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1. Άποψη της Ακρόπολης από την Πνύκα κατά τη διάρκεια των έργων αναστήλωσης (2002).
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Η ανυπολόγιστη καλλιτεχνική και ιστορική αξία των μνημείων της Ακρόπολης 
των Αθηνών, του μοναδικού σε λαμπρότητα συνόλου που δημιούργησαν οι Έλ-
ληνες όταν έφθαναν στην κορύφωση του πολιτισμού τους τον 5ο π.Χ. αι., ανα-
γνωρίζεται από ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο. Τα αριστουργήματα αυτά της 
παγκόσμιας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, δημιούργημα της Αθηναϊκής Πολι-
τείας ως έκφραση ευλάβειας προς την Αθηνά, την προστάτιδα θεά της πόλης, οι-
κοδομήθηκαν τριάντα χρόνια μετά την πυρπόληση και τη λεηλασία του ιερού 
της κατά τους περσικούς πολέμους, όταν ο Περικλής, ένας χαρισματικός Αθη-
ναίος πολιτικός, σε μια μοναδική συγκυρία ευνοϊκών προϋποθέσεων, συνέλαβε 
το μεγαλόπνοο σχέδιο της ανασυγκρότησής του. 
Τα τέσσερα απαράμιλλης ομορφιάς οικοδομήματα που κτίστηκαν τότε στον 
βράχο της Ακρόπολης, ο Παρθενών, τα Προπύλαια, το Ερέχθειον, ο ναός της 
Αθηνάς Νίκης εξέφραζαν την καλλιτεχνική βούληση και την αξιοσύνη των πο-
λιτών μιας πόλης που είχε κατακτήσει όχι μόνο την ηγεμονία της Ελλάδας αλλά 
και τα πρωτεία στον πολιτισμό όλης της αρχαιότητας. Κατασκευασμένα εξ ολο-
κλήρου από λευκό μάρμαρο, με τον ευφυή σχεδιασμό τους, τον πλούτο και την 
αρτιότητα των μορφών και την απαράμιλλη τελειότητα της κατασκευής τους, τα 
μνημεία αυτά έγιναν αντικείμενο μεγάλου θαυμασμού ήδη από την αρχαιότητα 
και επηρέασαν βαθύτατα τα μεταγενέστερα αρχιτεκτονικά μνημεία. 
Μάρτυρες ενός πολιτισμού που επηρέασε βαθιά τον σημερινό, τα κτήρια αυτά 
καθιστούν την επίσκεψη στην Ακρόπολη προσκύνημα σε ότι ωραιότερο και τε-
λειότερο μας άφησε ο κόσμος της αρχαιότητας, παρά τις περιπέτειες, τις καταστρο-
φές και την αναπόδραστη φθορά του χρόνου, που γνώρισαν με το πέρασμα εί-
κοσι πέντε αιώνων. Για τον λόγο αυτό πρέπει ως ιστορικές μαρτυρίες να διατη-
ρηθούν και να παραδοθούν στις επόμενες γενιές στην καλύτερη δυνατή κατά-
σταση. Πρέπει επίσης να προβάλλουν τις καλλιτεχνικές τους αξίες και να κάνουν 
κατανοητή την αρχιτεκτονική τους μορφή και λειτουργία. 

Ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης των Αθηνών, φυσικό ορόσημο της αθηναϊκής 
τοπογραφίας, μέσα από τις διαρκείς μεταμορφώσεις του (χώρος κατοίκησης, ιερό, 
φρούριο κ.ά.), άμεσα συνδεδεμένες με τον καίριο ρόλο του στην ιστορική δια-
δρομή των Αθηνών, αποτελεί σημείο αναφοράς της ελληνικής ιστορίας και σύμ-
βολο του νέου ελληνισμού. Μέχρι τον 4ο αι. μ. Χ. παρέμεινε ένα δραστήριο ιερό. 
Με την επικράτηση του Χριστιανισμού, εκκλησίες διαμορφώθηκαν στο εσωτε-
ρικό των μνημείων του (Παρθενώνα, Ερεχθείου και Προπυλαίων) προκειμέ-
νου να φιλοξενηθεί η νέα λατρεία. Σημαντικές μετατροπές αλλά και καταστρο-
φές γνώρισαν τα μνημεία του και κατά την εποχή της κυριαρχίας των Λατίνων 
(1205-1458) και των Τούρκων (1458-1833). Μετά την απελευθέρωση της Ελ-
λάδας από την τουρκική κατοχή και την ίδρυση του ελληνικού κράτους (1833) ο 
Ιερός Βράχος της Ακρόπολης αναδεικνύεται στο κατ’ εξοχήν εθνικό μνημείο και 
η αναστήλωση των μνημείων του γίνεται εθνικός στόχος υψίστης σημασίας. 

Εισαγωγή

YSMA WORKS_Olga new greek.indd   5 11/1/10   1:56:06 PM



6

Μετά τις πρώτες εκκαθαριστικές επεμβάσεις, που 
αποσκοπούν στην απομάκρυνση των καταλοίπων 
της ύστερης αρχαιότητας και του μεσαίωνα και στην 
ανάδειξη των μνημείων της κλασικής περιόδου, 
ξεκινούν στην Ακρόπολη περιορισμένης έκτασης 
ανασκαφές και αναστηλώσεις των μνημείων, που 
εκτελούνται με εμπειρικό τρόπο, αλλά με ανυπέρ-
βλητο ενθουσιασμό. Η περίοδος από το τέλος του 
19ου αι. έως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χα-
ρακτηρίζεται από την εκτέλεση σαρωτικών ανασκα-
φών στον Ιερό Βράχο (1885-1890) και την υλο-
ποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος υπό τη διεύ-
θυνση του πολιτικού μηχανικού Νικόλαου Μπα-
λάνου, που περιλαμβάνει αναστηλωτικές επεμβά-
σεις μεγάλης κλίμακας στα μνημεία, οι οποίες είχαν 
σκοπό την κατά το δυνατόν αποκατάσταση της μορ-
φής που είχαν στους κλασικούς χρόνους. Οι επεμβά-
σεις αυτές που διήρκεσαν περίπου 40 χρόνια έδω-
σαν στα μνημεία τη μορφή με την οποία είναι σή-
μερα γνωστά σε όλο τον κόσμο (Παρθενών 1898-
1902 και 1923-1930, Ερέχθειον 1902-1909, Προ-
πύλαια 1909-1917, ναός Αθηνάς Νίκης 1935-
1940). Η επέμβαση αυτή, θα μπορούσε να θεωρη-
θεί επιτυχής καθώς διατήρησε την εικόνα τους ως 
ερειπίων, χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό αρ-
χαίο υλικό, με λίγες προσθήκες νέου. Από τεχνική 
άποψη όμως οι αναστηλώσεις του Μπαλάνου ήταν 
καταστροφικές. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 
της εποχής του με ακατάλληλο τρόπο (χρήση κοινού 
σιδήρου για τη σύνδεση θραυσμένων αρχιτεκτονι-
κών μελών ή την ενίσχυση της αντοχής τους) καθώς 

και διάσπαρτα αρχαία θραύσματα ως κοινό οικοδο-
μικό υλικό, προκάλεσαν μεγάλες φθορές στα μνη-
μεία. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού 
είχαν επισημανθεί τα σημαντικά δομικά προβλή-
ματα που είχαν δημιουργήσει στα μνημεία οι παλαι-
ότερες αναστηλώσεις, μια συνολική επέμβαση στα 
μνημεία της αθηναϊκής Ακρόπολης βασιζόμενη σε 
σαφές θεωρητικό υπόβαθρο και υψηλά επιστημο-
νικά κριτήρια πρόβαλε ως επιτακτική ανάγκη.

Οι παλαιότερες αναστηλωτικές επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης
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Η σύσταση της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνη-
μείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) το 1975 εγκαινίασε 
μια νέα εποχή στην προσέγγιση της αποκατάστα-
σης των μνημείων της Ακρόπολης, στην οποία κυ-
ριάρχησε η αντίληψη, ότι η αντιμετώπιση των σύν-
θετων θεμάτων της αποκατάστασης των μνημείων 
απαιτεί τη συνεργασία πολλών επιστημονικών ει-
δικοτήτων: αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, πολιτικών 
μηχανικών και χημικών μηχανικών. Εφαρμόστηκε 
έτσι με τον πληρέστερο τρόπο η απαίτηση για διε-
πιστημονική αντιμετώπιση της αποκατάστασης των 
μνημείων όπως διατυπώνεται στον «Χάρτη της Βε-
νετίας», το διεθνώς αποδεκτό θεωρητικό πλαίσιο 
αρχών που διέπουν τις επεμβάσεις σε αρχαία και 
ιστορικά αρχιτεκτονικά μνημεία. 
Αυτή η πρότυπη για τα ελληνικά δεδομένα διεπι-
στημονική επιτροπή ειδικών ανέλαβε τότε να με-
λετήσει τα σοβαρά δομικά προβλήματα καθώς και 
τα προβλήματα της διάβρωσης της επιφάνειας των 
μνημείων και στη συνέχεια να κατευθύνει επεμβά-
σεις σωστικού χαρακτήρα σε αυτά, αφού πρωτεύων 
στόχος ήταν η απομάκρυνση από τα μνημεία των 
οξειδωμένων σιδερένιων οπλισμών των παλαιότε-
ρων επεμβάσεων και η αντιμετώπιση της αλλοίω-
σης της επιφάνειάς τους από την ατμοσφαιρική ρύ-
πανση. Με την πρόοδο των εργασιών εξελίχθηκαν 
σε ευρύτερα αναστηλωτικά και έργα αποκατάστα-
σης, με στόχο την επανένταξη στα μνημεία του δι-
άσπαρτου επάνω στον βράχο αρχαίου υλικού που 
είχε αναγνωριστεί και τη διόρθωση των λαθών των 
προηγούμενων επεμβάσεων σε ότι αφορά στη θέση 

των αρχιτεκτονικών μελών. Η ανάκτηση με τον 
τρόπο αυτό μέρους της δομικής αυθεντικότητας και 
της αυθεντικής μορφής των μνημείων, είχε σκοπό 
να αναδείξει τις εγγενείς αρχιτεκτονικές, αισθητικές 
και περιβαλλοντικές αξίες τους και παράλληλα να 
αυξήσει τη δυνατότητα κατανόησής τους από τους 
επισκέπτες. 
Μέχρι το 2000 είχαν ολοκληρωθεί η στερέωση των 
βράχων της ανατολικής και της νότιας κλιτύος του 
λόφου της Ακρόπολης (1980-1993) και η αποκα-
τάσταση του Ερεχθείου (1979-1987) καθώς και η 
αποκατάσταση της ανατολικής όψης του Παρθε-

νώνα, η αποκατάσταση του ετοιμόρροπου 5ου κίονα 
της νότιας κιονοστοιχίας του ίδιου μνημείου καθώς 
και η αποκατάσταση τμήματος του θριγκού της ανα-
τολικής κιονοστοιχίας των Προπυλαίων και τμή-
ματος του νοτίου τοίχου του κεντρικού κτηρίου του 
ίδιου μνημείου. Επίσης το 1993 μεταφέρθηκαν στο 
Μουσείο της Ακρόπολης για λόγους προστασίας οι 
λίθοι της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα και το 
1998 οι λίθοι της ζωφόρου του ναοόυ της Αθηνάς 
Νίκης.
Από το 2000, με την ίδρυση της Υπηρεσίας Συντή-
ρησης των Μνημείων της Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) του 

Οι σύγχρονες αναστηλωτικές επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης

2. Το Ερέχθειο μετά την αναστήλωσή του. Άποψη από τα νότια.  
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Υπουργείου Πολιτισμού, μια νέα φάση αναστηλω-
τικών επεμβάσεων αρχίζει στην Ακρόπολη. Το με-
γάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε τότε 
με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το Ελληνικό κράτος, περιέλαβε επεμβάσεις ταυτό-
χρονα στον Παρθενώνα (πρόναος, οπισθόναος, 
βόρεια πλευρά), τα Προπύλαια (οροφές κεντρι-
κού κτηρίου, βόρειος τοίχος και ανατολική κιονο-
στοιχία), την αποκατάσταση του ναού της Αθηνάς 
Νίκης. Επίσης, στη συντήρηση της επιφάνειας των 
ανωτέρω μνημείων όπως και του Ερεχθείου, τη στε-
ρέωση και τον καθαρισμό της δυτικής ζωφόρου του 
Παρθενώνα, εργασίες καταγραφής και ταξινόμησης 
των διασπάρτων μελών, καθώς και εργασίες στερέ-
ωσης και συντήρησης των περιμετρικών τειχών της 
Ακρόπολης.

4

3

3. Ο Παρθενών μετά την αποκατάσταση της ανατολικής του πλευράς.

4. Επέμβαση στον 5ο κίονα της νότιας κιονοστοιχίας του Παρθενώνα. 
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5. Άποψη της Ακρόπολης από το Λυκαβηττό κατά τη διάρκεια των αναστηλωτικών έργων (2004). 
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Οι επεμβάσεις στην Ακρόπολη εμφορούνται από το 
πνεύμα του «Χάρτη της Βενετίας», καθώς και από 
τις πρόσθετες αρχές που διαμορφώθηκαν από το 
1975 για τα μνημεία της αρχαίας ελληνικής αρχι-
τεκτονικής και απορρέουν από το σύστημα δόμησης 
των μνημείων της κλασικής περιόδου : Την αρχή 
της αναστρεψιμότητας των επεμβάσεων, δηλαδή τη 
δυνατότητα επαναφοράς του μνημείου στην κατά-
σταση που βρισκόταν πριν από τις επεμβάσεις, τον 
σεβασμό του αυθεντικού υλικού, τον σεβασμό του 
αρχαίου δομικού συστήματος, τη διατήρηση της δο-
μικής αυτοτέλειας των αρχιτεκτονικών μελών και 
της αρχικής στατικής τους λειτουργίας. Επίσης τον 
περιορισμό των επεμβάσεων στις απολύτως απα-
ραίτητες, την πλήρη διαφάνεια και τη σχολαστική 
τεκμηρίωση κατά την εκτέλεση των εργασιών, κα-
θώς και την παρουσίαση των έργων στο επιστημο-
νικό αλλά και το ευρύ κοινό με κάθε τρόπο. 
Κύρια χαρακτηριστικά των έργων που πραγματο-
ποιούνται στην Ακρόπολη είναι η συνεχής έρευνα 
που τα συνοδεύει από την έναρξή τους σε όλες τις 
φάσεις των εργασιών και οι ειδικές μελέτες που εκ-
πονούνται πριν από κάθε επέμβαση. Η εφαρμογή 
της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας στις αρχικές με-
λέτες των επεμβάσεων, στην οργάνωση των εργοτα-
ξίων, στην εκτέλεση των έργων και στη συστηματική 
τεκμηρίωσή τους. Η χρήση των παραδοσιακών τε-
χνικών και υλικών σε συνδυασμό με σύγχρονες με-
θόδους και υλικά συμβατά με αυτά που χρησιμοποι-
ήθηκαν κατά την κατασκευή των μνημείων. 
Στις αναστηλωτικές επεμβάσεις της Ακρόπολης τα 

τμήματα των μνημείων που είχαν αναστηλωθεί 
στο παρελθόν –αλλά, μερικές φορές και μη ανα-
στηλωμένα παλαιότερα τμήματα που παρουσιά-
ζουν τα ίδια φαινόμενα φθοράς και κατακερματι-
σμού– αποσυναρμολογούνται, εργασία που διευκο-
λύνεται από το αρθρωτό σύστημα δομής των κλασι-
κών μνημείων. Τα αποξηλωμένα μέλη συντηρού-
νται στο έδαφος. Απομακρύνονται τα οξειδωμένα 
μεταλλικά στοιχεία και τα τσιμεντοκονιάματα των 
προηγούμενων αναστηλώσεων. Τα θραύσματα των 
αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών επανασυνδέονται. 
Για τη συγκόλληση τους χρησιμοποιούνται ράβδοι 
τιτανίου και ανόργανη κονία. Με συνδετήρια στοι-
χεία από τιτάνιο αντικαθίστανται και τα οξειδωμένα 
αρχαία ή νεώτερα μεταλλικά συνδετήρια στοιχεία 
μεταξύ των αρχιτεκτονικών μελών. Όπου κρίνεται 
απαραίτητο, τα ελλείποντα τμήματα των μελών συ-
μπληρώνονται με νέο πεντελικό μάρμαρο, προκει-
μένου να αποκατασταθεί η αρχική μορφική και η 
δομική τους αυτοτέλεια. Τα νέα συμπληρώματα λα-
ξεύονται με τη χρήση σημειοθέτη ή με ηλεκτρικό 
παντογράφο, έτσι ώστε να ακολουθούν επακρι-
βώς τη θραυσιγενή επιφάνεια του αρχαίου μέλους 
το οποίο συμπληρώνουν, και συγκολλούνται με τα 
αρχαία τμήματα με ράβδους τιτανίου. Οι εξωτερι-
κές επιφάνειες των συμπληρωμάτων και των μελών 
από νέο μάρμαρο λαξεύονται στο χέρι αναπαριστώ-
ντας πιστά την αρχαία μορφή και διακόσμηση κάθε 
μέλους. Στις αναστηλωτικές επεμβάσεις επιχειρεί-
ται η αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών μελών 
στις αρχικές τους διαστάσεις, καθώς και η διασφά-

λιση της λειτουργίας του οικοδομικού ιστού, σύμ-
φωνα με τις οικοδομικές αρχές που εφαρμόζονταν 
στην αρχαιότητα. Μετά την αποκατάστασή τους, τα 
μέλη τοποθετούνται στις θέσεις που κατείχαν στην 
αρχαιότητα ή σε ομόλογες με αυτές, και συνδέονται 
με ελάσματα από τιτάνιο διαμορφωμένα σε συνδέ-
σμους και γόμφους, οι οποίοι στερεώνονται στις αρ-
χαίες εντορμίες με ανόργανη κονία κατ’ αντιστοιχία 
με την αρχαία συνδεσμολογία. Κατά την ανατοπο-
θέτηση των μελών επιδιώκεται η τέλεια επαφή τους, 
συνθήκη απαράβατη, που διασφαλίζει την υψηλή 
ποιότητα της σύγχρονης επέμβασης.

Αρχές και μεθοδολογία των επεμβάσεων

6
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6. Αποξήλωση θραυσμένου λίθου επιστυλίου της βόρειας πλευράς του 
Παρθενώνα.   

7. Αφαίρεση σιδηρών οπλισμών από δοκούς των Προπυλαίων.  

8. Ανατοποθέτηση επιστυλίου της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα. 

Παράλληλα με τις εργασίες δομικής αποκατάστασης 
εκτελούνται και εργασίες συντήρησης που αντιμετω-
πίζουν τις φθορές που παρουσιάζονται στην επιφά-
νεια του μαρμάρου των μνημείων από τη δράση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, από βιολογικούς και φυ-
σικοχημικούς παράγοντες και από τις ανθρώπινες 
επεμβάσεις. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν στε-
ρέωση αποσαθρωμένων επιφανειών, συγκόλληση 
θραυσμάτων, πλήρωση ρωγμών και κενών με ενέ-
σιμα κονιάματα, καθαρισμό από τις μαύρες κρού-
στες και εφαρμογή τεχνητής πάτινας σε συμπλη-
ρώματα από νέο μάρμαρο. Οι μέθοδοι και τα υλικά 
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που εφαρμόζονται, έχουν βασιστεί στη διεθνή βιβλι-
ογραφία, την εμπειρία του εργοταξίου και τις πρω-
τότυπες ερευνητικές εργασίες που εκπονήθηκαν 
στο παρελθόν για το πεντελικό μάρμαρο και είναι 
αναστρέψιμα, με αποδεδειγμένη συμπεριφορά στον 
χρόνο. Τέλος, για την αποφυγή περαιτέρω φθοράς, 
τα αρχιτεκτονικά γλυπτά μεταφέρονται στο Μου-
σείο της Ακρόπολης και αντικαθίστανται πάνω στα 
μνημεία με πιστά αντίγραφα από τεχνητό λίθο.
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9. Προσαρμογή συμπληρώματος από νέο μάρμαρο σε κιονόκρανο της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα.  

10. Τελική κατεργασία ράβδωσης σε συμπλήρωμα σπονδύλου της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα. 

11. Κατεργασία σταγόνων σε συμπλήρωμα γείσου από νέο μάρμαρο της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα. 
13α-β. Κιονόκρανο της ανατολικής πρόστασης του Ερεχθείου. Η κατάσταση της επιφάνειας πριν και μετά 
τις επεμβάσεις συντήρησης.  

12 Τοποθέτηση συνδέσμου διπλού ταυ από τιτάνιο για τη σύνδεση δύο επιστυλίων της βόρειας πλευράς 
του Παρθενώνα.
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Το Ερέχθειον, το μνημείο-κιβωτός των πανάρ-
χαιων αθηναϊκών παραδόσεων, κτισμένο μεταξύ 
των ετών 421 και 406 π.Χ., είναι ένα πρόστυλο ιω-
νικό κτήριο. Το ιδιότυπο σχέδιό του, τελείως πρω-
τότυπο για ελληνικό ναό, επιβλήθηκε από την προ-
σπάθεια συστέγασης πολλών χώρων λατρείας : του 
οίκου του λατρευτικού ξοάνου της Αθηνάς Πολι-
άδος που τιμούσαν κατά την εορτή των Παναθη-
ναίων στο ανατολικό τμήμα και των ιερών ηρώων-
πανάρχαιων οικιστών των Αθηνών και χθόνιων 
θεοτήτων –με κυριότερο τον Ποσειδώνα– στο τρι-
μερές δυτικό διαμέρισμα. Στο δυτικό τμήμα της νό-
τιας πλευράς του διαμορφώνεται η περίφημη πρό-
σταση των Καρυατίδων, όπως έχει ονομαστεί από 
τις κόρες-στηρίγματα της οροφής της. Η είσοδος στο 
δυτικό διαμέρισμα από τα βόρεια διαμορφώνεται με 
ένα πρόπυλο με λαμπρή φατνωματική οροφή και 
μεγαλοπρεπή θύρα. Τον 1ο αι.π.Χ. το κτήριο υπέ-
στη εκτεταμένη επισκευή και μερικές μικρής κλί-
μακας τροποποιήσεις. Κατά την παλαιοχριστιανική 
εποχή μετατράπηκε σε εκκλησία, κατά τη φραγκο-
κρατία σε επισκοπικό παλάτι και κατά την Τουρκο-
κρατία σε κατοικία. Ο Έλγιν του απέσπασε τον βό-
ρειο κίονα της ανατολικής πρόστασης και μια από 
τις Καρυάτιδες. Σοβαρές καταστροφές υπέστη το 
μνημείο κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστα-
σης. Οι μεγάλης κλίμακας αναστηλώσεις της περιό-
δου 1837-1846 και 1902-1909 του έδωσαν τη ση-
μερινή του μορφή. 
Η αποκατάσταση του Ερεχθείου, η πρώτη επέμ-
βαση που πραγματοποιήθηκε στην Ακρόπολη υπό 

την επιστημονική ευθύνη της Επιτροπής Συντηρή-
σεως Μνημείων Ακροπόλεως την περίοδο 1979-
1987, αποσκοπούσε στην άρση των αστοχιών των 
παλαιότερων αναστηλωτικών επεμβάσεων. Τα τμή-
ματα του μνημείου που είχαν αναστηλωθεί στο πα-
ρελθόν, αλλά και άλλα που παρουσίαζαν σοβαρά 
δομικά προβλήματα, αποσυναρμολογήθηκαν, τα 
αρχιτεκτονικά μέλη συντηρήθηκαν στο έδαφος και 

ανατοποθετήθηκαν στο μνημείο. Οι Καρυάτιδες με-
ταφέρθηκαν στο Μουσείο για λόγους προστασίας 
και αντικαταστάθηκαν με ακριβή χυτά αντίγραφα 
από τεχνητό λίθο. Στη συνέχεια, αποσυναρμολογή-
θηκαν το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου, του νότιου 
και του δυτικού τοίχου και οι οροφές της βόρειας και 
της νότιας πρόστασης και πραγματοποιήθηκε η δο-
μική αποκατάσταση των μελών τους με χρήση οπλι-

Το έργο αποκατάστασης του Ερεχθείου

14

YSMA WORKS_Olga new greek.indd   14 11/1/10   1:56:18 PM



15

14. Ερέχθειον. Η βόρεια πρόσταση μετά την αναστήλωσή της. Άπο- 
ψη από τα βορειοδυτικά.

15. Το Ερέχθειον μετά την αναστήλωσή του. Άποψη από τα νοτι-
οανατολικά.

16. Ερέχθειον. Η ανατολική πρόσταση μετά την αναστήλωσή της. 
Άποψη από τα ανατολικά.

σμών από τιτάνιο. Μετά από συστηματική διερεύ-
νηση, λίθοι του βόρειου και του νότιου τοίχου που 
είχαν τοποθετηθεί κατά την προηγούμενη αναστή-
λωση σε εσφαλμένες θέσεις, επέστρεψαν στην αυθε-
ντική τους θέση, με αποτέλεσμα οι πλευρικοί τοίχοι 
του μνημείου να ανακτήσουν σε σημαντικό βαθμό 
την αυθεντική τους δομή και τις αυθεντικές κατα-
σκευαστικές τους κλίσεις. Λίθοι από νέο μάρμαρο 
συμπλήρωσαν τον βόρειο και τον νότιο τοίχο. Για 
την ενίσχυση της στατικής επάρκειας ολόκληρου 
του μνημείου αλλά και για λόγους αποκατάστασης 
της μορφής του, αποκαταστάθηκε επίσης η βορει-
οανατολική γωνία του. Ο πρώτος από βορρά κίο-
νας της ανατολικής πρόστασης που είχε διαρπαγεί 
μαζί με μία από τις αυθεντικές Καρυάτιδες από τον 
λόρδο Έλγιν και βρίσκονται σήμερα στο Βρετανικό 
Μουσείο, αντικαταστάθηκε από χυτό αντίγραφο 
κατασκευασμένο από τεχνητό λίθο. Το έργο απο-
κατάστασης του Ερεχθείου εκτός από την άρση των 
αστοχιών της προηγούμενης επέμβασης, αύξησε τη 
στατική του επάρκεια του μνημείου και βελτίωσε 
την αναγνωσιμότητά του.

15
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Ο Παρθενών, ο λαμπρότερος ναός που αφιέρω-
σαν οι Αθηναίοι στην πολεμική προστάτιδα θεά της 
πόλης Αθηνά (447-432 π.Χ.), έργο που αποδίδε-
ται στους αρχιτέκτονες Ικτίνο και Καλλικράτη και 
τον γλύπτη Φειδία, το κορυφαίο επίτευγμα της αρ-
χαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής και 
ένα από τα τελειότερα δημιουργήματα του ανθρώ-
πινου πνεύματος, είναι ένας περίπτερος ναός δωρι-
κού ρυθμού, με αμφιπρόστυλο σηκό με δύο εσωτε-
ρικούς χώρους και πολλά ιωνικά στοιχεία, από τα 
οποία το σημαντικότερο είναι η ιωνική ζωφόρος. 
 Το κτήριο, αφού παρέμεινε άθικτο για αιώνες υπέ-
στη σοβαρότατες ζημίες από πυρκαγιά στα ύστερα 
ρωμαϊκά χρόνια και επισκευάστηκε τον 4ο αι. μ.Χ. 
Λίγο αργότερα, ο ναός υπέστη μετασκευές προκειμέ-
νου να λειτουργήσει ως χριστιανική εκκλησία, ενώ 
το 1460, μετά την κατάληψη των Αθηνών από τους 
Τούρκους μετατράπηκε σε τζαμί. Η μεγαλύτερη κα-
ταστροφή στην ιστορία του μνημείου προκλήθηκε το 
1687, όταν βομβαρδίσηκε κατά την πολιορκία της 
Ακρόπολης από τους Ενετούς. Η ανατίναξη της πυ-
ρίτιδας που είχαν αποθηκεύσει οι Τούρκοι στο εσω-
τερικό του μνημείου, προκάλεσε κατάρρευση εκτε-
νών τμημάτων του και το μετέτρεψε σε ερείπιο. Κατά 
τις αρχές του 18ου αιώνα έγινε συστηματική απομά-
κρυνση των γλυπτών του ναού από τον λόρδο Έλγιν.
Οι πρώτες προσπάθειες εξυγίανσης του μνημείου με 
την απομάκρυνση των κτηριακών προσθηκών και 
καταλοίπων των μεσαιωνικών και νεώτερων χρό-
νων ξεκινούν με την ίδρυση του ανεξάρτητου Ελλη-
νικού κράτους το 1833, όταν ο Παρθενώνας αποκτά 

Το έργο αποκατάστασης του Παρθενώνα
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τον χαρακτήρα εθνικού συμβόλου. Οι αναστηλώσεις 
από τον Μπαλάνο κατά τα έτη 1896-1902 και 1923-
1933 που προσέδωσαν στο μνημείο τη σημερινή του 
μορφή αποτελούν σημαντικό σταθμό στη νεώτερη 
ιστορία του. Ωστόσο η χρήση σιδερένιων ενισχύσεων 
για την αποκατάσταση της αντοχής των ρηγματωμέ-
νων αρχιτεκτονικών μελών χωρίς επαρκή προστα-
σία και η συνακόλουθη οξείδωσή τους δημιούργησε 
σοβαρά στατικά προβλήματα που οδήγησαν στην 
απόφαση για την νέα επέμβαση στο μνημείο κατά τη 
δεκαετία του 1980. Η νέα αναστηλωτική επέμβαση 

στον Παρθενώνα, χωρισμένη σε 12 υποπρογράμ-
ματα, ξεκίνησε το 1983. Είχε κυρίως σωστικό χαρα-
κτήρα και επικεντρώθηκε στις περιοχές που αναστη-
λώθηκαν κατά τις παλαιότερες επεμβάσεις. 
Το πρόγραμμα αποκατάστασης της ανατολικής 
όψης του Παρθενώνα (1984-1991), αρχικά προ-
έβλεπε την καθαίρεση των επιστυλίων, του θρι-
γκού και του αετώματος των δύο γωνιών, επεκτά-
θηκε όμως και στη μεσαία περιοχή, προκειμένου να 
αντικατασταθούν όλες οι μετόπες με αντίγραφα και 
να επισκευασθεί το άνω τμήμα του 7ου κίονα. Απο-

17. Ο Παρθενών πριν από την αποκατάσταση της βόρειας πλευράς. 
Άποψη από τα βορειοδυτικά (1990). 

18. Ο Παρθενών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατά-
στασης της βόρειας πλευράς. Άποψη από τα βορειοδυτικά (2010).

19. Παρθενών. Ανατοποθέτηση των σπονδύλων των κιόνων του 
προνάου. 

20. Παρθενών. Άποψη της ανατολικής πρόστασης μετά την ολο-
κλήρωση της αποκατάστασής της. Άποψη από τα νοτιοανατολικά.

2019

καταστάθηκε έτσι η ακριβής γεωμετρική μορφή της 
πρόσοψης του Παρθενώνα που είχε διαταραχθεί 
στο παρελθόν από την ανατίναξη του 1687 και ορι-
σμένους μεγάλους σεισμούς.
 Στη νότια πλευρά του μνημείου έγινε η απο-
κατάσταση του ετοιμόρροπου 5ου από ανατολικά 
κίονα (1993) της νότιας κιονοστοιχίας με αποσυ-
ναρμολόγηση του θριγκού και ολόσωμη μεταφορά 
του κορμού του από το 2ο σπόνδυλο και άνω, προ-
κειμένου να συμπληρωθεί ο κατώτερος σπόνδυλος 
και να επανέλθει σε ευσταθή κατάσταση. Η επέμ-

YSMA WORKS_Olga new greek.indd   17 11/1/10   1:56:27 PM



18

21

22

βαση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση αυτοσχέδιου 
μηχανισμού περίσφιξης και μεταφοράς.
Από το 2001-2010 τρία νέα προγράμματα πραγμα-
τοποιήθηκαν στον Παρθενώνα: Η αποκατάσταση του 
προνάου και του οπισθονάου που ολοκληρώθηκαν 
το 2004 και η αποκατάσταση της βόρειας πλευράς 
που ολοκληρώθηκε το 2010. 
Το έργο της αποκατάστασης του προνάου δεν είχε 
τόσο χαρακτήρα σωστικής επέμβασης, αλλά στόχευε 
στην αποκατάσταση της μορφής της ανατολικής 
πρόστασης του κλασικού Παρθενώνα, όπως τεκ-
μηριώθηκε ύστερα από ενδελεχή έρευνα και ταύ-
τιση σημαντικού αριθμού διάσπαρτων θραυσμά-
των αρχαίων μελών. Η εσωτερική εξάστυλη κιονο-
στοιχία της ανατολικής πλευράς είχε υποστεί σοβα-
ρές βλάβες από πυρκαγιά τον 3ο αιώνα μ.Χ., οι αρ-
χικές επιφάνειες των κιόνων στη δυτική όψη τους 
είχαν πλήρως καταστραφεί, ενώ κατά την έκρηξη 

21. Κατεργασία άνω έδρας νέου συμπληρώματος σε σπόνδυλο του 
προνάου του Παρθενώνα.

22. Κατεργασία συμπληρώματος κιονοκράνου κίονα του προνάου 
του Παρθενώνα.

23. Συγκολλήσεις θραυσμάτων επιστυλίου του οπισθονάου του 
Παρθενώνα. 

24. Παρθενών. Οπισθόναος. Συγκολλήσεις θραυσμάτων σε κιο-
νόκρανο.

25. Παρθενών. Οπισθόναος. Άποψη της δυτικής ζωφόρου κατά τις 
εργασίες αποξήλωσής της. 

26. Παρθενών. Οπισθόναος. Τοποθέτηση αντιγράφου δυτικής ζω-
φόρου στο μνημείο.

από τον βομβαρδισμό του Μοροζίνι είχαν καταρ-
ρεύσει σχεδόν όλοι οι κίονες της πρόστασης. Πριν 
από την έναρξη του προγράμματος αποσυναρμολο-
γήθηκαν μέλη της κιονοστοιχίας που είτε είχαν ανα-
στηλωθεί από τον Μπαλάνο, είτε παρουσίαζαν δο-
μικά προβλήματα, ώστε να γίνει η αποκατάστασή 
τους. Η έρευνα των διασπάρτων αρχαίων λίθων 
στον ευρύτερο χώρο, οδήγησε στη δημιουργία πρό-
σθετων αρχιτεκτονικών μελών (σπονδύλων, κιο-
νοκράνων και επιστυλίων) που εντάχθηκαν στο 
μνημείο μαζί με τα μέλη που αποσυναρμολογήθη-
καν, μετά την αποκατάστασή τους. Η αποκατάσταση 
των έξι κιόνων του προνάου με συμπληρώσεις των 
σπονδύλων από νέο μάρμαρο περιέλαβε την πλήρη 
αναστήλωση των τριών πρώτων από βορρά κιόνων 
και τη μερική των τριών άλλων. Στο μνημείο εντά-
χθηκαν επίσης εκτός από τους σπονδύλους των κι-
όνων και τα αρχαία επιστύλια των δύο πρώτων από 
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βορρά μετακιονίων διαστημάτων. Στη θέση των αρ-
χαίων ξύλινων εμπολίων και πόλων τοποθετήθη-
καν ισοδύναμα σε αντοχή στοιχεία από τιτάνιο. 
Το έργο αποκατάστασης του οπισθονάου αφο-
ρούσε στην αποκατάσταση της δυτικής εξάστυλης 
πρόστασης του σηκού του Παρθενώνα, όπου σω-
ζόταν ολόκληρη η δυτική πλευρά της ζωφόρου. Η 
περιοχή αυτή, παρ’ όλο που δεν είχε υποστεί εκτε-
ταμένες καταρρεύσεις, παρουσίασε σοβαρές δομι-
κές βλάβες και φθορές. Οι επεμβάσεις Μπαλάνου 
(1895-1902) αφορούσαν σε εκτεταμένες αντικατα-
στάσεις και συμπληρώσεις αρχιτεκτονικών μελών 
και στην αναστήλωση της βορειοδυτικής γωνίας του 
θριγκού. Κατά την πρώτη φάση των εργασιών 
αποκατάστασης του οπισθονάου (1992-93) το σω-
ζόμενο τμήμα της ζωφόρου από το μνημείο μετα-
φέρθηκε για λόγους προστασίας στο Μουσείο της 
Ακρόπολης. Επίσης, προκειμένου να αποφευχθεί 

27
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η αποσυναρμολόγηση των αδιατάρακτων από την 
αρχαιότητα κιόνων, πραγματοποιήθηκε στερέωσή 
τους με ειδικά ενέματα. Η δεύτερη φάση του προ-
γράμματος (2001-2004), περιέλαβε την αποσυναρ-
μολόγηση και δομική αποκατάσταση των σωζομέ-
νων μελών του θριγκού της δυτικής πρόστασης, δύο 
κιονοκράνων και δύο ανώτερων σπονδύλων. Τέσ-
σερα κιονόκρανα συντηρήθηκαν επίσης με ενέματα 
επιτόπου. Για να διασφαλιστεί πιθανή μελλοντική 
αντικατάσταση ορισμένων αντιγράφων της ζωφό-
ρου, χωρίς να απαιτηθεί η αποξήλωση των υπερ-
κείμενων στρώσεων, τη θέση των λίθων της ζωφό-
ρου που είχαν απομακρυνθεί από το μνημείο, κατέ-
λαβαν αντίγραφα της πρόσοψής τους με τον γλυπτό 
διάκοσμο από τεχνητό λίθο, τα οποία αγκυρώθη-
καν σε μαρμάρινους λίθους που κατέλαβαν το πίσω 
τμήμα των αρχικών ενιαίων λίθων. 
Η σοβαρότερη επέμβαση στη βόρεια πλευρά του 

29

27. Παρθενών. Οπισθόναος. Άποψη από τα βορειοδυτικά μετά την 
ολοκλήρωση της αποκατάστασής του. 

28. Παρθενών. Οπισθόναος. Άποψη των αντιγράφων της δυτικής 
ζωφόρου μετά την τοποθέτησή τους στο μνημείο από τα δυτικά.

29. Παρθενών. Η βόρεια πλευρά πριν από την αποκατάστασή της. 
Άποψη από τα βορειοανατολικά.

30. Παρθενών. Η βόρεια πλευρά μετά την αποκατάστασή της. Άπο- 
ψη από τα βορειοανατολικά.
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Παρθενώνα, όπου η έκρηξη του 1687 είχε προκα-
λέσει την κατάρρευση στη μεσαία περιοχή της κι-
ονοστοιχίας οκτώ κίονων με τον αντίστοιχο υπερ-
κείμενο θριγκό, είχε πραγματοποιηθεί κατά τα έτη 
1922-1931 υπό τον Μπαλάνο, με πλήρη αναστή-
λωση της κιονοστοιχίας και μερική αναστήλωση του 
θριγκού. Τα σοβαρά δομικά προβλήματα της ανα-
στήλωσης αυτής (σιδερένιες ενισχύσεις, συμπληρώ-
σεις με τσιμέντο), έκαναν τη νέα επέμβαση αναπό-
φευκτη. 
Το πρόγραμμα αποκατάστασης της βόρειας πλευ-
ράς –το μεγαλύτερο που πραγματοποιήθηκε ποτέ 
στο μνημείο– είχε στόχο την απομάκρυνση των 
οξειδωμένων σιδερένιων ενισχύσεων που είχαν 
χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των μελών, τη δο-
μική αποκατάσταση των θραυσμένων μαρμάρων 
αλλά και την άρση των εσφαλμένων τοποθετήσεων 
με τη διερεύνηση των αυθεντικών θέσεων των αρ-
χιτεκτονικών μελών. Την περίοδο 2001-2003 απο-
συναρμολογήθηκαν εξ ολοκλήρου από τη βόρεια 
πλευρά οκτώ μεσαίοι κίονες ( από τον 4ο μέχρι τον 
11ο από ανατολικά ) και οι αντίστοιχες περιοχές του 
υπερκείμενου θριγκού. Το 2007 κρίθηκε αναγκαία 
η επέκταση της επέμβασης στο δυτικό τμήμα του 
θριγκού της βόρειας πλευράς προκειμένου να με-
ταφερθούν στο Μουσείο της Ακρόπολης για λόγους 
προστασίας και να αντικατασταθούν με αντίγραφα 
από τεχνητό λίθο έξι αυθεντικές μετόπες. 
Στα αποσυναρμολογημένα μέλη έγινε αντικατά-
σταση των συμπληρωμάτων σκυροδέματος της πα-
λαιότερης επέμβασης με συμπληρώματα από νέο 
μάρμαρο, επανένταξη στο μνημείο όλων των αρ-
χαίων θραυσμάτων που ταυτίστηκαν, αντικατά-
σταση των υπαρχόντων συνδετηρίων στοιχείων με 
αντίστοιχα από τιτάνιο και τέλος, άρση των παλαιό-
τερων εσφαλμένων τοποθετήσεων και αναστήλωση 
των αρχιτεκτονικών μελών στις αυθεντικές τους θέ-
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32 33 34

31. Παρθενών. Καταβίβαση αρχαίας μετόπης από το δυτικό άκρο 
της βόρειας πλευράς του μνημείου (2007).

32. Μετρήσεις σε σπόνδυλο της βόρειας κιονοστοιχίας του Παρ-
θενώνα. 

33. Ταύτιση δύο διασπάρτων θραυσμάτων σπονδύλου κίονα της βό-
ρειας κιονοστοιχίας του Παρθενώνα.

34. Παρθενών. Συγκόλληση επιστυλίου βόρειας πλευράς. 35. Παρθενών. Βόρεια κιονοστοιχία. Ανατοποθέτηση αρχαίου κιονοκράνου. 
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σεις, την οποία επέτρεψαν τα νέα στοιχεία που προέ-
κυψαν από τη μελέτη των καταβιβασθέντων μελών. 
Για λόγους μορφικής και δομικής πληρότητας η 
πρόταση περιέλαβε και μικρό αριθμό μελών από 
νέο μάρμαρο. Η λάξευση των ραβδώσεων στα συ-
μπληρώματα και τους σπονδύλους από νέο μάρ-
μαρο πραγματοποιήθηκε με ειδικό κόπτη πριν από 
την τοποθέτησή τους στο μνημείο. Η τελική κατερ-
γασία της επιφάνειας των ραβδώσεων των συμπλη-
ρωμάτων γίνεται στο χέρι πάνω στο μνημείο, μετά 
την ανατοποθέτηση των σπονδύλων. Κατά τη νέα 
αναστήλωση επιδιώχθηκε η απόλυτη προσαρμογή 
των μελών μεταξύ τους, χαρακτηριστικό της ανυ-
πέρβλητης ποιότητας κατασκευής του μνημείου. 
Το αποτέλεσμα αυτό εξασφαλίστηκε μέσω λεπτο-
μερών υπολογισμών και πολλαπλών δοκιμαστι-
κών τοποθετήσεων και μικρομετακινήσεων, με τη 
βοήθεια των δύο γερανών, που είναι εγκατεστημέ-
νοι στο εσωτερικό του σηκού και έξω από τη βόρεια 
πλευρά του μνημείου. 
Η ολοκλήρωση της επέμβασης προσέδωσε στο 
μνημείο, εκτός από στατική αντοχή, αυξημένη ανα-
γνωσιμότητα και αισθητική πληρότητα, αφού η βό-
ρεια πλευρά του Παρθενώνα σε συνδυασμό με τη 
δυτική, παρέχει μια από τις πιο ολοκληρωμένες θεά-
σεις του ναού, τόσο για τον επισκέπτη του ιερού βρά-
χου, όσο και για τον θεατή από τα περισσότερα ση-
μεία της πόλης.

39

36. Παρθενών. Ανατοποθέτηση επιστυλίου της βόρειας πλευράς. Άποψη από τα βόρεια.

37. Κίονας της βόρειας κιονοστοιχίας του Παρθενώνα μετά την αποκατάστασή του.

38. Ο Παρθενών μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της βόρειας πλευράς. Άποψη από τα βορειοδυτικά.

39. Παρθενών. Η εσωτερική όψη της βόρειας πλευράς μετά την αποκατάστασή της. Άποψη από τα νοτιοδυτικά.
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Το έργο αποκατάστασης των Προπυλαίων

του μεγαλύτερου μέρους της ανωδομής του κεντρι-
κού κτηρίου, την περίοδο μεταξύ των ετών 1640 και 
1830 από την έκρηξη πυρίτιδας που ήταν αποθη-
κευμένη στο μνημείο από τους Τούρκους, έχει οδη-
γήσει στη βαθμιαία απώλεια του αυθεντικού υλικού, 
με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να μη έχει αναγνωρι-
στεί περισσότερο από το ένα πέμπτο του. 
Η σημαντικότερη επέμβαση αποκατάστασης στα 
Προπύλαια υπό τον Μπαλάνο (1909-1917) αφο-
ρούσε στην αναστήλωση τμημάτων της ανωδομής 
στην ανατολική στοά και τη δυτική αίθουσα. Η 
επέμβαση αυτή παρ’ όλο που βελτίωσε την αναγνω-
σιμότητα του μνημείου αξιοποιώντας κατακείμενο 
αρχαίο υλικό, είχε καταστροφικά αποτελέσματα, κυ-
ρίως εξαιτίας της ευρείας χρήσης σιδερών ενισχύ-
σεων για τη σύνδεση των αρχαίων θραυσμάτων και 
της απολάξευσης των επιφανειών θραύσης των αρ-
χαίων μελών. Σε πολλές περιπτώσεις τα μέλη ανα-
στηλώθηκαν σε θέσεις που δεν αντιστοιχούν στις 
αυθεντικές. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη νέα ανα-
στηλωτική επέμβαση στην ανωδομή του κεντρικού 
κτηρίου.
Κατά τα έτη 1990-1993 και 2002-2003 αποσυναρ-
μολογήθηκαν τα αναστηλωμένα από τον Μπαλάνο 
μέλη της ανατολικής στοάς και της δυτικής αίθουσας 
του μνημείου. Οι επεμβάσεις αυτές έδωσαν τη δυ-
νατότητα να διερευνηθεί συστηματικά το υλικό που 
προέκυψε μετά την αποσυναρμολόγηση των ανα-
στηλωμένων τμημάτων των οροφών σε συνδυασμό 
με το κατακείμενο στο έδαφος υλικό των οροφών 
(θραύσματα φατνωματικών πλακών και δοκών) 

40

Στα Προπύλαια, το περίφημο ήδη από την αρχαι-
ότητα για τις λαμπρές φατνωματικές οροφές και τον 
ιδιοφυή σχεδιασμό του μνημειακό κτήριο εισόδου 
στο ιερό της Αθηνάς, έργο του αρχιτέκτονα Μνησι-
κλή (437-432 π.Χ.), αποτελείται από ένα κεντρικό 
κτήριο με δύο εξάστυλες δωρικές προστάσεις ανατο-
λικά και δυτικά και δύο ιωνικές κιονοστοιχίες στο 
εσωτερικό του, το οποίο πλαισιώνεται στα βόρεια 
και νότια από δύο πτέρυγες με προστάσεις δωρικού 
ρυθμού. Λόγω της έναρξης του Πελοποννησιακού 
πολέμου η τελική κατεργασία των επιφανειών του 
μνημείου δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η καταστροφή 
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που δεν είχε αξιοποιηθεί κατά την προηγούμενη 
αναστήλωση. Η έρευνα οδήγησε σε συνδυασμούς 
θραυσμάτων τα οποία, με μικρές προσθήκες νέου 
μαρμάρου, αποκαταστάθηκαν σε αρχιτεκτονικά 
μέλη (δοκούς, φατνωματικές και μεταδόκιες πλά-
κες) που μπορούσαν να ενταχθούν στις οροφές, στις 
αρχικές ή σε ομόλογες με τις αρχικές τους θέσεις και 
να επιτρέψουν την αποκατάσταση των μαρμάρινων 
οροφών της ανατολικής στοάς και της δυτικής αί-
θουσας σε επιφάνεια σχεδόν διπλάσια της προηγού-
μενης αναστήλωσης. 
Μεταξύ των μελών από νέο μάρμαρο που τοποθε-

41

42

40. Προπύλαια. Η ανατολική στοά πριν από την αναστήλωση 
Μπαλάνου. Άποψη από τα ανατολικά. 

41. Προπύλαια. Η ανατολική στοά μετά την αναστήλωση Μπαλά-
νου. Άποψη από τα ανατολικά. 

42. Προπύλαια. Η ανατολική στοά μετά την αποκατάστασή της. 
Άποψη από τα ανατολικά.
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45

43α-β. Ταυτίσεις θραυσμάτων φατνωματικών πλακών στο εργοτάξιο των Προπυλαίων.  

44. Προπύλαια. Αποξήλωση φατνωματικών πλακών δυτικής αίθουσας. 

45. Θραύσματα φατνωματικών πλακών κατά την έρευνα για ταυτίσεις στο εργοτάξιο των Προπυλαίων.
43α

43β

44
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τήθηκαν στο μνημείο εξέχουσα θέση κατέχουν τα 
δύο ιωνικά κιονόκρανα που αναστηλώθηκαν στη 
δυτική αίθουσα, εκατέρωθεν της κεντρικής διάβα-
σης. Το κιονόκρανο της αναστήλωσης Μπαλάνου, 
αποτελούμενο από τέσσερα μη συνανήκοντα αρ-
χαία θραύσματα, αποφασίστηκε να μη χρησιμοποι-
ηθεί κατά την παρούσα επέμβαση. Θραύσματά του 
θα αξιοποιηθούν σε μελλοντική έκθεση στο Μου-
σείο της Ακρόπολης. Τα νέα κιονόκρανα, ακριβή 
αντίγραφα των αρχαίων προτύπων, κατασκευά-
στηκαν στο χέρι. Επέμβασεις ιδιαίτερης σημασίας 
ήταν επίσης η δομική αποκατάσταση των θραυ-
σμένων δοκών των οροφών, που συγκαταλέγονται 
στα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά μέλη των μνημείων 
της Ακρόπολης, για την οποία αναπτύχθηκε ειδική 
υπολογιστική μεθοδολογία, καθώς και η επιτόπια 
αποκατάσταση in situ με ειδικό ένεμα του μεγάλου 
ανωφλίου του υπερθύρου του θυραίου τοίχου του 
μνημείου.

46. Αποσυναρμολόγηση του κιονοκράνου της αναστήλωσης Μπαλάνου στο εργαστήριο των Προπυλαίων. 

47. Κατασκευή ιωνικών κιονοκράνων από νέο μάρμαρο στο εργοτάξιο των Προπυλαίων.
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Με την ολοκλήρωση του έργου το Νοέμβριο του 
2009, η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο μέσω των 
Προπυλαίων, επιτρέπει στους επισκέπτες να βιώ-
σουν, διερχόμενοι από την κεντρική διάβαση, τη μο-
ναδική εμπειρία του στεγασμένου χώρου ενός από 
τα πιο εντυπωσιακά μνημεία της κλασικής αρχαι-
ότητας που αποτελεί σημείο αναφοράς στην αρχι-
τεκτονική όλων των εποχών για τη μοναδικότητα 
του σχεδιασμού του και τη λαμπρότητα των ορο-
φών του. 

48. Συγκόλληση συνανηκόντων θραυσμάτων δοκού της ανατολικής 
στοάς των Προπυλαίων στην ειδική τράπεζα συγκολλήσεων.

49. Προπύλαια. Ανατοποθέτηση δοκού της ανατολικής στοάς.

50. Προπύλαια. Ανατοποθέτηση λίθου ζωφόρου ανατολικής στοάς. 
Άποψη από τα ανατολικά.

51. Προπύλαια. Η δυτική αίθουσα από τα νοτιοδυτικά μετά την 
αναστήλωσή της. 

51
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52. Προπύλαια. Η οροφή της δυτικής αίθουσας μετά την αναστήλωσή της. Διακρίνονται τα δύο αντίγραφα του ιωνικού κιονοκράνου. Άποψη από τα βορειοδυτικά. 

YSMA WORKS_Olga new greek.indd   32 11/1/10   1:56:56 PM



33

53. Προπύλαια. Οι αποκατεστημένες οροφές της κεντρικής αίθουσας και της ανατολικής στοάς από τα νότια. 
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54. Προπύλαια. Η οροφή της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων μετά την αναστήλωσή της. Άποψη από τα νότια.
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55. Τα Προπύλαια μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων. Άποψη από τον Παρθενώνα (2009).
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Ο ναός της Αθηνάς Νίκης, σχεδιασμένος από τον 
αρχιτέκτονα Καλλικράτη, οικοδομήθηκε μεταξύ των 
ετών 427 και 424 π.Χ., νοτιοδυτικά των Προπυ-
λαίων, πάνω στον πύργο που οχύρωνε την είσοδο 
στον Ιερό Βράχο. Ιωνικού ρυθμού, αμφιπρόστυλος, 
με μοναδικές ιδιομορφίες στον σχεδιασμό του και 
πλούσιο γλυπτό διάκοσμο, αντικατέστησε έναν πα-
λαιότερο πώρινο ναΐσκο της θεάς ο οποίος αποκα-
λύφθηκε το 1936 κάτω από τον μαρμάρινο ναό και 
σήμερα σώζεται, μαζί με τον μυκηναϊκό πύργο πά- 
νω στον οποίο είναι ιδρυμένος, σε υπόγεια κρύπτη 
που δημιουργήθηκε γι’ αυτό τον σκοπό στο εσωτε-
ρικό του κλασικού πύργου.
Η ιστορία του μνημείου σημαδεύεται από την κα-
τεδάφιση του μεγαλύτερου τμήματος της ανωδομής 
του το 1686, πριν από τον βομβαρδισμό του Μορο-
ζίνι, και τη χρησιμοποίηση των μελών του για την 
κατασκευή οχυρωματικού έργου στην είσοδο της 
Ακρόπολης.
Ο κλασικός ναός και ο πύργος στον οποίο θεμελιώ-
νεται, στη μορφή που σώζονται σήμερα, είναι απο-
τέλεσμα μιας σειράς αναστηλωτικών επεμβάσεων. 
Η πρώτη αναστήλωση του μνημείου ήταν και η 
πρώτη επέμβαση αποκατάστασης των μνημείων 
του ιερού βράχου. Πραγματοποιήθηκε το 1835-45, 
αμέσως μετά την ανακάλυψη των μελών του κατά 
την απομάκρυνση των νεώτερων οχυρώσεων, από 

Η αποκατάσταση του ναού της Αθηνάς Νίκης

τους L. Ross, E. Schaubert, Ch. Hansen και Κ. Πιτ-
τάκη και αφορούσε στο τμήμα του μνημείου που 
είχε κατεδαφιστεί κατά τον 17ο αι. Η δεύτερη ανα-
στήλωση του την περίοδο 1935-40 από τους Ν. 
Μπαλάνο και Α. Ορλάνδο περιέλαβε όλο τον ναό 
και το μεγαλύτερο μέρος του πύργου. Οι σοβαρές 
βλάβες και τα δομικά προβλήματα του μνημείου, 
μετά τις παλαιότερες αναστηλωτικές επεμβάσεις, 
επέβαλαν την τρίτη κατά σειρά αποκατάστασή του 
με πλήρη αποσυναρμολόγηση των μελών του. 
Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2000. Είχε ήδη 
απομακρυνθεί το 1998 η ζωφόρος του ναού, η οποία 
εκτίθεται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Το νέο πρό-
γραμμα περιέλαβε τόσο τον μαρμάρινο ναό όσο και 
την εξυγίανση του πώρινου ναΐσκου. Την αποσυ-
ναρμολόγηση των λίθων των τοίχων του σηκού και 
της κρηπίδας του μνημείου, ακολούθησαν η εξυγί-
ανση, η αφαίρεση συμπληρωμάτων που δεν ανή-
κουν στο μνημείο, η συστηματική τεκμηρίωση, η 
μελέτη και η δομική αποκατάσταση των μελών. Η 
τελευταία αποδείχθηκε εργασία ιδιαίτερα δύσκολη 
λόγω του κατακερματισμού, των απολαξεύσεων και 
της φθοράς των μελών, τα οποία είχαν προκαλέ-
σει τόσο η βίαιη κατεδάφιση του μνημείου τον 17ο 
αι. όσο και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στις 
προηγούμενες αναστηλώσεις. Η έρευνα των απο-
συναρμολογημένων μελών έδωσε νέα στοιχεία για 
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56. Ο ναός της Αθηνάς Νίκης μετά την αποκατάστασή του. Άποψη από τα βορειοανατολικά. 
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την αναδιάταξη των λιθοπλίνθων του σηκού, των 
κορμών των κιόνων (με τη βοήθεια οικοδομικών 
ιχνών αναγόμενων σε οικοδομικές φάσεις χρήσης 
του μνημείου κατά τον μεσαίωνα και την Τουρκο-
κρατία), των ιωνικών κιονοκράνων, των φατνωμα-
τικών πλακών (σύμφωνα με την οικοδομική σύν-
θεση της ξύλινης υποδομής της στέγης) αλλά και 
των λίθων της ζωφόρου, των γείσων και του αετώ-
ματος του ναού. Επίσης δόθηκε η ευκαιρία να ταυ-
τιστούν και να ανατοποθετηθούν στο μνημείο δι-
άσπαρτα θραύσματα αλλά και ολόκληρα μέλη τα 
οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί στις παλαιότερες 
επεμβάσεις. 
Το πρόγραμμα περιέλαβε επίσης την αντικατάσταση 
του συστήματος σιδηροδοκών που έφερε τη βορει-
οανατολική γωνία του ναού, καθώς και της πλάκας 
από οπλισμένο σκυρόδεμα της επέμβασης Μπαλά-
νου κάτω από τον σηκό του ναού από μεταλλική 

57. Ο ναός της Αθηνάς Νίκης μετά την αναστήλωση Μπαλάνου-Ορλάνδου. Άποψη από τα ανατολικά.
58
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εσχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα ειδικών προδια-
γραφών.
Οι εργασίες ανατοποθέτησης ξεκίνησαν το έτος 
2004. Την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της 
κρηπίδας του μνημείου ακολούθησε η τοποθέ-
τηση των λίθων των τοίχων του μνημείου στις αυ-
θεντικές τους θέσεις, ώστε να αρθούν οι παλαιότε-
ρες εσφαλμένες τοποθετήσεις. Στη συνέχεια ακο-
λούθησε η ανατοποθέτηση των κιόνων του ναού 
και των δύο πεσσών του σηκού. Η αναστήλωση του 
μνημείου ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2010 με 
την αποκατάσταση των επιστυλίων, των φατνωμα-
τικών πλακών και των χυτών αντιγράφων της ιω-
νικής ζωφόρου από τεχνητό λίθο που αντικατέστη-
σαν τους πρωτότυπους στο μνημείο, καθώς και την 
αποκατάσταση του οριζοντίου γείσου, της σίμης και 
μέρους του ανατολικού αετώματος, με αρχιτεκτονικά 
μέλη από νέο μάρμαρο στα οποία εντάχθηκαν αρ-

59. Ο ναός της Αθηνάς Νίκης μετά την πρόσφατη αποκατάστασή του.Άποψη από τα ανατολικά. 
58. Ο πώρινος ναΐσκος της Αθηνάς Νίκης στον υπόγειο χώρο του 
μαρμάρινου ναού μετά την αποκατάστασή του. 
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χαία θραύσματα. Στα συμπληρώματα της σίμης από 
νέο μάρμαρο λαξεύτηκαν στο χέρι, αναπαριστώντας 
πιστά την αρχαία διακόσμηση, οι ανάγλυφες λεο-
ντοκεφαλές υδρορρόες. 
Η νέα αναστήλωση του ναού της Αθηνάς Νίκης με 
την αποκατάσταση της οριζοντιότητας της κρηπίδας 
και την τοποθέτηση των μελών στις αυθεντικές τους 
θέσεις αποκατέστησε την αρχιτεκτονική και τη γεω- 
μετρία του μνημείου. Η αποκατάσταση τμήματος του 
ανατολικού αετώματος, με την ένταξη σημαντικών 
αυθεντικών θραυσμάτων που δεν είχαν χρησιμο-
ποιηθεί στις προηγούμενες αναστηλώσεις, συντελεί 
στη βελτίωση της αναγνωσιμότητας της αρχιτεκτο-
νικής του μνημείου, λόγω της σημαντικής μορφολο-
γικής και αισθητικής βελτίωσης που επέφερε στην 
ανατολική του όψη. 

60. Ο ναός της Αθηνάς Νίκης μετά την αναστήλωση Μπαλάνου-Ορλάνδου. Άποψη από τα βορειοανατολικά. 
61. Μέλη του ναού της Αθηνάς Νίκης στο εργοτάξιο του μνημείου 
μετά την αποξήλωσή τους.

62. Εργασίες δομικής αποκατάστασης των επιστυλίων του ναού της 
Αθηνάς Νίκης στο εργοτάξιο.

63. Ιωνικό κιονόκρανο του ναού της Αθηνάς Νίκης μετά την απο-
ξήλωσή του. 

64. Ναός Αθηνάς Νίκης Η μεταλλική εσχάρα πάνω στην οποία 
εδράστηκε ο ναός.  
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65. Ο ναός της Αθηνάς Νίκης μετά την αποκατάστασή του. Άποψη 
από τα βορειοδυτικά. 

66. Ναός Αθηνάς Νίκης. Ανατοποθέτηση φατνωματικής πλάκας. 

67. Ο κλασικός πύργος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απο-
συναρμολόγησης του ναού της Αθηνάς Νίκης. 

68. Ναός Αθηνάς Νίκης. Ανατοποθέτηση πεσσού του θυραίου τοί-
χου του σηκού. Άποψη από τα νοτιοδυτικά.      

69. Ο ναός της Αθηνάς Νίκης κατά τις εργασίες αποκατάστασής του. 
Άποψη από τα βορειοανατολικά.

65
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72

70. Ναός Αθηνάς Νίκης. Ανατοποθέτηση κιονοκράνου κίονα του προνάου. 

71. Εργασίες αποκατάστασης των λίθων της επαετίδος σίμης του ναού της Αθηνάς Νίκης.

72. Ναός Αθηνάς Νίκης. Εργασίες τοποθέτησης της επαετίδος σίμης. 

73. Ο ναός της Αθηνάς Νίκης μετά την αποκατάστασή του. Άποψη από τα νοτιοανατολικά. 
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Στα πλαίσια των αναστηλωτικών επεμβάσεων στα 
μνημεία της Ακρόπολης πραγματοποιήθηκαν επίσης 
τα παρακάτω προγράμματα:
• Το πρόγραμμα της καταγραφής των αρχαίων δι-
ασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών στην Ακρό-
πολη αποσκοπεί στην αναγνώριση των θραυσμά-
των που περιέχονται σε μεγάλους λιθοσωρούς πάνω 
στον Ιερό Βράχο και στην απόδοση τους στα μνη-
μεία. Πολλά από τα μέλη αυτά μπορούν να αξιοποι-
ηθούν στο πλαίσιο των αναστηλωτικών προγραμ-
μάτων. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 2007 με την 
καταγραφή 20.600 αρχιτεκτονικών μελών. Παράλ-
ληλα, ταυτίστηκαν και αποδόθηκαν στο Μουσείο 
της Ακρόπολης θραύσματα γλυπτών και επιγρα-
φών. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με την καταγραφή, 
ταξινόμηση, αποτύπωση και σχεδίαση των πώρι-
νων διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών.
• Τα περιμετρικά τείχη της Ακρόπολης αποτε-
λούν μνημείο εξαιρετικής σημασίας. Οι συνεχείς 
επισκευές τους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 
συνέβαλαν στη διατήρησή τους. Το πρόγραμμα 
στερέωσης και συντήρησης των δομικών βλα-
βών των περιμετρικών τειχών της Ακρόπολης πε-
ριλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην αναλυτική 
τεκμηρίωση και τη συστηματική παρακολούθηση 
των δομικών βλαβών, των ρηγματώσεων και των 
παραμορφώσεων του τείχους με μηχανικό τρόπο, 
αλλά και με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ηλε-
κτρονικής καταγραφής, με στόχο τη διερεύνηση της 
στατικής του επάρκειας, τη σύνταξη μελετών και 
την πραγματοποίηση επεμβάσεων σωστικού χαρα- 
κτήρα. Στο πλαίσιο του έργου αυτού ολοκληρώ-
θηκε το 2007 η κατάχωση των θεμελίων του Οίκου 
των Αρρηφόρων, στα βορειοδυτικά του Ερεχθείου, 
σε επαφή με το βόρειο τείχος της Ακρόπολης, για 
λόγους προστασίας των ευαίσθητων πώρινων θεμε-
λίων του. Επίσης, το 2008 πραγματοποιήθηκε στε-

ρέωση κατακερματισμένων επιφανειακών βραχο-
τεμαχίων στη νοτιοανατολική περιοχή του βραχώ-
δους πρανούς του βράχου της Ακρόπολης. Το πρό-
γραμμα περιέλαβε ακόμη την τεκμηρίωση της σει-
σμολογικής συμπεριφοράς του γεωλογικού σχημα-
τισμού της Ακρόπολης, με την εγκατάσταση δικτύου 
επιταχυνσιογράφων. 
• Εργασίες συντήρησης της επιφάνειας πραγ-
ματοποιούνται σε όλα τα μνημεία της Ακρόπο-
λης, τόσο στις περιοχές όπου είναι σε εξέλιξη ανα-
στηλωτικές επεμβάσεις, όσο και σε άλλες περιοχές 
των μνημείων, όπου υπάρχουν σοβαρά προβλή-
ματα διάβρωσης της επιφάνειας. Από τις σπουδαι-
ότερες εργασίες στον Παρθενώνα υπήρξε η συντή-
ρηση και ο καθαρισμός της γλυπτής επιφάνειας της 
δυτικής ζωφόρου, που αποσκοπούσε στην αποκα-
τάσταση των φθορών τις οποίες είχε υποστεί κατά 
τη μακραίωνη παραμονή της στο μνημείο. Η επέμ-
βαση ξεκίνησε με τη δομική αποκατάσταση των 
λίθων της. Ο καθαρισμός των λίθων από τους ρύ-
πους και τη μαύρη κρούστα που τους επικάλυπταν 
αποτελούσε την πλέον ευαίσθητη και λεπτή επέμ-
βαση, αφού κατά την εκτέλεσή της θα έπρεπε να δι-
αφυλαχτούν τα ιστορικά επιστρώματα της επιφά-
νειας των γλυπτών που διασώζουν πολύτιμες πλη-
ροφορίες για την αρχική τους κατεργασία και πο-
λυχρωμία. Η μέθοδος καθαρισμού που επιλέχθηκε 
ως η καταλληλότερη να εφαρμοστεί είναι η μέθο-
δος λέιζερ, σε μια τελείως πρωτότυπη όμως εφαρ-
μογή, με ταυτόχρονη δηλαδή συνδυαστική δράση 
δύο ακτινοβολιών, υπέρυθρης και υπεριώδους, που 
αναπτύχθηκε μετά από ερευνητική συνεργασία της 
ΥΣΜΑ με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και 
Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της 
Κρήτης (ΙΤΕ). Οι εργασίες εκτελέστηκαν στο διά-
στημα 2002-2004 με εξαιρετικά αποτελέσματα.. Με 
το σύστημα αυτό, επιτεύχθηκε η ασφαλής και απο-

74α

74β

75
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76

74α-β. Διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη πριν και μετά από την κατα-
γραφή, φωτογράφηση και ομαδοποίησή τους σε λιθοσωρούς στα βό-
ρεια του παλαιού Μουσείου Ακρόπολης. 

75. Εργασίες στερέωσης του βράχου κάτω από την νοτιοανατολική 
γωνία των περιμετρικών τειχών της Ακρόπολης.

76. Εργασίες συντήρησης της επιφάνειας σε γείσο των Προπυλαίων.

77α-β. Εργασίες συντήρησης της επιφάνειας στο νότιο τοίχο του 
Ερεχθείου. Η κατάσταση της επιφάνειας πριν και μετά τις επεμ-
βάσεις. 

77β77α
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79

80

78. Ο καθαρισμός της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα.

79. Μεταλλική αρπάγη ειδικά σχεδιασμένη για την ανατοποθέτηση 
των γείσων της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα. 

80. Μηχανικός κόπτης λάξευσης ραβδώσεων σε συμπληρώματα 
σπονδύλων από νέο μάρμαρο στον Παρθενώνα. 

λύτως ελεγχόμενη απομάκρυνση των επικαθίσεων 
ρύπων και αιθάλης και όλων των ειδών μαύρης 
κρούστας, χωρίς να επηρεαστεί το υπόστρωμα του 
μαρμάρου και των έγχρωμων στρωμάτων που σώ-
ζονται στην επιφάνεια. Παράλληλα αποκαλύφθη-
καν σημαντικές πληροφορίες της γλυπτικής τέχνης, 
των αρχαίων λιθοξοϊκών εργαλείων και ίχνη αρ-
χαίων χρωμάτων. Η ίδια μέθοδος εφαρμόστηκε και 
στον καθαρισμό της οροφής της πρόστασης των Κα-
ρυατίδων του Ερεχθείου. Κατά τη διάρκεια των ερ-
γασιών καθαρισμού αποκαλύφθηκαν ίχνη γραπτού 
διακόσμου και ίχνη αρχαίου χρώματος. 
• Από τον τομέα ηλεκτρομηχανολογικής υπο-
στήριξης των αναστηλωτικών έργων της Ακρό-
πολης πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός πλήθους 
διατάξεων, οι οποίες επιτάχυναν τις εργασίες δομι-
κής αποκατάστασης.. Πολλές από αυτές είναι πρω-
τότυπες, όπως η τράπεζα συγκόλλησης των μελών, 
ο ειδικός κόπτης μαρμάρων μεγάλου μήκους, ο ει-
δικός κατακόρυφος κόπτης για τη διαμόρφωση ρα-
βδώσεων των σπονδύλων, οι ειδικές αρπάγες για 
την ασφαλή ανάρτηση των αρχιτεκτονικών μελών, 
οι νάρθηκες, οι ειδικά σχεδιασμένοι σημειοθέτες 
(πονταδόροι) καθώς και ο ειδικός παντογράφος για 
το έργο του Παρθενώνα. Επίσης θα πρέπει να ανα-
φερθεί και η εγκατάσταση το 2004 ανελκυστήρα 
πρόσβασης στην Ακρόπολη για άτομα με αναπη-
ρία, στη βόρεια πλευρά του ιερού βράχου. 
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νική τράπεζα δεδομένων που διαχειρίζεται το υλικό 
που παράγεται καθημερινά στα εργοτάξια. Η δυ-
νατότητα της βάσης να παρουσιάζει αρχιτεκτονικά 
μέλη ή και ευρύτερα τμήματα των μνημείων με το 
σύνολο της τεκμηρίωσής τους και των επεμβάσεων 
που πραγματοποιούνται σε αυτά, την καθιστά ένα 
δυναμικό εργαλείο υποστήριξης των έργων στην 
υπηρεσία του προσωπικού αλλά και της ευρύτερης 
επιστημονικής κοινότητας. Στα πλαίσια της δραστη-
ριότητας του γραφείου τεκμηρίωσης πραγματοποι-
είται επίσης και η ετήσια έκδοση του τεύχους των 
«Ενημερωτικών Ειδήσεων για τις Αναστηλωτικές 
Εργασίες στην Ακρόπολη» (σε ελληνική και αγ-
γλική γλώσσα). 
• Από τον τομέα ενημέρωσης και εκπαίδευ-
σης της ΥΣΜΑ, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά 
προγράμματα με θέμα την Ακρόπολη και τα μνη-
μεία της σε μαθητές, εκπαιδευτικές ξεναγήσεις, δα-
νεισμός ή δωρεά μουσειοσκευών στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό, σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και φοι-
τητές, ειδικά συνέδρια για εκπαιδευτικούς, διανομή 
εκπαιδευτικού υλικού και έκδοση ειδικών βιβλίων 
και εκπαιδευτικών εντύπων.
• Για την ενημέρωση του επιστημονικού αλλά και 
του ευρέος κοινού για τα μνημεία της Ακρόπολης 
και τα αναστηλωτικά έργα πραγματοποιούνται επί-
σης συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, εκθέσεις, γίνεται 
παραγωγή ταινιών, ποικίλων επιστημονικών εκ-
δόσεων και ενημερωτικών εντύπων και λειτουρ-
γεί ιστοσελίδα. 

Με αυστηρές και διαφανείς διαδικασίες τόσο στην 
εκτέλεση των εργασιών, όσο και στη διαχείριση των 
πιστώσεων, η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων 
Ακρόπολης πραγματοποίησε ένα μεγάλο και ποι-
οτικό έργο που ήδη έχει γνωρίσει τη διεθνή ανα-
γνώριση και έχει τοποθετήσει κατά κοινή ομολογία 
την Ελλάδα στη διεθνή πρωτοπορία, όσον αφορά 

• Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του τομέα τεκ-
μηρίωσης των επεμβάσεων στα μνημεία της Ακ-
ρόπολης όλες οι φάσεις των εργασιών αναστήλωσης 
και συντήρησης τεκμηριώνονται αναλυτικά με την 
καταγραφή των εργασιών σε ημερολόγια, καθώς και 
τη συστηματική σχεδιαστική, φωτογραφική και κι-
νηματογραφική τους τεκμηρίωση. Επίσης, τα πλαί-
σια της ανάπτυξης γεωγραφικών πληροφορικών συ-
στημάτων για την τεκμηρίωση και σχεδιαστική απο-
τύπωση των μνημείων της Ακρόπολης, μια εφαρ-
μογή που αποτελεί τη μεγαλύτερη ανάλογη διεθνώς, 
ιδρύθηκαν ενιαία γεωδαιτικά δίκτυα, έγινε χαρτο-
γράφηση του αναγλύφου της Ακρόπολης με πλήρη 
τοπογραφική και φωτογραμμετρική αποτύπωση 
των Τειχών και της κάτοψης της Ακρόπολης, καθώς 
και τρισδιάστατη σάρωση του Ερεχθείου και των 
Τειχών σε όλο το μήκος τους. Για τη διαχείριση και 
άμεση αξιοποίηση των τεκμηρίων, αναπτύχθηκε ει-
δικά για τα έργα της Ακρόπολης ενιαία ηλεκτρο-

81
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στην αποκατάσταση αρχαίων μνημείων, για την 
υψηλή του ποιότητα, τη μεθοδολογία του, τη στενή 
του σχέση με την έρευνα και τις τεχνολογικά προηγ-
μένες εφαρμογές. Στην επιτυχημένη ολοκλήρωση 
του μεγάλου αυτού εγχειρήματος η ανεκτίμητη 
συμβολή της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων 
Ακροπόλεως, στην οποία οφείλεται η ανάπτυξη των 
αρχών και της μεθοδολογίας των επεμβάσεων, μαζί 
με την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας των 
προηγούμενων ετών, επέτρεψαν την αντιμετώπιση 
προβλημάτων θεωρητικών και αρχών, επιστημονι-
κής έρευνας και τεχνολογικών εφαρμογών, επιλο-
γής υλικών και διαδικασιών και απετέλεσαν τις κι-
νητήριες δυνάμεις του μεγάλου και δύσκολου έργου 
που υλοποιήθηκε. 

82

81. Ορθοφωτομωσαϊκό της όψης του νοτίου τείχους της Ακρόπολης.

82. Άποψη του Παρθενώνα και του Ερεχθείου από τα Προπύλαια 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.
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