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Potain στο εσωτερικό του Παρθενώνα και 
της παραχώρησης του παλαιού γερανού 
Derrick στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου 
(βλ. σχετικό άρθρο στο παρόν τεύχος). Στο 
πλαίσιο αυτών των αλλαγών εκτός από 
την εξυπηρέτηση των επόμενων αναστη-
λωτικών προγραμμάτων επιδιώχθηκε η 
βελτίωση της εικόνας των μνημείων με 
την απομάκρυνση όλων των μη αναγκαί-
ων εγκαταστάσεων, υλικών και κυρίως 
των ικριωμάτων. 

Στον Παρθενώνα προϊσταμένη του έργου 
είναι η αρχιτέκτων Ρ. Χριστοδουλοπού-
λου ενώ το επιστημονικό προσωπικό συ-
γκροτούν οι αρχιτέκτονες Δρ Κ. Καρανά-
σος, Δρ Λ. Λαμπρινού, Β. Μανιδάκη, Α. 
Παπανδρόπουλος, Κ. Σκαρής και οι πολι-
τικοί μηχανικοί Α. Βρούβα, Δρ Ι. Ντουρα-
κόπουλος και Δρ Ε. Πάσιου.  Επικεφαλής 
των συνεργείων ήταν οι μαρμαροτεχνίτες 
Γ. Αγγελόπουλος και Σ. Καρδάμης. Σύμ-
φωνα με τον προγραμματισμό οι εργασίες 
πραγματοποιούνται σε τρία μέτωπα: στο 
δυτικό αέτωμα, τον βόρειο τοίχο του ση-
κού και στον 3ο κίονα του Προνάου.

Το έργο αποκατάστασης του δυτικού αε-
τώματος του Παρθενώνα είναι το πιο 
εμβληματικό της περιόδου και πραγμα-
τοποιείται σύμφωνα με τις μελέτες «Απο-
κατάσταση ορθοστάτη τυμπάνου του δυ-
τικού αετώματος του Παρθενώνα» των Β. 
Μανιδάκη και Λ. Παλαιολόγου και «Απο-
κατάσταση αντιθηματικού τοίχου του δυ-
τικού αετώματος του Παρθενώνα» του Κ. 
Σκαρή, που εγκρίθηκαν με την ΥΠΠΟ/

ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/43085/4759/
257/86/15.2.2017 υπουργική απόφαση. 
Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017 με την κα-
ταβίβαση του κεντρικού ορθοστάτη του 
τυμπάνου, η γεωμετρία και οι βλάβες του 
οποίου καθιστούσαν τη διαχείρισή του 
αλλά και τη δομική του αποκατάσταση 
εξαιρετικά δύσκολη. Στη συνέχεια κα-
ταβιβάστηκαν δύο ακόμη ορθοστάτες με 
ανάλογα προβλήματα. Δυσάρεστη έκπλη-
ξη μας επιφύλαξε ο αντιθηματικός τοίχος. 
Μετά την αποξήλωση των λίθων των 
ανώτερων στρώσεων διαπιστώθηκαν δι-
αμπερείς θραύσεις στους λίθους και των 
τριών κατώτερων στρώσεων, ενώ απο-
σαφηνίστηκε η έκταση των παλιότερων 
επεμβάσεων στην περιοχή με απολαξεύ-
σεις των αρχαίων μελών και χρήση ακα-
τάλληλων υλικών (λιθόκολλα Meyer). 
Λόγω της κακής κατάστασης των μαρ-
μάρων, ιδιαίτερα χρονοβόρος υπήρξε ο 
υπολογισμός του οπλισμού των συγκολ-
λήσεων και των συνδετηρίων στοιχείων, 
που κατασκευάζονται από τιτάνιο. Τις 
σχετικές στατικές μελέτες που βρίσκονται 
σε εξέλιξη, έχουν αναλάβει οι Α. Βρούβα, 
Ι. Ντουρακόπουλος και Ε. Πάσιου. Έως το 
τέλος του 2018 είχε σχεδόν ολοκληρωθεί 
η δομική αποκατάσταση των ορθοστατών, 
ενώ στον αντιθηματικό τοίχο οι εργασίες 
βρίσκονταν σε αρχικό στάδιο. 

Το πρόγραμμα αναστήλωσης του βόρειου 
τοίχου του σηκού προχώρησε με το μό-
νιμο προσωπικό της Yπηρεσίας έως τον 
Σεπτέμβριο του 2017, οπότε εντατικοποι-
ήθηκε μετά την πρόσληψη προσωπικού 

ΙΔΟΧ. Πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη από το 1997 μελέτη του Ν. 
Τογανίδη, αναμένεται ωστόσο η έγκριση 
της νέας επικαιροποιημένης μελέτης των 
Κ. Σκαρή και Α. Βρούβα, που έχει ήδη κα-
τατεθεί για συζήτηση στο Κεντρικό Αρχαι-
ολογικό Συμβούλιο. Στο τέλος του 2018 
είχαν τοποθετηθεί όλοι οι εξωτερικοί ορ-
θοστάτες του τοίχου, ενώ στην εσωτερική 
στρώση παρέμεναν πέντε κενές θέσεις εν 
αναμονή νέου μαρμάρου για τη διαμόρ-
φωση του 5ου, 6ου και 7ου ορθοστάτη. Ο 1ος 
δόμος είχε ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ 
και είχε ξεκινήσει η αποκατάσταση του 
2ου δόμου. 

Τέλος συνεχίστηκαν οι εργασίες κατάξε-
σης των ραβδώσεων στις νέες επιφάνειες 
του 3ου από βορρά κίονα του Προνάου. 

Το 2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία για 
την προμήθεια νέου μαρμάρου από τα λα-
τομεία Διονύσου Πεντέλης, που θα καλύ-
ψει τις ανάγκες του έργου του Παρθενώνα 
έως το 2020.

Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης 
από το ΕΣΠΑ ξεκίνησε και η διαδικασία 
για την ανάθεση της «Μελέτης τοπογραφι-
κών και φωτογραμμετρικών αποτυπώσε-
ων στον Παρθενώνα». Μετά τη διενέργεια 
διαγωνισμού η μελέτη με αντικείμενο την 
πλήρη και ακριβή γεωμετρική τεκμηρίω-
ση στον βόρειο τοίχο του σηκού, στο δυ-
τικό αέτωμα και στην οροφή του δυτικού 
πτερού του Παρθενώνα και επίβλεψη από 
την τοπογράφο μηχανικό Δ. Μαυρομάτη, 
ανατέθηκε στη σύμπραξη «Ελληνική Φω-

2017-2018, Η πρόοδος των αναστηλωτικών εργασιών στην Ακρόπολη

Η περίοδος αναφοράς στο παρόν τεύχος 
των Ενημερωτικών Ειδήσεων οριοθε-
τείται από δύο σημαντικές για την ΥΣΜΑ 
εκδηλώσεις, αφιερωμένες στη μνήμη του 
δασκάλου μας και Προέδρου της ΕΣΜΑ, 
Χαράλαμπου Μπούρα. Τόσο για τη διημε-
ρίδα με τίτλο «Ειδικά θέματα έρευνας και 
εφαρμογών στα αναστηλωτικά έργα της 
Ακρόπολης την περίοδο 2010-2015», 
που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 
του 2016 όσο και για την εκδήλωση του 
Νοεμβρίου του 2018 γίνεται εκτενής ανα-
φορά σε επόμενα άρθρα. Αυτό που κρίνε-
ται σημαντικό να επισημανθεί εδώ είναι 
ότι και οι δύο εκδηλώσεις συνοδεύτηκαν 
από εξαιρετικά σημαντικές εκδόσεις, 
μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται το σύ-
νολο του έργου της ΥΣΜΑ, από την ίδρυσή 
της, με γνώμονα τα κείμενα του ίδιου του 
Χ. Μπούρα, ενώ παράλληλα αναλύονται 
εκτενώς τα αποτελέσματα της επιστημονι-
κής μελέτης και έρευνας, που πραγματο-
ποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα 
με την επιταγή του άρθρου 16 του Χάρτη 
της Βενετίας, αλλά και την προτροπή και 
μέριμνα του Χ. Μπούρα.

Την άνοιξη του 2017, το έργο «Αναστή-
λωση και συντήρηση των μνημείων της 
Ακρόπολης» εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ, 
ΕΣΠΑ 2014-2020 με χρηματοδότηση 
5.000.000€ και χρονοδιάγραμμα ολο-
κλήρωσης έως την άνοιξη του 2021. Τον 
Ιούνιο προκηρύχθηκαν 40 θέσεις προ-
σωπικού διαφόρων ειδικοτήτων. Η δι-
αδικασία της εξέτασης των 400 περίπου 
αιτήσεων και των ενστάσεων επί των 
πινάκων κατάταξης ολοκληρώθηκε στο 
τέλος Αυγούστου και οι νέοι εργαζόμε-
νοι προσελήφθησαν τον Σεπτέμβριο. Με 
προσωπικό 155 πλέον ατόμων και με 
ειδικότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται 
στο τακτικό προσωπικό της (πολιτικοί 
μηχανικοί, μηχανολόγος μηχανικός κ.ά.) 
η Υπηρεσία προχώρησε μεθοδικά στην 
πραγματοποίηση του έργου που έχει ανα-
λάβει για το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα ολοκληρώθηκε η προετοι-
μασία των εργοταξίων του Παρθενώνα 
και της περιοχής Β17 των τειχών για την 
εκτέλεση του νέου ΕΣΠΑ, συμπεριλαμ-
βανομένης της μεταφοράς του γερανού 

Άποψη της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα μετά τη μεταφορά του γερανού Potain στο εσω-
τερικό του μνημείου. Φωτ. Β. Ελευθερίου, 2018

Εργασίες αποσυναρμολόγησης ορθοστάτη του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. 
Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2017

Εργασίες συντήρησης σε κατακερματισμένο λίθο του αντιθηματικού τοίχου του δυτικού τυμπάνου του Παρθενώνα: άποψη πρίν (αριστερά) και 
κατά τη διάρκεια (δεξιά) των εργασιών. Φωτ. Α. Πάνου, 2018
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τογραμμετρική Ε.Π.Ε.- ΦΩΤΟΠΟ Α.Ε». 
Παράλληλα, από την τοπογράφο μηχανι-
κό Σ. Κυπαρίσση, παράγονται τρισδιάστα-
τα μοντέλα των αρχιτεκτονικών μελών 
που αποσυναρμολογούνται, με φωτο-
γράφηση και επεξεργασία με κατάλληλο 
λογισμικό, τα οποία εξυπηρετούν τρεις 
σκοπούς: τεκμηριώνουν την κατάσταση 
διατήρησης πριν και μετά τις επεμβάσεις, 
αποτελούν υπόβαθρα για τις στατικές επι-
λύσεις, ενώ σε απλούστερη μορφή μπο-
ρούν να αποτελέσουν υπόβαθρα για εφαρ-
μογές πληροφόρησης και εκπαίδευσης. 

Για την επεξεργασία των απαιτητικών 
προγραμμάτων Η/Υ και πολύπλοκων αρ-
χείων εγκαταστάθηκε στο γραφείο Παρθε-
νώνα σταθμός εργασίας (εξαιρετικά ισχυ-
ρό σύστημα Η/Υ). 

Το 2017 ανανεώθηκε για τρία χρόνια το 
μνημόνιο συνεργασίας της ΥΣΜΑ με το 
πανεπιστήμιο ΜΙΕ της Ιαπωνίας και το 
ΕΜΠ για την καταγραφή σεισμικών δρά-
σεων από ζεύγος επιταχυνσιογράφων, 
εγκατεστημένων στη βορειοανατολική 

γωνία του Παρθενώνα και ενός ακόμη 
καταγραφικού μηχανήματος, που τοπο-
θετήθηκε στο νότιο πτερό του μνημείου.  

Το Τεχνικό Γραφείο περιμετρικών τειχών, 
με Προϊσταμένη την πολιτικό μηχανικό, 
Δ. Μιχαλοπούλου στελεχώνεται από τους 
αρχιτέκτονες Κ. Μαμαλούγκα, Α. Χατζη-
παπά και Χ. Πινάτση και την πολιτικό μη-
χανικό Δρ Ε. Κακογιάννου.  Το έργο «Στε-
ρέωση βραχωδών μαζών και τειχών» 
υποστηρίχθηκε και από τον πολιτικό μη-
χανικό Ν. Νινή, μερικώς αποσπασμένο 
στην ΥΣΜΑ από την ΔΙΠΚΑ. Επικεφαλής 
του συνεργείου εργασιών αποκατάστασης 
είναι ο μαρμαροτεχνίτης Γ. Βασδέκης.

Κατ’ αναλογία με τις εργασίες καθαρισμού 
και διευθέτησης περί τον Παρθενώνα, 
έγιναν και στην περιοχή των Προπυλαί-
ων εργασίες, μεταξύ των οποίων και η 
αποξήλωση του δυτικότερου τμήματος 
του στεγάστρου του εργοταξίου, ώστε να 
παραμείνει στο εξής ορατός ο ανατολικός 
τοίχος της βόρειας πτέρυγας των Προπυ-
λαίων.

Το 2017 εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ η «Με-
λέτη αποκατάστασης της περιοχής Β17 
του βόρειου τείχους της Ακρόπολης των 
Αθηνών» και η «Μελέτη αποκατάστασης 
της περιοχής Β12-Β13 του βόρειου τεί-
χους της Ακρόπολης των Αθηνών» των 
Δ. Μιχαλοπούλου, Κ. Μαμαλούγκα, Α. 
Χατζηπαπά, Ε. Αγγελακοπούλου και Α. 
Τσιμερέκη, και τα έργα εντάχθηκαν στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Προτεραιότητα δόθηκε στην περιοχή 
Β17 δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη 
θέση είχε ήδη εγκατασταθεί ικρίωμα. 
Ωστόσο, μετά την έγκριση της μελέτης 
απαιτήθηκε τροποποίηση του ικριώμα-
τος, ώστε να επιτρέπεται η απομάκρυνση 
λίθων του τείχους δίχως την αποσυναρ-
μολόγηση των υπερκείμενων στρώσεων. 
Επιπλέον σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε 
και τοποθετήθηκε σύστημα αντιστήριξης 
της περιοχής, που δεν επρόκειτο να απο-
συναρμολογηθεί, κατά τη διάρκεια των 
εργασιών στους υποκείμενους δόμους. 
Έως το τέλος του 2018 είχαν καθαιρεθεί 

νεότερες προσθήκες στην περιοχή επέμ-
βασης, είχαν πληρωθεί τα κενά στο εσω-
τερικό της τοιχοποιίας με κονίαμα, είχαν 
τοποθετηθεί τέσσερις νέοι λίθοι στον 7ο 
και 8ο δόμο και είχε γίνει κατεργασία της 
επιφάνειας των νέων μελών. Ενεπίγρα-
φο θραύσμα που αποτοιχίστηκε από την 
θέση αυτή παραδόθηκε στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων. Πραγματοποιήθηκε επί-
σης προμήθεια πωρόλιθου από τα Πιτσά 
Κορινθίας, που έχει επιλεγεί για την κα-
τασκευή των νέων συμπληρώσεων. 

Συντηρήθηκαν τμήματα των τειχών σε 
διάφορα σημεία (όπως ΒΑ του Ερεχθεί-
ου) από το συνεργείο των τειχών και επι-
σκευάστηκε τμήμα της ανατολικής παρει-
άς του τείχους στη ΝΑ γωνία του βράχου. 
Μετά από προβλήματα που διαπιστώθη-
καν στην περιοχή του αναβατορίου (Β14) 
στο βόρειο τείχος, αποκλείστηκε η περιο-
χή του βόρειου Περιπάτου από την Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και η 
Yπηρεσία μας προέβη στη σύνταξη μελέ-
της, από τις Χ. Πινάτση και Ε. Κακογιάν-
νου και τη διενέργεια διαγωνισμού για 
την ανάθεση του έργου της επισκευής του 
τείχους. Το έργο, διάρκειας δύο μηνών, θα 
ξεκινήσει στις 16 Ιανουαρίου 2019.

Τον Σεπτέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκε 
καθαρισμός από την βλάστηση στο τείχος 
και τις κλιτύς, μετά από διενέργεια διαγω-
νισμού. 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του έργου 
στην περιοχή Β12-Β13, μελετήθηκε, από 
τις Δ. Μιχαλοπούλου και Α. Χατζηπαπά, 
και εγκρίθηκε από την ΕΣΜΑ η προμή-
θεια και εγκατάσταση γερανογέφυρας επί 
φέροντος ικριώματος και είναι σε εξέλιξη 
η σύνταξη των τευχών της προκήρυξης 
για τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού. 
Σε εξέλιξη είναι και μελέτη αποκατάστα-
σης της εσωτερικής παρειάς του τείχους 
στη ΝΑ γωνία από τις Α. Χατζηπαπά και 
Ε. Κακογιάννου.

Ο διαγωνισμός για την ανάθεση της «Γε-
ωτεχνικής - στατικής μελέτης των πε-
ριμετρικών τειχών της Ακρόπολης των 
Αθηνών και του βραχώδους υποβάθρου 
τους σε επιλεγμένες θέσεις άμεσης προ-
τεραιότητας» ξεκίνησε τον Απρίλιο 2017 
και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2018 και 
το έργο ανατέθηκε στη σύμπραξη των με-

λετητικών γραφείων «ΓΕΩΠΕΡ Σύμβου-
λοι Μηχανικοί Α.Ε.» και «Δόμος Σύμβου-
λοι Μηχανικοί». Στο τέλος του 2018, με 
την επίβλεψη των Δ. Μιχαλοπούλου και 
Ν. Νινή και την εποπτεία υποεπιτροπής 
παρακολούθησης αποτελούμενης από 
τον Πρόεδρο κ. Μ. Κορρέ και τα μέλη της 
ΕΣΜΑ, κ.κ. Μ. Χρονόπουλο και Π. Κου-
φόπουλο, είχε ολοκληρωθεί το στάδιο Β’ 
της οριστικής μελέτης και αναμένεται η 
έγκρισή του από την ΕΣΜΑ, καταρχάς, 
και στη συνέχεια από το ΚΑΣ.

Το «Στρατηγικό σχέδιο των επεμβάσεων 
στα τείχη» (master plan) ήταν αποτέλε-
σμα συλλογικής προσπάθειας του Τεχνι-
κού Γραφείου περιμετρικών τειχών και 
του αντίστοιχου τομέα του Γραφείου και 
εργαστηρίου συντήρησης της επιφάνει-
ας. Μετά από την βιβλιογραφική έρευνα 
της περιόδου 2015-2016, η σύνταξη του 
Σχεδίου ξεκίνησε το 2017, και στην πρώ-
τη μορφή με την οποία υποβλήθηκε τον 
Ιούνιο 2018 στην ΕΣΜΑ για συζήτηση, 
περιλάμβανε εναλλακτικές προτάσεις ως 
προς τον βαθμό ανάδειξης των περιοχών 
όπου το κλασικό τείχος διατηρείται σε 
μεγάλο ποσοστό. Η μελέτη (βλ. σχετικό 
άρθρο στο παρόν τεύχος) συντάχθηκε από 
τους Δ. Μιχαλοπούλου, Κ. Κουτσαδέλη, Χ. 
Πινάτση, Ε. Κακογιάννου, Α. Χατζηπαπά, 
Ε. Αγγελακοπούλου, Ε. Ξυνοπούλου και 

Α. Τσιμερέκη και, πριν την υποβολή της 
για έγκριση στο ΚΑΣ, θα επανεξεταστεί σε 
συνδυασμό και με τη γεωτεχνική-στατική 
μελέτη.

Για τη σύνταξη των δύο παραπάνω με-
λετών αξιοποιήθηκαν βιβλιογραφικά δε-
δομένα, πειραματικές διερευνήσεις αλλά 
και παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια εργα-
σιών περιορισμένης κλίμακας, που πραγ-
ματοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία 
στα τείχη της Ακρόπολης. Θα στοιχειο-
θετήσουν επομένως, μετά την οριστική 
έγκρισή τους, ένα αξιόπιστο πλαίσιο αρ-
χών και μεθοδολογίας για τις μελλοντι-
κές επεμβάσεις στα τείχη, που θα μπορεί 
να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από τον χρόνο 
υλοποίησης των έργων. 

Η ενόργανη παρακολούθηση των τει-
χών και γενικότερα του αρχαιολογικού 
χώρου, που είχε ξεκινήσει παλαιότερα 
συνεχίστηκε σε όλο το διάστημα 2017-
2018 και αφορά σε α) δίκτυο 11 επιτα-
χυνσιογράφων που υποστηρίζεται από 
το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών, β) σύστημα 
οπτικών ινών εγκατεστημένων από την 
εταιρεία OSMOS Hellas στο θεμέλιο του 
δυτικού τοίχου της βόρειας πτέρυγας 
των Προπυλαίων και γ) σταθμό γεωτε-
χνικών οργάνων εγκατεστημένων σε 
φρέαρ πλησίον του πύργου Belvedere 
για την παρακολούθηση των επιχώσε-
ων, που υποστηρίζεται από την εταιρεία 
«Έδαφος Σύμβουλοι Μηχανικοί».

Οι εργασίες συντήρησης της επιφάνει-
ας των μνημείων συνεχίστηκαν στον 
Παρθενώνα και τα Προπύλαια, στα τείχη 
είχαν κυρίως διερευνητικό χαρακτήρα 
ενώ πραγματοποιήθηκαν περιορισμένης 
κλίμακας συστηματικές εργασίες συντή-
ρησης και σε πώρινα αρχιτεκτονικά μέλη, 
που διαχειρίζεται το Γραφείο Διασπάρτων 
αρχιτεκτονικών μελών. Προϊσταμένη του 
Γραφείου και εργαστηρίου συντήρησης 
της επιφάνειας είναι η χημικός μηχανι-
κός Δρ Ε. Αγγελακοπούλου. 

Στον Παρθενώνα, με υπεύθυνη τη συντη-
ρήτρια Α. Πάνου, ολοκληρώθηκαν εργα-
σίες συντήρησης στην ανατολική όψη 5 
διαζωμάτων της ΝΔ γωνίας του μνημεί-
ου, συνεχίστηκε το πρόγραμμα συντήρη-
σης 20 συνολικά αρχιτεκτονικών μελών 

Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του Παρθενώνα. Άνω (αριστερά και δεξιά): εργασίες αποκατάστασης λίθων του βορείου τοίχου του 
σηκού. Φωτ. Β. Ελευθερίου, 2018. Κάτω αριστερά: Λάξευση ραβδώσεων στον τρίτο κίονα του Προνάου. Φωτ. Β. Ελευθερίου, 2018. Κάτω δεξιά: 
Συγκολλήσεις θραυσμάτων σε ορθοστάτη του δυτικού τυμπάνου του Παρθενώνα. Φωτ. Λ. Στεφανιώτης, 2018

Τρισδιάστατο μοντέλο λίθου του αντιθημα-
τικού τοίχου του δυτικού τυμπάνου του Παρ-
θενώνα και μοντέλο με φωτογραφική υφή. 
Παραγωγή: Σ. Κυπαρίσση
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β) καταγραφή της παθολογίας των δομι-
κών υλικών του και αποτίμηση της κατά-
στασης διατήρησης του και γ) προτάσεις 
για τα υλικά συντήρησης.

Ο χαρακτηρισμός του πειραϊκού λίθου, 
ο οποίος αποτελεί τον κύριο δομικό λίθο 
του αρχαίου τείχους της Ακρόπολης είχε 
απασχολήσει την ΥΣΜΑ και στο πα- 
ρελθόν. Από τις μελέτες που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί προκύπτει ότι ο πειραϊκός 
λίθος μπορεί να διαχωριστεί σε δύο γε-
νικές κατηγορίες με βάση τον τόπο προ-
έλευσης (ακτή Πειραιά ή λόφος Μου-
νιχίας) και δύο υποκατηγορίες σε κάθε 
κατηγορία, ως προς την αντοχή σε θλί-
ψη. Συγκεκριμένα πρόκειται για α) πολύ 
σκληρό ακτίτη «τύπου Α» (θλιπτική 
αντοχή Fc=40-133 MPa) β) μέτρια σκλη-
ρό ακτίτη «τύπου Β» (Fc=20-40 MPa), 
γ) μαλακό λίθο Μουνιχίας «τύπου Α» 
(Fc=10-20 MPa) και δ) πολύ μαλακό λίθο 
Μουνιχίας, «τύπου Β» (Fc<10 MPa). Για 
την επιλογή νέου δομικού υλικού πραγ-
ματοποιήθηκε έρευνα σε συνεργασία 
με την Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνι-
κής Υποστήριξης Μελετών και Έργων  
Αναστήλωσης (ΔΕΤΥΜΕΑ) του ΥΠΠΟΑ, 
αλλά και περαιτέρω έρευνα από το Γρα-
φείο Συντήρησης μέσω εργαστηριακής 
αξιολόγησης δειγμάτων πωρολίθων από 
ενεργά λατομεία της Ελλάδας. Καθώς δεν 
κατέστη δυνατόν να εξασφαλιστεί υλικό 
απόλυτα συμβατό με τον πειραϊκό ακτίτη, 
που να είναι άμεσα και πιστοποιημένα 
διαθέσιμο στις επιθυμητές διαστάσεις και 
ποσότητες, η ΕΣΜΑ ενέκρινε τελικώς τη 
χρήση του λίθου Πιτσών Κορινθίας ως 
την βέλτιστη πρόταση για τις συμπληρώ-
σεις στο τείχος της Ακρόπολης.

Όσον αφορά στα ιστορικά κονιάματα του 
τείχους, εκτός από παλαιότερες μελέτες 
σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), είναι σε εξέλιξη νέα 
έρευνα από την ΔΕΤΥΜΕΑ μετά από δειγ-
ματοληψία κονιαμάτων δόμησης στην 
περιοχή Β17.

Ως προς το κονίαμα δόμησης και αρμολο-
γήματος, με βάση τις μελέτες που έχουν 
πραγματοποιηθεί, η σύνθεση προκύπτει 
από ανάμιξη υδρασβέστου, μετακαολίνη 
και χαλαζιακής άμμου. Σχετικά με τα κο-
νιάματα, μικροενέματα και τα υλικά συ-

γκόλλησης θραυσμάτων που απαιτούνται 
στις επεμβάσεις συντήρησης των λίθων 
του τείχους, μετά από πιλοτική εφαρμογή 
μικρής κλίμακας επιλέχθηκαν συνθέσεις 
με υδράσβεστο και μετακαολίνη.

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η αποτίμη-
ση της αποτελεσματικότητας στερεωτι-
κών υλικών των λίθων σε εργαστηριακή 
κλίμακα (σε κατάλληλα μορφοποιημένα 
δοκίμια) και σε πιλοτική κλίμακα επί 
τόπου στο τείχος.

Τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και η κατα-
γραφή της παθολογίας των δομικών υλι-
κών και της κατάστασης διατήρησης της 
επιφάνειας των λίθων που ακολούθησε, 
συμπεριλήφθηκαν στο «Στρατηγικό σχέ-
διο των επεμβάσεων στα τείχη».

Τέλος, σε εξέλιξη είναι η έρευνα για την 

επιλογή κατάλληλων υλικών για συγκολ-
λήσεις μεγάλων θραυσμάτων πειραϊκού 
λίθου, στις οποίες είναι αναγκαία η χρήση 
μεταλλικού οπλισμού.

Οι εργασίες απογραφής, τεκμηρίωσης 
και διαχείρισης των διάσπαρτων αρχιτε-
κτονικών μελών στον χώρο της Ακρόπο-
λης, υπό την επίβλεψη της Προϊσταμένης 
του Γραφείου, αρχαιολόγου Δρ Ε. Σιου-
μπάρα και της αρχαιολόγου Δρ Μ. Λάλα, 
επικεντρώθηκαν κατά την περίοδο 2017-
2018, στην καταγραφή 400 περίπου διά-
σπαρτων αρχιτεκτονικών μελών στον 
χώρο της Χαλκοθήκης και στη μελέτη 
για τη διαχείρισή τους, που βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Καταγράφηκαν διάσπαρτα μέλη 
και τακτοποιήθηκαν σε συγκεκριμένες 
περιοχές κυρίως βόρεια και ανατολικά 
του παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως.

στον θριγκό της δυτικής πλευράς (4 μετό-
πες, 5 τρίγλυφοι, 9 γείσα και η περιοχή 
των κανόνων και ταινίας 2 επιστυλίων), 
πραγματοποιήθηκαν σωστικές επεμβά-
σεις συντήρησης κατά τις εργασίες απο-
ξήλωσης των λίθων του αετώματος και 
βρίσκεται σε εξέλιξη η συστηματική συ-
ντήρηση των λίθων του ορθοστάτη που 
καταβιβάστηκαν. Συστηματικές εργασίες 
συντήρησης πραγματοποιούνται επίσης 
στις λιθοπλίνθους του βόρειου τοίχου του 
σηκού, πριν την ανατοποθέτησή τους και 
σφραγίσεις σε ορθοστάτες, μετά την τοπο-
θέτησή τους στην οριστική τους θέση.

Στα Προπύλαια, με υπεύθυνη τη συντη-
ρήτρια Αικ. Φραντζικινάκη ξεκίνησε και 
ολοκληρώθηκε η συντήρηση των κιόνων 
και του υπερκείμενου τμήματος θριγκού 
της κιονοστοιχίας της βόρειας πτέρυγας 
του μνημείου, σύμφωνα με τεχνική έκθε-
ση για τη διατήρηση της κατάστασης του 
μνημείου, που συνέταξε η συντηρήτρια 
Ειρ. Φραγκιαδάκη. Άμεσα θα ξεκινήσουν 
εργασίες συστηματικής συντήρησης του 
θυραίου τοίχου της Πινακοθήκης μετά 
την έγκριση σχετικής τεχνικής έκθεσης, 
που συνέταξε η συντηρήτρια Π. Βλαχού-
λη.

Στο Ερέχθειο δεν προγραμματίζονται 
εργασίες κατά το τρέχον πρόγραμμα. Η 
υπεύθυνη του έργου Γ. Φραντζή, συντη-
ρήτρια, ολοκλήρωσε το πρόγραμμα προσ-
διορισμού υλικών συντήρησης μετάλλων 
και καταχώρησε υλικό τεκμηρίωσης 
στη βάση δεδομένων, ενώ έχει αναλάβει 
υπεύθυνη των εργασιών συντήρησης στο 
πλαίσιο του έργου συγκόλλησης πώρι-
νων διασπάρτων λίθων από τα αρχαϊκά 
μνημεία της Ακρόπολης. 

Στα τείχη της Ακρόπολης συνεχίστηκε 
ο σχεδιασμός που είχε ξεκινήσει από το 
τέλος του 2015, με σκοπό να αντιμετω-
πιστούν οι επεμβάσεις συντήρησης που 
προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου. Η 
ερευνητική εργασία πραγματοποιείται 
από την Λ. Αγγελακοπούλου, τη χημι-
κό μηχανικό Δρ Ε. Ξυνοπούλου και την 
υπεύθυνη συντήρησης των τειχών συντη-
ρήτρια, Α. Τσιμερέκη. Ο σχεδιασμός περι-
λαμβάνει: α) χαρακτηρισμό των δομικών 
υλικών του τείχους (λίθοι, κονιάματα), 

Τοποθέτηση νέων λίθων κατά την αποκατάσταση του τείχους, στην περιοχή Β17. 
Φωτ. Κ. Μαμαλούγκας, 2018

Επισκευή της ανατολικής παρειάς του τείχους στην ΝΑ γωνία. Διακρίνεται η πλατφόρμα 
εργασιών. Φωτ. Β. Ελευθερίου, 2018

Υποστύλωση του τείχους της Ακρόπολης, στην περιοχή Β17, πριν την έναρξη των εργασιών 
αποκατάστασης. Φωτ. Κ. Μαμαλούγκας, 2017
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Η φωτογραφική τεκμηρίωση των ανα-
στηλωτικών έργων συνεχίστηκε από τον 
φωτογράφο Τ. Σουβλάκη. Στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 υπεγράφη τριετής 
σύμβαση για την κινηματογράφηση επι-
λεγμένων εργασιών αποκατάστασης των 
μνημείων. Ολοκληρώθηκε από την Ε. Κα-
ρακίτσου, η καταγραφή μητρών, εκμαγεί-
ων και αντιγράφων σε βάση δεδομένων 
καθώς και ο κατάλογος σιδηρών συνδε-
τήριων στοιχείων αρχαίων και παλαιο-
τέρων αναστηλωτικών επεμβάσεων στον 
Παρθενώνα και παραδόθηκαν στην Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων. Πραγματοποιήθηκαν 
ψηφιοποιήσεις σχεδίων και χαρτογραφή-
σεων και συντάχθηκαν προδιαγραφές για 
τη διενέργεια διαγωνισμού για την ψηφι-
οποίηση κινηματογραφικού υλικού. Μία 
δεύτερη μονάδα αντιγράφων ασφαλείας 
των τεκμηρίων της ΥΣΜΑ εγκαταστάθηκε 
σε απομακρυσμένο χώρο, στις εγκαταστά-
σεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. 

Στον βράχο, νοτίως του Παρθενώνα τοπο-
θετήθηκαν νέες ενημερωτικές πινακίδες 
για τις επεμβάσεις στα μνημεία. 

Οι δράσεις του Γραφείου Τεκμηρίωσης 
για την προβολή και ενημέρωση, όπως 
οι εκδηλώσεις, οι εκδόσεις, η ανανέωση 
της ιστοσελίδας, η έκθεση «Σμίλη και 
μνήμη: Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας 
στην αναστήλωση των μνημείων», με την 
οποία η ΥΣΜΑ και η ΕΣΜΑ συμμετείχαν 
στον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, σε συ-
νεργασία με την Διεύθυνση Νεώτερου 
Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πο-
λιτιστικής Κληρονομιά (ΔΝΠΑΑΠΚ) και 
τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Ομίλου 
Τραπέζης Πειραιώς (ΠΙΟΠ), αναλύονται 
σε επόμενο άρθρο. 

Τέλος, οι Ε. Πετροπούλου και Ε. Καρακί-
τσου τήρησαν τα πρακτικά των συνεδριά-
σεων της ΕΣΜΑ.

Το Γραφείο Ενημέρωσης και Εκπαίδευ-
σης στελεχώνεται από την αρχαιολόγο 
Ειρ. Καϊμάρα, Προϊσταμένη του Γραφεί-
ου και τις αρχαιολόγους Α. Λεοντή και 
Μ. Τσιολάκη, ενώ σημαντική υπήρξε η 
συνδρομή της πρώην Προϊσταμένης Κ. 
Χατζηασλάνη. Μεταξύ των πολυάριθμων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που πα-
ρακολούθησαν πλήθος μαθητών, φοιτη-
τών και καθηγητών, αξίζει να γίνει αναφο-
ρά στα προγράμματα που απευθύνονται 
σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπως στους 
μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου 
Τυφλών Καλλιθέας, αλλά και στο πρό-
γραμμα με θέμα «Χτίσε το δικό σου ναό 
με lego», που αναδείχθηκε εξαιρετικά δη-
μοφιλές στους λιλιπούτειους φίλους του 
Μουσείου Ακρόπολης κατά την περίοδο 
των εορτών των Χριστουγέννων. Από τις 
ψηφιακές δράσεις του Γραφείου σημαντι-
κότερη ήταν ο σχεδιασμός διαδικτυακού 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Ένας Αρχαί-
ος Ναός».

Το 2018, η ΥΣΜΑ και η Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Ηρακλείου συμμετείχαν σε 
πρόταση για ερευνητικό πρόγραμμα που 
υποβλήθηκε από το ΕΜΠ, το Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο και ιδιωτικούς φορείς, 
στο πλαίσιο πρόσκλησης του ΕΠΑνΕΚ 
για χρηματοδότηση έργων στη Δράση 
Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και πολυ-
μερής Ε&Τ συνεργασία Ελλάδας-Κίνας». 
Η πρόταση με τίτλο SCIENCE, αφορά 
στην εφαρμογή της δορυφορικής συμβο-
λομετρίας SAR για την καταγραφή μετα-
κινήσεων-παραμορφώσεων, με στόχο τη 
διάγνωση και παρακολούθηση κινδύνων 
στα μνημεία αλλά και ανταλλαγή εμπειρί-
ας στον συγκεκριμένο τομέα, με περιοχές 
εφαρμογής στην Ελλάδα την Ακρόπολη 
των Αθηνών και τη μεσαιωνική οχύρω-
ση της πόλης του Ηρακλείου. Αντίστοιχη 
καταγραφή θα γίνει και σε μνημεία της 
Κίνας. Αποτελεί μη καταστροφική μέθοδο 
παρακολούθησης των μνημείων και έχει 
τη δυνατότητα άντλησης δεδομένων στη 
διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας. Η 
πρόταση εγκρίθηκε και άμεσα θα υποβλη-
θεί τεχνικό δελτίο έργου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας 
με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθη-
νών για την «Επαναλειτουργία με νέες 
χρήσεις του παλαιού Μουσείου Ακροπό-
λεως» καταγράφηκαν ομάδες αρχιτεκτο-
νικών μελών, όπως αρχιτεκτονικά μέλη 
του Ερεχθείου και άλλα και συγκεντρώ-
θηκαν σύνολα όπως π.χ. θραύσματα από 
το ανάθημα Περγαμηνών βασιλέων, που 
ήταν τοποθετημένο ΒΑ του Παρθενώ-
να, η συναρμογή μερικών από τα οποία 
απέδωσε νέα μέλη. Οι προτεινόμενοι 
προς αποθήκευση λίθοι παραδόθηκαν 
στην Εφορεία Αρχαιοτήτων με τους κα-
ταλόγους τους, ενώ πραγματοποιήθηκαν 
μεταφορές όλων των εντός του παλαιού 
Μουσείου συγκεντρωμένων 260 δια-
σπάρτων λίθων, προκειμένου να ξεκινή-
σουν οι οικοδομικές εργασίες στο κτήριο.

Από το καλοκαίρι του 2018 ξεκίνησε η 
συγκόλληση πώρινων αρχιτεκτονικών 
μελών μεγάλων διαστάσεων, που απο-
τελούν την Γ΄ φάση συγκολλήσεων.

Το 2018 ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση 
της τριγλύφου με ΑΕ 21432 από τον αρ-
χαϊκό Παρθενώνα, που είχε ανασυσταθεί 
με νέα συμπληρώματα από ακτίτη λίθο, 
με τη λάξευση των ιχνών εργαλείου στις 

επιφάνειες των συμπληρωμάτων και 
εργασίες σφράγισης των αρμών. Η απο-
κατάσταση της τριγλύφου, για την οποία 
συνεργάστηκαν το Γραφείο Διασπάρ-
των (Ε. Σιουμπάρα, Λ. Ζαχαρόπουλος, 
Κ. Τσιριντουλάκης) και το Γραφείο Συ-
ντήρησης της επιφάνειας της ΥΣΜΑ (Ε. 
Αγγελακοπούλου, Ε. Φραγκιαδάκη, Γ. 
Φραντζή), ξεκίνησε μετά από εισήγηση 
του αείμνηστου Προέδρου της ΕΣΜΑ Χ. 
Μπούρα προς τον Πρόεδρο του Μουσεί-
ου Ακρόπολης Καθ. Δ. Παντερμαλή με 
στόχο την ένταξή της στο εκθεσιακό πρό-
γραμμα του Μουσείου. Η τρίγλυφος, από 
τον Νοέμβριο του 2018, εκτίθεται πλέον 
μαζί με ένα κιονόκρανο, προερχόμενο, 
επίσης, από τον αρχαϊκό Παρθενώνα, 
στην αίθουσα των αρχαϊκών μνημείων 
του Μουσείου Ακρόπολης. 

Τέλος, συνεχίστηκαν οι εργασίες κατα-
χώρησης δελτίων, φωτογραφιών κ.ά. στη 
βάση δεδομένων της ΥΣΜΑ όπως και η 
σχεδίαση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών 
μελών.

Το κενό που υπήρξε το 2016 στο Τεχνι-
κό Γραφείο ηλεκτρομηχανολογικής υπο-
στήριξης των εργοταξίων των μνημείων, 
αναπληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2017 
μετά την πρόσληψη ειδικευμένου προ-
σωπικού. Υπεύθυνος για το Γραφείο ορί-
στηκε ο Γ. Κεχαγιάς, μηχανολόγος μηχα-
νικός- μουσειολόγος. Το Γραφείο κατά την 
περίοδο 2017-2018 εκτός από την υπο-

στήριξη των εργοταξίων αναστήλωσης 
των μνημείων, συνέδραμε την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων σε μια σειρά δράσεων που 
σχετίζονται με την καταγραφή των δικτύ-
ων υποδομών στον βράχο και στις κλιτύς 
της Ακρόπολης.

Το Γραφείο Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ, 
με Προϊσταμένη την αρχαιολόγο Δρ Ε. 
Λεμπιδάκη, και μόνιμο προσωπικό τις 
αρχαιολόγους Ε. Καρακίτσου και Ε. Πε-
τροπούλου, τη ζωγράφο Δ. Χαμοπούλου 
και τον πληροφορικό Γ. Αλεξόπουλο, ενι-
σχύθηκε το 2017 με τους αρχαιολόγους 
Δρ Κ. Κουτσαδέλη και Σ. Πούλου και τη 
βιβλιοθηκονόμο, Μ. Μαζνώκη. Ως προς 
τις εργασίες τεκμηρίωσης και διαχείρι-
σης τεκμηρίων συνεχίστηκε η εισαγωγή 
στη Βάση Δεδομένων υλικού τεκμηρί-
ωσης εργασιών αποκατάστασης Παρθε-
νώνα, Προπυλαίων, πύργου Αθηνάς Νί-
κης, υλικού από τις εργασίες κατάχωσης 
Ερεχθείου και ξεκίνησε για τις εργασίες 
αποκατάστασης των τειχών. Άρχισε, επί-
σης, ενημέρωση της βάσης δεδομένων 
αρχείων και της βάσης δεδομένων οπτι-
κοακουστικού υλικού. Ολοκληρώθηκε η 
αρχειοθέτηση των σχεδίων αποτύπωσης 
αρχιτεκτονικών μελών του Παρθενώνα 
(1:1) σε φύλλα ζελατίνης. Συνεχίστηκε 
η εισαγωγή τεκμηρίων στη βιβλιοθήκη 
(βιβλίων, εκθέσεων, μελετών, ημερολογί-
ων κ.λπ.) και η εισαγωγή περιεχομένου 
στον κατάλογο βιβλιοθήκης Openabekt 
της ΥΣΜΑ. 

Εργασίες συντήρησης στον θριγκό της βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων. 
Φωτ. Κ. Φραντζικινάκη, 2018 Η τρίγλυφος και το κιονόκρανο του αρχαϊκού Παρθενώνα που εκτίθενται πλέον στο Μουσείο 

Ακρόπολης. Φωτ. Β. Ελευθερίου, 2018

Το διατηρητέο ακίνητο που θα στεγάσει το 
Κέντρο Τεκμηρίωσης Έργων Ακροπόλεως 
«Χαράλαμπος Μπούρας». 
Φωτ. Β. Ελευθερίου, 2018

Καταγραφή αρχιτεκτονικών μελών στην πε-
ριοχή της Χαλκοθήκης. 
Φωτ. Ε. Σιουμπάρα, 2018



Έργο το οποίο παραμένει σε εκκρεμότη-
τα είναι η αξιοποίηση του ακινήτου της 
οδού Πολυγνώτου 13, το οποίο έχει πα-
ραχωρηθεί στην ΥΣΜΑ κατά χρήση, για 
να λειτουργήσει ως «Κέντρο Τεκμηρίω-
σης Έργων Ακροπόλεως «Χαράλαμπος 
Μπούρας». Το 2018 εγκρίθηκε από το 
Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνη-
μείων η χρήση και η σχετική προμελέτη, 
που συντάχθηκε από τον Κ. Σκαρή, ενώ 
παράλληλα υπεγράφη μνημόνιο συνερ-
γασίας με την Ένωση Φίλων Ακροπόλε-
ως και με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα 
Π. και Α. Κανελλοπούλου ανατέθηκαν οι 
αναγκαίες μελέτες ώστε το έργο να προτα-
θεί για ένταξη σε επόμενο συγχρηματοδο-
τούμενο πρόγραμμα.

Ουσιαστική υπήρξε και κατά την παρελ-
θούσα περίοδο η συμβολή του Λογιστη-
ρίου της ΥΣΜΑ, με Προϊστάμενο τον Π. 
Κατσιμίχα, και τους Μ. Μούζουρα, Ε. 
Σουλάκου, Α. Μοσχούρη και Α. Καπάλου, 
τόσο στην προετοιμασία και υποβολή 

της πρότασης για χρηματοδότηση από το 
ΕΣΠΑ 2014-2020, όσο και στην ιδιαί-
τερα απαιτητική διαδικασία διαχείρισης 
και παρακολούθησης των πιστώσεων 
των τριών χρηματοδοτικών προγραμμά-
των (ΕΣΠΑ και ΠΔΕ) του έργου αναστή-
λωσης και συντήρησης των μνημείων 
της Ακρόπολης. 

Για την αποτελεσματική διαχείριση των 
υλικών σημαντική ήταν η συμβολή της Π. 
Καραμπέτσου, Προϊσταμένης του Τμήμα-
τος και του Η. Ζυγούρα. Τέλος, η Γραμμα-
τεία της ΥΣΜΑ, παρότι απασχολεί μόλις 
δύο άτομα προσωπικό, την Χ. Παπανικο-
λάου, υπεύθυνη και τον Π. Κωνσταντό-
πουλο, πέτυχε να διεκπεραιώσει αποτε-
λεσματικά τις διοικητικές υποχρεώσεις 
της Υπηρεσίας. 

Πλησιάζοντας την πρώτη εικοσαετία της 
λειτουργίας της, η ΥΣΜΑ αξιοποίησε μέ- 
χρι σήμερα περίπου 52.000.000€ από 
εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, για 

την αποκατάσταση των μνημείων της 
Ακρόπολης και το αποτέλεσμα είναι 
αναμφισβήτητο. Μεγάλα τμήματα των 
μνημείων έχουν αποκατασταθεί, μάρτυ-
ράς τους οι συμπληρώσεις από νέο μάρ-
μαρο, ενώ τα ικριώματα εργασίας έχουν 
περιοριστεί αισθητά. Με το πλεονέκτημα 
της γνώσης και της εμπειρίας, με την 
αρωγή των μελών της ΕΣΜΑ, αλλά και 
με τη συνεργασία των αρμοδίων υπηρε-
σιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης αισιοδοξούμε ότι 
θα ολοκληρώσουμε εγκαίρως το τρέχον 
πρόγραμμα για να αποδώσουμε στο κοι-
νωνικό σύνολο νέα τμήματα του Παρθε-
νώνα και των τειχών αποκατεστημένα 
και ασφαλή. 

Βασιλική Ελευθερίου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
Διευθύντρια της ΥΣΜΑ

Γενική άποψη της Ακρόπολης από τον λόφο του Φιλοπάππου.  Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2018 

Η αποκατάσταση των ορθοστατών του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα

Στοιχεία από την οικοδομική σύνθεση 
του τυμπάνου
Το τύμπανο του αετώματος του Παρθε-
νώνα συντίθενται από δέκα ορθοστάτες 
στην πρόσοψη και αντιθηματικό τοίχο 
πενήντα-οκτώ λιθοπλίνθων ισοδομικής 
τοιχοποιίας σε έξι στρώσεις. Από το αρ-
χικό σύνολο των δέκα ορθοστατών του 
δυτικού αετώματος διατηρούνται σχεδόν 
ακέραιοι οι οκτώ καθώς απουσιάζει ο 7ος 

και μέρος του 6ου. Οι τέσσερις κεντρικοί 
ορθοστάτες οι οποίοι βεβαίως είναι και οι 
υψηλότεροι, διαφοροποιούνται σε σχέση 
με τους υπόλοιπους ως προς τη διατομή 
τους, καθώς οι οικοδόμοι του έργου κα-
τέφυγαν στην απολάξευση της αθέατης 
πλευράς τους για ελάφρυνση. Στον ΔΤΥ5 
υπολογίζεται πως αφαιρέθηκε όγκος μαρ-
μάρου περίπου 1μ3 βάρους 2,8 τόνων. Οι 
τρεις επόμενοι ορθοστάτες εκατέρωθεν 
των κερκίδων του τυμπάνου έχουν ορθο-
γώνια διατομή κατά τα συνήθη. 

Ιδιαίτερη μέριμνα υπήρξε στην αρχαία 
κατασκευή για την εξασφάλιση των οριζό-
ντιων συνδέσεων ορθοστατών και αντι- 
θηματικού τοίχου. Η ιδιομορφία της συν-
δεσμολογίας των ορθοστατών των τυμπά-
νων του Παρθενώνα έγκειται στο γεγονός 
ότι οι κεντρικοί και επομένως ιδιαίτερα 
υψηλοί ορθοστάτες, συνδέονταν επιπρο-
σθέτως με οκτώ ζεύγη συνδέσμων ειδι-
κής μορφής, σε ενδιάμεσες στρώσεις του 
τοίχου. Αυτοί οι σύνδεσμοι είναι μορφής 
στρεπτού διπλού ταυ και στη βιβλιογρα-
φία αναφέρονται ως στρεπτοσύνδεσμοι. 
Πρόκειται για τους μεγαλύτερους συν-
δέσμους που έχουν χρησιμοποιηθεί στο 

μνημείο με μήκος που φθάνει τα 80 εκ. 
ξεπερνώντας κατά πολύ τα συνήθη συν-
δετήρια, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 
30-50 εκ. Η συμπληρωματική εξασφάλι-
ση των ορθοστατών με τους συνδέσμους 
αυτούς έγινε ανάλογα με το μέγεθος του 
ορθοστάτη. 

Προγενέστερες επεμβάσεις
Στα νεώτερα χρόνια, η ανάγκη επισκευ-
ών στο αέτωμα τέθηκε ήδη από το 1834 
από τον αρχιτέκτονα της αυλής Leo von 
Klenze, στις γενικές προτάσεις του για 
επεμβάσεις στα μνημεία. Το διάστημα 
1836 - 1842 έγιναν οι πρώτες εργασίες 
στερέωσης των κεντρικών ορθοστατών 
υπό τον Κυριακό Πιττάκη. Οι δύο μεγάλοι 
ορθοστάτες εξασφαλίστηκαν έναντι ανα-
τροπής με μεγάλα συνδετήρια στοιχεία 
τα οποία πακτώθηκαν στον αντιθηματι-
κό τοίχο. Μετά τον σεισμό του 1894, οι 
Durm, Penrose και Magne επισήμαναν 
την ετοιμορροπία του αετώματος. Μά-
λιστα ο Durm είχε προτείνει την πλήρη 
αποκατάσταση, την επανόρθωση και τη 
συμπλήρωση των ορθοστατών και των 
αντιθημάτων του και την ανακατασκευή 
των καταέτιων γείσων ως μέτρο αντιμε-
τώπισης. Το 1902 εκτελέστηκαν οι επεμ-
βάσεις στο αέτωμα, από τον Ν. Μπαλάνο, 
σε συνέχεια των εργασιών στη δυτική 
πλευρά (1900-1902). Η αναφορά του 
Μπαλάνου στην απόδοση των αναστη-
λωτικών εργασιών της Ακρόπολης συνο-
ψίζεται σε μια φράση: «ο κεντρικός λίθος 
του αετώματος ανετοποθετήθη εις την 
αρχικήν αυτού θέσιν και συνεδέθη δια σι-
δηρών συνδέσμων μετά του εκ μαρμάρου 

τοίχου του ευρισκομένου όπισθεν των 
λίθων του αετώματος». Η έρευνα αποκά-
λυψε ότι οι επεμβάσεις Μπαλάνου στο δυ-
τικό τύμπανο ήταν περισσότερες. Εκ των 
οκτώ διατηρούμενων ορθοστατών του δυ-
τικού τυμπάνου αποσυναρμολογήθηκαν 
τρεις ορθοστάτες, οι ΔΤΥ1, ΔΤΥ5, ΔΤΥ8, 
τμήματα των ΔΤΥ2 και ΔΤΥ3 και τοποθε-
τήθηκαν τέσσερα μεγάλα συνδετήρια πολύ 
ισχυρών διατομών στη θέση των αρχαίων 
στρεπτοσυνδέσμων, δεκαέξι συνδετήρια 
συρραφής, ενώ επεμβάσεις έγιναν επίσης 
στα υποκείμενα οριζόντια γείσα (ΔΓ12, 
ΔΓ13, ΔΓ14,  ΔΓ15 και ΔΓ19).

Μελέτες αποκατάστασης του τυμπάνου- 
Προτεραιότητες στη σωστική επέμβαση
Στο πρόσφατο παρελθόν, τα δομικά προ-
βλήματα στους δυτικούς ορθοστάτες επι-
σημάνθηκαν πολλές φορές. Το 1997, ο 
Κ.Ζάμπας, πολιτικός μηχανικός του τε-
χνικού γραφείου του Παρθενώνα (1984-
2000), σε έκθεση αναφέρει πως «…οι 
βλάβες έχουν επιδεινωθεί…» και πως «σε 
ορισμένες περιπτώσεις ο κίνδυνος να πέ-
σουν μεγάλα θραύσματα από το μνημείο 
είναι άμεσος…».

Το 2015, κατά την επανεξέταση του τυ-
μπάνου μετά την ολοκλήρωση των προ-
γραμμάτων αποκατάστασης των δύο γω- 
νιών της δυτικής πλευράς του Παρθενώ-
να (πρόγραμμα 2011-2015), η κατάσταση 
διατήρησης των κεντρικών ορθοστατών 
θεωρήθηκε κρίσιμη. Πολλαπλά ρήγματα 
σε όλο το ύψος των μαρμάρων, ορισμένα 
εκ των οποίων προκλήθηκαν λόγω οξεί-
δωσης των συνδετηρίων της επέμβασης 
Μπαλάνου, καθώς και τα ρήγματα στα 

Αποσυναρμολογήσεις ορθοστατών δυτικού τυμπάνου σε προγενέστερες επεμβάσεις. 1902: ΔΤΥ1, τμήμα του ΔΤΥ2, τμήμα του ΔΤΥ3, ΔΤΥ5, 
ΔΤΥ8. 2011: ΔΤΥ10. 2017: ΔΤΥ4. 1945: Αναστήλωση τμήματος ΔΤΥ6. Μελέτη ορθοστατών: Β. Μανιδάκη, 2015. Σχέδιο αποτύπωσης: Β. Ελευ-
θερίου - Β. Μανιδάκη, 2008
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πέλματά τους, είχαν προκαλέσει κατάστα-
ση ετοιμορροπίας οδηγώντας στην άμεση 
λήψη μέτρων. 

Η αποκατάσταση των ορθοστατών του 
δυτικού αετώματος αποτελεί το 4ο υπο-
πρόγραμμα που αφορά στη δυτική πλευ-
ρά του Παρθενώνα, όπως ορίστηκε κατά 
την «Μελέτη αποκατάστασης της δυτικής 
πλευράς του Παρθενώνα - γενικός προ-
γραμματισμός του έργου και προτάσεις 
επέμβασης στις δύο γωνίες του θριγκού» 
του 2008, των Β. Ελευθερίου - Β. Μανι-
δάκη - Α. Βρούβα. Στη μελέτη αυτή πε-
ριλαμβάνονταν στοιχεία για τη δομή και 
την παθολογία του τυμπάνου του Παρθε-

νώνα, όπως και εναλλακτικές προτάσεις 
συμπλήρωσης των ορθοστατών με νέο 
μάρμαρο. Η εν λόγω μελέτη εγκρίθηκε 
από το ΚΑΣ το 2008. Ως προς το ζήτημα 
της έκτασης των συμπληρώσεων του δυ-
τικού αετώματος, το ΚΑΣ προέκρινε τότε 
την πλήρη συμπλήρωση του τυμπάνου.

Καθώς όμως προβλέπονταν η εκπόνηση 
ειδικής μελέτης του υποπρογράμματος, 
το ερώτημα της πλήρους ή μερικής συ-
μπλήρωσης του τυμπάνου τέθηκε εκ νέου 
το 2013, στο 6ο Συνέδριο της ΥΣΜΑ για 
τα έργα της Ακρόπολης, στο σχετικό ερω-
τηματολόγιο προς στους συνέδρους. Οι 
δύο εναλλακτικές προτάσεις περί πλή-
ρους ή μερικής συμπλήρωσης παρουσι-
άστηκαν σε σχετικό πόστερ στην έκθεση 
της εκδήλωσης. Ο θεωρητικός προβλη-
ματισμός για το θέμα περιλαμβάνεται στις 
απαντήσεις των συνέδρων, όπως και του 
επιστημονικού προσωπικού της ΥΣΜΑ, 
οι οποίες δημοσιεύτηκαν στα Πρακτικά 

του Συνεδρίου. Η επανεξέταση και η νέα 
απόφαση της πλήρους ή μη συμπλήρω-
σης του τυμπάνου παραμένει σε εκκρεμό-
τητα. Είναι ένα θέμα που μπορεί να απο-
φασιστεί στο μέλλον, όταν η επείγουσα 
απαίτηση για την άμεση λήψη σωστικών 
μέτρων θα έχει εκλείψει. 

Το 2016 υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν 
οι σχετικές μελέτες («Μελέτη αποκατά-
στασης ορθοστάτη τυμπάνου του δυτι-
κού αετώματος του Παρθενώνα» της Β. 
Μανιδάκη και «Δομικά προβλήματα των 
ορθοστατών του δυτικού αετώματος με 
έμφαση στον κίνδυνο ανατροπής τους» 

του Λ. Παλαιολόγου) σύμφωνα με τις 
οποίες δόθηκε προτεραιότητα στην άμε-
ση λήψη μέτρων και στην εφαρμογή, σε 
πρώτη φάση, της «Πρότασης σωστικής 
επέμβασης», η οποία αποτελεί το πρώτο 
και κρισιμότερο μέρος μιας ενδεχόμενης 
«Πρότασης πλήρους συμπλήρωσης». Το 
τρέχον πρόγραμμα αποκατάστασης απο-
τελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος 
του δυτικού αετώματος, το οποίο περι-
λαμβάνει την αποκατάσταση του αντιθη-
ματικού τοίχου (Μελέτη του 2013 του Κ. 
Σκαρή). 

Κύρια σημεία της προτεινόμενης 
σωστικής επέμβασης
Στόχος της σωστικής επέμβασης είναι 
αφενός η αντιμετώπιση των σημαντικών 
δομικών προβλημάτων των ορθοστατών 
και αφετέρου η ασφαλής σύνδεσή τους με 
τον αντιθηματικό τοίχο. Η αντιμετώπιση 
των δομικών αυτών προβλημάτων προϋ-
ποθέτει την αφαίρεση των οξειδωμένων 

συνδετηρίων των προηγούμενων επεμ-
βάσεων, την αποκατάσταση της ακεραιό-
τητας του κάθε μέλους και την μεταξύ τους 
σύνδεση, κατά το δυνατόν σε συμφωνία 
με την αρχαία συνδεσμολογία. Κρίθηκε, 
για τον λόγο αυτό, απαραίτητη η καταβί-
βαση των ίδιων βλαμμένων ορθοστατών, 
όπως και των λιθοπλίνθων του αντιθη-
ματικού τοίχου, επιτρέποντας την αφαί-
ρεση των μπαλάνειων συνδετηρίων. 

Η επέμβαση για την ασφαλή εξυγίανση 
των ορθοστατών του τυμπάνου περιλαμ-
βάνει την καταβίβαση, αποκατάσταση και 
επανατοποθέτηση 4 ορθοστατών (ΔΤΥ4, 
ΔΤΥ5, ΔΤΥ6α, ΔΤΥ8) και την in situ απο-

κατάσταση του τρίτου ορθοστάτη ΔΤΥ3. 
Από αυτούς μόνον ο ορθοστάτης ΔΤΥ4 
είναι πιθανότατα αδιατάραχτος από την 
αρχαιότητα. Περιλαμβάνεται, επίσης, η 
αποκατάσταση των υποκείμενων οριζο-
ντίων γείσων της κεντρικής περιοχής, 
διότι είναι τα μέλη επάνω στα οποία 
εδράζονται και γομφώνονται οι κεντρικοί 
ορθοστάτες (ΔΓ14, ΔΓ15,  ΔΓ16,  ΔΓ17,  
ΔΓ19 και ΔΓ21). 

Έναρξη της υλοποίησης
Το έργο αποκατάστασης των ορθοστατών 
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017 με τις προ-
βλεπόμενες αποσυναρμολογήσεις και κα-
ταβιβάσεις των ορθοστατών. Ακολούθησε 
η αφαίρεση των συνδετηρίων των προη-
γούμενων επεμβάσεων και η αποκόλλη-
ση των θραυσμάτων τους. Έτσι δόθηκε η 
δυνατότητα πλήρους εκτίμησης των ρηγ-
μάτων και αποτίμησης των βλαβών. Η 
δομική αποκατάστασή τους μελετήθηκε 
σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής από τον 

Ι. Ντουρακόπουλο («Μελέτη εφαρμογής 
για την δομική αποκατάσταση των ορ-
θοστατών ΔΤΥ4 και ΔΤΥ5», Σεπτ. 2018), 
ενώ υπήρξε εκτενής συνεργασία με την 
Α. Βρούβα όσον αφορά στη μελέτη σει-
σμικής συμπεριφοράς του αετώματος. Η 
αποκατάστασή τους ως δομικών μελών 
υπολογίζεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 
του 2019, ενώ η επανατοποθέτησή τους 
θα ακολουθήσει τη δομική αποκατάσταση 
του αντιθηματικού τοίχου και προγραμ-
ματίζεται να γίνει στα μέσα του 2020.

Μελέτη εφαρμογής για τη δομική απο-
κατάσταση των ορθοστατών ΔΤΥ4 και 
ΔΤΥ5
Αρχικά, για τον σχεδιασμό του απαραί-
τητου οπλισμού δομικής αποκατάστα-
σης των ορθοστατών, έγιναν στατικοί 
υπολογισμοί με χρήση κινηματικών θε-
ωρήσεων. Στη συνέχεια, για τον έλεγχο 
των προαναφερθέντων αποτελεσμάτων 
και τον σχεδιασμό της σύνδεσης των 
ορθοστατών με τον αντιθηματικό τοίχο, 
πραγματοποιήθηκαν δυναμικές αναλύ-
σεις με σενάρια σεισμικής διέγερσης που 

αντιπροσωπεύονται από τα αντίστοιχα 
επιταχυνσιογραφήματα στις τρεις κύριες 
διευθύνσεις του μνημείου. Τα σενάρια 
σεισμικής διέγερσης λήφθηκαν από τον 
κατάλογο επιταχυνσιογραφημάτων που 
καταρτίστηκε στο πλαίσιο του ερευνητι-
κού προγράμματος «Επιλογή κατάλλη-
λων επιταχυνσιογραφημάτων για δυνα- 
μικές αναλύσεις των μνημείων της 
Ακρόπολης» (Ψυχάρης 2014) με τους κα-
τάλληλους συντελεστές.

Λόγω της παθολογίας που παρατηρήθηκε 
μετά την καταβίβασή τους, όπως αναλυ-
τικά περιγράφεται στην προαναφερθείσα 
μελέτη, σύμφωνα με την οποία οι ορθο-
στάτες εμφανίζουν κυρίως διαμπερείς 
ρωγμές, κατακόρυφες καθ’ όλο το ύψος 
τους και παράλληλες στις γεωλογικές 
στρώσεις του μαρμάρου, προτείνεται οι 
οπλισμοί δομικής αποκατάστασης να δι-
ατρέχουν οριζόντια, κάθετα στην επιφά-
νεια ώσεως και σε όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερο μήκος, ώστε να αποκατασταθούν 
τα εν λόγω ρήγματα και να ενισχυθούν 
όσα δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμη σε δια-

μπερείς επιφάνειες θραύσης.

Στη μελέτη επισημαίνεται ότι ιδιαίτε-
ρη προσοχή απαιτείται τόσο στην άνω 
νότια γωνία του ορθοστάτη ΔΤΥ5, λόγω 
του σχεδόν οριζόντιου ρήγματος σε υψο-
μετρική απόσταση περίπου 1,90 μέτρων 
από τη βάση του ορθοστάτη, όσο και στην 
περιοχή στο νότιο και μεσαίο πέλμα του 
ΔΤΥ4, το οποίο λόγω κανονιοβολισμού 
έχει διαιρεθεί σε πολλά θραύσματα με 
ιδιαίτερα δυσμενείς επιφάνειες θραύσης. 
Στη μεν πρώτη περίπτωση προτείνεται η 
τοποθέτηση εκτός των οριζόντιων οπλι-
σμών και οπλισμών υπό κλίση, ώστε 
να ενισχυθεί το οριζόντιο ρήγμα και να 
αποφευχθεί η κατακόρυφη διάτρηση, 
παράλληλα δηλαδή στις κρυσταλλικές 
στρώσεις του μαρμάρου. Για τη δεύτερη 
περίπτωση του νότιου και του μεσαίου 
πέλματος του ΔΤΥ4, λόγω των λοξών επι-
φανειών θραύσης, προτείνεται η τοποθέ-
τηση οπλισμών υπό κλίση κατά το πάχος 
του ορθοστάτη και η αντικατάσταση με 
νέο μάρμαρο ορισμένων εκ των θραυσμά-
των, που λόγω των μικρών διαστάσεών 

Αρίθμηση ορθοστατών και στρεπτοσυνδέσμων του τυμπάνου του Παρθενώνα. (Κωδικός στρώσης - αριθμός ορθοστάτη). 
Σχέδιο: Β. Μανιδάκη, 2015

Ορθοστάτες δυτικού τυμπάνου ΔΤΥ5 (αριστερά), ΔΤΥ4 (δεξιά), ανατολική πλευρά. Ορθοφωτογραφίες: Σ. Κυπαρίσση, 2018
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Εισαγωγή
Το τείχος της Ακρόπολης συνιστά μνημείο 
μεγάλης ιστορικής, αρχαιολογικής και αι-
σθητικής αξίας, η κατάσταση διατήρησής 
του, όμως, επιβάλλει τη λήψη μέτρων για 
τη στερέωση, αποκατάσταση και προστα-
σία του. Δεδομένου ότι προϋπόθεση ενός 
συνεπούς αναστηλωτικού προγράμματος 
αποτελεί η επισταμένη μελέτη των ιστο-
ρικών/ οικοδομικών φάσεων του μνημεί-
ου, η αρχιτεκτονική του τεκμηρίωση και 
η εξέταση της δομικής του παθολογίας, 
κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη ενός στρα-
τηγικού σχεδίου επεμβάσεων, το οποίο 
αποσκοπεί πρωτίστως στη διατύπωση 
των αρχών που θα διέπουν τις απαιτού-
μενες αναστηλωτικές επεμβάσεις σε αυτό. 

Το «Στρατηγικό σχέδιο επεμβάσεων στα 
τείχη της Ακρόπολης των Αθηνών», το 
οποίο εκπονήθηκε από το Τεχνικό Γρα-
φείο Τειχών της ΥΣΜΑ κατά την περίοδο 
Οκτωβρίου 2017 - Ιουνίου 2018, επι-
κεντρώνεται στη μελέτη των ιστορικών 
φάσεων και των νεώτερων επεμβάσεων 
στο μνημείο, στην αρχιτεκτονική του τεκ-
μηρίωση, στην εξέταση της παθολογίας 
του και στην παρουσίαση εναλλακτικών 
προτάσεων για αποκατάστασή του. Δια-
πραγματεύεται, επίσης, ζητήματα, όπως η 
κωδικογράφηση του τείχους, η ενόργανη 
δομική παρακολούθησή του, η αρχαιολο-
γική του ανάδειξη, η αποκατάσταση του 
δυτικού τοίχου θεμελίωσης της βόρειας 
πτέρυγας των Προπυλαίων, το πρόβλημα 
της διαχείρισης των ομβρίων στην επι-
φάνεια της Ακρόπολης, τα δομικά υλικά 
του τείχους, καθώς και τα υλικά και οι 
επεμβάσεις συντήρησης. Στην ομάδα με-
λέτης συμμετείχαν οι Χρ. Πινάτση (αρχι-
τέκτων), Κ. Κουτσαδέλης (αρχαιολόγος), 
Ε. Κακογιάννου (πολιτικός μηχανικός), 
Δ. Μιχαλοπούλου (πολιτικός μηχανι-
κός), Α. Χατζηπαπά (αρχιτέκτων), Ε. Αγ-
γελακοπούλου (χημικός μηχανικός), Ε. 
Ξυνοπούλου (χημικός μηχανικός) και Α. 
Τσιμερέκη (συντηρήτρια). 

Ιστορικές φάσεις 
Η Ακρόπολη των Αθηνών έχει κτισθεί 
επί ενός υψηλού ελλειψοειδούς βράχου, 
ο οποίος κυριαρχεί στο λεκανοπέδιο της 
Αττικής. Η θέση για πρώτη φορά τειχίζε-
ται κατά την Μυκηναϊκή περίοδο (13ος αι. 
π.Χ.) και τμήματα της οχύρωσης αυτής πι-

θανόν διασώζονται μέχρι την κατάληψη 
της Αθήνας από τους Πέρσες και τη συ-
στηματική καταστροφή της πόλης (480-
479 π.Χ.). Τα ελάχιστα εναπομείναντα 
κατάλοιπα του μυκηναϊκού τείχους, κατα-
σκευασμένα κατά το κυκλώπειο σύστημα 
με ακροπολίτη λίθο, διακρίνονται εύκολα 
από τις μεταγενέστερες οχυρώσεις.

Η κατασκευή νέων τειχών φαίνεται ότι ξε-
κινά αμέσως μετά τους Περσικούς Πολέ-
μους, όταν επί Θεμιστοκλέους κατασκευ-
άζεται το βόρειο τείχος της Ακρόπολης 
(479 π.Χ.). Λίγα χρόνια αργότερα ανεγεί-
ρονται το νότιο και το ανατολικό τείχος με 
λάφυρα που αποκόμισε ο Κίμων από την 
νίκη του στον Ευρυμέδοντα ποταμό (469 
ή 466 π.Χ.), ενώ κατά την ανέγερση του 
περίκλειου Παρθενώνος (448-437 π.Χ.) 
τμήμα του κιμωνείου τείχους υπερυψώ-
θηκε. Τα τείχη πλέον δεν έχουν μόνον 
οχυρωματικό χαρακτήρα αλλά λειτουρ-
γούν και ως τοίχοι αντιστήριξης μεγάλου 
όγκου επιχώσεων, ιδίως προς Νότο, οι 
οποίες διευρύνουν σημαντικά την επιφά-
νεια της Ακρόπολης. Σύντομα, όμως, η 
Ακρόπολη χάνει την αμυντική της σημα-
σία και μετατρέπεται σε ανοχύρωτο ιερό, 

αφού με την κατασκευή των Προπυλαίων 
(437-432 π.Χ.) ακυρώνεται κάθε έννοια 
οχύρωσης της δυτικής πρόσβασης. 

Στην κατασκευή του θεμιστόκλειου τεί-
χους έχουν ενσωματωθεί, συχνά κατά 
τρόπο προσχεδιασμένο και όχι ως απλό 
οικοδομικό υλικό, αρχιτεκτονικά μέλη 
αρχαϊκών οικοδομημάτων που καταστρά-
φηκαν από τους Πέρσες. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα αποτελούν το συντεταγμέ-
νο σύνολο θριγκού του Αρχαίου Ναού, 
καθώς και οι σπόνδυλοι του Προπαρθε-
νώνος. Στο κιμώνειο τείχος η κατασκευή 
ακολουθεί κατά προσέγγιση το ισόδομο 
σύστημα με ορθογωνισμένες λιθοπλίν-
θους από πειραϊκό ακτίτη, στο κατώτερο 
τμήμα του, όμως, έχουν χρησιμοποιηθεί 
λίθοι από τον αρχαϊκό Παρθενώνα, εκ 
των οποίων ξεχωρίζουν τρία επιστύλια.

Η Ακρόπολη παραμένει ανοχύρωτη μέ-
χρι την Ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο (3ος 
αι.), όταν οχυρώνεται η δυτική πλευρά 
της, πιθανότατα μετά την καταστροφική 
επιδρομή των Ερούλων (267μ.Χ.) και τη 
δραματική συρρίκνωση της πόλης. Τότε 
κατασκευάζεται η πύλη Beulé με τους δύο 
πύργους της, ενώ κατά την ίδια περίοδο ή 

τους δεν είναι δυνατόν να συνδεθούν με 
τα υπόλοιπα και να συγκρατηθούν επιτυ-
χώς με οπλισμούς. Επιπρόσθετα, επειδή 
η έδραση του ΔΤΥ4 κρίνεται επισφαλής, 
ακόμη και μετά τη σύνδεση των μεγαλύ-
τερων αρχαίων θραυσμάτων των πελμά-
των, λόγω των δυσμενών κατά το μικρό 
πάχος του ορθοστάτη επιφανειών θραύ-
σης, προτείνεται η συμπλήρωση με νέο 
μάρμαρο των δύο ορθογώνιων εγκοπών 
στην κάτω έδρα των ορθοστατών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την τοποθέτηση 
των μελών αυτών και για τη στερέωση 
των μεταλλικών προβόλων, όπου εδρά-
ζονταν τα εναέτια γλυπτά. Τονίζεται ότι η 
σωστή έδραση των ορθοστατών θεωρεί-
ται μείζονος σημασίας για την ευστάθεια 
και τη σεισμική απόκρισή τους και θα 
πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασί-
ες για την εξασφάλισή της, χωρίς ωστόσο 

την πρόκληση βλαβών στις αρχαίες επι-
φάνειες. Επίσης, απαραίτητη κρίνεται 
και η επανατοποθέτηση των γόμφων στη 
βάση των ορθοστατών.

Τέλος, αναφορικά με τα εγκάρσια συν-
δετήρια που συνδέουν τους ορθοστάτες 
με τον αντιθηματικό τοίχο και λόγω των 
θραύσεων που εμφανίζονται στις περι-
οχές αγκύρωσής τους, τόσο στους ορθο-
στάτες, όσο και στους λίθους του τοίχου, 
κρίθηκε επισφαλής η αποκατάσταση της 
αρχικής γεωμετρίας των συνδετηρίων. 
Για τον λόγο αυτό το κάθε συνδετήριο 
(τέσσερα σε αριθμό στον ΔΤΥ5 και τρία 
στον ΔΤΥ4) προτείνεται να αποτελείται 
από δύο τμήματα κεκαμμένων ράβδων 
που αγκυρώνονται σε υγιή περιοχή τόσο 
του ορθοστάτη όσο και της αντίστοιχης 
λιθοπλίνθου, με σπειρωμένα άκρα προ-

κειμένου να γίνει εκ των υστέρων σύνδε-
ση μεταξύ τους, με χρήση ειδικής μορφής 
περικοχλίου - αρμοκλείδας. Για το τμήμα 
του συνδετήριου εντός του ορθοστάτη, 
προτείνεται η χρήση βλήτρου, κάθετου 
προς την επιφάνεια ώσεως, το οποίο θα 
τοποθετηθεί στο μέσον του πάχους του, 
προκειμένου να ελαττωθεί ο κίνδυνος 
θραύσης, λόγω του μικρού πάχους του 
μαρμάρου κατά τη λειτουργία του συνδε-
τήριου. Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτη-
τη η επανατοποθέτηση του συνδετηρίου 
μορφής πιόσχημης λάμας που τοποθετή-
θηκε από τον Μπαλάνο και συνέδεε τον 
ορθοστάτη ΔΤΥ4 με τον λίθο 4.2 του αντι-
θηματικού τοίχου. 

Επισημαίνεται ότι στις δυναμικές ανα-
λύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην 
προαναφερθείσα μελέτη θεωρήθηκε ότι 
κάθε λίθος του αντιθηματικού τοίχου έχει 
αποκατασταθεί δομικά, δηλαδή τα επιμέ-
ρους θραύσματα των λίθων έχουν συνδε-
θεί άρρηκτα μεταξύ τους και στις πλήρεις 
αρχικές του διαστάσεις. Ωστόσο, κατά 
την περίοδο εκπόνησης της μελέτης, η 
καταβίβαση των δόμων 4 και 5 του αντι-
θηματικού τοίχου αποκάλυψε την κακή 
κατάσταση διατήρησης των λίθων του 3ου 
δόμου με την ύπαρξη πολλαπλών θραυ-
σμάτων, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις ότι 
αρκετοί από τους λίθους του 2ου δόμου 
εμφανίζουν αντίστοιχη κατάσταση. 

Η κατάσταση διατήρησης των ορθοστα-
τών και των λίθων του αντιθηματικού 
τοίχου δεν επιτρέπει την ανάπτυξη των 
δυνάμεων σύνδεσης που αντιστοιχούν 
στις διαστάσεις των διατομών των αρχαί-
ων εγκάρσιων συνδετηρίων, οπότε και 
προτείνεται η μείωση της διατομής τους, 
με σκοπό να προηγείται η θραύση του 
συνδετηρίου αυτής του περιβάλλοντος 
της εντορμίας μαρμάρου.

Βασιλεία Μανιδάκη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ιωάννης Ντουρακόπουλος 
Δρ Πολιτικός Μηχανικός

Έργο Αποκατάστασης Παρθενώνα

Ορθοστάτης τυμπάνου ΔΤΥ4 (άνω) και ΔΤΥ5 (κάτω).  
Τρισδιάστατο προσομοίωμα: Άνω και κάτω αριστερά: η διαφοροποίηση των χρωματισμών 
υποδηλώνει την ύπαρξη θραυσμάτων. Άνω και κάτω δεξιά: οπλισμός δομικής αποκατάστα-
σης. Φωτογραμμετρία: Σ. Κυπαρίσση. Προσομοίωμα: Ι. Ντουρακόπουλος, 2018

Το στρατηγικό σχέδιο επεμβάσεων στα τείχη της Aκρόπολης

To βόρειο τείχος πριν τις επεμβάσεις Μπαλάνου (1898). Μεταξύ άλλων, διακρίνονται το τεί-
χος που φράσσει την κλασική πυλίδα (περιοχή Β15), η μεγάλη διάβρωση λίθων στους κατώ-
τερους δόμους της περιοχής Β16 και χάσμα στο ανατολικό τμήμα της περιοχής Β17. Χαμηλό-
τερα φαίνεται το τείχος της Υπαπαντής.  (Φωτογραφικό Αρχείο Γερμανικού Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου: DAI-ATH-Akropolis-0323).
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λίγο αργότερα (3ος-4ος αι.) ανασκευάζεται 
εκ βάθρων το ανατολικό τμήμα του βορεί-
ου τείχους και συμπληρώνεται καθ’ ύψος 
το βόρειο άκρο του ανατολικού. Η οικοδο-
μική αυτή φάση, με την εναλλαγή ζωνών 
μικρότερου και μεγαλύτερου ύψους και 
ενίοτε λίθων γκρίζου και λευκού χρώμα-
τος, έχει σαφή μορφολογική πρόθεση, σε 
αντίθεση με τις επεμβάσεις που ακολου-
θούν. 

Σε όλη τη Βυζαντινή περίοδο φαίνεται 
ότι διατηρείται το αμυντικό σύστημα της 
Ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου, χωρίς ιδιαί-
τερες μεταβολές. Αντιθέτως, κατά την πε-
ρίοδο της Φραγκοκρατίας (1204-1456) 
δίδεται εκ νέου έμφαση στην οχύρωση 
της Ακρόπολης, η οποία μετατρέπεται σε 
έδρα των ηγεμόνων της Αθήνας. Το πλέ-
ον εμβληματικό έργο της περιόδου είναι 
η ανέγερση υψηλού ορθογώνιου πύργου 
επί της νότιας πτέρυγας των Προπυλαί-
ων, ενώ γενικότερα λαμβάνεται πρόνοια 
για την αναδιάταξη και ενίσχυση της 
οχύρωσης της δυτικής πλευράς. Μετά τη 
συστηματική καθαίρεση, όμως, των με-
σαιωνικών και νεώτερων οχυρώσεων τα 
εναπομείναντα κατάλοιπα, που θα μπο-
ρούσαν να αποδοθούν στις παραπάνω 
ιστορικές περιόδους, είναι μάλλον περι-
ορισμένα.

Σε αυτά συγκαταλέγονται επτά αντηρίδες 
στο ανατολικό σκέλος του νοτίου τείχους, 
οι οποίες προστέθηκαν για να ενισχύσουν 
τη φέρουσα ικανότητά του. Οι αντηρίδες 
αυτές έχουν κατασκευασθεί με ογκώδεις 
λιθοπλίνθους σε δεύτερη χρήση, σε συν-
δυασμό με ευθύγραμμες σειρές από ακέ-
ραιες πλίνθους. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στην 8η από ανατολικά αντηρίδα έχουν 
χρησιμοποιηθεί, πιθανότατα με αισθητι-
κή ή αποτροπαϊκή διάθεση, ανάγλυφα, 
εκ των οποίων ένα φέρει προβεβλημέ-
νο σταυρό. Στα μεταξύ των αντηρίδων 
τμήματα του τείχους υπάρχουν αρκετές 
περιοχές, που επίσης θα μπορούσαν να 
χρονολογηθούν στη Βυζαντινή περίοδο ή 
την περίοδο της Φραγκοκρατίας, το θέμα 
όμως χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

Κατά την Οθωμανική περίοδο (1456-
1833) τα τείχη της Ακρόπολης προσαρ-
μόζονται στις απαιτήσεις της νέας τεχνο-

λογίας των πυροβόλων όπλων και οι 
οχυρώσεις της δυτικής πλευράς ενισχύ-
ονται περαιτέρω. Ο ισχυρός σεισμός του 
1705 καθιστά αναγκαία την εκτεταμένη 
επισκευή και σε ορισμένα σημεία την ανα-
κατασκευή των τειχών, ενώ οι σκληρές 
μάχες που εκτυλίχθηκαν γύρω από την 
Ακρόπολη κατά τον Αγώνα της Ανεξαρ-
τησίας (1821-1830) προκαλούν σε αυτά 
σοβαρές βλάβες. Στην Οθωμανική περίο-
δο χρονολογούνται οι εκτεταμένες στερε-
ωτικές επεμβάσεις με αργολιθοδομή στην 
εξωτερική πλευρά του τείχους, καθώς και 
η ριζική ανακατασκευή περιοχών του 
πλησίον της μυκηναϊκής κλίμακας και 
στο μέσον της ανατολικής πλευράς. Συχνά 
οι οθωμανικές επεμβάσεις επικαλύπτουν 
σε τέτοιο βαθμό την αρχαία δομή του τεί-
χους, ώστε να δημιουργείται η εσφαλμέ-
νη εντύπωση ότι αυτή δεν διατηρείται, 
όπως για παράδειγμα στο δυτικό σκέλος 
του νοτίου τείχους.

Επεμβάσεις στο τείχος κατά τον 19ο και 
20ο αιώνα
Η οθωμανική φρουρά αποχωρεί από την 
Ακρόπολη το 1833 και αμέσως ξεκινούν 
συστηματικές εργασίες καθαιρέσεως των 
μεσαιωνικών και οθωμανικών κτισμά-
των, συμπεριλαμβανομένων των επάλ-

ξεων και των οχυρώσεων της δυτικής 
πλευράς. Από τα μέσα του 19ου αιώνα έως 
τα μέσα του 20ου αιώνα τα τείχη γίνονται 
αντικείμενο αλλεπάλληλων στερεωτι-
κών επεμβάσεων. Όσον αφορά στο βόρειο 
τείχος, καθοριστικής σημασίας υπήρξαν 
οι επεμβάσεις του Ν. Μπαλάνου, οι οποί-
ες κατά την περίοδο 1899-1910 επικε-
ντρώθηκαν στη συστηματική στερέωσή 
του, ενώ κατά τα έτη 1934-1935 αποσκο-
πούσαν πρωτίστως στη διασφάλιση των 
βραχωδών μαζών της βόρειας κλιτύος. 
Σε σχέση με το νότιο και το ανατολικό τεί-
χος, παρά τις κατά τόπους επεμβάσεις του 
Ν. Μπαλάνου, η σημερινή τους εικόνα 
είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος στερέ-
ωσης και συμπλήρωσης τους, το οποίο 
εφάρμοσε Α. Ορλάνδος κατά την περίοδο 
1947-1950.

Οι επεμβάσεις στο τείχος, έχοντας κατά 
κανόνα σωστικό χαρακτήρα, συνήθως 
συνίστανται στην κατά περίπτωση στε-
ρέωση, συμπλήρωση ή και αναδόμη-
ση με αργούς λίθους της ετοιμόρροπης 
οθωμανικής τοιχοποιίας. Λίγες είναι 
οι περιπτώσεις επεμβάσεων, οι οποίες 
πέραν του στερεωτικού τους χαρακτήρα 
έχουν και σαφή αρχιτεκτονική πρόθεση. 

Απ’ αυτές ξεχωρίζουν οι επεμβάσεις του 
Λ. Καυταντζόγλου στον δυτικό τοίχο του 
βορειοδυτικού αναλήμματος (1878) και 
του Ν. Μπαλάνου στον πύργο της Αθηνάς 
Νίκης (1937-1938), οι οποίες έχουν ως 
στόχο την αποκατάσταση της κλασικής 
τους μορφής. Στο ίδιο πνεύμα, αλλά με 
άλλα μέσα είναι και η επέμβαση του Α. 
Ορλάνδου στην νοτιοανατολική γωνία 
του τείχους, κατά την οποία επιχειρείται 
μίμηση με κονίαμα της αρχαίας ισόδομης 
τοιχοποιίας του. 

Η παρούσα, λοιπόν, μορφή των τειχών της 
Ακρόπολης είναι αποτέλεσμα αλλεπάλ-
ληλων επεμβάσεων στα τείχη της Κλα-
σικής περιόδου από την Ύστερη Ρωμαϊκή 
περίοδο μέχρι τις ημέρες μας, όμως οι 
επεμβάσεις αυτές στις περισσότερες περι-
πτώσεις στερούνται διακριτών χαρακτη-
ριστικών. Η ανάδειξη, λοιπόν, των ιστο-
ρικών εκείνων φάσεων των τειχών που 
διακρίνονται για την αρχιτεκτονική τους 
πρόθεση συνεχίζει να αποτελεί ζητούμε-
νο, και θα πρέπει να αποτελέσει έναν από 
τους πρωταρχικούς στόχους των σχεδια-
ζόμενων αναστηλωτικών επεμβάσεων. 
Παράλληλα, όμως, δεν θα πρέπει να λαν-
θάνει της προσοχής μας η ιστορική διά-
σταση των τειχών, αφού σε αυτά εγκιβω-
τίζεται η ιστορία της πόλεως των Αθηνών 
από τις απαρχές της μέχρι τις ημέρες μας. 
Η ανάδειξη, επομένως, της αρχιτεκτονι-
κής αξίας των τειχών της Ακρόπολης των 
Αθηνών χωρίς απώλεια της ιστορικής 
μνήμης αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως 
πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει 
το έργο αποκατάστασής τους.

H παθολογία των τειχών 
Σκοπός της εξέτασης της δομικής παθο-
λογίας των τειχών είναι η καταγραφή 
της υφιστάμενης κατάστασης διατήρησης 
των τειχών και βάσει αυτής η επισήμαν-
ση περιοχών που κρίνονται επισφαλείς 
και χρήζουν μελέτης και ενδεχόμενης 
στερέωσης.

Η τεχνική περιγραφή της παθολογίας συ-
νοδεύει τα σχέδια χαρτογράφησης παθο-
λογίας της εξωτερικής όψης των τειχών, 
περιμετρικά του βράχου της Ακρόπολης 
και συμπεριλαμβάνει εκτενές φωτογρα-
φικό υλικό. Εξετάζονται, επίσης, οι ανα-
λημματικοί τοίχοι που κατασκευάστηκαν 

Το βόρειο τείχος κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων Μπαλάνου (1904). Έχει πραγματοποιηθεί 
η διάνοιξη της κλασικής πυλίδας και η στερέωση του κατώτερου τμήματος της περιοχής Β16 
με ορθογωνισμένους λίθους, ενώ σε εξέλιξη είναι η επισκευή του τμήματος Β17. Έχει προη-
γηθεί η επέμβαση Λ. Καυταντζόγλου (1878) στο βορειοδυτικό ανάλημμα.
(Φωτογραφικό Αρχείο Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου: DAI-ATH-Akropolis-0617)

Η βόρειος κλιτύς της Ακρόπολης μετά τις εργασίες στερέωσης τόσο του βράχου, όσο και πε-
ριοχών του βορείου τείχους από τον Μπαλάνο. Διακρίνονται οι ογκώδεις τοίχοι αντιστήριξης 
των βραχωδών μαζών, οι οποίοι κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο αυτής της επέμβασης.
(Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Αρχεία, Αρχαιολογική Φωτογραφική 
Συλλογή: ΑΚ 1233)

H περιοχή μεταξύ 9ης και 10ης αντηρίδας κατά τη διάρκεια της επέμβασης του Μπαλάνου, το 
1938. Διακρίνεται, επίσης, δεξιότερα η περιοχή επέμβασης του ιδίου, το 1919 (φωτογράφος: 
Βόγλης).  (Φωτογραφικό Αρχείο Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων)
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από τον Μπαλάνο το 1934 για την αντι-
στήριξη της βραχόμαζας περί το μέσον της 
βόρειας πλευράς. 

Σε κάθε πλευρά του τείχους οι περιοχές 
ομαδοποιούνται βάσει της δομικής παθο-
λογίας που παρουσιάζουν, η οποία χωρί-
ζεται εν γένει σε δύο κατηγορίες: στις πα-
ραμορφώσεις του φέροντος οργανισμού 
(ολόσωμη ή τμηματική στροφή - μετατό-
πιση - καμπύλωση του δομήματος, εκτε-
ταμένες ρηγματώσεις) και στις βλάβες 
των δομικών υλικών (ρηγμάτωση, θραύ-
ση, αποσάθρωση, απομείωση μάζας, διά-
βρωση κονιάματος).

Ως εκ τούτου, ακολούθως αναφέρονται 
οι περιοχές που έχουν επισημανθεί ως 
επισφαλείς. Σημειώνεται ότι κάθε περιο-
χή αντιστοιχεί σε μία φωτογραμμετρική 
πινακίδα και κωδικογραφείται με ένα κε-
φαλαίο ελληνικό γράμμα και έναν αύξο-
ντα αριθμό. Το γράμμα δηλώνει τον προ-
σανατολισμό της αντίστοιχης πλευράς 
του τείχους (Β/ Ν/ Α/ Δ) και ο αριθμός τη 
σειρά της εν λόγω περιοχής, από ανατο-
λικά προς δυτικά ή από βορρά προς νότο.

Στο βόρειο τείχος επισημαίνονται οι περι-
οχές Β3, Β12 και Β17, όπου παρατηρού-
νται αποκλίσεις από την κατακόρυφο και 
καμπυλώσεις σε τμήματα αυτών. Τμήμα-
τα λιθοδομών που είναι αποδιοργανωμέ-
να με μεγάλα κενά εντοπίζονται στις περι-
οχές Β4, Β15, Β16, Β17. 

Στην περιοχή της νοτιοανατολικής γωνί-
ας παρατηρείται λύση της δομητικής συ-
νέχειας της κατασκευής με θραύσεις τεμά-
χων και εκτενείς ρηγματώσεις που κατά 
περίπτωση διατρέχουν το τείχος από τη 
στέψη έως τη βάση, εκατέρωθεν της γω-
νίας, σε απόσταση λίγων μέτρων από την 
ακμή. 

Σε σχέση με το νότιο τείχος έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί στη λειτουργία του ως 
τοίχου αντιστήριξης, καθώς αναλαμβάνει 
σημαντικές πλάγιες εδαφικές ωθήσεις 
(ενεργητικές ωθήσεις) από τα φορτία των 
επιχώσεων, που καλείται να συγκρατή-
σει. Οι εν λόγω επιχώσεις, οι οποίες απαι-
τήθηκαν για την ανύψωση της στάθμης 
στο επίπεδο ανέγερσης των κλασικών ιε-
ρών, είναι αρκετά υψηλές (προσεγγίζουν 

τα 18-20μ. στη νοτιοανατολική γωνία του 

Παρθενώνος) λόγω της μορφολογίας του 

βράχου σε αυτή την πλευρά. Στις περιοχές 

μεταξύ 6ης - 7ης και 9ης - 10ης από ανατολι-

κά αντηρίδας, παρουσιάζονται τοπικές 

καμπυλώσεις επί των επενδύσεων, οι 

οποίες ενδεχομένως να περιλαμβάνουν 

και τμήμα της αρχαίας κατασκευής. Δε-

δομένου ότι λόγω των εξωτερικών επεν-

δύσεων δεν είναι δυνατή η παρατήρηση 

της κατάστασης διατήρησης της αρχαίας 

δομής, η απόφαση μελέτης και επέμβα-

σης στις συγκεκριμένες περιοχές είναι 

σύνθετη. 

Το κύριο πρόβλημα, που είναι εμφανές 

σε όλη την έκτασή του νότιου τείχους, εί-

ναι αυτό της υγρασίας, καθώς παρατηρεί-

ται σε ευρεία έκταση εξωτερικά, με «νοτί-

σματα» επί των επενδύσεων. Σε αρκετά 

τμήματά του έχει οδηγήσει στη διάβρωση 

των κονιαμάτων της αργολιθοδομής με 

συνέπεια τη δημιουργία διάκενων μετα-

ξύ των λίθων και κατ’ επέκταση μετατο-

πίσεων και θραύσεων λίθων με κίνδυνο 

κατάπτωσης. Οι παραπάνω βλάβες είναι 

έντονες στην 7η από ανατολικά αντηρίδα 

καθώς και στην περιοχή μεταξύ 10ης - 
11ης αντηρίδας, ενώ στην περιοχή μεταξύ 
11ης - 12ης αντηρίδας παρατηρείται εκτε-
ταμένη απώλεια μάζας δομικού υλικού. 

Στο δυτικό τείχος παρουσιάζεται ύβωση 
σε τμήματα των περιοχών του ΒΔ ανδή-
ρου και του βόρειου πύργου της πύλης 
Beulé. Εκτεταμένες αστοχίες δομικού 
υλικού παρουσιάζουν τμήματα των πε-
ριοχών Δ2 (ΒΔ άνδηρο), Δ5 (βόρειος 
πύργος πύλης Beulé - δυτική όψη), Δ9- 
Δ10 (νότιος πύργος πύλης Beulé).

Στο πλαίσιο τεχνικής περιγραφής της πα-
θολογίας των τειχών, διερευνάται επίσης, 
η άμεση τοποθέτηση (λόγω του χαμηλού 
τους κόστους) μηχανικών ρωγμόμετρων 
επί των ρηγματώσεων των τειχών για την 
παρακολούθηση της εξέλιξής τους και τη 
μέτρηση πιθανών μικρομετακινήσεων. 
Προτείνεται η εγκατάσταση συνολικά 40 
ρωγμόμετρων εκ των οποίων τα περισ-
σότερα τοποθετούνται στην περιοχή της 
νοτιοανατολικής γωνίας και του ΒΔ αν-
δήρου. Οι προτεινόμενες θέσεις τοποθέ-
τησης ρωγμόμετρων αναπαρίστανται στα 
σχέδια χαρτογράφησης παθολογίας των 
τειχών. Τέλος, επιχειρείται η αντιστοίχι-
ση και σύγκριση μεταξύ των τομών στην 
υφιστάμενη κατάσταση και σε αναπαρά-
σταση της αρχικής μορφής, τα σχέδια των 
οποίων συμπεριλαμβάνονται στα σχέδια 
της μελέτης.

Αρχιτεκτονική μελέτη 
Η αρχιτεκτονική μελέτη των τειχών της 
Ακρόπολης περιλαμβάνει την τεκμηρί-

Βόρειο τείχος Ακρόπολης, περιοχές Β16 - Β17. Ενδεικτική παρουσίαση της τεκμηρίωσης και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε τμήμα 
του τείχους: Άνω: Χαρτογράφηση ιστορικών φάσεων (σύνταξη: Κ. Κουτσαδέλης, Χρ. Πινάτση, σχεδίαση: Χρ. Πινάτση, Ι. Τριχάκης). Κάτω:  
χαρτογράφηση παθολογίας (σύνταξη: Ε. Κακογιάννου, σχεδιαστικό υπόβαθρο: Χρ. Πινάτση). Φωτογραμμετρικό υπόβαθρο: Μελέτη ανάπτυξης 
ΓΠΣ στην Ακρόπολη των Αθηνών, 2009

Η επέμβαση Ορλάνδου στο ανατολικό σκέλος του νοτίου τείχους (1947).
(Φωτογραφικό Αρχείο Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων) 

Βόρειο τείχος Ακρόπολης. περιοχές Β16 -Β17. Πρόταση. Σχέδιο: Χρ. Πινάτση. Φωτογραμμετρικό υπόβαθρο: Μελέτη ανάπτυξης ΓΠΣ στην 
Ακρόπολη των Αθηνών, 2009
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ωση του μνημείου και την παρουσίαση 
προτάσεων αποκατάστασής του. Η αρχι-
τεκτονική τεκμηρίωση των τειχών βασί-
στηκε στα υπάρχοντα φωτογραμμετρικά 
υπόβαθρα, αλλά και σε νέες μετρήσεις και 
παρατηρήσεις. Συντάχθηκαν σχέδια ανα-
πτύγματος των όψεων, πάνω στα οποία 
εντοπίστηκαν οι επί μέρους κατασκευα-
στικές φάσεις. Η διάκριση των φάσεων 
στηρίχθηκε αφενός στην αρχαιολογική 
τεκμηρίωση και στην έρευνα του αρχει-
ακού υλικού και αφετέρου στην παρατή-
ρηση της τοιχοποιίας, των αλλαγών και 
διακοπών στη δόμηση και της μορφής 
των λιθοδομών. Στην τεκμηρίωση και 
κατανόηση της οικοδομικής ιστορίας του 
μνημείου στηρίχθηκε η διατύπωση προ-
τάσεων για την αποκατάσταση και ανά-
δειξή του.

Το μνημείο παρουσιάζει σημαντικές δυ-
νατότητες ανάδειξης και αποκατάστασης 
της κλασικής φάσης, με την ιδιαιτερότητα 
της αναγκαστικής χρήσης νέου υλικού. 
Σκοπός της μελέτης ήταν o καθορισμός 
ενός πλαισίου αρχών αντιμετώπισης των 
νεωτέρων επεμβάσεων, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι κάθε περιοχή θα πρέπει να 
τύχει της ίδιας αντιμετώπισης, αφού το 
τείχος χαρακτηρίζεται από ποικιλομορ-
φία, διαφορετική οικοδομική ιστορία και 
διαφορετικά προβλήματα ανά περιοχή. Η 
αρχιτεκτονική πρόταση επικεντρώνεται 
στον προσδιορισμό των περιοχών που 

επιδέχονται μορφολογικής αποκατάστα-
σης, προκειμένου να καθοριστεί η κατεύ-
θυνση που θα ακολουθηθεί στις επιμέ-
ρους επεμβάσεις. 

Κάθε πρόταση αποκατάστασης περιορίζε-
ται στον βαθμό που η αναπαράσταση της 
αρχικής μορφής είναι τεκμηριωμένη. H 
πρόταση αποσκοπεί στην αποκατάσταση 
της αρχικής μορφής περιοχών όπου πα-
ρουσιάζονται εμβαλωματικές νεώτερες 
συμπληρώσεις στο κλασικό τείχος με δια-
τήρηση όσων μεταγενεστέρων κατασκευ-
αστικών φάσεων μπορούν να θεωρηθούν 
ως αξιόλογες είτε ως ιστορικά τεκμήρια 
είτε ως επεμβάσεις με κάποιες προθέσεις. 
Αυτές οι περιοχές κατατάσσονται σε τρεις 
κατηγορίες: 

Η πρώτη αφορά σε μεμονωμένους λίθους 
ή ομάδες λίθων που έχουν συμπληρωθεί 
προχείρως λόγω φθοράς και αποσάθρω-
σης του υλικού.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει περι-
οχές όπου το κλασικό τείχος έχει καταρ-
ρεύσει και έχει αντικατασταθεί εκ των 
ενόντων με νεώτερες λιθοδομές, αλλά 
διατηρούνται τα εκατέρωθεν τμήματα του 
αρχικού τείχους. Δηλαδή ως κριτήριο για 
την ανακατασκευή μιας περιοχής προστί-
θεται και η σύνδεση του νέου υλικού με 
υπάρχοντα παρακείμενα αυθεντικά στοι-
χεία, είτε πρόκειται για κλασική δομή είτε 
για αργολιθοδομές.

Η τρίτη κατηγορία, με αυτό το σκεπτικό, 
περιλαμβάνει δύο περιοχές, το δυτικό 
άκρο του νοτίου και το δυτικό άκρο του 
βορείου τείχους, όπου δεν διατηρείται 
μεν το κλασικό τείχος εκατέρωθεν, δια-
τηρείται όμως όπισθεν της περιοχής που 
προτείνεται να αποκατασταθεί και σπορα-
δικά στην όψη. Παράλληλα, οι περιοχές 
αυτές βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με 
τα κλασικά μνημεία των Προπυλαίων και 
του ναού της Αθηνάς Νίκης, οι υποδομές 
των οποίων έχουν επίσης αποκατασταθεί 
στην αρχική μορφή τους κατά τον 19ο αι-
ώνα.

«Το στρατηγικό σχέδιο επεμβάσεων στα 
τείχη της Ακρόπολης» έχει εγκριθεί από 
την ΕΣΜΑ και σύντομα θα υποβληθεί στο 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ώστε 
να αποτελεί οδηγό για τις επί μέρους με-
λέτες αποκατάστασης των τειχών που θα 
ακολουθήσουν.
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Έργο Αποκατάστασης Τειχών

Οι μεταφορές των γερανών του Παρθενώνα

Το έτος 2017 πραγματοποιήθηκε σειρά 
δράσεων για την αναδιοργάνωση του 
εργοταξιακού εξοπλισμού με στόχο, με-
ταξύ άλλων, τη μεταφορά του γερανού 
«Potain» (ονοματίζεται σύμφωνα με την 
κατασκευάστρια εταιρεία) από τη δυτική 
πλευρά στο εσωτερικό του Παρθενώνα 
και την απόσυρση του παλαιού γερανού 
«Derrick» (ονοματίζεται σύμφωνα με τον 
τύπο του, με ανακλινόμενη μπούμα). Το 
έργο της αποσυναρμολόγησης και μετα-
φοράς των εξαρτημάτων των γερανών 
έγινε με τη βοήθεια ενός τρίτου γερανού 
(οικοδομικός, τύπου Ταυ) ο οποίος εγκα-
ταστάθηκε ειδικά για τις δράσεις αυτές 
βορείως του Παρθενώνα. Ο παλαιός γε-
ρανός Derrick, ο οποίος εγκαταστάθηκε 
εντός του Παρθενώνα το 1985 και για 
32 χρόνια χρησιμοποιήθηκε ανελλιπώς 
στα αναστηλωτικά προγράμματα, στο 
εξής εκτίθεται στο Τεχνολογικό Πάρκο 
Λαυρίου, ως μνημείο της ιστορίας των 
αναστηλώσεων της Ακρόπολης. 

Η νέα χωροθέτηση του εργοταξιακού εξο-
πλισμού, με κύρια τη νέα θέση του γερα-
νού και της υπόβασής του κατά μήκος του 
κεντρικού άξονα του σηκού, επιτρέπουν 
την ευχερή μετακίνηση των αρχιτεκτο-
νικών μελών για το σύνολο των έργων 
αποκατάστασης του Παρθενώνα, είτε αυ-
τών που βρίσκονται σε εξέλιξη είτε αυτών 
που προβλέπεται να ξεκινήσουν κατά τα 
επόμενα έτη (ήτοι του δυτικού αετώματος, 
της οροφής του δυτικού πτερού, του δυ-
τικού τοίχου, του βόρειου τοίχου του ση-
κού, του Προνάου, και των μελλοντικών 
έργων αποκατάστασης του νότιου τοίχου 
του σηκού και της νότιας κιονοστοιχίας). 
Ο ανασχεδιασμός του εργοταξίου επέφε-
ρε σημαντική βελτίωση της άποψης του 
Παρθενώνα και του ευρύτερου αρχαιο-
λογικού χώρου, καθώς η εμβληματική 
δυτική πλευρά του Παρθενώνα απελευ-
θερώθηκε από την παρουσία του μεγάλου 
εργοταξιακού γερανού ο οποίος πλέον λει- 
τουργεί σε θέση περιορισμένης αισθητι-
κής όχλησης. Η αξιολόγηση των διαφό-
ρων εναλλακτικών προτάσεων στο πλαί-
σιο της μελέτης αναδιάταξης των γερανών 
έγινε με τη συμβολή του μηχανολόγου-
ηλεκτρολόγου Σπ. Οικονομόπουλου.

Ο παλαιός γερανός Derrick
O γερανός Derrick προτάθηκε για το ανα-
στηλωτικό έργο του Παρθενώνα με εισή-
γηση και τεχνική περιγραφή του Μ. Κορ-
ρέ το 1981. Τα βασικά χαρακτηριστικά του 
σχεδιασμού του είναι η σταθερή βάση, 

ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 8μ. και 
επ΄ αυτής στεφάνη διαμέτρου 4μ. η οποία 
επιτρέπει την οριζόντια περιστροφή σε 
γωνία 260ο. Η μπούμα σε πλήρη ανάπτυ-
ξη φθάνει τα 39μ. και συντίθεται από δυο 
ακραία στοιχεία και ενδιάμεσα εναλλά-
ξιμα στοιχεία των 6μ. Περιλαμβάνονται 
αντίβαρα από σκυρόδεμα 2Χ35 τόνων 
επί της σταθερής βάσης και 20 τόνων επί 
του περιστρεφόμενου πλαισίου.

Ο γερανός κατασκευάστηκε το 1983 στο 
εργοστάσιο της εταιρείας Pinguelly- 
Creusot- Loire, με σχεδιασμό εφαρμογής 
από τον μηχανικό Haulotte. Συναρμολο-
γήθηκε για πρώτη φορά στην Ακρόπολη 
το 1984 και εγκαταστάθηκε στον σηκό 
του Παρθενώνα το 1985, ενώ η οριστική 
του παραλαβή έγινε μετά από τροποποιή-
σεις και βελτιώσεις το 1987. Η συνολική 
δαπάνη για την αγορά-μεταφορά-συναρ-
μολόγηση και τροποποιήσεις, ανήλθε σε 
15.054.482δρχ. (βλ. Μ. Κορρέ «Προμή-

θεια και τοποθέτηση γερανού με μπούμα 
27μ. και ανυψωτική ικανότητα 12 τόνων 
για το έργο συντήρησης του Παρθενώ-
να», Σεπτέμβριος 1981, αρχείο ΥΣΜΑ-
ΕΣΜΑ). Κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
του, ο γερανός Derrick μετακινήθηκε και 
περιστράφηκε αρκετές φορές προκειμέ-
νου να λάβει τη βέλτιστη θέση κάθε φορά 
μέσα στον σηκό, προκειμένου να εξυπη-
ρετήσει τις ειδικές ανάγκες των έργων 
αποκατάστασης της ανατολικής πλευράς, 
του Προνάου, του Οπισθονάου και της βό-
ρειας πλευράς του Παρθενώνα.

Η μεταλλική υπόβαση του Derrick μελετή-
θηκε και σχεδιάστηκε από τους Κ. Ζάμπα 
και Σ. Αγγελίδη, με στόχο την κατανομή 
των φορτίων σε μεγάλη επιφάνεια του δα-
πέδου. Πρόκειται για ένα σύστημα εκφορι-
κών μονάδων με δυνατότητα μεταφοράς 
και αναδιάταξής τους στον σηκό του Παρ-
θενώνα και κύλισης του γερανού επ’ αυ-
τών με τη βοήθεια ελκτικών χειροκίνητων 

Σχέδιο γερανού Derrick  (Μ. Κορρές, 1981)

Βόρειο τείχος Ακρόπολης, περιοχές Β16-Β17. Φωτογραμμετρική αποτύπωση: Μελέτη ανάπτυξης ΓΠΣ στην Ακρόπολη των Αθηνών, 2009
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μηχανών (κιθάρες). Επιπροσθέτως, για 
την ασφαλή έδραση του γερανού, αλλά και 
για τη γενικότερη προστασία του αρχαίου 
δαπέδου του Παρθενώνα έναντι μεγάλων 
φορτίσεων και έναντι φθοράς και ρυπάν-
σεως κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 
γερανού εντός του σηκού, όπως και για 
την ασφάλεια της υποδομής του δαπέδου, 

κατασκευάστηκε επ’ αυτού πλάκα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους 25εκ. 

Ο εργοταξιακός γερανός Potain 
Ο εργοταξιακός γερανός της εταρείας 
Potain MR90 είναι ηλεκτροκίνητος, 
κυλιόμενος επί σιδηροτροχιών πλήρως 
περιστρεφόμενος και ανακλινόμενου 

βέλους και με ανυψούμενο άγκιστρο 
στο άκρο του. Τα βασικά χαρακτηριστι-
κά του σχεδιασμού του είναι η μικρή 
αξονική απόσταση των τροχιών (4,5μ.) 
και η απευθείας τοποθέτησή του σε βά-
ση-σταυρό χωρίς πύργο, ώστε να έχει 
μικρό ύψος. Τα βασικά χαρακτηριστικά 
των μηχανισμών του είναι η δυνατότητα 
ανάρτησης 3,9 τόνων στη μέγιστη ακτί-
να λειτουργίας (μπούμα μήκους 30μ.), η 
μέγιστη ανυψωτική ικανότητά του στους 
10 τόνους (στα 3-13μ.) και η δυνατότητα 
για συνεχώς μεταβαλλόμενη ταχύτητα 
ανύψωσης αγκίστρου από πολύ χαμηλή 
τιμή (οι 5 τόνοι σε 0-40m/min).

Ο γερανός Potain εγκαταστάθηκε για 
πρώτη φορά στην Ακρόπολη το 2001, 
για τις ανάγκες του έργου αποκατάστα-
σης της βόρειας πλευράς και μεταφέρθη-
κε το 2011 δυτικά του Παρθενώνα επάνω 
σε ισχυρή βάση από οπλισμένο σκυρό-
δεμα (κατασκευής 2010), για τις εργασίες 
αποκατάστασης της δυτικής πλευράς.

Η νέα υπόβαση του γερανού Potain: 
μελέτη και εφαρμογή
Μετά από διερεύνηση ικανών εναλλα-
κτικών προτάσεων, η νέα υπόβαση του γε-
ρανού Potain κατασκευάστηκε εντός του 
σηκού, από τα στοιχεία της μεταλλικής 
υπόβασης του παλαιού γερανού Derrick 
(κατασκευής 1985), ώστε να εξοικονομη-
θεί χρόνος και χρήμα με την ανακύκλωση 
του μεγαλύτερου τμήματος του υπάρχο-
ντος υλικού και να μειωθούν οι εργασίες 
μετασκευής. Ο ανασχεδιασμός της υπό-
βασης βασίστηκε στο αρχικό σύστημα 
το οποίο τροποποιήθηκε αναλόγως λαμ-
βάνοντας υπόψη το μειωμένο βάρος του 
Potain σε σχέση με τον Derrick, αλλά και 
την αναγκαιότητα ενίσχυσης της υπόβα-
σης στο δυτικό της άκρο. Στο πλαίσιο του 
ανασχεδιασμού της έγινε στατικός έλεγ-
χος, από τους πολιτικούς μηχανικούς 
Ζ. Κοντέα και Α. Βρούβα, ο οποίος περι-
λάμβανε την κατανομή των φορτίων στο 
θεμέλιο του Παρθενώνα (συνυπολογίζο-
ντας τη δράση πιθανού σεισμού 30ετίας) 
και την αξιολόγηση της φέρουσας ικανό-
τητας των παλαιών διατομών οι οποίες 
επαναχρησιμοποιήθηκαν. Η μελέτη κατέ-
ληξε σε πρόταση ενίσχυσης των εκφορι-
κών μονάδων με ισχυρά ελάσματα.

Η χωροθέτηση του νέου γερανού εντός 
του Παρθενώνα σχεδιάστηκε με τρόπο, 
ώστε να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις 
όλων των υπολειπόμενων αναστηλωτι-
κών προγραμμάτων του Παρθενώνα και, 

Κύρια γεωμετρικά χαρακτηριστικά νέας υπόβασης γερανού Potain στο εσωτερικό του Παρθε-
νώνα. Σημειώνονται οι παλαιότερες υποβάσεις δυτικά και βορείως του Παρθενώνα (με γκρι 
η πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα στο εσωτερικό του σηκού). 
Μελέτη: Β. Μανιδάκη - Ρ. Χριστοδουλοπούλου.

Ο γερανός Derrick εγκατεστημένος στον σηκό του Παρθενώνα. Πρόγραμμα αποκατάστασης 
ανατολικής πλευράς. Φωτ. Αγνώστου, 1986

κυρίως, των κρισιμότερων από πλευράς 
απαίτησης ανύψωσης φορτίων και απο-
στάσεων ασφαλούς λειτουργίας του γε-
ρανού. Η θέση της υπόβασης στον κατά 
μήκος άξονα του ναού και σχεδόν σε επα-
φή με τον δυτικό τοίχο, ορίστηκε από τα 
μέγιστα φορτία στο δυτικό άκρο τα οποία 
στην προκειμένη περίπτωση αφορούν 
στο έργο αποκατάστασης του δυτικού αε-
τώματος (κρισιμότερα μέλη είναι ο 5ος 
ορθοστάτης (ΔΤΥ5) με βάρος 7,5 τόνων 
και αντιστοίχως ο 6ος ορθοστάτης (ΔΤΥ6), 
στην περίπτωση που αποφασιστεί η πλή-
ρης συμπλήρωσή του). Μετά την ολοκλή-
ρωση των εργασιών στο δυτικό αέτωμα 
και το δυτικό πτερό, προβλέπεται η με-
ταφορά στοιχείων της υπόβασης για την 
επέκτασή της προς τα ανατολικά με στόχο 
την ολοκλήρωση των αναστηλωτικών 
εργασιών στον Πρόναο. 

Η διαδικασία αποσυναρμολόγησης, 
μεταφοράς και ανασυναρμολόγησης 
των γερανών
Η πρόταση για τον τρόπο μετεγκατάστα-
σης των υπαρχόντων γερανών έγινε μετά 
από διερεύνηση διαφόρων εναλλακτι-
κών λύσεων, έχοντας λάβει υπόψη τον 
διαθέσιμο χώρο και τις δυνατότητες του 
εργοταξιακού εξοπλισμού (γερανοί, γερα-
νογέφυρα, οχήματα). 

Η λύση της αποσυναρμολόγησης και της 
ανασυναρμολόγησης του Potain από τον 
υπάρχοντα γερανό Derrick θεωρήθηκε 
αυτονόητη, εφόσον είχε δοκιμασθεί ξανά 
με τη μεταφορά του Potain από τη βόρεια 
στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα. Βα-
σικό όμως μειονέκτημα ήταν η προαπαι-
τούμενη μεταφορά του Derrick σε επαφή 
σχεδόν με τον δυτικό τοίχο για την απο-
συναρμολόγηση του Potain και κατόπιν 
η επαναφορά του ανατολικά, ώστε στον 
κενό χώρο που θα απέμενε έως τον δυτι-
κό τοίχο, να ανεγείρει ο ίδιος τον Potain. 
Η λύση αυτή εγκαταλείφθηκε σύντομα, 
εφόσον εκτιμήθηκε ότι ο Derrick δεν θα 
μπορούσε να ανταποκριθεί στη διαχείρι-
ση των βαρύτερων εξαρτημάτων του γε-
ρανού Potain σε απόσταση 30μ., εξαιτίας 
των συχνών προβλημάτων λειτουργίας 
που παρουσίαζε κατά το τελευταίο διά-
στημα.

Ως εκ τούτου, προέκυψε η ανάγκη εγκα-
τάστασης ενός τρίτου βοηθητικού οικοδο-
μικού γερανού για την αποσυναρμολό-
γηση του Potain και του Derrick, όπως 
και της υπάρχουσας υπόβασής του. Με τη 

λύση αυτή δεν χρειαζόταν να επενδύσου-
με στην επισκευή του Derrick, ενώ απε-
λευθερωνόταν όλος ο χώρος του σηκού 
μετά και την αποξήλωση της υπόβασης, 
όπου θα συναρμολογείτο εξαρχής και σω-
στά η νέα. Επιπλέον, κατά το διάστημα 
αποξήλωσης του Derrick, θα μπορούσε 
να χρησιμοποιείται για τις εργασίες του 
εργοταξίου, ο γερανός Potain.

Η θέση ανέγερσης του βοηθητικού γερα-
νού επελέγη βόρεια του Παρθενώνα σε 
απόσταση 15μ. δυτικά της βορειοδυτικής 

γωνίας. Κριτήριο ήταν οι αποστάσεις 
μεταξύ του βοηθητικού γερανού και των 
δύο υπαρχόντων να είναι οι ενδεικνυό-
μενες, προκειμένου να αναλάβει όλες τις 
προαναφερόμενες εργασίες ένας γερανός 
μικρού σχετικά μεγέθους. Επιπλέον, στη 
βόρεια πλευρά του Παρθενώνα υπήρχε 
ικανός χώρος για την προσωρινή από-
θεση των μεγάλων στοιχείων των προς 
αποσυναρμολόγηση γερανών, που θα 
μπορούσαν με τον τροχοφόρο ελκυστήρα 
(τρακτέρ) της Υπηρεσίας να μεταφερθούν 

Ο γερανός Potain εγκατεστημένος στη δυτική πλευρά. Πρόγραμμα αποκατάστασης δυτικής  
πλευράς. Φωτ. Β. Ελευθερίου, 2011

Ο βοηθητικός γερανός σε λειτουργία. Φωτ. Β. Μανιδάκη, 2017
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προς τη ΝΔ γωνία του παλαιού Μουσείου 
και ακολούθως προς τα αναβατόριο.

Οι εργασίες της μεταφοράς των γερανών 
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία σε διάστημα 
3 μηνών (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2017). 
Το διάστημα αυτό επιλέχθηκε ώστε να εκ-
μεταλλευτούμε την ήπια χειμερινή του-
ριστική περίοδο και να περιορίσουμε την 
όχληση των επισκεπτών. Προαπαιτούμε-
νες δράσεις, όπως η προμήθεια και επε-
ξεργασία όλων των συμπληρωματικών 
υλικών για τη διαμόρφωση της νέας υπό-
βασης ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 
2017. Οι αποσυναρμολογήσεις-ανασυ-
ναρμολογήσεις των γερανών υλοποιήθη-
καν από την Εταιρεία Intercrane, μετά από 
ανάθεση μέσω συνοπτικού διαγωνισμού 
(δράσεις Δ-Ε, Η-ΙΑ). Την προετοιμασία 
των χώρων εγκατάστασης των γερανών, 
τη διάστρωση της νέας υπόβασης, όπως 

και όλες τις μεταφορές των στοιχείων των 
γερανών κατά τη διάρκεια της μετεγκατά-
στασής τους για τις οποίες απαιτήθηκε ο 
μηχανοκίνητος εξοπλισμός της ΥΣΜΑ, 
ανέλαβε το τεχνικό προσωπικό της Υπη-
ρεσίας, με την επίβλεψη των μηχανικών 
του έργου (δράσεις Α, Β, Γ, ΣΤ, Ζ). Οι δια-
δοχικές δράσεις του συνολικού έργου πε-
ριγράφονται συνοπτικά, ως ακολούθως:

Α. Αποξήλωση της παλαιάς υπόβασης 
κατά τμήματα, εκτός αυτών της έδρασης 
του παλαιού γερανού Derrick και μεταφο-
ρά τους εκτός Ακρόπολης για την ενίσχυ-
σή τους.

Β. Χύτευση κατά αναστρέψιμο τρόπο, 4 
πελμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα επί 
του βράχου της Ακρόπολης, στο επιλε-
χθέν σημείο ΒΔ του μνημείου. 

Γ. Μεταφορά των εξαρτημάτων του βο-
ηθητικού οικοδομικού γερανού, από το 

αναβατόριο, έως τη ΒΔ γωνία του Παρθε-
νώνα. 

Δ. Εγκατάσταση του βοηθητικού γερανού 
επί της χυτευθείσας βάσης, από τον γερα-
νό Potain, στο βορειότατο άκρο της τρο-
χιάς του. 

Ε. Αποσυναρμολόγηση του παλαιού γε-
ρανού Derrick με τη βοήθεια του βοηθητι-
κού γερανού και απόθεση των στοιχείων 
του επί της βόρειας πλατφόρμας, όπως 
και εντός του σηκού. 

ΣΤ. Διάλυση της εναπομείνασας υπόβα-
σης του γερανού Derrick, μέσω του βοη-
θητικού γερανού και συγκέντρωση του 
υλικού σε συγκεκριμένες θέσεις εντός 
του σηκού, καθώς και μεταφορά πλεονά-
ζοντος υλικού στο αναβατόριο.

Ζ. Εγκατάσταση της νέας υπόβασης από 
παλαιό και νέο υλικό, με τη συναρμογή 

Εργασίες μεταφοράς γερανού Potain στο εσωτερικό του Παρθενώνα. Άνω αριστερά: Μεταφορά στοιχείου βοηθητικού γερανού με τα οχήματα 
της ΥΣΜΑ. Φωτ. Β. Μανιδάκη, 2017. Άνω δεξιά: Αποσυναρμολόγηση γερανού Derrick με την υποστήριξη βοηθητικού γερανού. Φωτ. Β. Μανι-
δάκη, 2017. Κάτω αριστερά: συναρμολόγηση υπόβασης  Potain με το υλικό της υπόβασης Derrick. Φωτ. Ρ. Χριστοδουλοπούλου, 2017. Κάτω 
δεξιά: Συναρμολόγηση στοιχείων Potain εντός του σηκού του Παρθενώνα. Φωτ. Β. Μανιδάκη, 2017

και συναρμολόγηση των έτοιμων μεταλ-
λικών στοιχείων (διαμήκεις φέρουσες 
δοκοί, εγκάρσιες συνδετήριες δοκοί, συν-
δετήριες πλάκες και σιδηροτροχιές) μέσω 
του βοηθητικού γερανού και μετά από την 
ακριβή χάραξη της πορείας της. Ακολου-
θήθηκαν με ακρίβεια οι προδιαγραφές του 
κατασκευαστή ως προς την οριζοντιότητα 
και την παραλληλία των σιδηροτροχιών 
κατά μήκος των κυρίων δοκών. Ακολού-
θησε μετρητικός έλεγχος, χωροστάθμηση 
μέσω τοπογραφικού οργάνου και διόρθω-
ση για την ορθή οριζοντίωσή τους, με την 
παρεμβολή ελασμάτων λαμαρίνας. 

Η. Ενίσχυση των εκφορικών μονάδων 
της νέας υπόβασης επιτόπου με τη συ-
γκόλληση πρόσθετων ελασμάτων, όπως 
και του δυτικού άκρου της, σύμφωνα με 
τη στατική μελέτη. 

Θ. Αποσυναρμολόγηση του εξωτερικού 
γερανού Potain, μέσω του βοηθητικού 
γερανού και μεταφορά των στοιχείων του 
εντός του μνημείου. 

Ι. Ανασυναρμολόγηση του γερανού Potain 
επί της νέας υπόβασης, μέσω του βοηθη-
τικού γερανού. 

ΙΑ. Αποσυναρμολόγηση του βοηθητικού 
οικοδομικού γερανού εξωτερικά της ΒΔ 
γωνίας του μνημείου, μέσω του μετεγκα-
τεστημένου γερανού Potain και μεταφορά 
του υλικού του εκτός Ακρόπολης.

ΙΒ. Μεταφορά του υλικού του παλαιού 
γερανού Derrick στον χώρο του αναβατο-
ρίου σταδιακά και συγχρόνως μεταφορά 
του στο Λαύριο.

Ας σημειωθεί η δυσκολία μεταφοράς και 
διακίνησης των δύσχρηστων –λόγω με-
γάλου βάρους, μήκους ή όγκου– στοιχεί-
ων των γερανών, των υλικών και εργα-
λείων, απαραίτητων για την ολοκλήρωση 
του έργου. Η πορεία τους ξεκινούσε από 
τον χώρο του αναβατορίου στην ανατολι-
κή υπώρεια του βράχου, όπου εκφορτώνο-
νταν, συνεχιζόταν με την αναβίβασή τους 
στον Βράχο μέσω του γερανού του αναβα-
τορίου, τη μεταφορά τους μέσω της κυλι-
όμενης πλατφόρμας επί σιδηροτροχιάς 
(βαγόνι) κατά μήκος του νότιου τείχους 
και τη μεταφόρτωσή τους στον τροχοφό-
ρο ελκυστήρα της ΥΣΜΑ, ώστε να μετα-
φερθούν παράλληλα με την ανατολική 
και βόρεια πλευρά του Παρθενώνα, στη 
ΒΔ γωνία του μνημείου. Οι μεταφορές 
έπρεπε να ολοκληρώνονται έως τις 9 π.μ. 
ώστε να μη παρεμποδίζεται η πορεία των 
επισκεπτών, όποτε στις δράσεις ΙΑ’ και 

ΙΒ’ προτιμήθηκε η εσωτερική πορεία με 
τη χρήση του εσωτερικού γερανού και της 
νότιας γερανογέφυρας του Παρθενώνα. 
Στην επιτυχή διεκπεραίωση της όλης δι-
αδικασίας, σημαντικό ρόλο έπαιξε η απο-
φασιστικότητα και εμπειρία των εργατο-
τεχνιτών του συνεργείου του Παρθενώνα.

Με σκοπό τη διάσωση του παροπλισμέ-
νου γερανού Derrick ως δείγμα ειδικού 
σχεδιασμού, αποφασίστηκε, μετά από 
εισήγηση των επιβλεπόντων μηχανι-
κών της ΥΣΜΑ και έγκριση της ΕΣΜΑ, 
να δωρισθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο για την ανασυναρμολόγηση και 
έκθεσή του στο Τεχνολογικό Πολιτιστι-

κό Πάρκο του Λαυρίου, ώστε στο εξής να 
λειτουργεί επετειακά και διδακτικά. Το 
Λαύριο, τόπος προσπορισμού του αργύ-
ρου, και τρόπον τινά χρηματοδότης της 
κατασκευής του Παρθενώνα, για άλλη 
μια φορά θα επανασυσχετιστεί με τα έργα 
στην Ακρόπολη, μέσω του σιδηρού τιτά-
να της σύγχρονης αναστήλωσής του. 

Ροζαλία Χριστοδουλοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη

Βασιλεία Μανιδάκη  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Έργο Αποκατάστασης Παρθενώνα 

Ο γερανός Potain εντός του σηκού του Παρθενώνα. Φωτ. Ρ. Χριστοδουλοπούλου, 2019
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Δράσεις για την προώθηση της έρευνας και την προβολή των έργων 
αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης

Διημερίδα για θέματα έρευνας  
και εφαρμογών
Στο τέλος του 2015, με την ολοκλήρωση 
του ΕΣΠΑ 2007-2013, είχε συζητηθεί με 
τον Χαράλαμπο Μπούρα η διοργάνωση 
διημερίδας με θεματολογία των έργων 
της περιόδου αυτής ώστε να δοθεί η ευ-
καιρία του βήματος σε νέους συναδέλφους 
που στελέχωναν τα Τεχνικά Γραφεία της 
ΥΣΜΑ. Σύμφωνα με τις επιθυμίες του 
η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων 
Ακροπόλεως και η Υπηρεσία Συντήρη-
σης Μνημείων Ακρόπολης πραγματο-
ποίησαν διημερίδα στο αμφιθέατρο του 
Μουσείου Ακρόπολης, στις 18 και 19 
Νοεμβρίου 2016 με θέμα: «Ειδικά θέματα 
έρευνας και εφαρμογών στα αναστηλω-
τικά έργα της Ακρόπολης, την περίοδο 
2010-2015». 

Αφιερωμένη στον επί 35 χρόνια Πρό-
εδρο της ΕΣΜΑ, Χαράλαμπο Μπούρα, 
στόχο είχε την παρουσίαση εξειδικευμέ-
νων μελετών έρευνας στους τομείς της 
αρχιτεκτονικής, της δομικής αποκατά-
στασης και της συντήρησης επιφανείας, 
αλλά και ειδικότερων προβλημάτων 
τεχνολογίας και εφαρμογών που εξετά-
στηκαν κατά την εξέλιξη των αναστη-
λωτικών προγραμμάτων στα μνημεία 
της Ακρόπολης, κατά την περίοδο 2010-
2015. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόε-
δρος της ΕΣΜΑ, Ομότιμος Καθηγητής 
Μανόλης Κορρές, η Γενική Γραμματέας 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Δρ Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, 
ο Πρόεδρος του Μουσείου Ακρόπολης, 
Καθηγητής Δημήτριος Παντερμαλής, η 
Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Αθηνών, Δρ Ελένη Μπάνου και η Υπουρ-
γός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λυ-
δία Κονιόρδου.

Η θεματολογία της διοργάνωσης, με έξι 
συνεδρίες και είκοσι οκτώ ομιλίες, δεν 
είχε χαρακτήρα απολογισμού των ήδη 
ολοκληρωμένων έργων αλλά οι ομιλη-
τές, το σύνολο σχεδόν του επιστημονικού 
προσωπικού της ΥΣΜΑ, αρχιτέκτονες, 
πολιτικοί μηχανικοί, συντηρητές και αρ-
χαιολόγοι, παρουσίασαν θέματα που προ-
έκυψαν και επιλύθηκαν κατά τη διάρκεια 
των πρόσφατων αναστηλωτικών επεμβά-
σεων στα μνημεία της Ακρόπολης. 

Συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα, που 
αφορούσε σε θέματα αρχιτεκτονικής του 
Παρθενώνα, παρατέθηκαν παρατηρήσεις, 
προβληματισμοί και τρόποι αντιμετώπι-
σης θεμάτων που ανέκυψαν κατά τις ερ-
γασίες αποκατάστασης. Παρουσιάστηκε η 
μετακίνηση των λίθων στον Παρθενώνα 
και πώς οδήγησε σε ειδικές εφαρμογές 
και τρόπους διαχείρισης. Αναλύθηκαν τα 
θέματα της οικοδόμησης του οριζοντίου 
γείσου της νοτιοδυτικής γωνίας του θρι-
γκού του ναού, μέσα από παρατηρήσεις 
που προέκυψαν σχετικά με την ανύψω-
ση, την τοποθέτηση και τη σύνδεσή του. 

Με έμφαση στην ιδεολογική τους προ-
σέγγιση παρουσιάστηκαν οι τέσσερεις 
επεμβάσεις επισκευής της δυτικής θύρας 
του σηκού του Παρθενώνα. Προβλήθη-
καν νέα τεκμήρια που εμφανίστηκαν για 
τον βόρειο τοίχο του σηκού, την οροφή του 
δυτικού πτερού και τον αντιθηματικό τοί-
χο του δυτικού αετώματος, που πρόσθε-
σαν στοιχεία για την αρχιτεκτονική και 
την οικοδομική του Παρθενώνα. 

Η δεύτερη ενότητα κάλυψε θέματα έρευ-
νας πολιτικών μηχανικών για τον Παρ-
θενώνα. Παρουσιάστηκε ο έλεγχος υπό 
δυναμικές/σεισμικές φορτίσεις των υπο-
ψήφιων αναστηλωτικών λύσεων του βό-
ρειου τοίχου του σηκού του Παρθενώνα, 
όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην οριστι-
κή αρχιτεκτονική μελέτη το 2016. Επιση-
μάνθηκαν θεωρητικά ζητήματα, που προ-
έκυψαν κατά τη μελέτη αποκατάστασης 
των ελεύθερων δοκών της οροφής του 
δυτικού πτερού του ναού. Αναλύθηκαν τα 
ζητήματα της συνδεσμολογίας που ανέκυ-
ψαν κατά τις επεμβάσεις των προγραμμά-
των αποκατάστασης της δυτικής πλευράς 
και του βόρειου τοίχου του σηκού ανά 
στρώση, τόσο για την οριζόντια όσο και 
για την κατακόρυφη σύνδεση. Παρου-
σιάστηκε ο υπολογισμός της εντατικής 
κατάστασης του μαρμάρου στην περιοχή 
αγκύρωσης γόμφου με επέκταση αναλύ-
σεων ισχύουσας θεώρησης. Η συνεδρία 
έκλεισε με την παρουσίαση των τρισ-

διάστατων σαρώσεων αρχιτεκτονικών 
μελών του θριγκού του Παρθενώνα, που 
στόχο έχει την πιστή γεωμετρική τεκμη-
ρίωσή τους, πριν την ανατοποθέτησή τους 
στο μνημείο.

Πολυσχιδή αρχιτεκτονικά θέματα για 
τα Προπύλαια, το Ερέχθειο και τα τείχη 
αναδείχθηκαν στην τρίτη ενότητα των 
ομιλιών. Παρουσιάστηκαν, αρχικά, οι 
οικοδομικές παρατηρήσεις που προέκυ-
ψαν μετά τις εργασίες αποκατάστασης του 
δυτικού άκρου της ανωδομής του βόρειου 
τοίχου των Προπυλαίων. Προβλήθηκε ο 
σχεδιασμός των εργασιών ανάδειξης στο 
εσωτερικό του Ερεχθείου. Επειδή τα τεί-
χη και ο βράχος συνιστούν μνημειακό 
σύνολο, καθώς σε αυτά οικοδομήθηκαν 
τα μνημεία της Ακρόπολης, επιδιώχθη-
κε και παρουσιάστηκε η τεκμηρίωση της 
μορφής τους, η καταγραφή της κατάστα-
σης διατήρησης και των παραμορφώσε-
ων σε επιλεγμένες περιοχές τους και η 
διερεύνηση των γεωτεχνικών χαρακτη-
ριστικών των επιχώσεών τους. 

Η τέταρτη ενότητα πραγματεύτηκε ζητή-
ματα έρευνας και επέμβασης συντήρησης 
επιφανείας στα μνημεία της Ακρόπολης 
και τονίστηκε η ανάγκη στενής διεπι-
στημονικής συνεργασίας με ερευνητι-
κούς και πανεπιστημιακούς σε σύνθετα 
ερευνητικά θέματα, όπως στα κονιάματα 
αποκατάστασης και συγκόλλησης και τη 
διερεύνηση της πολυχρωμίας. 

Ακολούθησε η πέμπτη ενότητα με ανα-
κοινώσεις αρχαιολογικού ενδιαφέρο-
ντος, τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης. 
Δόθηκε έμφαση στο βάρος των θρησκευ-
τικών και ιδεολογικών μηνυμάτων του 
παρελθόντος με αφορμή την αποκάλυψη 
χάλκινης φιάλης στη νοτιοδυτική γω-
νία του Παρθενώνα. Παρουσιάστηκαν 
τα συμπεράσματα για την αρχιτεκτονική 
του αρχαϊκού Παρθενώνα, όπως φάνη-
καν από τη νέα επέμβαση αποκατάστα-
σης της τριγλύφου ΑΕ 21432. Φάνηκε η 
σπουδαιότητα και η δυνατότητα αξιοποί-
ησης της αναλυτικής τεκμηρίωσης των 
εργασιών αναστήλωσης στη Βάση Δεδο-
μένων, που μπορεί να αποτελέσει πηγή 
γνώσης για κάθε ενδιαφερόμενο για το 
αναστηλωτικό έργο των Προπυλαίων. 
Επίσης, περιγράφηκε η καταχώριση τεκ-
μηρίων των εργασιών συντήρησης στη 
Βάση Δεδομένων και τονίστηκε η σπου-
δαιότητά της. Ο Τομέας Ενημέρωσης και 
Εκπαίδευσης παρουσίασε τις δράσεις 
του, που μέσω της γνωστικής, αισθητι-
κής και συναισθηματικής εξοικείωσης 
των μαθητών με τα μνημεία συμβάλ-
λουν στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς 
ανθρώπων, που θα επισκέπτονται τα 
μνημεία με αγάπη και σεβασμό.

Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με την συνο-
πτική παρουσίαση από τη Διευθύντρια 
της ΥΣΜΑ κ. Β. Ελευθερίου των έργων 
που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 
Αττική 2007-2013 από το ειδικευμέ-
νο προσωπικό της ΥΣΜΑ –μόνιμο και 

έκτακτο– καθώς και των εργασίων τεκ-
μηρίωσης, συντήρησης, αναστήλωσης 
και ανάδειξης των μνημείων της Ακρό-
πολης, αλλά και των δράσεων προβολής 
και ενημέρωσης του κοινού. 

Τα πρακτικά της Διημερίδας εκδόθηκαν 
σε έναν τόμο 446 σελίδων το 2018, που 
επιμελήθηκε η γράφουσα (Ε. Καρακί-
τσου) και παρουσιάστηκαν στη διάρκεια 
τιμητικής εκδήλωσης με θέμα «Ο Χαρά-
λαμπος Μπούρας και η Ακρόπολη», στις 
23 Νοεμβρίου 2018 στο Μουσείο Ακρό-
πολης.

Δύο φωτογραφικές εκθέσεις περιοδεύουν
Το 2015, με αφορμή την ολοκλήρωση 
του έργου αποκατάστασης των Προπυ-
λαίων, προτάθηκε από την γράφουσα (Ε. 
Πετροπούλου) η διοργάνωση φωτογρα-
φικής έκθεσης, με υλικό από το Αρχείο 
της ΥΣΜΑ. Βασική ιδέα ήταν η ανάδειξη 
αντιπροσωπευτικών στιγμιοτύπων από 
το έργο αναστήλωσης στα Προπύλαια 
(1985-2015), με έμφαση στη συμβολή του 
ανθρώπινου παράγοντα. Η ιδέα υιοθετή-
θηκε από την Επιτροπή Συντηρήσεως 
Μνημείων Ακροπόλεως και τη Διεύθυν-
ση της ΥΣΜΑ. Η έκθεση με τίτλο «Εγγρα-
φές στη Μνήμη: ανακαλώντας στιγμές 
από την αναστήλωση των Προπυλαίων» 
σχεδιάστηκε από τον Τομέα Τεκμηρίω-
σης της ΥΣΜΑ και υλοποιήθηκε, υπό την 
καλλιτεχνική επιμέλεια του φωτογρά-
φου κ. Τ. Σουβλάκη.

Από την παρουσίαση του έργου της ΥΣΜΑ της περιόδου 2010-2015 στη Διημερίδα που διε-
ξήχθη στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης. Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2016

Η Διευθύντρια της ΥΣΜΑ κ. Ελευθερίου με 
την Πρέσβη της Ελλάδος στη Λιθουνία, Δρ. 
Β. Δικοπούλου (δεξιά) και με την G. Paliusyte

Τα πρακτικά της Διημερίδας, που εκδόθη-
καν από την ΥΣΜΑ

Από την παρουσίαση της έκθεσης φωτογραφίας στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Λιθουανίας.
Φωτ. V. Rimsa, 2018
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Η έκθεση αποτελείτο από 44 φωτογραφίες 
του έργου αποκατάστασης των Προπυλαί-
ων, οργανωμένες με έναν πρωτότυπο τρό-
πο: αντί να ακολουθείται η συνήθης και 
εν μέρει αναμενόμενη λύση της χρονολο-
γικής διαδοχής των εργασιών, το υλικό 
αναπτύχθηκε γύρω από επτά θεματικούς 
άξονες που αποδίδουν τα συναισθήματα 
και τις καταστάσεις που βιώνει καθημε-
ρινά ο εργαζόμενος στο εργοτάξιο: αυτα-
πάρνηση, μόχθος, συνεργασία, μεράκι, 
θαυμασμός, επινόηση και συναδέλφωση. 
Οι φωτογραφίες επιλέχθηκαν προσεκτι-
κά από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό 
που διαχειρίζεται ο Τομέας Τεκμηρίωσης 
της ΥΣΜΑ, μέσω της 
ειδικά σχεδιασμένης 
ηλεκτρονικής εφαρ-
μογής. Οι επιλεγμέ-
νες φωτογραφίες εί- 
ναι ενδεικτικές των 
πολλαπλών αναγνώ- 
σεων στις οποίες υπό-
κειται ένα τεκμήριο 
και του πλούτου των 
πληροφοριών που 
μπορεί να αναζητή-
σει ο μελετητής σε 
ένα καλά οργανω-
μένο Αρχείο. Εκτός 
από την αυτονόητη 
πληροφορία για την 
πρόοδο των έργων, 
οι φωτογραφίες τεκ-
μηριώνουν, εμμέσως, 
την εξέλιξη των μέσων και των αναστη-
λωτικών τεχνικών, τους πρωταγωνιστές 
των επιχειρήσεων, τις μεταβολές του 
αρχαιολογικού τοπίου κ.ά. Στην έκθεση 
συμπεριλήφθηκε επίσης, ένα έκθεμα, 
που αποτελείτο από αυθεντικό πάγκο με 
πονταδόρο, εκμαγείο και συμπλήρωμα. 
Στόχος του ήταν να βοηθήσει τον θεατή να 
κατανοήσει τη διαδικασία παραγωγής συ-
μπληρωμάτων από νέο μάρμαρο, βάσει 
της παραδοσιακής τεχνικής αντιγραφής 
των μορφών, που εφαρμόζεται στα έργα 
Ακροπόλεως και εγγυάται την αναστρε-
ψιμότητα των επεμβάσεων. Το έκθεμα 
επιμελήθηκαν οι μαρμαροτεχνίτες κ.κ. Γ. 
Δεσύπρης και Μ. Μπον. 

Χάρη σε μια γόνιμη συνεργασία με το 
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, η 
έκθεση φιλοξενήθηκε στον πολυχώρο της 
έκθεσης «Άνθρωποι και εργαλεία», στην 
Πλάκα, από τις 18 Νοεμβρίου έως τις 9 
Δεκεμβρίου 2016. Τα εγκαίνια της έκθε-
σης τίμησε με την παρουσία του ο Πρόε-
δρος της ΕΣΜΑ, Καθ. κ. Μ. Κορρές, ενώ 
χαιρετισμό απηύθυνε η Διευθύντρια της 
ΥΣΜΑ, κ. Β. Ελευθερίου, η Διευθύντρια 
του ΜΕΛΤ, κ. Ε. Μελίδη και η Επίτιμη 
Διευθύντρια της ΥΣΜΑ, κ. Μ. Ιωαννίδου. 
Το καλοκαίρι του 2017 (12 έως 26 Αυ-
γούστου), μετά από σχετική πρόσκληση 
η έκθεση φιλοξενήθηκε στο Πνευματικό 
Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου 

«Γιαννούλης Χαλεπάς», ενταγμένη στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ 
Τήνου. Για τη μεταφορά της στην Τήνο, 
ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή 
των μαρμαροτεχνιτών κ.κ. Γ. Βίδου και 
Π. Γεωργόπουλου. Έναν χρόνο αργότερα 
(20 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2018), 
με πρωτοβουλία της Πρέσβεως της Ελ-
λάδος Δρ Β. Δικοπούλου η έκθεση, υπό 
τον αγγλικό τίτλο “Records of Memory. 
Recalling moments of the Propylaia 
restoration”, τέθηκε υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Πρεσβείας στο Βίλνιους και 
παρουσιάσθηκε στην Εθνική Βιβλιοθή-
κη της Λιθουανίας, ως συμμετοχή στον 
εορτασμό της 100ετίας για την αποκατά-
σταση της Δημοκρατίας στη Λιθουανία. 

Στα εγκαίνια της έκθεσης προσκλήθηκε 
και παρέστη η Διευθύντρια της ΥΣΜΑ, 
η οποία παρέθεσε διάλεξη σχετικά με το 
αναστηλωτικό έργο στην Ακρόπολη. Για 
τις ανάγκες της έκθεσης ο Τομέας Τεκμη-
ρίωσης εξέδωσε φυλλάδιο στα αγγλικά, το 
οποίο επιμελήθηκε η Δρ Ε. Λεμπιδάκη. 

Το ζωηρό ενδιαφέρον του κοινού και ο εν-
θουσιασμός με τον οποίο περιέβαλε την 
έκθεση φωτογραφίας, ώθησε την Υπηρε-
σία στη διεύρυνση του περιεχομένου της. 
Με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης, η έκ-
θεση αναδιοργανώθηκε, ώστε να συμπε-
ριλάβει φωτογραφικό υλικό από όλα τα 
μνημεία του βράχου της Ακρόπολης. Με 
τον τίτλο «Σμίλη και Μνήμη. Η συμβολή 

της μαρμαροτεχνίας 
στην αναστήλωση 
των μνημείων» και 
ανανεωμένο περιεχό-
μενο, η έκθεση εντά-
χθηκε στον κύκλο 
των εκδηλώσεων του 
ΥΠΠΟΑ για το Ευρω-
παϊκό Έτος Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς, 
2018. Στην πιο πρό-
σφατη εκδοχή της, η 
έκθεση περιλαμβά-
νει 107 φωτογραφίες 
από το έργο αποκατά-
στασης του Ερεχθεί-
ου, του Παρθενώνα, 
των Προπυλαίων και 
του ναού της Αθηνάς 
Νίκης, οργανωμένες 
σε έξι θεματικές ενό-
τητες: αυταπάρνηση, 

μόχθος, συνεργασία, μεράκι, καμάρι και 
συναδέλφωση. Το υλικό της έκθεσης επέ-
λεξαν και υπομνημάτισαν  οι: Γ. Αλεξό-
πουλος, πληροφορικός, Ε. Λεμπιδάκη, Ε. 
Καρακίτσου και Ε. Πετροπούλου, αρχαιο-
λόγοι και Κ. Μαμαλούγκας, αρχιτέκτων. 
Οι φωτογραφίες που επιλέχθηκαν, σκια-
γραφούν με εύγλωττο τρόπο τη συμβολή 
των μαρμαροτεχνιτών στο πολυσχιδές 
έργο της αναστήλωσης και ζωντανεύουν 
στιγμές από την καθημερινότητα στα ερ-
γοτάξια της Ακρόπολης. Για την νέα αυτή 
παραγωγή η ΥΣΜΑ συνεργάστηκε με τη 
Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς (ΔΙΝΕΠΟΚ), η οποία συνέβαλε 
με την ταινία «Τηνιακή Μαρμαροτεχνία» 
που είχε παραχθεί το 2015, με αφορμή Από τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Σμίλη και Μνήμη» 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης. Φωτ. Κ. Καρανάσος, 2018.

την εγγραφή της μαρμαροτεχνίας στον 
Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς της UNESCO. 

Η διαδρομή της έκθεσης «Σμίλη και 
Μνήμη» ξεκίνησε από την πόλη της 
Κέρκυρας, μετά από πρόσκληση της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Στον 
φιλόξενο χώρο του Λατινικού Παρεκ-
κλησίου, μέσα στο παλαιό φρούριο της 
Κέρκυρας, η έκθεση παρέμεινε από τις 
6 έως τις 30 Ιουλίου 2018. Στα εγκαίνια 
(6 Ιουλίου 2018) απηύθυναν χαιρετισμό 
η Διευθύντρια της ΥΣΜΑ και η Προϊστα-
μένη της ΕΦΑ Κέρκυρας, Δρ Δ. Ρηγάκου. 
Επόμενος σταθμός της έκθεσης, υπήρξε 
η Μυτιλήνη, όπου μεταφέρθηκε μετά 
από σχετική πρόσκληση της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λέσβου. Η έκθεση φιλοξε-
νήθηκε στο Νέο Κτήριο του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου Μυτιλήνης, από τις 9 έως 
τις 27 Αυγούστου 2018. Στα εγκαίνια που 
τελέστηκαν στις 9 Αυγούστου, την έκθε-
ση προλόγισε ο Προϊστάμενος της ΕΦΑ 
Λέσβου, Δρ Π. Τριανταφυλλίδης, ενώ 
παρέστη, εκ μέρους της ΥΣΜΑ, ο αρχι-
τέκτων Δρ Κ. Καρανάσος. Την εκδήλωση 
τίμησε με την παρουσία της η Προϊστα-
μένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστή-
λωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, 
Δρ Α. Ανδρουλιδάκη. Το φθινόπωρο του 
ίδιου έτους, μετά από πρόσκληση του Πο-
λιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ), η έκθεση ταξίδεψε στη Θεσσα-
λονίκη. Στο πρόσφατα αποκατεστημένο 
Συνεδριακό Κέντρο, στην καρδιά του 
εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, η 
έκθεση παρουσιάστηκε από την 1η Οκτω-

βρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Αυτή 
τη φορά, η έκθεση συνδυάστηκε με πα-
ρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων της ΥΣΜΑ και έδωσε την αφορμή 
για μια σειρά παράλληλων δράσεων, που 
διοργανώθηκαν από το ΠΙΟΠ. Ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον είχε το σεμινάριο προς 
τους εκπαιδευτικούς (28 Σεπτεμβρίου 
2018), όπου το έργο της ΥΣΜΑ παρουσί-
ασαν η Διευθύντρια της Υπηρεσίας και 
η Προϊσταμένη του Τομέα Ενημέρωσης 
και Εκπαίδευσης, κ. Ειρ. Καϊμάρα. Από 
πλευράς ΠΙΟΠ, ο Προϊστάμενος του Το-
μέα Μουσείων, κ. Α. Λαπούρτας παρου-
σίασε τα εκπαιδευτικά προγράμματα του 
Ιδρύματος. Στα εγκαίνια της έκθεσης που 
τελέστηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2018, 
απέστειλε χαιρετισμό η Γ.Γ. του ΥΠΠΟΑ, 
Δρ Μ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, ενώ προ-
λόγισαν, εκτός των κ.κ. Ελευθερίου και 
Λαπούρτα και η Δρ Α. Κοντογιώργη, 
Προϊσταμένη του Τμήματος Μουσείων 
της ΔΙΝΕΠΟΚ. Για τις ανάγκες της έκ-
θεσης στη Θεσσαλονίκη παρήχθη από 
την ΥΣΜΑ πινακίδα παρουσίασης των 
ολοκληρωμένων και εν εξελίξει αναστη-
λωτικών έργων, τη γραφιστική επιμέλεια 
της οποίας είχε ο κ. Π. Κωνσταντόπουλος. 

Με αφορμή την έκθεση «Σμίλη και Μνή-
μη», το Γραφείο Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ 
εξέδωσε δύο έντυπα. Το πρώτο είναι ένα 
τρίπτυχο φυλλάδιο, που επιμελήθηκε 
γραφιστικά η αρχιτέκτων κ. Ειρ. Βαϊνά 
στη διάρκεια εθελοντικής αποσχόλη-
σής της στην ΥΣΜΑ. Το δεύτερο είναι ο 
κατάλογος της έκθεσης, μια καλαίσθητη 
έκδοση που επιμελήθηκε καλλιτεχνικά 

η αρχαιολόγος του Γραφείου Τεκμηρίω-
σης, κ. Σ. Πούλου. Το φωτογραφικό υλικό 
των δύο εντύπων επιμελήθηκε, με ιδιαί-
τερη φροντίδα, ο κ. Τ. Σουβλάκης, ενώ η 
επιμέλεια των εντύπων ανήκει στη γρά-
φουσα. 

Η διοργάνωση των δύο φωτογραφικών 
εκθέσεων, εντάσσεται σε ευρύτερο πλαί-
σιο εκδηλώσεων του Τομέα Τεκμηρίω-
σης, με στόχο την προβολή των έργων 
στο κοινό. Στην περίπτωση αυτή, μάλι-
στα, ο Τομέας επιχείρησε μια πιο ουσια-
στική προσέγγιση του κοινού, ανοίγοντας 
ένα παράθυρο στην καθημερινότητα του 
εργοταξίου κι επιτρέποντας στον θεατή 
να δει όσα συμβαίνουν «πίσω από την 
περισχοίνιση». Η πρωτοβουλία απέδει-
ξε, για μια ακόμη φορά, το σταθερό εν-
διαφέρον μιας μερίδας του κοινού για τα 
έργα Ακροπόλεως –ιδιαίτερα έντονο σε 
πόλεις της Περιφέρειας. Η ανταπόκριση 
στο αίτημα για ενημέρωση της κοινής 
γνώμης δεν αποτελεί απλώς υποχρέωση 
της Υπηρεσίας, αλλά και ανάγκη, αφού η 
επαφή με το κοινό ανανεώνει και ανα-
τροφοδοτεί τον ενθουσιασμό που οι ερ-
γαζόμενοι επενδύουν στην εργασία τους. 

Έλενα Καρακίτσου
Αρχαιολόγος
Εύη Πετροπούλου
Αρχαιολόγος

Τομέας Τεκμηρίωσης

Η έκθεση φωτογραφίας «Σμίλη και Μνήμη» στο Λατινικό Παρεκκλήσιο, στο παλαιό 
φρούριο της Κέρκυρας. Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2018.

Η έκθεση «Σμίλη και Μνήμη» στο Συνεδριακό Κέντρο του ΠΙΟΠ, στη 
Θεσσαλονίκη. Φωτ. Ε. Πετροπούλου, 2018.
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«Ένας Αρχαίος Ναός»: Ένα νέο εκπαιδευτικό διαδικτυακό παιχνίδι για την 
αρχιτεκτονική των αρχαίων ελληνικών ναών

Εισαγωγή

Τον Οκτώβριο του 2018 ολοκληρώθηκε 
μία νέα εκπαιδευτική διαδικτυακή εφαρ-
μογή του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαί-
δευσης με τίτλο «Ένας Αρχαίος Ναός» 
(ancienttemple.ysma.gr) που βασίζεται 
στην ομώνυμη εκπαιδευτική μουσειο-
σκευή του Τομέα. Έχουν ήδη προηγηθεί 
παρόμοιες διαδικτυακές εφαρμογές για τη 
μουσειοσκευή «Η Ζωφόρος του Παρθενώ-
να» και τον εκπαιδευτικό φάκελο «Ακρό-
πολη και Αναστήλωση». Επίσης και στα 
οικογενειακά δανειστικά σακίδια του 
Μουσείου Ακρόπολης που έχουν σχεδια-
στεί από τον Τομέα Ενημέρωσης κι Εκπαί-
δευσης της ΥΣΜΑ ακολουθείται ανάλογη 
προσέγγιση εμπλουτισμού του έντυπου 
υλικού με διαδικτυακά παιχνίδια.

Η νέα εφαρμογή έχει ως θέμα την αρχι-
τεκτονική των αρχαίων ελληνικών ναών 
κι απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικί-
ας 9 ετών και άνω, σε εκπαιδευτικούς στο 
πλαίσιο του σχολικού μαθήματος, αλλά 
και σε γονείς που επιθυμούν να ασχολη-
θούν με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια της 
εφαρμογής μαζί με τα παιδιά τους. 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στον 
χώρο του πολιτισμού μπορεί να προσελ-
κύσει το ευρύτερο κοινό και ειδικά τους 
νέους, προσφέροντας πολύπλευρες εκ-
παιδευτικές εμπειρίες. Συμβάλλει επί- 
σης στην ευαισθητοποίηση, τη γνωστι-
κή, αισθητική και συναισθηματική εξοι-
κείωση του κοινού με τα μνημεία και, 

τέλος, στη συνειδητοποίηση της ανάγκης 
για την προστασία της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς. Ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκ-
παίδευσης της ΥΣΜΑ διαθέτει μεγάλη 
εμπειρία στον σχεδιασμό ψηφιακών δρά-
σεων, εφόσον υλοποιεί εκπαιδευτικές δι-
αδικτυακές εφαρμογές ήδη από το 2008. 
Καθώς η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι η 
έκτη κατά σειρά, αξιοποιήθηκαν σε αυτή 
τα συμπεράσματα από τις αξιολογήσεις 
των παλαιότερων αντίστοιχων δράσεων.

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε στην ελληνι-
κή και αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΣΠΑ 
2014-2020». Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη 
και η καλλιτεχνική επιμέλεια έγινε από 
την εταιρία «Διάδρασις».

Σχεδιασμός εφαρμογής
Αξιοποιώντας τις τεράστιες δυνατότη-
τες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνίας στον 
χώρο της μουσειακής εκπαίδευσης ζητού-
μενο ήταν εξαρχής η ουσιαστική «εμπλο-
κή» του χρήστη και η ποιότητα της εμπει-
ρίας που θα αποκομίζει από τη χρήση της 
εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό, εκτός από 
τον βασικό σκοπό της που ήταν η εξοικεί-
ωση των χρηστών με την αρχιτεκτονική 
των ναών της κλασικής αρχαιότητας, η 
εφαρμογή είχε και τους ακόλουθους στό-
χους:

•  Προώθηση παιγνιώδους μάθησης 
(gamification)

•  Εμπλουτισμός του σχολικού μαθήματος
•  Ενδυνάμωση / επέκταση της εμπειρίας 

της επίσκεψης σε μνημείο
•  Παροχή κινήτρων για περαιτέρω μά-

θηση
•  Ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων των 

παιδιών (φαντασία, παρατηρητικότητα, 
γλωσσικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, 
συνεργασία).

Πολύ σημαντικός ήταν επίσης ο προσδι-
ορισμός των αρχών που έπρεπε να τηρη-
θούν κατά τον σχεδιασμό της εφαρμογής 
με βάση και τις σύγχρονες θεωρητικές 
προσεγγίσεις της μουσειοπαιδαγωγικής. 

Έτσι, αρχικά επισημάνθηκε η ανάγκη 
τήρησης της ισορροπίας μεταξύ εκπαι-
δευτικού παιχνιδιού και διασκέδασης. 
Εκτός δηλαδή από την παροχή γνώσεων 

για το συγκεκριμένο θέμα η εφαρμογή 
θα έπρεπε να περιλαμβάνει παιχνίδια 
που θα συμβάλλουν στην ψυχαγωγία, 
την έμπνευση και την ευχαρίστηση, δι-
ατηρώντας βέβαια την εκπαιδευτική της 
διάσταση. Απαραίτητο ήταν επίσης να 
μη απαιτούνται ειδικές γνώσεις για την 
πλοήγηση στην εφαρμογή, να γίνεται 
διαβάθμιση περιεχομένου σε επίπεδα 
που να επιτρέπουν τη βαθμιαία εμβά-
θυνση στο θέμα, καθώς και να υπάρχει 
ξεχωριστή ενότητα για τους εκπαιδευτι-
κούς. Έτσι, οι διαφορετικές ομάδες κοι-
νού έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 
τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες 
ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο ή την 
εξοικείωσή τους με το αντικείμενο. Πολύ 
βασική υπήρξε επιπλέον η αρχή της 
ανακάλυψης, σύμφωνα με την οποία οι 
ψηφιακές δραστηριότητες λειτουργούν 
ως «είσοδος» στο περιεχόμενο κι όχι 
ως «έλεγχος», ενισχύοντας την αλλη-
λεπίδραση και την εξερεύνηση. Αυτή 
άλλωστε η αρχή είναι σύμφωνη και με 
τις σύγχρονες θεωρίες του «εποικοδο-
μητισμού» (constructivism) κατά τον 
οποίο η μάθηση θεωρείται μία διαρκής 
και δυναμική διαδικασία επικοινωνίας, 
ταυτόχρονα προσωπική και κοινωνική, 
που προϋποθέτει ενεργητικούς δέκτες, 
οι οποίοι επεξεργάζονται τα μηνύματα 
με βάση την προϋπάρχουσα εμπειρία, 
τις αντιλήψεις και τα ενδιαφέροντά τους. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται 
και η δυνατότητα δημιουργικής χρήσης 

του περιεχομένου από τους ίδιους τους 
χρήστες δίνοντας έμφαση στην προσω-
πική έκφραση. Σημαντικοί παράγοντες 
σχεδιασμού ήταν επίσης η παροχή στους 
χρήστες κινήτρων για επανάληψη των 
παιχνιδιών ώστε να επανέρχονται στην 
εφαρμογή, αλλά και η ανατροφοδότησή 
τους από τις απαντήσεις τους.

Τέλος, θέματα όπως η σαφήνεια των κανό-
νων κάθε παιχνιδιού, η αισθητική αρτιό-
τητα, η εικαστική συνοχή των οθονών του 
παιχνιδιού και η ευχρηστία του τρόπου 
πλοήγησης θεωρήθηκαν εξαρχής δεδο-
μένα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του 
έργου η εφαρμογή ακολουθεί προδιαγρα-
φές σχεδιασμού που πληρούν τα πρότυπα 
καλών πρακτικών αναφορικά με τον σχε-
διασμό ιστοτόπων και είναι συμβατή με 
κάθε ευρέως διαδεδομένο λειτουργικό σύ-
στημα και φυλλομετρητή. Επίσης, έχουν 
πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες 
διαδικασίες-επεμβάσεις στη δομή και το 
περιεχόμενό της, ώστε να επιτρέπεται η 
ευρετηρίασή της από τις μηχανές ανα-
ζήτησης. Παράλληλα, η εφαρμογή ακο- 
λουθεί τις σύγχρονες τεχνικές παρου-
σίασης και προβολής στο διαδίκτυο των 
πολιτιστικών περιεχομένων, ώστε να 
εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρουσίαση 
του υλικού και η ενσωμάτωσή του σε δι-
αφορετικά ψηφιακά περιβάλλοντα. Τέ-
λος, παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής 

αναφορών και στατιστικών δεδομένων 
(google analytics) και υποστηρίζει τη 
διαδραστική προσέγγιση του περιεχομέ-
νου σε όλη την έκτασή της.

Περιεχόμενο εφαρμογής
Η εφαρμογή αναφέρεται αποκλειστικά 
στην αρχιτεκτονική μνημείων που βρί-
σκονται στον ελληνικό χώρο και ανή-
κουν κυρίως στην αρχαϊκή και κλασική 
εποχή. Εστιάζει κυρίως στα μνημεία της 
αθηναϊκής Ακρόπολης, καθώς αυτά συ-
νοψίζουν τα ωραιότερα γνωρίσματα των 
ναών της αρχαίας Ελλάδας κατά την κλα-
σική εποχή, αλλά κι επειδή η διαδικασία 
του προγραμματισμού και της κατασκευ-
ής τους, μας είναι περισσότερο γνωστή 
από την Aθήνα, όπου υπήρχαν αποκρυ-
σταλλωμένοι δημοκρατικοί θεσμοί για τα 
δημόσια ζητήματα.

Το εκπαιδευτικό σενάριο της εφαρμογής 
συνδυάζει χαρακτήρες, δοκιμασίες κι επι-
βράβευση των παιδιών. Βασική αποστο-
λή του χρήστη είναι να γίνει ο αρχιτέκτο-
νας που θα σχεδιάσει έναν νέο ναό σε μια 
μικρή πόλη της Αττικής κατά την κλασική 
εποχή. Ως εισαγωγή στην εφαρμογή λει-
τουργεί ένα μικρό βίντεο που παρουσιάζει 
με ευχάριστο, σύντομο κι εύληπτο τρόπο 
τον σκοπό του παιχνιδιού. 

Ακολουθεί η είσοδος στο κύριο μέρος της 
εφαρμογής με την εγγραφή του χρήστη, 
προκειμένου ο παίκτης να μπορεί να επα-
νέρχεται όσες φορές επιθυμεί και να ολο-
κληρώνει τις δοκιμασίες του παιχνιδιού 
ή να αυξάνει τη βαθμολογία του. Το επό-
μενο βήμα είναι η δημιουργία ενός avatar 
του παίκτη. Συγκεκριμένα ο χρήστης έχει 
τη δυνατότητα να σχεδιάσει τη μορφή του 
παίκτη του μέσα από επιλογές ονομάτων 
και χαρακτηριστικών και να ταυτιστεί με 
τον συγκεκριμένο ήρωα κάθε φορά που 
ξαναπαίζει τα παιχνίδια ή ακόμη να δημι-
ουργήσει περισσότερα avatars.

Ανάλογες δυνατότητες ενσυναίσθησης 
και ταύτισης δημιουργούν οι έξι χαρακτή-
ρες που εμφανίζονται στο επόμενο σταδιο 
της εφαρμογής κι αντιστοιχούν στις έξι 
θεματικές ενότητές της. Ο κάθε χαρακτή-
ρας μέσα από τον δικό του ρόλο που σχετί-
ζεται με τον αρχαίο ελληνικό ναό, παρου-
σιάζει την ανάλογη θεματική. Παρουσίαση θεματικών ενοτήτων παιχνιδιούΔημιουργία avatar παίκτη

Εισαγωγικό βίντεο παιχνιδιού
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Έτσι η ιέρεια παρουσιάζει την ενότητα 
που αφορά στις λειτουργίες και τις χρή-
σεις του αρχαίου ναού και του υπαίθριου 
χώρου του, ο ναοποιός το θέμα του προ-
γραμματισμού και της διαδικασίας σχεδι-
ασμού ενός ναού, ο αρχιτέκτονας την ενό-
τητα της τυπολογίας των αρχαίων ναών, 
ο λατόμος τα στάδια της κατασκευής από 
το λατομείο μέχρι το εργοτάξιο, ο λιθοξό-
ος τη μορφολογία και ο γλύπτης τα θέμα-
τα της γλυπτικής διακόσμησης του ναού. 
Σε κάθε ενότητα παράλληλα με τον χαρα-
κτήρα που παρουσιάζει το συγκεκριμένο 
θέμα εμφανίζεται κι ένα παιχνίδι/δρα-
στηριότητα. 

Το πληροφοριακό περιεχόμενο που είναι 
επιθυμητό να μελετήσει ο χρήστης έχει 
ενσωματωθεί μέσα στη δραστηριότητα 
κι έτσι ο παίκτης πρέπει να διαβάσει τα 
κείμενα και να παρατηρήσει τις εικόνες 
προκειμένου να ολοκληρώσει την κάθε 
δοκιμασία. Η εξερεύνηση του περιεχομέ-
νου γίνεται λοιπόν μέσα από το παιχνίδι 
που παράλληλα όμως ψυχαγωγεί, αλλά 
και επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύξουν 
ποικίλες δεξιότητες. Οι διαφορετικές 
δοκιμασίες των παιχνιδιών ανήκουν 
σε ποικίλες κατηγορίες γνωστών mini 
games (γρίφοι, παιχνίδια αντιστοίχισης, 
ερωταπαντήσεων, επιδεξιότητας, παρα- 
τηρητικότητας, μνήμης) με τα οποία εί-
ναι εξοικειωμένα τα παιδιά. Σύντομες 
και σαφείς οδηγίες εισάγουν τους χρή-
στες στο πνεύμα της αντίστοιχης δοκιμα-
σίας. Παράλληλα αξιοποιούνται δημοφι-
λείς μηχανισμοί παιχνιδιών, όπως είναι 
οι πόντοι, τα επίπεδα δυσκολίας, ο χρό-
νος και οι πίνακες κατάταξης, ώστε να κι-
νητοποιηθεί το ενδιαφέρον των χρηστών 
και να παρακινηθούν να επαναλάβουν 
τις δοκιμασίες.

Κάθε φορά που ο παίκτης δίνει μία σω-
στή απάντηση εμφανίζεται υπό τη μορφή 
ανατροφοδότησης μία πληροφορία εμβά-
θυνσης στο συγκεκριμένο θέμα έτσι ώστε 
η γνώση να αποκαλύπτεται σταδιακά 
κι όχι να ακολουθείται το διδασκαλοκε-
ντρικό μοντέλο της παροχής πληροφορι-
ών και του ελέγχου που παραπέμπει σε 
εκπαιδευτικές διαδικασίες της τυπικής 
σχολικής μάθησης. Στο ίδιο παιδαγω-
γικό πλαίσιο εντάσσεται και το επόμε-

Παρουσίαση ενός χαρακτήρα του παιχνιδιού

Παιχνίδι «Ένας Ιερός Χώρος»

Ενότητα «Ήξερες ότι..»

νο επίπεδο του παιχνιδιού, το «Ήξερες 
ότι..», όπου και πάλι ο χαρακτήρας που 
καθοδηγεί το avatar του παίκτη σε όλη 
την ενότητα, παρέχει μέσω ερωτήσεων-
απαντήσεων σύντομες πληροφορίες που 
φωτίζουν ποικίλες όψεις του παρελθό-
ντος, σχετικές με το αντίστοιχο θέμα.

Τα μνημεία, όπως προβάλλονται μέσα 
από το πλούσιο φωτογραφικό και γραφι-
στικό εποπτικό υλικό, τις τρισδιάστατες 
αναπαραστάσεις αλλά και τις σχεδιαστι-
κές αποκαταστάσεις, γίνονται το όχημα 
για ένα ταξίδι στον χρόνο. Έτσι αξιοποι-
ούνται παιδαγωγικές αξίες των μνημεί-
ων, όπως είναι αυτές της αυθεντικότητας, 
της υλικότητας και της αισθητικής και 
δίνεται η αίσθηση στους μαθητές ότι η 
δραστηριότητα που πραγματοποιούν δεν 
αποτελεί μία ακόμη σχολική άσκηση, 
αλλά τη διερεύνηση ενός νέου περιεχο-
μένου με ευρύτερη σημασία. 

Η αφήγηση ολοκληρώνεται με την ενό-
τητα που αφορά στον νεοκλασικισμό και 
την επίδραση της αρχαίας αρχιτεκτονι-
κής στα νεότερα χρόνια. To παιδί έχει πια 
ολοκληρώσει την αποστολή του, έχει γί-
νει αρχιτέκτονας και καλείται να βοηθή-
σει έναν αρχιτέκτονα του 19ου αι. για να 

σχεδιάσουν ένα νεοκλασικό κτήριο που 
στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη 
με τη συνολική βαθμολογία και τη θέση 
κατάταξης του παίκτη. Η επιβράβευση 
λειτουργεί ως μία ακόμη πρόκληση για 
επανάληψη και πιο παρατεταμένη ενα-
σχόληση των παιδιών με τα παιχνίδια.

Η εφαρμογή πλαισιώνεται από επιπλέον 
λειτουργίες όπως ο μηχανισμός επεξή-
γησης εννοιών (ενεργό γλωσσάρι) και ο 
σχεδιασμός 2D/3D animation, προκει-
μένου να προβάλλεται το περιεχόμενο 
με εύχρηστο κι ελκυστικό τρόπο αυξά-
νοντας τα κίνητρα για μάθηση. Επίσης, 
παρέχονται δυνατότητες άμεσης εκτύ-
πωσης κι αποστολής της διεύθυνσης του 
παιχνιδιού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
ώστε να διευκολύνεται ο παίκτης και να 
ενισχύεται η επικοινωνία μεταξύ των 
χρηστών.

Τέλος, μία ξεχωριστή ιστοσελίδα με τίτλο 
«Μάθε περισσότερα» συμπληρώνει το 
παιχνίδι και προσθέτει στο περιεχόμενό 
του πιο ειδικές γνώσεις για το θέμα. Η 
ιστοσελίδα ακολουθεί τη δομή του παι-
χνιδιού καθώς υπάρχουν αντίστοιχες 
θεματικές ενότητες, όπου ο χρήστης μπο-
ρεί να βρει περισσότερες πληροφορίες. Η 

ιστοσελίδα παρέχει επίσης τη δυνατότη-
τα ενσωμάτωσης πολυμεσικών εφαρμο-
γών (βίντεο, ppt, pdf), επιτρέποντας τη 
συνεχή ενημέρωση και επέκτασή της με 
προσθήκη νέου περιεχομένου.

Μέσα στα προσεχή σχέδια του Τομέα 
είναι η συστηματική αξιολόγηση της 
εφαρμογής μετά από κάποιο χρονικό διά-
στημα και η συλλογή στοιχείων που μπο-
ρούν να βοηθήσουν στην ανατροφοδότη-
ση ανάλογων δράσεων. Ήδη ορισμένες 
πρώτες πιλοτικές αξιολογήσεις έχουν 
πραγματοποιηθεί με χρήση ερωτηματο-
λογίων που συμπληρώθηκαν από εκ-
παιδευτικούς και μαθητές κατά το τελικό 
στάδιο υλοποίησης της εφαρμογής, προ-
κειμένου να ελεγχθεί η λειτουργικότητά 
της, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθεί και 
συνολικά η εμπειρία της χρήσης της.

Επίλογος
Η εκπαιδευτική διαδικτυακή εφαρμογή 
«‘Ενας Αρχαίος Ναός» επιχειρεί να προ-
σφέρει στους χρήστες της μία ολοκλη-
ρωμένη, πολύπλευρη και παραστατική 
εικόνα για το παρελθόν, μετατοπίζοντας 
την παιδαγωγική έμφαση από την πλη-
ροφόρηση στη δραστηριότητα. Ο χρή-
στης αναλαμβάνει, δηλαδή, κεντρικό 
ρόλο στη δόμηση της γνώσης καθώς μα-
θαίνει μέσω της δικής του δράσης στον 
κόσμο του παιχνιδιού. Ιστορία, χαρακτή-
ρες, αντικείμενα, κόσμος παιχνιδιού, 
επίπεδα, κινήσεις, ηχητικά και οπτικά 
εφέ, αποτελεσματική διεπαφή με τον 
χρήστη, συνδυασμοί προκλήσεων κι 
ενεργειών είναι στοιχεία που χαρακτη-
ρίζουν την εφαρμογή συμβάλλοντας στη 
δημιουργία μίας διαδραστικής, ευχάρι-
στης και ουσιαστικής εμπειρίας.

Ειρήνη Καϊμάρα  
Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη
Ασημίνα Λεοντή  
Αρχαιολόγος
Μαρία Τσιολάκη 
Αρχαιολόγος

Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης
Ενότητα «Μάθε Περισσότερα»



35

Κατά τα έτη 2017 και 2018 η ΥΣΜΑ παρέ-
μεινε δραστήρια σε θέματα ενημέρωσης 
του κοινού, ακολουθώντας τις διεθνείς 
επιταγές για διάχυση της πληροφορίας 
που σχετίζεται με τις αναστηλωτικές ερ-
γασίες, παρά τις δυσκολίες που απέρρε-
αν από την εκπνοή των συμβάσεων του 
έκτακτου προσωπικού και την αναμονή 
ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 
Από τον Σεπτέμβριο του 2017, η πρόσλη-
ψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου ανανέωσε το ανθρώπινο δυναμι-
κό της Yπηρεσίας και επέτρεψε την αξι-
οποίηση επιπλέον δυνάμεων προς την 
ίδια κατεύθυνση.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης 
της ΥΣΜΑ πραγματοποίησε κατά το β’ 
εξάμηνο του 2016, το 2017 και το 2018 
ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
με αποδέκτες εκπαιδευτικούς, μαθητές, 
οικογένειες και ευρύτερο κοινό. Συγκε-
κριμένα διεξήχθησαν στο Μουσείο Ακρό-
πολης 285 εκπαιδευτικά προγράμματα 
για 6.350 μαθητές Δημοτικού και Γυμνα-
σίου, με θέματα σχετικά με τα γλυπτά του 
Παρθενώνα, τους αρχαίους ναούς και 
τους θεούς του Ολύμπου. 

Επίσης, ο Τομέας συμμετείχε το 2017 
στον εορτασμό των «Ευρωπαϊκών Ημε-

ρών Πολιτιστικής Κληρονομιάς» με εκ-
παιδευτικά προγράμματα για μαθητές 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είχαν 
θέμα: «Η Ακρόπολη στη ζωή της πόλης». 
Οι μαθητές περιηγήθηκαν στον βράχο, 
έμαθαν για την τοπογραφία και την ιστο-
ρία του, εστιάζοντας όχι μόνο στον θρη-
σκευτικό ρόλο της Ακρόπολης κατά την 
κλασική εποχή, αλλά και στον ρόλο της 
στην πολιτική και πολιτιστική ζωή της 
πόλης.

Τέλος, στο πλαίσιο των χριστουγεννιά-
τικων εκδηλώσεων του Μουσείου πραγ-
ματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα, τα οποία κατά τη διετία 2016-2017 
απευθύνονταν σε παιδιά 7-11 ετών και 
είχαν θέμα: «Χτίσε το δικό σου ναό με 
lego». Οι μικροί φίλοι γνώρισαν τα μνη-
μεία της Ακρόπολης μέσα από τις μα-
κέτες και τα αρχιτεκτονικά γλυπτά που 
εκτίθενται στο Μουσείο και έπειτα δημι-
ούργησαν, με πολλή φαντασία, δικά τους 
κτήρια φτιαγμένα από lego. Το 2018 σε 
συνεργασία με τους αρχαιολόγους-φρο-
ντιστές του Μουσείου πραγματοποιήθη-
καν εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά 
ηλικίας 6-11 ετών με τίτλο: «Ευχές και 
σύμβολα…». Τα παιδιά κατασκεύασαν 
κάρτες με ευχές για τον καινούριο χρό-
νο με έμπνευση διάφορα εκθέματα του 

Μουσείου που συμβολίζουν την υγεία 
(φίδι), την αγάπη (έρωτας), τη δύναμη 
(λιοντάρι), τη σοφία (κουκουβάγια), την 
αφθονία (ρόδι), αλλά και τις επιτυχίες 
(στεφάνι).

Οι αποδέκτες των δράσεων του Τομέα 
πολλαπλασιάζονται μέσω του εκπαι-
δευτικού υλικού που παρέχεται δωρεάν 
στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και 
στο ευρύτερο κοινό. Πιο συγκεκριμένα, 
οι μουσειοσκευές του Τομέα αξιοποιήθη-
καν από 16.100 μαθητές σε 340 σχολεία 
όλης της Ελλάδας, ενώ το εκπαιδευτικό 
υλικό για οικογένειες που έχει δημι-
ουργηθεί σε συνεργασία με το Μουσείο 
Ακρόπολης, υπολογίζεται ότι αξιοποιή-
θηκε από 12.200 οικογένειες της Ελλά-
δας και του εξωτερικού.

Το 2018 οι θεματικές δραστηριότητες του 
Μουσείου εμπλουτίστηκαν με ένα νέο 
φυλλάδιο για τους πιο μικρούς επισκέ-
πτες από 3 έως 5 ετών που έχει τίτλο: 
«Στα ίχνη των ζώων στο Μουσείο Ακρό-
πολης». Το νέο φυλλάδιο προτρέπει τα 
παιδιά να ανακαλύψουν κάποια πολύ 
γνωστά και αγαπημένα ζώα μέσα στο 
Μουσείο, με τη βοήθεια της θεάς Ίριδας. 
Η αναζήτηση γίνεται πιο διασκεδαστική, 
καθώς τα παιδιά φορούν τις μάσκες των 
δύο ζώων που βρίσκουν στο φυλλάδιο 
και εξερευνούν το Μουσείο μέσα από τα 
μάτια τους!

Επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την 
αξιοποίηση του ποικίλου εκπαιδευτικού 
υλικού της ΥΣΜΑ μέσα στη σχολική τάξη 
ή μέσα στις αίθουσες του Μουσείου πραγ-
ματοποιήθηκαν για 690 εκπαιδευτικούς. 

Επίσης, δημιουργήθηκε ένα νέο διαδι-
κτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι με τίτλο 
«Ένας Αρχαίος Ναός» που έχει θέμα την 
αρχιτεκτονική των αρχαίων ελληνικών 
ναών και απευθύνεται κυρίως σε μαθη-
τές από 9 ετών, σε εκπαιδευτικούς, αλλά 
και στο ευρύτερο κοινό. Η εφαρμογή ανα-
πτύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «ΕΣΠΑ 2014-2020».

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί η συμ-
μετοχή των αρχαιολόγων του Τομέα 
Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης στον επι-
στημονικό διάλογο, μέσω της παρουσίας 
τους σε συνέδρια και ημερίδες. Στις 13 
Ιανουαρίου 2017 οι αρχαιολόγοι Ειρ. Καϊ- 
μάρα και Α. Λεοντή συμμετείχαν σε Συ-
νάντηση εργασίας της Ελληνικής Ομά-
δας του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων 
(ICOM-CECA), με ομιλία που είχε τίτλο 
«Νέες εκπαιδευτικές δράσεις για την 
Ακρόπολη και το Μουσείο της». Επίσης, 
η Προϊσταμένη του Τομέα κ. Ειρ. Καϊμά-
ρα συμμετείχε σε Ημερίδα του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπι-
στημίου Κύπρου που διεξήχθη στη Λευ-
κωσία, στις 17 Νοεμβρίου 2017. Ο τίτλος 
της ανακοίνωσής της ήταν «Ακρόπολη 
και Εκπαίδευση: δράσεις ανοικτής πρό-
σβασης για ποικίλες ομάδες κοινού». 

Εκδοτική δραστηριότητα
Kατά το διάστημα που εξετάζεται, η εκ-
δοτική δραστηριότητα της ΥΣΜΑ, την 
οποία συντόνισε και επιμελήθηκε το 
Γραφείο Τεκμηρίωσης, υπήρξε αξιόλογη. 
Εκτός από τις εκδόσεις που συνδέονται 

με εκδηλώσεις που περιγράφονται ανα-
λυτικά στο σχετικό άρθρο του παρόντος 
τεύχους, αξίζει να αναφερθεί η έκδοση, 
σε έντυπη μορφή, με τίτλο «Επεμβάσεις 
στα μνημεία της Ακρόπολης, 2000–
2012: Τα ολοκληρωμένα προγράμματα». 
Η συγκεκριμένη έκδοση, που αποτελεί 
μια συντονισμένη προσπάθεια αναλυ-
τικής παρουσίασης του αναστηλωτικού 
έργου κατά την ως άνω χρονική περίοδο, 
είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά και 
διανεμηθεί, σε ψηφιακή μορφή, στους 
συμμετέχοντες στην 6η Διεθνή Συνάντη-
ση για την αποκατάσταση των μνημείων 
της Ακρόπολης. Την πρόσφατη έντυπη 
έκδοση, σε τρεις τόμους, επιμελήθηκε η 
Προϊσταμένη του Γραφείου Τεκμηρίω-
σης, Δρ Ε. Λεμπιδάκη. 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση της 
ΥΣΜΑ πραγματοποιήθηκε το 2018: πρό-
κειται για την έκδοση με τίτλο «Ο Χα-
ράλαμπος Μπούρας και η αναστήλωση 
των μνημείων της Ακρόπολης». Σε αυτή 
συγκεντρώνονται επιλεγμένα κείμενα 
του Χ. Μπούρα και οι ανέκδοτες εισηγή-
σεις του ως Προέδρου της ΕΣΜΑ προς το 
ΚΑΣ για την έγκριση των μελετών των 
αναστηλωτικών έργων της ΥΣΜΑ (των 
ετών 2000-2016). Τα κείμενα εμπλουτί-
ζονται με ένα άρθρο της γράφουσας, με 
τίτλο «Ο Χαράλαμπος Μπούρας ως ιδρυ-
τικό μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως: 
απόψεις και θέσεις για τα μείζονα ανα-
στηλωτικά ζητήματα». Την επιμέλεια της 

έκδοσης είχε η Ε. Λεμπιδάκη, η οποία 
είχε και την ευθύνη της συλλογής του 
υλικού, αλλά και της επιλογής και του 
σχολιασμού του φωτογραφικού υλικού 
της έκδοσης, που αποτυπώνει τα μνημεία 
της Ακρόπολης, πριν και μετά την εφαρ-
μογή των μελετών. 

Ενημέρωση καταλόγου βιβλιοθήκης
Η βιβλιοθήκη της ΥΣΜΑ αποτελεί μια 
ειδική βιβλιοθήκη που στόχο έχει να 
υποστηρίξει την επιστημονική έρευνα 
και τις εργασίες του προσωπικού της Υπη-
ρεσίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
συντήρησης και αποκατάστασης. Η συλ-
λογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από 
περίπου 4.700 τίτλους μονογραφιών και 
περιοδικών εκδόσεων που καλύπτουν 
τα γνωστικά πεδία της αρχαιολογίας, της 
κλασικής αρχιτεκτονικής, της αναστήλω-
σης αρχαίων μνημείων, της διαχείρισης 
αρχαιολογικών χώρων και της συντήρη-
σης λίθου. Ο βασικός πυρήνας ανανεώνε-
ται διαρκώς, μέσω δωρεών και ανταλλα-
γής εκδόσεων με άλλους επιστημονικούς 
φορείς με συναφές αντικείμενο.

Η διάθεση του καταλόγου της βιβλιο-
θήκης της ΥΣΜΑ διαδικτυακά άρχισε 
το 2015, με την υιοθέτηση της υπηρε-
σίας διαχείρισης καταλόγου και λει-

Τα νέα της Ακρόπολης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Η Ακρόπολη στη ζωή της πόλης». Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2017

Φυλλάδιο εξερεύνησης για παιδιά και γονείς. Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2018

Η έκδοση της ΥΣΜΑ για τον Χαράλαμπο 
Μπούρα και τη συμβολή του στην αναστή-
λωση των μνημείων της Ακρόπολης.

Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα: «Χτίσε το 
δικό σου ναό  με lego».
Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2017
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τουργιών βιβλιοθήκης του Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης, OpenAbekt  
(https://ysma.openabekt.gr/el). Μέσω 
αυτού η ΥΣΜΑ παρέχει σε κάθε ενδια-
φερόμενο τη δυνατότητα να αναζητήσει 
εξ αποστάσεως τίτλους από τη βιβλιοθή-
κης της, να ανακτήσει το πλήρες κείμε-
νο των εκδόσεών της και να αποκτήσει 
πρόσβαση σε μέρος του αρχειακού υλι-
κού (μελέτες, εισηγήσεις, κ.ά.) που έχει 
παραχθεί στο πλαίσιο των αναστηλωτι-
κών προγραμμάτων. 

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 τη διαχεί-
ριση της εφαρμογής έχει η βιβλιοθηκο-
νόμος, κ. Μ. Μαζνώκη. Στο διάστημα 
έως το τέλος του 2018 προστέθηκαν 321 
νέοι τίτλοι και πραγματοποιήθηκαν βελ-
τιώσεις με στόχο τη συστηματικότερη 
οργάνωση των υπαρχουσών εγγραφών 
και θεματικών επικεφαλίδων του κατα-
λόγου. Η επέκταση του καταλόγου, αλλά 
και η ηλεκτρονική διαχείριση των δεδο-
μένων αναδεικνύουν τη βιβλιοθήκη της 
ΥΣΜΑ σε ένα πολύτιμο κι εύχρηστο ερ-
γαλείο στην υπηρεσία της αναστήλωσης 
των μνημείων.

Ανανέωση του ιστοτόπου της ΥΣΜΑ
Το 2018 η ΥΣΜΑ προχώρησε σε επανα-
σχεδιασμό του ιστοτόπου της και ανανέω-
ση του περιεχομένου του. Η ανανέωση του 
ιστοτόπου, που λειτουργούσε στην προη-
γούμενη μορφή του από το 2011, κρίθηκε 
απαραίτητη προκειμένου η Υπηρεσία να 

προσφέρει ολοκληρωμένη ενημέρωση 

για τις επιστημονικές, διοικητικές και 

εκπαιδευτικές της δραστηριότητες. Τον 

σχεδιασμό ανέλαβε η αρχαιολόγος του 

Γραφείου Τεκμηρίωσης κ. Σ. Πούλου, 

ενώ η υλοποίηση του έργου ανατέθηκε σε 

εξωτερικό συνεργάτη. Στην ανανεωμένη 

του μορφή ο ιστότοπος της ΥΣΜΑ χαρα-

κτηρίζεται από μεγαλύτερη ευκολία δια-

χείρισης από το προσωπικό της Υπηρε-
σίας και περιβάλλον, που εκτός από πιο 
σύγχρονο είναι και φιλικότερο προς τον 
χρήστη. Για τον σχεδιασμό του ιστοτόπου 
μία σημαντική παράμετρος που ελήφθη 
υπόψιν είναι τα διαφορετικά «κοινά» 
στα οποία απευθύνεται ο ιστότοπος της 
ΥΣΜΑ, δηλαδή επισκέπτες του αρχαιο-
λογικού χώρου, μαθητές και διδακτικό 
προσωπικό όλων των βαθμίδων, που 
επιθυμούν να εμπλουτίσουν το μάθημά 
τους, επιστήμονες από την ελληνική 
και διεθνή επιστημονική κοινότητα, που 
αναζητούν πληροφόρηση για τα αναστη-
λωτικά έργα και, τέλος, επαγγελματίες 
που ενημερώνονται για διακηρύξεις δι-
αγωνισμών. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην 
τελευταία κατηγορία, δόθηκε έμφαση, 
κατά τον σχεδιασμό του ιστοτόπου, ώστε 
οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται 
πλήρως, άμεσα και εντός των προβλεπό-
μενων χρονικών ορίων για την πορεία 
των διαγωνισμών. Με την ευκαιρία της 
ανανέωσης του ιστοτόπου ενημερώθηκε 
το περιεχόμενό του, ώστε να αποτυπώνει 
τις τρέχουσες εργασίες στα μνημεία. Το 
ανανεωμένο περιεχόμενο επιμελήθηκε η 
γράφουσα, πλην του τμήματος που αφο-
ρά στα εκπαιδευτικά προγράμματα, για τα 

οποία υπεύθυνη ήταν η κ. Ειρ. Καϊμάρα. 
Ο ιστότοπος της ΥΣΜΑ και όλες οι εφαρ-
μογές που υποστηρίζει είναι προσβάσι-
μες στην διεύθυνση: www.ysma.gr.

Εκδήλωση αφιερωμένη στον Χ. Μπούρα
Δύο χρόνια μετά την απώλεια του Χαρά-
λαμπου Μπούρα, η ΥΣΜΑ από κοινού 
με την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνη-
μείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), το Μου-
σείο Ακρόπολης και την Ένωση Φίλων 
της Ακρόπολης (ΕΦΑ), διοργάνωσε μια 
εκδήλωση-αφιέρωμα στον πανεπιστη-
μιακό δάσκαλο και θεμελιωτή των ανα-
στηλωτικών έργων στην Ακρόπολη. Τη 
διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβε 
το Γραφείο Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ. Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 23 
Νοεμβρίου 2018, στο αμφιθέατρο του 
Μουσείου Ακρόπολης. Στη διάρκειά της 
μίλησαν για τη διαχρονική συμβολή του 
Χ. Μπούρα στη συντήρηση και προστα-
σία των μνημείων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Μουσείου Ακρόπολης, Καθ. κ. Δ. Πα-
ντερμαλής, ο Πρόεδρος της ΕΣΜΑ, Καθ. 
κ. Μ. Κορρές, η Αναπλ. Πρόεδρος της 
ΕΣΜΑ, Καθ. κ. Φ. Μαλλούχου-Tufano, η 
Διευθύντρια της ΥΣΜΑ, κ. Β. Ελευθερίου 
και η Γεν. Γραμματέας της ΕΦΑ, κ. Α. Μα-
λικούρτη. Στην εκδήλωση προβλήθηκαν 
αποσπάσματα από την ταινία του Μπ. 
Τσόκα «Χαράλαμπος Μπούρας: ο Άνθρω-

πος, ο Επιστήμων, ο Δάσκαλος», παρα-
γωγής «ΔΙΑΖΩΜΑ», ενώ παρουσιάστη-
καν οι πρόσφατες εκδόσεις της ΥΣΜΑ 
«Ειδικά θέματα έρευνας και εφαρμογών 
στα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης, 
κατά την περίοδο 2010-2015, Πρακτι-
κά» και «Ο Χαράλαμπος Μπούρας και η 
αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπο-
λης», που ήταν αφιερωμένες στη μνήμη 
του. Η παρουσία συναδέλφων, συνεργα-
τών, μαθητών και φίλων του Χ. Μπούρα, 
που γέμισαν ασφυκτικά το αμφιθέατρο 
του Μουσείου Ακρόπολης, μαρτυρεί την 
επικαιρότητα του λόγου και της σκέψης 
του και τη βαθύτατη επιρροή που άσκησε 
στον χώρο των αναστηλώσεων αρχαίων 
μνημείων.

Συμμετοχή στο Road Trip Project
Στις 15 Απριλίου 2018, δύο νέοι από την 
Ευρώπη, η Luisa από τη Γερμανία και ο 
Louis από το Βέλγιο, επισκέφθηκαν την 
Ακρόπολη, στο πλαίσιο συμμετοχής του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
στο Road Trip Project. Πρόκειται για μια 
πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθύνε-
ται σε νέους και νέες που, ταξιδεύοντας 
σε χώρες της Ευρώπης ξεναγούνται σε 
μεγάλα τεχνικά, επιστημονικά και πο-
λιτιστικά έργα, που υλοποιήθηκαν με 
κοινοτικούς πόρους. Οι δύο νέοι ξενα-

γήθηκαν στα αναστηλωτικά έργα από 
την κ. Β. Ελευθερίου και την Προϊστα-
μένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Προ-
γραμματισμού και Παρακολούθησης της 
ΕΔΕΠΟΛ, κ. Μ. Κόμβου. Στην ξενάγηση 
συμμετείχαν η Προϊσταμένη του Τομέα 
Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης, κ. Ειρ. 
Καϊμάρα και η αρχαιολόγος του Γραφεί-
ου Τεκμηρίωσης, κ. Σ. Πούλου. Κατά τη 
διάρκεια της ξενάγησης στον αρχαιολο-
γικό χώρο, οι δύο νέοι είχαν την ευκαι-
ρία να γνωρίσουν τα μνημεία του Ιερού 
Βράχου, ενώ ταυτόχρονα ενημερώθηκαν 
για το αναστηλωτικό έργο που είναι σε 
εξέλιξη. Για μια πιο εποπτική και άμεση 
προσέγγιση των έργων στην Ακρόπολη 
αξιοποιήθηκαν οι ψηφιακές εφαρμογές 
της ΥΣΜΑ/ΕΣΜΑ (ιστότοπος, εκπαιδευ-
τικές εφαρμογές, virtual tour), οι οποίες 
παρουσιάσθηκαν σε φορητή συσκευή 
(tablet). 

Αφιέρωμα ραδιοφωνικού σταθμού 89,5
Τον Οκτώβριο 2017 μέλη του επιστημο-
νικού προσωπικού της ΥΣΜΑ έλαβαν 
μέρος σε αφιέρωμα του ραδιοφωνικού 
σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος 
(89,5) στα έργα Ακροπόλεως. Το αφιέ-
ρωμα έλαβε τη μορφή συνεντεύξεων με 
τους προϊσταμένους των τομέων που πα-
ρουσίασαν το έργο που επιτελείται στα 
εργοτάξια της Ακρόπολης, τις εργασίες 
εμπλουτισμού του Αρχείου και διάχυσης 
της γνώσης, καθώς και τις εκπαιδευτι-
κές δράσεις της Υπηρεσίας. Στη διάρκεια 
της εβδομάδας από 9 έως 16 Οκτωβρίου 
2017 μίλησαν η Διευθύντρια της ΥΣΜΑ, 
κ. Β. Ελευθερίου, η Προϊσταμένη του έρ-
γου αποκατάστασης του Παρθενώνα, κ. Ρ. 
Χριστοδουλοπούλου, η Προϊσταμένη του 
Τομέα Τεκμηρίωσης, Δρ Ε. Λεμπιδάκη, 
η Προϊσταμένη του Τομέα Ενημέρωσης 
κι Εκπαίδευσης, κ. Ειρ. Καϊμάρα και η 
Προϊσταμένη του έργου των τειχών, κ. Δ. 
Μιχαλοπούλου.

Διαλέξεις-δημοσιεύσεις
Στο διάστημα των δύο προηγούμενων 
ετών η επιστημονική δραστηριότητα του 
προσωπικού της ΥΣΜΑ υπήρξε πολυ-
σχιδής, γεγονός που αποδεικνύεται από 
τον μακρύ κατάλογο διαλέξεων και δημο-
σιεύσεων που παρουσιάζεται σε αυτό το 
άρθρο.

Η κ. Β. Ελευθερίου με καθηγητές και μέλη του Αρχιτεκτονικού Ινστιτούτου της Ιαπωνίας. 
Διακρίνονται στα αριστερά της ο Πρέσβης της Ελλάδος, κ. Λ. Καρατσώλης  και στα δεξιά της 
ο Καθ. κ. T. Hanazato.  Φωτ. J. Nagata, 2018

Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδήλωση-αφιέρωμα στον Χαράλαμπο Μπούρα. Διακρί-
νονται από αριστερά: Α’ σειρά: Β. Ελευθερίου, Α. Χωρέμη, Κ. Χατζηασλάνη, Φ. Μαλλούχου- 
Tufano. Β’ σειρά: Δ. Παντερμαλής, Μ. Κορρές. Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2018

Ο νέος ιστότοπος της ΥΣΜΑ στην σελίδα: www.ysma.gr 
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Η Διευθύντρια της ΥΣΜΑ κ. Β. Ελευθερί-
ου, με σειρά διαλέξεών της, παρουσίασε 
το έργο της Υπηρεσίας και εμβάθυνε σε 
θεωρητικά ζητήματα που αφορούν στην 
αναστήλωση αρχαίων μνημείων. Στις 
28 Φεβρουαρίου 2017 έδωσε διάλεξη στα 
αγγλικά στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς 
Εργαστηρίου για την Ακρόπολη του με-
ταπτυχιακού της Academia Adrianea, 
με θέμα «Επεμβάσεις αποκατάστασης στα 
μνημεία και τεκμηρίωση». Στο ίδιο εργα-
στήριο συμμετείχε και ο Δρ Κ. Καρανά-
σος με θέμα «Η αποκατάσταση των Προ-
πυλαίων από τη θεωρία στην πράξη. Η 
περίπτωση της επέμβασης στη ΒΔ γωνία 
και της αποκατάστασης της δυτικής πρό-
σοψης» (στα ιταλικά). Για δύο συνεχόμε-
νες χρονιές, η Διευθύντρια της ΥΣΜΑ 
συμμετείχε στο σεμινάριο που διοργανώ-
θηκε από το Πολυτεχνείο του Μπάρι, σε 
μια εδραιωμένη πλέον συνεργασία των 
συντελεστών των έργων Ακροπόλεως με 
το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Στο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε 
από 13 έως 16 Ιουνίου 2017 και από 4 
έως 8 Ιουνίου 2018, αναπτύχθηκαν γενι-
κά και ειδικά θέματα αναστήλωσης από 
την Ακρόπολη της Αθήνας και της Λίν-
δου. Στο ίδιο σεμινάριο δίδαξαν επίσης, ο 
Πρόεδρος της ΕΣΜΑ Καθ. κ. Μ. Κορρές, 
η Αν. Πρόεδρος της ΕΣΜΑ, Καθ. κ. Φ. 
Μαλλούχου-Tufano, ο αρχιτέκτων Δρ Κ. 
Καρανάσος και η Πολ. Μηχανικός κ. Α. 
Βρούβα. 

Εξάλλου, η κ. Ελευθερίου αποδεχόμενη 
σειρά προσκλήσεων παρουσίασε το πρό-
γραμμα αναστήλωσης των μνημείων της 
Ακρόπολης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι στις 6 και στις 7 Απριλίου 2017 πα-
ρουσίασε την πορεία των έργων, στην 
Πομπηία και στην Νάπολη, αντίστοιχα, 
κατόπιν επίσημης πρόσκλησης από τον 
Διευθυντή του Αρχαιολογικού Πάρκου 
της Πομπηίας, κ. Massimo Ossana. Στις 
27 Νοεμβρίου 2017 παρουσίασε το έργο 
της ΥΣΜΑ στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο 
του Μονάχου, ανταποκρινόμενη σε πρό-
σκληση του Τομέα Αρχιτεκτονικής. Την 
επόμενη χρονιά παρέθεσε δύο διαλέξεις 
στην Ιαπωνία: στις 6 Μαρτίου 2018 στον 
Τομέα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστη-
μίου ΜΙΕ και στις 7 Μαρτίου 2018 στο 
Αρχιτεκτονικό Ινστιτούτο της Ιαπωνί-

ας. Λίγο αργότερα, στις 7 Ιουνίου 2018 
παρουσίασε το έργο της Υπηρεσίας στην 
Αρχαιολογική Σχολή του Πανεπιστημίου 
της Ματέρα της Ιταλίας. 

Η κ. Ελευθερίου συμμετείχε και σε δύο 
σημαντικές δημοσιεύσεις κατά το διάστη-
μα που εξετάζεται. Από κοινού με τις κ.κ. 
Ταβουκτσή και Χριστοδουλοπούλου πα-
ρουσίασαν την εργασία «The restoration 
of the northwest corner of the Parthenon 
entablature: designing connectors of the 
architectural members» (Η αποκατάστα-
ση της βορειοδυτικής γωνίας του θριγκού 
του Παρθενώνα: σχεδιάζοντας συνδέ-
σμους για τα αρχιτεκτονικά μέλη) στο 3ο 
Διεθνές Συνέδριο για την προστασία των 
ιστορικών κατασκευών (Λισαβόνα, 12-15 
Ιουλίου 2017), τα πρακτικά του οποίου 
δημοσιεύτηκαν λίγο αργότερα. Επίσης, 
συμμετείχε σε κοινή εργασία με τους κ.κ. 
Κ. Πιτιλάκη, Σ. Καραφάγκα, Ο. Ντινούδη 
και Ι. Καλογερά με τίτλο «Seismic hazard 
analysis of the Acropolis of Athens 
and seismic analysis of the Propylaia 
colonnade» (Ανάλυση σεισμικής επικιν-
δυνότητας της Ακρόπολης των Αθηνών 
και σεισμική ανάλυση της κιονοστοιχίας 
των Προπυλαίων) που δημοσιεύτηκε στα 
Πρακτικά του 16ου Ευρωπαϊκού Συνεδρί-

ου Σεισμικής Μηχανικής (Θεσσαλονίκη, 
18 έως 21 Ιουνίου 2018). 

Η αρχιτέκτων Β. Μανιδάκη παρέθε-
σε διάλεξη στις 29 Ιανουαρίου 2018 με 
θέμα «Τα πρόσωπα των λίθων - Νεώτερη 
έρευνα για τους αποτετμημένους λίθους 
της παρθενώνειας ζωφόρου», στη Βρε-
τανική Σχολή Αθηνών. Λίγο αργότερα 
(22 Φεβρουαρίου 2018) συμμετείχε σε 
σεμινάριο στο Βρετανικό Μουσείο με 
ανακοίνωση με τίτλο «Πίσω από τα γλυ-
πτά του Παρθενώνα: ανακαλύψεις στην 
κατασκευή του δυτικού αετώματος και 
της ζωφόρου» (στα αγγλικά), ενώ στις 
4 Μαΐου 2018 συμμετείχε σε σεμινάριο 
εμβάθυνσης στην Αρχαία Αρχιτεκτονική 
με ανακοίνωση με τίτλο «Από τον σχε-
διασμό στην κατασκευή και πίσω στον 
σχεδιασμό: νέες παρατηρήσεις για τον 
Παρθενώνα» (στα αγγλικά). Ο αρχιτέκτο-
νας Δρ Κ. Καρανάσος –εκτός από τη συμ-
βολή του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
της Academia Adrianea και του Πολυτε-
χνείου του Μπάρι, που ήδη αναφέρθηκε– 
παρέθεσε διάλεξη με θέμα την αποκατά-
σταση των Προπυλαίων, στις 23 Μαρτίου 
2017, στο μεταπτυχιακό τμήμα Αποκατα-
στάσεων της Σχολής Αρχιτεκτόνων του 
Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. 

Η Προϊσταμένη του Τομέα Συντήρησης 
Δρ Ε. Αγγελακοπούλου συμμετείχε από 
κοινού με τους κ.κ. Σ. Σωτηροπούλου και 
Γ. Καραγιάννη σε εργασία που παρουσι-
άστηκε στην 9η Διεθνή Στρογγυλή Τρά-
πεζα για την πολυχρωμία στην αρχαία 
Γλυπτική και Αρχιτεκτονική (Λονδίνο, 
9 Νοεμβρίου 2018). Ο τίτλος της ανακοί-
νωσής τους ήταν «Η αρχιτεκτονι-
κή πολυχρωμία στην αθηναϊκή 
Ακρόπολη. Νέα στοιχεία από την 
πρόσφατη εφαρμογή μη κατα-
στροφικών αναλυτικών μεθόδων 
στα υπολείμματα χρώματος στον 
Παρθενώνα και τα Προπύλαια». Η 
ανακοίνωση δόθηκε στην αγγλική 
γλώσσα. 

Η Προϊσταμένη του Γραφείου 
απογραφής, τεκμηρίωσης και τα-
ξινόμησης διασπάρτων αρχιτε-
κτονικών μελών Δρ Ε. Σιουμπά- 
ρα συμμετείχε, στις 23 Φεβρου-
αρίου 2017, ως κεντρική ομιλή-
τρια, σε Διεθνές συνέδριο στο Πα-
νεπιστήμιο του Μονάχου. Τίτλος 
της ανακοίνωσής της ήταν «Die 
Erste Monumentalisierung der 
Akropolis im 6. Jh. V. Chr. Als 
die materielle Manifestation der 
neuen Polis von Athens (Η πρώτη 
μνημειοποίηση της Ακρόπολης 
τον 6ο αι.πΧ. Από τις υλικές μαρ-
τυρίες της νέας πόλης των Αθη-
νών). Το ίδιο θέμα παρουσίασε στο 
Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης 
(5 Ιουλίου 2017) και στην 36η Επι-
μορφωτική Διημερίδα του Σωμα-
τείου Διπλωματούχων Ξεναγών 
Ελλάδος (8 Φεβρουαρίου 2018). Η 
Ε. Σιουμπάρα συμμετείχε, εξάλλου, σε 
διεθνές συνέδριο που συνδιοργάνωσε 
με την Καθ. κ. Ο. Παλλαγιά στο Μουσείο 
Ακρόπολης, στις 19 Μαΐου 2017. Ο τίτλος 
της ανακοίνωσής της ήταν «Η Ακρόπολη 
μετά την Περσική καταστροφή και πριν 
το περίκλειο θαύμα» και δόθηκε στα αγ-
γλικά. Από κοινού με την κ. Ν. Μακρή 
έλαβαν μέρος στο 3ο Ελληνοτουρκικό 
Επιγραφικό Συνέδριο του ΑΠΘ, με την 
ανακοίνωση «Νέες επιγραφές από την 
Ακρόπολη και η γραφική αποκατάσταση 
του τιμητικού βάθρου του Αρρίωνα» (1 
Ιουλίου 2017). Στις 21 Φεβρουαρίου 2018 

έλαβε μέρος σε συνέδριο στο Γερμανικό 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο με ανακοίνωση 
που είχε τίτλο «Καταστροφή και οικοδό-
μηση τάξης. Επανάχρηση οικοδομικού 
υλικού στα αττικά ιερά μετά τους Περσι-
κούς Πολέμους» (στα αγγλικά). Τέλος, 
στις 23 Απριλίου 2018 συμμετείχε στο 
συνέδριο BRAU 4 στο Ναυτικό Μουσείο 

Ελλάδος, με ανακοίνωση με τίτλο «Η 
αποκατάσταση αρχαίων αρχιτεκτονικών 
μελών: η περίπτωση της πώρινης τριγλύ-
φου του Αρχαϊκού Παρθενώνα. Έρευνα, 
διαχείριση, έκθεση» (επίσης, στα αγγλι-
κά). 

Εκπαιδευτική εκδρομή
Την άνοιξη του 2018 προτάθηκε από τη 
Διευθύντρια της ΥΣΜΑ ως δράση επι-
μόρφωσης του προσωπικού μια εκπαι-
δευτική εκδρομή στην Επίδαυρο. Την 
εκδρομή, που πραγματοποιήθηκε στις 
18 Μαΐου, διοργάνωσαν με επιτυχία οι Ε. 

Καρακίτσου και Γ. Κεχαγιάς και σε αυτή 
συμμετείχαν 75 υπάλληλοι της ΥΣΜΑ. 
Στη διάρκεια της εκδρομής είχαμε την 
τιμή να ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό 
χώρο, το θέατρο και το μουσείο της Επι-
δαύρου, από τον Ομοτ. Καθ. κ. Β. Λαμπρι-
νουδάκη, ο οποίος ανέπτυξε αρχαιολογι-
κά και αναστηλωτικά ζητήματα. Επίσης, 

μας δόθηκε η δυνατότητα να συζη-
τήσουμε θέματα τεχνικών αναστή-
λωσης και υλικών συντήρησης με 
μέλη του επιστημονικού προσωπι-
κού των έργων Επιδαύρου. Αποτε-
λεί κοινή διαπίστωση ότι πρωτο-
βουλίες όπως αυτή συμβάλλουν, 
όχι μόνον στην επιμόρφωση του 
προσωπικού, αλλά και στην ενί-
σχυση των συναδελφικών δεσμών 
στα εργοτάξια της Ακρόπολης. 

Μια μεγάλη απώλεια
Ολοκληρώνοντας την ανασκόπη-
ση της διετίας θα κλείσουμε ανα-
φερόμενοι σε ένα δυσάρεστο γε-
γονός που μας συγκλόνισε: αυτό 
της απώλειας του συναδέλφου μας 
Ιάκωβου (Μάκη) Κλάδιου, που χά-
θηκε μαζί με τους γονείς του, στη 
διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς 
που έπληξε την Αττική, στις 23 
Ιουλίου 2018. Ο Μάκης εργάστηκε 
αρχικά στη Επίδαυρο και από το 
1995 στο έργο αναστήλωσης των 
Προπυλαίων. Σταδιακά εξελίχθηκε 
σε έναν επίλεκτο μαρμαροτεχνίτη 
αναλαμβάνοντας καθήκοντα που 
απαιτούσαν ιδιαίτερη δεξιοτεχνία 
και ικανότητες. Στο διάστημα από 
το 2002 έως το 2006 συμμετείχε 
στην ομάδα που κατασκεύασε τα 

ιωνικά κιονόκρανα που κοσμούν σήμερα 
την κεντρική διάβαση του μνημείου, ενώ 
από το 2016 εργαζόταν στο συνεργείο 
αναστήλωσης του Παρθενώνα. Ευχάρι-
στος και προσηνής με όλους, ευγενής, 
ευαίσθητος και με ήθος, συμμετείχε σε 
κάθε συλλογική προσπάθεια τιμώντας 
τη θέση που είχε επιλέξει στην υπηρεσία 
της προστασίας των μνημείων. 

Εύη Πετροπούλου 
Αρχαιολόγος

Γραφείο Τεκμηρίωσης

Ο Καθ. Β. Λαμπρινουδάκης ξεναγεί το προσωπικό της ΥΣΜΑ στον αρχαιολογικό χώρο της 
Επιδαύρου. Φωτ. Γ. Κεχαγιάς, 2018

Ιάκωβος Κλάδιος (1971-2018).
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