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5η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΑΕΩΣ

Αθήνα, 4-6 Οκτωβρίου 2002

Νέο Κτήριο Διοικήσεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
Αμφιθέατρο Υπουργείου Πολιτισμού



Επιμέλεια έκδοσης: Φανή Μαλλούχου-Tufano

Φωτογραφία εξωφύλλου: Σωκράτης Μαυρομμάτης

Σχεδιασμός, Εκτύπωση-Παραγωγή: ERGO m&p Γοαφικές Τέχνες ΕΠΕ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΟΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΟΣ

5η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΑΕΩΣ

Αθήνα, 4-6 Οκτωβρίου 2002

Νέο Κτήριο Διοικήσεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
Αμφιθέατρο Υπουργείου Πολιτισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Η 5η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως 
συγχρημαδοτείται από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την ευγενική χορηγία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος



5η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπάλεως
Αθήνα, 4-6 Οκτωβρίου 2002

Οργανωτική Επιτροπή

Χ.Μπουρας Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ)

Μ.Ιωαννίδου Πολιτικός μηχανικός, Διευθύντρια της Υπηρεσίας 
Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ)

Μ.Κορρες Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος της ΕΣΜΑ

Φ.Μαλλουχου-Τ ufano Δρ. Αρχαιολόγος, Προϊστάμενη Τμήματος Τεκμηρίωσης, 
ΥΣΜΑ

Κ.Χατζηασλάνη Αρχιτέκτων-Αρχαιολόγος, Προϊστάμενη Τμήματος 
Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης, ΥΣΜΑ

Ε.Παπακωνσταντίνου-Ζιώτη Χημικός μηχανικός, Προϊσταμένη Τμήματος Συντήρησης, 
ΥΣΜΑ

Οργανωτική Γραμματέας
Χ.Παπανικολάου Διοικητικός, ΥΣΜΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως

Πρόεδρος:
Χ.Μπουρας Δρ. Αρχιτεκτων, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου

Αντιπρόεδρος:
Π.Θέμελης Δρ. Αρχαιολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Μέλη:
Ν. Βαλάκου Αρχαιολόγος, Προϊστάμενη Διευθύνσεως Προϊστορικών 

και Κλασικών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού

Δ. Ζιρώ Δρ. Αρχιτεκτων, Προϊστάμενος Διευθύνσεως 
Αναστηλώσεως Αρχαίων Μνημείων Υπουργείου
Πολιτισμού

Μ. Κορρες Δρ. Αρχιτεκτων, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Β. Ααμπρινουδάκης Δρ. Αρχαιολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Α. Μάντης Δρ. Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος Δ' Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού

Ν. Μίνως Συντηρητής Αρχαιοτήτων, Προϊστάμενος Διευθύνσεως 
Συντηρήσεως Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού

Θ. Σκουλικίδης Δρ. Χημικός Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Κ. Συρμακεζης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου

Ε. Τουλούπα Δρ. Αρχαιολόγος, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων

Α. Χωρεμη-Σπετσιέρη Δρ. Αρχαιολόγος, Προϊστάμενη Α' Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Γενική ενημέρωση για τα έργα
Πρόεδρος: Ομοτ. Καθ. X. Μπούρας

8.30 Εγγραφή στο συνέδριο
9.00-10.40 Εναρκτήριες Ομιλίες
9.00 Μ. Ιωαννίδου, Διευθύντρια της ΥΣΜΑ
9.20 Δρ. Α. Χωρέμη-Σπετσιέρη, Έφορος Ακροπόλεως
9.50 Ομοτ. Καθ. X. Μποόρας, Πρόεδρος της ΕΣΜΑ
10.10 Καθ. Ευ. Βενιζέλος, Υπουργός Πολιτισμού
10.40 Διάλειμμα
11.15-14.00 Επίσκεψη στα εργοτάξια των μνημείων Ακροπόλεως

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Θέματα συντηρήσεως της επιφανείας των μνημείων γενικά - 
Δυτική Ζωφόρος του Παρθενώνος ειδικότερα

Πρόεδροι: Δρ. Α. Χωρέμη-Σπετσιέρη - Καθ. L. Lazzarini

17.00 Θ. Σκουλικίδης, Μέθοδοι συντηρήσεως του πεντελικού μαρμάρου
17.30 Δ. Δαμιανός - Κ. Μτταμπανίκα - Α. Πάνου ■ Α. Τσιμερέκη ■ Γ. Φραντζή, Γενική επισκόπηση των επεμβά

σεων συντηρήσεως στα μνημεία και τα γλυπτά της Ακρόπολης
17.50 Ε. Παπακωνσταντίνου - Κ. Φραντζικινάκη, Αξιολόγηση των μεθόδων καθαρισμού για τη δυτική ζωφόρο

του Παρθενώνος
18.20 Π. Πουλή, Β. Ζαφειρόπουλος, Κ. Φωτάκης, Συνδυαστική δράση υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβο

λίας λέιζερ για τον καθαρισμό γλυπτών επιφανειών: προκαταρκτικές δοκιμές για τη δυτική ζωφόρο του 
Παρθενώνος

18.40 Χρ. Βλασοπουλου, Η συντήρηση της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνος: αρχαιολογική θεώρηση
20.30 Εγκαινίαση, από τη Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟ Δρα Λ. Μενδώνη της εκθέσεως «Τα έργα στην Αθηναϊκή 

Ακρόπολη, 1975-2002. Φωτογραφίες του Σ. Μαυρομμάτη» στο Μουσείο Μπενάκη. Δεξίωση
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

9.00 
9.30 
9.45

10.00 
10.15

10.30 
11.00
11.30

11.45
12.15
12.30
12.45
13.45
14.15

16.30
17.00

17.30

17.45
18.00
18.30
18.45
19.00 
20.15
21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόσφατες έρευνες και επεμβάσεις στον Παρθενώνα
Πρόεδροι: Μ. Ιωαννίδου - Καθ. Κ. Συρμακέζης

Ν. Τογανίδης, Το τρέχον πρόγραμμα αποκαταστάσεως του Παρθενώνος 
Π. Κουφόπουλος, Το πρόγραμμα αποκαταστάσεως του οπισθονάου
Ρ. Χριστοδουλοποόλου, Το δυτικό αε'τωμα του Παρθενώνος σε σχέση με το πρόγραμμα αποκαταστάσε
ως του οπισθονάου
Ε. Τουμπακάρη, Δομική αποκατάσταση των μελών του οπισθονάου
Α. Μιλτιάδου - Ε. Παπακωνσταντίνου - Κ. Ζάμπας - Α. Πάνου - Κ. Φραντζικινάκη, Δομική αποκατάστα
ση των σπονδύλων των κιόνων του οπισθονάου του Παρθενώνος με υδραυλικά ενέματα υψηλής διεισδυ
τικότητας: έρευνα, σχεδιασμός και εφαρμογή 
Διάλειμμα
Κ. Ζάμπας, Πρόταση αποκαταστάσεως της βόρειας όψης του Παρθενώνος
Λ. Λαμπρινοό, Ο θριγκός της βόρειας όψης του Παρθενώνος: ταύτιση μελών και ανατοποθέτηση επιστυ
λίων και κιονοκράνων
Κ. Παράσχη - Ν. Τογανίδης, Πρόταση αναδιατάξεως των λιθοπλίνθων του νοτίου τοίχου του Παρθενώνος 
Ν. Τογανίδης - Κλ. Ματάλα, Πρόταση αναδιατάξεως των λιθοπλίνθων του βορείου τοίχου του Παρθενώνος 
Μ. Μεντζίνη, Συγκόλληση επιστυλίων και σπονδύλων του Παρθενώνος με οπλισμό τιτανίου: νέα προσέγγιση 
Ερωτήσεις-σχόλια 
Διάλειμμα
Προβολή της ταινίας «Τα Έργα στην Αθηναϊκή Ακρόπολη: οι Ανθρωποι και τα Μνημεία» (στα αγγλικά)

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόσφατες έρευνες και επεμβάσεις στα Προπόλαια. 
Ηλεκτρομηχανολογικός εργοταξιακός εξοπλισμός επεμβάσεων

Πρόεδροι: Καθ. Π. Θέμελης - Β. Χανδακάς 

Τ. Τανουλας, Το τρέχον πρόγραμμα αποκαταστάσεως των Προπυλαίων
Μ. Ιωαννίδου - Τ. Τανουλας, Πρόταση αποκαταστάσεως της ανωδομής του κεντρικού κτιρίου των 
Προπυλαίων
Κ. Καρανάσος, Αποκατάσταση λίθων της ανωδομής στον νότιο τοίχο της δυτικής αίθουσας των 
Προπυλαίων
Τ. Τανουλας, Πρόσφατες ταυτίσεις αρχιτεκτονικών μελών των Προπυλαίων 
Διάλειμμα
Μ. Ιωαννίδου - Β. Πασχαλίδης: Συγκόλληση δοκών Προπυλαίων με οπλισμό τιτανίου: νέα προσέγγιση 
Σπ. Οικονομόπουλος, Ειδικές απαιτήσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα έργα Ακροπόλεως 
Ερωτήσεις-σχόλια
Προβολή της ταινίας «Το Ερέχθειο και ο Χρόνος» (στα αγγλικά)
Δεξίωση στην Αίθουσα Συνεστιάσεων του Νέου Κτηρίου της Διοικήσεως της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόσφατες έρευνες και επεμβάσεις 
στον Ναό της Αθήνας Νίκης ■ 

Επιμέρους δραστηριότητες τομέων 
και αρχαιολογικά θέματα

Πρόεδροι: Δρ. Ε. Τουλούπα - Καθ. W. Hoepfner

9.00 Δ. Μιχαλοπούλου, Το πρόγραμμα αποκα- 
ταστάσεως του ναού της Αθηνάς Νίκης

9.15 Δ. Ζιρώ - Κ Μαμαλοόγκας, Νε'α συμπερά
σματα σχετικά με τις διαστάσεις του ναού 
της Αθηνάς Νίκης

9.30 Δ. Ζιρώ, Νε'ες παρατηρήσεις στην οικοδομι
κή σύνθεση της ζωφόρου του ναού της 
Αθηνάς Νίκης και του αρχαίου πώρινου 
ναΐσκου

9.45 Φ. Μαλλουχου - Γ. Αλεξόπουλος - Ε.
Λεμπιδάκη, Η ηλεκτρονική διαχείριση της 
τεκμηρίωσης των αναστηλωτικών ε'ργων 
Ακροπόλεως στα εργοτάξια των μνημείων

10.00 Β. Μανιδάκη, Προτάσεις για την αποκατά
σταση του Πανδροσείου και του 
Αρρηφορίου.

10.15 K. Κίσσας, Η διαχείριση των διασπάρτων 
αρχαίων μελών στον Βράχο της Ακρόπολης

10.30 Διάλειμμα
11.00 Κ. Χατζηασλάνη, Το ε'ργο του Τμήματος 

Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της 
Ακρόπολης

11.20 Α. Χωρέμη-Σπετσιέρη, 1995-2002: Αρχαιο
λογική έρευνα για την Ακρόπολη

12.00 Μ. Κορρές, Αποκατάσταση και τελική δια
μόρφωση των εδαφών της Ακρόπολης

12.30 Ερωτήσεις-σχόλια

Πρόγραμμα ειδικής συνεδριάσεως για 
π] συντήρηση των επιφανειών των μνημείων 

(Αμφιθέατρο Υπουργείου Πολιτισμού)

Πρόεδροι: Ορ. Καθ. Θ. Σκουλικίδης - Prof. Μ. Laurenzi-Tabasso

9.00

9.15

9.30

9.45

10.00

10.30 
11.00

11.30

12.30-13.30

Δ. Δαμιανός - X. Λασκαρίδης - Γ. Μαράκης - 
Μ. Νάκα - Ε. Τζουμουσλή, Κατάσταση 
διατηρήσεως των αρχιτεκτονικών μελών 
του Παρθενώνα: πρόναος, οπισθόναος, 
Β.όψη
Ε. Γεωργίου - Φ. Κατέβας - Κ. Μπαμπανίκα - 
Σ. Παπιδά - Ε. Φραγκιαδάκη, Επεμβάσεις 
συντηρήσεως στα Προπύλαια 
Μ. Λουκμά - Α. Τσιμερέκη - Α. Χατζηπατπτά,
Ναός Αθηνάς Νίκης: κατάσταση διατηρήσε- 
ως αρχιτεκτονικών μελών
Δ. Γαρμπής - Α. Μαριδάκη - Γ. Φραντζή,
Το πρόγραμμα συντηρήσεως του Ερεχθείου 
Α. Πάνου - Κ. Φραντζικινάκη, Δομική απο
κατάσταση και επεμβάσεις συντηρήσεως 
στη δυτική ζωφόρο του Παρθενώνος 
Διάλειμμα
Β. Ζαφειρόπουλος - Π. Πουλή - Κ. 
Φωτάκης, Συνδυαστική δράση υπέρυθρης 
και υπεριώδους ακτινοβολίας laser για τον 
καθαρισμό γλυπτών επιφανειών: 
μηχανισμός αποδόμησης 
Συζήτηση ειδικών θεμάτων: (α) υλικό 
προστασίας επιφανείας μνημείων,
(β) προβλήματα βιοδιαβρώσεως,
(γ) συντήρηση και προστασία πωρολίθων. 
Γενική συζήτηση - Συμπεράσματα.

14.00-15.00 Γεύμα στην Αίθουσα Συνεστιάσεων του Νέου Κτηρίου της Διοικήσεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συζήτηση, παρεμβάσεις των προσκεκλημένων, σύνοψη και 
συμπεράσματα ανά επιμέρους τομείς

Πρόεδροι: Καθ. Β. Λαρπρινουδάκης - Dr. Η. Kienast

15.00 Έναρξη
17.30-18.00 Διάλειμμα
20.00   Λήξη
20.00 Προβολή των ταινιών (στα ελληνικά) «Το Ερέχθειο και ο Χρόνος» και «Τα Έργα στην Αθηναϊκή

Ακρόπολη: οι Ανθρωποι και τα Μνημεία»
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ*

Περιγράφονται, ερμηνεύονται και κριτικάρονται οι παρενέργειες από τις μεθόδους και τα υλικά που χρησι
μοποιούνται για τη δομική συντήρηση και τη συντήρηση της επιφάνειας των μνημείων και των ιστορικών 
κατασκευών. Έτσι αποκαλύπτονται οι μη καταστροφικές μέθοδοι και υλικά. Η κατηγορία των καταστροφι
κών μεθόδων και υλικών αποκαλύφθηκε από τη βιβλιογραφία, και από θερμοδυναμική και κινητική εποπτεία, 
από εργαστηριακές μετρήσεις και από επιτόπιες παρατηρήσεις του γράφοντος σε διάφορες ιστορικές κατα
σκευές σε διάφορες χώρες.

Ακολουθούν οι καταστροφικές μέθοδοι· οι μη καταστροφικές μέθοδοι επιλέχτηκαν για την συντήρηση του 
Πεντελικού μαρμάρου στα μνημεία της Ακρόπολης. Έτσι:

α. Καθαρισμός της επιφάνειας

1. Καθαρισμός
ί. Δεν συνιστώνται: η χρήση εργαλείων, ή ξηρή και υγρή ψηγματοβολή, υπέρηχοι, νερό υψηλής ή χαμη

λής πίεσης, ψεκασμός με νερό ή υδρατμούς, ιονεναλλακτικές ρητίνες, όξινα ή αλκαλικά διαλύματα, δια
λύματα όξινου ανθρακικού ή ανθρακικού αμμωνίου, E.D.T.A., βιολογικό επίστρωμα.

ii. Συνιστώνται μόνο: μικροψηγματοβολή, ροφητικές πάστες, Laser (Excimer UV) και αναστροφή του 
γύψου (μέθοδος επινοημένη από τον γράφοντα).

2. Στερέωση
ί. Δεν συνιστώνται: Ba(OEH)2 φθόριο - και φθοριοπυριτικές ενώσεις, κόλλα Meyer, υδρύαλος, υδραυλική 

άσβεστος, πολυμερή.
ii. Συνιστώνται μόνο: αναστροφή του γύψου, ενισχυμένη άσβεστος (μέθοδος επινοημένη από τον γρά

φοντα).

3. Προστασία
ί. Δεν συνιστώνται όλα τα υλικά του α.2.ί.
ii. Συνιστώνται μόνο αντιστρεπτά πολυμερή με η - ημιαγωγούς (μέθοδος επινοημένη από τον γράφοντα).

β. Δομική Συντήρηση

1. Μέταλλα
ί. Δεν συνιστώνται: ανοξείδωτος χάλυβας (όταν υπάρχουν στην ατμόσφαιρα χλωριόντα), μπρούντζος 

και ορείχαλκος.
ii. Συνιστώνται: τιτάνιο (πρόταση του γράφοντος) και ανοξείδωτος χάλυβας χωρίς χλωριόντα στην ατμό

σφαιρα (δεν ισχύει για την περίπτωση της Ακρόπολης).

2. Στερέωση
ί. Δεν συνιστώνται: τα υλικά του α,2, L
ii. Συνιστώνται: λευκό τσιμέντο με χαλαζιακή άμμο και περιορισμένη ποσότητα θειικών (για το Πεντελικό 

μάρμαρο που έχει πολύ μικρό πορώδες), η μέθοδος της ενισχυμένης άσβεστου, τσιμέντο με ενισχυμέ- 
νη άσβεστο.

Είναι προφανές ότι η επιλογή μεταξύ των μη καταστροφικών μεθόδων και υλικών και οι συνθήκες της εφαρ
μογής τους εξαρτώνται από το είδος των υλικών κατασκευής. Έτσι είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την ταυ
τότητά τους, την τωρινή κατάστασή τους και τις ιδιότητές τους, και να πραγματοποιούμε τις επιταχυνόμε
νες εργαστηριακές δοκιμές της αποτελεσματικότητάς των μεθόδων.

Θ. Σκουλικι'δης
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Μέλος της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ.)

* Περίληψη του τόμου Θ.Σκουλικίδης, Μέθοδοι Συντήρησης του Πεντελικού Μαρμάρου, Αθήνα 2002
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΚΑΙ ΓΑΥΠΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΑΗΣ

Το έργο της συντήρησης της επιφάνειας των μνημείων, όπως και των γλυπτών που ανήκουν σ' αυτά, ξεκί
νησε το 1986 και εποπτεύεται από την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ). Οι επεμβά
σεις, που συμβαδίζουν με το αναστηλωτικό πρόγραμμα, διακρίνονται σε σωστικές και συστηματικές και περι
λαμβάνουν όλο το φάσμα των εργασιών συντήρησης επιφάνειας (στερέωση επιφάνειας, αφαίρεση παλαιών 
κονιαμάτων και συνδέσμων, συγκολλήσεις θραυσμάτων, πληρώσεις μικρορωγμών και κενών).

Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται η τρέχουσα πρακτική που ακολουθείται, τα υλικά και οι μέθοδοι που χρη
σιμοποιούνται, καθώς και οι τρόποι καταγραφής και τεκμηρίωσης των επεμβάσεων (χαρτογραφήσεις, φωτο
γραφίες, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση). Παράλληλα γίνεται σύντομη αναφορά στην κατάσταση διατήρησης των 
αρχιτεκτονικών μελών. Τέλος οι εργασίες πραγματοποιούνται από μία μεγάλη ομάδα διαφόρων ειδικοτήτων 
(συντηρητές, τεχνικούς συντήρησης, μαρμαροτεχνίτες) και εξελίσσονται με τη συμβολή και άλλων κλάδων 
(χημικών μηχανικών, πολιτικών μηχανικών, βιολόγων κ.ά) μέσω ερευνητικών προγραμμάτων.

Δ. Δαμιανός, Κ. Μπαμπανίκα, Α. Πάνου, Α. Τσιμερέκη, Γ. Φραντζή
Συντηρητές Αρχαιοτήτων, ΥΣΜΑ
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ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΖΠΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΠΝΟΣ*

Εισαγωγή
Οι λίθοι της Δυτικής Ζωφόρου του Παρθενώνα μετά την απομάκρυνσή τους από το μνημείο, το 1992/1993, 
ε'χουν μεταφερθεί για συντήρηση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Μουσείο Ακροπόλεως και ήδη ολοκλη
ρώνεται η δομική τους αποκατάσταση.

Το επόμενο στάδιο των επεμβάσεων είναι ο καθαρισμός της επιφάνειας. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζο
νται τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος, με αντικείμενο την εξεύρεση της καταλληλότερης 
μεθόδου για τον καθαρισμό της γλυπτής επιφάνειας από τις επικαθίσεις αιθάλης και τη μαύρη κρούστα. 
Αναλυτικά παρουσιάζεται η κατάσταση διατήρησης των λίθων της Δυτικής Ζωφόρου, αναπτύσσονται τα 
δεδομένα για τη σύσταση του υποστρώματος και της κρούστας, διατυπώνονται οι απαιτήσεις για τη μέθο
δο, που θα χρησιμοποιηθεί, οι απαιτήσεις για τον έλεγχο της διαδικασίας και του αποτελέσματος, οι προ
βληματισμοί για το βάθος του καθαρισμού και τέλος η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου.

Κατάσταση διατήρησης των λίθων της δυτικής ζωφόρου
Τα αίτια φθοράς των λίθων της Δυτικής Ζωφόρου οφείλονται κυρίως σε μηχανικές, χημικές και φυσικοχημι
κές δράσεις. Παρατηρούνται κυρίως ρήγματα, ρωγμές, αποφλοιώσεις, απομείωση της αρχικής επιφάνειας 
των έγχρωμων επιφανειακών στρωμάτων, απώλεια μάζας, γυψοποίηση, επικαθίσεις αιθάλης και αιωρουμέ
νων σωματιδίων και μαύρη κρούστα. Στη διάβρωση της επιφάνειας συνέβαλαν και οι προηγούμενες επεμβά
σεις συντήρησης.

Το 33% της γλυπτής επιφάνειας των λίθων της Δυτικής Ζωφόρου καλύπτεται από τα έγχρωμα επιφανειακά 
στρώματα, που είναι α) το καστανέρυθρο στρώμα πάχους, που έχει καθιερωθεί να ονομάζεται «επιδερμίδα», 
έχει πολύ καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου και εισχωρεί και ανάμεσα στους κρυστάλλους. Στις 
περιοχές, που σώζεται το στρώμα αυτό, η αρχαία επιφάνεια του μαρμάρου διατηρείται σε πολύ καλή κατά
σταση και διακρίνονται πολλές λεπτομέρειες, όπως τα ίχνη των λιθοξοϊκών εργαλείων. Επομένως το στρώμα 
αυτό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί κατά τον καθαρισμό. Τα κύρια συστατικά 
του στρώματος αυτού είναι το οξαλικό ασβέστιο, το φωσφορικό ασβέστιο, τα οξείδια σιδήρου, η γύψος και 
το νιτρικό κάλιο και β) το εξωτερικό υπόλευκο στρώμα, το οποίο βρίσκεται πάνω από την «επιδερμίδα», είναι 
πιθανότατα ανθρωπογενούς προέλευσης και έχει καθιερωθεί να ονομάζεται «επίστρωμα». Στο στρώμα αυτό 
ανιχνεύονται ανθρακικό ασβέστιο, γύψος, φωσφορικό ασβέστιο και υψηλό ποσοστό πυριτικών.

Η επιφάνεια των λίθων της Δυτικής Ζωφόρου καλύπτεται από επικαθίσεις ρύπων και στις επιφάνειες, που 
δεν έρχονται σε επαφή με το νερό της βροχής, το μάρμαρο μετατρέπεται σε γύψο. Το στρώμα της γύψου, 
που σχηματίζεται, παραμένει στην επιφάνεια και μέχρις ενός ορισμένου πάχους διατηρεί το ανάγλυφό της.

Με κριτήριο το πάχος και τη σύνθεση των επικαθίσεων στην επιφάνεια των λίθων της Δυτικής Ζωφόρου δια- 
κρίνονται: α)Το στρώμα των επικαθίσεων αιθάλης (χαλαρές επικαθίσεις) β) Η ομοιόμορφη συμπαγής κρούστα 
με καλή πρόσφυση στην επιφάνεια και γ) Η κρούστα με ανακρυσταλλώσεις.

Γενικε'ς αρχές του καθαρισμού
Ο καθαρισμός της Δυτικής Ζωφόρου έχει ως στόχο την ανάδειξη της αισθητικής της αξίας με την αποκάλυ
ψη της αρχικής επιφάνειας και των λεπτομερειών της, ιχνών λιθοξοϊκών εργαλείων, χρωστικών, χαραγμάτων 
και εγχρώμων επιφανειακών στρωμάτων. Οι γενικές αρχές, που πρέπει να διέπουν τις μεθόδους καθαρισμού, 
είναι:

• Η ταχύτητα καθαρισμού πρέπει να είναι ελεγχόμενη, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης διακοπής.

• Ο καθαρισμός θα πρέπει να μην αλλοιώνει καθ' οποιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα της επιφάνειας του 
υποστρώματος και να επιτρέπει την διατήρηση της φυσικής πάτινας και του στρώματος της γύψου, που 
μιμείται το ανάγλυφο της επιφάνειας.

• Κατά τον καθαρισμό δεν πρέπει να παράγονται παραπροϊόντα.

• Ο καθαρισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

* Περίληψη Α' μέρους του τόμου Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνας, τόμος 7, Αθήνα 2002
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Περιγραφή των μεθόδων καθαρισμού
Μετά την αξιολόγηση όλων των ττροσφερόμενων μεθόδων καθαρισμού, από τον καθηγητή κ. Θ. Σκουλικίδη, 
οι μέθοδοι, που εγκρι'θηκαν από την ΕΣΜΑ για να μελετηθούν είναι η μικροψηγματοβολή, η αναστροφή της 
γύψου, τα επιθέματα διαλύματος κεκορεσμένου σε ανθρακικό ασβέστιο και η μέθοδος λέιζερ.

Στην μικροψηγματοβολή τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τις δοκιμές καθαρισμού ήταν το οξείδιο του 
αλουμινίου και τα υαλοσφαιρίδια.

Στα επιθέματα προσροφητικών αργίλων σε κεκορεσμένο διάλυμα ανθρακικού ασβεστίου ως προσροφητικές ουσίες 
για τη δημιουργία της πάστας χρησιμοποιήθηκαν ο μπεντονίτης, ο σεπιόλιθος, ο τάλκης και ουδέτερο χαρτί.

Στην αναστροφή της γύψου χρησιμοποιήθηκε διάλυμα ανθρακικού καλίου κεκορεσμένο σε ανθρακικό ασβέστιο.

Οι δοκιμές καθαρισμού με λέιζερ πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
- Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ με σύστημα, που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο ΙΤΕ-ΙΗΔΑ 
ειδικά για τις απαιτήσεις των εφαρμογών στην Ακρόπολη. Το σύστημα αυτό, εκτός άλλων, επιτρέπει και την 
ταυτόχρονη εφαρμογή των μηκών κύματος υπερύθρου και υπεριώδους.

Πειραματικό μέρος
Η μεθοδολογία, που εφαρμόστηκε για την αξιολόγηση των τεσσάρων μεθόδων καθαρισμού, βασίστηκε στη 
σταδιακή προσέγγιση στις πραγματικές συνθήκες της Δυτικής Ζωφόρου. Οι δοκιμές καθαρισμού άρχισαν διε
ρευνητικά με όλες τις μεθόδους σε νεώτερο μάρμαρο, που προσφέρεται για ελέγχους με καταστροφικές μεθό
δους και συνεχίστηκαν σε γλυπτά και σε αρχιτεκτονικά μέλη των μνημείων.

Η τεκμηρίωση των εργασιών και ο έλεγχος του αποτελέσματος των καθαρισμών έγιναν με μικροσκοπική 
παρατήρηση στο στερεομικροσκόπιο, με φωτογράφηση και χαρτογράφηση της επιφάνειας πριν και μετά τον 
καθαρισμό, με εξέταση στιλπνών τομών από το ΙΓΜΕ στο πολωτικό μικροσκόπιο, με περιθλασιμετρία ακτί- 
νων X (XRD), και με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης SEM-EDX. Οι μετρήσεις των χρωματικών μεταβο
λών της επιφάνειας έγιναν με χρωματόμετρο. Δοκιμές τεχνητής γήρανσης έγιναν με έκθεση σε θάλαμο αλα
τονέφωσης κατά ASTM Β11 7 και έκθεση σε θάλαμο UV.

Η περιγραφή και η αξιολόγηση των δοκιμών του καθαρισμού στην παρούσα μελέτη, γίνεται κατά μέθοδο και 
με βασικό κριτήριο την μορφή της κρούστας και την ύπαρξη ή μη εγχρώμων επιφανειακών στρωμάτων. 
Ανάλογα με τη μορφή της κρούστας και το είδος του υποστρώματος διακρίνονται στην γλυπτή επιφάνεια της 
Δυτικής Ζωφόρου οι παρακάτω περιπτώσεις:

1.Επιφάνεια μαρμάρου με επικαθίσεις αιθάλης (χαλαρές επικαθίσεις)

2.2.Έγχρωμα επιφανειακά στρώματα με επικαθίσεις αιθάλης

3. Κρούστα με καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

4. Κρούστα με καλή πρόσφυση στα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα

5. Επιφάνεια μαρμάρου με κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

6. Έγχρωμα επιφανειακά στρώματα με κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

Αποτελέσματα-αξιολόγηση των μεθόδων 
Υπόστρωμα μάρμαρο με χαλαρές επικαθίσεις
Η μέθοδος της μικροψηγματοβολής με οξείδιο αλουμινίου σε μικρή κοκκομετρία δίνει καλό αποτέλεσμα, αλλά 
δεν είναι ελεγχόμενη και απαιτεί εξαιρετικά αυστηρά μέτρα προστασίας του προσωπικού. Η μέθοδος των 
επιθεμάτων με σεπιόλιθο και κεκορεσμένο διάλυμα ανθρακικού ασβεστίου επιτυγχάνει καθαρισμό και είναι 
ελεγχόμενη, αλλά το χρωματικό αποτέλεσμα είναι μέτριο. Η μέθοδος της αναστροφής του γύψου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις, όπου απαιτείται πριν από τον καθαρισμό στερέωση του στρώματος της 
γύψου. Τα λεϊζερ έχουν καλύτερο αποτέλεσμα σε συνθήκες, όπου εφαρμόστηκαν τα ζεύγη UV+ IR ενώ υπάρ
χει και δυνατότητα εσωτερικής διαβάθμισης του καθαρισμού στις συνθήκες αυτές με την παραλλαγή του 
αριθμού των παλμών.
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Υπόστρωμα μάρμαρο με ομοιόμορφη συμπαγή κρουστά με καλή πρόσφυση
Η μέθοδος της μικροψηγματοβολής με οξείδιο αλουμινίου σε μικρή κοκκομετρία μπορεί να επιτύχει ικανοποι
ητικό καθαρισμό, με τα μειονεκτήματα, που προαναφέρθηκαν. Η μέθοδος των επιθεμάτων με σεπιόλιθο και 
κεκορεσμένο διάλυμα ανθρακικού ασβεστίου δεν επιτυγχάνει ικανοποιητικό καθαρισμό και είναι πολύ χρο- 
νοβόρα. Η μέθοδος της αναστροφής της γύψου δεν έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τα λέϊζερ δίδουν 
ικανοποιητικό καθαρισμό σε συνθήκες συνδυασμού των δύο μηκών κύματος. Διαπιστώθηκε επίσης, ότι το 
αισθητικό και χρωματικό αποτέλεσμα βελτιώνεται περισσότερο, όταν μετά την εφαρμογή του μικτού UV+ IR 
εφαρμοστεί το υπέρυθρο σε χαμηλή πυκνότητα ενέργειας.

Υπόστρωμα μάρμαρο με κρούστα με ανακρυσταλλώσεις
Η μέθοδος της μικροψηγματοβολής με οξείδιο αλουμινίου σε μικρή κοκκομετρία μπορεί επιτύχει σε κάποιο 
ποσοστό απομάκρυνση της κρούστας, αλλά το αποτέλεσμα είναι ανομοιογενές και επισφαλές για την επι
φάνεια του μαρμάρου. Η μέθοδος των επιθεμάτων δεν μπορεί να απομακρύνει αυτό το είδος της κρούστας. 
Τα λέϊζερ έχουν καλύτερο αποτέλεσμα σε συνθήκες καθαρισμού μόνο με το υπέρυθρο σε μεγάλες πυκνότη
τες ενέργειας και συνεχή διαβροχή με υδατικό διάλυμα κεκορεσμένο σε ανθρακικό ασβέστιο και επαναλήψεις. 
Η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Απεδείχθη, ότι ο καθαρισμός γίνεται ευχερέστερος, όταν προηγη- 
θεί για επίθεμα σεπιόλιθου με το διάλυμα του ανθρακικού ασβεστίου

Υπόστρωμα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα
Η μέθοδος της μικροψηγματοβολής με οξείδιο αλουμινίου είναι επισφαλής για την περίπτωση αυτή, διότι δεν 
είναι ελεγχόμενη. Η μέθοδος των επιθεμάτων με σεπιόλιθο επιτυγχάνει καθαρισμό και είναι ελεγχόμενη, αλλά 
τα έγχρωμα στρώματα χάνουν τη στιλπνότητά τους. Τα λέϊζερ έχουν καλύτερο χρωματικό αποτέλεσμα με 
την υπέρυθρη ακτινοβολία σε πυκνότητα ενέργειας πολύ χαμηλή. Όταν τα έγχρωμα στρώματα καλύπτονται 
από κρούστα με ανακρυσταλλώσεις απαιτείται μεγαλύτερη πυκνότητα ενέργειας και ταυτόχρονη διαβροχή 
με υδατικό διάλυμα κεκορεσμένο σε ανθρακικό ασβέστιο και πολλές επαναλήψεις της διαδικασίας αυτής.

Γενικά συμπεράσματα
Το γενικό συμπέρασμα, που προκύπτει από την μελέτη αυτή είναι, ότι μία πρέπει να είναι η κυρίαρχη μέθο
δος, που θα εφαρμοστεί στον καθαρισμό της Δυτικής Ζωφόρου, η οποία θα επικουρείται από τις άλλες μεθό
δους. Η μέθοδος λέιζερ με τις εναλλακτικές δυνατότητες, που προσφέρει, είναι η μόνη, με την οποία είναι 
δυνατόν να αντιμετωπισθούν όλες οι περιπτώσεις καθαρισμού της Δυτικής Ζωφόρου. Εκτός από τα συγκρι
τικά πλεονεκτήματα, που παρουσιάζει σε σχέση με τις άλλες μεθόδους, έχει το σημαντικό πλεονέκτημα, ότι 
είναι αυτοελεγχόμενη, αφού με τον προσδιορισμό των κατωφλίων ενέργειας εξασφαλίζεται, η μη προσβολή 
του μαρμάρου και των εγχρώμων στρωμάτων. Με τις δοκιμές, που έγιναν στην παρούσα μελέτη βρέθηκαν 
τα όρια των συνθηκών, στις οποίες μπορεί να ικανοποιήσει τα κριτήρια για τον καλό και ασφαλή καθαρισμό. 
Μετά από τις διαπιστώσεις της μελέτης αυτής και σε συνεργασία το ΙΤΕ-ΙΗΔΛ διατυπώθηκε πρόταση για την 
ανάπτυξη ενός νέου συστήματος, που θα σχεδιαστεί με νέες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να παρέχει τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες για τον καθαρισμό της Δ. Ζωφόρου. Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις διατυπώθη
καν από την ΥΣΜΑ και την ΕΣΜΑ και το ΙΤΕ-ΙΗΔΑ ανέλαβε να αναπτύξει ένα πρωτότυπο σύστημα, με λει
τουργία σε δύο μήκη κύματος (υπέρυθρο 1064 ηπι και υπεριώδες 355 ηπι) με δυνατότητα μεμονωμένης ή/και 
ταυτόχρονης χρήσης των δύο δεσμών σε διάφορες μεταξύ τους αναλογίες ενεργειών.

Ε. Παπακωνσταντίνου
Χημικός μηχανικός, Προϊστάμενη Τμήματος Συντήρησης, ΥΣΜΑ
Κ. Φραντζικινάκη
Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων, ΥΣΜΑ
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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
ΑΕΙΖΕΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΛΥΠΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ*

Εισαγωγή
Στα πλαίσια διμερούς ερευνητικού προγράμματος συνεργασίας το ΙΤΕ-ΙΗΔΑ συνεργάστηκε με την Επιτροπή 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) για τη δοκιμαστική εφαρμογή και αξιολόγηση της τεχνικής 
καθαρισμού με λεΊζερ σε επιφάνειες των μνημείων και των γλυπτών της Ακρόπολης. Ο στόχος είναι η αφαί
ρεση των επικαθίσεων χωρίς την παραμικρή χρωματική ή μορφολογική αλλοίωση της υποκείμενης αυθεντι
κής επιφάνειας. Τα σχετικά πειράματα έγιναν σε αυθεντικε'ς επιφάνειες, που παρουσιάζουν τα ίδια προβλή
ματα διάβρωσης με τη Δυτική Ζωφόρο του Παρθενώνα, και στηρίχθηκαν σε μακρόχρονη έρευνα, που πραγ
ματοποιήθηκε στο ΙΤΕ-ΙΗΔΑ σε συνεργασία με την ΕΣΜΑ.

Καθαρισμός επιφανειών με λέιζερ
Η χρήση της ακτινοβολίας λεΊζερ για την αφαίρεση ανεπιθύμητων στρωμάτων από την επιφάνεια πε'τρινων 
γλυπτών είναι μια διαδικασία που ε'χει μελετηθεί εκτεταμένα από την πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή της, που 
χρονολογείται στη δεκαετία του 1970. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ο αυτοπεριοριζόμενος 
χαρακτήρας της, που εξασφαλίζει ότι η αυθεντική επιφάνεια της πέτρας παραμένει αναλλοίωτη, και η δυνα
τότητα αποτελεσματικού ελέγχου της έκτασης και του βάθους της αλληλεπίδρασης. Σημαντικά πλεονεκτή
ματα θεωρούνται το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία της αφαίρεσης δεν παράγονται ανεξέλεγκτα παραπροϊ
όντα καθώς και το ότι, εφόσον τηρούνται βασικοί κανόνες ασφάλειας, η τεχνική δεν είναι επικίνδυνη για τον 
χειριστή.

Οι μηχανισμοί απομάκρυνσης της ύλης με λεΊζερ και η καινοτομία του προτεινόμενου συστήματος
Η αφαίρεση ανεπιθύμητων επικαθίσεων με τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας, λαμβάνει χώρα κυρίως φαπο
θερμικά. Έχει υπολογισθεί ότι οι σκουρόχρωμες επικαθίσεις απορροφούν την εγγύς υπέρυθρη ακτινοβολία 
(π.χ. 1064 nm) πολύ περισσότερο από το υπόστρωμα (ασβεστόλιθος, μάρμαρο, γύψος κλπ). Έτσι το ενερ
γειακό κατώφλι αποδόμησης για την αφαίρεση της επικάθισης είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό για την 
αφαίρεση του υποστρώματος. Με κατάλληλη εστίαση της δέσμης είναι δυνατόν η πυκνότητα ενέργειας του 
λεΊζερ να ρυθμιστεί μέσα σε καθορισμένο εύρος τιμών και να εξασφαλισθεί η επιλεκτική και αυτοπεριοριζό- 
μενη αφαίρεση της επικάθισης χωρίς την παραμικρή καταστροφή του υποστρώματος. Όταν η χρησιμοποι
ούμενη πυκνότητα ενέργειας είναι μικρότερη από το ενεργειακό κατώφλι απομάκρυνσης του συνδετικού υλι
κού της επικάθισης, τα σκουρόχρωμα ατμοσφαιρικά σωματίδια που βρίσκονται εγκλωβισμένα μέσα σε αυτήν 
«ατμοποιούνται επιλεκτικά» αφήνοντας στη θέση τους κενά. Έχει αποδειχθεί ότι στα κενά αυτά οφείλεται η 
αντίληψη ότι η τελική επιφάνεια αλλοιώνεται χρωματικά (προς κίτρινες αποχρώσεις).

Η αφαίρεση επικαθίσεων με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας επιτυγχάνεται κυρίως φα>τομηχανικά. Η 
απομάκρυνση της ύλης πραγματοποιείται με διακριτά βήματα και σε συγκεκριμένες ποσότητες. Στην περί
πτωση αυτή η διαφορά μεταξύ του συντελεστή απορρόφησης της ανεπιθύμητης επικάθισης και του υπο
στρώματος είναι μικρή και η αφαίρεση υλικού επηρεάζεται από την ανομοιομορφία της κρούστας. Έχει βρε
θεί ότι το ακριβές πάχος της επικάθισης, καθώς και οι διακυμάνσεις που μπορεί αυτό να έχει σε όλη την επι
φάνεια, είναι μείζονος σημασίας για τον ομοιόμορφο καθαρισμό της επιφάνειας. Αυτό το μειονέκτημα γίνεται 
σημαντικό στην περίπτωση επικαθίσεων με ανομοιόμορφο πάχος και ειδικά εκείνων που προέρχονται από 
διαδικασίες ανακρυστάλλωσης.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αφαίρεση των επικαθίσεων με ελεγχόμενο τρόπο, χωρίς την παραμικρή χρω
ματική ή μορφολογική αλλοίωση της υποκείμενης επιφάνειας, η ερευνητική ομάδα του ΙΤΕ-ΙΗΔΑ πρότεινε τη 
συνδυαστική δράση των δύο παραπάνω μηχανισμών αφαίρεσης υλικού. Αυτό πραγματοποιήθηκε με την ταυ
τόχρονη χρήση δύο διαφορετικών μηκών κύματος (1064 και 355 nm) σε χρονική και χωρική επικάλυψη των 
παλμοσειρών τους και σε συγκεκριμένη αναλογία πυκνοτήτων ενέργειας. Έτσι αναπτύχθηκε ένα πρωτότυπο 
σύστημα λεΊζερ, το οποίο δοκιμάστηκε με επιτυχία στην Ακρόπολη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστή
ματος λεΊζερ, που χρησιμοποιήθηκε για τις προκαταρκτικές δοκιμές, καθώς και αυτού που αναπτύσσεται για 
μελλοντική χρήση παρουσιάζονται αναλυτικά.

* Περίληψη Β' μέρους του τόμου Μελέτη Αποκαταστάσεις του Παρθενώνος, τόμος 7, Αθήνα 2002
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Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του πρωτότυπου συστήματος λεΊζερ χαρακτηρίσθηκαν ικανοποιητικά. 
Αποδείχθηκε ότι είναι δυνατόν να απομακρυνθούν οι ανεπιθύμητες επιστρώσεις με ελεγχόμενο τρόπο και 
χωρίς χρωματική ή μορφολογική αλλοίωση της αυθεντικής επιφάνειας. Δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε όλα 
τα υποστρώματα και τις επικαθίσεις που παρατηρούνται στην επιφάνεια των μνημείων της Ακρόπολης, ενώ 
δοκιμάσθηκαν διάφορες μεθοδολογίες καθαρισμού, παράμετροι λεΊζερ (αριθμός παλμών, πυκνότητα ενέργει
ας κλπ.) καθώς και συνδυασμοί δεσμών (μεταβαλλόμενος λόγος «υπεριώδους προς υπέρυθρη ακτινοβολία»). 
Τα αποτελέσματα, που περιγράφονται αναλυτικά στις σχετικές εκθέσεις, παρουσιάζονται εν συντομία στα 
παρακάτω:

• για κάθε περίπτωση κρούστας και υποστρώματος είναι δυνατή η επιλογή των καταλληλότερων παραμέ
τρων (λόγος «υπεριώδους προς υπέρυθρη ακτινοβολία», εφαρμοζόμενες πυκνότητες ενέργειας και αριθ
μός παλμών), προκειμένου να επιτευχθεί ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.

• στην περίπτωση των χαλαρών επικαθίσεων και της κρούστας με καλή πρόσφυση σε μάρμαρο, η συν
δυαστική δράση των δυο μηκών κύματος μαζί, σε χαμηλές σχετικά πυκνότητες ενέργειας (FIR= 0,6-0,8 και 
Fyv= 0,15-0,3 J/cm- για τις χαλαρές επικαθίσεις και F,R = 0,8-1,2 και Fuv = 0,2-0,4 J/crrf για την κρούστα με 
καλή πρόσφυση) και μέτριο αριθμό παλμών (10-50), δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα χωρίς φαινόμενα 
δυσχρωματισμού.

• Στην περίπτωση της κρούστας με ανακρυσταλλώσεις σε μάρμαρο, πιο αποτελεσματική κρίθηκε η χρήση 
της υπέρυθρης μόνο ακτινοβολίας, σε σχετικά μεγάλες πυκνότητες ενέργειας (>1,8 J/cnr) και αριθμό παλ
μών, που εξαρτάται στενά από το πάχος της κρούστας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η εφαρμογή 
λεπτού στρώματος νερού αποδείχθηκε ότι ενισχύει τη διαδικασία αφαίρεσης.

• F1 υπεριώδης ακτινοβολία καθώς και κάθε συνδυασμός υπεριώδους και υπέρυθρης ακτινοβολίας μπορεί 
να προκαλέσει δυσχρωματισμό στα υποκείμενα έγχρωμα στρώματα. F1 εφαρμογή υπέρυθρης ακτινοβο
λίας μόνο, σε πυκνότητες ενέργειας από 0,4 έως 0,8 J/cnr και 2-10 παλμούς έδωσε μακροσκοπικά πολύ 
ικανοποιητικά αποτελέσματα για την περίπτωση όπου οι χαλαρές επικαθίσεις και η κρούστα με καλή 
πρόσφυση είχαν υπόστρωμα τα έγχρωμα στρώματα. Στην περίπτωση της κρούστας με ανακρυσταλλώ- 
σεις σε έγχρωμα στρώματα είναι απαραίτητο να αυξηθεί η πυκνότητα ενέργειας της χρησιμοποιούμενης 
ακτινοβολίας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τα υποκείμενα στρώματα.

• Η εφαρμογή διαφορετικών μεθοδολογιών καθαρισμού με λεΊζερ σε γειτονικές περιοχές με διαφορετικά 
υποστρώματα και επικαθίσεις αποδείχθηκε ομοιόμορφη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα χρωματικής ή μορ- 
φολογικής ανομοιογένειας.

• Ο καθαρισμός σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο ήταν πολύ ικανοποιητικός.

Λρ. Π.ΓΊουλή, Αρ. Β.Ζαφειρόπουλος, Καθ.Κ.Φωτάκης
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ)



Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΖΩΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ: 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Το έργο της συντήρησης της Δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνος διεξάγεται από τα τέλη του 1999 σε οργα
νωμένο εργαστηριακό χώρο εντός του Μουσείου Ακροπόλεως, που στε'γασε τους λίθους μετά την απομά
κρυνσή τους από το μνημείο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από ομάδα συντηρητών του Τομε'α 
Συντήρησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υποεπιτροπής Συντήρησης της ΕΣΜΑ και με τη συνεργασία της 
Α' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Εργασίες έγιναν και στους δεκατε'σσερις λίθους της δυτικής πλευράς (III-XVI) με τρείς στόχους: α) την απο
κατάσταση της δομικής πληρότητας κάθε λίθου με τη συγκόλληση θραυσμάτων, β) την εξυγίανση των μελών 
και του γλυπτού διακόσμου τους με την αφαίρεση των μαρμάρινων συμπληρωμάτων, κονιαμάτων και μεταλ
λικών στοιχείων των παλαιότερων επεμβάσεων, καθώς και των αρχαίων συνδετηρίων και τη στερέωση των 
ευπαθών τμημάτων, γ) την πραγματοποίηση δοκιμών καθαρισμού των επικαθίσεων αιθάλης που θα γίνει 
στην επόμενη φάση του έργου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Συγχρόνως με τις εργασίες, ήρθαν στο φως στοιχεία για τις παλαιότερες επεμβάσεις, με τον εντοπισμό στο 
παλαιό αρχείο του Μουσείου Ακροπόλεως σχεδίων της δυτικής ζωφόρου, όπου σημειώνονται οι εργασίες 
συντήρησης που έφεραν εις πέρας μουσειακοί τεχνίτες, επί εφορείας Γιάννη Μηλιάδη το 1958-1960. Το υλικό 
αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις διευκόλυνε τις πρόσφατες εργασίες και παράλληλα συμπλήρωσε την τεκμη
ρίωση της ιστορίας των επεμβάσεων στο μνημείο.

Εκτός από το κυρίως έργο της συντήρησης, με την αφαίρεση των γωνιακών συμπληρωμάτων, κατέστη δυνα
τός ο έλεγχος της συσχέτισης από τους μελετητές, θραυσμάτων της ζωφόρου στην αποθήκη του Μουσείου, 
με τα αντίστοιχα κενά της δυτικής ζωφόρου.

Χρ. Βλασσοπούλου
Δρ. Αρχαιολόγος, Α' ΕΠΚΑ
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TO ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΕΝΩΝΟΣ

Το τρέχον πρόγραμμα αποκαταστάσεως του Παρθενώνος έχει ως εξής:

Έχει ολοκληρωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό η αναστήλωση του προνάου του μνημείου σύμφωνα με την εγκε
κριμένη μελέτη. Κατά την επέμβαση τοποθετήθηκαν πρόσθετα συμπληρώματα στον 6° κίονα για την αύξη
ση της ευστάθειάς του. Η αποκατάσταση του θριγκού του προνάου θα αποπερατωθεί μετά την ολοκλήρω
ση της αποκατάστασης της ΝΑ παραστάδας. Τα συμπληρώματα από νέο μάρμαρο των κιόνων του προνά
ου πατινάροντας προκειμένου να μειωθούν οι απορρέουσες χρωματικές αντιθέσεις.

Στη βόρεια πλευρά του μνημείου, στο αναστηλωμένο από τον Ν. Μπαλάνο τμήμα, παρατηρήθηκαν επιδεινού- 
μενες διευρύνσεις αρμών θραύσης των μελών, θραύσεις ακμών σπονδύλων και μικρομετακινήσεις τμημάτων. Τα 
παραπάνω οδήγησαν στην απόφαση υποστύλωσης της αναστηλωμένης περιοχής των οκτώ κεντρικών κιόνων. 
Παράλληλα, εκπονήθηκε η μελέτη αναδιάταξης των σπονδύλων των κιόνων και μια προσεγγιστική μελέτη απο
κατάστασης του θριγκού. Η επανεκτίμηση της σοβαρότητας των προβλημάτων οδήγησε σε αναθεώρηση των 
προτεραιοτήτων και στην απόφαση εκτέλεσης μιας άμεσης σωστικής επέμβασης στην περιοχή αυτή του μνη
μείου, η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και δυσκολότερο πρόγραμμα του όλου έργου αποκαταστάσεως του 
Παρθενώνος. Στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτού του προγράμματος, προβλέπεται η αποξήλωση 235 περί
που μελών, τα οποία, αφού συντηρηθούν, θα τοποθετηθούν στη νέα τους θέση σύμφωνα με τις εγκεκριμέ
νες μελέτες. Ήδη έχουν αποξηλωθεί 13 τρίγλυφοι, 13 αντιθήματα μετοπών, διάφοροι διάσπαρτοι λίθοι προ
ερχόμενοι από άλλα αρχιτεκτονικά μέλη, 12 θρόνοι και 18 λίθοι διαζώματος.

Αποξηλώθηκαν επίσης 24 επιστύλια. Για την αντιμετώπιση των εγκαρσίων ρηγμάτων των επιστυλίων είχε απολαξευ- 
θεί στα περισσότερα, κατά την παλαιότερη επέμβαση, το πίσω μέρος, κατά τρόπο ώστε να δημιουργηθεί μια βαθειά 
οριζόντια εντορμία, στην οποία είχε ενσφηνωθεί ζεύγος μεταλλικών δοκών διπλού Τ. Η διάβρωση όμως των μεταλλι
κών αυτών στοιχείων δημιούργησε δευτερογενώς οριζόντιες θραύσεις, με αποτέλεσμα τα μέλη να κατακερματιστούν σε 
9-10 κομμάτια. Σε τέσσερα μεσαία επιστύλια δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου μάρμαρο, παρά μόνο μια φλοίδα μαρμάρου 
ενσωμοσωμένη σε μία δοκό μικρού ύψους οστό σκυρόδεμα και με μεταλλικές δοκούς σχήματος διπλού Τ. Για την οπτοκα- 
τάσταση του απαιτούμενου ύψους του μέλους, είχε συμπληρωθεί το ανώτατο τμήμα του με αδρανή, πέτρες και τσιμε
ντοκονία. Επιβεβαιώθηκε επίσης η ενσωμάτωση διαφόρων αρχιτεκτονικών μελών στα επιστύλια. Με την αφαίρεση 
των επικαλυπτικών κονιαμάτων διαπιστώθηκε ότι αρκετά συμπληρώματα στην περιοχή των συνδέσμων δεν ανήκουν 
στα συγκεκριμένα μέλη, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο τον καθορισμό της ορθής αλληλουχίας τους.

Η οπτοσυναρμολόγηση των κιόνων, δεν παρουσίασε γενικώς ιδιαίτερες δυσκολίες παρά μόνον σε λίγες περιπτώσεις. 
Διαδοχικοί σπόνδυλοι είχαν ενιαία συμπληρώματα οπτό σκυρόδεμα και ενιαίους μανδύες σιδηρού οπλισμού, ενώ στο 
εσωτερικό τους αποκαλύφθηκε πυρήνας από πωρόλιθο, η άλλα μαρμάρινα μέλη, ικανά να φέρουν το φορτίο του κίονα.

Κατά την τρέχουσα νέα αναστήλωση τα ξένα προς το μέλος συμπληρώματα αντικαθίστανται με ακριβή μαρ
μάρινα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη αναδιάταξης. Στόχος της επέμβασης είναι να αποκατασταθούν 
τα σωστά ύψη των κιόνων και να ανακτηθεί, κατά το δυνατόν, η αυθεντική μορφή του θριγκού. Έως το 2004 
προβλέπεται η ολοκλήρωση των εργασιών.

Στον οπισθόναο του μνημείου καταβιβάστηκαν, βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος, και οπτοκαθίστανται 22 επιστύλια, 
6 λίθοι διαζώματος, 2 κιονόκρανα και 1 σπόνδυλος. Ορισμένα οπτό αυτά τα μέλη έχουν ήδη ανατοποθετηθεί στο μνημείο. 
Αποκαταστάθηκαν επίσης επιτόπου, πάνω στο μνημείο, 4 κιονόκρανα και οι αντίστοιχοι υποκείμενοι σπόνδυλοι των κιόνων 
καθώς και το επίκρανο της ΒΔ παραστάδας. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η παραγωγή των αντιγράφων της ζωφόρου, 
ενώ όλα τα υπερκείμενα μέλη είναι έτοιμα προς ανατοποθέτηση. Το έργο προγραμμοπιζεται να ολοκληρωθεί το 2003.

Τέλος, έχει εγκριθεί η μερική αναστήλωση των πλευρικών, μακρών, τοίχων του σηκού έως τη δεύτερη στρώση. 
Το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2004. Στο μεταξύ έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την πλήρη απο
κατάσταση των τοίχων, του νότιου και του βόρειου, οι οποίες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια του συνεδρίου.

Ν. Τογανίδης
Αρχιτέκτων μηχανικός, Υπεύθυνος έργου αποκαταστάσεως Παρθενώνος, ΥΣΜΑ
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Την άνοιξη του 2001 ξεκίνησαν πάλι οι εργασίες δομικής αποκαταστάσεως του οπισθονάου του Παρθενώνος 
μετά από διακοπή ε'ξι περίπου ετών. Η πρώτη φάση του ε'ργου είχε ως κύριο σκοπό την καταβίβαση της 
δυτικής ζωφόρου και τη μεταφορά της στο Μουσείο Ακροπόλεως (1991-1993). Στη συνέχεια περιορίστηκε 
στη δομική αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών μελών του θρόνου, του διαζώματος και δύο επιστυλίων 
(1993-1995). Ακολούθησε λίγο αργότερα, μετά από μακροχρόνια έρευνα, η ενεμάτωση τεσσάρων κιόνων του 
οπισθονάου από τους συντηρητές (1997-1998).

Σκοπός του τρέχοντος προγράμματος είναι η ολοκλήρωση των εργασιών αποκαταστάσεως των μελών και 
ασυναρμολογήσεως της περιοχής της δυτικής προστάσεως και της οροφής του δυτικού πτερού μέχρι το 
τέλος του 2003. Παρά τα επιμέρους απρόβλεπτα προβλήματα που ανακύπτουν στην πορεία του έργου, η 
εξέλιξη των εργασιών κινείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και μικρές αποκλίσεις από το αρχικό χρονοδιά
γραμμα. Αναγκαίες δομικές ενισχύσεις οδήγησαν την ΕΣΜΑ στην απόφαση να επεκταθούν οι επεμβάσεις σε 
επτά ακόμη μέλη, στην περιοχή της συμβολής της βόρειας πλευράς του οπισθονάου με τον δυτικό τοίχο, 
καθώς και στο επίκρανο της ΒΔ παραστάδος του σηκού.

Σε συνεργασία με τον γράφοντα, την ευθύνη του έργου έχουν επωμισθεί η αρχιτέκτων της ΥΣΜΑ κ. Ροζαλία 
Χριστοδουλοπούλου, που έχει και την καθημερινή φροντίδα της τεκμηριώσεως και του εργοταξίου και η πολι
τικός μηχανικός της ΥΣΜΑ κ. Ελένη-Εύα Τουμπακάρη, που αντιμετωπίζει τα δομικά προβλήματα των μελών 
του οπισθονάου. Για την ασφαλή αποξήλωση των κατακερματισμένων αρχιτεκτονικών μελών, τη συγκόλλη
ση των επιμέρους θραυσμάτων τους και τη συμπλήρωσή τους, όπου είναι απαραίτητο με νέο μάρμαρο, εργά
ζεται το συνεργείο των έμπειρων μαρμαροτεχνιτών με επικεφαλής τον Φραντζέσκο Αλεξόπουλο.

Στις πρόσφατες επεμβάσεις περιλαμβάνεται η καταβίβαση 22 επιστυλίων (εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν 
πολλαπλά θραυσμένα και επικίνδυνα), δύο κιονοκράνων, σημαντικά τμήματα των άλλων τεσσάρων, καθώς 
και περί τα 12 άλλα αρχιτεκτονικά μέλη. Μέρος των καταβιβασθέντων μελών έχει αποκατασταθεί και έχουν 
ήδη ανατοποθετηθεί 5 επιστύλια και άλλα μέλη. Παράλληλα προχωρεί το σύνθετο έργο της ετοιμασίας των 
αντιγράφων των γλυπτών της ζωφόρου από το συνεργείο των εκμαγέων, οι οποίοι έχουν κατασκευάσει το 
σύνολο των καλουπιών και προχωρούν στη χύτευση των γλυπτών με τεχνητό λίθο.

Οι εργασίες είχαν, όπως ήταν φυσικό, και ορισμένα ευρήματα που εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας για το μνη
μείο και διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον όσων το μελετούν. Τα πιό σημαντικά από αυτά ήταν η εύρεση, 
κάτω από τα κιονόκρανα του 5ου και 6ου κίονα, των αρχαίων ξύλινων πόλων και εμπολίων, που διατηρού
νταν κατά χώραν σε άριστη κατάσταση. Τέλος, πολλά νέα στοιχεία έχουν προκύψει και για την επέμβαση του 
Ν. Μπαλάνου πριν από έναν περίπου αιώνα.

Π. Κουφόπουλος
Δρ.Αρχιτέκτων μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών,Τεχνικός Σύμβουλος της ΥΣΜΑ
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ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ AETOMA TOY ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ TOY ΟΠΙΣΟΟΝΑΟΥ

To ερώτημα ττου τίθεται άμεσα, και ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες επανατοποθέτησης των απο
κατεστημένων μελών του θριγκού της προστάσεως του οπισθονάου, είναι κατά πόσο θεωρείται ως απαραί
τητη προϋπόθεση, για την αναστήλωση της οροφής του δυτικού πτερού, η αποκατάσταση της δυτικής πλευ
ράς του Παρθενώνος ή ενός τμήματός της.

Ηδη, όσον αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης της οροφής, έχει αποφασισθεί η ανα- 
τοποθέτηση των καταβιβασθέντων μελών της -ελευθέρων δοκών και ημιδοκών- ενώ προβλέπεται και η 
συμπλήρωση των ελλειπόντων μελών με νέα -τα περισσότερα των οποίων είναι έτοιμα ήδη από τον Α. 
Ορλάνδο-, όπου θα ενταχθούν κατά περίπτωση ταυτισμένα αρχαία θραύσματα. Στα περισσότερα από τα 
καταβιβασθέντα, το 1994, μέλη, έχουν ήδη γίνει εργασίες δομικής αποκατάστασης, ανάλογες των οποίων 
πρέπει να ξεκινήσουν και για τα μέλη που θα τα υποδεχθούν στη δυτική πλευρά. Οσον αφορά στην πρό- 
σταση του οπισθονάου, μετά την τοποθέτηση της ζωφόρου θα ακολουθήσει η τοποθέτηση των ήδη αποκα
τεστημένων θράνων, όπου και εδράζονται τα μέλη της οροφής.

Από τη διερεύνηση του τρόπου δομής και της συνδεσμολογίας των σωζόμενων μελών της δυτικής όψης του 
ναού -μέσω της βιβλιογραφίας και επιτόπιων παρατηρήσεων- επιβεβαιώθηκε ότι η περιοχή όπου θα εδρα- 
σθεί η οροφή επί της δυτικής όψης -το εσωτερικό επιστύλιο, το διάζωμα με τη μασχαλιαία εγκοπή και ο θρό
νος-, δεν συνδέεται άμεσα με τον υπόλοιπο θριγκό, και ότι μπορεί να δεχθεί επιτόπου επεμβάσεις χωρίς απο
ξήλωση των μελών της, ενώ βρίσκεται σε σχετική απόσταση και με το υπερκείμενο του θράνου αέτωμα.

Μετά την παρατήρηση του βαθμού φθοράς και των παραμορφώσεων, που παρουσιάζουν ο θριγκός και τα 
δύο μέτωπα του αετώματος, εξ αιτίας φυσικών καταπονήσεων (αρχαίας πυρκαγιάς και σεισμών) και παλαι- 
οτέρων επεμβάσεων (επεμβάσεις Μπαλάνου, Ορλάνδου, συντηρητών 1970) διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της 
προαναφερθείσας περιοχής διατηρούνται σε καλύτερη κατάσταση, σε σχέση με το υπόλοιπο αέτωμα, με 
αποκολλήσεις μικρής έκτασης, κυρίως στις περιοχές γόμφωσης και σύνδεσής τους, προερχόμενες από την 
κακή ποιότητα του μαρμάρου και φυσικές καταπονήσεις, και σχεδόν καθόλου από παλαιότερες επεμβάσεις 
αποκατάστασης.

Κατά συνέπεια, η αποκατάσταση μπορεί να ξεκινήσει ανεξάρτητα από την υπόλοιπη δυτική όψη, στις ζώνες 
του εσωτερικού επιστυλίου, διαζώματος και θράνου. Η προαπαιτούμενη μελέτη της περιοχής αυτής, που 
έγινε πλέον δυνατή μετά την καταβίβαση των μελών της οροφής του δυτικού πτερού, απέδωσε ενδιαφέρο
ντα στοιχεία για την οικοδομική ιστορία του μνημείου και υπέδειξε τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστα
σης των επιμέρους μελών.

Έτσι, οι δύο πρώτες στρώσεις των επιστυλίων και διαζωμάτων θα συμπληρωθούν, στις ελλείπουσες περιο
χές γόμφωσής τους με τις υπερκείμενες, με νέο μάρμαρο που θα συγκολληθεί επιτόπου. Η ανώτερη στρώ
ση των θράνων θα καταβιβασθεί ώστε, εκτός από την ορθότερη συμπλήρωση των λίθων του διαζώματος, να 
συγκολληθούν τα υπάρχοντα θραύσματα και πιθανότατα και άλλα αποδιδόμενα σε αυτούς, να αφαιρεθούν 
αρχαίοι και νεώτεροι σύνδεσμοι, να καθαρισθούν τα σωζόμενα γραπτά κοσμήματα από την αιθάλη και να 
συμπληρωθούν με νέο μάρμαρο οι ελλείπουσες περιοχές των ιδιαίτερα μεγάλων γόμφων τους. Η καταβίβα- 
σή τους επιβάλλεται λόγω της αποκόλλησης τους από τη μασχαλιαία εγκοπή, με τον θρυμματισμό των κονια
μάτων που τα κρατούσαν στη θέση αυτή, και με σκοπό την αποκατάσταση της παρατηρούμενης έντονης 
κοίλανσης της στρώσης προς τα ανατολικά. Το νότιο τμήμα της στρώσης προβλέπεται να συμπληρωθεί με 
νέα μέλη, όπως έχει γίνει ήδη από τον Ορλάνδο στο βόρειο τμήμα γύρω στα 1960, όπως πιθανότατα και σε 
άλλα σημεία, στις θέσεις μελών που θα θεωρηθεί σκόπιμο να παραμείνουν στο Μουσείο, ώστε να διατηρηθεί 
η μοναδική τόσο καλά σωζόμενη διακόσμησή τους.

Ρ. Χριστοδουλοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός, έργο αποκαταστάσεως Παρθενώνος, ΥΣΜΑ
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ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΝ ΜΕΑΠΝ ΤΟΥ ΟΠΙΣΟΟΝΑΟΥ

Αντικείμενο της τταρούσης παρουσίασης είναι η αναφορά των βασικότερων δράσεων πολιτικού μηχανικού, 
που αναλήφθηκαν για τη δομική αποκατάσταση του οπισθονάου του Παρθενώνος από τον Ιούνιο 2001 έως 
και τον Σεπτέμβριο 2002. Οι δράσεις παρουσιάζονται ανά τύπο δομικού μέλους:

Α. Ευστάθεια συστήματος στυλοβάτη-κιόνων
Η διαφορά του προγράμματος του οπισθονάου με τα παραλλήλως εκπονούμενα προγράμματα του προνά- 
ου και της βόρειας κιονοστοιχίας συνίσταται στο ότι δεν πραγματοποιήθηκε αποξήλωση των σπονδύλων 
των κιόνων. Διαπιστώθηκε, όμως, ότι ο τρίτος (ΟΚ3) και τέταρτος (ΟΚ4) κίονας παρουσιάζουν σημαντική 
ταλάντωση σε σχέση με τους δύο πρώτους (OKI, ΟΚ2). Η κίνηση αυτή αποδόθηκε στην ενδοσιμότητα του 
υποβάθρου υπό το στυλοβάτη, το οποίο αποτελείται από λαξευμένους πωρολίθους. Η διερεύνηση των 
αιτίων πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή δοκιμαστικών φορτίσεων. Από τα αποτελέσματα των φορτίσε
ων συνάγεται ότι αιτία της παρατηρούμενης κίνησης είναι η φθορά του αρμού μεταξύ στυλοβάτη και υπο
βάθρου, η οποία θεωρείται ότι οφείλεται σε περιβαλλοντικές δράσεις. Για την εφαρμοσθείσα στάθμη φόρτι
σης δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη ενδοσιμότητα του υποβάθρου. Η δράση αυτή, με ορισμένες προϋποθέσεις, 
μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο τρόπο ελέγχου του υποβάθρου αλλά και της ποιότητας της έδρασης 
των σπονδύλων αρχαίων κιόνων.

Β. Επιστύλια
Η βασικότερη δράση κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς είναι η δομική μελέτη των επιστυλίων. Στην εισή
γηση παρουσιάζεται κατ' αρχήν η κατηγοριοποίηση των επιστυλίων συναρτήσει των μορφών θραύσης τους. 
Στη συνέχεια αναλύεται μια νέα μεθοδολογία αντιμετώπισης πολυ-θραυσμένων επιστυλίων, η οποία εφαρ
μόζεται, εξ όσων γνωρίζουμε, για πρώτη φορά. Συνίσταται στην προσομοίωση των θραυσμάτων με πεπε
ρασμένα στοιχεία όγκου και στη διεξαγωγή, κατ' αρχήν, ικανοτικού ελέγχου έναντι διαφόρων οριακών εντα
τικών καταστάσεων (κυρίως κάμψης εντός κι εκτός επιπέδου). Η διαστασιολόγηση των οπλισμών γίνεται με 
ολοκλήρωση των αναπτυσσόμενων τάσεων στις επιφάνειες θραύσης που μας ενδιαφέρουν. Στην εισήγηση 
γίνεται μια σύντομη αναφορά στα θεωρητικά ζητήματα υπολογισμού που ανακύπτουν.

Γ. Αντίγραφα αναγλύφων Δυτικής Ζωφόρου
Για την κατασκευή των αντιγράφων της δυτικής Ζωφόρου πραγματοποιήθηκε μελέτη και σχεδιασμός τεχνη
τών λίθων, οι οποίοι παρουσιάζουν πολύ καλές έως υψηλές μηχανικές αντοχές και πολύ περιορισμένο πορώ
δες και διαπερατότητα σε νερό. Κατά συνέπεια, η ανθεκτικότητα των υλικών έναντι περιβαλλοντικών δρά
σεων αναμένεται να είναι υψηλή. Η χύτευση μιας σειράς δοκιμίων έδειξε ότι οι συνθέσεις αυτές αναπαράγουν 
χωρίς κανένα πρόβλημα τις λεπτομέρειες ανάγλυφων επιφανειών

Ε. Τουμπακάρη
Δρ Πολιτικός μηχανικός, M.Sc. Πανεπιστημίου Leuven, έργο αποκαταστάσεως Παρθενώνος, ΥΣΜΑ
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Οι κίονες του οτπσθονάου του Παρθενώνος παρουσίαζαν πολυπληθείς ρηγματώσεις, οι οποίες προκλήθηκαν 
κυρίως από τη μεγάλη πυρκαγιά του 3ου αιώνα μ. X.. Οι ρωγμές αυτές είχαν κατά το πλείστον εύρος λίγων 
δεκάτων του χιλιοστού, που μόνον κατά τόπους έφθανε και το ένα ή δύο εκατοστά. Η δομική συντήρηση των 
κιόνων επί τόπου, μέσω υδραυλικών ενεμάτων, επιλέχτηκε, αντί της αποσυναρμολόγησης, ως η ελαχίστη 
δυνατή επέμβαση στο μνημείο.

Ο στόχος της επέμβασης ήταν η κατά το δυνατόν καλύτερη πλήρωση των πολύ λεπτών ρηγματώσεων, με 
διατήρηση της δομικής αυτοτέλειας των σπονδύλων και του αρθρωτού δομικού συστήματος των κιόνων. 
Κρίθηκε έτσι αναγκαίο, να σχεδιασθούν και εφαρμοστούν δύο διαφορετικές ως προς την τελική αντοχή συν
θέσεις ενεμάτων: μίας για τους σπονδύλους, ικανής να αναπτύξει αντοχή και συνάφεια με το αρχαίο μάρμα
ρο, ώστε να αποκατασταθεί η συνεργασία των κατακερματισμένων τμημάτων τους, και μίας για τις περιοχές 
των αρμών μεταξύ των σπονδύλων, χαμηλής αντοχής προς αποφυγή συγκόλλησης των εδρών.

Η σπουδαιότητα του μνημείου, αλλά και η δυσκολία και ιδιαιτερότητα της επέμβασης αυτής, επέβαλαν την 
πραγματοποίηση σειράς μελετών και ερευνών, στο εργαστήριο και επί τόπου στο έργο, προκειμένου να σχε- 
διασθουν τα δύο κατάλληλα υδραυλικά ενέματα, με συστατικά λευκό τσιμέντο, πολύ λεπτόκοκκη ποζολάνη 
και νερό σε κατάλληλη αναλογία και με κατάλληλο τρόπο ανάμιξης. Τα ενέματα έπρεπε να διαθέτουν, εκτός 
από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά αντοχής και συνάφειας, υψηλή ενεσιμότητα σε λεπτές ρωγμές υπό 
χαμηλή πίεση, συμβατότητα με το μάρμαρο και μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο, έτσι ώστε σε καμία περί
πτωση να μην έχουν βλαπτική δράση στα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη. Πιλοτικές εφαρμογές σε μαρμάρινα 
παλαιά και νέα μέλη υποστήριξαν τις εργαστηριακές έρευνες και συνέβαλαν στο σχεδίασμά της επέμβασης. 
Ειδικός εξοπλισμός ανάμιξης και προώθησης του ενέματος, προσεκτική προετοιμασία των κιόνων και έλεγχος 
των συνθέσεων κατά την εφαρμογή καθώς και συστηματικές καταγραφές, εξασφάλισαν την κατά το δυνα
τόν καλύτερη πλήρωση των ρωγμών.

Θα παρουσιασθούν και θα σχολιασθούν η λογική του σχεδιασμού, τα σημαντικότερα αποτελέσματα των 
συγκριτικών παραμετρικών μελετών επιλογής των βέλτιστων συνθέσεων, οι βασικές αρχές του τρόπου 
παρασκευής και εφαρμογής στο εργοτάξιο και τα στοιχεία ελέγχου της ποιότητας των ενεμάτων και του βαθ
μού πλήρωσης των ρωγμών.

Α. Μιλτιάδου, Αρ. Πολιτικός μηχανικός, Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Υλικών και Τεχνικών Αναστήλωσης, 
Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, ΥΠΠΟ 
Ε.Παπακωνσταντίνου, Χημικός μηχανικός, Προϊστάμενη Τμήματος Συντήρησης, ΥΣΜΑ 
Κ. Σάμπας, Δρ. Πολιτικός μηχανικός
Α. Πάνου , Κ. Φραντζικινάκη, Συντηρήτριες Αρχαιοτήτων, ΥΣΜΑ
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΟΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ*

Η βόρεια πλευρά του Παρθενοόνος από κοινού με τη δυτική συνθε'τουν την πιο γνώριμη εικόνα του μνημείου, όχι μόνο 
για τον επισκέπτη της Ακροπόλεως μόλις διαβεί τα Προπύλαια, αλλά και για τον θεατή από τα περισσότερα σημεία 
της Αθήνας ή τον εισερχόμενο στην πόλη από τους σημερινούς εθνικούς οδικούς άξονες. Η θε'αση από ΒΔ δίνει σήμε
ρα την πληρε'στερη εικόνα του μνημείου, επειδή η δυτική περιοχή του διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση και η 
βόρεια πλευρά είναι αναστηλωμένη. Η μελέτη επεμβάσεως στη βόρεια κιονοστοιχία είναι ένα μέρος της γενικής μελέ- 
της αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, που έγινε από τους Μανώλη Κορρέ και Χαράλαμπο Μπούρα το 1983.

1. Οι οικοδομικές περιπέτειες.
Οι μεγάλες ιστορικές καταστροφές που υπέστη ο φέρων οργανισμός του Παρθενώνος οφείλονται στην πυρ
πόληση του κτιρίου από τους Ερούλους (267 μΧ) και στην ανατίναξη του κτιρίου από τον Μοροζίνι το 1687.

Σε όλες τις απεικονίσεις μετά το 1687 εμπρός στη βόρεια πλευρά του Παρθενώνος και μεταξύ των ισταμέ- 
νων κιόνων υπάρχουν μεγάλοι όγκοι χωμάτων, ανάμεσα από τους οποίους ξεπροβάλλουν οι σπόνδυλοι των 
8 κιόνων και τα αρχιτεκτονικά μέλη του θριγκού, που κατέπεσαν με την ανατίναξη. Τα πρώτα χρόνια μετά 
τη σύσταση του ελληνικού κράτους ξεκίνησαν οι καθαρισμοί των ερειπίων γύρω από τα μνημεία με την επο- 
πτεία του πρώτου εφόρου L. Ross και στη συνέχεια του Κ. Πιττάκη.

Οι αναστηλωτικές περιπέτειες της βόρειας πλευράς του Παρθενώνος άρχισαν με τις αναστηλώσεις των κιό
νων της περιστάσεως και των τοίχων του σηκού από τους Κ. Πιττάκη και A. Ρ. Ραγκαβή (1842 - 1844). Στη 
βόρεια πλευρά αναστηλώθηκαν πλήρως 2 κίονες, και μερικώς 3.

Η αναστήλωση της βόρειας κιονοστοιχίας από τον Ν. Μπαλάνο άρχισε το 1923. Η πρόοδος του έργου δεν 
ήταν ακώλυτη. Διεκόπη κατά τα έτη 1923,1924 λόγω οικονομικής δυσπραγίας και τα έτη 1927, 1928 από την 
παρέμβαση του W. Β. Dinsmoor, που απέδειξε με δικές του μετρήσεις, ότι η μέχρι τότε αναστήλωση δεν ήταν 
ορθή. Το θέμα φωτίστηκε με την πρόσφατη δημοσίευση του αρχείου Dinsmoor από τη Φ. Μαλλούχου-Tufano. 
Το 1929 η αναστήλωση συνεχίστηκε, αφού αποσυναρμολογήθηκαν δυο ήδη αναστηλωμένοι κίονες προκειμέ- 
νου να διορθωθούν τα πιο προφανή σφάλματα, και ολοκληρώθηκε το 1930. Αναστηλώθηκαν πλήρως οι κίο
νες από τον 4° από ΒΑ έως τον 11 °, το επιστύλιο και μεγάλο τμήμα του θριγκού. Για πρώτη φορά στις ανα
στηλώσεις αυτής της περιόδου χρησιμοποιήθηκε οπλισμένο σκυρόδεμα για τη συμπλήρωση των κενών.

Οι βλάβες από την οξείδωση και τη διόγκωση των σιδηρών συνδετηρίων στοιχείων της αναστηλώσεως έγι
ναν έκδηλες ήδη μια δεκαετία μετά το πέρας της αναστηλώσεως (Μηλιάδης 1943).

Οι σοβαρότερες βλάβες παρατηρούνται στο θριγκό. Οι σιδηροδοκοί που έχουν ενσωματωθεί στη μάζα των 
μαρμάρων έχουν οξειδωθεί, διαστέλλονται και προκαλούν τη θραύση των μαρμάρων. Ενδεικτικό στοιχείο για 
τη συνεχή καταστροφική δράση των οξειδωμένων συνδέσμων είναι το γεγονός, ότι μολονότι κατά τα έτη 1973 
- 1974, πριν ιδρυθεί η ΕΣΜΑ, σφραγίστηκαν πολλές ρωγμές και στερεώθηκαν επισφαλή θραύσματα με καρ- 
φίδες ορειχάλκου σε μεγάλη έκταση, σε πολλές περιπτώσεις τα νεώτερα σφραγίσματα έχουν αστοχήσει.

Οι πιο επικίνδυνες βλάβες στους κίονες είναι οι οφειλόμενες στα σιδηρά συνδετήρια στοιχεία και τους χαλύβδινους οπλι
σμούς των ενθεμάτων από σκυρόδεμα. Οι σύνδεσμοι προκαλούν διάρρηξη στους σπονδύλους, αλλά το χειρότερο είναι 
πως ασκούν ανωστικές δυνάμεις στους υπερκείμενους σπονδύλους, διανοίγουν τους αρμούς και δημιουργούν γενική 
αστάθεια στους κίονες. Οι χαλύβδινες ράβδοι οπλισμού του σκυροδέματος αγκυρώνονται κατά κανόνα στα μάρμαρα. 
Οι ράβδοι έχουν οξειδωθεί και σε πολλές θέσεις έχουν εκτινάξει το σκυρόδεμα και το μάρμαρο στις θέσεις αγκυρώσεως. 
Τα κιονόκρανα έχουν συναρμολογηθεί από θραύσματα και μαρμάρινα ενθέματα με σιδηρούς συνδέσμους. Οι εξωτερικοί 
σύνδεσμοι αντί καταστάθηκαν το 1974 με ορειχάλκινους, ενώ οι αθέατοι έχουν οξειδωθεί και προκαλούν νέα ρήγματα.

Το 1996 έγιναν στο ΕΜΠ, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Environment της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αριθμητικές διερευνήσεις της σεισμικής συμπεριφοράς κιόνων με το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή 
UDEC, που επαληθεύτηκαν με πειράματα με μαρμάρινο ομοίωμα ενός κίονος σε κλίμακα 1:3 και απέδειξαν για 
μια ακόμα φορά την πολυπλοκότητα του φαινομένου και τη μεγάλη ευαισθησία της αποκρίσεως του ελευθέ
ριος ιστάμενου πολύλιθου κίονος σε σεισμική καταπόνηση, ιδίως όταν διαταραχτεί η επαφή των σπονδύλων.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ο θριγκός και οι κίονες βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση.

Περίληψη του τόμου Κ.Ζάμπας, Μελέτη δομικής αποκαταστάσεως της βόρειας όψης του Παρθενώνος, Αθήνα 2002.
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2. Η τεκμηρίωση.
Συστηματικές μετρήσεις στους κίονες της βόρειας πλευράς της περιστάσεως έχουν γίνει στο παρελθόν από τον 
F. C. Penrose για τη διερεύνηση των εκλεπτύνσεων, από τον W. B. Dinsmoor, τον Η. Schleif και τον Ν. Μπαλάνο 
για την αναστήλωση, και από τον Α. Ορλάνδο για την τεκμηρίωση του μνημείου. Οι σημαντικές διαφορές, που 
διαπιστώνονται ανάμεσα στις μετρήσεις αυτές, επέβαλαν την επανάληψή τους με μεγάλη ακρίβεια.

Για τη μέτρηση των διαμέτρων μελετήθηκε και κατασκευάστηκε ένα ειδικό παχΰμετρο. Πρόκειται για ένα 
πλαίσιο αποτελούμενο από διάτρητες ράβδους κοίλης ορθογωνικής διατομής και λοξές αντηρίδες, έτσι ώστε 
να συνδυάζει μικρό βάρος με ικανοποιητική ακαμψία. Η ένδειξη του βαθυμέτρου δίνει τη διαφορά από ένα 
μήκος αναφοράς με προσέγγιση 1/10 mm ανεπηρέαστο από τις συνθήκες θερμοκρασίας.

Για τη μέτρηση των υψών χρησιμοποιήθηκε επίσης ένα μηχανουργικό παχύμετρο με ακρίβεια ενδείξεων 1/20 mm.

Όλες οι μετρήσεις καταχωρήθηκαν σε συγκριτικούς πίνακες και υπολογιστικά φύλλα του Excel for Windows. 
Για κάθε σπόνδυλο καταχωρούνται η σειρά, το ύψος, η κάτω και η άνω διάμετρος, και με τις κατάλληλες 
συναρτήσεις υπολογίζονται η μείωση και η στάθμη κάθε αρμού. Οι πίνακες συνοδεύονται από διαγράμματα, 
στα οποία φαίνεται εν εξάρσει η κατατομή του κορμού κάθε κίονος και οι σπόνδυλοι με χρωματική διάκριση. 
Στα υπολογιστικά φύλλα υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρούνται οι οποιεσδήποτε αλλαγές και να ανα
προσαρμόζονται αυτόματα από το πρόγραμμα όλα τα στοιχεία του κίονος.

Οι σπόνδυλοι και τα κιονόκρανα των 8 αναστηλωμένων κιόνων αποτυπώθηκαν σε κλίμακα 1:10 σε αξονομε
τρικά σχέδια, στα οποία καταχωρήθηκαν τα μακροσκοπικά γεωλογικά χαρακτηριστικά των μαρμάρων, τα 
επιφανειακά λαξεύματα, οι απώλειες μάζας, τα διάφορα είδη θραύσης, τα πλήγματα, τα ρήγματα, οι διά
φορες προσθήκες με άσχετα θραύσματα ή μπετόν, τα οξειδωμένα συνδετήρια στοιχεία και οι σιδηροπλισμοί, 
και τα διάφορα είδη φθοράς ή διαβρώσεως των επιφανειών.

Οι μετρήσεις στους κίονες της βόρειας όψης επιβεβαίωσαν για μια ακόμα φορά την άφταστη κατασκευαστι
κή ακρίβεια του Παρθενώνος, χάρη στην οποία κατέστη δυνατή η υλοποίηση των σχεδίων των θαυμαστών 
εκλεπτύνσεών του. Κατά τον περιμετρικό έλεγχο των υψών των ενδιαμέσων σπονδύλων δεν βρέθηκε δια
φορά μεγαλύτερη του 1/10 mm, υπάρχει δηλαδή μια κατασκευαστική ακρίβεια της τάξεως του 1/10.000 ! 
Από τις μετρήσεις προέκυψαν νέα στοιχεία για το σχέδιο των κιόνων.

Συστηματικές μετρήσεις και παρατηρήσεις έγιναν επίσης στις ραβδώσεις των κιόνων. Με ένα ειδικό σύστημα 
έγινε ιχνογράφηση των ραβδώσεων τόσο στην κάτω έδρα των κιόνων, όσο και σε διάφορες άλλες στάθμες. 
Στον Παρθενώνα οι ραβδώσεις των κιόνων της περιστάσεως έχουν ελλειπτική διατομή στην κάτω έδρα. Η 
έλλειψη είχε χαραχθεί με μεγάλη ακρίβεια 2 αιώνες πριν από το "Περί κωνικών" σύγγραμμα του Απολλώνιου. 
Πρόκειται για μια ακόμα εκλέπτυνση των κιόνων του Παρθενώνος με σημαντικά αποτελέσματα στην αισθη
τική τους, αφού επηρεάζει τη φωτοσκίασή τους.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι με ένα όργανο εν είδει διαβήτη με προσαρμοσμένους δυο τύπους (καλού- 
πια, φόρμες) στα άκρα των δυο σκελών του ορίζει τη διατομή σε κάθε σημείο. Το όργανο αυτό είναι πολύ χρή
σιμο για την αναζήτηση της θέσης μικρών θραυσμάτων, που σώζουν τμήματα ραβδώσεων και για τη διάκρι
ση θραυσμάτων της περιστάσεως από άλλα προερχόμενα από τις εσωτερικές κιονοστοιχίες.

3. Τα αναστηλωτικά σφάλματα και η θεωρητική διόρθωσή τοσς.
Από τις μετρήσεις και τη μαθηματική επεξεργασία αποδείχτηκε ότι η αναστήλωση του 1930 δεν είναι ορθή. 
Στα διαγράμματα των κατατομών των κιόνων είναι φανερές οι παραμορφώσεις λόγω των παρατοποθετή- 
σεων. Η μεγαλύτερη παραμόρφωση παρατηρείται στον 8° κίονα (ΒΚ 8), μολονότι η παρεμβολή ενός πλήρους 
σπονδύλου από μπετόν μεταξύ πρώτου και τρίτου και δυο μεγάλων συμπληρωμάτων στον τέταρτο και στον 
πέμπτο σπόνδυλο δεν αφήνουν να γίνει αμέσως αντιληπτή η σοβαρή παραμόρφωση.

Ο προσανατολισμός των σπονδύλων είναι τυχαίος και σε πολλές περιπτώσεις έχουν συναρμολογηθεί σπόν
δυλοι από θραύσματα άλλων κιόνων του κτιρίου.

Οι νέοι σπόνδυλοι και τα ενθέματα έχουν σήμερα τρεις διαφορετικές αποχρώσεις: του εγχρώμου και του κοι
νού σκυροδέματος, και του επιχρίσματος των εργασιών 1973- 1974.
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Το γενικό συμπέρασμα είναι πως τα προβλήματα της αναστηλώσεως του 1930 δεν είναι μόνον οι σοβαρές 
δομικές βλάβες, αλλά και τα σημαντικά αναστηλωτικά σφάλματα και οι κακοτεχνίες, δηλαδή η αισθητική επι
βάρυνση του μνημείου.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση των αρχικών θέσεων των σπονδύλων είναι τα εξής:

• Μετρητικά στοιχεία: Οι διάμετροι, τα ύψη και η διατομή των ραβδώσεων.

• Λαξεύματα στις επιφάνειες των σπονδύλων.

• Η θέση των ρηγμάτων.

• Η μορφή των θραυσιγενών επιφανειών.

• Η διάβρωση των επιφανειών.

• Τα πλήγματα στις αιχμές των ραβδώσεων.

Τα μετρητικά στοιχεία θα ήταν αρκετά, αν είχαν σωθεί όλοι οι σπόνδυλοι σε καλή κατάσταση. Όμως τα κενά και 
η κακή κατάσταση διατηρήσεως ορισμένων, που δεν επιτρέπουν ακριβείς μετρήσεις, αλλά μόνο προσέγγισηκές, 
κάνουν το πρόβλημα δυσεπίλυτο. Η διαχείριση των μετρικών στοιχείων και ο έλεγχος των εναλλακτικών λύσεων 
διευκολύνθηκαν πολύ από τα υπολογιστικά φύλλα εργασίας και τα διαγράμματα. Σε κάθε φύλλο υπάρχει η δυνα
τότητα να μεταφέρεται ένας σπόνδυλος μαζί με τα μετρικά του στοιχεία (ύψος και διάμετροι) στη θέση ενός άλλου 
της βίας σειράς, στο φύλλο άλλου κίονος. Σύμφωνα με τις συναρτήσεις που έχουν οριστεί, τροποποιούνται αυτό
ματα τα διαγράμματα της κατατομής και των σπονδύλων, καθώς επίσης οι ενδιάμεσες στάθμες και το συνολικό 
ύψος του κορμού. Ελέγχονται δηλαδή χωρίς πράξεις και με πολύ καλή εποπτεία οι συνέπειες κάθε μετακινήσεως.

Τα λαξεύματα υπήρχαν στις επιφάνειες των κιόνων πριν ανατιναχτούν. Αντιστοιχούν κυρίως στα σημεία και 
τις γραμμές επαφής μεταγενέστερων προσκτισμάτων. Το πέρασμά τους από σπόνδυλο σε σπόνδυλο είναι 
ένα αδιάψευστο τεκμήριο γειτνιάσεως. Επίσης, στις περιπτώσεις που το ίδιο πρόσκτισμα έχει αφήσει ίχνη σε 
δυο γειτονικούς κίονες, τα ίχνη αυτά θα πρέπει να είναι συμβατά.

Το πέρασμα ενός ρήγματος από ένα αρχιτεκτονικό μέλος σε άλλο είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται 
συχνά στον Παρθενώνα. Οι ισχυρές τάσεις συνάφειας μεταξύ των επιφανειών επαφής επιτρέπουν σε πολ
λές περιπτώσεις τη διάδοση ενός ρήγματος ενός σπονδύλου στον γειτονικό του. Επίσης οι θραυσιγενείς επι
φάνειες έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις μορφολογική συνέχεια.

Η κυψελοειδής διάβρωση των προσανατολισμένων προς βορρά επιφανειών είναι ένα ασφαλές κριτήριο για 
τον ορθό προσανατολισμό των σπονδύλων. Το κριτήριο αυτό είχε χρησιμοποιηθεί επίσης στην αναδιάταξη 
των λιθοπλίνθων των τοίχων του Ερεχθείου, προκειμένου να διαχωριστούν οι λίθοι που ανήκουν στον βόρειο 
τοίχο. Στις επιφάνειες των σπονδύλων υπάρχουν πολυάριθμες αβαθείς οπές (κυψέλες) με διάμετρο από 2 
έως 10 mm, οι οποίες δημιουργούνται κατά προτίμηση κατά μήκος των αρμών, των τριχοειδών ρωγμών και 
των στρώσεων του μαρμάρου και σε άλλες περιπτώσεις συνθέτουν διάφορα τυχαία σχήματα στην επιφά
νεια. Οφείλονται αναμφίβολα στην προσκόλληση μικροοργανισμών (βρύων) για πολλούς αιώνες.

Από τη συστηματική παρατήρηση των σπονδύλων διαπιστώθηκε, ότι ενώ οι αιχμές των ραβδώσεων στις 
περιοχές με κυψελοειδή διάβρωση σώζονται σε καλή σχετικά κατάσταση, οι αντιδιαμετρικές τους φέρουν 
πολλαπλά πλήγματα. Αν οι πρώτες είναι οι εξωτερικές (προς βορρά), οι δεύτερες είναι εσωτερικές. Το φαι
νόμενο αιτιολογείται, αφού κατά την ανατίναξη κατέρρευσαν πρώτα οι τοίχοι και οι λιθόπλινθοι προσέκρου- 
σαν με μεγάλη ορμή στους κίονες ως βλήματα και συνέτειναν στην πτώση των κιόνων. Αυτή η πρόσκρουση 
προκάλεσε τα πολλαπλά πλήγματα στις εσωτερικές ραβδώσεις, ενώ οι εξωτερικές προσέκρουσαν στις στέ
γες των κτιρίων ή και στο μαλακό έδαφος των επιχώσεων στα βόρεια του Παρθενώνος.

Στη βόρεια κιονοστοιχία ανήκουν ο σπόνδυλος και το κιονόκρανο που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο (α.α 
207 και 350 αντιστοίχως). Τα δυο μάρμαρα αποτυπώθηκαν μετά από πρόσκληση των υπευθύνων του 
Μουσείου και ήδη αναγνωρίστηκε η θέση και ο προσανατολισμός τους. Το κιονόκρανο ανήκει στον 10° κίονα 
και ο σπόνδυλος είναι ο ανώτατος του 6ου. Τέλος στη βόρεια κιονοστοιχία ανήκει επίσης ένας σπόνδυλος 11ης 
σειράς, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε στην αναστήλωση του 1930 και βρίσκεται σήμερα στη νότια πλευρά.
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Συνεπώς από τους 88 σπονδύλους των 8 κιόνων της βόρειας πλευράς ΒΚ 4 έως ΒΚ 11 :

• Είναι in situ.: 14

• Σώζονται πλήρεις ή με πλήρες ύψος:

• Σώζονται μεγάλα θραύσματα από:

• Έχουν χαθεί:

63

4

7

Μετά από εξέταση όλων των δεδομένων και πολυάριθμες δοκιμές προτείνεται η διόρθωση της αναστηλώσε- 
ως του 1930. Τα χαρακτηριστικά της λύσης είναι τα ακόλουθα:

• Σε τέσσερις κίονες, τους ΒΚ 6, 9, 10, 11 σώζονται όλοι οι σπόνδυλοι. Το συνολικό ύψος του κορμού τους 
είναι ίσο με το αρχικό (9574±4 mm).

• Από τους 11 σπονδύλους που είναι νέοι ή δεν σώζουν πλήρες ύψος, οι 5 εντάσσονται στον 4° κίονα. Από 
τους υπόλοιπους 6 οι δυο εντάσσονται στον ΒΚ 6, οι 2 στον ΒΚ 7 και οι 2 στον ΒΚ 8. Πρόκειται για μια 
«δύσκολη» λύση, η λύση του προβλήματος διευκολύνεται αν διανείμουμε τα «κενά» στους 8 κίονες.

• Οι κατατομές των κιόνων είναι ομαλές και πολύ κοντά στις καμπύλες των in situ κιόνων.

• Τα λαξεύματα επί των επιφανειών των κιόνων συγκεντρώνονται στη μεσαία περιοχή, δηλαδή μεταξύ των 
κιόνων ΒΚ 7 και ΒΚ 11. Αυτή η λύση είναι επίσης σύμφωνη με τις ενδείξεις των απεικονίσεων. Στον πίνα
κα του J. Carrey του 1674 είναι σαφής η παρουσία μεγάλων κτισμάτων στο κέντρο της κιονοστοιχίας πριν 
από την ανατίναξη.

• Οι κίονες αποκτούν μια μορφολογική συνέχεια. Η κατανομή των κακώσεων και της μακραίωνης επιφανει
ακής φθοράς δίνουν την εικόνα κιόνων, οι οποίοι υπέστησαν τις περισσότερες φθορές όσο ήταν επί τόπου 
ή τη στιγμή της καταρρεύσεως και όχι μετά..

4. Η πρόταση και η αιτιολόγησή της.
Προτείνεται να γίνει δομική αποκατάσταση των αναστηλωμένων κιόνων και διόρθωση της αναστηλώσεως 
του 1930. Ειδικότερα:

• Να αποσυναρμολογηθούν οι 8 αναστηλωμένοι κίονες και να αφαιρεθούν οι προσθήκες από σκυρόδεμα και 
τα οξειδωμένα σιδηρά συνδετήρια.

• Να αντί κατασταθούν τα ενθέματα από σκυρόδεμα με άλλα από μάρμαρο Διονύσου και με ολιγάριθμα νέα. 
Αυτά θα συνδεθούν με τους σπονδύλους με συνδετήρια στοιχεία από τιτάνιο.

• Να επανέλθει στη θέση του ο σπόνδυλος που έχει τοποθετηθεί στη νότια πλευρά.

• Να διεκδικηθουν από το Βρετανικό Μουσείο το κιονόκρανο με α.α 350 και ο σπόνδυλος με α.α 207, και να 
επανέλθουν στις θέσεις τους.

• Να αναστηλωθούν οι κίονες με τους σπονδύλους και τα κιονόκρανα στις θέσεις που κατείχαν πριν από 
την ανατίναξη του κτιρίου και με τον ορθό προσανατολισμό.

Η αποσυναρμολόγηση είναι αναγκαία, για να αφαιρεθούν τα εσωτερικά βλαπτικά σίδερα, είναι ωφέλιμη, 
γιατί δίνει τη δυνατότητα να γίνει μια μακρόβια αποκατάσταση και είναι χρήσιμη, γιατί θα διορθωθεί η ανα- 
στήλωση των κιόνων με σεβασμό στην αρχική υπόσταση και τις ιστορικές φάσεις του κτιρίου και με αισθητι
κή αρτιότητα.

Τα ενθέματα από μάρμαρο εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής της αναστηλώσεως. Δεν πρόκειται ποτέ να 
παραπλανήσουν ούτε τον μελετητή, ούτε τον επισκέπτη των μνημείων, αφού τα αρχαία μάρμαρα φέρουν τα 
σημάδια του χρόνου.



Οι προσθήκες μαρμάρινων ενθεμάτων γίνονται επιλεκτικά, σκοπός τους δεν είναι να καλυφθούν όλα τα κενά 
και να επανακτηθεί η αρχική επιφάνεια στο σύνολό της, αλλά να εξασφαλιστεί η ευστάθεια και να καλυ
φθούν τα χάσματα που δημιουργούν ασυνε'χεια και αλλοιώνουν δραστικά τις μορφε'ς.

Η αποκατάσταση της συνέχειας των μορφών είναι ευχερής στους κίονες δωρικού ρυθμού με τις αβαθείς 
ραβδώσεις και τις ισχυρές αιχμές. Ένα επιτυχές παράδειγμα συμπληρώσεων που δεν προκαλούν ασυνέχει
ες είναι η αναστήλωση των κιόνων της δυτικής γωνίας της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων από τον Α. 
Ορλάνδο (1957). Στον 5“ κίονα της νότιας πλευράς του Παρθενώνος το μεγάλο μαρμάρινο ένθεμα στον 
πρώτο σπόνδυλο προσαρμόστηκε στην επιφάνεια θραύσης χωρίς αλλοίωση της μορφής της-

Η δέσμευση για αναστήλωση των αρχιτεκτονικών μελών στις αρχικές θέσεις τους προκύπτει μεν από το 
Χάρτη της Βενετίας, δεν θα μπορούσε όμως να είναι σε καμία άλλη περίπτωση τόσο υποχρεωτική, όσο στον 
Παρθενώνα και ιδίως στους κίονές του, οι σπόνδυλοι των οποίων έχουν μια μοναδική ταυτότητα, μια ανεπα
νάληπτη ατομικότητα· Η τυχαία τοποθέτηση αποτελεί ασέβεια για το κτίριο αυτό.

Τα λαξεύματα από τα ίχνη των μεταγενέστερων προσκτισμάτων επί των κιόνων δεν έχουν τη βαρύτητα των 
αρχικών χαρακτηριστικών των κιόνων. Είναι όμως πρόσθετα στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Εκφράζουν 
και αυτά με υλικό τρόπο την ηλικία του κτιρίου και υπενθυμίζουν την ιστορική του διαδρομή.

Ε1 καθολική αποσυναρμολόγηση των 8 αναστηλωμένων κιόνων δημιουργεί προσωρινά ένα σοβαρότατο 
αισθητικό και ηθικό θέμα. Δικαιολογείται μόνο με την εκτέλεση του έργου στον ελάχιστο χρόνο. Είναι αναμφί
βολο ότι οι εργασίες αποκαταστάσεως με τις προδιαγραφές που έχουν τηρηθεί μέχρι σήμερα είναι δαπανη
ρές και χρονοβόρες. Αντικείμενο της μελέτης είναι επίσης η συμπίεση του χρόνου και της δαπάνης του έργου, 
κυρίως με την πλήρη πρόβλεψη όλων των σχετικών με την επέμβαση θεμάτων.

Κ.Ζάμπας
Δρ. Πολιτικός μηχανικός
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Ο ΘΡΙΓΚΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΟΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ:
ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕΑΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΩΝ

Ιστορία μιας επέμβασης.
Το 1931, στο Διεθνε'ς Συνέδριο που οργανώθηκε στην Αθήνα για τη «Συντήρηση των Μνημείων της Τέχνης και 
της Ιστορίας», ο Ν. Μπαλάνος είχε την ευκαιρία να επιδείξει το πιο πρόσφατο έργο του: κατά την περίοδο 
1923-30 ολοκλήρωσε την αναστήλωση του κεντρικού τμήματος της κιονοστοιχίας της βόρειας περίστασης 
του Παρθενώνος. Παρ'όλο που θεωρήθηκε ο 'διορθωτής' των επεμβάσεων Πιττάκη-Ραγκαβή της οθωνικής 
περιόδου και ενώ η επέμβαση του υποσχόταν αντοχή στον χρόνο και την κριτική, η αναγκαιότητα για το 
«ξανάνοιγμα του φακέλου: βόρεια κιονοστοιχία» αποδεικνύεται αναπόφευκτη στις μέρες μας.

Το πληγέν, από την έκρηξη Morosini του 1687, κεντρικό τμήμα της βόρειας περίστασης αφορούσε σε 8 κίονες, 
27 πλινθίδες επιστυλίου, 19 τριγλύφους, 24 μετόπες, 46 αντιθήματα και 63 γείσα. Τα θραύσματα αυτών των 
μελών κείτονταν επί 2.5 αιώνες περί το μνημείο. Από περισυλλογή και με 'συρραφή' ο Μπαλάνος αποκατέ
στησε τα περισσότερα μέλη, με, κατ' επίφαση επιστημονικά, κατ' ουσίαν όμως αισθητικά κριτήρια. Συχνά 
παραπλανητικές και ίσως μοιραίες οι επεμβάσεις του, παραχάραξαν τεκμήρια και δεν δίστασαν να διαστρε
βλώσουν τη μορφή προς χάριν αισθητικών αποτελεσμάτων. Η μη αποτελεσματική επίλυση της ορθής θέσης 
των μελών επαναφέρει σήμερα το ζήτημα της επιστημονικής επανεξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων.

Αντικείμενο της σύγχρονης επέμβασης
Η αποξήλωση των αναστηλωμένων τμημάτων του θριγκού, ή οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2002, δίδει τη 
δυνατότητα ολοκλήρωσης της μελέτης των μελών, την οποία προχώρησε έως ένα βαθμό η μελέτη του Κ. 
Ζάμπα, και της διαμόρφωσης μιας πλήρους πρότασης για την ορθή επανατοποθέτησή τους στο μνημείο. 
Στόχος, η συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των παραμέτρων, η εξάντληση των προσεγγιστικών λύσεων, η 
πληρέστερη ανασύσταση της μορφής, η αναζήτηση δηλαδή της αρχικής αρμονίας του μνημείου.

Τμήμα της μελέτης, οι πλινθίδες των επιστυλίων, οι οποίες ανά τρεις γεφύρωναν τα 9 μετακιόνια διαστήμα
τα από τον 3° έως και τον 11" κίονα, και από τις οποίες οι οκτώ θα μας απασχολήσουν εδώ.

Πλινθίδες επιστυλίων και κιονόκρανων και η αναδιάταξή τους
Η αυτονομία των μελών του αρχαίου ναού και η σπονδυλωτή κατασκευή του, ως βασικές κατασκευαστικές 
αρχές, συμπληρώνονται από την «ατομικότητα της δομικής μονάδας». Κάθε «μονάδα» διαθέτει, εκτός της 
βασικής της κατάταξης, ιδιαίτερα στοιχεία που της δίνουν συγκεκριμένη και μοναδική θέση πάνω στο μνημείο, 
σημεία της ιστορίας της, αλλά και τεκμήρια για την κατασκευαστική ένταξή της στη δομή. Τέτοια ίχνη, όπως 
εντορμίες συνδέσμων και γόμφων, κλίσεις πλευρών, αποκλίσεις υψών και πλείστα άλλα, συχνά υπονοούν 
μικρά ή μεγάλα κατασκευαστικά μυστικά, ή δίδουν πειστήρια γειτνίασης, ενώ άλλα, όπως επιφανειακές δια
βρώσεις ή άλλες κακώσεις δίδουν ενδείξεις θέσης. Συχνά η διαπίστωση αποκλίσεων είναι πιο εύκολη από τον 
μετρητικό της προσδιορισμό, αλλά κυρίως από τη διασαφήνιση της κατασκευαστικής αιτιότητας.

Οι οκτώ εξωτερικές πλινθίδες των βόρειων επιστυλίων, ακολουθώντας αυτή τη νομοτέλεια, διαθέτουν πλή
θος στοιχείων που βοηθούν σε μια κωδικοποίηση 12 παραμέτρων, οι οποίες θέτουν κριτήρια ταύτισης και 
γειτνίασης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική ταυτοποίηση και η θεωρητική αναδιάταξη των μελών 
αυτών στην αρχική τους θέση.

Λ. Λαμπρινού
Αρχιτέκτων - Αρχαιολόγος, ΜΑ Αναστηλώσεις Μνημείων, έργο αποκαταστάσεως Παρθενώνος, ΥΣΜΑ
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ*

Α. Ιστορικά στοιχεία για τους τοίχους
Στο πρώτο μέρος της μελέτης παρουσιάζονται συνοπτικά οι οικοδομικές περιπέτειες του Παρθενώνος δια
μέσου των αιώνων και οι επιπτώσεις που αυτές είχαν στην κατάσταση διατήρησης των τοίχων του σηκού 
του μνημείου. Ακόμη αναφέρονται οι έως το 1975 επεμβάσεις αναστήλωσης και συντήρησης των τοίχων. 
Από αυτές η πλέον καθοριστική υπήρξε η επέμβαση του 1841-1844, κατά την οποία αναστηλώθηκαν 300 
περίπου λιθόπλινθοι των τοίχων.

Συνοπτικά αναφέρονται επίσης οι μετά το 1975 εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία της 
Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως. Αυτές συνίστανται στην ταύτιση και συγκέντρωση στο 
εργοτάξιο του μνημείου 400 επιπλέον διάσπαρτων λίθων, που ανήκαν στους τοίχους, στην αποξήλωση των 
αναστηλωμένων τμημάτων των τοίχων το 1992/3, στη σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των λίθων 
των τοίχων και στην λεπτομερή μελέτη τους με σκοπό την ανεύρεση της αρχικής τους θέσης στο μνημείο. Τα 
ανωτέρω αναπτύσσονται στα ακόλουθα υποκεφάλαια:

Α1. Ιστορική εισαγωγή

Α2. Οι επεμβάσεις της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως.

A3. Εργασίες της Επιτροπής Ακροπόλεως στους πλευρικούς τοίχους του σηκού του Παρθενώνος.

A4. Η τεκμηρίωση των λίθων των τοίχων.

Β. Η αρχιτεκτονική των τοίχων
Στο δεύτερο μέρος της μελέτης παρουσιάζεται αναλυτικά η σημερινή κατάσταση διατήρησης των πλευρικών 
τοίχων του σηκού του Παρθενώνος καθώς και η αρχική αρχιτεκτονική και ο τρόπος οικοδόμησής τους. Το 
μέρος αυτό της μελέτης περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποκεφάλαια:

Β1. Η σημερινή κατάσταση των in situ τμημάτων των πλευρικών τοίχων του σηκού.

Β2. Αρχική αρχιτεκτονική και οικοδομική σύνθεση των πλευρικών τοίχων του σηκού του Παρθενώνος.

Β3. Στάδια εργασίας των επιφανειών των λιθοπλίνθων και τρόποι τοποθέτησής τους
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην κατεργασία των επιφανειών των τοίχων, στους τρόπους μεταφοράς των 
λίθων, στη μηχανική συνέχεια της κατασκευής, στη συνδεσμολογία των λίθων, στη σειρά τοποθέτησης και 
στον τρόπο σύνδεσης των λίθων, στις κατηγορίες των συνδέσμων, στη χρονική σειρά της τοποθέτησης, γομ- 
φώσεως, συνδέσεως και επι κοπής των λίθων.

Β4. Αρχιτεκτονικές εκλεπτύνσεις: ένταση, μείωση, καμπυλότητα.

Β5. Νέα στοιχεία για την αρχική κατασκευή των τοίχων που προέκυψαν κατά την τρέχουσα μελέτη.
Αυτά πολύ γενικά συνίστανται:

• στη διαπίστωση ότι κάθε στρώση των τοίχων διαφοροποιείται, απειροελάχιστα, ως προς το ύψος, γεγο
νός που μπορεί να οδηγήσει σε επιμέρους διαφοροποιήσεις και ομαδοποιήσεις των λίθων.

• στη διαπίστωση της ύπαρξης σημειών στους λίθους, που χρησίμευαν ως οδηγοί για την τοποθέτηση των 
καταφραγών (των τελευταία τοποθετημένων λίθων) των στρώσεων, καθώς και διαφόρων υποτομών σε 
λίθους, που οδηγούσαν σε διακυμάνσεις υψών, που σχετίζονται με τις εκλεπτύνσεις, γενικότερες και ειδι
κότερες, του μνημείου.

• στη διαπίστωση της ενίσχυσης των οριζοντίων συνδέσμων σχήματος διπλού Τ με μια απλής μορφής προ-
ένταση. *

• στην επιβεβαίωση παλαιοτέρων παρατηρήσεων σχετικά με τη σειρά τοποθέτησης των λίθων ανά στρώ
ση και σε σχέση με τις παραστάδες των τοίχων.

Περίληψη του τόμου Μελέτη Αποκαταστάσεων του Παρθενώνος, τόμος 6, Αθήνα 2002
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Γ. Η πρόταση της αποκατάστασης του νότιου τοίχου.
Στο τρίτο μέρος της μελέτης περιγράφεται η μεθοδολογία, που ακολουθήθηκε για την εξεύρεση της αρχικής 
θέσης των διάσπαρτων και αποξηλωμένων λίθων του νοτίου τοίχου και τη διατύπωση της πρότασης απο- 
καταστάσεώς του. Το μέρος αυτό της μελέτης περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποκεφάλαια:

Γ1. Η κωδικογράφηση των λίθων των τοίχων.
Αυτή ακολουθεί τη γενικότερη κωδικογράφηση των μελών του Παρθενώνος που εισηγείται η γενική «Μελέτη 
Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος» των Μ.Κορρέ-Χ.Μπούρα του 1983.

Γ2. Τα κριτήρια του εντοπισμού της αρχικής θέσης των λιθοπλίνθων του νότιου τοίχου.
Αυτά συνίστανται στον διαχωρισμό των λίθων σε δρομικούς και διάτονους, στη διάβρωση της επιφάνειας των 
όψεών τους, στα ύψη των στρώσεων, στις θέσεις των εντορμιών των συνδέσμων και των γόμφων, στη φορά 
της τοποθέτησης των λίθων, στην κατεργασία της άνω επιφάνειάς τους καθώς και στα ίχνη από διάβρωση 
σε περιοχές γειτνίασης.

Γ3. Η μεθοδολογία της αναδιάταξης των λίθων.
Αυτή περιλαμβάνει προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος με χρήση Η/Υ αλλά και με τον παραδοσιακό 
τρόπο της αξιολόγησης, σύγκρισης και συνδυασμού των επιμέρους χαρακτηριστικών του κατακείμενου 
αρχαίου υλικού, την επισήμανση ομάδων λίθων με ειδικά χαρακτηριστικά καθώς και ορισμένων ειδικών περι
πτώσεων λίθων, τη δοκιμαστική σύνθεση των στρώσεων του τοίχου στο έδαφος, τον προσδιορισμό και διά
ταξη των λίθων στην πλοκή του πλευρικού τοίχου με τον μεσότοιχο του σηκού.

Γ4. Αναλυτική παρουσίαση της προτεινόμενης αναδιάταξης των λίθων του νοτίου τοίχου.

Γ5. Μεταχείριση υπολοίπων (μη ταυτισθέντων) λίθων του νοτίιου τοίχου του σηκού.

Δ. Η νέα αναστήλωση των πλευρικών τοίχων του σηκού του Παρθενώνος.
Στο τέταρτο μέρος της μελέτης παρουσιάζονται αναλυτικά η πρόταση αποκατάστασης του νότιου τοίχου 
του σηκού του Παρθενώνος. Το μέρος αυτό της μελέτης περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποκεφάλαια:

Δ1. Οι θεωρητικές αρχές της προτεινόμενης επέμβασης αποκατάστασης των πλευρικών τοίχων του σηκού.
Η νέα αποκατάσταση των παλαιότερα αναστηλωμένων τμημάτων των πλευρικών τοίχων του σηκού του 
Παρθενώνος επιβάλλεται κυρίως για επιστημονικούς λόγους: τη διόρθωση των σφαλμάτων της αναστήλω- 
σης του 19°" αι. και την επανένταξη στο μνημείο 400 επιπρόσθετων λιθοπλίνθων των τοίχων, που πρόσφα
τα ταυτίστηκαν. Το όφελος της νέας επέμβασης είναι προφανές: ανάκτηση της αυθεντικής δομής των τοί
χων, αποσαφήνιση του αρχικού δομικού τους συστήματος, ανάδειξη του αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα, 
των κλίσεων και των αισθητικών εκλεπτύνσεών τους, αξιοποίηση και ταυτόχρονα καλύτερη συντήρηση και 
διαφύλαξη του διάσπαρτου αρχαίου υλικού με την επανένταξή του στο μνημείο, επαύξηση της ίδιας φέρου- 
σας ικανότητας των τοίχων και καλύτερη στατική συμπεριφορά των ερειπίων τους μετά το πέρας του έργου. 
Ταυτόχρονα θα αναδειχθεί η κυρίαρχη στον Παρθενώνα καλλιτεχνική αξία, θα επαυξηθεί η δυνατότητα εκτί
μησης και κατανόησης των ερειπίων του καθώς και η εκπαιδευτική επιρροή τους.

Δ2. Ειδικά προβλήματα που ανακόπτουν σε σχέση με τις θεωρητικές αρχές της πρότασης αποκατάστασης.
Η προτεινόμενη αποκατάσταση των πλευρικών τοίχων του σηκού του Παρθενώνος πληροί τις προϋποθέσεις 
μιας ορθής αναστηλωτικής επέμβασης: υπάρχει βεβαιότητα ως προς την αρχική μορφή και οικοδομική των 
προς αναστήλωση τμημάτων, έχει ανευρεθεί η αρχική θέση για τη συντριπτική πλειοψηφία των σωζομένων 
αρχαίων μελών, είναι συγκριτικά μικρό το ποσοστό του αναγκαίου για την ανατοποθέτηση των αρχαίων 
μελών νέου μαρμάρου, είναι γενικά καλή η κατάσταση των αρχαίων μελών, τα οποία διατηρούν το μέγιστο 
μέρος της μηχανικής τους αντοχής. Επιπροσθέτως, η προτεινόμενη αναστήλωση δεν επιφέρει απώλεια ιστο
ρικών μαρτυριών και δεν αλλοιώνει την παραδεδομένη, ως προς αυτό το τμήμα, εικόνα του μνημείου.

Η προτεινόμενη αναστήλωση διέπεται, όπως όλες οι επεμβάσεις στην Ακρόπολη μετά το 1975, από τις θεω
ρητικές αρχές του Χάρτη της Βενετίας του 1964, συμπληρωμένες με τις ειδικές θεωρητικές αρχές που απορ
ρέουν από τον ιδιάζοντα, αρθρωτό «εν ξηρώ» δομικό χαρακτήρα των κλασικών μνημείων: τον σεβασμό της 
μορφικής και δομικής αυτοτέλειας των αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών, την επιδίωξη της εξασφάλισης, με την 
επέμβαση, της αυτοπροστασίας του ερειπίου, της αναστρεψιμότητας των επεμβάσεων καθώς και της ανά
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γκης περιορισμού στο ελάχιστον των αλλαγών της εμφάνισης του μνημείου. Συμπληρωματικές πρακτικές 
που εφαρμόζονται στα έργα Ακροπόλεως είναι η επιλογή του ίδιου δομικού υλικού με το αρχαίο (πεντελικού 
μαρμάρου) για τις αναγκαίες συμπληρώσεις υφισταμένων μελών ή την αντικατάσταση ελλειπόντων και η 
αρμονική - και διακριτή ταυτόχρονα - ένταξη των νέων συμπληρώσεων στο αρχαίο σύνολο.

Δ3. Πρόταση αναστήλωσης του νότιου τοίχου του σηκού του Παρθενώνος.
Η πρόταση προβλέπει την αναστήλωση του νοτίου τοίχου του σηκού του Παρθενώνος σε ποσοστό κατά 
πολύ μεγαλύτερο (57%) της παλαιότερης επέμβασης, με βάση το ταυτισμένο αρχαίο υλικό. Συγκεκριμένα, η 
πρόταση προβλέπει την ανατοποθέτηση στις αρχικές τους θέσεις 254 λιθοπλίνθων στο δυτικό τμήμα του 
νοτίου τοίχου (ποσοστό που αντιστοιχεί στο 85% του τμήματος αυτού του αρχαίου τοίχου) και 57 λιθοπλίν- 
θων στην περιοχή της ΝΑ παραστάδος του τοίχου (ποσοστό που αντιστοιχεί στο 75% του τμήματος αυτού 
του αρχαίου τοίχου). Επιπροσθέτως έχουν ταυτιστεί διάφορες ομάδες 45 συνολικά συνεχομένων μεταξύ 
τους λίθων, η επακριβής θέση των οποίων στο σύνολο του τοίχου προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να καθο
ριστεί. Μπορεί όμως να προσδιοριστεί η στρώση, στην οποία αυτοί αρχικά ανήκαν. Η ανατοποθέτηση στο 
μνημείο του συνόλου του ταυτισμένου υλικού οδηγεί στην επαναφορά του νοτίου τοίχου στην κατάσταση, 
στην οποία αυτός είχε περιέλθει μετά την έκρηξη του 1687 και πριν την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, 
στην κατάσταση δηλαδή που αποτυπώνεται στο σχέδιο του William Gell το 1800 .

Δ4. Το πρόβλημα της συμπλήρωσης της εσωτερικής παρειάς του τοίχου - Εναλλακτικές προτάσεις.
Μεγάλο πρόβλημα συμπλήρωσης του τοίχου παρουσιάζεται στην εσωτερική του πλευρά, όπου έχουν δια 
παντός χαθεί όλες οι επιφάνειες όψεως των λίθων καθώς και πολλοί εσωτερικοί λίθοι των διπλών δρομικών 
στρώσεων (21, 4η, 6Γ| κ.ο.κ), συνολικά 62 λίθοι. Η αντικατάσταση στο μνημείο των ελλειπόντων εσωτερικών 
δρομικών λίθων για την τοποθέτηση και στήριξη των υπερκείμενων διατόνων στρώσεων του τοίχου κρίνεται 
απαραίτητη.

Για την αποκατάσταση της εσωτερικής παρειάς του τοίχου διατυπώνονται οι ακόλουθες εναλλακτικές προ
τάσεις:

I. Πλήρης αποκατάσταση ως προς την εσωτερική πλευρά του τοίχου με τη συμπλήρωση με νέο μάρμαρο των 
ελλειπόντων προσώπων όλων των λίθων κατά τον παραδοσιακό τρόπο και την αντικατάσταση με νέο μάρ
μαρο των ελλειπουσών δρομικών λιθοπλίνθων. Η λύση αυτή αναπαράγει πιστά την αρχαία αρχιτεκτονική, 
ανακτά την πλαστική συνέχεια των επιφανειών του μνημείου, αποκαθιστά τη στατική του επάρκεια, ανα- 
δεικνύει τον εσωτερικό του χώρο. Ταυτόχρονα δεν αντιτίθεται σε ό,τι έχει σήμερα ακολουθηθεί στα έργα 
Ακροπόλεως, δηλαδή στην εφαρμογή, κατά τη νέα αναστήλωση, των παραδοσιακών οικοδομικών μεθόδων. 
Παράλληλα παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: υψηλό ποσοστό νέου υλικού σε σχέση με το αρχαίο, 
αισθητικό πρόβλημα λόγω της εμφανούς αντίθεσης ως προς το χρώμα, την υφή και γενικότερα την κατά
σταση διατήρησης της επιφάνειας του νέου μαρμάρου σε σχέση με το γειτονικό αρχαίο, αλλαγή της εμφάνι
σης του εσωτερικού του μνημείου και οριστική εξάλειψη των μαρτυριών, στο τμήμα αυτό του μνημείου, ιστο
ρικών γεγονότων και ιδιαίτερα της αρχαίας πυρκαϊάς. Με τις σημερινές τεχνικές δυνατότητες η λύση αυτή 
είναι πολυδάπανη και εξαιρετικά χρονοβόρα. Όμως με δεδομένη την ταχύτατη τεχνολογική πρόοδο στον 
τομέα της μηχανικής αντιγραφής ακανόνιστων επιφανειών σε μάρμαρο, με τη μέθοδο των laser scanning - 
που ήδη εξετάζεται από την ΕΣΜΑ - είναι πολύ πιθανόν αυτή να μπορεί να εφαρμοστεί σε σύντομο και εύλο
γο χρονικό διάστημα.

II. Αναστήλωση των σωζόμενων λίθων του νοτίου τοίχου με κατά περίπτωση συμπλήρωση, κυρίως για στα
τικούς λόγους, των καμμένων εσωτερικών επιφανειών τους. Η λύση αυτή συνεπάγεται την πλήρη αποκα
τάσταση, με νέο μάρμαρο, σε ολόκληρο το πάχος τους, με τον παραδοσιακό τρόπο που έχει έως τώρα ακο
λουθηθεί στις αναστηλωτικές εργασίες Ακροπόλεως, των τριών πρώτων στρώσεων του τοίχου πάνω από 
τους ορθοστάτες. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι οι εσωτερικοί λίθοι των ορθοστατών (αντιθήματα) αποκαθί- 
στανται ήδη εξ ολοκλήρου με νέο μάρμαρο. Στο υπερκείμενο τμήμα του τοίχου (στρώσεις 4-1 7) προτείνεται 
η αντικατάσταση των ελλειπόντων εσωτερικών λίθων των δρομικών στρώσεων με τη συμβατική τοποθέτη
ση ενός μέρους από τους σωζόμενους καμμένους λίθους. Συγκεκριμένα προτείνεται η τοποθέτηση 47 λίθων 
από τον συνολικό αριθμό των 95 λίθων που διατηρούνται και η αντικατάσταση των υπολοίπων ελλειπόντων 
23 λίθων στο Δ. τμήμα με νέο μάρμαρο. Οι ως άνω κομμένοι αρχαίοι δρομικοί λίθοι θα συμπληρωθούν για την
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ανάκτηση του αρχικού τους πάχους κατά περίπτωση, ανάλογα προς το ποσοστό της μάζας που διασώζουν, 
για λόγους επαύξησης της στατικής τους επάρκειας. Το πρόσωπο των 48 λίθων από νέο μάρμαρο προς το 
εσωτερικό του σηκού προτείνεται να είναι φυσικά ακατέργαστο, όπως εξάγεται από το λατομείο. Μια τέτοια 
επιφάνεια παρουσιάζει σαφή πλεονεκτήματα όσον αφορά στην ένταξη των νέων λίθων στον αρχαίο τοίχο: 
αφθεενός με την παρουσία κομμών οι νέοι λίθοι εναρμονίζονται περισσότερο χρωματικά με τους παρακείμε
νους αρχαίους, ενώ ταυτόχρονα η φυσική αδρότητά τους προσιδιάζει περισσότερο στην ανώμαλη καμμένη 
εσωτερική επιφάνεια των γειτονικών αρχαίων λιθοπλίνθων. Όσον αφορά στους διάτονους λίθους, αυτοί στη 
συντριπτική πλειονότητά τους δεν χρειάζονται συμπλήρωση με νέο μάρμαρο, αφού διασώζουν τα δυο τρίτα 
της αρχικής του μάζας. Στις δρομικές στρώσεις, στα σημεία πλοκής με τον μεσότοιχο, προτείνεται να τοπο
θετηθούν νέοι λίθοι στα κενά, με πρόσωπο επίσης φυσικά ακατέργαστο, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την στα
τική επάρκεια του τοίχου στα σημεία αυτά.

Η λύση αυτή παρουσιάζει το πλεονέκτημα της χρησιμοποίησης σχετικά μικρού ποσοστού νέου μαρμάρου σε 
σχέση με το αρχαίο, με απορρέοντα σαφή αισθητικά, αναστηλωτικά (μεγαλύτερη συμφωνία προς τις επικρα
τούσες θεωρητικές, αναστηλωτικές αρχές) και πρακτικά (εξοικονόμηση χρόνου επεξεργασίας νέων λίθων). 
Ταυτόχρονα υποδηλώνει σαφώς, με την πλήρη αποκατάσταση του κατώτερου τμήματος του τοίχου, την 
αρχαία αρχιτεκτονική σύνθεσή του καθώς και την πλαστική συνέχεια της αρχικής του επιφάνειας, ενώ δεν 
δημιουργεί αισθητική αντίθεση, σε συμπαγή ενιαία επιφάνεια, μεταξύ αρχαίου και νέου υλικού. Επιπροσθέτως 
η λύση αυτή διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τη γνωστή και παραδεδομένη εμφάνιση του εσωτερικού του μνημείου, 
αφού το μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής πλευράς του τοίχου διατηρεί την παγιωμένη ήδη από την ανα- 
στήλωση του 19ου αι. ομοιογενή όψη της καμμένης επιφάνειας. Ανάλογη λύση άλλωστε, υπενθυμίζεται, έχει 
ήδη εφαρμοστεί, με ικανοποιητικά και παγιωμένα οπτικά αποτελέσματα, στην αναστήλωση του νοτίου και 
βορείου τοίχου του σηκού του Ερεχθείου. Τέλος, η λύση αυτή εξασφαλίζει, με τις κατάλληλες συμπληρώσεις 
των λίθων στις περιοχές του τοίχου,όπου κρίνεται απαραίτητο, τη στατική του επάρκεια.

III. Συμπλήρωση της επιφάνειας όλων των λίθων με τη χρησιμοποίηση ειδικού σκελετού λεπτής διατομής, 
από τιτάνιο, ο οποίος θα στερεωθεί στις άμορφες επιφάνειες των λίθων. Και στην πρόταση αυτή προβλέ- 
πεται η αντικατάσταση των ελλειπόντων εσωτερικών λίθων των δρομικών στρώσεων με τη συμβατική τοπο
θέτηση ενός μέρους από τους σωζόμενους φθαρμένους λίθους. Συγκεκριμένα προτείνεται η τοποθέτηση 47 
λίθων από τον συνολικό αριθμό των 95 λίθων που διατηρούνται, οι οποίοι θα συμπληρωθούν με τον ίδιο 
τρόπο (με σκελετό τιτανίου δηλαδή) όπως και οι υπόλοιποι λίθοι. Μεταλλικός σκελετός προβλέπεται να χρη
σιμοποιηθεί για την αντικατάσταση των υπολειπομένων ελλειπόντων 48 δρομικών λίθων. Ο ραδινός αυτός 
σκελετός θα αναπαράγει το αρχικό σχήμα και πάχος των λιθοπλίνθων. Θα αποτελείται από τυποποιημένα 
λεπτά φύλλα τιτανίου, τα οποία προσαρμόζονται αναλόγως με κοπή, με προφιλόμετρο, στην άνω και κάτω 
έδρα κάθε λίθου, στις πίσω καμένες πλευρές του. Τα φύλλα τιτανίου συνδέονται με τους λίθους με ράβδους 
τιτανίου, λοξά τοποθετημένες, ειδικής διατομής και μεγάλης διατμητικής αντοχής. Τα επιμέρους αυτά πλαί
σια του μεταλλικού σκελετού θα συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλη συνδεσμολογία, έτσι ώστε να μην αντι- 
στρατεύονται την οικοδομική φιλοσοφία του τοίχου, δηλαδή να μη μετατρέπουν την πολυλιθική κατασκευή 
του σε μονολιθική, να εξασφαλίζουν όμως παράλληλα με επάρκεια την άρτια αντιμετώπιση ενδεχομένης σει
σμικής καταπόνησης. Φυσικά απαιτείται μια ειδική στατική μελέτη για τον ακριβή σχεδίασμά και υπολογισμό 
της κατασκευής του μεταλλικού σκελετού. Η μελέτη αυτή θα πρέπει να εξετάσει τη μειωμένη τριβή μεταξύ 
μαρμάρου και τιτανίου (διαφορά ταχύτητας διαστολής-συστολής) και να προβλέψει την αντιμετώπιση των 
καμπτικών παραμορφώσεων του σκελετού, που ενδεχομένως θα παρουσιαστούν.

Για την ως άνω λύση παρουσιάζονται οι εξής παραλλαγές:
α) Διαμόρφωση του προσώπου κάθε λίθου πάνω στο σκελετό τιτανίου με πλάκες μαρμάρου, πάχους 4εκ. 
β) Επικάλυψη του σκελετού στην εσωτερική παρειά του τοίχου με μια ενιαία στρώση κονιάματος ειδικής 
συστάσεως (τεχνητού λίθου) πάχους 5 εκ.

Η πρόταση χρήσης ενός ραδινού και κομψού σκελετού από τιτάνιο για την αποκατάσταση του πάχους και 
της φέρουσας ικανότητας του υπό αναστήλωση τοίχου αποτελεί μια τολμηρή λύση, η οποία παρουσιάζει 
σαφή πλεονεκτήματα χρόνου και κόστους και φέρνει τη σφραγίδα της τεχνολογίας της εποχής μας. 
Ταυτόχρονα όμως απομακρύνεται από τις παραδοσιακές τεχνικές και μεθόδους που έχουν έως τώρα χρησι-
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μοττοιηθεί στα έργα Ακροττόλεως. Παράλληλα είναι μια λύση δομικά ειλικρινής, που αφήνει ουσιαστικά άθι
κτα τα ίχνη των ιστορικών περιπετειών του μνημείου πάνω στην εσωτερική επιφάνεια του τοίχου, την οποία 
δεν επιβαρύνει με νέα μάρμαρα και τα απορρέοντα αισθητικά προβλήματα. Η συνεχής παρουσία του σκε
λετού, εν είδει ελαφρού ικριώματος, στο εσωτερικό του τοίχου δημιουργεί την αίσθηση του ανολοκλήρωτου, 
που συνάδει με τον ερειπιώδη χαρακτήρα του μνημείου, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως μια διαρκής υπεν- 
θύμιση των συγχρόνων επεμβάσεων σ' αυτό. Τέλος, η λύση αυτή είναι η πλέον αντιστρέψιμη όλων και, 
κυρίως, εκείνη η οποία επιτρέπει την πλέον εύκολη ένταξη επιπρόσθετου αρχαίου υλικού, που ενδεχομένως 
θα ταυτιστεί στο μέλλον, στον τοίχο.

Η παραλλαγή 'α' της λύσης διατηρεί τα πλεονεκτήματα της ταχύτητας και της σχετικής οικονομίας, αίρει την 
τολμηρή και δυσάρεστη, για πολλούς, εντύπωση, που θα προκαλούσε η μόνιμη παρουσία ενός σκελετού από 
τιτάνιο - έστω και ραδινών διατομών και διαστάσεων - πάνω στον αρχαίο τοίχο, ενώ αναπαράγει τη χαμένη 
πλαστικότητα αυτού του τμήματος του μνημείου. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί μία λύση με σκηνογραφικό 
χαρακτήρα.

Η παραλλαγή 'β' της λύσης πλεονεκτεί σαφώς σε σχέση με την παραλλαγή 'α' από πλευράς ταχύτητας και 
οικονομίας. Αίρει και αυτή την εντύπωση της μόνιμης παρουσίας ενός μεταλλικού σκελετού πάνω στον αρχαίο 
τοίχο, ενώ αναπαράγει και αυτή την πλαστικότητα της εσωτερικής παρειάς του τοίχου. Ταυτόχρονα είναι μια 
λύση σαφώς περισσότερο αναστρέψιμη σε σχέση με την παραλλαγή 'α', λιτή και πολύ περισσότερο δομικά 
ειλικρινής. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για το επιτυχές αισθητικό της αποτέλεσμα είναι η εξασφάλιση ενός 
τεχνητού λίθου, υψηλής ποιότητας και αισθητικής, ο οποίος θα εναρμονιστεί χρωματικά με το αρχαίο μάρμα
ρο και θα παρουσιάζει σταθερή συμπεριφορά, ως προς τις χρώμα και τις ρηγματώσεις, στον χρόνο.

Μετά την κριτική αποτίμηση των ανωτέρω εναλλακτικών προτάσεων για την αποκατάσταση της εσωτερι
κής παρειάς του νοτίου τοίχου του σηκού του Παρθενώνος και με γνώμονα τις γενικές κατευθυντήριες γραμ
μές για την επέμβαση στους τοίχους, που εκτέθησαν παραπάνω, ως επικρατέστερες παρουσιάζονται οι 
λύσεις αρ. II και III (στην απλή ή στην 3β εκδοχή της). Ανάλογα προς την ψυχολογία, αλλά και την αισθη
τική, εκείνων που θα λάβουν την τελική απόφαση και την ευθύνη για την επέμβαση στο μνημείο, οι λύσεις 
αυτές μπορεί να κριθούν ως ισοδύναμες ή, αντιθέτως, ως υπερέχουσες η μία έναντι της άλλης, με βάση το 
βάρος που θα δοθεί προς ένα χαρακτήρα παραδοσιακό ή ριζοσπαστικό της προγραμματιζόμενης επέμβα
σης. Για μια ακόμη φορά υπενθυμίζεται ότι στην αναστήλωση των μνημείων δεν υπάρχουν απαράβατοι και 
αφοριστικοί κανόνες και αξιώματα, αλλά συγκρητισμός απόψεων, συμβιβασμοί, σεβασμός και ακολουθία ενός 
γενικού πλαισίου θεωρητικών αρχών και κατευθύνσεων. Στοιχεία στα οποία ανταποκρίνονται και οι δύο 
ανωτέρω λύσεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπενθυμίζεται ότι το υφιστάμενο τμήμα του τοίχου - ανε
ξαρτήτως της λύσεως που θα επιλεγεί - αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής του μάζας και ότι με την προ- 
τεινόμενη αναστήλωση του τοίχου αναμένεται να αποκατασταθεί το 75% της αρχικής του έκτασης.

Τέλος στην πρόταση αποκαταστάσεως του νοτίου τοίχου περιλαμβάνεται και η ενδεικτική αναστήλωση του 
μεσότοιχου του σηκού του Παρθενώνος για λόγους υπενθύμισης και ανάδειξης της μοναδικής για τα μνημεία 
της Ακρόπολης σημασίας του. Προτείνεται η μερική και ενδεικτική αποκατάσταση του τοίχου έως την 4Π 
στρώση πάνω από τους ορθοστάτες, όπου σώζεται ο μασχαλιαίος λίθος της πλοκής, με την τοποθέτηση 
πέντε λίθων από νέο μάρμαρο. Εναλλακτικά προτείνεται η αποκατάσταση του μεσότοιχου με ενδεικτική 
αποκατάσταση της θύρας της χριστιανικής φάσης του, οι διαστάσεις της οποίας συνάγονται με βεβαιότητα 
από τα σωζόμενα πάνω στο δάπεδο του μνημείου ίχνη.

Κ.Παράσχη
Αρχιτέκτων μηχανικός, έργο αποκαταστάσεως Παρθενώνος, ΥΣΜΑ
Ν.Τογανίδης
Αρχιτέκτων μηχανικός, Υπεύθυνος έργου αποκαταστάσεως Παρθενώνος, ΥΣΜΑ
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΟΣ ΤΟΝ ΑΙΘΟΠΑΙΝΟΠΝ 
ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΕΝΠΝΟΣ

Για την παρούσα μελέτη ισχύουν οι θεωρητικές αρχές που έχουν διατυπωθεί στη «Μελέτη Αποκαταστάσεως 
του Παρθενώνος» του 1983 των Μ. Κορρέ - X. Μπούρα. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, η αποκατάσταση του 
βόρειου τοίχου του μνημείου αποτελεί το έβδομο αναστηλωτικό πρόγραμμα.

Έχουν προηγηθείδόο μελέτες του Ν. Τογανίδη (1989, 1994), οι οποίες αφορούν και τους δύο πλευρικούς τοί
χους του σηκού του Παρθενώνα και όπου αναγνωρίζεται και ταξινομείται το αρχαίο υλικό, ενώ διατυπώνο
νται γενικές προτάσεις για τη συντήρηση και την αναστήλωσή του.

Μετά από έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού άρχισε το 1997 η 
μερική αναστήλωσή του βορείου τοίχου, που προβλέπει τη συμπλήρωση, αναδιάταξη και ανατοποθέτηση 
των λίθων του τοιχοβάτη και των ορθοστατών.

Α. Οικοδομική σύνθεση των τοίχων τοο σηκού
Οι τοίχοι αποτελούνται από δεκαεπτά οριζόντιες στρώσεις, με την 1η πάνω από τον ορθοστάτη και την 1 7’1 
τελευταία, κάτω από τον θριγκό.
Η πλοκή του βόρειου τοίχου με τον εγκάρσιο γίνεται με διείσδυση των λίθων του εγκάρσιου στον βόρειο, στις 
διάτονες στρώσεις και στον ορθοστάτη σε βάθος λίγων χιλιοστών, ενώ στις δρομικές στρώσεις περίπου στο 
πάχος ενός δρομικού.

Β. Κριτήρια ταστίσεως των λίθων
Βασικά κριτήρια για την αναγνώριση της αρχικής θέσεως των λίθων είναι η διάβρωση του προσώπου τους, το 
ύψος, οι θέσεις των εντορμιών των συνδέσμων και γόμφων, η φορά τοποθετήσεως των λίθων, καθώς και 
λεπτομέρειες που εντοπίζονται στην τελική κατεργασία της άνω επιφάνειάς τους και στα ίχνη της διάβρωσης.

Γ. Διαμόρφωση ομάδων των λίθων βάσει των κριτηρίων

Δ. Διαπιστώσεις και νέα στοιχεία για τη δομή του Β. τοίχου που προέκυψαν κατά την μελέτη.

α. Στη φορά τοποθετήσεως των λίθων πιστοποιείται στην 1η, 3, και 1 7η στρώση η τοποθέτηση καταληκτηρί- 
ου λίθου (καταφραγής) αμέσως μετά την παραστάδα.
Πιθανότατα ισχύει το ίδιο και για τις 4η, 5η και 12η στρώσεις, ενώ οι 2n, 13η, 14η, 15η και 16η στρώσεις έχουν 
φορά τοποθέτησης προς τη δυτική παραστάδα.

β. Ιδιαιτερότητες κατά την σύνδεση των λίθων: παρατηρήθηκε ενίσχυση στη σύνδεση των λίθων οριζοντίως 
και καθέτως, στη θέση πλοκής με τους εγκάρσιους, καθώς και στη 1 6η και τη 15η στρώση, όπου τοποθετείται 
ο καταληκτήριος λίθος (καταφραγή).

Συμπεράσματα
Οι ταυτισμένοι σύμφωνα με την μελέτη λίθοι επιτρέπουν την αναστήλωσή του βορείου τοίχου, ώστε αυτός 
να αποκτήσει τη μορφή που είχε κατά τις αρχές του 18“’ αιώνα.

Ο προσδιορισμός της αρχικής θέσης των επιστυλίων θα ήταν εφικτός με την ταύτιση του περιγράμματος 
έδρασης της ιωνικής ζωφόρου και του ίχνους κυψελοειδούς διάβρωση στην άνω έδρα των επιστυλίων.

Ν.Τογανίδης
Αρχιτέκτων μηχανικός, Υπεύθυνος έργου αποκαταστάσεως Παρθενώνος, ΥΣΜΑ
Κλ. Ματάλα
Σχεδιάστρια, έργο αποκαταστάσεως Παρθενώνος, ΥΣΜΑ
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ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΕΝΟΝΟΣ 
ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ: ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

Για τη δομική αποκατάσταση των μνημείων της Ακροπόλεως, όπως είναι γνωστό, είχε αναπτυχθεί από 1975 
και μετά συγκεκριμένη μέθοδος σχεδιασμού για τη συγκόλληση των θραυσμάτων των αρχαίων μελών μέσω 
ράβδων τιτανίου και τσιμεντοπολτού. Η σύλληψή της και η πρακτική της εψαρμογή περιόρισε τότε την επέμ
βαση στο αρχαίο υλικό σε σχέση με τις μεθόδους του παρελθόντος. Επίσης, έθεσε τη βάση για τους μελλο
ντικούς ερευνητές μιας περαιτέρω προσέγγισης της στατικής συμπεριφοράς των μνημείων, κατά συνέπεια 
και της εξέλιξης του τρόπου διαστασιολόγησης των φορέων για την αποκατάστασή τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση δομικών επεμβάσεων στα μνημεία έχουν ειδικές απαιτήσεις. 
Αυτές προκύπτουν από τη γενική δεοντολογία της αποκατάστασης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κατα
σκευαστικού συστήματος, τη φύση του δομικού υλικού (το μάρμαρο είναι ανισότροπο και ανομοιογενές) και 
την κατάσταση διατήρησής του. Χρειάζεται λοιπόν μια ιδιαίτερη φιλοσοφία προσέγγισης και τα επιστημονι
κά δεδομένα που διαθέτουμε ακόμα και σήμερα διεθνώς δεν μπορούν να θεωρηθούν επαρκή. ΓΓ αυτό τον 
λόγο απαιτείται συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της μεθόδου, αφού με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται η 
πείρα μέσω της συνεχούς πρακτικής εφαρμογής και των εξ αυτής εξαγομένων παρατηρήσεων.

Η αποκατάσταση των ρηγματωμένων μελών με σύνδεση των θραυσμάτων τους (ή και συμπληρωμάτων από 
νέο μάρμαρο) μέσω ράβδων τιτανίου μπορεί να ακολουθήσει μια μεθοδολογία, η οποία έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει ανάμεσα σε δύο θεωρητικές προσεγγίσεις: την αποκατάσταση της συνολικής αντοχής του αρχικού 
μέλους (εφαρμόστηκε παλαιότερα σε καμπτόμενα μέλη) ή την αποκατάσταση της αντοχής, που αντιστοιχεί 
στη μέγιστη καταπόνηση που το μέλος μπορεί να δεχθεί.

Σήμερα, λόγω της προκύπτουσας από τους υπολογισμούς αδυναμίας αποκατάστασης της συνολικής αντοχής 
του αρχικού μέλους (μεγάλο ποσοστό οπλισμού, με πρακτική αδυναμία εφαρμογής στις υπάρχουσες διατομές, 
λόγω.της ιδιαιτερότητας της μορφής τους ή της μεγάλης απώλειας αρχαίου υλικού), προτιμήθηκε η αποκατά
σταση της αντοχής που αντιστοιχεί στη μέγιστη καταπόνηση που το μέλος μπορεί να δεχθεί (καμπτόμενο ή μη).

Η διαστασιολόγηση του φορέα (δηλ. ο υπολογισμός της όπλισης του θεωρητικού προσομοιώματος του εκά- 
στοτε μέλους) γίνεται για το σύνολο των δράσεων, που είναι πιθανό να δεχτεί μετά την επανατοποθέτησή 
του στον ναό, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μελλοντικών αναστηλώσεων.

Τα επιστύλια (τα συγκολλημένα δομικά μέλη) προσομοιώνονται με καμπτόμενες σύνθετες δοκούς (από μάρμαρο και 
ράβδους τιτανίου). Τίθενται παραδοχές, που λαμβάνουν υπόψη τα συμμετέχοντα υλικά (μάρμαρο, τιτάνιο, τσιμεντοκονία
μα ) και τις συνθήκες στήριξης του φορέα. Για την επιβεβαίωση της μεθόδου κατασκευάστηκε μοντέλο του πλέον ρηγμα
τωμένου επιστυλίου της βόρειας κιονοστοιχιας του Παρθενώνος σε κλίμακα 1:2, όπου προσομοιώθηκαν με κάθε λεπτομέ
ρεια η γεωμετρία, τα ρήγματα, οι ασυνέχειες, η γεωλογική διαστρωμάτωση του πρωτοτύπου και το οποίο οπλίστηκε κατ' 
αναλογία με τον οπλισμό, που προέκυψε από τους θεωρητικούς υπολογισμούς. Ακολούθησε πειραματική διαδικασία, η 
οποία περιελάμβανε δοκιμή κάμψεως τριών σημείων του δοκιμίου, με αρχική φόρτιση μέχρι του αντίστοιχου του πραγμα
τικού ανηγμένου φορτίου, μετρήσεις παραμορφώσεων και βυθίσεων και αύξηση του φορτίου σταδιακά έως τη θραύση.

Το κυριότερο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό των μνημείων της Ακρόπολης είναι αυτό της ελεύθερης έδρα- 
σης των επί μέρους αρχιτεκτονικών μελών. Ιδίως μεταξύ των σπονδύλων των κιόνων ο μόνος δεσμός είναι ο 
δεσμός τριβής. Για τους σπονδύλους και την αποκατάσταση της μονολιθικότητάς τους προτείνεται μια δια
φορετική μεθοδολογική - υπολογιστική διαδικασία, η οποία χρησιμοποιώντας σαν υπόβαθρο την υπάρχουσα 
αρχή σχεδιασμού (της μη ανατροπής του προς συγκόλληση τμήματος από το μέλος) λαμβάνει υπόψη ανα
λυτικά την κρίσιμη εντατική κατάσταση στην επιφάνεια του σπονδύλου .

Η μεθοδολογία αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι οι παραδοχές της καταλήγουν σε γενικό αλγόριθμο, που επιβε
βαιώθηκε με εφαρμογή σε πάρα πολλά και ποικίλα παραδείγματα. Τα αποτελέσματα που εξάγονται βρί
σκονται σε πλήρη αναλογία με το εμβαδόν της άνω έδρας του προς συγκόλληση τεμαχίου (που δέχεται και 
την υπερκείμενη φόρτιση), τη θέση του στον όγκο του σπονδύλου, το ύψος του τεμαχίου που είναι ο μοχλο
βραχίονας ανατροπής του και φυσικά το φορτίο των υπερκειμένων μελών. Παράλληλα προσφέρει σημαντι
κή μείωση του χρησιμοποιούμενου ποσοστού οπλισμού, άρα και της απώλειας αρχαίου υλικού.

Μ. Μεντζίνη
Πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, έργο αποκαταστάσεως Παρθενώνος, ΥΣΜΑ
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TO ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

Μετά τη 4Π Διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως τον Μάιο του 1994, το έργο 
της αποκατάστασης των Προπυλαίων εξελίχθηκε ως εξής:

Τον Σεπτέμβριο του 1994 άρχισε η έρευνα για την ταύτιση θραυσμάτων, η οποία περατώθηκε το 1996. Το 
1996 κατατέθηκε η μελέτη αποκαταστάσεως της νότιας πλευράς της ανατολικής στοάς, η οποία και εγκρίθη- 
κε από την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως. Εγινε έρευνα ταύτισης 55 θραυσμάτων ιωνικών 
κιονοκράνων των Προπυλαίων. Το 1997 τα θραύσματα αρχιτεκτονικών μελών της νότιας πτέρυγας μελετήθη
καν, σχεδιάστηκαν και συγκροτήθηκαν σε ομάδες συνανηκόντων θραυσμάτων, με αποτέλεσμα την πλήρη 
γνώση του υλικού της νότιας πτέρυγας. Μελετήθηκαν τα θραύσματα δοκών του κεντρικού κτιρίου, συγκροτή
θηκαν σε ομάδες συνανηκόντων θραυσμάτων και διακρίθηκαν σε δύο κατηγορίες, σε δοκούς της ανατολικής 
στοάς και σε δοκούς της δυτικής αίθουσας. Το ίδιο έτος κατασκευάστηκε γύψινο αντίγραφο του ιωνικού κιο- 
νοκράνου της αναστήλωσης Μπαλάνου και άρχισε η καθαίρεση των ικριωμάτων της αποξήλωσης των ορο
φών του κεντρικού κτιρίου. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή ικριωμάτων στη νότια πλευρά της ανατολικής στοάς 
και τον Νοέμβριο άρχισε αποξήλωση του μετακινημένου τμήματος του νότιου τοίχου της ανατολικής στοάς.

Το 1998 συνεχίστηκε η επέμβαση στη νότια πλευρά της ανατολικής στοάς. Αρχικά καθαιρέθηκαν τα επιστύλια 
και στη συνέχεια καθαιρέθηκαν οι μετακινημένες λιθόπλινθοι. Για τις ανάγκες του έργου αυτού κατασκευάστηκε, 
κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του στυλοβάτη, σιδηροτροχιά μεταφοράς των αποξηλουμένων αρχιτεκτο
νικών μελών από την περιοχή αποξήλωσης στην περιοχή της γερανογέφυρας. Πρώτο αποξηλώθηκε το επίκρα
νο της παραστάδας που εμφάνισε φθορές και ίχνη νεωτέρων επεμβάσεων σαφέστερα από πριν. Κατά την απο
ξήλωση του νοτίου τοίχου, προέκυψαν πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τους τρόπους οικο
δόμησης των αρχαίων και για τη συμπεριφορά του τοίχου στις μεταγενέστερες τύχες του. Επίσης έγινε φανερό 
ότι ο Μπαλάνος είχε επέμβει μόνο στα επιστύλια και στο επίκρανο της παραστάδας της νότιας πλευράς της ανα
τολικής στοάς. Η αποξήλωση των μετακινημένων λιθοπλίνθων του νοτίου τοίχου ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 
του 1998 και ακολούθησε συντήρηση των αποξηλωμένων λιθοπλίνθων, κατασκευή συμπληρωμάτων από νέο 
μάρμαρο και ανατοποθέτηση. Η αποκατάσταση του νοτίου τοίχου συμπληρώθηκε τον Μάιο του έτους 2001.

Τον Απρίλιο του έτους 2000 κατατέθηκε η μελέτη για την αποκατάσταση της ανωδομής του κεντρικού κτιρί
ου, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως και στη συνέχεια από το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το καλοκαίρι του ίδιου έτους. Από το καλοκαίρι του 2001 έως τον Ιανουάριο 
του 2002 κατασκευάστηκαν τα ικριώματα για την αποξήλωση των υπολοίπων της αναστήλωσης Μπαλάνου 
και προσαρμόστηκε το εργοτάξιο για να ανταποκριθεί στις προσεχείς εργασίες. Η αποξήλωση των υπολοί
πων Μπαλάνου άρχισε στις 16 Φεβρουάριου 2002. Η μελέτη προέβλεπε την αποξήλωση 89 αρχιτεκτονικών 
μελών όμως κατά την διάρκεια των αποξηλώσεων διαπιστώθηκε ότι ο Μπαλάνος είχε αποξηλώσει και ανατο- 
ποθετήσει και αρχιτεκτονικά μέλη που έως τότε είχαν διατηρηθεί in situ στην ανωδομή του βορείου τοίχου 
(γεγονός που δεν αναφέρει στο βιβλίου του), με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά 30% περίπου το αντικείμενο της 
αποξήλωσης. Προβλέπεται ότι ο συνολικό αριθμός των μελών που θα αποξηλωθούν θα ανέλθει στα 125. 
Παράλληλα με τις εργασίες της αποξήλωσης, οι οποίες είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσής τους, γίνεται μελέ
τη, αποτύπωση, συντήρηση και αποσυναρμολόγηση των αποξηλωθέντων αρχιτεκτονικών μελών.

Παράλληλα έχει αρχίσει η προμήθεια μαρμάρου για την κατασκευή συμπληρωμάτων αρχαίων αρχιτεκτονι
κών μελών αλλά και για την κατασκευή ολόκληρων μελών από νέο μάρμαρο. Στο πλαίσιο των διαδικασιών 
αυτών έχει αγορασθεί και το μάρμαρο για την κατασκευή δύο νέων ιωνικών κιονοκράνων, τα οποία θα εντα
χθούν στην νέα αναστήλωση. Η κατεργασία των δύο νέων ιωνικών κιονοκράνων έχει προχωρήσει αρκετά.. 
Επίσης έχει ξεκινήσει η διαδικασία συγκόλλησης των μεγάλων μαρμάρινων δοκών των οροφών καθώς και η 
κατασκευή συμπληρωμάτων των δοκών από νέο μάρμαρο.

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι από το 1994 έως σήμερα, παράλληλα με τις εργασίες που ήδη περιγράφηκαν 
συνοπτικά, εκτελούνται συνεχώς εργασίες συντήρησης του αποξηλωμένου υλικού στο έδαφος, απομάκρυν
σης των σιδερένιων εξαρτημάτων της αναστήλωσης Μπαλάνου, καθώς και συγκόλλησης με ράβδους τιτανί
ου και τσιμέντο των θραυσμάτων.

Τ. Τανούλας
Δρ. Αρχιτέκτων μηχανικός, Υπεύθυνος έργου αποκαταστάσεως Προπυλαίων, ΥΣΜΑ
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ*

Αρχική μορφή της υποδομής
Η ανατολική στοά είχε δυο αετώματα, το ένα επάνω από τον οριζόντιο δωρικό θριγκό της εξάστυλης δωρι
κής κιονοστοιχίας και το άλλο επάνω από τον θυραίο τοίχο. Η οροφή είχε δέκα δοκούς με κατεύθυνση από 
ανατολάς προς δυσμάς. Οι δύο ακραίες δοκοί εδράζονται κατά μήκος της μιας μακράς πλευράς τους στους 
θρόνους της βόρειας και νότιας πλευράς της Ανατολικής Στοάς. Κάθε ένα από τα μεταδόκια διαστήματα 
καλύπτεται με δέκα φατνωματικές πλάκες, κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από μια συμφυή δοκίδα και 
φατνώματα. Οι πλάκες στο βόρειο και στο νότιο μεταδόκιο διάστημα έχουν από τρία φατνώματα, ενώ σε 
όλα τα άλλα μεταδόκια διαστήματα οι πλάκες έχουν από δύο φατνώματα η κάθε μία.

Η δυτική αίθουσα είχε μόνον ένα αέτωμα στη δυτική πρόσοψη. Η οροφή της στηριζόταν σε τρία ζεύγη ιωνι
κών κιόνων που υποβάσταζαν ιωνικά επιστύλια με κατεύθυνση από δυσμάς προς ανατολάς, ενώ αντίστοι
χα ιωνικά επιστύλια διαμορφώνονταν στις αντίστοιχες στάθμες των τοίχων και των αντιθημάτων του θρι
γκού της δυτικής πρόσοψης. Επάνω στα ιωνικά επιστύλια στηρίζονταν είκοσι μία ελεύθερες δοκοί με κατεύ
θυνση από βορράν προς νότον. Τα διαστήματα μεταξύ των δοκών καλύπτονταν με φατνωματικές πλάκες 
(δέκα τρεις επάνω από τα πλάγια κλίτη, δέκα επάνω από την κεντρική διάβαση) κάθε μία από τις οποίες 
έφερε δύο φατνώματα περιβαλλόμενα με αστράγαλο. Το διάστημα μεταξύ ανατολικής δοκού και θυραίου τοί
χου ήταν στενότερο και καλυπτόταν με πλάκες που έφεραν ένα επίμηκες φάτνωμα με διπλό ουρανίσκο, ενώ 
το διάστημα μεταξύ δυτικής δοκού και αντιθήματος του δυτικού θριγκού ήταν ακόμη πιό στενό και καλυ
πτόταν με πλάκες που έφεραν ένα φάτνωμα με ένα επιμήκη ουρανίσκο.

Οικοδομικές μεταβολές στην ανωδομή του κεντρικού κτιρίου από την αρχαιότητα έως σήμερα
Η μεγαλύτερη οικοδομική μεταβολή στο κεντρικό κτίριο των Προπυλαίων ήταν η διαρρύθμισή του στον 15ο 
αι. σε τμήμα του παλατιού των Φλωρεντινών δουκών της Αθήνας, όμως η μετασκευή αυτή συνίστατο κυρίως 
σε προσθήκες.

Οι πρώτες μεγάλες μεταβολές στην κλασική ανωδομή του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων συνέβησαν 
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Το 1640 μια μεγάλη έκρηξη πυρίτιδας ανατίναξε μεγάλο μέρος της ορο
φής και άλλων στοιχείων της ανωδομής, κυρίως στο ανατολικό τμήμα της δυτικής αίθουσας και, πιθανότατα, 
στην ανατολική στοά. Στις αρχές του 18ου αιώνα οι Τούρκοι καθαίρεσαν το δυτικό τμήμα της ανωδομής, 
δηλαδή τον οριζόντιο θριγκό της δυτικής πρόσοψης και το αέτωμα, καθώς και το δυτικό τμήμα της οροφής 
της δυτικής αίθουσας, τους ανώτερους σφονδύλους και τα κιονόκρανα των ιωνικών κιόνων με τα αντίστοιχα 
ιωνικά επιστύλια. Στο τέλος του 18ου αιώνα οι Τούρκοι καθαίρεσαν τα κιονόκρανα και τους ανώτερους σφον
δύλους των τεσσάρων κεντρικών κιόνων της δυτικής πρόσοψης.

Με την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους κατεδαφίστηκαν οι μεταγενέστερες προσθήκες, συγκεντρώθηκαν 
τα σωζόμενα μέλη της ανωδομής του κεντρικού κτιρίου το οποίο, δυστυχώς, δέν αντιπροσώπευε παρά το 
ένα έκτο του συνολικού αρχιτεκτονικού υλικού της ανωδομής. Κατά τα έτη 1835-36 ο Αλέξανδρος Ρίζος- 
Ραγκαβής τοποθέτησε επτά λιθόπλινθους και ένα γείσο στην κορυφή του νότιου τοίχου της δυτικής αίθου
σας, χωρίς συνδέσμους ή συνδετικό κονίαμα, όχι στις πραγματικές αλλά σε ομόλογες θέσεις.

Παράλληλα, δομικά στοιχεία του μνημείου και, συγκεκριμένα, της ανωδομής του κεντρικού κτιρίου μελετήθη
καν κυρίως από τους αρχιτέκτονες F. C. Penrose' R. Bohn, W. Dörpfeld, W. B. Dinsmoor. Στοιχεία των μελε
τών αυτών, αλλά και προφορικές παρατηρήσεις των δύο τελευταίων μελετητών χρησιμοποιήθηκαν από τον 
Μπαλάνο κατά την μεγάλη επέμβαση αναστήλωσης μεταξύ 1909 και 191 7.

Η επέμβαση του Μπαλάνου περιορίστηκε στα κιονόκρανα και τον θριγκό της ανατολικής στοάς και στην ανω
δομή του βορειοανατολικού τμήματος του μνημείου. Επαναφέρθηκαν στην θέση τους οι τέσσερεις ανώτεροι 
σφόνδυλοι του τέταρτου και πέμπτου από βορρά κιόνων της ανατολικής στοάς και λιθόπλινθοι της νοτιοανατο
λικής παραστάδας. Το δεύτερο από νότον κιονόκρανο, που είχε απομακρυνθεί από τους ανθρώπους του Έλγιν, 
αντικαταστάθηκε από ένα νέο, ενώ τα υπόλοιπα, πλην του βορειοανατολικού, των οποίων το ανατολικό τμήμα 
είχε καταστραφεί, περιστράφηκαν κατά 180 μοίρες και συμπληρώθηκαν με νέο μάρμαρο. Από την ανωδομή της

* Περίληψη του τόμου Μελέτη Αποκαταστάσεων των Προπυλαίων, τόμος 2, Αθήνα 2002
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ανατολικής στοάς αναστηλώθηκαν: οι εξωτερικοί λίθοι επιστυλίων των δυο τελευταίων προς νότον μετακιονίων 
οι εξωτερικοί λίθοι, τα αντιθήματα και οι εσωτερικοί λίθοι των τριών πρώτων από βορράν επιστυλίων η ζωφό
ρος του βορείου τμήματος (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος που αντιστοιχεί στο κεντρικό μετακιόνιο διά
στημα)· το τμήμα της φατνωματικής οροφής που αντιστοιχεί στα δύο πρώτα από το βορρά μεταδόκια διαστή
ματα με τις αντίστοιχες δοκούς, μεταδόκιες πλάκες και επίτοιχα επιστύλια- τα γείσα που αντιστοιχούν στα τρία 
πρώτα από βορρά μετακιόνια διαστήματα- το αντίστοιχο βόρειο τμήμα του αετώματος- καταέτια γείσα- τμήμα 
της κεράμωσης της βορειοανατολικής γωνίας της στέγης με αντίστοιχα τμήματα της σίμης.

Στη δυτική αίθουσα αναστηλώθηκαν: το τμήμα της φατνωματικής οροφής που αντιστοιχεί στα δύο πρώτα 
από τα ανατολικά μεταδόκια διαστήματα του βόρειου κλίτους με τις αντίστοιχες δοκούς, μεταδόκιες πλάκες 
και τα επίτοιχα επιστύλια- ο ανατολικός κίονας της βόρειας ιωνικής κιονοστοιχίας (με τη χρήση ενός μόνον 
νέου σφονδύλου), μαζί με το επιστύλιο που τον συνέδεε με τον θυραίο τοίχο. Στις αναστηλώσεις αυτές, ο 
Μπαλάνος έκανε ευρεία χρήση νέου υλικού και σιδερένιων ενισχύσεων, τις οποίες περιέβαλε με τσιμεντοκο
νίαμα ή μολύβι. Επίσης, απολάξευσε τις επιφάνειες θραύσης των περισσότερων αυθεντικών θραυσμάτων για 
να κατασκευάσει, με τη συγκόλλησή τους, άρτια αρχιτεκτονικά μέλη ικανά να αναστηλωθούν .

Τα σοβαρά προβλήματα από την οξείδωση των σιδερένιων συνδέσμων, που ήταν πυκνά κατανεμημένοι στα 
αναστηλωμένα τμήματα του μνημείου, άρχισαν να γίνονται εμφανή ήδη κατά τη δεκαετία του 1940. Η αντιμε
τώπιση των προβλημάτων συντήρησης και αποκατάστασης των Προπυλαίων από την Επιτροπή 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως ξεκίνησε το 1979, και το 1981 και 1982 αποξηλώθηκαν, συντηρήθηκαν 
και ανατοποθετήθηκαν με συνδέσμους τιτανίου αρχιτεκτονικά μέλη του νότιου τμήματος του θριγκού της ανα
τολικής στοάς, σύμφωνα με την μελέτη των Α. Τζάκου, αρχιτέκτονος και Μ. Ιωαννίδου, πολιτικού μηχανικού. 
Το 1989 εγκρίθηκε από την ΕΣΜΑ και το ΚΑΣ η μελέτη των Τ. Τανούλα, αρχιτέκτονα και Μ. Ιωαννίδου, πολιτι
κού μηχανικού, για την αποξήλωση των αναστηλωμένων από τον Μπαλάνο τμημάτων των οροφών. Μεταξύ 
Ιουνίου 1990 και Ιουλίου 1993 αποξηλώθηκαν τα ακόλουθα μέλη: στην ανατολική στοά 20 φατνωματικές πλά
κες, τρείς δοκοί και οι αντίστοιχες μεταδόκιες πλάκες- στη δυτική αίθουσα 26 φατνωματικές πλάκες, δύο δοκοί, 
μία επίτοιχη δοκός και οι αντίστοιχες μεταδόκιες πλάκες, το ιωνικό κιονόκρανο και το αντίστοιχο ιωνικό επι
στύλιο. Το έτος 1996 κατατέθηκε η μελέτη για την αποξήλωση και αποκατάσταση της νότιας πλευράς της 
ανατολικής στοάς των Προπυλαίων. Με βάση τη μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε η αποξήλωση του μετακι
νημένων τμημάτων του νότιου τοίχου και του επιστυλίου που τον συνέδεε με τον νοτιοανατολικό κίονα, καθώς 
και των οκτώ λιθόπλινθων που είχαν αναστηλωθεί από τον Α. Ρίζο-Ραγκαβή το 1835-36. Αποξηλώθηκαν συνο
λικά 38 λιθόπλινθοι οι οποίοι συντηρήθηκαν και ανατοποθετήθηκαν με τη χρήση συνδέσμων από τιτάνιο (που 
αντικατέστησαν τους αρχαίους σιδερένιους συνδέσμους) και κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο. Το έτος 2000 
εγκρίθηκε από την ΕΣΜΑ και το ΚΑΣ η μελέτη των Τ. Τανούλα και Μ. Ιωαννίδου για την αποκατάσταση της 
ανωδομής του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων, η οποία δημοσιεύεται στο ανά χείρας βιβλίο.

Η υφιστάμενη κατάσταση αρχιτεκτονικών μελών στην ανωδομή των Προπυλαίων
Για την αποκατάσταση της ανωδομής του κεντρικού κτιρίου είναι απαραίτητη η καθαίρεση των τμημάτων της 
αναστήλωσης του Μπαλάνου, που δέν είχαν καθαιρεθεί κατά την επέμβαση του 1990-1993, διότι περιέχουν 
πολλά σιδερένια συνδετήρια στοιχεία, η προϊούσα οξείδωση των οποίων έχει προκαλέσει ήδη, και θα εξακο
λουθεί να προκαλεί στο μέλλον, ρηγμάτωση του μαρμάρου. Τα τμήματα αυτά συμπεριλαμβάνουν 106 αρχιτε
κτονικά μέλη, τα οποία απαριθμούνται και περιγράφονται στο κείμενο της ανά χείρας μελέτης και στον Πίνακα 
I. Η αποξήλωση των αρχιτεκτονικών αυτών μελών έχει αρχίσει τον Φεβρουάριο του 2000 (έχουν ήδη αποξη
λωθεί 90 αρχιτεκτονικά μέλη) και προβλέπεται ότι θα περατωθεί πρίν την εκτύπωση της ανά χείρας μελέτης.

Υπάρχουν όμως και in situ τμήματα του μνημείου με σοβαρά προβλήματα που επιβάλλουν λεπτομερή μελέ
τη και επέμβαση:

Α. Το κεντρικό υπέρθυρο του κεντρικού κτιρίου αποτελείται από δύο λίθους, εκ των οποίων ο ανατολικός έχει 
μία διαμπερή ρωγμή περί το μέσον του, η οποία έχει προκαλέσει βύθιση των δύο μεγάλων θραυσμάτων του 
υπερθύρου κατά 7 χιλιοστά του μέτρου στη θέση της ρωγμής. Εχει αποφασιστεί από την ΕΣΜΑ και το ΚΑΣ να 
μην αποξηλωθεί ο ανατολικός λίθος του υπερθύρου και η συντήρηση και στερέωσή του να γίνει επί τόπου.

Β. Η μεσαία τρίγλυφος με τη συμφυή θήκη της αντίστοιχης μετόπης του θριγκού, στο δυτικό άκρο της ανω
δομής του βόρειου τοίχου, παρουσιάζει έντονες ρηγματώσεις κατά την έννοια των νερών του μαρμάρου που
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έχουν κατεύθυνση χονδρικώς παράλληλη προς την βόρεια όψη του θριγκού. Θα πρε'πει να μελετηθεί λεπτο
μερώς ο τρόπος στερέωσής της.

Η υφιστάμενη κατάσταση αρχιτεκτονικών μελών που βρίσκονται εκτός του μνημείου,
α. Φατνωματικές πλάκες
Τα θραύσματα που προεκυψαν από την αποσυναρμολόγηση των φατνωματικών πλακών που είχε αναστη
λώσει ο Μπαλάνος, μαζί με τα 870 περίπου θραύσματα φατνωματικών πλακών που είχαν συγκεντρωθεί στο 
έδαφος, μελετήθηκαν από ομάδα τεσσάρων εμπείρων μαρμαροτεχνιτών και έγιναν ταυτίσεις θραυσμάτων που 
προέρχονταν απο την ίδια αρχική πλάκα. Η έρευνα απέδωσε αριθμό αναστηλώσιμων φατνωματικών πλακών 
πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχε αναστηλώσει ο Μπαλάνος. Για την ανατολική στοά απέδωσε 10 αναστη- 
λώσιμες φατνωματικές πλάκες με τρία φατνώματα και 16 αναστηλώσιμες φατνωματικές πλάκες με δύο φατ
νώματα. Για τη δυτική αίθουσα απέδωσε 216 σύνολα συνανηκόντων θραυσμάτων φατνωματικών πλακών. Για 
την αναστήλωση των οροφών της δυτικής αίθουσας επελέγησαν 23 αναστηλώσιμες φατνωματικές πλάκες με 
δύο φατνώματα και 23 αναστηλώσιμες φατνωματικές πλάκες με ένα φάτνωμα με διπλό ουρανίσκο.

Από τις 72 φατνωματικές πλάκες που θα αναστηλωθούν, οι 12 αποτελούνται αποκλειστικά από αρχαίο μάρ
μαρο, 36 έχουν ποσοστό αυθεντικού υλικού 98-80%, δεκατρείς 75-60%, έντεκα 55-40%. Η σύνδεση των θραυ
σμάτων μεταξύ τους γίνεται με ράβδους τιτανίου και τσιμεντοπολτό. Η συγκόλληση των συνανηκόντων 
θραυσμάτων της δυτικής αίθουσας και η συμπλήρωσή τους με νέο μάρμαρο για την κατασκευή αναστηλώσι
μων φατωματικών πλακών έχει συμπληρωθεί.

β. Δοκοί.
Κατά τα τελευταία έτη, η έρευνα στο σύνολο του σωζόμενου υλικού των δοκών απέδωσε ομάδες συνανηκό
ντων θραυσμάτων και απέδειξε ότι το σύνολο, σχεδόν, των θραυσμάτων των δοκών που διασώζονται προ
έρχεται από την ανατολική στοά, με την εξαίρεση ενός μεγάλου θραύσματος δοκού που προέρχεται από τη 
δυτική αίθουσα, και δύο μικροτέρων θραυσμάτων που δέν διατηρούν στοιχεία που θα επέτρεπαν την από
δοσή τους συγκεκριμένα στην ανατολική στοά ή στη δυτική αίθουσα.

Από τα έντεκα σύνολα συνανηκόντων θραυσμάτων δοκών, τα πέντε διατηρούν ποσοστό αυθεντικού υλικού 
100-70%, τρία ποσοστό 60-45%, ενώ τα υπόλοιπα τρία διατηρούν ποσοστό 30-20%. Το σωζόμενο αυθεντικό 
υλικό κάθε μίας από αυτές τις δοκούς θα συμπληρωθεί με νέο μάρμαρο για την κατασκευή αντίστοιχα έντε
κα δοκών, που θα χρησιμοποιηθούν στη νέα αναστήλωση. Υπάρχει ακόμη μία δοκός σπασμένη σε δύο κομ
μάτια, η οποία δεν θα χρησιμοποιηθεί διότι είναι πολύ φθαρμένη και η φέρουσα ικανότητά της έχει μειωθεί 
πολύ. Η συγκόλληση των θραυσμάτων των δοκών θα γίνει με ράβδους τιτανίου και τσιμεντοπολτό.

γ. Μεταδόκιες πλάκες
Διατηρούνται σε αρκετά καλή κατάσταση τρείς από τις τέσσερεις μεταδόκιες πλάκες του βόρειου και νότιου 
μεταδοκίων διαστημάτων της ανατολικής στοάς, έξι μεταδόκιες πλάκες (οι τρείς σχεδόν πλήρεις) που μπο
ρούν να ανήκουν σε μεσαία μεταδόκια διαστήματα είτε της ανατολικής στοάς είτε της δυτικής αίθουσας και 
τέσσερα μικρότερα θραύσματα (από αυτά τα δύο συνανήκουν) που θα μπορούσαν να προέρχονται από 
οποιαδήποτε περιοχή των οροφών και θα συμπληρωθούν με νέο μάρμαρο για να χρησιμοποιηθούν στην προ
σεχή αναστήλωση ως μεταδόκιες πλάκες του διαστήματος μεταξύ της επίτοιχης δοκού του θυραίου και της 
πρώτης από τα ανατολικά δοκού της δυτικής αίθουσας.

δ. Ιωνικά κιονόκρανα
Το ιωνικό κιονόκρανο της αναστήλωσης Μπαλάνου είχε απαρτιστεί από τέσσερα μεγάλα θραύσματα, που 
ανήκαν σε τέσσερα διαφορετικά κιονόκρανα. Πριν την αποσυναρμολόγησή του κατασκευάσθηκε εκμαγείο 
που αποτυπώθηκε και μελετήθηκε από τον αρχιτέκτονα Τ. Τανούλα. Τα θραύσματα του κιονοκράνου της 
αναστήλωσης Μπαλάνου μελετήθηκαν σε συνάρτηση με τα 59 θραύσματα που διατηρούνταν στο έδαφος. 
Το σύνολο του υλικού εντάχθηκε σε έξι ομάδες που αντιστοιχούν στα έξι αρχικά ιωνικά κιονόκρανα. Στο νέο 
μουσείο Ακροπόλεως θα πρέπει να προβλεφθεί χώρος, όπου θα εκτίθεται το εκμαγείο του κιονοκράνου της 
αναστήλωσης Μπαλάνου, φωτογραφίες και σχέδια. Τα θραύσματα του αυθεντικού υλικού κάθε κιονοκράνου 
θα πρέπει να εκτίθενται εντεταγμένα μέσα σε ένα πλήρες αποκατεστημένο κιονόκρανο από τσιμέντο ή άλλο 
υλικό, με τρόπο που να επιτρέπει την αφαίρεσή τους προκειμένου να χρησιμεύσουν στην έρευνα.
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ε. Σφόνδυλοι ιωνικών κιόνων
Από τους σφονδύλους των ιωνικών κιόνων των Προπυλαίων διατηρούνται στο έδαφος: δύο όγδοοι σφόνδυ
λοι (ΑΑΔ 5.679, ΑΑΔ 5.680), πε'ντε ένατοι σφόνδυλοι (ΑΑΔ 5.161, ΑΑΔ 5.160, από τον οποίο έχει αποθραυσθεί 
η άνω επιφάνεια, ΑΑΔ 5.162, ΑΑΔ 5.163, ΑΑΔ 5.1 71), δύο δέκατοι σφόνδυλοι (ΑΑΔ 5.681, ΑΑΔ 5.682) και δύο 
δωδέκατοι σφόνδυλοι (ΑΑΔ 5.683, ΑΑΔ 5.684). Στο Βρεττανικό Μουσείο φυλάσσεται ένα θραύσμα που είχε 
απαγάγει ο λόρδος Ελγιν, το οποίο, σύμφωνα με τις μετρήσεις του αρχιτέκτονα Τ. Τανούλα, ανήκει σε ένατο 
σφόνδυλο, διατηρεί μόνον την άνω επιφάνεια έδρασης και πρέπει να συνανήκει με το θραύσμα ιωνικού σφον
δύλου ΑΑΔ 5.160 που βρίσκεται στα Προπύλαια.

στ. Ιωνικά επιστύλια
Αρκετό από το υπάρχον υλικό των ιωνικών επιστυλίων βρίσκεται ακόμη στις θέσεις που το έχει τοποθετήσει 
ο Μπαλάνος. Τόσο τα θραύσματα που υπάρχουν στο έδαφος όσο και τα θραύσματα που βρίσκονται ακόμη 
ενσωματωμένα στα επίτοιχα επιστύλια, δεν είναι μεγάλα και θα πρέπει να προηγηθεί έρευνα μετά την καθαί
ρεσή τους και πρίν τη διατύπωση των οριστικών προτάσεων για την ένταξή τους στη νέα αναστήλωση.

ζ. Αρχιτεκτονικά μέλη των Προπυλαίων κτισμένα στο νότιο τείχος της Ακροπόλεως
Στη βάση του νότιου τείχους της Ακροπόλεως προς νότον της περιοχής του Βραυρωνείου και της 
Χαλκοθήκης βρίσκονται ενσωματωμένα αρχιτεκτονικά μέλη των Προπυλαίων. Εχουν αναγνωρισθεί τα εξής: 
13 φατνωματικές πλάκες της δυτικής αίθουσας, 3 φατνωματικές πλάκες της ανατολικής αίθουσας, 6 θράνοι 
της ανατολικής πλευράς του θυραίου τοίχου, 11 θραύσματα σίμας, 1 λιθόπλινθος και 8 τμήματα λιθοπλίνθων, 
3 θραύσματα προεχόντων τμημάτων γείσων κεντρικού κτιρίου, 2 θραύσματα προεχόντων τμημάτων γείσων 
πτέρυγας, 4 θραύσματα προεχόντων τμημάτων καταετίων γείσων του κεντρικού κτιρίου, 1 θραύσμα ορθο
στάτη. Το αίτημα για αποξήλωση αυτών των αρχιτεκτονικών μελών δέν έχει εγκριθεί. Εν τούτοις, η προτει- 
νόμενη νέα αναστήλωση δεν επηρρεάζεται σημαντικά από την αποξήλωση ή μή των αρχιτεκτονικών μελών 
από το νότιο τείχος.

Η πρόταση αποκατάστασης της ανωδομής του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων
Οι στόχοι της προτεινόμενης επέμβασης συνοψίζονται ως εξής:

• Αποξήλωση των υπολοίπων της αναστήλωσης Μπαλάνου για την απομάκρυνση του σιδήρου και συντή
ρησή τους.

• Αποκατάσταση του μνημείου σε ένα επίπεδο αναγνωσιμότητας όχι κατώτερο από αυτό της αναστήλω
σης Μπαλάνου, με την εφαρμογή της νέας καταξιωμένης τεχνολογίας (σύνδεσμοι τιτανίου, συντήρηση 
επιφανείας).

• Αξιοποίηση των νέων ταυτίσεων του αυθεντικού υλικού των οροφών του μνημείου, που έγιναν κατά το 
τρέχον έργο αποκατάστασης των Προπυλαίων, για τη βελτίωση της αποκατάστασης.

• Αποκατάσταση κάθε αρχιτεκτονικού μέλους μόνο με συνανήκοντα θραύσματα αυθεντικού υλικού. Χρήση 
νέου μαρμάρου για τα συμπληρώματα και σε καμμία περίπτωση αρχαίου υλικού, όπως συνέβη στην ανα
στήλωση του Μπαλάνου.

Η προτεινόμενη αποκατάσταση προβλέπει την αξιοποίηση του μεγάλου αριθμού νέων ταυτίσεων στο αυθε
ντικό υλικό των δοκών και των φατνωματικών πλακών, με σκοπό την ανάδειξη των οροφών που υπήρξαν 
πάντοτε το στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Προπυλαίων που θαυμάστηκε κατ' εξοχήν. Επειδή είναι αδύνα
τον να διαπιστωθεί η ακριβής αρχική θέση των αυθεντικών μελών της οροφής, τα σωζόμενα αυθεντικά μέλη 
θα τοποθετηθούν σε θέσεις που δέν θα είναι αναγκαστικά οι αρχικές, αλλά θα είναι οπωσδήποτε ομόλογες. 
Ε1 εφαρμογή αυτής της παραδοχής οδηγεί στην αναστήλωση του μεγαλύτερου αυθεντικού υλικού των δοκών 
στην ανατολική στοά, ενώ στη δυτική αίθουσα, από την οροφή της οποίας έχει διασωθεί μόνον ένα μεγάλο 
θραύσμα, η αναστήλωση των δοκών θα απαιτήσει μεγαλύτερη ποσότητα νέου μαρμάρου, προκειμένου να 
αξιοποιηθεί ο μεγάλος αριθμός ιωνικών φατνωματικών πλακών.

Στην ανατολική στοά προτείνεται να αναστηλωθούν οι δοκοί ΔΙ, ΔΙΙ, Al II, AIV, Δν, AVI, οι οποίες αποδεδειγ
μένα προέρχονται από την οροφή της (η σειρά της αρίθμησής τους με λατινικούς αριθμούς δηλώνει και τη 
σειρά τοποθέτησής τους απο βορρά προς νότο. Η ημιδοκός ΔΥΙΙΙ θα τοποθετηθεί, φυσικά, στο βόρειο άκρο
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της οροφής. Το πληρέστερο μέρος της αναστήλωσης πρέπει να είναι στο βόρειο άκρο, η ανωδομή του οποί
ου διατηρεί μεγαλύτερο ποσοστό από το αυθεντικό υλικό της, ούτως ώστε να γίνεται πλήρως αντιληπτή η 
δομική και μορφολογική σχέση των στοιχείων της ανωδομής.

Ετσι, οι δωρικές φατνωματικές πλάκες που αποκαθίστανται θα τοποθετηθούν στα τρία πρώτα από βορρά 
μεταδόκια διαστήματα. Στην περιοχή που θα τοποθετηθούν οι φατνωματικές πλάκες, θα τοποθετηθούν και 
οι πληρέστερες δοκοί. Τα δύο πρώτα από βορρά μεταδόκια διαστήματα θα είναι πλήρως καλυμμένα, ενώ το 
τρίτο από βορρά θα είναι μερικώς καλυμμένο. Τα υπόλοιπα τρία προς νότο μεταδόκια διαστήματα δεν θα 
καλύπτονται με φατνωματικές πλάκες, εν τούτοις η παρουσία των δοκών θα υποδηλώνει ικανοποιητικά την 
οροφή, ούτως ώστε οι εισερχόμενοι στην ανατολική αίθουσα δια- μέσου της κεντρικής θύρας να έχουν την 
αίσθηση ότι βρίσκονται σε στεγασμένο χώρο.

Η αναστήλωση των έξι ελευθέρων δοκών στην ανατολική στοά επιβάλλει τη συνέχιση των στρώσεων της επι- 
κρανίτιδας και του επίτοιχου επιστυλίου για αρκετά μέτρα προς νότο με νέο, κυρίως, μάρμαρο. Τα αρχιτε
κτονικά μέλη από νέο μάρμαρο που κατασκευάστηκαν για την αναστήλωση Μπαλάνου θα συντηρηθούν και 
θα χρησιμοποιηθούν στη νέα αναστήλωση.

Η αναστήλωση των δοκών στο μέσο της ανατολικής στοάς και η υποδομή που προϋποθέτει επιβάλλει τη 
σοβαρή αντιμετώπιση του προβλήματος του ρηγματωμένου ανατολικού λίθου του κεντρικού υπέρθυρου, το 
οποίο θα πρέπει να αντέξει το βάρος των λίθων που θα τοποθετηθούν επάνω του.

Στη δυτική αίθουσα προτείνεται να αποκατασταθεί η περιοχή που είχε αναστηλωθεί από τον Μπαλάνο και 
να επεκταθεί προς νότον, ούτως ώστε ο διερχόμενος διαμέσου της δυτικής αίθουσας να έχει τη δυνατότητα 
να περνάει κάτω από τμήμα της οροφής της κεντρικής διάβασης. Η αίσθηση του στεγασμένου χώρου θα 
συνεχίζεται και στην ανατολική στοά, σύμφωνα με την πρόταση που περιγράφηκε αμέσως παραπάνω.

Για μια τέτοια αναστήλωση υπάρχουν αρκετές αποκατεστημένες φατνωματικές πλάκες με μεγάλη περιεκτι
κότητα σε αυθεντικό υλικό. Στο βόρειο κλίτος, στη θέση της πρώτης από τα ανατολικά δοκού θα τοποθε
τηθεί η δοκός ΔΧ, και στη θέση της δεύτερης από τα ανατολικά δοκού θα τοποθετηθεί η δοκός AVIII. Τη θέση 
της πρώτης από τα ανατολικά δοκού της κεντρικής διάβασης θα καταλάβει μία δοκός από νέο μάρμαρο. Τη 
θέση της δεύτερης από τα ανατολικά δοκού της κεντρικής διάβασης θα καταλάβει η δοκός ΔΧΙ. Οι επίτοιχες 
δοκοί στον θυραίο τοίχο θα είναι σχεδόν αποκλειστικά από νέο μάρμαρο. Για την αναστήλωση των ιωνικών 
επιστυλίων είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί σημαντικό ποσοστό νέου μαρμάρου. Είναι απαραίτητη η συνέχιση 
της στρώσης των θρόνων προς νότο και στη δυτική πλευρά του θυραίου τοίχου καθώς και ο έλεγχος της 
αντοχής του δυτικού λίθου του κεντρικού υπερθύρου. Για την αναστήλωση του ανατολικού ιωνικού κίονα ο 
ενδέκατος σφόνδυλος θα πρέπει να κατασκευασθεί από νέο μάρμαρο. Τα ιωνικά κιονόκρανα που θα χρησι
μοποιηθούν στην προσεχή αναστήλωση έχει αποφασιστεί να είναι από νέο μάρμαρο.

Τα προβλεπόμενα ποσοστά αυθεντικού υλικού είναι περίπου 78% στην ανατολική στοά και περίπου 50% στη 
δυτική αίθουσα, δηλαδή στο σύνολο της αναστήλωσης το ποσοστό αυθεντικού υλικού θα είναι περίπου 64%, 
το οποίο είναι ίσο με το ποσοστό αυθεντικού υλικού που περιλάμβανε η αναστήλωση Μπαλάνου. Ομως, η 
προτεινόμενη επέμβαση υπερτερεί κατά πολύ της αναστήλωσης Μπαλάνου ως προς τον βαθμό αποκατά
στασης της αρτιότητας του μνημείου, την ορθή απόδοση των τμημάτων που αναστηλώνονται και ως προς 
τον χειρισμό του αρχαίου υλικού από αρχαιολογική και τεχνική έποψη. Εξ άλλου, η τεχνολογία που θα εφαρ
μοστεί στην νέα αναστήλωση είναι πολύ ανώτερη αυτής που εφάρμοσε ο Μπαλάνος, ενώ από στατική 
άποψη, η προτεινόμενη αποκατάσταση των οροφών θα αποκαταστήσει την διαφραγματική λειτουργία του 
στερεού δίσκου της οροφής με ευνοϊκές συνέπειες για τη δυνατότητα του μνημείου να παραλαμβάνει σει
σμικές δυνάμεις.

Μ. Ιωαννίδου
Πολιτικός μηχανικός, Διευθύντρια της ΥΣΜΑ
Τ. Τανοόλας
Λρ. αρχιτέκτων μηχανικός, Υπεύθυνος έργου αποκαταστάσεως Προπυλαίων, ΥΣΜΑ
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΤΟΙΧΟ 
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

Η παρούσα μελέτη αφορά στον εντοπισμό των αρχικών θέσεων λίθων του δέκατου όγδοου, δέκατου ένατου 
και εικοστού δόμου του νότιου τοίχου της δυτικής αίθουσας του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων και στην 
πρόταση ανατοποθέτησής τους. Η μελέτη συμβάλλει στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση του ήδη 
υπάρχοντος αυθεντικού υλικού του μνημείου με απώτερο στόχο την αύξηση της αναγνωσιμότητάς του.

Στο πλαίσιο της μελέτης διερευνήθηκε η αρχική διάταξη συνολικά δεκαοχτώ λίθων. Από αυτούς οι οχτώ (τέσ
σερεις λιθόπλινθοι του δέκατου ένατου δόμου, τρείς του εικοστού και ένας υπερκείμενος λίθος γείσου) βρίσκο
νταν στον νότιο τοίχο, αλλά τοποθετημένοι σε τυχαία θέση, μετά την επέμβαση του Αλέξανδρου Ρίζου-Ραγκαβή 
του 1835-36. Εννιά λιθόπλινθοι βρίσκονταν κατακείμενες εντός του κεντρικού κτιρίου και στην ευρύτερη περιο
χή νοτίως των Προπυλαίων και, τέλος, μια λιθόπλινθος του δέκατου όγδοου δόμου βρίσκεται στο Βρετανικό 
Μουσείο και η θέση της διερευνήθηκε μέσω των σχεδίων αποτύπωσής της του αρχιτέκτονα Τάσου Τανούλα.

Ο δομικός ιστός του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων υφίσταται την πρώτη σημαντική καταστροφή του 
το 1640 με την ανατίναξη της πυρίτιδας, που οι Τούρκοι είχαν αποθηκεύσει στη δυτική αίθουσα. Οι πρώτες 
απεικονίσεις περιηγητών του εσωτερικού της δυτικής αίθουσας, στις αρχές του δεκάτου ένατου αιώνα, δεί
χνουν τον νότιο τοίχο να διατηρείται μέχρι και το ύψος των θράνων (δέκατος όγδοος δόμος): αναπαριστάνο
νται οι τέσσερεις πρώτοι θρόνοι από ανατολικά.

Η αποξήλωση των οχτώ λίθων της αναστήλωσης του Ραγκαβή έγινε τον Νοέμβριο του 1997, στο πλαίσιο των 
εργασιών για τη δομική αποκατάσταση του νότιου τοίχου της ανατολικής στοάς. Στη συνέχεια οι λίθοι απο
τυπώθηκαν σχολαστικά μαζί με τους εκείνους που βρίσκονταν στο έδαφος και παρουσίαζαν κοινά χαρακτη
ριστικά. Τα στοιχεία που συγκρίθηκαν και βοήθησαν στη διερεύνηση της φοράς τοποθέτησής τους καθώς και 
στον εντοπισμό της αρχικής τους θέσης ήταν τα ακόλουθα: α) οι θέσεις και τα βάθη των τόρμων των οριζό
ντιων και κατακόρυφων συνδέσεων τους, β) οι θέσεις των μοχλοβόθριων και των εγκοπών των παραγόμφων, 
γ) ο τρόπος σύνδεσης των λίθων του εικοστού δόμου με τα επίτοιχα ιωνικά επιστύλια καθώς και με τους 
υπερκείμενους λίθους του γείσου.

Μετά τη συγκέντρωση και σύγκριση των στοιχείων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: ο λίθος γείσου τοποθετεί
ται πρώτος από ανατολικά. Στον εικοστό δόμο η τοποθέτηση γίνεται από δυτικά προς ανατολικά. Στη δέκα
τη ένατη στρώση οι λιθόπλινθοι τοποθετούνται με φορά από δυτικά προς ανατολικά, ενώ στον δέκατο όγδοο 
δόμο οι θρόνοι τοποθετούνται με δύο κατευθύνσεις. Οι υπάρχοντες στον τοίχο τέσσερεις θρόνοι είναι τοπο
θετημένοι από ανατολικά προς δυτικά. Ο θρόνος που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, τοποθετείται 
πέμπτος από ανατολικά και είναι καταληκτήριος λίθος (καταφραγή), ενώ οι υπόλοιποι τοποθετούνται από 
δυτικά προς ανατολικά.

Με την παρούσα μελέτη προτείνεται η ανατοποθέτηση του πρώτου από ανατολικά λίθου γείσου, η ανατο- 
ποθέτηση πέντε από τους επτά λίθους του εικοστού δόμου και η αντικατάσταση με νέο μάρμαρο της πρώ
της από ανατολικά μασχαλιαίας λιθοπλίνθου, που είναι απαραίτητη για την έδραση του γείσου. Στη δέκατη 
ένατη στρώση ανατοποθετούνται οι πέντε από τις έξι λιθοπλίνθους με αντικατάσταση από νέο μάρμαρο της 
πρώτης από ανατολικά, επίσης μασχαλιαίας, απαραίτητης για την έδραση των υπερκείμενων λίθων. Τέλος, 
ανατοποθετούνται και οι τρείς θρόνοι (δέκατος όγδοος δόμος), ενώ στη θέση του απόντα θρόνου που βρί
σκεται στο Βρετανικό Μουσείο, προτείνεται η αντικατάστασή του, προσωρινά, με πιστό αντίγραφο από νέο 
μάρμαρο. Για τους εναπομείναντες τρείς λίθους προτείνεται η ανατοποθέτησή τους, μετά την ολοκλήρωση 
της διερεύνησης της φοράς τοποθέτησης και των λίθων των αντίστοιχων δόμων του βόρειου τοίχου της δυτι
κής αίθουσας. Οι αποξηλώσεις αρχιτεκτονικών μελών στην περιοχή αυτή, στο πλαίσιο της αποκατάστασης 
τμήματος των οροφών του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων, οι οποίες είναι σε εξέλιξη αυτή τη χρονική 
περίοδο, θα συμβάλουν αποφασιστικά στην ολοκλήρωση της παραπάνω έρευνας.

Κ.Καρανάσος
Αρχιτέκτων μηχανικός, ΜΑ Πανεπιστημίου Ρώμης, έργο αποκαταστάσεις Προπυλαίων, ΥΣΜΑ
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ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΑΥΤΙΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΜΕΑΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΠΥΑΑΙΩΝ

Στο πλαίσιο του έργου αποκαταστάσεως των Προπυλαίων μελετήθηκε μεγάλο μέρος του αρχιτεκτονικού υλι
κού και έγινε αναγνώριση πολλών συνανηκόντων θραυσμάτων. Οι ταυτίσεις θραυσμάτων δοκών, φατνωμα- 
τικών πλακών και μεταδοκίων πλακών παρουσιάζονται στη «Μελέτη Αποκαταστάσεως της Ανωδομής του 
Κεντρικού Κτιρίου». Στην ανακοίνωση αυτή γίνεται συνοπτική παρουσίαση των ταυτίσεων του υλικού των 
ιωνικών κιονοκράνων, της μεγάλης κεραμίδας της νότιας κόγχης και της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων.

Α. Το κιονόκρανο, που αναστήλωσε ο Μπαλάνος, είχε συγκροτηθεί από τέσσερα μεγάλα θραύσματα που δεν 
συνανήκαν. Επειδή αποτελούσε άριστο πρότυπο για την μελέτη της γεωμετρίας των ιωνικών κιονοκράνων 
των Προπυλαίων, πριν την αποσυναρμολόγηση αποτυπώθηκε και κατασκευάστηκε εκμαγείο του. Με βάση 
τα χαρακτηριστικά των αρτιοτέρων θραυσμάτων μελετήθηκε η γεωμετρία των ιωνικών κιονοκράνων των 
Προπυλαίων και αποδόθηκε σε γραμμικά σχέδια, σε φυσικό μέγεθος. Η αποσυναρμολόγηση του ιωνικού κιο- 
νοκράνου της αναστήλωσης Μπαλάνου επέτρεψε τη μελέτη των θραυσμάτων που το αποτελούσαν, σε 
συνάρτηση με θραύσματα που είχαν ήδη συγκεντρωθεί στο εργοτάξιο των Προπυλαίων. Η μελέτη του συνό
λου των 78 θραυσμάτων επέτρεψε την κατάταξή τους σε έξι ομάδες συνανηκόντων θραυσμάτων, που αντι
στοιχούν στα έξι ιωνικά κιονόκρανα των Προπυλαίων. Οι ομάδες αυτές έχουν τεκμηριωθεί με λεπτομερή σχέ
δια, σε κλίμακα 1/5 και με φωτογραφίες.

Β. Στην 4η Διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως είχε παρουσιασθεί η ανα
παράσταση του τρόπου στέγασης των δύο κογχών μεταξύ κεντρικού κτιρίου και πλαγίων πτερύγων των 
Προπυλαίων. Η στέγαση κάθε κόγχης γινόταν με ένα μαρμάρινο κάλυμμα, που είχε τη διαμόρφωση γιγάντιας 
μονολιθικής κεραμίδας διαστάσεων 4,5 μ. X 2,07 μ. X 0,302 μ., και εδραζόταν στα προεξέχοντα τμήματα των 
γείσων των πτερύγων και του αντίστοιχου ανατολικού τοίχου της κάθε πτέρυγας. Η αναπαράσταση τότε 
είχε στηριχθεί σε στοιχεία δύο θραυσμάτων του καλύμματος της νότιας κόγχης και δύο θραυσμάτων του 
καλύμματος της βόρειας κόγχης, ενώ άλλα στοιχεία αποκαταστάθηκαν κατ' αναλογίαν άλλων κεραμίδων από 
τις στέγες των πτερύγων. Μετά το 1995 έχουν αναγνωριστεί άλλα τρία μεγάλα θραύσματα του καλύμματος 
της νότιας πτέρυγας, τα οποία επιβεβαιώνουν την αναπαράσταση που είχε προταθεί το 1994.

Γ. Κατά το έτος 1997 η έρευνα των αρχιτεκτονικών μελών επικεντρώθηκε στη μελέτη του υλικού της νότιας 
πτέρυγας των Προπυλαίων. Τα θραύσματα είχαν ταυτισθεί προηγουμένως από τους Bohn, Doerpfeld και 
Τανούλα, ως προς το είδος του αρχιτεκτονικού μέλους από το οποίο προέρχονται. Με την πρόσφατη έρευ
να, που έγινε από συνεργείο μαρμαροτεχνιτών με επικεφαλής τον Γ. Βίδο, κατέστη δυνατόν τα θραύσματα 
να μεταφερθούν, να παρατεθούν και να συγκροτηθούν σε ομάδες συνανηκόντων θραυσμάτων. Το αποτέλε
σμα αυτής της έρευνας είναι η ασφαλής γνώση του υλικού της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων, γεγονός 
που θα επιτρέψει στο μέλλον την αναστήλωση της ανωδομής με τα αυθεντικά αρχιτεκτονικά μέλη και με την 
προσθήκη μικρής, μόνον, ποσότητας νέου μαρμάρου.

Τ. Τανούλας,
Δρ. Αρχιτέκτων μηχανικός, Υπεύθυνος έργου αποκαταστάσεως Προπυλαίων, ΥΣΜΑ
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Τα αρχιτεκτονικά μεΛη, που χρησιμοποιούνται στην αναστήλωση, είναι στην πλειοψηφία τους κατακερματισμένα. 
Πριν την ανατοποθέτησή τους στο μνημείο αποκαθίσταται η ακεραιότητα του κάθε μέλους με συγκόλληση των 
επιμέρους συνανήκοντων θραυσμάτων και συμπλήρωση με νέο μάρμαρο, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 'Εκτός 
από τη μορφή του μέλους αποκαθίσταται η αρχική του αντοχή. Στις περιπτώσεις που η ολική αποκατάσταση 
απαιτεί υπερβολικά μεγάλα ποσοστά οπλισμού και συνεπώς μεγάλη φθορά αρχαίου υλικού, αποκαθίσταται μερι
κώς η αντοχή του μέλους και ελέγχεται, στη συνέχεια, η επάρκεια της συγκόλλησης έναντι των πιθανών δυσμενέ
στερων αναμενόμενων δράσεων. Η εν λόγω συγκόλληση επιτυγχάνεται με χρήση λευκού τσιμέντου Portland στο 
διάκενο του αρμού και οπλισμό ράβδων τιτανίου για την παραλαβή εφελκυστικών και διατμητικών τάσεων.

Η έδραση των μελών στο μνημείο γίνεται με τρόπο ισοστατικό, με συνθήκες απλής επαφής, και μπορεί έτσι 
το κάθε μέλος να εξετάζεται μεμονωμένα από το σύνολο της κατασκευής, χωρίς να προηγείται (στατική) επί
λυση του συνόλου του μνημειακού φορέα. Κατά τον σχεδίασμά των συγκολλήσεων μικρών αρχιτεκτονικών 
μελών, όπως λ.χ. των φατνωματικών πλακών, κρίσιμα είναι τα ποιοτικά κριτήρια καθορισμού της θέσης, του 
αριθμού και των διατομών των οπλισμών συγκόλλησης. Για τα μεγάλα μέλη, δοκούς και επιστύλια, λόγω των 
μεγάλων ανοιγμάτων και των ιδιαίτερα ισχυρών κατακόρυφων φορτίων, κρίσιμα για τον σχεδίασμά της 
συγκόλλησης είναι τα εντατικά μεγέθη που αναπτύσσονται στις επιφάνειες θραύσεως. Εκτός από τις μόνιμες 
κατακόρυφες δράσεις, που αναλαμβάνουν τα δομικά στοιχεία, οι συγκολλήσεις ελέγχονται και για τις έκτα
κτες δράσεις - σεισμός, θερμοκρασιακές μεταβολές - καθώς και για τους πιθανούς συνδυασμούς δράσεων. 
Ως εξωτερικές δράσεις λαμβάνονται το ίδιο βάρος του δομικού στοιχείου, τα βάρη των υπερκείμενων μελών, 
που προβλέπεται να ανατοποθετηθούν από το υπάρχον αναστηλωτικό πρόγραμμα, αλλά και κάθε άλλο 
φορτίο που είναι πιθανό να τοποθετηθεί σε ενδεχόμενη μελλοντική αναστήλωση. Ελέγχονται επίσης οι δρά
σεις κατά την φάση πριν την τελική ανατοποθέτηση του αρχιτεκτονικού μέλους στο μνημείο, μεταφορά και 
αποθήκευση, όταν αυτές διαφέρουν από τις προαναφερθείσες μόνιμες δράσεις.

Για τον έλεγχο της αντοχής της συγκόλλησης, συγκρίνονται οι αναπτυσσόμενες τάσεις στη θέση της αποκα
τεστημένης ρωγμής με τις επιτρεπόμενες τάσεις των υλικών, θλιπτική του μαρμάρου και εφελκυστική του 
τιτανίου. Οι υπολογισμοί γίνονται με την παραδοχή γραμμικού νόμου τάσεων-τροπών για το μάρμαρο και 
διγραμμικού, ελαστοπλαστικού νόμου για το τιτάνιο. Η τάση λειτουργίας του τιτανίου περιορίζεται κάτω 
από το όριο διαρροής, ώστε να αποφευχθούν παραμένουσες παραμορφώσεις.

Εκτός από τις ελαστικές παραμορφώσεις των δοκών, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες λόγω των μεγά
λων μαρμάρινων διατομών των αρχιτεκτονικών μελών, ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι βυθίσεις λόγω των σχε
τικών μετακινήσεων (κίνηση στερεού σώματος) των επιμέρους θραυσμάτων. Οι παραμορφώσεις αυτές μπο
ρούν να λάβουν εξαιρετικά μεγάλες τιμές και να γίνουν ορατές δια γυμνού οφθαλμού, κατάσταση μη αποδε
κτή όταν πρόκειται για μνημειακή κατασκευή. Για τον περιορισμό τους, η διάταξη του οπλισμού τιτανίου 
περιλαμβάνει ράβδους με κατάλληλη διάταξη αγκύρωσης, τέτοια που να επιτρέπει την άσκηση αξονικής, 
καταναγκασμένης μήκυνσης στο τιτάνιο. Το μέγεθος του καταναγκασμού προσδιορίζεται με βάση την εντα
τική κατάσταση της δοκού, λόγω των μονίμων δράσεων. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η συνολική μήκυν- 
ση των οπλισμών κατά τη λειτουργία των δοκών, αφού μέρος αυτής δίδεται εξαρχής. Πριν την τελική ανα
τοποθέτηση της δοκού, αυτή παραμένει, αποκατεστημένη, στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε 
συνθήκες στήριξης και φόρτισης ίδιες με τις πραγματικές. Κατά το διάστημα αυτό παρακολουθείται η συμπε
ριφορά των δοκών και αναπροσαρμόζεται, αν κριθεί απαραίτητο, χρησιμοποιώντας πάντα την ειδικά σχε
διασμένη διάταξη αγκύρωσης, η καταναγκασμένη μήκυνση των οπλισμών. Το μέλος είναι έτοιμο προς τελική 
ανατοποθέτηση, όταν έχει εκδηλωθεί η πλειοψηφία των φαινομένων ερπυσμού και χαλάρωσης, ώστε η εντα
τική κατάσταση στην τελική του θέση να παραμείνει οιονεί σταθερή.

Μ. Ιωαννίδου
Πολιτικός μηχανικός, Διευθύντρια της ΥΣΜΑ
Β. Πασχαλίδης
Πολιτικός μηχανικός, έργο αποκαταστάσεις Προπυλαίων, ΥΣΜΑ
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΑΚΡΟΠΟΑΕΠΣ

Ειδικές κατασκευές για τη συγκόλληση των μαρμάρων.
Το πρόβλημα: συγκόλληση αρχαίων τμημάτων μεταξύ τους ή νέων μαρμάρινων συμπληρωμάτων σε αρχιτεκτο
νικά μέλη μεγάλων διαστάσεων και βάρους. Της συγκόλλησης προηγούνται διαδοχικές προσεγγίσεις και απομα
κρύνσεις των αντικριστών επιφανειών και κατεργασία τους για καλή εφαρμογή. Γίνεται τέλος διάτρηση με τυφλά 
αντιμέτωπα τρύματα, για την υποδοχή του οπλισμού τιτανίου. Είναι προφανές ότι όλες αυτές οι κινήσεις πρέπει 
να γίνονται εύκολα, γρήγορα, με διατήρηση του άξονα και δυνατότητα επανάληψης της θέσης επαφής.

Η λύση: τα προς συγκόλληση μάρμαρα τοποθετούνται σε σταθερή και κινητή τράπεζα με οριζόντιες συνεπίπεδες 
επιφάνειες και μεγάλη φέρουσα ικανότητα. Το σύστημα κύλισης της κινητής τράπεζας πρέπει να διατηρεί σταθερή 
τη στάθμη της επιφάνειας, ενώ η διαμήκης κίνηση πρέπει να είναι εντελώς απαλλαγμένη από εγκάρσιες μετακινήσεις.

Μηχανή προ-κατεργασίας ραβδώσεων σπονδύλων.
Το πρόβλημα: μία ειδική εργασία του αναστηλωτικού έργου μεγάλης έκτασης είναι η κατεργασία της επιφάνειας 
των συμπληρωμάτων από νέο μάρμαρο των σπονδύλων ή των εντελώς νέων σπονδύλων. Η επί τόπου κατερ
γασία των αυλακώσεων είναι εργασία λεπτή και χρονοβόρα, η οποία επιταχύνεται με μηχανική προεργασία.

Η λύση: οι σπόνδυλοι είναι κατά καλή προσέγγιση κόλουροι κώνοι, με διάμετρο 1400 - 1800 πιπι, ύψος <1100 
πιπι, και (για τον Παρθενώνα) 20 αυλακώσεις με γεωμετρική ακρίβεια. Ο προς κατεργασία σπόνδυλος (σε 
μορφή κόλουρου κώνου) τοποθετείται και ευθυγραμμίζεται σε οριζόντια στρεφόμενη τράπεζα, με σταθερή 
διαίρεση σε 20 τόξα με ρυθμιζόμενη αρχή μέτρησης. Η κοπή γίνεται με δίσκους διαφόρων διάμετρων, με ρυθ- 
μιζόμενο βάθος διείσδυσης στο μάρμαρο. Η κοπτική κεφαλή κινείται κατά μήκος ελαφρά κεκλιμένου με ρυθ- 
μιζόμενη κλίση άξονα (απόκλιση 1 από την κατακόρυφο), παράλληλου με την εκάστοτε γενέτειρα του 
κώνου. Διατίθενται 2 ταχύτητες περιστροφής του δίσκου, ενώ η σάρωση πάνω - κάτω γίνεται με συνεχώς 
ρυθμιζόμενη ταχύτητα. Η δημιουργούμενη αύλακα έχει μορφή κυκλικού τμήματος, αλλά το άπεργο που αφή
νεται επιτρέπει την επί τόπου τελική κατεργασία με το χέρι στην ειδική μορφή της αύλακας. Το ίδιο μηχά
νημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατακόρυφος τόρνος, για την αρχική κατασκευή του κόλουρου κώνου.

Ειδικές αρπαγές για την (από/ανα)συναρμολόγηση των δόμων του νοτίου τοίχου των Προπυλαίων.
Το πρόβλημα: Ο νότιος τοίχος των Προπυλαίων έπρεπε να αποσυναρμολογηθεί σε μεγάλη έκταση, να γίνει 
δομική αποκατάσταση των λίθων του και ανατοποθέτησή τους στη σωστή θέση. Η πλοκή τους δεν επέτρε
πε παρά μόνον την κατακόρυφη προς τα άνω αφαίρεσή τους, χωρίς σημεία πρόσδεσης, και με διαθέσιμες 
επιφάνειες μόνον τις εγκάρσιες παρειές, και αυτές ακόμη με στενότητα χώρου.

Η λύση: κατασκευάσθηκαν ειδικές αρπάγες, βασισμένες στο σχεδόν σταθερό πάχος (εγκάρσια διάσταση) των 
δομικών λίθων. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την κατασκευή ισχυρής αρπαγής με περιορισμένο μήκος, ώστε να 
μην εξέχει κατά πολύ από τις παρειές του λίθου. Η σύλληψη, συγκράτηση και ανύψωση του λίθου γίνεται 
αποκλειστικά με τη δύναμη τριβής μεταξύ των αυτοευθυγραμμιζόμενων πελμάτων (από ειδικό ελαστικό) της 
αρπάγης και των λείων παρειών του λίθου. Η κάθετη δύναμη πίεσης μεταξύ πελμάτων και παρειών προκύ
πτει από το ίδιον βάρος του λίθου, μέσω του μοχλικού μηχανισμού της αρπάγης.

Υλοποίηση του δικτύου των Η/Υ.
Το πρόβλημα: τα σημεία ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης της ΥΣΜΑ. είναι εγκατεσπαρμένα σε μεγάλη γεωγρα
φική έκταση, με αρκετά φυσικά εμπόδια ανάμεσά τους. Η Υπηρεσία πρέπει να διαθέτει κοινή βάση δεδομέ
νων και επικοινωνία των Η/Υ, ενώ οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες, που περιλαμβάνουν κείμενα, σχέδια και 
φωτογραφίες, αποτελούν μεγάλα αρχεία, συνεπώς απαιτούν υψηλές ταχύτητες ζεύξης, που δεν υποστηρί
ζονται από κυκλώματα του ΟΤΕ.

Η λύση: η εγκατάσταση ενός τοπικού δικτύου (LAN Ethernet), η οποία όμως προσκρούει στα φυσικά εμπόδια 
και τις μεγάλες αποστάσεις ( > 100 m) μεταξύ των κόμβων του δικτύου. Έτσι, το καλωδιακό δίκτυο UTP/STP 
ολοκληρώνεται με ασυρματικές μικροκυματικές γέφυρες (RF bridges) μεταξύ των κόμβων που είναι ανέφικτη 
η καλωδιακή ζεύξη: Ερέχθειο (Β. Τείχος Ακροπόλεως) - οδός Πολυγνώτου 10 (Γραφεία/έδρα κεντρικού αρχεί
ου της ΥΣΜΑ) και Ερέχθειο (ιστός αλεξικέραυνου) - Εργοτάξιο Παρθενώνος.

Σπ. Οικονομόπουλος
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος μηχανικός, Υπεύθυνος για την ηλεκτρομηχανολογική υποστήριξη των εργοτα
ξίων των Μνημείων Ακροπόλεως, ΥΣΜΑ
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ

Ο Ναός της Αθηνάς Νίκης, ιωνικού ρυθμού, αμφιπρόστυλος, τετράστυλος, σχεδιασμένος αττό τον αρχιτέκτο
να Καλλικράτη περί τις αρχές του ßae μισού του 5ου αιώνα π.Χ., κτίσθηκε μεταξύ των ετών 427/6 και 424/3 
σε εξέχουσα θέση, νοτιοδυτικά των Προπυλαίων της Ακροπόλεως.

Οι διαπιστωμένες φθορές και τα δομικά προβλήματα, που παρουσίαζε το μνημείο, επέβαλαν την αποκατά
στασή του, η οποία ξεκίνησε στις 6.10.2000. Κατά την περίοδο των δύο τελευταίων ετών, αφού πραγματο
ποιήθηκαν τα απαραίτητα έργα υποδομής, εκτελέσθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

• Αποσυναρμολόγηση 292 αρχιτεκτονικών μελών.

• Αφαίρεση τσιμεντοκονιαμάτων και μολυβδοχοήσεων.

• Αφαίρεση σιδηρών συνδέσμων των προηγούμενων αναστηλώσεων, των Ross-Schaubert-Hansen-Πιττάκη 
(1835-1847) και των Μπαλάνου-Ορλάνδου (1935-1940).

• Αποσυναρμολόγηση νεώτερων συμπληρωμάτων με πεντελικό μάρμαρο ή με αρχαία μάρμαρα, προερχό
μενα από τα διάσπαρτα της Ακρόπολης.

• Κατασκευή γύψινων εκμαγείων για τη λάξευση αρνητικού αρμού θραύσεως στο νέο συμπληρωματικό 
μέλος από μάρμαρο, με τη βοήθεια σημειοθέτη (πονταδόρου) και παντογράφου.

• Καθαίρεση πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα ακανονίστου πολυγωνικού σχήματος, πάχους 31 εκ. και 
εμβαδού 10 μ2, κάτω από τον σηκό καθώς και των μεταλλικών στηρίξεών της λόγω της προχωρημένης 
διάβρωσης.

• Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος πάχους 50 εκ. και εμβαδού 30 μ2 πού περιβαλόταν από τους λίθους του 
α' και β' αναβαθμού της κρηπίδας. Κατά την καθαίρεση αυτού του υλικού πληρώσεως ανεγνωρίσθηκαν 
μαρμάρινα θραύσματα, τα οποία αποδόθηκαν στούς λίθους της κρηπίδας, οι οποίοι δέν είχαν συμπληρω
θεί με νέο μάρμαρο αλλά με τσιμέντο.

• Συγκολλήσεις μικρών συνανηκόντων θραυσμάτων με λευκό τσιμέντο τύπου Portland.

• Συγκολλήσεις συνανηκόντων θραυσμάτων με οπλισμούς τιτανίου, για τη δομική αποκατάσταση των αρχι
τεκτονικών μελών.

• Αποτυπώσεις αρχιτεκτονικών μελών και στρώσεων.

• Διασταύρωση μετρήσεων για τη διερεύνηση των αρχικών διαστάσεων του ναού. Ολοκλήρωση διερευνητι
κών εργασιών για την εξακρίβωση του σχήματος του σηκού, στο ύψος των επιστυλίων και στην κυματιο- 
φόρο βάση του τοίχου, ύστερα από δοκιμαστική ανασύνθεση των παραπάνω στρώσεων επί της κρηπίδας.

• Χωροστάθμηση και εξάρτηση της ευθυντηρίας από σημεία του περιβάλλοντα χώρου.

• Αποτύπωση στοιχείων του πρωϊμότερου πώρινου ναού.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος αποκαταστάσεως του μνημείου θα επιτευχθεί με την ανατοποθέτηση των 
αρχιτεκτονικών μελών, τα οποία προηγουμένως θα έχουν αποκατασταθεί δομικά, ενώ θα έχουν αντικατα- 
σταθεί οι σύνδεσμοι. Θα έχει προηγηθεί η εγκατάσταση νέας γερανογέφυρας και η κατασκευή πλάκας από 
οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα - μια σύμμικτη κατασκευή - επί της οποίας θα εδρασθεί ο ναός.

Δ. Μιχαλοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνη έργου αποκαταστάσεως ναού Αθηνάς Νίκης, ΥΣΜΑ
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ΝΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ

Ένα από τα ζητήματα που ανέμεναν την οριστική επίλυσή τους με τη νέα αποσυναρμολόγηση των μελών του 
ναού της Αθηνάς Νίκης, ήταν αυτό της εξακρίβωσης του σχήματος του σηκού. Ο Α. Ορλόινδος είχε υποστη
ρίξει ότι παρατηρείται δυσαρμονία στο σχήμα του, το οποίο είναι παράγωνο, τη δυσαρμονία δε αυτή την 
απέδωσε στη βιαστική ανέγερση του ναού από τους αρχαίους. Με το παρόιγωνο αυτό σχήμα αναστηλώθη
κε τελικά ο ναός το 1940.

Στα πλαίσια της νέας αναστηλωτικής επέμβασης, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2001, στο στάδιο της 
αποσυναρμολόγησης του ναού της Αθηνάς Νίκης ακολουθείται μέθοδος συστηματικής σχεδιαστικής και 
φωτογραφικής τεκμηρίωσης, τόσο των συνολικών στρώσεων που συνθέτουν το ναό, όσο και των μεμονωμέ
νων αρχιτεκτονικών του μελών. Σκοπός της παραπάνω διαδικασίας είναι:

• Η μελέτη και τεκμηρίωση της ορθότητας των συμπερασμάτων της προηγούμενης, δεύτερης κατά σειρά, 
αναστήλωσης του μνημείου από τους Ν. Μπαλάνο και Α. Ορλάνδο (1936 - 1940).

• Η καθ' αυτή μελέτη των αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για 
την κατά το δυνατόν ορθότερη αναδιάταξη των μελών του εκ βάθρων αποσυναρμολογούμενου ναού.

Τόσο κατά την λεπτομερή μελέτη που προηγήθηκε της εν εξελίξει αναστηλωτικής επέμβασης, όσο και κατά 
τη διάρκεια της διάλυσης του μνημείου, παρατηρήθηκαν προβλήματα σχετιζόμενα με παρατοποθετήσεις και 
συμπληρώσεις μελών, την ένταξη στο μνημείο διάσπαρτου υλικού σε δεύτερη χρήση, την ύπαρξη ανοιχτών 
αρμών μεταξύ των μελών και, το σπουδαιότερο, απολαξεόσεις σε αρχιτεκτονικά μέλη, ιδίως στα επιστύλια, 
που έχουν αλλοιώσει τις αρχικές του διαστάσεις. Οι παραπάνω αστοχίες μετέβαλλαν την γεωμετρία του 
ναού, ο οποίος εμφανίζεται παράγωνος, με διαφορές στα μήκη των πλευρών του, οι οποίες, στο ύψος των 
επιστυλίων φθάνουν τα 3,4 εκατοστά μεταξύ της βόρειας και νότιας πλευράς, μέγεθος σημαντικό για τις 
μικρές σχετικά διαστάσεις του μνημείου.

Η απολάξευση των αρμών στα μέλη του επιστυλίου διαπιστώθηκε ότι ανάγεται στην περίοδο ολοκλήρωσης 
της πρώτης αναστήλωσης του ναού από τον Κ. Πιττάκη (1843 - 1844) και οφείλεται σε εσφαλμένη τοποθέ
τηση των επιστυλίων στη βόρεια πλευρά από τους Ross, Schaubert, Hansen και τον Κ. Πιττάκη στο υπόλοι
πο μνημείο.

Το νέο αναστηλωτικό πρόγραμμα του ναού της Αθηνάς Νίκης δίνει την ευκαιρία, εκτός από την εξυγίανση και 
τη δομική αποκατάσταση των μελών, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες αλλαγές, έτσι ώστε το μνημείο να προ
σεγγίσει κατά το δυνατόν την αρχική του μορφή και γεωμετρία, στόχοι οι οποίοι είχαν τεθεί ως προϋπόθεση 
επιτυχίας στην αναστηλωτική μελέτη που προηγήθηκε. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις λεπτο
μερείς μετρήσεις και τη σύνθεση πλήθους στοιχείων, μετρικών και άλλων, βασίζονται και επαληθεύονται από 
τις δοκιμαστικές ανασυνθέσεις της κυματιοφόρου βάσεως του τοίχου και των επιστυλίων, εργασίες οι οποί
ες είχαν ήδη ολοκληρωθεί πριν προβούμε στη διάλυση της κρηπίδας.

Η αποκατάσταση του μνημείου στις ορθές του διαστάσεις καθώς και η προβλεπόμενη από την μελέτη ορι- 
ζοντίωση της κρηπίδας, μπορεί να είναι επεμβάσεις μικρές μετρικά και αθέατες για τον κοινό παρατηρητή, 
είναι όμως σημαντικές για την απόδοση της ορθής γεωμετρίας του ναού και την αποκατάσταση των οπτικών 
του εκλεπτύνσεων.

Δ. Ζιρώ
Δρ. Αρχιτέκτων μηχανικός, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, ΥΠΠΟ
Κ. Μαμαλούγκας
Αρχιτέκτων μηχανικός, ΜΑ του Ε.Μ.Π., έργο αποκαταστάσεως ναού Αθηνάς Νίκης, ΥΣΜΑ
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ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΖΠΦΟΡΟΥ 
ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΠΩΡΙΝΟΥ ΝΑΪΣΚΟΥ

Ο πώρινος ναός της Αθηνάς Νίκης
Η καθαίρεση του ναού της Αθηνάς Νίκης, ε'δωσε την ευκαιρία για τη μελέτη αδιευκρίνιστων μέχρι σήμερα 
ζητημάτων σχετικών με την οικοδομική σύνθεση όχι μόνον του κλασικού ναού, αλλά και του τταλαιοτέρου 
πώρινου ναού, που βρέθηκε στα θεμέλια του μαρμάρινου το 1937.

Με την απομάκρυνση των θεμελίων από σκυρόδεμα κάτω από τον σηκό, ελευθερώθηκαν τα in situ ανευρε- 
θέντα τμήματα του πώρινου ναού. Διαπιστώθηκε ότι οι λίθοι της τοιχοποιίας διατηρούν σε άριστη κατάστα
ση την αρχική τους επιφάνεια, τόσο στο εσωτερικό του σηκού όσο και εξωτερικά, και ότι δεν υπάρχει φθορά 
που θα μπορούσε να αποδοθεί σε πυρπόληση του ναού κατά την περσική εισβολή του 470 π.Χ.. Στη ΒΔ 
γωνία του σηκού η σωζόμενη in situ πώρινη βάση του ξοάνου της Αθηνάς Νίκης, εξ αιτίας του διαφορετικού 
της προσανατολισμού αλλά και από τη γενικότερη κατάσταση διατηρήσεώς της είναι εμφανώς παλαιότερη 
του περιβάλλοντος αυτήν σηκού. Παρατηρήθηκε ότι μόνον η ανωτέρα επιφάνειά της, η οποία εκ κατα
σκευής προεξείχε του αργιλώδους δαπέδου του ναΐσκου, έχει εκτεθεί σε φωτιά. Με την επανεξέταση των 
ευρημάτων, τα κυριότερα συμπεράσματα, είναι:

Α. Η βάση του ξοάνου αποτελεί κατάλοιπο αρχαιότερου ναού της Αθηνάς Νίκης ίσως της εποχής του 
Πεισιστράτου, ενός μικρού ημιυπαίθριου ναού με ξύλινους κίονες και στέγη, που πυρπολήθηκε κατά την 
κατάληψη της Ακροπόλεως από τους Πέρσες και ο πώρινος ενεπίγραφος βωμός του συνετρίβη από του 
εισβολείς.

Β. Δέκα χρόνια μετά την νίκη στις Πλαταιές, γύρω από την ιερή βάση του ξοάνου, ανηγέρθη από τον Κίμωνα, 
με νέον προσανατολισμό, πώρινος ναΐσκος αποτελούμενος από σηκό δίχως κίονες και βωμό στα ανατολικά, 
για να στεγασθεί το παλαιό ξόανο της θεάς, το οποίο είχαν διασώσει κατά την φυγή τους οι Αθηναίοι.

Γ. Ο σηκός του νέου πώρινου ναού είχε κατασκευασθεί με τρεις επάλληλες στρώσεις λιθοπλίνθων, των οποί
ων το ακριβές ύψος διατηρείται μόνον στον κατώτερο δόμο. Εκ του τρόπου συνθέσεως των διασπάρτων και 
των in situ λιθοπλίνθων προκύπτουν δύο εκδοχές για το μήκος του ναΐσκου. Εξ αυτών, η εκδοχή με τον μικρο- 
τέρου μήκους σηκό φαίνεται ότι είναι η μόνη ορθή, εφ' όσον συμφωνεί και με τον τρόπο θεμελιώσεως της 
νοτιοανατολικής του παραστάδας.

Η οικοδομική σύνθεση της ζωφόρου τοο κλασικού ναού σε συσχετισμό με τα επιστύλια
Με την καθαίρεση των λίθων στης ζωφόρου και των επιστυλίων του ναού, τα μέλη αποτυπώθηκαν λεπτο

μερώς εν συνόλω και μεμονωμένα, για την καταγραφή της ακριβούς θέσεως των συνδέσμων και των γόμφων 
που τα στερέωναν μεταξύ τους. Διαπιστώθηκε ότι οι ελαφρές παραλλαγές στις αποστάσεις των γόμφων και 
των συνδέσμων από τις εξωτερικές επιφάνειες των μελών, σε συνδυασμό με τα ακριβή τους μήκη, προδίδουν 
τις μοναδικές θέσεις που κατελάμβαναν πάνω στο επιστύλιο τα αγελαία μέλη της νότιας και βόρειας πλευ
ράς της ζωφόρου που διασώζουν το αρχικό τους πάχος. Τα οικοδομικά αυτά ίχνη, που συνεξετάζονται για 
πρώτη φορά σε συνδυασμό με το αποκατεστημένο μήκος του επιστυλίου, αποτελούν τα μόνα αξιόπιστα τεκ
μήρια για την εξακρίβωση της αρχικής θέσεως των λίθων της ζωφόρου και ως εκ τούτου του τρόπου με τον 
οποίο αναπτύσσεται ο γλυπτός της διάκοσμος. Με τον συνδυασμό των νέων αυτών μετρικών στοιχείων θα 
ολοκληρωθεί η αναστήλωση του ναού, με την τοποθέτηση της ζωφόρου της Αθηνάς Νίκης στο επιστύλιο. Τα 
μέχρι τώρα συμπεράσματα της νέας αυτής εν εξελίξει έρευνας, είναι:

A. El αναδιάταξη των μελών της ζωφόρου της νότιας και βόρειας πλευράς με μόνο τεκμήριο την κατεύθυνση 
των αλόγων των Περσών ιππέων από δυσμάς προς ανατολάς δεν επαληθεύεται από τα οικοδομικά ίχνη. Ο 
τρόπος γομφώσεως κάθε μέλους στα επιστύλια φανερώνει κατά τρόπο μη επιδεχόμενο παρερμηνεία τη θέση 
κάθε μέλους στο βόρειο ή στο νότιο επιστύλιο του ναού.

Β. Από τα σωζόμενα μέλη της βόρειας και της νότιας πλευράς της ζωφόρου, οικοδομικά ίχνη για τον τρόπο 
στερεώσεώς τους στα επιστύλια, διατηρούνται μόνο σε τρία εξ αυτών. Τα άλλα δύο, μαζί με δύο ακόμα μέλη 
της δυτικής πλευράς που απήχθηκαν από τον Έλγιν έχασαν τότε το αρχικό τους πάχος και ως εκ τούτου τα



50

πολύτιμα αυτά στοιχεία που θα φανέρωναν την αρχική τους θε'ση, όταν μετετράπησαν σε πλάκες πάχους 
περίπου δέκα εκατοστών, για να διευκολυνθεί η μεταφορά τους στη Σκωτία. Σε αυτές, μοναδικό αξιοποιήσι- 
μο στοιχείο απομένει αυτό του μήκους τους, συνδυαζόμενο με τους τόρμους των γόμφων και τα αμυδρά ίχνη 
φθοράς, που άφησαν οι αρμοί ώσεως των μελών αυτών πάνω στα επιστύλια.

Γ. Ο τρόπος αναδιατάξεως των μελών του επιστυλίου από τον Α. Ορλάνδο το 1940 είναι ορθός και δεν παρα
τηρήθηκαν παρατοποθετήσεις. Εξ αιτίας της απομειώσεως του αρχικού μήκους μερικών εκ των μελών, κατά 
τη φάση ολοκληρώσεως της πρώτης αναστηλώσεως του ναού το 1844 από τον Κ. Πιττάκη, το συνολικό 
μήκος του επιστυλίου στη βόρεια και νότια πλευρά δεν αποκαταστάθηκε ορθά και ως εκ τούτου προέκυψε 
η παρερμηνεία περί παραγώνου σχήματος σηκού και ναού. Η νέα μελέτη αναδιατάξεως των μελών της ζωφό
ρου λαμβάνει υπ' όψιν τα αποκατεστημένα μήκη των μελών του επιστυλίου, στα οποία διαπιστώθηκε απο- 
μείωση του μήκους των, καθώς και το αποκεταστημένο συνολικό μήκος της ανωτέρας αυτής στρώσεως του 
μνημείου.

Δ. Γ. Ζιρώ
Δρ. Αρχιτέκτων μηχανικός, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Λναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, ΥΠΠΟ
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Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΚΡΟΠΟΑΕΩΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Η ΕΣΜΑ εξ αρχής έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη μεθοδική τεκμηρίωση των επεμβάσεων της. Στα τεκμήρια των 
έργων περιλαμβάνονται φωτογραφίες, σχέδια, δελτία αποτύπωσης αρχιτεκτονικών μελών, ημερολόγια εργα
σιών, εκθέσεις, μελέτες, κινηματογραφικό υλικό κ.ά. Ο διαρκώς ογκούμενος αριθμός των τεκμηρίων οδήγησε, 
το 1988, στην εισαγωγή της πληροφορικής για τη διαχείρισή τους. Η πρόοδος της τεχνολογίας και νέες απαι
τήσεις σχεδιασμου οδηγούν, το 1996, στην προμήθεια νέου λογισμικού με εντελώς νέα δομή. Τα δεδομένα 
οργανώνονται πλέον με κύριο άξονα τα ίδια τα αρχιτεκτονικά μέλη, ώστε να καταστούν χρήσιμα και για την 
εκτέλεση των έργων.

Η νέα Βάση Δεδομένων της τεκμηρίωσης των αναστηλωτικών έργων της Ακρόπολης, αποτελείται από το 
αρχείο των μνημείων και των αρχιτεκτονικών τους μελών και τα αρχεία των φωτογραφιών, των σχεδίων και 
των κειμένων. Τα αρχεία αυτά αλληλοσυνδέονται με αποτέλεσμα κάθε μέλος να συνοδεύεται από το σύνο
λο της τεκμηρίωσής του. Το Αρχείο μελών περιλαμβάνει πληροφορίες για το είδος του μέλους και τη θέση του 
στο μνημείο, για τα ειδικά χαρακτηριστικά της κατασκευής του, για ίχνη ιστορικών φάσεων, για τις προη
γούμενες αναστηλώσεις και τις σύγχρονες επεμβάσεις της ΕΣΜΑ, τα χαρακτηριστικά και τις επεμβάσεις 
συντηρήσεως της επιφανείας του μέλους. Τα αρχεία τεκμηρίων περιλαμβάνουν τις απαραίτητες για το τεκ
μήριο πληροφορίες και την ψηφιακή του εικόνα. Ως σημαντικό χαρακτηριστικό της Βάσης επισημαίνεται η 
δυνατότητα συσχέτισης των τεκμηρίων με κάθε επιμέρους πληροφορία, που περιγράφεται στο αρχείο 
μελών. Το λογισμικό, τέλος, διαθέτει τη δυνατότητα διαμόρφωσης σύνθετων κριτηρίων αναζήτησης των πλη
ροφοριών και την εξαγωγή αποτελεσμάτων σε καταστάσεις.

Πρόσφατα, η υποδομή της πληροφορικής της Υπηρεσίας βελτιώθηκε, με τη συνολική δικτύωση των Η/Υ της 
ΥΣΜΑ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αφ' ενός τη διαθεσιμότητα της Βάσης Δεδομένων στα εργοτάξια, αφ' ετέ
ρου την άμεση ενημέρωσή της. Μειώθηκαν τα προβλήματα λόγω της διαφοράς μεταξύ του χρόνου παραγω
γής του τεκμηρίου και της καταχώρισής του, ενώ η παρουσία των μελετητών συνέβαλε στον εμπλουτισμό 
και την επαύξηση της αξιοπιστίας των δεδομένων. Επίσης, οι παρατηρήσεις του προσωπικού των τεχνικών 
γραφείων, έθεσαν νέες απαιτήσεις στον σχεδίασμά της εφαρμογής, ώστε να γίνει χρησιμότερη στη εκτέλεση 
των έργων.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί η εφαρμογή, με παράδειγμα την τεκμηρίωση της αναστήλωσης του Ναού της 
Αθηνάς Νίκης, έργο στο οποίο η ηλεκτρονική ευρετηρίαση εφαρμόστηκε σχεδόν από την αρχή των εργασιών.

Φ.Μαλλούχου-Tufano, Δρ.Αρχαιολόγος, Προϊστάμενη Τμήματος Τεκμηρίωσης, ΥΣΜΑ
Γ.Αλεξόττουλος, Πληροφορικός, Γραφείο Τεκμηρίωσης, ΥΣΜΑ
Ε.Λεμπιδάκη, Αρχαιολόγος, έργο αποκαταστάσεως ναού Αθηνάς Νίκης, ΥΣΜΑ
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΔΡΟΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΡΗΦΟΡΙΟΥ

Το Πανδρόσειον ήταν ένα μικρό ιερό, προσκείμενο στη δυτική πλευρά του Ερεχθείου. Από φιλολογικές μαρ
τυρίες γνωρίζουμε πως στην περίκλειστη αυλή του βρισκόταν το μυθικό δέντρο της Αθηνάς, η πάγκυφος 
ελαία. Τα ελάχιστα κατάλοιπά του, πωρόλιθοι των θεμελίων και μάρμαρα, εμπεριέχουν σημαντικές πληρο
φορίες για το ανατολικό άκρο της στοάς που εκτεινόταν βορείως της αυλής, καθώς και για ένα σύγχρονό της 
πρόπυλο. Επάνω στα μάρμαρα της κρηπίδας είναι λαξευμένη αύλακα, η οποία κατέληγε σε υδρορροή και 
επέτρεπε την εκροή του νερού από την αυλή με την ελαία προς το χαμηλότερο έδαφος βορείως της στοάς. 
Κατά την οικοδόμηση του Ερεχθείου, η κρηπίδα της βόρειας πρόστασης εφήρμοσε στην ελαφρώς βαθμιδωτή 
κρηπίδα της στοάς του Πανδροσείου, ακολουθώντας τον ιδιαίτερο προσανατολισμό και εμφανίζοντας τις 
αντίστοιχες διαδοχικές επεξοχές της. EH πρόσβαση προς το Πανδρόσειο αποκαταστάθηκε διαμέσου της 
μικρής θύρας στη βόρεια πρόσταση, ενώ η κρηπίδα της δυτικής πλευράς του Ερεχθείου διαπλατύνθηκε για 
την αναδιαμόρφωση της διόδου.

Δυτικότερα, σε επαφή με το βόρειο τείχος, διακρίνονται τα θεμέλια ενός συνόλου, το οποίο πιθανότατα σχε
τίζονταν με την αναφερόμενη στις πηγές θρησκευτική τελετή Αρρηφόρια και με τη διαμονή των Αρρηφόρων 
παρθένων. Τα θεμέλια ανήκουν σε τρεις διαφορετικές χρονικές φάσεις και είναι διαστρωμένα σε τρεις διαφο
ρετικές κατευθύνσεις. Το παλίμψηστο αυτό των θεμελίων και η συσχέτισή του με τις επιφάνειες του βορείου 
τείχους είναι ενδεικτικά για τη διαδοχή των οικοδομικών προγραμμάτων. EH πρώτη χρονικά φάσης της κατα
σκευής, από την οποία παραμένουν ακόμη ζωηρά όλα τα ίχνη της λεπτής επεξεργασίας της, περιορίστηκε 
από το φυσικό ανάγλυφο του βράχου. EH δεύτερη φάση της κατασκευής, από υλικό προερχόμενο από προ
γενέστερο κτήριο, εκτελέσθηκε με προχειρότητα και συνδέεται χρονικά με την οικοδόμηση του αντικείμενου 
τμήματος του βορείου τείχους με την ιστορική επαναχρησιμοποίηση του θριγκού από τον αρχαίο πώρινο 
νεα» EH νεότερη φάση, της οποίας διατηρούνται οι στιβαροί θεμελιότοιχοι, φαίνεται πως αποτέλεσε μέρος 
ενός πολυέξοδου προγράμματος αναδιαμόρφωσης των ανδήρων σε άμεση σχέση με την κατασκευή του 
Ερεχθείου.

EH διάσωση της αρχαίας τοπογραφίας του βράχου της Ακρόπολης δυτικά του Ερεχθείου έως το βόρειο τεί
χος, συνδέεται με τη συντήρηση των καταλοίπων του ιερού της Πανδρόσου και του οίκου των Αρρηφόρων, 
όπως επίσης με την επαναφορά του εδάφους των ανδήρων και την απόδοση της αυθεντικής σχέσης των μνη
μείων με το έδαφος. Τα κατάλοιπα του Πανδροσείου θα προστατευτούν με την οριστική ανατοποθέτησή 
τους σε σταθερή θεμελίωση. Με τη δημιουργία του ανδήρου της αυλής θα γίνεται αντιληπτή η δυσδιάκριτη 
σήμερα θέση του ιερού και θα διαφαίνεται ο τρόπος που εντάχθηκε στη δυτική πλευρά του Ερεχθείου. Οι 
ευπαθείς πωρόλιθοι των θεμελίων του Αρρηφορίου θα προστατευτούν από την συνεχή διάβρωση, με την επί- 
χωσή τους, ενώ η διαμόρφωση του εδάφους σε κατάλληλη στάθμη και μορφή, θα αναδεικνύει τη διαδοχή 
των ιστορικών φάσεων της κατασκευής του.

Β. Μανιδάκη, Αρχιτέκτων μηχανικός, ΜΑ του ΕΜΠ, έργο συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης των 
περιμετρικών Τειχών της Ακρόπολης, ΥΣΜΑ
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Η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως αναγνώρισε από τη σύστασή της την ανόιγκη τεκμηρίωσης 
και τακτοποίησης χιλιάδων θραυσμάτων και ακέραιων αρχιτεκτονικών μελών διάσπαρτων στην Ακρόπολη.

Η διεξοδική έρευνα του περιεχομένου των λιθοσωρών, που είχαν δημιουργηθεί πάνω στην Ακρόπολη ήδη από 
τα χρόνια των Κ. Πιττάκη και L Ross, αποτέλεσε αντικείμενο φροντίδας της Επιτροπής. Το πρόγραμμα που 
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1977, με την πρώτη καταγραφή διάσπαρτου μέλους από τον αρχιτέκτονα κ. Τ. 
Τανούλα είχε ως σκοπό την αναγνώριση και αξιοποίηση αρχιτεκτονικών μελών στα υπό αναστήλωση μνημεία 
της Ακρόπολης καθώς και την ταύτιση θραυσμάτων επιγραφών και γλυπτών, που μερικά από αυτά θα μπο
ρούσαν να συμπληρώσουν ήδη γνωστά αρχαία. Εκτός από αυτά, η αναγνώριση αρχιτεκτονικών μελών από 
άλλα κτήρια και εκτός Ακροπόλεως θα εμπλούτιζαν τις γνώσεις μας για αυτά.

Σε διάφορα σημεία του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης είχαν δημιουργηθεί 25 μεγάλοι λιθοσωροί. Μέχρι σήμε
ρα έχει ελεγχθεί το περιεχόμενο 20 λιθοσωρών και έχουν καταγραφεί πάνω από 15.000 θραύσματα.

Από το 1995 η συστηματική έρευνα στους λιθοσωρούς επάνω στην Ακρόπολη, αλλά και σε ορισμένους στις 
κλιτείς του λόφου, απέδωσε πολλά θραύσματα διαφόρων αρχιτεκτονικών μελών σε γνωστά μνημεία: 197 
στον Παρθενώνα, 65 στα Προπύλαια, 4 στο Ερέχθειο, 91 στον Προπαρθενώνα, 64 στη Στοά Ευμένους, 7 στη 
δωρική και ιωνική στοά του Ασκληπιείου, 3 στο Ηρώδειο, 30 στο «κτήριο Η» ή «πρωταρχικό Παρθενώνα» και 
πάνω από 500 στον «αρχαίο νεώ».

Εκτός από τα παραπάνω μέλη ταυτίσθηκαν και πάρα πολλά θραύσματα γλυπτών, επιγραφών και αναθη
ματικών μνημείων, μερικά από τα οποία συμπληρώνουν ήδη γνωστά και σημαντικά αρχαία, όπως είναι τα 
δύο θραύσματα από την κοιλιά και τη ράχη του αλόγου του Πέρση ιππέα στο Μουσείο Ακροπόλεως.

Η έλλειψη του απαιτούμενου χώρου εναπόθεσης, φύλαξης και προστασίας των χιλιάδων αυτών θραυσμά
των, αλλά και της συστηματικής μελέτης και σύγκρισής τους, καθιστά αναγκαία την απομάκρυνση των περισ
σοτέρων -που προέρχονται άλλωστε από κινητά και ακίνητα μνημεία της κάτω πόλης- από τον Ιερό Βράχο. 
Η απομάκρυνση αυτή θα διευκολύνει τις εργασίες για την ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης και θα συμ
βάλλει ουσιαστικά στην τελική μορφή του αρχαιολογικού χώρου, όταν ολοκληρωθούν και τα αναστηλωτικά 
έργα.

Κ. Κίσσας
Δρ. Αρχαιολόγος, Υπεύθυνος έργου απογραφής τεκμηρίωσης και ταξινόμησης των διάσπαρτων αρχαίων 
μελών της Ακρόπολης, ΥΣΜΑ
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1995-2002, ΤΟ ΕΡΓΟ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΑΗΣ

Τα έργα στην αθηναϊκή Ακρόπολη δημιουργούν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και 
στο ευρύτερο κοινό. Για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και στα πλαίσια μιας συνολικής πολιτικής γίνο
νται εκδόσεις και παρουσιάσεις. Έτσι ολοκληρώθηκε από τα στελέχη της ΥΣΜΑ. ένα μικρό συνοπτικό βιβλίο, 
θεσπίστηκε η συστηματική έκδοση Ενημερωτικών Ειδήσεων καθώς και η δημιουργία και οργάνωση αναλυτι
κής Ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο. Η δημιουργία και η επιμέλεια εκθέσεων και ταινιών για τα έργα συνεχίζεται. 
Αναλυτική παρουσίαση των έργων έχει καθιερωθεί και γίνεται από τον Πρόεδρο της ΕΣΜΑ., κάθε χρόνο σε 
πολύ μεγάλο κοινό, στα πλαίσια της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως. Ένα αναλυτικό άρθρο με θέμα από τα εργο
τάξια δημοσιεύεται σε κάθε τεύχος του περιοδικού των Φίλων "Ανθέμιον".

Οι αριθμοί των ενδιαφερομένων από το χώρο της εκπαίδευσης είναι πολύ μεγάλοι. Από το 1994, στα πλαίσια 
των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, περίπου 15.000 μαθητές περιηγήθηκαν την Ακρόπολη με τη βοήθεια 
των οδοιπορικών εντύπων "Μια μέρα στην Ακρόπολη αναζητώντας τη θεά Αθηνά", "Μια μέρα στην Ακρόπολη 
με τα κείμενα το Πλούταρχου και του Παυσανία" "Πάμε στην Ακρόπολη" και "Πάμε στον Περίπατο της 
Ακροπόλεως". Παράλληλα, στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως περίπου 20.000 μαθητές γνώρισαν τη Ζωφόρο 
του Παρθενώνα με τη βοήθεια του οδοιπορικού εντύπου "28η Εκατομβαιώνος-μία μέρα με τη "Ζωφόρο του 
Παρθενώνα". Οι αιτήσεις όμως των σχολείων για προγράμματα σε μαθητές είναι τόσο πολλές, που γρήγορα 
αποφασίσαμε να επενδύσουμε κυρίως, αφ' ενός στον εκπαιδευτικό και αφ' ετέρου στο εκπαιδευτικό υλικό.

Η συνεργασία μας με τον εκπαιδευτικό γίνεται μέσα από την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων (από το 
1994 σε 5.000 εκπαιδευτικούς), τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκθέσεων, ειδικών συνεδρίων (την Ανοιξη του 2003 
θα γίνει το 7ο Συνέδριο "Εκπαιδευτικοί & Προγράμματα για την Ακρόπολη") και την έκδοση των Πρακτικών τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει κυρίως αφίσες, έντυπα και μουσειοσκευές και απευθύνεται τόσο στον 
εκπαιδευτικό όσο και στο παιδί. Από το 1994 έχουν τυπωθεί τρία βιβλία και 20 εκπαιδευτικά έντυπα σε 
περισσότερα από 100.000 αντίτυπα σε ελληνική και αγγλική γλώσσα. Ένας ολοκληρωμένος Φάκελος για την 
Ακρόπολη, που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να οργανώσει ο ίδιος την επίσκεψη των μαθητών του στον Ιερό 
Βράχο έχει ήδη αποσταλεί σε περίπου 2.500 σχολεία και βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Οι είκοσι Μουσειοσκευές της Υπηρεσίας (με επτά θέματα) έχουν ταξιδέψει από το 1994 σε 2.100 σχολεία και τις 
έχουν χρησιμοποιήσει περίπου 130.000 μαθητές σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για ένα πολύπλευρο εκπαιδευτικό υλικό, 
που έχει ως σκοπό την εξοικείωση των μαθητών αλλά και του ευρύτερου κοινού με την αρχαία τέχνη και αρχιτε
κτονική καθώς και με τα μεγάλα έργα συντήρησης και αναστήλωσης που πραγματοποιούνται στον Ιερό Βράχο.

Η εμπειρία της χρήσης και διακίνησής τους επί μια δεκαετία οδήγησε το 2001 στη δημιουργία μιας νέας γενιάς 
Μουσειοσκευών, όχι πλέον για δανεισμό, αλλά αυτή τη φορά σε πολλαπλά αντίγραφα για να δωρηθούν σε 
ένα δίκτυο επιλεγμένων σχολείων και βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι τέσσερις νέες μουσειο- 
σκευές αν και είναι θεματικά ανεξάρτητες, μπορούν να αποτελόσουν ένα σύνολο. Η εικόνα ενός λαμπρού 
αρχαίου Ιερού (μουσειοσκευή "Πάμε στην Ακρόπολη"), όπου λατρεύονται οι θεοί (μουσειοσκευή "Το 
Δωδεκάθεο"), μέσα σε μεγαλοπρεπείς ναούς (μουσειοσκευή "Ένας Αρχαίος Ναός") στολισμένους με γλυπτά 
μοναδικής τέχνης (μουσειοσκευή "Η Ζωφόρος του Παρθενώνα") ζωντανεύει ανάγλυφα μπροστά στα μάτια 
των μαθητών. Ο κόσμος της αρχαιότητας προσεγγίζεται έτσι από τους μαθητές με ευχάριστο και δημιουρ
γικό τρόπο. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2002 έχουν δωρηθεί σε εκπαιδευτικούς φορείς 650 μουσειοσκευές.

Το Τμήμα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της ΥΣΜΑ. σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ. επεξεργάζεται τις νέες προ
οπτικές που ανοίγονται σήμερα, στα πλαίσια της εξέλιξης των έργων στην Ακρόπολη, της ανέγερσης του 
Νέου Μουσείου και της αναδιοργάνωσης του Κέντρου Μελετών Ακροπόλεως.

Κ.Χατζηασλάνη
Αρχιτέκτων-Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης, ΥΣΜΑ
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1995-2002: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Κατά την υλοποίηση διαφόρων εργασιών στην Ακρόπολη και τους γύρω από αυτήν αρχαιολογικούς χώρους, 
ήτοι εργασίες διαμόρφωσης και ανασκαφικών καθαρισμών στα πλαίσια του έργου της Ενοποίησης των 
Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας, εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης μνημείων και διευθέτησης του 
εγκατασπάρτου αρχαιολογικού υλικού, συγκεντρώθηκαν πολλά νέα στοιχεία για τη μορφή και τις διάφορες 
φάσεις των μνημείων της Ακροπόλεως, καθώς και πολυάριθμα θραύσματα, από τα οποία πολλά ταυτίστη
καν, αποδόθηκαν ή συγκολλήθηκαν με διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά της Ακροπόλεως. Οι συγκολ
λήσεις θραυσμάτων πλην του ότι συμπλήρωσαν πολλά αρχαία μέλη, σε μερικές περιπτώσεις έδωσαν νέα 
στοιχεία για την αρχική μορφή ορισμένων γνωστών γλυπτών και συνέβαλαν στην κατανόηση και την απο
κατάστασή τους.

Συγκεκριμένα έγιναν αποδόσεις και συγκολλήσεις:

• σε αρχιτεκτονικά μέλη του Εκατομπέδου, του Αρχαίου Ναού της Αθηνάς και σε άλλα αρχαϊκά κτήρια της 
Ακρόπολης του β0" αι. π.Χ.

• σε μέλη των κλασικών μνημείων (Παρθενών, Ερέχθειο, ναός Αθηνάς Νίκης, Προπύλαια).

• σε μορφές των αετωμάτων και τη ζωφόρο του Παρθενώνα

• στις ζωφόρους του Ερεχθείου και του ναού της Αθηνάς Νίκης.

• σε περίοπτα αγάλματα και αναθηματικά ανάγλυφα.

• σε επιγραφές (αναθηματικές, ψηφισματικές, τιμητικές)

Όλα τα παραπάνω ευρήματα μελετώνται και ήδη άρχισαν να παρουσιάζονται από το επιστημονικό προ
σωπικό της υπηρεσίας σε ημερίδες, συνέδρια και δημοσιεύσεις.

Εκτός από τις πιο πάνω ανακοινώσεις των ερευνών μεγάλος αριθμός άλλων επιστημόνων, Ελλήνων και ξένων, 
δημοσίευσαν άρθρα ή μονογραφίες για την Ακρόπολη και τα μνημεία της, πράγμα που μαρτυρεί το αδιά
πτωτο διεθνές ενδιαφέρον για τα σημαντικά αυτά έργα της ελληνικής αρχαιότητος. Τα θέματα είναι σχετικά 
με την ιστορία της Ακρόπολης και ορισμένων μνημείων της, την αρχιτεκτονική τους, αποδόσεις ή συμπληρώ
σεις σε αρχιτεκτονικά μέλη και ιδίως σε γλυπτά, στυλιστικές αναλύσεις και νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
του γλυπτού διακόσμου των μνημείων και ιδίως της ζωφόρου του Παρθενώνα.

Είναι σαφές ότι όλες αυτές οι έρευνες των τελευταίων χρόνων έχουν συμβάλει σημαντικά στη συμπλήρωση 
της γνώσης μας για την Ακρόπολη, το μοναδικό αυτό σε συμβολισμό και τέχνη μνημειακό σύνολο που κλη
ροδότησε η ελληνική κλασική αρχαιότητα στον κόσμο.

Α. Χωρέμη- Σπετσιέρη
Δρ. Αρχαιολόγος, Προϊστάμενη Α' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, μέλος της ΕΣΜΑ
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΑΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Πριν ακόμη αρχίσει η Μεγάλη Ανασκαφή (1885 - 1890) είχε γίνει ήδη αντιληπτό ότι τον 5° αι. π.Χ. το ε'δαφος 
της Ακροπόλεως ήταν ισοπεδωμε'νο. Η στάθμη του δώματος του Μουσείου συμφωνεί με την ευθυντήρια του 
Παρθενώνος, επειδή ο Π. Κάλκος, αρχιτεκτων του Μουσείου, είχε μάλλον σκεφθεί την δυνατότητα αποκα- 
ταστάσεως του εδάφους μετά το πέρας των αρχαιολογικών ε'ργων.

Η σκοπιμότης του πράγματος είχε υποστηριχθεί πρώτη φορά από τον Klenze, το 1834, και αργότερα από τον 
υπεύθυνο της Μεγάλης Ανασκαφής Π. Καββαδία:... Αφ'ου αποκαλυφθή ο βράχος, δέον νά σχεδιασθή, όπου ανά
γκη φωτογραφηθή αυτός τε και τα σωζόμενα ερείπια, ακολούθως να γίνη επίχωσις του ανασκαφέντος μέρους 
κατά τοιούτον τρόπον, ώστε δια της επιχώσεως ταύτης να κατασκευάζηται το έδαφος της Ακροπόλεως όσον ένε- 
στι τοιούτον, οίον ήτο ίσως κατά την Eæ εκατονταετηρίδα... Δυστυχώς, για διάφορους ψυχολογικούς, τεχνικούς, 
επιστημονικούς και οικονομικούς λόγους το έργο αυτό εκκρεμεί. Αρνητικές πλευρές αυτής της εκκρεμότητας είναι:

• Η φθορά των ευτελών λίθων των θεμελίων των μνημείων, συμπεριλαμβανομένου και του τείχους.

• Η αδυναμία επιφανειακής απορροής των ομβρίων, τα οποία κατεισδύονται αναγκαστικώς στις επιχώσεις, 
προκαλούν σοβαρότατες βλάβες στον βράχο, στα θεμέλια και στα τείχη.

• Η αδυναμία ικανοποιητικής χρήσεως του περιβάλλοντος τα μνημεία του χώρου για την κίνηση ή τη στάση 
των επισκεπτών και, τέλος,

• Η αποστέρηση των μνημείων από το κατάλληλο ή ακόμη και αναγκαίο για την ορθή θεώρησή των ως 
αυτοτελών έργων και ως μερών ενός ευρύτερου συνόλου.

Για του λόγους αυτούς η αποκατάσταση των εδαφών θεωρείται από την ΕΣΜΑ απολύτως αναγκαία.

Τα σχετικά με το έδαφος της κλασικής εποχής πορίσματα συνοψίζονται ως εξής:

• Η επιφάνεια της Ακροπόλεως ήταν χωρισμένη με τοίχους σε τεμένη, τα οποία έφθαναν έως το τείχος και 
κατά κανόνα δεν επικοινωνούσαν παρά μόνον μέσω της παναθηναϊκής ή της προς Βορράν οδού. Παρά το 
ακανόνιστον της Ακροπόλεως και παρά τις διαφορετικές ιστορικές καταβολές των, τα τεμένη ήσαν περί
που τετράγωνα ή τραπεζοειδή με δύο ορθές γωνίες. Πέντε εξ αυτών έχουν μήκος ~43μ, όσο δηλ. ο 
Αρχαίος ναός και το εσωτερικό του Παρθενώνος (χωρίς τον μεσότοιχο).

• Ελεύθερη πορεία κατά μήκος του τείχους ήταν αδύνατη, την εμπόδιζαν οι χωρίζουσες τα τεμένη μεσοτοιχίες.

• Κάθε τέμενος διέθετε την δική του ισοπέδωση (και υψομετρική στάθμη) επιτυγχανόμενη συνήθως με επί- 
χωση και σε ολιγότερες περιπτώσεις με εκβραχισμό.

• Η τελική επιφάνεια ήταν γαιώδης, κατάλληλης συστάσεως και εκάλυπτε όχι μόνον τα επιχωμένα μέρη, 
αλλά και τα συνεχόμενα προς αυτά οριζοντιωμένα μέρη του βράχου, τα οποία κατά κανόνα δεν ήσαν 
ορατά. Ικανά κατάλοιπα της επιστρώσεως δηλώνουν ακόμη τη σύσταση της.

• Το Ανδηρον του Παρθενώνος, μεγαλύτερο όλων, καθορίζει την στάθμη του εδάφους, έως το βόρειο τείχος. 
Τα απώτερα ανατολικά και νότια τμήματα του Ανδήρου του Παρθενώνος, προσχεδιασμένα όπως και τα 
βόρεια, ουδέποτε εκτελέσθηκαν. Η κατασκευή του ανατολικού και του υψηλότερου μέρους του νοτίου τεί
χους διεκόπη τέσσερα περίπου μέτρα χαμηλότερα.
Κατά μήκος αυτής της διακοπής το έδαφος επέμεινε επί αιώνες ημιτελές και ακανόνιστο, με επικλινείς επι
φάνειες λατύπης, και εγκαταλελειμμένα, εν μέρει ορατά, πλεονάσματα μαρμάρων του ναού.

Προτάσεις:

1. Επισκευή της κεντρικής οδού, ως απεκατεστάθη το 1976 και ομοίως αποκατάσταση της βορείας οδού.

2. Αποκατάσταση όλων των ισοπεδώσεων μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών και κατά περί
πτωση μετά την περάτωση των εκτελουμένων στα μνημεία έργων. Η τελική επίστρωση θα ομοιάζει την 
αρχαία. Αρχαίες αναλημματικές κατασκευές θα αποκατασταθούν, όπου απαιτείται.
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3. Οι νέες επιφάνειες θα ακολουθούν τις αρχικές κλίσεις για την ανεμπόδιστη επιφανειακή απορροή.

4. Στις αποκατεστημένες επιφάνειες να υποδηλωθούν οι κατόψεις κτηρίων των οποίων σώζονται μόνον 
θεμέλια.

5. Η αποκατάσταση του εδάφους στα ανατολικά του Παρθενώνος θα συνδυασθεί με αποκατάσταση του 
θεμελίου και της κρηπίδος του κυκλικού ναού Ρώμης και Αυγούστου.

6. Η αποκατάσταση του εδάφους στη βόρεια πλευρά του Μουσείου θα πρέπει να συνδυασθεί με μικρές 
περιμετρικές κατασκευές, τέτοιες ώστε το κτήριο να καταστεί υπόγειον χωρίς να απωλέσει τον φυσικό 
φωτισμό και αερισμό του.

7. Προς τα ανατολικά θα πρέπει να αποκατασταθεί η εδαφική και κτηριακή μορφή του τεμένους του 
Πανδίωνος. Τούτο είναι δυνατόν με καθαίρεση ενός τριγωνικού τμήματος του μουσείου και ανακατασκευή 
του κατεδαφισθέντος το 1948 βορείου τοίχου του μνημείου. Το μυκηναϊκό τείχος στα ανατολικά θα παρα- 
μείνει ορατόν.

8. Τα κτιστά φρεατοειδή κενά αναδείξεως αρχαιοτέρων κατασκευών στα νότια του Παρθενώνος θα ανα
μορφωθούν.

9. Στις αποκατεστημένες επιφάνειες τα όρια (και ιδιαιτέρως οι μεσοτοιχίες) των τεμένων θα υποδηλωθούν, 
και κατά το δυνατόν θα είναι σεβαστά. Οι προσπελάσεις θα ευρίσκονται στη βεβαιωμένη ή την πιθανότε
ρη θέση των προπύλων. Αλλα περάσματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων κυκλοφορίας θα υπάρχουν 
μόνον όπου είναι απολύτως απαραίτητα και θα δηλώνονται ως στοιχεία ξένα προς την αυθεντική μορφή.

10. Πλήρης ή εκτεταμένη αποκατάσταση των βάθρων μεγάλων αναθηματικών μνημείων (Κόνωνος και 
Τιμοθέου, στρατηγού Κηφισοδότου, Ατταλιδών στο νότιο τείχος -σώζονται λίθοι).

11. Βάθρα μνημείων των οποίων σώζεται η θέση, άλλα δεν σώζονται λίθοι, θα υποδηλωθούν στο έδαφος.

12. Βάθρα μνημείων, των οποίων σώζεται άφθονο υλικό, αλλά όχι η ακριβής θέση (π.χ. ανάθημα Χαιρεδήμου 
στο Βραυρώνειον) θα εκτεθούν αποκατεστημένα, αλλά με κατάλληλη δήλωση ή υποδήλωση του αβεβαίου 
της θέσεως.

13. Βάθρα σπουδαίων μνημείων των οποίων σώζεται άφθονο υλικό, αλλά αγνοείται τελείως η θέση (π.χ. 
βάθρον τεθρίππου αναθήματος Προνάπου) θα εκτεθούν αποκατεστημένα στο υπάρχον μουσείο ή τις 
αποθήκες του μετά από την μεταφορά του περιεχομένου του στο νέο Μουσείον.

14. Οι διάσπαρτοι λίθοι θα ανασυνταχθούν, αλλά στο μουσείο, άλλοι στο ύπαιθρον και άλλοι εκτός 
Ακροπόλεως.

15. Εδαφική αποκατάσταση του προ των Προπυλαίων χώρου και ιδίως των προσπελάσεων.

Μ.Κορρές
Δρ. Αρχιτέκτων μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος της ΕΣΜΑ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΑΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ: ΠΡΟΝΑΟΣ - ΟΠΙΣΟΟΝΑΟΣ - ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ

Αντικείμενο της ανακοίνωσης, είναι η παρουσίαση της κατάστασης διατήρησης της επιφάνειας των αρχιτε
κτονικών μελών του Παρθενώνα στα τρία μέτωπα του τρέχοντος αναστηλωτικού προγράμματος (πρόναος 
- οπισθόναος - βόρεια όψη).

Γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή των κυριότερων γεγονότων που άμεσα ή έμμεσα συνέβαλαν στην διαμόρ
φωση της σημερινής εικόνας του ναού. Στον Παρθενώνα εμφανίζονται όλες οι μορφές φθοράς που συναντούνται 
στα μνημεία της Ακρόπολης. Το είδος και η έκταση τους διαφέρουν ανάλογα με τη θέση και τον προσανατολισμό, 
αφού η επίδραση των καταστροφικών παραγόντων δεν ήταν η ίδια σε όλη την επιφάνεια του ναού.

Με την παρουσίαση χαρακτηριστικών περιπτώσεων από κάθε μέτωπο, γίνεται μία σύγκριση με σκοπό την 
εξαγωγή συμπερασμάτων για τον βαθμό της επίδρασης του κάθε παράγοντα στα διαφορετικά σημεία του 
μνημείου. Επίσης δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: «Γιατί τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα δια
τηρούνται κυρίως στη δυτική όψη του οπισθονάου και καθόλου στο προς αναστήλωση τμήμα της βόρειας 
όψης;», « Γιατί η κυψελοειδής διάβρωση εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη βόρεια όψη;» κ.ά. Σε αυτό συμ- 
βάλει η αντιπαράθεση των παλαιών στοιχείων καταγραφής (φωτογραφίες, σχέδια, ημερολόγια κλπ. ) με τις 
σημερινές παρατηρήσεις και μεθόδους τεκμηρίωσης.

Δ. Δαμιανός, X. Λασκαρίδης, Γ. Μαράκης, Μ. Νάκα, Ε. Τζουμουσλή
Συντηρητές Αρχαιοτήτων, έργο αποκαταστάσεως Παρθενώνος, ΥΣΜΑ
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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΕΩΣ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

Τα Προπύλαια έχουν κατασκευασθεί από λευκό πεντελικό μάρμαρο σε θεμελίωση από υποκίτρινους πωρό
λιθους, ενώ χαρακτηριστική είναι η χρήση γκρίζου Ελευσινιακού λίθου με διακοσμητικό χαρακτήρα. Το μάρ
μαρο των Προπυλαίων χαρακτηρίζεται από γεωλογική ετερογένεια (φλεβώσεις μη ασβεστιτικές), η οποία 
ευθυνεται για την επιλεκτική αλλοίωση και το σχηματισμό αλλεπάλληλων αποφλοιώσεων. Παρόμοια κατά
σταση διατήρησης δεν συναντάται στα υπόλοιπα μνημεία της Ακροπόλεως σε τέτοιο βαθμό.

Το έργο του εργαστηρίου συντήρησης ακολουθεί κυρίως το αναστηλωτικό έργο. Η υποστήριξη του έργου της 
αναστήλωσης γίνεται με προστερεωτικές εργασίες και συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας 
των αρχιτεκτονικών μελών κατά χώραν ή και μετά την αποξήλωσή τους. Εκτελοόνται επίσης επεμβάσεις 
συντήρησης σε αρχιτεκτονικά μέλη που δεν εντάσσονται στο αναστηλωτικό πρόγραμμα αλλά έχουν σοβαρό 
πρόβλημα φθοράς της επιφάνειας.

Οι επεμβάσεις συντήρησης διακρίνονται σε:

• σωστικές, που περιλαμβάνουν εργασίες προστερέωσης, προσωρινής στερέωσης ετοιμόρροπων τμημά
των της επιφάνειας και περισυλλογή πρόσφατα απομακρυσμένων θραυσμάτων και ψηγμάτων και

• συστηματικές, που περιλαμβάνουν τεκμηρίωση φθορών και επεμβάσεων (σχεδιαστική - φωτογραφική), 
αποτύπωση των υπολειμμάτων του γραπτού διακόσμου και των χαραγμάτων διαφόρων εποχών καθώς 
και εργασίες στερέωσης, απομάκρυνσης παλαιών κονιαμάτων, πλήρωσης ρωγμών, συγκολλήσεων, σφρα
γίσεων, καθαρισμού και προστασίας.

Τα υλικά των επεμβάσεων είναι ανόργανα και αναστρέψιμα έχουν αποδεδειγμένα καλή συμπεριφορά στο 
χρόνο και είναι εγκεκριμένα από την ΕΣΜΑ.

Τα μέτωπα στα οποία αναπτύσσεται η συντήρηση της επιφάνειας ακολουθούν χρονοδιάγραμμα εργασιών 
και είναι:

1. Ανατολική Πρόσοψη Ανατολικής Στοάς

2. Θυραίος Τοίχος Κεντρικού Κτιρίου

3. Υπέρθυρο Θυραίου Τοίχου Κεντρικού Κτιρίου - Ανατολικός Λίθος

4. Βόρειος Τοίχος Δυτικής Αίθουσας

5. Ιωνικός Κίονας

6. Νότιος Τοίχος Ανατολικής Στοάς

7. Στοά Βόρειας Πτέρυγας

8. Ιωνικό Κιονόκρανο Αναστήλωσης Μπαλάνου

9. Φατνώματα Κεντρικού Κτιρίου

Η ομάδα του Εργαστηρίου Συντήρησης στελεχώνεται από τους μαρμαροτεχντίτες Α. Μιχαλάκο και Η. Ντούλια, 
τους τεχνικούς συντήρησης Ε. Δρακοπούλου και Γ. Κύρκο, καθώς και τους υπογράφοντες συντηρητές.

Ε. Γεωργίου, Φ. Κατέβας, Κ. Μπαμπανίκα, Σ. Παπιδά, Ε. Φραγκιαδάκη
Συντηρητές Αρχαιοτήτων, έργο αποκαταστάσεως Προπυλαίων, ΥΣΜΑ
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ΝΑΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΠΣ 
ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΑΩΝ

Στα πλαίσια του τρίτου αναστηλωτικού προγράμματος του ναού της Αθηνάς Νίκης, κατά το οποίο πραγμα
τοποιήθηκε η πλήρης αποσυναρμολόγησή του με σκοπό τη δομική αποκατάσταση των μελών του, ε'γινε 
λεπτομερής αποτύπωση των φθορών που παρατηρούνται. Αντικείμενο της συγκεκριμε'νης ανακοίνωσης είναι 
η παρουσίαση της κατάστασης διατήρησης των αρχιτεκτονικών μελών.

Οι μορφε'ς φθοράς που καταγράφονται είναι ανάλογες με αυτε'ς που παρατηρούνται και στα άλλα μνημεία 
της Ακρόπολης. Εκτός από την επίδραση των διαβρωτικών παραγόντων στο μάρμαρο, σημαντικότατο ρόλο 
έπαιξαν οι εκτεταμε'νες επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των δυο προηγουμένων ανα- 
στηλωτικών φάσεων.

Από τη συγκριτική εξέταση των αρχιτεκτονικών μελών προκύπτει, ότι η θέση που κατέχουν στο μνημείο και 
ο προσανατολισμός τους, σε συνδυασμό με τα αίτια φθοράς, διαμόρφωσαν τη σημερινή κατάσταση διατή
ρησής τους.

Μ. Λουκμά., Α. Τσιμερέκη, Α. Χατζηπαττπά
Συντηρήτριες Αρχαιοτήτων, έργο αποκαταστάσεων ναού Αθηνάς Νίκης, ΥΣΜΑ
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ TOY ΕΡΕΧΟΕΙΟΥ

To 1995 ξεκίνησαν οι συστηματικε'ς εργασίες συντήρησης της επιφάνειας του Ερεχθείου. Τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι αποτε'λεσμα της σταδιακής αλλοίωσης των υλικών δομής κατά την πρόοδο 
των αιώνων.

Οι πιο καθοριστικές στιγμές της ιστορίας του Ερεχθείου για τις μετέπειτα επεμβάσεις συντήρησης ήταν η 
εκδήλωση πυρκαγιάς κατά τους κλασικούς χρόνους και το επακόλουθο θερμικό σοκ που υπέστησαν οι δομι
κοί λίθοι, αλλά και οι πολιορκίες της Ακρόπολης, κατά τη διάρκεια των οποίων προκλήθηκαν πολλές δομικές 
αλλοιώσεις στο μνημείο.

Εκτός από τους παραπάνω εξωγενείς παράγοντες φθοράς, υπάρχουν ακόμη και σημαντικοί ενδογενείς με 
βασικό την ορυκτολογική ετερογένεια των υλικών δομής. Η τελευταία ενισχύει το φαινόμενο της διαφορικής 
φθοράς και της απόσπασης μεγάλων τεμαχίων λίθων. Χαρακτηριστικές είναι επίσης οι περιοχές αποσάθρω
σης, αλλά και η εκτεταμένη παρουσία μεγάλων ρηγμάτων και κενών. Τα τελευταία φαινόμενα εντοπίζονται 
ιδιαίτερα στην εξαιρετικά προσβεβλημένη εσωτερική όψη των κατώτερων τμημάτων του νότιου τοίχου του 
Ερεχθείου.

Σημαντικά προβλήματα δημιουργούν ωστόσο και τα υλικά των παλαιότερων επεμβάσεων συντήρησης. Κατά 
το παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν ακατάλληλα κονιάματα, όπως το γκρίζο τσιμεντοκονίαμα καθώς και η κονία 
Meyer, αλλά και πλήθος μεταλλικών (ορειχάλκινων αλλά και χάλκινων) καρφίδων, η αφαίρεση των οποίων 
θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του δομικού υλικού.

Το πρόγραμμα συντήρησης της επιφάνειας του Ερεχθείου για το διάστημα 2000-2006 περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης στην εσωτερική όψη του νότιου τοίχου. Με αφορμή το γεγο
νός παρατίθεται αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αντιμετώπισης ενός λίθου της περιοχής με ξεχωριστά προ
βλήματα. Ο κατακερματισμός του λίθου, η παρουσία πλήθους μικροθραυσμάτων, αποφλοιώσεων, εσωτερι
κών κενών και ρωγμών, αλλά και η επικοινωνία των κενών αυτών με τους αρμούς γειτνιαζόντων λίθων, υπα
γόρευσε, πέραν των συνήθων εργασιών, τη χρήση ενεμάτων θηραϊκής γης. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην 
αφαίρεση παλαιότερων κονιαμάτων αλλά και στην απομάκρυνση ετοιμόρροπων θραυσμάτων, με σκοπό 
πάντα την ελάχιστη δυνατή απώλεια αυθεντικού υλικού.

Λ. Γαρμπής, Α. Μαριδάκη, Γ. Φραντζή
Συντηρητές Αρχαιοτήτων, πρόγραμμα συντήρησεως επιφάνειας Ερεχθείου, ΥΣΜΑ
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ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΠΣ ΣΤΗ 
ΔΥΤΙΚΗ ΖΠΦΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΕΝΠΝΟΣ

Τα αίτια φθοράς των λίθων της Δυτικής Ζωφόρου οφείλονται σε μηχανικές, χημικές και φυσικοχημικές δρά
σεις. Παρατηρούνται κυρίως ρήγματα, ρωγμές, αποφλοιώσεις, απομείωση της αρχικής επιφάνειας και των 
έγχρωμων επιφανειακών στρωμάτων, που οφείλεται στην όξινη βροχή, απώλεια μάζας, γυψοποίηση, επικα- 
θίσεις αιθάλης και αιωρούμενων σωματιδίων και μαύρη κρούστα. Στη διάβρωση της επιφάνειας συνέβαλαν 
και οι προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης, με την παραγωγή παραπροϊόντων από τα κονιάματα σφράγι
σης και ανάπλασης του αναγλύφου.

Μετά από έγκριση της σχετικής μελέτης από την ΕΣΜΑ και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) ξεκί
νησαν, τον Δεκέμβριο του 1999, οι συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης στους λίθους της Δυτικής 
Ζωφόρου.

Το πρόγραμμα των επεμβάσεων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

• Τη δομική αποκατάσταση των λίθων με τη συγκόλληση των μεγάλων τμημάτων, στα οποία είχαν διαχω
ριστεί κατά την παραμονή τους στο μνημείο, την πλήρωση ρηγμάτων με ενέματα, την απομάκρυνση των 
φθοροποιών στοιχείων (κονιάματα, καρφίδες) των προηγούμενων επεμβάσεων συντήρησης, και τις στε
ρεώσεις στην επιφάνεια με τη συγκόλληση μικρότερων θραυσμάτων και την πλήρωση αποφλοιώσεων. Η 
δομική αποκατάσταση βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.

• Την αισθητική αποκατάσταση με τον καθαρισμό της επιφάνειας, την συμπλήρωση των ασυνεχειών με 
κονίαμα, την επίχρωση των νέων μαρμάρινων συμπληρωμάτων.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, με αντικείμενο την εξεύρεση της καταλληλότερης 
μεθόδου για την αφαίρεση των επικαθίσεων αιθάλης και της μαύρης κρούστας.

Οι λίθοι της Δυτικής Ζωφόρου μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων συντήρησης, δεν θα επανατοποθε- 
τηθούν στο μνημείο, αλλά θα εκτεθούν στο νέο μουσείο Ακροπόλεως. Στη θέση τους, στο μνημείο, θα τοπο
θετηθούν αντίγραφα από τεχνητό λίθο.

Α. Πάνου - Κ. Φραντζικινάκη
Συντηρήτριες Αρχαιοτήτων, έργο αποκαταστάσεως του Παρθενώνας, ΥΣΜΑ







ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Η 5η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως θα πραγματοποιηθεί:
• Νέο Κτήριο Διοικήσεως Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αιόλου και Σοφοκλέους, Αθήνα
• Αμφιθέατρο Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα, για την παράλληλη συνεδρίαση 

της 6ης Οκτωβρίου 2002

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Η επίσημη γλώσσα της Συνάντησης είναι η Ελληνική με ταυτόχρονη μετάφραση στα Αγγλικά.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2002 
Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2002 
Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2002

08.30- 12.00 & 17.00-21.00
08.30- 21.00 
08.30-21.00
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