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Το 2020 συμπληρώθηκαν 45 χρόνια λει-
τουργίας της ΕΣΜΑ και 20 χρόνια από 
την ίδρυση της ΥΣΜΑ. Η προετοιμασία για 
τον εορτασμό της διπλής αυτής επετείου και 
της σημασίας της για τη σύγχρονη αντιμετώ-
πιση των αναστηλώσεων των μνημείων της 
Ακρόπολης δυστυχώς δεν καρποφόρησε 
στον βαθμό που επιθυμούσαμε, εξαιτίας της 
πανδημίας. Εναλλακτικές προτάσεις αναζη-
τήθηκαν μέσω της τεχνολογίας και ενδια-
φέρουσες ψηφιακές εφαρμογές έδωσαν τη 
δυνατότητα πληροφόρησης του κοινού σχε-
τικά με το επιτελούμενο στα μνημεία έργο. 
Η υποδομή της Υπηρεσίας επέτρεψε επίσης 
την άμεση προσαρμογή της λειτουργίας της 
στις ειδικές συνθήκες που επέβαλε η νέα 
κατάσταση, επιτρέποντάς της να ανταποκρι-
θεί στο διοικητικό της έργο. Ο επιτελικός, 
ωστόσο, ρόλος της ΥΣΜΑ πραγματώνεται με 
την υλοποίηση των αναστηλωτικών έργων, 
την εφαρμογή των μελετών στο πεδίο από 
τους μαρμαροτεχνίτες, τους εργατοτεχνίτες  
και τους συντηρητές. Είναι επομένως αυ-
τονόητο ότι η εφαρμογή των μέτρων για τη 
διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς εργασίας 
στην περίοδο της πανδημίας ανέστειλε την 
ομαλή εξέλιξη και πρόοδο των έργων, κα-
θώς το προσωπικό εφαρμογής εργάστηκε, 
επί μακρόν, εκ περιτροπής. Δεδομένου δε 
ότι στο τέλος του 2020, εξακολουθούσαν να 
είναι σε ισχύ αυστηρά περιοριστικά μέτρα, 
ο επαναπροσδιορισμός ενός ρεαλιστικού 
χρονοδιαγράμματος εργασιών έως την ολο-

κλήρωση των εν εξελίξει αναστηλωτικών 
έργων, δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΥΣΜΑ συνέχισε το 
ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 έργο, υπέ-
βαλε προτάσεις για τη συνέχιση των έργων 
στην επόμενη προγραμματική περίοδο με 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας, ενώ παράλληλα συμ-
μετείχε σε μια σειρά έργων υποδομής για 
τη βελτίωση της λειτουργίας του αρχαιολο-
γικού χώρου της Ακρόπολης και των παρε-
χόμενων προς τους επισκέπτες υπηρεσιών.

Στον Παρθενώνα, το Τεχνικό Γραφείο στε-
λεχώνεται από την προϊσταμένη του έργου   
αρχιτέκτονα, Ρ. Χριστοδουλοπούλου, τους 
αρχιτέκτονες, Δρ. Κ. Καρανάσο, Δρ. Λ. Λα-
μπρινού, Β. Μανιδάκη, Α. Παπανδρόπουλο, 
Κ. Σκαρή και τους πολιτικούς μηχανικούς, 
Α. Βρούβα, Δρ. Ι. Ντουρακόπουλο και Δρ.Ε. 
Πάσιου. Επικεφαλής των συνεργείων ήταν 
οι μαρμαροτεχνίτες Γ. Αγγελόπουλος και Σ. 
Καρδάμης. Στο μνημείο συνεχίστηκαν τρία 
προγράμματα. Όσον αφορά στο πρόγραμμα 
αποκατάστασης του δυτικού αετώματος ολο-
κληρώθηκαν οι μελέτες «Στατική μελέτη 
αποκατάστασης των ορθοστατών ΔΤΥ4 και 
ΔΤΥ5 του τυμπάνου του δυτικού αετώματος 
του Παρθενώνα», «Επικαιροποίηση των 
προτάσεων αποκατάστασης του αντιθηματι-
κού  τοίχου  του δυτικού τυμπάνου με βάση 
νέα δεδομένα παθολογίας και αποτελέσματα 
στατικής διερεύνησης», «Επικαιροποίηση 
της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης - 
προγραμματισμός εργασιών για την αποκα-
τάσταση του οριζοντίου γείσου της δυτικής 
πλευράς του Παρθενώνα» και «Μελέτη αλ-

ληλεπίδρασης της δυτικής κιονοστοιχίας και 
κιονοστοιχίας Οπισθονάου στο πρόγραμμα 
3DEC». Βάσει των ανωτέρω μελετών ολο-
κληρώθηκε η δομική αποκατάσταση των 
τριών ορθοστατών του τυμπάνου του δυτι-
κού αετώματος, ενώ ένας ακόμη ορθοστάτης 
αποκαταστάθηκε κατά χώραν. Παράλληλα, 
ολοκληρώθηκε η δομική αποκατάσταση 
12 αποξηλωμένων λιθοπλίνθων του αντι-
θηματικού τοίχου και 16 κατά χώραν. Με 
τροποποίηση του προγράμματος της δυτικής 
πλευράς του μνημείου, οι εργασίες αποκατά-
στασης επεκτάθηκαν στη στρώση των οριζο-
ντίων γείσων, η άνω επιφάνεια των οποίων 
αποκαλύφθηκε μετά την απομάκρυνση των 
ορθοστατών. Πριν από την έναρξη της επα-
νατοποθέτησης των αποκατεστημένων αρ-
χιτεκτονικών μελών, στο τέλος του 2020, 
επανεξετάστηκε από την ΕΣΜΑ η περίπτω-
ση της πλήρους συμπλήρωσης του τυμπά-
νου του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. 
Η πρόταση για την πλήρη συμπλήρωση με 
δύο ακόμη ορθοστάτες, έναν αποτελούμενο 
από τρία αρχαία θραύσματα, κατάλληλα συ-
μπληρωμένα και έναν εξ ολοκλήρου από νέο 
μάρμαρο, έχει εγκριθεί από το 2008 (ΥΠΠΟ/
ΔΑΑΜ/1922/109812/7.11.2008 Υ.Α.) και 
έχει τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας 
των συνέδρων της 6ης Διεθνούς Συνάντησης 
για την αποκατάσταση των μνημείων Ακρο-
πόλεως. Το 2016, ωστόσο, προκρίθηκε μία 
πρόταση σωστικού χαρακτήρα, σύμφωνα 

με την οποία ξεκίνησε η επέμβαση στην 
περιοχή. Επανεξετάζοντας πρόσφατα την 
εξέλιξη της επέμβασης, η ΕΣΜΑ αποφάσι-
σε υπέρ της πρότασης αποκατάστασης του 
2008, οπότε και θα ακολουθήσουν οι ανα-
γκαίες τροποποιήσεις για την επέκταση του 
προγράμματος. Κρίσιμη παράμετρος για την 
οριστική απόφαση θα είναι ο στατικός έλεγ-
χος της κατασκευής του πλήρους αετώματος 
και οι παραδοχές που θα διασφαλίσουν την 
επάρκειά της.  

Το δεύτερο αναστηλωτικό πρόγραμμα στον 
Παρθενώνα αφορά στην αποκατάσταση του 
βόρειου τοίχου του σηκού. Η επικαιροποι-
ημένη μελέτη των Κ. Σκαρή και Α. Βρούβα, 
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) τον Μάιο 
του 2019, δεν εκδόθηκε ωστόσο σχετική 
υπουργική απόφαση. Η υλοποίηση πραγ-
ματοποιείται βάσει της αρχικής έγκρισης 
της μελέτης του Ν. Τογανίδη, που αφορά 
στις τρεις κατώτερες στρώσεις του τοίχου, 
επικαιροποιημένη από την ΕΣΜΑ το 2018. 
Έως το τέλος του 2020 ολοκληρώθηκε η 
αποκατάσταση και τοποθέτηση όλων των 
λίθων του ορθοστάτη, των λιθοπλίνθων του 
πρώτου δόμου σε ποσοστό 80% και δέκα 
λιθοπλίνθων του δεύτερου δόμου.  Τέλος 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατάξεσης των 
ραβδώσεων στις νέες επιφάνειες του  τρίτου 
από βορρά κίονα του Προνάου.  

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των πρακτικών 
που εφαρμόζονται στην αναστήλωση των 
μνημείων, το γραφείο Παρθενώνα επεξερ-
γάστηκε πρόταση για την «Πειραματική 
και θεωρητική διερεύνηση για τη μελέτη 
της μηχανικής συμπεριφοράς συνδετηρίων 
στοιχείων και υλικών που εφαρμόζονται 
στα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης». Η 
έρευνα, επιμερισμένη σε διακριτά τμήματα, 
ξεκίνησε το 2020 σε συνεργασία με πανεπι-
στημιακά ιδρύματα της χώρας.

Την Άνοιξη του 2020 και ενώ ο αρχαιολογι-
κός χώρος ήταν κλειστός για το κοινό, απο-
ξηλώθηκε η βάση του γερανού που είχε κα-
τασκευαστεί το 2011 δυτικά του Παρθενώνα. 
Η κατασκευή, από οπλισμένο σκυρόδεμα συ-
νολικού όγκου περίπου  85κ.μ, από τα οποία 
τα 55 αποτελούσαν τον όγκο των πεδιλοδο-
κών και των συνδετήριων δοκών και τα υπό-
λοιπα 30 τον όγκο της υπόβασης, αποσπά-
στηκε κατά τμήματα, με χρήση αδιατάρακτης 
κοπής και πνευματικών εργαλείων, σύμφω-
να με σχετική πρόταση, που εγκρίθηκε κατά 
τη 12η/13.12.2019 συνεδρίαση της ΕΣΜΑ. 
Με τη μεταφορά του γερανού εντός του μνη-
μείου το 2018 και την αποξήλωση της βά-
σης του, ένα μεγάλο τμήμα εργοταξιακής 
υποδομής απομακρύνθηκε από τη δυτική 
πλευρά του Παρθενώνα αποδίδοντας το μνη-
μείο στους επισκέπτες του χώρου αισθητά  
βελτιωμένο.

2019-2020, Η πρόοδος των αναστηλωτικών εργασιών στην Ακρόπολη

Ο κεντρικός ορθοστάτης του τυμπάνου του 
δυτικού αετώματος του Παρθενώνα κατά τη 
διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης. 
Φωτ. Β. Μανιδάκη, 2020

Εργασίες αποκατάστασης στον πρώτο δόμο του βορείου τοίχου του σηκού του Παρθενώνα. 
Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2020

Άποψη του Προνάου από Δ. Διακρίνονται οι τρεις πρώτοι από βορρά κίονες όπου έχει 
ολοκληρωθεί η λάξευση των ραβδώσεων. 
Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2020

Εργασίες αποξήλωσης της βάσης του γερανού 
στα δυτικά του Παρθενώνα. 
Φωτ: Ρ. Χριστοδουλοπούλου, 2020

Εργασίες δομικής αποκατάστασης λιθοπλίν-
θου (Δ.ΤΑ.3.3) του αντιθηματικού τοίχου του 
δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. 
Φωτ. Κ. Σκαρής, 2020
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Το Τεχνικό Γραφείο περιμετρικών τειχών 
με προϊσταμένη την πολιτικό μηχανικό Δ. 
Μιχαλοπούλου, στελεχώνεται από τους αρ-
χιτέκτονες Κ. Μαμαλούγκα, Α. Χατζηπαπά 
και Χ. Πινάτση και την πολιτικό μηχανικό  
Δρ. Ε. Κακογιάννου. Επικεφαλής του συ-
νεργείου εργασιών αποκατάστασης είναι ο 
μαρμαροτεχνίτης Γ. Βασδέκης.

Στην περιοχή Β17 του βόρειου τείχους ολο-
κληρώθηκαν οι εργασίες σύμφωνα με τη 
σχετική μελέτη των Κ. Μαμαλούγκα και Δ. 
Μιχαλοπούλου και την τροποποίηση, που 
απαιτήθηκε μετά την αφαίρεση νεότερων 
προσθηκών και την αποκάλυψη της κακής 
κατάστασης διατήρησης (βλ. σχετικό άρθρο 
στο παρόν τεύχος). Το 2020, μετά την τρο-
ποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Έργου ξε-
κίνησε, ως πρόσθετο φυσικό αντικείμενο, η 
αποκατάσταση των αναλημματικών τοίχων 
στην περιοχή της μυκηναϊκής κλίμακας 
ανατολικά του Ερεχθείου, λόγω σοβαρών 
προβλημάτων φθοράς που παρουσίαζαν. Η 
πρόταση «Στερέωση και ανάδειξη των ανα-
λημμάτων της μυκηναϊκής κλίμακας», των 
Δ. Μιχαλοπούλου, Χ. Πινάτση και Κ. Κου-
τσαδέλη, προβλέπει διάλυση των ανωτέρων 
τμημάτων των τοίχων, ανακατασκευή της 
άνω απόληξης του δυτικού αναλημματικού 
τοίχου και εργασίες εξυγίανσης στην άνω 
στάθμη του ανατολικού αναλημματικού 
τοίχου, καθώς και τοπικές αναδομήσεις με 
αργούς λίθους και συμβατό κονίαμα.

Με ανάθεση μετά από δημόσιο διαγωνισμό, 
πραγματοποιήθηκαν εργασίες στερέωσης 
στο βόρειο τείχος, στην περιοχή Β14 πλη-
σίον του αναβατορίου-ανελκυστήρα, όπου 

είχε σημειωθεί πτώση μικρών λίθων και 
είχε αποκλειστεί η περιοχή για τους επισκέ-
πτες του αρχαιολογικού χώρου. Οι εργασίες 
συντήρησης της επιφάνειας στην ίδια περιο-
χή πραγματοποιήθηκαν από συνεργείο της 
ΥΣΜΑ. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκπόνη-
σης της «Γεωτεχνικής-στατικής μελέτης των 
περιμετρικών τειχών της Ακρόπολης των 
Αθηνών και του βραχώδους υποβάθρου τους 
σε επιλεγμένες θέσεις άμεσης προτεραιότη-
τας» μελετήθηκε και η περιοχή του βράχου, 
επί του οποίου στηριζόταν το αναβατόριο. 
Πρόθεση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης 
Αθηνών ήταν η αντικατάσταση του τελευ-
ταίου με σύγχρονο ανελκυστήρα για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, 
οπότε ήταν αναγκαίος ο έλεγχος λόγω της  

επικείμενης αύξησης των φορτίων. Την 
άνοιξη του 2020, μετά την έγκριση της  με-
λέτης «Στερέωση βραχώδους υποβάθρου και 
τοιχίου Μπαλάνου στην περιοχή του ανελκυ-
στήρα ΑμΕΑ στην Ακρόπολη των Αθηνών», 
με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Ωνάση 
και επίβλεψη από την ΥΣΜΑ, η εταιρεία 
«ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ» πραγματοποίησε εργασίες 
ενίσχυσης στο τοιχίο, που κατασκευάστη-
κε στα μέσα της δεκαετίας του 1930, επί Ν. 
Μπαλάνου και επί του οποίου στηρίχθηκε 
ο νέος ανελκυστήρας. Σε επιφάνεια περίπου 
110 τ.μ. τοποθετήθηκαν 24 συνολικά παθη-
τικά αγκύρια διαμέτρου 25 χιλ., σε κάνναβο 
2,0Χ2,5 μ., 12 από τα οποία είχαν μήκος 12 
μ. σε 2 ζώνες, στη βάση και στον βράχο άνω-
θεν του τοιχίου και 12 μήκος 3 μ. στη ζώνη 

που θεωρείται ότι καταλαμβάνει εντοπισθέν 
γεωλογικό χάσμα. Διανοίχθηκαν επίσης 
αποστραγγιστικές οπές, ενώ για τη συγκρά-
τηση επιφανειακών βραχοτεμαχίων τοποθε-
τήθηκε γαλβανισμένο πλέγμα σε επιφάνεια 
18 τ.μ. περίπου.

Ως προς τις μελέτες, τον Ιούνιο του 2019 
υποβλήθηκαν στο ΚΑΣ για έγκριση η «Γε-
ωτεχνική - στατική μελέτη των περιμετρι-
κών τειχών της Ακρόπολης των Αθηνών 
και του βραχώδους υποβάθρου τους σε επι-
λεγμένες θέσεις άμεσης προτεραιότητας» 
και το «Στρατηγικό σχέδιο των επεμβάσε-
ων στα τείχη της Ακρόπολης των Αθηνών». 
Η πρώτη εκπονήθηκε, μετά από δημόσιο 
διαγωνισμό, από τη σύμπραξη των μελε-
τητικών γραφείων «ΓΕΩ. ΠΕΡ. Σύμβουλοι 
Μηχανικοί Α.Ε». και «ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι 
Μηχανικοί», με επίβλεψη των Δ. Μιχα-
λοπούλου και Ν. Νινή και την εποπτεία 
υποεπιτροπής παρακολούθησης, αποτε-
λούμενης από τον Πρόεδρο Μ. Κορρέ και 
τα μέλη της ΕΣΜΑ, Μ. Χρονόπουλο και Π. 
Κουφόπουλο. Η δεύτερη εκπονήθηκε από 
το Τεχνικό Γραφείο περιμετρικών τειχών 
(Δ. Μιχαλοπούλου, Κ. Κουτσαδέλη, Χ. Πι-
νάτση, Ε. Κακογιάννου και Α. Χατζηπαπά) 
και το Γραφείο και εργαστήριο συντήρησης 
της επιφάνειας (Ε. Αγγελακοπούλου, Ε. Ξυ-
νοπούλου και Α. Τσιμερέκη). Οι δύο αυτές 
μελέτες καθορίζουν το πλαίσιο αρχών και 
μεθοδολογίας για τις μελλοντικές επεμβά-
σεις στα τείχη της Ακρόπολης.  

Εν αναμονή της συζήτησης και έγκρισης των 
ανωτέρω, επί μέρους «Μελέτη αποκατάστα-
σης του ανατολικού τείχους και της νοτιοανα-
τολικής γωνίας του τείχους της Ακρόπολης» 
εκπονήθηκε από τους Χ. Πινάτση,  Ε. Κακο-
γιάννου και Κ. Κουτσαδέλη.

Η ενόργανη παρακολούθηση των μνημείων 
μέσω του δικτύου έντεκα επιταχυνσιογρά-
φων, που υποστηρίζεται από το Γεωδυναμι-
κό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών και συστήματος οπτικών ινών, εγκα-
τεστημένων από την εταιρεία OSMOS Hellas 
στο θεμέλιο του δυτικού τοίχου της βόρειας 
πτέρυγας των Προπυλαίων, που είχαν εγκα-
τασταθεί παλαιότερα, συνεχίστηκε και κατά το 
διάστημα 2019-2020.  

Οι εργασίες συντήρησης της επιφάνειας των 
μνημείων συνεχίστηκαν στον Παρθενώνα, 

στα Προπύλαια και στα τείχη, ενώ πραγ-
ματοποιήθηκαν περιορισμένης κλίμακας 
συστηματικές εργασίες συντήρησης και 
σε πώρινα αρχιτεκτονικά μέλη, που υπο-
δείχθηκαν από το Γραφείο διασπάρτων 
αρχιτεκτονικών μελών. Προϊσταμένη του 
Γραφείου και εργαστηρίου συντήρησης της 
επιφάνειας είναι η χημικός μηχανικός Δρ 
Ε. Αγγελακοπούλου. 

Στον Παρθενώνα, με υπεύθυνη τη συντηρή-
τρια Α. Πάνου, ολοκληρώθηκε η συντήρηση 
των ορθοστατών του δυτικού τυμπάνου και, 
κατά το ήμισυ, η συντήρηση του οριζόντιου 
γείσου. Στη δυτική πλευρά έχουν συντηρη-
θεί 14 λίθοι γείσου και απομένουν τέσσε-
ρις. Στον αντιθηματικό τοίχο του αετώματος 
ολοκληρώθηκαν εργασίες πλήρωσης κενών 
στις κατώτερες  στρώσεις, συντήρησης σε 12 

αποξηλωμένους λίθους και σε λίθους κατά 
χώραν. Συντηρήθηκαν επίσης 12 λίθοι του 
2ου δόμου του βόρειου τοίχου του σηκού.

Στα τείχη, με υπεύθυνη τη συντηρήτρια Α. 
Τσιμερέκη, έγιναν συστηματικές επεμβά-
σεις σε δέκα λίθους στην εσωτερική πλευρά 
της περιοχής Β14 και σε τρεις λίθους στην 
περιοχή Β12. Δυστυχώς, η καθυστέρηση 
στην ολοκλήρωση των εργασιών αποκα-
τάστασης στην περιοχή Β17 δεν επέτρεψε 
να ξεκινήσουν εγκαίρως εκεί οι εργασίες 
συντήρησης, που θα ολοκληρωθούν εντός 
του 2021.

Στα Προπύλαια, με υπεύθυνη τη συντηρή-
τρια Κ. Φραντζικινάκη, ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες συντήρησης σε 39 αρχιτεκτονικά 
μέλη στη βόρεια όψη του θυραίου τοίχου της 

Εργασίες αποκατάστασης των αναλημματικών τοίχων στην περιοχή της μυκηναϊκής κλίμακας. 
Φωτ. Χ. Πινάτση, 2020

Εργασίες στερέωσης και συντήρησης στο βόρειο τείχος, στην περιοχή 
του ανελκυστήρα. Φωτ. Κ. Μαμαλούγκας, 2019 

Τοποθέτηση νέας λιθοπλίνθου στην περιοχή Β17 του βορείου τείχους. 
Φωτ. Κ. Μαμαλούγκας, 2019

Ορθοφωτομωσαϊκό του τείχους και του βραχώδους υποβάθρου στην περιοχή του ανελκυστήρα, 
στο οποίο σημειώνονται τα μέτρα στερέωσης του τοιχίου.   

 Παθητικά αγκύρια μήκους 12 μ.   Παθητικά αγκύρια μήκους 3 μ.   Αποστραγγιστικές οπές
Φωτογραφικές λήψεις: Up2Metric ΙΚΕ. Επεξεργασία και παραγωγή μοντέλου: Σ. Κυπαρίσση.
ΥΣΜΑ, 2019
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αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Αυτά 
βρίσκονταν πέριξ του διαδρόμου πρόσβα-
σης στον ανελκυστήρα, 577 εντός δεξαμενής, 
και μεταφέρθηκαν νοτιότερα στον χώρο του 
Πανδροσείου και νοτίως του Αρρηφορίου.  
Τέλος, αποτυπώθηκαν 29 και συγκολλήθη-
καν τρία διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη. 

Το Γραφείο ηλεκτρομηχανολογικής (Η/Μ) 
υποστήριξης των εργοταξίων των μνημεί-
ων, με υπεύθυνο τον μηχανολόγο μηχανι-
κό-μουσειολόγο, Γ. Κεχαγιά, υποστήριξε 
αποτελεσματικά τη λειτουργία των εργοταξί-
ων της ΥΣΜΑ, συντονίζοντας εργασίες τόσο 
συντήρησης και επισκευής του υπάρχοντος 
μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλι-
σμού, όσο και προμήθειας και εγκατάστασης 
νέου εξοπλισμού, αποκομιδής αποβλήτων, 
προμήθειας καυσίμων κ.ά. Διερευνήθηκε, 
επίσης, η διάθεση υλικού σιδηροδρόμων 
από τον ΟΣΕ για την αναβάθμιση των σι-
δηροτροχιών του γερανού αναβατορίου, η 
μελέτη της οποίας είναι σε εξέλιξη. Υποστη-
ρίχθηκαν, επίσης, δράσεις συνεργασίας με 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, 
σχετικές με τις εργασίες αναβάθμισης του 
αρχαιολογικού χώρου (εγκατάσταση ανελ-
κυστήρα, φωτισμός μνημείων, κατασκευή 
διαδρομών), την ενίσχυση του συστήματος 
αντικεραυνικής προστασίας, την αναβάθμι-
ση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε επιμέ-
ρους θέσεις των δικτύων υποδομών.

Το Γραφείο Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ κατά 
την διετία 2019-2020 ήταν στελεχωμένο 
από μόνιμο προσωπικό, την προϊσταμένη 
αρχαιολόγο Δρ. Ε. Λεμπιδάκη, τις αρχαιο-
λόγους Ε. Καρακίτσου και Ε. Πετροπούλου, 
τη ζωγράφο Δ. Χαμοπούλου και τον πληρο-
φορικό Γ. Αλεξόπουλο, ενώ οι αρχαιολό-
γοι Δρ Κ. Κουτσαδέλης, Δρ Δ. Ανδρίκου, Σ. 
Πούλου, η βιβλιοθηκονόμος Μ. Μαζνώκη 
και η πληροφορικός Δ. Ηλιοπούλου συ-
νέδραμαν στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-
2020. Ως προς τις εργασίες τεκμηρίωσης 
και διαχείρισης τεκμηρίων συνεχίστηκε η 
εισαγωγή στη Βάση Δεδομένων υλικού τεκ-
μηρίωσης εργασιών αποκατάστασης Παρ-
θενώνα, καθώς και η ενημέρωση της βάσης 
δεδομένων αρχείων  Autocad. Συνεχίστηκε 
η  εισαγωγή τεκμηρίων στη βιβλιοθήκη (βι-
βλίων, εκθέσεων, μελετών, ημερολογίων 
κ.λπ.) και η  εισαγωγή περιεχομένου στον 
κατάλογο βιβλιοθήκης OpenABEKT της 
ΥΣΜΑ. Επίσης, ολοκληρώθηκε η διαδικα-

σία ψηφιοποίησης του συνόλου του οπτικο-
ακουστικού υλικού του Αρχείου της ΥΣΜΑ, 
με διάρκεια 250 ώρες, η κωδικοποίηση 
των τεκμηρίων και η προσαρμογή του σχή-
ματος μεταδεδομένων, ώστε να ξεκινήσει η 
εισαγωγή τους σε βάση δεδομένων.

Σημαντική ήταν η συνεργασία με το Μου-
σείο Ακρόπολης για τη μεταφορά της έκ-
θεσης «Σμίλη και Μνήμη» στον χώρο των 
περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου, η 
οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στα «Νέα 
της Ακροπολης».

Η δράση με τον γενικό τίτλο «45 χρόνια 
ΕΣΜΑ. 45 χρόνια ΕΡΓΑ» σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε από τις αρχαιολόγους Σ. Πού-
λου και Ε. Πετροπούλου, σε συνεργασία με 
όλο το προσωπικό της υπηρεσίας (βλ. σχε-
τικό άρθρο στο παρόν τεύχος).

Οι αρχαιολόγοι του γραφείου Τεκμηρίωσης 
Ε. Πετροπούλου και Ε. Καρακίτσου τήρησαν 
τα πρακτικά της ΕΣΜΑ, η οποία συνεδριάζει 
πλέον μέσω τηλεδιασκέψεων, εκτός από περι-
ορισμένες συνεδριάσεις, που πραγματοποιού-
νται επί τόπου στον αρχαιολογικό χώρο.  

Η φωτογραφική τεκμηρίωση των αναστη-
λωτικών έργων συνεχίστηκε από τον φωτο-
γράφο Τ. Σουβλάκη και η κινηματογράφη-
ση επιλεγμένων εργασιών αποκατάστασης 
των μνημείων από τον Κ. Αρβανιτάκη, εξω-

τερικό συνεργάτη της Υπηρεσίας.

Πολύπλευρη υπήρξε η παραγωγή της Υπη-
ρεσίας κατά τη διάρκεια 2019-2020 σε φω-
τογραμμετρικές μελέτες και τρισδιάστατες 
απεικονίσεις για την υποστήριξη όλων των 
εν εξελίξει δράσεων, από τις τοπογράφους 
μηχανικούς Δ. Μαυρομάτη, υπεύθυνη των 
δράσεων και την Σ. Κυπαρίσση. Για την 
υποστήριξη των μελετών των τειχών πραγ-
ματοποιήθηκαν υψηλής ακρίβειας τοπογρα-
φική παρακολούθηση προκαθορισμένων 
σημείων στο νότιο και ανατολικό τείχος 
της Ακρόπολης,  Παραγωγή του τρισδιά-
στατου μοντέλου, με φωτογραφική υφή του 
βόρειου τείχους και των βορείων πρανών 
στην περιοχή της Κλεψύδρας και σε άλλες 
8 περιοχές των τειχών και του βράχου της 
Ακρόπολης. Για την υποστήριξη των μελε-
τών του Παρθενώνα πραγματοποιήθηκε 
παραγωγή του τρισδιάστατου μοντέλου και 
του ορθοφωτομωσαϊκού σε κάτοψη του τοι-
χοβάτη του νότιου τοίχου του Παρθενώνα, 
αλλά και της βόρειας όψης του Παρθενώνα 
με συνδυασμό λήψεων των ετών 2010 και 
2020. Στον Παρθενώνα συνεχίστηκε, επί-
σης, το έργο της «Μελέτης τοπογραφικών 
και φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων στον 
Παρθενώνα» από την σύμπραξη «Ελληνική 
Φωτογραμμετρική ΕΠΕ - ΦΩΤΟΠΟ ΑΕ», με 
επίβλεψη της Δ. Μαυρομάτη και η παραγω-
γή τρισδιάστατων μοντέλων των αρχιτεκτο-
νικών μελών που αποσυναρμολογούνται 

Πινακοθήκης, που αντιστοιχεί στο 50% του 
συνόλου του προγραμματισμένου έργου.

Με επιστημονική ευθύνη του Τομέα Συντή-
ρησης συνεχίστηκε η μελέτη σχετικά με την 
εργαστηριακή αποτίμηση κονιαμάτων απο-
κατάστασης για τα μνημεία της Ακρόπολης, 
έγινε διερεύνηση στη διεθνή και εγχώρια 
βιβλιογραφία για τη χρήση τεχνητού λίθου 
σε εργασίες αποκατάστασης μνημείων, 
διερεύνηση για τα υλικά διάστρωσης των 
διαδρομών επισκεπτών, δοκιμαστική πι-
λοτική χύτευση σύνθεσης σκυροδέματος για 
την πλήρωση των βάθρων στις διαδρομές 
της Ακρόπολης, πιλοτική εφαρμογή υλι-
κών στερέωσης στο τείχος κ.ά. Ενεργή συμ-
μετοχή στις ανωτέρω ερευνητικές εργασίες 
είχε η χημικός μηχανικός του γραφείου Δρ 
Ε.Ξυνοπούλου.

Οι εργασίες απογραφής, τεκμηρίωσης και 
διαχείρισης των διασπάρτων αρχιτεκτονι-
κών μελών στον χώρο της Ακρόπολης, υπό 

την επίβλεψη της προϊσταμένης του γραφεί-
ου, αρχαιολόγου Δρ. Ε. Σιουμπάρα και της 
αρχαιολόγου Δρ. A. Λιβιεράτου, επικεντρώ-
θηκαν στην περιοχή της Χαλκοθήκης, από 
όπου μετακινήθηκαν συνολικά 105 μέλη 
στο πλαίσιο της τελικής διευθέτησης αρχι-
τεκτονικών μελών, τα οποία παρέμεναν σε 
αυτή την περιοχή από την εποχή της μεγάλης 
ανασκαφής του 19ου αι. Αναλυτικά, 27 βάθρα 
μεταφέρθηκαν από την περιοχή της Χαλκο-
θήκης στην περιοχή ανατολικά του Ερεχθεί-
ου, ώστε να προχωρήσει η μελέτη τους και η 
κατανομή τους, ενώ 15 βάσεις ενεπίγραφων 
στηλών επανήλθαν στην περιοχή της Χαλκο-
θήκης προς συνολική ανάδειξη αυτών στον 
χώρο από τον οποίο προέρχονται. Εικοσιένα 
τμήματα κιόνων απομακρύνθηκαν από το 
νότιο τμήμα της Χαλκοθήκης προς τον χώρο 
όπου συγκεντρώνονται διάσπαρτα τμήματα 
κιόνων, ανατολικά των Προπυλαίων. Για τις 
μετακινήσεις αυτές συμπληρώθηκαν τα αντί-
στοιχα δελτία καταγραφής. Απομακρύνθη-
καν ακόμη από την περιοχή της Χαλκοθήκης 

πέντε αρχιτεκτονικά μέλη που ανήκουν στον 
Παρθενώνα και 31 διάσπαρτα. Έξι άγνωστοι 
ενεπίγραφοι λίθοι εντοπίστηκαν και παρα-
δόθηκαν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων. 

Από τη μελέτη των 250 περίπου λίθων στην 
περιοχή της Χαλκοθήκης προέκυψαν δύο 
ιδιαίτερες μορφολογικές κατηγορίες διά-
σπαρτων μελών προς ανάδειξη. Η πρώτη 
περιλαμβάνει 31 απλές ορθογώνιες βάσεις 
με μια μεγάλη ορθογώνια εντορμία στήριξης 
ενεπίγραφης στήλης, ενώ η δεύτερη κατη-
γορία περιλαμβάνει βάθρα αναθημάτων, με 
πολλές μορφολογικές υποκατηγορίες. Η με-
λέτη αυτής της κατηγορίας είναι σε εξέλιξη. 

Άλλες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν 
από το Γραφείο Διασπάρτων μελών αφο-
ρούσαν στη μεταφορά συνολικά 934 διά-
σπαρτων αρχιτεκτονικών μελών –εργασία 
που απαιτήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών 
εγκατάστασης νέου ανελκυστήρα και κατα-
σκευής νέων διαδρομών επισκεπτών στον 

Επάνω αριστερά: Παρθενώνας: λίθος του αντιθηματικού τοίχου του δυτικού αετώματος (Δ.ΤΑ.1.5), πριν τις εργασίες συντήρησης. Επάνω δεξιά: Ο ίδιος 
λίθος μετά τις εργασίες συντήρησης. Φωτ. Α. Πάνου, 2020. Κάτω αριστερά: Προπύλαια: λίθος του θυραίου τοίχου της βόρειας πτέρυγας (Β.Θ.1.7), πριν 
τις εργασίες συντήρησης. Κάτω δεξιά: Ο ίδιος λίθος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης. Φωτ. Π. Βλαχούλη, 2020

Άποψη της περιοχής της Χαλκοθήκης από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα.  
Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2022
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ων Μνημείων, Διεύθυνση Εκτέλεσης Έρ-
γων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων, 
Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων και ΥΣΜΑ, έθεσαν τις προ-
διαγραφές για το νέο έργο συμπεριλαμβα-
νομένων και εργασιών που θεωρήθηκαν 
αναγκαίες για την ενίσχυση του βραχώδους 
πρανούς, επί του οποίου θα αγκυρωνόταν 
ο νέος ανελκυστήρας, πραγματοποίησαν 
έρευνα σχετικά με εταιρείες που θα μπο-
ρούσαν να αναλάβουν το έργο κ.ά. Η υπουρ-
γός Πολιτισμού Δρ Λίνα Μενδώνη, έθεσε το 
θέμα σε πρώτη προτεραιότητα και τον Οκτώ-
βριο του 2019 το ΚΑΣ ενέκρινε τις «Προ-
διαγραφές θέσης και συνοδών έργων για 
την εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα στην 
Ακρόπολη», σύμφωνα με τις οποίες ο νέος 
ανελκυστήρας θα ήταν μεταβλητής κλίσης 
(ανελκυστήρας πλαγιάς), ώστε να μεταφέρει 
τους επισκέπτες κατευθείαν από τη στάθμη 
του Περιπάτου στο επίπεδο του βράχου και 
θα αποτελούσε μία σύγχρονη κατασκευή 
υψηλών τεχνικών και αισθητικών προδια-
γραφών, αντάξια των παγκόσμιας εμβέλειας 
μνημείων του βράχου. 

Η κρίσιμη παράμετρος όμως για την υλο-
ποίηση του έργου ήταν η διαδικασία για 
την ανάθεσή του. Είναι προφανές ότι το 
χρονικό διάστημα για το οποίο ο πρώτος 
σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικός χώρος 
της χώρας δεν θα μπορούσε να εξυπηρετή-
σει ΑμΕΑ θα έπρεπε να είναι το ελάχιστο 
δυνατό, ενώ η διαδικασία και μόνο για την 
ανάδειξη αναδόχου για το έργο θα ήταν πο-
λύμηνη. Η καθυστέρηση αυτή φάνηκε ότι 
θα μπορούσε να ξεπεραστεί μέσω χορηγίας 

του Ιδρύματος Ωνάση. Στη συνέχεια, υπό 
τον συντονισμό του κ. Γεωργίου Διδασκά-
λου, Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού, δρο-
μολογήθηκαν οι ενέργειες για την έγκαιρη 
ολοκλήρωση των μελετών, έτσι ώστε να 
καλύπτουν τις προδιαγραφές που είχαν 
τεθεί από τις υπηρεσίες. Παράλληλα, ορί-
στηκε ομάδα επιβλεπόντων με συντονί-
στρια την Δ. Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη 
του Γραφείου Τειχών της ΥΣΜΑ. Το έργο 
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020, μετά τη στε-
ρέωση του τοιχίου στο οποίο επρόκειτο να 
αγκυρωθούν οι τροχιές του ανελκυστήρα 
και στις 3 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθη-
καν τα εγκαίνια του έργου από τον Πρωθυ-
πουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλλη-
λα, από τις αρχές του 2020 είχε ξεκινήσει 
και η συζήτηση για τη βελτίωση των δια-
δρομών των επισκεπτών (βλ. σχετικό άρ-
θρο στο παρόν τεύχος). Παρά τη δριμεία 
κριτική που δέχθηκαν αρχικά, τόσο ο νέος 
ανελκυστήρας, όσο και οι διαδρομές των 
επισκεπτών και τα δύο έργα βελτίωσαν 
αισθητά την εμπειρία της επίσκεψης στον 
αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, ενώ 
μειώθηκαν σημαντικά τα ατυχήματα που 
σημειώνονταν κυρίως σε περιοχές στις 
οποίες ο φυσικός βράχος παρουσίαζε έντο-
νη κλίση και ολισθηρότητα. Τέλος, ο νέος 
φωτισμός των μνημείων, έργο που επίσης 
υλοποιήθηκε βάσει μελέτης του γραφείου 
Eleftheria Deko Lighting Design και χο-
ρηγία του Ιδρύματος Ωνάση, αναβάθμισε 
με επιτυχία τον παλαιότερο φωτισμό, που 
αν και επιτυχής κατά την εποχή της εγκα-
τάστασής του, το 2004, παρουσίαζε προ-
βλήματα λόγω παλαιότητας. Με τον νέο 

φωτισμό αναδείχθηκαν τα μνημεία, ενώ 
παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν φωτιστι-
κά στοιχεία νέας τεχνολογίας με σημαντικά 
καλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Στην εκπνοή του 2020, δύο νέα θέματα ανα-
δείχθηκαν στις συζητήσεις της ΕΣΜΑ και τα 
έργα για την αντιμετώπιση των προβλημά-
των στο βάθρο του μνημείου του Αγρίππα 
και για την αποκατάσταση της δυτικής ανό-
δου στην Ακρόπολη εντάχθηκαν στο πρό-
γραμμα δράσης της ΥΣΜΑ. Η διοργάνωση 
της επόμενης Διεθνούς Συνάντησης για την 
αποκατάσταση των μνημείων της Ακρό-
πολης επρόκειτο να δρομολογηθεί το επό-
μενο διάστημα, ενώ τα προβλήματα λόγω 
της πανδημίας του covid-19 συνέχιζαν να 
αποτελούν αστάθμητο παράγοντα για την 
εν γένει πρόοδο των έργων αποκατάστασης 
των μνημείων της Ακρόπολης. 

Βασιλική Ελευθερίου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Διευθύντρια της ΥΣΜΑ  

με φωτογράφηση και επεξεργασία με κα-
τάλληλο λογισμικό, από την Σ. Κυπαρίσση. 
Πραγματοποιήθηκε, επίσης, παραγωγή των 
τρισδιάστατων μοντέλων και των ορθοφω-
τομωσαϊκών σε κάτοψη της περιοχής της 
Χαλκοθήκης, του βράχου στην περιοχή δυ-
τικά του Παρθενώνα, μετά την αποξήλωση 
της βάσης του γερανού, καθώς και περιοχών 
του βράχου που επρόκειτο να καλυφθούν 
κατά τη διαμόρφωση των διαδρομών στον 
αρχαιολογικό χώρο. Τέλος, μετά τον σεισμό 
του Ιουλίου 2019, παρήχθησαν τα ορθοφω-
τομωσαϊκά των οροφογραφιών του κτηρίου 
της ΥΣΜΑ, επί της οδού Πολυγνώτου 10.

Το Γραφείο Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης 
της ΥΣΜΑ κατά τη διετία 2019-2020 ήταν 
στελεχωμένο από την προϊσταμένη αρχαιο-
λόγο Ειρ. Καϊμάρα και τις αρχαιολόγους Α. 
Λεοντή και Μ. Τσιολάκη. Από τις δράσεις 
του γραφείου κατά το 2019 ξεχωρίζει το 
διήμερο πρόγραμμα «Ακρόπολη και Ανα-
στήλωση», που πραγματοποιήθηκε στον 
αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης στο 
τέλος Μαρτίου, με συμμετοχή μαθητών και 
εκπαιδευτικών από 14 σχολεία της Αττικής. 
Στο ίδιο διάστημα συνεχίστηκε ο δανεισμός 
των εκπαιδευτικών μουσειοσκευών της 
ΥΣΜΑ σε σχολεία και χρησιμοποιήθηκαν 
από 8.500 μαθητές ενώ δύο νέα φυλλάδια 
εξερεύνησης σχεδιάστηκαν και τυπώθηκαν 
για τις οικογένειες που επισκέπτονται το 
Μουσείο Ακρόπολης. Λόγω της πανδημίας 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα, που πραγμα-
τοποιούνται στο μουσείο, διακόπηκαν τον 
Μάρτιο του 2020. Το κενό αναπλήρωσαν με 
το πιο αποτελεσματικό τρόπο οι εκπαιδευτι-
κές ψηφιακές εφαρμογές της ΥΣΜΑ, που ση-
μείωσαν πολύ υψηλή επισκεψιμότητα, ήδη 
από τους πρώτους μήνες των περιοριστικών 
μέτρων, φθάνοντας τους 68.000 χρήστες το 
πρώτο εξάμηνο του 2020. Κατά το β’ εξάμη-
νο του 2020, στο πλαίσιο του εορτασμού 
των 45 χρόνων της ΕΣΜΑ, οι εφαρμογές 
εμπλουτίστηκαν με νέες εκπαιδευτικές ψη-
φιακές δράσεις που απευθύνονταν τόσο σε 
σχολικές ομάδες όσο και στις οικογένειες 
(βλ. σχετικό άρθρο στο παρόν τεύχος).

Ουσιαστική υπήρξε και κατά την παρελθού-
σα περίοδο η συμβολή του Λογιστηρίου της 
ΥΣΜΑ, με προϊστάμενο τον Π. Κατσιμίχα, 
και τους Μ. Μούζουρα, Ε. Σουλάκου, Α. 
Καπάλου και Α. Μοσχούρη, τόσο στην ιδι-
αίτερα απαιτητική διαδικασία διαχείρισης 

και παρακολούθησης των πιστώσεων των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 
και ΠΔΕ) του έργου αναστήλωσης και συ-
ντήρησης των μνημείων της Ακρόπολης, 
όσο και στην προετοιμασία και υποβολή 
της πρότασης για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Για την αποτελεσματική διαχείριση των 
υλικών σημαντική ήταν η συμβολή του Η. 
Ζυγούρα, μετά την απόσπαση της Π. Καρα-
μπέτσου, προϊσταμένης του Τμήματος, στην 
κεντρική υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ. Τέλος, η 
Γραμματεία της ΥΣΜΑ, διεκπεραίωσε απο-
τελεσματικά τις διοικητικές υποχρεώσεις της 
Υπηρεσίας χάρη στη συνδρομή της υπεύθυ-
νης Χ. Παπανικολάου, του Π. Κωνσταντό-
πουλου και της Ε. Δρακοπούλου, η οποία 
μετακινήθηκε στη Γραμματεία, μετά την 
μετάταξή της από τον κλάδο Συντηρητών ΔΕ 
στον κλάδο Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ. 
Η στελέχωση του Γραφείου παραμένει ορια-
κά επαρκής, δεδομένης της σημαντικής αύ-
ξησης του διοικητικού έργου της Υπηρεσίας 
κατά την διάρκεια της πανδημίας. 

Η συμμετοχή της ΥΣΜΑ σε έργα ανάδει-
ξης της Ακρόπολης
Η ΥΣΜΑ από την έναρξη της λειτουργίας της 
υποστήριζε δράσεις της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Πόλης Αθηνών, ειδικότερα όμως 
κατά την περίοδο 2019-2020, η συνεργα-
σία αυτή υπήρξε στενότερη από κάθε άλλη 
φορά στο παρελθόν. Στο πλαίσιο της προε-
τοιμασίας έργων υποδομής για τη βελτίωση 
της λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου, 
η ΥΣΜΑ συμμετείχε στις δράσεις της εγκα-
τάστασης νέου ανελκυστήρα και των ανα-
γκαίων γι’ αυτήν εργασιών, της ενίσχυσης 

της αντικεραυνικής προστασίας του χώρου, 
της καταγραφής των δικτύων ισχυρών και 
ασθενών ρευμάτων στον ευρύτερο χώρο 
της Ακρόπολης και του νέου φωτισμού των 
μνημείων της Ακρόπολης. Ανέλαβε δε το 
κύριο βάρος του έργου της νέας διάστρωσης 
των διαδρομών των επισκεπτών.  

Η αντικατάσταση του παλαιού αναβατορίου 
με έναν νέο σύγχρονο ανελκυστήρα, αίτημα 
το οποίο υποστηρίχθηκε τόσο από την προ-
ηγούμενη, όσο και από την μετέπειτα πο-
λιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, ασφαλώς υπήρξε ένα σύν-
θετο και απαιτητικό έργο, το οποίο έπρεπε 
να ολοκληρωθεί στο ελάχιστο δυνατόν χρο-
νικό διάστημα. Το παλαιό αναβατόριο είχε 
εγκατασταθεί το 2004, με την ευκαιρία της 
διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 
από τη χώρα μας, για να καταστεί προσβά-
σιμη η Ακρόπολη σε άτομα με κινητικά 
προβλήματα και παρά τον προσωρινό χα-
ρακτήρα που είχε, λειτούργησε ανελλιπώς 
για 15 περίπου χρόνια. Ως καταλληλότερη 
είχε κριθεί θέση στη βόρεια κλιτύ, όπου τη 
δεκαετία του ’30 κατασκευάστηκε τοιχίο 
για τη στερέωση του βραχώδους πρανούς. 
Η θέση αυτή παρείχε το πλεονέκτημα των 
ελάχιστων παρεμβάσεων στο αρχαίο τεί-
χος, καθώς αποφεύχθηκε  η αγκύρωση του 
ιστού του ανελκυστήρα επί του τείχους, ενώ 
μόλις ένας αρχαίος λίθος απαιτήθηκε να 
αποξηλωθεί από το τείχος για την προσαρ-
μογή του διαδρόμου κίνησης των επισκε-
πτών. Η πρόσβαση περιλάμβανε δύο τμή-
ματα. Από τη στάθμη του Περιπάτου, την 
αρχαία περιμετρική οδό της Ακρόπολης, 
ο επισκέπτης διένυε τα κατώτερα έξι μέτρα 
υψομετρικής διαφοράς μέσω μεταφορικής 
πλατφόρμας, για να προσεγγίσει το θάλαμο 
του αναβατορίου. Η αποβίβαση γινόταν 30 
μέτρα ψηλότερα από τον Περίπατο, σε ξύλι-
νη αποβάθρα προβάλλουσα του τείχους, στη 
στάθμη του Ερεχθείου.

Λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζο-
νταν τελευταία στη λειτουργία του αναβα-
τορίου και με αφορμή την πτώση μικρών 
λίθων από το τείχος της Ακρόπολης στην 
περιοχή του, ήδη από το τέλος του 2018 είχε 
ξεκινήσει η συζήτηση για την αναγκαιότητα 
της αντικατάστασής του. Στο πρώτο εξάμη-
νο του 2019 οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες 
του ΥΠΠΟΑ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης 
Αθηνών, Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαί-

Ο νέος ανελκυστήρας ΑμΕΑ στη βόρεια κλιτύ 
της Ακρόπολης. Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2020

Τρισδιάστατο μοντέλο του εσωτερικού λίθου 2.28 του βόρειου τοίχου του Παρθενώνα.  
Φωτογραφικές λήψεις - Παραγωγή 3Δ  μοντέλου: Σ. Κυπαρίσση, 2021

Φάτνωμα. Έργο μαθητή
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κό χώρο, κατά τις οποίες ο Πρόεδρος της 
ΕΣΜΑ υπέδειξε αρχαιολογικά τεκμήρια, 
τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη 
κατά τον σχεδιασμό. Έτσι, στην πρόταση 
που κατατέθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες 
του ΥΠΠΟΑ τον Μάιο 2020, η βελτίωση 
των διαδρομών δεν αφορούσε μόνο στην 
ανανέωση της διάστρωσης της επιφάνειας, 
αλλά και στον επανακαθορισμό των ορίων 
τους σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομέ-
να –περίβολοι και πρόπυλα τεμενών ιερών, 

λαξεύματα βάθρων αναθημάτων κ.ά. Τόσο 
η ΕΣΜΑ (στις 15.5.2020) όσο και το ΚΑΣ 
(στις 19.5.2020) ομόφωνα γνωμοδότησαν 
υπέρ της πρότασης, με ορισμένες όμως πα-
ρατηρήσεις. 

Μία βασική παρατήρηση αφορούσε στη 
διερεύνηση για την επιλογή του κατάλλη-
λου υλικού κατασκευής των διαδρομών. 
Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας 
αποτελούμενη από τα μέλη της ΕΣΜΑ Μ. 

Κορρέ, Β. Κασελούρη, Π. Κουφόπουλο και 
Μ. Μερτζάνη και από τις μηχανικούς της 
ΥΣΜΑ Β. Ελευθερίου, Δ. Μιχαλοπούλου 
και Ε. Αγγελακοπούλου και ανέλαβε να δι-
ερευνήσει τα κατάλληλα για τη διάστρωση 
των διαδρομών υλικά. Με  δεδομένο ότι οι 
διαδρομές θα έπρεπε, για μία τουλάχιστον 
δεκαετία, να εξυπηρετήσουν τα έργα ανα-
στήλωσης και συγκεκριμένα τις μεταφορές 
των βαρύτατων μαρμάρων του Παρθενώ-
να, αναζητήθηκαν υλικά, ανθεκτικά στον 
χρόνο, με πάχος εφαρμογής από 4 έως 10 
εκ., διαθέσιμα στην αγορά, ώστε να συνο-
δεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας. Η 
ΕΣΜΑ κατά την 11η/24.7.2020 συνεδρία-
ση κλήθηκε να επιλέξει μεταξύ δειγμάτων 
συνθέσεων, τα οποία παρασκευάστηκαν 
από τρεις εταιρείες, σύμφωνα με τις προ-
διαγραφές που είχε θέσει η Υπηρεσία. 
Κρίνοντας τις συνθέσεις του αρχιτεκτονι-
κού σκυροδέματος τύπου Artevia-Stone 
της εταιρείας Lafarge Beton ποιοτικά 
και αισθητικά αποδεκτές συμφώνησε στη 
χρήση τους, μόνο όμως για τις υφιστάμενες 
διαδρομές –η επισκευή των οποίων ήταν 
επείγουσα– και όχι για τις επεκτάσεις, δια-
χωρίζοντας το έργο σε Α’ και Β’ στάδιο. Το 
Β’ στάδιο θα εφαρμοζόταν μετά από πε-
ραιτέρω έρευνα για τον καθορισμό υλικού 
μικρότερης αντοχής. Υπήρχε όμως ένα ση-
μείο προς διευκρίνηση: κατά τη βελτίωση, 
η νέα διάστρωση θα γινόταν σύμφωνα με 
το εγκεκριμένο σχέδιο, επομένως η απο-
κατάσταση της οδού Παναθηναίων και η 
κάθοδος προς το παλαιό Μουσείο θα δια-
φοροποιούνταν ως προς την υφιστάμενη 
έκταση. Επιπλέον, αποφασίστηκε να δια-
φοροποιηθούν χρωματικά η οδός Παναθη-
ναίων από τα πλατώματα και τις προσωρι-
νές, εργοταξιακές οδούς. 

Έτσι, όταν δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ 
225099/ 155875/ 4618/2547/3.9.2020 
εγκριτική απόφαση της μελέτης, είχε ήδη 
προχωρήσει η μελέτη εφαρμογής για το Α’ 
στάδιο. Μετά την έγκριση και αυτής (ΥΠ-
ΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ ΤΜΑΜ/505842/5
7075/1903/885/22.9.2020), επίπονη συ-
στηματική εργασία για τον καθορισμό των 
ορίων επί τόπου στον χώρο και την κατα-
σκευή πολλαπλών δειγμάτων συνθέσεων, 
από τα οποία επιλέχθηκαν οι τρεις συνθέ-
σεις που χρησιμοποιήθηκαν, η διάστρω-
ση ξεκίνησε στα μέσα Οκτωβρίου 2020. 

Η διαμόρφωση των διαδρομών στον αρ-
χαιολογικό χώρο της Ακρόπολης αποτελεί 
τμήμα των έργων αναβάθμισης του χώρου, 
για τον οποίο υπεύθυνη είναι η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (ΕφΑΠΑ). Η 
καθοριστική ωστόσο συμβολή του Προέ-
δρου της ΕΣΜΑ, Καθηγητή Μ. Κορρέ, ώστε 
το έργο να συσχετιστεί με την ανάδειξη λι-
γότερο προβεβλημένων μνημείων του αρ-
χαιολογικού χώρου και η ουσιαστική συμ-
βολή της ΥΣΜΑ στην υλοποίηση του έργου, 
αλλά και η δριμεία κριτική που ασκήθηκε 
σε αυτό, αξίζουν μία ιδιαίτερη αναφορά.  

Το θέμα των διαδρομών των επισκεπτών 
στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης 
απασχόλησε την ΕΣΜΑ από την εποχή της 
ίδρυσής της και η πρώτη εφαρμογή συντε-
λέστηκε το 1977, με τη διαμόρφωση μιας 
βατής διαδρομής κατά μήκος της οδού των 
Παναθηναίων, από τα Προπύλαια έως τη 
βόρεια πλευρά του Παρθενώνα. Το 2004, 
με την ευκαιρία της διοργάνωσης των Ολυ-
μπιακών Αγώνων στην Αθήνα, υλοποιή-
θηκε δίκτυο διαδρομών, το οποίο εξασφά-
λιζε και την πρόσβαση ατόμων με κινητικά 
προβλήματα από τον νέο ανελκυστήρα έως 
το παλαιό Μουσείο Ακροπόλεως, που ήταν 
ακόμη σε λειτουργία. Στο έργο, αρμοδιότη-
τας της Εφορείας Αρχαιοτήτων, συνέβαλαν 
ουσιαστικά η ΕΣΜΑ και η ΥΣΜΑ, λόγω της 
σπουδαιότητας και του επείγοντος χαρακτή-
ρα του. Το 2011, η ανάγκη για την επισκευή 
των διαδρομών έθεσε πάλι το θέμα σε συ-
ζήτηση. Η μελέτη «Εξυγίανση των υφιστά-
μενων διαδρομών κίνησης επισκεπτών 
στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης» 
των  Γ. Χριστακόπουλου και Ε. Αλεξανδρά-
κη, σε συνδυασμό με την αντικατάσταση 
της περισχοίνισης που μελετήθηκε από 
την Ρ. Χριστοδουλοπούλου, συζητήθηκαν 
και εγκρίθηκαν σε δύο συνεδριάσεις της 
ΕΣΜΑ (12η/ 15.12.2011 και  2η/9.2.2012). 
Βασική επιλογή για τον σχεδιασμό ήταν η 
διατήρηση των παλαιών διαδρομών και η 
βελτίωσή τους κατά το δυνατόν, με αισθη-
τική αντίληψη φυσικού περιβάλλοντος και 
αποδέσμευση από τις αυστηρές δεσμεύσεις 
των κανονισμών για τα ΑμΕΑ, ώστε να απο-
φευχθούν λύσεις που θα αλλοίωναν την αι-
σθητική αξία των μνημείων. Το έργο πραγ-
ματοποιήθηκε από την ΥΣΜΑ το 2013, με 
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2014. 
Ο ανάδοχος αναδείχθηκε μετά από διενέρ-
γεια δημόσιου διαγωνισμού και η επίβλε-

ψη έγινε από μηχανικούς της ΥΣΜΑ και της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων. 

Το 2018, μετά την εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος από την ΕφΑΠΑ για την επισκευή και 
επέκταση των διαδρομών προς τα νότια και 
ανατολικά του Παρθενώνα, η ΥΣΜΑ διέθε-
σε σχεδιαστικά τοπογραφικά υπόβαθρα του 
αρχαιολογικού χώρου για τη σύνταξη σχε-
τικής μελέτης. Το θέμα ετέθη και πάλι στην 
ΕΣΜΑ στις αρχές του 2020, όταν τη σύνταξη 

της μελέτης «Διαμόρφωση διαδρομών στον 
αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης για 
άτομα με δυσκολία στην κίνηση» ανέλαβε 
η εταιρεία «ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί 
και Μελετητές Α.Ε.», στο πλαίσιο χορηγίας 
του Ιδρύματος Ωνάση. Για την κατανόηση 
του θέματος, εκτός από τις συναντήσεις 
υπηρεσιακών στελεχών των αρμοδίων 
υπηρεσιών (ΥΣΜΑ, ΕφΑΠΑ, ΔΑΑΜ και 
ΔΙΠΚΑ) με τους μελετητές, πραγματοποι-
ήθηκαν και αυτοψίες στον αρχαιολογι-

Οι νέες διαδρομές επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης

Άποψη της Παναθηναϊκής οδού, από τα Προπύλαια προς τον Παρθενώνα, πριν τις εργασίες 
διαμόρφωσης των διαδρομών. Φωτ. Αρχείου, 2010

Άποψη της Παναθηναϊκής οδού, από τα Προπύλαια προς τον Παρθενώνα, μετά τις εργασίες  
διαμόρφωσης των διαδρομών. Φωτ. Τ. Σουβλάκης, 2021

Άποψη του αρχαιολογικού χώρου από τη ΒΔ γωνία του Παρθενώνα, πριν τις εργασίες διαμόρφω-
σης των διαδρομών. Φωτ. Β. Ελευθερίου, 2011

Άποψη του αρχαιολογικού χώρου από την ΒΔ γωνία του Παρθενώνα, μετά τις εργασίες διαμόρφω-
σης των διαδρομών. Φωτ. Β. Ελευθερίου, 2021
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πολης. Η περίπτωση των διαδρομών όμως 
διαφοροποιείται ουσιαστικά, καθώς κατά 
το μεγαλύτερο μέρος οι νέες διαδρομές επι-
στρώθηκαν επί παλαιοτέρων στρωμάτων, 
κατασκευασμένων επίσης από τσιμέντο. 
Για τις περιοχές δε του βράχου που επικα-
λύφθηκαν για πρώτη φορά, η διάστρωση 
είναι επιφανειακή και όχι μόνο δεν έχει 
πρόσφυση στο υπόβαθρο, αλλά είναι εντε-
λώς διαχωρισμένη από αυτό. 

Η προδιαγραφή για το χυτό υλικό που χρη-
σιμοποιήθηκε προέβλεπε να έχει πάχος 8 
έως 10 εκ. και να είναι αυτοφερόμενο, ώστε 
να μην απαιτείται πρόσφυση στο υπόβα-
θρο.  Μεταξύ υποβάθρου και νέου υλικού 
τοποθετήθηκε μεμβράνη διαχωρισμού, 
εξασφαλίζοντας την επιθυμητή αναστρεψι-
μότητα της επέμβασης. Στον διαχωρισμό 
συνέβαλε και το στρώμα αμμοχάλικου με 
το οποίο πληρώθηκαν οι κοιλότητες του 
βράχου, αλλά και καλύφθηκε η υψομετρι-
κή διαφορά στις περιοχές όπου το πάχος της 
κατασκευής προέκυπτε μεγαλύτερο από 8 
εκ. Σε σημεία που το υλικό της διάστρωσης, 
λόγω αρχαιολογικών τεκμηρίων, έπρεπε 
να έχει μικρότερο πάχος (περί τα 5 εκ.) το-
ποθετήθηκε ελαφρύς οπλισμός για την ενί-

σχυση της συνοχής του υλικού και την απο-
φυγή θραύσης. Ο οπλισμός, γαλβανισμένο 
δομικό πλέγμα 5 χιλ. με βρόγχους 15Χ15 
εκ. ή 5Χ10 εκ, διακόπτεται στις θέσεις των 
αρμών, που έχουν κατασκευαστεί ανά 2,5 
μ. περίπου. Έτσι, εάν στο μέλλον αποφασι-
στεί, είναι δυνατή η αφαίρεση μέρους ή του 
συνόλου των διαστρωμένων επιφανειών, 
κατά τμήματα, βάρους το καθένα περίπου 
1,5 τόνου.  Η δυνατότητα αυτή επιβεβαιώ-
θηκε και στην πράξη, κατά την απόσπαση 
δύο δοκιμίων, που πραγματοποιήθηκε 
δίχως να προκληθεί το παραμικρό ίχνος 
φθοράς στον βράχο, επί του οποίου είχαν 
χυτευθεί τα δοκίμια.  

Παρά τις μικρές εκ πρώτης όψεως δια-
φορές μεταξύ της προηγούμενης και της 
υφιστάμενης κατάστασης, το έργο της δι-
αμόρφωσης των νέων διαδρομών, εκτός 
από το προφανές όφελος στην ασφαλή κυ-
κλοφορία των επισκεπτών και στη διευκό-
λυνση ατόμων με δυσκολία στην κίνηση, 
συντέλεσε στην ανάδειξη των αρχαιολο-
γικών πληροφοριών που μαρτυρούνται 
από πλήθος λαξευμάτων στον βράχο της 
Ακρόπολης, καθώς και αναθηματικών 
μνημείων, όπως για παράδειγμα το βάθρο 
του Καλλιμάχου. 

Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του προ-
βλεπόμενου χρονοδιαγράμματος των δύο 
μηνών χάρη στην υπευθυνότητα, την πο-
λύωρη καθημερινή παρουσία, τον καλό 
συντονισμό όλων των εμπλεκομένων, δη-
λαδή των επιβλεπόντων, των υπευθύνων 
των συνεργείων της ΥΣΜΑ, του Προέδρου 
και των μελών της ΕΣΜΑ,  του αναδόχου 
και των συνεργατών του, υπό τον συντονι-
σμό της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ. Θα 
ήταν παράλειψη βεβαίως να μην αναφέρου-
με ότι λόγω των μέτρων κατά της διασποράς 
της πανδημίας του covid-19 το μεγαλύτερο 
μέρος του έργου πραγματοποιήθηκε ενώ ο 
αρχαιολογικός χώρος ήταν κλειστός για το 
κοινό, γεγονός που επέτρεψε την απρόσκο-
πτη υλοποίησή του. Αυτός άλλωστε ήταν και 
ένας βασικός λόγος για τον οποίο καταβλή-
θηκε μεγάλη προσπάθεια από όλους, ώστε 
να μην υπάρξουν καθυστερήσεις.

Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα που υλο-
ποιήθηκαν το 2020 (εγκατάσταση νέου ανελ-
κυστήρα,  φωτισμός των μνημείων, αντικεραυ-
νική προστασία κ.ά.), αλλά και το σημαντικό 

έργο της διευθέτησης των ομβρίων που ακο-
λούθησε, ο αρχαιολογικός χώρος αποδόθηκε 
στο κοινό με τη λήξη του απαγορευτικού, 
τον Μάρτιο του 2021, σημαντικά αναβαθ-
μισμένος. Ασφαλώς, μένουν πολλά ακόμη 
να γίνουν, κάποια από τα οποία θα δρομο-
λογηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα 
ενώ άλλα, όπως η διαχείριση της κίνησης 
των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο, 
απαιτούν τον συντονισμό πολλών υπηρεσι-
ών διαφορετικών υπουργείων. 

Όλοι όσοι συμμετείχαμε στη διαδικασία, 
οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον 
ακούραστο δάσκαλο Μ. Κορρέ, που μοιρά-
στηκε μαζί μας τις γνώσεις και τις σκέψεις 
του, αποκαλύπτοντας μαρτυρίες που ο βρά-
χος της Ακρόπολης συνεχίζει να διασώζει.   

Ανάδοχος του έργου ήταν η εταιρεία  «Κ.Η. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΠΕ», με σύμβουλο 
για την εφαρμογή του Artevia-Stone  τον Κ. 
Δριτσάκο, εκ μέρους της Lafarge. Η ομάδα 
επιβλεπόντων του ΥΠΠΟΑ αποτελείτο από 
τους  Δρ Μ. Λεφαντζή, αρχιτέκτονα ΔΑΑΜ, 
συντονιστή, Κ. Μαμαλούγκα και Β. Μανι-
δάκη, αρχιτέκτονες ΥΣΜΑ, Ε. Αλεξανδράκη 
και  Γ. Χριστακόπουλο, μηχανικούς  ΕφΑ-
ΠΑ και Μ. Τσίχλη, αρχαιολόγο ΕφΑΠΑ.

Ουσιαστικά και συντονισμένα επίσης εργά-
στηκε, πριν από την εκτέλεση του έργου, η 
ομάδα που ανέλαβε τη γεωμετρική τεκμη-
ρίωση των περιοχών των διαδρομών, με 
σχέδια υψηλής ανάλυσης. Οι φωτογραφικές 
λήψεις έγιναν από τον Σ. Γεσαφίδη, υπάλ-
ληλο της ΔΕΤΥΜΕΑ, οι μετρήσεις από τον 
Ι. Παρτσινέβελο, τοπογράφο μηχανικό και 

η σύνταξη των φωτογραμμετρικών σχεδίων 
από την Δ. Μαυρομάτη, τοπογράφο μηχα-
νικό της ΥΣΜΑ, η οποία συντόνισε το όλο 
εγχείρημα.  

Αφανής, αλλά ουσιαστική ως εργασία, ήταν 
η μετακίνηση πλήθους αρχιτεκτονικών με-
λών του Παρθενώνα, τα οποία είχαν αποτε-
θεί τακτοποιημένα ανά θέση προέλευσης, 
στην περιοχή της  ΒΑ γωνίας του μνημείου. 
Η δημιουργία πλατώματος για την καλύτερη 
θέαση του μνημείου στη θέση αυτή επέβαλε 
την μετακίνηση των αρχιτεκτονικών μελών 
σε  παρακείμενες θέσεις, που πραγματοποίη-
σε συνεργείο του Γραφείου Παρθενώνα, υπό 
την επίβλεψη της Ρ. Χριστοδουλοπούλου. 
Μικρότερης έκτασης μετακινήσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν από συνεργεία της ΥΣΜΑ και 
σε άλλες θέσεις του αρχαιολογικού χώρου. 

Η συμβολή της ΥΣΜΑ στο έργο ήταν καθο-
ριστική και ως προς την τεχνική υποστήριξη 
του αναδόχου, στην οποία συνέβαλε το προ-
σωπικό του Η/Μ συνεργείου με υπεύθυνο 
τον μηχανολόγο Γ. Κεχαγιά και οι χειριστές 
του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Αν και το έργο δεν είναι αναστηλωτικό, η 
θέση του επέβαλε την αποδοχή και εφαρ-
μογή αρχών που καθορίζουν τις σύγχρονες 
επεμβάσεις στα μνημεία, όπως η τεκμηρί-
ωση πριν, κατά την διάρκεια και μετά τις 
επεμβάσεις, ο σεβασμός στις αξίες και τα 
αυθεντικά υλικά των μνημείων, η διάκρι-
ση μεταξύ αυθεντικών και νέων υλικών, 
κυρίως όμως η αναστρεψιμότητα. Το τελευ-
ταίο ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο, δεδομένου ότι 
η χρήση του τσιμέντου σταδιακά μειώνεται 
στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρό-

Εργασίες διάστρωσης των διαδρομών. Επάνω αριστερά: Κάλυψη του βράχου με αμμοχάλικο και τοποθέτηση σωλήνων για την όδευση ηλεκτρικών 
καλωδίων. Επάνω δεξιά: Διάστρωση σκυροδέματος επάνω στην προστατευτική μεμβράνη. Κάτω αριστερά: Διάστρωση σκυροδέματος σε θέση όπου 
ενσωματώνεται μεταλλικός οπλισμός. Κάτω δεξιά: Συμπλήρωση σκυροδέματος για τη διαμόρφωση της επαφής των διαδρομών με τον φυσικό 
βράχο. Φωτ. Β. Μανιδάκη, 2020

Κατά την αφαίρεση δοκιμίου για τον έλεγχο 
της πρόσφυσης του υλικού στον βράχο και 
την επιβεβαίωση της αναστρεψιμότητας της 
επέμβασης. Φωτ. Β. Μανιδάκη, 2021 

Βασιλική Ελευθερίου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Διευθύντρια της ΥΣΜΑ  

Κατά τις εργασίες τοποθέτησης μαρμάρινης 
πλάκας για τη σήμανση του χορηγικού 
μνημείου του Καλλιμάχου.  
Φωτ. Κ Μαμαλούγκας, 2021
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  

Εποπτεία μελέτης και εφαρμογής
Μ. Κορρές, Ομότ. Καθηγητής ΕΜΠ,  
Πρόεδρος ΕΣΜΑ 
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων  
Ακροπόλεως 

Μελέτη
ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και  
Μελετητές ΑΕ

Ανάδοχος
Κ.Η. Παπαδόπουλος ΜΕΠΕ 

Εξειδικευμένος σύμβουλος σκυροδέματος
Κ. Δριτσάκος, Lafarge

Ομάδα εργασίας για διερεύνηση υλικού
Β. Κασελούρη, Χημικός Μηχανικός,  
Ομότ. Καθηγήτρια ΕΜΠ, μέλος ΕΣΜΑ
Π. Κουφόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 
Καθ. Παν. Πατρών, μέλος ΕΣΜΑ
Μ. Μερτζάνη, Προϊσταμένη ΔΣΑΝΜ,  
μέλος ΕΣΜΑ 
Β. Ελευθερίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός,  
Διευθύντρια ΥΣΜΑ
Ε. Αγγελακοπούλου, Χημικός Μηχανικός, 
Προϊστ. Γραφείου Συντήρησης, ΥΣΜΑ 
Δ. Μιχαλοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός,  
Προϊστ. Γραφείου Αποκατάστασης Τειχών, 
ΥΣΜΑ

Ομάδα επίβλεψης έργου
Δρ Μ. Λεφαντζής, Αρχιτέκτων Μηχανικός 
ΔΑΑΜ, Συντονιστής 
Κ. Μαμαλούγκας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 
ΥΣΜΑ 
Β. Μανιδάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός,  
ΥΣΜΑ  
Ε. Αλεξανδράκη, Πολιτικός Μηχανικός, 
ΕφΑΠΑ 
Γ. Χριστακόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 
ΕφΑΠΑ   
Μ. Τσίχλη, Αρχαιολόγος, ΕφΑΠΑ 

Γεωμετρική τεκμηρίωση-Υλοποίηση  
ορίων διαδρομών 
Εποπτεία: Μ. Κορρές, Πρόεδρος ΕΣΜΑ  
Κ. Μαμαλούγκας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 
ΥΣΜΑ 
Β. Μανιδάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΥΣΜΑ 
Δρ Δ. Ανδρίκου, Αρχαιολόγος, ΥΣΜΑ

Τοπογραφική αποτύπωση
Δ. Μαυρομάτη, Τοπογράφος Μηχανικός, 
Υπεύθυνη Γραφείου Τοπογραφικών  
Αποτυπώσεων, ΥΣΜΑ
Τοπογραφικές μετρήσεις φωτοσταθερών:
Γ. Παρτσινέβελος, Τοπογράφος Μηχανικός
Φωτογράφηση: Σ. Γεσαφίδης, Φωτογράφος, 
ΔΕΤΥΜΕΑ

Τεχνική υποστήριξη έργου
Ρ. Χριστοδουλοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 
Προϊσταμένη Τεχνικού Γραφείου Αποκατάστα-
σης Παρθενώνα
Γ. Αγγελόπουλος, Σ. Καρδάμης, Επικεφαλής 
συνεργείου Παρθενώνα
Γ. Κολωνιάρης, Κ. Ραχούτης, Χειριστές 
γερανών
Υπεύθυνοι μεταφορών αναβατορίου: 
Μ.Γάσπαρης, Χ.Μπαζάκος, Β.Τσιτσιμπάκος,  
Μαρμαροτεχνίτες
Ι. Δαφούλης, Εργατοτεχνίτης 

Ηλεκτρομηχανολογική υποστήριξη
Γ. Κεχαγιάς, Μηχανολόγος Μηχανικός,  
Υπεύθυνος Η/Μ Γραφείου, ΥΣΜΑ
Ν. Κοντός, Ηλεκτροτεχνίτης
Κ. Μαρινόπουλος, Χειριστής ανυψωτικών 
μηχανημάτων
Σ. Νικολόπουλος, Εργατοτεχνίτης

Αυτοψία του Γ. Διδασκάλου, Γ.Γ. του ΥΠΠΟΑ (πέμπτος από αριστερά) και μελών της ΕΣΜΑ στο έργο διαμόρφωσης των διαδρομών.  
Διακρίνονται επίσης μηχανικοί της ΥΣΜΑ, της ΕφΑΠΑ και της ΔΑΑΜ. 

Ο βόρειος τοίχος του Παρθενώνα αποτελού-
νταν από τον ορθοστάτη και 17 στρώσεις 
λιθοπλίνθων, οι οποίες έφεραν τον θρι-
γκό. Στην κορυφή της κατασκευής υπήρ-
χε η στρώση του θράνου και πάνω από 
αυτήν εδράζονταν οι επίτοιχες δοκοί και 
οι φατνωματικές πλάκες της οροφής του 
βόρειου πτερού. Η συμβολή με τους τρεις 
εγκάρσιους τοίχους γινόταν με διείσδυση 
λίθων των τελευταίων στον βόρειο τοίχο. Οι 
ακραίες λιθόπλινθοι των στρώσεων του τοί-
χου διαμόρφωναν τις αντίστοιχες παραστά-
δες των προστάσεων. Από τις 17 στρώσεις 
του τοίχου, εκείνες που είχαν μονό αριθμό 
στρώσης (1, 3, 5, …, 17) αποτελούνταν από 
διάτονες λιθοπλίνθους, ενώ οι υπόλοιπες 
(2, 4, 6, …, 16) από δρομικές σε δύο σειρές. 
Οι λιθόπλινθοι συνδέονταν μεταξύ τους με 
συνδέσμους διπλού ταυ διαμήκως και με 
γόμφους κατακόρυφα. Το μήκος του τοί-
χου στη βάση του ορθοστάτη είναι 51,5 μ., 
το ύψος από τον τοιχοβάτη έως και την 17η 
στρώση είναι 10 μ. και έως την οροφή του 
πτερού 13 μ. και το πάχος των στρώσεων 
του τοίχου 1,15 μ. Ο ορθοστάτης και οι 
17 στρώσεις αριθμούσαν στην αρχαιότητα 
1.034 αρχιτεκτονικά μέλη. Η ανατίναξη 
του Παρθενώνα το 1687 είχε ως αποτέλε-
σμα την κατάρρευση του τοίχου σε ποσοστό 
60%, ενώ οι κατεδαφίσεις που έκαναν οι 
Τούρκοι κατά τη διάρκεια της Ελληνικής 
Επανάστασης είχαν ως αποτέλεσμα την 
περαιτέρω διάλυσή του κατά 25%. Η ανα-
στήλωση Πιττάκη (1841-1844) επανέφερε 
στο μνημείο 15% του διάσπαρτου αρχαίου 
υλικού δίνοντας συνολική έκταση στον τοί-
χο που αντιστοιχούσε στο 30% της αρχικής.

Το μεγαλύτερο μέρος του διάσπαρτου αρ-
χαίου υλικού που βρίσκεται σήμερα γύρω 
από τον Παρθενώνα προέρχεται από τους 

μακρούς τοίχους του σηκού. Οι διατηρού-
μενες δρομικές λιθόπλινθοι προέρχονται 
στη συντριπτική τους πλειονότητα από λί-
θους της εξωτερικής παρειάς των τοίχων. 
Οι εσωτερικές δρομικές λιθόπλινθοι κατα-
κερματίστηκαν από την αρχαία πυρκαγιά, 
αλλά παρέμεναν στη θέση τους μέχρι που 
μεταγενέστερες οικοδομικές περιπέτειες 
(ανατίναξη του 1687, κατεδαφίσεις Τούρ-
κων μετά το 1822) τις μετέτρεψαν σε μικρά 
θραύσματα, που είτε χάθηκαν γιατί χρη-
σιμοποιήθηκαν σε άλλες κατασκευές, είτε 
παραμένουν γύρω από το μνημείο ως μη 
αναγνωρίσιμο θραυσματικό υλικό. Αντί-
στοιχη παθολογία παρουσιάζει η εσωτερι-
κή πλευρά των διάτονων λίθων, ωστόσο το 
μέγεθος και το σχήμα τους συνέβαλαν στο 
να διασωθεί μεγάλο μέρος της μάζας τους 
από την πυρκαγιά.

Από τους 1.034 λίθους του βόρειου τοίχου 
κατά την αρχαιότητα, σήμερα σώζονται κατά 
χώραν οι 165. Αντίστοιχα, στον νότιο τοίχο 
διατηρούνται οι 156 από 1.033 λίθους. Το 
σύνολο του διαθέσιμου υλικού για τους μα-
κρούς τοίχους του σηκού που βρέθηκε εκτός 
αρχικής θέσης αριθμεί 854 λίθους ή σχετι-
κώς μεγάλα θραύσματα αυτών. Από αυτούς 
έχουν αποδοθεί 188 λίθοι στον βόρειο τοίχο 
και 299 λίθοι στον νότιο τοίχο. Επίσης, μια 
ομάδα 167 λίθων μπορεί να τοποθετηθεί σε 
ομόλογες θέσεις στον βόρειο τοίχο και ένα 
απόθεμα 200 λίθων μένει διαθέσιμο για 
αντίστοιχη τοποθέτηση στον νότιο τοίχο.

Η διαθεσιμότητα μιας τόσο μεγάλης πο-
σότητας αρχαίου υλικού κάνει μια λύση  
αναστήλωσης του βόρειου τοίχου τόσο 
δυνατή όσο και επιθυμητή. Ωστόσο, η 
απουσία των εσωτερικών δρομικών λι-
θοπλίνθων, το ήμισυ δηλαδή του πάχους 

του φορέα που έχει μάλιστα κλίση προς 
την ίδια κατεύθυνση, δημιουργεί μείζονα 
δομικά προβλήματα. Το διατιθέμενο υλικό 
αποδίδει έναν τοίχο ύψους 10 μ. με πάχος 
απομειωμένο στο μισό από το αρχικό, δη-
λαδή 55 εκ. και σημαντική εκκεντρότητα, η 
οποία προκύπτει αφενός από την κατασκευ-
αστική κλίση του τοίχου προς το εσωτερικό 
(14,5 εκ. στα 10 μ. ύψος) και αφετέρου από 
την κατάσταση διατήρησης των διάτονων 
λίθων που διατηρούνται σε προεξοχή ως 
προς τους υποκείμενους σωζόμενους δρο-
μικούς. Αυτό δημιουργεί μια ροπή προς το 
εσωτερικό του ναού μειώνοντας περαιτέρω 
το ενεργό πάχος του τοίχου στα 35 εκ. περί-
που. Οι διατομές του βόρειου τοίχου βάσει 
των αποδόσεων των λίθων παρουσιάζονται 
στο σχέδιο της επόμενης σελίδας. Η μελέτη 
αποκατάστασης του Παρθενώνα (Χ. Μπού-
ρας-Μ. Κορρές, 1983) έθεσε το γενικό πλαί-
σιο μιας επέμβασης στους μακρούς τοίχους 
του σηκού με τη μέγιστη δυνατή ενσωμά-
τωση του διάσπαρτου υλικού σε στρώσεις.

Αναπαράσταση της εξωτερικής όψης του βορείου τοίχου του Παρθενώνα. Σχέδιο: Κ. Σκαρής, 2016

Η εξέλιξη των μελετών για τον βόρειο τοίχο του σηκού του Παρθενώνα

Τυπικές θέσεις των συνδετηρίων στοιχείων
στις λιθοπλίνθους του τοίχου.
Σχέδιο: Μ. Κορρές

Το έργο υλοποιήθηκε με την ευγενική δωρεά 
του Ιδρύματος Ωνάση
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Το έργο αποκατάστασης του βόρειου τοίχου 
του σηκού του Παρθενώνα ξεκίνησε στα 
τέλη του 1992 με τη διάλυση της αναστή-
λωσης Πιττάκη (1841-1844), όπως την 
είχε τροποποιήσει ο Μπαλάνος (1926). Η 
διάλυση εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε μετά 
από πρόταση του αρχιτέκτονα Ν. Τογανίδη 
(1989) με βασικά επιχειρήματα την κακό-
τεχνη σώρευση των διάσπαρτων λίθων σε 
προδήλως λανθασμένες θέσεις και τη χρή-
ση σιδηρών συνδετηρίων στοιχείων που 
δημιουργούσαν δομικά προβλήματα. Η 
διάλυση του υλικού έδωσε τη δυνατότητα 
αναλυτικότερης μελέτης των λίθων, ορισμέ-
νοι εκ των οποίων διαπιστώθηκε ότι δεν 
ανήκαν στους τοίχους του σηκού. Με βάση 
αυτά τα δεδομένα ο Ν. Τογανίδης εκπόνησε 
νέα μελέτη (1994) και το 1997 εγκρίθηκε η 
τμηματική εκτέλεση του έργου, αρχικά για τις 
στρώσεις του τοιχοβάτη, του ορθοστάτη και 
των δύο χαμηλότερων δόμων. Στα χρόνια 
που ακολούθησαν εκπονήθηκε από τον ίδιο 
μελετητή, σε συνεργασία με την σχεδιάστρια 
Κ. Ματάλα, συμπληρωματική μελέτη από-
δοσης των διάσπαρτων λίθων στις αρχικές 
τους θέσεις (2002). Μάλιστα, η Κ. Ματάλα 
συνέχισε να εμπλουτίζει τις παρατηρήσεις 
της για τους λίθους και να εκπονεί επικαι-
ροποιημένα σχέδια απόδοσής τους μέχρι 
και το 2010. Η αρχιτέκτων Κ. Παράσχη μαζί 
με τον Ν. Τογανίδη εκπόνησαν τη μελέτη 
αποκατάστασης του νότιου τοίχου του σηκού 
(2002) στην οποία παρουσιάζονται αναλυτι-
κοί πίνακες καταγραφής του συνόλου του δι-
άσπαρτου υλικού και των δύο τοίχων. Οι δύο 
αυτές μελέτες παρουσιάστηκαν στην 5η Διε-

θνή Συνάντηση για την αποκατάσταση  των 
μνημείων Ακροπόλεως (Οκτώβριος 2002).

Τα δεδομένα της μελέτης απόδοσης των  
διάσπαρτων λίθων αποτέλεσαν τη βάση 
για τη στατική διερεύνηση πιθανών αναστη-
λωτικών επιλογών. Ο πολιτικός μηχανικός 
Κ. Ζάμπας είχε ήδη τεκμηριώσει (1997) τις 
μετακινήσεις των λίθων του τοίχου –στο 
πλαίσιο της μελέτης αποκατάστασης του 
Οπισθονάου– και του τοιχοβάτη και είχε εκ-
πονήσει μελέτη για την αποτίμηση της μετα-
βολής των γεωμετρικών χαρακτηριστικών 
του τοίχου εξαιτίας της αρχαίας πυρκαγιάς. 
Η πολιτικός μηχανικός Ε.-Ε.Τουμπακάρη, 
μελετώντας τον ορθοστάτη του τοίχου (Με-
λέτη δομικής αποκαταστάσεως ορθοστατών 
βορείου τοίχου σηκού Παρθενώνος, τ.1, 
2006) προχώρησε σε εις βάθος ανάλυση 
των θεμάτων παθολογίας των λίθων του 
τοίχου και επεσήμανε την ανάγκη συνολι-
κής θεώρησης του φορέα του.

Ακολούθησαν συζητήσεις για τα πιθανά 
υλικά που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον 
απομειωμένο φορέα που θα προέκυπτε από 
τη σύνθεση του διαθέσιμου αρχαίου υλικού. 
Προτεραιότητα δόθηκε στον σεβασμό του 
αρχαίου δομικού συστήματος κι έτσι η κα-
τεύθυνση που δόθηκε στους μελετητές ήταν 
η αναστήλωση να σχεδιαστεί αποκλειστικά 
με τη χρήση συμπληρωμάτων νέου μαρ-
μάρου και συνδετηρίων στοιχείων, χωρίς 
τη χρήση άλλων δομικών υλικών. Έτσι, 
το βασικό ερώτημα για τον σχεδιασμό του 
αναστηλωμένου φορέα ήταν οι θέσεις στις 

οποίες θα τοποθετούνταν συμπληρώματα 
και η έκταση της επέμβασης. Δεδομένων 
των υψηλών απαιτήσεων του έργου, το 
2008 κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί η 
ευστάθεια των μακρών τοίχων του Παρ-
θενώνα σε δυναμική-σεισμική φόρτιση 
για το τότε διαμορφωμένο αναστηλωτικό 
όριο των αρχιτεκτονικών λύσεων. Η διε-
ρεύνηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
ερευνητικού προγράμματος της ΥΣΜΑ από 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το 
Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας (Ι. 
Ψυχάρης, 2008). Τα κύρια συμπεράσματα 
που προέκυψαν για την αναστήλωση του 
βόρειου τοίχου συνοψίζονται στην ανάγκη 
ανακατασκευής μέρους του βόρειου άκρου 
του μεσότοιχου του σηκού ως αντερείσμα-
τος και στην ανάγκη διασφάλισης ικανών 
εδράσεων των λίθων για τη μεταφορά των 
φορτίων της κατασκευής στον τοιχοβάτη.

Κατά την προσπάθεια εξεύρεσης ενός κα-
νόνα ως προς τη μορφή και την έκταση 
των συμπληρώσεων συζητήθηκαν και 
απορρίφθηκαν διάφορες λύσεις όπως για 
παράδειγμα α) με συμπληρώματα σαν εκεί-
να που χρησιμοποιήθηκαν στην αποκα-
τάσταση των εσωτερικών επιφανειών των 
τοίχων του Ερεχθείου –δηλαδή με μίμηση 
καμένης επιφάνειας, β) με συμπληρώματα 
σε αποκατάσταση του πλήρους πάχους του 
τοίχου σε μορφή κατακόρυφων ζωνών, γ) 
με κλιμακωτή συμπλήρωση του πάχους 
του τοίχου, από το πλήρες πάχος στους κα-
τώτερους δόμους σε 75% συμπλήρωση 
στο κύριο τμήμα του ύψους του τοίχου και 
ελάχιστες συμπληρώσεις στους ανώτερους 
δόμους, δ) με συνολική συμπλήρωση σε 
πάχος στο 75% του αρχικού. Βασικό μειο-
νέκτημα όλων των παραπάνω λύσεων είναι 
ότι θα παρήγαγαν μορφές μεγάλης κλίμα-
κας που ποτέ δεν υπήρξαν στο μνημείο, 
υποβαθμίζοντάς το τόσο αισθητικά όσο και 
επιστημονικά.

Η ΥΣΜΑ έθεσε το ζήτημα της μορφής της 
αναστήλωσης του βόρειου τοίχου στην 6η 

Διεθνή Συνάντηση για την αποκατάσταση 
των μνημείων Ακροπόλεως (Οκτώβριος 
2013) αναθέτοντας στον αρχιτέκτονα Κ. 
Σκαρή την εκπόνηση σχεδίων εναλλακτι-
κών προτάσεων στη βάση της μελέτης από-
δοσης του αρχαίου υλικού των Ν. Τογανί-
δη και Κ. Ματάλα. Η πολιτικός μηχανικός 
Α. Βρούβα ανέλαβε την προκαταρκτική 

Αριστερά: Εγκάρσιες τομές του βορείου τοίχου της μελέτης Τογανίδη-Ματάλα. Σχεδίαση: Κ. Ματάλα
Δεξιά: Σχηματικές αποδόσεις των εγκαρσίων τομών με επισήμανση του κέντρου βάρους τους.  
Μελέτη-σχεδίαση: Α. Βρούβα

στατική διερεύνηση των σεναρίων αυτών. 
Βασική δέσμευση για τον σχεδιασμό ήταν 
η λύση να μην αποκλείει τη μελλοντική 
τοποθέτηση του αρχαίου υλικού που έχει 
αποδοθεί μέχρι και τη στάθμη των δοκών 
στο δυτικό τμήμα του τοίχου σε ύψος 13 μ. 
από το δάπεδο του σηκού. Διερευνήθηκαν 
λύσεις μερικής συμπλήρωσης των λίθων, 
χωρίς αποκατάσταση των αρχικών τους δι-
αστάσεων. Όμως, η έκταση της επέμβασης 
δημιουργούσε σοβαρούς κινδύνους πα-
ρερμηνείας της αρχικής μορφής αλλά και 
των τρόπων με τους οποίους αυτή άλλαξε 
λόγω των οικοδομικών περιπετειών του 
μνημείου που ακολούθησαν. Έτσι, οι επι-
λογές που παρουσιάστηκαν ήταν α) η πλή-
ρης συμπλήρωση ή η ανακατασκευή των 
ελάχιστων δυνατών λίθων της εσωτερικής 
παρειάς του τοίχου, που εξασφαλίζουν τη 
μεταφορά των φορτίων προς τον τοιχοβάτη 
μέσω διαδοχικών εδράσεων και β) η πλή-
ρης συμπλήρωση της εσωτερικής παρειάς 
του τοίχου. Η πλειοψηφία των συνέδρων 
τάχθηκε υπέρ της πρώτης λύσης (μερική 
συμπλήρωση), ωστόσο ο προβληματισμός 
για τα έντονα σχήματα και τις φωτοσκιά-
σεις, αλλά και τα μελλοντικά δομικά προ-
βλήματα που θα δημιουργούσαν οι ασυ-
μπλήρωτες περιοχές παρέμεινε.

Το 2015 ο αρχιτέκτονας Κ. Σκαρής εκπόνη-
σε μελέτη εφαρμογής για την αποκατάστα-
ση του ορθοστάτη και του 1ου δόμου του βό-
ρειου τοίχου, η οποία εγκρίθηκε από την 
ΕΣΜΑ. Στη μελέτη αυτή παρουσιάστηκαν 
νέες παρατηρήσεις για την αναπαράσταση 
του βόρειου τοίχου που αφορούσαν στο πά-
χος του τοίχου, στην κλίση της εσωτερικής 
του παρειάς, στην προεξοχή του ορθοστάτη 
προς το εσωτερικό, στους τρόπους πλοκής 

του με τους εγκάρσιους τοίχους, στη φορά 
δόμησης των λίθων κ.ά. Οι παρατηρήσεις 
αυτές συνέβαλαν στο να μην υπάρχουν αμ-
φιβολίες για τη μορφή των 17 στρώσεων 
του τοίχου κατά την αρχαιότητα.

Η μελέτη των αποδόσεων των λίθων (Το-
γανίδης-Ματάλα) στο τμήμα του τοίχου 
δυτικά του ορίου της ανατίναξης (1687) 
έδειξε ότι αυτές στηρίζονταν σε συνδυα-
σμό κριτηρίων. Αντίθετα, στα τμήματα 
ανατολικά του ορίου οι αποδόσεις έγιναν 
σε θέσεις που ορίζονται ως ομόλογες και 
συνήθως καλύπτουν μεμονωμένα κριτή-
ρια (π.χ. ίχνος ενός μόνο συνδετηρίου). 
Αυτό ήταν εύλογο, καθώς το τμήμα που 
κατέρρευσε κατά την ανατίναξη χρησιμο-
ποιήθηκε σε άλλες κατασκευές (στα τείχη 
ή και αλλού) τα επόμενα χρόνια και χάθη-
κε σε μεγάλο ποσοστό, ενώ το υλικό που 
διασώθηκε έως τις μέρες μας προέρχεται 
κυρίως από τις κατεδαφίσεις των Τούρκων 
στα χρόνια της Επανάστασης. Μάλιστα, οι 
επιφάνειες της εσωτερικής παρειάς του 
τοίχου σώζονταν σε μεγάλο βαθμό, όπως 
αποδεικνύεται από ιστορικές απεικονί-
σεις, αλλά και από την παρατήρηση του 
τρόπου διάσωσης αντίστοιχων επιφανει-
ών στις διατηρούμενες περιοχές του βό-
ρειου, του νότιου και δυτικού τοίχου, αλλά 
και του αντιθηματικού τοίχου του δυτικού 
αετώματος που δεν αποδομήθηκαν ποτέ. 
Με δεδομένες τις παρατηρήσεις αυτές δια-
τυπώθηκε η ιδέα να συμπληρωθούν πλή-
ρως μόνο οι λίθοι που αναστηλώνονται σε 
ασφαλώς αποδοσμένες θέσεις δυτικά του 
ορίου της ανατίναξης, ουσιαστικά εκείνοι 
που αποδομήθηκαν από τους Τούρκους. 
Αντίθετα, οι λίθοι που θα αναστηλωθούν 
ανατολικά του ορίου της ανατίναξης να το-

ποθετούνται με τις ελάχιστες δυνατές συ-
μπληρώσεις. Μάλιστα, ο Καθ. Μ. Κορρές 
παρατήρησε ότι το όριο της αναστήλωσης 
που είχε προταθεί από τους Ν. Τογανίδη 
και Κ. Ματάλα θα πρέπει να περιοριστεί 
αυστηρά στο όριο της ανατίναξης στις ανώ-
τερες στρώσεις. Οι λίθοι που είχαν τοπο-
θετηθεί ως ομόλογοι στην περιοχή πέραν 
του ορίου της ανατίναξης αποφασίστηκε να 
τοποθετηθούν στις χαμηλότερες στρώσεις 
σε οριζόντια ανάπτυξη, τηρώντας τις μετα-
ξύ τους γειτνιάσεις σε ομάδες, όπου αυτές 
επιβεβαιώνονται.

Με βάση τα παραπάνω, η αρχιτεκτονική 
μελέτη για το σύνολο του βόρειου τοίχου 
μέχρι και την 17η στρώση έλαβε την τελι-
κή της μορφή και μετά από οδηγία του αεί-
μνηστου, τότε Προέδρου της ΕΣΜΑ, Καθ. Χ. 
Μπούρα, παρουσιάστηκε και συζητήθηκε 
από την επιστημονική κοινότητα στο 4ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων της 
ΕΤΕΠΑΜ στη Θεσσαλονίκη, τον Νοέμβριο 
2015. Κατόπιν, η μελέτη (βλ. εικόνες στην 
επόμενη σελίδα) προωθήθηκε για έγκριση 
από τα αρμόδια όργανα (ΕΣΜΑ – ΚΑΣ).

Σε ό,τι αφορά στη στατική διερεύνηση, αυτή 
ξεκίνησε με τα εναλλακτικά σενάρια που 
είχαν διατυπωθεί ήδη το 2013 και από το 
2015 επικαιροποιήθηκε με βάση την τελι-
κή λύση. Στη διαμόρφωση, τόσο των προτά-
σεων όσο και της τελικής λύσης λήφθηκαν 
υπόψη και εντάχθηκαν όλες οι παρατηρήσεις 
των προηγούμενων μελετητών και, π.χ. για 
το βόρειο μέτωπο του τοίχου, που σώζεται 
σε καλύτερη κατάσταση, αποφασίστηκε να 
μην υλοποιηθούν μικρά συμπληρώματα 
που σχετίζονται με αστοχίες συνδετηρίων 
και δεν μπορούν να συνεισφέρουν σημαντι-
κά στον φορέα (Ε.-Ε. Τουμπακάρη, 2009). 
Επιπλέον, λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέ-
σματα του ερευνητικού προγράμματος για 
τη διερεύνηση της ευστάθειας των αναστη-
λωτικών σεναρίων για τους μακρούς τοί-
χους του Παρθενώνα του 2008. Το ερευνη-
τικό πρόγραμμα του 2008 παρείχε και τις 
κατευθύνσεις για τη μεθοδολογία της στα-
τικής ανάλυσης.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της οριστικής 
στατικής μελέτης του έργου η κατασκευή 
προσομοιώθηκε αριθμητικά αξιοποιώντας 
δεδομένα από ερευνητικά προγράμματα 
και πειραματικά δεδομένα. Στην αρχική 

Άποψη προσομοιώματος της πρότασης αναστήλωσης της εσωτερικής παρειάς του βόρειου τοίχου 
του σηκού. Μελέτη-απόδοση: Κ. Σκαρής, 2016
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αριθμητική προσομοίωση τα γεωμετρικά 
στοιχεία του τοίχου θεωρήθηκαν απλου-
στευμένα και αγνοήθηκαν η κλίση των μα-
κρών τοίχων και τα συνδετήρια στοιχεία. 
Στη συνέχεια της μελέτης στο 1.330 λίθων 
αριθμητικό προσομοίωμα 150 λίθοι θεω-
ρήθηκαν με τις θραύσεις τους  και λήφθη-
κε υπόψη η κλίση του τοίχου, καθώς και 
2.878 συνδετήρια στοιχεία. Για την ανά-
λυση θεωρήθηκαν, εκτός από τον βόρειο 
τοίχο, ο δυτικός και το κατά χώραν τμήμα 
του νότιου τοίχου. Η τελική λύση μελετή-
θηκε για συγκεκριμένα σεισμικά σενάρια τα 
οποία προτάθηκαν από το ερευνητικό πρό-
γραμμα του Εργαστηρίου Αντισεισμικής 
Τεχνολογίας του ΕΜΠ (Ι. Ψυχάρης, 2014) 
για την ΥΣΜΑ.

Οι δυναμικές αναλύσεις των προσομοι-
ωμάτων έδειξαν ότι η προταθείσα αρ-
χιτεκτονική λύση ανταποκρίνεται ικα-
νοποιητικά, χωρίς σημαντικές βλάβες, 
στις τεθείσες προδιαγραφές σεισμικού 
σχεδιασμού –εξάλλου η γεωμετρία της 
κατασκευής είναι πολύ κοντά στον αρχι-
κό της σχεδιασμό, τουλάχιστον στο δυτικό 
τμήμα. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή 
των μετακινήσεων του αριθμητικού προ-

σομοιώματος σε χαρακτηριστικές θέσεις 
στο μήκος του τοίχου, τόσο των μέγιστων 
κατά τη διάρκεια των σεισμικών γεγονό-
των, όσο και των μεγίστων μετά το πέρας 
αυτών. Ο τοίχος εμφανίζει τη χαρακτηρι-
στική συμπεριφορά τοιχοπετασμάτων με 
μετακινήσεις κατά το πάχος του τοίχου 
που αυξάνονται στην κορυφή του τοίχου 
–έως και 25 εκ. κατά τη διάρκεια των σει-
σμών ελέγχου. Παράλληλα, οι μετακινή-
σεις κατά την ισχυρή διεύθυνση του τοί-

χου (διαμήκης διεύθυνση) είναι γενικά 
μικρότερες. Η συνεισφορά των συνδετη-
ρίων στοιχείων έγκειται στον περιορισμό 
του εύρους των μέγιστων και μόνιμων 
μετακινήσεων περί το 50%, ενώ για τις 
θέσεις που η τοποθέτησή τους δεν είναι 
συστηματική η συμπεριφορά του τοίχου 
πλησιάζει σε αυτήν του πλήρως ασύνδε-
του προσομοιώματος. Η αναστήλωση του 
ανατολικού τμήματος με περιορισμένες 
συμπληρώσεις αναταποκρίνεται επίσης 
ικανοποιητικά, καθώς το ύψος αναστή-
λωσης δεν υπερβαίνει τον 6ο δόμο. Τέλος, 
σχετικά με την καταπόνηση των συνδε-
τηρίων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι για 
τους σεισμούς σχεδιασμού που ελέγχθη-
καν μόνο σε μία εκ των πέντε διεγέρσεων 
παρατηρούνται γενικευμένες αστοχίες 
αυτών και τα συνδετήρια δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν εντός του ορίου λειτουργί-
ας τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι 
αδρανειακές δυνάμεις δεσπόζουν.

Παράλληλα, έγινε προσπάθεια αποτίμη-
σης της στατικής επάρκειας, στα ίδια σει-
σμικά σενάρια, ενός φορέα αποκατεστη-
μένου μόνο με τις ελάχιστα απαιτούμενες 
συμπληρώσεις, για τη συμπλήρωση της 
εξωτερικής όψης και των εδράσεων μέχρι 
το πλάτος των εξωτερικών δρομικών, ενώ 
η εσωτερική όψη αποκαταστάθηκε με ορι-
σμένους μόνο ασυμπλήρωτους δρομικούς 
λίθους σε ομόλογες θέσεις, σύμφωνα με 
τις ταυτίσεις και αποδόσεις μελών από τις 
αρχιτεκτονικές μελέτες. Γι’ αυτόν τον φορέα 
μελετήθηκε η επίδραση των συνδετηρίων 
στοιχείων, αλλά και η ανασύσταση τμήμα-
τος του μεσόστοιχου.

Επάνω: άποψη της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα. Κάτω: η ίδια εικόνα με παρουσίαση της  
πρότασης αναστήλωσης του βόρειου τοίχου του σηκού. Μελέτη- απόδοση: Κ. Σκαρής, 2016

Το αριθμητικό προσομοίωμα που χρησιμοποιήθηκε για τις δυναμικές αναλύσεις του  
προτεινόμενου προς αναστήλωση φορέα. Μελέτη-απόδοση: Α. Βρούβα, 2016

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων μπορούν 
να συνοψιστούν στα εξής: στην περίπτωση 
που δεν ανασυστήνεται τμήμα του μεσότοι-
χου παρατηρείται γενικευμένη κατάρρευση 
στο τμήμα του βόρειου τοίχου που έχουμε 
μεγάλο ύψος αναστηλωμένου τοίχου μεταξύ 
του μεσότοιχου και του δυτικού τοίχου –και 
συγκεκριμένα από τον 8ο δόμο και πάνω– 
σε τρεις από τους πέντε σεισμούς που με-
λετήθηκαν. Τα συνδετήρια στοιχεία κατα-
φέρνουν να συγκρατήσουν τη γενικευμένη 
αστοχία σε μία από τις τρεις περιπτώσεις. 
Όταν θεωρείται και ανασύσταση τμήματος 
του μεσότοιχου στο αριθμητικό προσομοί-
ωμα παρατηρείται γενικευμένη κατάρρευ-
ση στο ίδιο τμήμα του τοίχου σε μία από 
τις πέντε σεισμικές διεγέρσεις, η οποία 
δεν συγκρατείται ούτε με τη θεώρηση των 
συνδετηρίων στοιχείων. Για να αντιμετω-
πιστεί η κατάρρευση απαιτείται πρόσθετη 
συμπλήρωση των εδράσεων των λίθων 
που πρόκειται να αναστηλωθούν και στο 
ενδιάμεσο τμήμα μεταξύ μεσότοιχου και 
δυτικού θυραίου τοίχου.

Η αρχιτεκτονική και η στατική μελέτη εγκρί-
θηκαν από την ΕΣΜΑ τον Ιούλιο 2016 και 
προωθήθηκαν στο ΚΑΣ, το οποίο γνωμοδό-
τησε θετικά τον Μάιο 2019. Οι προτεινόμε-
νες επεμβάσεις συνοψίζονται ως εξής:
1. Αποκατάσταση του συνόλου των λίθων 
του ορθοστάτη στις αρχικές τους διαστάσεις 
και πλήρης συμπλήρωση του 1ου δόμου ως 
απαραίτητης προϋπόθεσης για την ασφαλή 
έδραση της υπόλοιπης κατασκευής.

2. Αποκατάσταση του τμήματος δυτικά του 
ορίου ανατίναξης με πλήρη συμπλήρωση 
της εσωτερικής παρειάς.

3. Ανακατασκευή του βόρειου άκρου του 
μεσότοιχου ως αναγκαίου αντερείσματος.

4. Αποκατάσταση των δόμων 2, 3, 4, 5 και 
μερική αποκατάσταση της εξωτερικής σει-
ράς του δόμου 6, στο τμήμα ανατολικά του 
ορίου ανατίναξης με τοποθέτηση ασυμπλή-
ρωτων ή ελάχιστα συμπληρωμένων διά-
σπαρτων λιθοπλίνθων σε ομόλογες θέσεις.

5. Υποδήλωση του ορίου της ανατίναξης 
ως γεγονότος που επέφερε διαφορετικά 
ποσοστά διατήρησης αρχαίου υλικού στις 
περιοχές εκατέρωθεν αυτού. Το όριο της 
ανατίναξης στην εσωτερική πλευρά του 

τοίχου θα γίνεται αντιληπτό με τη μετά-
βαση από τη συμπληρωμένη επιφάνεια 
του δυτικού τμήματος στην ασυμπλήρωτη 
επιφάνεια του ανατολικού τμήματος. Εξω-
τερικά, θα διαμορφωθεί μεταβατική ζώνη 
από νέο υλικό.

Καταλήγοντας, επιδιώξεις της επέμβασης 
είναι:
1. Η διάσωση του συνόλου του διαθέσιμου 
διάσπαρτου υλικού με την ενσωμάτωσή 
του στο μνημείο και η αποδέσμευση των 
επιφανειών του αρχαιολογικού χώρου που 
καλύπτονται από αυτό.

2. Η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής 
στατικής επάρκειας για τον προτεινόμενο 
φορέα, που δεν θα αποκλείει τη δυνατότη-
τα αναστήλωσης όλων των υπερκείμενων 
διαθέσιμων αρχαίων λίθων που έχουν απο-
δοθεί στις αρχικές τους θέσεις, μέχρι και τη 
στάθμη των δοκών.

3. Η οριοθέτηση και διάκριση της περιοχής 
που αναστηλώνεται με τοποθέτηση των λί-
θων στις ακριβείς αρχικές τους θέσεις (δυ-
τικό τμήμα: πλήρης συμπλήρωση εσωτερι-
κά) από την περιοχή που αναστηλώνεται με 
τοποθέτηση των λίθων σε ομόλογες θέσεις 
(ανατολικό τμήμα: ελάχιστη συμπλήρωση).

Το αριθμητικό προσομοίωμα του φορέα με τις ελάχιστες συμπληρώσεις (αριστερά) και στιγμιότυπο από 
τη στιγμή της αστοχίας του (δεξιά) σε έναν από τους σεισμούς ελέγχου. Μελέτη-απόδοση: Α. Βρούβα

Το αριθμητικό προσομοίωμα του φορέα με τις ελάχιστες συμπληρώσεις και ανασύσταση τμήματος 
του μεσότοιχου (αριστερά) και στιγμιότυπο από τη στιγμή της αστοχίας του (δεξιά) σε έναν από τους 
σεισμούς ελέγχου. Μελέτη-απόδοση: Α. Βρούβα, 2016

Κοσμάς Σκαρής
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αντιγόνη Βρούβα
Πολιτικός Μηχανικός

Έργο Αποκατάστασης Παρθενώνα
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Κατά τη χρονική περίοδο 2018-2020 πραγ-
ματοποιήθηκε η αποκατάσταση της περιο-
χής Β17 (27,500-35,000) του βόρειου τείχους 
της Ακρόπολης των Αθηνών. Η εν λόγω 
περιοχή βρίσκεται ΒΑ των Προπυλαίων 
και αντιστοιχεί στο δυτικό διαμέρισμα του 
οικοδομήματος που είναι γνωστό ως «ΒΔ 
κτήριο». Ορίζεται ανατολικά από πυργοειδή 
αντηρίδα και εκτείνεται δυτικά σε μήκος 
περίπου 7,5 μ. Το σωζόμενο ύψος του τεί-
χους στη θέση αυτή κυμαίνεται από 6,30–
6,90 μ. Η εν λόγω περιοχή είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, τόσο λόγω της διατήρησης, σε 
μεγάλο ποσοστό, της αυθεντικής δομής 
του τείχους όσο και λόγω των φάσεων 
κατασκευής, οι οποίες σχετίζονται με την 
οικοδόμηση του ΒΔ κτηρίου. 

Λόγω της αδιάλειπτης χρήσης του χώρου, 
τόσο κατά τους μέσους χρόνους όσο και 
κατά την οθωμανική περίοδο, το τείχος της 
Ακρόπολης αποτέλεσε αντικείμενο συνε-
χών επεμβάσεων και επισκευών, οι οποίες 
διαμορφώνουν εικόνα παλίμψηστου στην 
εξωτερική του πλευρά. Η εικόνα γίνεται 
ακόμα πιο δυσανάγνωστη λόγω των νεότε-
ρων στερεωτικών εργασιών οι οποίες είναι 
σε μεγάλο βαθμό ατεκμηρίωτες και έχουν 
πραγματοποιηθεί με τεχνικές και υλικά 
παρόμοια με εκείνα παλαιότερων περιό-
δων. Στην περιοχή της επέμβασης μπο-
ρούμε να διακρίνουμε τρεις διαφορετικές  
υποπεριοχές: 

1. Κλασική φάση. H κλασική λιθοδομή του 
τείχους –στο οποίο έχει προσαρτηθεί και η 
θεμελίωση του ΒΔ κτηρίου– σώζεται σε ύψος 
8 δόμων εξωτερικά και 9 δόμων εσωτερικά. 

Είναι κατασκευασμένη με λιθόπλινθους από 
πειραϊκό πωρόλιθο –σκληρότερο εξωτερικά 
και μαλακότερο εσωτερικά– δομημένους εν 
ξηρώ, χωρίς συνδετήρια στοιχεία. Οι λίθοι 
στην εξωτερική πλευρά του τείχους είναι 
τοποθετημένοι παρά μήκος, ενώ στην εσω-
τερική επικρατεί το φορμηδόν σύστημα. 
Παρότι οι διαστάσεις των λίθων που έχουν 
χρησιμοποιηθεί παρουσιάζουν σημαντική 
διακύμανση, θα μπορούσαμε να αναφέρου-
με ως τυπικό μέσο μέγεθος λιθοπλίνθου το 
1,20X0,60X0,45(h) μ. Το πάχος του τείχους 
–συμπεριλαμβανομένης της θεμελίωσης 
του ΒΔ κτηρίου– κυμαίνεται από 1,80 έως 
3,00 μ. Στην εξωτερική του πλευρά το τεί-
χος παρουσιάζει κλίση προς το εσωτερικό 
της Ακρόπολης, η οποία στην κλασική του 
φάση  επιτυγχάνεται μέσω διαδοχικών μι-
κρών υποχωρήσεων των στρώσεων που το 
αποτελούν (περ. 2 εκ. ανά στρώση). Επίσης, 
σε αυτή την περιοχή συναντώνται μικρής 
κλίμακας επισκευές.

2. Επισκευή Α’. Στην εξωτερική πλευρά του 
τείχους και από το ύψος του 6ου δόμου και 
άνω, έχει γίνει εκτεταμένη επισκευή κατά 
την οποία χρησιμοποιήθηκαν μεγάλοι λί-
θοι σε δεύτερη χρήση. Αρκετοί από αυτούς 
τους λίθους φαίνεται ότι προέρχονται από 
την κλασική φάση του ίδιου του τείχους. Τα 
κενά μεταξύ των μεγαλύτερων λίθων έχουν 
συμπληρωθεί με μικρότερους λίθους, πλίν-
θους και κονίαμα. Η επισκευή αυτή προη-
γείται της κατασκευής της ιστάμενης προς 
ανατολάς πυργοειδούς αντηρίδας (μάλλον 
αρχές 18ου αι.), ωστόσο δεν γνωρίζουμε αν 
πραγματοποιήθηκε κατά την οθωμανική 
περίοδο ή αν προηγήθηκε αυτής.

3. Επισκευή Β’. Στο δυτικό τμήμα της εν 
λόγω περιοχής, η εξωτερική πλευρά του 
κλασικού τείχους –η κατάσταση διατήρησης 
της οποίας ήταν προφανώς κακή– επενδύ-
θηκε πλήρως κατά την οθωμανική περίοδο 
από λιθοδομή αποτελούμενη από μικρούς 
λίθους, πλίνθους και κονίαμα. Η επένδυση 
αυτή εκτείνεται δυτικότερα της υπό μελέτη 
περιοχής σε ένα μήκος περίπου 20 μ. (έως 
το δυτικό άκρο της περιοχής Β17).

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε τις εργασίες 
που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή κατά 
την πρώτη δεκαετία του 20ου αι. από τον Ν. 
Μπαλάνο και οι οποίες περιορίστηκαν κυρί-
ως σε αρμολόγηση και πλήρωση ρηγματώσε-
ων με τσιμεντοκονία.

Παθολογία
Οι βλάβες που παρατηρήθηκαν στην εν λόγω 
περιοχή του βορείου τείχους σχετίζονταν με 
τέσσερις κυρίως παράγοντες:
••  Τη γήρανση των υλικών.
••    Τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και 

την επίδρασή τους στα δομικά υλικά.
••    Τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των 

δομικών υλικών.
••    Τους τρόπους δόμησης που εφαρμόσθη-

καν τόσο κατά την κλασική φάση όσο και 
κατά τις μεταγενέστερες επισκευές.

Αναλυτικότερα, μπορούμε να αναφέρουμε 
ότι στους κατώτερους έξι δόμους του τεί-
χους παρατηρούνται μία σειρά από βλάβες, 
όπως ρηγματώσεις, απολεπίσεις και απο-
σάθρωση, ωστόσο η τοιχοποιία διατηρεί 
σε μεγάλο βαθμό την αρχική μορφή, δομή 
και επάρκειά της. Αντιθέτως, στους δόμους 

Η αποκατάσταση της περιοχής Β17 (27,500-35,000) του βόρειου τείχους  
της Ακρόπολης των Αθηνών

Κλασική φάση  και μεταγενέστερες επισκευές στην περιοχή Β17  
του τείχους.  Σχέδιο: Κ. Μαμαλούγκας, 2019

Αναπαράσταση της κλασικής φάσης της περιοχής Β17 του τείχους..
Σχέδιο: Κ. Μαμαλούγκας, 2019

7 και 8 η κλασική λιθοδομή είχε σε μεγάλο 
βαθμό καταστραφεί και συμπληρωθεί κατά 
την «επισκευή Α΄» με λίθους σε δεύτερη 
χρήση και κονίαμα. Οι αρχαίες λιθόπλιν-
θοι είχαν απολέσει μεγάλο ποσοστό της 
μάζας τους και ήταν κατακερματισμένες. 
Η λιθοδομή, παρότι επισκευασμένη, ήταν 
πλήρως αποδιοργανωμένη και με πολύ με-
γάλα κενά. Στο ανώτερο τμήμα του τείχους 
(άνω του 8ου δόμου) η κατάσταση διατήρη-
σης ήταν καλύτερη καθώς είχε γίνει στο 
παρελθόν εκτεταμένη χρήση κονιάματος, 
ωστόσο και εκεί είναι εμφανής η απόκλι-
ση των αρμών από την οριζόντια στάθμη, 
προφανώς λόγω παραμόρφωσης της υπο-
κείμενης λιθοδομής.

Όσον αφορά στην οθωμανική «επισκευή 
Β΄», στο δυτικό άκρο της υπό μελέτη περι-
οχής, το κλασικό τείχος έχει πλήρως επεν-
δυθεί από ενιαία λιθοδομή, αποτελούμενη 
από μικρούς λίθους, πλίνθους και κονίαμα. 
Η κατάσταση διατήρησής της είναι ικανο-
ποιητική αν εξαιρέσουμε την απόπλυση 
του συνδετικού κονιάματος σε ορισμένες 
θέσεις, ιδιαίτερα στο ανατολικό της όριο.

Τέλος, η εσωτερική πλευρά της εν λόγω πε-
ριοχής του τείχους –η οποία αποτελεί και 
τη θεμελίωση του δυτικού διαμερίσματος 
του ΒΔ κτηρίου– παραμένει σήμερα ορατή 
έως τη στάθμη του βράχου, λόγω της απο-
μάκρυνσης της επίχωσης κατά τη μεγάλη 
ανασκαφή της Ακρόπολης. Η παρατεταμέ-
νη έκθεση στις καιρικές συνθήκες σε συν-
δυασμό με την ποιότητα του υλικού –μαλα-
κός πωρόλιθος– έχουν προκαλέσει πολύ 
μεγάλη φθορά στους λίθους του τείχους.

Παρατηρήσεις για την κλασική φάση  
και τις μεταγενέστερες επισκευές
Οι διαδοχικές δομικές φάσεις του βορείου 
τείχους της Ακρόπολης έχουν μελετηθεί 
από τον αρχιτέκτονα Μ. Κορρέ και αποτυ-
πώνονται σε σχετικό σχέδιο. Σύμφωνα με 
αυτό η οικοδόμηση του βορείου τείχους, 
στην εν λόγω θέση, έγινε σε διαδοχικές 
φάσεις οι οποίες περιγράφονται με τους 
κωδικούς  ε1-ε4. Οι φάσεις αυτές είναι κα-
τασκευαστικές και δεν υποδηλώνουν υπο-
χρεωτικά διαφορά χρονολόγησης. Σύμφω-
να με τον Μ. Κορρέ το κατώτερο τμήμα του 
τείχους είναι Θεμιστόκλειο, ενώ το ανώτε-
ρο μπορεί να είναι είτε Θεμιστόκλειο είτε 
Κιμώνειο. Από την εκ του σύνεγγυς μελέτη 

και την κατά τόπους αποξήλωση των μετα-
γενέστερων επισκευών προέκυψαν οι ακό-
λουθες παρατηρήσεις:

1. Η διεύθυνση των κατώτερων πέντε δό-
μων αποκλίνει περίπου 8ο προς βορρά σε 
σχέση με τη διεύθυνση των δόμων από την 
7η στρώση και άνω. Ο 6ος δόμος λειτουρ-
γούσε μεταβατικά από τον 5ο στον 7ο δόμο, 
διχοτομώντας τη μεταξύ τους γωνία. Η δια-
φοροποίηση στις διευθύνσεις των δόμων 
είναι εμφανής και στην εσωτερική πλευρά 
του τείχους παρά το γεγονός ότι οι λίθοι, 
στην πλευρά αυτή, δεν σχηματίζουν ενιαίο 
μέτωπο καθώς δεν προορίζονταν για να εί-
ναι ορατοί. Η οικοδομική αυτή ιδιαιτερότη-
τα σχετίζεται πιθανώς με τη γεωμορφολογία 
του βράχου και τη θεμελίωση του τείχους 
επάνω ακριβώς από το σπήλαιο του Διός.

2. Η κατασκευή του κλασικού τείχους, 
στους κατώτερους πέντε δόμους, είναι 
ενιαία σε όλο το πάχος του. Αντίθετα, από 
τον 7ο δόμο και άνω η κατασκευή είναι δι-
πλή, με την εξωτερική και την εσωτερική 
πλευρά να παραμένουν ασύνδετες. Η εσω-
τερική πλευρά προφανώς συνδέεται με την 
ανέγερση του ΒΔ κτηρίου, του οποίου και 
αποτελεί τοίχο θεμελίωσης. Ο 6ος δόμος, 
ως μεταβατικός, πιθανότατα οικοδομήθηκε 
κατά την πρώτη αλλά δέχθηκε μετατροπές 
κατά τη δεύτερη φάση.

3. Στο ανατολικό άκρο του 7ου και 8ου δό-
μου διαπιστώθηκε η ύπαρξη μίας επισκευ-
ής παλαιότερης χρονικά της «επισκευής 
Α΄», η οποία δεν ήταν ορατή πριν από την 
αποξήλωση των μεταγενέστερων λιθοδο-
μών.

Περιοχή Β17 του βόρειου τείχους της Ακρόπολης. Επάνω: όψη πριν τις εργασίες αποκατάστασης.
Κάτω: Όψη μετά τις εργασίες αποκατάστασης. Με γκρι χρώμα δηλώνονται οι νέοι λίθοι.
Σχέδιο: Κ. Μαμαλούγκας, 2019. Υπόβαθρο: ορθοφωτογραφία από τη μελέτη «Ανάπτυξη ΓΠΣ στην 
Ακρόπολη των Αθηνών», 2009 
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4. Κατά την πρώιμη οθωμανική περίοδο, ή 
και παλαιότερα, για την ενίσχυση του κλα-
σικού τείχους οικοδομήθηκε, επί της προ-
εξοχής των κατώτερων έξι δόμων, πρόχει-
ρος τοίχος σφηνοειδούς μορφής (επισκευή 
Α΄). Ακολούθως οικοδομήθηκε η πυργοει-
δής αντηρίδα, η οποία ενσωμάτωσε μέρος  
της ανωτέρω λιθοδομής και κάλυψε σημα-
ντικό τμήμα του κλασικού τείχους.

Επέμβαση
Αρχικά είχε προταθεί η αποκατάσταση 
της αρχικής μορφής του τείχους σε όλο το 
ύψος της περιοχής που καλύπτεται από 
την «επισκευή Α΄». Ωστόσο τελικά απο-
φασίστηκε η διατήρηση του μεγαλύτερου 
μέρους της επισκευής και η αποκατάσταση 
της κλασικής φάσης έως και τον 8ο δόμο. 
Αυτό είχε ως συνέπεια να πρέπει να πραγ-
ματοποιηθούν εργασίες στο μέσον του 
ύψους του τείχους και σε βάθος έως και 
1,5 μ. από την εξωτερική του πλευρά, ενώ 
το ανώτερο μέρος του τείχους θα παρέμενε 

κατά χώραν. Η επιλογή αυτή απαίτησε τη 
μελέτη και κατασκευή ενός μεταλλικού συ-
στήματος αντιστήριξης και υποστύλωσης 
το οποίο σταθεροποίησε την υπερκείμενη 
τοιχοποιία έναντι οριζοντίων μετακινήσε-
ων και, σε συνδυασμό με τοπικές υποστυ-
λώσεις, την υποστήριξε με την παραλαβή 
των κατακόρυφων φορτίων. Πρόκειται για 
πλαισιωτή μεταλλική κατασκευή, θεμελι-
ωμένη στον βράχο και συνδεδεμένη μέσω 
μεταλλικών στοιχείων με ικρίωμα στο 
εσωτερικό της Ακρόπολης. Ήταν τοποθε-
τημένη σε απόσταση 50 έως 90 εκ. από την 
εξωτερική πλευρά του τείχους και έφερε 
επτά μεταλλικούς βραχίονες υποστήριξης 
της λιθοδομής, μεταβλητού μήκους, κάθε-
τους στο επίπεδο του τείχους.

Οι αναστηλωτικές εργασίες στην περιοχή 
Β17 ξεκίνησαν τον Μάιο 2018. Σκοπός 
της επέμβασης ήταν η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων στην κατάσταση διατήρησης 
του τείχους, αλλά και η ανάδειξη της αρχι-
κής του μορφής. Στο πλαίσιο αυτό αποκα-
ταστάθηκε η κλασική φάση στην εξωτερική 
πλευρά του τείχους έως και τον 8ο δόμο. Για 
τον σκοπό αυτό δύο αρχαίες λιθόπλινθοι 
του 7ου και μία του 8ου δόμου αντικαταστά-
θηκαν με νέες. Η κατάσταση διατήρησης 
των παραπάνω λίθων ήταν κακή, καθώς οι 
δύο από αυτούς είχαν απολέσει περίπου το 
ήμισυ της μάζας τους, ενώ ο τρίτος ήταν κα-
τακερματισμένος. Επίσης, κατασκευάστη-
καν και τοποθετήθηκαν μία νέα λιθόπλιν-
θος στον 7ο δόμο και τρεις νέες  λιθόπλινθοι 
στον 8ο δόμο. Οι ανωτέρω λίθοι τοποθετή-
θηκαν σε θέσεις όπου η κλασική φάση δεν 
σωζόταν και είχε αντικατασταθεί από την 

λιθοδομή της επισκευής. Ως δομικό υλικό 
για την παραπάνω επέμβαση χρησιμοποι-
ήθηκε πωρόλιθος από την περιοχή Πιτσών 
Κορινθίας. Το υλικό αυτό έχει επιλεγεί για 
το σύνολο των επεμβάσεων στο τείχος της 
Ακρόπολης με κριτήρια τις μηχανικές και 
φυσικοχημικές ιδιότητές του, αλλά και τη 
διαθεσιμότητά του.

Η ίδια η διαδικασία της τοποθέτησης των 
νέων λιθοπλίνθων παρουσίασε ιδιαίτερες 
δυσκολίες. Η ιδιομορφία της επέμβασης 
στο μέσον του ύψους του τείχους –ενώ η 
υπερκείμενη τοιχοποιία παρέμενε στη 

Σύστημα στήριξης. Μελέτη: Δ. Μιχαλοπούλου, 2019 Ενίσχυση με μεταλλικές δοκούς. Μελέτη: Δ. Μιχαλοπούλου, 2019

Τομή ικριώματος, συστήματος στήριξης  
και γερανογέφυρας. 
Μελέτη: Δ. Μιχαλοπούλου, 2019

Προσωρινή υποστύλωση της τοιχοποιίας κατά τη 
διάρκεια των αποξηλώσεων  
Φωτ. Κ. Μαμαλούγκας, 2019

θέση της– δεν επέτρεπε την απευθείας το-
ποθέτηση των νέων μελών στη θέση τους 
με τη βοήθεια της γερανογέφυρας. Επιπλέ-
ον, η πυκνότητα των μεταλλικών στοιχεί-
ων του ικριώματος και του υποστηρικτικού 
συστήματος ήταν τέτοια που καθιστούσε 
δυσχερείς ακόμα και φαινομενικά εύκολες 
εργασίες, όπως η καταβίβαση και η μετακί-
νηση των νέων λίθων. Για τον λόγο αυτό 
πολλές από τις παραπάνω μετακινήσεις 
πραγματοποιήθηκαν χειρωνακτικά, με 
τη χρήση λοστών, γρύλων και κάθε άλλου 
διαθέσιμου μέσου. Επίσης, για τους παρα-
πάνω λόγους απαιτήθηκαν και συνεχείς 
μετατροπές του υποστηρικτικού συστήμα-
τος και του ικριώματος. Τέλος, ως επιπλέ-
ον δυσκολία θα πρέπει να αναφέρουμε και 
το γεγονός ότι όλοι οι απαραίτητοι χειρι-
σμοί για την τελική τοποθέτηση των λίθων 
έπρεπε να γίνονται μόνο από την πλευρά 
της όψης τους, καθώς η πίσω πλευρά τους, 
στρεφόμενη προς το εσωτερικό του τεί-
χους, δεν ήταν προσβάσιμη.

Κατά τη διάρκεια των αποσυναρμολογήσε-
ων διαπιστώθηκαν μεγάλα κενά στο εσω-
τερικό του τείχους. Τα κενά οφείλονταν είτε 
στον πρόχειρο χαρακτήρα των κατά καιρούς 
επισκευών, είτε σε εγγενείς παράγοντες 
όπως η εδαφοποίηση των λίθων και οι 
κατασκευαστικές ασυνέχειες της κλασικής 
τοιχοποιίας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η συνοχή της τοιχοποιίας πραγματοποιή-
θηκε και πλήρωση των κενών με συμβατό 
κονίαμα από υδράσβεστο και μετακαολίνη. 
Με το ίδιο κονίαμα πραγματοποιήθηκε και 
νέα αρμολόγηση –όπου αυτό ήταν απαραί-

τητο– στις λιθοδομές των επισκευών Α΄ και 
Β΄, όπως επίσης και στη δυτική πλευρά της 
πυργοειδούς αντηρίδας.

Η διατήρηση της λιθοδομής της «επισκευ-
ής Α΄» επάνω από τον 8ο δόμο απαίτησε την 
επίλυση δύο προβλημάτων που οφείλονταν 
στη γεωμετρική και κατασκευαστική ασυνέ-
χεια της επισκευής και του κλασικού τείχους 
και συγκεκριμένα των ακόλουθων:

1. Το ανατολικό ήμισυ της «επισκευής Α΄» 
ακολουθεί διαφορετική διεύθυνση από το 
υποκείμενο κλασικό τείχος σχηματίζοντας 
μία προεξοχή η οποία, στο ανατολικό της 
άκρο, φτάνει τα 70 εκ. Η προεξοχή αυτή 
στηριζόταν σε πρόχειρη αργολιθοδομή η 
οποία όμως αφαιρέθηκε προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η αποκατάσταση της κλα-
σικής φάσης. Ως εκ τούτου, προέκυψε η 
ανάγκη νέου τρόπου στήριξης της προεξέ-
χουσας λιθοδομής. 

2. Ως αποτέλεσμα των απαραίτητων απο-
ξηλώσεων για την αποκατάσταση της κλα-
σικής φάσης, μεταξύ του διατηρούμενου 
μέρους της μεταγενέστερης λιθοδομής και 
της άνω έδρας του 8ου δόμου προέκυψε κενό 
ύψους περίπου 26 εκ. σε μήκος 3,40 μ.

Η λύση που δόθηκε ήταν η κάλυψη του πα-
ραπάνω κενού με νέους λίθους, οι διαστά-
σεις των οποίων –σε όψη– είναι αντίστοιχες 
των λίθων της επισκευής που καθαιρέθηκε, 
φτάνουν όμως σε βάθος 0,75 μ. εντός του 
τείχους. Οι λίθοι αυτοί προεξέχουν της όψης 
του τείχους ακολουθώντας τη λιθοδομή της 

επισκευής την οποία και υποστηρίζουν. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η στατική 
επάρκεια της προεξέχουσας λιθοδομής οι 
υποκείμενοι νέοι λίθοι που αντιστοιχούν 
σε αυτή ενισχύθηκαν με κρυφές διατομές 
ανοξείδωτου χάλυβα 304L. Συγκεκριμένα 
χρησιμοποιήθηκαν τρεις κοιλοδοκοί, δια-
τομής 100χ100χ10 χιλ. και μήκους περί-
που 1,50 μ. Οι κοιλοδοκοί εντάχθηκαν σε 
εγκοπές, οι οποίες διανοίχθηκαν για τον 
σκοπό αυτό στις πλευρές ώσεως των τεσσά-
ρων ανατολικότερων νέων λίθων και πα-
κτώθηκαν στο εσωτερικό του τείχους.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν έως το τέλος 
του έτους 2021. Σε μελλοντικά προγράμ-
ματα προβλέπεται η προστασία της εσωτε-
ρικής πλευράς του τείχους και των θεμελιώ-
σεων του ΒΔ κτηρίου. Επίσης, προβλέπεται 
η συνέχιση των εργασιών αποκατάστασης 
ανατολικότερα, στην περιοχή της ανατολι-
κής αίθουσας του ΒΔ κτηρίου. Με αυτόν 
τον τρόπο θα αντιμετωπισθεί ενιαία μία 
περιοχή με κοινά χαρακτηριστικά και θα 
αναδειχθεί η σχέση του τείχους με την οι-
κοδομική δραστηριότητα και τα κτήρια στο 
εσωτερικό της Ακρόπολης.  

Τοποθέτηση νέας λιθοπλίνθου στην περιοχή Β17 του τείχους.
Φωτ. Κ. Μαμαλούγκας, 2020

Το δυτικό άκρο της περιοχής επέμβασης μετά την τοποθέτηση των νέων 
λίθων. Φωτ. Κ. Μαμαλούγκας, 2020

Διονυσία Μιχαλοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Προϊσταμένη
Κώστας Μαμαλούγκας
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Έργο αποκατάστασης Τειχών
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Η πολυχρωμία στην αρχαιότητα
Το θέμα της πολυχρωμίας των γλυπτών 
και των ναών της αρχαιότητας ξεκίνησε να 
απασχολεί τους μελετητές τον 19o αιώνα. Τα 
αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι 
οι αρχαίοι ναοί και τα γλυπτά ήταν διακο-
σμημένα με χρώματα, ενώ η έρευνα για τα 
σχέδια, τη σύσταση των χρωμάτων και των 
χρωστικών και τις μεθόδους εφαρμογής 
τους στις επιφάνειες αποτελούν αντικείμε-
νο διερεύνησης. 

Τα χρώματα που χρησιμο-
ποιούνταν στην αρχαιότητα, 
ήταν κυρίως έγχρωμες γαίες 
(κόκκινη και κίτρινη ώχρα 
κ.ά.) από τις εκτεταμένες 
εναποθέσεις οξειδίου του 
σιδήρου και εμφανίζονται 
σε όλη τη γη. Επιπλέον, χρη-
σιμοποιούνταν τα έγχρωμα 
ορυκτά των βαρέων μετάλ-
λων (ο αζουρίτης (μπλε), ο 
μαλαχίτης (πράσινο), η κιν-
νάβαρη (κόκκινο), κ.ά.). Τα 
εν λόγω ορυκτά βρίσκονταν 
σε συγκεκριμένα ορυχεία και 
ήταν πολύ λιγότερο διαθέσι-
μα. Ωστόσο, πολύ πριν από 
την κλασική εποχή, έγιναν 
εμπορεύματα και μεταφέρ-
θηκαν σε περιοχές πολύ 
πέρα από την προέλευσή 
τους. Τέλος, χρησιμοποιού-
νταν και τεχνητές χρωστικές 
που η παρασκευή τους απαι-
τούσε μιας μορφής κατεργα-
σία από τον άνθρωπο. Η πιο 
γνωστή τεχνητή χρωστική της 
αρχαιότητας είναι το αιγυπτια-
κό μπλε, το πυριτικό ασβέστιο 
του χαλκού, το οποίο παρα-
σκευάστηκε για πρώτη φορά 
στην Αίγυπτο στις αρχές της 
3ης χιλιετίας π.Χ. και από εκεί 
διαδόθηκε στην Ελλάδα. Παράγεται από το 
ψήσιμο μίγματος πυριτικής άμμου, χαλκού, 
ανθρακικού ασβεστίου και αλάτων νατρίου 
(σόδας) σε θερμοκρασία 850-950oC και απο-
δίδει ένα έντονο μπλε χρώμα. 

Επιγραφή που βρέθηκε στο Ερέχθειο ανα-
φέρεται στην αμοιβή των εγκαυστών, οι 
οποίοι ζωγράφιζαν πάνω στο μάρμαρο με 
βαφές «καυστικές». Η επιγραφή αναφέρεται 

προφανώς στην τεχνική της εγκαυστικής, 
μιας μεθόδου γνωστής στον αρχαίο κόσμο. 
Κατά την  εγκαυστική, αρχικά χαράσσονταν 
τα περιγράμματα του σχεδίου πάνω στο 
μάρμαρο χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό 
εργαλείο. Οι χρωστικές ουσίες ανακατεύ-
ονταν με λιωμένο κερί μέλισσας, το όποιο 
λειτουργούσε ως συνδετικό μέσο. Το ζεστό 
χρώμα απλωνόταν πάνω στο μάρμαρο, 
και τέλος γινόταν η έγκαυσις, δηλαδή το 
πύρωμα, το λιώσιμο του κεριού, ώστε να 
λιώσουν ελαφρώς τα χρώματα και όλη η 

ζωγραφιά να δέσει σε μια στέρεη ομοιογε-
νή επιφάνεια.

Όσον αφορά στην πολυχρωμία των μνημεί-
ων της Ακρόπολης, χάρη στους Ευρωπαί-
ους μελετητές της αρχαίας αρχιτεκτονικής 
του 19ου αιώνα που επισκέφτηκαν τα μνη-
μεία της Ακρόπολης, δημιουργήθηκε ένας 
σημαντικός αριθμός σχεδίων και λεπτο-
μερών περιγραφών της πολυχρωμίας των 

μνημείων του Περικλή, αλλά και παλαιοτέ-
ρων εποχών. Οι αναπαραστάσεις αυτές ήταν 
αρκετές φορές υποκειμενικές και βασίζο-
νταν στη γενικότερη μελέτη και αισθητική 
απόδοση της αρχαίας αρχιτεκτονικής, ενώ 
κάποιες αποδόσεις βασίζονταν  στα ίχνη της 
πολυχρωμίας, που διασώζονταν την εποχή 
της μελέτης τους.   

Σχετικά με τη φύση των χρωστικών και την 
τεχνική της ζωγραφικής, υπήρξαν μελέτες 
την ίδια περίοδο από τον Άγγλο επιστή-

μονα Michael Faraday, το 
1837 και από τον Γερμανό 
επιστήμονα Χ. Landerer, 
καθηγητή της Χημείας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
το 1843. Οι πρώιμες αυτές 
αναλύσεις αφορούσαν σε 
δείγματα χρωστικών από 
τον Παρθενώνα, τα Προ-
πύλαια και άλλα αθηναϊκά 
μνημεία, χωρίς ωστόσο να 
αναφέρονται οι ακριβείς 
θέσεις των μνημείων από 
όπου προέκυψαν τα δείγμα-
τα. Οι αναλύσεις χαρακτή-
ρισαν πλήθος χρωστικών 
(αζουρίτη, αιγυπτιακό μπλε, 
αιματίτη, κιννάβαρη, μαύρο 
του άνθρακα κ.ά.) ενώ και οι 
δύο μελετητές ταυτοποίησαν 
κερί μέλισσας αναμεμιγμένο 
με τις διάφορες χρωστικές 
στα δείγματα που ανέλυσαν. 

Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, 
σχεδόν δύο αιώνες από την 
έναρξη της μελέτης, υπάρ-
χει ελλιπής ή συγκεχυμένη 
γνώση σχετικά με την έκτα-
ση των επιφανειών των μνη-
μείων που καλύπτονταν από 
τα χρώματα, τα σχεδιαστικά 
μοτίβα και τα χρώματα που 

είχαν χρησιμοποιηθεί σε κάθε αρχιτεκτο-
νικό μέλος, τη φύση και την προέλευση των 
χρωστικών και την τεχνική της εφαρμογής 
του χρώματος πάνω στο μάρμαρο. 

Αντικείμενο και στόχος της διερεύνησης 
της πολυχρωμίας
Η νεότερη έρευνα για την πολυχρωμία των 
μνημείων της Ακρόπολης, από την εποχή 
της λειτουργίας της ΕΣΜΑ, σχετίζεται με 

Διερεύνηση της αρχαίας πολυχρωμίας στον Παρθενώνα και τα Προπύλαια:
η περίπτωση των οριζόντιων γείσων του Παρθενώνα

Aναπαράσταση του θριγκού του Παρθενώνα κατά Julius Springer.  
Έγχρωμη στην αρχική δημοσίευση

αναφορές που υπάρχουν σχετικά με την 
ύπαρξη κόκκινου και μπλε χρώματος στις 
τριγλύφους και τα γείσα, στον θριγκό της 
ανατολικής πλευράς του Παρθενώνα, που 
ταυτοποιήθηκαν ως αιγυπτιακό μπλε και 
αιματίτης (Κ. Κουζέλη κ.ά. 1989). Στη συνέ-
χεια, στο πλαίσιο του καθαρισμού της ορο-
φής της νότιας πρόστασης των Κορών του 
Ερεχθείου, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 
στην Ακρόπολη η τεχνική της απεικόνισης 
της επαγόμενης φωταύγειας στην υπέρυθρη 
περιοχή προκαλούμενη από ορατή πηγή 
(VIL) και διαπιστώθηκε η ύπαρξη του αι-
γυπτιακού μπλε (2010-2012). Επιπλέον, 
με χρήση αναλυτικών τεχνικών προέκυψαν 
σημαντικά δεδομένα για τη στρωματογρα-
φία των υλικών. Η τεχνική VIL εφαρμό-
στηκε το 2012-2013, από το Τμήμα Συ-
ντήρησης της ΥΣΜΑ σε συνεργασία με το 
Μουσείο Ακρόπολης, στη δυτική ζωφόρο 
του Παρθενώνα και τεκμηρίωσε την ύπαρ-
ξη του αιγυπτιακού μπλε στα ενδύματα των 
ιππέων και στο περίγραμμα των οφθαλμών 
των αλόγων.  

Από το 2011 ξεκίνησε συστηματική παρα-
τήρηση και καταγραφή των ιχνών του ζω-
γραφικού διακόσμου, που διατηρούνται σε 
αρκετά αρχιτεκτονικά μέλη του Παρθενώνα 
και των Προπυλαίων. Δεδομένου ότι αυτά 
βρίσκονται στο επίπεδο του θριγκού των δύο 
μνημείων και σε αρκετά μεγάλο ύψος από το 

έδαφος, οι περιοχές που επιλέχθηκαν για τη 
μελέτη ήταν η δυτική πλευρά του Παρθενώ-
να και επιμέρους περιοχές στα Προπύλαια, 
όπου είχαν τοποθετηθεί ικριώματα για τις 
αναστηλωτικές εργασίες. Για τη μελέτη θα 
χρησιμοποιούνταν νέες μέθοδοι απεικόνι-
σης και ανάλυσης, οι οποίες είτε δεν μετα-
βάλλουν τα υπό μελέτη υλικά είτε απαιτούν 
ένα ελάχιστο δείγμα του υλικού (της τάξης 
του μικρόμετρου) για να εξαγάγουν συμπε-
ράσματα σχετικά με τη σύσταση του. 

Ο ζωγραφικός διάκοσμος της κλασικής 
εποχής σώζεται, είτε υπό μορφή εγχαράξε-
ων είτε υπό μορφή διασωθέντων χρωμά-
των (σε στρώματα ή ίχνη) μαζί ή κάτω από 
τις κρούστες φθοράς και πάτινας. Τα ίχνη 
της πολυχρωμίας διασώζονται σε πολύ 
καλή κατάσταση, κύρια σε περιοχές που 
προστατεύονταν από την απευθείας έκθεση 
στους περιβαλλοντικούς παράγοντες (κάτω 
από τα γείσα, στα κυμάτια, στις κάτω έδρες 
των αρχιτεκτονικών μελών κ.ά.). Τα χρώ-
ματα που παρατηρήθηκαν συχνότερα στον 
Παρθενώνα και στα Προπύλαια είναι το 
μπλε και το κόκκινο, ενώ πιο σπάνια πα-
ρατηρήθηκαν το πράσινο και το μαύρο.  

Στόχος της εργασίας είναι η συστηματι-
κή μελέτη περιοχών του Παρθενώνα και 
των Προπυλαίων, όπου είτε σώζονται τα 
ίχνη της πολυχρωμίας είτε αναμένεται να 

υπάρχει πολυχρωμία κάτω από τις κρού-
στες, σύμφωνα με προγενέστερες έγχρωμες 
αναπαραστάσεις. Η μελέτη περιλαμβάνει 
την τεκμηρίωση των περιοχών, τη συλ-
λογή πληροφοριών με τις απεικονιστικές 
τεχνικές σχετικά με τα σχεδιαστικά μοτίβα 
που δεν είναι ορατά με το γυμνό μάτι, την 
ταυτοποίηση των χρωστικών που έχουν 
χρησιμοποιηθεί και τη συλλογή πληρο-
φοριών σχετικά με την τεχνική επιζωγρά-
φισης των αρχαίων ναών. Τελικός στόχος 
είναι η ανασύνθεση της πολυχρωμίας των 
αρχιτεκτονικών μελών και η καλύτερη κα-
τανόηση της αρχικής αισθητικής απόδο-
σης των μνημείων της Ακρόπολης, αλλά 
και γενικότερα της αρχαίας αρχιτεκτονικής 
πολυχρωμίας. 

Μεθοδολογία για τη διερεύνηση  
της πολυχρωμίας 
Για τη μελέτη των χρωμάτων χρησιμοποι-
ήθηκαν οι πλέον ενδεδειγμένες και προηγ-
μένες απεικονιστικές, μη καταστρεπτικές 
και αναλυτικές τεχνικές. Σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που έχει εγκριθεί το 2015, 
προηγείται η αρχαιολογική έρευνα (Φάση 
Α’) και ακολουθούν οι εξής φάσεις της τε-
χνικής διερεύνησης:

1. Σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι κατα-
γραφής (για την αποτίμηση επιτόπου χωρίς 
την ανάγκη λήψης δείγματος) - Φάση Β’.  

Δυτικό γείσο 4. Αριστερά: όψη προμόχθου και οδού. Μαύρες κρούστες και πορτοκαλοκάστανη πάτινα. Δεξιά: περιοχή που δηλώνεται με πλαίσιο στην 
παρακείμενη εικόνα Εικόνα VIL. Έντονη φωταύγεια που αντιστοιχεί στην ύπαρξη αιγυπτιακού μπλε. 
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Οι μεθοδοι αυτές είναι:
• •  απεικόνιση με εφαπτομενικά προσπί-

πτουσα ορατή ακτινοβολία 
••  παρατήρηση με φορητό οπτικό μικροσκό-

πιο (μεγέθυνση: Χ30, Χ50, Χ120) 
••  απεικόνιση της επαγόμενης φωταύγειας 

στην υπέρυθρη περιοχή προκαλούμενη 
από ορατή πηγή (VIL, Visible Induced 
Luminescence). Αποτελεί την κύρια τε-
χνική ανίχνευσης του αιγυπτιακού μπλε 
έως σήμερα

••  απεικόνιση του έγχρωμου ορατού φθο-
ρισμού που προκαλείται από υπεριώ-
δη πηγή διέγερσης (UVF, Ultraviolet 
Fluorescence) για την εύκολη και γρήγο-
ρη ανίχνευση φθοριζόντων υλικών.

Οι απεικονιστικές τεχνικές έχουν εφαρμο-
στεί από το προσωπικό του Τομέα Συντή-
ρησης της ΥΣΜΑ (Ομάδα εργασίας για τον 
Παρθενώνα: Ε. Αγγελακοπούλου, Α. Πά-
νου, Κ. Φραντζικινάκη, Γ. Κοτσιφάκος, Τ. 
Σουβλάκης, Γ. Φραντζή, Α. Σωτηρόπουλος).  

2. Μη καταστρεπτικές φορητές τεχνικές (για 
την αποτίμηση επιτόπου χωρίς την ανάγκη 
λήψης δείγματος) - Φάση Γ’
Οι μη καταστρεπτικές τεχνικές έχουν ως 
στόχο τη στοιχειακή και μοριακή ανάλυση 
των υλικών και είναι οι:
••  φορητό όργανο φθορισιμετρίας ακτίνων 

Χ (XRF) 
••  φορητή φασματοσκοπία microRaman 
Οι μη καταστρεπτικές φορητές τεχνικές 
υλοποιήθηκαν από το διαγνωστικό κέντρο 
έργων τέχνης ΟΡΜΥΛΙΑ (Επιστ. Υπευθ.: 

Δρ Σ. Σωτηροπούλου), σε συνεργασία με 
τον Τομέα Συντήρησης της ΥΣΜΑ.

3. Λήψη μικροδειγμάτων και εφαρμογή ανα-
λυτικών τεχνικών στο εργαστήριο - Φάση Δ’
Οι αναλυτικές τεχνικές έχουν ως στόχο την 
τεκμηρίωση, καθώς και τη στοιχειακή και 
μοριακή ανάλυση των υλικών και είναι οι:
••  στερεομικροσκόπιο 
••  φασματοσκοπία Raman 
••  ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης με 

μικροαναλυτή (SEM/EDX) 
••  υπέρυθρη φασματοσκοπία με μετασχημα-

τισμό Fourier (FT-IR) 
Η Φάση Δ’ υλοποιείται από την Ε. Αγγελα-
κοπούλου στο Εργαστήριο επιστήμης και 
τεχνικής των υλικών της Σχολής των Χημι-
κών Μηχανικών του ΕΜΠ, σε συνεργασία 
με τον Αν. Καθ. Α. Μπακόλα και είναι σε 
εξέλιξη. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ενδει-
κτικά, ως μέρος της έρευνας, η περίπτωση 
των οριζοντίων γείσων του Παρθενώνα. 

Οριζόντια γείσα της δυτικής πλευράς  
του Παρθενώνα
Στα οριζόντια γείσα του Παρθενώνα έχουν 
διασωθεί αρκετές πληροφορίες σχετικά 
με την αρχαία πολυχρωμία, κυρίως λόγω 
της γεωμετρίας τους, η οποία προστατεύ-
ει το κάτω τμήμα των μελών. Μια χαρα-
κτηριστική αναπαράσταση των οριζοντί-
ων γείσων δίνεται στην εικόνα της σελ. 24 
όπου παρουσιάζονται οι οδοί με κόκκινο 
χρώμα, το βάθος (φόντο) των προμόχθων 
με μπλε χρώμα και η ταινία στη βάση των 

γείσων διακοσμημένη με μαίανδρο κίτρι-
νου ή χρυσού χρώματος σε κόκκινο βάθος.  
Σήμερα στην περιοχή των οδών και των 
προμόχθων, παρατηρούνται εκτεταμένες 
μαύρες κρούστες καθώς και στρώματα πορ-
τοκαλοκάστανης πάτινας, ως αποτέλεσμα 
της περιβαλλοντικής δράσης πάνω στο 
μάρμαρο και στα χρωματικά στρώματα. Σε 
περιοχές όπου οι κρούστες έχουν χάσει τη 
συνοχή τους και απολεπίζονται, αποκαλύ-
πτονται ίχνη ή και στρώματα χρωστικών, 
τα οποία βρίσκονται κάτω από τα προϊόντα 
των επικαθίσεων και της επιφανειακής 
φθοράς.

Στο δυτικό γείσο 4, ίχνη μπλε χρωστικής 
παρατηρούνται τόσο στην κάτω έδρα όσο 
και στις κατακόρυφες όψεις του προμό-
χθου. Η τεχνική της επαγόμενης φωταύ-
γειας στην υπέρυθρη περιοχή προκαλού-
μενη από ορατή πηγή (VIL) κατέγραψε 
έντονη επιφανειακή φωταύγεια (φωτει-
νό λευκό χρώμα) στη συγκεκριμένη πε-
ριοχή κάτω από τη μαύρη κρούστα που 
αντιστοιχεί στην ύπαρξη του αιγυπτιακού 
μπλε (CaCuSi

4
O

10
). Οι μη καταστρεπτικές 

τεχνικές επί τόπου και το ηλεκτρονικό μι-
κροσκόπιο σάρωσης (SEM/EDX) στο εργα-
στήριο ταυτοποίησαν το αιγυπτιακό μπλε, 
καθώς και την ύπαρξη του κεριού μέλισσας 
αναμεμιγμένου με τη χρωστική. 

Στις οδούς των γείσων έχει παρατηρηθεί, σε 
αρκετά γείσα και σε έκταση, η ύπαρξη κόκ-
κινου χρώματος. Με τις μη καταστρεπτικές 

Δυτικό γείσο 4. Αριστερά: βόρεια κατακόρυφη έδρα της προμόχθου. Έντονο μπλε χρώμα κάτω από κρούστα. Δεξιά: εικόνα φορητού οπτικού μικροσκο-
πίου του μπλε χρώματος της παρακείμενης εικόνα (μεγέθυνσηΧ50) 

μετρήσεις επί τόπου και με τις αναλυτικές 
τεχνικές στο εργαστήριο ταυτοποιήθηκε το 
ορυκτό του αιματίτη (Fe

2
0

3
), επίσης ανα-

μεμιγμένο με κερί μέλισσας. Ο αιματίτης 
είναι το κύριο ορυκτό της κόκκινης ώχρας, 
της μίλτου, όπως την ονόμαζαν οι αρχαίοι.

Στην ταινία που βρίσκεται στη βάση των 
γείσων διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση 
οι αρχικές λαξεύσεις του σχεδίου του μαι-
άνδρου με τη μορφή κάναβου (λαξεύσεις σε 
οριζόντιες και κάθετες γραμμές που δημι-
ουργούν ένα δίκτυο τετραγώνων). Το σχέ-
διο του μαιάνδρου διατηρείται ως ένα στρώ-
μα κρούστας που προεξέχει από το βάθος 
του σχεδίου, ως μικροανάγλυφο μικρού 
πάχους. Φαίνεται ότι το φόντο του σχεδίου 
της ταινίας παρουσιάζει μεγαλύτερη φθορά 
σε σύγκριση με τον μαίανδρο (διαβρωσιγε-
νές ίχνος χρωστικής), γεγονός που μπορεί 
να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, 
π.χ. στη διαφορετική ανθεκτικότητα των 
χρωστικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
διακόσμηση αυτών των δύο περιοχών ή το 
διαφορετικό αρχικό πάχος των διαφόρων 
χρωστικών κ.λπ.

Στο φόντο του σχεδίου εντοπίστηκαν αρκετά 
ίχνη κόκκινης χρωστικής  στην ταινία, στο 
σημείο τομής της ταινίας με τον πρόμοχθο, 
καθώς και στο φόντο του σχεδίου του μαι-
άνδρου. Επίσης, στην κάτω έδρα της ταινίας 
του δυτικού γείσου 11, ολόκληρη περιοχή 
με κόκκινη χρωστική σώζεται ακόμη και 
σήμερα. Οι αναλυτικές τεχνικές που εφαρ-
μόστηκαν σε μικροδείγματα έδειξαν ότι η 
χρωστική αντιστοιχεί σε αιματίτη αναμε-
μιγμένο επίσης με κερί μέλισσας. Οπότε, το 
φόντο του σχεδίου του μαιάνδρου, καθώς 
και όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες της ται-
νίας ήταν ζωγραφισμένες με αιματίτη. 

Για τη διακόσμηση του μαιάνδρου, παρα-
τηρήθηκαν σε μακρο- και μικρο- κλίμακα 
ίχνη γαλαζοπράσινου ή και μπλε χρώμα-
τος κάτω από τις κρούστες, σε αρκετά γείσα.  
Οι αναλυτικές τεχνικές στο εργαστήριο ταυτο-
ποίησαν την ύπαρξη του αζουρίτη (2CuCO

3
 

· Cu (OH)
2
 ενώ στις πιο πράσινες περιοχές 

του δείγματος ταυτοποιήθηκε και ο ατακα-
μίτης (Cu

2
Cl(OH

3
), πιθανότατα ως προϊόν 

της χημικής μεταβολής του αρχικού μπλε 
χρώματος, στην περίπτωση επαφής του με 
διαλύματα που περιέχουν ιόντα χλωρίου. O 
αζουρίτης είναι μια φυσική μπλε χρωστική 

που προέρχεται από το ορυκτό αζουρίτη και 
συναντάται σε δευτερογενή κοιτάσματα χαλ-
κού σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως και 
στα ορυχεία του Λαυρίου.

Συμπεράσματα - Προοπτικές
Στην περίπτωση των δυτικών οριζοντίων 
γείσων του Παρθενώνα, η διερεύνηση έχει 
αποδώσει έως τώρα τα εξής:
1. Για τη λάξευση γεωμετρικών σχεδίων 
όπως ο μαίανδρος, ο οποίος διέτρεχε τη 
βάση των οριζοντίων γείσων περιμετρικά 
του ναού, είχε χρησιμοποιηθεί εγχάρακτος 
κάναβος. 

2. Οι πρόμοχθοι των γείσων ήταν ζωγραφι-
σμένοι με το μπλε χρώμα του αιγυπτιακού 
μπλε. Οι οδοί ήταν ζωγραφισμένες με το 
κόκκινο χρώμα του αιματίτη. Τα χρώματα 
των προμόχθων και των οδών συμφωνούν 
με τις αναπαραστάσεις του 19ου και 20ου αι-
ώνα. Το αιγυπτιακό μπλε και ο αιματίτης 
ήταν σε ανάμιξη με κερί μέλισσας. 

3. Στην ταινία στη βάση των γείσων, το 
φόντο ήταν ζωγραφισμένο με αιματίτη και 
η διακόσμηση του μαιάνδρου ζωγραφι-
σμένη με τη μπλε χρωστική του αζουρίτη. 
Στον αιματίτη έχει ταυτοποηθεί το κερί μέ-

λισσας σε ανάμιξη με το κόκκινο. Το μπλε 
χρώμα του μαιάνδρου έρχεται σε αντίθεση 
με ορισμένες έγχρωμες αναπαραστάσεις 
των περασμένων αιώνων.

4. Η ύπαρξη του κεριού μέλισσας σε με-
γάλα ποσοστά σε αρκετά μικροδείγματα 
συμφωνεί με τις πρώτες χημικές αναλύ-
σεις των Faraday και Landerer. Ωστόσο, 
απαιτείται περισσότερη διερεύνηση για το 
αν όντως είναι κερί μέλισσας της αρχαίας 
εγκαυστικής ή αν έχει χρησιμοποιηθεί σε 
ύστερο χρόνο. 

Η εργασία είναι σε εξέλιξη και θα εξαχθούν 
ανάλογα αποτελέσματα για τη χρωματική 
και σχεδιαστική ανασύνθεση για όλα τα αρ-
χιτεκτονικά μέλη του δυτικού θριγκού του 
Παρθενώνα και για επιλεγμένα αρχιτεκτο-
νικά μέλη των Προπυλαίων. 

Οριζόντια γείσα της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα. Επάνω αριστερά: δυτικό γείσο 4. Κόκκινη 
χρωστική από την οδό. Εικόνα στερεομικροσκοπίου. Επάνω δεξιά: δυτικό γείσο 21. Κάναβος του 
μαιάνδρου στην ταινία του γείσου. Κάτω αριστερά: δυτικό γείσο 11. Στρώμα κόκκινης χρωστικής στην 
κάτω έδρα της ταινίας. Κατω δεξιά: δυτικό γείσο 14. Μπλε χρώμα στον μαίανδρο κάτω από στρώμα 
πορτοκαλοκάστανης πάτινας.

Ελένη Αγγελακοπούλου
Δρ Χημικός Μηχανικός, Προϊσταμένη

Γραφείο Συντήρησης της επιφάνειας

* Δείτε έγχρωμες τις φωτογραφίες του άρθρου  
στη διεύθυνση:
www.ysma.gr/ανοιχτή-πρόσβαση/δημοσιεύσεις/
ενημερωτικές-ειδήσεις
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Τα κινηματογραφικά αρχεία εμπίπτουν στην 
ευρύτερη κατηγορία των οπτικοακουστικών 
αρχείων που ορίζονται ως εξής: «Οπτικοα-
κουστικό αρχείο είναι ένας οργανισμός ή 
τμήμα ενός οργανισμού που επικεντρώνε-
ται στη συλλογή, διαχείριση, συντήρηση και 
πρόσβαση σε μια συλλογή οπτικοακουστι-
κών μέσων» (Edmondson, R. “Audiovisual 
Archiving: Philosophy and Principles”). 
Δύο είναι τα κύρια στοιχεία του ορισμού 
αυτού: το πρώτο είναι ότι ορίζει ως αρχείο 
έναν οργανισμό ή τμήμα αυτού και όχι μια 
ιδιωτική συλλογή και το δεύτερο είναι ότι η 
συλλογή μαζί με τη διαχείριση, τη συντήρη-
ση και την πρόσβαση στο υλικό αποτελούν 
–όλες μαζί, ως σύνολο και όχι διαζευκτικά–  
το κέντρο της δραστηριότητας και όχι μια 
παρεμπίπτουσα ενέργεια του αρχείου. 

Η σημασία των οπτικοακουστικών αρχείων 
ως μέσων καταγραφής, τεκμηρίωσης και 
διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
έγινε πολύ γρήγορα αντιληπτή παγκοσμίως, 
με αποτέλεσμα το 1982 η Σύμβαση του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης για την οπτικοακου-
στική κληρονομιά να προβλέπει την υπο-
χρεωτική κατάθεση (σε αντίγραφο) όλου του 
παραγόμενου υλικού κινούμενης εικόνας 
και τη διαθεσιμότητά του προς το κοινό σε 
κάθε συμβαλλόμενο κράτος. Η υποχρέωση 
αυτή περιλαμβάνει όχι μόνο την κατάθεση 
αντιγράφου (legal deposit/depot legal) σε 
ένα επίσημα ορισμένο αρχείο, αλλά και την 
απαραίτητη συντήρηση και προστασία του 
κατατεθειμένου υλικού. Το 2011, ορόσημο 
πλέον στην ιστορία του κινηματογράφου, κα-
ταργείται η εργοστασιακή κατασκευή μηχα-
νών λήψης με χρήση αρνητικού ή θετικού 
φιλμ, γεγονός που καθιστά την ψηφιοποί-
ηση των οπτικοακουστικών παραγωγών 
μονόδρομο. 

Το οπτικοακουστικό αρχείο της ΥΣΜΑ
Από το 1983 η ΕΣΜΑ, ακολουθώντας τις 
διεθνείς συμβάσεις, κατέγραφε κινηματο-
γραφικά  τις πρωτοπόρες αναστηλωτικές 
εργασίες στα μνημεία της Ακρόπολης.  Η 
ΥΣΜΑ από το 1999 συνέχισε την κινημα-
τογραφική καταγραφή των εργασιών, με 
αποτέλεσμα να διαθέτει σήμερα ένα πλού-
σιο οπτικοακουστικό αρχείο που περιέχει 
πάνω από 500 ώρες ηχητικού και κινημα-
τογραφικού υλικού. Πρόκειται για τεκμήρια 
που περιλαμβάνουν αμοντάριστα πλάνα με 
εργασίες στα μνημεία, γενικά πλάνα του 

αρχαιολογικού χώρου και των μνημείων, 
ολοκληρωμένες κινηματογραφικές παρα-
γωγές και αποσπάσματα από εκπομπές 
αφιερωμένες στην Ακρόπολη. Η αξία αυ-
τού του υλικού είναι ανεκτίμητη, καθώς 
πρόκειται για κινηματογραφικά ντοκουμέντα 
που διαφυλάττουν και προάγουν την επιστη-
μονική  γνώση, ενώ παράλληλα συνθέτουν 
ένα πολύτιμο τεκμηριωτικό και εκπαιδευτικό 
υλικό. Για τον λόγο αυτό και κυρίως επειδή 
περιέχουν αυτούσια κι ανέπαφη την πλη-
ροφορία αναφορικά με τις αναστηλωτικές 
εργασίες, αποτελούν μέρος της ιστορίας 
των μνημείων και της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς του τόπου.

Μέχρι το 2019 το οπτικοακουστικό αρχείο 
της Υπηρεσίας διαχωρίζεται σε πρωτογενές 
αναλογικό και σε ψηφιακό, ενώ είχε ψη-
φιοποιηθεί κι ένας μικρός αριθμός αναλο-
γικών τεκμηρίων. Ωστόσο, η ευαισθησία 
των αναλογικών μέσων αποθήκευσης και 
κυρίως, η αδυναμία αναπαραγωγής του πε-
ριεχομένου τους, κατέστησε αναγκαία την 
ψηφιοποίησή τους, ώστε να διασωθεί, να 
διατηρηθεί, αλλά  και να καταστεί προσβά-
σιμο το περιεχόμενό τους στο επιστημονικό 
προσωπικό. 

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης του συ-
νόλου του αναλογικού κινηματογραφικού 
αρχείου της ΥΣΜΑ ολοκληρώθηκε το 
2019, υπό την επιμέλεια της γράφουσας,  
εμπλουτίζοντας τα οπτικοακουστικά τεκ-

μήρια με περίπου 250 ώρες επιπλέον ψη-
φιοποιημένου κινηματογραφικού υλικού, 
σε διαφορετικούς μορφότυπους αναπαρα-
γωγής και ποιότητας, ώστε να καταστεί πιο 
εύκολη η διαχείρισή του. 

Το οπτικοακουστικό αρχείο της ΥΣΜΑ πε-
ριλαμβάνει πλέον τους εξής τύπους τεκμη-
ρίων: τα αναλογικά τεκμήρια (αποθηκευ-
μένα σε φιλμ, κασέτες  βίντεο, κασέτες ήχου 
κ.λπ.), τα πρωτογενή ψηφιακά τεκμήρια, τα 
ψηφιακά πρωτογενή πλάνα, τα ψηφιοποιη-
μένα τεκμήρια (σε διάφορους μορφότυπους, 
όπως για παράδειγμα .mp4, .mov και .avi), 
τα ψηφιοποιημένα πρωτογενή πλάνα. Η 
ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων, η 
ποικίλια των ψηφιακών μορφοτύπων που 
προορίζονται μεν για διαφορετικές χρήσεις 
(προβολή, αποθήκευση κ.λπ.), αλλά έχουν 
ισάξια σημασία, καθώς και η συστηματική 
παραγωγή νέων ψηφιακών τεκμηρίων 
αύξησε τον όγκο του ψηφιακού οπτικοα-
κουστικού αρχείου, δημιουργώντας νέες 
προκλήσεις και ανάγκες αναζήτησης-εύρε-
σης, προσβασιμότητας, παρουσίασης, δια-
χείρισης, ψηφιακής συντήρησης, αλλά και 
αποθήκευσης.

Η κωδικογράφηση
των οπτικοακουστικών τεκμηρίων 
Η διεύρυνση του αρχείου, μετά την προ-
σθήκη νέων οπτικοακουστικών τεκμήριων 
διαφορετικών τεχνικών ιδιαιτεροτήτων, 
επέβαλε τη συνολική εξαρχής αντιμετώπι-

H κωδικογράφηση και τα μεταδεδομένα του οπτικοακουστικού αρχείου της ΥΣΜΑ
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σή του, ώστε να καταστεί διαχειρίσιμο και 
να διευκολυνθεί η πρόσβαση κάθε ενδια-
φερόμενου σε αυτό. Προς την κατεύθυνση 
αυτή επελέγη αφενός μεν η εκ νέου κωδικο-
γράφησή του, αφετέρου δε ο εμπλουτισμός 
της παλαιότερης Βάσης Δεδομένων (ΒΔ) σε  
Microsoft Access, με μεταδεδομένα που θα 
ανταποκρίνονταν στις πολυσύνθετες πλέον 
ανάγκες. Σε συνεργασία  με τον κ. Ι. Αλεξό-
πουλο, πληροφορικό και υπό την επίβλεψη 
της προϊσταμένης του Γραφείου Τεκμηρίω-
σης, κ. Ε. Λεμπιδάκη, διαμορφώθηκαν νέοι 
κανόνες και πρότυπα κωδικογράφησης των 
οπτικοακουστικών τεκμηρίων.   

Η διαδικασία της κωδικογράφησης στηρί-
χθηκε μεν στη λογική της προϋπάρχουσας 
κωδικογράφησης του αναλογικού αρχείου, 
που ενσωμάτωνε στην ονομασία του τεκ-
μηρίου τον αύξοντα αριθμό καταγραφής, 
τo είδος (δηλαδή αν πρόκειται για αρχείο 
εικόνας ή αρχείο ήχου) και το μέσο αποθή-
κευσης (δηλαδή αν πρόκειται για αρχείο 
που προέρχεται απο κασέτες ήχου, κασέτες 
βίντεο ή φιλμ ή είναι αποθηκευμένο σε 
οπτικό δίσκο), ωστόσο εμπλουτίστηκε με 
νέους κωδικούς προκειμένου να καλύψει 
το σύνολο των ψηφιακών και ψηφιοποιη-
μένων μορφοτύπων. 

Υπό αυτό το πρίσμα, τα οπτικοακουστικά 
αρχεία έλαβαν τους εξής κωδικούς:
••  ΠΙ κωδικό έλαβαν τα αρχεία ήχου και ει-

κόνας που προέρχονται απο φιλμ και ΠΙ.Ψ 
κωδικό έλαβαν οι ψηφιοποιημένες εκδο-
χές τους. Σε αυτή την κατηγορία τεκμηριών 
προστέθηκε και ο κωδικός Ρ που υποδη-
λώνει οπτικοακουστικά αρχεία που προ-
έρχονταν απο διαφορετικά καρούλια ενός 
φιλμ. Για παράδειγμα, ο κωδικός ΠΙ-20 
δηλώνει το πρωτογενές αναλογικό αρχείο 
φιλμ από το οποίο, μετά την ψηφιοποίη-
ση, προέκυψαν τα αρχεία ΠΙ-20.Ρ.1.Ψ  και 
ΠΙ-20.Ρ.2.Ψ. 

••  ΚΑ κωδικό έλαβαν τα αρχεία που προέρχο-
νται απο κασέτες βίντεο και ΚΑ.Ψ κωδικό 
έλαβαν οι ψηφιοποιημένες εκδοχές τους.

••  ΚΗ κωδικό έλαβαν τα αρχεία που προέρ-
χονται απο κασέτες ήχου και ΚΗ.Ψ κω-
δικό έλαβαν οι ψηφιοποιημένες εκδοχές 
τους. Τα αρχεία αυτά στην προηγούμενη 
κωδικογράφηση ήταν ενσωματωμένα στα 
ΚΑ αρχεία.

••  ΤΑ κωδικό έλαβαν τα αρχεία που προέρ-
χονται απο ταινίες ήχου και ΤΑ.Ψ κωδικό 
έλαβαν οι ψηφιοποιημένες εκδοχές τους.

••  ΔΙ κωδικό έλαβαν τα ψηφιακά αρχεία που 
αποθηκεύονταν σε οπτικούς δίσκους και 
ΔΙ.ΠΛ κωδικό έλαβαν αρχεία που περι-
λαμβάνουν πρωτογενή ψηφιακά πλάνα. Ο 
κωδικός ΠΛ ήταν μια απο τις νέες προσθή-
κες κωδικογράφησης και χρησιμοποιείται 
για να υποδείξει αρχεία μεγάλου μεγέθους, 
υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας, που πε-
ριλαμβάνουν μικρά αποσπάσματα απο 
πρωτογενή πλάνα ενός οπτικοακουστι-

κού αρχείου. Τα πρωτογενή πλάνα είναι 
αρχεία που αποθηκεύονται και μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, 
στη δημιουργία νέων οπτικοακουστικών 
παραγωγών, αλλά δεν προορίζονται για 
ευρεία χρήση λόγω του μεγέθους και του 
ειδικού τεχνικά μορφοτύπου τους. 

•  ΟΑ κωδικό έλαβαν όλα τα οπτικοακου-
στικά ψηφιακά αρχεία που κινηματογρα-
φήθηκαν μετά το 2011, χρονιά κατά την 
οποία καθιερώνεται η αποκλειστική χρή-
ση της ψηφιακής κάμερας στην παραγω-
γή οπτικοακουστικού υλικού, και ΟΑ.ΠΛ 
κωδικό έλαβαν τα πρωτογενή τους πλάνα. 
Η προσθήκη του κωδικού ΟΑ είναι ιδιαι-
τέρως σημαντική, καθώς είναι η μόνη δυ-
ναμική κατηγορία του οπτικοακουστικού 
αρχείου, δηλαδή αυτή που θα εμπλουτίζε-
ται με νέα τεκμήρια.

Συνοψίζοντας, η ψηφιοποίηση του συνόλου 
του οπτικοακουστικού αρχείου της ΥΣΜΑ 
κατέστησε επιτακτική την ανάγκη δημιουρ-
γίας καινούργιων κωδικών και εμπλου-
τισμού των παλαιότερων, προκειμένου τα 
τεκμήρια να ενσωματωθούν στο σύνολό 
τους πλέον στη ΒΔ, να καταστούν προσβάσι-
μα και διαχειρίσιμα και να διευκολυνθεί ο 
υπομνηματισμός τους από το επιστημονικό 
προσωπικό του Γραφείου Τεκμηρίωσης. Η 
νέα κωδικογράφηση των τεκμηρίων περι-
λάμβανε τις καταλήξεις .Ψ (ψηφιοποιημένο), 
.Ρ (καρούλι), .ΠΛ (πρωτογενή πλάνα), .ΟΑ 

H βάση δεδομένων Αccess με την κωδικογράφηση του συνόλου των οπτικοακουστικών τεκμηρίων (αναλογικών, ψηφιακών και ψηφιοποιημένων)
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(ψηφιακό οπτικοακουστικό  αρχείο), καθώς 
και την ανεξαρτητοποίηση των αρχείων ΚΗ 
(κασέτες ήχου) από τα ΚΑ (κασέτες βίντεο).

Τα μεταδεδομένα της Βάσης Δεδομένων
Η κωδικογράφηση του οπτικοακουστικού 
αρχείου αποτέλεσε μια δύσκολη και συν-
θετική διαδικασία που έπρεπε να συμπε-
ριλάβει διαφορετικούς τύπους αρχείων, 
ενθαρρύνοντας το μεταξύ τους συσχετισμό, 
αναδεικνύοντας ένα διττό σκοπό. Απο τη 
μια, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, απο-
σκοπούσε στην πλήρη καταγραφή και εν-
σωμάτωση του συνόλου των αναλογικών, 
ψηφιακών και ψηφιοποιημένων τεκμηρί-
ων στην υπάρχουσα ΒΔ Access, ώστε να 
συσχετιστούν όλοι οι μορφότυποι των τεκ-
μηρίων μεταξύ τους και να καταγραφούν 
τα διαφορετικά σημεία αποθήκευσης (ένα 
είδος εμπλουτισμένου καταλόγου) και 
από την άλλη λειτουργούσε ως ενδιάμεσο 
στάδιο καταγραφής και τεκμηρίωσης των 
οπτικοακουστικών αρχείων, εως ότου 
υλοποιηθεί η επιλεκτική μετάπτωσή τους 
στo κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, την 
κεντρική ΒΔ της ΥΣΜΑ (ESMA DB). Η με-
τάπτωση των τεκμηριωτικών πληροφορι-
ών του οπτικοακουστικού αρχείου στη ΒΔ 
της ΥΣΜΑ θα καταστήσει ευκολότερη την 
ανάσυρση του περιεχομένου και θα επιτρέ-
ψει τη συσχέτισή του με άλλα παραγόμενα 
τεκμήρια, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη 

δυνατή τεκμηρίωση των επεμβάσεων. Άλ-
λωστε, η ουσιαστική υπηρεσία του Αρχεί-
ου προς τον χρήστη είναι η σωστή ανάλυ-
ση του περιεχομένου του ψηφιοποιημένου 
υλικού, προκειμένου  να τον διευκολύνει 
στον εντοπισμό της πληροφορίας που ανα-
ζητεί, αλλά και να του προσφέρει επιπλέον 
στοιχεία αξιοποιώντας στο μέγιστο το υλι-
κό που διαθέτει. Εδώ ακριβώς υπεισέρ-
χεται η αξία της σωστής διαχείρισης των 
μεταδεδομένων.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της κωδι-
κογράφησης κατέδειξε οτι οι νέες τεχνικές 
απαιτήσεις του αρχείου, οι διαφορετικές 
κατηγορίες μορφοτύπων, οι διευρυμένοι 
και πολύπλοκοι, πλέον, συσχετισμοί μετα-
ξύ των τεκμηρίων και η ανάγκη της μελλο-
ντικής μετάπτωσης επιλεγμένων καταγρα-
φών στην κεντρική ΒΔ, οδηγούσαν στην 
ανάγκη  επαναπροσδιορισμού των μεταδε-
δομένων των τεκμηρίων και των πεδίων 
της ΒΔ Access. 

Η υπάρχουσα ΒΔ Access της ΥΣΜΑ εμπλου-
τίστηκε με μεταδεδομένα που ακολουθούν 
διεθνείς διαδικασίες προτυποποίησης για 
οπτικοακουστικό υλικό. Τα μεταδεδομένα 
είναι δεδομένα που περιγράφουν τις ιδι-
ότητες ενός τεκμηρίου και υποστηρίζουν 
διάφορες λειτουργίες: εντοπισμό, ανακά-
λυψη, τεκμηρίωση, αξιολόγηση, επιλογή 

κ.ά. Για τον σχεδιασμό της ΒΔ αρχικά είχε 
χρησιμοποιηθεί το πρότυπο μεταδεδομέ-
νων DUBLIN CORE. Προκειμένου όμως 
να καλυφθούν οι καινούργιες ανάγκες των 
ψηφιακών και ψηφιοποιημένων πλέον, 
τεκμηρίων χρησιμοποιήθηκε η προέκτα-
ση EBUCORE, που αποτελεί εξειδικευμέ-
νο σχήμα μεταδεδομένων για οπτικοακου-
στικό υλικό. Η επιλογή των νέων πεδίων 
μεταδεδομένων έγινε με γνώμονα:
••  την καταγραφή του συνόλου των οπτικοα-

κουστικών τεκμηρίων σε ένα ενιαίο πλη-
ροφοριακό σύστημα,

••  τη δημιουργία μιας ΒΔ που θα ενσωμάτω-
νε μεν την παλαιότερη, αλλά θα χρησιμο-
ποιούσε και πεδία από την κεντρική ΒΔ 
(ESMA DB), ώστε να μπορέσει να συνδε-
θεί μαζί της, λειτουργώντας ως προπομπός 
της, 

••  τη διευκόλυνση του εντοπισμού, της εύρε-
σης, της καταγραφής και της τεκμηρίωσης 
των αρχείων απο το επιστημονικό προσω-
πικό και

••  τον εμπλουτισμό και την αντικατάσταση 
των μεταδεδομένων, ώστε να καλύπτουν 
μεν τις ανάγκες όλων των μορφοτύπων των 
τεκμηρίων, αλλά με βασική προϋπόθεση τα 
πεδία της ΒΔ να διατηρούνται στο μικρότε-
ρο δυνατό αριθμό, ώστε να μη δημιουργη-
θεί μια χαοτική ΒΔ και τεκμήρια με υπερ-
βολικά μεγάλο αριθμό μεταδεδομένων.

Με γνώμονα τα παραπάνω ξεκίνησε ο 
ανασχεδιασμός των πεδίων της ΒΔ. Ορι-
σμένα πεδία έμειναν ως είχαν, ορισμένα 
αντικαταστάθηκαν, ορισμένα άλλαξαν πε-
ριεχόμενο. Καθόλη τη διαδικασία, πραγ-
ματοποιούνταν δοκιμαστικοί έλεγχοι 
καταγραφής διαφορετικών κατηγοριών τεκ-
μηρίων προκειμένου να διαπιστωθεί οτι η 
ΒΔ κάλυπτε όλες τις απαιτούμενες ανάγκες 
των αρχείων και ανάλογως με τα συμπερά-
σματα, υιοθετούνταν επιπλέον αλλαγές στα 
πεδία. Ύστερα απο πολυάριθμες δοκιμές 
βρέθηκαν τα πεδία που μπορούσαν να εν-
σωματώσουν επαρκώς όλους τους μορφο-
τύπους και να λειτουργήσουν τόσο ως μέσο 
αποθήκευσης και καταγραφής, όσο και ως 
εργαλείο τεκμηρίωσης. 

Μεγάλη σημασία κατά την τελική επιλογή 
των πεδίων δόθηκε στους συσχετισμούς των 
τεκμηρίων τόσο μεταξύ των αναλογικών μέ-
σων, καθώς υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις Η καταγραφή των ψηφιακών οπτικοακουστικών τεκμηρίων στη βάση δεδομένων Αccess

που πρωτογενή αρχεία σε φιλμ (καλή ποι-
ότητα), είχαν μεταγραφεί σε κασέτες (μέτρια 
ποιότητα), όσο και σε επίπεδο περιεχομέ-
νου, καθώς διαπιστώθηκε ότι διαφορετικά 
τεκμήρια αποτελούσαν (αμοντάριστο) τμήμα 
τελικής παραγωγής ή συνέχεια αναστηλωτι-
κών εργασιών στο ίδιο σημείο.

Το 2020 ξεκίνησε η καταγραφή στη ΒΔ 
Access, που εως τη στιγμή που εκτυπώνε-
ται το παρόν άρθρο, περιλαμβάνει περίπου 
2.000 οπτικοακουστικά τεκμήρια.

Μελλοντική χρήση του αρχείου
Ένα αρχείο αποτελεί ουσιαστικά ένα οργα-
νικό σύνολο πρωτογενών (δηλαδή ανεπε-
ξέργαστων) καταγραμμένων πληροφοριών, 
που μπορούν να χρησιμεύσουν ως υλική 

μαρτυρία ή απόδειξη μιας δραστηριότητας 
και υπό αυτό το πρίσμα η συλλογή και η 
διατήρησή του αποτελούν συνδετικό κρίκο 
στην καταγραφή της ανθρώπινης ιστορίας. 
Η ψηφιοποίηση των αρχειακών τεκμηρίων 
ενισχύει τον ρόλο των αρχείων ως πολιτι-
στικών και ιστορικών ντοκουμέντων, συμ-
βάλλοντας παράλληλα τόσο στη διαφύλαξη, 
όσο και στην πιο διευρυμένη πρόσβαση στο 
αρχειακό υλικό. Σημαντικό παράγοντα επι-
τυχίας προς αυτή την κατεύθυνση ενσαρκώ-
νει η σωστή ανάλυση του περιεχομένου του 
ψηφιοποιημένου υλικού, ώστε να διευκο-
λύνει τον εντοπισμό της πληροφορίας που 
αναζητεί ο χρήστης, αλλά και να του προ-
σφέρει επιπλέον στοιχεία αξιοποιώντας στο 
μέγιστο το υλικό που διατίθεται, μέσα από 
τη σωστή διαχείριση των μεταδεδομένων.  

Η ΥΣΜΑ έχοντας ήδη θέσει αυστηρά πρό-
τυπα αρχειοθέτησης για το φωτογραφικό 
αρχείο και το αρχείο σχεδίων,  εφάρμοσε 
σύγχρονα πρότυπα και σχήματα, τόσο  στη 
διαχείριση των οπτικοακουστικών τεκμη-
ρίων, όσο και στον εμπλουτισμό των μετα-
δεδομένων, ώστε το οπτικακουστικό αρχείο 
των επεμβάσεων στα μνημεία της Ακρόπο-
λης, που αποτελεί ένα πολύτιμο τεκμηριω-
τικό εργαλείο, να διασωθεί και να μεταβι-
βασθεί στις επόμενες γενιές. Η διευκόλυνση 
της προσβασιμότητας στο αρχείο επιτρέπει 
τόσο την μελέτη του υλικού, όσο και την αξι-
οποίησή του για την παραγωγή νέων οπτι-
κοακουστικών έργων με απήχηση στο ευρύ 
κοινό, στοιχείο που θα ενισχύσει τη διάχυ-
ση και προβολή της επιστημονικής πληρο-
φορίας. Υπό αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε 
να εξετασθεί και η προοπτική αξιοποίησης 
του οπτικοακουστικού αρχείου της ΥΣΜΑ 
μέσω της δημιουργίας ενός διαδικτυακού 
αποθετηρίου, ώστε αυτό το μοναδικού πε-
ριεχομένου αρχείο, που απεικονίζει με τρό-
πο εύληπτο, άμεσο και ζωντανό την ιστορία 
των σύγχρονων αναστηλώσεων στην Ακρό-
πολη, να προσφερθεί ως κοινό κτήμα στην 
παγκόσμια κοινότητα. 

Σταυρίνα Πούλου
Αρχαιολόγος

Σχεδιάστρια ψηφιακών εφαρμογών

Γραφείο Τεκμηρίωσης

Ψηφιοποιημένα και ψηφιακά οπτικοακουστικά τεκμήρια 

Η καταχώρηση οπτικοακουστικών τεκμηρίων στην κεντρική βάση δεδομένων (ESMA DB)
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Γερανοί, γερανογέφυρες, ανυψωτικές και 
αναρτώμενες πλατφόρμες, τροχοφόρα μη-
χανήματα στην Ακρόπολη! Από την εγκατά-
σταση του πρώτου γερανού για τη μεταφορά 
υλικών και εξοπλισμού στην ΝΑ γωνία της 
Ακρόπολης (το 1983, σε σχέδια του Καθ. Μ. 
Κορρέ) έως και σήμερα, η τεχνολογία τίθεται 
στην υπηρεσία του πολιτισμού, για την μετα-
φορά και ανύψωση μεγάλων φορτίων, βάρους 
έως και 10 τόνων, στο πλαίσιο υποστήριξης 
των εργασιών συντήρησης και αναστήλωσης 
των μνημείων της  Ακρόπολης.

Οι ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστά-
σεις της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων 
Ακρόπολης, περιλαμβάνουν τόσο τον Η/Μ 
εξοπλισμό (εξοπλισμό εργοταξίου και εξο-
πλισμό κατεργασίας μαρμάρου) όσο και τα 
Η/Μ δίκτυα (ψύξης/θέρμανσης, ύδρευσης, 
αποχέτευσης, αποχέτευσης ομβρίων, ισχυ-
ρών ρευμάτων, ασθενών ρευμάτων, πεπιε-
σμένου αέρα, πυροπροστασίας/πυρόσβεσης, 
αντικεραυνικής προστασίας). Τα Η/Μ δίκτυα 
υποστήριξης των εργοταξίων της ΥΣΜΑ απο-
τελούν τμήματα των αντίστοιχων ευρύτερων 
Η/Μ δικτύων του ενοποιημένου αρχαιολογι-
κού χώρου της Ακρόπολης.

Σήμερα, η ΥΣΜΑ διαθέτει:
1. Εξοπλισμό εργοταξίου
••  δύο γερανούς, έναν ανακλινόμενο οικο-

δομικό γερανό με στήριξη σε πυλώνα 
τύπου Π στην ΝΑ γωνία της Ακρόπολης 

και έναν ανακλινόμενο οικοδομικό γε-
ρανό (POTAIN MR90) στο εσωτερικό του 
Παρθενώνα. Ο τρίτος, ιστορικός γερανός 
DERRICK του Παρθενώνα, μετά από 35 
χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, μεταφέρ-
θηκε τον Δεκέμβριο 2017 στο Τεχνολογι-
κό Πάρκο Λαυρίου, όπου και εκτίθεται

••  τρεις γερανογέφυρες, με βαρούλκα SWF  
ανυψωτικής ικανότητας 12,5, 5 και 3,2 
τόνων

••  δύο ανυψωτικές πλατφόρμες
••  μία αναρτώμενη πλατφόρμα
••  ένα πετρελαιοκίνητο περονοφόρο μηχάνη-

μα ανώμαλου εδάφους BOBCAT T40140, 
στην περιοχή του αναβατορίου, επί της 
οδού Θρασύλλου

••  ένα πετρελαιοκίνητο περονοφόρο μηχάνη-
μα JUNGHEINRICH DFG550s, στον βράχο

••  ένα γεωργικό ελκυστήρα NEW HOLLAND, 
στον βράχο

••  έξι εμβολοφόρους και χωρίς λάδι αεροσυ-
μπιεστές ATLAS COPCO 10 και 5 ίππων

••  ικριώματα και εξαρτήματά τους
•• παλετοφότα και γερανάκια
••  ηλεκτρικά εργαλεία (επιτραπέζια και χειρός)

2. Εξοπλισμό κατεργασίας μαρμάρου
••  τρεις παντογράφους, με κινητές ή σταθερές 

τράπεζες
••  τρεις κόφτες, δύο με δίσκους κοπής κι έναν 

με σύρμα
••  ένα τρυπάνι διάνοιξης οπών
Στόχος του Τεχνικού Γραφείου και συνερ-

γείου Η/Μ Υποστήριξης είναι η εύρυθμη, 
αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία του 
εγκατεστημένου Η/Μ εξοπλισμού, με την 
εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συ-
ντήρησης (διορθωτικής, βελτιωτικής, προ-
ληπτικής), την προμήθεια των σχετικών 
ανταλλακτικών κάθε φορά και τον επιτυχή 
έλεγχο πιστοποίησης λειτουργίας όλου του 
εξοπλισμού, για την διασφάλιση της ομα-
λής πορείας των εργασιών συντήρησης και 
αναστήλωσης.

Οι εργασίες συντήρησης (διορθωτικής, βελτι-
ωτικής, προληπτικής) εκτελούνται είτε εσω-
τερικά από το συνεργείο Η/Μ υποστήριξης, 
είτε από εξωτερικούς συνεργάτες, βάσει των 
προβλεπόμενων κάθε φορά διαδικασιών. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επικοινω-
νία και συνεργασία με όλες τις κατασκευά-
στριες εταιρείες ή τους αντιπροσώπους τους, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται κάθε φορά 
η άμεση πρόσβαση σε πρωτογενή τεχνική 
πληροφορία και η εκτέλεση των εργασι-
ών από εξουσιοδοτημένα συνεργεία βάσει 
συγκεκριμένων και πιστοποιημένων δια-
δικασιών. Σημαντική παράμετρος για την 
εκτέλεση των εργασιών συντήρησης (διορ-
θωτικής, βελτιωτικής, προληπτικής) είναι 
και το κόστος αυτών (κόστος προμήθειας 
ανταλλακτικών, κόστος απασχόλησης εξω-
τερικών συνεργείων). Στην περίπτωση που 
το σχετικό κόστος αξιολογηθεί –σε συνάρ-
τηση με τη θέση, την ηλικία και κατάσταση 
του εξοπλισμού– ως μη συμφέρον, υποβάλ-
λεται στην Υπηρεσία ολοκληρωμένη οικο-
νομοτεχνική πρόταση αντικατάστασης του 
υφιστάμενου εξοπλισμού με νέο.

Ειδικά στην περίπτωση εμφάνισης βλαβών 
και στην αναγκαιότητα άμεσης εκτέλεσης 
εργασιών διορθωτικής ή βελτιωτικής συ-
ντήρησης, γίνεται εντοπισμός, διερεύνηση 
και αξιολόγηση του είδους και της έκτασης 
της βλάβης, από το Τεχνικό Γραφείο και 
συνεργείο Η/Μ υποστήριξης, αναζήτηση 
και εξασφάλιση των απαιτούμενων ανταλ-
λακτικών, οπότε στη συνέχεια προγραμμα-
τίζεται και ολοκληρώνεται η αποκατάστα-
σή της. Λόγω της κρισιμότητας λειτουργίας 
όλου του εξοπλισμού, για την απρόσκοπτη 
εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και 
αναστήλωσης από τα επιμέρους εργοτάξια, 
αλλά και των αυστηρών χρονοδιαγραμ-
μάτων υλοποίησης αυτών των εργασιών, 
καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι χρόνοι 

Οι Η/Μ εγκαταστάσεις των εργοταξίων της Ακρόπολης:
διορθωτική, βελτιωτική και προληπτική συντήρηση

Ο γερανός της ΝΑ γωνίας της Ακρόπολης. Σχέδιο: Μ. Κορρές, 1983

εντοπισμού, διερεύνησης, αξιολόγησης και 
αποκατάστασης των βλαβών να είναι πάντα 
οι μικρότεροι δυνατοί. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τρία παραδείγμα-
τα συντήρησης (διορθωτικής, βελτιωτικής, 
προληπτικής) στον Η/Μ εξοπλισμό των 
εργοταξίων.

Διορθωτική συντήρηση
Κατά τη λειτουργία του γερανού POTAIN 
MR90 που ήταν εγκατεστημένος στο εσω-
τερικό του Παρθενώνα από τον Δεκέμβριο 
2017, διαπιστώθηκε πρόβλημα στην κί-
νηση του συρματόσχοινου ανύψωσης κατά 
την επιλογή επιμέρους ταχυτήτων από το 
ασύρματο χειριστήριο λειτουργίας. 

Διενεργήθηκαν έλεγχοι/τεστ λειτουργίας 
(με επιλογή των διαφορετικών ταχυτήτων 
λειτουργίας), από το Τεχνικό Γραφείο και 
συνεργείο Η/Μ υποστήριξης, καταγραφή 
των ενδείξεων (σφαλμάτων) στην οθόνη του 
Frequency Converter (LEROY SOMER) του 
βαρούλκου ανύψωσης 33 LVF 25 OPTIMA 
και αξιολόγησή τους βάσει των διαθέσι-
μων τεχνικών εγχειριδίων. Η διαδικασία 
κατέδειξε ως πιθανή αιτία του προβλήμα-
τος βλάβη στο Encoder του γερανού (ση-
μειώνεται ότι, ανατρέχοντας στο ιστορικό 
βλαβών του γερανού, διαπιστώθηκε η 
εμφάνιση αντίστοιχου προβλήματος κατά 
την εγκατάσταση του γερανού, το οποίο 
επιλύθηκε με αντικατάσταση του Encoder).  
Παράλληλα, οι ενδείξεις (σφάλματα) απε-
στάλησαν προς αξιολόγηση τόσο στην κατα-
σκευάστρια εταιρεία του γερανού (POTAIN/

Manitowoc) στο εξωτερικό, όσο και στον 
αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα, προκρίνο-
ντας ως πιθανή αιτία βλάβη στο Frequency 
Converter και κόστος αντικατάστασης δέ-
καπλασιο του κόστους αντικατάστασης του 
Encoder. Τελικά, η αντικατάσταση του 
Encoder ως πρώτη, άμεση και οικονομικό-
τερη φάση επίλυσης του προβλήματος από 
το Τεχνικό Γραφείο και και συνεργείο Η/Μ 
υποστήριξης, ήταν αρκετή για την αποκατά-
σταση της λειτουργίας του γερανού POTAIN 
MR90 και τη συνέχεια των εργασιών συντή-
ρησης και αναστήλωσης στον Παρθενώνα.

Η αξιολόγηση όλων των δεδομένων του 
προβλήματος σε συνάρτηση με τα σχετι-
κά κόστη (προμήθειας ανταλλακτικών, 
απασχόλησης εξωτερικών συνεργείων), 
καθώς και το ενημερωμένο ιστορικό βλα-
βών του γερανού, ενισχύοντας την αρχική 
εκτίμηση του Τεχνικού Γραφείου και συ-
νεργείου Η/Μ υποστήριξης, καθόρισαν 
και τις εργασίες διορθωτικής συντήρησης 
που τελικά εκτελέστηκαν.

Βελτιωτική συντήρηση
Ο μηχανισμός στροφής (στροφείο) του φο-
ρείου/βαγονιού μεταφοράς των υλικών, 
από την ΝΑ γωνία του βράχου της Ακρόπο-
λης προς τον εργοταξιακό χώρο νοτίως του 
Παρθενώνα, μια πρακτική και λειτουργική 
κατασκευή που εξυπηρετεί στην αλλαγή κα-
τεύθυνσης του κινούμενου σε ράγες φορείου/
βαγονιού εγκαταστάθηκε μαζί με τον γερανό 
το 1983, κατόπιν μελέτης του Μ. Κορρέ. 
Βασικά πλεονεκτήματα του στροφείου είναι 
η ευκολία χειρισμού του (η κρούση του φο-

ρείου/βαγονιού με το φορτίο που αυτό φέρει 
είναι αρκετή ώστε να στραφεί χειροκίνητα 
το στροφείο, να απασφαλίσει και να ασφαλί-
σει μέσω μηχανισμών μανδάλωσης, μόνο 
με την επίδραση της ροπής αδράνειας), οι 
μικρές ανάγκες συντήρησης (περιοδικός κα-
θαρισμός και λίπανση των επιμέρους στοιχεί-
ων), καθώς και οι περιορισμένες διαστάσεις 
του (διάμετρος: 1,50 μ., ύψος: 0,18 μ.), σε 
συνδυασμό με τη θέση τοποθέτησής του και 
τις καταπονήσεις που αυτή υφίσταται κατά 
τις αναβιβάσεις/καταβιβάσεις φορτίων.
Οι εκτεταμένες φθορές αρκετών στοιχείων 
του στροφείου τόσο στο σταθερό, εγκιβω-
τισμένο στο σκυρόδεμα τμήμα όσο και στο 
περιστρεφόμενο, λόγω των καταπονήσεων 
που αυτά είχαν δεχθεί, κατέστησαν προβλη-
ματική τη λειτουργία του (δυσκολία του μη-
χανισμού να απασφαλίσει και στη συνέχεια 
να ασφαλίσει, γεγονός που δυσχέραινε τη 
μεταφορά υλικών και εξοπλισμού μεγάλου 
βάρους, καθιστώντας την ιδιαίτερα επικίνδυ-
νη για την ασφάλεια του προσωπικού).

Το περονοφόρο μηχάνημα JUNGHEINRICH DFG550s. 
Φωτ. Γ. Κεχαγιάς, 2022

Το περονοφόρο μηχάνημα ΒΟΒCΑΤ Τ40140  
Φωτ. Γ. Κεχαγιάς, 2022

Εργασίες βελτιωτικής συντήρησης στο στροφείο. 
Φωτ. Γ. Κεχαγιάς, 2019
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Στόχος του Τεχνικού Γραφείου και συνερ-
γείου Η/Μ υποστήριξης ήταν από την αρχή 
η διατήρηση και βελτίωση της λειτουργίας 
του υπάρχοντος μηχανισμού, λόγω των ση-
μαντικών πλεονεκτημάτων λειτουργίας του 
και όχι η τυχόν αντικατάστασή του με άλλον, 
διαφορετικής τεχνολογίας (ηλεκτροκίνητο) 
μηχανισμό, σκέψη που απασχόλησε την 
Υπηρεσία στο παρελθόν. Κατόπιν καταγρα-
φής, μελέτης και αξιολόγησης 
των φθορών του μηχανισμού 
προγραμματίστηκαν και εκτελέ-
στηκαν, σε συνεργασία με εξω-
τερικό συνεργείο μεταλλικών 
κατασκευών, σε κατάλληλο 
χρόνο, δηλαδή παράλληλα με 
την εκτέλεση σωστικών εργασι-
ών στην ΝΑ γωνία του τείχους, 
που έθεταν ούτως ή άλλως 
εκτός λειτουργίας τον γερανό, 
επιτόπου εργασίες συντήρησης 
στο σταθερό τμήμα (κατασκευή 
νέων δακτυλίων/οδηγών των 
σφαιρικών τριβέων κυλίσεως, 
επισκευή του κεντρικού πεί-
ρου περιστροφής, καθαρισμός 
και βαφή με ειδικό αντιδια-
βρωτικό χρώμα, αντικατάστα-
ση των 126 σφαιρικών τριβέ-
ων κυλίσεως διαμέτρου Φ32), 
ενώ το περιστρεφόμενο τμήμα 
μεταφέρθηκε σε μηχανουργείο 
(κατασκευή νέων μηχανισμών 
μανδάλωσης, κατασκευή νέων 
δακτυλίων/οδηγών σφαιρικών 
τριβέων κυλίσεως, καθαρισμός 
και βαφή με ειδικό αντιδια-
βρωτικό χρώμα, αντικατάσταση 
όλων των κοχλιών).

Με κόστος συντήρησης του-
λάχιστον το 1/20 του κόστους 
αντικατάστασης του μηχανι-
σμού από άλλο, διαφορετικής τεχνολογίας 
στροφείο είναι πλέον πλήρως λειτουργικό, 
παρέχοντας στο προσωπικό των εργοταξίων 
τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. 

Προληπτική συντήρηση
Η σημασία της προληπτικής συντήρησης 
είναι τεράστια, τόσο για την εύρυθμη, απο-
δοτική και αξιόπιστη λειτουργία του εξο-
πλισμού, όσο και για την ελαχιστοποίηση 
των αναγκών διορθωτικής ή βελτιωτικής 

συντήρησής του. Οι εργασίες προληπτικής 
συντήρησης καθορίζονται στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις από τον κατασκευαστή, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες και τις συν-
θήκες λειτουργίας του εξοπλισμού π.χ. για 
τον γερανό POTAIN MR90 ή τα τροχοφόρα 
μηχανήματα. Για τις περιπτώσεις ιδιοκατα-
σκευών ή φορέων (υποδομής) λειτουργίας 
εξοπλισμού γίνεται συνδυασμός των εργα-

σιών προληπτικής συντήρησης των επιμέ-
ρους στοιχείων τους. Για την περίπτωση 
των γερανογεφυρών συγκεκριμένα, γίνεται 
συνδυασμός των εργασιών προληπτικής 
συντήρησης στα βαρούλκα που αυτές φέ-
ρουν, με τις εργασίες ελέγχου/επιθεώρησης 
της κατάστασης των μεταλλικών κατασκευ-
ών (που φέρουν τα βαρούλκα).

Αναλυτικότερα, οι εργασίες προληπτικής 
συντήρησης των γερανογεφυρών που δια-

θέτουν τα εργοτάξια, εκτελούνται ετησίως 
και περιλαμβάνουν:
••  έλεγχο/συντήρηση συστήματος πορείας 

(κινητήρες, μειωτήρες, φρένα, τερματικοί 
διακόπτες κ.λπ.)

••  έλεγχο/συντήρηση βαρούλκων, φορείων 
και στοιχείων τους (οδηγοί συρματόσχοι-
νων, συρματόσχοινα, σύστημα υπερφόρ-
τωσης, οθόνη ένδειξης φορτίου, φρένα 

κ.λπ.)
••  έλεγχο/συντήρηση λοιπών 

στοιχείων της γερανογέφυρας 
(χειριστήριο, σιδηροτροχιές)

••  έλεγχο ηλεκτρολογικών στοι-
χείων (ροηφόρος γραμμή, 
καλώδια κ.λπ.) και συνδέσε-
ων όλων των επιμέρους εξαρ-
τημάτων και στοιχείων

••  έλεγχο μεταλλικής κατασκευ-
ής (ρηγματώσεις, παραμορ-
φώσεις, οξειδώσεις)

••  έλεγχο βέλους κάμψης γερα-
νογέφυρας.

Το κόστος προληπτικής συντή-
ρησης είναι κατά βάση σταθερό 
και μικρό, εκτός από την περί-
πτωση που εντοπιστεί κάποια 
φθορά ή βλάβη η οποία χρήζει 
αποκατάστασης, οπότε υπει-
σέρχεται και το κόστος αποκα-
τάστασης της φθοράς ή βλάβης, 
με τα όποια ανταλλακτικά απαι-
τούνται.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των ερ-
γασιών συντήρησης, διαμορ-
φώνεται ηλεκτρονικό αρχείο 
συντήρησης και λειτουργίας 
για όλο τον εξοπλισμό, που 
περιλαμβάνει:
••  κατάλογο συνεργατών, κατα-

σκευαστών και αντιπροσώπων
••  τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια
••  τις προβλεπόμενες, βάσει του εκάστοτε 

κατασκευαστή, εργασίες προληπτικής συ-
ντήρησης

••  ιστορικό εμφάνισης βλαβών και εκτέλε-
σης εργασιών διορθωτικής, βελτιωτικής 
ή προληπτικής συντήρησης

••  ιστορικό εκτέλεσης εργασιών πιστοποίη-
σης ελέγχου λειτουργίας

••  κατάλογο ανταλλακτικών, βάσει του ιστο-
ρικού λειτουργίας και συντήρησης
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••  φωτογραφική τεκμηρίωση των εργασιών 
διορθωτικής, βελτιωτικής ή προληπτικής 
συντήρησης.

Το ηλεκτρονικό αυτό αρχείο συντήρησης 
και λειτουργίας του εξοπλισμού, πέρα από 
τη δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και αξι-
ολόγησης της λειτουργίας και κατάστασης 
του εξοπλισμού που παρέχει στην Υπηρε-
σία, θα μπορούσε να αποτελέσει μελλοντι-
κά, δεδομένης και της εξέλιξης των εργα-
σιών συντήρησης και αναστήλωσης στην 
Ακρόπολη, βάση για την εγκατάσταση και 
διαμόρφωση λογισμικού συντήρησης του 
εξοπλισμού, με όλα τα πλεονεκτήματα και 
επιπλέον δυνατότητες που αυτό προσφέρει.

Εξίσου κρίσιμη με τη λειτουργία και συ-
ντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού είναι η λει-
τουργία και συντήρηση των Η/Μ δικτύων 
(ψύξης/θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, 
αποχέτευσης ομβρίων, ισχυρών ρευμάτων, 
ασθενών ρευμάτων, πεπιεσμένου αέρα, 
πυροπροστασίας/πυρόσβεσης, αντικεραυ-
νικής προστασίας) στα εργοτάξια. Τα Η/Μ 
δίκτυα των εργοταξίων αποτελούν τμήματα 
των αντίστοιχων ευρύτερων Η/Μ δικτύων 
του ενοποιημένου αρχαιολογικού χώρου 
της Ακρόπολης. Τα τελευταία δύο χρόνια, σε 
συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Πόλης Αθηνών και τις κεντρικές διευθύνσεις 
(Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνη-
μείων, Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης 
Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρί-
ων) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, οργανώνονται από κοινού δράσεις 
τόσο καταγραφής όλων των δικτύων όσο 
και αναβάθμισης (ή επανασχεδιασμού) αυ-
τών για την αποδοτικότερη λειτουργία τους 
και τον περιορισμό της αισθητικής όχλησης 
στον αρχαιολογικό χώρο, καθώς και ανα-
βάθμισης του εξοπλισμού τους.

Ενδεικτικά, έχουν ολοκληρωθεί ή είναι 
υπό εξέλιξη:

••  η αναλυτική καταγραφή, με την εκπόνηση 
των αντίστοιχων μονογραμμικών σχεδίων, 
των 175 ηλεκτρολογικών πινάκων (κεντρι-
κών πινάκων και υποπινάκων) του δικτύ-
ου ισχυρών ρευμάτων του ενοποιημένου 
αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, που 
περιλαμβάνει τον βράχο και τις δύο κλιτύς 
(βόρεια και νότια). Ακολουθεί ο επανασχε-

διασμός της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
(ισχυρών και ασθενών ρευμάτων), με ενο-
ποίηση και κατάργηση επιμέρους πινάκων 
και εγκατάσταση νέων οδεύσεων/ηλεκτρο-
λογικών γραμμών

••  η αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατά-
στασης φωτισμού των μνημείων της Ακρό-
πολης, στο πλαίσιο της αναβάθμισής του 

••  η αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκα-
τάστασης στην περιοχή του Ερεχθείου, για 
την υποστήριξη των επιμέρους αναγκών 
(εργοταξιακές ανάγκες, φύλαξη, φωτισμός) 

••  η αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκα-
τάστασης ισχυρών ρευμάτων των δύο ει-
σόδων του ενοποιημένου αρχαιολογικού 
χώρου της Ακρόπολης (κεντρική είσοδος 
και είσοδος οδού Αρεοπαγίτου), στο πλαί-
σιο της εγκατάστασης γεννητριών για την 
υποστήριξη του ηλεκτρονικού εισιτηρίου

••  η αναβάθμιση του κεντρικού ηλεκτρολο-
γικού πίνακα υποστήριξης του παλαιού 
Μουσείου Ακροπόλεως, του εργοταξίου 
Παρθενώνα, του γερανού στην ΝΑ γωνία 
του βράχου, καθώς και των λοιπών λει-
τουργιών (φύλαξη, φωτισμός) της ίδιας πε-
ριοχής, στο πλαίσιο των εργασιών αποκα-
τάστασης και επανάχρησης του Μουσείου

••  η αναβάθμιση/ενίσχυση του Συστήματος 
Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

••  η αναβάθμιση/αντικατάσταση του ανελκυ-
στήρα ΑΜΕΑ.

Όπως έχει πει και ο Μανόλης Κορρές, 
όπως δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις στον ορ-
γανισμό ενός ανθρώπου κατά τη διάρκεια 
μιας εγχείρισης, με τις όποιες αποφάσεις 
λαμβάνονται επί τόπου για τη διαδικασία 
που θα ακολουθηθεί, έτσι και στον Παρθε-
νώνα, παρά την εξαντλητική διερεύνηση, η 
πραγματική κατάσταση (άρα και οι ανάγκες 
συντήρησης και αναστήλωσης) των αρχιτε-
κτονικών μελών, αποκαλύπτεται κατά την 
επέμβαση, επηρεάζοντας σε πολλές περι-
πτώσεις και τη διάρκεια του έργου. Οι Η/Μ 
εγκαταστάσεις με τη σειρά τους αποτελούν 
διαχρονικά τον «υγειονομικό εξοπλισμό» 
διασφαλίζοντας την επιτυχή έκβαση της 
κρίσιμης και απαιτητικής διαδικασίας συ-
ντήρησης και αναστήλωσης, τόσο του Παρ-
θενώνα όσο και των υπόλοιπων μνημείων 
της Ακρόπολης.

 

Γιώργος Κεχαγιάς
Μηχανολόγος Μηχανικός-Μουσειολόγος

Υπεύθυνος Τεχνικού Γραφείου   
και Συνεργείου Η/Μ Υποστήριξης

Η γερανογέφυρα στο εργοτάξιο του Παρθενώνα
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Το 2020 συμπληρώθηκαν 45 χρόνια από 
τη σύσταση της Επιτροπής Συντηρήσεως 
Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), της διε-
πιστημονικής επιτροπής που εισήγαγε νέα 
επιστημονικά κριτήρια στην αποκατάσταση 
των μνημείων της κλασικής αρχαιότητας. 
Από το 1975 η ΕΣΜΑ εργάζεται αδιάλειπτα 
καθοδηγώντας τις επεμβάσεις στα μνημεία, 
σχεδιάζοντας και προωθώντας τη σχετική με 
τις αναστηλώσεις έρευνα, συντονίζοντας την 
τεκμηρίωση και υποστηρίζοντας τη διάχυση 
και εκπαιδευτική αξιοποίηση του εξαιρετικά 
σημαντικού πολιτιστικού αρχειακού αποθέ-
ματος, που παράγεται από τις αναστηλωτικές 
επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης. 

Η περίοδος σχεδιασμού επετειακών εορ-
ταστικών δράσεων από το Γραφείο Τεκμη-
ρίωσης και το Γραφείο Ενημέρωσης και 
Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης 
Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) συνέπεσε 
χρονικά με την πανδημία, γεγονός που επέ-
βαλε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των προ-
γραμματιζόμενων έργων. Ο ψηφιακός χαρα-
κτήρας των δράσεων, αν και αρχικά προέκυψε 
ως  λύση ανάγκης, στη συνέχεια αποδείχτηκε 
μια εξαιρετικά ευέλικτη επιλογή, αφού προ-
σέφερε τη δυνατότητα προσέγγισης διαφορε-
τικών κατηγοριών κοινού και διάχυσης του 
πλούσιου αρχειακού υλικού της Υπηρεσίας 
σε περισσότερους διαδικτυακούς επισκέπτες.

Οι δράσεις αναρτήθηκαν τον Δεκέμβριο 
2020 στον ιστότοπο της ΥΣΜΑ, υπό τον 
γενικό τίτλο «45 ΧΡΟΝΙΑ ΕΣΜΑ. 45 
ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑ» (www.ysma.gr/νέα/45- 
χρόνια-εσμα-45-χρόνια-έργα/). Πρόκειται 
για δράσεις ανοιχτής πρόσβασης, που επι-
τρέπουν τη γνωριμία του κοινού με αδη-
μοσίευτα τεκμήρια από την ιστορία των 
αναστηλώσεων, εκπαιδευτικές ψηφιακές 
δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά, γο-
νείς, κηδεμόνες και σχολικές ομάδες, κα-
θώς και μία πρόσκληση σε συμμετοχική 
φωτογραφική έκθεση. Όλες οι δράσεις που 
θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, σχεδιά-
στηκαν και υλοποιήθηκαν σε δύο γλώσσες, 
ελληνικά και αγγλικά, απευθυνόμενες στο 
ελληνικό και διεθνές κοινό, που ενδιαφέ-
ρεται και παρακολουθεί τα αναστηλωτικά 
έργα στα μνημεία της Ακρόπολης. 

Ανοιχτή πρόσβαση στο Αρχείο 
H ελεύθερη και καθολική πρόσβαση του 
κοινού σε υψηλής ποιότητας αρχειακό υλι-

κό αποτελεί βασική επιδίωξη της ΕΣΜΑ 
από την ίδρυσή της, αλλά και έναν από τους 
κεντρικούς πυλώνες λειτουργίας του Γρα-
φείου Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ. Υπό το πρί-
σμα αυτό σχεδιάστηκαν δράσεις ανοιχτής 
πρόσβασης για το επιστημονικό και το ευρύ 
κοινό, που αποσκοπούσαν στην ενημέρω-
ση και τον εμπλουτισμό του ιστοτόπου της 
ΥΣΜΑ με τεκμήρια, τα οποία στο σύνολό 
τους δημοσιεύονταν για πρώτη φορά. Στην 
κατηγορία αυτή περιλαμβάνονταν ο επανα-
σχεδιασμός του χρονολογίου εργασιών, η 
ανάρτηση κινηματογραφικών τεκμηρίων 
από το οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΣΜΑ/
ΥΣΜΑ και η ανάρτηση όλων των εκδόσεων 
της ΕΣΜΑ/ΥΣΜΑ σε ψηφιακή μορφή.

Πιο συγκεκριμένα, το χρονολόγιο των ερ-
γασιών –που περιλαμβανόταν ήδη στον 
ιστότοπο της ΥΣΜΑ– επανασχεδιάστη-
κε, κατά τρόπο που να επιτρέπει την εν-
σωμάτωση εικόνων. Η πρόβλεψη αυτή 
επέτρεψε τον εμπλουτισμό του χρονολογί-
ου με ανέκδοτες φωτογραφίες, που οπτικο-
ποιούν την περιγραφή των έργων. Με τον 
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια ευσύνοπτη, 
κωδικοποιημένη και εικονογραφημένη 
καταγραφή των επεμβάσεων στα μνημεία 
της Ακρόπολης ανά έτος, από την ίδρυση 
της ΕΣΜΑ έως σήμερα. Το χρονολόγιο των 
εργασιών, όπως διαμορφώθηκε, επιτρέπει 
στον επισκέπτη του ιστοτόπου να αποκτή-
σει συνολική αντίληψη της εξέλιξης των 
έργων, αλλά και των μεταβολών που τα 

έργα επέβαλαν στο αρχαιολογικό τοπίο. 
Οι φωτογραφίες παρέχουν με παραστατι-
κό και άμεσο τρόπο πληροφορίες για τον 
τρόπο εκτέλεσης των έργων, τα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν, τους συντελεστές και 
εν γένει την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της 
εποχής κατά την οποία έγινε η λήψη. Η 
ιστοσελίδα του χρονολογίου σχεδιάστηκε 
από τη Σ. Πούλου, αρχαιολόγο-σχεδιάστρια 
ψηφιακών εφαρμογών και υλοποιήθηκε 
από την Ε. Πετροπούλου, αρχαιολόγο και 
την Δ. Ηλιοπούλου, πληροφορικό. 

Με αφορμή τον σχεδιασμό των δράσεων 
ανοιχτής πρόσβασης αποφασίστηκε η αξι-
οποίηση μέρους του οπτικοακουστικού 
υλικού της Υπηρεσίας, που κατά τα προη-
γούμενα χρόνια ψηφιοποιήθηκε, κωδικο-
ποιήθηκε και καταγράφηκε συστηματικά (βλ. 
σχετικό άρθρο στο παρόν τεύχος). Από το σύ-
νολο του υλικού, επελέγησαν για διάθεση στο  
κοινό πέντε κινηματογραφικές ταινίες, πα-
ραγωγής ΕΣΜΑ/ΥΣΜΑ  και συγκεκριμένα 
οι εξής: «Η Διάσωση των Μνημείων», του 
Κ. Βρεττάκου (1987), «Παρθενώνας 1991: 
αναστήλωση της ανατολικής πλευράς» του Δ. 
Βερνίκου (1992), «Το Ερέχθειο και ο Χρό-
νος» της Α. Δρακοπούλου (2001),  «Τα έργα 
στην αθηναϊκή Ακρόπολη: οι άνθρωποι και 
τα μνημεία» του Σ. Μαυρομμάτη (2009) και 
«Το Ερέχθειο, ιστορία και αναστηλώσεις» 
του Δ. Πατρίκιου (2010). Οι ταινίες είχαν 
προβληθεί ελάχιστες φορές έως σήμερα, στο 
πλαίσιο ειδικών αφιερωμάτων για τα έργα 

Επετειακές ψηφιακές δράσεις για τα 45 χρόνια της ΕΣΜΑ

Ενδεικτική παρουσίαση των ψηφιακών δράσεων της ΥΣΜΑ που σχεδιάστηκαν για  ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, ταμπλέτες (tablets) και κινητά τηλέφωνα. Δημιουργία εικόνας: Σ. Πούλου, 2022

της Ακρόπολης. Η ψηφιοποίησή τους και η 
ανάρτησή τους στον ιστότοπο της ΥΣΜΑ και 
στο κανάλι της ΥΣΜΑ στο Youtube  επέτρεψε 
στο κοινό και κυρίως σε νεότερους ανθρώ-
πους, να γνωρίσουν πτυχές του μακρόπνοου 
έργου της ΕΣΜΑ μέσα από τη ματιά καταξι-
ωμένων σκηνοθετών. Η συγκεκριμένη δρά-
ση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Σ. 
Πούλου. 

Στο ίδιο πλαίσιο αναπτύχθηκε και η δράση 
της ανοιχτής διάθεσης εκδόσεων στο κοινό. 
Η ΕΣΜΑ συστηματικά από τα πρώτα χρόνια 
της λειτουργίας της μεριμνά για την έκδοση 
των εγκεκριμένων μελετών, των πρακτικών 
των διεθνών επιστημονικών συναντήσεων 
και των θεματικών ημερίδων, καθώς και 
των αποδόσεων των έργων. Επιπλέον, σε 
ειδικές περιπτώσεις προβαίνει στην παρα-
γωγή επετειακών εκδόσεων και καταλό-
γων. Από το 2000 εκδίδει σε ετήσια βάση 
τις «Ενημερωτικές Ειδήσεις από την ανα-
στήλωση των μνημείων της Ακρόπολης», 
έκδοση που απευθύνεται στο ευρύ κοινό. 
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 45 
χρόνων από την ίδρυση της ΕΣΜΑ επικαι-
ροποιήθηκε ο κατάλογος των εκδόσεων και 
αναρτήθηκαν στον ιστότοπο όλες οι εκδόσεις 
της Επιτροπής –τόσο οι παλαιότερες ψηφιο-
ποιημένες, όσο και οι νεότερες σε ψηφιακή 
μορφή– πλήρεις, στα ελληνικά και τα αγγλι-
κά, ανά έτος παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό 
ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί ανά 
πάσα στιγμή να ανατρέξει, να συμβουλευτεί, 
ακόμη και να αποθηκεύσει τις εκδόσεις της 
ΕΣΜΑ/ΥΣΜΑ.  Η δράση καθιστά προσβά-
σιμες ορισμένες από τις παλαιότερες, αλλά 
θεμελιώδεις, εκδόσεις της ΕΣΜΑ που έχουν 

πλέον εξαντληθεί. Ο σχεδιασμός της ιστοσε-
λίδας ανήκει στη Σ. Πούλου, ενώ η δράση 
υλοποιήθηκε από την βιβλιοθηκονόμο, Μ. 
Μαζνώκη και την προϊσταμένη του Γραφεί-
ου Τεκμηρίωσης, Ε. Λεμπιδάκη. 

Ψηφιακή εκπαιδευτική δράση
Από το 1987, που οργανώθηκε το πρώτο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ακρόπολη  
έως σήμερα, η ΕΣΜΑ δείχνει το σταθερό εν-
διαφέρον της για την αξιοποίηση της επιστη-
μονικής γνώσης προς όφελος των μαθητών 
και των μαθητριών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, 
δεν θα μπορούσαν να εξαιρεθούν οι εκπαι-
δευτικές δράσεις από τον σχεδιασμό για τον 
εορτασμό των 45 ετών λειτουργίας της Επι-
τροπής. Με την αφορμή αυτή υλοποιήθηκαν 
οι εκπαιδευτικές ενότητες «Φάτνωμα; Τι 
περίεργη λέξη!» και «Κίονες και Κιονόκρα-
να!», οι οποίες σχεδιάστηκαν αξιοποιώντας 
τη μεθοδολογία της παιγνιώδους μάθησης, 
με έμφαση στην ανακάλυψη. Εκτός από 
κείμενα και εικονογραφικό υλικό με παι-
γνιώδη αλληλεπίδραση, οι συγκεκριμένες 
εκπαιδευτικές ενότητες εμπλουτίστηκαν με 
ποικιλία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
όπως ψηφιακά παιχνίδια, εκτυπώσιμες δρα-
στηριότητες και οδηγίες κατασκευών, που 
ενθαρρύνουν τα παιδιά να καλλιεργήσουν 
τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να εμπλα-
κούν με βιωματικό τρόπο στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία. Με αυτές τις εκπαιδευτικές 
ιστοσελίδες  εγκαινιάστηκε στον ιστότοπο η 
ενότητα «Μάθε, παίξε, δημιούργησε»,  που 
απευθύνεται σε παιδιά, γονείς και κηδεμό-
νες, αλλά και σε σχολικές ομάδες και εμπλου-
τίζεται συνεχώς. Ο σχεδιασμός των ενοτήτων 

ανήκει στη Σ. Πούλου, ενώ η δράση υλοποι-
ήθηκε από τις αρχαιολόγους, Ειρ. Καϊμάρα, 
Α. Λεοντή και Μ. Τσιολάκη του Γραφείου 
Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης.

Συμμετοχική φωτογραφική δράση 
Η αναζήτηση ενός τρόπου άμεσης επικοι-
νωνίας και σύνδεσης με το κοινό οδήγησε 
στον σχεδιασμό της συμμετοχικής φωτο-
γραφικής δράσης με τίτλο «Ακρόπολη: εστι-
άζοντας στην αναστήλωση». Στόχος ήταν η 
προσέγγιση του κοινού με συμπεριληπτικό 
τρόπο, η διερεύνηση των συναισθημάτων 
που αναπτύσσονται κατά την επίσκεψη 
στην Ακρόπολη και η ανάκληση των ανα-
μνήσεων που διατηρούνται από αυτή. Η 
δράση απευθυνόταν σε επισκέπτες (Έλλη-
νες και ξένους) και σε εργαζόμενους στα 
έργα, που κλήθηκαν να αποτυπώσουν και 
να σχολιάσουν τις αναστηλωτικές επεμβά-
σεις με τον τρόπο που εκείνοι θεωρούσαν 
πιο εύστοχο, αναδεικνύοντας την προσω-
πική τους στάση απέναντι στα μνημεία της 
Ακρόπολης. Απώτερη επιδίωξη ήταν η δη-
μιουργία μιας διαδικτυακής φωτογραφικής 
έκθεσης που ενσωματώνει και προβάλλει 
τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο μνημείο.   
Με γνώμονα όλα τα παραπάνω σχεδιάστηκε 
και υλοποιήθηκε η φωτογραφική δράση, η 
οποία αναπτύχθηκε σε δύο στάδια. Κατά το 
πρώτο στάδιο, μετά από συζήτηση με τον Σ. 
Μαυρομμάτη, φωτογράφο της Υπηρεσίας 
από το 1979 έως 2010, σχεδιάστηκε και 
δημοσιεύτηκε η πρόσκληση προς τις δια-
φορετικές κατηγορίες κοινού, οι όροι συμ-
μετοχής και οι τεχνικές προδιαγραφές. Η 
πρόσκληση ζητούσε την αποστολή μίας έως 
πέντε φωτογραφιών, που να έχουν ληφθεί 

Ενδεικτική παρουσίαση της ψηφιακής εκπαιδευτικής ενότητας «Κίονες και 
κιονόκρανα». 

Ενδεικτική παρουσίαση των ψηφιοποιημένων εκδόσεων που αναρτήθηκαν 
στον ιστότοπο  της ΥΣΜΑ
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μετά το 1975, με έμφαση στα αναστηλωτικά 
έργα που διενεργούνται στην Ακρόπολη, υπό 
την εποπτεία της ΕΣΜΑ. Οι φωτογραφίες θα 
έπρεπε να συνοδεύονται από ένα σύντομο 
κείμενο, μια ιστορία, που θα εξέφραζε τη 
σημασία της εικόνας για τον φωτογράφο. 
Ακόμη και μια σύντομη λεζάντα μπορούσε 
να θεωρηθεί επαρκής, εφόσον υπέκρυπτε 
μια μικρή ιστορία σημαντική για εκείνον 
που έκανε τη λήψη. Ο συνδυασμός της ει-
κόνας και του κειμένου, φιλοδοξούσε να 
αποκαλύψει την αλληλεπίδραση, τόσο των 
εργαζόμενων όσο και των επισκεπτών με τα 
μνημεία της Ακρόπολης και να αναδείξει, 
μέσα από έναν οπτικό διάλογο, τις διαφορε-
τικές «πραγματικότητες» που διαμορφώνο-
νται και βιώνονται στον αρχαιολογικό χώρο.

Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις 9 Σεπτεμ-
βρίου 2020 στον ιστότοπο 
της ΥΣΜΑ και παρέμεινε 
αναρτημένη, μετά από παρά-
ταση, έως τις 20 Νοεμβρίου 
2020. Παράλληλα, αναδη-
μοσιεύτηκε σε ποικίλα μέσα, 
έντυπα ή ηλεκτρονικά, της 
Ελλάδας και της Ομογένειας, 
καθώς και στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης. Λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι η ΥΣΜΑ για 
πρώτη φορά απηύθυνε πρό-
σκληση στο ευρύ κοινό, χρη-
σιμοποιώντας τη μέθοδο του 
συμμετοχικού σχεδιασμού 
–μιας πολύπλοκης τεχνικά 
διαδικασίας, που απαιτεί 
σωστή οργάνωση, χρονοδιά-
γραμμα δράσης και δημοσιο-
ποίησης του εγχειρήματος– η 
ανταπόκριση του κοινού στην πρόσκληση θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί περιορισμένη, 
αλλά ενθουσιώδης. Η διαπίστωση αυτή εί-
ναι σημαντική, κυρίως όσον αφορά στην 
αξιολόγηση των διαύλων επικοινωνίας, 
μέσω των οποίων η Υπηρεσία προσεγγίζει το 
ευρύ κοινό. Συνολικά, ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκλησή μας 120 άτομα από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό (ενδεικτικά αναφέρονται 
συμμετοχές από τη Γερμανία, τη Μ. Βρετα-
νία, την Αυστραλία, την Αμερική, την Ινδία 
και την Κορέα), αποστέλλοντας περί τις 600 
φωτογραφίες, συνοδευόμενες από ισάριθμα 
κείμενα.

Κατά το δεύτερο στάδιο της φωτογραφικής 

δράσης, μετά τη συγκέντρωση των φωτογρα-
φιών και των κειμένων, επελέγησαν οι πιο 
χαρακτηριστικές φωτογραφίες για την ανάρ-
τησή τους στην ψηφιακή έκθεση. Η επιλογή 
έγινε από τη Β. Ελευθερίου, Διευθύντρια της 
ΥΣΜΑ και την Καθ. Φ. Μαλλούχου-Tufano, 
Αναπληρωτή Πρόεδρο της ΕΣΜΑ. Αν και η 
αρχική πρόθεση ήταν να επιλεγεί ένας μι-
κρότερος αριθμός φωτογραφιών/κειμένων 
για δημοσίευση, με αυστηρότερα καλλιτεχνι-
κά και τεχνικά κριτήρια, η συναισθηματική 
αξία των φωτογραφιών που αποστάλθηκαν 
ήταν τόσο μεγάλη, ώστε αποφασίστηκε η 
επιλογή μίας τουλάχιστον φωτογραφίας από 
κάθε συμμετέχοντα.  

Με αυτά τα δεδομένα και με ιδιαίτερη φρο-
ντίδα και συγκίνηση σχεδιάστηκε η ψηφιακή 
φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Ακρόπολη: 

εστιάζοντας στην αναστήλωση» που παραμέ-
νει επισκέψιμη στην ενότητα «Ανοιχτή Πρό-
σβαση» του ιστοτόπου της ΥΣΜΑ. Η έκθεση 
συνθέτει ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό φωτο-
γραφικών ιστοριών που καταγράφει στιγμιό-
τυπα από την «καθημερινή ζωή» των μνημεί-
ων της Ακρόπολης, τα τελευταία 45 χρόνια. 
Επιλέγοντας μία φωτογραφία, ο χρήστης 
αποκτά πρόσβαση και στο συνοδευτικό κεί-
μενο. Φωτογραφία και κείμενο συνθέτουν ένα 
δυναμικό κι αδιαχώριστο σύνολο που κυμαί-
νεται από την απλή, αλλά διόλου ευκαταφρό-
νητη, περιγραφή της εικόνας, η οποία συχνά 
αποκαλύπτει ξεχασμένες πληροφορίες για 
την εποχή λήψης της, έως την έντονα συγκι-
νησιακή κατάθεση συναισθημάτων. Διαρκώς 

παρόντα σε αυτή τη διαδικασία βρίσκονται τα 
μνημεία και οι εργασίες αποκατάστασής τους, 
είτε ως κεντρικό θέμα της φωτογραφίας, είτε 
ως υπαινιγμός, σε δεύτερο πλάνο. 

Η δυναμική της έκθεσης προκύπτει από 
την παράθεση παντοειδών εικόνων –καλ-
λιτεχνικών φωτογραφιών, φωτογραφιών 
καταγραφής που λειτουργούν ως ντοκουμέ-
ντα και αναμνηστικών φωτογραφιών που 
καλύπτουν το χρονικό διάστημα 45 χρόνων 
λειτουργίας της ΕΣΜΑ. Κατά την έννοια αυτή, 
η έκθεση εγκαθιδρύει μια συνομιλία μεταξύ 
των συμμετεχόντων, στη διάρκεια της οποίας 
τα μνημεία, μέσα από ετερόκλητες πολιτιστι-
κές νοηματοδοτήσεις, αναδεικνύονται σε κε-
ντρικό σημείο συνάντησης και αναφοράς της 
μνήμης. Η φωτογραφική έκθεση, στην κλί-
μακά της, είναι πολύ αποκαλυπτική για τους 

δεσμούς που αναπτύσσουν οι 
άνθρωποι με το μνημείο και για 
τον τρόπο που οι δεσμοί αυτοί 
ενδυναμώνονται μετά την απο-
μάκρυνση των επισκεπτών από 
τον αρχαιολογικό χώρο. Η φω-
τογραφική συμμετοχική δράση 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
από τις γράφουσες. 

Συμπερασματικά, θα θέλαμε 
να τονίσουμε ότι με αφορμή 
τις ψηφιακές δράσεις «45 
ΧΡΟΝΙΑ ΕΣΜΑ. 45 ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΡΓΑ» εγκαινιάστηκαν και-
νούργιες ενότητες και προ-
οπτικές για τον ιστότοπο της 
Υπηρεσίας, ο οποίος ακολου-
θώντας τις σύγχρονες τάσεις στη 
διάχυση της πληροφορίας και 

την προβολή του πολιτισμού μέσω διαδικτύ-
ου, εμπλουτίζεται και ανανεώνεται, ώστε να 
αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για το επιστη-
μονικό, όσο και για το ευρύ κοινό όλων των 
ηλικιών. Με αυτόν τον τρόπο η ΥΣΜΑ επιτυγ-
χάνει αφενός μεν μια εξωστρεφή προσέγγιση 
του κοινού, αφετέρου δε τη διεύρυνσή του, 
συμβάλλοντας στην ουσιαστική σύνδεση του 
κοινού με τα μνημεία.

Ενδεικτική παρουσίαση της ψηφιακής φωτογραφικής έκθεσης της ΥΣΜΑ με 
τίτλο «Ακρόπολη: εστιάζοντας στην αναστήλωση»

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και κατά τα έτη που 
καλύπτει το παρόν ενημερωτικό δελτίο, 
οι δραστηριότητες της ΥΣΜΑ δεν περιορί-
στηκαν μόνον στο πεδίο της αναστήλωσης, 
αλλά επεκτάθηκαν και στο πεδίο της διά-
χυσης της επιστημονικής γνώσης και της 
επικοινωνίας με το κοινό, μέσω της ανάλη-
ψης δράσεων, που αναλύονται παρακάτω. 
Ιδιαίτερα κατά το έτος 2020, οι περιορισμοί 
εξαιτίας της πανδημίας διαμόρφωσαν μια 
πρωτόγνωρη κατάσταση, προσανατολίζο-
ντας τους συντελεστές του έργου σε ψηφια-
κές δράσεις επικοινωνίας με το κοινό. 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
Ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης 
της ΥΣΜΑ πραγματοποίησε κατά το 2019 
και το πρώτο τρίμηνο του 2020 ποικίλες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αποδέ-
κτες μαθητές, εκπαιδευτικούς, οικογένειες 
και ευρύτερο κοινό. Από το δεύτερο τρίμη-
νο του 2020 σταμάτησαν να πραγματο-
ποιούνται όλες οι δια ζώσης εκπαιδευτικές 
δράσεις καθώς τέθηκαν σε εφαρμογή τα μέ-
τρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού. Οι 
εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το 
υπόλοιπο έτος αφορούσαν στην υλοποίηση 
κυρίως ψηφιακών δραστηριοτήτων. 

Συγκεκριμένα, έως το δεύτερο τρίμηνο του 
2020, 3.550 μαθητές Δημοτικού και Γυ-
μνασίου παρακολούθησαν εκπαιδευτικά 
προγράμματα με θέματα σχετικά με τα γλυ-
πτά του Παρθενώνα, τους αρχαίους ναούς 
και τους θεούς του Ολύμπου μέσα στο  Μου-
σείο Ακρόπολης. Επίσης, διοργανώθηκε 
για τέταρτη φορά το διήμερο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Ακρόπολη και Αναστήλω-
ση» σε 350 μαθητές της Α’ Λυκείου από 
14 σχολεία της Αττικής. Οι μαθητές, με τη 
βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού 
της Υπηρεσίας μας, γνώρισαν το μεγάλο 
σύγχρονο τεχνικό έργο που επιτελείται στα 
μνημεία του βράχου μέσω της συμμετοχής 
τους σε μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων 
στον χώρο της Ακρόπολης (29.3.2019 και 
1.4.2019). Επιπλέον, ο Τομέας συμμετείχε 
το 2019 στον εορτασμό των «Ευρωπαϊκών 
Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς» με εκ-
παιδευτικά προγράμματα για μαθητές Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης που είχαν θέμα: 
«Tα παιδία παίζει… στην Ακρόπολη». Οι 
μαθητές περιηγήθηκαν στον βράχο, έμαθαν 
για τα παιχνίδια που έχουν βρεθεί χαραγμέ-
να και λαξευμένα επάνω στα μνημεία, έπαι-
ξαν, ψυχαγωγήθηκαν και συσχέτισαν τα 

αρχαία παιχνίδια με αντίστοιχα σύγχρονα, 
χρησιμοποιώντας ειδικά κατασκευασμένα 
αντίγραφα αρχαίων παιχνιδιών. Τέλος, 
στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδη-
λώσεων του Μουσείου πραγματοποιήθη-
καν εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία 
απευθύνονταν σε παιδιά 6 έως 11 ετών και 
είχαν τίτλο «Γιορτινές ιστορίες». Τα παιδιά 
έμαθαν για τις γιορτές της αρχαίας Αθήνας 
και μετά από μια σύντομη περιήγηση στους 
εκθεσιακούς χώρους κατασκεύασαν σκηνι-
κά γιορτής και χαρούμενες συνθέσεις με τις 
οποίες στόλισαν το Μουσείο. Το εκπαιδευ-
τικό εργαστήριο πραγματοποιήθηκε σε συ-
νεργασία με τους Αρχαιολόγους-Φροντιστές 
του Μουσείου. 

Οι μουσειοσκευές του Τομέα που συμ-
βάλλουν στη διάχυση των δράσεών του 
χρησιμοποιήθηκαν από 8.500 μαθητές 
σε σχολεία όλης της Ελλάδας. Παράλλη-
λα, το εκπαιδευτικό υλικό για οικογένειες 
που έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με 
το Μουσείο Ακρόπολης, υπολογίζεται ότι 
αξιοποιήθηκε από 4.000 οικογένειες της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. To 2019, οι 
θεματικές δραστηριότητες του Μουσεί-
ου εμπλουτίστηκαν με δύο νέα φυλλάδια 
εξερεύνησης για τους μικρούς επισκέπτες, 
ηλικίας από 8 ετών. Το πρώτο φυλλάδιο 
με τίτλο «Σμίλη και Μνήμη: Η συμβολή 
της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των 
μνημείων της Ακρόπολης» βοηθάει τους 
μικρούς φίλους του Μουσείου να περιηγη-
θούν στην ομώνυμη έκθεση, με τη βοήθεια 

του Σίμου, ενός μαρμαροτεχνίτη της Ακρό-
πολης και να γνωρίσουν τις πιο σημαντικές 
εργασίες των μαρμαροτεχνιτών, αλλά και 
τις ευχάριστες και δύσκολες στιγμές της κα-
θημερινότητάς τους στο εργοτάξιο. Το δεύτε-
ρο φυλλάδιο με τίτλο «Μια ξεχωριστή μέρα 
στο Μουσείο Ακρόπολης» δημιουργήθηκε 
για τα δέκατα γενέθλια του Μουσείου. Με 
τη βοήθειά του τα παιδιά ανακαλύπτουν 10 
μοναδικά εκθέματα μέσα στους εκθεσια-
κούς χώρους, παρατηρούν τις λεπτομέρειές 
τους και στέλνουν κάρτες στο Μουσείο με τις 
ευχές τους.

Τα νέα της Ακρόπολης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Ακρόπολη και Αναστήλωση».

Φυλλάδιο εξερεύνησης για παιδιά και γονείς

Σταυρίνα Πούλου
Αρχαιολόγος 

Σχεδιάστρια ψηφιακών εφαρμογών
Εύη Πετροπούλου

Αρχαιολόγος

Γραφείο Τεκμηρίωσης
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Έως τον Μάρτιο του 2020 συνεχίστηκαν τα 
επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαι-
δευτικούς, ενώ τις διαδικτυακές εκπαιδευ-
τικές εφαρμογές που απευθύνονται τόσο 
στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στο 
ευρύτερο κοινό επισκέφθηκαν περίπου 
45.000 χρήστες κατά το 2019 και σχεδόν 
100.000 χρήστες κατά το 2020. Ο διπλασι-
ασμός του αριθμού των χρηστών συνδέεται 
ενδεχομένως με τη γενικότερη αύξηση του 
ενδιαφέροντος του κοινού για τις ψηφιακές 
εφαρμογές, αλλά και με την ενίσχυση των 
ψηφιακών δράσεων του Τομέα Ενημέρω-
σης και Εκπαίδευσης, κυρίως μέσω του 
εμπλουτισμού του Αποθετηρίου εκπαι-
δευτικού περιεχομένου 
για την Ακρόπολη (http://
repository.acropolis-
education.gr) με νέα σχέδια 
μαθημάτων, φυλλάδια δρα-
στηριοτήτων για σχολικές 
ομάδες και προβολές πα-
ρουσίασης. Παράλληλα με 
αφορμή τον εορτασμό των 
45 χρόνων από την ίδρυση 
της ΕΣΜΑ, σχεδιάστηκαν, 
με τη συνεργασία του Γρα-
φείου Τεκμηρίωσης, δύο 
νέες εκπαιδευτικές ψηφια-
κές δράσεις που απευθύνο-
νται σε παιδιά και γονείς 
αλλά και σε σχολικές ομά-
δες που έχουν τη διάθεση 
να μάθουν, να παίξουν 
και να δημιουργήσουν 
αντλώντας έμπνευση από 
τα μνημεία της Ακρόπο-
λης. Η πρώτη δράση έχει τίτλο «Φάτνωμα; 
Τί περίεργη λέξη!» και η δεύτερη «Κίονες 
και κιονόκρανα!» (ysma.gr/εκπαιδευτικές- 
δράσεις/μάθε-παίξε-δημιούργησε/). 

Τέλος, η προϊσταμένη του Τομέα Ειρ. Καϊμάρα 
και η αρχαιολόγος Α. Λεοντή συμμετείχαν σε 
διήμερο συνέδριο με θέμα «Cultural Heritage 
Studies for Children 0-18», που διοργανώ-
θηκε από το Πανεπιστήμιο Koç στην Άγκυρα 
στις 14-15.11.2019. Τίτλος της ανακοίνωσής 
τους ήταν «The educational activities of the 
Acropolis Restoration Service». Στο πλαίσιο 
της ίδια διοργάνωσης, έλαβε χώρα και εργα-
στήριο, όπου παρουσιάστηκε αναλυτικά το 
περιεχόμενο τεσσάρων εκπαιδευτικών μου-
σειοσκευών. Τα πρακτικά του συνεδρίου εκ-
δόθηκαν το 2020. 

Έκθεση φωτογραφίας
Μια από τις πιο συναρπαστικές στιγμές του 
2019 υπήρξε η φιλοξενία της έκθεσης «Σμί-
λη και Μνήμη» στο Μουσείο Ακρόπολης. 
Η πρωτοβουλία για τη δράση αυτή ανήκει 
στη Διευθύντρια της ΥΣΜΑ, Β. Ελευθερίου 
και τον Πρόεδρο του Μουσείου Ακρόπολης,  
Καθ. Δ. Παντερμαλή. Η έκθεση, αφού είχε 
ήδη ολοκληρώσει τη διαδρομή της στην 
Κέρκυρα, τη Μυτιλήνη και τη Θεσσαλονί-
κη μεταφέρθηκε στο Μουσείο Ακρόπολης, 
όπου στήθηκε απλόχωρα, με νέο ύφος, στην 
αίθουσα περιοδικών εκθέσεων. Στη νέα έκ-
θεση επικρατούσαν οι γιγάντιες εκτυπώσεις 
των φωτογραφιών, που μετέδιδαν στον θε-

ατή την αίσθηση ότι βρίσκεται μέσα στο ερ-
γοτάξιο και παρακολουθεί τις εργασίες από 
κοντά. Παράλληλα, στην έκθεση συμπερι-
λήφθηκαν αρχαιολογικά και ιστορικά τεκ-
μήρια που ρίχνουν φως τόσο στις τεχνικές, 
όσο και στην ιστορία των αναστηλώσεων 
στον βράχο της Ακρόπολης.

Με την ευκαιρία της παρουσίασης της έκ-
θεσης στο Μουσείο Ακρόπολης παρήχθη 
από το Γραφείο Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ η 
ταινία «Μικρές ιστορίες αναστήλωσης», σε 
σκηνοθεσία του Κ. Αρβανιτάκη. Η ταινία 
περιέχει αποσπάσματα από συνεντεύξεις 
μαρμαροτεχνιτών που έχουν εργαστεί επί 
χρόνια στο αναστηλωτικό έργο της Ακρόπο-
λης και κινηματογραφικά αποσπάσματα από 
το αρχείο της ΥΣΜΑ. Υπεύθυνες για τις συνε-

ντεύξεις και για την επιλογή του υλικού ήταν 
οι αρχαιολόγοι Ε. Πετροπούλου και Σ. Πού-
λου, ενώ τη γενική επιστημονική επιμέλεια 
του έργου είχε η Β. Ελευθερίου. Στην ταινία 
εμφανίζονται οι μαρμαροτεχνίτες, Α. Μπαϊ-
μπάς, Μ. Μπον,  Γ. Δεσύπρης, Κ. Τσιριντου-
λάκης, Γ. Αγγελόπουλος και Σ. Καρδάμης.

Τα εγκαίνια της έκθεσης τελέστηκαν στις 10 
Ιουνίου 2019 στο αμφιθέατρο του Μουσεί-
ου Ακρόπολης. Στην εκδήλωση μίλησαν ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπο-
λης Καθ. Δ. Παντερμαλής, ο Πρόεδρος της 
ΕΣΜΑ, Καθ. Μ. Κορρές, η Διευθύντρια της 
ΥΣΜΑ, Β. Ελευθερίου και η πρώην Υπουρ-

γός Πολιτισμού, Μ. Ζορ-
μπά. Μετά τις ομιλίες, οι 
επίσημοι προσκεκλημένοι 
ξεναγήθηκαν στην έκθεση 
από τον Καθ. Μ. Κορρέ, που 
με τον πλούτο των γνώ-
σεών του και τη ζωντάνια 
του λόγου του επαύξησε το 
ενδιαφέρον της επίσκεψης. 
Στους προσκεκλημένους 
διανεμήθηκε ο κατάλογος 
της έκθεσης, παραγωγής 
ΥΣΜΑ. 

Παράλληλα με τη φιλοξενία 
της έκθεσης στο Μουσείο 
της Ακρόπολης, αντίγραφα 
εκτέθηκαν στο εξωτερικό. 
Πιο συγκεκριμένα, από τις 
19 Φεβρουαρίου έως τις 20 
Μαρτίου 2020 η έκθεση 
φιλοξενήθηκε στο αίθριο 

της μονής Αγίου Δομηνίκου, στον Τάραντα 
της Ιταλίας. Τη διοργάνωση ανέλαβε το Πο-
λυτεχνείο του Μπάρι (Σχολή Εξειδίκευσης 
σε Αρχιτεκτονικά Αγαθά και Τοπίο), μαζί με 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μπρίντιζι, Λέτσε 
και Τάραντα. Η έκθεση, με τη φροντίδα της 
Καθ. M. Livadiotti, εντάχθηκε στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων που προγραμματίστηκαν 
με την ευκαιρία της μεταφοράς της έδρας της 
Σχολής από το Μπάρι στον Τάραντα. Στα 
εγκαίνια της έκθεσης στις 19 Φεβρουαρίου 
2020 παρέστησαν οι Β. Ελευθερίου και Φ. 
Μαλλούχου-Tufano. Στην ίδια εκδήλωση 
προβλήθηκε και η ταινία «Μικρές ιστορίες 
αναστήλωσης» υποτιτλισμένη στα ιταλικά. 

Προς το τέλος της ίδιας χρονιάς, από τις 
27 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 3 Ιανουαρίου 
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2021 η έκθεση φιλοξενήθηκε στο Μουσείο 
της πόλης Chengdu, στην Κίνα. Η μεταφο-
ρά της έκθεσης έγινε κατόπιν πρωτοβου-
λίας του Πρέσβη της Ελλάδας στην Κίνα, 
κ. Ηλιόπουλου. Για την υλοποίηση της 
έκθεσης συνεργάστηκαν με την ΥΣΜΑ η 
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Πεκίνο, το Γρα-
φείο Εξωτερικών Υποθέσεων του Δήμου 
Chengdu και το Μουσείο της Chengdu. Η 
έκθεση στήθηκε με ιδιαίτερη επιμέλεια 
και αρτιότητα και μάλιστα για τις ανάγκες 
της παρουσίασης τυπώθηκαν δύο κίονες 
από το τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο του 
Ερεχθείου. Τα εγκαίνια τελέστηκαν στις 27 
Σεπτεμβρίου 2020, παρουσία του Πρέσβη 
της Ελλάδας. 

Εκδοτική δραστηριότητα
Λίγο πριν την παρουσίαση της έκθεσης στο 
Μουσείο Ακρόπολης τυπώθηκε από την 
ΥΣΜΑ ο κατάλογος των φωτογραφιών. Η 
καλαίσθητη έκδοση περιλαμβάνει τις 108 
φωτογραφίες της έκθεσης, οργανωμένες ανά 
θεματική ενότητα (αυταπάρνηση, μόχθος, 
συνεργασία, μεράκι, καμάρι, συναδέλφωση), 
πρόλογο του Καθ. Μ. Κορρέ και εισαγωγικά 
κείμενα των Ε. Λεμπιδάκη, Ε. Πετροπούλου 
και Β. Ελευθερίου. Την καλλιτεχνική επι-
μέλεια του καταλόγου είχε η αρχαιολόγος Σ. 
Πούλου, ενώ την εκδοτική επιμέλεια η Ε. Πε-
τροπούλου. Ο φωτογράφος Τ. Σουβλάκης επι-
μελήθηκε το φωτογραφικό υλικό. Τη γενική 
εποπτεία του εγχειρήματος, που καθόρισε την 
αρτιότητα του τελικού αποτελέσματος, είχε η 
αρχαιολόγος Δρ Ε. Λεμπιδάκη, προϊσταμένη 

του Γραφείου Τεκμηρίωσης. Ο κατάλογος δι-
ανεμήθηκε στους παριστάμενους στα εγκαίνια 
της έκθεσης, στους εργαζόμενους και σε κάθε 
φίλο της ΥΣΜΑ που εκδήλωσε το ενδιαφέρον 
να τον παραλάβει από τα γραφεία μας.

Παρουσίαση στην ΕΡΤ
Τον Φεβρουάριο 2019 πραγματοποιήθηκαν 
στην Ακρόπολη γυρίσματα για ένα επεισόδιο 
της τηλεοπτικής εκπομπής της ΕΡΤ «Οι δρό-
μοι της ανάπτυξης».  Η εκπομπή προβάλλει 
έργα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα 
με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αφορούν σε τομείς κοινω-
νικούς, υποδομών, πολιτισμού κ.ά. Στο 
συγκεκριμένο επεισόδιο προβάλλονται τα 
έργα αποκατάστασης της Ακρόπολης μέσα 
από παρουσιάσεις των προϊσταμένων των 
τομέων, αλλά και μέσα από πλάνα που 
έχουν ληφθεί στα εργοτάξια και τα εργα-
στήρια της ΥΣΜΑ. Από πλευράς ΥΣΜΑ 
συνεντεύξεις έδωσαν η Διευθύντρια, Β. 
Ελευθερίου, η προϊσταμένη του έργου απο-
κατάστασης Παρθενώνα, Ρ. Χριστοδουλο-
πούλου, η προϊσταμένη του έργου αποκα-
τάστασης των Τειχών Δ. Μιχαλοπούλου, 
η προϊσταμένη του Τομέα Συντήρησης, Ε.  
Αγγελακοπούλου, η προϊσταμένη του Γρα-
φείου Τεκμηρίωσης, Ε. Λεμπιδάκη και η 
προϊσταμένη του Τομέα Ενημέρωσης και 
Εκπαίδευσης, Ειρ. Καϊμάρα. Η εκπομπή 
προβλήθηκε στην ΕΡΤ στις 9.6.2019 με 
τον τίτλο «Ακρόπολη: έργα συντήρησης 
και αποκατάστασης».

Συμμετοχή σε φεστιβάλ  
αρχαιολογικής ταινίας
Η ΥΣΜΑ, ανταποκρινόμενη σε σχετική 
πρόσκληση, συμμετείχε τον Ιούνιο του 
2019 στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής 
Ταινίας ΜΑΙΑ, στον Άγιο Παύλο της Βρα-
ζιλίας. Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από το 
Museu Imaginario και το SESC –έναν μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό– από 24 έως 
26.6.2019 με την υποστήριξη, μεταξύ άλ-
λων, του Προξενείου της Ελλάδας. Κατά τη 
διάρκεια του Φεστιβάλ παρουσιάστηκαν 
οκτώ παραδείγματα ιστορικών/αρχαιολογι-
κών τόπων και προβλήθηκαν επτά ταινίες. 
Την ΥΣΜΑ εκπροσώπησε  η Διευθύντρια 
Β. Ελευθερίου, η οποία έδωσε διάλεξη στις 
24.6.2019 με θέμα “Landmark of Athens 
and the world: The Acropolis, its cultural 
context and their protection”. Βασικό 
θέμα της παρουσίασής της ήταν η αποκα-

τάσταση των μνημείων της Ακρόπολης, 
αλλά έθιξε και ευρύτερα ζητήματα αρχιτε-
κτονικού και πολεοδομικού σχεδιασμού 
στο κέντρο της Αθήνας. Στο τέλος της ομι-
λίας της προβλήθηκε η ταινία παραγωγής 
ΥΣΜΑ «Η αποκατάσταση των μνημείων 
της Ακρόπολης: Στιγμιότυπα από το έργο 
(2011-2013)», με υπότιτλους στα αγγλικά. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της B. 
Ελευθερίου στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας, 
διοργανώθηκαν, με πρωτοβουλία του Γε-
νικού Προξένου της Ελλάδος, κ. Σ. Χουρ-
μουζιάδη, δύο παρουσιάσεις με θέμα τα 
έργα στην Ακρόπολη. Η πρώτη δόθηκε στις 
26.6.2019, στο Πανεπιστήμιο Αγίου Παύ-
λου (USP) και είχε θέμα “The Acropolis of 
Athens: Completed and future restoration 
projects”. Η δεύτερη, με τίτλο «Η κατασκευή 
του Παρθενώνα, όπως μας αποκαλύπτεται 
κατά τις αναστηλωτικές εργασίες», παρα-
τέθηκε στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών 
«Αρετή», στα ελληνικά, με παράλληλη 
μετάφραση στα πορτογαλικά από την κ. Ε. 
Σαζάλη. Μετά τη διάλεξη, τα μέλη της ελ-
ληνικής κοινότητας που την παρακολού-
θησαν, αφού απηύθυναν ερωτήσεις στην 
B. Ελευθερίου, εξέφρασαν ευχαριστίες για 
την ευκαιρία που είχαν να ενημερωθούν 
επισήμως για την πορεία του έργου που 
εκτελείται στην Ακρόπολη. 

Συνεργασία με το Αρχαιολογικό Πάρκο 
Ερκολάνο
Στα τέλη του 2019, μετά από πρόταση της 
Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών 
προς τη Διευθύντρια θεσπίστηκε η συνερ-
γασία της Υπηρεσίας με το Αρχαιολογικό 
Πάρκο του Ερκολάνο. Πρόκειται για έναν 
αρχαιολογικό χώρο με ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά, τόσο από άποψης αρχαιολογικών 
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καταλοίπων όσο και από άποψης διαχει-
ριστικού μοντέλου, που εφαρμόζεται τα τε-
λευταία χρόνια. Η συνεργασία επιδιώχθηκε 
διότι εκτιμήθηκε ότι το επιστημονικό προ-
σωπικό των δύο υπηρεσιών θα μπορούσε 
να ωφεληθεί από την ανταλλαγή εμπειρίας, 
κυρίως σε θέματα αντιμετώπισης φθορών 
και χρήσης της νέας τεχνολογίας. Την Πα-
ρασκευή 1.11.2019 πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση εργασίας με θέμα “The use of 
modern technology for the protection of 
monuments” στην Ιταλική Αρχαιολογική 
Σχολή Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης, ο Διευθυντής του Αρχαιολογικού 
Πάρκου, Δρ F. Sirano και η Β. Ελευθερίου 
παρουσίασαν αναλυτικά τα προβλήματα 
συντήρησης, που αντιμετωπίζουν οι δύο 
αρχαιολογικοί χώροι, αλλά και τον τρόπο 
με τον οποίο αξιοποιείται η σύγχρονη τε-
χνολογία για την αντιμετώπισή τους. Στη 
συνάντηση συμμετείχαν επίσης, από ιταλι-
κής πλευράς οι αρχιτέκτονες. P.Pesaresi και 
A. Dibenedetto, ενώ από πλευράς ΥΣΜΑ οι 
προϊστάμενοι των Τομέων  Ρ. Χριστοδουλο-
πούλου, Δ. Μιχαλοπούλου, Ε. Αγγελακο-
πούλου, Ε. Λεμπιδάκη, Ε. Σιουμπάρα και 
Ειρ. Καϊμάρα και τα μέλη του επιστημονικού 
προσωπικού Κ. Καρανάσος, Δ. Μαυρομάτη 
και Ε. Πετροπούλου. Μετά τη συνάντηση, 
τα μέλη της ιταλικής αποστολής ξεναγήθη-
καν στα έργα Ακροπόλεως, όπου είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά 
τις εργασίες. Ανάλογη ενημέρωση για τα εκ-
παιδευτικά θέματα και θέματα τεκμηρίωσης 
είχε προηγηθεί στις 30.10.2019. 

Ξεναγήσεις
Σε μια προσπάθεια ενημέρωσης για το έργο 
που επιτελείται από την ΥΣΜΑ η Β. Ελευθε-
ρίου παρέθεσε δύο ξεναγήσεις στα μέλη της 
Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως, που παρακο-

λουθούν και υποστηρίζουν έμπρακτα το έργο 
της Υπηρεσίας. Οι ξεναγήσεις στα έργα Ακρο-
πόλεως πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 
16.10.2020 και εκτιμήθηκαν ιδιαιτέρως, 
καθώς  λόγω της πανδημίας οι ευκαιρίες για 
συλλογικές δραστηριότητες ήταν ελάχιστες.

Μία εξειδικευμένη ξενάγηση στα μνημεία 
της Ακρόπολης πραγματοποιήθηκε στις 
17.6.2020 με επικεφαλής τη Διευθύντρια 
της ΥΣΜΑ  Την ξενάγηση παρακολούθησαν 
μέλη των φορέων που συμμετέχουν από ελ-
ληνικής πλευράς στο πρόγραμμα SCIENCE 
(Spaceborne SAR Interferometry as a non-
invasive tool to assess the vulnerability 
over cultural heritage sites). Κατά τη διάρ-
κεια της παρουσίας τους στον αρχαιολογικό 
χώρο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν με το επιστημονικό προσωπι-
κό της Υπηρεσίας, να ανταλλάξουν απόψεις 
για θέματα δομικής ακεραιότητας των μνη-
μείων και της κατάστασης του γεωλογικού 

υποβάθρου τους και να προσδιορίσουν ση-
μεία ενδιαφέροντος προς διερεύνηση . 

Διαλέξεις-Δημοσιεύσεις 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διαλέξεις 
και οι δημοσιεύσεις του προσωπικού της 
ΥΣΜΑ για τα έτη 2019 και 2020. Όπως 
είναι φυσικό, μεγαλύτερη δραστηριότητα 
παρατηρήθηκε κατά το 2019, καθώς το επό-
μενο έτος επέβαλε ιδιαίτερες συνθήκες και 
περιορισμούς, στις οποίες όμως το προσω-
πικό της ΥΣΜΑ ανταποκρίθηκε με ευελιξία.  

Η Διευθύντρια της ΥΣΜΑ, Β. Ελευθερίου, 
εκτός από τις δράσεις που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, συμμετείχε στο σεμινάριο του 
μεταπτυχιακού προγράμματος «Αρχιτεκτο-
νική και Μουσειογραφία» της Accademia 
Adrianea di Αrchittetura e Αrcheologia 
που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 11.2.2019. 
Η διάλεξή που παρέδωσε είχε θέμα “The 
restoration of the Acropolis monuments 
and the documentation of the project”. 
Στο ίδιο σεμινάριο συμμετείχε και ο αρχι-
τέκτων Δρ Κ. Καρανάσος με διάλεξη σχετι-
κά με τις επεμβάσεις των τελευταίων ετών 
στα Προπύλαια. Τον επόμενο μήνα, η B. 
Ελευθερίου συμμετείχε στην ημερίδα της 
Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας «Ηώς» με 
θέμα «Η προστασία της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς μπροστά στην ψηφιακή πρόκληση: 
τομείς παρέμβασης και διάδρασης», που 
πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Ακρό-
πολης, στις 30.3.2019. Η ανακοίνωσή της 
είχε τίτλο «Σύγχρονες μέθοδοι γεωμετρικής 
τεκμηρίωσης στα έργα αποκατάστασης των 

Η Β. Ελευθερίου με τους διοργανωτές και τους ομιλητές του ΜΑΙΑ 2019, στον Άγιο Παύλο  
Βραζιλίας. Στα αριστερά της ο S. Cordeiro, βασικός διοργανωτής του Φεστιβάλ.

μνημείων της Ακρόπολης» και απέσπασε 
πολύ θετικά σχόλια. Τον Μάιο του ίδιου 
έτους (11.5.2019), αποδεχόμενη πρόσκλη-
ση της Ένωσης “Arhitectur. Restaurare. 
Arheologie (ARA)” έλαβε μέρος στο ετήσιο 
(20o) Συμπόσιο, που διοργανώθηκε στο 
Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Ο τίτλος της 
ανακοίνωσής της, ήταν “The restoration of 
classical antiquity monuments in Greece 
during the last twenty years.” 

Στο πλαίσιο της  εδραιωμένης πλέον συ-
νεργασίας της ΥΣΜΑ με το Πολυτεχνείο του 
Μπάρι, μέλη της Υπηρεσίας συμμετείχαν 
στο σεμινάριο αναστήλωσης της Scuola di 
Specializzazione in Beni Architettonici 
e del Paesaggio που πραγματοποιήθηκε 
στις 14-16.5.2019, στο Μπάρι της Ιταλί-
ας. Το μάθημα που παρέδωσε η κ. Ελευθε-
ρίου είχε θέμα “Restoration of the ancient 
monuments of Greece. General and specific 
issues: the case of Lindos”. Στο ίδιο σεμινά-
ριο συμμετείχε και ο Κ. Καρανάσος, τα μαθή-
ματα του οποίου αφορούσαν στις επεμβά-
σεις των τελευταίων ετών στα Προπύλαια. 
Αντίστοιχα, το σεμινάριο αναστήλωσης για 
το έτος 2020 διοργανώθηκε διαδικτυακά 
από τις 7 έως 9.10.2020. Η Β. Ελευθερίου 
συμμετείχε με δύο ομιλίες «Οι σύγχρονες 
αναστηλώσεις στην Ακρόπολη των Αθη-
νών» και «Η αναστήλωση στην Ακρόπολη 
της Λίνδου» (στα αγγλικά), ενώ ο Κ. Καρα-
νάσος συμμετείχε με διάλεξη σχετικά με 
την αναστήλωση των Προπυλαίων και του 
βορείου τοίχου του Παρθενώνα. 

Τέλος, η Β. Ελευθερίου, από κοινού με 
τις Ε. Λεμπιδάκη και Ειρ. Καϊμάρα συνέ-
βαλαν στον τόμο “Material Cultures in 
Public Engagement. Re-inventing Public 
Archaeology within Museum collection” 
(2020) με άρθρο τους με τίτλο “Forty 
years in engaging the public with the 
restoration of the Acropolis of Athens”.

Ο Κ. Καρανάσος συμμετείχε επίσης στο 5ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων που 
οργάνωσε η ΕΤΕΠΑΜ (10-12.1.2019). 
Η ανακοίνωσή του είχε θέμα «Το αρχαίο 
μνημείο μετά την αποκατάσταση. Ελάχι-
στες ή δραστικές μεταβολές της γνωστής του 
εικόνας ως αποτέλεσμα της επέμβασης: η 
περίπτωση των Προπυλαίων της Αθηναϊκής 
Ακρόπολης». Η αρχιτέκτων Δρ Ε. Λαμπρινού 
συμμετείχε στο ίδιο συνέδριο με ανακοίνω-

ση με θέμα «Νικόλαος Μπαλάνος, ο πρώτος 
μοντερνιστής αναστηλωτής». Και οι δύο ανα-
κοινώσεις δημοσιεύονται στα πρακτικά του 
συνεδρίου. 

Στη διάρκεια του 2020 ο Κ.Καρανάσος πα-
ρέδωσε τρία ακόμη διαδικτυακά μαθήμα-
τα/διαλέξεις με θέμα είτε την αναστήλωση 
των Προπυλαίων είτε την αναστήλωση του 
βορείου τοίχου του σηκού του Παρθενώνα. 
Πιο συγκεκριμένα, στις 22.5.2020 παρέ-
δωσε μάθημα σε φοιτητές του Τμήματος 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων κι Έργων Τέ-
χνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
στις 27.5.2020 έδωσε διάλεξη στο πλαίσιο 
του 18ου Premio Piranesi της Accademia 
Adrianea de Architettura e Archeologia 
και στις 30.9.2020 παρέδωσε μάθημα σε 
φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Πα-
νεπιστημίου Chieti-Pescara.

Η αρχιτέκτων Β. Μανιδάκη συμμετείχε το 
2019 στο συνέδριο “From Kallias to Kritias: 
Athens in the second half of the 5th century 
B.C.” που έλαβε χώρα στην Αμερικανική Σχο-
λή Κλασικών  Σπουδών στην Αθήνα, από 
τις 6 έως τις 8.6.2019. Η ανακοίνωσή είχε 
θέμα “News from the Parthenon cella: the 
question of an inner frieze”. 

Η προϊσταμένη του Γραφείου απογραφής, 
τεκμηρίωσης και ταξινόμησης διάσπαρτων 
αρχιτεκτονικών μελών, Δρ Ε. Σιουμπάρα 
παρουσίασε εντός του 2019 τρεις δημοσι-
εύσεις και δύο ανακοινώσεις. Η εργασία της 
με τίτλο “Constructing monumentality at 
the Athenian Acropolis in the 6th c. B.C.” 

που είχε παρουσιασθεί σε συνέδριο με τίτλο 
“Rethinking Athens. The polis before the 
Persian Wars” (Μόναχο, 23-24 Φεβρου-
αρίου 2017) δημοσιεύτηκε στα πρακτικά 
του συνεδρίου.  Επίσης, από κοινού με τον 
αρχαιολόγο Ν. Παπαζαρκάδα δημοσίευ-
σαν το άρθρο «Η στήλη της Χαλκοθήκης: 
νέο θραύσμα της IG II2 120+1465» στο 
περιοδικό HOROS. Τέλος, το 2019 δημο-
σιεύτηκαν τα πρακτικά του συνεδρίου με 
τίτλο “From Hippias to Kallias. Greek art 
in Athens and beyond 527-449 BC” (Αθή-
να, 19-20 Μαΐου 2017), στα οποία περιέχε-
ται η ανακοίνωσή της με τίτλο “Managing 
the debris. Spoliation of architecture 
and dedication on the Acropolis after the 
Persian destruction”. Την έκδοση των πρα-
κτικών επιμελήθηκε η ίδια από κοινού με 
την Καθ. Ο. Παλαγγιά. Από τις ανακοινώσεις 
που παρουσίασε η Ε. Σιουμπάρα, η πρώτη 
είχε τίτλο The area of Chalkotheke on the 
Athenian Acropolis during the second 
half of 5th c. BCE” και παρουσιάστηκε στο 
Διεθνές συνέδριο με τίτλο “From Kallias to 
Kritias: Athens in the second half of the 
5th c. B.C”, ενώ η δεύτερη είχε τίτλο Die 
Chalkothek auf der Athener Akropolis 
und die steinernen “Jahresbilanzen” der 
attischen Demokratie” και παρουσιάστηκε 
στις 9.12.2019, στο Institut fur Klassische 
Archaeologie του Πανεπιστημίου Goethe.

Εύη Πετροπούλου
Αρχαιολόγος
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Η Β. Ελευθερίου ξεναγεί μέλη των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SCIENCE Ξενάγηση των στελεχών του Αρχαιολογικού Πάρκου Ερκολάνο στα έργα Ακροπόλεως. Από αριστερά:  
Α. Dibenedetto, F. Sirano, Κ. Καρανάσος, P.Pesaresi, Ρ. Χριστοδουλοπούλου και Β. Ελευθερίου
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