊ.Κ.1.3 (Δ). Φωτογραφία: Ειρ. Φραγκιαδάκη.
Εικ. 38.  ΑΊ.Κ.1.1 (Β). Φωτογραφία: Α. Μπιζίμη.
Εικ. 39.  ΑΊ. Κ.Κ.1 (Α). Φωτογραφία: Κ. Φραντζικινάκη.
Εικ. 40.  ΑΊ.Κ.1.7 (Β). Φωτογραφία: Κ. Φραντζικινάκη.
Εικ. 41.  ΑΊ.Κ.1.3 (Β). Φωτογραφία: Ειρ. Φραγκιαδάκη.
Εικ. 42.  ΑΊ.Κ.1.2 (Α). Φωτογραφία: Α. Μπιζίμη.
Εικ. 43.  ΑΊ.Κ.1.5 (Ν). Φωτογραφία: Ειρ. Φραγκιαδάκη.
Εικ. 44.  ΑΊ.Κ.1.5 (Ν). Φωτογραφία: Ειρ. Φραγκιαδάκη.
Εικ. 45.  ΑΊ.ΚΚ.1 (Α). Επικαθίσεις αιθάλης και μαύρη κρούστα. Φωτογρα-

φία: Κ. Φραντζικινάκη.
Εικ. 46.  ΑΊ.ΚΚ.1 (Α). Λεπτομέρεια. Μαύρη κρούστα δενδριτικής μορφής. 

Φωτογραφία: Κ. Φραντζικινάκη.
Εικ. 47.  ΑΊ.Κ.1.7 (Δ). Φωτογραφία: Κ. Φραντζικινάκη.
Εικ. 48.  ΑΊ.Κ.1.10 (Β). Φωτογραφία: Α. Μπιζίμη.
Εικ. 49.  ΑΊ.Κ.1.6 (ΝΑ). Φωτογραφία: Ειρ. Φραγκιαδάκη.



ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΡΑΝΤΖΙΚΙΝΑΚΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ

266

Εικ. 50.  ΑΊ.ΚΚ.1. (Β). Φωτογραφία: Κ. Φραντζικινάκη.
Εικ. 51.  ΑΊ.Κ.1.4 (ΝΑ). Πριν την απώλεια τμήματος που προκλήθηκε από έντο-

να καιρικά φαινόμενα. Φωτογραφία: Κ. Φραντζικινάκη (6/2010).
Εικ. 52.  ΑΊ.Κ.1.4 (ΝΑ). Απώλεια τμήματος μετά από έντονα καιρικά φαι-

νόμενα (ίδια περιοχή με εικ. 51). Φωτογραφία: Ειρ. Φραγκιαδάκη 
(1/2011).

Εικ. 53.  Υπόμνημα χαρτογραφήσεων. 
Εικ. 54.  Βόρειος κίονας της δυτικής πρόσοψης των Προπυλαίων. Προηγού-

μενες επεμβάσεις. Χαρτογράφηση: Κ. Φραντζικινάκη, Ειρ. Φρα-
γκιαδάκη, Α. Μπιζίμη. Ψηφιακή επεξεργασία: Ί. Ματαράγκας.

Εικ. 55. Βόρειος κίονας της δυτικής πρόσοψης των Προπυλαίων. Φθορές. 
Χαρτογράφηση: Κ. Φραντζικινάκη, Ειρ. Φραγκιαδάκη, Α. Μπιζί-
μη. Ψηφιακή επεξεργασία: Ί. Ματαράγκας.

Εικ. 56.  Βόρειος κίονας της δυτικής πρόσοψης των Προπυλαίων. Αρχαία 
ιστορικά τεκμήρια. Χαρτογράφηση: Κ. Φραντζικινάκη, Ειρ. Φρα-
γκιαδάκη, Α. Μπιζίμη. Ψηφιακή επεξεργασία: Ί. Ματαράγκας.

Εικ. 57.  Βόρειος κίονας της δυτικής πρόσοψης των Προπυλαίων. Επικαθί-
σεις-Χρωματικές αλλοιώσεις. Χαρτογράφηση: Κ. Φραντζικινάκη, 
Ειρ. Φραγκιαδάκη, Α. Μπιζίμη. Ψηφιακή επεξεργασία: Ί. Ματα-
ράγκας.



267

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΙΟΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ



ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΡΑΝΤΖΙΚΙΝΑΚΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ

268

STUDY FOR THE CONSERVATION  
OF THE NORTH COLUMN OF THE WEST FAÇADE  
OF THE PROPYLAIA

Katerina Frantzikinaki 
CONSERVATOR OF ANTIQUIT IES & WOR KS OF ART,  TEI OF ATHENS

Irene Fragkiadaki 
CONSERVATOR OF ANTIQUIT IES & WOR KS OF ART,  TEI OF ATHENS

SUMMARY

At the end of 2010, during the programming of conservation works on the Pro-
pylaia, it was discovered that the drums of the north column of the west façade 
of the monument were in a poor state of preservation. It was therefor decided to 
carry out a conservation study. 

The purpose of the present study is to record the state of preservation of the 
surface of the north column and to make proposals for its restoration. 

GENERAL DESCRIPTION OF THE COLUMN AND 
HISTORICAL EVENTS 

The colonnade of the west façade of the Propylaia rests on a crepis with four 
steps. Missing from the middle columns are the four capitals and their uppermost 
drums. The north column of the west façade comprises ten drums. Its height is 
approximately 8,81 m. and the circumference of the drums ranges from 4,77 m. at 
the base to 3,78 m. at the top. Broken off from the capital of the north column are 
the west and south side of the echinus and the south and west side of the abacus 
with the exception of the north tip of the west side.

Until the time of the Acciaiuoli family, the central passageway of the Propylaia 
was used as the entrance to the interior of the Acropolis. With the alteration of the 
central building of the Propylaia into a reception hall of the Acciaiuoli mansion, 
the intercolumnar spaces of the west façade were closed, as were also the spaces 
between the corner columns and the corresponding pilasters. The walls that were 
constructed between the columns were thick enough for defensive purposes. In 
the façade, the columns were partially visible, whereas on the interior they were 
totally concealed (Fig. 5). 

KATERINA FRANTZIKINAKI - IRENE FRAGKIADAKI
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 In 1458, after a siege of many months, the Turks took the Acropolis. Τhe 
central building of the Propylaia was converted into a powder storeroom. In 1640 
a lightning strike caused an enormous explosion and part of the building was 
destroyed. The west section of the central building, however, remained intact, 
preserving both walls and roof. 

In 1670, a tower with crenellations rose above the pediment on the west 
façade. On the 22nd of September, 1687, a smaller explosion probably occured 
in the Pinacotheca. Until the end of 1699, the central building retained its west 
façade undamaged. Between 1700 and 1738 the pediment and entablature of the 
west façade were demolished. In 1801 only the corner columns of the west façade 
were still complete. The four intermediate columns had lost their capitals and the 
second column from the south was missing in addition to its uppermost drum. 

In 1818 the four central columns of the west façade were each missing the 
two uppermost drums. In the course of the national uprising the Propylaia suf-
fered much damage, most of it from bombardment. From 1853, the year when 
the first archaeological research began, through 1890, the year when Kavvadias 
completed his excavations, the later buildings were demolished, piles of material 
in the fill were removed and the ancient remains were revealed. 

RECORD OF PREVIOUS CONSERVATION INTERVENTIONS 

Conservation interventions had been carried out to the height of the 3rd and 4th 

drums around 1980-1981 (Fig. 6). At that time, sealings and perimetrical weld-
ings, as well as consolidation of the surface, were done. The material used to seal 
the cracks and restrain the fragments was Meyer cement (oxychloride magne-
sium). The proportions of the mixture were not consistent. For the sealing of the 
cracks marble powder was used as an aggregate, whereas for consolidating the 
surfaces, cement glue was used without any aggregate. Employed for sealing the 
cracks (Figs. 9-10) and alumino-silicate veins (Fig. 11) was a fine grained mortar 
with an aggregate, of medium hardness. 

Characteristic of this mortar was that it cracked and peeled (Fig. 12). Its ad-
hesion to the marble surface has been determined to be mediocre. Over a large 
area, especially on drums 3 and 4, mortar without any aggregate has now been 
used for restraining disintegrating surfaces (Figs. 13-15). This is a hard mortar 
with very good adhesion to the marble surface. A disintegrating section in the 
north quarter of the first drum had been secured with nails (Fig. 16). 

RECORD OF THE ANCIENT HISTORICAL EVIDENCE 

The surface layers of the marble of the column preserve a significant amount of 
colour. A characteristic surface layer is the epidermis. This is a very thin, homoge-
neous and smooth layer that is completely cohesive with the surface of the marble 
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that frequently bears tool traces. It is the earliest layer observed on the monuments 
in general. The epidermis is best preserved east of the capital (ΑΊ.ΚΚ.1), on the 
northwest quarter of the seventh (ΑΊ.Κ.1.7) and eighth drum (ΑΊ.Κ.1.8) and on 
the northeast quarter of the third drum (ΑΊ.Κ.1.3) (Fig. 17-18).

Preserved in many areas above the epidermis is a later surface coating known 
as “epistroma”. It is a thicker, homogeneous layer with less cohesion to the marble. 
More of it is preserved northwest of the fourth (ΑΊ.Κ.1.4) to, and including, the 
eighth drum (ΑΊ.Κ.1.8) and east of the capital (ΑΊ.ΚΚ.1) (Figs. 19-20).

In addition, film of whitish colour is preserved over the epidermis and the 
epistroma, exclusively on the east quarter of the capital (ΑΊ.ΚΚ.1), with conspicu-
ous brush strokes (Figs. 23-24).

Ancient historical evidence includes also engravings (etchings), historical mor-
tars probably mediaeval, ancient clamps (an ancient iron T-clamp is preserved, 
Fig. 29) that had been used in the capital to reinforce the broken area, which had 
a natural deformity and an ancient lead-secured dowel in the upper seat north-
west. Traces of a black linear deposit have also been observed on the epistroma. 

RECORD OF THE DECAY AND DEPOSITS 

The decay that is appearing on the surface of the column comprises peeling, in-
terior voids, disintegrating fragments, the loss of large segments, cracks, fissures, 
weathering, microcracks, differential erosion, pitting, pericrystalline corrosion, 
calcification, biological damage and damage resulting from earlier interventions. 
Observable also are deposits of soot and black crusts. The architectural members 
of the column that show the most extensive erosion are the third (ΑΊ.Κ.1.3), the 
fourth (ΑΊ.Κ.1.4) and the fifth (ΑΊ.Κ.1.5) drum. The agents contributing to the 
form of erosion and at the same time affecting the severity of the damage are 
the following: 

•	The varied mineralogical composition depending on areas (aluminium silicate 
veins, quartz, ankerite etc) that contribute to the differential damage, disintegra-
tion and the growth of micro-organisms. 

•	The microclimate in relevant areas (humidity, exposure to wind, etc.), which 
is differentiated depending on the position and orientation, favours the differ-
ential, pitting, sugaring deterioration, and disintegration, calcification, while it 
encourages the growth of microorganisms and microflora.

•	Vandalism (impact of shelling, bullets, explosions, fire, etc) results in mechani-
cal and thermal damage, creates cracks, breaks, fragmentation, interior voids, 
peeling and disintegration. 
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•	Eearthquakes cause displacements, cracks, fissures, fractures and reduction of 
the surface. 

•	Unsuccessful earlier interventions, from the use of metal clamps and mortars 
of various sorts. 

•	Severe meteorological phenomena (hail, snowfall, high winds, downpours) 
cause fracturing with the danger of fragments falling and resulting in the loss 
of material (Figs. 51-52). 

PROPOSED CONSERVATION INTERVENTIONS 

The documentation of the works of conservation in all stages of the work is es-
sential. Documentation concerns: 

•	Photography. 

•	Mapping with plans at a scale of 1:10 (Fig. 53-57) of the previous interven-
tions, the decay, the ancient and historical evidence, the deposits and discolor-
ation and the work that will be performed. Moreover the inclusion of additional 
features to show the damages that will be revealed after removing the mortar 
left from previous interventions and cleaning the fissures, cracks and interior 
voids. 

•	Plotting at scale of 1:1 of areas with multiple disintegrating fractures, photo-
graphic documentation of these areas and numbering of the fractures so as to 
facilitate location in their original positions when they have been joined. 

•	The conservation interventions proposed are consolidation, removal of mortar 
left from previous conservation interventions and fragments in danger of fall-
ing, cleaning, mending of fragments and large segments, filling of interior voids, 
injections, sealing and dealing with the biological deposits from the pigeon se-
cretions. 

•	All the interventions must follow the international canons of conduct. Revers-
ibility of the interventions, compatibility of the building material with the mate-
rial to be used for reconstructing or for preserving the structural integrity of the 
architectural members, are some of these basic principles. 

•	The materials that will be used for the restoration of the column are inert, 
in agreement with the chemophysical and mechanical properties of the marble 
and they are resistant to the erosive elements of the environment. They have 
been chosen and approved for the conservation of the surfaces of the Acropolis 
monuments to date. 
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Η πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης των λίθων 

που αναφέρονται στη μελέτη παρατίθεται, σε ηλεκτρονική μορφή, στον ψη-

φιακό δίσκο που συνοδεύει την έκδοση.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αποκατάστασης της ανωδομής 
του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, αποφα-
σίστηκε να απομακρυνθεί το προσωρινό δάπεδο εργασίας που κάλυπτε το 
βόρειο τμήμα του δαπέδου της ανατολικής στοάς. 

Μετά την απομάκρυνση του οπλισμένου σκυροδέματος διαπιστώθηκε 
η κακή κατάσταση διατήρησης του δαπέδου και αποφασίστηκε η εκπόνηση 
μελέτης συντήρησης1-2, η οποία ολοκληρώθηκε το 2011. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της κατάστασης δια-
τήρησης του δαπέδου, και η σύνταξη προτάσεων συντήρησης. Η μελέτη συ-
νοπτικά περιλαμβάνει την περιγραφή του μαρμάρινου δαπέδου, την επισκό-
πηση των προηγούμενων επεμβάσεων συντήρησης, τη σημερινή κατάσταση 
διατήρησής του, τις προτεινόμενες επεμβάσεις συντήρησης, καθώς και την 
σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διευθύντρια της Υπηρεσίας Συντήρησης 
Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) κ. Μ. Ίωαννίδου και τα μέλη της Επιτροπής 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) για τις χρήσιμες παρατηρή-
σεις τους. Ίδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην Προϊσταμένη του τομέα συ-
ντήρησης κ. Ε. Παπακωνσταντίνου όχι μόνο για την εμπιστοσύνη που μου 
έδειξε με την ανάθεση της εν λόγω μελέτης, αλλά και για την συνεχή στή-
ριξή της καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύχρονης συνεργασίας μας. Τον Προϊ-
στάμενο του έργου αποκαταστάσεως των Προπυλαίων κ. Τ. Τανούλα για 
την συνεργασία του. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων 
και Νεωτέρων Μνημείων (ΔΣΑΝΜ) κ. Ν. Μίνω για την παραχώρηση ειδικού 
εξοπλισμού μέτρησης της υγρασίας και της θερμοκρασίας, καθώς και τον 
Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ΔΣΑΝΜ κ. Ί. Ματαράγκα 
για τη διεξαγωγή των μετρήσεων, την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και 
την ψηφιακή επεξεργασία των σχεδίων. Τους συναδέλφους συντηρητές και 
μαρμαροτεχνίτες στο έργο αποκατάστασης και συντήρησης των Προπυλαί-
ων που συνεργάστηκαν πρόθυμα για την υλοποίηση της μελέτης αυτής.

Αθήνα, 14 Ίουνίου 2011

1. Πρακτικά της 1ης/28.1.2010 συνεδρίασης της ΕΣΜΑ.
2. Προγραμματισμός εργασιών της συντήρησης της επιφάνειας των Προπυλαίων (Αρ. Πρωτ. 
ΥΣΜΑ 912/15.6.2010) που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της ΕΣΜΑ με αρ. 6/24.6.2010.
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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ανατολική στοά των Προπυλαίων έχει μήκος ~18,10 μ. και πλάτος 5,10 μ. 
Η κεντρική διάβαση των Προπυλαίων πλάτους 3,76 μ. χωρίζει την ανατολική 
στοά σε δύο τμήματα, το βόρειο και το νότιο. Το μαρμάρινο δάπεδο συνο-
λικά αποτελείται από πενήντα δύο λίθους που διατάσσονται σε έξι σειρές. 
Οι μεγάλες πλευρές των λίθων έχουν προσανατολισμό από ανατολικά προς 
δυτικά. Εξαίρεση αποτελούν δύο σειρές λίθων που εφάπτονται στο νότιο και 
βόρειο τοίχο και έχουν κάθετο προσανατολισμό ως προς τις προηγούμενες. 
Στην σειρά των λίθων που βρίσκεται σε επαφή με τον θυραίο τοίχο υπάρχει 
λαξευμένη χαμηλή βαθμίδα. 

Το δάπεδο του βόρειου τμήματος (Εικ. 1) με πλάτος 5,10 μ. και μήκος 
~7,17 μ. περιλαμβάνει είκοσι έξι ορθογώνιους λίθους (Εικ. 2). Το μήκος των 
λίθων ποικίλλει, ενώ το ύψος τους είναι ~0,30 μ. 

Ο λίθος ανατολικά της βόρειας θύρας του θυραίου τοίχου ελλείπει από 
την αρχική του θέση.

Σύμφωνα με τον Dinsmoor3 το δάπεδο της ανατολικής στοάς εδράζεται 
σε φυσικό βράχο. 

Στο κέντρο του δαπέδου, γίνεται άμεσα αντιληπτό λάξευμα για την το-
ποθέτηση αναθήματος4. Στο σημείο αυτό είναι ορατός ο φυσικός βράχος που 
βρίσκεται κάτω από το δάπεδο (Εικ. 3). 

Παρατηρώντας τους λίθους του δαπέδου διακρίνονται τόρμοι (Εικ. 4-5) 
καθώς και ίχνη των ημικυκλικών τροχιών θυρόφυλλων5 (Εικ. 6).

3. Dinsmoor – Dinsmoor 2004, 83-84.
4. Τανούλας 1997, 15.
5. Τανούλας 1997, 164.
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Εικ. 3. Λάξευμα για τοποθέτηση αναθήματος. 

Εικ. 6. Ίχνη των ημικυκλικών τροχιών των 
θυρόφυλλων στον λίθο Σ.Σ.44.

Εικ. 5. Τόρμοι στον λίθο Σ.Σ.43.

Εικ. 4. Τόρμοι στον λίθο Σ.Σ.10.
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Β. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το 1640, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η πτώση ενός κεραυνού προ-
κάλεσε την ανατίναξη της πυρίτιδας που ήταν αποθηκευμένη στη δυτική 
αίθουσα των Προπυλαίων, κάτω από τη φατνωματική οροφή. Η ανατίναξη 
κατέστρεψε το ανατολικό τμήμα της οροφής της δυτικής αίθουσας και πιθα-
νώς τμήμα της οροφής και του θριγκού της ανατολικής στοάς6. Το δάπεδο 
υπέστη φθορές από την έκρηξη της πυρίτιδας7. Κατά το διάστημα 1834-1837 
έγινε απομάκρυνση των επιχώσεων από τον χώρο των Προπυλαίων8. 

Από το 1909 έως το 1917 στα Προπύλαια εφαρμόζεται το αναστηλωτικό 
πρόγραμμα του Ν. Μπαλάνου.

Το 1975 συστήνεται η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως 
και τότε πραγματοποιείται η πρώτη αποτύπωση του βόρειου τμήματος του 
δαπέδου σε κλ. 1:50 από τον αρχιτέκτονα Β. Καρκάνη9 (Εικ. 7). 

Οι λίθοι του δαπέδου της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων έχουν κω-
δικοποιηθεί με τον κωδικό Σ.Σ.j10 ο οποίος αποδίδεται στην εικόνα 7.

Το 1982 με αφορμή την τοποθέτηση ικριώματος για την υποστύλω-
ση των φατνωματικών οροφών των Προπυλαίων και εξαιτίας της έντονης 
διάβρωσης του δαπέδου, αποφασίστηκε η κάλυψή του με οπλισμένο σκυ-
ρόδεμα αφού πρώτα τοποθετήθηκε πάνω στο δάπεδο πλαστικό φύλλο και 
αμμοχάλικο, ώστε να προστατευθεί η επιφάνειά11 του (Εικ. 8-9).

6. Τανούλας 1994, 33.
7. Ίωαννίδου 1994, 374.
8. Μπαλάνος 1940, 13-15, 23.
9. Τανούλας – Ίωαννίδου – Μωραΐτου 1994, 54, 374.
10. Τανούλας 1994, 169-173.
11. Ίωαννίδου 1994, 374.

Εικ. 8. Εργασίες προστασίας του δαπέδου. Εικ. 9. Μετά την τοποθέτηση οπλι-
σμένου σκυροδέματος.
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Γ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια παλαιότερων επεμβάσεων συντήρησης πραγματοποιή-
θηκαν σφραγίσεις και περιμετρικές συγκρατήσεις θραυσμάτων σε μεγάλη 
έκταση στους λίθους του δαπέδου. Δεν βρέθηκαν βιβλιογραφικές αναφορές 
όσον αφορά τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και την εποχή εφαρμογής τους, 
ώστε να ταυτοποιηθούν οι επεμβάσεις. 

Για τη σφράγιση των ρωγμών και των αργιλοπυριτικών φλεβών 
χρησιμοποιή θηκε κατά περίπτωση ένα λεπτόκοκκο κονίαμα με μέτρια σκλη-
ρότητα (πιθανόν λιθόκολλα Meyer)12 (Εικ. 10). 

Το πλήθος των ετοιμόρροπων θραυσμάτων συγκρατήθηκε στη θέση του 
με ένα υπόλευκο κονίαμα, με χονδρόκοκκο αδρανές, μεγαλύτερης σκληρότη-
τας από το πρώτο (Εικ. 11). 

Τα κονιάματα χαρακτηρίζονται από ρηγματώσεις, απολεπίσεις, καθώς 
και αποκολλήσεις τμημάτων τους (Εικ. 12-13). Η πρόσφυση των κονιαμάτων 
στην επιφάνεια του μαρμάρου ανάλογα με την περιοχή κρίνεται μέτρια έως 
κακή, με αποτέλεσμα στα σημεία που έχει απομακρυνθεί το κονίαμα τα 
θραύσματα να μη συγκρατούνται στη θέση τους. Στα σημεία που παρατη-
ρείται απομάκρυνση τμημάτων του κονιάματος, η συσσώρευση υγρασίας και 
χώματος ευνοεί την ανάπτυξη φυτών (Εικ. 14). 

12. Μωραΐτου 1994α, 475-478.

Εικ. 10. Σφράγιση ρωγμών με λεπτόκοκκο κονίαμα στον λίθο Σ.Σ.1α.
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Κρίνεται χρήσιμος ο χαρακτηρισμός των κονιαμάτων των προηγού-
μενων επεμβάσεων συντήρησης για την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση και τη 
χρονολόγηση της επέμβασης, σε σύγκριση με τα κονιάματα που έχουν χρη-
σιμοποιηθεί και έχει αναλυθεί η σύνθεσή τους σε άλλες περιοχές των Προ-
πυλαίων. Για τον ορυκτολογικό χαρακτηρισμό των κονιαμάτων προτείνεται 
η οπτική μικροσκοπία σε συνδυασμό με την περιθλασιμετρία ακτίνων Χ 
(X-ray Diffraction). Για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των χημικών 
ενώσεων προτείνεται η διαφορική θερμική και θερμοβαρυμετρική ανάλυση 
(DTA/TG).

Από την αποτύπωση του δαπέδου (Β. Καρκάνης) και τη φωτογραφική 
τεκμηρίωση (Τ. Τανούλας), που πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα το 1975 και 
το 1978, διαπιστώνεται ότι οι επεμβάσεις στο δάπεδο με κονιάματα είχαν 
πραγματοποιηθεί έως και το 1975 (Εικ. 7, 15). 

Εικ. 14. Ανάπτυξη φυτών σε περιοχή απώ-
λειας κονιάματος.

Εικ. 11. Περιμετρικές συγκρατήσεις θραυ-
σμάτων στους λίθους Σ.Σ.11, Σ.Σ.19.

Εικ. 12. Αποκολλήσεις τμημάτων του κονιά-
ματος.

Εικ. 13. Ρηγμάτωση του κονιάματος.
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Εικ. 15. Άποψη του δαπέδου το 1978. 
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Δ. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Η κατάσταση διατήρησης του δαπέδου όπως προαναφέρθηκε είναι κακή. Τα 
είδη φθορών13-14-15 που παρατηρούνται στους λίθους είναι: 

Δ.1. ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΦΘΟΡΑ

Το μάρμαρο χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία μη ασβεστιτικών ορυ-
κτών με τη μορφή φλεβών16. Η γεωλογική αυτή ετερογένεια ευθύνεται για 
την επιλεκτική αλλοίωση και το σχηματισμό ρωγμών και αποφλοιώσεων σε 
αυτές τις περιοχές (Εικ. 16-17).

Δ.2. ΡΩΓΜΕΣ, ΡΗΓΜΑΤΑ, 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, AΠΟΦΛΟΙΩΣΕΙΣ

Οι θραύσεις (Εικ. 18) των λίθων17 που εμφανίζονται με τη μορφή ρωγμών, 
ρηγμάτων και απώλειας τμημάτων, σε συνδυασμό με τη γεωλογική ετερο-
γένεια του μαρμάρου (παρουσία αργιλοπυριτικών φλεβών), οφείλονται σε 
μηχανική καταπόνηση, και πιθανή θερμική δράση.

Πολλοί από τους λίθους του δαπέδου χαρακτηρίζονται από απώλεια 
μεγάλων τμημάτων, με αποτέλεσμα την αλλοίωση της γεωμετρίας τους. Οι 
περιοχές αυτές έχουν καλυφθεί με χώμα (Εικ. 18). 

13. Σκουλικίδης – Θεουλάκης – Κουζέλη κ.ά. 1989, 181-186, 189-191.
14. Μωραΐτου 1994β, 453-466.
15. Γεωργίου – Κατέβας – Μπαμπανίκα κ.ά. 2002, 491-500.
16. Μπελογιάννης – Θεουλάκης 1989, 189-192.
17. Κορρές – Μπούρας 1983, 85-294, 344-353.

Εικ. 17. Διαφορική φθορά στον λίθο Σ.Σ.35.Εικ. 16. Διαφορική φθορά στον λίθο Σ.Σ.9.
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Εικ. 18. Θραύση στον λίθο Σ.Σ.29 και κάλυψη των κενών με χώμα.

Εικ. 20. Ρήγμα στον λίθο Σ.Σ.26 και μικρή μετατόπισή του προς τα δυτικά.

Εικ. 19. Θραύσεις από πιθανή έντονη θερμική δράση στο νότιο τμήμα του δαπέδου.
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Το νότιο τμήμα του δαπέδου έχει υποστεί φθορά από πιθανή έντονη 
θερμική δράση. Η περιοχή είναι κατακερματισμένη. Διαπιστώθηκε η ύπαρ-
ξη εσωτερικών κενών-αποφλοιώσεων. Οι αποφλοιώσεις αυτές αποτελούνται 
από πολλά θραύσματα (Εικ. 19). 

Ο λίθος Σ.Σ.26 (Εικ. 20) παρουσιάζει ρήγμα, με διεύθυνση από ανατο-
λικά προς τα δυτικά και έχει μετατοπιστεί λίγα χιλιοστά προς τα δυτικά. 

Δ.3. ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

Η κυψελοειδής διάβρωση εμφανίζεται στους λίθους του δαπέδου στις περιο-
χές των αργιλοπυριτικών φλεβών με τη μορφή μικρών οπών (Εικ. 21). Οφεί-
λεται στη δράση μικροοργανισμών η οποία ευνοείται στις περιοχές αυτές 
λόγω αυξημένης συγκράτησης υγρασίας.

Δ.4. ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ

Εμφανίζεται σε σημεία αργιλοπυριτικών φλεβών με την μορφή πλέγματος 
μικρορωγμών. Σε συνδυασμό με την έντονη συγκράτηση της υγρασίας στις 
περιοχές αυτές δημιουργούνται συνθήκες κατάλληλες και για την ανάπτυξη 
μικροοργανισμών (Εικ. 22).

Εικ. 21. Κυψελοειδής διάβρωση στον λίθο Σ.Σ.9.
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Δ.5. ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΙΣ

Μετά την απομάκρυνση του οπλισμένου σκυροδέματος και του πλαστικού 
φύλλου που είχε χρησιμοποιηθεί για τη μόνωση του δαπέδου διαπιστώθηκε 
η ύπαρξη σκουρόχρωμης επικάθισης με καλή συνοχή και πρόσφυση στην 
επιφάνεια του μαρμάρου (Εικ. 23). Πιθανόν να δημιουργήθηκε από σκόνη 
και χώμα που υπήρχαν στο δάπεδο και εγκλωβίστηκαν με την τοποθέτηση 
του πλαστικού φύλλου, σε συνδυασμό με την υγρασία. Συγκρίνοντας φωτο-
γραφία του 1978 από το αρχείο της ΕΣΜΑ, πριν τις εργασίες κάλυψης για 
την προστασία του δαπέδου, με φωτογραφία της σημερινής κατάστασης 
διατήρησης, διαπιστώθηκε ότι η επικάθιση δεν υπήρχε πριν από την κάλυψη 
του δαπέδου (Εικ. 15, 23). 

Εικ. 22. Αποσάθρωση στον λίθο Σ.Σ.21.

Εικ. 23. Σκουρόχρωμη επικάθιση στην επιφάνεια του λίθου Σ.Σ.3.
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Δ.6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΩΝ 

Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από απώλεια κονιαμάτων των περιμε-
τρικών συγκρατήσεων των προηγούμενων επεμβάσεων, καθώς και σε περιο-
χές των αρμών, παρατηρείται η ανάπτυξη βλάστησης (Εικ. 24). 

Η συσσώρευση χώματος σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία ευνοεί 
την ανάπτυξη φυτών οι ρίζες των οποίων δρουν είτε μηχανικά εξασκώντας 
τάσεις, είτε χημικά με την παραγωγή όξινων προϊόντων που συντελούν στη 
φθορά του μαρμάρου. Στις περιοχές όπου είναι εμφανές το πώρινο θεμέλιο, 
καθώς και στους τόρμους των λίθων, η συγκέντρωση ύδατος ευνοεί την ανά-
πτυξη πράσινων, βιολογικών, επιλιθικών κρουστών (Εικ. 25).

Εικ. 24. Ανάπτυξη βλάστησης σε αρμό λίθων. Εικ. 25. Συγκέντρωση ύδατος σε τόρμο.
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Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των λίθων του δαπέδου, αρ-
χικά έγινε χαρτογράφηση των προηγούμενων επεμβάσεων (Εικ. 29) και των 
φθορών (Εικ. 30-31), τα σχέδια των οποίων παρουσιάζονται στις επόμενες 
σελίδες, σε κλίμακα 1:25 καθώς και φωτογραφική τεκμηρίωση. 

Από την παθολογία των λίθων αξιολογείται η κατάσταση διατήρησής 
τους, σε τρεις γενικές κατηγορίες. 

Στην πρώτη κατηγορία η κατάσταση διατήρησης των λίθων κρίνεται 
σχετικά καλή. Σε αυτούς τους λίθους δεν παρατηρείται μεταβολή της γεω-
μετρίας τους και παρουσιάζονται ρωγμές σε περιορισμένη έκταση. Πρόκει-
ται για τους λίθους με κωδικό Σ.Σ.1α, Σ.Σ.1β, Σ.Σ.9, Σ.Σ.25, Σ.Σ.41, Σ.Σ.43, 
Σ.Σ.44, Σ.Σ.45 (Εικ. 26).

Η κατάσταση διατήρησης των λίθων της δεύτερης κατηγορίας χαρακτη-
ρίζεται από ρωγμές και δίκτυα ρωγμών, αποφλοιώσεις, καθώς και θραύσεις 
τμημάτων. Πρόκειται για τους λίθους με κωδικό Σ.Σ.2, Σ.Σ.3, Σ.Σ.10, Σ.Σ.26, 
Σ.Σ.35, Σ.Σ.36, Σ.Σ.37 (Εικ. 27).

Τέλος στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι λίθοι που η κατάσταση διατή-
ρησής τους χαρακτηρίζεται από μεγάλες απώλειες της μάζας τους, ετοιμόρ-
ροπα τμήματα, εκτεταμένες ρηγματώσεις σε βάθος και κατακερματισμό της 
επιφάνειάς τους. Πρόκειται για τους λίθους με κωδικό Σ.Σ.4, Σ.Σ.11, Σ.Σ.12, 
Σ.Σ.13, Σ.Σ.19, Σ.Σ.20, Σ.Σ.21, Σ.Σ.27, Σ.Σ.28, Σ.Σ.29 (Εικ. 28).

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, το 16% των λίθων ανήκουν στην 
πρώτη κατηγορία, το 32% στη δεύτερη και 52% στην τρίτη (Εικ. 32).
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Εικ. 26. Κατάσταση διατήρησης του λίθου Σ.Σ.43.

Εικ. 27. Κατάσταση διατήρησης του λίθου Σ.Σ.36.

Εικ. 28. Κατάσταση διατήρησης του λίθου Σ.Σ.20.
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ΣΤ. ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Η καταγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων της σχετικής υγρασίας και 
θερμοκρασίας και η παρακολούθηση των τιμών τους σε ένα μνημείο είναι 
σημαντική για τη διάγνωση της φθοράς. Αρχικά στο δάπεδο πραγματοποι-
ήθηκε θερμογραφία υπερύθρου, η οποία χρησιμεύει στη μη καταστρεπτική 
ανίχνευση της φθοράς των υλικών και των αρχιτεκτονικών μελών. Χρησιμο-
ποιήθηκε η κάμερα FLIR systems P620, ώστε να καταγραφεί η κατανομή 
της θερμοκρασίας στους λίθους. Το θερμογραφικό σύστημα καταγράφει την 
υπέρυθρη ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται από ένα αντικείμενο και είναι 
ανάλογη της θερμοκρασίας του. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων απεικονί-
ζονται σε οθόνη υγρών κρυστάλλων υπό μορφή θερμοδιαγράμματος. Έγιναν 
τμηματικές λήψεις και οι ψηφιακές φωτογραφίες υπέστησαν επεξεργασία 
μέσω του προγράμματος FLIR Quick Report. Οι πιο αντιπροσωπευτικές πα-
ρατίθενται παρακάτω.

Λήψη στον λίθο Σ.Σ.45 (Εικ. 33): Οι θερμοκρασίες που αποτυπώθηκαν 
είχαν ελάχιστη τιμή τους 13,9 οC και μέγιστη τους 26,6 οC. 

Λήψη στον λίθο Σ.Σ.28 (Εικ. 34): Πρόκειται για λίθο που παρουσιάζει 
αρκετές φθορές. Η μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία που αποτυπώθηκαν 
ήταν 24,4 οC και 14,7 οC.

Λήψη στον λίθο Σ.Σ.20 και Σ.Σ.19 (Εικ. 35): Πραγματοποιήθηκε στο 
κενό μεταξύ των λίθων Σ.Σ.20 και Σ.Σ.19. Η μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρα-
σία που αποτυπώθηκαν ήταν 24,5 οC και 13,9 οC.

Λήψη στον λίθο Σ.Σ.27 (Εικ. 36): Η μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία 
που αποτυπώθηκαν ήταν 23,9 οC και 12,9 οC.

Λήψη στον λίθο Σ.Σ.19 (Εικ. 37): Η μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία 
που αποτυπώθηκαν ήταν 20,1 οC και 14,2 οC.

Λήψη στον λίθο Σ.Σ.21 (Εικ. 38): Η μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία 
που αποτυπώθηκαν ήταν 19,4 οC και 16,3 οC.
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Εικ. 33. Περιοχή του λίθου Σ.Σ.45. 

Εικ. 35. Περιοχή λαξεύμαος μεταξύ των λί-
θων Σ.Σ.20 και Σ.Σ.19. 

Εικ. 37. Περιοχή του λίθου Σ.Σ.19. 

Εικ. 34. Περιοχή του λίθου Σ.Σ.28. 

Εικ. 36. Περιοχή του λίθου Σ.Σ.27. 

Εικ. 38. Περιοχή του λίθου Σ.Σ.21. 
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Εικ. 39. Χαρτογράφηση της υγρασίας στους λίθους του δαπέδου. Τρισδιάστατο γράφημα 
αποτύπωσης της υγρασίας. Ψηφιακή επεξεργασία: Ι. Ματαράγκας.
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Στη συνέχεια προσδιορίστηκε η κατανομή της περιεκτικότητας σε 
υγρασία, με τη χρήση της συσκευής μέτρησης περιεχόμενης υγρασίας Τ600 
της TROTEC. Πρόκειται για μία φορητή συσκευή που επιτρέπει τον εντο-
πισμό της υγρασίας σε βάθος έως τριάντα εκατοστά από την επιφάνεια του 
δαπέδου. Η τεχνολογία μικροκυμάτων για τη μέτρηση της υγρασίας, εξα-
σφαλίζει μετρήσεις απαλλαγμένες από το σφάλμα της παρουσίας αλάτων.

Έγιναν 48 μετρήσεις σε όλους τους λίθους του δαπέδου. Η μέγιστη τιμή 
της υγρασίας που καταγράφηκε ήταν 51,6 και η ελάχιστη 33,0. Οι μετρήσεις 
αυτές τοποθετήθηκαν πάνω στο ψηφιακό σχέδιο της αποτύπωσης του δαπέ-
δου και με τη βοήθεια ειδικού προγράμματος τα δεδομένα απεικονίσθηκαν 
γραφικά (Εικ. 39). 

Από την εικόνα που δημιουργήθηκε διαπιστώθηκε συγκέντρωση της 
υγρασίας στα σημεία των φθορών του δαπέδου. Το γεγονός αυτό σε συνδυ-
ασμό με τις θερμοκρασίες που καταγράφηκαν τμηματικά στο δάπεδο από 
τη θερμοκάμερα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες 
που εξετάστηκαν παρουσιάζουν εναλλαγές, επιτείνοντας τη φθορά του δα-
πέδου. 

Η συγκέντρωση υδάτων και φερτών υλικών στην επιφάνεια των λίθων 
του δαπέδου αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα φθοράς (Εικ. 40-41). Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της απορροής των 
υδάτων από την επιφάνεια του δαπέδου. 

Εικ. 40. Στην εικόνα διακρίνεται η συγκέντρωση 
υδάτων μετά από βροχόπτωση.

Εικ. 41. Συγκέντρωση υδάτων μετά 
από βροχόπτωση.
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Εικ. 42. Η περιοχή μεταξύ των λίθων Σ.Σ.19-20.

Εικ. 44. Τοποθέτηση γυψόγαζας για την 
προστασία των ετοιμόρροπων θραυσμάτων.

Εικ. 43. Τμήμα του λίθου Σ.Σ.29.

Εικ. 45. Αποκάλυψη τμήματος του βράχου.

Εικ. 46. Θεμελίωση από πωρόλιθο.

Εικ. 48. Μετά την απομάκρυνση θραυσμά-
των από τμήμα του λίθου Σ.Σ.29.

Εικ. 49. Θραύσματα του λίθου Σ.Σ.29.

Εικ. 47. Γωνιακό τμήμα μαρμάρου που πιθα-
νώς να προέρχεται από λίθο του δαπέδου.
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Ζ. ΑΠΟΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

Προκειμένου να διευκρινιστούν στοιχεία σχετικά με τη θεμελίωση των λίθων 
του δαπέδου18, πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση του χώματος που είχε το-
ποθετηθεί ή και συσσωρευτεί στις περιοχές των λίθων που χαρακτηρίζονται 
από απώλεια μαρμάρου. Πρόκειται για τους λίθους με κωδικό Σ.Σ.19-Σ.Σ.20, 
Σ.Σ.26, Σ.Σ.29, Σ.Σ.42 (Εικ. 42-43). 

Στην περιοχή μεταξύ των λίθων Σ.Σ.19-Σ.Σ.20 πραγματοποιήθηκε προ-
στασία των ετοιμόρροπων θραυσμάτων περιμετρικά με ιαπωνικό χαρτί και 
γυψόγαζα (Εικ. 44). 

Διαπιστώθηκε μετά από την σχετική ανασκαφική έρευνα19 υπό την επί-
βλεψη της αρχαιολόγου κ. Ε. Πετροπούλου ότι η θεμελίωση των λίθων Σ.Σ.19-
Σ.Σ.20, Σ.Σ.29 είναι φυσικός βράχος (Εικ. 45), ενώ η θεμελίωση του λίθου 
Σ.Σ.26 και της κοντινής περιοχής του (περιοχή λίθου Σ.Σ.42) είναι πωρόλιθος 
(Εικ. 46). 

Στο κενό που παρουσιάζει το δάπεδο λόγω της απώλειας του λίθου Σ.Σ.42, 
σε πλάγια πλευρά διαπιστώθηκε ότι έχει χρησιμοποιηθεί γωνιακό τμήμα μαρ-
μάρου που πιθανώς να προέρχεται από λίθο του δαπέδου (Εικ. 47).

Κατά την απομάκρυνση των χωμάτων από περιοχές του λίθου Σ.Σ.29 
μετακινήθηκαν δεκατρία θραύσματα τα οποία είχαν τοποθετηθεί πρόχειρα 
κατά τη διάρκεια προηγούμενης επέμβασης σε τυχαίες θέσεις (Εικ. 48-49). 

18. Πρακτικά της 6ης/24.6.2010 συνεδρίασης της ΕΣΜΑ.
19. Ημερολόγιο τεχνικού γραφείου αναστήλωσης Προπυλαίων (1-3.6.2010, 7.6.2010, 11.6.2010, 
8-9.12.2010, 14.12.2010, 2.10.2011, 4.2.2011, 1.3.2011, 4.3.2011, 4-5.2011). 
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Η. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι επεμβάσεις συντήρησης ακολουθούν τους διεθνείς κανόνες δεοντολογί-
ας20. Η αναστρεψιμότητα των επεμβάσεων, η συμβατότητα των δομικών υλι-
κών με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση, οι περιο-
ρισμένες συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο είναι μερικές από τις αρχές αυτές.

Με γνώμονα τα παραπάνω, πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών 
συντήρησης, θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες τεκμηρίωσης σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο τήρησης των αρχείων της ΕΣΜΑ. Πιο συγκεκριμένα θα πραγ-
ματοποιηθούν:

•	Φωτογραφική τεκμηρίωση όλων των σταδίων των επεμβάσεων. 

•	Χαρτογράφηση σε σχέδια σε κλίμακα 1:10 των φθορών, των προηγούμενων 
επεμβάσεων, των επικαθίσεων, των αρχαίων ιστορικών τεκμηρίων καθώς και 
των επεμβάσεων συντήρησης.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του δαπέδου 
είναι ανόργανα, συμβατά με τις φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες του 
μαρμάρου και με αντοχή στους διαβρωτικούς παράγοντες του περιβάλλο-
ντος21. Έχουν επιλεγεί και εγκριθεί για τις εργασίες συντήρησης της επιφά-
νειας των μνημείων της Ακρόπολης22-23.

Η.1. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Θα γίνει λεπτομερής ψηφιακή φωτογραφική τεκμηρίωση των περιοχών με 
πολλά και μικρά θραύσματα. Αρίθμηση των θραυσμάτων, με σκοπό τη διευ-
κόλυνση της επανατοποθέτησης και συγκόλλησης στη θέση τους και απομά-
κρυνση των κονιαμάτων με μηχανικά μέσα.

Η.2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ

Πλήθος θραυσμάτων μικρού μεγέθους έχει αποσπαστεί και έχει απολέσει 
την αρχική του μορφή (Εικ. 50-51).

20. Διακήρυξη του Άμστερνταμ 1975. ICOMOS 1964. Σύμβαση της Γρανάδας 1985.
21. Σκουλικίδης – Χαραλάμπους 1989.
22. Δογάνη – Μωραΐτου 1989.
23. Πάνου – Παπασταματίου – Φραντζικινάκη 1999.
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Στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται η λεπτομερής φωτογράφηση της 
περιοχής και η προσπάθεια ταυτοποίησής τους στις πιθανές αρχικές τους 
 θέσεις. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η ταυτοποίησή τους συ-
στήνεται η καταγραφή τους και η αποθήκευσή τους, ώστε να μη παραμένουν 
εκτεθειμένα στον χώρο. 

Η.3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Στις επιφάνειες θραύσης των τμημάτων που πρόκειται να συγκολληθούν 
θα απομακρυνθούν τα σαθρά τμήματα, τα χώματα και οι μικροοργανισμοί, 
όπου υπάρχουν, με μηχανικά μέσα (οδοντιατρικά εργαλεία, ξέστρο υπέρη-
χων) και υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) 7-10%, ώστε να υπάρξει καλή 
πρόσφυση του συγκολλητικού υλικού με τις προς συγκόλληση επιφάνειες.

Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από ρωγμές και αποφλοιώσεις θα γί-
νει καθαρισμός με τη χρήση διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) 
7-10% και με τη βοήθεια οδοντιατρικών εργαλείων, ώστε να ακολουθήσει η 
στερέωση των περιοχών με ενέματα.

Στις περιοχές που εμφανίζεται η σκουρόχρωμη επικάθιση, η οποία πα-
ρουσιάζει καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου, προτείνεται να γί-
νει εφαρμογή επιθεμάτων σηπιόλιθου με απιονισμένο νερό και δοκιμή αφαί-
ρεσής της με μηχανικά μέσα (ξέστρο υπέρηχων).

Η.4. ΣΤΕΡΕΩΣΗ

Στις περιοχές που η επιφάνεια του μάρμαρου εμφανίζει αποσάθρωση προ-
τείνεται η στερέωση με ψεκασμό ή εμποτισμό στάγδην με ασβεστόνερο24.

24. Skoulikidis – Charalabous – Dramali 1991.

Εικ. 50. Περιοχή του λίθου Σ.Σ.13. Εικ. 51. Περιοχή αρμού λίθων Σ.Σ.12-Σ.Σ.20.
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Η.5. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Οι συγκολλήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση λευκού τσιμέντου Δανίας. 
Στις περιπτώσεις συγκόλλησης μεγάλων τμημάτων εάν απαιτηθεί ενίσχυση 
της συγκόλλησης, θα χρησιμοποιηθούν αφανείς καρφίδες τιτανίου25. Το τιτάνιο 
εμφανίζει υψηλή αντοχή και καλή συμπεριφορά στις διαβρωτικές συνθήκες.

Η.6. ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Στις περιοχές των αποφλοιώσεων και των ρωγμών θα γίνει πλήρωση με ενέ-
ματα τσιμέντου ή τσιμέντου-ασβέστη σε αναλογία 1:3 κ.ό., ανάλογα με την 
περίπτωση, ώστε να αποκτήσουν συνοχή και μηχανική αντοχή. Στην πε-
ρίπτωση του λίθου Σ.Σ.26 που χαρακτηρίζεται από ρήγμα παράλληλο με 
τις γεωλογικές στρώσεις του μαρμάρου, αφού πραγματοποιηθεί καθαρισμός 
της περιοχής, προτείνεται να γίνει πλήρωση με ένεμα τσιμέντου-ποζολάνης-
νερού σε αναλογία 75/25/80 κ.β.26 Μετά τη στερέωση των τμημάτων του, ο 
λίθος θα επανατοποθετηθεί στην αρχική του θέση.

Η.7. ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ

Στους αρμούς συγκόλλησης των θραυσμάτων και στις περιοχές που θα γίνει 
πλήρωση και στερέωση με ενέματα προτείνεται να γίνουν σφραγίσεις με 
κονίαμα τσιμέντου-ασβέστη-χαλαζιακής άμμου σε αναλογία 1:2:9 κ.ό. Με τη 
σφράγιση εμποδίζεται η διείσδυση του νερού και επιτυγχάνεται η αισθητική 
αποκατάσταση των περιοχών.

Στους αρμούς των λίθων, όπου παρατηρείται συγκέντρωση υγρασίας 
και φερτών υλικών προτείνεται να πραγματοποιηθούν σφραγίσεις με το πιο 
πάνω υλικό.

Στην περίπτωση που πρέπει να πληρωθούν μικρών διαστάσεων κενά του 
δαπέδου, προτείνεται η πλήρωση να γίνει με κονίαμα τσιμέντου (80% λευκού 
τσιμέντου Δανίας και 20% ποζολάνης Lava Antica), λεπτόκοκκης και χοντρό-
κοκκης χαλαζιακής άμμου Νο 1 και Νο 3 αντίστοιχα, σε αναλογία 1:1:2 κ.ό. 

 Στο ασβεστόνερο, στα ενέματα και στο κονίαμα σφράγισης, όπου χρη-
σιμοποιείται ασβέστης, προστίθεται 6% του βάρους του ασβέστη σε αν-
θρακικό ασβέστιο, ώστε να επιταχύνεται η μετατροπή του υδροξειδίου του 
ασβεστίου σε ανθρακικό ασβέστιο27. 

25. Skoulikidis 1972.
26. Μιλτιάδου-Fezans – Παπακωνσταντίνου – Ζάμπας κ.ά. 2002.
27. Skoulikidis – Charalambous – Dramali 1991.
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Επίσης στα ενέματα και στο κονίαμα σφράγισης προστίθενται ανόρ-
γανες χρωστικές σε σκόνη (σιέννα ωμή, όμπρα ψημένη) για τον χρωματικό 
εναρμονισμό της επέμβασης με το αρχαίο μάρμαρο. Βασική προϋπόθεση 
είναι η επέμβαση να διαφοροποιείται από το αυθεντικό υλικό ώστε να είναι 
διακριτή. 

Η.8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

Μετά την αντικατάσταση των διαβρωμένων σφραγίσεων με νέες και τη 
σφράγιση των αρμών των λίθων κατά περίπτωση, δε θα υπάρξει συσσώ-
ρευση υγρασίας και χώματος για την ανάπτυξη βλάστησης σε αυτές τις 
περιοχές. Σε περίπτωση εμφάνισής της, προτείνεται η απομάκρυνση με 
αποκοπή με ειδικά εργαλεία κατά την ενδεδειγμένη –γι’ αυτού του είδους 
εργασία– εποχή του έτους28.

28. Βαλλιανάτου 2007.
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STUDY FOR THE CONSERVATION 
OF THE NORTH SECTION OF THE FLOOR 
OF THE PROPYLAIA EAST PORTICO

Katerina Frantzikinaki 
CONSERVATOR OF ANTIQUIT IES & WOR KS OF ART,  TEI OF ATHENS

SUMMARY

After the completion of the restoration programme of the superstructure of the 
Propylaia central building in the context of the 3rd Community Support Frame-
work, the decision was made to remove the temporary work-flooring that cov-
ered the north section of the east portico floor, in order to determine the state 
of preservation of the floor and to make the relevant study for its conservation. 

Briefly, the study comprises the description of the marble floor, a survey 
of the previous conservation interventions, its present state of preservation, the 
conservation interventions proposed and the graphic and photographic docu-
mentation. 

I. GENERAL DESCRIPTION

The east portico of the Propylaia is 18.10 m long, and 5.10 m wide. The central 
passageway of the Propylaia, 3.76 m in width, divides the east portico into two 
parts, north and south. The marble floor comprises fifty-two blocks arranged in 
six rows. The large sides of the blocks have an east to west orientation. Two rows 
of blocks form an exception in that they are tangential to the south and north 
walls and have a vertical orientation compared to the others. Cut into the series 
of blocks that are in contact with the doorway wall is a low cut step. 

The floor of the north section, measuring 5.10 m in width by approximately 
7.17 m in length, comprises twenty-six rectangular blocks. Their length varies, 
while their height is about 0.30 m. 

In 1982, on the occasion of setting scaffolding to support the coffered ceil-
ing of the Propylaia and because of the floor was severely eroded, it was decided 
to cover it with reinforced concrete after giving it sufficient protection. 
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II. PREVIOUS CONSERVATION INTERVENTIONS 

In earlier conservation interventions the cracks and fragments on the blocks of 
the floor were sealed with mortars. Bibliographical references, however, to the 
material used, how it was used and the date of the interventions, have not been 
found. Thus it was impossible to identify the earlier interventions. 

The mortar that was used has cracked, it is peeling and parts have come 
detached. The compatibility of the mortars with the marble surface, depending 
on the location, can be described as middling to bad. The result is that wherever 
the mortar has come loose, the fragments do not stay in place. 

III. PRESENT STATE OF PRESERVATION

The state of preservation of the floor is not good. Some of the damage observable 
on the floor blocks are cracks and fissures, missing fragments, flaking, pitting 
erosion, disintegration, deposits and the growth of flora. The south section of 
the floor has suffered extensive damage, probably from severe thermal activity. 

One of the main agents of damage is the accumulation of water on the surface 
of the floor blocks that have a loss of material. At places where there are large voids 
collected water and transported soil. The position of the floor as well as the extent of 
damage it has suffered make it especially vulnerable. To cope with this, the problem 
of draining the water from the surface of the floor must be resolved. 

IV. INFRARED THERMOGRAPHY 
AND MEASUREMENT OF HUMIDITY

The monitoring of the environmental factors such as humidity and temperature 
is essential in order to determinate the deterioration. The measurements of these 
parameters on the floor stones are accomplished with the help of equipment from 
the Directorate of Conservation of Ancient and Modern Monuments of the Minis-
try of Culture and Tourism.

The floor was photographed with a thermocamera IR so as to map the dis-
tribution of the temperature on the floor stones. The camera used was the FLIR 
systems P620. 

Then the level of humidity was measured using an appliance for measur-
ing humidity content, the TROTEC T600. Forty-eight measurements were made 
on all the blocks of the floor. The maximum humidity value recorded was 51.6 
and the minimum 33.0. These measurements were entered on the digital plan 
of the floor survey and, with the help of suitable programmes, they have been 
plotted graphically.
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The image created verified the accumulation of humidity at the points 
where the floor had been damaged. This fact taken together with the tempera-
tures recorded with the thermocamera, section by section on the floor, has led 
to the conclusion that the environmental conditions of preservation of the floor 
are not uniformly distributed, thus contributing to its damage.

V. REMOVAL OF SOIL-EXCAVATIONS

In order to research features connected with the foundations of the floor blocks, 
an excavation of limited extent was carried out in the areas of the floor where 
the marble was missing. In this way it was found that the natural bed-rock lay 
beneath some areas of the floor, whereas at other places poros blocks provided 
a foundation. 

VI. PROPOSED CONSERVATION INTERVENTIONS

Conservation interventions adhere to the international canons of conduct. Re-
versibility of the interventions, compatibility of the building material with the 
material to be used for restoration, retention of the structural integrity of the 
architectural members are some of the basic principles.

In light of the above, before and during the conservation works, documen-
tation is carried out in accordance with the ESMA archives. Specifically, the 
following is done: 

Photographic documentation of all stages of the interventions. 
Mapping on plans at a scale of 1:10 of the damage from previous interven-

tions, the deposits, the ancient historical evidence and interventions for conser-
vation. 

The materials that will be used have been chosen and approved for the 
surface conservation of the Acropolis monuments, they are inert and compatible 
with the physiochemical and mechanical properties of the marble. They are also 
resistant to corrosive elements of the environment. 

The interventions proposed comprise the removal of mortars applied in 
earlier restoration interventions, removal of fragments that have become loos-
ened, cleaning of cracks and of broken internal surfaces that are to be joined, 
stabilization of the disintegrated areas, reattachment of fragments and large sec-
tions, filing in cracks and interior spaces by injecting grouts, sealing the joints of 
fragments and protection of the floor from concentrating water. 
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