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5η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση 
των Μνημείων Ακροπόλεως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου

Πρωϊνή συνεδρία: Γενική ενημέρωση για τα έργα 
Πρόεδρος: Ομότ. Καθ. X. Μ πούρας

8.30
9.00-10.40
9.00
9.20
9.30 
10.10 
10.40
11.15-14.00

Εγγραφή στο συνέδριο 
Εναρκτήριες Ομιλίες 
Μ. Ιωαννίδου, Διευθύντρια της ΥΣΜΑ 
Δρ. Α. Χωρέμη, Έφορος Ακροπόλεως
Ομότ. Καθ. X. Μπουρας, Πρόεδρος της ΕΣΜΑ 
Καθ. Eu. Βενιζέλος, Υπουργός I Ιολιτισμού 
Διάλειμμα
Επίσκεψη στα εργοτάξια των μνημείων Ακροπόλεως

Απογευματινή συνεδρία: Θέματα συντηρήσεων της επιφάνειαν των μνημείων 
γενικά — Δυτική Ζωφόρον του Παρθενώνον ειδικότερα 
Πρόεδροι: Δρ. Α. Χωρέμη-Σπετσιέρη - Καθ. L. Lazzarini

17.00 Θ. Σκουλικίδης, Μέθοδοι συντηρήσεως του πεντελικού μαρμάρου
17.30 Δ. Δαμιανός-Κ. Μπαμπανίκα-Α. Π όνου-Α Τσιμερέκη-Γ. Φραντζή,

Γενική επισκόπηση των επεμβάσεων συντηρήσεως στα μνημεία 
και τα γλυπτά της Ακρόπολης

17.50 E. I Ιαπακωναταντίνου-Κ Φραντξικινάκη, Αξιολόγηση των μεθόδων
καθαρισμού για τη δυτική ζωφόρο του Παρθενώνος 

18.20 Π. Πουλή-Β. Ζαφειρόπουλος-Κ. Φωτάκης, Συνδυαστική δράση
υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας λέιζερ για τον καθαρισμό 
γλυπτών επιφανειών: προκαταρκτικές δοκιμές για τη δυτική 
ζωφόρο του Παρθενώνος

18.40 Χρ. Βλασσοπούλου, Η συντήρηση της δυτικής ζωφόρου
του Παρθενώνος: αρχαιολογική θεώρηση

20.30 Εγκαινίαση, από τη Γ.Γ.τουΥΠΠΟ Δρα Λ. Μενδώνη, της εκθέσεως
«Τα Έργα στην Αθηναϊκή Ακρόπολη, 1975-2002. Φωτογραφίες 
του Σ. Μαυρομμάτη» στο Μουσείο Μπενάκη. Δεξίωση
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Σαββατο 5 Οκτωβρίου

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

9.00 Ν. Τογανίδης, Το τρέχον πρόγραμμα αποκαταστάσεως 
του Παρθενώνος

9.30 Π. Κουφόπουλος, Το πρόγραμμα αποκαταστάσεως του οπισθονάου
9.45 Ρ. Χριοποδουλοπούλου, Το δυτικό αέτωμα του I Ιαρθενώνος σε 

σχέση με το πρόγραμμα αποκαταστάσεως του οπισθονάου
10.00 Ε. Τουμπακάρη, Δομική αποκατάσταση των μελώντου οπισθονάου
10.15 Α. Μιλτιάδου-Ε. Παπακωνσιανιίνου-Κ. Ζάμπας-Α. Πάνου- 

Κ. Φραντξικινάκη, Δομική αποκατάσταση των σπονδύλων των 
κιόνων του οπισθονάου του Παρθενώνος με υδραυλικά ενέματα 
υψηλής διεισδυτικότητας: έρευνα, σχεδιασμός και εφαρμογή

10.30 Διάλειμμα
11.00 Κ. Ζάμπας, Πρόταση αποκαταστάσεως της βόρειας όψης 

του Παρθενώνος
11.30 Λ. Λαμπρινού, Ο θριγκός της βόρειας όψης του Παρθενώνος: 

ταύτιση μελών και ανατοποθέτηση επιστυλίων και κιονοκράνων
11.45 Κ. Παράσχη-Ν. Τογανίδης, 1 Ιρόταση αναδιατάξεως 

των λιθοπλίνθων του νότιου τοίχου του Παρθενώνος
12.15 Ν. Τογανίδης-Κλ. Ματάλα, Πρόταση αναδιατάξεως 

των λιθοπλίνθων του βόρειου τοίχου του Παρθενώνος
12.30 Μ. Μενιξίνη, Συγκόλληση επιστυλίων και σπονδύλων 

του Παρθενώνος με οπλισμό τιτανίου: νέα προσέγγιση
12.45 Ερωτήσεις-σχόλια
13.45 Διάλειμμα
14.15 Π ροβολή της ταινίας «Τα Έργα στην Αθηναϊκή Ακρόπολη: 

οι Άνθρωποι και τα Μνημεία» (στα αγγλικά)

Απογευματινή συνεδρία: Πρόσφατες έρευνες και επεμβάσεις στα Προπύλαια.
Ηλεκτρομηχανολογικός εργοταξιακός εξοπλισμός επεμβάσεων
Πρόεδροι: Καθ. Π. Θέμελης - Β. Χανδακάς

16.30 Τ. Τανούλας, Το τρέχον πρόγραμμα αποκαταστάσεως 
των Προπυλαίων

17.00 Μ. Ιωαννίδου-Τ. Τανούλας, Πρόταση αποκαταστάσεως 
της ανωδομής του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων

17.30 Κ. Καρανάσος, Αποκατάσταση λίθων της ανωδομής 
στον νότιο τοίχο της δυτικής αίθουσας των Προπυλαίων



17.45 Τ. Τανοάλας, Πρόσφατες ταυτίσεις αρχιτεκτονικών 
μελών των Προπυλαίων

18.00 Διάλειμμα
18.30 Μ. Ιωαννίδου-Β. ΙΙασχαλίδης, Συγκόλληση δοκών

Προπυλαίων με οπλισμό τιτανίου: νέα προσέγγιση
18.45 Σπ. Οικονομόπουλος, Ειδικές απαιτήσεις ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού στα έργα Ακροπόλεως
19.00 Ερωτήσεις-σχόλια
20.15 Προβολή της ταινίας «Το Ερέχθειο και ο Χρόνος» (στα αγγλκά)
21.00 Δεξίωση στην Αίθουσα Συνεστιάσεων του Νέου Κτηρίου 

της Διοικήσεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Κυριακή 6 Οκτωβρίου

Πρωινή συνεδρία: Πρόσφατες έρευνες και επεμβάσεις στον Ναό της Αθηνάς
Νίκης - Επιμέρους δραστηριότητες τομέων και αρχαιολογικά θέματα
Πρόεδροι: Δρ. Ε. Τουλούπα - Καθ. W. Hoepfner

9.00 Δ. Μιχαλοπουλου, Το πρόγραμμα αποκαταστάσεως 
ίου ναού της Αθηνάς Νίκης

9.15 Δ. Ζιρώ-Κ. Μαμαλουγκας, Νέα συμπεράσματα σχετικά με τις 
διαστάσεις του ναού της Αθηνάς Νίκης

9.30 Δ. Ζιρώ, Νέες παρατηρήσεις στην οικοδομική σύνθεση της ζαχρόρου 
του ναού της Αθηνάς Νίκης και του αρχαίου πώρινου ναΐσκου

9.45 Φ. Μαλλούχου-Γ. Αλεξόπουλος-Ε. Λεμπιδάκη, Η ηλεκτρονική
διαχείριση της τεκμηρίωσης των αναστηλωτικών έργων 
Ακροπόλεως στα εργοτάξια των μνημείων

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

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

10.30 Διάλειμμα
11.00 Κ. Χατζηασλάνη, Το έργο του Τμήματος Ενημέρωσης 

και Εκπαίδευσης της Ακρόπολης
11.20 Α. Χωρέμη-Σπετσιέρη, 1995-2002: αρχαιολογική έρευνα

για την Ακρόπολη
12.00 Μ. Κορρές, Αποκατάσταση και τελική διαμόρφωση 

των εδαφών της Ακρόπολης 
Ερωτήσεις-σχόλια12.30



Πρόγραμμα παράλληλης, ειδικής, συνεδριάσεως για θέματα συντηρήσεως των 
επιφανειών των Μνημείων Ακροπόλεως (Αμφιθέατρο Υπουργείου Πολιτισμού) 
Πρόεδροι: Ομόχ. 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
14.00-15.00

Δ. Δαμιανός-Χ. Λασκαρίδης-Γ. Μαράκης-Μ. Νάκα- 
Ε. Τζουμουσλή, Κατάσταση διατηρήσεως των αρχιτεκτονικών 
μελών του Παρθενώνος: πρόναος, οπισθόναος, Β. όψη 
Ε. Γεωργίου-Φ. Κατέβας-Κ. Μπαμπανίκα-Σ. Παπιδά- 
Ε. Φραγκιαδάκη, Επεμβάσεις συντηρήσεως στα Προπύλαια 
Μ. Λουκμά-Α. Γαιμερέκη-Α. Χατζηπαππά, Ναός Αθηνάς Νίκης: 
κατάσταση διατηρήσεως αρχιτεκτονικών μελών 
Δ. Γαρμπής-Α. Μαριδάκη-Γ. Φραντζή, Το πρόγραμμα 
συντηρήσεως του Ερεχθείου
Α. Πάνου-Κ. Φραντζικινάκη, Δομική αποκατάσταση και 
επεμβάσεις συντηρήσεως στη δυτική ζωφόρο του Παρθενώνος 
Διάλειμμα
Β. Ζαφειρόπουλος Π. Πουλή-Κ. Φωιάκης, Συνδυαστική δράση
υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας λέιζερ για τον καθαρισμό
γλυπτών επιφανειών: μηχανισμός αποδόμησης
Συζήτηση ειδικών θεμάτων: α) υλικό προστασίας επιφάνειας
μνημείων, β) προβλήματα βιοδιαβρώσεως, γ) συντήρηση και
προστασία πωρολίθων
Γενική συζήτηση — Συμπεράσματα
Γεύμα στην Αίθουσα Συνεστιάσεων του Νέου Κτηρίου
της Διοικήσεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Απογευματινή συνεδρία: Συζήτηση, παρεμβάσεις των προσκεκλημένων, 
σύνοψη και συμπεράσματα ανά επψέρους τομείς 
Πρόεδροι: Καθ. Β. Λαμπρχνουδάκης - Dr. Η. Kienast

15.00
17.30-18.00
20.00 
20.00

Έναρξη
Διάλειμμα
Λήξη
I Ιροβολή των ταινιών «Το Ερέχθειο και ο Χρόνος» και «Τα έργα 
στην Αθηναϊκή Ακρόπολη: Οι Άνθρωποι και τα Μνημεία»
(στα ελληνικά)
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Κατάλογος Συνέδρων*

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ

Dr. Benvenuti Alberto, Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή, ΙΙαρθενώνος 14-6,
11742 Αθήνα, Ελλάδα
Dr. Billot Marie Françoise, CNRS, 38, Rue Lacépède, 75005 Paris, France 
Dr. Binder Judith, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Σουηδίας 54,
10676 Αθήνα, Ελλάδα
Dr. Caskey Myriam, Υψηλάντου 43, 10672 Αθήνα, Ελλάδα
Dr. Goette Hans, Deutsches Archaeologisches Institut Zentrale, Podbielskiallee 69, 141 
95 Berlin, Germany
Prof. Greco Emmanuele, Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή, Παρθενώνος 14,
11742 Αθήνα, Ελλάδα
Dr. Hellmann Marie Christine, CNRS, Institut de Recherche sur Γ Architecture 
Antique, 11, rue Baudin, F-94207 Ivry Cedex, France
Prof. Holtzmann Bernard, Université de PARIS X -Nanterre, 112, rue de Richelieu, 
75002, Paris, France
Prof. Isler Hans Peter, Universität Archäologischen Institut Zurich, Ramistrasse 73, 
80006 Zurich, Switzerland
Dr. Kreeb Martin, Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, Φειδίου 1,
10678 Αθήνα, Ελλάδα
Prof. Miller Stephen G., University of California, Department of Classics, Nemea
Excavations, 7233 Dwindle Hall, Berkley, California, USA
Dr. Mitsopoulou Leon Veronica, Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο,
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 26, 106 83 Αθήνα, Ελλάδα
Dr. Moretti Jean Charles, IRAA - Maison de P Orient Méditerranéen, 7, rue Raulin, 
69002 Lyon, France
Prof. Em. Seki Takashi, Takarazuka University of Art and Design, 7-27 Hanyashiki - 
Tsutsujigaoka, Takarazuka, Hyogo, Japan
Prof. Snodgrass Anthony, Faculty of Classics, University of Cambridge, Cambridge 
CB3 9DA, U.K.
Prof. Tracy Stephen V., Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Σουηδίας 54,
10676 Αθήνα, Ελλάδα
Dr. Williams Dyfri J.R„ Keeper of Greek and Roman Antiquities, The British 
Museum, London WC1 B 3DG, U.K.

* I Ιεριλαμβάνονται από τους προσκεκλημένους συνέδρους όσοι παρέστησαν και από τους ακροατές 

όσοι μετείχαν στις συζητήσεις
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Βενιέρη Ιωάννα, Α' ΕΠΚΑ, Μακρυγιάννη 2-4, 11742 Αθήνα, Ελλάδα 
Βψίδη-Κόκκου Ντίνα, Λέκτωρ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Αρχαιολογίας & 
Ιστορίας της Τέχνης, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, 15773 Ζωγράφου, 
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Φίλιπποπούλου Έρση, Διαχειριστική Αρχή, Νοταρά 37, 10683 Αθήνα, Ελλάδα 
Χαρκιολάκης Νικόλαος, Δ/νση Αναστήλωσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών 
Μνημείων ΥΠΠΟ, Ερμου 56, 10561 Αθήνα, Ελλάδα
Χατζηαολάνη Κορνηλία, ΥΣΜΑ, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Μακρυγιάννη 2-4,
11742 Αθήνα, Ελλάδα
Χριστοδουλοπουλου Ροζαλία, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Χριστοφίδου Αθηνά, Δ/νση Αναστήλωσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών 
Μνημείων ΥΠΠΟ, Ερμου 56, 10561 Αθήνα, Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Prof. D’Agostino Salvatore, Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni 
Culturali, Piazzale Tecchio 80, 80125 Napoli, Italy
Prof. Mainstone Rowland J., 20 Fishpool Str., St. Albans, Herts AL3 4RT, U.K.
Καθ. Βαρδουλάκης Ιωάννης, Εργαστήριο Αντοχής Υλικών ΕΜΠ, 28ης Οκτωβρίου 
42,10682 Αθήνα, Ελλάδα
Αναπλ. Καθ. Βιντζιλαίου Ελισάβετ, Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέρματος ΕΜΠ,
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, 15773 Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα
Αρ. Δημοσθένους Μίλτων, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών
Κατασκευών, Γεωργικής Σχολής 46, Φοίνικας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Αρ. Σάμπας Κώστας, Σκιάθου 49Α, 11254 Αθήνα, Ελλάδα
Ιωαννίδου Μαρία, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα
Καζολιάς Ευάγγελος, Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ασκληπιείου Επίδαυρου,
Μουσείο Επίδαυρου, 21052 Επίδαυρος, Ελλάδα
Καθ. Μακρής Νίκος, University of California, Department of Engineering, MC 1710, 
711 Davis Hill, Berkeley, CA 94720 - 1710, USA
Καθ. Μάνος Γιώργος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών, Εργαστήριο Αντοχής των Υλικών, 54640 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
Μεντζίνη Μαριλένα, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Αρ. Μιλτιάδου Ανδρονίκη, Δ/νση Αναστήλωσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών 
Μνημείων ΥΠΠΟ, Ερμου 56, 10561 Αθήνα, Ελλάδα 
Μιχαλοπουλου Διονυσία, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Νινής Νίκος, Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ασκληπιείου Επίδαυρου, Μουσείο 
Επίδαυρου, 21052 Επίδαυρος, Ελλάδα
Παπαδημητρίου Βάσος, Πρόγραμμα «Συνεργασία για τη Διάσωση, Διατήρηση, 
Αναστήλωση & Ανάδειξη των Κλασικών Ελληνιστικών & Ρωμαϊκών Μνημείων των 
Χωρών-μελών του Μεσογειακού Forum», Πλατεία Καρύτση 10, 10561 Αθήνα,
Ελλάδα
ΫΠασχαλίδης Βασίλης, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα
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Πίκουλα Μαρία, Ακρόπολη Λίνδου, 85107 Λίνδος, Ρόδος, Ελλάδα
Σάμπα Έφη, Α' ΕΠΚΑ, Μακρυγιάννη 2-4, 11742 Αθήνα, Ελλάδα
Ομότ. Καθ. Τάσιος Θεοδόσιος, Αγίας Λαύρας 4, 15236 Παλαιά Πεντέλη, Αθήνα, Ελλάδα
Τζανέτος Φώτιος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα, Ελλάδα
Δρ. Τουμπακάρη Ελένη-Εύα, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

Prof. Asmus John F., University of California, San Diego, 9500 Gillman Drive,
La Jolla, CA 92093-0360,USA
Prof. Baer N.S., Conservation Center, Institute of Fine Arts, New York University,
14 East 78th str., New York, N.Y. 10021, USA
Bourgeois Bngitte, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, C2RMF, 
UMR 171 du CNRS, DMF, 6, Rue des Pyramides, 75041 Paris, Cedex 01, France 
Dr. De Witte Eddy, Institut Royal du Patrimoine Artistique, Parc du Cinquantenaire 
1-B 1000, Bruxelles Belgium
Dr. Gravina Francesco, Instituto di Fisica Applicata N. Carrara (IFAC — CNR),
Via Panciantichi 56/30, 50127 Firenze, Italy
Klingspor Rostein Marie, Stenkonservatorni SKANSKA, Storangskroken 2,
S-11542, Stockholm, Sweden
Prof. Lazzarini Lorenzo, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Laboratorio 
di Analisi di Materiali Antichi, Palazzo Badoer, San Paolo 2468/B, 30125 Venezia, Italy 
Dr. Salimbeni Renzo, Instituto di Fisica Applicata N. Carrara (IFAC - CNR),
Via Panciantichi 56/30, 50127 Firenze, Italy
Prof. Tabasso Laurenzi Marisa, Via Alfredo Baccarini 33, 00179 Roma, Italy 
Prof. Zezza Fulvio, Dipartimento di Construzione dell’ Architettura, Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia, Santa Croce - Tolentini 19, Venezia, Italy 
Βασιλειάδης Κωνσταντίνος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Γαλανού Αμέριμνη, Μονής Πετράκη 2, 11521 Αθήνα, Ελλάδα 
Γαρμπής Διονύσιος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Γεωργίου Ελένη, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Δαμιανός Δημήτριος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Δογάνη Γιάννα, Μονής Πετράκη 2, 11521 Αθήνα, Ελλάδα 
Δρακοπούλου Ελισάβετ, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Δρ. Ζαφεψόπουλος Βασίλειος, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ, Ρ.Ο. 
BOX 1527, Βασιλικά Βουτών, 71110 Ηράκλειο, Ελλάδα
Δρ. Θεουλάκης Παναγιώτης, KB' ΕΠΚΑ, Οδός Ιπποτών, 85100 Ρόδος, Ελλάδα
Κατέβας Φώτιος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα
Δρ. Κουζέλη Καλλιόπη, Κέντρο Λίθου ΥΠΠΟ, Πειραιώς 79, 10553 Αθήνα, Ελλάδα
Κυλίκογλου Βασίλειος, ΕΚΕΦΕΕ Δημόκριτος, 15310 Αγία Παρασκευή, Αθήνα,
Ελλάδα
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Κύρκος Γεώργιος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Λασκαρίδης Χρήστος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Λουκμα Μαρία, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Μανιαδάκη Ελένη, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Μαραζιώτης Αημήτρης, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Μαράκης Γεώργιος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Μαριδάκη Αναστασία, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Μπαμπανίκα Αικατερίνη, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Μωραϊτοσ Αννίτα, Πινότση 17, 117 41 Αθήνα, Ελλάδα 
Νάκα Μελίνα, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Επίκ. Καθ. Νομηιλάκης Ηλίας, TEI Αθηνών, Οδός Αγ. Σπυρίδωνος,
12210 Αιγάλεω, Αθήνα, Ελλάδα
Παπακωνσταντίνου Ευη, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Παπιδά Σοφία, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Πατεράκη Αλίκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Στοά Αττάλου,
10555 Αθήνα, Ελλάδα
Πετράκη Μαρία, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Πολυχρονιάδου Ελίζα, Αλεξ. Ομήρου 13, 15451 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Ελλάδα 
Πουλή Παρασκευή, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ, Ρ.Ο. BOX 1527, 
Βασιλικά Βουτών, 71110 Ηράκλειο, Ελλάδα
Στεφανιώτης Λουκάς, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Τεμπελοπούλου Ειρήνη, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Τζουμουσλή Ελισάβετ, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Τσψερέκη Ανθή, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Φραγκιαδάκη Ειρήνη, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Φραντζή Γιασεμή, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Φραντζηανάκη Αικατερίνη, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Καθ. Φωτάκης Κωνσταντίνος, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ, Τ.Θ. 
1527, Βασιλικά Βουτών, 71110 Ηράκλειο, Ελλάδα 
Χατζηπαππά Ανθουλα, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα

ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Dr. St. Clair William, Trinity College, Cambridge CB2 ITQ, England 
Αδαμόηουλος Παναγιώτης, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Αλεξανδρίδης Γεώργιος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Αλεξόπουλος Γιάννης, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Αλέρτας Νικόλαος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Αρφανής Θεόδωρος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Βαλσάμου Βασιλική, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Βαμβακάς Παναγιώτης, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα

19



Καθ. Βαρουφάκης Γεώργιος, Ναϊάδων 102,17562 Π. Φάληρο, Αθήνα, Ελλάδα 
Δρ. Βαρτή Ματαράγκα Μυρσίνη, Δ/νση Ορυκτολογίας-Πετρογραφίας ΙΓΜΕ, 
Μεσογείων 70, 11727 Αθήνα, Ελλάδα
Βασιλάρας Γεώργιος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Βλαχούλη Παρασκευή, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Γαβριηλίδου Σοφία, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Γιαννουλάτος Παναγιώτης, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Γουλανδρή Ντόλλυ, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, 10674 
Αθήνα, Ελλάδα
Γρηγορόπουλος Δημήτρης, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Δαμιανός Κωνσταντίνος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Δημητρίου Μιχάλης, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Δημητρόπουλος Αναστάσιος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Θεού Ευφροσύνη, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Καραμπέτσου Πηνελόπη, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Κάτρη Έφη, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Κατσιμίχας Παναγιώτης, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Καφουρου Ανδρομάχη, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Κλάδιος Ιάκωβος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Κωβαίος Μιχαήλ, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Κωνσταντόπουλος Πλάτων, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Αιακατσά Περσεφόνη, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Λυρίτης Ανδρέας, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Μαζαράκη Ελένη, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Μάλλιου Γεωργία, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Μαράτος Τηλέμαχος, Ηρώδου Αττικού 23, 10674 Αθήνα, Ελλάδα 
Ματάλα Κλεοπάτρα, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Μαυρομμάτης Σωκράτης, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Μοσχούρης Αθανάσιος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Μουζουρα Μαρία, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Μουτοπουλου Παναγιώτα, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Μπαϊμπάς Αντώνιος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Μπίρη Σουζάννα-Σοφία, Μαυρομιχάλη 15, 14562 Κηφισιά 
Ντάλλας Κωνσταντίνος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Ντάφτης Απόστολος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Ντούλιας Ηλίας, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Οικονομόπουλος Σπάρος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Παναγοπούλου Αικατερίνη, ΥΠΠΟ, Μπουμπουλίνας 20-22, 10682 Αθήνα, Ελλάδα 
Πανόπουλος Ευάγγελος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Πανοστσόπουλος Αθανάσιος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Παπανικολάου Χαρίκλεια, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα
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Σκαλκώτος Ιωάννης, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Σκαρή Σταματίνα, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Σκαρής Κοσμάς, Παπαναστασίου 37Α, 18756 Κερατσίνι, Αθήνα, Ελλάδα 
Σουβλάκης Τηλέμαχος, ΥΣΜΑ , Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Τζεμπελίκος Ευάγγελος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Τουφεκλής Μάρκος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Τριχάκης Ιωάννης, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Φουτσάς Θεόδωρος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Φύτος Μηνάς, Θησέως 39, 16672 Αθήνα, Ελλάδα 
Αρ. Χιώτης Ευστάθιος, ΙΓΜΕ, Μεσογείων 70, 11527 Αθήνα, Ελλάδα 
Χουσάκος Αλέξανδρος, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα 
Χριστοπούλου Χριστίνα, ΥΣΜΑ, Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα, Ελλάδα
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ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑΗ 
(1974-2003)

Ο Βασίλης Πασχαλίδης γεννήθηκε στον Βόλο σας 18 Δεκεμβρίου 1974. Το 1992 
ενεγράφη στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέ- 
λειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, από το οποίο πήρε το πτυχίο του το 1997. Η 
διπλωματική του εργασία είχε θέμα «Αλληλεπίδραση πολυωρόφων γειτονικών κτιρίων, 
με ή χωρίς αρμό διαχωρισμού, για δυναμική - σεισμική διέργεση της βάσης».

Μετά την αποφοίτησή του συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματός 
του με θέμα: «Έρευνα αποκατάστασης και συντήρησης πλινθοκατασκευών και πλίνθων 
σε προϊστορικά και ιστορικά μνημεία της κεντρικής Μακεδονίας» (επιστημονικός υπεύ
θυνος καθ. Ν. Χαραλαμπάκης) και «Δυναμική απόκριση φορέων αποτελούμενων από 
σύνολο σωμάτων συνδεομένων με συνθήκες απλής επαφής και εφαρμογή στη μελέτη 
μνημειακών φορέων. Αναλυτική μελέτη» (επιβλέπουσα καθ. Ε. Μητσοπούλου).

Το 1998 ξεκίνησε τη Διδακτορική διατριβή του στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Α.Π.Θ. με θέμα «Σεισμική συμπεριφορά μνημειακών φορέων αποτελούμενων από 
σύνολο σωμάτων σε συνθήκες απλής επαφής» (επιβλέπουσα καθ. Ε. Μητσοπούλου, 
συμβουλευτική επιτροπή καθ. Ν. Χαραλαμπάκης και επίκ. καθ. I. Δουδούμης).
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Παράλληλα, σε συνεργασία με τους καθηγητές του, συμμετείχε σε πολλά συνέδρια, 
όπως φαίνεται από τις δημοσιεύσεις στα αντίστοιχα πρακτικά:

1. Mitsopoulou Ε.Ν. & Paschalidis V.E., “Seismic response of buildings in contact”, 
Conference on Unilateral Multibody Dynamics, Munich, August 3-7, 1998.

2. Mitsopoulou E.N., Doudoumis I.N. & Paschalidis V.E., “Numerical analysis of the 
dynamic seismic response of multi-block monumental structures”, Proceedings of the 11th 
European Conference on Earthquake Engineering, Paris 1998.

3. B. Πασχαλίδης, E. Μητσοπούλου & N. Χαραλαμπάκης, «Αλληλεπίδραση πολυο- 
ρώφων γειτονικών κτιρίων, με ή χωρίς αρμό διαχωρισμού, για δυναμική - σεισμική διέ
γερση της βάσης», Πρακτικά 13ου Συνεδρίου Σκυροδέματος, 25-27 Οκτωβρίου 1999, 
Ρέθυμνο, τόμος III, 151-159.

4. Mitsopoulou Ε.Ν, Paschalidis V.E. & Doudoumis I.N., “A numerical method for 
the dynamic seismic analysis of single-block and multi-block monumental structures”, Pro
ceedings of the “5th International Conference on Computational Structures Technology”, 
Leuven, Belgium 2000.

5. E. Mitsopoulou, V. Paschalidis & N. Charalambakis, “Seismic interaction between 
adjacent buildings of unequal height”, Proceedings of the G. PENELIS International 
Symposium on Concrete and Masonry Structures, Thessaloniki October 2000, 131-140.

6. E. Μητσοπούλου & B. Πασχαλίδης, «Αριθμητική ανάλυση της δυναμικής από
κρισης κιόνων της κλασικής περιόδου αποτελούμενων από ένα ή περισσότερους σπον
δύλους», Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής και τεχνι
κής σεισμολογίας, Θεσσαλονίκη 2001, τόμος Α, 287-296.

Από τους καθηγητές του ο Βασίλης Πασχαλίδης χαρακτηρίζεται ως πολύ δημιουργι
κός, πηγαίος, εξαιρετικά εργατικός, ευφυής, ικανός να εξοικειώνεται αμέσως με τελείως 
άγνωστες νέες γνώσεις, τεχνικές ή μεθόδους και συνεπώς να παράγει πρωτότυπο ερευ
νητικό έργο χωρίς ιδιαίτερη καθοδήγηση, ώριμος, με ευχέρεια έκφρασης των σκέψεών 
του, συνεργάσιμος, με ευχάριστο χαρακτήρα και υψηλό ήθος.

Από τον Μάρτιο του 2001, ο Βασίλης Πασχαλίδης εργάστηκε στην Υπηρεσία 
Συντήρησης των Μνημείων της Ακρόπολης ως πολιτικός μηχανικός στο Εργο Αποκα
τάστασης των Προπυλαίων. Οι ιδιότητες που του αναγνώρισαν οι καθηγητές του ανα- 
δείχθηκαν και στον χώρο αυτό με τον καλλίτερο τρόπο. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
προγράμματος για την Αποκατάσταση της Ανωδομής του Κεντρικού Κτιρίου των Προ
πυλαίων ανέπτυξε πολυσχιδή δραστηριότητα τόσο στο εργοτάξιο όσο και στο ερευνη
τικό πεδίο. Κύρια θέματα που τον απασχόλησαν ήταν η εφαρμογή της μελέτης του 
συστήματος ικριωμάτων-γερανογεφυρών των Προπυλαίων και η επίβλεψη της κατα
σκευής του, η μελέτη του τρόπου συγκόλλησης δοκών με οπλισμό τιτανίου (που αποτέ- 
λεσε το θέμα της ανακοίνωσής του στη Συνάντηση του 2002 και δημοσιεύεται στον ανά 
χείρας τόμο), η μελέτη νάρθηκα ενίσχυσης του κεντρικού υπερθύρου, η μελέτη και η 
επίβλεψη κατασκευής εργαστηρίου, η στατική μελέτη δαπέδου και προστατευτικής ορο
φής στην κεντρική διάβαση των Προπυλαίων, η μελέτη επέκτασης και ανύψωσης της 
γερανογέφυρας εδάφους, η μελέτη των συνδέσμων τιτανίου. Παράλληλα συμμετείχε



και συνέβαλλε σε κάθε εργασία που εκτελούνταν στο πλαίσιο του έργου: καθαιρέσεις, 
μεταφορές αρχιτεκτονικών μελών, διάστρωση δαπέδων εργασίας, μετατροπές υποδο
μής, φωτογραφίσεις, διεκπεραίωση' του γραφειοκρατικού μέρους των εργασιών που 
αναλάμβανε.

Σε ό, τι τον απασχολούσε αντιμετώπιζε αποτελεσματικά όχι μόνο την πρακτική, αλλά 
και τη θεωρητική, επιστημονική πλευρά. Υπέβαλλε σε εργαστηριακό έλεγχο τα σκυροδέ
ματα της παλιάς αναστήλωσης και δοκίμια νέου μαρμάρου, ενώ για την επιχείρηση δια
χωρισμού των δύο τμημάτων του κεντρικού επιστυλίου της ανατολικής πρόσοψης, που 
απασχόλησε τον ίδιο και ολόκληρο το συνεργείο για πολλούς μήνες, έγραψε μια πολύ 
εμπεριστατωμένη μελέτη που πρόκειται να δημοσιευθεί. Η εργασία του στην Ακρόπολη 
απέδειξε ότι ήταν ευφυέστατος μηχανικός, με βαθιά κατανόηση των μαθηματικών και 
σαφέστατη αίσθηση του τρισδιάστατου χώρου μέσα στον οποίο έπρεπε να δράσει. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι τον χαρακτήριζε υψηλή διανοητική και συναισθηματική αντί
ληψη της πραγματικότητας, που βίωνε ως άτομο και ως μέλος της κοινωνίας. Όλα αυτά 
συνέθεταν μια χαρισματική προσωπικότητα με ηθικό μέγεθος, που συνήθως αναγνωρί
ζουμε σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Το νήμα της ζωής του κόπηκε ανεπαισθήτως σας 20 Αυγούστου 2003, στη θάλασσα 
της Βουλιαγμένης, σε μια από τις καταδύσεις του που τόσο αγαπούσε. Ο θάνατός του 
βύθισε σε βαθύτατο πένθος συγγενείς, φίλους και συνεργάτες, αφήνοντας δυσαναπλή
ρωτο κενό στο έργο αποκατάστασης των Προπυλαίων και ένα αίσθημα πικρίας στη 
σκέψη των όσων θα μπορούσε να προσφέρει στη ζωή που έχασε.

Τάσος Τανούλας
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ln ημέρα Συναντήσεων
Παραοκευή 4 Οκτωβρίου

Πρωϊνή συνεδρία
Εναρκτήριες Ομιλίες 

Γενική Ενημέρωση για ία έργα

Πρόεδρος: Ομότ. Καθ. X. Μπουρας





Εναρκτήρια ομιλία 
Υπουργού Πολιτισμού Ευάγγελου Βενιζέλου

Κυρίες και Κύριοι,
Επιτρέψτε μου κατ’ αρχάς να καλωσορίσω τους ξένους επιστήμονες, που έχουν έρθει 

στην Αθήνα, στο φιλόξενο αυτό κτήριο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για να 
πάρουν μέρος στην 5η Διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακρο- 
πόλεως.

Χαίρομαι πραγματικά, γιατί η δεύτερη θητεία μου στο Υπουργείο Πολιτισμού συμπί
πτει με την πραγματοποίηση αυτής της 5ης Διεθνούς Συνάντησης και χαίρομαι, γιατί 
είναι γνωστή και πανθομολογούμενη η μεγάλη σημασία των συναντήσεων αυτών, όπως 
έχει δείξει η εμπειρία των τεσσάρων παλαιοτέρων συναντήσεων, που καλύπτουν όλη την 
περίοδο των μεγάλων επεμβάσεων στην Ακρόπολη τα τελευταία 26 περίπου χρόνια, από 
τη Μεταπολίτευση του 1974 μέχρι σήμερα.

Η σημασία των διεθνών συναντήσεων είναι μεγάλη, γιατί τα έργα συντήρησης και 
αναστήλωσης στα μνημεία της Ακρόπολης δεν είναι απλά και μόνο ευθύνη και μάλιστα 
βαριά ευθύνη της Ελληνικής Πολιτείας, αλλά εξίσου μεγάλη και βαριά ευθύνη της διε
θνούς επιστημονικής κοινότητας. Είναι λοιπόν πολύ κρίσιμο, και επιστημονικά και πολι
τικά, να υπάρχουν συνθήκες απολύτου διαφάνειας ως προς τις επιστημονικές επιλογές 
που γίνονται για τη συντήρηση των μνημείων της Ακρόπολης. Ο διεθνής επιστημονικός 
έλεγχος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την πιστοποίηση, εν τέλει, της ποιότητας της 
εκτελούμενης επιστημονικής εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό στην Ακρόπολη να δια
μορφώνεται ένα διεθνές απόθεμα τεχνογνωσίας, να δημιουργείται δηλαδή ένα διεθνώς 
αποδεκτό πρωτόκολλο επέμβασης με έργα συντήρησης και αναστήλωσης πάνω οε μνη
μεία τόσο μεγάλης αξίας.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού, και ειδικότερα η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, έχουν 
απολύτως σεβαστεί τα επιστημονικά πορίσματα των προηγουμένων συνεδρίων για τα 
μνημεία της Ακρόπολης. Είναι πολύ δύσκολο, βεβαίως, να κωδικοποιήσει κανείς και να 
επιβάλλει με έναν κανονιστικό τρόπο την εφαρμογή των πορισμάτων μιας επιστημονικής 
συζήτησης, που είναι πάντα γεμάτη από αμφιβολίες και εκκρεμότητες. Είναι προφανές 
όμως από τα πρακτικά των προηγουμένων συναντήσεων, και ιδίως της τελευταίας, της 
4ης, που είναι και η πιο κοντινή, η πιο επίκαιρη, πως υπάρχει μια κοινή επιστημονική 
γνώμη, η οποία έχει πλέον διαμορφωθεί, υπάρχουν κοινές θεμελιώδεις παραδοχές, οι 
οποίες συμφωνούν με τον Χάρτη της Βενετίας και οι οποίες με πολύ μεγάλη προσοχή, 
θα έλεγα με ευλάβεια, εφαρμόζονται στην περίπτωση των μνημείων της Ακρόπολης. 
Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το έργο που εκτελείται στην Ακρόπολη είναι
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συμβολικά, αλλά και από πλευράς φυσικού αντικειμένου, το μεγαλύτερο αναστηλωτικό 
έργο που εκτελείται στον κόσμο.

Η 5η Συνάντηση όμως έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί έρχεται να απαντήσει σε ορι
σμένα σποραδικά, φευγαλέα δημοσιεύματα, που βλέπουν κατά καιρούς το φως της 
δημοσιότητας σε ορισμένα έντυπα, με τα οποία ασκείται κριτική, αφενός μεν στην ποιό
τητα των εργασιών και στη χρήση νέου υλικού στην Ακρόπολη, αφετέρου δε στην επι
λογή να κατασκευαστεί το νέο Μουσείο της Ακρόπολης στο οικόπεδο Μακρυγιάννη, σε 
οπτική επαφή με τον βράχο και σε εγγύτητα με τα μνημεία. Είναι λοιπόν πολύ σημα
ντικό, να δοθεί μία απάντηση σε αυτά τα δημοσιεύματα, τα οποία ορισμένες φορές επι
καλούνται το επιστημονικό κύρος των προσώπων που κάνουν δηλώσεις, χωρίς όμως να 
υπόκεινται στις δεσμεύσεις και τους καταναγκασμούς ενός επιστημονικού διαλόγου 
βασισμένου στην αντιμωλία και στην αντίκρουση με ένα ζωντανό και άμεσο τρόπο των 
απόψεων που διατυπώνονται.

Αναφέρθηκα ήδη στη σημασία που παρουσιάζουν τα έργα της Ακρόπολης για την 
οικουμενική πολιτιστική κληρονομιά, αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, πως τέτοια έργα έχουν 
ανάγκη από πολλή μεγάλη γνώση, και η γνώση αυτή δημιουργείται εδώ στην Ελλάδα, με 
τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας και πολλών ξένων επιστημόνων, αποτελεί όμως 
κυρίως έργο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, ενώ προϋποθέτουν εκτός από τη 
γνώση και κόπο και βεβαίως αφοσίωση, πολλή μεγάλη αφοσίωση. Γι’ αυτό θέλω και 
δημόσια, για μια ακόμη φορά, να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και τις ευχαριστίες μου 
σε όλους τους ανθρώπους που καταβάλλουν τη γνώση τους, τον κόπο τους και την 
αφοσίωσή τους στην Ακρόπολη, στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Συντηρή- 
σεως των Μνημείων Ακροπόλεως και στη Διευθύντρια, τα στελέχη, τους τεχνικούς, 
τους τεχνίτες, της Υπηρεσίας Συντήρησης των Μνημείων της Ακρόπολης. Όλοι τους, 
από τον παλαιότερο αρχιτέκτονα, από τον κ. Μπουρα, από τον κ. Σκουλικίδη που ασχο- 
λείται με τη συντήρηση των επιφανειών των μαρμάρων, από την κα Ιωαννίδου έως τον 
νεότερο μαρμαροτεχνίτη, που εργάζονται στην Ακρόπολη, αξίζουν και τα συγχαρητήριά 
μας και τις ευχαριστίες μας.

Η 5η Συνάντηση έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία, γιατί έχουμε τα τελευταία χρόνια, μετά 
τον Ν. 2557/1997, οργανώσει διαφορετικά, πολύ πιο αποτελεσματικά, τα έργα στην 
Ακρόπολη. Και η Επιτροπή λειτουργεί με έναν πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο και 
η νέα ειδική Υπηρεσία που έχει συγκροτηθεί, η Υπηρεσία Συντήρησης των Μνημείων της 
Ακρόπολης, αποδίδει πολύ σημαντικό έργο, ενώ τα εργοτάξια λειτουργούν με έναν υπο
δειγματικό τρόπο. Η συνεργασία με την Α' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαι
οτήτων, την Εφορεία της Ακρόπολης, είναι επίσης υποδειγματική. Η συνεργασία με τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, με τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων και με τη Διεύθυνση Αναστύλωσης των Αρχαίων Μνημείων, καθώς και με 
το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είναι επίσης άψογη και αποτελεσματική και το ίδιο 
συμβαίνει και με τον Οργανισμό για την ανέγερση του νέου Μουσείου της Ακρόπολης, 
υπό την προεδρία του καθηγητή κ. Παντερμαλή. Ο Οργανισμός είναι ένας φορέας που 
σχετίζεται εμμέσως αλλά με πολύ σαφή τρόπο με τις εργασίες μας στην Ακρόπολη.
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Περιττεύει επίσης να σας θυμίσω ότι η χρηματοδότηση των έργων αυτών, όπως ήταν 
διασφαλισμένη και την προηγούμενη περίοδο, χάρις στο Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήρι
ξης, είναι πλήρως διασφαλισμένη και τώρα, λόγω της ένταξης του έργου στο Η Κοινο
τικό Πλαίσιο Στήριξης, δηλαδή στο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης που χειρίζεται το Υπουρ
γείο Πολιτισμού και που έχει πρωτοφανές ύψος για πολιτιστικές υποδομές. Μπορεί να 
συγκριθεί με το σύνολο των κονδυλίων που διαχειριστήκαμε για τους ίδιους σκοπούς, 
δηλαδή για τις πολιτιστικές υποδομές της χώρας, τα προηγούμενα πενήντα χρόνια, το 
δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.

Υπάρχει τέλος ένα θέμα, στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, που είναι το ιδιαίτερο 
momentum αυτής της 5ης Συνάντησης. Η 5η Συνάντηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι 
μόνο για τους λόγους που προανέφερα αλλά και για κάποιους πρόσθετους λόγους, τους 
οποίους θα ήθελα ευθέως να αναφέρω. Πρώτον, τώρα υπάρχει ένα terminus στη μεγάλη 
και πολυετή αυτή προσπάθεια που συντελείται στα μνημεία της Ακρόπολης πολύ συγκε
κριμένο, πολύ χειροπιαστό, Και αυτό είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Οι Ολυ
μπιακοί Αγώνες του 2004 είναι ένα μεγάλο αθλητικό και συνάμα πολιτιστικό, τουριστικό 
και επικοινωνιακό γεγονός. Φέρνουν την Ελλάδα στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, 
στρέφουν στην Ελλάδα τον φακό των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Η Πολιτιστική Ολυ
μπιάδα, τα συνοδευτικά πολιτιστικά γεγονότα, οι πολύ σημαντικές τελετές έναρξης και 
λήξης των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων, θα φέρουν, αν θέλετε, στο 
στόχαστρο (με την καλή έννοια του όρου) όχι μόνο τις μεγάλες μας αθλητικές εγκατα
στάσεις, το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά φυσικά και την Ακρό
πολη που συμβολίζει την Ελλάδα, την ιστορία της, τον πολιτισμό της.

Είναι πολύ σημαντικό οι επισκέπτες, οι θεατές, οι τηλεθεατές να έχουν μια εικόνα της 
Ακρόπολης και των μνημείων της, που να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στην πραγματικό
τητα, δηλαδή μια εικόνα με μία αισθητική τελειότητα στο μέτρο του δυνατού. Αυτό είναι 
το πρώτο στοιχείο που επιβάλλει ένα ρυθμό, δεν σημαίνει όμως ότι επιβάλλει και το 
τέρμα των εργασιών. Η προστασία των μνημείων είναι διηνεκής, άρα και οι επεμβάσεις 
οι αναγκαίες για τη συντήρηση και την προστασία των μνημείων θα είναι επίσης διαρ
κείς. Δεν νομίζω, ότι μπορεί να προδικάσει κανείς το τέρμα κάποιων εργασιών στην 
Ακρόπολη, αλλά σίγουρα μπορεί να προδικάσει το τέρμα των μεγάλων επεμβάσεων, 
αυτών που λίγο-πολύ μεταβάλλουν τη φυσιογνωμία και την εντύπωση του τόπου.

Το δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η έναρξη της κατασκευής του νέου Μου
σείου της Ακροπόλεως, στη θέση Μακρυγιάννη. Το νέο Μουσείο είναι μια πραγματικό
τητα, τα αρχιτεκτονικά του σχέδια, που ετοιμάζει η ομάδα του Bernard Tschumi, έχουν 
ολοκληρωθεί, οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Το νέο Μουσείο 
συνιστά επίσης ένα πολύ συγκεκριμένο terminus για τα έργα της Ακρόπολης, γιατί ταυ
τόχρονα προετοιμάζεται η μόνιμη έκθεση, ο μεγάλος εκθεσιακός χώρος για τα γλυπτά 
του Παρθενώνα. Υπάρχει λοιπόν ένα τρίτο πολύ σημαντικό στοιχείο, που πρέπει να 
τονίσω: η ελληνική θέση για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, για την επι
στροφή των μαρμάρων, όπως έχει επικρατήσει να λέγονται διεθνώς, από το Βρετανικό 
Μουσείο στην Αθήνα. Είναι μια θέση πειστική και επίκαιρη.
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Είναι πολύ γνωστό, αλλά καθώς απευθύνομαι οε ένα μικτό ακροατήριο, ελληνικό και 
διεθνές, οφείλω να το επαναλάβω, ότι η Ελλάδα δεν προβάλλει καμία αξίωση ως τόπος, 
ως έθνος. Ο ελληνικός λαός δεν προβάλλει κάποια αξίωση για την επιστροφή των γλυ
πτών του Παρθενώνα από το Λονδίνο στην Αθήνα, έτσι ώστε να παρουσιαστούν κατά 
τρόπο ενιαίο στους νέους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου της Ακρόπολης. Αυτή 
είναι μια αξίωση του ίδιου του μνημείου, ενός ακινήτου μνημείου, από το οποίο έχουν 
αποσπαστεί μέλη και μεταφερθεί στο Λονδίνο. Η εκ νέου ενοποίηση των τμημάτων του 
μνημείου είναι απολύτως αναγκαία, για να υπάρχει η εικόνα του, όπως έχει φτάσει μέχρι 
τη δική μας γενιά, ή, μάλλον, όπως θα έπρεπε να είχε φτάσει με βάση τα σωζόμενα υλικά 
κατάλοιπά του.

Έχουμε από το 1997 σταματήσει να θέτουμε προς τη Βρετανική πλευρά το ζήτημα 
αυτό πρωτίστως με νομικούς όρους. Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά φορμαλιστική και 
άγονη η συζήτηση για το ζήτημα της ιδιοκτησίας των γλυπτών του Παρθενώνα. Η ιδιο
κτησία, ούτως ή άλλως, κατά βάθος ανήκει στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. 
Ανήκει στην ίδια την ανθρωπότητα. Γι αυτό, η πρότασή μας προς τη Βρετανική Κυβέρ
νηση και τη Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου βασίζεται στη λογική ενός μακροχρό
νιου δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο προς στο νέο 
Μουσείο της Ακρόπολης, έτσι ώστε η έκθεση των γλυπτών αυτών με ενιαίο τρόπο στο νέο 
μουσείο, στην Αθήνα, να πάρει τη μορφή ενός κοινού εκθεσιακού προγράμματος των δύο 
μουσείων. Από την πλευρά της η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην ανανέωση των 
εκθεσιακών προγραμμάτων του Βρετανικού Μουσείου, με τη διοργάνωση μιας αδιάκοπης 
σειράς περιοδικών εκθέσεων, με πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς και γενικότερα πολιτι
στικούς θησαυρούς, που και την Ελλάδα θα προβάλουν αλλά και το ενδιαφέρον των επι
σκεπτών του Βρετανικού Μουσείου θα προκαλούν σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι επαφές μας με τη Βρετανική πλευρά, όπως ξέρετε, συνεχίζονται μέσω τριών δια
φορετικών και πολύ σημαντικών διαύλων επικοινωνίας. Ο πρώτος είναι ο διάλογος 
ανάμεσα στις δύο χώρες υπό την αιγίδα του Γενικού Διευθυντή της UNESCO και στο 
πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων της UNESCO, στην οποία εδώ και αρκετά χρόνια, 
ήδη από το ’97, η Μεγάλη Βρετανία έχει επανέλθει με το καθεστώς του πλήρους μέλους. 
Η δεύτερη διαδικασία είναι οι επαφές σε κυβερνητικό επίπεδο. Πρόκειται για τις επιστο
λές και τις απόψεις που ανταλλάσσω με την ομόλογό μου, τη Βρετανίδα Υπουργό Πολι
τισμού, κάθε φορά που μας δίδεται η ευκαιρία. Και ο τρίτος δίαυλος, ο πολύ σημαντι
κός, είναι η επικοινωνία ανάμεσα στους δύο μουσειακούς οργανισμούς, η επικοινωνία 
δηλαδή ανάμεσα στη διοίκηση του Οργανισμού για την Ανέγερση του νέου Μουσείου 
της Ακρόπολης από τη μια μεριά και του Βρετανικού Μουσείου από την άλλη.

Η πρότασή μας είναι σαφής, σέβεται κάθε είδους επιφύλαξη, σέβεται την αξιοπρέ
πεια που σίγουρα διαθέτει κάθε λαός και κάθε πολιτιστικός οργανισμός. Πιστεύουμε, ότι 
το νέο Μουσείο της Ακρόπολης και το momentum στο οποίο αναφέρθηκα, του 2004, θα 
ασκήσουν καταλυτική επιρροή, έτσι ώστε πραγματικά να μπορούν όλοι οι πολίτες του 
κόσμου να απολαύσουν ενιαία τα γλυπτά του Παρθενώνα στις αίθουσες του νέου Μου
σείου .
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Το κτήριο που μας φιλοξενεί επίσης, το κτήριο αυτό το οποίο έχει σχεδιαστεί από 
τον Mario Botta, δίνει ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα, για τον τρόπο με τον οποίο μπο
ρεί να συνυπάρχει ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό δημιούργημα, που εξυπηρετεί μάλιστα 
λειτουργίες τελείως άσχετες με την προστασία των πολιτιστικών αγαθών, με αρχαιολο
γικά ευρήματα, τα οποία ενσωματώνονται στο κτήριο, προστατεύονται και αναδεικνύο- 
νται με άψογο και λειτουργικό τρόπο. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και με τις υστερορρω- 
μαϊκές αρχαιότητες, που έχουν βρεθεί στο οικόπεδο Μακρυγιάννη, εκεί όπου έχει αρχί
σει η κατασκευή του Μουσείου της Ακρόπολης. Οι αρχαιότητες αυτές ενσωματώνονται 
στο αρχιτεκτονικό σχέδιο, προστατεύονται και αναδεικνύονται κατά έναν τρόπο, που δεν 
θα μπορούσε να εφαρμοστεί, εάν δεν κατασκευαζόταν το Μουσείο της Ακρόπολης.

Όπως είχε την ευκαιρία να πει πριν από λίγους μήνες στην Αθήνα ο καθηγητής 
Snodgass, ο νέος Πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επιστροφή των Μαρμά
ρων, πραγματικά πρέπει να θεωρούνται ευτυχείς, μέσα από έναν ανθρωπομορφισμό, 
αυτές οι αρχαιότητες, γιατί λόγω του Μουσείου και χάρις στο Μουσείο, έχουν την 
ευκαιρία και τη δυνατότητα και να προστατευθούν και να προβληθούν, καθώς είναι 
αμφίβολο, εάν θα μπορούσε να γίνει ένα αντίστοιχο μικρότερης, πολύ μικρότερης, κλί
μακας έργο μόνο γι’ αυτές τις αρχαιότητες.

Είναι λοιπόν προφανές, ότι στην 5η Διεθνή Συνάντηση, που αρχίζει σήμερα, δεν 
συγκεντρώνεται μόνον πολύ σημαντικό επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά συγκεντρώνεται 
και πολύ σημαντικό ενδιαφέρον από πλευράς διεθνούς πολιτιστικής πολιτικής. Και για 
να το πω καθαρά και με απόλυτη σαφήνεια: μου είναι τελείως αδύνατο να δεχθώ ότι 
μπορεί να υπάρχουν μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, της διεθνούς κοινό
τητας των αρχαιολόγων ή των αναστηλωτών, που δείχνουν ενδιαφέρον για τα έργα που 
εκτελούνται στα Μνημεία της Ακρόπολης ή για την κατασκευή του νέου Μουσείου και 
ταυτόχρονα τάσσονται κατά της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα από το Λον
δίνο στην Αθήνα ή τηρούν μια ουδέτερη ή σιωπηλή στάση. Αυτό το θεωρώ μια στάση 
αντιφατική, μια στάση αδιανόητη, μια στάση προσβλητική, τελικά, για την προστασία και 
την προβολή της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Και επ’ αυτού θέλω, ως Υπουρ
γός Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας αλλά και ως αναγνώστης των διεθνών 
μέσων ενημέρωσης, να είμαι απολύτως καθαρός, απολύτως σαφής και πιστεύω ότι συμ
μερίζεστε όλοι οι παριστάμενοι εδώ αυτή τη θέση και αυτές τις ευαισθησίες.

Θέλω λοιπόν με τα λόγια αυτά, για μια ακόμη φορά, να συγχαρώ τους οργανωτές 
του συνεδρίου, να συγχαρώ τον κ. Μπούρα και την Επιτροπή Συντηρήσεως των Μνη
μείων Ακροπόλεως, την κα Ιωαννίδου και την Υπηρεσία Συντήρησης των Μνημείων 
της Ακρόπολης, να ευχαριστήσω τους ξένους επιστήμονες που μετέχουν με πολύ 
μεγάλη συνέπεια και μετά λόγου γνώσεως στις συζητήσεις αυτές και να ευχηθώ τη μεγα
λύτερη δυνατή επιτυχία στη Συνάντησή σας, η οποία πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει 
αποτελεσματικά στην καλύτερη ποιότητα και στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των 
εργασιών.
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Εναρκτήρια ομιλία της Διευθύντριας της Υπηρεσίας 
Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης Μαρίας Ιωαννίδου

Κύριε Υπουργέ,
Κυρία Γενική Γραμματέα, Κυρίες και Κύριοι,
Εχω την τιμή να οας υποδεχθώ και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στις 

εργασίες της 5ης Διεθνούς Συναντήσεως για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακρο- 
πόλεως. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω εκ μέρους της Υπηρεσίας όσους συνέβαλαν στη 
διοργάνωση της Συνάντησης αυτής: την οργανωτική επιτροπή που εργάσθηκε εντατικά 
μέσα στα πολύ περιορισμένα χρονικά περιθώρια, το επιστημονικό προσωπικό, που παρά 
τη μεγάλη πίεση εργασίας, που αντιμετωπίζει καθημερινά στα έργα, ανταποκρίθηκε με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρουσίαση των μελετών και των έργων που εκτελούνται, τη 
γραμματεία της ΥΣΜΑ αλλά και το βοηθητικό προσωπικό για τον ζήλο και την υπομονή 
που επέδειξε τους τελευταίους μήνες. Ιδιαιτέρως όμως θέλω να ευχαριστήσω όλο το 
προσωπικό της ΥΣΜΑ. χάρη στην εντατική προσπάθεια του οποίου είναι σήμερα 
δυνατή η παρουσίαση ενός μεγάλου και ποιοτικού έργου.

Η σημερινή είναι η 5η Διεθνής Συνάντηση που πραγματοποιείται από την Επιτροπή 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως. Στις συναντήσεις αυτές έχει καθιερωθεί να 
παρουσιάζονται οι μελέτες αποκαταστάσεως των μνημείων και τα έργα που εκτελούνται 
στην Ακρόπολη και να τίθενται στην κρίση των προσκεκλημένων ειδικών. Είναι η πρώτη 
συνάντηση όμως που βρίσκει τα έργα να πραγματοποιούνται στην Ακρόπολη με μια νέα, 
πιο ευέλικτη, διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε μία σημαντική μεταβολή στη 
δομή του συστήματος που μελετά, προγραμματίζει και πραγματοποιεί τα έργα στην 
Ακρόπολη. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε τον Μάιο του 1999 (ΠΔ 97/99), 
ιδρύθηκε η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ), μία Ειδική Περιφε
ρειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία ανέλαβε την εκτέλεση των ανα- 
στηλωτικών έργων. Κύριος στόχος της ΥΣΜΑ είναι η επιτάχυνση των εργασιών στα μνη
μεία και η ολοκλήρωσή τους σε ορατό χρονικό διάστημα με διατήρηση της υψηλής ποιο
τικής τους στάθμης. Είναι δεδομένο ότι οι επεμβάσεις στα μνημεία σχεδιάζονται και εκτε- 
λούνται με γνώμονα τα σοβαρά δομικά προβλήματά τους. Είναι όμως πια επιτακτική ανά
γκη να αξιοποιηθεί η θεωρητική και πρακτική γνώση που αποκτήθηκε τα προηγούμενα 
χρόνια και να επιταχυνθούν οι ρυθμοί χωρίς να γίνουν εκπτώσεις στη μεθοδολογία.

Με τη συγκρότηση της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης άρχισε μια 
νέα φάση στις αναστηλωτικές εργασίες στην Ακρόπολη. Η ΥΣΜΑ, στην οποία εντά
χθηκε όλο το προσωπικό που απασχολείται με τα έργα της Ακρόπολης, εκτός από την 
ευθύνη της υλοποίησης είναι υπεύθυνη και για τη διαχείριση των πιστώσεων των 
έργων. Με το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης της ΥΣΜΑ θεσπίσθηκαν ειδικές διατάξεις,
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που επέτρεψαν την αύξηση του επιστημονικού και τελικού προσωπικού, την ευχερή 
διαχείριση των πιστώσεων και τη χορήγηση επιμισθίου παραγωγικότητας στο προσω
πικό. Οι διατάξεις αυτές συντέλεσαν στην επίλυση των χρόνιων προβλημάτων, που 
οδηγούσαν στην καθυστέρηση των έργων. Το έργο «Συντήρηση και Αναστήλωση των 
Μνημείων της Ακρόπολης» εντάχθηκε το 2000 στο Πρόγραμμα «Πολιτισμός» του Γ' 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με προϋπολογισμό, έως το 2004, 16.845.194 €.

Η ΥΣΜΑ είναι πλέον μία άρτια οργανωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
στελεχωμένη με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό 240 μονίμων και 
εκτάκτων υπαλλήλων, οι οποίοι επιτελούν ένα πρότυπο έργο υψηλής ποιότητας. Και 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ένα τέτοιο έργο εκτελείται με αυτεπιστασία από μία υπηρε
σία του Υπουργείου Πολιτισμού, με προσωπικό που εργάζεται με ιδιαίτερο ζήλο, έχο
ντας τη γνώση ότι συμμετέχει στο σπουδαιότερο αναστηλωτικό έργο της χώρας.

Αργότερα, σήμερα το πρωί, θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε την Ακρόπολη και 
να ενημερωθείτε από τους υπεύθυνους μηχανικούς αλλά και το τεχνικό προσωπικό των 
έργων αναλυτικά για τις εργασίες που εκτελούνται. Εγώ θα σας κάνω τώρα μία συνο
πτική παρουσίαση των εργασιών, που είναι σε εξέλιξη σε κάθε μνημείο.

Στον Παρθενώνα εκτελούνται παράλληλα τρία προγράμματα:
• Στον πρόναο, με βάση τη μελέτη του κ. Μανώλη Κορρέ, ολοκληρώνονται μέσα στο 
2002 οι εργασίες αναστύλωσης των έξι κιόνων του με συμπληρώσεις των σπονδύ
λων με νέο μάρμαρο. Όπως προβλέπει η μελέτη, έγινε πλήρης αναστήλωση των 
τριών τελευταίων από βορρά κιόνων και μερική των τριών άλλων. Η μελέτη παρέχει 
τη δυνατότητα επανένταξης στο μνημείο σπονδύλων των κιόνων, που σώζονταν στο 
έδαφος και των οποίων αναγνωρίσθηκε η αρχική θέση, καθώς και των αρχαίων επι
στυλίων των δύο τελευταίων από Βορρά μετακιονίων διαστημάτων. Οι συμπληρώ
σεις με νέο μάρμαρο κρίθηκαν απαραίτητες για την αποκατάσταση της ευστάθειας 
των σπονδύλων και της συνέχειας της μορφής των κιόνων.
• Στον οπισθόναο έχει ολοκληρωθεί η αποσυναρμολόγηση του θριγκού και είναι σε 
εξέλιξη η δομική αποκατάσταση και ανατοποθέτηση των κιονοκράνων και των επι
στυλίων. Επίσης ετοιμάζονται τα χυτά αντίγραφα της δυτικής ζωφόρου, τα οποία θα 
τοποθετηθούν στην θέση των πρωτοτύπων λίθων, που αποσυναρμολογήθηκαν κα
τά τα έτη 1992-1993. Οι εργασίες εκτελούνται με βάση την μελέτη του κ. Πέτρου 
Κουφόπουλου, ο οποίος συνεργάζεται με την ΥΣΜΑ ως τεχνικός σύμβουλος του 
έργου του οπισθονάου.
• Στη βόρεια πλευρά είναι σε εξέλιξη η σταδιακή αποσυναρμολόγηση και αποκατά
σταση του θριγκού και οκτώ κιόνων της βόρειας κιονοστοιχίας. Πρόκειται για 230 
αρχιτεκτονικά μέλη συνολικού βάρους 900 τόνων. Απομακρύνονται τα οξειδωμένα 
συνδετήρια στοιχεία της προηγούμενης αναστύλωσης, τα τσιμεντένια συμπληρώματα 
αντικαθίστανται με άλλα από νέο μάρμαρο και, τέλος, τα μέλη ανατοποθετούνται στις 
αρχικές τους θέσεις. Οι εργασίες εκτελούνται με βάση τη μελέτη του κ. Κώστα 
Ζάμπα.
Στον Παρθενώνα υπάρχουν μελέτες που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, αλλά προβλέ-
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πεται να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται μετά το 2004. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται οι μελέ
τες αναδιάταξης στις αρχικές τους θέσεις των λιθοπλίνθων του νότιου και του βόρειου 
τοίχου του σηκού του Παρθενώνα από τον κ. Νίκο Τογανίδη και τις κ.κ. Κατερίνα 
Παράσχη και Κλεοπάτρα Ματάλα αντίστοιχα. Τις εργασίες στον Παρθενώνα θα σας 
παρουσιάσει αναλυτικά αύριο το πρωί ο προϊστάμενος του έργου κ. Νίκος Τογανίδης.

Στα Προπύλαια, με βάση τη μελέτη της ομιλούσας και του κ. Τάσου Τανοάλα, βρί
σκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της αποσυναρμολόγησης από την ανωδομή του μνη
μείου όλων των παλαιότερα αναστηλωμένων μελών και η δομική αποκατάστασή τους, 
καθώς και εκείνων των μελών που είχαν ήδη αποσυναρμολογηθεί κατά τα έτη 1990- 
1992. Στη μελέτη προβλέπεται εκτεταμένη αναστήλωση των μαρμάρινων οροφών του 
κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων, με ένταξη σε αυτό μεγάλης ποσότητας διάσπαρτου 
αρχαίου υλικού, που δεν είχε χρησιμοποιηθεί στην προηγούμενη αναστήλωση και του 
οποίου, μετά από εκτεταμένη έρευνα, αναγνωρίσθηκε η αρχική θέση. Η μελέτη προβλέ
πει συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ευστάθεια των 
μελών -φατνωματικών πλακών και δοκών- που αποκαθίστανται και τη δομική και 
αισθητική αυτοτέλεια των περιοχών που αναστηλώνονται. Για τις εργασίες στα Προπύ
λαια θα σας μιλήσει αύριο το απόγευμα ο προϊστάμενος του έργου κ. Τάσος Τανούλας,

Στον Ναό της Αθηνάς Νίκης αποσυναρμολογήθηκαν τα 300 αρχιτεκτονικά μέλη του 
μνημείου και γίνεται ήδη η συστηματική αποκατάστασή τους, που περιλαμβάνει συγκολ
λήσεις, συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο και επιφανειακή συντήρηση. Η πλάκα από οπλι
σμένο σκυρόδεμα, πάνω στην οποία είχε συναρμολογηθεί στο παρελθόν ο ναός, έχει ήδη 
αποξηλωθεί, ενώ πρόκειται να αντικατασταθεί από άλλη με ανοξείδωτο οπλισμό. Σύμ
φωνα με το πρόγραμμα προβλέπεται, μετά την ανασυναρμολόγηση του ναού, η τοποθέ
τηση αντιγράφων από τεχνητό λίθο της ιωνικής ζωφόρου, τα οποία είναι ήδη έτοιμα. Οι 
εργασίες εκτελούνται με βάση τη μελέτη του κ. Δημοσθένη Ζιρώ.

Το πρόγραμμα των εργασιών στον ναό της Αθηνάς Νίκης θα σας παρουσιάσει την 
Κυριακή το πρωί η προϊσταμένη του έργου κα Διονυσία Μιχαλοπούλου.

Από τον Τομέα Συντήρησης της επιφάνειας των μνημείων πραγματοποιούνται 
σωστικές και συστηματικές επεμβάσεις στις υπό αναστήλωση περιοχές, παράλληλα προς 
τις εργασίες δομικής αποκατάστασης, καθώς και σε άλλες θέσεις που παρουσιάζουν 
αυξημένη επιφανειακή φθορά. Από τον τομέα συντήρησης πραγματοποιούνται επίσης 
εργασίες συντήρησης και στο Ερέχθειο.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα προβλήματα συντήρησης και καθαρισμού της 
δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα, η οποία βρίσκεται από το 1993 στο εργαστήριο του 
Μουσείου Ακρόπολης. Τον Απρίλιο του 2002 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολο
γικό Συμβούλιο η μελέτη συντήρησης και καθαρισμού, που έγινε από τις κ.κ. Εύη 
Παπακωνσταντίνου και Κατερίνα Φραντζικινάκη μετά από σειρά ερευνών και δοκιμών 
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας της Κρήτης (ITE). Η μελέτη 
αυτή προβλέπει, ότι για τον καθαρισμό της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα θα εφαρ- 
μοσθεί η μέθοδος λέιζερ, με λειτουργία σε δύο μήκη κύματος, συνεπικουρούμενη, όπου 
αυτό κρίνεται απαραίτητο, από τις άλλες μεθόδους που έχουν δοκιμασθεί και κριθεί ως
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απολύτως ασφαλείς (μικροψηγματοβολή, επιθέματα με σηπιόλιθο, αναστροφή της 
γυψοποίησης). Εκτός από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, που παρουσιάζει σε σχέση με 
τις άλλες μεθόδους, η μέθοδος αυτή έχει το σημαντικό πλεονέκτημα, ότι είναι αυτοελεγ- 
χόμενη, και έτσι εξασφαλίζεται η προστασία του μαρμάρου και των εγχρώμων στρωμά
των της ζωφόρου.

Μετά την έγκριση της μελέτης το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ανέλαβε να ανα
πτύξει ένα πρωτότυπο σύστημα, με λειτουργία σε δύο μήκη κύματος (υπέρυθρο και 
υπεριώδες), με δυνατότητα μεμονωμένης ή και ταυτόχρονης χρήσης των δύο δεσμών, 
σε διάφορες μεταξύ τους αναλογίες ενεργειών. Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί 
από την Υπηρεσία για τον καθαρισμό της δυτικής ζωφόρου παράλληλα με το παλαιότερο 
σύστημα με το οποίο έγιναν οι δοκιμές, έτσι ώστε οι εργασίες καθαρισμού της ζωφόρου 
να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς. Γία την επιλογή της μεθόδου καθαρισμού της 
ζωφόρου θα σας μιλήσει αναλυτικά σήμερα το απόγευμα η προϊσταμένη του τομέα 
συντήρησης κα Ε. Παπακωνσταντίνου.

Όλα τα έργα που πραγματοποιούνται σήμερα στα μνημεία της Ακρόπολης βασίζο
νται σε μελέτες, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του 
Υπουργείου Πολιτισμού και έχουν παρουσιασθεί ή πρόκειται να παρουσιασθούν στις 
διεθνείς συναντήσεις που διοργανώνονται από την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων 
Ακροπόλεως. Η μελέτη του προνάου του Παρθενώνα είχε παρουσιασθεί στο διεθνές 
κοινό κατά την 3η Διεθνή Συνάντηση, το 1989, ενώ οι μελέτες του οπισθονάου του 
Παρθενώνα και του ναού της Αθηνάς Νίκης παρουσιάσθηκαν στην 4η Διεθνή Συνά
ντηση το 1994. Στη σημερινή συνάντηση παρουσιάζονται τέσσερις νέες μελέτες: η 
μελέτη αποκατάστασης της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα, η μελέτη αποκατάστασης 
των πλευρικών τοίχων του σηκού του Παρθενώνα, η μελέτη αποκατάστασης της ανω- 
δομής του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων καθώς και η μελέτη καθαρισμού της 
δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα.

Θέλω να τονίσω τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας, απαίτηση του Χάρτη 
της Βενετίας, που εφαρμόζεται με τον πληρέστερο τρόπο στις αποκαταστάσεις των μνη
μείων της Ακρόπολης. Οι ειδικοί επιστήμονες στην ΕΣΜΑ, αλλά και στην ΥΣΜΑ, ανή
κουν σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, αλλά μέσω της συνεχούς κοινής λειτουρ
γίας διαμόρφωσαν κοινή αντίληψη των προβλημάτων. Η συνεργασία όλων των επιστη
μονικών ειδικοτήτων εξασφαλίζει τις καλύτερες επιλογές στον τομέα των μελετών και 
των εφαρμογών.

Ιδιαίτερα σημαντική επίσης για την πρόοδο των αναστηλωτικών έργων της Ακρόπο
λης είναι η αποτελεσματική οργάνωσή τους από την πλευρά του υπεύθυνου μηχανικού, 
που έχει τη συνολική ευθύνη κάθε έργου. Όλοι οι μηχανικοί επικεφαλής των αναστη
λωτικών προγραμμάτων, αλλά και οι υπεύθυνοι μηχανικοί επιμέρους εργασιών, διαθέ
τουν, εκτός από τις θεωρητικές γνώσεις, μεγάλη εμπειρία την οποία απέκτησαν κατά τη 
μακροχρόνια ενασχόλησή τους με το αντικείμενο. Τα στοιχεία αυτά τους επιτρέπουν, 
εκτός από τη μελέτη και τον σχεδίασμά των επεμβάσεων, να κατευθύνουν εργασίες που 
να εξασφαλίζουν την έντεχνη εφαρμογή των μελετών, την ασφάλεια των εργαζομένων
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και των μνημείων, αλλά και την αξιοποίηση του διαθέσιμου εργοταξιακού εξοπλισμού.
Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης για την εξασφάλιση της απαιτούμενης υψηλής ποι

ότητας των εκτελούμενων έργων θεωρήθηκε, ότι αποτελεί η αυστηρή επιλογή του νεό
τερου επιστημονικού προσωπικού αλλά και του προσωπικού εφαρμογής. Όλο το 
έμψυχο δυναμικό του έργου της Ακρόπολης, μηχανικοί, αρχαιολόγοι, συντηρητές, μαρ
μαροτεχνίτες αλλά και το βοηθητικό προσωπικό, συνδυάζει υψηλές ικανότητες, ιδιαί
τερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο και τη συναίσθηση ότι εκτελεί ένα έργο τεράστιας 
αξίας και εθνικής σημασίας. Στοιχεία που μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα 
ολοκληρώσουμε με επιτυχία το μεγάλο αυτό έργο.
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Εναρκτήρια ομιλία της Διευθύντριας της Λ ' Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων Άλκηστης Σπετσιέρη-Χωρέμη

Κυρία Γενική,
Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί Σύνεδροι,
Η Α' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι μια υπηρεσιακή 

μονάδα του Υπουργείου Πολιτισμού, στην αρμοδιότητα της οποίας περιλαμβάνεται η 
προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης και των γύρω αρχαι
ολογικών χώρων, καθώς και η προβολή τους στο ευρύτερο κοινό.

Τρεις είναι οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Εφορείας:
α) ο χώρος, τα μνημεία και το σημερινό Μουσείο της Ακρόπολης,
β) το άμεσο περιβάλλον της Ακρόπολης με τους γύρω αρχαιολογικούς χώρους και
τα μνημεία τους και
γ) η προετοιμασία του χώρου ανέγερσης του νέου Μουσείου Ακροπόλεως καθώς 
και του εκθεσιακού προγράμματος.
Έως το 2000, που ιδρύθηκε η ΥΣΜΑ, η Εφορεία με την τότε προϊσταμένη Ισμήνη 

Τριάντη και σε συνεργασία με την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως 
(ΕΣΜΑ) είχε την ευθύνη για την προώθηση της υλοποίησης των εργασιών αναστύλω
σης και συντήρησης στα τέσσερα κλασικά μνημεία της Ακρόπολης, βάσει εγκεκριμένων 
μελετών, της διευθέτησης των διάσπαρτων λίθινων θραυσμάτων πάνω στον Ιερό Βράχο 
και, τέλος, την προώθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αφού χρέος της Αρχαιο
λογικής Υπηρεσίας δεν είναι μόνον η προστασία και η συντήρηση των μνημείων, αλλά 
και η διάδοση της γνώσης για τα κορυφαία έργα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 
καθώς και για τα σημαντικά αναστηλωτικά έργα που επιτελούνται σε αυτά την τελευταία 
εικοσαετία.

Από το 2000 και εξής, οπότε την ευθύνη των τεχνικών έργων ανέλαβε η ΥΣΜΑ, η 
Εφορεία, υπό τη διεύθυνσή μου, συνεργάζεται μαζί της σε καθαρώς αρχαιολογικά 
θέματα κατά την εκτέλεση των αναστηλώσεων, στα εκπαιδευτικά προγράμματα και ιδίως 
στην ταξινόμηση, καταγραφή και τακτοποίηση των χιλιάδων διάσπαρτων πάνω στον 
βράχο αρχαίων, με στόχο αφενός τον ευπρεπισμό του χώρου αφετέρου την ταύτιση και 
απόδοση όσον το δυνατόν περισσοτέρων τμημάτων ή θραυσμάτων σε συγκεκριμένα 
αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά των μνημείων της Ακρόπολης. Τα θραύσματα που ανα
γνωρίστηκαν ή κρίθηκαν αξιόλογα μεταφέρθηκαν για συντήρηση, συγκόλληση και δια
σφάλιση στο Μουσείο Ακροπόλεως, ενώ τα άλλα, τα μεγαλύτερα και κυρίως αρχιτεκτο
νικά μέλη, τοποθετήθηκαν σε καλοχτισμένους λιθοσωρούς σε διάφορα σημεία του 
αρχαιολογικού χώρου.

Στα πλαίσια της διευκόλυνσης της κίνησης των χιλιάδων επισκεπτών, που τις περιό
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δους τουριστικής αιχμής φθάνουν τις 10.000-15.000 ημερησίως, τοποθετήθηκε ειδική 
περισχοίνιση γύρω από τα μνημεία και κατασκευάστηκε διάβαση καθόδου στα δυτικά 
των Προπυλαίων, άριστα προσαρμοσμένη στο βραχώδες πρανές, βάσει μελέτης του 
αρχαιτέκτονα Τ. Τανούλα. Πρόκειται για στενό λοξό διάδρομο με κατεύθυνση προς τα 
βορειοδυτικά, συνεχίζει με κλίμακα μεταξύ της βάσης της βόρειας πτέρυγας (Πινακοθή
κης) των Προπυλαίων και του βάθρου του μνημείου του Αγρίππα, στη συνέχεια 
κάμπτεται βόρεια από αυτό. Κατεβαίνοντας κανείς και κατευθυνόμενος προς την Πύλη 
Beulé αντικρύζει μια πανοραμική θέα προς την Αρχαία Αγορά. Γία την ενημέρωση του 
κοινού τοποθετήθηκαν στον χώρο πινακίδες από ανοδιωμένο αλουμίνιο με αναπαρα
στάσεις, κατόψεις και πληροφορίες για τα τέσσερα μεγάλα μνημεία, που επιμελήθηκε η 
αρχαιολόγος Φ. Μαλλούχου-Tufano.

Στη δυτική πύλη της υστερορρωμάίκής οχύρωσης της Ακρόπολης, που είναι γνωστή 
και ως Πύλη Beulé, από το όνομα του Γάλλου ανασκαφέα της, άρχισαν από το 2000 και 
βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες στερέωσης του βόρειου πύργου της πύλης, που υπέστη 
ζημιές κατά τον σεισμό του 1999. Παράλληλα εκπονείται από τον αρχιτέκτονα, Προϊ
στάμενο της Διεύθυνσης Αναστύλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟ, Δ. Ζιρώ 
μελέτη για την οριστική δομική αποκατάσταση του μνημείου, το οποίο έχει αλλοιωθεί 
μορφολογικά κατά την αποκατάσταση του 1888. Οι χώροι του πύργου που διασώζουν 
και φάσεις εποχής Φραγκοκρατίας, όπως μαρτυρούν οι θολοί στέγασης και τόξα που 
αποκαλύφθηκαν μετά την αφαίρεση των κονιαμάτων, θα χρησιμοποιηθούν για τη 
φύλαξη των επιγραφών της Ακρόπολης.

Σε συνεργασία με την ΥΣΜΑ γίνεται επίσης η συντήρηση και αποκατάσταση των 
αρχιτεκτονικών γλυπτών, που αφαιρέθηκαν από τα μνημεία για λόγους προστασίας 
(ανατολικές μετόπες και δυτική ζωφόρος του Παρθενώνος, η ζωφόρος του ναού της 
Αθηνάς Νίκης), τα οποία μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια του Μουσείου Ακροπόλεως, 
με στόχο την προετοιμασία τους για την έκθεσή τους στο νέο Μουσείο. Σημειωτέον ότι 
οι λίθοι της ζωφόρου του ναού της Αθηνάς Νίκης, αφού συντηρήθηκαν, εκτέθηκαν 
ήδη, από το 1998, στο σημερινό Μουσείο, το οποίο εμπλουτίσθηκε και με άλλα εκθέ
ματα, όπως οι αρχαϊκοί ιππείς, αντιπροσωπευτικοί τύποι πήλινων αναθημάτων, ειδω
λίων και πινάκων, η κιονόσχημη ενεπίγραφη βάση της Αθηνάς του Αγγέλιτου, καθώς 
και η κεφαλή του κολοσσικού λατρευτικού αγάλματος της Βραυρωνίας Αρτέμιδος, που 
σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Γ. Δεσπίνη χρονολογείται στο 330 π.Χ. και αποδίδε
ται στον μεγάλο γλύπτη Πραξιτέλη.

Για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του Μουσείου και την προστασία των ευαί
σθητων εκθεμάτων τοποθετήθηκαν πετάσματα και καλύμματα από plexiglas, καθώς και 
ενημερωτικές πινακίδες για την καλύτερη πληροφόρηση του κοινού. Σε αρκετά γλυπτά 
της έκθεσης συγκολλήθηκαν θραύσματα, που συμπλήρωσαν την εικόνα τους και συνέ
βαλαν και στην επιστημονική τους κατανόηση.

Η δυτική ζωφόρος του Παρθενώνος μετά την καταβίβασή της από το μνημείο 
συντηρείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστηριακό 
χώρο στο Μουσείο, αφού εξασφαλίστηκε ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός. Συγκεκρι
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μένα έγινε εξυγίανση από την κονία Meyer και τις χάλκινες καρφίδες της στερέωσης της 
δεκαετίας του 1960 και δομική αποκατάσταση (συγκολλήσεις τμημάτων και στερεώσεις 
αποφλοιώσεων) των δεκαπέντε λίθων, ενώ παράλληλα, σε συνεργασία με τον καθηγητή 
Φωτάκη του ITE Κρήτης, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές καθαρισμού με τη μέθοδο των 
λέιζερ σε συνδυασμό και με άλλες μεθόδους καθαρισμού κατά περίπτωση: α) σε συμπλη
ρώματα από νέο μάρμαρο των αναστηλώσεων Μπαλάνου, β) σε θραύσματα ρωμαϊκών 
γλυπτών, γ) σε αρχιτεκτονικά μέλη του Παρθενώνος (σε θράνο της βόρειας πλευράς και 
σε κίονες του οπισθονάου) και δ) σε τμήματα άλλων μνημείων, όπως στην εσωτερική 
επιφάνεια της πρόστασης των Καρυατιδών, που παρουσιάζουν την ίδια κατάσταση δια
τήρησης, επικαθίσεων και φθορών, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η εφαρμογή της 
μεθόδου και στη δυτική ζωφόρο. Οι δοκιμές αυτές ήταν ικανοποιητικές και ενθαρρυντι
κές ως προς τα αποτελέσματα αλλά και ως προς την ασφάλεια της μεθόδου. Έτσι εγκρί- 
θηκε ήδη απο το ΚΑΣ η εφαρμογή της και στη δυτική ζωφόρο. Οι εργασίες πραγματο
ποιήθηκαν από προσωπικό της ΥΣΜΑ, με επικεφαλής τη χημικό μηχανικό Ε. Παπα
κωνσταντίνου, με καθημερινή παρακολούθηση από αρχαιολογική άποψη της αρχαιολό
γου Χρ. Βλασσοπούλου και την εποπτεία ειδικής επιτροπής υπό την προεδρία μου και 
συμμετοχή των καθηγητών του Πολυτεχνείου Θ. Σκουλικίδη, Μ. Κορρέ, του Δρος 
αρχαιολόγου Α. Μάντη και του Διευθυντού Συντήρησης του ΥΠΠΟ Ν. Μίνου. Ανα
λυτικά όμως θα σας μιλήσουν οι αρμόδιοι, η χημικός μηχανικός Ε. Παπακωνσταντίνου 
και οι συντηρητές, η φυσικός του ITE Κρήτης κα Π. Πουλή, που ασχολείται με την 
εφαρμογή, καθώς και η συνάδελφος Χρ. Βλασσοπούλου για την αρχαιολογική θεώρηση 
του εγχειρήματος.

Στο εργαστήριο του Μουσείου έχει προχωρήσει η συντήρηση μεγάλων εναετίων 
γλυπτών του Παρθενώνος, καθώς και άλλων γλυπτών της αποθήκης, που πρόκειται να 
εκτεθούν στο νέο Μουσείο Ακροπόλεως, όπως σε τμήμα καθιστής γυναικείας μορφής 
σε βράχο (αρ. ευρ. 888), σε ανδρικό κορμό (αρ. ευρ. 879), στην Πεπλοφόρο Wegner 
(αρ. ευρ. 6711 & 6712), στα εσωτερικά άλογα του ήλιου. Σε γλυπτά αρχαϊκών και κλα
σικών χρόνων έγινε εξυγίανση από κονία Meyer, γύψινα συμπληρώματα και οξειδωμέ
νους χάλκινους συνδέσμους, όπως στο κάτω μέρος του κορμού της αρχαϊκής κόρης αρ. 
ευρ. 696. Σε αρκετά γλυπτά της έκθεσης και των αποθηκών του Μουσείου συγκολλή
θηκαν θραύσματα, που συμπλήρωσαν την εικόνα τους και συνέβαλαν και στην επιστη
μονική τους κατανόηση (όμως γι’ αυτά θα σας μιλώσω αναλυτικά την Κυριακή). Οι πιο 
πάνω εργασίες έγιναν από τους συντηρητές Δ. Μαραζιώτη, Κ. Βασιλειάδη, Π. Γιαννου- 
λάτο, Ε. Μανιαδάκη με την εποπτεία της Χρ. Βλασσοπούλου.

Στις αποθήκες του Μουσείου έγινε ταξινόμηση των αρχαίων γλυπτών κατά θεματι
κές ενότητες και δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην καταγραφή και φωτογράφησή τους. Οι 
νέες καταχωρήσεις στα ευρετήρια του Μουσείου, που ανέρχονται σε 3.500 αντικείμενα 
λίθινα, πήλινα και μεταλλικά έγιναν από τις αρχαιολόγους Χρ. Βλασσοπούλου, Β. Γεωρ- 
γακά και Κ. Διαμαντίδου.

Παράλληλα εγκαταστάθηκε από το 1995 πιλοτικό μηχανογραφικό πρόγραμμα ηλε
κτρονικής καταγραφής των αρχαίων της Ακροπόλεως με τη συμβατική ονομασία
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ΦΕΙΔΙΑΣ με τη φροντίδα της αρχαιολόγου I. Γαλάνη. Καταχωρήθηκαν ήδη 4.000 περί
που αντικείμενα. Η Εφορεία συμμετείχε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού 
ΠΟΛΕΜΩΝ και στη φάση ηλεκτρονικού ευρετηριασμού των μνημείων από τον Μάιο 
2001. Πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή στο «Δελτίο ηλεκτρονικής αποδελτίωσης των 
μνημείων» των στοιχείων των κινητών και ακινήτων μνημείων, πρώτον αυτών που είχαν 
συλλεγεί κατά την πρώτη πιλοτική φάση του προγράμματος και, δεύτερον, όλων εκείνων 
που παρουσιάζονται στον κόμβο του ΥΠΠΟ.

Στα πλαίσια της προβολής των αριστουργημάτων του Μουσείου Ακροπόλεως ολο
κληρώνεται σύντομα ένα CD-ROM, που σχεδιάστηκε και παράγεται σε συνεργασία της 
Εφορείας με το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων του 
Πανεπιστημίου Πατρών, με επικεφαλής τον καθηγητή Παπαθεοδώρου. Η αρτιότητα 
της τεκμηρίωσης από το προσωπικό της Εφορείας και η εμπνευσμένη εργασία της ομά
δας του Πανεπιστημίου Πατρών πιστεύουμε, ότι θα αποδώσουν ένα εύχρηστο και ελκυ
στικό μέσο μάθησης και πληροφόρησης τόσο για το ειδικευμένο, όσο και για το ευρύ
τερο κοινό.

Στο εργαστήριο των εκμαγείων, στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως (ΚεΜΑ) στο 
οικόπεδο Μακρυγιάννη, υπό την εποπτεία του αρχαιολόγου Α. Μάντη και τη συνεργα
σία τεχνικών της ΥΣΜΑ, κατασκευάζονται από άξιους τεχνίτες, με επικεφαλής τον Θ. 
Καγιώργη, μήτρες με τεχνητό λίθο (χυτό υλικό ειδικής κοκκομετρίας, που η τελική υφή 
του προσομοιάζει με εκείνη του μαρμάρου), αντίγραφα αρχιτεκτονικών μελών ή 
συμπληρωμάτων τους για τα αναστηλούμενα μνημεία και ιδίως γλυπτών με σκοπό: α) 
τον εμπλουτισμό της συλλογής εκμαγείων του Κέντρου Μελετών Ακροπόλεως, β) τη 
βελτίωση και συμπλήρωση της έκθεσης αντιγράφων του γλυπτού διακόσμου του Παρ
θενώνα στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως, γ) την αντικατάσταση πρωτοτύπων γλυπτών 
στα αναστηλούμενα μνημεία, όπως οι λίθοι της ζωφόρου του ναού της Νίκης, οι λίθοι 
της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα κ. ά., ώστε τα πρωτότυπα να προστατευθούν στο 
Μουσείο και να μην εκτίθενται σε περαιτέρω φθορά. Επίσης έγιναν προσπάθειες αποκα
τάστασης και αρχιτεκτονικών μελών ή γλυπτών με βάση μικρά σωζόμενα τμήματά τους 
και σχεδιαστικές αναπαραστάσεις, όπως το ανθεμωτό ακρωτήριο του Παρθενώνα ύψους 
3μ., το οποίο εκτέθηκε στην ανατολική αίθουσα του ΚεΜΑ.

Ας έρθουμε τώρα στον δεύτερο τομέα δραστηριότητας της Εφορείας.
Γ ία την αποκατάσταση του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος της Ακρόπολης, 

γίνονται εκτεταμένες εργασίες από την Εφορεία στα πλαίσια του έργου της «Ενοποίησης 
των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας», που άρχισε το Δεκέμβριο του 1997 και βρί
σκεται σε εξέλιξη. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός εκτεταμένου αρχαιολογι
κού άλσους εκατέρωθεν του σημαντικού οδικού άξονα Διονυσίου Αρεοπαγίτου-Απο
στόλου Παύλου, που πεζοδρομήθηκε για να εξασφαλισθεί στους επισκέπτες άνετη πρό
σβαση στην Ακρόπολη διαμέσου των γύρω από αυτήν αρχαιολογικών χώρων, κυρίως 
διαμέσου των κλιτύων της Ακρόπολης, των δυτικών λόφων και της Αρχαίας Αγοράς.

Οι εργασίες γίνονται από τον Δεκέμβριο 1997, με συγχρηματοδότηση του ΥΠΠΟ και 
της Ε.Ε. αρχικά στα πλαίσια του Β' ΚΠΣ, με χρηματοδότηση 6.300.000 €, και, από τον
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Αύγουστο του 2000, στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ, με συνολικό προϋπολογισμό 13.074.000 €. 
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα απαραίτητα έργα υποδομής για την υλοποίηση, έως το 2004, 
των τελικών στόχων πού είναι: α) η αποκατάσταση κατά το δυνατόν της αρχαίας τοπο
γραφίας, με τη δημιουργία διαδρομών που αντιστοιχούν σε αρχαίες οδεύσεις και β) η 
ανάδειξη των μνημείων. Με αυτό τον τρόπο, καθώς και με την κατάλληλη σήμανση και 
πληροφόρηση, θα μπορεί ο επισκέπτης να κατανοήσει την αρχική μορφή και λειτουργία 
των μνημείων, καθώς και την ένταξή τους στην τοπογραφία της περιοχής Ακροπόλεως. 
Παράλληλα με τη δημιουργία υποδομής εξυπηρέτησης κοινού με νέα κτήρια εισόδου, 
χώρους θέασης και καθιστικά η επίσκεψη στους γύρω από την Ακρόπολη αρχαιολογι
κούς χώρους θα γίνει όχι μόνο διδακτική αλλά και ελκυστική, όπως ήδη μαρτυρούν και 
τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν δεκαπλασιασμό του αριθμού των επισκεπτών. Γ ία τη 
δημοσιοποίηση των έργων ενοποίησης εκδόθηκε σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο και 
γυρίστηκαν τέσσερις βιντεοταινίες μικρού μήκους. Κατά τις πιο πάνω εργασίες προέκυ- 
ψαν σημαντικά στοιχεία σχετικά με την αρχαία τοπογραφία και τα μνημεία κάθε περιοχής:

Στις κλιτής της Ακρόπολης αποκαθίστανται αρχαίες οδεύσεις και ιδίως ο αρχαίος 
Περίπατος, που εξασφάλιζε την περιμετρική όδευση της Ακρόπολης συνδέοντας τη 
βόρεια με τη νότια κλιτύ. Υπεύθυνος του έργου έως τον Αύγουστο 2001 ήταν ο αρχαιο
λόγος Α. Μάντης, που μετατέθηκε στη Δ' Εφορεία Ναυπλίου, και στη συνέχεια ο 
αρχαιολόγος Γ. Καββαδίας, που αποσπάστηκε στην Εφορεία μας.

Στη νότια κλιτύ εξωτερικά του περιβόλου του Τεμένους του Διονύσου διαμορφώ
θηκαν έως το απαϊτού μενο βάθος, και είναι έτοιμες για την προβλεπόμενη από τις εγκρι- 
θείσες μελέτες ειδική επίστρωση, οι διαδρομές που αντιστοιχούν σε αρχαίες οδεύσεις: 
Συγκεκριμένα η νότια οδός, νότια του περιβόλου του Ιερού του Διονύσου, που ήδη επι
στρώνεται, και η δυτική ανιούσα, έως το σημείο που αρχίζει το πολύ ανηφορικό τμήμα 
της δυτικά του αναλήμματος του Διονυσιακού θεάτρου, όπου προβλέπεται κατασκευή 
ξύλινης ραμπόσκαλας. Ακολούθως η όδευση ανεβαίνει πάνω από τη Στοά Ευμένους, 
κατά μήκος του ανδήρου του Ασκληπιείου, συνεχίζει περιμετρικά του ανατολικού 
μέρους του κοίλου του Ηρωδείου με βαθμιδωτή άνοδο, που αποτελεί τη συνέχεια του 
Περιπάτου τη ρωμαϊκή εποχή, και οδηγεί στην Ακρόπολη ή στο βόρειο τμήμα του Περι
πάτου στη βόρεια κλιτύ. Εδώ, μετά από επιφανειακούς καθαρισμούς και απλή εξομά
λυνση του εδάφους, ο Περίπατος κατέστη οδεύσιμός σε όλο το μήκος του, ενώ τα μνη
μεία της περιοχής έγιναν αναγνώσιμα: α) η Κλεψύδρα με την κλίμακα καθόδου από τα 
Προπύλαια μέχρι τη θολωτή είσοδο της πηγής, καθώς και η πλακόστρωτη αυλή της, β) 
το πρανές των Ιερών Σπηλαίων, γ) το άνδηρο του Ιερού της Αφροδίτης και του Έρωτα 
και δ) το καταληκτήριο τμήμα της οδού Παναθηναίων, του οποίου αποσαφηνίστηκαν το 
εύρος και τα πλευρικά αναλήμματα. Σημειωτέον, ότι η οδός των Παναθηναίων είναι η 
αρχαιότερη και σημαντικότερη οδική αρτηρία της αρχαιότητας, και αποτελούσε την πρό
σβαση από την Ιερή Πύλη στον Κεραμεικό προς την Ακρόπολη διαμέσου της Αρχαίας 
Αγοράς, τον χώρο όπου γεννήθηκε και λειτούργησε η αληθινή δημοκρατία. Ήδη στα 
πλαίσια του έργου «Συνολική Ανάδειξη Αρχαίας Αγοράς - Αρείου Πάγου» με υπέυθυνη 
την αρχαιολόγο Ε. Φωκά, έχουν διαμορφωθεί μεγάλα τμήματά της.
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Παράλληλα με τη δομική αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης έχει προ- 
γραμματισθεί και η αποκατάσταση του συνόλου του γλυπτού τους διακόσμου, ιδίως του 
Παρθενώνα. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει μέσα στο υπάρχον Μουσείο, του οποίου η 
ανεπάρκεια χώρου έχει διαπιστωθεί από δυο δεκαετίες και πλέον. Το σημερινό Μου
σείο, εκτάσεως μόλις 1450 τ.μ., είναι το τρίτο στην ίδια θέση μετά την πρώτη ίδρυσή του 
το 1865. Χτίστηκε μεταξύ 1953-1960 και παρουσιάζει προβλήματα στενότητας χώρου, 
πυκνότητας εκθεμάτων, συνωστισμού των πολυπληθών επισκεπτών, ανεπάρκειας απο
θηκευτικών και εργαστηριακών χώρων. Η τελευταία έκθεση είναι της δεκαετίας του 
I960, που στήθηκε από τον τότε Διευθυντή Ακροπόλεως I. Μηλιάδη. Αν και πρωτοπο
ριακή για την εποχή της, είναι κυρίως έκθεση αρχαϊκών και κλασικών γλυπτών αρι
στουργημάτων, χωρίς δυνατότητα συσχέτισής τους με τα μνημεία από τα οποία προέρ
χονται. Λόγω ελλείψεως επαρκούς χώρου, δεν περιέλαβε σημαντικά άλλα εκθέματα που 
είναι απρόσιτα στις αποθήκες του Μουσείου, καθώς και άλλα είδη εκθεμάτων, όπως 
χάλκινα και πήλινα αναθήματα, επιγραφές και νομίσματα της Ακρόπολης, που βρίσκο
νται στο Εθνικό, στο Επιγραφικό και το Νομισματικό Μουσείο αντίστοιχα. Επίσης δεν 
περιέβαλε σημαντικά έργα άλλων περιόδων, ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου, που 
αποτελούν συνέχεια και αναπόσπαστο τμήμα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Επιπλέον τα 
γλυπτά, που συνεχώς αφαιρούνται τα τελευταία χρόνια από τα μνημεία στα πλαίσια των 
αναστηλωτικών εργασιών για λόγους προστασίας (Καρυάτιδες, ανατολικές μετόπες, 
αετωματικά γλυπτά και λίθοι της δυτικής ζωφόρου του I Ιαρθενώνα, ζωφόρος του ναού 
της Αθηνάς Νίκης), στεγάστηκαν στοιχειωδώς, άλλα στην έκθεση, όπως το σύμπλεγμα 
του Κέκροπα και της κόρης του από το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα, οι Καρυάτιδες 
και οι λίθοι της ζωφόρου του ναού της Νίκης, άλλα σε αποθηκευτικούς ή εργαστηρια
κούς χώρους, όπως οι ανατολικές μετόπες και η δυτική ζωφόρος του Παρθενώνα. Η 
ανάγκη λοιπόν ανέγερσης ενός νέου μεγαλύτερου Μουσείου, αντάξιου της Ακρόπολης, 
του υψίστου αυτού μνημειακού συνόλου της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, είναι προ
φανής.

Καθοριστικό ρόλο για την επιλογή της θέσης του νέου κτηρίου του Μουσείου, 
έπαιξε η πεποίθηση, ότι αυτό πρέπει να βρίσκεται κοντά στον Ιερό Βράχο, σε οπτική 
επαφή με αυτόν για να μη χαθεί η άρρηκτη σχέση των γλυπτών έργων με την Ακρόπολη 
και τα κλασικά μνημεία, από τα οποία προέρχονται. Ας μην ξεχνάμε, ότι η Ακρόπολη 
υπήρξε κέντρο ανέκαθεν συνδεδεμένο με την περιβάλλουσα πόλη από τους προϊστορι
κούς χρόνους, είτε ως έδρα του μυκηναϊκού βασιλείου, είτε ως τόπος λατρείας, μια και 
αποτελούσε το σημαντικότερο ιερό της αρχαϊκής και κλασικής αρχαιότητας, είτε ως 
οχυρό κάστρο κατά τον μεσαίωνα. Όπως είναι γνωστό, γύρω από τον Ιερό Βράχο εκτεί
νονται σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία: η νότια κλιτύς με το Θέατρο Διονύ
σου, το Ασκληπιείο, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού κ.ά., η βόρεια κλιτύς με τη Κλεψύδρα, τα 
ιερά σπήλαια Διός, Πανός, Απόλλωνος Υποακραίου, το Ιερό της Αφροδίτης και του 
Έρωτα, το Ολυμπείο, οι λόφοι Φιλοπάππου, Πνύκας, Νυμφών ή Αστεροσκοπείου, η 
Αρχαία και Ρωμαϊκή Αγορά, η Βιβλιοθήκη Αδριανού. Ακόμη και σήμερα η Ακρόπολη, 
πλην της ιστορικής και συμβολικής της σημασίας, αποτελεί σημείο αναφοράς της πόλης,



ιδίως της συνοικίας ιης Πλάκας, που είναι η κατεξοχήν τουριστική και εμπορική περιοχή 
της Αθήνας, της συνοικίας του Θησείου με ορισμένες ωραίες παλαιές κατοικίες του 19ου 
και 20ού αι.

Το οικόπεδο Μακρυγιάννη, στους νοτιοανατολικούς πρόποδες της Ακρόπολης, 
θεωρήθηκε ότι πληροί τις απαιτούμενες για το έργο προϋποθέσεις, γιατί α) αποτελεί προ
έκταση της νότιας κλιτύος της Ακρόπολης, ιδίως μετά τη πεζοδρόμηση της Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου και τη διαμόρφωση της νέας εισόδου του πιο πάνω χώρου, απέναντι από 
την προβλεπόμενη είσοδο του νέου Μουσείου και β) είναι το μεγαλύτερο της περιοχής 
με έκταση 24.150 τ.μ., το οποίο με τις απαλλοτριώσεις που γίνονται σταδιακά θα φθάσει 
τα 25.000 τ.μ. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι κατά το 2001-2002 πραγματοποιήθηκε η απε
λευθέρωση του ευρύτερου χώρου του οικοπέδου Μακρυγιάννη με την κατεδάφιση 
επτά απαλλοτριωθέντων ακινήτων. Η Εφορεία διενήργησε εδώ μεταξύ 1997-2001 τις 
απαραίτητες ανασκαφές, που έφεραν στο φως μια συνοικία της Αρχαίας Αθήνας με 
μακρά διάρκεια ζωής. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα πυκνοδομημένο τμήμα της 
αρχαίας πόλης, που ορίζεται από δύο σημαντικούς αρχαίους δρόμους I και II με κατεύ
θυνση ανατολικά-δυτικά και Βορρά-Νότο αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο μέρος από τις 
αποκαλυφθείσες στον χώρο αρχαιότητες, εκτάσεως 2.200 τ.μ., ύστερα από γνωμοδό
τηση ειδικής επιστημονικής επιτροπής, εισήγηση της Α' ΕΠΚΑ, γνωμοδότηση του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και στη συνέχεια τεσσάρων Υπουργικών Απο
φάσεων θα διατηρηθούν, θα αναδειχθούν και θα αποτελέσουν «επιτόπιο έκθεμα» του 
νέου Μουσείου Ακροπόλεως (ΝΜΑ). Με τις πιο πάνω Υπουργικές Αποφάσεις καθορί
στηκαν και τα τμήματα της ανασκαφής, που μπορούν να διαλυθούν ή να καταχωθούν, 
λόγω της αποσπασματικής τους διατήρησης και της ήσσονος σημασίας τους.

Η Α' ΕΓΙΚΑ, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρο
πόλεως και ιδίως τον Πρόεδρό της καθηγητή Δ. Παντερμαλή, που προωθεί το θέμα της 
ανέγερσης του νέου κτηρίου, συνέβαλε σημαντικά και σε άλλες διαδικασίες που έπρεπε 
να προηγηθούν. Το σχέδιο των αρχιτεκτόνων B.Tschumi - Μ. Φωτιάδη, που προκρί- 
θηκε στον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό το 2001, είναι ένα σύγχρονο αρχιτεκτό- 
νημα, που χάρις στην τριμερή διάρθρωσή του (βάση, κυρίως σώμα και επίστεψη) μειώ
νει την εντύπωση του όγκου. Το χαρακτηρίζει λιτότητα και διαφάνεια και εντάσσεται 
αρμονικά στον χώρο. Με τις υψηλές μουσειολογικές προδιαγραφές θα καλύψει τις απαι
τήσεις του ΝΜΑ, θα αναδείξει τα κορυφαία έργα του κλασικού πολιτισμού, την ιστο
ρική εξέλιξη του μοναδικού μνημειακού συνόλου, ενώ τα κατάλοιπα της αρχαίας πόλης, 
που θα στεγαστούν εν μέρει κάτω από το προστέγασμα της εισόδου, εν μέρει μέσα στο 
Μουσείο ως επιτόπιο έκθεμα, θα δίνουν στον επισκέπτη μιαν ιδέα της ύστερης περιόδου 
της αρχαιότητας (3ος-7ος αι. μ.Χ.).

Σημειωτέον ότι η πρόσβαση στο Μουσείο σχεδιάστηκε με βάση τον άξονα του 
αρχαίου δρόμου, ο οποίος μαζί με τα εκατέρωθεν λείψανα κτηρίων θα είναι ορατά κάτω 
από γυάλινο δάπεδο. Φυσικό φώς, που θα διέρχεται από την οροφή του κτηρίου και τα 
διαφανή δάπεδα θα φθάνει έως τον χώρο της ανασκαφής, που θα είναι επισκέψιμη και 
από ξεχωριστή είσοδο. Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιδιαβάζουν στο επίπεδο των
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αρχαίων πάνω σε ειδικούς διαδρόμους και να έχουν την αίσθηση ότι βρίσκονται σε μια 
συνοικία της αρχαίας πόλης σε μια κρίσιμη ιστορική περίοδο, κατά την οποία ο αρχαίος 
κόσμος είναι πλέον παρελθόν, αφού μέσα στους τοίχους και τα φρέατα βρέθηκαν θαυ
μάσια γλυπτά και ανάγλυφα παλαιοτέρων εποχών, τα οποία θα εκτεθούν κοντά στον 
χώρο που βρέθηκαν με τελείως πρωτότυπο τρόπο.

Ο γλυπτός διάκοσμος των τριών κλασικών μνημείων (Παρθενώνα, ναού Νίκης και 
Ερεχθείου) θα εκτεθεί με τέτοιο τρόπο και με το κατάλληλο εποπτικό υλικό, ώστε ο επι
σκέπτης να μη βλέπει τα γλυπτά ως ανεξάρτητα έργα τέχνης, αλλά ως αναπόσπαστα στοι
χεία των μνημείων, από τα οποία προέρχονται, ενταγμένα στην ιστορική και πολιτιστική 
εξέλιξη της Ακρόπολης.

Η κορυφαία αίθουσα του Μουσείου στην επίστεψη του κτηρίου, ειδικά σχεδια
σμένη για τα γλυπτά του Παρθενώνα, με τον ίδιο προσανατολισμό με το μνημείο, παρέ
χει τη δυνατότητα να εκτεθούν η ζωφόρος, οι μετόπες και τα αετώματα, σε διάταξη ανά
λογη με εκείνη του Παρθενώνα, ενώ συγχρόνως από τον διάφανο τοίχο να μπορεί ο επι
σκέπτης να βλέπει το ίδιο το μνημείο και να μπορεί να συσχετίσει τα εκτεθειμένα γλυπτά 
με τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Σε αυτό τον μεγαλειώδη χώρο έχουμε βάσιμες 
ελπίδες, ότι θα πάρουν τη θέση τους και τα εκπατρισθέντα από τον'Ελγιν γλυπτά. Στόχος 
είναι να παρουσιασθεί επιτέλους ενοποιημένος όλος ο γλυπτός διάκοσμος του μοναδι
κού σε συμβολισμό και τέχνη αυτού μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονο
μιάς. Η επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα δεν είναι υπόθεση μόνον των Ελλή
νων και των Ευρωπαίων, αλλά υπόθεση όλου του πολιτισμένου κόσμου, γιατί έχουμε 
όλοι υποχρέωση στην αυγή του 21ου αι. να ανατάξουμε ένα νέο ουμανισμό στη βαρβα
ρότητα της εποχής, να προβάλλουμε τη σημασία των πολιτιστικών αυτών αγαθών, της 
αδιάσπαστης και αδιαίρετης ενότητάς τους. Με ανάλογο τρόπο θα εκτεθούν και τα γλυ
πτά των άλλων κλασικών μνημείων: οι Καρυάτιδες σε ανάλογη διάταξη όπως στη νότια 
πρόσταση του Ερεχθείου, η ζωφόρος και το θωράκιο του ναού της Αθηνάς Νίκης επί
σης. Το ΝΜΑ δεν θα αναδείξει μόνον τα κορυφαία έργα του κλασικού πολιτισμού και 
τα κατάλοιπα της αρχαίας πόλης στον χώρο. Θα υπάρξει δυνατότητα έκθεσης διαφόρων 
αρχαιολογικών ευρημάτων και από τις πρωϊμότερες φάσεις της Ακρόπολης (νεολιθική, 
μυκηναϊκή, γεωμετρική). Θα μπορεί ο επισκέπτης σε μια αίθουσα με ελαφρά ανοδική 
πορεία να θαυμάσει και τα αναθήματα που προέρχονται από τις κλιτείς της Ακρόπολης 
(από το Ασκληπιείο, το Ιερό του Διονύσου, το Ιερό της Νύμφης). Θα υπάρξει δυνατό
τητα τα αρχαϊκά γλυπτά, που προέρχονται από τον αρχιτεκτονικό διάκοσμο ναών ή 
άλλων μικρών πώρινων κτηρίων, να εκτεθούν σε κανονική ανάπτυξη και όχι σε 
σύντμηση, ενώ με το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό (προπλάσματα, σχέδια, αναπαρα
στάσεις) ο επισκέπτης θα μπορεί να αναπλάσει και την εικόνα της αρχαϊκής Ακρόπολης 
με τα μνημεία της και τα διάφορα αναθήματα των ευσεβών λατρευτών, που ήταν στη
μένα ελεύθερα στο χώρο, όπως οι λαμπρές κόρες, οι λυγερόκορμοι ιππείς, τα αναθημα
τικά ανάγλυφα, οι τιμητικοί ανδριάντες και οι επιγραφές. Γενικά, η νέα έκθεση του 
Μουσείου θα δίνει μια σφαιρική εικόνα του Ιερού της Ακρόπολης χάρις στην πολυμέ- 
ρεια των εκθεμάτων, τα οποία θα δείχνουν τη σημασία και την ιστορική εξέλιξη του
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χώρου, ενώ η συνύπαρξη των λειψάνων της αρχαίας πόλης, που χρονολογούνται στη 
μεταβατική περίοδο από την ύστερη αρχαιότητα στους βυζαντινούς χρόνους, μέσα στο 
μουσείο, κοντά στο διατηρητέο κτήριο Weiler, θα αποτελέσει γέφυρα μεταξύ του ιστορι
κού παρελθόντος και του παρόντος.

Εκτός από τους εκθεοιακούς χώρους, στο επίσης εγκεκριμένο από το ΚΑΣ κτηριο- 
λογικό πρόγραμμα του Μουσείου προβλέπονται εργαστήρια, αποθήκες, χώροι διοίκη
σης, εξυπηρέτησης επισκεπτών, πωλητήριο, αίθουσες εκδηλώσεων, όπου θα υπάρξει 
δυνατότητα να γίνονται σεμινάρια, διαλέξεις, περιοδικές θεματικές εκθέσεις, από το 
πλούσιο υλικό των αποθηκών του Μουσείου, αλλά και εκθέσεις έργων τέχνης εμπνευ
σμένων από την αρχαία τέχνη και ιδίως την τέχνη της Ακρόπολης, εκθέσεις βιβλίων, χαλ
κογραφιών κ. ά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε το 
Μουσείο να μην είναι μόνο χώρος αισθητικής απόλαυσης, αλλά και εκπαίδευσης, όπου 
τα παιδιά και οι επισκέπτες θα εξοικειώνονται με την ιστορία και την τέχνη και θα μπο
ρούν να αντιληφθούν τη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού. Αυτό μπορεί να επιτευ
χθεί με τη δυναμική παρουσίαση των εκθεμάτων, ώστε να προκαλείται το ενδιαφέρον 
του επισκέπτη για μάθηση, έρευνα, συμμετοχή σε ψυχαγωγία. Όλα αυτά θεωρούμε ότι 
εκπληρώνουν τις ανάγκες ενός σύγχρονου Μουσείου, το οποίο δεν θα είναι απλώς ένα 
Μουσείο αριστουργημάτων αλλά ταυτόχρονα ένα εκπαιδευτικό κέντρο, μια πολιτιστική 
μονάδα, ενταγμένη μέσα στη σύγχρονη πόλη.
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Εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως Χαράλαμπου Μπούρα

Κυρία Γενική, Κυρίες και Κύριοι,
Τα είκοσι επτά χρόνια που διέρρευσαν από την έναρξη της προσπάθειας για την απο

κατάσταση των μνημείων της Ακροπόλεως επαληθεύουν το γνωστό «ο βίος βραχύς, η δε 
τέχνη μακρά». Ιδού σήμερα, που είμαστε εδώ για μία 5η Διεθνή Συνάντηση αφιερωμένη 
στις επεμβάσεις που γίνονται στα κλασικά μνημεία του Βράχου, που έχει καταστεί πια 
θεσμός. Όσοι εργάζονται στην Ακρόπολη, υπό την καθημερινή πίεση για τα τρέχοντα 
προβλήματα, αισθάνονται τον χρόνο να τρέχει και την ανυπομονησία όχι μόνον των ειδι
κών, όχι μόνον των παλαιών μας γνωρίμων από τις προηγούμενες συναντήσεις, αλλά 
και χιλιάδων φιλοτέχνων ή απασχολουμένων με την αρχιτεκτονική κληρονομιά, σε όλον 
τον κόσμο.

Αυτό ακριβώς το παγκόσμιο ενδιαφέρον κάνει τις Διεθνείς Συναντήσεις τελείως απα
ραίτητες, όπως ακριβώς είπε και ο κ. Υπουργός. Το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού 
και η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης επιθυμούν την απόλυτη διαφάνεια 
των ενεργειών τους. Δεν μας διαφεύγει ότι είμαστε οι διαχειριστές μνημείων, τα οποία 
ανήκουν σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο και συνακόλουθα ότι έχουμε σοβαρές ευθύνες 
τόσο για τα σημερινά όσο και για τα μελλοντικά. Πέραν των υποχρεώσεων, που επιβάλ
λουν τα άρθρα 7 και 8 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως της Βαλέττας, είναι κυρίως η συναί
σθηση αυτών των ευθυνών που επιτάσσει τη διαφάνεια καθώς και την πρωτοβουλία για 
την αμοιβαία ενημέρωση πάνω στα επιμέρους ζητήματα αποκαταστάσεως των αρχαίων 
μνημείων.

Η αμέσως προηγούμενη 4η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνη
μείων Ακροπόλεως είχε γίνει το 1994, με τη συμμετοχή 170 ξένων και 230 ελλήνων 
συνέδρων. Χάριν συνεχείας επιτρέψτε να υπενθυμίσω τα θέματα που την απασχόλησαν 
τότε:

1. Απόδοση ολοκληρωμένων έργων στον Παρθενώνα
2. Προτάσεις και προβλήματα του οπισθονάου του Παρθενώνος
3. Προπύλαια: απόδοση έργων και αναστηλωτικές προτάσεις.
4. Ναός της Αθηνάς Νίκης: αναστηλωτικές προτάσεις.
5. Απόδοση άλλων προγραμμάτων της Ακροπόλεως.
Οι απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων, που είχαν τεθεί τότε στους συνέδρους, 

καθώς και τα πρακτικά της Συναντήσεως δημοσιεύθηκαν πλήρως τον επόμενο χρόνο, 
1995, σε ένα τόμο 570 σελίδων και αποτελούν πολύτιμο οδηγό για τα υπό μελέτη προ
γράμματα.

Οι τίτλοι των ανακοινώσεων που θα παρουσιασθούν κατά τις επόμενες ημέρες δίνουν
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την εικόνα των θεμάτων της παρούσης Συναντήσεως. Αυτή τη φορά η Επιτροπή Συντη- 
ρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως αποφάσισε να μη θέσει στους συνέδρους γραπτά ερωτή
ματα και αυτό γιατί, με εξαίρεση τη νέα τελολογία στον καθαρισμό και την προστασία 
των μαρμάρων, δεν υπάρχουν καινούργια θεωρητικά ζητήματα, ούτε εναλλακτικές λύσεις 
προβλημάτων από τις οποίες θα αναζητηθεί η πιο πρόσφορη. Ελπίζουμε πάντως, ότι 
κατά το τριήμερο που τώρα αρχίζει, θα δημιουργηθούν προβληματισμοί και θα δοθούν 
ευκαιρίες για αντιπαραθέσεις, κυρίως κατά την καταληκτήρια συνεδρίαση, οι οποίες επω- 
νύμως, όπως και άλλοτε, θα καταχωρηθούν πλήρως στα πρακτικά, το ταχύτερον.

Κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της οκταετίας 1994 έως 2002, από την τελευταία δηλαδή 
Συνάντηση έως το 1999, υπήρξε εμφανής καθυστέρηση των έργων, οφειλομένη σε 
δυσκολίες χρηματοδοτήσεως και προσλήψεως προσωπικού. Η κα Ιωαννίδου αναφέρ
θηκε ήδη στην ανασυγκρότηση του 1999 με τη δημιουργία μιας αυτοδύναμης πλέον 
Υπηρεσίας και στη σημαντική ενίσχυση του τεχνικού προσωπικού από τότε.

Κατά το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα έγινε και ανανέωση του επιστημονικού προ
σωπικού και ήλθαν στην Ακρόπολη νέοι αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, αρχαιολόγοι 
και συντηρητές. Δύο πολύ γνωστά πρόσωπα, σε όσους συμμετείχαν στις προηγούμενες 
Συναντήσεις, δεν ανήκουν πια στο τεχνικό γραφείο της Ακροπόλεως, εξακολουθούν 
όμως να συνεργάζονται με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο κ. Μ. Κορρές, ο οποίος εξελέγη 
καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και παραμένει μέλος της Επιτροπής και ο 
κ. Κ. Ζάμπας, που απεχώρησε και έγινε ελεύθερος τεχνικός σύμβουλος για αποκαταστά
σεις μνημείων. Θρηνούμε ακόμα τον θάνατο του Αλέκου Παπανικολάου, τον Αύγουστο 
του 1998, στον οποίο οφείλομε κατά μέγα μέρος την αποκατάσταση του Ερεχθείου
(1979-1987).

Από το 1999 έχομε λοιπόν μεγάλη ενίσχυση και ένταση των ρυθμών των έργων στην 
Ακρόπολη. Πολλοί νομίζουν ότι σχετίζονται με τις προετοιμασίες για τους Ολυμπια
κούς Αγώνες του 2004, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Απλώς εκτελούνται τα χρονοδιαγράμ
ματα συγκεκριμένων προγραμμάτων λήξεως το 2004 και το 2006, τα σχετιζόμενα με τη 
χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προφανές ότι τόσο στον I Ιαρ- 
θενώνα όσο και στα Προπύλαια θα υπάρξουν αργότερα και άλλα προγράμματα, καθώς 
και ότι η επιφανειακή συντήρηση του μαρμάρου δεν μπορεί να έχει χρονικά όρια.

Θα προσπαθήσω να δώσω μια γενικότερη εικόνα των όσων έγιναν στην Ελλάδα 
κατά την οκταετία από το 1994 έως σήμερα, βλέποντας τα συγκεκριμένα έργα της Ακρο
πόλεως σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ιδεών και δραστηριοτήτων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι κατά τα τελευταία χρόνια στην χώρα διακρίνεται ένα 
συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα αρχαία και τα μεσαιωνικά μνημεία, καθώς και 
για τη διαχείρισή τους. Αυτό έρχεται ίσως σε αντίθεση προς τη διαπιστωμένη κακοποί
ηση των πόλεων και του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχει όμως και μία νέα ευαισθησία 
προς τις αρχαιότητες σε τοπικό κυρίως επίπεδο και βούληση να θεωρηθούν τα αρχιτε
κτονικά μνημεία κοινωνικά αγαθά, να ενταχθούν στην καθημερινή πολιτιστική ζωή.

Η ανταπόκριση του Κράτους σε αυτές τις τάσεις είναι προφανής με τα μεγάλα προ
γράμματα σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως αυτά που σας ανέφερε η κα Χωρέμη, αλλά
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και με τους θεσμούς: κατά την οκταετία που πέρασε θεσπίσθηκαν από το Κοινοβούλιο 
δύο νέοι νόμοι. Ο πρώτος «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» του 
1997 μεταξύ των άλλων χαρακτήριζε τα έργα της Ακροπόλεως ως υποδειγματικά και 
έθετε τις βάσεις για την πλήρη αναδιοργάνωσή τους. Ο δεύτερος είναι ο εφετεινός, νέος 
αρχαιολογικός νόμος.

Κατά την ίδια οκταετία λειτούργησαν μεταπτυχιακές σπουδές για την αποκατάσταση 
των μνημείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και πραγματοποιήθηκαν δεκάδες τοπι
κών συμποσίων ή ημερίδων για θέματα που αμέσως αφορούν τον μνημειακό πλούτο. 
Εξάλλου κατά τις επεμβάσεις σε μνημεία της αρχαιότητας, που πολλαπλασιάσθηκαν κατά 
τα τελευταία χρόνια, άμεση υπήρξε η επίδραση των αρχών και των τρόπων εργασίας που 
είχαν καθιερωθεί στην Ακρόπολη.

Από τη σκοπιά των θεωριών για τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αναστύ
λωση, τα οκτώ χρόνια που πέρασαν δεν ήταν πολύ παραγωγικά. Οι σχετικές μελέτες 
είχαν συνταχθεί προηγουμένως με γνώμονα τις ίδιες αρχές, που είχε ορίσει η Επιτροπή 
Συντηρήσεως των Μνημείων Ακροπόλεως από την αρχή της λειτουργίας της, δηλαδή 
τον σεβασμό στον Χάρτη της Βενετίας, την αναστρεψιμότητα των ενεργειών, τη διατή
ρηση της αυτοτελείας των αρχιτεκτονικών μελών. Μέσα από την καθημερινή πράξη 
γινόταν η επιβεβαίωσή τους.

Στόχος είναι πάντοτε η ισορροπία μεταξύ ανατιθέμενων σκοπών: να αποκατασταθεί 
η ενότητα της μορφής χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του ερειπίου, να φανεί το κάλ
λος των κλασικών αρχιτεκτονικών μορφών χωρίς να απαλειφθούν τα ίχνη των ιστορι
κών τους περιπετειών, να αυξηθεί ο παιδευτικός ρόλος των αρχιτεκτονικών μνημείων 
χωρίς να ευτελσθούν με φθηνές προσθήκες. Έτσι, όπως ήδη γνωρίζετε, αντίγραφα από 
τεχνητό λίθο τοποθετούνται μόνον σε αντικατάσταση γλυπτών, που αφαιρούνται προ- 
κειμένου να προστατευθούν στο μουσείο. Τα απαραίτητα συμπληρώματα των αρχιτε
κτονικών μελών γίνονται από πεντελικό μάρμαρο και προβάλλουν την αξία του ίδιου 
του υλικού, τον μεγάλο κόπο της επεξεργασίας του και την απόλυτη πειθαρχία στις 
αρχές της αρχαίας μορφολογίας.

Το μόνο, το οποίο ίσως φαίνεται νέο από το 1994, είναι η απλοποίηση των προκα
ταρκτικών λαξεύσεων προκειμένου περί των συμπληρωμάτων των αρχιτεκτονικών 
μελών. Αν και τηρείται σχολαστικά η αρχαία τεχνική της λαξεύσεως του μαρμάρου, επι
τυγχάνεται απλοποίηση και οικονομία χρόνου με τη χρήση αυτοσχεδίων μηχανικών δια
τάξεων. Ελπίζεται μάλιστα, ότι με την εφαρμογή νεωτάτης τεχνολογίας ο χρόνος λαξεύ
σεως των συμπληρωμάτων αυτών θα περιορισθεί ακόμα περισσότερο. Δεν φθάσαμε 
ακόμα στην εφαρμογή συναναστηλώσεων, τον θεωρητικό προβληματισμό των οποίων 
είχε θέσει σε προηγούμενες Συναντήσεις ο κ. Κορρές. Όσο για τα αιτήματα των μετά το 
1990 Χάρτη της Λωζάνης και της Συμβάσεως της Βαλέττας περί αρχαιολογικών ευρη
μάτων, νομίζω ότι δεν αφορούν αμέσως μνημεία, όπως αυτά της Ακροπόλεως των Αθη
νών.

Οι αρχές που ανέφερα προ ολίγου αποτέλεσαν τον γνώμονα των μελετών που έγιναν 
μετά το 1994 και θα σας παρουσιασθούν στην παρούσα Συνάντηση: της βόρειας κιονο-
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στοιχίας του Παρθενώνος, των οροφών της κεντρικής αίθουσας των Προπυλαίων, των 
πλαγίων τοίχων του σηκού του Παρθενώνος (για τους οποίους δεν υπάρχουν ακόμα 
συγκεκριμένες προτάσεις) και του ναού της Αθηνάς Νίκης, που ολοκληρώθηκε μετά την 
αποσυναρμολόγησή του.

Στα αιτήματα των καιρών για πληρέστερη πληροφόρηση, διαφάνεια και εκπαίδευση, 
η Επιτροπή Συντηρήσεως των Μνημείων Ακροπόλεως ανταποκρίθηκε όχι μόνον με τα 
γνωστά εκπαιδευτικά της προγράμματα σε συνεργασία με την Α' Εφορεία Κλασικών 
Αρχαιοτήτων, αλλά και με την έκδοση βιβλίων και τευχών, την παρουσίαση ενός ετή
σιου Ενημερωτικού Δελτίου, την εγκατάσταση ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο και την οργά
νωση εκθέσεων. Με τη συνεργασία του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού παρουσιά- 
σθηκαν τα έργα της Ακροπόλεως σε πρωτεύουσες του εξωτερικού και στην Ozaka Ιαπω
νίας το 1996, στα πλαίσια ενός Διεθνούς Συμποσίου για τις αναστηλώσεις των μνημείων 
που πραγματοποιήθηκε εκεί.

Μπορούμε να δούμε με άκρα συντομία τα ίδια τα έργα στην Ακρόπολη κατά την 
περασμένη οκταετία.

Το φθινόπωρο του 1995 εγκρίθηκε η μελέτη για τον οπισθόναο του Παρθενώνος 
και άρχισε η δομική αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών μελών, που είχαν ήδη αποξηλω
θεί μαζί με τη δυτική ζωφόρο, δηλαδή των δοκών και των θράνων. Ακολούθησε το 
1995 το πρόγραμμα στερεώσεως των ρηγματωμένων από την αρχαία πυρκαϊά κιόνων 
του οπισθονάου με ενέματα και άρχισε η εργασία της αναστηλώσεως του προνάου, η 
οποία τώρα βρίσκεται στο τέλος της. Η μελέτη της βορείας κιονοστοιχίας του Παρθενώ
νος, που παρουσίαζε σοβαρότατα προβλήματα, ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το 1997. 
Μετά τρία χρόνια αποφασίσθηκε η άμεση εκεί επέμβαση και μετά από ένα στάδιο προ- 
παρασκευής άρχισε η σταδιακή αποξήλωση του θριγκού και των οκτώ κιόνων, που είχε 
αναστηλώσει το 1933 ο Νικόλαος Μπαλάνος. Οι πλάγιοι τοίχοι του σηκού μελετήθηκαν 
εκ νέου. Από το 1997 άρχισε να εκτελείται το πρόγραμμα της συμπληρώσεως του τοιχο- 
βάτη, των ορθοστατών και των δύο πρώτων δόμων του νοτίου τοίχου.

Στα Προπύλαια έγινε αφανής εργασία αφενός απαλλαγής των δοκών και των επι
στυλίων από τις οξειδωμένες σιδηροδοκούς και αφετέρου του ταιριάσματος, της 
συγκολλήσεως και της συμπληρώσεως εκατοντάδων θραυσμάτων της αρχαίας μαρμάρι
νης οροφής του κεντρικού κτηρίου. Μεταξύ 1995 και 2001 ολοκληρώθηκε η εκτέλεση 
του προγράμματος αποκαταστάσεως της νοτιοανατολικής γωνίας του ιδίου κτηρίου, 
καθώς και της στερεώσεως κατά χώραν του μεγάλου υπερθύρου της κεντρικής του εισό
δου. Επίσης ολοκληρώθηκε η μελέτη των οροφών του κεντρικού κτηρίου.

Στον ναό της Αθηνάς Νίκης κρίθηκε απαραίτητη η καταβίβαση της ζωφόρου και η 
προστασία της στο Μουσείο, εργασία που πραγματοποιήθηκε το 1998. Από πέρυσι 
περίπου άρχισε η ολοκληρωτική διάλυση του ναΐσκου με σκοπό τη νέα του αναστή- 
λωση.

Στο Ερέχθειο από το 1998 έως σήμερα εκτελείται ένα πρόγραμμα επιφανειακής 
συντηρήσεως του μαρμάρου. Αλλά δεν θα επεκταθώ στην έκθεση των ερευνών και των 
εργασιών του Τμήματος Συντηρήσεως, για τις οποίες μίλησαν ήδη η κα Ιωαννίδου, η κα
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Χωρέμη και ο κ. Υπουργός και τις οποίες θα παρουσιάσουν εκτενώς και άλλοι αρμόδιοι 
συνάδελφοι. Αμείωτη συνεχίστηκε τέλος, κατά την προηγούμενη οκταετία, η μελέτη, η 
ευρετηρίαση και η τακτοποίηση των εκατοντάδων αρχιτεκτονικών μελών πάνω στον 
βράχο της Ακροπόλεως με θετικά αποτελέσματα, τόσο για την αρχαιολογική έρευνα όσο 
και για την αποκατάσταση των μνημείων.

Τελειώνοντας, εκ μέρους της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, θα 
ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στην παρούσα Συνάντηση και να επα
ναλάβω τις ευχαριστίες, που ήδη απηύθυνε ο κ. Υπουργός, η κα Ιωαννίδου, στο σύνολο 
του προσωπικού της Υπηρεσίας, όλως ιδιαιτέρως δε στους μαρμαροτεχνίτες και τους 
εθελοντικούς εργαζομένους πάνω στην Ακρόπολη. Οφείλομε επίσης θερμές ευχαριστίες:

• Στην Α' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την απρόσκοπτη 
και συνεχή συνεργασία της.
• Στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ερευνη
τική τους συνεργασία (για τα λέιζερ) τα δύο τελευταία χρόνια.
• Στο Μουσείο Μπενάκη για την οργάνωση της φωτογραφικής εκθέσεως.
• Στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη φιλοξενία της στο Νέο Κτήριο της Διοι- 
κήσεως, όπου συνέρχεται η παρούσα Συνάντηση.
• Τέλος, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για τη συνεχή συμπαρά
σταση και την επίλυση όλων των οικονομικών και διοικητικών προβλημάτων μας.
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Θ. Σκουλικίδης
Μέθοδοι συντηρήσεων του πεντελικού μαρμάρου

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δομική αποκατάσταση και η συντήρηση της επι
φάνειας του πεντελικού μαρμάρου στην Ακρόπολη, ο ομίλων προσανατόλισε την ερευ
νητική του ομάδα, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τομέας Επιστήμης και 
Τεχνικής των Υλικών, προς τα θέματα αυτά. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τη δομική 
αποκατάσταση, η οποία αποκαθιστά την ισορροπία και την ευστάθεια τμήματος ή και 
ολόκληρου του μνημείου, χρειαζόμαστε μέταλλα και κονιάματα και πρέπει προφανώς να 
γίνει σωστή επιλογή. Για τη συντήρηση της επιφάνειας χρειαζόμαστε μεθόδους και 
υλικά. Αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς μία υπόδειξη υπήρξε η χρησιμοποίηση, για πρώτη φορά διεθνώς, τιτα
νίου για την αναστύλωση, τη δομική συντήρηση και την αντικατάσταση των διαβρωμέ- 
νων χαλύβων, που είχαν τοποθετηθεί κατά τις παλαιότερες αναστηλώσεις, αλλά και των 
αρχαίων χαλύβων, που είχαν και αυτοί διαβρωθεί (εικ. 1,2, 3).

Μία δεύτερη πρωτότυπη υπόδειξη ήταν τα γλυπτά των μνημείων, που μεταφέρθη
καν στον Μουσείο, όπως οι Καρυάτιδες και ο Κέκροπας, να τοποθετηθούν μέσα σε 
προθήκες με κυκλοφορία αζώτου, διότι άλλοι συνάδελφοι1 είχαν παρατηρήσει ότι μέσα 
στο Μουσείο οι ρυπαντές ήταν όσο και απ’ έξω από το Μουσείο. Και μάλιστα είχε παρα
τηρηθεί ότι σε ορισμένα σημεία του Μουσείου η συγκέντρωση των ρυπαντών ήταν 
μεγαλύτερη. Τώρα που τοποθετήθηκε κάποιο είδος κλιματισμού, προφανώς εξισώθηκε 
η συγκέντρωση των ρυπαντών σε όλο το Μουσείο και με το εξωτερικό περιβάλλον.

Μια άλλη επινόηση1 2 ήταν ότι χρησιμοποιήθηκαν υγροί κρύσταλλοι για την πιστοποί
ηση της παρουσίας γύψου επιτόπου, στην επιφάνεια των μνημείων. Επίσης, η κατα
σκευή ενός οργάνου μη καταστροφικής μέτρησης του πάχους του γύψου. Έγινε επίσης 
μία προσπάθεια και επιτεύχθηκε αναστροφή του γύψου προς ανθρακικό ασβέστιο. Προ- 
τάθηκε η «ενισχυμένη άσβεστος» για τη στερέωση της επιφάνειας των μνημείων Επίσης 
αποκαλύφθηκε ο μηχανισμός της γυψοποίησης της επιφάνειας του μαρμάρου και προέ- 
κυψε μία μέθοδος προστασίας της επιφάνειας των μνημείων με χρήση η-ημιαγωγών. 
Τέλος, επινοήθηκε η «τεχνητή πάτινα».

Όλα αυτά θα παρουσιάσω με συντομία3, θέλω όμως να τονίσω ότι όλα εφαρμόστη

1. Π. Βασιλείου, Κ. Δέρβος, Ανάλυση ρυπογόνων συστατικών στην περιοχή του μουσείου Ακροπό- 
λεως πριν και μετά την εγκατάσταση του συστήματος κλιματισμού, Αθήνα 1999, έκθεση δακτυλόγρα- 
φη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 816/1999.
2. Skoulikidis-Koui-Kostoudi 1991.
3. Βλ. λεπτομέρειες στο Σκουλικίδης 2002.



καν και εφαρμόζονται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ ένα μόνον από αυτά βρί
σκεται σε πιλοτικό στάδιο.

Ας δούμε τώρα τη μέθοδο με τους υγρούς κρυστάλλους. Όλα τα δοκίμια έχουν επι- 
χρισθεί με υγρούς κρυστάλλους, το μάρμαρο είναι γαλάζιο, ο γύψος πράσινος, το 
ανθρακικό ασβέστιο από την αναστροφή του γύψου ανοιχτό γαλάζιο. Αυτό δείχνει την 
ευαισθησία της μεθόδου, ότι το μάρμαρο, που είναι ανθρακικό ασβέστιο παλιό, και το 
ανθρακικό ασβέστιο από την αναστροφή, που είναι νέο, έχουν κάποια μικρή διαφορά 
μεταξύ τους, παρά το γεγονός ότι είναι και τα δύο ανθρακικά ασβέστια της ίδιας χημικής 
και κρυσταλλικής δομής.

Έχομε δύο παραλλαγές του οργάνου μέτρησης του πάχους του γύψου —είναι ένα 
είδος μικρομέτρου- το οποίο εισάγει μία βελόνα στον γύψο, που σταματάει στο μάρ
μαρο. Είναι κάτι ανάλογο με το μικρόμετρο, με το οποίο μετράμε το πάχος ελάσματος.

Τώρα, για την επιλογή των μεθόδων και υλικών προφανώς έπρεπε να οριστούν τα κρι
τήρια. Τα κριτήρια, με βάση τα οποία έγινε η επιλογή, καθορίστηκαν από τη διεθνή βιβλιο
γραφία4, τον Χάρτη της Βενετίας, από δική μας κριτική θερμοδυναμική και κινητική επο- 
πτεία, από παρατηρήσεις υλικών, που είχαν χρησιμοποιηθεί για τους διάφορους αυτούς 
σκοπούς της συντήρησης στο εξωτερικό, σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική, και των 
παρενεργειών τους. Επιπλέον έγιναν και επιταχυνόμενες μετρήσεις στο εργαστήριό μας.

Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω προέκυψε ο πίνακας I, ο οποίος περιλαμβάνει 22 κρι
τήρια. Βέβαια και τα 22 κριτήρια δεν ισχύουν για όλα τα είδη της συντήρησης. Ορισμένα 
αφορούν τη δομική συντήρηση, ορισμένα τον καθαρισμό, άλλα τη στερέωση ή την προ
στασία. Δεν υπάρχει χρόνος για να αναλύσω ένα προς ένα τα κριτήρια. Ορισμένα είναι 
αφ’ εαυτού φανερά. Ορισμένα είναι πολύ γνωστά. Ορισμένα είναι λιγότερο γνωστά και 
ορισμένα δεν ήταν καθόλου γνωστά. Αναφέρονται μόνον ορισμένα παραδείγματα: λ.χ. 
βλέπετε εδώ τον συντελεστή θερμικής διαστολής των χρησιμοποιούμενων στη συντή
ρηση μετάλλων και υλικών, που πρέπει να είναι ίδιος με το μάρμαρο. Αλλο σημαντικό 
κριτήριο είναι ότι τα παραπροϊόντα των υλικών, που χρησιμοποιούνται, δεν πρέπει να 
είναι βλαβερά για το μάρμαρο και βλέπετε στον πίνακα ορισμένα παραδείγματα.

Τα δύο πρώτα κριτήρια του πίνακα προστέθηκαν από εμάς και γι’ αυτό πρέπει να 
δικαιολογηθούν. Στην εικόνα 4 βλέπουμε διαβρωμένα περατωτικά όρια των κόκκων. 
Δηλαδή τα όρια των κόκκων είναι πιο ευαίσθητα από ό,τι είναι το υπόλοιπο υλικό και γι 
αυτό το λόγο, αν οι επιφάνειες αυτές βρίσκονται στο ύπαιθρο και υφίστανται την επί
δραση της όξινης βροχής, παρουσιάζουν ταχεία προσβολή των περατωτικών ορίων και 
αποκόλληση τεμαχίων. Εάν οι επιφάνειες είναι προφυλαγμένες από το νερό της βροχής, 
τότε παρουσιάζεται γυψοποίηση και προφανώς στα περατωτικά όρια ο γύψος είναι πολύ 
περισσότερος. Ο γύψος όμως είναι το μόνο στοιχείο, το οποίο συγκρατεί τους κόκκους 
μεταξύ τους. Εάν λοιπόν απομακρυνθεί ο γύψος, τότε θα υπάρξει απώλεια υλικού. Αντί
θετα, πρέπει να προστατευθεί και να ενισχυθεί και αυτό γίνεται με την αναστροφή του 
προς ανθρακικό ασβέστιο (εικ. 5)5.
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Ο δεύτερος λόγος για την ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης του γύψου οφείλεται 
στην παρατήρηση ότι στην επιφάνεια του διατηρούνται λεπτομέρειες των αναγλύφων 
και των αγαλμάτων, στις οποίες, λόγω ίου μηχανισμού της διάβρωσης (που θα παρου
σιάσουμε αναλυτικά στην ειδική συνεδρίαση της Κυριακής), τα ιόντα ασβεστίου οδεύ
ουν ταχύτερα. Κατά συνέπεια, δημιουργούνται κοιλότητες, δηλαδή απώλεια λεπτομε
ρειών του ίδιου του μαρμάρου, ενώ στον γύψο διατηρείται η λεπτομέρεια. Επομένως με 
την αναστροφή διατηρούνται οι λεπτομέρειες των γλυπτών. Τις βλέπετε λ.χ. στα γυψο- 
ποιημένα μαλλιά της Καρυάτιδος (εικ. 7).

Να δούμε τώρα τι γίνεται με τη δομική αποκατάσταση. Στον πίνακα II βλέπετε τα 
μέταλλα, χαλκός, μπροήτζος, ορείχαλκος κ.λπ., μεταξύ των οποίων θα μπορούσαμε να 
επιλέξουμε (το τιτάνιο το προσθέσαμε εμείς εκ των υστέρων). Στη δεύτερη στήλη του 
πίνακα υπάρχουν λατινικοί αριθμοί, που ανταποκρίνονται στους αριθμούς των κριτη
ρίων του πίνακα I. Κάνοντας τη σύγκριση είναι προφανές για ποιο λόγο απορρίπτονται 
ορισμένα μέταλλα.

Εξάλλου θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε προστατευμένους χάλυβες (οι χάλυ
βες προφανώς απορρίπτονται). Αυτό θα μπορούσε να γίνει με δύο τρόπους. Ο ένας 
είναι αυτός που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι, να περιβληθεί δηλαδή ο χάλυβας με μόλυ
βδο. Δυστυχώς, όπως διαπιστώθηκε, αυτό δεν αρκεί, γιατί η ρύπανση αποπαθητικοποιεί 
τον μόλυβδο, τον διαβρώνει, γίνεται μία οξείδωση πλέον μεταξύ μολύβδου και χάλυβος. 
Θα υπήρχε βεβαίως και ένας δεύτερος τρόπος: να κάνει κανείς μία καθοδική προστασία 
του χαλύβα με εξωτερικό ρεύμα και αντιδιαβρωτικά χρώματα, όπως χρησιμοποιείται 
στην πράξη, με τη διαφορά όμως ότι αυτό προϋποθέτει το χαλύβδινο στοιχείο να είναι 
επισκέψιμο. Άρα αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ενσωματωμένα μέσα στο αρχαίο 
μάρμαρο μεταλλικά στοιχεία ή στους συνδέσμους μεταξύ των μαρμάρινων αρχιτεκτονι
κών μελών.

Όσον αφορά τον ανοξείδωτο χάλυβα, αυτός πληροί ορισμένους όρους, όμως εκτός 
των άλλων με την παρουσία χλωριόντων παθαίνει ψαθυρή θραύση από διάβρωση με 
μηχανική καταπόνηση (stress corrosion cracking) και δυστυχώς στην περιοχή της Ακρο- 
πόλεως υπάρχουν πάρα πολλά χλωριόντα και από τις βιομηχανίες, αλλά κυρίως από τη 
θάλασσα. Μπορεί κανείς να ανιχνεύσει αλάτι επάνω στα μάρμαρα. Επομένως ο ανοξεί
δωτος χάλυβας έπρεπε να αποκλειστεί. Έτσι επιλέξαμε το τιτάνιο, το οποίο για πρώτη 
φορά χρησιμοποιήθηκε σε αναστήλωση και συντήρηση αρχαίων μνημείων5 6.

Στον πίνακα III γίνεται σύγκριση αντιδιαβρωτικών ιδιοτήτων μεταξύ του τιτανίου, 
ενός κράματός του με παλλάδιο και του ανοξείδωτου χάλυβα. Εκείνο που ενδιαφέρει 
είναι, ότι τα τρία αυτά οξέα, τα οποία υπάρχουν στην όξινη βροχή, εδώ σε πολλή μεγάλη 
συγκέντρωση, δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα το τιτάνιο. Οι σταυροί και τα τρίγωνα προς τα 
κάτω, δείχνουν αμελητέα διάβρωση, ενώ στον ανοξείδωτο χάλυβα παρουσιάζεται

5. Skoulikidis-Charalambous-Papakonstantinou 1976, Skoulikidis-Georgopoulou-Adamopoulou 1990, 
Skoulikidis-Georgopoulou-Adamopoulou 1993.
6. Skoulikidis 1971, Skoulikidis 1972.



μεγάλη διάβρωση. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδραση του καυστικού νατρίου 
και του χλωριούχου νατρίου. Λέω καυστικό νάτριο, γιατί έχει ένα ΡΗ κάπως υψηλότερο 
και ανάλογο ΡΗ περίπου έχει και το τσιμέντο. Το αλάτι, το χλωριούχο νάτριο, βλέπουμε 
ότι δεν προσβάλλει το τιτάνιο. Μετά από αυτή την επιλογή, κατά τη νέα αναστήλωση του 
Ερεχθείου, αντικαταστάθηκαν όλοι οι αρχαίοι μεταλλικοί οπλισμοί και σύνδεσμοι και 
των παλαιότερων αναστηλώσεων με τιτάνιο. Αυτό έγινε για πρώτη φορά διεθνώς και 
βεβαίως υιοθετήθηκε και σε επεμβάσεις σε άλλα μνημεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μνημονεύσουμε και να θυμηθούμε τον αείμνηστο Αλέκο 
Παπανικολάου, τον υπεύθυνο αρχιτέκτονα koj «ψυχή» του έργου, με τη συμβολή και 
του Κώστα Ζάμπα. Επίσης, να θυμηθούμε τον αείμνηστο γλύπτη Στέλιο Τριάντη, ο 
οποίος έκανε τα αντίγραφα των Καρυάτιδων από λευκό τσιμέντο.

Σε ό,τι αφορά τις κονίες, εκείνο μόνο το οποίο μπορέσαμε να κάνουμε, ήταν να 
βρούμε μία κονία, η οποία δεν προσβάλλει τα μάρμαρα και το τιτάνιο. Πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι εξήντα χρόνια μετά την τοποθέτηση από τον Μπαλάνο στα μνημεία χαλύβδι
νων συνδέσμων μαζί με γκρίζο τσιμέντο, το οποίο δεν ήταν και καλής ποιότητας, δεν 
παρουσιάστηκε κανένα ίχνος προσβολής του μαρμάρου. Αποφασίστηκε λοιπόν να χρη
σιμοποιηθεί κονία από λευκό τσιμέντο, με μικρότερη από τη συνήθη περιεκτικότητα σε 
γύψο και με πρόσμειξη χαλαζιακής άμμου. Αυτή η κονία είναι μία βάση και προφανώς 
από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να κάνει διάφορους συνδυασμούς με ενισχυμένη άσβε
στο κ.λπ. Κάναμε και δοκιμές, και μάλιστα εντατικές, και για το λευκό τσιμέντο με το 
μάρμαρο και με το τιτάνιο, οι οποίες έδειξαν ότι δεν έχουμε προσβολή.

Θα δούμε τις μεθόδους που επιλέξαμε για τον καθαρισμό της επιφάνειας των μνη
μείων. Στον πίνακα V βλέπουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούνταν -και πολλές χρη
σιμοποιούνται και τώρα— για τον καθαρισμό. Επίσης βλέπουμε, στη δεύτερη στήλη, τους 
λόγους για τους οποίους θεωρήθηκαν ακατάλληλα ορισμένα υλικά και μέθοδοι για τον 
καθαρισμό του πεντελικού μαρμάρου. Ενδεχομένως τα ακατάλληλα υλικά να είναι 
κατάλληλα για άλλους λίθους, αλλά ως προς το πεντελικό μάρμαρο παρουσιάζουν αρνη
τικά όλα τα σημεία, πλήν τεσσάρων μεθόδων. Η μία είναι η μικροψηγματοβολή, η οποία 
έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, δεύτερη είναι οι ροφητικές πάστες, μια πολύ παλιά αλλά καλή 
μέθοδος, στην οποία το νερό, που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της πάστας, 
κορέστηκε σε ανθρακικό ασβέστιο, για να μη διαλυθεί ο γύψος. Η τρίτη είναι το λέιζερ. 
Η τέταρτη μέθοδος είναι η αναστροφή της γυψοποίησης. Πρόκειται εν μέρει και για μια 
μέθοδο καθαρισμού, αλλά βασικά αποτελεί μέθοδο στερέωσης της επιφάνειας των μνη
μείων (εικ. 6).

Ερχόμαστε τώρα στη στερέωση της επιφάνειας των μνημείων. Εδώ πάλι έχουμε τον 
κατάλογο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση (mv. IV). Από τα 
συγκριτικά στοιχεία δύο μόνο μέθοδοι και υλικά παρουσιάζονται θετικά, η αναστροφή 
της γύψου και η ενισχυμένη άσβεστος. Εκείνο που θα παραξενέψει μερικούς είναι ότι 
αποκλείουμε τα πολυμερή, τα οποία κάποτε χρησιμοποιούνταν ευρύτατα για τη στερέ
ωση και την προστασία των λίθων. Αποκλείουμε τα πολυμερή, γιατί αποδείχθηκε ότι επι
ταχύνουν τη γυψοποίηση της επιφάνειας του μαρμάρου.

60



Όσον αφορά την «ενισχυμένη άσβεστο», η άσβεστος είναι ιδανικό υλικό στερέωσης, 
γιατί με το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας μετατρέπεται σε ανθρακικό ασβέστιο, 
που αποτελεί το κύριο ουσιαστικό των μαρμάρων. Παρουσιάζει όμως τρία μειονεκτή
ματα. Το πρώτο είναι ότι αργεί πάρα πολύ να γίνει αυτή η ανθράκωση. Το δεύτερο είναι 
ότι η ανθράκωση δεν γίνεται σε βάθος (υπάρχουν ρωμαϊκές κονίες, άσβεστοι, όπου στο 
εσωτερικό υπάρχει ακόμα υδροξείδιο του ασβεστίου) και τρίτον ακόμη και 100% αν έχει 
ανθρακωθεί η άσβεστος η μηχανική αντοχή είναι πολύ μικρή. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να 
βελτιώσουμε αυτά τα μειονεκτήματα. Γνωρίζουμε κατ’ αρχήν ότι, αν επιταχύνουμε μία 
αντίδραση, οι κόκκοι του προϊόντος είναι μικροί και επομένως η αντοχή μεγαλύτερη. 
Κόψαμε στη μέση δοκίμια μαρμάρου και τα κολλήσαμε με άσβεστο, που περιείχε διάφο
ρες συγκεντρώσεις ανθρακικού ασβεστίου και μετρήσαμε τη δύναμη αποκόλλησης. Ο 
αμιγής ασβέστης έχει μία πολύ χαμηλή μηχανική αντοχή. Αν προσμιχθεί με 6% ανθρα
κικό ασβέστιο αποκτά δεκαπλάσια αντοχή. Επίσης αυξήσαμε το διοξείδιο του άνθρακα, 
που επιταχύνει τη δράση και στο 25% έχουμε τη μέγιστη αντοχή του, που είναι εκατο
νταπλάσια. Αυτό μπορεί κανείς να το συσχετίσει αμέσως με τη ταχύτητα ανθράκωσης, 
που είναι εκατονταπλάσια. Η καθαρή άσβεστος χρειάζεται τρεισήμισι χρόνια για να 
ανθρακωθεί το 60%. Η άσβεστος με ανθρακικό ασβέστιο (σε ποσοστό 6%) χρειάζεται 
ενάμισι χρόνο. Εκείνο που είναι το εντυπωσιακό, είναι με το διοξείδιο του άνθρακα 
(25%), ότι σε μερικές ημέρες, περίπου 95 με 100, ανθρακώνεται τελείως7.

Έγινε και μια προσπάθεια με προσθήκη αραγωνίτη. Ο αραγωνίτης είναι σκληρότερος 
από το ανθρακικό ασβέστιο και αντέχει περισσότερο στην επίδραση του διοξειδίου του 
θείου. Αλλά είναι πολύ βραδεία η ανθράκωση ώστε, με την προσθήκη εκ των προτέρων 
CaCO^ στον ασβέστη και με την επίδραση CO?, αίρονται τα μειονεκτήματα του ασβέ
στη σε ό,τι αφορά την ταχύτητα ανθράκωσης και τη μηχανική αντοχή. Στην εικόνα 8 
βλέπουμε ότι αίρεται και το τρίτο μειονέκτημα, εκείνο της διείσδυσης.

Τώρα, σχετικά με την προστασία, δεν θα πω τίποτα, γιατί θα είναι αντικείμενο ανά
πτυξης και συζήτησης στην ειδική συνεδρίαση της Κυριακής το πρωί. Πρόκειται για μία 
μέθοδο με η-ημιαγωγούς, που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να εξηγήσω.

Τέλος, εκείνο που θέλω να υπενθυμίσω είναι αυτό που λέει η αγαπητή φίλη Marisa 
Tabasso: «όσο καλή και αν είναι μία μέθοδος και όσο καλό και αν είναι ένα υλικό, δεν θα 
έχουμε καλό αποτέλεσμα, αν ο συντηρητής δεν εργάζεται σωστά». Από αυτή την άποψη, 
η επιλογή των υλικών είναι σωστή και καλή. Από την άποψη των συντηρητών, με επικε
φαλής την κα Παπακωνσταντίνου, έχουμε άριστη δουλειά, ευσυνείδητη, με πάρα πολύ 
καλά αποτελέσματα.
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JS/ΑΓ. 2 Ρηγμάτωση του μαρμάρου μετά τη χρησιμοποίηση και διάβρωση του χαλύβδινου συνδέσμου



EI K. 4 Γ υψοποιημένα περατωτικά όρια, μετά από πλύσιμο 
και επομένως απομάκρυνση του γύψου. Οι κόκκοι είναι 

έτοιμοι να αποκολληθούν

ΕΙΚ. 5 Αναστροφή του γύψου σε CaCO^
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ΕΙΚ. 7 Γυψοποίηση στην πλάτη μιας Καρυάτιδας. 
Οπίσθια πλευρά προστατευμένη από το νερό της βροχής

ΕΙΚ. 8 a, b, c, d. Περιοχές Ca(OH)2 (γαλάζιο - γκρι) και ανθρακικού ασβεστίου 
a. Ανθράκωση παρουσία 25% C02, b. Ανθράκωση παρουσία 25% CO, και 6% CaCO; στο 
Ca(OH)2, c. Ανθράκωση στον αέρα χωρίς 6% CaCOj, d. Ανθράκωση στον αέρα με 6% CaCOs. Χρη
σιμοποιήθηκε διάλυμα κιτρικού αμμωνίου και θυμολφθαλεϊόνης που βάφει γαλάζιο - γκρι το Ca(OH),



ΠΙΝΑΚΑΣ I
Κριτήρια για την επιλογή μεθόδων και υλικών για όλους τους τύπους συντήρησης: Δομικής 

(μέταλλα και κονιάματα) (Δομ.), Επιφάνειας: Καθαρισμός (Καθ.), Στερέωση (Στ.), Προστασία (Πρ)

ί. Δεν πρέπει να απομακρύνεται ο γύψος (Καθ., Στ., Πρ.)
ίί. Δεν πρέπει να προκαλούνται φθορές στην επιφάνεια του γύψου (Καθ., Στ., Πρ.)
ίίί. Δεν πρέπει να προκαλούνται φθορές στην επιφάνεια του πετρώματος (Καθ., Στ., Πρ.)
ίν. Δεν πρέπει να δημιουργούν βλαβερά παραπροϊόντα λ.χ.:

a. (NH4)2C03 με τον γύψο => (ΝΗ4)2 2+S04 2' -4 υδρόλυση 2ΝΗ4ΟΗ' + (Η30)2 2+ S042' 
pH <7 διάλυση πετρώματος (Καθ.)

b. Na2+2S02'4 Na2S04 10Η20: αυξομείωση, όγκου, ρηγματώσεις (Καθ.)
e. CaCÒ3 + Ουρία —> ΝΗ3 + C02 (βλέπε ν, α) (Καθ.)

V. Τα διαλύματα να μην είναι αλκαλικά (pH>8): CaC03 + Na+OH‘ —> Ca(OH)2 + Na22+C03 2': 
αποσάθρωση, λόγω διαλυτού Ca(OH)2 και φθορά της επιφάνειας (Καθ., Στ., Πρ.)

vi. Να μην είναι όξινα: διάλυση του μαρμάρου (Καθ., Στ., Πρ.)
vii. Να μη δημιουργούν ή επεκτείνουν ρωγμές (Δομ., Καθ., Στ., Πρ.)
viii. Δεν πρέπει να καταστρέφουν τη φυσική πάτινα ή παλιές πολυχρωμίες (Δομ., Καθ.)
ix. Δεν πρέπει η ταχύτητα καθαρισμού να είναι μεγάλη ώστε, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 

του, να μπορεί να διακόπτεται αμέσως, αν παρατηρηθούν καταστροφικές επιπτώσεις.
X. Ο εκτελών τον καθαρισμό θα πρέπει να παρακολουθείται με video από άλλον, ώστε να

ελέγχεται και αναστέλλεται κάθε παρενέργεια (Καθ.)
xi. Να μην είναι βλαβερά για τους εργαζόμενους (Δομ., Καθ., Στ., Πρ.)
xii. Δεν πρέπει να προσβάλλονται από μικροοργανισμούς, λ.χ. ορισμένα πολυμερή, ΝΗ4+, ή ΝΗ3 

βιολογική προσβολή (Δομ., Καθ., Στ., Πρ.)
xiii. Να μην αλλάζουν το χρώμα του ακάλυπτου πετρώματος (Καθ., Στ., Πρ.)
xiv. Να μην προκαλούν αποκόλληση τεμαχίων (Δομ., Καθ., Στ., Πρ.)
XV. Ο συντελεστής θερμικής διαστολής των υλικών δεν πρέπει να διαφέρει από εκείνον του 

μαρμάρου (Δομ., Καθ., Στ., Πρ.)
xvi. Δεν πρέπει να επιταχύνουν φθορές, άμεσα ή μακροχρόνια (Δομ., Καθ., Στ., Πρ.)
χνίί. Η μηχανική αντοχή των μετάλλων δεν πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του

μαρμάρου. Έτσι σε περίπτωση σεισμού, η δύναμη του σεισμού μπορεί να μοιραστεί μεταξύ 
μετάλλων και μαρμάρου και να μη καταστρέψει μόνο το μάρμαρο (Δομ, Στ.)

xviii. Η μηχανική αντοχή των υλικών δεν πρέπει να μεταβάλλεται από ενδογενή (γήρανση) ή εξωγενή 
(ρύπανση) παράγοντες (Δομ., Στ., Πρ.)

xix. Τα υλικά για την προστασία πρέπει να είναι αντιστρεπτά (Πρ.)
XX. Τα προϊόντα διάβρωσης των μετάλλων δεν πρέπει να χρωματίζουν τα μάρμαρα (Δομ., Στ.)
xxi. Η μηχανική αντοχή των μετάλλων δεν πρέπει να είναι πολύ μικρότερη εκείνης του μαρμάρου, 

έτσι ώστε οι εντορμίες στα αυθεντικά μάρμαρα, που πρόκειται να δεχθούν τα μέταλλα, να μην 
είναι μεγάλες (Δομ.)

xxii. Τα υλικά δεν πρέπει να υφίστανται θραύση από διάβρωση με μηχανική καταπόνηση παρουσία 
ρυπαντών λ.χ.: ανοξείδωτος χάλυβας παρουσία χλωριόντων

ΠΙΝΑΚΑΣ II
Κριτική και επιλογή των κατάλληλων μετάλλων σύμφωνα με τον Πίνακα I

Μέταλλα - Κράματα Ακατάλληλα Κατάλληλα
• Χαλκός XV, xviii, XX, xxi —
• Μπρούντζος XV, xviii, XX, xxi —
• Ορείχαλκος XV, xviii, XX, xxi —
• Χάλυβες vii, xvi, XX —
• Χάλυβες προστατευμένοι — +
• Ανοξείδωτος Χάλυβας παρουσία θ' xvi, xviii, xxiii —
• Ανοξείδωτος Χάλυβας απουσία Ci' xvi, xviii (—);
• Τιτάνιο — +



ΠΙΝΑΚΑΣ III
Αντίσταση στη διάβρωση ίου Τιτανίου σε σύγκριση με άλλα μέταλλα

Συνθήκες Ανοξείδωτος
ΧάλυβαςΑντιδραστήρια Περιεκτικότητα 

% κατά βάρος
Θερμοκρασία

(°C)
Ti Ti-Pa

Ανόργανα ηνο3 68 25 + + V
οξέα HC1 5 25 V + X

h2so4 5 25 V + V
Οργανικά CHjCOO 100 25 + + V
οξέα Η

HCOOH
50 25 V V X

Αλκάλια NaOH 20 25 + + V
Χλωριούχα NaCl 3 25 + + V

NaCl 30 25 + + Δ
(NH4)C1 25 25 + + Δ
MgCl2 42 25 + + Δ

Sulfates (NH4)2S04 Κορεσμένο 25 + + V
Na2S04 30 25 + + V

Θειικά Cl2 100 25 + + X
so2 100 25 + + V
H2S 100 25 + + V

+: Ταχύτητα διάβρωσης (VJ < 0,05 mm/έτος, V: 0,05 mm/έτος < (VJ < 0,13 mm/έτος, 
Δ: 0,13 mm/έτος < (VJ < 1,3 mm/έτος, X: (VJ > 1,3 mm/έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ IV
Αξιολόγηση και επιλογή υλικών •

Υλικά Ακατάλληλα Κατάλληλα

• Αναστροφή γύψου προς CaC03 — +
• Κατακρήμνιση οξειδίου του πυριτίου vii, vili, XV —
• Ba(OH)2 i, ii, vii, vili, xi, xiii, xiv, XV —
• Υδρύαλος i, ii, iv, vi, xvi —

• Φθοριοπυριτικές ενώσεις i, ii, iii, iv(SiF4), vii, vili, xiv, xv, xvi —
• Κόλλα Meyer iii, iv, vi, xvi —
• Υδραυλική άσβεστος Ψαθυρή, xiii, xv —
• Πολυμερή (αμιγή) xii, xiii, xv, xvi, xix —
• Ενισχυμένη άσβεστος — +

• Η αναστροφή του γύψου προς CaCOj στερεώνει τα στρώματα γύψου, έτσι σώζονται οι Λεπτομέρειες 
των αγαλμάτων και του διακόσμου. Επίσης, στερεώνει τα γυψοποιημένα περατωτικά όρια των κόκκων

• Η κατακρήμνιση Si02 είναι κατάλληλη μόνο για πυρπιόλιθους. Για το πεντελικό μάρμαρο δεν είναι 
κατάλληλη

• Για το Ba(OH)2, εκτός από τις βλαβερές επιδράσεις που αναφέρθηκαν στο Πίνακα V, υπάρχουν 
πολλά αρνητικά επιχειρήματα στη βιβλιογραφία

' Η υδρύαλος δεν είναι επίσης κατάλληλη
• Οι φθοριοπυριτικές ενώσεις δεν είναι επίσης κατάλληλες
• Η κόλλα Meyer υδρολύεται και σε HC1
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ΠΙΝΑΚΑΣ V
Μέθοδοι και υλικά για τον καθαρισμό της επιφάνειας του μαρμάρου: κριτική και επιλογή των μη 

καταστροφικών σύμφωνα με τον Πίνακα I

Μέθοδοι και Υλικά Ακατάλληλα Κατάλληλα
• Περιστρεφόμενοι δίσκοι. Μεταλλικές

Βούρτσες. Νυστέρια. Ξέστρα. i, ii, ili, vii, vili, ix, X, xiv —

• Δονούμενα ξέστρα. i, ii, iii, vii, ix, X, xiv —
• Γυαλόχαρτα. Σμυριδόπανα. i, ii, iii, vili —
• Υγρή ψηγματοβολή. i, ii, iii, vii, ix, X, xiv —
• Ξηρή ψηγματοβολή. i, ii, iii, vii, ix, X, xiv —

• Μικροψηγματοβολή. — +

• Υπέρηχοι. i, ii, vii, ix, X, xiv —

• Νερό με μεγάλη πίεση. i, ii, iii, vii, vili, ix, x,xiv —

• Νερό με χαμηλή πίεση. i, ii, ix, X, xiv —

• Ψεκασμός με νερό. — —

• Ατμός. i, ii, iii, vii, vili, xiv —

• Ροφητικές πάστες. — +

• Ιοντοεναλλακτικές. i, ii, iii, απομάκρυνση Caz+ —
• Laser

A) 1064 nm
B) 355 nm (Σχ. 4)

i, ii, iii, xiii
+

• Όξινα διαλύματα. i, ii, iii, vi —
• Αλκαλικά διαλύματα. i, ii, iii, iv, V, vii —
• Όξινο ανθρακικό ή ανθρακικό αμμώνιο. i, ii, iv(a), vii, xii, xiii —
• EDTA (Πάστα Mora: A 857):

Αλας διαντρίου
Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικού οξέως + 
NHjHCO, + NaHCO·,, desogen.

i, ii, iii, iv(a, β), 
xiii —

• Βιολογικό επίθεμα (διάλυμα ουρίας σε
γλυκερίνη).

i, iii, iv(c), xii, xiii —

• Αντιστροφή γύψου
a) K22+C032' κορεσμένο σε CaC03 (Σχ. 5)
b) (NH4)2+COj2-
c) Μικροοργανισμοί

i, ii, iv(a), xii
Υπό έρευνα

+

Από τον Πίνακα IV προκύπτει ότι επιλέγουμε μόνο τέσσερις μεθόδους μη καταστροφικού καθαρι
σμού: μικροψηγματοβολή, ροφητικές πάστες, λέιζερ και αναστροφή του γύψου
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Δ. Δαμιανός, Κ. Μπαμπανίκα, Α. Πάνου, Α. Τσιμερέκη, Γ. Φραντζή
Γενική επισκόπηση των επεμβάσεων συντηρήσεων 

στα μνημεία και τα γλυπτά της Ακρόπολης

Συνδυάζοντας την εμπειρία του εργοταξίου με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα 
και πρακτική, το 1987 καταρτίστηκε ένα σύγχρονο, οργανωμένο και τεκμηριωμένο πρό
γραμμα συντήρησης της επιφάνειας του μαρμάρου1, το οποίο διαρκώς εξελίσσεται. Το 
έργο του Τομέα της Συντήρησης της Επιφάνειας, όπως όλα τα έργα που εκτελούνιαι 
στην Ακρόπολη, εποπτεύεται από την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως. 
Η επιστημονική κατεύθυνση δίνεται από τον ομότιμο καθηγητή Θ. Σκουλικίδη, ενώ του 
Τομέα προΐσταται η χημικός μηχανικός κα Ε. Παπακωνσταντίνου. Οι εργασίες ανα
πτύσσονται στα τέσσερα μνημεία (Παρθενών, Προπύλαια, Ερέχθειο, Ναός Αθηνάς 
Νίκης) και εκτελούνται από συντηρητές, μαρμαροτεχνίτες και τεχνικούς συντήρησης.

• Στον Παρθενώνα οι εργασίες πραγματοποιούνται στη βόρεια πλευρά, τον πρόναο, 
τον οπισθόναο και τα γλυπτά της δυτικής ζωφόρου.
• Στα Προπύλαια στην ανατολική πρόσοψη, στο βόρειο και θυραίο τοίχο του κε
ντρικού κτιρίου, στον νότιο τοίχο της ανατολικής στοάς, στο κεντρικό υπέρθυρο, στη 
βόρεια πτέρυγα της στοάς της Πινακοθήκης και στο ιωνικό κιονόκρανο.
• Στον ναό της Αθηνάς Ν ίκης εκτελούνται εργασίες άμεσης προτεραιότητας στα απο
ξηλωμένα μέλη.
• Στο Ερέχθειο γίνονται εργασίες στην εσωτερική όψη του νότιου τοίχου.
Στην παρούσα ανακοίνωση αναπτύσσεται μία γενική επισκόπηση των επεμβάσεων 

συντήρησης με αναφορές στην κατάσταση διατήρησης, την τεκμηρίωση και τα ερευνη
τικά θέματα του τομέα.

Κατάσταση διατήρησης της επιφάνειας των μνημείων
Τα μνημεία στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι κατασκευασμένα από πεντελικό μάρμαρο, 

ενώ στην επιφάνειά τους διατηρούνται περιοχές, που χαρακτηρίζονται από έγχρωμα επι
φανειακά στρώματα". Τα στρώματα διακρίνονται στην επιδερμίδα, ένα πορτοκαλοκάστανο 
στρώμα που μοιάζει να είναι σε απόλυτη συνάφεια με το μάρμαρο, και το επίστρωμα, ένα 
υπόλευκο-μπεζ στρώμα που καλύπτει την επιδερμίδα και είναι σε μικρότερη συνάφεια με 
το μάρμαρο (εικ. 1). Στα Προπύλαια καταγράφεται επίσης ένα γκρίζο επιφανειακό 
στρώμα. Παράλληλα, πάνω στην επιφάνεια των μνημείων σώζονται έως σήμερα ίχνη του 
αρχαίου γραπτού διακόσμου και της πολυχρωμίας σε αποσπασματική μορφή1 2 3. Έχουν

1. Δογάνη-Μωραΐτου 1989.
2. Kouzeli-Beloyannis-Tolias-Dogani 1989.
3. jenkins-Middleton 1988.



καταγραφεί και αναλυθεί ίχνη κόκκινου (αιματίτης) και κυανού χρώματος (αιγυπτιακό 
μπλε), ενώ είναι ορατά ακόμα ίχνη του εγχάρακτου γραπτού διακόσμου (υπογραμμός).

Η κατάσταση διατήρησης των μνημείων είναι αποτέλεσμα συνδυασμένης δράσης 
φυσικών παραγόντων και ανθρώπινης δραστηριότητας. Με βάση μακροσκοπικές παρατη
ρήσεις καθώς και αιτίες διάβρωσης, αναγνωρίζονται οι κυριότερες μορφές φθοράς του 
μαρμάρου στα μνημεία, οι οποίες αποτελούν συνδυασμό φυσικοχημικών και μηχανικών 
παραγόντων. Έτσι τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται από τον Τομέα αφορούν στην 
απώλεια συνοχής του μαρμάρου (ρηγμάτωσεις, αποφλοιώσεις, απολεπίσεις, αποσάθρωση, 
ζαχαροειδή, κυψελοειδή και διαφορική φθορά4) (εικ. 2), επικαθίσεις ατμοσφαιρικών 
ρύπων, καθώς και εποικήσεις ενδολιθικών και επιλιθικών μικροοργανισμών5 6 7. Η έκθεση 
στην όξινη προσβολή'’ συνοδεύεται από απώλεια της αρχικής επιφάνειας και των γλυπτών 
λεπτομερειών (ζωφόρος και γλυπτά Παρθενώνος, ζωφόρος Αθηνάς Νίκης, Καρυάτιδες 
Ερεχθείου) (εικ. 3). Εσοχές και άλλες περιοχές που προστατεύονται από τη βροχή ευνοούν 
τον σχηματισμό μαύρης κρούστας. Η παγίδευση νερού και χωμάτων σε διανοιγμένους 
αρμούς επιτρέπει την ανάπτυξη ανωτέρων φυτών με συνέπεια τις μηχανικές παραμορφώ
σεις. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες παλαιότερες επεμβάσεις , οι οποίες 
έχουν αστοχήσει κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, αυξάνουν την έκταση των φθορών.

Επεμβάσεις Συντήρησης
Οι επεμβάσεις έχουν συστηματικό και σωστικό χαρακτήρα και στόχος τους είναι η 

δημιουργία συνθηκών για την πρόληψη και αναστολή της διάβρωσης του μαρμάρου.
Το συστηματικό πρόγραμμα δομικής και επιφανειακής συντήρησης περιλαμβάνει 

ένα μεγάλο φάσμα εργασιών, που διαχωρίζονται σε τρία κύρια στάδια, την επιφανειακή 
στερέωση, την απομάκρυνση φθοροποιών παραγόντων και την αποκατάσταση.

Α. Στο πρώτο στάδιο των επεμβάσεων στερεώνεται η επιφάνεια με αιώρημα υδρο- 
ξειδίου του ασβεστίου με προσθήκη ανθρακικού ασβεστίου 6% του βάρους της υδρα- 
σβέστου8.

Β. Στο δεύτερο στάδιο αρχικά αφαιρούνται τα παλαιότερα κονιάματα με μηχανικά 
μέσα, δηλαδή με λιθοξοϊκά, οδοντιατρικά και χειρουργικά εργαλεία, υπερηχητικό ξέστρο 
και δονούμενη ακίδα. Δεν αφαιρούνται τα κονιάματα σε περιοχές, όπου μπορεί να προ- 
κληθεί περαιτέρω φθορά στο μάρμαρο. Επιλεκτικά απομακρύνονται θραύσματα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο πτώσης και άλλα, των οποίων οι προηγούμενες επεμβάσεις 
έχουν αστοχήσει. Ακολουθεί αρίθμηση των αποκολλημένων θραυσμάτων με αύξοντα

4. Σκουλικίδης-Θεουλάκης-Κουζέλη-Μπελογιάννης-Παπακωνσταντίνου-Χαραλάμπους-Δογάνη- 
Μωραΐτου 1989.
5. W.E. Krumbein, C. Urzi, Report of the Acropolis project, Part II: detailed description of samples mi
crobial communities and photographic documentation, Athens 1992 (αδημοσίευτη μελέτη, Αρχείο 
ΕΣΜΑ αρ. 487).
6. Skoulikidis-Charalambous-Papakonstantinou-Beloyannis 1979.
7. Μπαλάνος 1940, Μωραΐτου 1994, Μαλλούχου-Tufano 1998, 61-63, 94-99, 205-207.
8. Ό.π. σημ. 1 και Skoulikidis-Charalambous-Dramali 1991.
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αριθμό και επεξηγηματικά συνοδευτικά σχόλια για το κάθε θραύσμα, με σκοπό τη μετέ- 
πειτα εύρεση της θέσης τους.

Η απομάκρυνση εξαλλοιωμένων αργιλοπυριτικών ορυκτών γίνεται επιλεκτικά με μηχα
νικά μέσα. Διαβρωμένες σιδερένιες ή ορειχάλκινες καρφίδες αφαιρούνται με ειδικά κατα
σκευασμένους ατσάλινους κυλινδρικούς σωλήνες, με οδοντωτό το ένα άκρο τους, που 
προσαρμόζονται σε περιστροφικό δράπανο και με οδηγό την ίδια την καρφίδα απομακρύ
νουν το κονίαμα που την περιβάλλει9. Η αφαίρεση των κηλίδων σκουριάς επιτυγχάνεται με 
εξουδετερωμένο διάλυμα θειογλυκολικού οξέος. Τέλος, ο καθαρισμός ρωγμών και εσωτε
ρικών επιφανειών θραύσης πραγματοποιείται με απιονισμένο νερό υπό πίεση, διάλυμα υπε- 
ροξειδίου του υδρογόνου 10% κατά όγκο και μηχανικά μέσα.

Γ. Στο τρίτο στάδιο των επεμβάσεων αρχικά γίνεται συγκόλληση θραυσμάτων, των 
οποίων οι επιφάνειες έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα με την απομάκρυνση σαθρών τμη
μάτων, έτσι ώστε να καταστούν υγιείς για να υποδεχτούν το υλικό συγκόλλησης (λευκό 
τσιμέντο)10 11. Όπου απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση τοποθετούνται επιλεκτικά αφανείς 
καρφίδες τιτανίου11. Βασικές αρχές είναι η ελάχιστη αφαίρεση υλικού και η απόλυτη δια
τήρηση της γεωμετρίας των επιφανειών θραύσης και των κλειδιών επαφής των προς 
συγκόλληση θραυσμάτων. Ακολουθεί πλήρωση των ρωγμών και των εσωτερικών 
κενών, η οποία πραγματοποιείται με τη διοχέτευση ενέσιμου υλικού με σύστημα διασω
λήνωσης. Τα υλικά πληρώσεως είναι λευκό τσιμέντο12 13 ή μίγμα τσιμέντου-θηραϊκής γης1* 
και επιλέγονται ανάλογα με τις απαιτήσεις αντοχής των κονιαμάτων σε σχέση με το 
σημείο εφαρμογής.

Στην τελική φάση των επεμβάσεων γίνεται σφράγιση με κονίαμα που περιέχει λευκό 
τσιμέντο, ασβέστη, χαλαζιακή άμμο και ανόργανες χρωστικές14 15. Στόχος είναι η αποτροπή 
της εισχώρησης των χαλαρών επικαθίσεων. Παράλληλα με τη δημιουργία κατάλληλων 
κλίσεων διευκολύνεται η απορροή των όμβριων υδάτων και η αισθητική βελτίωση των 
επεμβάσεων. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ανόργανα, συμβατά με το μάρμαρο, 
όπως υπαγορεύονται από το πιλοτικό πρόγραμμα".

9. Α.Πάνου, Ενημέρωση για την μέθοδο αφαίρεσης των καρφίδων με το σύστημα της καροταρίας, 
Αθήνα 2000, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 873.
10. Ό.π. σημ. 1.
11. Skoulikidis 1972.
12. A. Πάνου, Κ. Παηασταματίου, Συγκριτική μελέτη τεσσάρων τσιμέντων για την εφαρμογή τους στη 
συντήρηση του αρχαίου μαρμάρου, Αθήνα 1997, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 1195/1996.
13. Κ. Ζάμπας, Ν. Μιλτιάδου, Ε. Παπακωνσταντίνου, Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πρόο
δο της μελέτης σχεδιασμού υδραυλικών ενεμάτων για τη στερέωση των κιόνων του οπισθονάου του 
Παρθενώνα, Αθήνα 1996, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 677, Ε. Παπακωνσταντίνου, Α. 
Μιλτιάδου, Ενημέρωση για τα ενέματα των κιόνων του οπισθονάου του Παρθενώνα, Αθήνα 1997, 
έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 1175/1997, Α. Πάνου, Κλ. Παπασταματίου, Κ. Φρατζικι- 
νάκη, Πλήρωση ρηγμάτων των κιόνων του οπισθονάου με ένεμα, Αθήνα 1998, έκθεση δακτυλόγρα
φη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 786).
14. Ό.π. σημ. 1.
15. Ό.π. σημ. 1.
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Οι σωστικές επεμβάσεις αποτελούν μεμονωμένες, στερεωτικές κυρίως, εργασίες, 
κατά τις οποίες αντιμετωπίζονται σημεία ή περιοχές ενός μέλους που χρήζουν άμεσης 
επέμβασης. Περιλαμβάνουν την υποστήριξη των συνεργείων δομικής αποκατάστασης 
σε όλα τα μέτωπα και όπου γίνεται αποξήλωση αρχιτεκτονικών μελών οι συντηρητές λει
τουργούν παράλληλα.

Πριν την αποξήλωση γίνεται εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του μέλους, χαρ
τογράφηση των φθορών και καταγραφή των ετοιμόρροπων τμημάτων σε σχέδιο. 
Παράλληλα σημειώνονται παρατηρήσεις σχετικές με κονιάματα και ιστορικά στοιχεία. 
Στη συνέχεια στερεώνονται οι αποσαθρωμένες περιοχές (με ένεμα τσιμέντου-ασβέστη σε 
αναλογία 1:3) και τα τμήματα που παρουσιάζουν κίνδυνο πτώσης με την τοποθέτηση 
ουδέτερου χαρτιού, γάζας ή γυψόγαζας.

Κατά την αποξήλωση γίνεται περισυλλογή των θραυσμάτων, συστηματική αρίθμηση, 
ακριβής καταγραφή της θέσης τους, ενώ τηρείται κατάλογος θραυσμάτων για κάθε 
μέλος. Σε αυτό το στάδιο αποκαλύπτονται διάφορα ιστορικά στοιχεία, όπως οι μεταλλι
κοί σύνδεσμοι, διάφορα ίχνη χρώματος, κατάλογοι με ονόματα τεχνιτών καθώς και τα 
ξύλινα εμπόλια (εικ. 4). Επίσης συλλέγονται δείγματα από κονιάματα - τεκμήρια των 
προηγούμενων επεμβάσεων, για περαιτέρω εξέταση.

Επιπροσθέτους πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης άμεσης προτεραιότητας, οι 
οποίες λόγω των χρονοδιαγραμμάτων και για να υπάρχει σύμπτωση με τα αναστηλωτικά 
προγράμματα, δεν είναι εφικτό να περιλάβουν όλο το φάσμα των εργασιών. Γία τον 
λόγο αυτό πραγματοποιούνται εργασίες, που αφορούν στη συγκόλληση των θραυσμά
των και στη συστηματική αντιμετώπιση των εδρών, που θα καταστούν δυσπρόσιτες μετά 
την αναστύλωση.

Σε όλα τα μνημεία γίνεται περιοδικός έλεγχος και πολλές φορές επιλέγονται περιοχές, 
που δεν περιλαμβάνονται στον αρχικό (ετήσιο) προγραμματισμό εργασιών, αλλά η κατά
στασή τους επιβάλλει την άμεση επέμβαση. Μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ή σει
σμούς γίνεται εκτεταμένος έλεγχος, περισυλλογή των θραυσμάτων (εάν υπάρχουν), 
καταγραφή και συγκόλλησή τους, όπου είναι δυνατό.

Οι επεμβάσεις, σωστικές ή συστηματικές, διέπονται από τις ίδιες αρχές και πραγμα
τοποιούνται με ενιαία αντιμετώπιση σε όλα τα μνημεία αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο 
τμήμα της ιστορίας τους. Αποκαθιστούν με ουσιαστικό τρόπο τη συνοχή της μάζας του 
μαρμάρου και διατηρούν τη σωζόμενη επιφάνεια. Απαλλάσσουν το υλικό από τους 
φθοροποιούς παράγοντες, τις προηγούμενες επεμβάσεις στερέωσης και, τέλος, αναδει- 
κνύουν την αισθητική του αξία.

Τεκμηρίωση
Όλες οι φάσεις των εργασιών καθώς και όλες οι πληροφορίες (μορφολογικά, κατα

σκευαστικά στοιχεία, παλαιότερες επεμβάσεις κ.λπ.), που επισημαίνονται πριν η κατά τη 
διάρκεια των εργασιών τεκμηριώνονται. Των εργασιών προηγείται αναλυτική έκθεση 
εκτίμησης της παρούσας κατάστασης, όπως και πρόγραμμα αποκατάστασης με σειρά 
προτεραιοτήτων.



Οι παλαιότερες επεμβάσεις, τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα, οι μορφές φθοράς 
των λίθων, τα ίχνη ιστορικών τεκμηρίων, οι επικαθίσεις καθώς και όλη η πορεία των εργα
σιών αναπαρίστανται με χαρτογραφήσεις σε αρχιτεκτονικά σχέδια υπό κλίμακα (εικ. 5). Η 
έναρξη, η διάρκεια και το τέλος των επεμβάσεων συντήρησης συνοδεύονται από φωτο
γραφικές λήψεις που αρχειοθετούνται και συμπληρώνονται αντίστοιχα με παρατηρήσεις 
και επεξηγηματικά σχόλια.

Τηρείται ακόμη συστηματικά ημερολόγιο, στο οποίο καταγράφεται λεπτομερώς ό, τι 
έχει σχέση με τη ροή των εργασιών στο εργοτάξιο. Τέλος, με το σύστημα της ηλεκτρονι
κής αρχειοθέτησης, καταχωρούνται και ταξινομούνται πληροφορίες, που αφορούν στην 
ταυτότητα, στην κατάσταση διατήρησης, στις φθορές και στις επεμβάσεις συντήρησης.

Προβληματισμοί - Έρευνα
Στο πλαίσιο της επιστημονικής προσέγγισης των επεμβάσεων ο Τομέας Συντήρησης, 

σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες και ιδρύματα, επεξεργάζεται και μελετά 
τα ακόλουθα θέματα:

• Της καταπολέμησης του φαινομένου της βιοδιάβρωσης22 23 24 25. Δηλαδή, της πιθανής 
προσβολής της επιφάνειας του μαρμάρου και των υλικών των σημερινών επεμβάσε
ων από αποικίες μικροοργανισμών, που μειώνουν την αντοχή τους και τα καθιστούν 
πηγή μόλυνσης του δομικού υλικού.
• Της ανάπτυξης αγροστωδών ζιζανίων2' και των προϊόντων μεταβολισμού πτηνών 
που ζουν και δραστηριοποιούνται πάνω στο μνημείο16. Αναζητούνται αποτελεσματι
κοί τρόποι επίλυσης, μη επιθετικοί προς το πέτρωμα, τον χρήστη και το περιβάλλον.
• Τον ασφαλή καθαρισμό των επικαθίσεων από την επιφάνεια του υλικού. Έχει εκ
πονηθεί συγκριτική μελέτη των μεθόδων καθαρισμού, τα αποτελέσματα της οποίας 
έχουν κατατεθεί2·.
• Του υλικού προστασίας της επιφάνειας με βάση η-ημιαγωγούς και συμπολυμε- 
ρές μεθακρυλικού αιθυλίου, που προέκυψε από την έρευνα του καθηγητή Θ. 
Σκουλικίδη για την επιβράδυνση της θείωσης26. Η μέθοδος εφαρμόστηκε πειραμα
τικά στα Προπύλαια το 199627 και από τις μακροσκοπικές παρατηρήσεις προκύπτει 
ότι υποστηρίζει τη συνοχή της επιφάνειας, ενώ δεν την αλλοιώνει αισθητικά. Από 
την ίδια έρευνα προέκυψε και το υλικό για την τεχνητή πάτινα, που εφαρμόζεται

22. Σ. Παπιδά, Δ. Γαρμπής, Κ. Βααιλειάδης, Το φαινόμενο της βιοδιάβρωσης στα μνημεία της Ακρό
πολης, προτάσεις αντιμετώπισης, Αθήνα 2001, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 1039.
23. Κ. Μπαμπανίκα, Καταπολέμηση ζιζανίων στα μάρμαρα του Παρθενώνα, Αθήνα 1991, έκθεση δα- 
κτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 421.
24. Κ. Μπαμπανίκα, Δ. Γαρμπής, Προστασία των μνημείων από τα περιστέρια, Αθήνα 2001, έκθεση 
δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 954.
25. Παπακωνσταντίνου-Φραντζικινάκη-Πουλή-Ζαφειρόπουλος 2002, 11-132.
26. Skoulikidis-Charalambous-Papakonstantinou 1988.
27. Κ. Μπαμπανίκα, Παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή υλικού προστασίας στα Προπύλαια, έκ
θεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 714/1997.
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οτα νεότερα συμπληρώματα των αρχιτεκτονικών μελών στον πρόναο του Παρθε
νώνος28 29.
• Τη βελτίωση των κονιαμάτων, που χρησιμοποιούνται, ως προς τα τεχνικά χαρα
κτηριστικά τους. Ένας τακτικός έλεγχος επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξης 
των υλικών και μεθόδων επέμβασης για ενδεχόμενη πρόταση προληπτικών μέτρων 
σε περίπτωση εμφάνισης νέων αλλοιώσεων.
• Τη βελτίωση του χρόνου ενανθράκωσης του υδροξειδίου του ασβεστίου με πα
ροχή διοξειδίου του άνθρακα® στην προς στερέωση επιφάνεια.
• Την ένταξη των πωρόλιθων και άλλων δομικών λίθων σε πρόγραμμα έρευνας για 
τη συντήρηση και την εξεύρεση κατάλληλων μεθόδων προστασίας.
• Την περαιτέρω φυσικοχημική ανάλυση των εγχρώμων επιφανειακών στρωμάτων, 
που παρατηρούνται στα μνημεία, με σκοπό τον χαρακτηρισμό, την προέλευση και 
την κατάσταση διατήρησής τους.
Τέλος, οι επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας των μνημείων είναι αποτέλεσμα 

συνεργασίας μαρμαροτεχνιτών, τεχνικών συντήρησης και συντηρητών, που στελεχώ
νουν τον Τομέα και με την ευαισθησία, την εξειδίκευση και τον συνεχή προβληματισμό 
συμβάλλουν στην εξέλιξη του έργου.

Παράλληλα με τα εργαστήρια συντήρησης του Παρθενώνος, Προπυλαίων, Αθηνάς 
Νίκης και Ερεχθείου λειτουργεί και το εργαστήριο των γλυπτών του Μουσείου Ακρο- 
πόλεως, που στελεχώνεται από τους συντηρητές Δ. Μαραζιώτη, Κ. Βασιλειάδη, και την 
Ε. Μανιαδάκη, τεχνικό συντήρησης.
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Ε. Παπακωνσταντίνου, K. Φραντζικινάκη
Αξιολόγηση μεθόδων καθαρισμού 

για τη δυτική ξωφόρο του Παρθενώνος

Η δυτική ζωφόρος του Παρθενώνος απομακρύνθηκε το 1993 από το μνημείο και 
μεταφέρθηκε στο Μουσείο Ακροπόλεως, για να προστατευθεί από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση και τις μηχανικές καταπονήσεις1. Ήδη όμως από το 1977 είχε καλυφθεί επί 
τόπου με στέγαστρο. Η στέγαση προστατέυσε τη γλυπτή επιφάνεια από την όξινη προ
σβολή, που θα είχε ως συνέπεια τη διάλυση του μαρμάρου και την περαιτέρω απομεί- 
ωση της επιφάνειας. Η αναπόφευκτη δυσμενής συνέπεια της στέγασης ήταν η κάλυψη 
της γλυπτής επιφάνειας της ζωφόρου με επικαθίσεις αιθάλης και αιωρουμένων σωματι
δίων και ο σχηματισμός μαύρης κρούστας (εικ. I)1 2 3.

Σήμερα οι δεκατέσσερις λίθοι της δυτικής ζωφόρου φυλάσσονται σε ειδικά διαμορ
φωμένο χώρο του Μουσείου Ακροπόλεως ασφαλείς, αλλά μακριά από τους επισκέπτες 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος αυτός κρίθηκε αναγκαίος, για να πραγματοποι
ηθούν όλες οι μελέτες για τη δομική αποκατάσταση και τη συντήρησή τους, ώστε να 
εκτεθούν και πάλι με τις καλύτερες συνθήκες στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως’'4. Οι 
εργασίες της δομικής αποκατάστασης ολοκληρώνονται ήδη από την εξειδικευμένη 
ομάδα των συντηρητών και μαρμαροτεχνιτών.

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο των εργασιών είναι ο καθαρισμός της γλυπτής επιφά
νειας από τις επικαθίσεις των ρύπων, που αποκρύπτουν από τους επισκέπτες και τους 
μελετητές πολύτιμες πληροφορίες, που σώζονται στο ύψιστης ιστορικής και καλλιτεχνι
κής αξίας αυτό έργο. Ο καθαρισμός της δυτικής ζωφόρου είναι ένα εγχείρημα, που 
αντιμετωπίζεται από όλους με δέος, αφού, όπως είναι γνωστό, ο καθαρισμός αποτελεί 
μιαν αναντίστρεπτη επέμβαση.

Μετά την αξιολόγηση όλων των προσφερόμενων μεθόδων καθαρισμού από τον 
καθηγητή Θ. Σκουλικίδη5, οι μέθοδοι που εγκρίθηκαν από την ΕΣΜΑ για να μελετη
θούν, είναι η μικροψηγματοβολή, η αναστροφή της γύψου, τα επιθέματα προσροφητι- 
κών αργίλων σε διάλυμα κεκορεσμένο σε ανθρακικό ασβέστιο και η μέθοδος λέιζερ.

Από το 1998 έως το 2002 εκπονήθηκε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τη συγκριτική 
αξιολόγηση των τεσσάρων αυτών μεθόδων με στόχο την εξεύρεση της καταλληλότερης, 
που θα εξασφαλίζει τη διατήρηση των ιστορικών τεκμηρίων της επιφάνειας και το άρι-

1. Σκουλικίδης-Παπακωνσιαντίνου-Γαλανού-Δογάνη 1994, 17, 72-73.
2. Παπακωνσταντίνου-Χαραλάμπους 1989, 192.
3. Γαλανού-Δογάνη 1994, 65-178.
4. Α. Πάνου, Κλ. Παπασταματίου, Κ. Φραντζικινάκη, Παρθενών-Δυτική Ζωφόρος. Μελέτη-Πρότα- 
ση άμεσης επέμβασης, μελέτη δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 822/1999.
5. Σκουλικίδης 1994, 3-14.



στο αισθητικό αποτέλεσμα6. Η μέθοδος λέιζερ μελετήθηκε σε συνεργασία με το Ινστι
τούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ- 
ΙΗΛΔ)7.

Μερικά βασικά ερωτήματα, στα οποία έπρεπε να δοθούν απαντήσεις είναι:
1. Τι πρέπει να απομακρυνθεί από την επιφάνεια;
2. Σε ποιο επίπεδο πρέπει να σταματήσει ο καθαρισμός;
3. Ποια είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος και πως πρέπει να εφαρμοστεί;
4. Πως μπορεί να ελεγχθεί η διαδικασία και το αποτέλεσμα του καθαρισμού;
Στη διάρκεια του προγράμματος αυτού μελετήθηκαν τα είδη των επικαθίσεων, η 

στρωματογραφία υποστρώματος και κρούστας, διατυπώθηκαν τα κριτήρια επιλογής της 
μεθόδου καθαρισμού, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές καθαρισμού και εργαστηριακοί 
έλεγχοι σε νεότερο μάρμαρο. Στη συνέχεια έγιναν δοκιμές καθαρισμού σε θραύσματα 
γλυπτών και σε αρχιτεκτονικά μέλη.

Το βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των μεθόδων ήταν η μορφή της κρούστας 
και η ύπαρξη ή όχι εγχρώμων επιφανειακών στρωμάτων. Ανάλογα με τη μορφή της 
κρούστας και το είδος του υποστρώματος διακρίνονται στη γλυπτή επιφάνεια της δυτι
κής ζωφόρου οι παρακάτω περιπτώσεις8:

1. Επιφάνεια μαρμάρου με επικαθίσεις αιθάλης (χαλαρές επικαθίσεις) (εικ. 2).
2. Κρούστα με καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου (εικ. 3).
3. Επιφάνεια μαρμάρου με κρούστα με ανακρυσταλλώσεις (δενδριτική κρούστα) (εικ. 4).
4. Έγχρωμα επιφανειακά στρώματα με επικαθίσεις αιθάλης.
5. Κρούστα με καλή πρόσφυση στα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα.
6. Έγχρωμα επιφανειακά στρώματα με κρούστα με ανακρυσταλλώσεις.
Τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα καλύπτουν το 33% της γλυπτής επιφάνειας των 

λίθων της δυτικής ζωφόρου9 και διακρίνονται ως εξής10 11 12'11,12:
α) Το καστανέρυθρο στρώμα, που έχει καθιερωθεί να ονομάζεται «επιδερμίδα»13 ή 

πάτινα, έχει πολύ καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου και εισχωρεί και ανά
μεσα στους κρυστάλλους. Το συστατικό που χαρακτηρίζει αυτό το στρώμα είναι το οξα
λικό ασβέστιο, β) το εξωτερικό υπόλευκο (μπεζ) στρώμα, το οποίο βρίσκεται πάνω από 
την «επιδερμίδα», είναι πιθανότατα ανθρωπογενούς προέλευσης και έχει καθιερωθεί να

6. Παπακωνσταντίνου-Φραντζικινάκη 2002, 11-132.
7. Πουλή-Ζαφειρόπουλος 2002, 133-152.
8. Α. Πάνου, Κ. Φραντζικινάκη, Πρόταση για τον καθαρισμό της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα 
από τις επικαθίσεις αιθάλης και τη μαύρη κρούστα, μελέτη δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 
1059/2002.
9. Γαλανού-Δογάνη 1994, 84-86.
10. Kouzeli-Beloyannis-Tolias-Dogani 1989.
11. Παπακωνσταντίνου 1994, 23-25.
12. Π. Μαραβελάκη-Καλαϊτζάκη, Καθαρισμός των μαύρων επικαλύψεων πεντελικού μαρμάρου με 
την ακτινοβολία λέιζερ, μελέτη δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 721/1997.
13. Κορρέ-Μπούρα 1983, 309.
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ονομάζεται «επίστρωμα». Το χαρακτηριστικό συστατικό του στρώματος αυτού είναι το 
ανθρακικό ασβέστιο. Επίσης ανιχνεύονται γύψος, φωσφορικό ασβέστιο και υψηλό 
ποσοστό πυριτικών. Στις περιοχές, όπου σώζονται τα έγχρωμα στρώματα, η αρχαία επι
φάνεια του μαρμάρου διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση και διακρίνονται πολλές 
λεπτομέρειες, όπως τα ίχνη των λιθοξόίκών εργαλείων. Επομένως τα στρώματα αυτά 
αποτελούν ιστορικά τεκμήρια, τα οποία πρέπει να διατηρηθούν κατά τον καθαρισμό.

Από τη μελέτη της επιφάνειας προκύπτει το πρώτο κριτήριο για την αξιολόγηση του 
καθαρισμού. Αυτό είναι η διατήρηση και η ασφάλεια του υποστρώματος, που είναι το 
μάρμαρο και τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα. Επομένως ο καθαρισμός θα πρέπει να 
διακόπτεται ακόμη και αν παραμένουν ρύποι σε βάθος μέσα στο αποσαθρωμένο μάρ
μαρο ή στο επίστρωμα.

Το δεύτερο κριτήριο είναι η διατήρηση του στρώματος της γύψου, που διατηρεί 
λεπτομέρειες του αναγλύφου. Σε όλες τις επιφάνειες, που καλύπτονται με επικαθίσεις, το 
μάρμαρο έχει γυψοποιηθεί14. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, σε τομή μαρμάρου-κρού- 
στας, φαίνεται ότι η γύψος είναι μικροκρυσταλλική μέχρι ενός πάχους, που είναι κατά 
μέσο όρο 50 μητ, και γι’ αυτό ακολουθεί το ανάγλυφο της επιφάνειας (εικ. 5). Στο στρώμα 
αυτό διατηρούνται λεπτομέρειες των γλυπτών, που έχουν εξαλειφθεί από την επιφάνεια 
του μαρμάρου. Η απομάκρυνση του στρώματος αυτού συνεπάγεται την οριστική απώ
λεια των λεπτομερειών της επιφάνειας. Μετά από το πάχος των 50 μηι η κρούστα παρα
μορφώνει το ανάγλυφο της επιφάνειας, γιατί οι κρύσταλλοι της γύψου αναπτύσσονται σε 
επιμήκεις σχηματισμούς μεγάλου μήκους και αναμιγνύονται με τους σφαιρικούς οργανι
κούς ρύπους και τα άλλα σωματίδια της κρούστας. Επομένως ο καθαρισμός θα πρέπει να 
διακόπτεται σε απόσταση 50 μηι από την επιφάνεια του μαρμάρου.

Το τρίτο κριτήριο είναι το αισθητικό και χρωματικό αποτέλεσμα. Γία την αξιολόγηση 
του τελικού χρώματος της καθαρισμένης επιφάνειας είναι αναγκαίο να καθοριστεί η επι
φάνεια αναφοράς, που θα αποτελεί το μέτρο σύγκρισης. Ο έλεγχος του χρώματος γίνε
ται με το χρωματόμετρο. Για τις επιφάνειες, που διατηρούν τα έγχρωμα στρώματα και 
έχουν επικαθίσεις, η επιφάνεια αναφοράς για το τελικό χρώμα πρέπει να είναι το γειτο
νικό σωζόμενο καθαρότερο έγχρωμο στρώμα ή διαβαθμίσεις αυτού.

Το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο για τις επιφάνειες με υπόστρωμα μάρμαρο. Αυτές 
είναι οι επιφάνειες, όπου τα έγχρωμα στρώματα είχαν απομακρυνθεί από την όξινη 
βροχή, πριν από τη στέγαση. Η ιδεώδης λύση θα ήταν ο χρωματικός εναρμονισμός των 
λίθων της δυτικής ζωφόρου μετά τον καθαρισμό με τους υπόλοιπους λίθους της ζωφό
ρου του Παρθενώνος, τους λίθους της βόρειας και νότιας ζωφόρου που βρίσκονται στο 
Μουσείο της Ακρόπολης, και αυτούς που βρίσκονται ακόμη στο Βρετανικό Μουσείο. 
Κανένας από τους λίθους αυτούς δεν μπορεί να αποτελέσει επιφάνεια αναφοράς. Οι 
λίθοι της βόρειας πλευράς, λόγω του προσανατολισμού τους στο μνημείο, έχουν υπο- 
στεί κυψελοειδή φθορά και διατηρούν πολύ λιγότερες πληροφορίες από τους λίθους της 
δυτικής ζωφόρου. Ούτε οι λίθοι της νότιας ζωφόρου αποτελούν αποδεκτή λύση, αφού

14. Skoulikidis-Charalambous-Papakonstantinou-Beloyannis 1979.
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δεν είχαν καλυφθεί από το στέγαστρο ίο διάστημα 1977-1992 και σώζουν ελάχιστα 
πλέον στοιχεία της γλυπτής επιφάνειας. Αλλά και οι λίθοι του Βρετανικού Μουσείου δεν 
μπορούν να αποτελέσουν επιφάνεια αναφοράς. Όπως προκύπτει από τις φωτογραφίες 
Smith15 16 17 18 19 και Boissonas10, αυτοί ήσαν καλυμμένοι κατά μεγάλο ποσοστό από τα έγχρωμα 
επιφανειακά στρώματα. Κατά τον καθαρισμό του 1936-37 αυτά δεν θεωρήθηκαν αυθε
ντικό στοιχείο της επιφάνειας και απομακρύνθηκαν. Ειδικά δε οι δύο πρώτοι λίθοι της 
δυτικής ζωφόρου, που παραμένουν εκεί (ΔΖΙ και ΔΖΙΙ), έχουν δεχθεί τη μεγαλύτερη 
απόξεση1 1819. Με το χρωματόμετρο μετρήθηκαν οι χρωματικές παράμετροι όλων των 
λίθων της ζωφόρου, που προαναφέρθηκαν, αλλά και γλυπτών και αρχιτεκτονικών 
μελών του Παρθενώνος (mv. 1). Από τη σύγκριση των μετρήσεων αυτών προέκυψε, ότι 
ως επιφάνειες αναφοράς για το τελικό χρώμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα γλυπτά 
του Μουσείου και τα καλύτερα διατηρημένα αρχιτεκτονικά μέλη του Παρθενώνος. Οι 
επιφάνειες αυτές δεν είναι λευκές, αλλά έχουν αποκτήσει τη γνωστή «φυσική πάτινα» 
του χρόνου. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίσθηκαν τα επιθυμητά όρια του χρώματος 
μετά τον καθαρισμό.

Η μεθοδολογία, που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση των μεθόδων καθαρισμού, 
βασίστηκε στη σταδιακή προσέγγιση στις πραγματικές συνθήκες. Οι προκαταρκτικές 
δοκιμές καθαρισμού με όλες τις μεθόδους έγιναν στα μαρμάρινα γωνιακά συμπληρώ
ματα των λίθων της δυτικής ζωφόρου, που είχαν τοποθετηθεί τη δεκαετία του ’60, και 
εκτεθεί στις ίδιες συνθήκες με τους λίθους της ζωφόρου. Τα αποτελέσματα των καθαρι
σμών αξιολογήθηκαν με διάφορες εργαστηριακές μεθόδους, που περιλαμβάνουν εξέ
ταση της επιφάνειας σε στερεομικροσκόπιο, εξέταση τομών κάθετων προς την επιφάνεια 
σε πολωτικό μικροσκόπιο20 και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, για να ελεγχθεί η 
μορφολογία, η υφή και το πάχος της κρούστας πριν και μετά τον καθαρισμό, χημικές 
αναλύσεις πριν και μετά τον καθαρισμό με περίθλαση αχτίνων X (XRD) και FTIR για τη 
σύνθεση της κρούστας, δοκιμές τεχνητής γήρανσης και έλεγχο των χρωματικών μεταβο
λών με χρωματόμετρο.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών έχουν ως εξής:
Με τη μέθοδο των επιθεμάτων προσροφητικών αργίλων δοκιμάστηκαν τα υλικά 

σεπιόλιθος, τάλκης και μπεντονίτης (εικ. 6). Στην περίπτωση των χαλαρών επικαθίσεων 
και της συμπαγούς κρούστας με καλή πρόσφυση στο μάρμαρο το αποτέλεσμα του καθα
ρισμού είναι ικανοποιητικό με τον σεπιόλιθο και τον τάλκη. Μετά από την εφαρμογή

15. Smith 1910.
16. Collignon 1912.
17. St. Clair 1999, 333-374.
18. A. Mantis, K. Kouzeli, E. Papakonstantinou, «Observations on the Parthenon Sculpture in The Brit
ish Museum», Cleaning the Parthenon Sculptures, The British Museum XXIIIrd Classical Colloquium, 
30th November-lst December 1999, μελέτη δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 952/1999.
19. Jenkins 1999.
20. B. I Ιερδικάτσης, E. Δήμου, «Μελέτη καθαρισμού μαρμάρων της Ακρόπολης με ακτίνες laser, αμ
μοβολή και προσροφητικές πάστες», ΙΓΜΕ, μελέτη δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 898/2001.
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των τριών επιθεμάτων σε γειτονικές επιφάνειες για το ίδιο χρονικό διάστημα των 96 
ωρών τόσο μακροσκοπικά, όσο και από την παρατήρηση της επιφάνειας στο πολωτικό 
μικροσκόπιο και στο στερεομικροσκόπιο, φαίνεται ότι ο καθαρισμός με τον μπεντονίτη 
δεν είναι ελεγχόμενος και προκαλεί υπερκαθαρισμό. Το τελικό πάχος της κρούστας μετά 
τον καθαρισμό είναι μικρότερο από το αποδεκτό, αφού απομακρύνεται το στρώμα της 
γύψου, που ακολουθεί την επιφάνεια.

Με τη μέθοδο της αναστροφής της γύψου χρησιμοποιήθηκε το διάλυμα ανθρακικού 
καλίου (εικ. 7). Σε επιφάνεια μαρμάρου, που καλύπτεται από συμπαγή κρούστα με κατά 
τόπους ανακρυσταλλώσεις, έγιναν πενήντα δύο εφαρμογές του διαλύματος. Η επιφά
νεια απέκτησε ένα άσπρο-γκρι χρώμα. Από την εξέταση της περιοχής στο πολωτικό 
μικροσκόπιο παρατηρήθηκε ο σχηματισμός ενός νέου στρώματος πάνω από την κρού
στα, που με τη περιθλασιμετρία ακτίνων X διαπιστώθηκε ότι είναι ασβεστίτης. Παρατη
ρήθηκε όμως, ότι αρκετοί οργανικοί μαύροι ρύποι εγκλωβίζονται κάτω από την επιφά
νεια του ασβεσπτικού στρώματος. Στο φαινόμενο αυτό αποδίδεται ο γκρίζος χρωματι
σμός της επιφάνειας. Επομένως επιτυγχάνεται η μετατροπή της γύψου σε ασβεστίτη, 
αλλά δεν έχει επιτευχθεί καθαρισμός. Όταν στην επιφάνεια αυτή εφαρμόστηκε στη συνέ
χεια επίθεμα σεπιόλιθου, σε διάλυμα κεκορεσμένο σε ανθρακικό ασβέστιο για 48 ώρες, 
το αποτέλεσμα ήταν καλό. Στην περιοχή αυτή, κατά τη μικροσκοπική εξέταση διαπιστώ
θηκε, ότι η ασβεστιτική κρούστα είναι εξαιρετικά λεπτή και ότι ένα σημαντικό ποσοστό 
ρύπων παρέμεινε κάτω από τον νεοσχηματισμένο ασβεστίτη. Επομένως, η μέθοδος της 
αναστροφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις, όπου απαιτείται πριν από τον 
καθαρισμό στερέωση του στρώματος της γύψου.

Σε δοκίμιο από γωνιακό συμπλήρωμα, όπου έγιναν δοκιμές καθαρισμού με λέιζερ, 
μικροψηγματοβολή και επιθέματα, γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων και των ορίων 
των τριών μεθόδων. Το μάρμαρο καλύπτεται από χαλαρές επικαθίσεις, ομοιόμορφη 
συμπαγή κρούστα και κατά τόπους κρούστα με ανακρυσταλλώσεις.

Στο τμήμα που εφαρμόστηκε επίθεμα σεπιόλιθου παρατηρείται, ότι στις χαλαρές επι- 
καθίσεις επιτυγχάνεται καθαρισμός και το αποτέλεσμα είναι ελεγχόμενο. Το χρωματικό 
αποτέλεσμα είναι καλό, αλλά αφήνει λίγο θολή την επιφάνεια. Η μέθοδος απαιτεί πολλές 
επαναλήψεις. Στην ομοιόμορφη συμπαγή κρούστα δεν επιτυγχάνει ικανοποιητικό καθα
ρισμό. Τέλος, η μέθοδος δεν μπορεί να απομακρύνει τις κρούστες με ανακρυσταλλώσεις.

Σε άλλο τμήμα της επιφάνειας εφαρμόστηκε η μικροψηγματοβολή με οξείδιο του 
αλουμινίου σε μικρή κοκκομετρία σε διάφορες συνθήκες πίεσης και αναλογίας υλι
κού/αέρα. Όταν το μάρμαρο καλύπτεται από χαλαρές επικαθίσεις και συμπαγή κρούστα 
με μικρό πάχος, η μικροψηγματοβολή έχει σχετικά καλό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα, 
ενώ σε μεγαλύτερο πάχος κρούστας το αποτέλεσμα δεν είναι ομοιόμορφο. Αυτό φαίνε
ται από τη μορφολογία της κρούστας στο πολωτικό μικροσκόπιο μετά τον καθαρισμό 
(εικ. 8). Η μέθοδος σε μικρά πάχη κρούστας μπορεί να είναι ελεγχόμενη, αλλά ο έλεγχος 
εξαρτάται από τον χρήστη. Ένα ακόμη σοβαρό μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι, ότι 
απαιτεί εξαιρετικά αυστηρά μέτρα προστασίας του προσωπικού.

Η μέθοδος λέιζερ εφαρμόστηκε με τα δύο μήκη κύματος (υπέρυθρο και υπεριώδες)
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χωριστά και σε συνδυασμό με διάφορες αναλογίες μεταξύ τους μετά από τροποποίηση, 
που έγινε στο σύστημα λέιζερ από το ΙΗΔΛ. Με την εφαρμογή του υπεριώδους παρα- 
τηρείται γκρίζος χρωματισμός στην επιφάνεια, ενώ με την εφαρμογή του υπέρυθρου 
κίτρινος χρωματισμός της επιφάνειας. Στο στερεομικροσκόπιο παρατηρείται, ότι η υπέ
ρυθρη ακτινοβολία επιτυγχάνει πιο ομοιόμορφο καθαρισμό, ενώ η υπεριώδης ανομοιό
μορφο. Από την μορφολογία της κρούστας μετά τον καθαρισμό στο πολωτικό μικρο
σκόπιο φαίνεται, ότι με το υπέρυθρο γίνεται εκλεκτική αφαίρεση των μαύρων οργανι
κών σωματιδίων και η κρούστα γίνεται πιο διαφανής (εικ. 9). Στη συνέχεια δοκιμάστηκε 
ο συνδυασμός των δύο μηκών κύματος. Οι πυκνότητες ενέργειας, που χρησιμοποιήθη
καν και για τα δύο μήκη κύματος, είναι χαμηλότερες από το κατώφλι ενέργειας του μαρ
μάρου. Δηλαδή οι ενέργειες που εφαρμόστηκαν αφαιρούν την κρούστα, χωρίς να επη
ρεάζουν το μάρμαρο. Αυτή η δυνατότητα κάνει την μέθοδο αυτοελεγχόμενη και ανεξάρ
τητη από τον χειριστή.

Ο συνδυασμός υπερύθρου και υπεριώδους προσφέρει μεγάλες δυνατότητες με τη 
μίξη των δύο μηκών κύματος σε διαφορετικές αναλογίες πυκνοτήτων ενέργειας. Παρα
τηρήθηκε ότι ο καθαρισμός είναι ομοιόμορφος και με ικανοποιητικό χρωματικά αποτέ
λεσμα, όταν οι πυκνότητες ενέργειας για το υπεριώδες Fuv είναι 0,2-0,36 J/cm2 και για το 
υπέρυθρο FIR 0,87-1,2 J/cm2, ενώ όταν η πυκνότητα ενέργειας του υπεριώδους είναι 
μεγαλύτερη το αποτέλεσμα δεν είναι καλό (εικ. 9). Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα, που προ- 
σφέρεται με τη μέθοδο λέιζερ, είναι η δυνατότητα ελεγχόμενης διαβάθμισης του καθαρι
σμού με την παραλλαγή του αριθμού των παλμών. Με την αύξηση του αριθμού των 
παλμών επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμό καθαρισμού, χωρίς να αλλάζει το χρώμα της 
επιφάνειας.

Οι καλύτερες συνθήκες καθαρισμού για την κάθε μέθοδο δοκιμάστηκαν στη συνέ
χεια σε θραύσματα γλυπτών και σε αρχιτεκτονικά μέλη των μνημείων, που η κατάστασή 
τους προσομοιάζει σε αυτήν της δυτικής ζωφόρου. Στο τέλος έγιναν δοκιμές σε μικρές 
περιοχές στους λίθους της δυτικής ζωφόρου. Σε γλυπτά των οποίων η επιφάνεια καλύ
πτεται από κρούστα με ανακρυσταλλώσεις η μικροψηγματοβολή μπορεί να επιτύχει σε 
κάποιο ποσοστό απομάκρυνση της κρούστας, αλλά το αποτέλεσμα είναι ανομοιογενές 
και επισφαλές για την επιφάνεια του μαρμάρου. Το λέιζερ με υπέρυθρο απομακρύνει 
πιο ικανοποιητικά τις ανακρυσταλλώσεις και επιτυγχάνει πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Οι δοκιμές σε αρχιτεκτονικά μέλη επιβεβαίωσαν τις διαπιστώσεις από τις προκαταρ
κτικές δοκιμές. Σε υπόστρωμα μάρμαρο με χαλαρές επικαθίσεις η υπέρυθρη ακτινοβολία 
κιτρινίζει το μάρμαρο, ενώ ο καλύτερος καθαρισμός επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό 
υπερύθρου-υπεριώδους. Στα αρχιτεκτονικά μέλη οι δοκιμές επεκτάθηκαν και σε επιφά
νειες με έγχρωμα επιφανειακά στρώματα. Στην περίπτωση των επικαθίσεων αιθάλης σε 
έγχρωμα επιφανειακά στρώματα ο καθαρισμός με τη μέθοδο της μικροψηγματοβολής 
έχει μέτριο αποτέλεσμα με οξείδιο αλουμινίου 29 μικρομέτρων. Παρατηρήθηκε μερική 
απομάκρυνση των έγχρωμων επιφανειακών στρωμάτων και γι’ αυτό αποφασίστηκε να 
χρησιμοποιηθεί στις επόμενες δοκιμές οξείδιο του αλουμινίου μικρότερης κοκκομε- 
τρίας. Στον λίθο XII της δυτικής ζωφόρου εφαρμόστηκαν και οι τρεις μέθοδοι. Ο σεπιό-
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λίθος μειώνει τη στιλπνότητα της επιφάνειας, η μικροψηγματοβολή με οξείδιο αλουμι
νίου 10 μικρομέτρων δεν επηρέασε τα στρώματα, αλλά με το λέιζερ επιτυγχάνεται ο 
καλύτερος καθαρισμός και αναδεικνύεται το χρώμα των στρωμάτων.

Σε κίονες του οπισθονάου του Παρθενώνος έγιναν δοκιμές καθαρισμού σε επιφά
νειες με έγχρωμα επιφανειακά στρώματα, που καλύπτονται από όλα τα είδη των επικαθί- 
σεων. Στην περίπτωση των χαλαρών επικαθίσεων και της ομοιόμορφης συμπαγούς 
κρούστας η μικροψηγματοβολή και τα επιθέματα είχαν από μέτρια έως αρνητικά αποτε
λέσματα. Όταν τα έγχρωμα στρώματα καλύπτονται από κρούστα με ανακρυσταλλώσεις, 
τα επιθέματα δεν έχουν αποτέλεσμα, ενώ η μικροψηγματοβολή δίνει ανομοιόμορφο 
καθαρισμό. Στην περίπτωση των έγχρωμων επιφανειακών στρωμάτων τα λέιζερ έχουν 
καλό χρωματικό αποτέλεσμα και ελεγχόμενο καθαρισμό μόνο με τη χρήση του υπερύ
θρου για όλα τα είδη της κρούστας.

Σ υμιιεράσματα
Αν και οι διάφορες μέθοδοι μπορεί να είναι κατάλληλες για ορισμένες περιπτώσεις 

υποστρώματος - κρούστας, η παράλληλη εφαρμογή τους σε γειτονικές επιφάνειες της 
δυτικής ζωφόρου θα οδηγούσε σε ανομοιόμορφο αποτέλεσμα. Το γενικό συμπέρασμα, 
που προκύπτει από τη μελέτη, είναι ότι για να επιτευχθεί ομοιόμορφος καθαρισμός στη 
δυτική ζωφόρο μία πρέπει να είναι η κυρίαρχη μέθοδος, που θα εφαρμοστεί, η οποία 
μπορεί να εηικουρείται από τις άλλες μεθόδους. Η μέθοδος λέϊζερ με τις εναλλακτικές 
δυνατότητες που προσφέρει είναι η μόνη, με την οποία είναι δυνατόν να αντιμετωπι- 
σθούν όλες οι περιπτώσεις καθαρισμού της δυτικής ζωφόρου. Εκτός από τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα που παρουσιάζει σε σχέση με τις άλλες μεθόδους, έχει το σημαντικό πλε
ονέκτημα, ότι είναι αυτοελεγχόμενη, αφού με τον προσδιορισμό των κατωφλίων ενέρ
γειας 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. Ενδει
κτικά παρουσιάζονται οι καλύτερες συνθήκες ανά είδος υποστρώματος και κρούστας 
(πιν. 2).

Μετά από τις διαπιστώσεις της μελέτης αυτής διατυπώθηκε, σε συνεργασία με το 
ΙΤΕ-ΙΗΔΛ, 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 δυτικής ζωφόρου. Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις διατυπώθηκαν από την 
ΥΣΜΑ και την ΕΣΜΑ και το ΙΤΕ-ΙΗΔΛ ανέλαβε να αναπτύξει ένα πρωτότυπο 
σύστημα, με λειτουργία σε δύο μήκη κύματος (υπέρυθρο 1064 nm και υπεριώδες 355 
nm), με δυνατότητα μεμονωμένης ή/και ταυτόχρονης χρήσης των δύο δεσμών σε διά
φορες μεταξύ τους αναλογίες ενεργειών.

87



Βιβλιογραφία

Γαλανού-Δογάνη 1994: Α. Γαλανού, Γ. Δογάνη, Η δυτική ζωφόρος - Μελέτη συντήρησης, Μελέτη 
Αποκαταστάσεωςτου Παρθενώνος, 3γ, 65-188.

Collignon 1912: Μ. Collignon, Le Parthénon: Γ histoire, l’architecture et la sculpture. 166 planches en 
photographies d’après les photographies de Frédéric Boissonas, Paris.

Jenkins 1999: I. Jenkins, What happened to the Parthenon Sculptures in the 1930’s, Cleaning the 
Parthenon Sculptures, The British Museum XXIIIrd Classical Colloquium, London, 30th November- 
lst December.

Κορρέ-Μπούρα 1983: Μ. Κορρέ, X. Μπούρα, Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Αθήνα.

Kouzeli-Beloyannis-Tolias-Dogani 1989: K. Kouzeli, N. Beloyannis, Ch. Tolias, G. Dogani, Monoch
romatic Layers with and without Oxalates on the Parthenon, Proceedings of the International Sympo
sium «Le pellicole ad ossalati: origine e significato nella conservazione delle opere d’ arte», Milano, 25-26 
Ottobre 1989, 327-336.

Παπακωνσταντίνου-Χαραλάμπους 1989: E. Παπακωνσταντίνου, Δ. Χαραλάμπους, Επισήμανση 
φθορών στη δυτική ζωφόρο, Μελέτη Αποκαταστάσεως Παρθενώνος, 2α, Αθήνα, 192-193.

Παπακωνσταντίνου 1994: E. 1 Ιαπακωνσταντίνου, Φυσικοχημικές παρατηρήσεις στη δυτική ζωφόρο 
του Παρθενώνα, Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, 3γ, Αθήνα, 17-64.

Παπακωνσταντίνου-Φραντζικινάκη-Πουλή-Ζαφειρόπουλος 2002: Ε. Παπακωνσταντίνου, Κ. Φραν- 
τζικινάκη, Π. Πουλή, Κ. Ζαφειρόπουλος, Μελέτη καθαρισμού δυτικής ζωφόρου, Μελέτη Αποκατα
στάσεως του Παρθενώνος, 7, Αθήνα.

Σκουλικίδης 1994: Θ. Σκουλικίδης, Πρόταση για τον καθαρισμό των μνημείων της Ακρόπολης, 
Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, 3γ, Αθήνα, 3-15.

Σκουλικίδης-Παπακωνσταντίνου-Γαλανού-Δογάνη1994: Θ. Σκουλικίδης, Ε. Παπακωνσταντίνου, Α. 
Γαλανού, Γ. Δογάνη, Περί της συντηρήσεως της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνος, Μελέτη Απο
καταστάσεως του Παρθενώνος, 3γ, Αθήνα.

Skoulikidis-Charalambous-Papakonstantinou-Beloyannis 1979: Th. Skoulikidis, D. Charalambous, E. 
Papakonstantinou, N. Beloyiannis, The mechanism of marble sulfation by S02 action, 3nd International 
Congress on the Deterioration and Preservation of Building Stones, Proceedings, Venice, 439-452.

Smith 1910: A. H. Smith, The sculptures of the Parthenon, London.

St. Clair 1999: W.St. Clair, Ο λόρδος Έλγιν και τα μάρμαρα, Αθήνα.



ΕΙΚ. 1 Δυτική Ζωφόρος. Λίθος Δ.Z. IV. Είκ. 2 Δυτική Ζωφόρος. Λίθος Δ.Z. III. 
Επιφάνεια μαρμάρου με εηικαθίσεις αιθάλης

Είκ. 3 Δυτική Ζωφόρος. Λίθος Δ.Z. XI. 
Κρουστά με καλή πρόσφυση στην επιφάνεια 

του μαρμάρου

ΕΙΚ. 4 Δυτικιί Ζωφόρος. Λίθος Δ.Z. IV. 
Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις σε μάρμαρο και 
έγχρωμα επιφανειακά στρώματα

89

m
'·



ΕΙΚ. 5 Στιλπνή τομή μαρμάρου με κρούστα με ανακρυσταλλώσεις (Χ25)

ΕΙΚ. 6 Καθαρισμός με επιθέματα, α) πριν από τον καθαρισμό, β) μετά τον καθαρισμό με τάλκη, γ) με
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ΕΙΚ. 7 Καθαρισμός με την μέθοδο της αναστροφής του γύψου σε ανθρακικό ασβέστιο, α) πριν από τον 
καθαρισμό, β) μετά από 52 εφαρμογές, γ) μετά την εφαρμογή επιθέματος, (πολωτικό μικροσκόπιο)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Χρωματομετρικές τιμές αρχιτεκτονικών μελών του Παρθενώνος

L* a* b*

Περιοχές έκπλυσης Δυτικής Ζωφόρου 70,44 2,78 13,3

Λίθοι Νότιας Ζωφόρου Μουσείου Ακροπόλεως 76,50 3,60 15,6

Δυτικοί κίονες Παρθενώνα 68,4 3,20 13

Λίθοι Βόρειας Ζωφόρου Μουσείου Ακροπόλεως 70,32 4 17

AZI και ΔΖΠ Βρετανικού Μουσείου 77,17 1,34 9,80

Νέο μάρμαρο 80,80 1,10 4,90

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Προτεινόμενες συνθήκες καθαρισμού με λέιζερ

Περίπτωση Fuv (J/cm2) Fir (JW)

Χαλαρές επικαθίσεις σε 
μάρμαρο

0,15-0,360 0,60-0,80

Συμπαγής κρούστα σε 
μάρμαρο

0,20-0,40 0,80-1,20

Κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις σε 
μάρμαρο

1,80-2,80

Χαλαρές επικαθίσεις σε 
έγχρωμα επιφανειακά 
στρώματα

0,50-0,80

Συμπαγής κρούστα σε 
έγχρωμα επιφανειακά 
στρώματα

0,50-0,80

Κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις σε 
έγχρωμα επιφανειακά 
στρώματα

0,90-2,50



Π. Πουλή, Β. Ζαφειρόπουλος, Κ. Φωτάκης
Συνδυαστική δράση υπέρυθρης και υπεριώδους 

ακτινοβολίας λέιζερ για τον καθαρισμό γλυπτών πέτρινων 
επιφανειών: δοκιμασυκή εφαρμογή της κωνοτόμου μεθοδολογίας 

στην επιφάνεια των μνημείων κω των γλυπτών της Ακρόπολης

Στα πλαίσια διμερούς ερευνητικού προγράμματος συνεργασίας το Ινστιτούτο Ηλε
κτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τελολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) 
συνεργάστηκε με την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), προ- 
κειμένου να δοκιμασθεί η εφαρμογή της τελολογίας λέιζερ για τον καθαρισμό των δια
φόρων ειδών επικαθίσεων που συναντώνται στη δυτική ζωφόρο του Παρθενώνος. Οι 
απαιτήσεις για τον καθαρισμό του ιδιαίτερου αυτού αντικειμένου είναι εξαιρετικά μεγά
λες, δεδομένης της κατάστασης διατήρησης της επιφάνειάς του, της έκτασης και της μορ
φής των επικαθίσεων και πάνω από όλα της αξίας του γλυπτού αυτού συνόλου.

Στη συνέχεια θα παρουσιασθεί συνοπτική περιγραφή του προβλήματος και ο σκοπός 
της επέμβασης. Θα εξηγηθεί πως με αφετηρία την αξιολόγηση των προηγούμενων δοκι
μαστικών εφαρμογών της τεχνολογίας λέιζερ σε δοκίμια από την Ακρόπολη και με γνώ
μονα την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου, αναζητήθηκαν οι παράμετροι εκείνοι που θα 
έδιναν τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά την εφαρμογή της μεθόδου. Θα ανα
φερθεί η προτεινόμενη μεθοδολογία καθαρισμού και η δοκιμαστική επί τόπου εφαρμογή 
της, αρχικά σε δοκίμια με τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις επικαθίσεων και υπο
στρωμάτων και στη συνέχεια συστηματικά και ολοκληρωμένα σε αρχιτεκτονικά μέλη από 
τη δυτική πλευρά του Παρθενώνος και σε τμήμα του λίθου V της δυτικής ζωφόρου.

Οι διάφορες μορφές επικαθίσεων και υποστρωμάτων
Σύμφωνα με την υπάρχουσα έως σήμερα τεκμηρίωση1 οι επικαθίσεις που συναντώ- 

νται στα γλυπτά και τα μνημεία της Ακρόπολης διακρίνονται σε:
1. χαλαρές επικαθίσεις, οι οποίες αποτελούνται από στρώμα κολλοειδών αιωρούμε- 
νων σωματιδίων άνθρακα, οξειδίων μετάλλων, υπολείμματα ακαύστων υδρογοναν
θράκων, χώματος κ.λπ. που δυσχρωματίζουν τις επιφάνειες του μαρμάρου. Σημειώ
νεται ότι οι χαλαρές επικαθίσεις συναντώνται σε επιφάνειες που δεν ξεπλένονταν από 
το νερό της βροχής.
2. συμπαγής κρούστα με σχετικά καλή πρόσφυση στο μάρμαρο. Ουσιαστικά η κρού
στα αυτή αποτελεί στρώμα επικαθίσεων σημαντικού πάχους. Αναλύσεις περιθλασιμε- 
τρίας ακτινών X (XRD) έχουν εντοπίσει σημαντικά ποσοστά γύψου σε αυτές τις 
κρούστες.
3. μαύρη κρούστα με ανακρυσταλλώσεις (δενδριτική). Πρόκειται για μαύρη κρούστα

1. Σκουλικίδης-Ι Ιαπακωνσταντίνου-Γαλανού-Δογάνη 1994 και ΙΙαπακωνοταντίνου-Φραντζικινάκη- 
Πουλή-Ζαφειρόπουλος 2002, 21-25.



που εμφανίζεται σε επιφάνειες που διαβρέχονται από χο νερό της βροχής και οφείλε
ται σε ανακρυστάλλωση ανθρακικού ασβεστίου, μερική γυψοποίησή του και κατακά-
θιση αιωρούμενων σωματιδίων άνθρακα και άλλων ουσιών.
Στην περίπτωση της ζωφόρου οι παραπάνω μορφές επικαθίσεων εμφανίζονται και 

στην επιφάνεια των «έγχρωμων στρωμάτων»2 3. Αυτά διακρίνονται σε:
1. επιδερμίδα, οξαλικό στρώμα σε πορτοκαλοκάστανο χρώμα
2. επίστρωμα, μεταγενέστερο προστατευτικό ασβέστωμα σε μπεζ χρώμα.

Ο στόχος και το όριο του καθαρισμού
Η ιδανική μέθοδος καθαρισμού που θα υιοθετηθεί για τη δυτική ζωφόρο πρέπει να 

σέβεται την επιφάνεια με όλες τις ιδιαιτερότητές της (κατεργασία, έγχρωμα στρώματα, 
φθορές κ.λπ.) και συγχρόνως πρέπει να παρέχει ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα. 
Στόχος λοιπόν είναι η αφαίρεση των επικαθίσεων που περιγράφηκαν, χωρίς την παρα
μικρή χρωματική, μορφολογική και χημική αλλοίωση της υποκείμενης αυθεντικής επι
φάνειας. Επισημαίνεται ότι μετά τον καθαρισμό θα πρέπει να διατηρείται το στρώμα του 
πρωτογενούς θεπκού ασβεστίου (γύψου), που προκύπτει από τη γυψοποίηση του μαρ
μάρου σε έντονες συνθήκες υγρασίας και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Το στρώμα 
αυτό υπολογίσθηκε ότι κυμαίνεται γύρω στα 50 μηχ\

Ιστορικό παλαιοτέρων δοκιμών και προβλήματα
Η μέθοδος καθαρισμού ανεπιθύμητων επικαθίσεων με λέιζερ εφαρμόσθηκε για 

πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970 στη Βενετία4, ενώ οι πρώτες δοκιμές προκειμένου να 
εξετασθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου για την ιδιαίτερα απαιτητική κατάσταση των 
μνημείων και γλυπτών της Ακρόπολης ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με 
δέσμη υπέρυθρης ακτινοβολίας από σύστημα Nd:YAG τύπου Q-switch5 6. Το σύστημα 
αυτό, που εκπέμπει στενούς παλμούς μεγάλης ενέργειας (διάρκειας 10-30 ns) στα 1064 
nm, χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία παγκοσμίωςλ Το σημαντικότερο πλεονέκτημά 
της ακτινοβολίας αυτής είναι η αυτοπεριοριζόμενη δράση της, η οποία βασίζεται στη 
σημαντική διαφορά του συντελεστή απορρόφησης (στο συγκεκριμένο μήκος κύματος) 
μεταξύ της σκουρόχρωμης επικάθισης και της υποκείμενης ανοιχτόχρωμης επιφάνειας, 
γεγονός που εξασφαλίζει ότι η αυθεντική επιφάνεια της πέτρας παραμένει αναλλοίωτη.

Ωστόσο τα αποτελέσματα δεν ικανοποίησαν, γιατί σε δοκιμές που έγιναν κυρίως σε

2. Kouzeli-Beloyannis-Tolias-Dogani 1989 και Jenkins-Middleron 1988.
3. Παπακωνσταντίνου, Φραντζικινάκη, Πουλή, Ζαφειρόηουλος 2002, 29-32.
4. Asmus-Murphy-Munk 1973.
5. Θ. Σκουλικίδης, A Μωραίτου, Δοκιμές καθαρισμού με λέιζερ στο Παρίσι, έκθεση δακτυλόγραφη, 
Αρχείο ΕΣΜΑαρ. 635/1995 και Θ. Σκουλικίδης, Ε. Παπακωνσταντίνου, Δοκιμές καθαρισμού με λέι
ζερ excimer UV στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής δομής και Λέιζερ στο Ηράκλειο Κρήτης και συμπερά
σματα από το διεθνές συνέδριο στο Ηράκλειο: LACONA Workshop on Lasers in Conservation of 
Artworks, Αθήνα 1995, (έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 662/1995.
6. Cooper 1998 και Zafiropulos 2002.
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δοκίμια με υπόστρωμα μάρμαρο και χαλαρές επικαθίσεις ή/και'συμπαγή κρούστα, παρα
τηρήθηκε ότι η τελική επιφάνεια δίνει την αίσθηση κίτρινης απόχρωσης. Το φαινόμενο 
αυτό απασχόλησε ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα που μελετά την εφαρμογή των 
λέιζερ στη συντήρηση των έργων τέχνης, γνωστή με το όνομα LACONA7, και στα πλαί
σια του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2001 στο 
Παρίσι, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των θεωρητικών μελετών εξήγησής του8 9, ενώ 
η θεωρητική εξήγηση του φαινομένου θα παρουσιασθεί στη συνέχεια της διεθνούς 
αυτής συνάντησης·’.

Αντίστοιχα, δεν ήταν απόλυτα ικανοποιητικές οι δοκιμές με υπεριώδη ακτινοβολία 
αν και δεν παρατηρήθηκε αίσθηση κίτρινης απόχρωσης στην επιφάνεια μετά τον καθαρι
σμό10 11. Στην περίπτωση αυτή η απομάκρυνση της ύλης πραγματοποιείται με διακριτά 
βήματα και σε συγκεκριμένες ποσότητες11. Επειδή η διαφορά μεταξύ του συντελεστή 
απορρόφησης της επικάθισης και του υποστρώματος είναι μικρότερη απ’ ό,τι στην περί
πτωση της υπέρυθρης ακτινοβολίας, η αφαίρεση υλικού επηρεάζεται από την ανομοιο
μορφία της κρούστας. Έτσι, το ακριβές πάχος της επικάθισης, καθώς και οι διακυμάν
σεις που μπορεί αυτό να έχει σε όλη την επιφάνεια, είναι μείζονος σημασίας προκειμένου 
να έχουμε ομοιόμορφο καθαρισμό. Αυτό το μειονέκτημα γίνεται σημαντικό στην περί
πτωση επικαθίσεων με ανομοιόμορφο πάχος, και ειδικά εκείνων που προέρχονται από 
διαδικασίες ανακρυστάλλωσης. Επιπλέον παρατηρήθηκαν προβλήματα αίσθησης γκρι 
απόχρωσης στα έγχρωμα στρώματα.

Η ερευνητική συνεργασία ΙΤΕ/ΙΗΔΛ-ΕΣΜΑ
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα παραπάνω προβλήματα, η ερευνητική ομάδα 

του ΙΤΕ-ΙΗΔΛ πρότεινε τη συνδυαστική δράση των δύο παραπάνω μηχανισμών αφαί
ρεσης ύλης. Αυτό πραγματοποιήθηκε με την ταυτόχρονη χρήση δύο διαφορετικών 
μηκών κύματος (1064 και 355 ητη) σε χρονική και χωρική επικάλυψη των παλμοσειρών 
τους και με μεταβαλλόμενη αναλογία πυκνοτήτων ενέργειας.

Τα πρώτα αποτελέσματα σε δοκίμια στο εργαστήριο ήταν πολύ ενθαρρυντικά και έτσι 
αποφασίστηκε η ερευνητική συνεργασία ΙΤΕ-ΕΣΜΑ, προκειμένου να αξιολογηθεί η 
βελτιστοποιημένη αυτή τεχνική σε όλο το εύρος των επικαθίσεων και υποστρωμάτων

7. Lasers in the CONservation of Artworks.
8. V. Zafiropulos, C. Balas, A. Manousaki, G. Marakis, P. Maravelaki-Kalaitzaki, K. Melesanaki, P. 
Pouli, T. Stratoudaki, S. Klein, J. Hildenhagen, K. Dickmann, B.S. Luk’yanchuk, C. Mujat, A. Doga
nti, Yellowing effect and discoloration of pigments: experimental and theoretical studies, Journal of Cul
tural Heritage, 2003 (υπό έκδοση) και V. Vergès-Belmin, C. Dignard, Laser yellowing: myth or real
ity?, Journal of Cultural Heritage, 2003 (υπό έκδοση).
9. Βλ παρακάτω σσ. 529-535.
10. II. Μαραβελάκη-Καλαϊιζάκη, «Καθαρισμός μαύρων επικαλύψεων Πεντελικού μαρμάρου με την 
ακτινοβολία λέιζερ», μελέτη δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 721/1997.
11. G. Marakis, P. Pouli, V. Zafiropulos, P. Maravelaki-Kalaitzaki, Comparative study on the applica
tion of the 1st and 3rd harmonic of a Nd: YAG laser system to clean black encrustation on marble, Jour
nal of Cultural Heritage, 2003, (υπό έκδοση).
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που συναντώνται στην Ακρόπολη. Ένα εργαστηριακό σύστημα λέιζερ τροποποιήθηκε 
από το ΙΤΕ/ΙΗΔΛ, έτσι ώστε να δοκιμασθεί η τελική καθαρισμού με συνδυασμό των 
δύο ακτινοβολιών επί τόπου στις επιφάνειες των μνημείων και γλυπτών της Ακρόπολης. 
Με τη μεταφορά και λειτουργία του συστήματος στην Ακρόπολη δόθηκε η δυνατότητα 
δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες καθώς και η άμεση χρωματική σύγκριση του αποτε
λέσματος με τα μνημεία και τα γλυπτά της Ακρόπολης.

Η θετική αξιολόγηση των προκαταρκτικών δοκιμών στα διάφορα δοκίμια οδήγησε 
σε πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου σε αρχιτεκτονικά μέλη του Παρθενώνα με κατά
σταση διατήρησης όμοια με αυτή της Δυτικής Ζωφόρου. Έτσι έγιναν δοκιμές12 στο 
δυτικό κιονόκρανο ΟΚΚ4 του οπισθονάου, στο γείσο 14001/β της βόρειας πλευράς 
(εικ. 2) και στον θράνο Δ.Θ.Σ.5 της δυτικής πλευράς. Ο ολοκληρωμένος καθαρισμός 
υπήρξε επιτυχής και έτσι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του ΥΠΠΟ έδωσε την 
άδεια για την εφαρμογή της μεθόδου στους λίθους της δυτικής ζωφόρου.

Το σύστημα λέιζερ που χρησιμοποιήθηκε στην Ακρόπολη
Το σύστημα λέιζερ που τροποποιήθηκε και δοκιμάστηκε με επιτυχία στην Ακρόπολη 

είναι ουσιαστικά ένα σύστημα Nd:YAG, το οποίο εκπέμπει εκτός από τη θεμελιώδη ακτι
νοβολία (στα 1064 nm) και στη δεύτερη και τρίτη αρμονική συχνότητα (στα 532 και 355 
nm αντίστοιχα), και το οποίο έχει διαμορφωθεί έτσι, ώστε να αλληλεπικαλύπτονται 
χωρικά η υπέρυθρη και η υπεριώδης ακτινοβολία. Η δυνατότητα διαμόρφωσης του 
λόγου της υπεριώδους προς την υπέρυθρη ακτινοβολία γίνεται με την παρεμβολή ειδι
κών οπτικών.

Η μεθοδολογία των δοκιμών
Για τη ρύθμιση των παραμέτρων του λέιζερ, προκειμένου να καθορισθούν οι ιδανι

κότερες συνθήκες καθαρισμού, χρησιμοποιήθηκαν τα νεότερα συμπληρώματα των 
λίθων της δυτικής ζωφόρου. Σε αυτά πραγματοποιήθηκε σειρά δοκιμών με τις δύο ακτι
νοβολίες, τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό, σε διάφορες μεταξύ τους αναλογίες 
(εικ. 1 ). Με αφετηρία τις τιμές της πυκνότητας ενέργειας για το κατώφλι αποδόμησης σε 
περιπτώσεις λεπτής συμπαγούς κρούστας, που ορίσθηκαν σε προηγούμενη μελέτη 
(FIR=0,8 J/cnr και FUV=0,4 J/cm2), έγιναν δοκιμές του συνδυασμού των δύο ακτινο
βολιών σε διάφορες μεταξύ τους αναλογίες (FUV/FIRM/2, 1/3, 1/4 κ.λπ.) και με μετα
βαλλόμενο αριθμό παλμών13.

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα αυτά είναι φανερό, ότι με τον συνδυασμό των δύο 
μηκών κύματος μπορεί να επιτευχθεί η απομάκρυνση της κρούστας σε επιθυμητά επί
πεδα χωρίς δυσχρωματισμούς και με απολύτως ελεγχόμενο τρόπο. Οι δοκιμές αυτές

12. Π. Πουλή, Β. Ζαφειρόπουλος, Δοκιμαστική εφαρμογή τεχνολογίας λέιζερ για τον καθαρισμό της 
επιφάνειας των μνημείων και των γλυπτών της Ακρόπολης-φάση Β', έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο 
ΕΣΜΑαρ. 1060/2002.
13. Ό.π. σημ. 17, πίνακες 5 και 9.
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εξετάσθηκαν αναλυτικά, με παρατήρηση στο μικροσκόπιο, ώστε να αξιολογηθεί η κατά
σταση της καθαρισμένης επιφάνειας και η έκταση του καθαρισμού, και με χρωματομε- 
τρικές μετρήσεις, ώστε να εκτιμηθεί το χρωματικό αποτέλεσμα1’. Από τη συνδυαστική 
μελέτη των αναλύσεων αυτών με τις μακροσκοπικές παρατηρήσεις καθορίσθηκαν οι 
παράμετροι, που οδηγούν στο πιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα για την κάθε επικάθιση.

Τα αποτελέσματα
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της βελτιστοποιημένης 

αυτής μεθοδολογίας καθαρισμού ανά είδος επικάθισης και υποστρώματος:
1. Στην περίπτωση των χαλαρών επικαθίσεων σε μάρμαρο (εικ. 2, περιοχή Λ1 ), η συν
δυαστική δράση των δύο μηκών κύματος μαζί, σε χαμηλές σχετικά πυκνότητες ενέρ
γειας (FIR=0,6-0,8 J/cm’ και FUV=0,15-0,3 J/cm2) και μέτριο αριθμό παλμών (10- 
50), δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα χωρίς να αφήνει αίσθηση κίτρινης απόχρωσης.
2. Ανάλογη είναι και η περίπτωση της συμπαγούς κρούστας με καλή πρόσφυση σε 
μάρμαρο (εικ. 2, περιοχή Λ2). Ο συνδυασμός των δόο μηκών κύματος μαζί σε λίγο 
εντονότερες συνθήκες, FIR=0,8-1,2 J/cm2 και FUV=0,2-0,4 J/cm2, και αριθμό παλ
μών που κυμαίνεται από 10 έως 50, απομακρύνει αυτού του είδους τις επικαθίσεις, 
χωρίς χρωματικές ή μορφολογικές αλλοιώσεις στο υπόστρωμα.
3. FI υπέρυθρη ακτινοβολία είναι η πιο κατάλληλη για τις κρούστες με ανακρυσταλ- 
λώσεις σε υπόστρωμα μάρμαρο (εικ. 2, περιοχή A3). Αποδείχθηκε ότι αυτές οι κρού
στες είναι δυνατόν να απομακρυνθούν με πυκνότητες ενέργειας μεγαλύτερες από 1,8 
J/cm2. Αντίθετα ο συνδυασμός των δύο μηκών κύματος δεν έχει το ίδιο ικανοποιη
τικό αποτέλεσμα Παρατηρήθηκε ότι, όταν στη μικτή δέσμη η πυκνότητα ενέργειας 
στο υπεριώδες ξεπεράσει τα 0,4 J/cm2 (όπου οριοθετείται το κατώφλι αποδόμησης 
της συμπαγούς κρούστας), το αποτέλεσμα παύει να είναι ομοιογενές και δεν θεωρεί
ται ικανοποιητικό. Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η 
εφαρμογή λεπτού στρώματος νερού αποδείχθηκε ότι ενισχύει και διευκολύνει τη 
διαδικασία αφαίρεσης.
4. Τόσο η υπεριώδης ακτινοβολία (FUV=0,2 J/cm2) όσο και η μίξη υπέρυθρης και 
υπεριώδους ακτινοβολίας (FIR=0,5 J/cm2 και FUV=0,1 J/cm2) φαίνεται να αφήνει 
αίσθηση γκρι απόχρωσης στα έγχρωμα στρώματα, χωρίς να απομακρύνει τις επικαθί- 
σεις. Όπως φαίνεται από τις δοκιμαστικές εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν στην 
παραστάδα 512 του Ερεχθείου14 15, και τον θράνο Δ.Θ.Σ.5 του Παρθενώνα (εικ. 3), η 
δράση της υπέρυθρης μόνον ακτινοβολίας αφαιρεί τις ανεπιθύμητες επικαθίσεις ανα- 
δεικνύόντας ταυτόχρονα το χρώμα των υποκείμενων στρωμάτων.
5. Για τις χαλαρές επικαθίσεις και τη συμπαγή κρούστα σε έγχρωμα στρώματα τα 
καλύτερα αποτελέσματα προέκυψαν σε σχετικά χαμηλές πυκνότητες ενέργειας 
(FIR=0,4-0,9 J/cm2) (εικ. 4, περιοχές A και Β αντίστοιχα). Ο αριθμός των παλμών

14. Ό.π. σημ. 17, 76, πιν. 10-11 και αντίστοιχη φωτογραφική τεκμηρίωση.
15. Ό.π. σημ. 17, 62.



κυμαίνεται από 2 έως 10, ενώ δεν παρατηρούνται φαινόμενα δυσχρωματισμού ή 
αλλοίωσης των υποκείμενων στρωμάτων.
6. Η περίπτωση της κρούστας με ανακρυσταλλώσεις σε έγχρωμα στρώματα (εικ. 4, 
περιοχή Γ) είναι η πιο δύσκολη των περιπτώσεων, κυρίως γιατί αυτές οι κρούστες 
απαιτούν σχετικά υψηλές πυκνότητες ενέργειας FIR=0,9-2,5 J/cm2, ενώ δεν είναι 
υπολογισμένες εργαστηριακά οι ενέργειες κατωφλιού των έγχρωμων στρωμάτων. 
Έτσι ο καθαρισμός σε τέτοιες υψηλές πυκνότητες ενέργειας πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεχτικός, εφόσον μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση ή απομάκρυνση των υποκεί
μενων έγχρωμων στρωμάτων. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η ενδιάμεση κατά
σταση, όπου η κρούστα έχει αποχρωματισθεί αλλά δεν έχει αφαιρεθεί, μπορεί να 
θεωρηθεί ικανοποιητική λύση.
Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι για κάθε περίπτωση κρούστας και 

υποστρώματος είναι δυνατή η επιλογή των καταλληλότερων παραμέτρων (λόγος υπε
ριώδους προς υπέρυθρη ακτινοβολία, εφαρμοζόμενες πυκνότητες ενέργειας και αριθ
μός παλμών), προκειμένου να επιτευχθεί ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εφαρμογή στον Λίθο V της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνος
Η εφαρμογή της μεθοδολογίας καθαρισμού με συνδυασμό δύο μηκών κύματος στη 

δυτική ζωφόρο του Παρθενώνος ξεκίνησε από τον λίθο V και συγκεκριμένα από το 
κεφάλι του αριστερού αλόγου (εικ. 4), όπου διακρίνονται όλες οι περιπτώσεις επικαθί- 
σεων ανά υπόστρωμα.

Στην εικόνα 4 διακρίνονται περιοχές επιδερμίδας και επιστρώματος με χαλαρές επικα- 
θίσεις, όπου έχει εφαρμοσθεί υπέρυθρη ακτινοβολία με πυκνότητα ενέργειας 0,6-0,7 
J/cm2. Συγκρίνοντας με τις περιοχές αναφοράς είναι φανερό ότι ο καθαρισμός είναι ικα
νοποιητικός και ότι τα έγχρωμα στρώματα παραμένουν αναλλοίωτα, ενώ ταυτόχρονα 
αναδεικνύεται το χρώμα τους. Αντίστοιχα πολύ καλός είναι και ο καθαρισμός της συμπα
γούς κρούστας με μεγάλο πάχος σε μάρμαρο. Ο συνδυασμός υπέρυθρης ακτινοβολίας 
στα 0,8-1 J/cm2 και υπεριώδους στα 0,25-0,35 J/cm2 αφαιρεί ομοιόμορφα τις επικαθίσεις 
αυτές χωρίς να αφήνει την αίσθηση κίτρινης απόχρωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου
σιάζει το ρύγχος του αλόγου (εικ. 5), όπου παρατηρούνται κρούστες με ανακρυσταλλώ- 
σεις σε μάρμαρο, οι οποίες αφαιρέθηκαν ικανοποιητικά με υπέρυθρη ακτινοβολία στα 1,2 
J/cm2. Στην περίπτωση της συμπαγούς κρούστας και της δενδριτικής κρούστας με ανα- 
κρυσταλλώσεις σε επιδερμίδα (εικ. 5) η υπέρυθρη ακτινοβολία αφαίρεσε ομοιόμορφα τις 
ανεπιθύμητες επικαθίσεις αναδεικνύόντας ταυτόχρονα το χρώμα της υποκείμενης επιδερ
μίδας.

Συμπεράσματα
Τα παραπάνω αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η βελτιστοποιημένη 

μεθοδολογία καθαρισμού επικαθίσεων με λέιζερ, που βασίζεται στον συνδυασμό υπέρυ
θρης και υπεριώδους ακτινοβολίας, αποτελεί ένα πολύ ευέλικτο, ασφαλές, εύκολα ρυθ- 
μιζόμενο και αποτελεσματικό εργαλείο, το οποίο δύναται να αφαιρέσει τα ανεπιθύμητα
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στρώματα χωρίς να αλλοιώνει χρωματικά, μορφολογικά και χημικά τις υποκείμενες 
αυθεντικές επιφάνειες, αναδεικνύόντας έτσι την ιδιαιτερότητα και την αισθητική αξία του 
γλυπτού αυτού συνόλου.
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Ε1Κ. 1 Τμήμα από το γωνιακό συμπλήρωμα του λίθου ΔΖ XI, όπου πραγματοποιήθηκε σειρά δοκιμών 
με τις δύο ακτινοβολίες, τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό, σε διάφορες μεταξύ τους αναλογίες

Ε1Κ. 2 Τμήμα του γείσου 14001/β της βόρειας πλευράς του Παρθενώνος πριν (αριστερά) και μετά (δε
ξιά) τον καθαρισμό με λέιζερ. Οι χαλαρές επικαθίσεις αιθάλης (περιοχή Λ1) και η συμπαγής κρούστα 
με καλή πρόσφυση στο μάρμαρο (περιοχή Λ2) απομακρύνονται ικανοποιητικά με τη συνδυασμένη 
δράση υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας σε αναλογία FUV/FIR= 1/4, ενώ η δενδριτική κρού
στα με ανακρυσταλλώσεις (περιοχή Λ3) αφαιρείται ομοιόμορφα με δράση της υπέρυθρης μόνο ακτι
νοβολίας, σε σχετικά υψηλές πυκνότητες ενέργειας
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Ε1Κ. 3 Λεπτομέρεια από τον θρόνο ΔΘΣ5 της δυτικής πλευράς του Παρθενώνος, όπου απεικονίζο
νται δοκιμές καθαρισμού λεπτού στρώματος αιθάλης από την επιφάνεια έγχρωμων στρωμάτων. Η 
συνδυασμένη δράση υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας (δεξιά) αφήνει μια αίσθηση γκρι από
χρωσης, ενώ η υπέρυθρη ακτινοβολία (αριστερά πάνω) αφαιρεί την αιθάλη ικανοποιητικά, χωρίς ανε
πιθύμητο δυσχρωματισμό

ΕΙΚ. 4 Τμήμα του λίθου V της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνος πριν (αριστερά) και μετά (δεξιά) 
τον καθαρισμό του με συνδυασμό υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας λέιζερ
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EI K. 5 Λεπτομέρειες από την εικόνα 4, δενδριτικές επικαθίσεις στη χαίτη και 
το ρόγχος του αριστερού αλόγου του λίθου Δ Z V, πριν (αριστερά) και 

μετά (δεξιά) τον καθαρισμό με λέιζερ
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Χρ. Βλασσοπούλου
Η συντήρηση της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνος, 

1999-2002: αρχαιολογική θεώρηση

Το τμήμα της ζωφόρου που κοσμούαε τη δεύτερη σε σπουδαιότητα πλευρά του 
Παρθενώνα απεικονίζει κατά γενική παραδοχή σκηνές από την προετοιμασία, παρουσία 
αξιωματούχων και βοηθών, και το ξεκίνημα των ιππέων για την παναθηναϊκή πομπή, 
πριν από την κανονική παράταξη που αναπτύσσεται στις μακρές πλευρές του ναού. 
Όπως στην ανατολική πλευρά, ιδιομορφία αποτελεί κι εδώ η λάξευση αυτοτελών συν
θέσεων με επίκεντρο τη σύνθεση του ιπποδαμαστή, που η έρευνα έχει αποδώσει στον 
ίδιο τον Φειδία.

Η απομάκρυνση της δυτικής ζωφόρου από το μνημείο το 1992-93, ήταν η σοβαρό
τερη επέμβαση στην περιοχή αυτή του ναού που κατά το μεγαλύτερο μέρος ήταν αδια- 
τάρακτη. Μετά την αποξήλωση οι δεκατέσσερις λίθοι μεταφέρθηκαν και στεγάστηκαν σε 
εργαστήριο που οργανώθηκε σε μέρος της έκθεσης του Μουσείου Ακροπόλεως. Προη- 
γήθηκαν η μελέτη συντήρησης του 1994 και η τελική πρόταση επέμβασης που εγκρίθηκε 
τον Νοέμβριο του 1999' τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους άρχισε το έργο που επιτελεί 
ομάδα συντηρητών του Τομέα Συντήρησης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
Υποεπιτροπής, της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως και με τη συνεχή 
παρακολούθηση και συνεργασία της Α' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαι
οτήτων. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους λίθους της δυτικής πλευ
ράς (III-XVI) μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

1. Εργασίες δομικής αποκατάστασης με συγκόλληση των θραυσμάτων που είχαν 
διαρραγεί επάνω στο κτήριο και αποχωρίστηκαν στην αποξήλωση, και άλλων τμημά
των, που συγκρατούνταν με καρφίδες και συγκολλητικά υλικά. Στις συγκολλήσεις ιδι
αίτερο βάρος δόθηκε στην επιτυχή συναρμογή των επιφανειών του αναγλύφου, όσο 
και των άλλων πλευρών με κατάλληλη προετοιμασία των επιφανειών θραύσης, λόγω 
των παραμορφώσεων του μαρμάρου1. Σε επτά από τα μέλη αφαιρέθηκαν τα μαρμά
ρινα συμπληρώματα των κατεστραμμένων γωνιών και οι μεταλλικοί τους σύνδεσμοι. 
Σε όλους τους λίθους αφαιρέθηκαν οι οξειδωμένοι αρχαίοι σύνδεσμοι και γόμφοι.
2. Εργασίες εξυγίανσης των μελών και του γλυπτού διακόσμου των από κονιάματα 
σφράγισης, συμπλήρωσης ή πλαστικής αποκατάστασης και μεταλλικά στοιχεία των 
παλαιότερων επεμβάσεων, και άλλους παράγοντες φθοράς. Η εργασία είναι εξαιρε
τικά χρονοβόρα και επίπονη, καθώς δεν είναι πάντοτε εύκολο να διακριθούν οι 
περιοχές αυτές. Στον ακριβέστερο προσδιορισμό τους συντέλεσε η αντιπαραβολή με

1. Σύμφωνα με την αρχή που ακολουθείται στις συγκολλήσεις στο έργο της αναστύλωσης, βλ. Ζάμπας 
1989, 156, παρ. 2.2.
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σειρά εκμαγείων του πρώτου τετάρτου του 20ού αιώνα, όπου υπάρχουν τα κενά 
χωρίς τις νεώτερες σφραγίσεις2. Γία αισθητικούς λόγους δεν αφαιρέθηκαν οι καλά 
διατηρημένες συμπληρώσεις σε περιοχές, που δεν έχουν άμεση ανάγκη συντήρησης. 
Κατά περίπτωση αφαιρέθηκαν και πολλές σύγχρονες ορειχάλκινες καρφίδες, τοπο
θετημένες προληπτικά για την ενίσχυση επισφαλών τμημάτων. Η εργασία ολοκλη
ρώθηκε με τελική στερέωση και πλήρωση των εσωτερικών κενών με ενέματα. Οι 
παραπάνω κατηγορίες εργασιών είναι αλληλένδετες στην πορεία της συντήρησης. Ας 
σημειωθεί ότι δεν έγιναν συμπληρώσεις στη γλυπτή επιφάνεια. Στο επόμενο στάδιο 
του έργου θα αφαιρεθούν όλα τα βλαπτικά υλικά και θα γίνει σφράγιση των ασυνε
χειών, χωρίς πλαστικές αποκαταστάσεις σε λεπτομέρειες του αναγλύφου.
3. Δοκιμές καθαρισμού των επικαθίσεων αιθάλης και της μαύρης κρούστας με συν
δυασμό μεθόδων σε σύγχρονα συμπληρώματα, σε γλυπτά της αποθήκης, σε αρχιτε
κτονικά μέλη κατά χώραν ή αποξηλωμένα από τα μνημεία της Ακρόπολης και σε επι
λεγμένα σημεία πέντε λίθων της δυτικής ζωφόρου (IV, V, VI, XII, XIII, XV). Ο 
καθαρισμός με τη μέθοδο των λέιζερ άρχισε στον λίθο V σύμφωνα με την εγκεκρι
μένη μελέτη3 4. Στο στάδιο αυτό θα αποκαλυφθούν καλύτερα οι περιοχές με κονιάματα 
που υπολείπονται να συντηρηθούν.
Οι παλαιότερες επεμβάσεις στη δυτική ζωφόρο έχουν ερευνηθεί διεξοδικά από τους 

ειδικούς μελετητές και χρονολογούνται σε έξι διαφορετικές περιόδους, από το 1872 έως 
το 1974“. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εργασιών, έπειτα από έρευνα στο παλαιό 
αρχείο του Μουσείου Ακροπόλεως, ήλθαν στο φως άγνωστα στοιχεία που εμπλουτί
ζουν τη γνώση μας για την επέμβαση του 1960. Σε φάκελο με τίτλο «Συμπληρώσεις και 
επιδιορθώσεις που έγιναν στη Δυτική (κατά χώραν) Ζωφόρο του Παρθενώνος από 
τους γλύπτες του Συνεργείου του Μουσείου Ακροπόλεως το 1960 με την επίβλεψη του 
Γιάννη Μηλιάδη» περιλαμβάνονται σχέδια επεμβάσεων στη ζωφόρο. Είναι δύο γραμ
μικά σχέδια με μολύβι, ένα σε κλίμακα 1:50 (εικ. 1), με τη σειρά των λίθων της δυτικής 
ζωφόρου και ένα λεπτομερέστερο σε κλίμακα 1:20 (εικ. 2), όπου δηλώνονται επίσης ο 
θράνος και τα επιστύλια με τα υποθέματα του 1872. Ακόμη βρέθηκε σειρά δέκα σχεδίων 
σε κλίμακα 1:5, του γλυπτού διακόσμου εννέα λίθων (VIII-XV1 και της νότιας όψης του 
XVI) (εικ. 3-11). Οι εργασίες δηλώνονται με χρώματα και εξηγούνται με σχόλια αφαίρε- 
σις ή αλλαγή παλαιός κόλλας, αποκόλλησις, ουγκόλλησις, καβίλλιες, σβανάδες. Ανακρί
βειες, όπως η αντίστροφη από την καθιερωμένη αρίθμηση των λίθων και η συνοπτική 
απόδοση των επεμβάσεων, δεν αναιρούν τη σημασία των σχεδίων που διακρίνονται και

2. Γ ία τη σειρά εκμαγείων και καλουπιών που φυλάσσονται στη Συλλογή του Κέντρου Μελετών 
Ακροπόλεως, βλ. Α. Μάντης, Προκαταρκτική έκθεση σχετικά με την κατασκευή αντιγράφων της δυ
τικής ζωφόρου του Παρθενώνα, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 575.
3. Παπακωνσταντίνου-Φραντζικινάκη-Ι Ιουλή-Ζαφειρόπουλος 2002.
4. Το 1872 από τον τεχνίτη Ν. Martinelli επί εφορείας Π. Ευστρατιάδη, το 1898-1902, επί εφορείας 
Π.Καββαδία, και 1935-36 από τον Ν. Μπαλάνο, το 1948 και 1958-60 από τον γλύπτη Δ. Δημητριά- 
δη επί εφορείας Γ. Μηλιάδη και το 1970-74 από τον γλύπτη Π. Μουλλό επί εφορείας Γ. Δοντά, βλ. 
Μαλλούχου-Tufano 1994 και Μαλλούχσυ-Tufano 1998, 76 κ.ε., 91 κ.ε., 205 κ.ε.
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για την αξιόλογη ποιότητα του ελεύθερου σχεδίου. Παρότι είναι ανυπόγραφα, είναι 
βέβαιο ότι έγιναν από τον γλύπτη Δημήτριο Γ. Δημητριάδη. Ο γραφικός του χαρακτή
ρας αναγνωρίστηκε με τη βοήθεια της τρισέλιδης χειρόγραφης έκθεσης, που υπέβαλε το 
1968 για το σύνολο των εργασιών που πραγματοποίησε στη δυτική ζωφόρο από το 
1948 και αναφέρεται εις την προ δεκαετίας γινομένην εργασίαν συντηρήσεως υπό 
συνεργείου της επανεκθέσεως του οποίου οργανωτής υπήρξα, εντολή του τότε Διευθυ- 
ντού κ. I. Μηλύάδιΐ. Τα σχέδια αυτά ήταν χρήσιμα στην έρευνα εσωτερικών επεμβά
σεων και επιπρόσθετα συμπληρώνουν ένα κενό στην ιστορία των επεμβάσεων στο μνη
μείο, μαζί με τη φωτογράφηση από τους φωτογράφους Σπ. Μελετζή και Ν. Τομπάζη, 
πριν και μετά την επέμβαση αντίστοιχα. Αποτελούν άλλωστε πολύτιμη μαρτυρία για την 
προτεραιότητα που είχε δώσει ο Μηλιάδης σας εργασίες συντήρησης της ζωφόρου, 
παράλληλα με τις επανεκθετικές εργασίες του Μουσείου. Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηρι
στικά σε αναφορά του το 1961 : Είναι αληθές ότι εγένοντο αρκεταί αναστηλωτικαί εργα- 
σίαι, περισσότερον ή ολαγώτερον επιτυχείς. Αλλά είναι πολύ ολυγώτεραι αι εργασίαι 
συντηρήσεως και διασώσεως, αι οποίαι πρέπει να διακρίνονται από τας πρώτας, με τας 
οποίας δεν ταυτίζονται ακριβώς. Ειργάσθημεν μάλλον δια την επίτευζιν εντυπωσιακών 
αποτελεσμάτων, όχι αναξίων λόγου βεβαίως, αλλά έχομεν παραμελιίσει τας συντηρητι- 
κάς εργασίας, αι οποίαι σώζουν χωρίς να εντυπωσιάζουν.

Στη συνέχεια θα αναφερθώ σε σημαντικές εργασίες της πρόσφατης επέμβασης και σε 
παρατηρήσεις που έγιναν κατά την παρακολούθησή τους, αρχίζοντας από τους λίθους 
III και IV. Υπενθυμίζω ότι και οι δύο είχαν μετακινηθεί από τον Ν. Μπαλάνο στην αντι
κατάσταση των επιστυλίων -κατά την αναδιάταξή τους οι λίθοι I και II που είχε αφαιρέ- 
σει ο Έλγιν αντικαταστάθηκαν από ακόσμητες λιθοπλίνθους— ενώ η επιφάνειά τους είχε 
δεχθεί νεώτερες στερεωτικές επεμβάσεις. Στον λίθο III με σκηνή προετοιμασίας του 
ιππέα, παρουσία του αθλοθέτη και ενός νεαρού βοηθού, συγκολλήθηκε η γωνία με τα 
πόδια του τελευταίου (μορφή 6), με αποτέλεσμα να αποκατασταθούν η αναγλυφική 
συνέχεια και η δομική πληρότητα του μέλους. Επίσης αφαιρέθηκαν οι σαθρότερες από 
τις νεώτερες συμπληρώσεις του αναγλύφου και οι σφραγίσεις του πεδίου. Στον λίθο IV, 
με τη σύνθεση δύο εφίππων, εξυγιάνθηκε ο αριστερός βραχίονας και πήχυς του πρώτου 
ιππέα με τον ανατομικό θώρακα (μορφή 7). Το τμήμα αυτό είχε συντηρηθεί το 1971 και 
σε παλαιότερη επέμβαση, δηλαδή το 1948 ή το 1935-36, η οποία ταυτίστηκε από τις 
συντηρήτριες με συγκριτική μελέτη φωτογραφιών, (η επέμβαση ήταν γνωστή μόνο 
βιβλιογραφικά)5 6. Ο λίθος VIII, με τη δυναμική μορφή του ιππάρχου που χαλιναγωγεί 
το ατίθασο άλογο, συντηρήθηκε στο κάτω τμήμα του, όπου η επιφάνεια παρουσιάζει 
έντονη διάβρωση των γεωλογικών στρώσεων. Στο αριστερό άκρο, δίπλα στο γωνιακό 
συμπλήρωμα, αφαιρέθηκε η πρόσθετη συμπλήρωση από λατύπη, κονίαμα και καρφίδες

5. Μαλλούχου-Tufano 1994, 19, σημ. 32, 22.
6. Χρήση χρωστικής ύλης (οξείδιο του σιδήρου) για συγκόλληση και σφράγιση που δεν πιστοποιεί
ται αλλού, Μαλλούχου-Tufano 1994, 3, 18, σημ. 24, 26, Μαλλούχου-Tufano 1998, 208, σημ. 597 
και Γαλανού-Δογάνη 1994, 128-129.
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που κάλυπτε την επιφάνεια θραύσης. Εξυγιάνθηκαν το φόντο και η περιοχή του ανα
γλύφου με τα σκέλη και την ουρά του αλόγου, καθώς και τα άκρα πόδια του ιππέα που 
πατάει επάνω σε βραχώδη εξοχή του εδάφους. Η εργασία ολοκληρώθηκε με στερέωση 
των αποφλοιώσεων και των κενών που αποκάλυψε ο καθαρισμός του κονιάματος. Δεν 
αφαιρέθηκαν οι πλαστικές αποκαταστάσεις στο μάτι και σε άλλα τμήματα του αναγλύ
φου, η κατάσταση διατήρησης των οποίων δεν θεωρείται προς το παρόν βλαπτική, για 
να μη δημιουργηθεί αισθητικό πρόβλημα. Η συντήρηση του λίθου XI εστιάστηκε στο 
αριστερό τμήμα του φόντου και στο κεντρικό μέρος των μορφών (20 και 21), όπου έγι
ναν εργασίες εξυγίανσης και στερέωσης. Επίσης, αφαιρέθηκε και εξετάστηκε το θραύ
σμα πλάκας, γνωστό από την αποξήλωση, αρχαίο συμπλήρωμα της ακμής της άνω αρι
στερής γωνίας. Είναι λειασμένο, αδρά δουλεμένο στην πλευρά που στερεωνόταν με 
μολυβδοχόηση, φέρει κόκκινο χρώμα και οπή ενήλωσης και ανήκει σε ορθογώνια 
πλάκα εφαρμογής, που χρησίμευε για τον έλεγχο της οριζοντιότητας των εδρών αρχιτε
κτονικών μελών, σύμφωνα με τη μελέτη του αρχιτέκτονα Μ. Κορρέ7. Η προσθήκη έγινε 
κατά την αρχική τοποθέτηση του λίθου, όπως υποδηλώνει η θέση του θραύσματος κάτω 
από τον θρόνο, σε περιοχή που δεν είχε θιγεί έως την αποξήλωση8. Άλλα δείγματα επι
σκευών δεν εντοπίζονται στη δυτική ζωφόρο, όπως είναι οι από κατασκευής προσθήκες 
σε μέλη του οπισθονάου ή οι συμπληρώσεις σε αρχιτεκτονικά μέλη του ναού που ανά
γονται στη ύστατη αρχαιότητα. Ενδείξεις μιας νεώτερης συμπλήρωσης, όμοιου τύπου με 
τις τελευταίες επισκευές στο μνημείο, αποτελούν οι οπές συνδέσμων και τα υπολείμματα 
λείας στρώσης κονιάματος στην επιφάνεια θραύσης του λίθου XX της νότιας ζωφόρου, 
που διαπιστώθηκαν κατά τη συντήρησή του στο εργαστήριο γλυπτών9. Οι τέσσερις 
νοτιότεροι και πλέον εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες λίθοι της ζωφόρου εμφανί
ζουν ρήγματα, λόγω της οξείδωσης των αρχαίων συνδετηρίων, και επιφανειακή φθορά, 
ίσως και υπό την επίδραση της πυρκαγιάς του 3ου αιώνα μ.Χ., που έπληξε τον δυτικό 
τοίχο του οπισθονάου10. Μια ιδιαίτερα δύσκολη εργασία έγινε στον λίθο XIII, που έχει 
υποστεί μεγάλη φθορά εξαιτίας της διάβρωσης των γεωλογικών στρώσεων κατά τον ορι
ζόντιο άξονά του. Άξια προσοχής είναι η πρωτότυπη σύνθεση του ιππέα που συγκρατεί 
το άλογο στρέφοντας τα νώτα στον θεατή. Όπως πρώτος επεσήμανε ο C. Robert το 
1874, υπήρξε το πρότυπο του ζωγράφου της ερυθρόμορφης πελίκης από τη Νόλα στο 
Βερολίνο με το ίδιο θέμα, χαρακτηριστικό δείγμα της επιρροής της δυτικής ζωφόρου 
στη σύγχρονη αγγειογραφία. Στο εικονογραφικό μοτίβο αναγνωρίζεται η έκφραση 
ύποβιβάζεσθαι τόν ίππον (Ξενοφών, Περί ιππικής 6, 16), δηλ. ο χειρισμός του αλόγου 
για να χαμηλώσει, ώστε ο ιππέας να ανέβει εύκολα11. Το κάτω μέρος του αναγλύφου είχε 
δεχθεί τρεις διαδοχικές επεμβάσεις1', ενώ η τελευταία συγκόλληση του I960 είχε αστο

7. Korres 2002, 384-386, Kat. Nr. 255b.
8. Κουφόπουλος 1994, 60-61.
9. Σύμφωνα με υπόδειξη του Μ. Κορρέ, βλ. Κορρέ-Μπούρα 1983,136-137, Ζάμπας 1994, 22-23, 
σημ. 48, Brommer 1977, πιν. 137, 2. Η συντήρηση του λίθου ΝΧΧ έγινε από τους συντηρητές Κων. 
Βασιλειάδη και Ελ Μανιαδάκη το 2001.
10. Ζάμπας 1994, 19,22 κ.ε., Κορρές 1994, 31 κ.ε., 35 κ.ε., Κουφόπουλος 1994, 84-86.
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χήσει. Με τη βοήθεια του σχεδίου του γλύπτη Δημητριάδη εντοπίστηκαν οι αφανείς 
σύνδεσμοι της συγκόλλησης και με συντονισμένη προσπάθεια του συνεργείου το θραύ
σμα αποκολλήθηκε και, μετά από συντήρηση, αποκαταστάθηκε στην ορθή του θέση. 
Στον λίθο XIV με τους δύο ιππείς (μορφές 26-27), που αναχαιτίζουν το αφηνιασμένο 
άλογο, συντηρήθηκαν πολυάριθμα θραύσματα στο πεδίο και το ανάγλυφο και συγκολ
λήθηκε το γωνιαίο θραύσμα με το πόδι της μορφής 2613. Ο λίθος XV ανασυγκροτήθηκε 
από επτά μεγάλα και άλλα μικρότερα θραύσματα στο πίσω και το δεξιό τμήμα του, όπου 
αφαιρέθηκε και η συμπλήρωση του βράχου, κάτω από το αριστερό πόδι του ιππέα 29. Ο 
ΝΔ λίθος XVI, με την παράσταση του αθλοθέτη που φορά το ιμάτιό του, στη δυτική του 
όψη αποκαταστάθηκε από θραύσματα που αποχωρίστηκαν το 1992, λόγω του ρήγματος 
που προκάλεσε ο αρχαίος σύνδεσμος, και άλλα με τον πρόσφατο καθαρισμό των σφρα
γίσεων, τα οποία συγκολλήθηκαν στη θέση τους14. Με την απομάκρυνση των γωνιακών 
συμπληρωμάτων ήταν δυνατός ο έλεγχος των αποδόσεων από τους μελετητές θραυσμά
των του Μουσείου Ακροπόλεως σε κενά της δυτικής ζωφόρου. Στον λίθο IX, με τους 
δύο ιππείς σε καλπασμό, επιβεβαιώθηκε στο πρωτότυπο η απόδοση του θραύσματος 
Μουσείο Ακροπόλεως 1031 από τον Α.Η. Smith (είχε ήδη δοκιμαστεί σε εκμαγείο που 
εστάλη από την Αθήνα). Το θραύσμα διατηρεί την κνήμη και οπλή του πίσω δεξιού 
ποδιού του αλόγου της μορφής 17 και κολλά «κατά θραύσιν» στην κάτω δεξιά γωνία 
του (εικ. 12)15. Στο μεγάλο κενό της γωνίας του λίθου XI είχαν αποδώσει αρχικά ο Smith 
και έπειτα ο Fr. Brommer το θραύσμα Μουσείο Ακροπόλεως 1157 με τα πίσω σκέλη 
αλόγου. Ωστόσο από την μορφή των θραύσεων και την πορεία των γεωλογικών στρώ
σεων προκύπτει ότι το θραύσμα αυτό δεν συνανήκει και ίσως προέρχεται από λίθο της 
βόρειας πλευράς, όπως δείχνει η κατεύθυνση1'’. Τα θραύσματα Μουσείο Ακροπόλεως 
7412 και 1152 με τα άκρα πόδια ιματιοφόρων είχε συσχετίσει ο Brommer με μορφές της 
νότιας ζωφόρου, αλλά και της δυτικής. Το πρώτο με τη μορφή 24 του λίθου XII και το 
δεύτερο με τη μορφή 28 του λίθου XV. Η αντιπαραβολή τους έδειξε ότι και αυτά τα 
θραύσματα θα πρέπει να αποσυσχετιστούν για λόγους εικονογραφικούς και τεχνικούς. 
Το τελευταίο διαφέρει και στην κατεργασία του αρμού ώσεως του λίθου1 .

Η προσθήκη των μεταλλικών εξαρτημάτων, που κοσμούσαν και συμπλήρωναν τις 
μορφές, δηλώνεται με πολυάριθμες οπές ενήλωσης σε διάφορα σημεία του αναγλύφου. 11

11. Robert 1874, 243-49, πιν. 1-2, Robert 1878, 162, πιν. 22, Riezler 1902, 16, ARV 2, 1134, 8, 
Brommer 1977, 20, 1999,201, Rodenwaldt 1947, 208, Becatti 1951, 99, πιν. 52, εικ. 157, Ξενοφών, 
Περί ιππικής, 6, 16. Έπειδάν γέμήν ό ιπποκόμος τόν ίππον παραδιδώ τφ άναβάτη ιό μέν έπίσιασθαι ύπο- 
βιβάζεσθαι ιόν ίππον, ώστε εύπετές είναι άναβήναι, οϋ μεμφόμεθα
12. Το 1872 (Ν. Martinelli), το 1898-1902 (Ν. Μπαλάνος) και το 1958-60 (Γ. Μηλιάδης), βλ. Κου- 
φόπουλος 1994, 45, σημ. 9, 75, σημ. 7.
13. Smith 1910, 61, εικ. 116, πιν. 70, Brommer 1977, 20-21.
14. Σχετικά με την απώλεια του δεξιού τμήματος της κεφαλής της μορφής 30, βλ. Jenkins 1990, 113.
15. Smith 1910, 61, πιν. 67, Brommer 1977, 14-15, πιν. 198, Casson 1921, 124, αρ. 1031, Jenkins 
1994, 108 (IX, 17), Berger, Gisler-Huwiler 1996, 40, πιν. 20, 21.
16. Smith 1910, πιν. 68, 92, εικ. 4, 6. Brommer 1977, 128, πιν. 199, 2. (Ακρ. 1157).
17. Brommer 1977, 127, πιν. 200, 1. 136, πιν. 199, 7.
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Υπολείμματα χάλκινων γόμφων για ιη στερέωση στοιχείων της ιπποσκευής των αλόγων 
έχουν εντοπιστεί σε οπές και ξεχωρίζουν από τις σύγχρονες ορειχάλκινες καρφίδες18. 
Εμφανέστερα είναι τα ίχνη των εργαλείων (οδοντωτή ξοϊδα, γλωσσάκι, ράσπα κ.ά.) 
δηλωτικά του τρόπου εργασίας των τεχνιτών, που δεν εξαλείφθηκαν κατά την τελική λεί
ανση και είναι ορατά στη γλυπτή επιφάνεια κυρίως των λίθων IV έως X. Αντίθετα, σε 
τμήματα άλλων πλευρών της ζωφόρου, προσιτά σε παρατήρηση, δεν είναι τόσο ευδιά
κριτα ή έχουν χαθεί19. Τα ίχνη πυκνώνουν στη μετάβαση προς το αναγλυφικό έξαρμα 
και συνδυάζονται με τη καλή διατήρηση αναγλυφικών λεπτομερειών, εγχαράξεων και 
έγχρωμων στρωμάτων (εικ. 13)20. Με την ολοκλήρωση της συντήρησης, σε συνδυασμό 
με τον επιφανειακό καθαρισμό, θα γίνουν σαφέστερα όλα τα τεχνικά στοιχεία που συνι- 
στούν τρόπον τινά την υπογραφή των καλλιτεχνών και αφανών τεχνιτών που δούλεψαν 
πλάι στον αρχιμάστορα της δυτικής ζωφόρου. Η έρευνα και λεπτομερής σημείωση 
παρατηρήσεων, που γίνεται κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ελπίζουμε ότι θα συμβά- 
λει στην καλύτερη ανάγνωση και στην ανασύνθεση λεπτομερειών που συνδέονται με 
στυλιστικά και ερμηνευτικά ζητήματα της ζωφόρου.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω από αυτή τη θέση την Επιτροπή Συντηρή- 
σεως Μνημείων Ακροπόλεως για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω στη Διεθνή 
Συνάντηση, την κα Α. Χωρέμη, Διευθύντρια της Α' ΕΠΚΑ, και τα μέλη της Υποεπιτρο
πής Συντήρησης για τις υποδείξεις τους, τη χημικό μηχανικό κα Ε. Παπακωνσταντίνου, 
τις συντηρήτριες A. I Ιάνου και Κ. Φραντζικινάκη και τους μαρμαροτεχνίτες Κ. Δημό- 
πουλο και Γ. Σκαλκώτο για την συνεργασία τους. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις 
ευχαριστίες μου προς τον καθηγητή κ. Γ. Δεσπίνη και την επίτιμο Έφορο Αρχαιοτήτων 
κ. I. Τριάντη για τις καίριες παρατηρήσεις τους.

Συντομογραφίες - Βιβλιογραφία

Annali: Annali dell’ Instituto di Corrispondenza Archeologica
ARV: J.D. Beazley, Attic Red-Figure Vase-Painters, 2nd ed., Oxford 1963
AZ: Archäeologische Zeitung
Jdl: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts
BSA: The Annual of the British School at Athens

Ashmole 1972: B.Ashmole, Architect and sculptor in Classical Greece, New York. 
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2η ημέρα Συναντήσεων
Σάββατο 5 Οκτωβρίου

Πρωϊνή συνεδρία
Πρόσφατες έρευνες και επεμβάσεις στον Παρθεν

Πρόεδροι: Μ. Ιωαννίδου - Καθ. Κ. Συρμακέζης





Ν. Τογανίδης

Το τρέχον πρόγραμμα αποκαταστάσεων του Παρθενώνος

Στην ομιλία μου θα σας κάνω μια γενική παρουσίαση των υπολειπομένων προγραμ
μάτων της αποκατάστασης του Παρθενώνος. Με την παρουσίαση αυτή, αλλά και με τις 
ειδικότερες που θα ακολουθήσουν από τους αγαπητούς συναδέλφους, ελπίζουμε να 
σας ενημερώσουμε για όλα όσα έγιναν στο έργο μετά το τελευταίο συνέδριο του 1994, 
πιστοί στην αρχή της ΕΣΜΑ για διαφάνεια και ενημέρωση της επιστημονικής κοινότη
τας. Όπως θα θυμάστε, το πρόγραμμα της αποκατάστασης της ανατολικής πλευράς του 
μνημείου έχει ήδη ολοκληρωθεί. Τα υπολειπόμενα πέντε προγράμματα αφορούν στον 
πρόναο, τη βόρεια κιονοστοιχία, τον οπισθόναο και τους δύο πλευρικούς τοίχους του 
σηκού του Παρθενώνος (εικ. 1).

Ο πρόναος
Το έργο βασίζεται στη δεύτερη εναλλακτική πρόταση της μελέτης του καθ. Μ. 

Κορρέ, η οποία εγκρίθηκε από την ΕΣΜΑ και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
(ΚΑΣ) του Υπουργείου Πολιτισμού, χωρίς την προσθήκη όμως αντιγράφων της ζωφό
ρου. Το 1994 εκδόθηκε η σχετική Υπουργική απόφαση. Οι εργασίες άρχισαν το 1995. 
Το έργο ξεκίνησε με την αποκατάσταση του στυλοβάτη του πρώτου προς βορρά κίονα, 
που είχε μετακινηθεί από την έκρηξη στο εσωτερικό του Παρθενώνος. Όλοι οι σπόνδυ
λοι, που προβλέπονταν να αναστηλωθούν από την εγκεκριμένη μελέτη, συμπληρώθηκαν 
σταδιακά με νέο μάρμαρο, ακολουθώντας την πάγια διαδικασία συμπλήρωσης που εφαρ
μόζεται στα έργα Ακροπόλεως, με την αναπαραγωγή δηλαδή στο νέο συμπλήρωμα, δια
μέσου εκμαγείου, του αρνητικού της επιφάνειας θραύσης του αρχαίου μέλους. Τα 
συμπληρώματα σε κάθε σπόνδυλο έγιναν από τον ίδιο όγκο μαρμάρου, που τεμαχίστηκε 
κατάλληλα, ώστε να είναι δυνατή η πληρέστερη συμπλήρωση των μορφών των αρχαίων 
υπολειμμάτων κάθε μέλους. Λαμβάνεται φροντίδα, ώστε τα νέα συμπληρώματα να έχουν 
τις ίδιες γεωλογικές στρώσεις με το αρχαίο μάρμαρο. Παράλληλα, σε κάθε περίπτωση, 
συνεκτιμήθηκε και ο τρόπος τοποθέτησης των αντιστοίχων οπλισμών τιτανίου (εικ. 2).

Εννέα νέοι σπόνδυλοι, που εντάχτηκαν στην αναστήλωση των πέντε πρώτων κιό
νων, κατασκευάστηκαν από εξωτερικό συνεργάτη του έργου, τον κ. Ε. Φυλακτό στη 
Θεσσαλονίκη, με προδιαγραφές μηχανουργικού αντικειμένου, σε μορφή κόλουρου 
κώνου και χάρη 2 χιλιοστών στις διαμέτρους του. Οι συγκολλήσεις των συμπληρωμά
των έγιναν επάνω σε ειδικά σχεδιασμένα επί τούτου μεταλλικά τραπέζια, που διευκολύ
νουν την εργασία, ενώ μειώνουν το ενδεχόμενο αστοχιών από ολίσθηση των μελών.

Στις έδρες των σπονδύλων τοποθετήθηκαν στη θέση των ξύλινων εμπολίων αντί
στοιχα στοιχεία από τιτάνιο. Ο πόλος κατασκευάστηκε από σωληνωτό τιτάνιο χωρίς
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ραφή και το πάχος των τοιχωμάτων του προσδιορίστηκε μετά από πειράματα διάτμησης 
σε ξύλινο πόλο, ίδιας διατομής και υλικού με τον αρχαίο. Τα πειράματα πραγματοποιή
θηκαν από τον πολιτικό μηχανικό κ. Κ. Παπαδόπουλο, που δεν εργάζεται πλέον στο 
έργο, και έδειξαν ότι η αντοχή του ξύλινου εμπολίου πλησιάζει περίπου τους 3 τόνους. 
Ο σχεδιασμός του αντιστοίχου σωληνωτού τιτανίου έγινε με πρόβλεψη αντοχής μικρό
τερου φορτίου, ακολουθώντας την ίδια λογική που ισχύει και στον σχεδίασμά των συν
δέσμων τιτανίου.

Μετά την τοποθέτηση των σπονδύλων έγινε η κατεργασία των ραβδώσεων επί 
τόπου. Αποδείχτηκε η πιο χρονοβόρα εργασία, ειδικά για ένα νεοσύστατο συνεργείο 
μαρμαροτεχνιτών. Κάθε άλλη προσπάθεια προετοιμασίας των ραβδώσεων πριν την 
τοποθέτησή τους ήταν ανεπιτυχής. Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσίασε επίσης η εξεύρεση 
του πραγματικού κέντρου έδρας κάθε σπονδύλου. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου υπάρ
χει ρωγμή στην έδρα του σπονδύλου που αλλοιώνει τη διάμετρό του, αλλά παρατηρή
θηκαν και μικροδιαφορές του πλάτους των ραβδώσεων. Η «χάρη» στις διαμέτρους των 
σπονδύλων, που δέχονταν νέα συμπληρώματα, αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη. Οι εδράσεις 
των σπονδύλων έγιναν με μεγάλη ακρίβεια επαφής και μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις 
χρειάστηκε η παρεμβολή λεπτού φύλου μολύβδου, κυρίως όπου το αρχαίο μέλος είχε 
υποστεί φθορά από τριβή.

Ο 6ος κίονας, που αποτελείται εξ ολοκλήρου από αυθεντικό υλικό, αποσυναρμολο- 
γήθηκε μέχρι και τον δεύτερο σπόνδυλο. Πριν αρχίσει η διάλυσή του ήταν γνωστό, ότι 
ο κίονας παρουσίαζε ταλάντωση. Μετά την επισκευή των σπονδύλων και την ανατοπο- 
θέτησή τους διαπιστώθηκε, ότι ο κίονας είχε τη μισή δυνατότητα ταλάντωσης από αυτήν 
που είχε πριν την επισκευή του. Ελέγχθησαν όλοι οι σπόνδυλοι για να εντοπιστεί η αιτία. 
Αποφασίστηκε να ζητηθεί από την ΕΣΜΑ έγκριση για μερική συμπλήρωση του 4ου και 
5ου σπονδύλου στο πίσω καμένο τμήμα τους, επειδή παρουσίαζαν σημαντικές ελλείψεις 
στις επιφάνειες έδρασής τους και ειδικότερα στην περίμετρό τους. Η Επιτροπή ενέκρινε 
την πρόσθετη αυτή συμπλήρωση. Πράγματι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
αυτών η ταλάντωση του κίονα σχεδόν μηδενίσθηκε.

Τα κιονόκρανα του 4ου και 5ου κίονα αποτέλεσαν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο λεπτής 
εργασίας (εικ. 3). Ο σχεδιασμός των συμπληρωμάτων και όλα τα στάδια κατεργασίας, με 
την αποφασιστική συμμετοχή του επικεφαλής μαρμαροτεχνίτη κ. Στ. Καφοόρου, αλλά 
και των τεχνιτών Γ. Αγγελλόπουλου, Θ. Ψιλόπουλου, Γ. Σκαλκώτου, Σ. Καρδάμη και 
Κ. Ξυπολιτίδη, είχε το άριστο αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να δει κανείς σήμερα στο 
μνημείο.

Η αποκατάσταση των επιστυλίων του πρόναου δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί η κύρια 
προσπάθειά μας κατευθύνθηκε στη βόρεια κιονοστοιχία. Από τη στιγμή όμως, που απο- 
συναρμολογήθησαν εκεί όλα τα επίφοβα μέλη και αποκτήθηκε μια σαφής εικόνα των 
προβλημάτων, άρχισαν ξανά οι εργασίες στον πρόναο και προωθείται παραλλήλως με τα 
άλλα προγράμματα και η αποκατάσταση των επιστυλίων του πρόναου. Είναι φανερό ότι, 
αν δεν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της νοτιοανατολικής παραστάδας, που προβλέπει 
η μελέτη, δεν μπορούν να τοποθετηθούν τα δύο νοτιότερα επιστύλια.
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Όλα τα νέα μαρμάρινα συμπληρώματα πατινάρονται με ειδική φόρμουλα από τους 
χημικούς και συντηρητές, ώστε να μειωθεί η έντονη χρωματική αντίθεση μεταξύ αρχαίου 

■ και νέου μαρμάρου, ενώ αναγράφεται και η ημερομηνία κατασκευής τους. Τα νέα 
συμπληρώματα των σπονδύλων, στις περιοχές που εισχωρούν σε αρχαίες ραβδώσεις, 
έχουν απολαξευτεί κανονικά ολοκληρώνοντας τη μορφή της ράβδωσης, ενώ όλο το 
υπόλοιπο τμήμα έχει τη μορφή κόλουρου κώνου και αδρή επιφάνεια με βελονάκι και 
σημειωμένες τις ακμές των ραβδώσεων. Έτσι, αν αποφασιστεί στο μέλλον η διαμόρ
φωση και των υπολοίπων ραβδώσεων, αυτό είναι εφικτό.

Κατά την αποξήλωση των σπονδύλων του 6ου κίονα, που όπως προαναφέρθηκε 
είναι όλοι αρχαίοι, ελέγχθηκε η θέση των εντορμιών των εμπολίων στις έδρες όλων των 
σπονδύλων για να διαπιστωθεί, αν εφαρμόζεται κάποιος κανόνας για την τοποθέτησή 
τους. Συγκεκριμένα πιθανολογείτο μια στροφή 45° μεταξύ των εντορμιών των εμπολίων 
δύο εφαπτομένων εδρών. Αναφέρεται ότι δεν προκύπτει κάποια συγκεκριμένη λογική 
στη στροφή των εντορμιών στον συγκεκριμένο κίονα.

Υπεύθυνος των αρχιτεκτονικών εργασιών στον πρόναο ήταν ο σμιλών, ενώ, από το 
2000, υπεύθυνη για τον σχεδίασμά των οπλισμών και την εγκατάσταση των ικριωμάτων 
του εργοταξίου είναι η πολιτικός μηχανικός κα Μ. Μεντζίνη.

Η βόρεια κιονοστοιχία
Το αντικείμενο αυτού του προγράμματος εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή των οκτώ 

κεντρικών κιόνων, από τον 4ο έως τον 11ο, που είχαν παλαιότερα αναστηλωθεί από τον 
Ν. Μπαλάνο (εικ. 4). Λόγω της συνεχιζόμενης διάβρωσης των σιδηρών οπλισμών, 
αλλά και σεισμικών καταπονήσεων, παρατηρήθηκαν επιδεινούμενες διευρύνσεις των 
αρμών της θραύσης των μελών, θραύσεις ακμών σπονδύλων και μικρομετακινήσεις τμη
μάτων, οι οποίες και οδήγησαν στην απόφαση υποστύλωσης της αναστηλωμένης περιο
χής για δύο λόγους, την εξασφάλιση του μνημείου και της δυνατότητας συνεχούς παρα
τήρησης της περιοχής και εκπόνησης μελέτης αποκατάστασής της. Η μελέτη εκπονήθηκε 
από τον πολιτικό μηχανικό κ. Κ. Ζάμπα, που δεν εργάζεται πλέον στο έργο. Στη μελέτη 
προτείνεται η αναδιάταξη των σπονδύλων των κιόνων στις αρχικές τους θέσεις, με 
παράλληλη αποκατάσταση των υψών των κιόνων, ενώ γίνεται και μια εκτίμηση της 
θέσης των μελών του θριγκού, στο βαθμό βέβαια που ήταν δυνατή η προσέγγιση.

Η επανεκτίμηση της σοβαρότητας των προβλημάτων οδήγησε σε αναθεώρηση των 
προτεραιοτήτων και στην έναρξη της άμεσης σωστικής επέμβασης. Αναλύθηκε και σχε
διάστηκε προσεκτικά η αναβάθμιση της εργοταξιακής υποδομής, η αύξηση του εξειδι- 
κευμένου προσωπικού σε σχέση με τις δυνατότητες, τις ιδιαιτερότητες, τους περιορι
σμούς του χώρου, των μεταφορικών δυνατοτήτων και της εκτέλεσης παραλλήλων προ
γραμμάτων εργασίας. Η ποιότητα και οι ρυθμοί εργασίας του προσωπικού στο πρό
γραμμα του πρόναου, οι προτάσεις αναδιοργάνωσης του εργοταξίου, μαζί με τα σφικτά 
χρονοδιαγράμματα που κατατέθηκαν στο ΚΑΣ, συντέλεσαν ώστε να δοθεί η έγκριση 
επέμβασης στο έργο της βόρειας πλευράς.

Η αποκατάσταση της βόρειας πλευράς του Παρθενώνος αποτελεί το μεγαλύτερο και
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δυσκολότερο πρόγραμμα όλου του έργου. Πρόκειται να αποσυναρμολογηθούν περί
που 235 μέλη, τα οποία, αφού συντηρηθούν, θα επανέλθουν στη νέα τους θέση, σύμ
φωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες. Από τα μέλη θα αφαιρεθούν οι σίδηροί οπλισμοί και 
όλα τα τσιμεντένια συμπληρώματα της παλαιότερης επέμβασης, τα οποία θα αντικατα- 
σταθούν με μαρμάρινα. Το διάσπαρτο σωζόμενο θραυσματικό υλικό είναι σχετικά 
φτωχό, αλλά συγκεντρώθηκε και θα ελεγχθεί σταδιακά, αν μπορεί να ενταχθεί στις αρχι
κές του θέσεις μετά την αφαίρεση των κονιαμάτων.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε από τα προβλήματα κατεργασίας, που προέκυψαν στον 
πρόναο, βοήθησε στην εξεύρεση λύσεων και συστημάτων για την αντιμετώπισή τους και 
τα στάδια της εργασίας έχουν πλέον αυτοματοποιηθεί. Στη βόρεια πλευρά έξω από τον 
ναό τοποθετήθηκε σε ειδική βάση από σκυρόδεμα, που μελέτησε η νέα πολιτικός μηχα
νικός κα Ε. Τουμπακάρη, ένας κινούμενος οικοδομικός γερανός του οίκου Potain, 
δυναμικότητας 10 τόνων, ειδικά προσαρμοσμένος για το έργο, με προδιαγραφές πολύ 
αργών κινήσεων, κατάλληλων για τη φύση των εργασιών της αποξήλωσης και της ανα- 
τοποθέτησης των αρχαίων μελών. Τις ειδικές προσαρμογές του γερανού επιμελήθηκε ο 
μηχανολόγος κ. Σ. Οικονομόπουλος.

Η κατάσταση των γείσων με τα διαβρωμένα σίδερα, σε συνδυασμό με τις επισφαλείς η 
κατεστραμμένες συμπληρώσεις των υποκειμένων μελών, οδήγησε τον ομιλούντα στον 
σχεδίασμά μίας ειδικής μεταλλικής αρπάγης. Αυτή επέτρεψε την άμεση ανύψωση και απο
μάκρυνση των μελών, χωρίς ωθήσεις και χωρίς να διακινδυνεύσει το προσωπικό που 
εργάζονταν στη περιοχή. Με το σύστημα αυτό απομακρύνθηκαν δεκαέξι γείσα (εικ. 5). 
Ήδη αφαιρέθηκαν τα συμπληρώματά τους από οπλισμένο σκυρόδεμα και όλα τα σιδηρά 
στοιχεία, ενώ ταυτίσθηκαν αρχαία θραύσματα πάνω στον κορμό τους, τα οποία συμπλη
ρώνουν τη μορφή τους.

Η αποξήλωση τρίγλυφων, αναθημάτων μετοπών, διαζωμάτων, θράνων ήταν η 
ευκολότερη ψυχολογικά, μετά την απομάκρυνση των προεξεχόντων γείσων. Αποσυναρ- 
μολογήθησαν δεκατρείς τρίγλυφοι, δεκατρία αναθήματα μετοπών, πέντε έως έξι διάφο
ροι διάσπαρτοι λίθοι από άλλα αρχιτεκτονικά μέλη, δώδεκα θράνοι, δεκαοκτώ λίθοι δια
ζώματος. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη σωρείας μεταλλικών παρεμβυσμάτων, που είχαν 
τοποθετηθεί κάτω από τα μέλη για τη διόρθωση των υψομετρικών διαφορών. Τα διά
κενα ανάμεσα στα μέλη ήταν συμπληρωμένα με τοιχοποιίες και σκυροδέματα. Αποξηλώ
θηκαν εικοσιτέσσερα επιστύλια, βάρους από 7 έως 9 τόνους (εικ. 8). Τα περισσότερα 
στο πίσω μέρος τους είχαν λαξευμένη οριζόντια εντορμία, στην οποία είχε ενσφηνωθεί 
ζεύγος μεταλλικών δοκών διπλού Τ για την αντιμετώπιση των κατακόρυφων ρηγμάτων 
τους. Η διάβρωση όμως των μεταλλικών στοιχείων δημιούργησε δευτερογενώς οριζό
ντιες θραύσεις και κατακερματισμό των μελών σε εννέα-δέκα κομμάτια. Σε τέσσερα 
μεσαία επιστύλια δεν είχε απομείνει σχεδόν καθόλου μάρμαρο, παρά μόνο μία εξωτερική 
φλοίδα, ενσωματωμένη σε ένα δοκάρι μικρού ύψους από σκυρόδεμα με σιδηροδοκούς 
διατομής διπλών Τ. Για την ολοκλήρωση του απαιτούμενου ύψους του μέλους, ο 
χώρος είχε καλυφθεί με πέτρες και χώμα και τσιμεντοκονία στο ανώτατο τμήμα τους, 
που σφράγιζε όλα τα διάκενα. Μεγάλη δυσκολία και καθυστέρηση δημιούργησαν τα
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χυτά σκυροδέματα μεταξύ των επιστυλίων, τα οποία έπρεπε να αφαιρεθούν για να απο
κολληθούν τα μέλη. Επιβεβαιώθηκε ακόμη η ενσωμάτωση ξένων αρχιτεκτονικών μελών 
στα επιστύλια. Με την αφαίρεση των κονιαμάτων διαπιστώθηκε ότι αρκετά θραύσματα 
στην περιοχή των συνδέσμων δεν ανήκουν στα συγκεκριμένα μέλη, καθιστώντας έτσι 
δυσκολότερη την εύρεση της ορθής αλληλουχίας τους.

Η αποξήλωση των κιονόκρανων και των σπονδύλων των κιόνων δεν παρουσίασε 
γενικώς ιδιαίτερες δυσκολίες, παρά μόνον σε ορισμένες περιπτώσεις Η παραδοσιακή 
μορφή των εμπολίων απουσιάζει, αλλά στη θέση τους βρέθηκαν ειδικά υφασμάτινα 
σακουλάκια από καραβόπανο με σκυρόδεμα στο εσωτερικό τους, τα οποία λειτούργη
σαν αποτελεσματικά. Ακόμη γειτονικοί σπόνδυλοι είχαν ενιαία συμπληρώματα από τσι
μεντοκονίαμα και ενιαίους μανδύες σιδηρού οπλισμού, ενώ στο εσωτερικό τους αποκα
λύφθηκε κορμός από τρία έως τέσσερα κομμάτια πωρόλιθου, η άλλων μαρμάρινων 
μελών, ικανών να φέρουν το φορτίο του κίονα. Ένα από τα υπάρχοντα κιονόκρανα είναι 
κατασκευή του Μπαλάνου, θα λέγαμε όχι τόσον εξαιρετικά επιτυχής και μάλιστα σε ακα
τέργαστη μορφή. Δηλαδή δεν έχει επεξεργαστεί τους ιμάντες, αλλά έχει δημιουργήσει 
μια αδρή επιφάνεια. Το πρωτότυπο βρίσκεται μαζί με ένα σπόνδυλο στο Βρετανικό 
Μουσείο. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να επισημάνω ότι είναι μοναδική ευκαιρία, 
σ’ αυτή την περίοδο που γίνεται εκ νέου η αναστήλωση, να επιστραφούν το κιονόκρανο 
και ο σπόνδυλος της βόρειας κιονοστοιχίας, να ενταχθούν στη θέση τους, γιατί, αν ποτέ 
στο μέλλον χρειαστεί να γίνει αυτή η επέμβαση, μετά την απομάκρυνση του εξοπλισμού 
του έργου θα είναι πολύ δύσκολη.

Κατά την αποσυναρμολόγηση των επιστυλίων του ενδέκατου μετακιονίου εγκατα
στάθηκαν από την κα Μεντζίνη στον 12ο κίονα, που διατηρείται στην αυθεντική του 
κατάσταση, μηκυνσιόμετρα (strain gages) σε επιλεγμένες θέσεις, για την παρακολούθηση 
των μετακινήσεων των αρμών και των ρωγμών. Δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή.

Τα ξένα προς το μάρμαρο συμπληρώματα θα αντικατασταθούν με ακριβή μαρμάρινα, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη αναδιάταξης. Γία την αντιμετώπιση του όγκου και 
των δυσκολιών της κατεργασίας των συμπληρωμάτων σχεδιάστηκαν και εγκαταστάθη
καν στον χώρο του εργοταξίου δύο κόφτες μαρμάρων. Ο ένας είναι εξοπλισμένος με 
κινητό βαγόνι και περιστρεφόμενο πρόσθετο τραπέζι, με δυνατότητα κατεργασίας και 
σπονδύλων, ενώ ο άλλος επεξεργάζεται αποκλειστικά σπονδύλους με περιστρεφόμενο 
τραπέζι, αλλά και δυνατότητα κατεργασίας ραβδώσεων, όχι όμως σε τελικό στάδιο. 
Ακόμη διασκευάστηκε ένα διατρητικό εργαλείο σε παντογράφο, που «ξεχοντρίζει» και 
δίνει τη γενική φόρμα του μαρμάρου δέκα φορές πιο γρήγορα από τη λάξευση στο χέρι, 
χωρίς να απαιτείται απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού. Γίνονται επίσης διαπραγμα
τεύσεις για την αγορά ενός αυτόματου παντογράφου CNC, που συνοδεύεται από laser 
scanner, το οποίο θα σαρώνει τις καμμένες επιφάνειες του μαρμάρου, θα μετατρέπει την 
εικόνα από θετική σε αρνητική και στη συνέχεια θα δίνει εντολές σε κοπτικό για την κοπή 
του μαρμάρου. Είναι μία πολύ μεγάλη δαπάνη και μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν 
έχει οριστικά αποφασιστεί, αλλά πιστεύεται ότι θα βοηθήσει καθοριστικά στην τήρηση 
των πολύ σφικτών χρονοδιαγραμμάτων των έργων. Δηλαδή η ενίσχυση των μηχανικών
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μέσων πιστεύεται ότι θα δώσει τους επιθυμητούς χρόνους και τα χρονοδιαγράμματα που 
έχουν καθοριστεί, κάτι που ήταν από την αρχή γνωστό.

Στόχος είναι να αποκατασταθούν τα σωστά ύψη των κιόνων με την αντιμετάθεση των 
σπονδύλων, που προτείνει η εγκεκριμένη μελέτη, και ο θριγκός να αποκτήσει κατά το 
δυνατόν την αυθεντική του μορφή. Το έργο της αποκατάστασης της βόρειας πλευράς 
του Παρθενώνος ελπίζεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2004. Την ευθύνη των εργα
σιών έχει ο ομιλών συνεπικουρούμενος από τους αρχιτέκτονες Λ. Λαμπρινού και Α. 
Παπανδρόπουλο. Την ενίσχυση των ικριωμάτων για τις αποξηλώσεις και τον σχεδίασμά 
των οπλισμών τιτανίου για την αποκατάσταση των μελών έχει η πολιτικός μηχανικός κα 
Μ. Μεντζίνη, η οποία πραγματοποιεί σε μοντέλο υπό κλίμακα ελέγχους του οπλισμού. 
Πρόσφατα επικουρείται στο έργο της από τον πολιτικό μηχανικό κ. Φ. Τζανέτο. Την 
κύρια ευθύνη για τις εργασίες μαρμάρου και εκπαίδευσης του προσωπικού έχει ο αρχι
τεχνίτης του έργου κ. Σ. Καφούρος, ο οποίος συνεπικουρείται από τους Γ. Αγγελό- 
πουλο, I. Αρμάο, Σ. Καρδάμη, Γ. Βουδούρη. Την ευθύνη και τον συντονισμό των εργα
σιών αποξήλωσης έχει ο μαρμαροτεχνίτης Ε. Καραγιώργης με πενταμελές συνεργείο.

Ο οπισθόναος
Το πρόγραμμα αυτό θα σας παρουσιάσει αμέσως μετά ο κ. Κουφόπουλος, έτσι εγώ 

θα περιοριστώ σε πολύ γενικές πληροφορίες. Το αντικείμενο, λοιπόν, αυτού του προ
γράμματος είναι η προστασία του γλυπτικού διακόσμου, αλλά και η δομική αποκατά
σταση των αρχιτεκτονικών μελών του οπισθονάου, κυρίως των επιστυλίων που παρου
σίαζαν σημαντικές βλάβες και ήταν από χρόνια υποστυλωμένα. Το 1995 εγκρίθηκε από 
το ΚΑΣ, η μελέτη που είχε συντάξει ο αρχιτέκτων κ. Π. Κουφόπουλος.

Το έργο εξελίχθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση της επέμβασης έφθασε μέχρι και 
τη στρώση της ζωφόρου. Όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη που αποξηλώθηκαν συντηρήθη
καν και συμπληρώθηκαν με νέο μάρμαρο, όπου ήταν αναγκαίο, και είναι έτοιμα για ανα- 
τοποθέτηση στο μνημείο (εικ. 9). Οι εργασίες αυτές εκτελέσθηκαν στο διάστημα 1995- 
1998. Η δεύτερη φάση αρχίζει το 2001 και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 2003.

Στο μεσοδιάστημα έγινε χαρτογράφηση, καθαρισμός και ενίσχυση των ρηγματωμέ
νων, κυρίως από φωτιά, σπονδύλων της εξάστυλης κιονοστοιχίας με κατάλληλα ενέματα 
από το συνεργείο συντήρησης σε συνεργασία με την πολιτικό μηχανικό κα Α. Μιλπά- 
δου. Η ενίσχυση αυτή ήταν απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών της δεύτερης 
φάσης του έργου, δηλαδή την αποσυναρμολόγησα και αποκατάσταση των επιστυλίων 
της κιονοστοιχίας του οπισθονάου, ορισμένων κιονόκρανων και σπονδύλων. Στη δεύ
τερη φάση του έργου τον συντονισμό έχει η αρχιτέκτων κα Ρ. Χριστοδουλοπούλου, ενώ 
υπεύθυνη πολιτικός μηχανικός είναι η κα Ε. Τουμπακάρη, νέοι συνεργάτες του έργου 
αποκαταστάσεως του Παρθενώνος από το 2000. Τεχνικός σύμβουλος με σύμβαση ορι
σμένου χρόνου ορίστηκε ο κ. Π. Κουφόπουλος, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το έργο 
το 1995. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από επταμελές συνεργείο μαρμαροτεχνιτών, με 
επικεφαλής τον κ. Φρ. Αλεξόπουλο.

Μετά την απελευθέρωση των κιόνων από τα επιστύλια έγιναν από την κα Τουμπα-
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κάρη δοκιμές για την ευστάθειά τους. Τα συμπεράσματα δεν εμπνέουν ανησυχία και 
δεν απαιτούν λήψη σοβαρών μέτρων ενίσχυσης των θεμελίων των κιόνων. Λόγω της 
μεγάλης στενότητας του χώρου εργασίας, που εξακολουθεί να είναι ένα από τα σοβα
ρότερα προβλήματα του έργου, κατασκευάστηκε ένα μεταλλικό λυόμενο πατάρι, δια
στάσεων 6X16 μ., για να αυξηθεί η επιφάνεια εργασίας. Επάνω στο πατάρι, που έχει 
δυνατότητα μέγιστου φορτίου 70 τόνων, εναποθέτονται τα επιστύλια του οπισθόναου. 
Τον υπολογισμό και την εκτέλεση του επιμέρους αυτού έργου πραγματοποίησε η πολι
τικός μηχανικός κα Μ. Μεντζίνη. Ο ισόγειος χώρος χρησιμοποιείται σαν εργαστήριο 
για το προσωπικό. Σε τμήμα του παταριού τοποθετήθηκαν δύο προκατασκευασμένοι 
οικίσκοι για τους συντηρητές. Παράλληλα επεκτάθηκαν οι τροχιές του γερανού 
Derrick, που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό του μνημείου, ώστε να αυξηθεί η επι
χειρησιακή του δράση από τον οπισθόναο έως τον πρόναο.

Ο νότιος και ο βόρειος τοίχος του σηκού.
Τα προγράμματα αποκατάστασης των πλευρικών τοίχων, νότιου και βόρειου, του 

σηκού του Παρθενώνος άρχισαν με την αποσυναρμολόγηση των λιθοπλίνθων, που 
είχαν λανθασμένα αναστηλωθεί από τους Κ. Πιττάκη και Ν. Μπαλάνο, με σκοπό να 
φθάσουμε στα in situ τμήματα των τοίχων, ώστε να υπάρξει μια ασφαλής αφετηρία 
μέτρησης στοιχείων για τον εντοπισμό της αρχικής θέσης των λίθων. Τα σωζόμενα μέλη 
από την εξωτερική παρειά των τοίχων είναι 750, ενώ υπάρχουν και 79 μέλη από το εσω
τερικό τους με έντονα τα ίχνη φθοράς από πυρκαγιά.

Τη μελέτη και των δύο τοίχων είχε ξεκινήσει ο σμιλών και το 1997 εγκρίθηκε από το 
ΚΑΣ η τμηματική αναστήλωση, μέχρι και τη δεύτερη εξωτερική στρώση, των τοίχων και 
η αναδιάταξη είκοσι λίθων του βόρειου τοιχοβάτη. Το έργο προχώρησε με τη συμπλή
ρωση των ορθοστατών του νότιου και του βόρειου τοίχου. Μετά το 1998, οπότε ο σμι
λών ανέλαβε τη συνολική ευθύνη του έργου της αποκατάστασης του Παρθενώνος, η 
συνέχιση της μελέτης ήταν πρακτικά αδύνατη. Η μελέτη του νότιου τοίχου συνεχίστηκε 
από την αρχιτέκτονα κα Κ. Παράσχη και η μελέτη του βόρειου τοίχου από τη σχεδιά- 
στρια κα Κ. Ματάλα. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε και 
τις δύο μελέτες, που προτείνουν την αναδιάταξη των σωζομένων λίθων και στις δεκαε
πτά στρώσεις των τοίχων στην αρχική τους θέση (εικ. 6, 7). Η τιμή της επίλυσης αυτού 
του προβλήματος ανήκει και στις δύο κυρίες, που υπερέβαλλαν τον εαυτό τους σε όλα 
τα επίπεδα.

Με τις νέες μελέτες διαπιστώνεται ότι ξεπεράσιηκε το περίγραμμα των τοίχων που 
τεκμαίρεται από τα σχέδια του Gell. Ένα ποσοστό των λίθων, που δεν σώζουν το πρό
σωπό τους, παραμένει αναξιοποίητο αλλά θα επιμείνουμε όσο είναι δυνατόν, ώστε να 
εντοπιστεί η αρχική του θέση. Ακόμη, από τα επιστύλια της βόρειας κιονοστοιχίας προ
κύπτουν και νέα θραύσματα λιθοπλίνθων των τοίχων, που είχαν ενσωματωθεί σ’ αυτά 
κατά την παλαιότερη αναστήλωση, αλλά δεν γνωρίζουμε κατά πόσο αυτά είναι αξιοποι- 
ήσιμα.

Οι μελέτες της αναδιάταξης των λιθοπλίνθων των πλευρικών τοίχων του σηκού του
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Παρθενώνος παρουσιάστηκαν πρόσφατα στην ΕΣΜΑ και έγιναν αποδεκτές. Η ποσό
τητα των νέων λίθων, που είναι αναγκαίοι για την αποκατάσταση των εξωτερικών επι
φανειών των τοίχων, είναι φανερό από τα σχέδια ότι δεν δημιουργεί προβλήματα. Η 
εσωτερική παρειά όμως των τοίχων είναι καμένη και παρουσιάζει σημαντικές απώλειες 
μάζας και επιφανειών έδρασης των λίθων. Παράλληλα οι σωζόμενες εσωτερικές λιθό- 
πλινθοι είναι λίγες, χωρίς συνδέσμους, χωρίς γόμφους τις περισσότερες φορές. Έτσι, 
ακόμη και αν χρησιμοποιηθούν, θα αποτελούν απλά παρεμβλήματα και θα υπάρχει πρό
βλημα ευστάθειας. Τα παραπάνω προκύπτουν από τις νέες μελέτες, όπου ελέγχθηκε με 
κατακόρυφες τομές σε τυπικές θέσεις η μορφή και το πάχος του τοίχου. Έχει αρχίσει 
ένας γόνιμος διάλογος για τον τρόπο και τις δυνατότητες αναστήλωσης, αλλά δεν μπο
ρούμε να ισχυριστούμε ακόμη, ότι το θέμα έχει ωριμάσει, ώστε να παρουσιαστεί. Τα 
μέχρι σήμερα δεδομένα είναι ότι ο εσωτερικός ορθοστάτης και το εσωτερικό των λίθων 
της πρώτης στρώσης των τοίχων θα συμπληρωθεί με νέο μάρμαρο. Με την υπάρχουσα 
έγκριση το πρόγραμμα της αποκατάστασης των δύο τοίχων περιλαμβάνει την αναστύ
λωσή τους μέχρι τη δεύτερη και σε ορισμένες θέσεις μέχρι την τρίτη στρώση έως το 
2004. Το υπόλοιπο μέρος του έργου, εφ’όσον εγκριθεί, θα εκτελεστεί πιθανόν μέχρι το 
2006-2007.

Η προμήθεια του μαρμάρου που απαιτείται για τις αναστηλώσεις γίνεται από τα λατο
μεία Διονύσου. Υπάρχει αυξανόμενη συνεργασία με τη διεύθυνση του λατομείου, η 
οποία σήμερα έχει στα χέρια της αναλυτικούς καταλόγους με τα επιθυμητά για το έργο 
μάρμαρα και προσπαθεί να μας τα προμηθεύσει. Τελευταία τα λατομεία αναλαμβάνουν 
και την κοπή των μαρμάρων στα επιθυμητά μεγέθη. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω 
φόρτου εργασίας, υπάρχει η δυνατότητα να απευθυνθούμε σε ιδιώτες, που διαθέτουν 
τον σχετικό εξοπλισμό. Το έργο όμως έχει αναπτύξει και δικά του ανεξάρτητα συστή
ματα κοπής μαρμάρων, εγκατεστημένα κάτω από τον Βράχο της Ακρόπολης. Υπάρχει 
συρματοκοπή που χειρίζονται τεχνίτες του έργου, αλλά και φορητό διουρητικό τρυπάνι 
που επιτρέπει τη διαμόρφωση του όγκου του μαρμάρου σύμφωνα με το επιθυμητό 
σχήμα. Η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί με τη λειτουργία γερανογέφυρας, που θα διακι
νεί και θα αποθηκεύει τους μαρμάρινους όγκους.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΥΠΠΟ και ειδικότερα τη Γενική Γραμ
ματέα για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, που παρουσιάζονται συχνά σε 
έργα τέτοιας κλίμακας, την ΕΣΜΑ για την ταχύτατη διεκπεραίωση των θεμάτων του 
έργου και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρό της καθηγητή X. Μπούρα καθώς και τον καθηγητή 
Μ. Κορρέ για τη βοήθεια και τη συμβολή του σε δύσκολα ερευνητικά θέματα, την ακού
ραστη Διευθύντρια της ΥΣΜΑ κα Μ. Ιωαννίδου, τον μηχανολόγο των έργων κ. Σ. 
Οικονομόπουλο, που διατηρεί τον εξοπλισμό του εργοταξίου σε συνεχή λειτουργία και 
υλοποιεί κατασκευαστικά τις ιδέες μας, το νέο επιστημονικό προσωπικό για τον ζήλο 
που επιδεικνύει, τον επικεφαλής μαρμαροτεχνίτη του συνεργείου του έργου αποκατα- 
στάσεως του Παρθενώνος κ. Στ. Καφούρο και τους συνεργάτες του Γ. Αγγελόπουλο, Ε. 
Καραγιώργη, Φ. Αλεξόπουλο, I. Αρμάο, Σ. Καρδάμη, Δ Φώσκολο, Γ. Βουδούρη και, 
διαμέσου αυτών, όλο το νέο συνεργείο, που προβάλλεται σταθερά με την εργασία του,
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τους χειριστές μηχανημάτων και γερανών, τους εργατοτεχνίτες, τους εκμαγείς, τους 
συντηρητές, το προσωπικό του τεχνικού γραφείου. Με άλλα λόγια ευχαριστώ περίπου 
εκατόν ανθρώπους, που εργάζονται στην ΥΣΜΑ, για τη συμβολή τους στην κοινή προ
σπάθεια, που διεξάγεται με ευσυνειδησία, επαγγελματισμό, ποιότητα, ασφάλεια και 
ήθος.

Ευχαριστώ ακόμη το ΕΜΠ και ειδικότερα το Εργαστήριο Αντοχής Υλικών και τον 
καθηγητή Γ. Βαρδουλάκη καθώς και τον επίκουρο καθηγητή Σ. Κουρκουλή για τα πει
ράματα σε μάρμαρο και τιτάνιο που πραγματοποίησαν, αλλά και τη γενικότερη συμβολή 
τους στην εμβάθυνση θεμάτων της αρμοδιότητός τους. Το Εργαστήριο Οπλισμένου 
Σκυροδέματος και ειδικότερα την καθηγήτρια Ε. Βιντζηλαίου για τις συμβουλές της σε 
θέματα βλήτρων και οπλισμών, το Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Τσιμέντου που διεξήγαγε 
δοκιμές στα κονιάματα της δυτικής ζωφόρου και, τέλος, την πολιτικό μηχανικό Α. Μιλ- 
τιάδου για τη συμβολή της στα ενέματα ενίσχυσης των σπονδύλων του οπισθόναου.
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ΕΙΚ. 2 Γενική άποψη του υπό αναστήλωσα προνάου από τα νοτιοανατολικά (Σεπτέμβριος 2002)
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ΕΙΚ. 4 Πρόταση αποκαταστάσεως βόρειας όψης Παρθενώνος (μελέτη Κ. Ζάμηας)



----------  ΠΕΡΙΟΧΗ IN SITU
■mmnm ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΜΕΝΗ 1843 
——ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ

* ΑΝΑΣΤΗΑΩΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ Μ. KOPPE 1983

ΕΙΚ. 6 Διαδοχικές καταστάσεις και αναστηλωτικές προτάσεις νότιου τοίχου Παρθενώνος 
(σχέδιο Κ. Παράσχη)

3 1 4 s ■*■■■■ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΜΕΝΗ 1843
--------------- ■■lini ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ

ΕΙΚ. 7 Διαδοχικές καταστάσεις και αναστηλωτικές προτάσεις βόρειου τοίχου Παρθενώνος 
(σχέδιο Κ. Ματάλα)
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ΕΙΚ. 8 Αποσυναρμολόγηση επιστυλίου αρ. 14082 βόρειας όψης Παρθενώνος. Διακρίνετω 
η σιδηροδοκός της επέμβασης Μπαλάνου (Απρίλιος 2002)

ΕΙΚ. 9 Αποσυναρμολόγηση μεσαίου επιστυλίου του πρώτου (από Βορρά) μετακιονίου 
του οπισθονάου του Παρθενώνος (Ιανουάριος 2002)



Π. Κουφόπουλος
Το πρόγραμμα αποκαταστάσεων του οπισθονάου

Νωρίς την άνοιξη του 2001 ξεκίνησαν και πάλι οι εργασίες δομικής αποκατάστασης 
του οπισθονάου του Παρθενώνος. Μεσολάβησε μία διακοπή περίπου έξι ετών. Η 
πρώτη φάση του έργου είχε ξεκινήσει δέκα χρόνια νωρίτερα. Όπως οι περισσότεροι 
ίσως θυμάστε από το προηγούμενο συνέδριο, η επέμβαση είχε σωστικό χαρακτήρα, με 
πρωτεύοντα στόχο τη σωτηρία των κατά χώραν σωζομένων γλυπτών της δυτικής ζωφό
ρου από τους έντονα διαβρωτικούς παράγοντες της αθηναϊκής ατμόσφαιρας. Κατά τα 
έτη 1992 και 1993 πραγματοποιήθηκε, μετά από πολύμηνη προετοιμασία, η καταβίβαση 
και η μεταφορά της ζωφόρου στο Μουσείο Ακροπόλεως. Το έργο αυτό τότε τυπικά 
χρεώθηκε στον ομιλούντα. Στην πραγματικότητα όμως η επέμβαση βασίστηκε στην 
εμπειρία και στις υποδομές που είχαν δημιουργήσει ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι με το 
έργο τους και τη δραστηριότητά τους έδωσαν, θα τολμήσω να πω, νόημα ύπαρξης σε 
όλους εμάς τους υπόλοιπους μέχρι σήμερα. Επειδή δεν γνωρίζω, αν θα μου δοθεί άλλη, 
πιο κατάλληλη, ευκαιρία να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες μου και την ευγνωμοσύνη 
μου σε αυτούς, θα τους αναφέρω: πρώτα στον καθηγητή Μ. Κορρέ, που μας αποκά
λυψε με τόσο παραστατικό τρόπο τα μυστικά του Παρθενώνος και των άλλων μνημείων 
της Ακροπόλεως, μοιράζοντας απλόχερα τις γνώσεις και όλες του τις νέες ανακαλύψεις 
σε όλους μας. Σήμερα, βλέποντας τους νέους συναδέλφους να έρχονται στο έργο, 
συνειδητοποιώ ότι λείπει αυτή η έμπνευση και η εκρηκτικότητα στην πραγματοποίηση 
των ιδεών του. Στη συνέχεια στον Κ. Ζάμπα, για τη μεθοδικότατα και τη διάθεση να μας 
καταστήσει μετόχους των δύσκολων προβλημάτων της δικής του ειδικότητας και για την 
οργανωτικότητα και προνοητικότητά του στο έργο. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους 
αρχιτεχνίτες Γ. Αρμπιλιά και Φ. Σκαρή, μέσα από τα πρόσωπα των οποίων ευχαριστώ 
και όλους τους άλλους τεχνίτες, οι οποίοι με καθοδήγησαν στην κατανόηση του μαρμά
ρου και όλων των δυσκολιών και των κινδύνων που βρίσκονται μέσα σε όλα αυτά τα 
σύνθετα έργα μεταφορών, μετακινήσεων και μετασκευών των μελών του μνημείου.

Τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια οι εργασίες περιορίστηκαν στη δομική αποκατά
σταση των αποσυναρμολογημένων μελών στα εργαστήρια του εργοταξίου. Πρόκειται 
για το μεγαλύτερο μέρος των αρχιτεκτονικών μελών της οροφής του δυτικού πτερού, 
του θράνου και του διαζώματος, τα οποία αποκαταστάθηκαν υπό την επίβλεψη του Κ. 
Ζάμπα, μετά την αποχώρησή μου από την Υπηρεσία. Ακόμη, ξεκίνησαν οι εργασίες απο
κατάστασης δύο αρχαίων επιστυλίων, που είχαν αφαιρεθεί περί το 1899 από τον Ν. 
Μπαλάνο.

Την ίδια περίοδο άρχισε και η μακρόχρονη έρευνα και η προετοιμασία για την ενε- 
μάτωση των κιόνων του οπισθονάου. Ήταν τότε που το σύνολο των μελετητών, ο Κ.
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Ζάμπας, η Ε. Παπακωνσταντίνου, η Γ. Δογάνη, η Α. Γαλανού, ζήτησαν τη συνδρομή 
της Α. Μιλτιάδου για την επιλογή του κατάλληλου κονιάματος και την κατασκευή των 
μηχανημάτων και συσκευών, που ήταν απαραίτητες για την πραγματοποίησή των ενεμά- 
των. Από τις τότε επικεφαλής συντηρήτριες Γ. Δογάνη και Α. Γαλανού αναπτύχθηκαν 
και οι μέθοδοι εργασίας της συντήρησης της επιφάνειας του μνημείου, που σήμερα 
έχουν πλέον καθιερωθεί και θεωρούνται αυτονόητες από όλους. Και βέβαια όλες αυτές 
οι μέθοδοι αναπτύχθηκαν με βάση τα πιλοτικά προγράμματα, που είχαν ήδη εφαρμοστεί 
στο πρόγραμμα της αποκατάστασης της ανατολικής πλευράς του Παρθενώνος. Ακολού
θησαν λίγο αργότερα, μεταξύ του 1997 και του 1998, η ενεμάτωση των τεσσάρων πρώ
των από Βορρά κιόνων μέχρι τη στάθμη του προτελευταίου σπονδύλου. Τη σχετική 
ανακοίνωση για το θέμα αυτό θα ακούσετε στη συνέχεια.

Η σταδιακή μείωση του προσωπικού και η προτεραιότητα που δόθηκε στα άλλα 
προγράμματα του Παρθενώνος είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή του έργου. Με τον σχη
ματισμό της ΥΣΜΑ και τον νέο προγραμματισμό των έργων πάνω στον Ιερό Βράχο, σε 
συνεννόηση με τον Πρόεδρο της ΕΣΜΑ καθηγητή X. Μπούρα και τον τότε Διευθυντή 
της ΥΣΜΑ Κ. Ζάμπα και στη συνέχεια με τη σημερινή Διευθύντρια κα Ιωαννίδου, προ
σκλήθηκα να συντονίσω την υλοποίηση αυτής της δεύτερης φάσης του έργου.

Αντικείμενό της ήταν η ολοκλήρωση των εργασιών αποσυναρμολόγησης του θρι
γκού, η αποκατάσταση των μελών, η ανασυναρμολόγηση της περιοχής όλης της δυτικής 
πρόστασης και της οροφής του δυτικού πτερού μέχρι το τέλος του 2003. Δηλαδή έπρεπε 
να αντιμετωπιστούν μετακινήσεις, αποκαταστάσεις και ανατοποθετήσεις περίπου 190 
μελών. Παρά τα επιμέρους προβλήματα, τα οποία πολλές φορές ανακύπτουν απρόβλε
πτα στην πορεία ενός τόσο σύνθετου έργου και το εξαιρετικά στριμωγμένο, από πλευράς 
χώρου, εργοτάξιο, του οποίου είχατε την εμπειρία χθες, οι εργασίες εξελίσσονται με ικα
νοποιητικούς ρυθμούς και μικρές αποκλίσεις από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Οι αναγκαίες δομικές ενισχύσεις οδήγησαν την Επιτροπή Ακροπόλεως στην από
φαση να επεκτείνει τις επεμβάσεις και σε επτά ακόμα μέλη στην περιοχή της συμβολής 
της βόρειας πλευράς του οπισθονάου με τον δυτικό τοίχο καθώς και στο επίκρανο της 
βορειοδυτικής παραστάδος του σηκού, που ήταν θραυσμένο και επικίνδυνο (επίδειξη 
διαφανειών).

Όπως σας προανέφερε και ο κ. Τογανίδης, σε συνεργασία με τον ομιλούντα συμμε
τέχουν στην πραγματοποίηση του έργου, έχοντας την καθημερινή φροντίδα του εργοτα
ξίου, της τεκμηρίωσης και του ημερολογίου, η κα Ρ. Χριστοδουλοπούλου, αρχιτέκτων, 
η πολιτικός μηχανικός Ε. Τουμπακάρη, που αντιμετωπίζει τα δομικά προβλήματα των 
μελών του οπισθονάου, η σχεδιάστρια Μ. Καφούρου. Στη φωτογραφική τεκμηρίωση 
συμμετέχει πρόσφατα η αρχαιολόγος Ε. Καρακίτσου, ενώ τις δύσκολες φωτογραφήσεις 
αναλαμβάνει ο Σ. Μαυρομμάτης, αναρτημένος από το γερανό. Το έργο τεκμηριώνεται 
και κινηματογραφικά, για ένα περίπου χρόνο από τον σκηνοθέτη κ. Ν. Γραμματικό- 
πουλο, ορισμένες εργασίες το καλοκαίρι του 2002 καλύφθηκαν από τον Σ. Μαυρομ- 
μάτη και τους συνεργάτες του, ενώ τις πιο πρόσφατες εργασίες κινηματογράφησε η σκη
νοθέτης Μ. Παράσχη.
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Γ ία την ασφαλή αποξήλωση των κατακερματισμένων αρχιτεκτονικών μελών, τη 
συγκόλληση των επιμέρους θραυσμάτων τους και τη συμπλήρωσή τους, όπου είναι 
απαραίτητο, από νέο μάρμαρο, εργάζεται ένα συνεργείο έμπειρων μαρμαροτεχνιτών, 
κυμαινόμενο κατά περίπτωση από τέσσερα έως εννέα άτομα, με επικεφαλής τον Φρ. 
Αλεξόπουλο. Το προσωπικό έχει εργαστεί πολύ φιλότιμα και το αποτέλεσμα του έργου 
του, της μεταφοράς και αποξήλωσης εξαιρετικά επικίνδυνων μελών, χωρίς να υπάρξουν 
πρακτικά ατυχήματα και ζημιές, ουσιαστικά κρίνει την ποιότητα της δουλειάς του. Πρέ
πει να ευχαριστήσω από τη θέση αυτή τον Φρ. Αλεξόπουλο αλλά και τα άλλα μέλη του 
συνεργείου, ιδιαίτερα τον Δ. Φώσκολο, τον Μ. Τζανουλίνο, τον I. Αρμάο και όλους 
τους άλλους, οι οποίοι απασχολήθηκαν στη δύσκολη αυτή εργασία. Στις δύσκολες εργα
σίες της κατεργασίας του μαρμάρου και ιδιαίτερα της χάραξης των σταγόνων και των 
ειδικών γλυφών των προσώπων των μαρμάρων συνδράμει πολύ ουσιαστικά και ο επι
κεφαλής του συνεργείου του εργοταξίου του ΓΙαρθενώνος Στ. Καφούρος.

Τέλος, πρέπει να αναφερθώ και στους συντηρητές, που επιτελουν δύσκολο έργο, με 
την περισυλλογή των εκατοντάδων θραυσμάτων κατά τη διάρκεια των αποξηλώσεων, 
την αποκατάσταση όλων αυτών των μικροθραύσεων, που εδώ, σε αντίθεση με τις άλλες 
περιοχές του μνημείου, επειδή υπάρχει η καταστροφή από τη φωτιά, είναι πάρα πολλές. 
Ξεχωρίζει η εργασία των Γ. Μαράκη, Ε. Τσιμουσλή, Χρ. Λασκαρίδη, Β. Ζεμπελίκου, 
των αρχιτεχνιτών Α. Λειρίτη, Γ. Κλάδιου και όλων των άλλων, των οποίων αυτή τη 
στιγμή τα ονόματα δεν θυμάμαι.

Οι μέχρι σήμερα πραγματοποιημένες εργασίες είναι οι εξής: στις πρόσφατες επεμβά
σεις των τελευταίων περίπου δεκαεννέα μηνών περιλαμβάνεται η καταβίβαση 37 ακόμη 
μελών ή τμημάτων του μνημείου, που έχουν συνολικό βάρος 154 τόνων. Αναφέρω 
ενδεικτικά ότι τα 105 μέλη, που είχαμε αποσυναρμολογήσει την προηγούμενη περίοδο, 
ζύγιζαν 160 τόνους (για να καταλάβει κανείς ότι είναι εξαιρετικά δύσκολα και βαριά τα 
μέλη) και ότι μέσα στο διάστημα των δώδεκα μηνών, κατά το οποίο έγιναν οι τελευταίες 
αποξηλώσεις των μελών, αποσυναρμολογήθηκαν 22 επιστύλια, ενώ στη διάρκεια των 
δέκα ετών της αναστύλωσης του ΓΙαρθενώνος είχαν αποκατασταθεί 18 επιστύλια της 
ανατολικής πλευράς. Οι αριθμοί αυτοί είναι ενδεικτικοί για την πυκνότητα και την 
ένταση της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί στον οπισθόναο. Πρόκειται ίσως για τα 
πιο δύσκολα και επικίνδυνα μέλη που κατέβηκαν σε όλη τη διάρκεια του έργου. Από τα 
22 επιστύλια, τα οποία έχουν ένα μέσο βάρος 5-6,5 τόνους, τέσσερα ήταν πολλαπλά 
θραυσμένα και εξαιρετικά επικίνδυνα. Ενδεικτικά δείχνω ορισμένα μέλη και την κατά
σταση διατήρησής τους (επίδειξη διαφανειών).

Όταν συνειδητοποιήθηκε ότι η ταλάντωση των δύο μεσαίων κιόνων ήταν μεγάλη, 
μετά την αφαίρεση όλων των επιστυλίων και με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 
Ακροπόλεως και της Διευθύντριας της ΥΣΜΑ, προσκλήθηκε στο έργο ο πολιτικός 
μηχανικός Κ. Ζάμπας και ο καθηγητής Μανώλης Κορρές, προκειμένου να γνωμοδοτή- 
σουν για την ευστάθεια των κιόνων, με βάση τη μεγάλη εμπειρία που διέθεταν από ανά
λογες επεμβάσεις στην ανατολική πλευρά του μνημείου. Τότε συνεκτιμήθηκαν όλες οι 
πληροφορίες, της ταλάντωσης που διαπιστώθηκε, των αποκλίσεων από την ευθεία
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γραμμή, των μικρομετακινήσεων των κιόνων κατά την αποφόρτισή τους και της στρο
φής περί τον άξονα τους, και κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν κάποιες δοκιμαστικές φορτί
σεις για να ελεγχθεί η ευστάθεια των κιόνων, οι οποίες ανατέθηκαν και διεκπεραιώθηκαν 
από την πολιτικό μηχανικό Ε. Τουμπακάρη.

Οι επεμβάσεις συνεχίστηκαν με την αποξήλωση των κιονοκράνων. Η απόφαση του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) του Υπουργείου Πολιτισμού προέβλεπε 
την αποξήλωση και των έξι κιονοκράνων, κατά την εκτέλεση όμως του έργου έγινε 
μεγάλη προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η επέμβαση, διότι παρατηρήθηκε ότι σε πολλά 
από τα κιονόκρανα δεν είχε διαταραχθεί η σχέση τους με τους υποκείμενους σπονδύ
λους. Έτσι, τελικά από τα έξι κιονόκρανα κατέβηκαν μόνο τα δύο, ενώ τμήματα των 
άλλων, μικροθραόσματα τα οποία ήταν χαλαρά και επικίνδυνα να πέσουν, επισκευάστη
καν επιτόπου. Αφαιρέθηκαν όμως τα μπαλάνεια συμπληρώματα, όπως αυτό το παρά
δειγμα εδώ (διαφάνεια) και βλέπετε και το έκτο κιονόκρανο, πόσο θραυσμένο ήταν και 
πως παρουσιάζει και μια ιδιαίτερη δυσκολία καταβίβασης, εφόσον δεν υπήρχαν καμπά
νες, όπως στην περίπτωση των κιονοκράνων της βόρειας πλευράς, έπρεπε να αποσυ- 
ναρμολογηθούν αυτά πρακτικά με τα χέρια.

Η αποκατάσταση των μελών κάτω στα εργοτάξια είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και επί
πονη. Μέχρι σήμερα από τα καταβιβασθέντα μέλη έχουν αποκατασταθεί τρία κιονό
κρανα από τα έξι και εννέα επιστύλια, από τα οποία έχουν ήδη ανατοποθετηθεί στο μνη
μείο πέντε (επίδειξη σε διαφάνεια της δομικής αποκατάστασης του πρώτου δυτικού εξω
τερικού επιστυλίου του οπισθονάου).

Παράλληλα, προχωρεί το σύνθετο έργο της ετοιμασίας των αντιγράφων των αναγλύ
φων της ζωφόρου από το συνεργείο των εκμαγέων( οι οποίοι έχουν κατασκευάσει το 
σύνολο των καλουπιών και προχωρούν σύντομα στη χύτευση των γλυπτών με τεχνητό 
λίθο. Την εργασία τους εποπτεύει ο έφορος Αρχαιοτήτων κ. Α. Μάντης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών προέκυψε ένα σοβαρό ερώτημα για την τύχη των 
μελών, που είχε κατασκευάσει ο Ν. Μπαλάνος στη διάρκεια της παλαιότερης επέμβασης 
στον οπισθόναο. Πρόκειται για μεγάλου μεγέθους κατασκευές από μάρμαρο, των 
οποίων η τύχη έπρεπε να κριθεί από την Επιτροπή Ακροπόλεως, προκειμένου να απο- 
φασιστεί αν αυτά είναι διατηρήσιμα μέλη, αν θα επανέλθουν στο μνημείο και σε ποιο 
σημείο του ή, ενδεχομένως, αν θα έπρεπε να ανακυκλωθούν ως μάρμαρο. Στη διάρκεια 
της συζήτησης επανεξετάστηκε και το πρόβλημα της μορφής των αντιγράφων της 
ζωφόρου, αν θα είναι μονολιθικά από τεχνητό λίθο ή αν θα κατασκευάζονταν από μάρ
μαρο με μια επιφανειακή επένδυση από άλλο υλικό, δυνάμενο στο μέλλον να αντικατα- 
σταθεί (επίδειξη διαφανειών). Μέσα από τη συζήτηση προέκυψε ότι θα μπορούσε να 
συνδυαστεί η προστασία και η διατήρηση των μελών της επέμβασης Μπαλάνου, που 
είναι πολυάριθμα, με την κατασκευή των αντιγράφων των αναγλύφων της ζωφόρου, 
και έτσι αποφασίστηκε οι πλάτες των λίθων των αντιγράφων της ζωφόρου να κατα
σκευαστούν με τα μπαλάνεια μάρμαρα, τα οποία θα τοποθετηθούν και πάλι πάνω στο 
μνημείο και θα διατηρηθούν εκεί και στο μέλλον. Τα μέλη του πρώτου (από Βορρά) 
μετακιονίου του οπισθονάου δεν θα αναστηλωθούν και θα διατηρηθούν σε έναν υπαί
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θριο χώρο, τον οποίο αργότερα θα υποδείξει η Επιτροπή ή η Εφορεία Ακροπόλεως, 
προκειμένου να αποτελέσουν μια ανοιχτή έκθεση της δομής, της πλοκής του θριγκού 
του Παρθενώνα.

Οι εργασίες, όπως ήταν φυσικό, είχαν και ορισμένα ενδιαφέροντα αρχαιολογικά 
ευρήματα, που εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας για το μνημείο και διατηρούν αναλλοίωτο 
το ενδιαφέρον όσων το μελετούν και το σπουδάζουν. Αρχικά, ανάμεσα στα επιστύλια 
του πέμπτου μετακιονίου, εντοπίστηκαν μέσα στην αδιατάρακτη αρχαία λατύπη εργα
λεία. Ενδεικτικά δείχνω μια οξειδωμένη σιδηρά ράβδο, μία λάμα κατεργασίας και δύο 
μολύβδινες γραφίδες (επίδειξη διαφανειών). Αλλά τα πιο σημαντικά από τα ευρήματα 
ήταν η εύρεση κάτω από το κιονόκρανο και τον ανώτατο σπόνδυλο του πέμπτου κίονα 
και του κιονοκράνου του έκτου κίονα των αρχαίων ξύλινων πόλων και εμπολίων, που 
διατηρούνταν κατά χώρα σε άριστη κατάσταση (επίδειξη διαφανειών). Σας παρουσιάζω 
τη στιγμή της αποκάλυψής τους. Βλέπετε την αρχαία σκόνη που χρησιμοποιήθηκε για να 
πακτωθεί μέσα στην εντορμία του μαρμάρου το ξύλινο στοιχείο. Οι συντηρητές απομα
κρύνουν προσεκτικά τον πόλο, για να αποκαλυφθεί το εμπόλιο, το οποίο ήταν σε άριστη 
κατάσταση, φαίνονται οι σημείες και το κέντρο, τα ίχνη τορναρίσματος του ίδιου του 
ξύλινου στοιχείου (διαφάνειες). Στη συνέχεια, κάτω από το έκτο κιονόκρανο, βρέθηκε 
άλλο ένα ξύλινο στοιχείο, άλλος ένας πόλος και εμπόλιο, σε χειρότερη όμως κατάσταση. 
Και είχαμε την τύχη και για τρίτη φορά να εντοπίσουμε άλλο έναν πόλο και εμπόλιο 
κάτω από τον ανώτατο σπόνδυλο του πέμπτου κίονα. Τέλος, αρκετά νέα στοιχεία έχουν 
προκόψει και για την επέμβαση του Ν. Μπαλάνου, που είχε πραγματοποιηθεί πριν από 
έναν αιώνα και μας επιτρέπουν πλέον να την κατανοήσουμε πλήρως (επίδειξη διαφα- 
νειών). Ενδεικτικά σας δείχνω τα μεταλλικά στοιχεία και τα μαρμάρινα συμπληρώματα, 
που είχε τοποθετήσει στην περιοχή του οπισθονάου, ειδικά στα κιονόκρανα (επίδειξη δια- 
φανειών). Δείτε το συμπλήρωμα στο πρώτο κιονόκρανο με τους πιόσχημους συνδέσμους 
στο πάνω μέρος, τη θέση της καμπάνας για την ανάρτηση και την επιγραφή της επέμβα
σης «Αρχαιολογική Εταιρεία 1899», τα μεταλλικά στοιχεία, μια ράβδο περίσφιξης και έναν 
εντατήρα από ορείχαλκο, ο οποίος διατηρήθηκε σε άριστη κατάσταση. Πρέπει να σημειω
θεί ότι αυτές οι πρώτες επεμβάσεις του Μπαλάνου ήταν ιδιαίτερα επιμελημένες, χωρίς τις 
αστοχίες που παρουσίασαν οι επεμβάσεις αργότερα στη βόρεια κιονοστοιχία. Το μεταλ
λικό στοιχείο από γαλβανισμένο ορείχαλκο έχει διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι βρισκόμαστε ακόμα στο μέσον μιας εξαιρετικά 
δύσκολης προσπάθειας, που έχει πέρα από τους χρονικούς υψηλούς, ποιοτικούς στό
χους. Εύχομαι σύντομα να είμαστε σε θέση να αποδώσουμε το σύνολο του έργου στον 
επιστημονικό κόσμο και το κοινό, με τρόπο άρτιο, μέσα σε ένα κλίμα απλότητας, ευθύ
τητας και συνεργασίας, που να χαρακτηρίζεται από μεράκι και φιλότιμο.

Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της Επιτροπής Συντηρή- 
σεως Μνημείων Ακροπόλεως καθηγητή X. Μπούρα, όλα τα μέλη της Επιτροπής, τη 
Διευθύντρια της ΥΣΜΑ και τον υπεύθυνο του έργου του Παρθενώνος κ. Ν. Τογανίδη 
για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν να επανέλθω και να ολοκληρώσω το επιμέρους 
αυτό πρόγραμμα του έργου αποκαταστάσεως του Παρθενώνος.
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Ε1Κ. 1 Άποψη των κιονοκράνων του οπισθο- 
νάου κατά την αποκατάσταση του 2ου από Βορ
ρά κίονα (Ιούνιος 2002)

Ε1Κ. 2 Αφαίρεση συμπληρώματος Μπαλάνου 
από τον Ιο από Βορρά κίονα του οπιοθονάου 
(Μάρτιος 2002)

ΕΙΚ. 3 Άποψη του θριγκού του οπιοθονάου μετά την ανατοποθέτηση 
των βορειοδυτικών επιστυλίων (Αύγουστος 2002)
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Ρ. Χρισιοδουλοπούλου
Το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνος σε σχέση με 
το πρόγραμμα αποκαταστάσεων του οπισθονάου

Το ερώτημα που τίθεται άμεσα, και ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ανα- 
τοποθέτησης των αποκατεστημένων μελών του θριγκού της πρόστασης του οπισθο- 
νάου, είναι κατά πόσο τίθεται ως προϋπόθεση για την αναστύλωση της οροφής του 
δυτικού πτερού η αποκατάσταση της δυτικής πλευράς του Παρθενώνος ή ενός τμήμα
τος αυτής.

Ήδη η αποκατάσταση της στατικής επάρκειας των κιόνων του οπισθονάου, που 
αποτέλεσε τροχοπέδη για την υλοποίηση του προγράμματος της οροφής και τη δεκαετία 
του 1960 επί Α. Ορλάνδου1, ολοκληρώνεται, μετά την εφαρμογή ενεμάτων στους σπον
δύλους των κιόνων και την ενίσχυσή τους με οπλισμό’, καθώς και τη δομική αποκατά
σταση των κιονοκράνων1 2 3 4 5. Μετά την τοποθέτηση των αντιγράφων της ζωφόρου και των 
αποκατεστημένων θράνων στον οπισθόναο" θα μπορούσαν να ακολουθήσουν όσα μέλη 
της οροφής έχει αποφασισθεί να τοποθετηθούν, δηλαδή οι συντηρημένες αρχαίες ελεύ
θεροι δοκοί και οι μεταδοκοί, καθώς και τα κατασκευασμένα από τον Α. Ορλάνδο μέλη6 7, 
σε μερικά των οποίων θα ενταχθούν ταυτισμένα αρχαία θραύσματα . Όσον αφορά στην 
τοποθέτηση των φατνωματικών πλακών, των επίσης προετοιμασμένων από τον Α. 
Ορλάνδο8, δεν έχουμε ακόμα οριστική απόφαση για τον αριθμό και τη θέση αυτών που 
θα ενταχθούν στο μνημείο.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, εάν με δεδομένη τη δυσμενέστερη —από πλευράς φορ
τίων- περίπτωση της πλήρους αποκατάστασης της οροφής του δυτικού πτερού, τα μέλη 
της δυτικής όψης του ναού, που θα δεχθούν ποσοστό των φορτίων της οροφής, θα 
μπορούσαν να αποκατασταθούν επιτόπου ή πρέπει να προηγηθεί η διάλυση και αποκα
τάσταση των υπολοίπων ή ορισμένων μελών του εσωτερικού μετώπου της όψης, που 
σχετίζονται με αυτά. Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα θα επιχειρηθεί με τη διερεύ-

1. Μαλλούχου-Tufano 1994, 21.
2. Η ενεμάτωση έχει ολοκληρωθεί για τους τέασερις βόρειους κίονες (1997) και συνεχίστηκε (2003) 
στους τέσσερις ανώτερους του 5ου, βάσει σχετικής μελέτης, βλ. παρακάτω ανακοίνωση Μιλτιάδου 
στον ίδιο τόμο, σσ. 161-178.
3. Θα πραγματοποιηθεί μετά το 2004, βάσει σχετικής προμελέτης, βλ. Ζάμπας 1994, 29.
4. Στις αρχές του 2003 ολοκληρώθηκε η δομική αποκατάσταση του 1ου, 2ου,4ου και το 2004 επίκει- 
ται η αποκατάσταση του 3ου κιονοκράνου από Βορρά.
5. Το πρόγραμμα προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί το 2004.
6. Πρόκειται για δύο ελεύθερες δοκούς, δύο μεταδόκιες πλάκες και τρεις θράνους.
7. Συγκεκριμένα στην 1 η και 4η από Βορρά ελεύθερη δοκό.
8. Πρόκειται για 18 φατνωματικές πλάκες, εκ των οποίων οι 12 με ημιτελή λάξευση αστραγάλων.
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νηση του τρόπου δομής και της συνδεσμολογίας των σωζόμενων μελών της δυτικής 
όψης του ναού και κυρίως εκείνων, που θα δεχθούν τα φορτία της αναστηλωμένης ορο
φής. Ξεκινώντας από πάνω, αυτά είναι τα ακόλουθα (εικ. 1, 2):

• ο θράνος ή υποδόκιο, που λειτουργούσε ως στρωτήρας των δοκών και αντιστοι
χούσε σε θράνο της ίδιας διατομής, αλλά μεγαλύτερου πλάτους, πάνω από τη ζω
φόρο της πρόστασης του οπισθονάουλ Ο θράνος αποτελείται από δωρικό κυμάτιο 
στο άνω μέρος, λέσβιο στο κάτω και ενδιάμεσα μέτωπο με ζωγραφισμένο διπλό μαί
ανδρο, ο οποίος διακρίνεται σε όλα σχεδόν τα μέλη της δυτικής πλευράς9 10 11,
• τα διαζώματα — αναθήματα της δωρικής ζωφόρου—, όπου εντός της μασχαλιαίας 
εγκοπής πατούν οι θράνοι,
• τα αντιθήματα των επιστυλίων και κυρίως το εσωτερικό από αυτά, όπου εδράζο
νται κατά κύριο λόγο τα διαζώματα.
Η οροφή του δυτικού πτερού αποτελείτο από τις ελεύθερες δοκούς και τις μεταδό- 

κιες πλάκες ή ημιδοκούς, που συνδέονταν μεταξύ τους δημιουργώντας μία εσχάρα, 
όπου γομφώνονταν οι φατνωματικές πλάκες. Κατ’ εξαίρεση όμως οι δοκοί δεν γομφώ- 
νονταν προς τους θράνους, οπότε ουσιαστικά πρόκειται, όπως παρατηρεί και ο Μ. Κορ- 
ρές, για «απόθεση» της οροφής πάνω στον θριγκό της πρόστασης και του περιστυλίου, 
με σκοπό να αφεθούν ελεύθερες οι δύο όψεις να μετακινηθούν ανεξάρτητα11. Η οριζό
ντια ζώνη του εσωτερικού μετώπου της δυτικής όψης, που δεχόταν τα φορτία της στέ
γης, αποτελούμενη από τους θράνους, τα διαζώματα και τα εσωτερικά αντιθήματα των 
επιστυλίων, δεν εφάπτεται σε μεγάλη έκταση με τις υπόλοιπες στρώσεις της όψης και 
συνδέεται ελάχιστα με αυτές12. Η μοναδική περιοχή επαφής με το αέτωμα είναι η άνω 
επιφάνεια των διαζωμάτων, πίσω από τη μασχαλιαία εγκοπή, όπου εδράζονται και γομ- 
φώνονται στο πίσω μέρος τους τα οριζόντια γείσα (εικ. 2). Παρόλα αυτά δεν θα μπο
ρούσε να αποξηλωθεί ανεξάρτητα από την υπόλοιπη κατασκευή, παρά μόνο με την 
αφαίρεση των οριζοντίων γείσων που δένουν διαμπερώς την κατασκευή ή έστω με το 
ανασήκωμα τους, μετά βεβαίως την καταβίβαση του αναθηματικού τοίχου του αετώμα
τος. Τα μέλη της οροφής με τον θράνο βρίσκονται σε σχετική απόσταση από τον τοίχο, 
χωρίς αυτός να εδράζεται εν μέρει πάνω τους -όπως λ.χ. στο Θησείο- οπότε και λει
τουργούν ανεξάρτητα. Επιπλέον οι θράνοι συνδέονται μόνο μεταξύ τους και γομφώνο- 
νται μόνο στην μασχαλιαία εγκοπή των διαζωμάτων, οπότε και μπορούν εύκολα να απο- 
σπασθούν.

Η μοναδική σύνδεση της ζώνης με τον υπόλοιπο θριγκό γίνεται μεταξύ των διαζωμά
των και των αναθημάτων των μετοπών, αλλά μόνο με αυτά που αντιστοιχούν στους άξο

9. Ο θράνος της πρόστασης φέρει το δωρικό κυμάτιο και στην εσωτερική του όψη, χωρίς όμως το 
λέσβιο.
10. Βλ Ορλάνδου 1977-78, 254-256 και Κορρέ-Μπούρα 1983, 83.
11. Οι δοκοί της οροφής θα μπορούσαν να ολισθήσουν σε περίπτωση σεισμού προς την ασθενέστε
ρη πρόσοψη, παρασύροντας και αποκολλώντας τον θράνο της ισχυρής πρόσοψης του περιστυλίου, 
όπως συνέβη στον σεισμό του 1981, βλ. Κορρέ-Μπούρα 1983, 118 και Ζάμπας 1994, 32.
12. Βλ. κατακόρυφη τομή δυτικής όψης στα: Ορλάνδου 1977-78,522 και Μπαλάνου 1940, rav. 1.
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νες των κιόνων, πίσω από ιη μασχαλιαία εγκοπή, όπου γίνεται και η σύνδεση των διαζω
μάτων μεταξύ τους με συνδέσμους τύπου διπλού Τ13. Επιπλέον η γόμφωση των διαζω
μάτων στην άνω επιφάνεια των εσωτερικών επιστυλίων, που συνδέονται με τη σειρά τους 
με τα μεσαία επιστύλια, δεν εξασφαλίζει επαρκή σύνδεση εξαιτίας της ελάχιστης επιφά
νειας έδρασής τους στα μεσαία επιστύλια, με αποτέλεσμα ουσιαστικά τη δημιουργία κατα- 
κόρυφου αρμού. Συμπερασματικά λοιπόν, αν και οι προαναφερθείσες στρώσεις δεν συν
δέονται ισχυρά με την υπόλοιπη κατασκευή, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αποξήλωσή 
τους με σκοπό την αποκατάστασή τους χωρίς επεμβάσεις στην υπόλοιπη όψη.

Οι φθορές που παρουσιάζει το εσωτερικό μέτωπο της δυτικής πλευράς και κυρίως 
η περιοχή του αετώματος είναι σημαντικές. Σε σχέση με τον πλήρη θρυμματισμό των 
λιθοπλίνθων του αναθηματικού τοίχου, λόγω της πυρκαγιάς του 3ου μ.Χ. αιώνα, και 
την απόσπαση των μετώπων στους περιμετρικούς λίθους14, λόγω σεισμών και της έκρη
ξης Morosini, η κατάσταση του επιστυλίου και του θριγκού παρουσιάζεται σχετικά ικα
νοποιητική (εικ. 2). Στα επιστύλια παρατηρείται κυρίως επιφανειακή διάβρωση, λόγω 
της κακής ποιότητας των μαρμάρων, που έχουν πολλές προσμείξεις. Κατακόρυφες 
ρωγμές διακρίνονται μόνο σε δύο περιπτώσεις, ενώ αποκολλήσεις παρουσιάζουν οι 
περιοχές μπροστά από τους μεταξύ τους συνδέσμους (ακραία επιστύλια), τους γόμ
φους με τα υπερκείμενα διαζώματα (κεντρικά επιστύλια) και τους γόμφους με τα κιο
νόκρανα (βόρεια επιστύλια). Στα διαζώματα παρατηρούμε τις ίδιες φθορές15, μόνο που 
εδώ κυριαρχούν οι αποκολλήσεις των περιοχών μπροστά από τους εξαιρετικά μεγάλου 
μεγέθους γόμφους με τους υπερκείμενους θράνους16 17, στο μέσον περίπου κάθε διαζώ
ματος, εκτός από αυτά που αντιστοιχούν στον 3ο και 6ο κίονα. Αλλά και στους θρά
νους οι ελλείπουσες περιοχές είναι αυτές των γόμφων τους προς τα διαζώματα, στο 
νότιο άκρο κάθε μέλους, που πολλές φορές περιλαμβάνουν και αυτές των μεταξύ τους 
συνδέσμων.

13. Για τη σύνδεση των μελών στη στρώση αυτή, τα μόνα στοιχεία που έχουμε είναι αυτά του σχεδί
ου του Ν. Μπαλάνου (βλ. Μπαλάνου 1940, πιν. 6, σχ. 3), για το κεντρικό μετακιόνιο, το βόρειο και 
εν μέρει για το νότιο, με αρκετά όμως λάθη, όπως φάνηκε μετά από νέες μετρήσεις της γράφουσας στις 
περιοχές αυτές, αφού προηγουμένως αφαιρέθηκαν κονιάματα σφράγισης, αλλά πάντοτε με δυσκολία 
προσέγγισης όλων των εσωτερικών μελών.
14. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στις λιθοπλίνθους του δυτικού αετώματος είναι ίδιες με αυτές που 
συναντώνται στους μακρούς τοίχους του σηκού του Παρθενώνος, όπως αυτές αναλύονται στο Κορ- 
ρέ-Μπούρα 1983, 348. Η κατάστασή τους παραμένει σταθερή με τις κατά καιρούς εργασίες συγκρά
τησης και σφράγισης με ισχυρά πατητά τσιμεντοκονιάματα.
15. Το μάρμαρο των διαζωμάτων είναι κακής ποιότητας με τυχαία φορά «νερών», που σε ορισμένες 
περιπτώσεις παρουσιάζεται ακόμη και κατακόρυφη.
16. Σύμφωνα με την διατύπωση της μελέτης Ζάμπας 1994, 32 είναι η μοναδική περίπτωση στο μνη
μείο που δεν υπάρχει ισοζύγιο μεταξύ της φέρουσας ικανότητας του συνδετηρίου και του μαρμάρου 
στην περιοχή της αγκυρώσεως. Έτσι εξασφαλίζεται η ακινησία των θράνων, έστω και σε βάρος του 
μαρμάρου, σε περίπτωση που ήθελε εκδηλωθεί ολίσθηση των δοκών επ’ αυτών (σεισμός 1981).
17. Κυρίως την καταβίβαση των μεταδοκίων πλακών και των δοκών το 1993, βλ. Κουφόπουλου 
1994, 48.



Μετά την απελευθέρωση της άνω επιφάνειας των θράνων από τα μέλη της οροφής17, 
διαφάνηκαν εργασίες στερέωσης και συντήρησης της περιοχής των αρχαίων θράνων και 
των μασχαλιαίων εγκοπών των διαζωμάτων (εικ. 3), κατά τις οποίες είχαν πληρωθεί οι 
αρμοί μεταξύ των τριγλύφων και των διαζωμάτων ή μεταξύ των θράνων με τσιμεντοκο
νίαμα, το οποίο περιείχε θραύσματα κεράμων ή αρχαίες λατύπες, και σφραγιστεί με γαλ
λικό χώμα. Επίσης είχαν γίνει εργασίες ανασύνδεσης των θράνων με νέους συνδέσμους, 
κατά τις οποίες είχε χρησιμοποιηθεί η αρχαία εντορμία στο νότιο μέλος και διανοιγεί 
μεγαλύτερη σε μήκος στο βόρειο, λόγω της ήδη υπάρχουσας θραύσης του βόρειου σκέ
λους εξαιτίας της ύπαρξης από κάτω γόμφου, ενώ είχε διανοιγεί νέα εντορμία μεγάλου 
μήκους πάνω ή πίσω από την αρχαία.

Οι επεμβάσεις αυτές έχουν γίνει κάτω και πίσω από τις μεταδόκιες πλάκες με ελεύ
θερο το ένα άκρο τους, αφού αυτές μετατοπίστηκαν ή απομακρύνθηκαν προσωρινά18 19. 
Γία τον σκοπό αυτό πιθανότατα απομακρύνθηκαν κατά περίπτωση και θράνοι. Αντίθετα, 
κάτω από τις ελεύθερες δοκούς και την κλειστή μεταδόκια πλάκα1'1 οι θράνοι παραμένουν 
ασύνδετοι. Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής στις ανωτέρω περιπτώσεις υποδεικνύουν 
επεμβάσεις του Ν. Μπαλάνου, άγνωστες στη βιβλιογραφία, πιθανότατα στα πλαίσια 
προετοιμασίας των μελών που θα δέχονταν την οροφή, στα 1900-190220 21. Από τα σχέδια 
του Ν. Μπαλάνου (εικ. 1) και κυρίως αυτού του εσωτερικού μετώπου της δυτικής 
πλευράς71 —το οποίο έχει αντιγράψει και ο Ορλάνδος22—, όπως και επιτόπου παρατηρή
σεις, εντοπίζονται και άλλες επεμβάσεις που δεν αναφέρονται στο βιβλίο του και αφο
ρούν στη νότια περιοχή των στρώσεων. Αυτές είναι οι ακόλουθες:

• συμπλήρωση με νέο μάρμαρο του τμήματος του υποκείμενου της νοτίας δοκού δια
ζώματος (1900), για να πατήσει με ασφάλεια ο σημερινός θράνος και η νέα δοκός.
• γόμφωση εκατέρωθεν του αναφερόμενου θρόνου, όπως και του νοτιότερου κατά 
χώραν αρχαίου(εικ. 5).
• τοποθέτηση συνδέσμων τύπου Π, επενδυμένων με μολύβι, στη μασχαλιαία εγκο
πή δύο διαζωμάτων νότια του προαναφερθέντος (εικ. 6).
Αν και δεν δείχνονται στο σχετικό σχέδιο23 (εικ. 1), εκτός από την κατασκευή νέων 

θράνων, δοκών, ημιδοκών και φατνωματικών πλακών, έγιναν από τον Ορλάνδο, πιθα
νότατα στα 1953-59, εργασίες στη βόρεια περιοχή των στρώσεων ως προπαρασκευαστι
κές για την αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού. Τοποθετήθηκαν οι πρώτοι

18. Πρόκειται για τις μεταδόκιες πλάκες Δ.ΜΔ 8, 10, 11, 12.
19. Πρόκειται για την πλάκα Δ.ΒΔ9 που πλαισιώνεται από τις δοκούς Δ.ΕΔ2 και Δ.ΕΔ3.
20. Για την αναστύλωση της οροφής του δυτικού πτερού βλ. Μαλλούχου-Tufano 1998, 83-96.
21. Βλ. Μπαλάνου 1940, πιν. 6, οχ. 1.
22. Η διαπίστωση αυτή πιστοποιείται από τη μεταφορά στο νέο σχέδιο σχεδιαστικών λαθών του Μπαλά
νου - όπως στην περίπτωση λιθόπλινθου του αναθηματικού τοίχου, κάτω από το επαέτιο γείσο που το
ποθέτησε ο Ορλάνδος στο μέσον της νότιας πλευράς του αετώματος, βλ. Ορλάνδου 1977-78, mv. XVII
23. Το σχέδιο δείχνει την κατάσταση πριν τις επεμβάσεις του Ορλάνδου για την οροφή και πρέπει να 
χρονολογείται στην πρώτη φάση επεμβάσεων, το 1945, όταν τοποθετήθηκε το προαναφερόμενο επα
έτιο γείσο, βλ. Ορλάνδου 1977-78, mv. XVII.
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τέσσερις θρόνοι από νέο μάρμαρο24 και συγκολλήθηκαν επιτόπου, στα υποκείμενα δια
ζώματα, συμπληρώματα των ελλειπουσών περιοχών των γόμφων των θρόνων αυτών 
(εικ. 4)25. Σε μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, όπως μαθαίνουμε από το ημερολόγιο 
Σολωμού-ΓΙροκοπίου (1970-71 )26, έγιναν συγκολλήσεις θραυσμάτων με καρφίδες σε 
αρκετά από τα επιστύλια και σφραγίσεις αρμών και κοιλοτήτων, όπου είχαν ρηγματωθεί 
τα προηγούμενα κονιάματα, με τσιμεντοκονία.

Οι φθορές λοιπόν λόγω των παλαιότερων αναστηλωτικών εργασιών είναι ελάχιστες. 
Ως γνωστόν, οι παραμορφώσεις, που παρουσιάζονται και αφορούν κυρίως σε στροφή 
των μελών και διάνοιξη των μεταξύ τους αρμών οφείλονται στη γενικότερη οριζόντια 
παραμόρφωση της όψης, με απόκλιση των γωνιών διαγώνια προς τα έξω και κοίλανση, 
κυρίως της στρώσης των επιστυλίων, προς τα ανατολικά (εικ. 3)27. Ας σημειωθεί ότι, όπως 
και σε όλο το αέτωμα, και στις στρώσεις αυτές παρατηρείται συμμετρική κατανομή φθορών 
και παραμορφώσεων ως προς τον κατακόρυφο άξονα της όψης. Επειδή τις προχωρήσεις 
αυτές παρουσιάζουν και τα κιονόκρανα, για τα οποία δεν προβλέπεται αποκατάσταση της 
αρχικής θέσης, έτσι δεν προβλέπεται και για τα υπόλοιπα μέλη —κυρίως τα επιστύλια και 
τον θριγκό- με την καταβίβαση και ανατοποθέτησή τους. Επιπλέον, όπως είδαμε, οι φθο
ρές στις εξεταζόμενες στρώσεις είναι επιφανειακές και δεν απαιτούν την καταβίβαση των 
μελών για την αποκατάστασή τους, όπως στην περίπτωση αυτών του οπισθονάου, όπου τα 
μέλη —κυρίως τα επιστύλια- ήταν κατακερματισμένα ή θραυσμένα στη μέση.

Κατά συνέπεια, η αποκατάσταση μπορεί να ξεκινήσει ανεξάρτητα από την υπόλοιπη 
δυτική όψη, με επιτόπου επεμβάσεις στις στρώσεις του εσωτερικού επιστυλίου και δια
ζώματος και καταβίβαση της ανεξάρτητης στρώσης των θράνων. Η καταβίβαση των 
θράνων επιβάλλεται λόγω της αποκόλλησής τους από τη μασχαλιαία εγκοπή, με τον 
θρυμματισμό των μεταγενέστερων κονιαμάτων, που τα κρατούσαν στην θέση αυτή κατά 
τον σεισμό του 198128, και της παρατηρούμενης έντονης προχώρησης της στρώσης προς 
τα ανατολικά, η οποία σε μερικά σημεία φτάνει τα 10 εκ. Αιτία της αποκόλλησης υπήρξε 
η ελευθερία στην κίνηση των δοκών, που παρέσυραν τους θράνους, ασκώντας τους 
οριζόντιες δυνάμεις προς την πρόσταση29.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των θράνων περιλαμβάνουν (εικ. 4): 
• συγκόλληση των υπαρχόντων θραυσμάτων και πιθανότατα άλλων αποδιδόμενων 
σε αυτούς30,

24. Οι τρεις έτοιμοι από τον Ορλάνδο θρόνοι, που δεν έχουν τοποθετηθεί στο μνημείο, δεν είναι συμ
βατοί με τα μήκη των ελλειπόντων στη νότια περιοχή, αλλά ούτε και με αυτών στη συνέχεια των ήδη 
τοποθετημένων προς Βορρά.
25. Τα συμπληρώματα έχουν τοποθετηθεί ως υποθέματα σε τρίπλευρες θήκες, απολαξευμένες στο 
μάρμαρο.
26. Μνημεία Ακροπόλεως 1970-71, Ημερολόγιο εργασιών Α. Σολωμού-Προκοπίου, Αρχείο ΕΣΜΑ.
27. Βλ. Κορρέ-Μπούρα 1983, 264-268, Ζάμπας 1994, σχ. 1, 2 και Ορλάνδου 1977-78, 468.
28. Η θραύση των περιοχών των γόμφων που τα συγκρατούσαν θεωρείται πολύ προγενέστερη, όπως 
δείχνουν τα έγχρωμα στρώματα που καλύπτουν τις θραυσιγενείς επιφάνειες.
29. Βλ. Μελέτη, 3β, 32.
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• αφαίρεση των αρχαίων και νεότερων συνδέσμων,
• καθαρισμό των σωζόμενων γραπτών κοσμημάτων από την αιθάλη
• συμπλήρωση με νέο μάρμαρο των ελλειπουσών περιοχών των συνδέσμων και των
γόμφων τους.
Όσον αφορά στη συγκόλληση των συμπληρωμάτων, το πιθανότερο είναι, εξαιτίας 

του υπερβολικά μεγάλου μεγέθους των γόμφων, αυτά να σπάσουν σε πιθανό σεισμό, 
οπότε απαιτείται, κατά τον Κ. Ζάμπα, ισχυρή συγκόλλησή τους ή επιπρόσθετη σύνδεση 
του θράνου με το διάζωμα30 31. Η καταβίβαση των θράνων θα διευκόλυνε επίσης τη σωστή 
επιτόπου συγκόλληση συμπληρωμάτων, στις ελλείπουσες περιοχές των γόμφων των 
διαζωμάτων με τους θρόνους και των μεταξύ τους συνδέσμων. Αν και θεωρείται δυσκο
λότερη32, σωστότερη θα ήταν η επιτόπου συμπλήρωση με νέο μάρμαρο και των ελλει- 
πουσών περιοχών, μπροστά από τους συνδέσμους μεταξύ των επιστυλίων, αφού όμως 
προηγουμένως στερεωθούν οι γόμφοι με τα υπερκείμενα διαζώματα33 34.

Επιπλέον, στο νότιο τμήμα της στρώσης των θράνων προβλέπεται η συμπλήρωση με 
νέα μέλη, όπως έχει γίνει ήδη από τον Ορλάνδο στο βόρειο τμήμα, γύρω στα 1960, όπως 
πιθανόν και σε άλλα σημεία, στις θέσεις μελών που θα παραμείνουν στο Μουσείο, ώστε 
να διατηρηθεί η μοναδική τόσο καλά σωζόμενη διακόσμησή τους (εικ. 4)Τ

Κατά τη μελέτη των τριών στρώσεων, που έγινε εν μέρει δυνατή μετά την αποξήλωση 
των σωζομένων μελών της οροφής, έγιναν ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με την οικο
δομική ιστορία του μνημείου, που θα ολοκληρωθούν μετά και την καταβίβαση της 
στρώσης των θράνων. Στη στρώση των θράνων σώζονται κατά χώραν τα 10 από τα 19 
αρχικά μέλη35, όπως και το βορειοδυτικό γωνιακό μέλος, σχήματος Γ, του οποίου μικρό 
τμήμα ανήκει στη δυτική πλευρά. Όλα τα μέλη γομφώνονταν προς τα διαζώματα στη 
νότια πλευρά τους, ενώ η καταφραγή τοποθετείται πιθανότατα στη θέση του νοτιότατου 
μέλους (Δ.Θ19), με το μικρότερο μήκος 114 εκ., όπως δείχνουν συνεχή μοχλοβόθρια 
στο νότιο άκρο του. Δίπλα του τοποθετείτο το νοτιοδυτικό γωνιακό μέλος, συμμετρικά 
ως προς το βορειοδυτικό (εικ. 5).

Το υποκείμενο της νοτιότερης ελεύθερης δοκού αρχαίο μέλος, που σύμφωνα με τις

30. Μια προσπάθεια ταύτισης των ελλειπουσών αυτών περιοχών με τα διακοσμημένα θραύσματα θρά
νων, που σώζονται στην αποθήκη του Μουσείου Ακροπόλεως, θα ήταν πολύ χρήσιμη.
31. Βλ. Ζάμπας 1994, 33, όπου προτείνεται η στερέωση των γόμφων στα διαζώματα με επιπρόσθετες 
οριζόντιες ράβδους τιτανίου, ή ακόμα και στερέωση των θράνων με λοξές καρφίδες στη μασχαλιαία 
εγκοπή, διαμέσου των εντορμιών των συνδέσμων τους.
32. Αν και δεν αναφέρεται στις προαπαιτούμενες εργασίες για την τοποθέτηση της οροφής του δυτι
κού πτερού, βλ. Κουφόπουλου 1994,95. Οι εργασίες συμπλήρωσης προτείνονται για τις περιοχές κά
τω από τις ελεύθερες δοκούς.
33. Στην περίπτωση αυτή πρέπει πρώτα να κλεισθεί η εντορμία με το τσιμεντοκονίαμα και κατόπιν να 
συγκολληθούν επιτόπου τα συμπληρώματα, τα οποία και θα στρωθούν στην εξωτερική τους επιφά
νεια επί τόπου.
34. Προτείνεται η φύλαξη στο μουσείο τουλάχιστον του μέλους Δ.Θ7.
35. Έχουν μήκος 143-144 εκ., εκτός από τον κεντρικό θρόνο μήκους 155 εκ. και τους τρεις ακραίους 
σε κάθε πλευρά μήκους 131-133 εκ.
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έως τώρα παραδοχές ήταν το 17ο, μετακινημένο προς τα νότια, δεν ανήκει οτην πλευρά 
αυτή του μνημείου σύμφωνα με τα εξής στοιχεία:

• το μήκος του (139.5-140.5 εκ.) δεν είναι συμβατό με κανένα από τα μήκη των με
λών, που αρχικά βρίσκονταν στην περιοχή αυτή, όπως αυτά προκύπτουν από τις 
αποστάσεις μεταξύ των γόμφων.
• η νεώτερη κατεργασία στην άνω επιφάνειά του δείχνει μεγαλύτερο αρχικό ύψος 
από το τυπικό των μελών της δυτικής όψης.
• τα δύο νεώτερα μοχλοβόθρια, ανοιγμένα εκατέρωθεν του πλάτους της υπερκείμε
νης δοκού, υποδεικνύουν οτι πάνω του πατούσε ημιδοκός36.
• οι σύνδεσμοί του είναι μικρότεροι από τους τυπικούς των μελών της δυτικής όψης. 
Πιθανότατα το μέλος ανήκει στη βόρεια πλευρά, όπως φαίνεται και από τη διάβρωση

του μετώπου του, όπου δεν σώζεται το ελάχιστο ίχνος από τα γνωστά, γραπτά κοσμή
ματα (εικ. 5). Πρέπει να αντικατέστησε το διαλυμένο αρχικό μέλος, όπου πατούσε πριν 
το 1900 η αρχαία δοκός, η οποία καταβιβάστηκε από τον Μπαλάνο, ώστε να εδράζεται 
με ασφάλεια η νέα δοκός που τοποθετήθηκε στη θέση της'7.

Τα διαζώματα της δυτικής πλευράς της περίστασης μοιάζουν στη σύνθεση με αυτά 
των μακρών πλευρών, έχοντας όλα μήκος ίσο με το 1/3 του αντίστοιχου μετακιονίου, σε 
αντίθεση με αυτά της ανατολικής πλευράς, όπου σε μία πιο προσεγμένη κατασκευή τα 
μεγαλύτερα μήκη εξασφαλίζουν λιγότερους κατακόρυφους αρμούς στους άξονες των 
μετακιονίων’8.

Τα κεντρικά τρίγλυφα των μετακιονίων δεν φτάνουν απλώς μέχρι τη δυτική πλευρά 
των διαζωμάτων, με τα οποία και συνδέονται, αλλά αποκόπτουν και ένα τμήμα τους 
—συγκεκριμένα το τμήμα πίσω από τη μασχαλιαία εγκοπή- εισχωρώντας σε αυτά (εικ. 6). 
Ετσι επιτυγχάνεται καλύτερο δέσιμο της κατασκευής και στη στρώση της ζωφόρου, με 
τη διακοπή του συνεχούς αρμού μεταξύ διαζωμάτων και τριγλύφων - μετοπών, αλλά 
και του κατακόρυφου αρμού μεταξύ του εσωτερικών και μεσαίων αναθημάτων. Αυτό 
συνέβαινε στα κεντρικά τρίγλυφα των μεταξονίων, όπου έχουμε αρμό μεταξύ των δια
ζωμάτων, και όχι στα ακραία, όπου το διάζωμα είναι μονολιθικό. Διαπιστώθηκε σε όλα 
τα μετακιόνια, εκτός του ακραίου νότιου και των δύο βορειότερων, όπου δεν υπάρχει 
πρόσβαση39 40. Σημαντικά στοιχεία μας παρέχει και το σχέδιο Μπαλάνου —κυρίως για την 
κεντρική και τις ακραίες περιοχές- που όμως παρουσιάζει αρκετά λάθη90.

Στα δύο άκρα των πίσω πλευρών των μασχαλιαίων εγκοπών των νοτίων κυρίως δια

36. Σε όλους τους θρόνους παρατηρούνται αβαθή τετραγωνικά μοχλοβόθρια εκατέρωθεν των ελευ
θέρων δοκών.
37. Βλ. παραπάνω, σημ. 20.
38. Στον θριγκό του ανατολικού αετώματος τα δύο κεντρικά διαζώματα έχουν μήκος ίσο με τρία τυ
πικά διαζώματα του δυτικού αετώματος, τα δύο επόμενα με ένα, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα σε κάθε 
άκρο έχουν μήκος ίσο με αυτό των ακραίων διαζωμάτων του δυτικού αετώματος.
39. Παρόλα αυτά διακρίνεται στο σχέδιο του Ορλάνδου και στην περίπτωση του 2ου μετακιονίου, 
πριν την τοποθέτηση των νέων θρόνων.
40. Βλ. σημ. 13.
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ζωμάτων41 παρατηρούνται ίχνη κατακορύφων εντορμιών, που ανήκουν σε πτερύγια συν
δέσμων τύπου διπλού Τ, που έχουν αποκοπεί κατά την απολάξευση της εγκοπής (εικ. 6)42. 
Το στοιχείο αυτό, όπως στην ανατολική και τοπικά στη βόρεια πλευρά43, επιβεβαιώνει την 
άποψη οτι η τοποθέτηση του θράνου δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική κατασκευή και ότι 
πραγματοποιήθηκε ενώ είχε ολοκληρωθεί ή απολάξευση των εντορμιών των συνδέσμων 
των αρχικών διαζωμάτων (εικ. 7). Την υπόθεση αυτή επιβεβαιώνει και η έλλειψη περιμε
τρικών ταινιών αναθύρωσης στις επιφάνειες ώσης των τμημάτων πίσω από τη μασχαλιαία 
εγκοπή, στα μέλη των στενών πλευρών της περίστασης, ενώ στη βόρεια πλευρά υπάρχουν 
μέλη, που έχουν περιμετρικές ταινίες, κατασκευασμένα από το λατομείο με προβλεπόμενη 
την εγκοπή44. Λόγω της απότμησης της μασχαλιαίας εγκοπής, φαίνεται από ελάχιστα ίχνη, 
ότι η σύνδεση μεταξύ των γειτονικών διαζωμάτων μετατέθηκε δυτικότερα45.

Η ύπαρξη του μισού περίπου μιας ίδιας εντορμίας, εγκαρσίου όμως συνδέσμου, στην 
ανατολική πλευρά της κεντρικής τριγλύφου του 2ου από Νότο μετακιονίου δείχνει την 
πρόθεση για εγκάρσια σύνδεση των τριγλύφων με τα αρχικά διαζώματα, η οποία όμως 
σταμάτησε στη διάνοιξη της εντορμίας στο συγκεκριμένο μετακιόνιο, τη στιγμή που απο- 
φασίστηκε η απολάξευση των διαζωμάτων για την τοποθέτηση του θράνου (εικ. 6).

Το σημαντικό νέο στοιχείο είναι λοιπόν, σύμφωνα με την άποψη του Μ. Κορρέ, ότι 
τη στιγμή που αποφασίστηκε η αλλαγή αυτή του σχεδίου, δηλαδή η τοποθέτηση του 
θράνου, η ανατολική πλευρά είχε ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση και των λίθων του 
αετώματος. Αυτό συμπεραίνεται από τη διαπίστωση οτι τα διαζώματα έμειναν ασύνδετα, 
μετά την απομάκρυνση των συνδέσμων που τα συνέδεαν κατά την απολάξευση της 
μασχαλιαίας εγκοπής. Η βόρεια και νότια πλευρά είχαν στηθεί μέχρι και το επιστύλιο, 
χωρίς να έχουν τοποθετηθεί τα διαζώματα —τα νέα, ετοιμασμένα με τις νέες προδιαγρα
φές και τα προυπάρχοντα που αποτμήθηκαν— τα οποία και συνδέθηκαν μετά, στο πίσω 
τμήμα της μασχαλιαίας εγκοπής. Τέλος, η δυτική πλευρά είχε και τα διαζώματά της, 
όπου είχε γίνει και η απολάξευση των εντορμιών χωρίς να έχουν τοποθετηθεί οι μεταξύ 
τους σύνδεσμοι και είχε ξεκινήσει η απολάξευση αυτών μεταξύ διαζωμάτων και τριγλύ
φων από τον Νότο46.

Ευχαριστίες οφείλονται στους καθηγητές Π. Κουφόπουλο για την υπόδειξη του 
θέματος, X. Μπούρα και Μ. Κορρέ για τις υποδείξεις τους κατά τη διάρκεια της μελέτης. 
Επίσης στον πολιτικό μηχανικό Κ. Ζάμπα για τις παρατηρήσεις του σχετικά με τη στα
τική μελέτη και στον προϊστάμενο του έργου του Παρθενώνος αρχιτέκτονα Ν. Τογανίδη 
για την καθοριστική βοήθειά του σε θέματα οργάνωσης της εργασίας.

41. Διαπιστώθηκαν στα διαζώματα του 3ου, 4ου και 5ου μετακιονίου, ενώ είχαν διαφύγει παντελώς 
της προσοχής του Μπαλάνου.
42. Οι εντορμίες είναι καθαρές, χωρίς ίχνη συνδέσμων.
43. Γία την κατάργηση των εντορμιών αυτών βλ. Korres 1994, 54-120.
44. Ό.π., 95, όπου η διαπίστωση αυτή αναφέρεται για τη βόρεια, νότια και δυτική πλευρά.
45. Διαπιστώθηκε επιτόπου, στην ένωση των διαζωμάτων πάνω από τον 5ο κίονα, ενώ στο σχέδιο 
Μπαλάνου φαίνεται και στα διαζώματα του 1ου και 3ου μετακιονίου.
46. Επιπλέον έγινε σύνδεση των διαζωμάτων τοπικά, πάνω και πίσω από τη μασχαλιαία εγκοπή.
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E.-Ε. Τουμπακάρη

Δομική αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών μελών 
του οπισθονάου του Παρθενώνος

Εισαγωγή
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης αποτελεί η περιγραφή των βασικών δράσεων, 

που αφορούν στο πεδίο του πολιτικού μηχανικού, οι οποίες αναλήφθησαν κατά το διά
στημα Ιουνίου 2001-Σεπτεμβρίου 2002 για τη δομική αποκατάσταση του οπισθονάου. 

Η παρουσίαση αυτή διαρθρώνεται ως εξής:
Κατ’ αρχάς παρουσιάζεται μια συνοπτική επισκόπηση όλων των θεμάτων, που αντι

μετωπίστηκαν ή και βρίσκονται σε εξέλιξη. Από τα θέματα αυτά επιλέχθηκαν να σχολια
στούν μόνο τρία, τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια:

1. Η μελέτη και επισκευή των επιστυλίων (προφανώς, το βασικότερο αντικείμενο της 
δράσης μας).
2. Οι δοκιμαστικές φορτίσεις: θα γίνει αναφορά σ’ αυτή τη δράση, η οποία έχει μια 
ευρύτερη χρησιμότητα, δεδομένου ότι μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες για τη 
δομική κατάσταση καθώς και την κατάσταση της έδρασης των δομικών μελών.
3. Ο σχεδιασμός των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των αντι
γράφων της δυτικής ζωφόρου.
Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα πολιτικού μηχανικού που βρίσκονται σε εξέλιξη1, 

τα βασικότερα από τα οποία είναι τα εξής1 2:
1. Ο σχεδιασμός και υπολογισμός των συνδέσεων των αντιγράφων της δυτικής 
ζωφόρου με τα μέλη από νέο μάρμαρο που θα τα φέρουν.
2. Ο σχεδιασμός και υπολογισμός των συνδέσεων (γόμφοι, σύνδεσμοι) των μελών 
σας διάφορες στάθμες.
3. Ανάλυση και, εφόσον απαιτείται, υπολογισμός των ενισχύσεων των σπονδύλων 
των κιόνων του οπισθονάου.
4. Λήψη μέτρων στο επίπεδο του στυλοβάτη, για λόγους που θα αναπτυχθούν όταν 
θα γίνει αναφορά στις δοκιμαστικές φορτίσεις.

Θα ακολουθήσει σύνοψη της εισήγησης και, τέλος, θα γίνει αναφορά στις βασικότε
ρες συνεργασίες που είχαμε. Υπογραμμίζουμε ότι η εισήγηση έχει καθαρά περιγραφικό

1. Τα θέματα αυτά δεν θα αναπτυχθούν στην παρούσα εισήγηοη.
2. Βλ. Τάσιος Θ.ΙΙ., Βιντζηλαίου Ε., Πλαίνης Π., Παρατηρήσεις για τις μελέτες δομητικών επεμβά
σεων στον Παρθενώνα, Αθήνα, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 306/89, Παπαδόπουλος 
Κ.Α., Σύνδεση μαρμάρινων στοιχείων μέσω ράβδων τιτανίου, Διπλωματική Εργασία ΔΠΜΣ Αποκα
ταστάσεις Μνημείων, ΕΜΠ, Αθήνα 2000 και Vintzileou-Papadopoulos 2001.
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χαρακτήρα και δεν θίγονται, εκτός από μια περίπτωση, θεωρητικά ζητήματα σχετικά με 
τα παραπάνω θέματα.

Διατύπωση αρχών δομοστατικής ανάλυσης επιστυλίων
Οι βασικές αρχές που διατυπώθηκαν και ακολουθήθηκαν στον οπισθόναο κατά την 

ανάλυση των αρχιτεκτονικών μελών (οι οποίες εφαρμόζονται τόσο σε επιστύλια όσο και 
σε σπονδύλους) είναι:

1. Η μη θεώρηση της ευστάθειας του μνημείου ως συνόλου.
2. Η θεώρηση της ακεραιότητας των επιμέρους μελών’, με στόχο την απόδοση στα 
θραυσμένα μέλη ενός επαρκούς βαθμού ακεραιότητας.
3. Η εφαρμογή σχεδιασμού σε οριακή κατάσταση για την επίτευξη του στόχου.
4. Θεωρείται ως κρίσιμη κατάσταση εκείνη, κατά την οποία το μέλος ρηγματώνεται 
από κάμψη στο μέσον του, δεδομένου ότι υπάρχουν ομοιόμορφα κατανεμημένα φορ
τία. Επειδή είναι επιθυμητό το μέλος να είναι ικανό να φτάσει σε αυτή την κατάσταση 
χωρίς να έχει αστοχήσει προηγουμένως, προστίθενται, όπου χρειάζεται, οι αναγκαίοι 
οπλισμοί. Ο τρόπος υπολογισμού των οπλισμών θα περιγράφει σε επόμενο σημείο. 
Πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι, ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση για την

ανάλυση η ύπαρξη δεδομένων για τον κρίσιμο σεισμό σχεδιασμού, δεδομένα τα οποία 
άλλωστε δεν είναι διαθέσιμα ή/και δεν είναι ακόμα επαρκή.

Γία την ανάλυση αναγνωρίστηκαν και αναλύθηκαν δύο κρίσιμες καταστάσεις. Η 
πρώτη συνίσταται σε ανάλυση του επιστυλίου σε κάμψη εντός επιπέδου, για την οποία 
απαιτείται η εύρεση εκείνου του κατακορύφου φορτίου που οδηγεί σε αστοχία. Η δεύ
τερη συνίσταται σε ανάλυση του επιστυλίου σε κάμψη εκτός επιπέδου, για την οποία 
απαιτείται η εύρεση εκείνου του οριζοντίου φορτίου που οδηγεί σε αστοχία. Στην περί
πτωση αυτή το πραγματικό κατακόρυφο φορτίο διπλασιάζεται, έτσι ώστε να ληφθεί 
συντηρητικά υπ’όψιν και η κατακόρυφη συνιστώσα του σεισμού.

Γ ία να φανεί ποια είναι η κατάσταση των επιστυλίων και γιατί απαιτείται μια λεπτομερής 
ανάλυση, θα δειχθεί, χωρίς περαιτέρω σχολιασμό, πρώτα μιατυπολόγηση των επιστυλίων 
του οπισθονάου με κριτήριο τη μορφή αστοχίας τους.

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν επιστύλια θραυσμένα σε δύο-τρία μέρη με επιφάνειες 
θραύσης κάθετες ή υπό γωνία σε σχέση με τον διαμήκη άξονα του μέλους (εικ. 1 ). Η δεύ
τερη ομάδα αφορά επιστύλια, στα οποία η αστοχία έχει γίνει στην περίμετρο και τα θραύ
σματα είναι σχετικά μικρά. Δυστυχώς, οι αστοχίες αυτές γίνονται στην περιοχή των συνδέ
σεων [αριστερά στην εικόνα σε σύνδεσμο (εικ. 2α) δεξιά σε γόμφο υπερκειμένου μέλους 
(εικ. 2β)], πράγμα που καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμο το σχεδίασμά τους. Η τρίτη ομάδα περι
λαμβάνει επιστύλια θραυσμένα σε πολλά μέρη, όπως το επιστύλιο ΟΕ3.3 της φωτογρα
φίας (εικ. 3), το οποίο αποτελείται από 14 βασικά θραύσματα. Ακριβώς γι’ αυτή την ομάδα 
επιστυλίων ακολουθήθηκε η προσέγγιση που θα περιγράφει στη συνέχεια, λόγω των προ
φανών θεωρητικών και αναλυτικών δυσκολιών ανάλυσης. 3
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Μεθοδολογία ανάλυσης πολυ-θραυσμένων επιστυλίων
Κατ’ αρχάς έγινε αποτύπωση και αξονομετρική σχεδίαση των θραυσμάτων για δύο 

λόγους:
1. Προφανώς για λόγους τεκμηρίωσης της υπάρχουσας κατάστασης, δεδομένου ότι 
οι επιφάνειες θραύσης παρέχουν πολύ συχνά εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για 
τον πολιτικό μηχανικό και
2. Για λόγους κατανόησης της βασικής γεωμετρίας του κάθε στερεού, η οποία κρί- 
θηκε αναγκαία, προκειμένου να γίνει μια όσο το δυνατόν καλύτερη αριθμητική προ
σομοίωση.
Τι είναι όμως αυτή η προσομοίωση; Για παράδειγμα, παρουσιάζεται η αποτύπωση 

δύο από τα βασικά θραύσματα του επιστυλίου ΟΕ3.3 (εικ. 4α). Στη συνέχεια (εικ. 4β) 
φαίνεται η προσομοίωσή τους σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κατά την προσομοίωση 
κατασκευάστηκαν όγκοι, οι οποίοι πλησιάζουν πάρα πολύ στο σχήμα των θραυσμάτων. 
Αυτοί οι όγκοι κόβονται σε πολύ μικρά στοιχεία, τα όρια των οποίων φαίνονται στο 
σχήμα, και τα οποία θα φορτιστούν για να πάρουμε μετακινήσεις, παραμορφώσεις, 
δυνάμεις και τάσεις. Η διαδικασία γεωμετρικής προσομοίωσης είναι απαραίτητη και 
παρουσιάζει πολλές δυσκολίες σε θραύσματα τέτοιου τύπου, όπου η ύπαρξη οξειών 
γωνιών, κεκλιμένων επιφανειών κ.λπ. αποτελεί πηγή αριθμητικής αστάθειας4.

Αφού έγινε αυτή η γεωμετρική προσομοίωση, προχώρησε η ανάλυση της κατα
σκευής. Για να γίνει αυτό, έπρεπε κατ’ αρχάς να βρεθούν εκείνες οι καταστάσεις φόρτι
σης, οι οποίες να αντιστοιχούν στον ικανοτικό σχεδίασμά. Η εύρεσή τους απαιτεί δοκι
μαστικές επιλύσεις. Προφανώς τα αποτελέσματα εξαρτώνται και από τις συνοριακές 
συνθήκες, δηλ. από τον τρόπο με τον οποίο φανταζόμαστε ότι το δομικό μέλος στηρίζε
ται αλλά και επηρεάζεται από το περιβάλλον του. Οι αριθμητικές μέθοδοι, όπως αυτή 
που παρουσιάζεται, έχουν ασφαλώς πολύ περισσότερες δυνατότητες από τις κλασσικές 
αναλυτικές μεθόδους, και πραγματικά, επειδή οι συνοριακές συνθήκες των επιστυλίων 
δεν είναι γνωστές με ακρίβεια, έγινε μια πρώτη διερεύνηση της επιρροής των συνθηκών 
αυτών στα αναπτυσσόμενα εσωτερικά μεγέθη. Εδώ, για παράδειγμα5, φαίνονται οι ορι
ζόντιες τάσεις σχ που αναπτύσσονται σε ένα από τα βασικά θραύσματα του επιστυλίου. 
Εννοείται ότι το επιστύλιο επιλύθηκε ολόκληρο, και ότι αυτό το θραύσμα είναι μέρος 
ενός όλου, παρ’ όλο που παρουσιάζεται μόνο του6.

Εδώ φαίνεται μια ομάδα θραυσμάτων7, η οποία παρουσιάζεται για να δειχθεί η πολυ- 
πλοκότητα των επιπέδων θραύσης. Όσοι ασχολούνται με δομοστατικά θέματα βλέπουν 
επίσης και τις δυσκολίες που παρουσιάζει η προσομοίωση τέτοιων θραυσμάτων. Για 
παράδειγμα, δείχνονται οι διατμητικές τάσεις τχγ, που αναπτύσσονται σε διάφορες επι
φάνειες και το επόμενο βήμα για να διαστασιολογηθούν οι οπλισμοί είναι η γνώση των

4. Βλ. Sofìstik, Sofìmesh Version 11.06, 2000. Το θέμα αυτό δεν θα αναπτύξει στη συνέχεια.
5. Η εικόνα δεν συμπεριελήφθη ατο παρόν κείμενο.
6. Sofìstik, Editor Version 4.3.11, 1996-2001.
7. Βλ. οημ. 5.
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δυνάμεων (και υπάρχουν πολλές, σε πολλές κατευθύνσεις), που αναπτύσσονται σε κάθε 
μια από τις επιφάνειες που μας ενδιαφέρουν.

Τα παραγόμενα αποτελέσματα είναι όμως πάρα πολλά και δεν μπορεί κανείς να τα 
συγκεντρώσει εύκολα για να τα αξιολογήσει. Γία τον σκοπό αυτό έγινε συνεργασία με 
την εταιρεία που υποστηρίζει το πρόγραμμα που διαθέτει η ΥΣΜΑ για την ανάπτυξη 
ενός προγράμματος, το οποίο δοκιμάστηκε στα δικά μας θέματα. Με δύο λόγια, το πρό
γραμμα αυτό ολοκληρώνει όλα τα είδη τάσεων που αναπτύσσονται σε μια διατομή, η 
οποία πρέπει προηγουμένως να έχει οριστεί κατά τη γεωμετρική προσομοίωση του 
φορέα, και δίνει ορθή και διατμητικές δυνάμεις αλλά και την εφελκυστική και θλιπτική 
δύναμη που αναπτύσσονται, εάν υπάρχουν, καθώς και τις αντίστοιχες επιφάνειες.

Έχοντας λοιπόν αυτό το εργαλείο, μπορεί να γίνει παραμετρική ανάλυση και να υπο
λογιστούν οι διατομές των οπλισμών στις επιφάνειες που ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια 
μπορεί να γίνει ο σχεδιασμός των οπλισμών. Τέλος, οι οπλισμοί προσαρμόζονται με 
βάση τα εξής κριτήρια:

1. Τα γεωμετρικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά κάθε θραύσματος, τα οποία επηρε
άζουν τη θέση των οπλισμών8.
2. Τον υπολογιζόμενο όγκο οπλισμού9, ο οποίος ενδέχεται να είναι σημαντικός σε 
μερικές περιπτώσεις, γιατί δεν πρέπει να λησμονείται, ότι γίνεται σχεδιασμός σε 
οριακή κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει κάποια μείωση του οπλι
σμού που τελικά τοποθετείται, εφόσον ο μελετητής πολιτικός μηχανικός το κρίνει. 
Με την αναπτυχθείσα μεθοδολογία εκτιμούμε ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του

σύγχρονου δομοστατικού σχεδιασμού, ενώ συγχρόνως, αντιμετωπίστηκε ικανοποιη
τικά, πιστεύουμε, και με τρόπο που δεν εγείρει ιδιαίτερες θεωρητικές αντιρρήσεις, ένα 
δύσκολο πρόβλημα.

Δοκιμαστικές φορτίσεις στους κίονες του οπισθονάου
Η επόμενη δράση στα πλαίσια της δομικής αποκατάστασης του οπισθονάου είναι οι 

δοκιμαστικές φορτίσεις, που εφαρμόστηκαν στους τρεις πρώτους (από Βορρά) κίονες 
και θα εφαρμοστούν και στον τέταρτο, μόλις ολοκληρωθεί η επισκευή του κιονοκράνου. 
Γ ία ποιον όμως λόγο οργανώθηκαν αυτές;

Όπως διαπιστώθηκε από τον κ. Κουφόπουλο, ο κίονας ΟΚ3, καθώς στέκεται ελεύ
θερα, με την εφαρμογή μικρής μόνο δύναμης στο ύψος του κιονοκράνου παρουσίαζε 
κινητότητα, την οποία δεν έχουν οι άλλοι κίονες του οπισθονάου. Ύστερα από πρόταση 
του κ. Ζάμπα, ο οποίος κλήθηκε από την ΕΣΜΑ ως εμπειρογνώμων για το θέμα αυτό, 
αποφασίστηκε η οργάνωση δοκιμαστικών φορτίσεων, προκειμένου ακριβώς να ερμη
νευτεί αυτή η συμπεριφορά.

8. Tassios-Economou 1976, 43-52, Τάσιος Θ.Π., Συμπεριφορά μαρμάρου στην πυρκαγιά μετά την 
απόψυξη, Αθήνα, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 304/1984, Βαρδουλάκης-Κουρκουλής- 
Εξαδάκτυλος-Ροζάκης 2002 και Korres 1988.
9. Zambas 1992, Zambas 1983, Zelger-Rüsch 1961 και Τάσιος 1980.

152



Σχηματικά, οι δοκιμαστικές φορτίσεις συνίστανται στην εφαρμογή μιας οριζόντιας 
αύξουσας δύναμης (εικ. 5α, βλ. λευκό βέλος) στο ύψος του κιονοκράνου, στη μέτρηση 
αυτής της δύναμης με δυναμοκυψέλη και στη σύγχρονη μέτρηση της οριζόντιας μετατό
πισης του κίονα, η οποία στην περίπτωσή μας έγινε με μηχανικά βελόμετρα. Η δύναμη 
αυτή αναμένεται να δημιουργήσει υποχώρηση της βάσης του θεμελίου, η οποία πρέπει να 
μετρηθεί. Επειδή όμως το μέγεθος της υποχώρησης αυτής είναι πολύ μικρό, η μέτρηση 
έγινε με όργανα μεγάλης ακρίβειας (LVDTs), τα οποία φαίνονται στην εικόνα 5β. Η υλο
ποίηση της δοκιμής είναι σύνθετη υπόθεση, η οποία περιλαμβάνει τον σχεδίασμά ενός 
ανεξάρτητου ικριώματος για τα μετρητικά όργανα, τον σχεδίασμά του συστήματος μέτρη
σης και την επιλογή του είδους και της θέσης τοποθέτησης των οργάνων καθώς και τον 
τρόπο μεταφοράς των εφαρμοζομένων δυνάμεων σε κατάλληλες αντιστηρίξεις. Τα ζητή
ματα αυτά αντιμετωπίστηκαν στη σχετική μελέτη, δεν θα γίνει όμως περαιτέρω αναφορά 
στην παρούσα εισήγηση, παρόλο που είναι τα πιο σημαντικά, κατά τη γνώμη μας, γιατί 
από αυτά κρίνεται η αξιοπιστία του εγχειρήματος. Επειδή η διεξαγωγή δοκιμαστικών 
φορτίσεων αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα μέθοδο αποτίμησης της συμπεριφοράς ενός 
κίονα, όπως θα δειχθεί στη συνέχεια, κρίθηκε ότι οι δοκιμαστικές φορτίσεις θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθούν και στους τέσσερις κίονες του οπισθονάου και μάλιστα προς όλες τις 
κατευθύνσεις δηλ. από βορρά προς νότο, νότο προς βορρά κ.λπ.

Τι δείχνουν όμως οι δοκιμαστικές φορτίσεις; Ας δούμε ένα διάγραμμα που δείχνει 
στον οριζόντιο άξονα τη μετατόπιση του κιονοκράνου και στον κατακόρυφο τη δύναμη 
που εξασκήθηκε. Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η συμπεριφορά των κιόνων κατά τη 
διεύθυνση Βορρά-Νότου, ενώ έχουν προστεθεί και ορισμένα αποτελέσματα από τις 
δοκιμές στην περίσταση10. Φαίνεται αμέσως ότι οι κίονες του οπισθονάου είναι λιγότερο 
άκαμπτοι από εκείνους της περίστασης και επίσης ότι ο κίονας ΟΚ3 είναι λιγότερο άκα
μπτος από τους OKI και ΟΚ2. Η ερμηνεία της συμπεριφοράς και, κυρίως, η τεκμη
ρίωση αυτής της ερμηνείας δεν θα αναπτυχθούν εδώ, μπορεί όμως να ειπωθεί ότι αυτά 
τα διαγράμματα δίνουν πληροφορίες όχι μόνο για τη γεωμετρία των κιόνων αλλά και την 
κατάσταση διατήρησής τους, εάν δηλ. οι σπόνδυλοι είναι θραυσμένοι εσωτερικά ή όχι, 
καθώς και για την έδρασή τους. Γ ι’ αυτό και θεωρούνται ότι αποτελούν ένα πολύ χρή
σιμο εργαλείο, και με τη λογική αυτή άρχισε η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, η 
οποία περιλαμβάνει και αποτελέσματα από δοκιμές, που είχε παλαιότερα πραγματοποιή
σει ο κ. Ζάμπας σε τρεις κίονες της ανατολικής περίστασης, και η οποία μπορεί να είναι 
χρήσιμη για την αποτίμηση κιόνων και άλλων περιοχών του μνημείου, αν όχι και άλλων 
μνημείων.

Ας έρθουμε όμως και στο ζήτημα του κίονα ΟΚ3. Τι συμβαίνει τελικά με αυτόν; 
Παρουσιάζεται ένα μόνο διάγραμμα (εικ. 6), αλλά προφανώς η τεκμηρίωση δεν εξα
ντλείται με αυτό. Είναι όμως εύγλωττο. Στον οριζόντιο άξονα φαίνεται η κατακόρυφη 
υποχώρηση του στυλοβάτη και στον κατακόρυφο η εφαρμοσθείσα δύναμη στον άβακα.

10. Τα αποτελέσματα αυτά ευγενικά τέθηκαν στη διάθεσή μας από τον κ. Κ. Ζάμπα, ο οποίος σχέδια
σε και πραγματοποίησε τις αντίστοιχες δοκιμές.
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Με μαύρη γραμμή φαίνεται το διάγραμμα δύναμης-υποχώρησης για τον κίονα ΟΚ2 
στις κατευθύνσεις Βορρά-Νότου και Νότου-Βορρά. Παρατηρείται μια γενικά καλή 
συμπεριφορά, όπου η υποχώρηση είναι ανάλογη της δύναμης, ιδιαίτερα για τα χαμηλό
τερα φορτία. Αυτό σημαίνει μια αρκετά καλή έδραση του στυλοβάτη στο θεμέλιο. Ας 
έρθουμε τώρα στον κίονα ΟΚ3. Παρουσιάζονται τα διαγράμματα δύναμης-υποχώρη
σης στυλοβάτου κατά Βορρά-Νότο και Νότο-Βορρά για τον κίονα ΟΚ3 (εικ. 6). Και 
στις δύο περιπτώσεις παρατηρείται μια πολύ μεγάλη υποχώρηση ήδη υπό πολύ μικρή 
δύναμη, η οποία μάλιστα πρέπει να συνοδεύεται και από στροφές. Αυτό δείχνει ότι 
όντως υπάρχει πολύ μεγάλη φθορά στον αρμό μεταξύ στυλοβάτη και θεμελίου και θέτει 
ξανά ένα θέμα, που έχει ήδη τεθεί από τον κ. Κορρέ, αναφορικά με τη διατήρηση των 
θεμελίων και του δαπέδου.

Η εφαρμογή δοκιμαστικών φορτίσεων έγινε παράλληλα με τις άλλες εργασίες του 
εργοταξίου χωρίς να προκαλέσει καθυστέρηση στο έργο. Όπως πιστεύω ότι εδείχθη, η 
δράση αυτή μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες και, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής αριθ
μός μετρητικών οργάνων, μπορεί να δώσει μια πραγματικά πολύ καλή περιγραφή των 
κινήσεων του στυλοβάτη. Για τον λόγο αυτό, πιστεύεται, ότι θα πρέπει να συνοδεύει 
κάθε αναστηλωτική παρέμβαση, πόσο μάλλον που παρέχει πολλές πληροφορίες και είναι 
μοναδική ευκαιρία για να αποκτηθούν. Προφανώς, με την τοποθέτηση των επιστυλίων, 
οι κίονες παύουν να είναι ελεύθεροι κι έτσι, εάν δεν δοκιμαστούν, χάνεται μια μοναδική 
πηγή πληροφοριών.

Σχεδιασρός τεχνητού λίθου για την παραγωγή των αντιγράφων
της δυτικής ζωφόρου
Η εισήγηση κλείνει με το θέμα του σχεδιασμού των υλικών για την παραγωγή των 

αντιγράφων της δυτικής ζωφόρου. Καθώς ότι τα επιμέρους υλικά είναι δεδομένα, η 
στρατηγική μας για τον σχεδίασμά του τεχνητού λίθου συνίσταται στη μείωση του πορώ
δους και της υδατοαπορρόφησης, μέσω κατάλληλου σχεδιασμού της κοκκομετρίας της 
άμμου, και τον περιορισμό του τσιμέντου με την αντικατάσταση μέρους αυτού από 
φυσική ποζολάνη.

Πραγματοποιήθηκε μια σειρά δοκιμών11, που δεν υπάρχει χρόνος να σχολιαστούν 
τώρα, καθώς και η παραγωγή αντιγράφων, προκειμένου να ελεγχθεί η ικανότητα του 
υλικού να αναπαράγει ικανοποιητικά τις ανάγλυφες επιφάνειες. Τα χυτά ανάγλυφα 
φυλάσσονται στο εργαστήριο εκμαγείων της Α' ΕΠΚΑ, η δε μορφή τους κρίθηκε ικα
νοποιητική από την ΕΣΜΑ.

Ως προς το υλικό αυτό καθαυτό, δοκιμάστηκαν διάφορες συνθέσεις, αλλά θα δει- 
χθούν μόνο δύο αποτελέσματα (εικ. 7). Στο διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι επετεύχθησαν 
πολύ καλές μηχανικές αντοχές, σε μια δε περίπτωση επετεύχθη η θλιπτική αντοχή του 
ίδιου του μαρμάρου, η οποία είναι περίπου 80 MPa. Γενικά, αυτό που πρέπει να κρατη
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θεί ως συμπέρασμα είναι, ότι με κατάλληλη μελέτη της μικροδομής των τεχνητών λίθων 
μπορούν να παραχθούν υλικά, τα οποία να είναι τόσο από φυσικοχημικής όσο και μηχα
νικής άποψης συμβατά με τα αρχαία, αλλά και να παρουσιάζουν σημαντική ανθεκτικό- 
τητα έναντι περιβαλλοντικών δράσεων.

Σ υμπεράσματα
Στον οπισθόναο αντιμετωπίστηκαν θέματα πολιτικού μηχανικού, που καλύπτουν ένα 

μεγάλο πεδίο. Η αντιμετώπισή τους εγγράφεται στη συνέχεια της πραγματικά σημαντι
κής εργασίας που πραγματοποιήθηκε παλαιότερα. Παράλληλα, αναγνωρίστηκαν και 
αντιμετωπίστηκαν νέα θέματα. Έγινε προσπάθεια ώστε τόσο τα παλαιά όσο και τα και
νούργια θέματα να αντιμετωπιστούν, όπως οφείλουν άλλωστε να αντιμετωπίζονται, θεω
ρητικά πριν από κάθε εφαρμογή. Για τον σκοπό αυτό οι συνεργασίες είναι απαραίτητες. 
Θεωρούμε λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό ότι στα τόσο στενά πλαίσια που διαθέταμε (δεδο
μένου ότι το εργοτάξιο βρίσκεται σε πλήρη εξέλξη), ξεκινήσαμε από την αρχή κιόλας 
της ενασχόλησής μας με τον οπισθόναο πολύ σημαντικές συνεργασίες, τις οποίες και θα 
ήθελα να αναφέρω.
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ΕΙΚ. I Επιστύλιο ΟΕ2.1 του οπισθονάου του Παρθενώνος

Είκ. 2 (α) Επιστύλιο ΟΕ7.3 και (β) ΟΕ6.1 του οπισθονάου του Παρθενώνος

157



kl
-

_ ■ -
Είκ. 3 Επιστύλιο ΟΕ3.3 του οπισθονάου του Παρθενώνος
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ΕΙΚ. 4 (α) Αποτύπωση και αξονομετρική σχεδίαση δυο θραυσμάτων του επιστυλίου ΟΕ3.3, (β) Προ
σομοίωση των θραυσμάτων με το πρόγραμμα Sofimesh. Στην εικόνα παρουσιάζεται το πλέγμα πεπε
ρασμένων στοιχείων όγκου που δημιουργήθηκε



ΕΙΚ. 5 (a) Διάταξη εξάσκησης δύναμης κατά την κατεύθυνση Νότου προς Βορρά Στην εικόνα δ/α- 
κρίνεται μέρος της διάταξης για την ανάληψη της εξασκούμενης δύναμης, (β) LVDT στη βάση του 
κ/ονα για τη μέτρηση των μετατοπίσεων
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A. Μιλπάδου-Fezans, E. Παπακωνσταντίνου, Κ. Ζάμπας, 
A. Πάνου, Κ. Φρανιζικινάκη

Δομική αποκατάσταση των σπονδύλων των κιόνων 
του οπισθονάου του Παρθενώνος με υδραυλικά ενέματα υψηλής 

διεισδυτικότητας: έρευνα, σχεδιασμός και εφαρμογή

Εισαγωγή
Ο οπισθόναος ίου Παρθενώνος είχε υποστεί σοβαρές δομικές βλάβες, κυρίως από 

τη μεγάλη πυρκαγιά του 3ου αιώνα μ.Χ. και από τους βομβαρδισμούς του Morosini1. 
Οι σπόνδυλοι των κιόνων παρουσίαζαν απώλεια μάζας, μετακινήσεις και πολυάριθμες 
ρωγμές. Όπως φαίνεται στα σχέδια1 2 της εικόνας 1, οι σημαντικότερες από αυτές τις ρωγ
μές ήταν όρθιες, συχνά διαμπερείς και σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν σε περισσό
τερα του ενός παράλληλα επίπεδα. Πέραν των κύριων αυτών ρωγμών, υπήρχε πλήθος 
δευτερευουσών που δημιουργούσαν αποφλοιώσεις ή έφθαναν μέχρι κάποιο βάθος, 
χωρίς να τέμνουν το σύνολο του όγκου του σπονδύλου. Λεπτομερείς μετρήσεις κατέδει- 
ξαν ότι το εύρος των ρωγμών αυτών, στη μάζα των σπονδύλων, κυμαινόταν από λίγα 
δέκατα του χιλιοστού έως λίγα χιλιοστά, ενώ στην έναρξη των ρωγμών στην επιφάνεια, 
έφθανε κατά τόπους και το ένα ή δύο εκατοστά3.

Στο πλαίσιο της μελέτης δομικής αποκατάστασης του οπισθονάου4 επιλέχτηκε, αντί 
της αποσυναρμολογησης, η δομική συντήρηση των κιόνων επί τόπου, μέσω πλήρωσης 
των λεπτών ρηγματώσεων με κατάλληλα υδραυλικά ενέματα, ως η ελάχιστη δυνατή 
επέμβαση στο τμήμα αυτό του μνημείου, το οποίο δεν είχε δεχτεί παλαιότερες δομικές 
επεμβάσεις και διατηρούσε την ισορροπία του έστω και σε παραμορφωμένη κατάσταση.

Στόχος και κριτήρια του σχεδιασμου της επέμβασης
Ο στόχος της επέμβασης ήταν η δομική αποκατάσταση των κιόνων με τη συγκόλ

ληση των θραυσμάτων των σπονδύλων μεταξύ τους, αλλά και με τη διατήρηση της δομι
κής αυτοτέλειας κάθε σπονδύλου, δηλαδή χωρίς να επηρεαστεί το αρθρωτό δομικό 
σύστημα των κιόνων. Η επίτευξη του στόχου αυτού παρουσίαζε μία σημαντική δυσκο
λία και ιδιαιτερότητα, καθώς, προκειμένου να είναι εφικτή η πλήρωση των λεπτών ρωγ
μών των σπονδύλων με ενέματα, αυτά έπρεπε να εφαρμοστούν υπό χαμηλή πίεση και εκ 
των κάτω προς τα άνω. Άρα οι έδρες των σπονδύλων αποτελούσαν θέσεις υποχρεωτικής 
διέλευσης των ενεμάτων. Γία τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίο5 να σχεδιασθούν και 
εφαρμοστούν δύο διαφορετικές ως προς την αντοχή συνθέσεις ενεμάτων (εικ. 6α). Μία

1. Ζάμπας 1994, 8-10, 15-26.
2. Τα αξονομετρικά σχέδια αποτύπωσης των ρωγμών των σπονδύλων έγιναν από τους Κ. Ζάμπα και 
την Κ. Ματάλα.
3. Ζάμπας 1994, 18-19, σχ. 10-13.
4. Ζάμπας 1994, 29.
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για τους σπονδύλους, ικανή να αναπτύξει αντοχή και συνάφεια με το αρχαίο μάρμαρο, 
ώστε να αποκατασταθεί η συνέχεια και συνεργασία των κατακερματισμένων τμημάτων 
τους, και μία για τις περιοχές των αρμών μεταξύ των σπονδύλων, πολύ χαμηλής αρχικής 
αντοχής και συνάφειας, που να εξασθενίζει σημαντικά με τον χρόνο, προκειμένου να 
αποφευχθεί η συγκόλληση των εδρών.

Τα κριτήρια σχεδιασμού των ενεμάτων5 6 ορίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη, πέραν της 
αντοχής, τις απαιτήσεις αναστρεψιμότητας, συμβατότητας με το μάρμαρο και ανθεκτικό- 
τητας στον χρόνο, έτσι ώστε σε καμμία περίπτωση να μην έχουν βλαπτική δράση στα 
αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούσαν τις ιδιότητες των ενεμάτων 
μετά τη στερεοποίησή τους. Τα ενέματα έπρεπε επί πλέον, σε υγρή μορφή, να χαρακτη
ρίζονται από υψηλή ενεσιμότητα. Να είναι δηλαδή ικανά να εισέλθουν και να πληρώ
σουν τις λεπτές αυτές ρωγμές υπό χαμηλή πίεση, χωρίς να διαταράξουν την ευαίσθητη 
ισορροπία των κατακερματισμένων σπονδύλων.

Η ταυτόχρονη ικανοποίηση των παραπάνω κριτηρίων εξαρτάται από παραμέτρους 
που είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Για τον λόγο αυτό αξιοποιήθηκε μεν η υπάρ- 
χουσα βιβλιογραφία7, αλλά απαιτήθηκε επιπροσθέτους σειρά ερευνητικών εργασιών και 
μελετών για τον σχεδίασμά και την εφαρμογή των υδραυλικών ενεμάτων.

Μεθοδολογία σχεδιασμού
Η μεθοδολογία οχεδιαομού που ακολουθήθηκε συνοψίζεται ως εξής:
Με βάση τη βιβλιογραφία, αποφασίστηκε τα υδραυλικά ενέματα να αποτελούνται 

από λευκό τσιμέντο και ποζολάνη, λόγω της γνωστής καλής συμπεριφοράς του συνδυα
σμού αυτών των υλικών, τόσο ως προς την ανάπτυξη των αντοχών όσο, και κυρίως, ως 
προς την ανθεκτικότητά τους8. Μετά από εργαστηριακούς ελέγχους, που αφορούσαν 
την κοκκομετρία και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των υλικών9 επιλέχθηκαν για να

5. Α. Μιλτιάδου, Ε. Παπακωνσταντίνου, Κ. Ζάμπας, Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πρόοδο 
της μελέτης σχεδιασμού υδραυλικών ενεμάτων για την στερέωση των κιόνων του οπισθονάου του 
Παρθενώνος, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 677/1996.
6. Διαμορφώθηκαν με βάση τα αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής της Α. Μιλτιάδου στην 
École Nationale des Ponts et Chaussées, Παρίσι, 1991, με θέμα «Étude des coulis hydrauliques pour la 
réparation et le renforcement des structures et des monuments historiques en maçonnerie », αλλά και τη 
φιλοσοφία των μελετών δομικής αποκαταστάσεως των μνημείων της Ακρόπολης, όπως έχει παρου- 
σιασθεί στη μελέτη Ζάμπα 1989, 159, περιέχονται δε στο ενημερωτικό σημείωμα των Α. Μιλτιάδου, 
Ε. Παπακωνσταντίνου, Κ. Ζάμπας, ό.π.
7. Paillère-Guinez 1984, Paillère-Buil-Miltiadou-Guinez-Serrano 1989, Miltiadou-Paillère-Serrano-Denis- 
Musicas 1989, A. Μιλτιάδου 1991, Paillère-Serrano-Miltiadou 1993, Miltiadou-Durville-Martineau- 
Massieu-Serrano 1993.
8. H σχετική βιβλιογραφία είναι πολύ πλούσια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αναφέ
ρουμε επιλεκτικά ορισμένους τίτλους γενικότερων εργασιών, που αναφέρονται σε πάστες, κονιάματα 
και σκυροδέματα: Lea 1988, Massazza 1980, Φτίκος 1977, Καλογερά-Τάσιου 1958, Mehta 1981. Ει
δικότερα η συμπεριφορά ενεμάτων, των οποίων η στερεά φάση αποτελείται από τσιμέντο σε συνδυα
σμό με ποζολάνες ή και υδράσβεστο εξετάζεται στη διδακτορική διατριβή της Α. Μιλτιάδου, ό.π.
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)(ρησιμοποιηθούν σας περαιτέρω έρευνες το λευκό τσιμέντο Δανίας και πέντε ποζολα- 
νικά υλικά: τέσσερις λεπτοαλεσμένες φυσικές ποζολάνες από τον ελληνικό χώρο 
[μηλιακή γη (ΜΓ), θηραϊκή γη (ΘΓ), ποζολάνη Μήλου (ΠΜ) και κίσσηρις (Κ)] και μία 
τεχνητή ποζολάνη από τη Νορβηγία [λευκή πυριτική παιπάλη (SF)].

Ακολούθησε η μελέτη σχεδιασμού συνθέσεων υψηλής ενεσιμότητας και πρώτης εκτί
μησης της εφελκυστικής αντοχής, με συνδυασμό του τσιμέντου με κάθε ένα από τα 
ποζολανικά υλικά. Οι έρευνες αυτές οδήγησαν στην επιλογή δυο συνθέσεων ανά ποζο- 
λανικό υλικό, μίας για το ισχυρό και μίας για το ασθενές ένεμα, οι οποίες δοκιμάσθηκαν 
στη συνέχεια με την πραγματοποίηση τεσσάρων συγκριτικών μελετών, που αφορούσαν 
την εξέλιξη με τον χρόνο των αντοχών των ενεμάτων, της συνάφειάς τους με το μάρ
μαρο, της μικροδομής και της ανθεκτικότητας. Η συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων επέ
τρεψε την επιλογή των βέλτιστων συνθέσεων για την εφαρμογή.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται επιλεκτικά τα σημαντικότερα αποτελέσματα που επη
ρέασαν την τελική επιλογή στα διάφορα στάδια του σχεδιασμού.

Ενεσιμότητα σε λεπτές ρωγμές
Το πρόβλημα της πλήρωσης λεπτών ρωγμών χωρίς τη δημιουργία εμφράξεων με 

υδραυλικά ενέματα, (δηλαδή με κοκκώδη υλικά υπό μορφή αραιών αιωρημάτων) έχει 
απασχολήσει επί μακρόν τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Σήμερα, μετά από πολυετείς 
έρευνες και εφαρμογές9 10 11, διαθέτουμε δοκιμασμένες μεθόδους μέσω των οποίων σχεδιά
ζονται τα υδραυλικά ενέματα και ελέγχεται κατά ρεαλιστικό τρόπο η ενεσιμότητά τους σε 
λεπτές ρωγμές. Ο σχεδιασμός πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια για την 
κοκκομετρία των υλικών11 καθώς και για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου νερού12, 
έτσι ώστε να ικανοποιούνται συγχρόνως οι απαιτήσεις διεισδυτικότητας, ρευστότητας 
και σταθερότητας του αιωρήματος και να εξασφαλίζεται η υψηλή ενεσιμότητα, ακόμη

9. Οι εργαστηριακές αναλύσεις (χημικές αναλύσεις, ειδικό βάρος, ειδική επιφάνεια, κοκκομετρία laser, 
διαθέσιμα και υδατοδιαλυτά αλκάλια και δείκτης ποζολανικότητας για τις ποζολάνες) πραγματοποιή
θηκαν στο Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Τσιμέντου (ΕΚΈΤ) από την X. Μαλαμή, δρα χημικό μηχανι
κό, τον Β. Καλοϊδά, δρα χημικό μηχανικό και την Ζ. Τσιμπούκη, μεταλλειολόγο μηχανικό. Εξετά
σθηκαν το λευκό τσιμέντο της Aalborg Δανίας και δύο λευκά τσιμέντα της ελληνικής αγοράς και διά
φορα ποζολανικά υλικά. Η επιλογή του τσιμέντου έγινε από τους μελετητές, με βάση τη σύγχρονη ικα
νοποίηση των απαιτήσεων ανθεκτικότητας σε περιβάλλον θαλασσής και σε περιβάλλον πλούσιο σε θει- 
ικά, σύμφωνα με τους Γαλλικούς κανονισμούς NF Ρ 15-317 και NF Ρ 15-319 αντίστοιχα, και τα κρι
τήρια κοκκομετρίας, που πρέπει να πληροί το τσιμέντο για την παρασκευή ενεμάτων διεισδυτικών σε 
λεπτές ρωγμές, όπως αυτά προτείνονται από Paillère-Guinez 1984 και Μιλτιάδου 1991. Οι πέντε πο
ζολάνες που χρησιμοποιήθηκαν στις συγκριτικές μελέτες αλέσθηκαν στο ΕΚΕΤ, έτσι ώστε να πληρούν 
τις απαιτήσεις κοκομμετρίας, που τίθενται επίσης από τις προαναφερθείοες εργασίες για την παρα
σκευή ενεμάτων διεισδυτικών σε λεπτές ρωγμές.
10. Πραγματοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο στο Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) στο 
I Ιαρίσι και τα κυριότερα αποτελέσματα περιέχονται στους τίτλους που προαναφέρθηκαν στη σημείωση 
αρ. 7.
11. Paillère-Guinez 1984, Μιλτιάδου 1991.
12. Μιλτιάδου 1991.



και σε ρωγμές εύρους ενός ή δύο δέκατων του χιλιοστού. Η βέλτιστη ανάμιξη γίνεται με 
τη βοήθεια υπερήχων13, ενώ το προτυποποιημένο πείραμα της στήλης άμμου14 15 χρησιμο
ποιείται για τον έλεγχο της διεισδυτικότητας και ρευστότητας1’ μαζί και με τις διατάξεις 
ελέγχου της σταθερότητα του αιωρήματος16. Οι διατάξεις αυτές παρουσιάζονται στην 
εικόνα 2α.

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή η ανάμιξη έγινε με συσκευή υπερήχων17. Για διάφορες 
αναλογίες λευκού τσιμέντου και ποζολανικού υλικού (90/10, 75/25, 60/40, 20/80) 
παρασκευάσθηκαν στο εργαστήριο ενέματα με σταδιακή αύξηση του ποσοστού του 
νερού, τα οποία ελέγχθηκαν με τις παραπάνω πειραματικές διατάξεις18. Γία τον προσδιο
ρισμό του εκάστοτε βέλτιστου ποσοστού νερού ορίσθηκε ως αποδεκτό όριο για τον 
χρόνο διέλευσης των ενεμάτων από τη στήλη άμμου (Τ36) τα 50sec19 και ως αποδεκτό 
όριο εξίδρωσης το 2%20. Προκειμένου να προσδιορισθεί για κάθε αναλογία λευκού τσι
μέντου - ποζολανικού υλικού το βέλτιστο ποσοστό νερού, ώστε να ικανοποιούνται συγ
χρόνως οι προαναφερθείσες απαιτήσεις, το σύνολο των αποτελεσμάτων της κάθε αναλο
γίας εκφράσθηκε σε αντίστοιχα διαγράμματα ενεσιμότητας.

Τα διαγράμματα αυτά απεικονίζουν συγκριτικά την εξέλιξη τόσο του χρόνου διέλευ
σης του ενέματος από τη στήλη άμμου όσο και της εξίδρωσης του μίγματος, συναρτήσει 
του ποσοστού του νερού (Ν/Σ: λόγος νερού προς στερεά υλικά). Στην εικόνα 2β 
παρουσιάζεται το διάγραμμα ενεσιμότητας για μίγμα τσιμέντου - ποζολανικού υλικού σε 
αναλογία 75/25. Με το αποδεκτό όριο που τέθηκε για τον χρόνο διέλευσης από τη 
στήλη άμμου, ορίσθηκε το ελάχιστο ποσοστό νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ενώ 
με το αποδεκτό όριο, που τέθηκε για την εξίδρωση, ορίσθηκε το μέγιστο ποσοστό νερού 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για κάθε αναλογία το νερό που τελικά επιλέχθηκε αντι
στοιχούσε σε μια ενδιάμεση τιμή. Δηλαδή, για τη σύνθεση ίου παραδείγματος, που

13. Paillère-Buil-Miltiadou-Guinez-Serrano 1989, Μιλπάδου 1991.
14. Το πείραμα αυτό αναπτύχθηκε στο LCPC, παρουσιάζεται σε δημοσίευση των Paìllère Α.Μ., 
Rizoulières Y., (1978), και αποτελεί μία πρότυπη δοκιμή της RILEM TC-52RAC, των Γαλλικών κα
νονισμών NF Ρ 18-891 αλλά και των ευρωπαϊκών pr ΕΝ 1771.
15. Η ρευστότητα ελέγχθηκε επίσης και με μέτρηση του χρόνου ροής (φαινόμενου ιξώδους) από κώ
νο τύπου Marsh, σύμφωνα με το Γαλλικό πρότυπο NF Ρ 18-358 και τις εξής τροποποιήσεις: η διά
μετρος της οπής εξόδου του κώνου ήταν 2mm, ο μετρούμενος δε χρόνος ροής από τον κώνο αντι
στοιχούσε στα 100cc για την αποφυγή αλλοίωσης του φαινόμενου ιξώδους από την επίδραση της βα
ρύτητας και των τριβών.
16. Γαλλικό πρότυπο NF Ρ 18-359.
17. Η διαδικασία ανάμιξης καθώς και τα χαρακτηριστικά της συσκευής των υπερήχων ήταν σύμφω
να με τα οριζόμενα από Μιλπάδου 1991. Για τον σκοπό αυτό έγινε ειδική εισαγωγή συσκευής υπε
ρήχων από τη Γ αλλία.
18. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Υλικών και Τεχνικών Αναστύλωσης (ΕΥΤΑ) 
της Διεύθυνσης Αναστύλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟ.
19. Σύμφωνα και με τα προτεινόμενα από Paillère-Buil-Miltiadou-Guinez-Serrano 1989.
20. Το ποοοστό αυτό ορίζεται από τους Γαλλικούς κανονισμούς για τα ενέματα προστασίας οπλισμών 
προεντεταμένου σκυροδέματος. Συγχρόνως δε τα αιωρήματα έπρεπε να μην παρουσιάζουν απόμιξη 
το δε φαινόμενο ιξώδες να μην μπορεί περαιτέρω να βελτιωθεί με την αύξηση του νερού.

164



παρουσιάζεται στο διάγραμμα της εικόνας 2β, επιλέχτηκε λόγος νερού προς στερεά 
υλικά ίσος με 0,8. Όπως προκύπτει δε από την καμπύλη εξέλιξης της ρευστότητας’1 
συναρτήσει του ποσοστού του νερού, που επίσης παρουσιάζεται στην εικόνα 2β, για τον 
λόγο νερού προς στερεά, που επιλέχτηκε, η ρευστότητα είναι υψηλή και δεν είναι εφικτή 
η περαιτέρω βελτίωσή της μέσω αύξησης του νερού.

Με τον τρόπο αυτό αλλά και με την εκτίμηση της εφελκυστικής αντοχής των ενεμά- 
των μέσω της θραύσης των δοκιμίων άμμου/ενέματος21 22, που προκύπτουν από τη στήλη 
άμμου, επιλέχτηκαν για τις υπόλοιπες συγκριτικές μελέτες δύο συνθέσεις ανά ποζολα- 
νικό υλικό. Μία για το ισχυρό ένεμα, που αποτελούνταν από 75% τσιμέντο και 25% 
ποζολανικό υλικό, και μία για το ασθενές, που αποτελούνταν από 20% τσιμέντο και 
80% ποζολανικό υλικό.

Γία τον έλεγχο της ενεσιμότητας στις πραγματικές συνθήκες του έργου, πραγματο
ποιήθηκαν πιλοτικές εφαρμογές των ενεμάτων σε ρηγματωμένα παλαιά μαρμάρινα μέλη 
αλλά και σε νέα, τα οποία, αφού διαχωρίστηκαν σε δύο τμήματα, συγκολλήθηκαν με 
ένεμα. Οι εφαρμογές αυτές επιβεβαίωσαν την υψηλή ενεσιμότητα των ενεμάτων και επέ
τρεψαν τη βελτίωση του τρόπου προετοιμασίας των ρηγματωμένων κιόνων για την 
εφαρμογή των ενεμάτων23 και του εξοπλισμού προώθησης του ενέματος.

Συνάφεια ενέματος-μαρμάρου
Η συνάφεια των ενεμάτων με το μάρμαρο ελέγχθηκε με τη δοκιμή αποκόλλησης σε 

εφελκυσμό, που πραγματοποιήθηκε σε δοκίμια που αποτελούνταν από δύο τεμάχια 
μαρμάρου συγκολλημένα με ένεμα στον αρμό24 25. Δοκιμάσθηκαν οι συνθέσεις τόσο του 
ισχυρού όσο και του ασθενούς ενέματος για τα πέντε ποζολανικά υλικά, για πάχη αρμών 
1 και 3 mm, σε ηλικίες σκλήρυνσης 60, 180 και 365 ημερών. Οι συνθήκες συντήρησης 
ήταν σχετική υγρασία 80% και θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου. Επιλεκτικά ορισμένα 
δοκίμια υπέστησαν πριν από τη δοκιμή μια επιταχυνόμενη γήρανση σε θάλαμο αλατονέ
φωσης (κατά ASTM Β-27) και θείωσης23.

Τα κριτήρια που τέθηκαν για την επιλογή ήταν: για μεν το ισχυρό ένεμα η αποφυγή 
αστοχίας του μαρμάρου (και έτσι με βάση την αντοχή σε εφελκυσμό του μαρμάρου26 ορί

21. Βλ. σημ. 15.
22. Τα δοκίμια παρασκευάσθηκαν στο Εργαστήριο Υλικών και Τεχνικών Αναστύλωσης (ΕΥΤΑ) της 
Διεύθυνσης Αναστύλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ) του ΥΠΠΟ, ενώ 
οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στα Εργαστήρια Δοκιμών Γεωέρευνας ΟΤΜ ΕΠΕ.
23. Γ. Δογάνη, Ε. Παπακωνσταντίνου, Οι επί τόπου εργασίες στους κίονες ίου οπισθονάου, προ
γραμματισμός εργασιών 1996-1997, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 763/1996.
24. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Οδοποιίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι
κών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου με τη συνεργασία του αναπληρωτή καθηγητή Σ. Κόλλια και της Μ. Κα- 
τσάκου πολιτικού μηχανικού. Τα δοκίμια προετοιμάστηκαν και συντηρήθηκαν στο Εργαστήριο Υλι
κών και Τεχνικών Αναστύλωσης της ΔΑΒΜΜ.
25. Η επιταχυνόμενη γήρανση των δοκιμίων πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Επιστήμης και Τε
χνικής των Υλικών του ΕΜΠ.
26. Ζάμπας 1994, 89-90.
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σθηκε ως ανώτερο επιθυμητό όριο αντοχής σε αποκόλληση τα 2 Μ pa), για δε το ασθενές 
η αποφυγή συγκόλλησης των εδρών - έτσι η αντοχή σε αποκόλληση έπρεπε να είναι 
πολύ μικρή.

Στα ιστογράμματα της εικόνας 3β παρουσιάζονται τα αποτελέσματα27 των υποψή
φιων συνθέσεων για το ισχυρό και για το ασθενές ένεμα, σε ηλικία 12 μηνών και 6 
μηνών αντίστοιχα. Για το ισχυρό ένεμα παρατηρείται ότι όλες οι συνθέσεις με τις φυσι
κές ποζολάνες, εκτός από τη σύνθεση με ποζολάνη Μήλου που υπερβαίνει το ανώτερο 
όριο που τέθηκε, έχουν αντοχή λίγο μικρότερη των 2 Mpa. Πληρούν επομένως την 
προαναφερθείσα απαίτηση.

Ως προς το ασθενές ένεμα, όλες οι υποψήφιες συνθέσεις έδωσαν χαμηλές αντοχές. 
Η δε κίσσηρις παρουσίασε τη μεγαλύτερη από αυτές.

Μικροδομή ενεμάτων στη διεπιφάνεια
Η μικροδομή των ενεμάτων σε δείγματα, που πάρθηκαν από αρμούς δοκιμίων συνά

φειας, εξετάσθηκε με ποροσιμετρία υδραργύρου. Το πορώδες του μαρμάρου βρέθηκε 
περίπου ίσο με 1 %. Στην εικόνα 4α παρουσιάζεται η κατανομή των πόρων για το ισχυρό 
ένεμα σε ηλικίες σκλήρυνσης 6 και 12 μηνών. Όπως ήταν αναμενόμενο, στους δώδεκα 
μήνες η πάστα βρέθηκε πιο συνεκτική, το πορώδες από 40% περίπου έγινε 30% οι δε 
μεγάλοι πόροι σχεδόν εξαφανίστηκαν, λόγω των προϊόντων ενυδάτωσης, η οποία έχει 
σχεδόν ολοκληρωθεί σ’ αυτή την ηλικία. Αυτό θεωρήθηκε θετικό, διότι από τους μεγά
λους πόρους μπορούν να ξεκινήσουν ευκολότερα οι διαδικασίες φθοράς τέτοιων υλι
κών. Ως προς το ασθενές ένεμα, το πορώδες (όπως ήταν αναμενόμενο) ήταν ιδιαίτερα 
αυξημένο.

Η διερεύνηση της διεπιφάνειας των υλικών με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης28 
κατέδειξε την πολύ καλή πρόσφυση του ισχυρού ενέματος. Στην εικόνα 4β παρουσιά
ζονται οι φωτογραφίες της περιοχής της διεπιφάνειας δοκιμίων ηλικίας 6 και 12 μηνών 
αντίστοιχα. Το ένεμα, χάρις και στα λεπτόκκοκα υλικά, μοιάζει ήδη από την ηλικία των 6 
μηνών να αναπτύσσει και μία μηχανική εμπλοκή με το μάρμαρο. Τα συμπεράσματα αυτά 
ισχύουν ακόμη περισσότερο για την ηλικία ενός έτους, όταν η πάστα είναι πιο ομοιό
μορφη και συνεκτική, οπότε ακόμη και σε μεγάλη μεγέθυνση δεν φαίνονται ενδείξεις 
αποκόλλησης.

Στην αντίστοιχη διερεύνηση με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, σε δοκίμια που 
είχαν υποστεί επιταχυνόμενη γήρανση σε θάλαμο θείωσης, η στοιχειακή μικροανάλυση 
στο ένεμα, κοντά στη διεπιφάνεια, κατέδειξε την ύπαρξη θεηκών, κάτι που δεν παρατη
ρήθηκε στο προσκείμενο μάρμαρο. Επομένως, ακόμα και στην ακραία περίπτωση προ

27. Α. Μιλτιάδου, Ε. Παπακωνσταντίνου, Ενημέρωση για τα ενέματα των κιόνων του οπισθονάου 
Παρθενώνα, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 1175/1997. Για την αξιολόγηση των αποτε
λεσμάτων χρησιμοποιήθηκε και η σχέση fbt=2/3 fgrt που προτείνεται στο Τάσιος 1986, 24.
28. Τα δοκίμια εξετάσθηκαν στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστι
τούτο Επιστήμης Υλικών, Τμήμα Αρχαιομετρίας.



σβολής από θεπκά, φαίνεται ότι πιθανώς θα προσβληθεί το ένεμα, ενώ το μάρμαρο δεν 
θα επηρεαστεί.

Ανθεκτικότατα ενεμάτων
Για τον χαρακτηρισμό της ανθεκτικότητας των υποψήφιων ενεμάτων, έγιναν επίσης 

έλεγχοι τριχοειδούς αναρρίχησης (κατά RILEM ΙΙ-6) με συνεχή τροφοδοσία νερού, 
θαλασσινού νερού και διαλύματος θειικού νατρίου29 30 31 32.

Στις εικόνες 5α, 5β και 5γ παρατίθενται τα σχετικά διαγράμματα για το ισχυρό ένεμα’“.
ΙΊαρατηρείται ότι η σύνθεση με θηραϊκή γη παρουσιάζει πάντοτε χαμηλή απορρό

φηση. Καλούς ρυθμούς απορρόφησης παρουσιάζει επίσης και η σύνθεση με ποζολάνη 
Μήλου. Τα δοκίμια αυτά παρέμειναν στη συνέχεια επί πέντε μήνες υπό την επίδραση 
αλάτων και δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή. Ως προς το ασθενές ένεμα τα αποτελέ
σματα ήταν αντίστοιχα, δηλαδή η θηραϊκή γη παρουσίασε τη μικρότερη απορρόφηση. 
Στα δοκίμια του ασθενούς ενέματος βέβαια, μετά πάροδο πέντε μηνών, εμφανίστηκαν 
φαινόμενα κρυστάλλωσης αλάτων αλλά δεν κρίθηκαν ανησυχητικά, καθώς εκτψήθηκε 
ότι δεν είναι πιθανή η προσβολή των ενεμάτων στην περιοχή των εδρών των σπονδύ
λων. Αποφασίστηκε όμως, για μεγαλύτερη ασφάλεια, στην κάτω έδρα του πρώτου 
σπονδύλου να χρησιμοποιηθεί το ισχυρό ένεμα.

Επιλογή τελικών συνθέσεων εφαρμογής
Η αξιολόγηση του συνόλου των αποτελεσμάτων οδήγησε στην επιλογή της θηραϊ

κής γης για την παρασκευή των ενεμάτων εφαρμογής. Σε αυτό συνέβαλε τόσο η καλή 
πειραματική συμπεριφορά της και όσο και η επιτυχής μακραίωνη χρήσης της. Ειδικές 
συνεννοήσεις επέτρεψαν την προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας, καθότι έχει πλέον 
απαγορευθεί η εξόρυξή της στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος της νήσου 
Θήρας. Μακρές δοκιμές και διερευνήσεις σε διάφορα εργαστήρια οδήγησαν τελικά στη 
λειοτρίβηση του υλικού στην απαιτούμενη κοκκομετρία’1.

Μεθοδολογία και εξοπλισμός εφαρμογής
Οι κίονες προετοιμάστηκαν κατάλληλα με σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού 

των ρωγμών, τοποθέτηση πολύ λεπτών σωληνίσκων (διαμέτρου από 8 mm έως λίγα 
χιλιοστά) και σφράγιση των αρμών τους με κατάλληλο κονίαμα’2. Οι σωληνίσκοι ήταν 
διαφανείς και είχαν μεγάλο μήκος, προκειμένου να παρακολουθείται συνεχώς η πορεία 
του ενέματος, να εξέρχεται ο αέρας και να συλλέγεται συστηματικά το εξερχόμενο υλικό.

29. Οι δοκιμές έγιναν από τον Τομέα Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως.
30. Α. Μιλτιάδου, Ε. Παπακωνσταντίνου, Ενημέρωση για τα ενέματα των κιόνων του οπισθονάου 
Παρθενώνα, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 1175/1997.
31. Η άλεση της θηραϊκής γης πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του ΕΚΕΤ, του ΙΓΜΕ και του 
Εργαστηρίου Μεταλλευτικής του ΕΜΠ.
32. Γ. Δογάνη, Ε. Παπακωνσταντίνου, Οι επί τόπου εργασίες στους κίονες του οπισθονάου, προ
γραμματισμός εργασιών 1996-1997, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 763/1996.
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Για την ανάμιξη των ενεμάτων χρησιμοποιήθηκε ειδική συσκευή υπερήχων13 χωρη
τικότητας 20 It, που κατασκευάσθηκε για το συγκεκριμένο έργο και διατίθεται σήμερα 
για όλες τις εργασίες ενεμάτων που γίνονται στην Ακρόπολη (εικ. 6β). Επίσης, σχεδιά
σθηκε και κατασκευάσθηκε ειδικός εξοπλισμός3** προώθησης του ενέματος, ώστε να 
υπάρχει πλήρης έλεγχος των χαμηλών πιέσεων και συνεχής παρακολούθηση του ενέμα
τος και της κατανάλωσής του, ανά σωληνίσκο εισόδου (εικ. 6γ).

Η ένεση γινόταν κατά στάδια33 34 35. Το κάθε στάδιο άρχιζε από κάτω προς τα πάνω με το 
ισχυρό ένεμα, και πέντε εκατοστά πριν την περιοχή των εδρών γινόταν αλλαγή του ισχυ
ρού με το ασθενές ένεμα, η δε διαδικασία σταματούσε με την έξοδο του ασθενούς ενέμα
τος πέντε εκατοστά πάνω από τον αρμό. Το επόμενο αντίστοιχο στάδιο άρχιζε μετά 
πάροδο αρκετών ημερών. Στις φωτογραφία της εικόνας 6α παρουσιάζονται τρεις σπόν
δυλοι και δύο περιοχές αρμού, αμέσως μετά την εφαρμογή των ενεμάτων. Διακρίνονται 
καθαρά οι δύο συνθέσεις. Η ανοιχτόχρωμη αντιστοιχεί στο ισχυρό, ενώ εκείνη με το 
βαθύτερο χρώμα ανήκει στο ασθενές ένεμα.

Κάθε φορά υπήρχε συστηματική καταγραφή36 της θέσης εισόδου και των διαδοχι
κών θέσεων εξόδου του ενέματος, πράγμα που επέτρεψε την παρακολούθηση της 
πορείας του και τον ακριβέστερο προσδιορισμό των θέσεων και της επικοινωνίας των 
ρηγμάτων (εικ. 7)37.

Καθημερινά και σε κάθε παρασκευή ενέματος γινόταν έλεγχος της σταθερότητας του 
ενέματος με μέτρηση της εξίδρωσης και της πυκνότητας του ενέματος. Ο έλεγχος της 
πυκνότητας γινόταν όχι μόνον μετά την ανάμιξη, αλλά και σε δείγματα ενέματος που 
συλλέχονταν σε απομακρυσμένες θέσεις εξόδου του. Παρατηρήθηκε ότι η πυκνότητα 
δεν μεταβαλλόταν σημαντικά, όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα της εικόνας 7, 
πράγμα που είναι καθοριστικό για την ποιότητα του υλικού αλλά και της εφαρμογής. Τα 
στοιχεία συγκεντρώθηκαν σε σχέδια για τον κάθε κίονα, στα οποία απεικονίζονται οι

33. Η ανάμιξη με υπερήχους έγινε αρχικά με τη βοήθεια της πρωτότυπης ειδικής συσκευής του 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, που καταοκευάσθηκε στο πλαίσιο της διδακτορικής δια
τριβής της Α.Μιλτιάδου και διατέθηκε στην ΕΣΜΑ μετά από αίτημά της προς την Dr. Α.Μ. Paillère. 
Η αποστολή έγινε από την Origny S.A., ιδιοκτήτρια της συσκευής, με τη φροντίδα της Dr Ο. Chignon 
και την άδεια της Dr. Α.Μ. Paillère εκ μέρους του Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. Στη συ
νέχεια μία παρόμοια συσκευή κατασκευάστηκε με τη συνεργασία και επίβλεψη του κ. Σ. Οικονομό- 
πουλου, μηχανολόγου μηχανικού της ΥΣΜΑ.
34. Με τη συνεργασία του κ. Σ. Οικονομόπουλου, μηχανολόγου μηχανικού της ΥΣΜΑ.
35. Η προετοιμασία των κιόνων καθώς και η εφαρμογή των ενεμάτων έγινε από τον Τομέα Συντήρη
σης Μνημείων Ακροπόλεως. Κατά την έναρξη των εργασιών και όποτε κρίθηκε απαραίτητο πραγμα
τοποιήθηκαν επί τόπου έλεγχοι της ποιότητας του ενέματος και της καταλληλότητας του εξοπλισμού 
από το Εργαστήριο Υλικών και Τεχνικών Αναστύλωσης της ΔΑΒΜΜ του ΥΠΠΟ.
36. Για την αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων αυτών βλ. Α. Πάνου, Κλ. Παπασταματίου, Κ. Φρα- 
ντζικινάκη, I Ιλήρωση των ρηγμάτων του οπισθονάου με ένεμα, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο 
ΕΣΜΑ αρ. 786/1998.
37. Η χαρτογράφηση και η εκτίμηση των φθορών για τον σπόνδυλο της εικόνας 7 έγινε από την συ- 
ντηρήτρια Κλ. Παπασταματίου και τον X. Λασκαρίδη και το αξονομετρικό σχέδιο από τον Κ. Ζάμπα.



θέσεις των σωληνίσκων εισόδου και εξόδου του ενέματος αντίστοιχα, αναγράφονται δε 
τα στάδια εφαρμογής και τα λίτρα ενέματος, που καταναλώθηκε, καθώς και οι περιοχές 
πλήρωσης ρηγμάτων και οι περιοχές πλήρωσης αποφλοιώσεων1*.

Από την προαναφερθείσα διαδικασία είναι φανερό ότι η εφαρμογή απαιτούσε υψηλή 
στάθμη διασφάλισης ποιότητας και συμμετοχή πολυάριθμου εξειδικευμένου προσωπι
κού. Ο καθένας είχε μια συγκεκριμένη αποστολή, είτε για την ίδια την εφαρμογή είτε για 
την καταγραφή των στοιχείων. Η πλήρωση των ρηγμάτων έγινε σε 36 συνολικά σπονδύ
λους των τεσσάρων προς Βορράν κιόνων του οπισθονάου. Το πρόγραμμα εφαρμογής 
των ενεμάτων ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1997 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1998.

Τέλος, μετά τις εργασίες δομικής αποκατάστασης, έγινε η απαραίτητα αισθητική απο
κατάσταση των κιόνων με απομάκρυνση των σωληνίσκων και επιφανειακή σφράγιση 
των ρωγμών με κονίαμα κατάλληλης απόχρωσης (εικ. 8).

Συμπεράσματα
Η μεθοδολογία σχεδιασμού και εφαρμογής των υδραυλικών ενεμάτων υψηλής 

διεισδυτικότητας, η οποία ακολουθήθηκε, οδήγησε στην επίτευξη του στόχου που είχε 
τεθεί για τη δομική αποκατάσταση των κιόνων του οπισθονάου επί τόπου, αντί της απο- 
συναρμολόγησής τους.

Οι ειδικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν και ο πλήρως ελεγχόμενος τρόπος εφαρ
μογής επέτρεψαν την πλήρωση των ρηγμάτων, ακόμη και στην περίπτωση που το εύρος 
τους ήταν λίγων δεκάτων του χιλιοστού, και χωρίς συγκόλληση των εν επαφή γειτονικών 
εδρών των σπονδύλων. Επετεύχθη επομένως η στερέωση των κατακερματισμένων σπον
δύλων με διατήρηση της αυτοτέλειάς τους, δηλαδή χωρίς αλλαγή των αρχικών κατασκευ
αστικών χαρακτηριστικών του κτηρίου που ήταν οικοδομημένο πλήρως εν ξηρώ.

Εξ άλλου, η πρωτότυπη και ειδική αυτή εφαρμογή συνετέλεσε και στην περαιτέρω διε- 
ρεύνηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνικής των υδραυλικών ενεμάτων υψηλής 
διεισδυτικότητας και στην ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας σχεδιασμού και εφαρμογής, 
προκειμένου να είναι εφικτή η χρησιμοποίησή της για τη δομική αποκατάσταση ρηγματω
μένων ολόσωμων αρχιτεκτονικών μελών τόσο στην Ακρόπολη όσο και σε άλλα μνημεία.

Ευχαριστίες
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στα μέλη της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων 

Ακροπόλεως και τον Πρόεδρό της καθηγητή X. Μπούρα για τη συνεχή υποστήριξή 
τους καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας και εφαρμογής, στη Διευθύντρια της Διεύθυνσης 
Αναστύλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Μ. Φουντούκου για τη διά
θεση του εργαστηρίου της ΔΑΒΜΜ και του προσωπικού του, στην Dr es sciences A. 
M. Paillère και τον αρχιτεχνίτη έρευνας J.J. Serrano του Laboratoire Central des Ponts et 
Chaussées για την πολύτιμη ανταλλαγή απόψεων, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην επί- 38

38. Την επιμέλεια των σχεδίων είχε η Μ. Νάκα.
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λύση δύσκολων τεχνικών θεμάτων και για την άδειά τους στη χρησιμοποίηση του πρω
τοτύπου LCPC αναμικτήρα υπερήχων, στον καθηγητή Θ. Σκουλικίδη για τις χρήσιμες 
συμβουλές του, στον καθηγητή Σ. Κάλλια και την πολιτικό μηχανικό Μ. Κατσάκου για 
τη διεξαγωγή των δοκιμών συνάφειας στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Οδοποιίας 
και τη εποικοδομιτική συνεργασία τους, στη Dr Ο. Chignon για τη διάθεση εκ μέρους 
της ORIGNY SA του πρωτοτύπου LCPC αναμικτήρα υπερήχων, στους δρα X. 
Μαλαμή και δρα Β. Καλοϊδά για την συμβολή τους στον προσδιορισμό των χαρακτηρι
στικών των πρώτων υλών και στην μεταλλειολόγο μηχανικό Ζ. Τσιμπούκη για τις 
μετρήσεις αντοχής των πρισματικών δοκιμίων.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης, εκ μέρους της Α. Μιλπάδου-Fezans, και 
από τη θέση αυτή στον καθηγητή Θ.Π. Τάσιο για την πολύχρονη επιστημονική συνερ
γασία του, ειδικότερα στα θέματα ορθολογικού σχεδιασμού των υδραυλικών ενεμάτων 
και για την ουσιαστική συμβολή του στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συγκε
κριμένης έρευνας.

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών εργασιών πραγματοποιήθηκε στο Εργαστή
ριο Υλικών και Τεχνικών Αναστήλωσης της Διεύθυνσης Αναστύλωσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΓΊΠΟ και στο Εργαστήριο του Τομέα Συντήρησης 
Μνημείων Ακροπόλεως. Τα Εργαστήρια αυτά συνεργάσθηκαν σε ειδικά θέματα με τους 
έξης ερευνητικούς φορείς: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Εργαστήριο Επιστήμης και 
Τεχνικής των Υλικών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Οδοποιίας του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Εργαστήριο Μεταλλευτικής του Τμήματος 
Μεταλλειολόγων Μηχανικών), Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Τσιμέντου, ΕΚΕΦΕ Δημό
κριτος (Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, Τομέας Αρχαιομετρίας), ΙνστΓτοήτο Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών (Διεύθυνση Τεχνολογίας Εμπλουτισμού και Μεταλλουρ
γίας) και Εργαστήρια Δοκιμών Γεωέρευνας ΟΤΜ ΕΠΕ.

Στην πραγματοποίηση των πειραμάτων στο Εργαστήριο Υλικών και Τεχνικών Ανα
στήλωσης (ΕΥΤΑ) της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Μνημείων του ΥΠΠΟ συμμετείχαν ο εργοδηγός δομικών έργων Κ. Γκατζιώνης ως επι
κεφαλής και οι εργατοτεχνίτες Δ. Σιώζος και Τ. Κορδοόλας.

Για την κατασκευή του εξοπλισμού προώθησης του ενέματος και του αναμικτήρα 
υπερήχων, με βάση το πρωτότυπο του Laboratoire Cenrral des Ponrs er Chaussées, την 
επίβλεψη είχε ο μηχανολόγος μηχανικός της ΥΣΜΑ Σ. Οίκο νομό πουλος.

Στο ως άνω έργο εργάστηκαν οι συντηρήτριες Γ. Δογάνη (για την περίοδο 1995- 
1996), Α. Πάνου, Κλ. Παπασταματίου και Κ. Φραντζικινάκη και οι μαρμαροτεχνίτες I. 
Κλαύδιος, Α. Λυρίτης, Κ. Δημόπουλος και I. Σκαλκώτος. Οι συντηρήτριες Γ. Δογάνη, 
Κλ. I Ιαπασταματίου και Κ. Φραντζικινάκη συμμετείχαν επίσης και στη διεξαγωγή πειρα
ματικών μετρήσεων. Στις εργασίες συμμετείχαν, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκη
σης, οι σπουδαστές των TEI Ν. Μυλωνάς, X. Βομβογιάννη και των ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ Ε. 
Δρακοπούλου. Επίσης, με εθελοντική τους εργασία, οι σπουδαστές των ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ, 
Μ. Πετράκη, I. Σασιάκου και ο Bruno Szkornicki, σπουδαστής του πανεπιστημίου 
Panrhéon-Sorbonne.
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ΕΙΚ. 1 (a) Ρηγματώσεις σπονδύλου 1.2 (β) Ρηγματώσεις σπονδύλου 2.4 
(γ) Αποτύπωση ρηγματώσεων των σπονδύλων 2.6 και 4.4



ΕΙΚ. 2α Πειραματικές διατάξεις ελέγχου διεισδυτικότητας, ρευστότητας και σταθερότητας: στήλη άμ
μου, κώνος Marsh, ογκομετρικοί κύλινδροι μέτρησης εξίδρωσης (Εργαστήριο Υλικών και Τεχνικών 
Αναστήλωσης της ΔΑΒΜΜ τουΥΠΠΟ)

Ενεσψότητα Τ/Π-75/25

ΕΙΚ. 2β Διάγραμμα ενεσψότητας για μίγμα τσιμέντου - ποζολάνης σε αναλογία 75/25 
συναρτήσει του ποσοστού του νερού
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ΕΙΚ. 3α Πειραματική διάταξη δοκιμής αποκόλλησης σε εφελκυσμό 
(Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Οδοποιίας)
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ΕΙΚ. 3β Ιστογράμματα αντοχής αποκόλλησης σε εφελκυσμό ισχυρού και ασθενούς ενέματος, 
σε ηλικίες σκλήρυνσης 12 και 6μηνών αντίστοιχα



ΕΙΚ. 4α Κατανομές μεγέθους πόρων ισχυρού ενέματος σε διαφορετικές ηλικίες σκλήρυνσης

ΕΙΚ. 4β Μικρογραφίες στην περιοχή διεπιφάνειας ισχυρού ενέματος - μαρμάρου από ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο σάρωσης σε ηλικίες 6 και 12 μηνών αντίστοιχα
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Νερό

Α'μα θεηκού wiptou
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ΕΙΚ. 5α, β, γ Διαγράμματα απορρόφησης ισχυρού ενεματος σε νερό, θαλασσινό 
νερό και διάλυμα θεηκού νατρίου



ΕΙΚ. 6α Τρεις σπόνδυλοι και δυο περιοχές αρμού αμέσως μετά την εφαρμογή των ενεμάτων. 
Διακρίνεται το ισχυρό και το ασθενές ένεμα (ανοιχτού και σκούρου χρώματος αντίστοιχα)

ΕΙΚ. 6β Συσκευή υπερήχων σε συνδυασμό με μηχανική ανάμιξη 
ΕΙΚ. 6γ Συσκευή προώθησης ενέματος υπό πλήρως ελεγχόμενη χαμηλή πίεση (0.05-0.1 ΜΡά)

177



ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ Ο.Κ.2.5

ΛΕΟΝΟΜ I ΙΠΚΟΪ.ΠΟΝΛΥ ri: ». iiMicii mi ma ιοί I

Αρχική πυκνότηια - 1,6 (g/cm*)

8? (N) 

02(A)

E1K. 7 Στοιχεία ημερολογίου εφαρμογής των ενεμάτων (σπόνδυλος 2.5) — Χαρτογράφηση των βλα
βών στα τέσερα τεταρτημόρια, αποτύπωση θέσεων σωληνίσκων εισόδου και εξόδου του ενέματος κα
τά χρονική σειρά εργασιών, εκτίμηση ρηγμάτων πριν και μετά την επέμβαση και αποτελέσματα δοκι
μών ελέγχου εξίδρωσης και πυκνότητας του ενέματος (αρχικής και σε διάφορες θέσεις εξόδου του)

Ε1Κ. 8 Οι σπόνδυλοι 1.2 και 2.4 μετά την αποκατάστασή τους
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Κ. Ζάμπας
Πρόταση αποκαταστάσεων της βόρειας όψης

του Παρθενώνος

Ιστορικό μελέτης - συνεργάτες
Η μελέτη που θα παρουσιαστεί δεν είναι πρόσφατη. Αρχισε τον Μάϊο του 1996 και 

το πρώτο μέρος της, που αφορά τους κίονες, παραδόθηκε στην ΕΣΜΑ τον Ιούνιο του 
1997, ενώ το δεύτερο, που αφορά τον θριγκό, τον Αύγουστο του 1998. Η μελέτη εγκρί- 
θηκε ομοφώνως από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του ΥΠΠΟ τον Μάϊο του 
1999 και η σχετική Υπουργική Απόφαση εξεδόθη τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Το 
έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2001, όταν δεν εργαζόμουν πλέον στην Ακρόπολη.

Η αποτύπωση και τα σχέδια της υφισταμένης καταστάσεως της αναστηλωμένης 
περιοχής της βόρειας όψης του Παρθενώνος έγιναν από τον ομιλούντα. Καθώς ο όγκος 
του ικριώματος ήταν περιορισμένος, προκειμένου η αισθητική επιβάρυνση του μνημείου 
να είναι η ελάχιστη δυνατή, δεν ήταν ασφαλές να εργάζονται για την τεκμηρίωση περισ
σότερα άτομα στο ικρίωμα. Βοήθησαν όμως πολλοί.

Οι μετρήσεις των κιόνων έγιναν με τη βοήθεια του Δ. Μαστορόπουλου. Στις αποτυ
πώσεις των επιστυλίων συνεργάστηκαν ο Γ. Βασιλάρας για τη μέτρηση των αποκλίσεων 
και η Κ. Ματάλα για την αποτύπωση των εσωτερικών επιφανειών. Η χαρτογράφηση 
των σχετικών με τον θριγκό της περιστάσεως διασπάρτων μελών έγινε από τους αρχιτέ
κτονες Ν. Τογανίδη και Κ. Παράσχη. Τα τελικά σχέδια με σινική μελάνη των κιόνων έγι
ναν από τον ομιλούντα, ενώ τα υπόλοιπα από τους Κ. Ματάλα και Σ. Σκαρή, βάσει των 
αρχικών σχεδίων με μολύβι της αποτυπώσεως. Ο Σ. Μαυρομμάτης έκανε τη λήψη ορι
σμένων από τις φωτογραφίες και τις επεξεργάστηκε όλες στον Η/Υ. Και κάποιες παλαιές 
φωτογραφίες παραχωρήθηκαν πρόθυμα από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της 
Αθήνας. Η βοήθεια του εργοδηγού Θ. Φουτσά ήταν συνεχής και πολύπλευρη. Η εκπό
νηση της μελέτης δεν θα ήταν δυνατή, χωρίς την παντοειδή βοήθεια του συνεργείου των 
μαρμαροτεχνιτών του Παρθενώνος, με επικεφαλής τον Γ ιάννη Αρμπιλιά.

Η συνεργασία με την αρχαιολόγο Φ. Μαλλούχου-Tufano ήταν πολύτιμη. Περίπου 
την ίδια περίοδο ερευνούσε το Αρχείο Dinsmoor στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών 
Σπουδών σχετικά με την αναστήλωση της βόρειας κιονοστοιχίας και η μεταξύ μας ανταλ
λαγή πληροφοριών, στοιχείων και σκέψεων ήταν αμοιβαίως ωφέλιμη. Η συμβολή του 
Μ. Κορρέ, με ό,τι έχει γράψει για τον Παρθενώνα, με όσα μας έχει υποδείξει κατά και
ρούς και τελικώς με τις παρατηρήσεις του στη μελέτη ήταν ανεκτίμητη. Με παρότρυνση 
του Προέδρου της Επιτροπής Ακροπόλεως, καθηγητή κ. X. Μπούρα, τα γενικότερα 
πορίσματα και συμπεράσματα επεκτάθηκαν σε μία ευρύτερη ερευνητική ενότητα, που 
κατέληξε σε μια θεωρητική εργασία, σχετικά με τις εκλεπτύνσεις των κιόνων του Παρθε
νώνος, που είναι ανάμεσα στο υλικό του Συνεδρίου, που σας έχει διανεμηθεί.
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Η βόρεια πλευρά του Παρθενώνος από κοινού με τη δυτική συνθέτουν την πιο γνώ
ριμη 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 εισερχό
μενο στην πόλη από τους σημερινούς εθνικούς οδικούς άξονες. Η θέαση από τα βορειο
δυτικά δίνει σήμερα την πληρέστερη εικόνα του μνημείου, επειδή η δυτική περιοχή του 
διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση και η βόρεια πλευρά ήταν αναστηλωμένη. Η μελέτη 
επεμβάσεως στη βόρεια κιονοστοιχία είναι ένα μέρος της γενικής μελέτης αποκαταστά- 
σεως του Παρθενώνος, που έγινε από τους Μ. Κορρέ και X. Μπούρα το 1983.

Οι οικοδομικές περιπέτειες
Οι μεγάλες ιστορικές καταστροφές, που υπέστη ο φέρων οργανισμός του Παρθενώ

νος, οφείλονται στην πυρπόληση του κτιρίου από τους Ερούλους (267 μ.Χ) 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 ισταμένων κιόνων υπάρ
χουν μεγάλοι όγκοι χωμάτων, ανάμεσα από τους οποίους ξεπροβάλλουν οι σπόνδυλοι 
των οκτώ κιόνων και τα αρχιτεκτονικά μέλη του θριγκού, που κατέπεσαν με την ανατί
ναξη.

Τα πρώτα χρόνια μετά τη σύσταση του ελληνικού κράτους ξεκίνησαν οι καθαρισμοί 
των ερειπίων γύρω από τα μνημεία με την εποπτεία του πρώτου εφόρου L.Ross και στη 
συνέχεια του Κ. Πιττάκη. Οι αναστηλωτικές περιπέτειες της βόρειας πλευράς του Παρ
θενώνος άρχισαν με τις αναστηλώσεις των κιόνων της περιστάσεως και των τοίχων του 
σηκού από τους Κ. Πιττάκη και Α.Ρ. Ραγκαβή (1842-1844), στη βόρεια πλευρά ανα
στηλώθηκαν πλήρως δύο κίονες και μερικώς τρεις.

Η αναστύλωση της βόρειας κιονοστοιχίας από τον Ν. Μπαλάνο άρχισε το 1923. Η 
πρόοδος του έργου δεν ήταν ακώλυτη. Διεκόπη κατά τα έτη 1923 και 1924, λόγω οικονο
μικής δυσπραγίας, και τα έτη 1927 και 1928 από την παρέμβαση του W.B. Dinsmoor, που 
απέδειξε με δικές του μετρήσεις, ότι η μέχρι τότε αναστύλωση δεν ήταν ορθή. Το 1929 η 
αναστύλωση συνεχίστηκε, αφού αποσυναρμολογήθηκαν δύο ήδη αναστηλωμένοι κίονες, 
προκειμένου να διορθωθούν τα πιο προφανή σφάλματα, και ολοκληρώθηκε το 1930. 
Αναστηλώθηκαν πλήρως οι κίονες από τον 4ο από τα βορειοανατολικά έως τον 1 Ιο, το 
επιστύλιο και μεγάλο τμήμα του θριγκού. Για πρώτη φορά στις αναστηλώσεις 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 έγιναν έκδηλες ήδη μια δεκαετία μετά το πέρας της αναστηλώσεως. 
Υπάρχει μια αναφορά του τότε εφόρου Ακροπόλεως Γ. Μηλιάδη, του 1943, δέκα 
δηλαδή χρόνια μετά το πέρας των αναστηλώσεων Μπαλάνου, που επισημαίνει τις ζημιές 
που προκαλούν τα σιδηρά συνδετήρια.

Οι σοβαρότερες βλάβες παρατηρούνται στον θριγκό. Οι πιο επικίνδυνες βλάβες 
στους κίονες είναι οι οφειλόμενες στα σιδηρά συνδετήρια στοιχεία και τους χαλύβδινους 
οπλισμούς των ενθεμάτων από σκυρόδεμα. Οι σύνδεσμοι προκαλούν διάρρηξη στους 
σπονδύλους, αλλά το χειρότερο είναι πως ασκούν ανωστικές δυνάμεις στους υπερκείμε
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νους 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 σκυ
ρόδεμα και το μάρμαρο σας θέσεις αγκυρώσεως. Τα κιονόκρανα έχουν συναρμολογηθεί 
από θραύσματα και μαρμάρινα ενθέματα με σιδηρούς συνδέσμους. Οι εξωτερικοί σύν
δεσμοι αντικαταστάθηκαν το 1974 με ορειχάλκινους, ενώ οι αθέατοι, στους οποίους δεν 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση οι τεχνίτες της Εφορείας της Ακροπόλεως, έχουν οξει
δωθεί και προκαλούν νέα ρήγματα.

Το 1996 έγιναν στο ΕΜΠ, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Environ
ment της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμητικές διερευνήσεις της σεισμικής συμπεριφοράς 
κιόνων με το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή UDEC, που επαληθεύτηκαν με πει
ράματα 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 ελευθέρως ιστάμενου πολύλιθου κίονος σε σεισμική καταπόνηση, ιδίως όταν διατα- 
ραχτεί η επαφή των σπονδύλων. Το γενικό συμπέρασμα και από την αυτοψία, αλλά και 
από τις επιλύσεις και τους υπολογισμούς, είναι ότι ο θριγκός και οι κίονες βρίσκονταν σε 
επισφαλή κατάσταση.

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 διαπιστώ
νονται ανάμεσα στις μετρήσεις αυτές επέβαλαν την επανάληψή τους με μεγάλη ακρίβεια. 
Όλες αυτές οι μετρήσεις είναι καταχωρημένες στα τεύχη που περιλαμβάνονται στο υλικό 
του συνεδρίου και υπάρχουν και οι συγκρίσεις μεταξύ τους.

Για τη μέτρηση των διαμέτρων μελετήθηκε και κατασκευάστηκε ένα ειδικό παχύμε- 
τρο. Πρόκειται για ένα πλαίσιο αποτελούμενο από διάτρητες ράβδους κοίλης ορθογωνι- 
κής 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 προ
σέγγιση 1/10 mm ανεπηρέαστο από τις συνθήκες θερμοκρασίας. Για τη μέτρηση των 
υψών χρησιμοποιήθηκε επίσης ένα μηχανουργικό παχύ μέτρο με ακρίβεια ενδείξεων 
1/20 mm.

Όλες οι μετρήσεις καταχωρήθηκαν σε συγκριτικούς πίνακες και υπολογιστικά φύλλα 
του Excel for Windows. Γία 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 αναπροσαρμόζονται αυτόματα από το πρόγραμμα όλα τα στοιχεία του 
κίονος.

181



Οι σπόνδυλοι και τα κιονόκρανα των οκτώ αναστηλωμένων κιόνων αποτυπώθηκαν 
οε κλίμακα 1:10 σε αξονομετρικά σχέδια, στα οποία καταχωρήθηκαν τα μικροσκοπικά 
γεωλογικά χαρακτηριστικά των μαρμάρων, τα επιφανειακά λαξεύματα, οι απώλειες 
μάζας, τα διάφορα είδη θραύσης, τα πλήγματα, τα ρήγματα, οι διάφορες 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 κατασκευαστική 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 διαφορά 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 παράλληλης μεταφοράς των ραβδώσεων και μετά από επανει
λημμένα τέτοια ιχνογραφήματα και έλεγχο αυτών των καμπύλών, προέκυψε το συμπέ
ρασμα ότι στον Παρθενώνα οι ραβδώσεις των κιόνων της περιστάσεως έχουν ελλειπτική 
διατομή στην κάτω έδρα, δεδομένου ότι ο μεγάλος άξων είναι διπλάσιος του μικρού, 
δηλαδή υπάρχει μια καθαρή σχέση μεταξύ των γεωμετρικών στοιχείων αυτής της ελλεί- 
ψεως. Και μάλιστα αυτή η καμπύλη είχε χαραχθεί με μεγάλη ακρίβεια δύο αιώνες πριν 
από το «Περί κωνικών» σύγγραμμα του Απολλώνιου. Πρόκειται για μια ακόμα εκλέ- 
πτυνση των κιόνων του Παρθενώνος με σημαντικά αποτελέσματα στην αισθητική τους, 
αφού επηρεάζει τη φωτοσκίασή τους.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι με ένα όργανο εν είδει διαβήτη με προσαρμοσμέ
νους δυο τύπους (καλουπια, φόρμες) στα άκρα των δυο σκελών του ορίζει τη διατομή 
σε κάθε σημείο. Το όργανο αυτό είναι πολύ χρήσιμο για την αναζήτηση της θέσης 
μικρών θραυσμάτων, που σώζουν τμήματα ραβδώσεων και για τη διάκριση θραυσμά
των της περιστάσεως από άλλα προερχόμενα από τις εσωτερικές κιονοστοιχίες, δεδομέ
νου ότι στη συμπλήρωση των κιόνων της περιστάσεως χρησιμοποιήθηκαν στην αναοτή- 
λωση Μπαλάνου και θραύσματα από τις εσωτερικές κιονοστοιχίες (από τον πρόναο και 
ίσως και από τον οπισθόναο).

Τα αναστηλωτικά σφάλματα και η θεωρητική διόρθωσή τους
Από τις μετρήσεις και τη μαθηματική επεξεργασία τους αποδείχτηκε, ότι η αναστή- 

λωση του 1930 δεν είναι ορθή. Στα διαγράμματα των κατατομών των κιόνων είναι φανε
ρές οι παραμορφώσεις λόγω των παρατοποθετήσεων. Η μεγαλύτερη παραμόρφωση 
παρατηρείται στον 8ο 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 παραμόρ
φωση. Ο προσανατολισμός των σπονδύλων είναι τυχαίος και σε πολλές περιπτώσεις 
έχουν συναρμολογηθεί σπόνδυλοι από θραύσματα άλλων κιόνων του κτιρίου. Τέλος, οι 
νέοι σπόνδυλοι και τα ενθέματα έχουν σήμερα τρεις διαφορετικές αποχρώσεις: του
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εγχρώμου και του κοινού σκυροδέματος και του επιχρίσματος των εργασιών των ετών 
1973-1974.

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 επιβάρυνση 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 κα

τάσταση. Όμως τα κενά και η κακή κατάσταση διατηρήσεως ορισμένων, που δεν επι
τρέπουν ακριβείς μετρήσεις αλλά μόνον προσεγγιστικές, κάνουν το πρόβλημα δυσεπί
λυτο. Η διαχείριση των μετρικών στοιχείων και ο έλεγχος των εναλλακτικών λύσεων δι
ευκολύνθηκαν πολύ από τα υπολογιστικά φύλλα εργασίας και τα διαγράμματα. Σε κάθε 
φύλλο υπάρχει η δυνατότητα να μεταφέρεται ένας σπόνδυλος μαζί με τα μετρικά του 
στοιχεία (ύψος και διάμετροι) στη θέση ενός άλλου της ίδιας σειράς, στο φύλλο άλλου 
κίονος. Σύμφωνα με τις συναρτήσεις που έχουν οριστεί, τροποποιούνται αυτόματα 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. Αντιστοι
χούν κυρίως στα σημεία και στις γραμμές επαφής μεταγενέστερων προσκτισμάτων. Το 
πέρασμά τους από σπόνδυλο σε σπόνδυλο είναι ένα αδιάψευστο τεκμήριο γειτνιάσεως 
σπονδύλων. Επίσης στις περιπτώσεις που το ίδιο πρόσκτισμα έχει αφήσει ίχνη σε δύο 
γειτονικούς κίονες, τα ίχνη αυτά θα πρέπει να είναι συμβατά.

Το πέρασμα ενός ρήγματος από ένα αρχιτεκτονικό μέλος σε άλλο είναι ένα φαινό
μενο που παρατηρείται συχνά στον Παρθενώνα. Οι ισχυρές τάσεις συνάφειας μεταξύ 
των επιφανειών επαφής επιτρέπουν σε πολλές περιπτώσεις τη διάδοση ενός ρήγματος 
ενός σπονδύλου στον γειτονικό του. Επίσης οι θραυσιγενείς επιφάνειες έχουν σε ορι
σμένες περιπτώσεις μορφολογική συνέχεια. Θέλω να πω εδώ, ότι όταν αναζητούμε τη 
θέση δύο σπονδύλων, εάν διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο δεν είναι απόδειξη αλλά είναι μία 
ένδειξη, όχι μόνον περί της σχετικής θέσης των δύο σπονδύλων αλλά και του σχετικού 
προσανατολισμού τους.

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 Ερε- 
χθείου, προκειμένου να διαχωριστούν οι λίθοι που ανήκουν στον βόρειο τοίχο. Στις επι-
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φάνειες 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 επιφάνεια. Οφείλονται αναμφίβολα στην προ
σκόλληση μικροοργανισμών (βρύων) για πολλούς αιώνες. Στη σημερινή κατάσταση 
αυτές οι επιφάνειες μπορούν να κοιτούν προς Δύση, προς Νότο, προς Βορρά. Ο ορθός 
προσανατολισμός τους, όπως έχει αποδειχθεί από τα απείραχτα τμήματα των μνημείων, 
είναι αυτές οι επιφάνειες να κοιτούν προς Βορρά.

Από τη συστηματική παρατήρηση των σπονδύλων διαπιστώθηκε, ότι ενώ οι αιχμές 
των ραβδώσεων στις περιοχές με κυψελοειδή διάβρωση σώζονται σε καλή σχετικά κατά
σταση, οι αντιδιαμετρικές τους φέρουν πολλαπλά ρήγματα. Αν οι πρώτες είναι οι εξωτε
ρικές (προς Βορρά), οι δεύτερες είναι εσωτερικές. Το φαινόμενο αιτιολογείται, αφού 
κατά την ανατίναξη κατέρρευσαν πρώτα οι τοίχοι και οι λιθόπλινθοι προσέκρουσαν 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 εξω
τερικές προσέκρουσαν σας στέγες των κτηρίων ή 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 αντίστοιχα). Τα δύο μάρμαρα αποτυπώθηκαν 
μετά από πρόσκληση των υπευθύνων του Μουσείου και ήδη αναγνωρίστηκε η θέση και 
ο προσανατολισμός τους. Το κιονόκρανο ανήκει στον 10ο κίονα και ο σπόνδυλος είναι 
ο ανώτατος του 6ου. Τέλος, στη βόρεια κιονοστοιχία ανήκει επίσης ένας σπόνδυλος 
11ης σειράς, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε στην αναατήλωση του 1930 και βρίσκεται 
σήμερα στη νότια πλευρά.

Συνεπώς από τους 88 σπονδύλους των 8 κιόνων της βόρειας πλευράς ΒΚ 4 έως BBC 11 :
Είναι in situ: 14
Σώζονται πλήρεις ή με πλήρες ύψος: 63
Σώζονται μεγάλα θραύσματα από: 7
Έχουν χαθεί: 4
Μετά από εξέταση όλων των δεδομένων και πολυάριθμες δοκιμές προτείνεται η 

διόρθωση της αναστηλώσεως του 1930. Τα χαρακτηριστικά της λύσης είναι τα ακό
λουθα:

• Σε τέσσερις κίονες, τους ΒΚ 6, 9, 10, 11 σώζονται όλοι οι σπόνδυλοι. Το συνολι
κό ύψος του κορμού τους είναι ίσο με το αρχικό (9574±4 mm).
• Από τους έντεκα σπονδύλους, που είναι νέοι ή δεν σώζουν πλήρες ύψος, οι πέντε 
εντάσσονται στον 4ο κίονα. Από τους υπόλοιπους έξι οι δυο εντάσσονται στον ΒΚ 
6, οι δύο στον ΒΚ 7 και οι δύο στον ΒΚ 8. Πρόκειται για μια «δύσκολη» λύση, η λύ
ση του προβλήματος διευκολύνεται, αν διανείμουμε τα «κενά» στους οκτώ 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 πε-



ριοχή, δηλαδή μεταξύ των κιόνων ΒΚ 7 και BK 11. Αυτή η λύση είναι επίσης σύμ
φωνη με τις ενδείξεις των απεικονίσεων. Στον πίνακα 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 επιφανειακής φθοράς δίνουν την εικόνα κιόνων, οι οποίοι υπέστη
σαν τις περισσότερες φθορές όσο ήταν επί τόπου ή τη στιγμή της καταρρεύσεως και 
όχι μετά.

Η πρόταση
Προτείνεται να γίνει δομική αποκατάσταση των αναστηλωμένων κιόνων και διόρ

θωση της αναστηλώσεως του 1930 (εικ. 1-8). Ειδικότερα:
• Να αποσυναρμολογηθούν οι οκτώ αναστηλωμένοι κίονες και να αφαιρεθούν οι 
προσθήκες από σκυρόδεμα και τα οξειδωμένα σιδηρά συνδετήρια.
• Να αντικατασταθούν τα ενθέματα από σκυρόδεμα με άλλα από μάρμαρο Διονύσου 
και με ολιγάριθμα νέα. Αυτά θα συνδεθούν με τους σπονδύλους με συνδετήρια στοι
χεία από τιτάνιο.
• Να επανέλθει στη θέση χου ο σπόνδυλος, που έχει τοποθετηθεί στη νότια πλευρά.
• Να διεκδικηθούν 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 αναστήλωση των κιόνων με σεβασμό στην 
αρχική υπόσταση και τις ιστορικές φάσεις του κτιρίου και με αισθητική αρτιότητα.

Τα ενθέματα από μάρμαρο εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής της αναστηλώσεως. 
Δεν πρόκειται ποτέ να παραπλανήσουν ούτε τον μελετητή, ούτε τον επισκέπτη των μνη
μείων, αφού τα αρχαία μάρμαρα φέρουν τα σημάδια του χρόνου, ενώ τα νέα ποτέ δεν πρό
κειται να παρακολουθήσουν σε φθορά τα παλαιά. Οι προσθήκες μαρμάρινων ενθεμάτων 
γίνονται επιλεκτικά, σκοπός τους δεν είναι να καλυφθούν όλα τα κενά και να ανακτηθεί η 
αρχική επιφάνεια στο σύνολό της, αλλά να εξασφαλιστεί η ευστάθεια και να καλυφθούν τα 
χάσματα που δημιουργούν ασυνέχεια και αλλοιώνουν δραστικά τις μορφές.

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 ασυνέχειες, είναι η αναστήλωση των κιόνων της 
δυτικής γωνίας της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων από τον Α. Ορλάνδο (1957). Στον 
5ο 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 τον Χάρτη της Βενετίας, δεν θα μπορούσε όμως να είναι σε καμία
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άλλη περίπτωση τόσο υποχρεωτική, όσο στον Παρθενώνα και ιδίως στους κίονές του, 
οι σπόνδυλοι των οποίων έχουν μια μοναδική ταυτότητα, μια ανεπανάληπτη ατομικό
τητα. 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.

Το δεύτερο μέρος της μελέτης αφορά στον θριγκό. Μέσα στη μελέτη υπάρχουν πολ
λές παρατηρήσεις και ταξινομήσεις, που αφορούν τη νέα θέση των αρχιτεκτονικών 
μελών του θριγκού, αλλά είχαμε πει από τότε, ότι αυτό μόνο μετά την αποσυναρμολό- 
γηση είναι δυνατό να διαπιστωθεί, όταν θα υπάρχουν και όλα τα στοιχεία των εγκοπών, 
των επιφανειών που τότε ήταν αθέατες. Πιστεύω, ότι στη συνέχεια η συνάδελφος Λ. 
Λαμπρινού θα μας δώσει πολλά ενδιαφέρονται στοιχεία για τη νέα πρόταση που αφορά 
τον θριγκό.

Η καθολική αποσυναρμολόγηση των οκτώ αναστηλωμένων κιόνων δημιουργεί προ
σωρινά ένα σοβαρότατο αισθητικό και ηθικό θέμα. Δικαιολογείται μόνο με την εκτέλεση 
του έργου στον ελάχιστο χρόνο. Είναι αναμφίβολο ότι οι εργασίες αποκαταστάσεως, με 
τις προδιαγραφές που έχουν τηρηθεί μέχρι σήμερα, είναι δαπανηρές 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. Το 
ζητούμενο είναι οι εργασίες να γίνουν εντέχνως, εγκαίρως, και να αντληθούν στο μέγι
στο δυνατό βαθμό οι περισσότερες πληροφορίες από αυτούς, που έχουν τη μοναδική 
ευκαιρία και τύχη να βλέπουν αυτοί, και μόνον αυτοί, τις αθέατες επιφάνειες των αρχιτε
κτονικών μελών του Παρθενώνος.
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Λ. Λαμ πρίνου
Ο θριγκός της βόρειας όψης του Παρθενώνος, ταύυση 
μελών και ανατοποθέτηση επιστυλίων και κιονοκράνων

Ο Ν. Μπαλάνος και η βόρεια κιονοστοιχία - Ιστορία μιας επέμβασης
Το 1931, στο Διεθνές 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, την αναστήλωση, κατά την περίοδο 1923-30, του κεντρικού τμήμα
τος της βόρειας κιονοστοιχίας του Παρθενώνος (εικ. 1 )'. Παρόλο που θεωρήθηκε ο «διορ
θωτής» των επεμβάσεων Πιττάκη-Ραγκαβή της Οθωνικής περιόδου (1842-44) και ενώ η 
επέμβασή του υποσχόταν αντοχή στο χρόνο και την κριτική, η αναγκαιότητα για το «ξανά- 
νοιγματου Φακέλου: βόρεια κιονοστοιχία» αποδείχθηκε αναπόφευκτη στις μέρες μας.

Το πληγέν από την έκρηξη Morosini του 1687 κεντρικό τμήμα της βόρειας περίστα
σης αφορούσε σε οκτώ κίονες (4ο-1 Ιο από τα ανατολικά), 27 πλινθίδες επιστυλίου, 19 
τριγλύφους, 24 μετόπες, 46 αντιθήματα και 63 γείσα. Τα θραύσματα αυτών των μελών 
κείτονταν επί δυόμισυ αιώνες γύρω από το μνημείο. Από περισυλλογή και με «συρ- 
ραφή» ο Μπαλάνος αποκατέστησε τα περισσότερα μέλη με κατ’ επίφαση επιστημονικά, 
κατ’ ουσίαν όμως αισθητικά κριτήρια. Συχνά παραπλανητικές και ίσως μοιραίες οι επεμ
βάσεις του παραχάραξαν τεκμήρια και δεν δίστασαν να διαστρεβλώσουν τη μορφή προς 
χάριν αισθητικών αποτελεσμάτων. Η μη αποτελεσματική επίλυση του ζητήματος της 
ανεύρεσης 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, η οποία ολοκληρώθηκε 

τον Ιούνιο 2002, δίδει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της μελέτης των μελών του1 2 3 και τη 
διατύπωση μιας πλήρους πρότασης για την ορθή ανατοποθέτησή τους στο μνημείο. Στό
χος, η συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των παραμέτρων, η εξάντληση των προσεγγι- 
στικών λύσεων, η πληρέστερη ανασύσταση της μορφής, η αναζήτηση δηλαδή της αρχι
κής αρμονίας’ του μνημείου.

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

1. Μαλλούχου-l'ulano 1998, 201, εικ. 180.
2. Βλ. Ζάμπας 2002, μελέτη που περιλαμβάνει, έως ένα σημαντικό σημείο, και την εξέταση των μελών 
του θριγκού της βόρειας κιονοστοιχίας.
3. Βιτρούβιος 1997, 199: αρμονία = η εναρμόνιση, η συμβατότητα των μελών του κτηρίου μεταξύ τους.
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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, επιφανειακές δια
βρώσεις ή άλλες κακώσεις και πλείστα άλλα, συχνά υπονοούν μικρά ή μεγάλα κατασκευ
αστικά μυστικά ή αποτελούν ενδείξεις για την αρχική θέση των μελών. Το πλήθος αυτών 
των στοιχείων οδηγούν σε μια κωδικοποίηση δώδεκα παραμέτρων, οι οποίες θέτουν κρι
τήρια ταύτισης και γειτνίασης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική ταυτοποίηση και η 
θεωρητική αναδιάταξη των μελών στην αρχική τους θέση. Τμήμα της μελέτης αποτελούν 
οι παρατοποθετημένες πλινθίδες των επιστυλίων, οι οποίες ανά τρεις γεφύρωναν τα εννέα 
μετακιόνια διαστήματα από τον 3ο έως και τον 1 Ιο κίονα. Από αυτές θα μας απασχολή
σουν εδώ οι εξωτερικές πλινθίδες και τα κιονόκρανα, στα οποία αυτές πατούσαν. Το 
αλληλένδετο της τοποθέτησης επιστυλίων - κιονοκράνων στο μνημείο οδηγεί στην από 
κοινού εξέτασή τους. Από τις εξωτερικές πλινθίδες των επιστυλίων διαθέτουμε τις οκτώ 
από τις εννέα, από τις μεσαίες τρεις και από τις εσωτερικές τέσσερις. Διαθέτουμε τα επτά 
από τα οκτώ κιονόκρανα. Ανάμεσά τους και αυτό που βρίσκεται από το 1803 στην Αγγλία 
(εικ. 2)4. Ο Μπαλάνος τοποθέτησε στη θέση του ένα εντελώς καινούριο (4ο), ενώ για το 
έλλείπον όγδοο δημιούργησε ένα ακόμα (6ο) από σπόλια διαφόρων κιονοκράνων.

Τα κιονόκρανα όπως και τα επιστύλια είναι παρατοποθετημένα5. Επίσης, πέντε από 
αυτά είναι τοποθετημένα με λάθος προσανατολισμό. Η περιστροφή τους έγινε εσκεμ- 
μένα από τον Μπαλάνο, μια και οι νότιες παρειές τους ήταν καλύτερα διατηρημένες από 
τις βόρειες, οι οποίες στα περισσότερα εξέλειπαν εντελώς6 7.

Παράμετροι Ταύτισης των Μελών

1. Θέση Εύρεσης
Ανάμεσα στους συνέδρους, οι οποίοι συμμετείχαν στο συνέδριο του 1931, ένας 

Ολλανδός αρχιτέκτων θέτει ερώτημα για το . ..εάν στην αναστύλωση της βόρειας κιονο- 
στοιχίας χρησιμοποιήθηκαν μέλη από τις υπόλοιπες πλευρές του μνημείου. Ο Μπαλά
νος απαντά ότι .. .χρησιμοποίησε κυρίως τα μέλη που ήταν πεσμένα βορείως του Παρ
θενώνα, αλλά δεν μπορεί να διαβεβαιώσει... ότι κατά τη μεγάλη ανασκαφή της Ακρόπο
λης των ετών 1885-1890 δεν είχαν μετακινηθεί εκεί μέλη από τη νότια πλευρά .... Η 
μεγάλη ανασκαφή των Καββαδία-Kawerau8 δεν μας δίνει στοιχεία για τις μετακινήσεις

4. Βρετανικό Μουσείο αρ. κατ. 350.
5. Οι ασυμφωνίες ανάμεσα στα αναστηλωμένα μέλη έγιναν αντιληπτές από την περίοδο που αυτά ήταν 
ακόμα πάνω στο μνημείο. Π.χ. ο δεξιός σύνδεσμος του 5ου (από τα ανατολικά) επιστυλίου απέχει από 
το μέτωπο 23 εκ., ενώ του όμορου του 6ου, με τον οποίο θα έπρεπε να συνδέεται, απέχει από το πρό
σωπο 15 εκ. Είναι φανερό ότι αυτά τα μέλη δεν είναι διαδοχικά.
6. Μετά την αποκάλυψη των άνω επιφανειών τους διαπιστώθηκε, από την υπογράφουσα, σε τέσσε
ρα από αυτά η ανάγκη περιστροφής 180 μοιρών και σε ένα 90 μοιρών, ενώ ένα μόνο είχε σωστό προ
σανατολισμό.
7. Μαλλούχου-Tufano 1998, 214.
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μελών από την ευρέως ανασκαφείσα περιοχή νοτίως του Παρθενώνος. «Τακτοποίηση» 
του χώρου έκαναν σίγουρα και οι πρώτοι αναστηλωτές Πιττάκης-Ραγκαβής. Ο 
Penrose8 9, το 1847, αποτύπωσε κιονόκρανο της βόρειας πλευράς στο δυτικό τμήμα του 
σηκού. Με λίγα λόγια, η εύρεση μελών στην περιοχή βορείως του Παρθενώνος δεν τα 
ταυτίζει αυτονόητα με βόρεια μέλη του μνημείου.

2. Κλίση Μετώπου
Τα μέτωπα (κύριες όψεις) των μελών του θριγκού παρουσιάζουν κλίση από την 

κατακόρυφο ακολουθώντας την εγκάρσια καμπυλότητα του μνημείου10 11 12. Η διαπίστωση 
όμως για διαφορά στην κλίση των μετώπων των μελών του θριγκού ανάμεσα στις δύο 
μακρές πλευρές του μνημείου μας δίδει μια παράμετρο προσανατολισμού των μελών. 
Έτσι, η κλίση του βόρειου θριγκού φτάνει κατά μέσο όρο τα 17,3%ο, με ελάχιστη αυξη
τική διαφοροποίηση της τάξης του 1 -296ο από τα ανατολικά προς τα δυτικά, ενώ στον 
νότιο θριγκό η κλίση είναι πολύ μεγαλύτερη. Η ασυμφωνία αυτή οφείλεται στη μετά
θεση του σηκού προς Βορράν, κατά τον Μ. Κορρέ, για λόγους που ίσως σχετίζονται με 
τον φωτισμό της νότιας πλευράς". Οι μετρήσεις πάντως των κλίσεων της κύριας όψης 
των εξωτερικών πλινθίδων του επιστυλίου οριστικοποιούν τη θέση τους στη βόρεια 
πλευρά, όπως τις αναγνώρισε και ο Μπαλάνος.

3. Διάβρωση Επιφάνειας
Μια ακόμα ένδειξη για την ταύτιση βόρειων μελών παραμένει η γνωστή κυψελοειδής 

διάβρωση. Παρόλη την προβληματική για τις αιτίες δημιουργίας της (βιολογικές ή χημικές) 
και τη διαπίστωση για τη μη εξέλιξή της τα τελευταία χρόνια, η παρουσία της είναι βέβαιη 
στα βορείως προσανατολισμένα τμήματα μελών, που ήταν εκτεθειμένα επί αιώνες στις καιρι
κές συνθήκες. Οι εν λόγω πλινθίδες διαθέτουν έντονα ίχνη κυψελοειδούς διάβρωσης.

4. Μείωση πλάτους κιονοκράνων
Σύμφωνα με την άποψη Penrose13, με την οποία συμφωνούν και οι σύγχρονοι μελε

τητές14, τα κιονόκρανα τοποθετούνται με μείωση της διάστασης του άβακα από τα άκρα 
προς το μέσον των πλευρών του μνημείου. Από τη μελέτη των θέσεών τους διαπιστώνε

8. Καββαδία-Kawerau 1907.
9. Penrose 1873, πιν. 5.
10. Ο ίδιος ο Μπαλάνος θέτει ως παράμετρο ότι ... η θέσις των πλινθίδων προσδιωρίζετο υπό της γω
νίας της σχηματιζομένης υπό του επιπέδου εδράσεως και του άξονος αυτού τούτου του λίθου, βλ. 
Μπαλάνος 1940, 110.
11. Korres 1999, 79-104: το νότιο πτερό αποδεικνύεται ψηλότερο και φαρδύτερο κατά 1.6 εκ. του βο
ρείου.
12. Τα επτά αναστηλωμένα κιονόκρανα ανήκουν σίγουρα στη βόρεια περίσταση λόγω των διαστάσε
ων τους. Τα νότια είναι εμφανώς μικρότερα κατά 2-5 εκ.
13. Penrose 1873, 16. Ο Penrose ταυτίζει με σιγουριά το πεσμένο κιονόκρανο με πλάτος άβακα 205, 
65 στον 5ο κίονα, λόγω των ιδιαίτερα μεγάλων μεταξονίων εκατέρωθέν του.
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ται ωστόσο, ότι υπάρχει μεν μειωτική τάση, με διακυμάνσεις όμως και δραστική μετά
πτωση σε κάποιο σημείο. Το 5ο κιονόκρανο14 15 είναι το πλατύτερο, με πλάτος άβακα 
205.65 εκ. και τοποθετείται στον 5ο κίονα, παρόλο που προηγούνται προς ανατολάς στε
νότερα από αυτό (204.3), ενώ έπονται προς δυσμάς πολύ στενότερα (με πλάτος άβακα 
από 201.7 εκ. έως 201.2 εκ. ). Δεν φαίνεται πάντως αναγκαίο η διάσταση των κιονοκρά- 
νων να καθορίζεται από τα εκατέρωθεν μεταξόνια, μιας και το 2ο από ανατολάς κιονό
κρανο είναι ιδιαίτερα πλατύ όντας πάνω από το στενότερο μετακιόνιο (4, 26).

5. Κατεύθυνση τοποθέτησης επιστυλίων
Κατά την κατασκευή, μετά την τοποθέτηση των κιονοκράνων, έπονται τα επιστύλια. Η 

κατεύθυνση της τοποθέτησής τους (προς τα ανατολικά, ή τα δυτικά) καθορίζεται από την 
πορεία προόδου της κατασκευής του κτηρίου και το γενικότερο σχέδιο οργάνωσης των 
εργασιών. Οι εντορμίες γόμφων και μοχλοβοθρίων δίνουν κατεύθυνση τοποθέτησης προς 
τα ανατολικά στο in situ 3ο κιονόκρανο, ενώ στο 12ο προς τα δυτικά. Οι δύο κατευθύνσεις 
προϋποθέτουν την ύπαρξη δύο τουλάχιστον συνεργείων τεχνιτών που δουλεύουν συγχρό
νως για την τοποθέτηση των μελών, από τα άκρα του μνημείου προς το μέσον της πλευράς. 
Στο σημείο συνάντησής τους η στρώση ολοκληρώνεται με τον καταληκτήριο λίθο, τον λίθο 
καταφραγής (εικ. 3), ο οποίος ενσφηνώνεται ανάμεσα στις εκατέρωθεν ήδη τοποθετημένες 
πλινθίδες. Από τα επτά διάσπαρτα κιονόκρανα, ένα μόνο φέρει γόμφους και μοχλοβόθρια 
που να παραπέμπουν σε τοποθέτηση του υπερκείμενου επιστυλίου προς τα ανατολικά. Όλα 
τα υπόλοιπα δίδουν κατεύθυνση τοποθέτησης προς τα δυτικά. Το κιονόκρανο αυτό είναι το 
5ο, στο οποίο αναφερθήκαμε ήδη. Το σημείο λοιπόν της συνάντησης - αλλαγής κατεύθυν
σης βρίσκεται προς το ανατολικό πέρας της βόρειας πλευράς και μάλιστα στον 5ο από ανα
τολάς κίονα. Στο σημείο αυτό αναζητούμε επιστύλιο σε θέση καταφραγής16.

6. Γομφώσεις μεταξύ επιστυλίων και κιονόκρανων
Οι εντορμίες των γόμφων σύνδεσης των επιστυλίων με τα κιονόκρανα ταυτοποιούν τη 

γεπνίαση συγκεκριμένων μελών. Οι εξωτερικές πλινθίδες, εκτός ελάχιστων, έχουν διπλά 
γομφωθεί. Ο κύριος γόμφος (εικ. 4) συναντάται στο μέσον του πλάτους του επιστυλίου, 
ενώ ο δευτερεύων στο αντίθετο άκρο και προς την εσωτερική παρειά. Οι εσωτερικές πλινθί- 
δες έχουν ένα μόνο κύριο γόμφο και ανάλογη με τις εξωτερικές κατεύθυνση τοποθέτησης.

Είναι φανερή εδώ η διαδικασία τοποθέτησης στο μετακιόνιο: αρχικά τοποθετούνται 
οι εξωτερικές πλινθίδες των επιστυλίων, έτσι ώστε έχουν την ευχέρεια να γομφωθούν 
και στα δύο άκρα τους και κατόπιν τα αντιθήματά τους, από τα οποία τα εσωτερικά, λόγω

14. Ζάμπας 2002, 63.
15. Η αρίθμηση των κιονόκρανων (5ο, 6ο κ.ο.κ.), για λόγους ευχερέστερης κατανόηοης, ανταποκρί- 
νεται στη «μπαλάνεια» τοποθέτηση, δηλαδή στη θέση που κατείχαν τα μέλη αυτά πάνω στο μνημείο για 
περισσότερο από εβδομήντα χρόνια.
16. Ένας λόγος ακόμα είναι ότι, στο συγκεκριμένο κιονόκρανο, εντορμίες γόμφων υπάρχουν μόνο για 
το επιβαίνον προς ανατολάς επιστύλιο, ενώ απουσιάζουν για το προς δυσμάς, συνεπώς, προς δυσμάς 
αναζητούμε αγόμφωτο επιστύλιο, άρα σε καταφραγή.
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έλλειψης χώρου, γομφώνονται μόνο από τη μία πλευρά. Οι περισσότερες εξωτερικές 
πλινθίδες, λόγω της διεύθυνσης τοποθέτησης προς τα δυτικά, έχουν κύριο γόμφο στο 
ανατολικό άκρο τους, και δευτερεύοντα στο δυτικό, ο οποίος μολυβδοχοείται μέσα από 
αύλακα, μετά την τοποθέτηση της πλινθίδος.

Από τη μελέτη των εντορμιών των γόμφων έγιναν οι εξής ταυτίσεις: η 6η εξωτερική 
πλινθίδα17 συνδέθηκε με την 7η πάνω στο 7ο κιονόκρανο, η 9η με τη 10η στο κιονό
κρανο του Βρετανικού Μουσείου, ενώ η 8η συνδέεται στο δυτικό της άκρο με το 10ο 
κιονόκρανο.

Ποιά είναι η καταφραγή; Όπως αναφέρθηκε ήδη, στο 5ο μετακιόνιο, στο σημείο δηλ 
συνάντησης των δύο συνεργείων κατασκευής, η τελευταία εξωτερική πλινθίδα επιστυλίου 
τοποθετείται σε καταφραγή. Οι λίθοι σε καταφραγή, λόγω του τρόπου τοποθέτησής τους 
ανάμεσα στις εκατέρωθεν ήδη τοποθετημένες πλινθίδες, είτε είναι αγόμφωτοι, είτε φέρουν 
δευτερεύοντες γόμφους (με αύλακα μολυβδοχόησης). Πράγματι στο 5ο κιονόκρανο δεν 
παρατηρείται εντορμία γόμφου για την πλινθίδα προς τα δυτικά, η οποία φαίνεται ότι δεν 
είχε γομφωθεί. Από τις βόρειες πλινθίδες μόνον η 6η δεν διαθέτει γόμφο στο αριστερό της 
άκρο. Τοποθετείται έτσι στο 5ο μετακιόνιο σε σύνδεση με το 5ο κιονόκρανο και συνδεόμενη 
(όπως ήδη αναφέρθηκε) με την 7η πλινθίδα, η οποία είναι τοποθετημένη με δυτική κατεύ
θυνση, δεν μπορεί παρά να αποτελεί τον καταληκτήριο λίθο των εξωτερικών πλινθίδων.

7. Εντορμίες συνδέσμων επιστυλίων
Οι σύνδεσμοι που τοποθετούνται τελευταίοι κατά την κατασκευή και συνδέουν τα 

διαδοχικά επιστύλια είναι ένα στοιχείο καθοριστικό για την ανάκτηση της διαδοχής των 
μελών. Όμως, λόγω του ρόλου τους ως στοιχείων «οπλισμού» της κατασκευής, είναι 
αυτοί οι οποίοι πρώτα καταστρέφονται σε περίπτωση προσβολής του μνημείου. Κατά 
την έκρηξη λοιπόν και την ακόλουθη κατάρρευση σύνδεσμοι και γόμφοι τανύστηκαν, 
διερράγησαν και διέλυσαν τη γύρω περιοχή του μαρμάρου κατά την αποκόλλησή τους 
από το υλικό. Βρίσκουμε αυτές τις περιοχές ιδιαίτερα κατεστραμμένες, έτσι ώστε συχνά 
ελάχιστα είναι τα έγκυρα στοιχεία που μπορούν να συλλεγούν. Παρόλα αυτά, με την 
παράμετρο αυτή επιβεβαιώθηκαν οι εξής συνδυασμοί: η 7η εξωτερική πλινθίδα συνδέε
ται με την 5η (απόσταση συνδέσμων: 20.5 εκ. από μέτωπο), η 10η με την 8η (απόσταση 
συνδέσμων: 16.3 εκ. από μέτωπο), η 11η με την 12η (απόσταση συνδέσμων: 17.5 εκ. 
από μέτωπο), ενώ αποκλείστηκαν άλλοι, εμφανώς αδύνατοι, συνδυασμοί18.

8. Μήκη επιστυλίων - πλάτος μεταξονίων - Εκκεντρότητα αρμού επιστυλίων
Η ανισότητα των μεταξονίων της βόρειας πλευράς δεν αντιστοιχεί σε ομοιόμορφη ανι-

17. Η αρίθμηση των πλινθίδων των επιστυλίων (5η, 6η κ.ο.κ.), για λόγους ευχερέστερης κατανόησης 
ανταποκρίνεται στην «μπαλάνεια» τοποθέτηση, δηλ. στη θέση που είχαν τα μέλη αυτά πάνω στο μνη
μείο για εβδομήντα περίπου χρόνια.
18. (π.χ. 2+5, 2+6, 6+8, 6+10, 6+11, 6+12, 5+6, 5+8, 5+10, 5+11, 5+12, 7+8, 10+12, 10+6, 10+5,
11+6, 11+8).
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οότητα επιστυλίων. Η εκκεντρότητα στον κατακόρυφο αρμό των επιστυλίων σε σχέση με 
τον άξονα του κίονα και η διαφοροποίηση των μηκών των επιστυλίων, η οποία παρατη- 
ρείται και στην ανατολική πλευρά του ναού, σχετίστηκε από τους μελετητές (συγκεκριμένα 
για τη βόρεια από τον Μ. Κορρέ)19 με τη σχεδιασπκή αρχή της προεπιλεγμένης παράστα
σης των μετοπών που, λόγω θέματος, αποκτούσαν άνισο μεταξύ τους μήκος και επηρέα
ζαν τη θέση των κανόνων και κατ’ επέκταση τα μήκη των επιστυλίων. Στην πράξη διαπι
στώνεται, στο in situ 2ο επιστύλιο, μετατόπιση αρμού προς τα δυτικά20 21, ενώ, στο in situ 12ο, 
μετατόπιση προς τα ανατολικά’1. Παρατηρείται τάση μείωσης της μετατόπισης προς το 
μέσον της πλευράς και μηδενισμός της σε κάποιο σημείο, όπου έχουμε ταύτιση του αρμού 
του επιστυλίου με τον άξονα του κίονα. Με τις ενδείξεις αυτές η διακύμανση αξόνων και 
αρμών (σε σχέση με την επόμενη παράμετρο), μας επιβεβαιώνει κάποιες ομαδοποιήσεις 
επιστυλίων.

9. Μήκη κανόνων και μεσοδιαστήματα
Οι κανόνες των επιστυλίων εναρμονίζονται με τον άξονα του κίονα και παρουσιάζουν 

άνισο πλάτος εκατέρωθεν του έκκεντρου αρμού του επιστυλίου μη μεταφέροντας την εκκε
ντρότητα προς τις τρίγλυφους. Τα μήκη των κανόνων και τα μεσοδιαστήματά τους ποικί- 
λουν σε διαστάσεις. Οι άνισοι ημικανόνες εκατέρωθεν του αρμού δημιουργούν κανόνες με 
διαφορές έως και 1.2 εκ. (83.9-85.1 ). Μια τέτοια γκάμα διαστάσεων δίνει μόνον ενδείξεις 
για συνδυασμούς διαδοχικών επιστυλίων, αποκλείοντας αυτούς που δεν βρίσκονται στα 
αναμενόμενα όρια22. Τα μεσοδιαστήματά τους, τα οποία παραπέμπουν σε μεγέθη μετοπών, 
ποικίλλουν από 125 εκ. (2ο επιστύλιο) έως 131 εκ. (6ο επιστύλιο), ενώ η παντελής κατα
στροφή των μετοπών στην περιοχή αυτή αποκλείει κάθε θεματικό συσχετισμό.

10. Γραμμικά ίχνη διάβρωσης στην επιφάνεια έδρασης
Η επικάλυψη επί αιώνες των κιονοκράνων από τα επιστύλια δημιούργησε γραμμική 

διάβρωση στην επιφάνεια έδρασης των επιστυλίων, κατά μήκος της άνω ακμής του 
άβακα (εικ. 5). Το άθροισμα των αντίστοιχων τμημάτων σε δύο διαδοχικά επιστύλια 
είναι ανάλογο του πλάτους του κιονοκράνου, πάνω στο οποίο αυτά έστεκαν. Συγχρό
νως, το μέγεθος της μετατόπισης του κατακόρυφου αρμού του επιστυλίου αυξάνει ανά
λογα την απόσταση της διαβρωσιγενούς γραμμής από τα άκρα του.

Η παράμετρος αυτή, σε συνδυασμό με τη μετατόπιση του αρμού, δίνει τη σχετική 
θέση των πλινθίδων 4 και 6 προς το ανατολικό άκρο, των πλινθίδων 7, 5, 9, προς το 
μέσον (μηδενισμός μετατόπισης = ίσα τα εκατέρωθεν του αρμού διαστήματα διάβρωσης)

19. Για την ανατολική πλευρά βλ. Penrose 1873, 17, Κορρές 1994, 95. Ο Penrose, ενώ αναφέρει την 
πιθανότητα συσχετισμού με το θέμα, τείνει εντέλει περισσότερο στην υπόθεση της διαφοροποίησης 
των μηκών λόγω οικονομίας υλικού, ενώ ο Κορρές αποδεικνύει τη σχέση θέματος και μήκους, βλ. 
Korres 1994, 69-72.
20. Η μετατόπιση στο 2ο επιστύλιο - 3ο κιονόκρανο ισούται με 1.15 εκ.
21. Η μετατόπιση στο 12ο επιστύλιο - 12ο κιονόκρανο ισούται με 1.4 εκ.
22. (6+10=42.7+43=85.5, 5+6=43+42.9=85.9, 10+12=41.7+40.2=81.9, 5+10, 5+11, 7+6-, 7+12).
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και των υπολοίπων 8, 10 και 11 προς τα δυτικά. Από τους συσχετισμούς των γραμμικών 
ιχνών συνδέοναι η 4η πλινθίδα με την 6η πάνω στο 5ο κιονόκρανο, ενώ έχουμε επιβε
βαίωση της διαδοχής 10ης και 8ης σε σχέση με το 1 Ιο κιονόκρανο και 11ης και 12ης σε 
σχέση με το 12ο κιονόκρανο.

11. Ίχνη κυλίνδρων μεταφοράς (.κατρακυλιώνf }
Στις άνω έδρες των αβάκων των κιονοκράνων παρατηρήθηκαν ίχνη τραυματισμού 

(εικ. 6) του μαρμάρου από τους μεταλλικούς κυλίνδρους μεταφοράς ή κατρακύλια, τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή των επιστυλίων. Στις επιφάνειες έδρασης 
δε αυτών παρουσιάζονται αντίστοιχα ίχνη. Ο συνδυασμός των ιχνών δίνει την ταυτό
τητα του επιστυλίου πάνω στον συγκεκριμένο άβακα. Τα ίχνη αυτά είναι ιδιαίτερα 
εμφανή στις εσωτερικές πλινθίδες, οι οποίες τοποθετούνταν τελευταίες σε κάθε μετακιό
νιο. Τα μικρά μεταλλικά κατρακύλια χρησιμοποιήθηκαν για τις μικρομετακινήσεις στην 
τελική τοποθέτηση των μελών, όταν οι δύο άλλες πλινθίδες του μετακιονίου είχαν ήδη 
τοποθετηθεί. Με τον συνδυασμό αυτών των ιχνών και τις εντορμίες των γόμφων, το 
εσωτερικό επιστύλιο 14098 συνέδεσε δύο διαδοχικά κιονόκρανα: το κιονόκρανο του 
Βρετανικού Μουσείου (γόμφος) και το 11ο κιονόκρανο (ίχνη κατρακυλιών) στο 9ο 
μετακιόνιο.

12. Εντορμίες στερέωσης ασπίδων
Οι αρχαίες πηγές23 24 αναφέρουν ότι ο θριγκός του Παρθενώνα, στο ύψος των επι

στυλίων, διακοσμήθηκε με ασπίδες, τμήμα των λαφύρων του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
μετά τη νίκη του στον Γρανικό ποταμό το 334 π.Χ., οι οποίες εκλάπησαν από τον 
Λαχάρη το 298 π.Χ. Ίχνη στερέωσης κυκλικών αντικειμένων, προφανώς ασπίδων, 
έχουμε σε όλες τις πλευρές του ναού. Οι μελετητές25 διακρίνουν διάφορες περιόδους 
στην τοποθέτηση από τον τρόπο στερέωσης πάνω στο μνημείο. Αρχικά μεγάλες αναθη
ματικές ασπίδες (διαμέτρου 110 εκ.26) στερεώθηκαν στις στενές πλευρές, ενώ αργότερα 
μικρότερες ασπίδες και στις μακρές (εικ. 7, 8, 9).

Από τις τελευταίες παρατηρήσεις, διαπιστώθηκαν πολλαπλά ίχνη στερέωσης ασπίδων 
με διαφορετική διάμετρο και στα βόρεια επιστύλια, πράγμα που επιβεβαιώνει την αντι
κατάσταση των αρχικών. Οι διαστάσεις των μικροτέρων ασπίδων στις μακρές πλευρές 
ήταν διαμέτρου περίπου 85-90 εκ.27 και στερεώνονταν (μία παρά μία) με οριζόντιους 
μολυβδοχοημένους γόμφους σε βαθιές εντορμίες (11-12 εκ.), λαξευμένες στον αρμό

23. Τα ίχνη αυτά μου υποδείχθηκαν και επεξηγήθηκαν από τον Μ. Κορμέ.
24. Παυσανίας, Αττικά, I, 25, 7-8, Αρριανός Φλάβιος, Ανάβαση Αλεξάνδρου, 1, 16, 7.
25. Penrose 1873, 13-15, Stevens 1940, 65, Ορλάνδου 1977, 214, Κορρές 1990, 19-20.
26. Οι ασπίδες μεγάλης διαμέτρου δεν μπορεί παρά να ήσαν αναθηματικές και όχι χρηστικές, μια και 
στην κλασική εποχή οι ασπίδες των οπλιτών έχουν μικρότερες διαστάσεις, περίπου 80-90 εκ., ενώ 
στην ελληνιστική είναι ακόμα μικρότερες, περί τα 60 εκ., βλ. Δεσποτόπουλος 1970.
27. Όπως λ.χ. η ασπίδα των Λακεδαιμονίων από την Αγορά των Αθηνών, λάφυρο από τη Σφακτηρία 
(425 π.Χ.) με διάμετρο περίπου 83-95 εκ., βλ. Shear 1937.
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των διαδοχικών επιστυλίων, ενώ όλες περιμετρικά στερεώνονταν με τρεις σιδερένιους 
οβελίσκους. Από τις μετρήσεις του ύψους εύρεσης και κλίσης των κεντρικών εντορμιών 
των γόμφων, αλλά και των διαμέτρων των ασπίδων που μας δίνουν οι περιφερειακοί 
οβελίσκοι, επιβεβαιώνεται η διαδοχή των πλινθίδων 7η, 5η, 9η, 10η, 8η, 11η, 12η (ενώ 
αποκλείονται άλλοι συνδυασμοί·8).

Ενώ η μελέτη των υπολοίπων μελών του θριγκού συνεχίζεται και τα νέα στοιχεία θα 
διαφωτίσουν περαιτέρω την έρευνα (εικ. 10, 11), η προτεινόμενη διαδοχή εξωτερικών 
πλινθίδων και κιονοκράνων είναι η εξής:

επιστύλια 2°+ 3° +4 + 6°+ 7 ° + 5° + 9°+ 10 + 8 °+ 1Γ+ 12°

π π π π π π π π π π
κιονόκρανα 3° 4° 5° 7° 8° 9° ΒΜ 11° 10° 12°

κίονες 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων 
Ακροπόλεως, τον καθηγητή X. Μπούρα και τον προϊστάμενο μου Ν. Τογανίδη για την 
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Κ. Παράσχη, N. Τογανίδης
Πρόταση αναδιατάξεων των λιθοπλίνθων 

του νότιου τοίχου του Παρθενώνος

Όπως τα στρώματα της γης κρύβουν πολύτιμους λίθους, έτσι και τα ιστορικά μνη
μεία κρύβουν πολύτιμα μυστικά. Αυτός ο αρχαίος, λιτός και ομοιόμορφα δομημένος 
τοίχος κρύβει το μυστικό της τέλειας κατασκευής, συνάρμοσης και αισθητικής, που δια
κρίνει το κλασικό ελληνικό πνεύμα. Μεγάλη η γοητεία και η πρόκληση της αποκάλυψης 
και της αποκωδικοποίησης των μυστικών αυτών, για όλους εμάς που το επιχειρήσαμε, 
και σας παρουσιάζουμε σήμερα.

Σύντομη ιστορική αναδρομή
Οι πλευρικοί τοίχοι του σηκού του Παρθενώνος ακολούθησαν τις περιπέτειες του 

μνημείου στη μακραίωνα ιστορική του διαδρομή. Η έκρηξη του 1687 προκάλεσε την 
κατάρρευση των 2/3 των πλευρικών τοίχων του σηκού. Τα υπόλοιπα τμήματα των τοί
χων, δυτικά του μεσότοιχου, είχαν διατηρηθεί σε ολόκληρο το ύψος τους1, όπως φαίνε
ται καθαρά σε σχέδιο του 1800 του W. Gell (εικ. Ια). Μεγάλη καταστροφή υπέστησαν 
οι τοίχοι κατά την Ελληνική Επανάσταση, στη διάρκεια των δύο πολιορκιών της Ακρό
πολης. Τότε αποσπάστηκαν από τη θέση τους 520 περίπου αρχαίες λιθόπλινθοι, εκ των 
οποίων περίπου 200 τεμαχίσθηκαν κατά τη μεταφορά τους για περαιτέρω χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες1 2 3.

Η πρώτη μεγάλης κλίμακας αναστηλωτική επέμβαση στον Παρθενώνα πραγματοποι
είται το 1841-44 από την Αρχαιολογική Εταιρεία με επικεφαλής τους Κ. Πιττάκη και 
Α.Ρ. Ραγκαβή. Αυτοί ανατοποθετούν τυχαία στους πλευρικούς τοίχους του σηκού 207 
λίθο πλίνθους και τοιχίζουν, με οπτοπλινθοδομή, τις πλάγιες θύρες του σηκού της χρι
στιανικής φάσης του αρχαίου ναού’. Το 1927-28 επεμβαίνει ο Ν. Μπαλάνος, σπορα
δικά και περιστασιακά, απομακρύνοντας και αντικαθιστώντας, κατά περίπτωση, τις οπτο- 
πλίνθινες επενδύσεις της προηγούμενης επέμβασης, ενώ διανοίγει τις πλάγιες θύρες του 
σηκού4. Στη δεκαετία του ’60, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Αναστηλώσεως του Υπουρ
γείου Παιδείας Ε. Στίκας καταργεί εκ νέου αυτές τις θύρες, τις οποίες και φράσσει με νέο 
πεντελικό μάρμαρο. Η εικόνα αυτή παρουσιάζεται και σήμερα5.

1. Κορρές 1994, 156-157, ΓΙαρθενών 1999, 34, αχ. 15, Κορρέ-Τογανίδη-Ζάμπα-Σκουλικίδη 1989 
κ.ά„ 143.
2. Τογανίδης 1994, 7.
3. Μπούρας 1994, 322.
4. Μαλλούχου-Tufano 1998, 176.
5. Μπούρας 1994, 328.

209



Εργασίες της Επιτροπής Ακροπόλεως στους τιλευρικούς τοίχους
του Παρθενώνος
Η νέα αναστήλωση των τοίχων είχε ήδη προβλεφθεί, από τον Μ. Κορρέ, στην 

αρχική, γενική προμελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος του 1983 ως τα υπ’ αρ. 7 
και 8 προγράμματα6. Το 1992/3 η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως προ
χώρησε στην αποξήλωση των αναστηλωμένων τμημάτων των δύο τοίχων, προκειμένου 
να ανευρεθεί ο ορθός τρόπος αναδιάταξής τους. Αυτό επέτρεψε την έναρξη της αναλυτι
κής τεκμηρίωσης και μελέτης των λιθοπλίνθων7.

Το 1997 το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού ενέ- 
κρινε ως υποπρόγραμμα τη μερική αποκατάσταση των τοίχων, με βάση μελέτη του αρχι
τέκτονα Ν. Τογανίδη8. Η επέμβαση, που προβλέπει την αποκατάσταση των τοιχοβατών, 
των ορθοστατών και των δύο πρώτων υπερκείμενων στρώσεων, βρίσκεται τώρα σε 
φάση ολοκλήρωσης.

Η τεκμηρίωση των λίθων
Η διαδικασία της τεκμηρίωσης των μελών των τοίχων περιέλαβε, ανά μέλος, τις ακό

λουθες εργασίες: 1) αναγνώριση-επισήμανση, 2) σχεδιαστική αποτύπωση με μολύβι σε 
κλίμακα 1:10, σε δελτίο A4, 3) φωτογράφηση σε ασπρόμαυρο φιλμ υπό κλίμακα, 4) 
δημιουργία δελτίων συντήρησης κατά περίπτωση και 5) καταγραφή των ανωτέρων πλη
ροφοριών στον Η/Υ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κάθε λίθος αποκτά ένα δελτίο ταυτότητος 
και έναν κωδικό αριθμό9 10 11 12. Κατά την εκπόνηση της μελέτης ακολουθήθηκε η κωδικογρά- 
φηση των λίθων του νότιου τοίχου της «Μελέτης Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος» 
του Μ. Κορρέ,0του 1983.

Η δομή των πλευρικών τοίχων του σηκού του Παρθενώνος
Οι τοίχοι ως μορφές είναι απλούστατοι, είναι λείοι και επίπεδοι και διαθέτουν ελάχι

στα στοιχεία διάρθρωσης ή κόσμησης". Αποτελούνται από τον ορθοστάτη, τις λιθοπλίν- 
θους και τον επίτοιχο θριγκό. Οι τέσσερις παραστάδες αποτελούν τα άκρα των τοίχων 
στα ανατολικά και δυτικά. Οι τοίχοι αποτελούνται από 17 στρώσεις. Η αύξουσα αρίθ
μηση των στρώσεων, όσον αφορά την εξωτερική παρειά των τοίχων, αρχίζει από την 
πρώτη στρώση πάνω από τους ορθοστάτες και φθάνει στη στρώση αμέσως κάτω από τα 
επιστύλια (17η). Το σύστημα τοιχοποιίας του ναού στις μακρές πλευρές του σηκού είναι 
ισόδομο και έχει δόμους, που αποτελούνται εναλλάξ από διάτονους (μπατικούς) και

6. Κορρέ-Μπούρα 1983, 429-430.
7. Τογανίδης 1994, 11-21.
8. Ν. Τογανίδης, Μελέτη τμηματικής αποκατάστασης μακρών τοίχων Παρθενώνος, μελέτη δακτυλό- 
γραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 715/1997 και απόφαση ΚΑΣ 42/ 21.10.1997.
9. Τογανίδης 1994, 7.
10. Κορρέ-Μπούρα 1983, 225.
11. Κορρέ-Μπούρα 1983, 65-66.
12. Ορλάνδου 1977-78, Β', 266.
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παρά μήκος (δρομικούς) λίθους12. Κατά την οριζόντια έννοια η οικοδομική σύνθεση 
παρουσιάζει χη μεγαλύτερη δυνατή τυποποίηση.

Η σημερινή κατάσταση των αμετακίνητων από την αρχαιότητα τμημάτων των πλευ
ρικών τοίχων του σηκού παρουσιάζεται στην εικόνα 6 της ανακοίνωσης του Ν. Τογα- 
νίδη”, όπου σημειώνεται το περίγραμμα της αυθεντικής δομής του νότιου τοίχου. Η 
μελέτη του αδιατάραχτου από την αρχαιότητα τμήματος αυτού του τοίχου αποτελεί τον 
οδηγό για την αναδιάταξη των λίθων στα υπό αναστήλωση τμήματα. Στα τμήματα αυτά 
παρουσιάζονται δομικές βλάβες, κυρίως παραμορφώσεις και μετατοπίσεις των λίθων 
(εικ. 2). Τα σχέδια των παραμορφώσεων του δυτικού τμήματος του σηκού παρουσιά
ζονται σε ηαλαιότερη μελέτη του Κ. Ζάμπα13 14.

Σε πολλές θέσεις η προχώρηση των λιθοπλίνθων οφείλεται και στο φαινόμενο της διό
γκωσης των ενσωματωμένων σιδηρών συνδέσμων ή και στην εκτεταμένη θερμική θραύση 
των εσωτερικών επιφανειών των τοίχων, η οποία έχει αλλοιώσει οριστικά την αρχική τους 
επιφάνεια καθώς και την αρχική τους γεωμετρία. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2, οι κατα- 
κόρυφοι αρμοί των λίθων στη θέση αυτή έχουν διανοιγεί, αποκαλύπτοντας όμως έτσι και 
νέα στοιχεία για την αρχική κατασκευή των τοίχων. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

• Διαπιστώθηκε ότι κάθε στρώση έχει ένα δικό της χαρακτηριστικό ύψος, γεγονός που 
μπορεί να οδηγήσει στη διαφοροποίηση και στη συνέχεια σε ομαδοποίηση των επιμέ- 
ρους λίθων τους. Ορισμένες στρώσεις παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ύψη, τα οποία 
σαφώς τις διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες. Συγκεκριμένα η 2η και η 7η είναι οι ψη
λότερες με ύψος 52.49 εκ., ενώ η 10η και η 11η είναι οι χαμηλότερες με ύψος 52.1 εκ. 
Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι οι διαφοροποιήσεις των υψών που παρατηρούνται 
είναι της τάξης των δεκάτων του χιλιοστού (!), γεγονός που έχει νόημα μόνο για ένα 
μνημείο της οικοδομικής τελειότητας και ακρίβειας του Παρθενώνος.
• Διαπιστώθηκε ότι στην άνω επιφάνεια των διάτονων λίθων, πάνω στους οποίους 
έχει τοποθετηθεί καταληκτήριος λίθος, η λεγομένη καταφραγή, υπάρχει πάντοτε μία 
σημεία, δηλαδή μία ευθεία γραμμή χαραγμένη κάθετα ως προς το εξωτερικό πρόσω
πο του λίθου και συγκεκριμένα στις στρώσεις 5η, 7η, 9η και 11η. Η σημεία αυτή 
προφανώς χρησίμευε ως οδηγός για τις αναγκαίες διαδοχικές δοκιμαστικές τοποθε
τήσεις του καταληκτηρίου λίθου.
• Διαπιστώθηκε επίσης ότι σε ορισμένες δρομικές στρώσεις, όπως π.χ. στην 4η, 6η, 8η, 
ο δεύτερος λίθος μετά την καταφραγή παρουσιάζει στην άνω επιφάνεια της έδρας του 
μία ελάχιστη βαθμίδα, την επικοπή, της τάξης των τεσσάρων δεκάτων του χιλιοστού, η 
οποία μειώνει αντιστοίχως το ύψος του υπερκείμενου λίθου. Η επικοπή είναι η εργα
σία απολάξευσης της άνω επιφάνειας σειράς τοποθετημένων λίθων με σκοπό τη δημι
ουργία μιας συνεχούς επιφάνειας υποδοχής της υπερκείμενης σειράς15. Κατ’ αυτόν τον

13. Βλ. παραπάνω σσ 128-129.
14. Ζάμπας 1994, 21-23.
15. Οι παρατηρήσεις σχετικά με την επικοπή των λίθων είναι του Μ. Κορρέ,στον οποίον οφείλεται και 
η πατρότητα του όρου.
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τρόπο επιτυγχάνεται αυτομάτως συμφωνία των υψών των λίθων. Ορισμένες συμπλη
ρωματικές αποτρίψεις όμως επιτελούνται και κατά την τοποθέτηση των λίθων της επο
μένης σειράς για την επίτευξη απόλυτης συνάρμοσης. Αυτές οι συμπληρωματικές απο- 
τρίψεις έχουν ως όριο τις θέσεις των κατακόρυφων αρμών μεταξύ των λίθων. Συνή
θως, στα έργα λίθινης αρχιτεκτονικής, αυτή ακριβώς η ανισοσταθμία λαμβάνει τη 
μορφή καλώς αντιληπτών βαθμιδών ενός χιλιοστού και άνω, σε πολλές θέσεις. Στον 
Παρθενώνα όμως το φαινόμενο αυτό, λόγω της υψηλής ποιότητος της κατασκευής, 
γίνεται δύσκολα αντιληπτό και σε ορισμένες μόνον θέσεις. Σ’αυτές τις περιπτώσεις 
χρησιμοποιείται ως κριτήριο αναγνώρισης και ταύτισης των λίθων.
• Ένα άλλο νέο στοιχείο που προέκυψε κατά την έρευνα, αφορά έναν τρόπο ενί
σχυσης των συνδέσεων, με μια προένταση απλής μορφής, που χρησιμοποιήθηκε 
από τους αρχικούς κατασκευαστές. Παρατηρήθηκε ότι οι κεφαλές ορισμένων συν
δέσμων σχήματος διπλού Τ παρουσιάζουν σύγκλιση σε ορισμένες στρώσεις. Η κλί
ση αυτή αντιπροσωπεύει έναν απλό τρόπο προέντασης των συνδέσμων, ο οποίος 
όμως δεν αίρει τον βασικό κανόνα, ότι σε περίπτωση υπέρβασης των αντοχών του 
μαρμάρου, αυτή θα είναι πάντα σε βάρος του συνδέσμου.
Στην συνέχεια, η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην ειδική περιοχή της πλοκής του 

τοίχου με τον μεσότοιχο του σηκού (εικ. 3α, β). Άρχισε λοιπόν η ανασύνθεση της σειράς 
των χαρακτηριστικών αυτών λίθων, από τους ορθοστάτες έως τα επιστύλια.

Η προσπάθεια ταύτισης των λιθοπλίνθων του τοίχου αποτελεί κατ’ ουσίαν ένα τρισδιά
στατο puzzle, στο οποίο το σωζόμενο in situ δυτικό τμήμα του τοίχου αποτελεί την αφετη
ρία. Επιπροσθέτους, η πλοκή του τοίχου με τον μεσότοιχο αποτελεί ένα πολύ βοηθητικό 
στοιχείο, καθώς και η νοτιοανατολική παραστάδα, οι λίθοι της οποίας είχαν ήδη ταυτιστεί 
από τον Μ. Κορρέ16 17. Με βάση αυτούς τους οδηγούς άρχισε η προσπάθεια ταύτισης των 
λίθων, η οποία βασίστηκε σε ορισμένα κριτήρια, τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια.

Κριτήρια ταύτισης των λίθων
• Το ύψος των στρώσεων των τοίχων, όπως ήδη προαναφέρθηκε.
• Η χαρακτηριστική διάβρωση που παρουσιάζεται στην επιφάνεια των λίθων και η οποία 
διαφέρει στον νότιο και στον βόρειο τοίχο. Με βάση τον βαθμό και το είδος της διάβρω
σης, που εμφανίζεται στην εξωτερική επιφάνεια του προσώπου τους, έγινε διάκριση των 
λίθων σε τρείς ενότητες: 1 ) τους βόρειους με έντονη φθορά στο πρόσωπό τους και επι
πλέον σαφή ίχνη κυψελοειδούς και διαφορικής διάβρωσης1', 2) τους μέτριους, οι οποίοι 
παρουσιάζουν έντονη διαφορική και ίχνη κυψελοειδούς διάβρωσης και θα μπορούσαν 
να ανήκουν είτε στον βόρειο είτε και στο νότιο τοίχο και 3) τους νότιους, που έχουν ανοι
κτότερη λευκή απόχρωση. Αυτοί παρουσιάζουν κυρίως ζαχαροειδή διάβρωση18.

16. Κορρέ-Ζάμπα-Τογανίδη-Σκουλικίδης κ.ά., 1989, πιν. 12.
17. Διαφορική διάβρωση: ανομοιογενής απώλεια κρυστάλλων, βλ. Σκουλικίδης-Παπακωνσταντίνου- 
Γαλανού-Δογάνη 1994, 83.
18.0 έλεγχος της διάβρωσης στις επιφάνειες των λίθων έγινε με πλάγιο φωτισμό με χρήση κατόπτρου.
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• Οι θέσεις των εντορμιών των συνδέσμων, οι οποίες πρέπει να έχουν το ίδιο βάθος 
και απόσταση, ενώ οι γόμφοι-παράγομφοι ή φωλεές19 πρέπει να συνέχονται, να συμ
φωνούν. Κατά τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός εντορμιών, και ιδι
αίτερα των συνδέσμων διπλού Τ, όπως άλλωστε και οι εντορμίες των γόμφων, σώ
ζουν μέρος μόνον του κορμού ή της κεφαλής τους. Σώζονται όμως σε ικανοποιητι
κό βαθμό οι εντορμίες των μεσογόμφων, οι οποίες και αποτέλεσαν κατά τη μελέτη το 
πλέον βέβαιο σημείον αναφοράς, όσον αφορά το κριτήριο της συνδεσμολογίας. 
Όσον αφορά τις θέσεις των μοχλοβοθρίων και των υπομοχλίων, αυτές, λόγω της 
προσεγγισπκής σε μεγάλο βαθμό τοποθέτησής τους, χρησιμεύσουν στη μελέτη μό
νον ως επικουρικά στοιχεία (εικ. 4).
• Η φορά τοποθέτησης των λίθων20, με βάση την οποία αυτοί διακρίνονται σε εκεί
νους που πρώτοι τοποθετήθηκαν, στους τελικούς καταληκτηρίους λίθους (κατα- 
φραγές) και σε ομάδες λίθων με φορά τοποθέτησης προς δυσμάς ή προς ανατολάς 
(εικ. 6α). Όλες αυτές οι κατηγορίες λίθων φέρουν ιδιάζοντα διακριτικά χαρακτηρι
στικά, τα οποία θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.
• Τά ίχνη των εργαλείων πάνω στους λίθους, τα οποία αποκαλύπτουν και τον «γρα
φικό χαρακτήρα» των αρχαίων τεχνιτών. Τα ίχνη της κατεργασίας στην άνω επιφά
νεια δύο λίθων, αν αυτά βεβαίως σώζονται, τα οποία φαίνονται να συνεχίζονται και 
στους δύο λίθους εκατέρωθεν του διαχωρισακού αρμού αποτελούν την τελική από
δειξη της κατά μήκος γειτνίασής τους.
• Η μορφολογία των θραύσεων στο περίγραμμα του προσώπου κάθε λίθου, η οποία 
αρχικά θεωρήθηκε σαν ένα ακόμα πιθανό κριτήριο, έχει τελικά μικρό βαθμό αξιοπι
στίας και δεν είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη ως αναγκαία συνθήκη. Οι θραύσεις στο 
περίγραμμα των προσώπων των λίθων μπορούν να οφείλονται σε διάφορα αίτια. Έχει 
παρατηρηθεί, θραύσεις δύο γειτονικών λίθων, που οφείλονται στο ίδιο αίτιο, άλλοτε 
να έχουν το ίδιο μορφολογικό αποτέλεσμα, συνεχόμενο στους δύο λίθους, και άλλο
τε όχι. Σε περίπτωση ομοιότητας και συνέχειας των σχημάτων των θραύσεων στο πε
ρίγραμμα των προσώπων, τότε επιβεβαιώνεται η γειτνίαση της αρχικής τους θέσης.

Η μεθοδολογία της αναδιάταξης των λίθων
Η προσπάθεια επισήμανσης της αρχικής θέσης των λίθων οργανώθηκε στον Η/Υ με 

το λογισμικό excel ως εξής: κατ’ αρχάς διαμορφώνεται ένα αρχείο καταγραφής όλων των 
αριθμητικών δεδομένων των λίθων, δηλαδή των μετρήσεων. Τα αριθμητικά δεδομένα 
αναγνωρίζονται κατά τη χρήση με σύμβολα21, τα οποία δηλώνουν πάντα τις αποστά

19. Η λειτουργία των παραγόμφων ήταν προσωρινή. Οι φωλεές γίνονταν χωρίς ιδιαίτερη προσοχή, 
άρα και οι ανοχές μπορούν να είναι μεγαλύτερες.
20. Διευκρινίζεται ότι η φορά της τοποθέτησης στο σύνολο της μελέτης δεν συμπίπτει εννοιολογικά 
με τη φορά της δόμησης των λιθοπλίνθων. Ως φορά τοποθέτησης των λιθοπλίνθων εννοείται η κα
τεύθυνση της ώθησης των λίθων με τη βοήθεια μοχλών.
21. Χρησιμοποιήθηκε η ίδια κωδικοποίηση του παλαιότερου λογισμικού προγράμματος ΙΚΤΙΝΟΣ.



σεις των στοιχείων από το εξωτερικό πρόσωπο του λίθου. Στη συνέχεια διακρίνονται οι 
λίθοι σε δύο μεγάλες ενότητες, τους διάτονους και τους δρομικούς, και δημιουργούνται 
αντίστοιχα αρχεία. Επακολουθεί χωρισμός του κάθε αρχείου σε τρία υποαρχεία, με βάση 
τον βαθμό της διάβρωσης που παρουσιάζουν στο πρόσωπό τους οι λίθοι, όπως προα- 
ναφέρθηκε, καθώς και διάκριση των ομάδων των λίθων με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και εγγραφή τους σε ιδιαίτερα αρχεία, τα οποία θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.

Τέλος, κάθε υποαρχείο χωρίζεται σε δύο νέα, με βάση τη φορά τοποθέτησης των 
λίθων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του.

Η ανωτέρω διαδικασία οδηγεί σε πίνακες των λίθων, με βάση τους οποίους και τα 
αποτυπωτικά δελτία προσδιορίζονται διάφορες ομάδες λίθων με ιδιαίτερα χαρακτηρι
στικά’2. Αυτές είναι οι ακόλουθες:

• 1η ομάδα: οι διάτονοι λίθοι της 1ης στρώσης, οι οποίοι παρουσιάζουν χαρακτηρι
στικές πολύ βαθειές διπλές εντορμίες συνδέσμων, ενώ έχουν οριζόντιες αναθυρώ- 
σεις με μεγάλο ύψος.
• 2η ομάδα: οι δρομικοί λίθοι της δεύτερης στρώσης, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα με
γάλο ύψος (Ηαε-Ηαδ=52.5 εκ.). Επιπροσθέτους είναι η μόνη στρώση που έχει, στην 
κατά μήκος σύνδεσή της, πρόσθετους διατμητικούς συνδέσμους (έως την πλοκή 
του μεσότοιχου).
• 3η ομάδα: οι διάτονοι λίθοι της τρίτης στρώσης, οι οποίοι στην αναθύρωση φέ
ρουν ίχνη κατεργασίας, που υποδηλώνουν την αρχική πρόθεση τοποθέτησης διπλών 
συνδέσμων. Όμως τελικώς οι λίθοι υποδέχθηκαν έναν σύνδεσμο στο μέσον περίπου 
του λίθου.
• 4η ομάδα: οι λίθοι της 17ης στρώσης, η οποία αποτελεί την τελευταία διάτονη 
στρώση, πάνω στην οποία τοποθετούνται τα επίτοιχα επιστύλια.
• 5η ομάδα: η ομάδα των λίθων που φέρουν στην άνω επιφάνειά τους τα χαρακτη
ριστικά βαθιά λαξεύματα για την ανύψωσή τους με αρπάγη (καρκίνο).
• 6η ομάδα: οι μασχαλιαίοι λίθοι των δρομικών στρώσεων, οι οποίοι έχουν σχήμα 
«L». Η θέση τους καθ’ύψος είναι δεδομένη στην πλοκή με τον μεσότοιχο και (ευτυ
χώς για μας!) σώζονται όλοι.
• 7η ομάδα: οι διάτονοι λίθοι, οι οποίοι φέρουν τον επιπλέον σύνδεσμο στη χαρα
κτηριστική πίσω θέση της πλοκής τους με τον μεσότοιχο.
• 8η ομάδα: η ομάδα των αρχικώς πρώτων τοποθετημένων (Π), οι οποίοι ξεχωρί
ζουν διότι έχουν και στις δυο πλευρές τους εντορμίες γόμφων πλησίον του εξωτε
ρικού προσώπου σε ισοδύναμες αποστάσεις και μοχλαύλακες. 22

22. Η μελέτη της αναδιάταξης των λιθοπλίνθων του νότιου τοίχου βασίστηκε κυρίως στα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στα δελτία αποτυπώσεως (σε κλ. 1:10) των μελών. Όπου ήταν δυνατόν, στη διάρ
κεια της μελέτης και της αναζήτησης των πιθανών θέσεων των λίθων, γινόταν επανέλεγχος των πλη
ροφοριών των δελτίων με νέα επανεξέταση των λίθων. Σε πολλές όμως περιπτώσεις αυτό δεν υπήρξε 
εφικτό, λόγω της προσωρινής τοποθέτησης των λίθων οε λιθοσωρούς (ντάνες) εξαιτίας των υφιστά
μενων στο εργοτάξιο του Παρθενώνος συνθηκών. Το γεγονός αυτό καθορίζει και τα όρια, όσον αφο
ρά την ορθότητα της προτεινόμενης αναδιάταξης, της μελέτης.
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• 9η ομάδα: η ομάδα των τελευταίων τοποθετημένων καταληκτηρίων λίθων, των κα- 
ταφραγών, οι οποίοι εμφανίζουν και στις δύο πλευρές μόνο φωλεές παραγόμφων 
(χωρίς καθόλου γόμφους).
Κατά την έρευνα προσδιορίστηκαν επίσης και ορισμένες ειδικές περιπτώσεις των 

λίθων, από τις οποίες παρουσιάζεται ενδεικτικά ένας λίθος, ο λίθος δ1538, ο οποίος με 
βάση τις διαστάσεις, το σχήμα και τά άλλα στοιχεία του είναι μοναδικός στο σύνολο των 
λίθων του νοτίου τοίχου. Ο λίθος αυτός ταυτίστηκε με τον μασχαλιαίο λίθο της 16ης 
στρώσης (εικ. 5). Αντίστοιχα, η έρευνα της Κ. Ματάλα και του Ν. Τογανίδη επισήμανε τον 
αντικατοπτρικά αντίστοιχο λίθο (λίθος αρ. 42) του βόρειου τοίχου στην αντίστοιχη θέση.

Πρόταση αναδιάταξης των 'λιθοηλίνθων του νότιου τοίχου
Η πρόταση αναδιάταξης των λίθων του νότιου τοίχου παρουσιάζεται αναλυτικά 

στην εικόνα 6β. Κατά τη σύνταξη τη οριστικής πρότασης αναδιάταξης των λίθων έγιναν 
ορισμένες διαπιστώσεις όσον αφορά τη σειρά και τον τρόπο της τοποθέτησής τους, οι 
σπουδαιότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες:

• Οι πρώτοι τοποθετημένοι λίθοι κάθε στρώσης πάντοτε φέρουν, στην υπερκείμενη 
στρώση, και πάλι πρώτους τοποθετημένους λίθους σε μία καθ’ύψος αλληλουχία.
• Από την 5η στρώση και άνω, όπου αλλάζει το σχέδιο, αποδείχθηκε ότι στην πλο
κή του μεσότοιχου συναντάται η καθ’ ύψος αλληλουχία μασχαλιαίων λίθων και κα- 
ταφραγών. Στη νοτιοανατολική παραστάδα οι στρώσεις 13 έως 16 δεν αλλάζουν φο
ρά, λόγω των παραθύρων του προνάου.
• Μέχρι την 5η στρώση δεν φαίνεται να έχει ακολουθηθεί κάποια οικοδομική τυπο
ποίηση όσον αφορά τους συγκεκριμένους λίθους. Στην εσωτερική παρειά έγινε αλ
λαγή του σχεδίου —φαίνεται στο σημείο πλοκής με τον δυτικό θυραίο τοίχο— καθώς 
αλλάζουν οι αρμοί από την 5η στρώση και πάνω (εικ. 7).
I Ιάντως τα νέα στοιχεία σχετικά με την αρχική κατασκευή των τοίχων του σηκού του 

Παρθενώνος ελπίζεται ότι θα εμπλουτιστούν σημαντικά με την ολοκλήρωση της μελέτης 
αποκαταστάσεως του βόρειου τοίχου. Τα στοιχεία αυτά ελπίζεται ότι θα οδηγήσουν 
στην αποκωδικοποίηση του τρόπου εργασίας του αρχαίου εργοταξίου (π.χ. αναφορικά 
προς τις ομάδες και τον αριθμό των τεχνικών που δούλεψαν, τη σειρά των εργασιών, τις 
θέσεις και τη λειτουργία των ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λπ.).

Επίσης, κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν ορισμένες επιμέρους ομάδες συνεχομένων 
λιθοηλίνθων. Η θέση αυτών των ομάδων στο σύνολο του τοίχου δεν είναι δυνατόν επα
κριβώς να καθοριστεί, καθώς οι λιθόπλίνθοι τους δεν συνενώνονται με τους τελευταίους 
ασφαλώς ταυτισμένους και τοποθετημένους λίθους. Καθορίζεται όμως, βάσει του 
ύψους τους, η στρώση, στην οποία αυτές θα ήταν δυνατόν να ανήκουν.

Έχουν σωθεί ακόμη 96 δρομικοί λίθοι της εσωτερικής παρειάς του βόρειου και νότιου 
τοίχου, με πρόσωπα κατεστραμμένα λόγω πυρκαϊάς. Οι λίθοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστούν σε ποιον τοίχο ανήκουν, είναι όμως δυνατόν να μοιραστούν στον βόρειο 
και νότιο τοίχο και να χρησιμεύσουν ως αναστηλωτικό υλικό, συμβατικά τοποθετημένοι 
στις εσωτερικές θέσεις των δρομικών στρώσεων, απ’ όπου άλλωστε προέρχονται.
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Η ανατοποθέτηση στο μνημείο ίου συνόλου του ταυτισμένου υλικού οδηγεί στην 
επαναφορά του νότιου τοίχου στην κατάσταση, η οποία αποτυπώνεται στο σχέδιο του 
W. Gell περί το 1800 (εικ. Ια, β).

Στην παρούσα μελέτη κρίνεται ωφέλιμη και αναγκαία η πλήρης αποκατάσταση και της 
δεύτερης στρώσης με τις κατάλληλες συμπληρώσεις, με νέο μάρμαρο, διότι έχουν σωθεί 
λίθοι της τρίτης στρώσης, οι οποίοι τοποθετούνται σε αρχικές θέσεις. Το αποτέλεσμα είναι 
η αποκατάσταση του αρχικού πάχους του τοίχου. Επίσης, η περιοχή στο ύψος του 
οφθαλμού του επισκέπτη αποκτά καθαρότητα και σαφήνεια και υποδηλώνει τον εσωτε
ρικό χώρο του μνημείου. Τέλος, στην πρόταση αναστήλωσης του νότιου τοίχου περιλαμ
βάνεται και η ενδεικτική αποκατάσταση του μεσότοιχου του σηκού του Παρθενώνος, για 
λόγους υπενθύμισης και ανάδειξης της μοναδικής, για τα μνημεία Ακροπόλεως, σημασίας 
του (εικ. 7). Έχει ήδη εγκριθεί η τοποθέτηση του πρώτου ορθοστάτη του μεσότοιχου από 
νέο μάρμαρο. Προτείνεται η μερική και ενδεικτική αποκατάσταση του μεσότοιχου, με την 
τοποθέτηση πέντε λίθων από νέο μάρμαρο, έως την 4η στρώση πάνω από τους ορθοστά
τες, όπου σώζεται ο αρχαίος μασχαλιαίος λίθος της πλοκής. Εναλλακτικά προς αυτή την 
πρόταση προτείνεται η ενδεικτική αποκατάσταση της θύρας του μεσότοιχου της χριστια
νικής φάσης του ναού, οι διαστάσεις της οποίας συνάγονται με βεβαιότητα από τα σωζό- 
μενα ίχνη πάνω στο δάπεδο του μνημείου. Οι νέοι λίθοι που θα χρησιμοποιηθούν για την 
ενδεικτική αποκατάσταση της χριστιανικής θύρας προτείνεται να έχουν αδρή κατεργασία, 
με χονδρό βελόνι, ανάλογη προς εκείνη των χριστιανικών χρόνων.

Το ταυτισμένο υλικό επιτρέπει την αναστήλωση του νότιου τοίχου σε ποσοστό κατά 
πολύ μεγαλύτερο (57%) της παλαιότερης επέμβασης. Σήμερα είναι δυνατή η ανατοπο
θέτηση στις αρχικές τους θέσεις στο μνημείο 254 λιθοπλίνθων στο δυτικό τμήμα του τοί
χου (ποσοστό που αντιστοιχεί στο 85% του τμήματος αυτού του αρχαίου τοίχου) και 57 
στην περιοχή της νοτιοανατολικής παραστάδος (εικ. 6β)23.

Η ταύτιση και η επισήμανση της αρχικής θέσης των λίθων ολοκληρώθηκε, αλλά ο 
τρόπος της αποκατάστασης του τοίχου μένει ακόμα προς συζήτηση, τόσο από την Επι
τροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, όσο και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά την ολο
κλήρωση της ειδικής στατικής μελέτης από τους πολιτικούς μηχανικούς.

Η προτεινόμενη αναστήλωση του νότιου τοίχου Παρθενώνος (εικ. 8) διέπεται, όπως 
όλες οι επεμβάσεις στην Ακρόπολη μετά το 1975, από τις θεωρητικές αρχές του Χάρτη 
της Βενετίας του 1964, συμπληρωμένες με τις ειδικές θεωρητικές αρχές, που έχει θεσπί
σει η ΕΣΜΑ στα έργα της, και οι οποίες απορρέουν από τον ιδιάζοντα, αρθρωτό, «εν 
ξηρώ», δομικό χαρακτήρα των κλασικών μνημείων: τον σεβασμό δηλαδή της μορφικής 
και δομικής αυτοτέλειας των αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών, την επιδίωξη της εξασφά
λισης της αυτοπροστασίας του ερειπίου με την αναστήλωση, καθώς και της αναστρεψι- 
μότητας των επεμβάσεων.

Η νέα αποκατάσταση των πλευρικών τοίχων του σηκού του Παρθενώνος επιβάλλε
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ται κυρίως για επιστημονικούς λόγους: τη διόρθωση των σφαλμάτων της αναστύλωσης 
του 19ου αι. και την επανένταξη στο μνημείο 400 επιπρόσθετων λιθοπλίνθων, που πρό
σφατα ταυτίστηκαν. Το όφελος της νέας επέμβασης είναι προφανές: η ανάκτηση της 
αυθεντικής δομής των τοίχων, η αποσαφήνιση του αρχικού δομικού τους συστήματος, 
η ανάδειξη του αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα, των κλίσεων και των αισθητικών εκλε- 
πτύνσεών τους, η αξιοποίηση και ταυτόχρονα καλύτερη συντήρηση και διαφύλαξη του 
διάσπαρτου αρχαίου υλικού με την επανένταξή του στο μνημείο. Ταυτόχρονα, η ανάγκη 
υποδήλωσης και ενδεικτικής ανάκτησης μιας από τις κύριες ιδιότητες της αρχιτεκτονικής 
του Παρθενώνος, αυτή της πλαστικής συνέχειας και της καλλιτεχνικής αξίας του μνη
μείου. Τέλος, η επαύξηση της δυνατότητας εκτίμησης και κατανόησης των ερειπίων του, 
καθώς και της εκπαιδευτικής επιρροής τους.

Με την προτεινόμενη αναστύλωση επέρχεται κάποια θετική αλλαγή και στη γενικό
τερη εικόνα του μνημείου, καθώς η επαύξηση του αναστηλωμένου τμήματος των τοίχων 
αναμένεται να αλλάξει την καθιερωμένη εικόνα της προβολής των πλευρικών κιονοστοι- 
χιών του ναού στο κενό, γεγονός το οποίο θα είναι ιδιαίτερα αντιληπτό στη βόρεια 
πλευρά. Πρόκειται για μια αλλαγή σημαίνουσα, που με τη σειρά της θα συντελέσει στην 
επαύξηση της εκτίμησης και της κατανόησης των αρχικών σχέσεων πλήρους και κενού, 
φωτός και σκιάς, της κλίμακας, της σύνθεσης των όγκων και των χώρων, του ανεπανά
ληπτου αυτού μνημείου.

Αντιθέτους, σε περίπτωση μη ένταξης των λίθων στο μνημείο, αυτοί θα παραμείνουν 
στο έδαφος, με επακόλουθο την περαιτέρω φθορά τους και την αισθητική και λειτουρ
γική επιβάρυνση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, όπως συμβαίνει σήμερα. Η 
επιλογή του ίδιου δομικού υλικού με το αρχαίο (πεντελικού μαρμάρου) για τις ανα
γκαίες συμπληρώσεις υφισταμένων μελών ή την αντικατάσταση ελλειπόντων συνάδει 
άλλωστε και με την έως τώρα πρακτική των έργων Ακροπόλεως και συνεπάγεται την 
αρμονική, αλλά και διακριτή, ένταξη των νέων συμπληρώσεων στην αρχαία, διαιαραγ- 
μένη, επιφάνεια. Γιατί δεν πρέπει να λησμονείται το άρθρο 3 του Χάρτη της Βενετίας, 
σύμφωνα με το οποίο τελικός στόχος κάθε επέμβασης αποκατάστασης είναι η διαφύ
λαξη των μνημείων για τους επιγενόμενους, τόσον ως έργων τέχνης, όσο και ως τεκμη
ρίων ιστορίας.

Τελειώνοντας, εκφράζονται βαθύτατες ευχαριστίες στους καθηγητές X. Μπούρα και 
Μ. Κορρέ για την καθοριστική βοήθειάτους στην επίλυση πολλών θεωρητικών και πρα
κτικών προβλημάτων, που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της μελέτης, στον δρα Κ. 
Ζάμπα για τις πολύτιμες συμβουλές του όσον αφορά στη μεθοδολογία της προσέγγισης 
του προβλήματος καθώς και σε όλους τους συναδέλφους του Τεχνικού Γραφείου του 
Παρθενώνος και της ΥΣΜΑ, οι οποίοι με διάφορους τρόπους συνέτειναν στην πρόοδο 
και ολοκλήρωση αυτής της μελέτης.
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ΕΙΚ. 7 Πρόταση αποκαταστάσεως νάνου τοίχου και ενδεικτικής αναστηλώσεως, 
έως την 4η στρώση, του μεσότοιχου του σηκού του Παρθενώνος. Αξονομετρικό σχέδιο, 

άποψη από τα βορειοανατολικά (σχέδιο Κ. Παράσχη)
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Ν. Τογανίδης, Κλ. Μαχολα

Πρόταση αναδιατάξεων των λιθοπλίνθων 
του βόρειου τοίχου του Παρθενώνος

Αρχίζοντας, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα του καθηγητή Μ. Κορρέ 
από την εισαγωγή της μελέτης του «Ο δυτικός τοίχος και άλλα μνημεία», όπου συνοψί
ζονται όλα όσα θα σας παρουσιάσω: ...η επιμέλεια της κατασκευής των τοίχων του 
Παρθενώνος ήταν έξοχη. Δυστυχώς, όμως, μεταγενέστερες κακοποιήσεις του μνη
μείου και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, οι φυσικές δυνάμεις της φθοράς μείωσαν κατά 
πολύ την αρχική οξύτητα των γραμμών, τη στιλπνότητα των επιφανειών και την τελειό
τητα των σχημάτων... Πάντως η τελειότητα αυτή δεν έχει καταστραφεί πλήρως. Σώζο
νται ακόμη μερικά μικρά, αλλά αξιόπιστα, δείγματά της, για την ανακάλυψη των 
οποίων, όμως, απαιτείται, κατά κανόνα, προσεκτική και επίπονη εξερεύνηση αναρίθμη
των, πολύ μικρών λεπτομερειών. Αλλά τα αποτελέσματα ανταμείβουν. Η εξερεύνηση 
του ... τοίχου κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτει έναν πλούτο άγνωστων λεπτομερειών 
και επιτρέπει τη σχεδόν πλήρη γνώση της αρχικής μορφής1..., ενώ παράλληλα οδηγεί 
στην ορθή ταύτιση των λίθων.

Οι θεωρητικές αρχές, με βάση τις οποίες πραγματοποιούνται οι αναστηλωτικές εργα
σίες στα μνημεία της Ακρόπολης, έχουν διατυπωθεί το 1983 στη «Μελέτη Αποκαταστά- 
σεως του Παρθενώνος» των καθηγητών Μ. Κορρέ και X. Μπούρα, όπου και ορίζονται 
12 αναστηλωτικά προγράμματα, το έβδομο εκ των οποίων αφορά την αποκατάσταση 
του βόρειου τοίχου του σηκού του μνημείου’.

Έχουν προηγηθεί δύο μελέτες του Ν. Τογανίδη για τους δύο τοίχους του σηκού, 
τον βόρειο και τον νότιο’, όπου αναλύεται η κοινή οικοδομική σύνθεση και πραγματο
ποιείται αναγνώριση υλικού, ενώ προτείνεται η αποκατάσταση του τοιχοβάτη, των 
ορθοστατών και δύο στρώσεων των τοίχων μετά την αποσυναρμολόγηση των παλαιότε- 
ρων αναστυλώσεων του Πιττάκη και του Μπαλάνου. Μετά τη σχετική έγκριση του 
ΚΑΣ έχει πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση του τοιχοβάτη καθώς επίσης και μέρος των 
ορθοστατών. Η παρούσα μελέτη αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση των προηγούμε
νων, κατά τις οποίες κρίθηκε απαραίτητο να οριστούν τα βασικά χαρακτηριστικά που θα 
αποτελούσαν κριτήρια αναγνώρισης για την ένταξη των λίθων σε ομάδες. Αυτά είναι:

• Η διάβρωση της επιφάνειας του προσώπου των λίθων, που στον βόρειο τοίχο, 
λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, παρουσιάζεται ως κυψελοειδής. Με βάση 
αυτό το χαρακτηριστικό αναγνωρίστηκαν 205 λίθοι.

1. Κορρές 1994, 9.
2. Κορρέ-Μπούρα 1983, 429.
3. Τογανίδης 1989 και Τογανίδης 1994.
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• Το ύψος των λίθων, το οποίο, αν και ορισμένες φορές δύσκολα προσδιορίζεται με 
ακρίβεια λόγω της φθοράς τους, αποτελεί βασικό κριτήριο, το οποίο μαζί με το ύψος 
των στρώσεων, το οποίο μετρήθηκε στο σωζόμενο τμήμα της βορειοδυτικής παρα- 
στάδας, καθορίζουν ομάδες λίθων που σαφώς διαφοροποιούνται από τους υπόλοι
πους και βοηθούν στην ένταξή τους στις στρώσεις (εικ. 2). Η διαφορά του ύψους 
των λίθων κυμαίνεται από 2 έως 5 χιλ. Οι στρώσεις των λίθων, που σαφώς διαφο
ροποιούνται από τις υπόλοιπες, είναι η 2η με ύψος 52.45, η 4η με ύψος 52.55, η 7η 
με ύψος 52.60, η 10η και η 17η με ύψος 52.15 εκ.
• Η συνδεσμολογία αποτελεί ένα τρίτο κριτήριο. Λόγω θραύσεων στις περιοχές των 
συνδέσεων ορίστηκαν, μετά από έρευνα, όρια ανοχής μετρήσεων. Γία τους συνδέ
σμους μορφής διπλού Τ ορίστηκαν τα 3 χιλ., για την απόσταση της εντορμίας των 
συνδέσμων από το πρόσωπο των λίθων και για το βάθος από την άνω επιφάνεια των 
λίθων ορίστηκαν το 1 εκ. Για τον παράγομφο, λόγω ιδιομορφίας της κατεργασίας 
του, ορίστηκε ως όριο ανοχής ταύτισης φωλιάς και ίχνους τα 3 εκ. Κατά την κατακό- 
ρυφη έννοια, όπου η σύνδεση πραγματοποιείται με γόμφους μορφής ελάσματος, ως 
όριο ανοχής αποστάσεως εντορμίας του γόμφου και του αντίστοιχου μεσογόμφου 
από το πρόσωπο ορίστηκαν τα 3 χιλ.
• Η φορά τοποθέτησης των λίθων, που αναγνωρίζεται από τη θέση των μοχλαυλά- 
κων ή των φωλεών ώσης, καθώς και τη θέση των γόμφων.
Επιπροσθέτως, κατά τη μελέτη εντοπίσθηκαν ίχνη και λεπτομέρειες κατεργασίας στην 

επιφάνεια των λίθων, που στη συνέχεια αποτέλεσαν πρόσθετες ενδείξεις και κριτήριο, 
τόσο για την εύρεση όσο και για την επιβεβαίωση της αρχικής θέσης τους. Οι ενδείξεις 
αυτές παρατηρούνται στην άνω έδρα των λίθων καθώς και στις παράπλευρες επιφάνειες, 
όπου η τελική κατεργασία και τα ίχνη διάβρωσης σε μερικές περιπτώσεις διαγράφουν το 
περίγραμμα γειτονεύοντας λίθου. Ο τρόπος μελέτης καθώς και η μεθοδολογία που ακο
λουθήθηκε για την ορθή αναδιάταξη των λίθων έχει περιγράφει ήδη από την K. I Ιαρά- 
σχη κατά την παρουσίαση της συναφούς μελέτης του νότιου τοίχου.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης διαπιστώθηκε ότι η φορά τοποθέτησης των 
λίθων δεν είναι ίδια σε κάθε στρώση. Οι στρώσεις 1η, 3η έως και 12η καθώς και η 17η, 
έχουν φορά τοποθέτησης προς την ανατολική παραστάδα, ενώ οι στρώσεις 2η, 13η, 
14η, 15η , 16η έχουν αντίθετη φορά τοποθέτησης, προς τη δυτική παραστάδα. (εικ. 4) 

Η θέση του λίθου καταφραγής στο κατά χώρα σωζόμενο τμήμα της δυτικής παρα- 
στάδας μπορεί να διαπιστωθεί μέσα από ανοίγματα των θραυσμένων επιφανειών των 
λίθων στην 1η, 3η και 17η στρώση. Στην 1η στρώση τοποθετείται αμέσως μετά τον λίθο 
της παραστάδας και γομφώνεται μαζί με αυτόν στην ίδια εντορμία του ορθοστάτη, ενώ η 
μολυβδοχόηση γίνεται εκ των άνω μέσω μοχλαύλακος στην παρειά της καταφραγής. 
Στην ίδια θέση τοποθετείται καταφραγή στην 3η και στην 17η στρώση, όπως διαπιστώ
νεται από την τοποθέτηση των γόμφων και των μοχλαυλάκων στους γειτνιάζοντες 
λίθους.

Άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία, που συντελούν στην ανεύρεση των αρχικών θέσεων 
και την αναδιάταξη των λίθο πλίνθων του τοίχου, αποτελούν ορισμένες ιδιαιτερότητες
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που παρατηρούνται στη συνδεσμολογία. Στη σύνδεση των λίθων της 3ης στρώσης λ.χ. 
παρατηρείται μια αλλαγή. Αρχικά τοποθετούνται δύο σύνδεσμοι σε κάθε λίθο, τουλάχι
στον μέχρι και τον τρίτο μετά την παραστάδα, στη συνέχεια όμως, και ενώ οι λίθοι έχουν 
προετοιμαστεί να δεχτούν δύο συνδέσμους, τοποθετείται ένας σύνδεσμος στη μέση του 
λίθου, εναλλάξ εκατέρωθεν της μοχλαύλακος ή της φωλεάς.

Η σύνδεση των λίθων στην περιοχή της συνάντησης του βόρειου με τον εγκάρσιο 
τοίχο (εικ. 1) ενισχύεται με την τοποθέτηση και διατμητικού συνδέσμου στους λίθους 
της πλοκής, ενώ οι κεφαλές των συνδέσμων διπλού Τ στους ίδιους λίθους είναι σημα
ντικά μεγαλύτερες (10-12 εκ.) σε σύγκριση με τις αντίστοιχες κεφαλές των αγελαίων 
λίθων (6-10 εκ.). Η ίδια συνδεσμολογία παρατηρείται και στον λίθο 150 του επιστυλίου, 
γεγονός που μας επιτρέπει την τοποθέτησή του στη θέση της πλοκής. Τοποθέτηση δια- 
τμητικού συνδέσμου διαπιστώθηκε επίσης στην 14η και την 16η στρώση καθώς και στην 
περιοχή τοποθέτησης του καταληκτηρίου λίθου.

Σε κάποιους λίθους παρατηρήθηκε ταυτόχρονη ύπαρξη στην ίδια παρειά φωλεάς 
παραγόμφου και πρωτεύοντος γόμφου. Αντίστοιχα, στην άνω έδρα λίθων, εντοπίστη
καν γόμφος και φωλεά παραγόμφου ταυτόχρονα στην ίδια πλευρά. Σε μερικές περιπτώ
σεις μάλιστα, όπου η επιφάνεια του λίθου δεν έχει διαβρωθεί, σώζεται και η σημεία, 
δηλαδή γραμμή χαραγμένη στο μέσον της άνω επιφάνειας του λίθου, η οποία βοηθά στις 
επαναληπτικές τοποθετήσεις του καταληκτηρίου λίθου. Κατά τη μελέτη διαπιστώθηκε 
ότι πρόκειται για την τοποθέτηση του καταληκτηρίου λίθου, ο οποίος στον βόρειο τοίχο 
στερεώνεται με ενσφήνωση παραγόμφου, ενώ ο προκαταληκτήριος έχει προετοιμασθεί 
να δεχθεί παράγομφο. Ο τρόπος στερέωσης του καταληκτηρίου λίθου παρατηρείται και 
στο in situ τμήμα της δυτικής παραστάδας στην περίπτωση του δευτέρου λίθου της 3ης 
στρώσης, όπως δείχνουν τα ίχνη γόμφου και φωλεάς πάνω στον υποκείμενο λίθο της 
2ης στρώσης.

Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τη μελέτη αναδιατάσσονται στις αρχικές τους θέσεις 170 λίθοι στις 17 

στρώσεις της εξωτερικής όψης του τοίχου (εικ. 3, 5, 6)7 Από το σύνολο των σωζόμενων 
λίθων του τοίχου, που διερευνήθηκε, δεν έχουν ταυτιστεί έως σήμερα 30 λίθοι.

Στη 18η στρώση του τοίχου, όπου τα επιστύλια, τοποθετείται, λόγω της μονοσήμα
ντης θέσης του, ο μασχαλιαίος λίθος 330 στο εσωτερικό του τοίχου, ενώ έχουν ανευρε- 
θεί και οι θέσεις τριών επιπλέον επιστυλίων. Η ταύτιση των υπολοίπων επιστυλίων είναι 
αβέβαιη, λόγω της θραύσης των γωνιών που φέρουν τα ίχνη συνδεσμολογίας τους. 
Πιθανόν η ταύτιση του περιγράμματος της έδρασης της γλυπτής επιφάνειας της ιωνικής 
ζωφόρου, με το ίχνος της κυψελοειδούς διάβρωσης στην άνω έδρα των επιστυλίων, να 
βοηθούσε στον προσδιορισμό της θέσης τους.

Η αναδιάταξη των λίθων του βόρειου τοίχου στην αρχική τους θέση, που προτείνε- 
ται από τη μελέτη, θα επαναφέρει το μνημείο στη μορφή που είχε τον 18ο αιώνα μετά την

4. Βλ. παραπάνω εικόνα 7 ανακοίνωσης Ν. Τογανίδη, σο. 128-129.
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ανατίναξη Μοροζίνι και θα προφυλάξει τα σημαντικά δείγματα της αρχικής κατασκευής 
από τη συνεχή φθορά που θα υφίστανταν ως κατακείμενο υλικό.

Βιβλιογραφία

Κορρές 1994: Μ. Κορρές, Ο δυτικός τοίχος και τα άλλα μνημεία, Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρ- 
θενώνος, 4, Αθήνα.

Κορρέ-Μπούρα 1983: Μ. Κορρέ, X. Μπούρα, Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Αθήνα.

Τογανίδης 1989: Ν. Τογανίδης, Προκαταρκτική μελέτη πλευρικών τοίχων Παρθενώνος, Μελέτη 
Αποκαταστάσεως Παρθενώνος, 2α, Αθήνα, 113-151.

Τογανίδης 1994: Ν. Τογανίδης, Πρόγραμμα πλάγιων τοίχων ίου σηκού, Μελέτη Αποκαταστάσεως 
Παρθενώνος, 5, Αθήνα.

228
ΕΙΚ. 1 Σύνδεση βόρειου τοίχου με τον μεσότοιχο: ορθοστάτες, 1η έως 4η στρώση (σχέδιο Κ. Ματάλα)
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ΕΙΚ. 3 Εξωτερική όψη βόρειου τοίχου: πρόταση αναστύλωσης (σχέδιο Κ. Ματάλα)
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ΕΙΚ. 4 Εξωτερική όψη βόρειου τοίχου: ένδειξη φοράς τοποθέτησης των λίθων σε κάθε στρώση 
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ΕΙΚ. 5 Προτανόμενη διάταξη των λίθων στο βορειοδυτικό τμήμα 
του βορείου τοίχου, 9η έως 13η στρώση (σχέδιο Κ. Ματάλα)

ΕΙΚ. 6 Πρόταση αναστύλωσης βόρειου τοίχου, άποψη από τα νοτιοανατολικά (σχέδιο Κ. Ματάλα)
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Μ. Μενιζίνη
Συγκόλληση επιστυλίων και σπονδύλων του Παρθενώνος 

με οπλισμό τιτανίου: νέα προσέγγιση

Γ ία τη δομική αποκατάσταση των μνημείων Ακροπόλεως, όπως είναι γνωστό, είχε 
αναπτυχθεί από το 1975 και μετά συγκεκριμένη μέθοδος σχεδιασμού για τη συγκόλληση 
των θραυσμάτων των αρχαίων μελών, με ράβδους τιτανίου και τσιμεντοκονίαμα1. Η 
σύλληψη και η πρακτική εφαρμογή της μεθόδου περιόρισε την επέμβαση στο αρχαίο 
υλικό σε σχέση με τις πρακτικές του παρελθόντος και έθεσε τη βάση για τους μελλοντι
κούς ερευνητές μιας περαιτέρω προσέγγισης της στατικής συμπεριφοράς των μνημείων.

Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση δομικών επεμβάσεων στα μνημεία έχουν ειδικές απαι
τήσεις. Αυτές προκύπτουν από τη γενική δεοντολογία της αποκατάστασης, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του κατασκευαστικού συστήματος, τη φύση του δομικού υλικού (το 
μάρμαρο είναι ανισότροπο και ανομοιογενές) και την κατάσταση διατήρησής του. Χρει
άζεται λοιπόν μια ιδιαίτερη φιλοσοφία προσέγγισης και ακόμα και σήμερα τα επιστημο
νικά δεδομένα που διαθέτουμε διεθνώς δεν μπορούν να θεωρηθούν επαρκή. Γι’ 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 (εφαρμό
στηκε τα τελευταία έτη σε καμπτόμενα μέλη) ή την αποκατάσταση της αντοχής, που αντι
στοιχεί στη μέγιστη καταπόνηση που μπορεί να δεχθεί το μέλος.

Σήμερα λόγω της προκύπτουσας από τους υπολογισμούς αδυναμίας της αποκατά
στασης της αρχικής συνολικής αντοχής του αρχαίου 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 μπορεί να δεχθεί το 
μέλος (καμπτόμενο ή μη), δηλαδή για το σύνολο των δράσεων, που είναι πιθανό να 
δεχτεί μετά την ανατοποθέτησή του στον ναό συμπεριλαμβανομένων πιθανών μελλοντι
κών αναστηλώσεων.

Το κυριότερο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό των μνημείων της Ακρόπολης είναι 
αυτό της ελεύθερης έδρασης των επί μέρους αρχιτεκτονικών μελών. Ιδίως μεταξύ των * 180

1. Μελέτη Ερεχθείου 1977, Ζάμπας 1983, Zambas-Ioannidou-Papanicolaou 1986, Ζάμπας 1989, 162-
180, Ζάμπας 1994, 146-181.
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σπονδύλων των κιόνων ο μόνος δεσμός είναι ο δεσμός τριβής. Γία τους σπονδύλους και 
την αποκατάσταση της μονολιθικότητάς τους προτείνεται μια διαφορετική υπολογιστική 
διαδικασία, η οποία χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο την υπάρχουσα αρχή σχεδιασμού 
(της μη ανατροπής του προς συγκόλληση τμήματος από το μέλος), που έχει ήδη προτεί
νει ο Δρ. Κ. Ζάμπας, τέως υπεύθυνος πολιτικός μηχανικός του έργου αποκαταστάσεως 
του Παρθενώνος2, λαμβάνει υπόψη αναλυτικά την κρίσιμη εντατική κατάσταση στην 
επιφάνεια του σπονδύλου.

Θεωρείται ότι ο κίονας στον οποίο ανήκει ο προς εξέταση σπόνδυλος δέχεται οριζό
ντια φορτία λόγω κάποιου σεισμού (τα οποία οφείλονται σε εδαφική επιτάχυνση, έστω 
e.g) (εικ. 1). Τότε ο συγκεκριμένος σπόνδυλος, κατά τη διάρκεια του λικνισμού των 
υπερκειμένων λόγω δράσης/αντίδρασης, θα αναπτύξει μια κατανομή θλιπτικών και δια- 
τμητικών τάσεων. Στους υπολογισμούς ακολουθούνται τα ακόλουθα βήματα:

Α. Υπολογισμός της οριακής εκκεντρότητας ως προς τον κεντρικό άξονα του σπον
δύλου: η οριακή εκκεντρότητα προκύπτει, έτσι ώστε να μην ανατραπεί το σύνολο 
του προς εξέταση σπονδύλου γύρω από την ακμή του.
Β. Προσδιορισμός, με βάση την οριακή εκκεντρότητα, της κατανομής των θλιπτικών 
τάσεων (τάσεις εφελκυσμού δεν δύνανται να αναληφθούν) και μάλιστα ο υπολογι
σμός γίνεται με θεώρηση της επιφάνειας της άνω έδρας σαν διατομής κυκλικού 
δακτυλίου, αφού στην πραγματικότητα υπάρχει αφόρτιστη ομόκεντρη κυκλική επι
φάνεια.
Γ. Με γνωστό πλέον το στερεό των τάσεων, εύρεση της κατακόρυφης δύναμης που 
αναλογεί στο τεμάχιο του σπονδύλου που πρόκειται να συγκολληθεί και συνεπακό- 
λουθα της οριζόντιας, εκ της τριβής προερχομένης, δύναμης ανατροπής. Τότε, με 
ισορροπία δυνάμεων και ροπών του προς συγκόλληση τεμαχίου ως προς το πιθανό 
σημείο ανατροπής A (εικ. 1), θεωρώντας το σαν αυτοτελές σώμα, υπολογίζεται ο 
απαιτούμενος οπλισμός τιτανίου.
Η μεθοδολογία αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι οι παραδοχές της καταλήγουν σε γενικό 

αλγόριθμο, ο οποίος επιβεβαιώθηκε με την εφαρμογή του σε πάρα πολλά και ποικίλα 
παραδείγματα. Τα αποτελέσματα που εξάγονται βρίσκονται σε πλήρη αναλογία με το 
εμβαδόν της άνω έδρας του προς συγκόλληση τεμαχίου (που δέχεται και την υπερκεί
μενη φόρτιση), τη θέση του στον όγκο του σπονδύλου, το ύψος του τεμαχίου που απο
τελεί τον μοχλοβραχίονα ανατροπής του και φυσικά το φορτίο των υπερκειμένων. 
Παράλληλα προσφέρει σημαντική μείωση του χρησιμοποιούμενου ποσοστού οπλι
σμού, άρα και της απώλειας αρχαίου υλικού.

Τα επιστύλια (τα συγκολλημένα δομικά μέλη) προσομοιώνονται με καμπτόμενες 
δοκούς, που αποτελούνται από μάρμαρο και ράβδους τιτανίου. Τίθενται παραδοχές, 
που λαμβάνουν υπόψη τους τα συμμετέχοντα υλικά (μάρμαρο, τιτάνιο, τσιμεντοκο
νίαμα) και τις συνθήκες στήριξης του φορέα. Η μέθοδος υπολογισμού της όπλισής τους 
(εικ. 2) αναπτύχθηκε ταυτόχρονα και εξελίχθηκε, σε συνεργασία με τους πολιτικούς
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μηχανικούς της ΥΣΜΑ Μ. Ιωαννίδου και Β. Πασχαλίδη. Ο Β. Πασχαλίδης οτη ομιλία 
του θα αναπτύξει αναλυτικά το θεωρητικό μέρος.

Γία την επιβεβαίωση της μεθόδου κατασκευάστηκε από την ομιλούσα μοντέλο του 
πλέον ρηγματωμένου επιστυλίου της βόρειας κιονοστοιχίας του Παρθενώνος σε κλί
μακα 1:2, όπου προσομοιώθηκαν με κάθε λεπτομέρεια η γεωμετρία, τα ρήγματα, οι ασυ
νέχειες, η γεωλογική διαστρωμάτωση του πρωτοτύπου, και το οποίο οπλίστηκε κατ’ 
αναλογία με τον οπλισμό που προέκυψε από τους θεωρητικούς υπολογισμούς. Σκοπός 
της προσομοίωσης υπήρξε η πραγματοποίηση πειραματικής διαδικασίας με την υπο
βολή του δοκιμίου σε επιλεγμένες φορτίσεις, που αντιπροσωπεύουν τόσο τις συνήθεις, 
όσο και τις κρίσιμες συνθήκες φόρτισης.

Το επιλεχθέν επιστύλιο με τον κωδικό 14080 είναι ένα εξωτερικό επιστύλιο του 5ου 
μετακιονίου, το οποίο, επειδή παρουσίαζε ρηγμάτωση στο μέσο του, ενισχύθηκε κατά 
την αναστύλωση Μπαλάνου με δύο σιδηροδοκούς μορφής διπλού Τ, που τοποθετήθη
καν σε αύλακα που ανοίχθηκε στην εσωτερική αφανή πλευρά του (εικ. 3α, β). Λόγω της 
ατελούς προστασίας των σιδηροδοκών, αυτές οξειδώθηκαν, διογκώθηκαν και προκάλε- 
σαν διάρρηξη του μαρμάρου. Τα ρήγματα που προκλήθηκαν είναι διαμπερή και εκτεί
νονται είτε κατά το μήκος είτε καθ’ ύψος του επιστυλίου, ακολουθώντας τα μεν πρώτα το 
περίγραμμα του άνω ή του κάτω πέλματος της σιδηροδοκού, τα δε δεύτερα τις στρώσεις 
της κρυσταλλικής δομής στα σημεία συγκέντρωσης καμπτικών τάσεων (από εφελκυστι- 
κές και διατμητικές δυνάμεις), σε συνδυασμό με την αλλαγή της θέσης των κατά μήκος 
ρωγμών από το άνω στο κάτω πέλμα των σιδηροδοκών.

Η επιλογή του μαρμάρου, από το οποίο κατασκευάστηκε το μοντέλο, υπήρξε πολύ 
προσεκτική, γιατί απαιτείτο να βρεθεί μητρικός όγκος αφενός καταλλήλων διαστάσεων 
(από τον οποίο να προκύψουν όλα τα επί μέρους τεμάχια), αφετέρου με διεύθυνση κρυ
σταλλικού ιστού ίδια με αυτή του πρωτότυπου (εικ. 4). Κατόπιν σημαδεύτηκαν στον 
όγκο του μαρμάρου με μεγάλη ακρίβεια τα υπόλοιπα θραύσματα, τα οποία συναποτε- 
λούν το επιστύλιο, και ακολούθως κόπηκαν με τη βοήθεια ποικιλίας τρυπανιών, κόφτη 
και κατεργάστηκαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που ακολουθείται στην επεξεργασία πριν 
τη συγκόλληση των αρχαίων θραυσμάτων. Το τελικό αποτέλεσμα με την επίτευξη πλή
ρους προσομοίωσης των όγκων των θραυσμάτων παρουσιάζεται στην εικόνα 5. Τα 
θραύσματα ακολούθως συνδέθηκαν μεταξύ τους με οπλισμούς τιτανίου κατ’ αναλογία 
προς τον οπλισμό που προέκυψε από τους θεωρητικούς υπολογισμούς (εικ. 6).

Έτοιμο πια για την πειραματική διαδικασία μετά την πάροδο πλέον των 28 ημερών το 
μοντέλο του επιστυλίου μεταφέρεται στο Εργαστήριο Αντοχής Υλικών του ΕΜΠ. Εκεί 
εδράζεται πάνω σε μαρμάρινους κύβους, που μιμούνται τις πραγματικές στηρίξεις δηλ. 
τα κιονόκρανα, διατηρώντας κατ’ αναλογία το ελεύθερο άνοιγμά του. Κατόπιν τοποθε
τούνται τριάντα ένα ηλεκτρομηκυνσιόμετρα μορφής λεπτού φύλλου (ultra high elogation 
strain gages) στα κρίσιμα σημεία της επιφάνειάς του (δηλ. σε θέσεις εκατέρωθεν και επί 
των ρωγμών των επιπέδων θραύσης, στο κάτω μέρος και στο μέσο του επιστυλίου, 
περιοχές που δέχονται τη μεγαλύτερη καταπόνηση κ.λπ.), τα οποία συνδέονται με κατα
γραφικό μηχάνημα καθώς και μάρτυρες (από γυαλί και plexiglas) - ρωγμόμετρα δηλαδή,
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για την άμεση διαπίστωση τυχόν βυθίσεων - μετατοπίσεων καθώς και τον εντοπισμό των 
σημείων, όπου πρωτοδημιουργείται έντονη εντατική κατάσταση με σκοπό την προσέγ
γιση της αλληλουχίας του μηχανισμού αστοχίας (εικ. 7).

Στις 25.09.02 πραγματοποιήθηκε τελικώς κάμψη του δοκιμίου, με φορτίο αντίστοιχο 
του κατανεμημένου φορτίου σχεδιασμού, μέσω ενός άκαμπτου υδραυλικού πλαισίου 
φόρτισης, μέγιστης ικανότητας 600 τη. Η προσομοίωση της κατανεμημένης φόρτισης, 
όπως φαίνεται και στην εικόνα 7, επιτεύχθηκε μέσω ενός εκφορικού συστήματος σιδη
ρών δοκών διπλού Τ και σιδηρών ράβδων, ώστε να είναι δυνατή με μεγαλύτερη προ
σέγγιση η μετατροπή του συγκεντρωμένου φορτίου της πλάκας σε κατανεμημένο φορτίο 
πάνω στο επιστύλιο. Κατά τη διάρκεια του πειράματος λαμβάνονταν επιπλέον καταγρα
φές βυθίσεων από τρία βελόμετρα ευρισκόμενα στο κάτω μέρος του δοκιμίου. Η φόρ
τιση έφτασε σταδιακά στο υπερδιπλάσιο του φορτίου σχεδιασμού (17 en) και επακολού
θησε πλήρης αποφόρτιση. Τα αποτελέσματα της δοκιμής από μια πρώτη εκτίμηση κρί- 
νονται αρκούντως ικανοποιητικά.

Από τα διαγράμματα δυνάμεων - βυθίσεων (εικ. 8) παρατηρείται ότι ο φορέας μας 
λειτούργησε ενιαία, ακολουθώντας μια γραμμική συνάρτηση, τόσο κατά τη φόρτιση, 
όσο και κατά την αποφόρτιση, με την αναμενόμενη παραμένουσα παραμόρφωση.

Στους 6 τη επιβαλλόμενο φορτίο, τάξη μεγέθους που πλησιάζει την πραγματική μέγι- 
στη φόρτιση του επιστυλίου, παρουσιάστηκε ρωγμή μεγέθους μη ορατής τάξης (τριχοει
δής), σε σημείο συγκόλλησης στο μέσο και στην κάτω περιοχή της παράπλευρης επιφά
νειας (αποκόπηκε το strain gage εκεί) (εικ. 9, αριστερά). Με την αύξηση του φορτίου η 
ρωγμή εξελίχθηκε καθ’ ύψος μέχρι να φτάσει τελικά τον ουδέτερο άξονα (Ο.Α ) της δια- 
τομής ως εξής: με φορτίο δύο φορές του πραγματικού η ρωγμή απέκτησε εύρος 0.5 χιλ. 
και έφτασε στο μέγιστο 1 χιλ. στη μεγίστη φόρτιση των 17 τη. Κατά την αποφόρτιση 
παρουσιάστηκε μείωση του εύρους της ρωγμής, η οποία κατέληξε να έχει εύρος 0.2 χιλ. 
στην τελική κατάσταση ηρεμίας.

Παρατηρήθηκαν επίσης—σε καταπόνηση μεγαλύτερη, διπλάσια του φορτίου σχεδια- 
σμού— αποφλοιώσεις της επιφάνειας του μαρμάρου στις στηρίξεις, λόγω της μεγάλης 
συγκέντρωσης θλιπτικών τάσεων. Αυτό αιτιολογεί και τη λάξευση από τους αρχαίους 
υποτομής τόσο στον άβακα, όσο και στην εξωτερική περιοχή έδρασης του επιστυλίου 
(εικ. 9 δεξιά). Δεν παρατηρήθηκε καμμία άλλη βλάβη.

Τα τελικά συμπεράσματα του πειράματος θα ανακοινωθούν μετά από ενδελεχή ανά
λυση όλων των αποτελεσμάτων, αφού χρειάζεται αρκετός χρόνος ακόμα για τη συνολική 
επεξεργασία και αξιολόγηση των ληφθέντων στοιχείων. Ένα φιλοσοφικό ερώτημα που 
θα προέκυπτε λ.χ. είναι: πόσο είναι το επιθυμητό άνοιγμα μιας ρωγμής στον φορέα μας;

Τελειώνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω το σημαντικό έργο του πολιτικού μηχανι
κού στο πεδίο της αποκατάστασης των αρχαίων μνημείων. Στο άρθρο 2 του Χάρτη της 
Βενετίας συνιστάται «η συνεργασία όλων των επιστημών και όλων των τεχνών, που μπο
ρούν να συνεισφέρουν στη μελέτη και τη διάσωση της μνημειακής κληρονομιάς». Η 
συνεισφορά του πολιτικού μηχανικού, που αποτελεί ένα συνδυασμό επιστήμης, τέχνης 
και τεχνικής, δικαιώνει απόλυτα τη δεοντολογία της αποκατάστασης.
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ΕΣΜΑ Σ. Αγγελίδη, που υπήρξε ο μέντορας πολλών από τη νεώτερη γενιά των πολτι- 
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ΕΙΚ. 1 Μεθοδολογία υπολογισμού δομικής αποκατάστασης σπονδύλων

Συγκολλήσεις επιστυλίων

σΜ

b

Κωδικοποίηση me μεθόδου υπολογισμού για μεταβλητή διατομή και πολλές 
στρώσεις τιτανίων.

bo
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ΕΙΚ. 2 ΣυγγκοΧλήσεις επιστυλίων-το υπολογιστικό μοντέλο (το μεταβλητό της διατομής προκύπτει 
από απομειώσεις προερχόμενες από τεχνητές ή φυσικές φθορές)



>!

ί~~.................... -...........—-—

αfaPk

Ε1Κ. 3 (a) Επιστύλιο ap. 14080. Όψη (με προβολιί της θέσης της αύλακας) και τομή, (σχεδιαστικό 
υπόβαθρο Κ. Ματάλα) (β) Το ίδιο επιστύλιο κατά την αποσυναρμολόγησή του (Φεβρουάριος 2002)
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Ε1Κ. 4 Κοπή του νέου μαρμάρου με τρόπο ώστε το προκύπτον 
προσομοίωμα να έχει ίδια κλίση στρώσεων με το αρχαίο



ΕΙΚ. 6 Το προσομοίωμα του επιστυλίου αρ. 14080

ΕΙΚ. 7 Το προσομοίωμα του επιστυλίου αρ. 14080 κατά τη διάρκεια του πειράματος 
στο Εργαστήριο Αντοχής Υλικών του ΕΜΠ
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Επιστύλιο 14080

ΕΙΚ. 8 Τα διαγράμματα δυνάμεων-βυθίσεων. Βελόμετρο Γ: δεξιά στήριξη, 
Βελόμετρο Β: μέσο ανοίγματος, Βελόμετρο Α: αριστερά του μέσου του ανοίγματος
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ΕΙΚ. 9 Αριστερά: λεπτομέρεια της ρωγμής στο σημείο συγκόλλησης, δεξιά: αποφλοιώσεις 
του μαρμάρου μορφής τόξου στις στηρίξεις



2η ημέρα Συναντήσεων
Σάββατο 5 Οκτωβρίου

Απογευματινή συνεδρία
Πρόσφατες έρευνες και επεμβάσεις στα Προπύλαια 

Ηλεκτρομηχανολογικός εργοταξιακός εξοπλισμός επεμβάσεων

Πρόεδροι: Καθ. Π. Θέμελης - Β. Χανδακάς





Τ. Τανούλας
Το τρέχον πρόγραμμα αποκαταστάσεων των Προπυλαίων

Τον Μάιο του 1994, ατο πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Συναντήσεως για την Αποκατά
σταση των Μνημείων Ακροπόλεως, παρουσιάστηκε η μελέτη αποκατάστασης των Προ
πυλαίων με προτάσεις για την αποκατάσταση του κεντρικού κτιρίου και της βόρειας πτέ
ρυγας. Παράλληλα, ενημερώθηκε η επιστημονική κοινότητα για την ώς τότε εξέλιξη των 
εργασιών στα Προπύλαια1. Στη συνέχεια θα περιγράφω συνοπτικά το έργο από τον 
Μάιο του 1994 ώς σήμερα.

Τον Σεπτέμβριο του 1994 οργανώθηκε συνεργείο από τους έμπειρους μαρμαροτε
χνίτες Γ. Βίδο, Γ. Δεσύπρη, Α. Κλάδιο και Μ. Μαραβέλια με στόχο την αναγνώριση 
συνανηκόντων θραυσμάτων φατνωματικών πλακών. Η έρευνα αυτή έφθασε εις πέρας 
το 1996 και είχε πλούσια αποτελέσματα, τα οποία δεν θα αναφέρω εδώ, αφού περιγρά- 
φονται αναλυτικά από την Μ. Ιωαννίδου, που παρουσιάζει τη μελέτη μας με θέμα την 
αποκατάσταση της ανωδομής του κεντρικού κτιρίου των I Ιροπυλαίων1 2 3 4.

Τον Μάιο του 1996 κατατέθηκε η μελέτη αποκατάστασης της νότιας πλευράς της 
ανατολικής στοάς των Προπυλαίων, που πρότεινε την αποξήλωση, συντήρηση και ανα- 
τοποθέτηση των μετακινημένων λιθοπλίνθων και επιστυλίων της νότιας πλευράς της 
ανατολικής στοάς του κεντρικού κτιρίου'. Δεν θα δώσω άλλα στοιχεία για την μελέτη 
αυτή, επειδή παρακάτω θα αναφερθώ στην ίδια την επέμβαση.

Το 1997 συνεχίστηκαν οι εργασίες εδάφους, δηλαδή συντήρηση αρχιτεκτονικών 
μελών, κατασκευή συμπληρωμάτων δοκών και φατνωματικών πλακών και συγκόλληση 
συνανηκόντων θραυσμάτων μεταξύ τους και με τα συμπληρώματα από νέο μάρμαρο1. 
Συνεχίστηκε η συγκέντρωση και μελέτη αρχιτεκτονικών μελών των Προπυλαίων. Η 
έρευνα αυτή επικεντρώθηκε στην μελέτη του υλικού της νότιας πτέρυγας, με την προο
πτική να συγκεντρωθούν τα θραύσματα κοντά στα Προπύλαια, προκειμένου να ελευθε
ρωθεί μέρος της περιοχής του Βραυρωνείου για την εγκατάσταση του εργοταξίου της 
αποκατάστασης του ναού της Αθηνάς Νίκης. Τα αρχιτεκτονικά μέλη της νότιας πτέρυ

1. Τανούλας-Ιωαννίδου-Μωράίτου 1994.
2. Τανούλας-Ιωαννίδου 2002.
3. Τ. Τανούλας, Μελέτη αποκατάστασης της νότιας πλευράς της Ανατολικής Στοάς του κεντρικού κτι
ρίου των Προπυλαίων, μελέτη δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. πρωτ. 325/15-5-1996. Μ. Ιωαννί
δου, Κατασκευή ικριώματος και γερανογέφυρας στο νότιο τοίχο του κεντρικού κτιρίου των Προπυ
λαίων, μελέτη δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 705/1996.
4. Για μια συνοπτική παρουσίαση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν το 1997, στο πλαίσιο του 
έργου αποκατάστασης των ΙΙροπυλαίων, βλ. Τ. Τανούλας, ΑΔ 52, 1997, Β', Χρονικά (υπό δημο
σίευση).



γας είχαν ταυτισθεί προηγουμένως, ως προς το είδος του αρχιτεκτονικού μέλους από το 
οποίο προέρχονται, από τους Bohn, Dörpfekf και τον ομιλούντα. Τη φορά αυτή τα 
κομμάτια μεταφέρθηκαν, τοποθετήθηκαν το ένα κοντά στο άλλο και συγκροτήθηκαν 
ομάδες συνανηκόντων θραυσμάτων (εικ. 1). Η σημαντική αυτή εργασία έγινε σε συνερ
γασία με ομάδα μαρμαροτεχνιτών με επί κεφαλής τον Γ. Βίδο. Αποτέλεσμα αυτής της 
έρευνας είναι η ασφαλής γνώση του υλικού της νότιας πτέρυγας στο σύνολό του, γεγο
νός που θα επιτρέψει στο μέλλον την αναστύλωση της ανωδομής με τα αυθεντικά αρχι
τεκτονικά μέλη και με την προσθήκη μικρής, μόνον, ποσότητας νέου μαρμάρου. Παράλ
ληλα, αποτυπώθηκαν σχεδιαστικά από τον αρχιτέκτονα Α. Παπανδρόπουλο τα κατακεί- 
μενα στην περιοχή του Βραυρωνείου αρχιτεκτονικά μέλη, τα περισσότερα από τα οποία 
ανήκουν στη νότια πτέρυγα των I Ιροπυλαίων.

Επίσης, το 1997, σημαντικά αποτελέσματα απέδωσε και η μελέτη του κατακείμενου 
υλικού των δοκών του κεντρικού κτιρίου, σε συνάρτηση με το υλικό των δοκών που 
είχε χρησιμοποιηθεί στην αναστήλωση του Ν. Μπαλάνου. Συγκροτήθηκαν συνολικά 
πέντε ομάδες συνανηκόντων θραυσμάτων (εικ. 2). Η σχετική έρευνα έγινε από συνερ
γείο μαρμαροτεχνιτών με επί κεφαλής τον Γ. Βίδο. Η ανακάλυψη χαραγμένων γραμμών 
(σημειών), που χρησίμευαν για τη σήμανση των θέσεων των υπερκείμενων φατνωματι- 
κών πλακών, επέτρεψε την ασφαλή απόδοση των πέντε αυτών δοκών στην οροφή της 
ανατολικής στοάς5 6 7.

Τον Σεπτέμβριο του 1997 καθαιρέθηκε το παλιό ικρίωμα αποξήλωσης των οροφών. 
Κατασκευάστηκε, σύμφωνα με μελέτη της Μ. Ιωαννίδου, πολιτικού μηχανικού του 
έργου αποκατάστασης των Προπυλαίων, ικρίωμα για την αποξήλωση και αποκατά
σταση της νότιας πλευράς του κεντρικού κτιρίου. Η αποξήλωση του μετακινημένου 
τμήματος του νότιου τοίχου ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1997. Θα πρέπει να παρατηρηθεί 
ότι ο τοίχος, από τον ένατο δόμο και πάνω, παρουσίαζε δραματικές μετατοπίσεις προς

5. Bohn 1882, Dörpfeld 1885.
6. Τανούλας-Ιωαννίδου 2002, 66-73.
7. Μπαλάνος 1940,25. Κατά την αποξήλωση του βόρειου τοίχου του κεντρικού κτιρίου των Προπυ
λαίων κατά το έτος 2002, έγινε φανερό ότι ο Μπαλάνος είχε αποξηλώσει και ανατοποθετήσει λιθο- 
πλίνθους και μέρη της ανωδομής του. Παρατηρώντας παλιότερα κάποιες χαρακτηριστικές μετατοπί
σεις λιθοπλίνθων στον 11ο, 12ο, 13ο και 14ο δόμο του βόρειου τοίχου της ανατολικής στοάς, τις ερ
μήνευσα ως τοπικές μετατοπίσεις οφειλόμενες σε εξωτερικά αίτια. Στην ερμηνεία αυτή με οδήγησε το 
γεγονός, ότι ο Μπαλάνος είχε αποσιωπήσει στα δημοσιεύματά του και στις σημειώσεις του αυτή τη 
μεγάλη επέμβαση σε τμήματα του μνημείου που ώς τότε ήταν in situ. Εξ άλλου, η αποξήλωση και ανα
στήλωση μεγάλου τμήματος του βόρειου τοίχου δεν τεκμηριώνεται ούτε από τα στοιχεία των κατα
λοίπων Μπαλάνου που φυλάσσονται στην εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, όπως φαίνεται από την 
έρευνα της Μαλλούχου-Tufano 1998, 160-174, 244-248. Η Φ. Μαλλούχου-Tufano με διαβεβαίωσε 
και προφορικά πως δεν εντόπισε στα κατάλοιπα του Μπαλάνου κανένα στοιχείο που να δηλώνει την 
επέμβαση σε in situ τμήματα του βόρειου τοίχου. Προφανώς, ο Μπαλάνος αναφερόμενος στο βιβλίο 
του σε αποξήλωση και ανατοποθέτηση του νότιου τοίχου των Προπυλαίων (ο Μπαλάνος αναφέρει 
δύο φορές την «προς μεσημβρίαν» παραστάδα) είχε στον νού του τον βόρειο τοίχο. Πρόκειται δηλα
δή είτε για αστοχία της μνήμης του Μπαλάνου, είτε για τυπογραφικό λάθος, που διέφυγε της προσο
χής του.
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ανατολάς και προς Νότον, καθώς και αξιόλογες αλλοιώσεις στην επιφάνεια και στη μάζα 
του μαρμάρου. Ο Μπαλάνος αναφέρει ότι είχε επαναφέρει τους περισσότερους λίθους 
της παραστάδας του νότιου τοίχου της ανατολικής στοάς στην αρχική τους θέση, χωρίς 
όμως να περιγράφει και τον τρόπο με τον οποίο το είχε κάνει. Πάντως μια τέτοια επέμ
βαση δεν διαπιστώθηκε ούτε από τη σύγκριση φωτογραφιών πρίν και μετά την επέμ
βαση του Μπαλάνου, ούτε και από την παρατήρηση των λιθοπλίνθων κατά την πρό
σφατη αποξήλωσή τους.

Κατά το έτος 1998 συνεχίστηκε η αποξήλωση της νότιας πλευράς της ανατολικής 
στοάς8. Γία τις ανάγκες της εργασίας αυτής κατασκευάστηκε, κατά μήκος της ανατολικής 
πλευράς του στυλοβάτη, σιδηροτροχιά μεταφοράς των αποξηλουμένων αρχιτεκτονικών 
μελών από το νότιο άκρο της κιονοστοιχίας της ανατολικής στοάς προς την περιοχή της 
γερανογέφυρας εδάφους στα βορειοανατολικά του κεντρικού κτιρίου.

Αρχικά αποξηλώθηκαν οι τέσσερις λίθοι των επιστυλίων, που είχαν αποξηλωθεί και 
ανατοποθετηθεί από τον Μπαλάνο το 1909, όπως μαρτυρεί ο ίδιος. Επειδή είχαν τοπο
θετηθεί επάνω στον ήδη παραμορφωμένο νότιο τοίχο και τον παραμορφωμένο νοτιοα
νατολικό κίονα, τα επιστύλια διατήρησαν μεγάλο μέρος της αρχικής παραμόρφωσης 
προς ανατολάς και προς Νότον. Στα επιστύλια, εκτός από τους τόρμους για την τοποθέ
τηση των κλασικών συνδέσμων μορφής διπλού ταυ, υπάρχουν και τόρμοι για την τοπο
θέτηση πιομόρφων συνδέσμων, που μαρτυρούν μια στερεωτική επέμβαση πρίν από 
αυτή του Μπαλάνου. Προφανώς ο Μπαλάνος αφαίρεσε, πριν την αποξήλωση, τους 
πιόμορφους συνδέσμους, ενώ κατά την ανατοποθέτηση των επιστυλίων δεν χρησιμο
ποίησε οριζόντιους συνδέσμους, εκτός από έναν, ο οποίος συνέδεσε τον ανατολικό λίθο 
πληρώσεως με το εξωτερικό επιστύλιο της νοτιοανατολικής γωνίας, το οποίο αποτελείται 
σχεδόν εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. Επίσης, ο Μπαλάνος δεν είχε γομφώσει τους 
λίθους του επιστυλίου με τους υποκείμενους λίθους της επικρανίτιδας. Αξίζει να παρα
τηρηθεί ότι οι λίθοι πλήρωσης των επιστυλίων δεν φέρουν ούτε κλασικούς τόρμους για 
γομφώσεις με την υποκείμενη επικρανίτιδα, πράγμα που αποδεικνύει ότι ούτε και στην 
αρχαιότητα είχαν γομφωθεί οι λίθοι αυτοί με τους λίθους της επικρανίτιδας.

Η αποξήλωση των λιθοπλίνθων του νότιου τοίχου άρχισε στις 12 Μαΐου 1998 με 
την καταβίβαση του επικράνου της παραστάδας, το οποίο παρουσίαζε φθορές και ίχνη 
νεοτέρων επεμβάσεων. Η νοτιοανατολική και η βορειοανατολική γωνία καθώς και το 
προέχον δωρικό κυμάτιο της ανατολικής πλευράς του είχαν αποκοπεί κατά την μετακί
νηση του κίονα προς τα ανατολικά, επειδή και τα επιστύλια είχαν πάρει κλίση προς τα 
ανατολικά και είχαν προσκρούσει στην επίστεψη του επικράνου. Το αποκομμένο κομ
μάτι της βορειοανατολικής γωνίας έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας με τη μεγάλη βάση 
προς τα επάνω. Γ Ιριν την επέμβαση του Μπαλάνου είχε ανατοποθετηθεί, μάλλον από 
τον I Ιιττάκη, και στερεωθεί με πιόμορφους συνδέσμους στην ανατολική και στη βόρεια

8. Γ ία μια παρουσίαση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν το 1998, στο πλαίσιο του Έργου Απο
κατάστασης των Προπυλαίων, όπου δημοσιεύονται σχέδια και φωτογραφίες, βλ. Τ. Τανούλας, ΑΔ 
53,1998, Β', Χρονικά (υπό δημοσίευση).



επιφάνεια. Παράλληλα, για να αποφευχθεί η απομάκρυνση του υπερκείμενου επιστυ
λίου, είχε απολαξευθεί κατάλληλα η επάνω επιφάνεια του θραύσματος και είχε λαξευθεί 
τόρμος για την τοποθέτηση γόμφου τετραγωνικής διατομής. Ο γόμφος αυτός, όμως, 
δεν τοποθετήθηκε ποτέ, όπως μαρτυρείται από την έλλειψη αντίστοιχου τόρμου στην 
κάτω επιφάνεια του υπερκείμενου επιστυλίου. Κατά την επέμβαση του Μπαλάνου απο
ξηλώθηκαν τα επιστύλια, αφαιρέθηκε το γωνιακό θραύσμα του επικράνου και ανατοπο
θετήθηκε. Κατά την επέμβαση αυτή τοποθετήθηκε στην επάνω επιφάνεια του γωνιακού 
θραύσματος και του επικράνου ο διατηρούμενος τόρμος μορφής διπλού ταυ. Αργότερα, 
ο σύνδεσμος αυτός κόπηκε και το γωνιακό θραύσμα απομακρύνθηκε χωρίς να μετακι
νηθούν τα επιστύλια και το επίκρανο, αφαιρέθηκε το αντίστοιχο τμήμα του συνδέσμου 
και τοποθετήθηκε, μεταξύ του γωνιακού θραύσματος και του μεγάλου όγκου του επι
κράνου, ορειχάλκινος πίρος κυκλικής διατομής. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι το γωνιακό 
θραύσμα διέτρεχε διαμπερής ρωγμή και για τη σύνδεση των δύο κομματιών τοποθετή
θηκε άλλος ένας ορειχάλκινος πίρος.

Στη συνέχεια θα αναφερθούν συνοπτικά τα πιό σημαντικά από τα στοιχεία που προ- 
έκυψαν για την κατασκευή και τη μεταγενέστερη συμπεριφορά του τοίχου9.

Με την αποξήλωση του επικράνου αποκαλύφθηκε η άνω επιφάνεια του υποκείμε
νου λίθου της παραστάδας, η οποία διατηρούσε ίχνη μίλτου. Επάνω στον κατά μήκος 
άξονά της διατάσσονται έξι μοχλοβόθρια. Το έκτο και τελευταίο προς τα δυτικά μοχλο- 
βόθριο χρησιμέυσε στην οριστική τοποθέτηση του επικράνου. Ο βόρειος από τους δύο 
οριζόντιους συνδέσμους μεταξύ του λίθου αυτού της παραστάδας και του επόμενου 
προς τα δυτικά λίθου Ν. 17.11 είχε κατασκευαστεί λίγο βραχύτερος από τον αντίστοιχο 
τόρμο. Γία τον λόγο αυτό οι κεραίες του ανατολικού άκρου του διπλού ταυ παραμορ
φώθηκαν επί τόπου, ούτως ώστε το ταυ (Τ) να μοιάζει περισσότερο με ύψιλον (Υ). Ετσι, 
η επαφή μαρμάρου και σιδήρου σας μασχάλες ήταν πλήρης και οδήγησε σε μικρή οξεί
δωση του σιδήρου στις θέσεις αυτές, λόγω της τοπικής απουσίας μολύβδινου περιβλή
ματος. Κατά την τοποθέτηση του σιδερένιου συνδέσμου στον τόρμο, οι ακμές του μαρ
μάρου αποσπάστηκαν επί τούτου, επειδή έβρισκαν εμπόδιο οι μασχάλες του συνδέσμου.

Κατά μήκος της οριζόντιας ταινίας της αναθύρωσης στην ανατολκή πλευρά της 
λθοπλίνθου Ν. 15.11 υπάρχει μια επιμήκης εγκοπή, που λειτούργησε ως οδηγός κατά 
την οριζόντια μετακίνηση της λθοπλίνθου: κοντά στο νότιο άκρο της αντίστοιχης ταινίας 
αναθύρωσης της παρακείμενης λθοπλνθου υπάρχει εγκοπή για να περάσει το άκρο 
λοστού και να τοποθετηθεί στην οριζόντια εγκοπή της Ν. 15.11, η οποία στη συνέχεια 
χρησιμέυσε ως οδηγός, καθώς η λθόπλνθος αυτή, με κατάλληλο χειρισμό των λοστών 
(κουπί), εκινείτο προς Βορράν για να καταλήξει στην οριστική θέση της. Εννοείται ότι 
χρειαζόταν και ένας άλλος μοχλός στο κάτω μέρος της άλλης επιφάνειας ώσης. Μια 
παρόμοια διάταξη ήταν απαραίτητη, διότι η λθόπλνθος Ν. 15-11 έχει μασχαλαία 
εγκοπή στη βορειοδυτική γωνία της για την εμπλοκή του νότιου με τον θυραίο τοίχο.

Στη δυτική επιφάνεια κάθε μίας από τις ανατολκές κεραίες του οριζόντιου συνδέ

248
9. Ό.π.



σμου μεταξύ Ν.15.11 και Ν. 15-12 υπήρχε από ένα χάλκινο έλασμα. Τα ελάσματα λει
τουργούσαν ως σφήνες για τη σταθεροποίηση του συνδέσμου μέσα στον τόρμο, και 
προέρχονται από ένα έλασμα που κόπηκε στα δύο. Το βόρειο, μάλιστα, έλασμα είχε καμ
φθεί, ούτως ώστε να εισχωρήσει κάτω από τον σύνδεσμο και να τον κρατήσει στον αέρα, 
προκειμένου να περάσει το ρευστό μολύβι κατά τη μολυβδοχόηση. Το νότιο έλασμα έχει 
στη μια παρυφή του μικρές οπές, από προηγούμενη χρήση. Στη μασχάλη του Ν. 15.11 
υπήρχε προσκολλημένο μολύβι, το οποίο είχε χυθεί στη θέση αυτή για τη διασφάλιση 
της απόστασης μεταξύ των δύο γειτονικών λιθοπλίνθων. Το πάχος του μολυβιού μαρ
τυρεί την αρχική απόσταση μεταξύ των λιθοπλίνθων Ν. 15-11 και Θ. 15.12, δεδομένου 
ότι ο Ν.15.11 έχει μετακινηθεί προς Νότον, ιδιαιτέρως στο ανατολικό άκρο του.

Στις περισσότερες περιπτώσεις συνδέσμων, μεταξύ του μολυβιού και του μαρμάρου 
που το περιβάλλει, παρεμβάλλεται μαρμαρόσκονη, που είχε παραμείνει από τη λάξευση 
του μαρμάρου. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ο γόμφος ακουμπά στο μάρμαρο, λόγω 
αστοχίας κατά την έγχυση του μολυβιού. Στο κάτω μέρος της μολύβδινης επένδυσης 
οριζοντίων, κυρίως, συνδέσμων παρατηρήθηκε η ύπαρξη σφαιριδίων μολυβιού ενσω
ματωμένων στη μάζα της μολύβδινης επένδυσης. Αυτό σημαίνει ότι κάτω από τον σιδε
ρένιο σύνδεσμο τοποθετούνταν σφαιρίδια μολυβιού για να στηρίξουν στον αέρα τον 
σύνδεσμο, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί, κατά την έγχυση, η ροή του λυωμένου μολυ
βιού και κάτω από τον σύνδεσμο. Σε όλες τις περιπτώσεις οριζοντίων συνδέσμων, το 
ρευστό μολύβι γέμιζε εντελώς το κενό μεταξύ του σιδερένιου σύνδεσμου και των μαρ
μάρινων τοιχωμάτων του τόρμου. Η επάνω επιφάνεια του μολυβιού δουλευόταν με ντι- 
σλιδάκι, ούτως ώστε να γίνει τελείως οριζόντια και να αποκτήσει την υφή της παρακεί
μενης μαρμάρινης επιφάνειας.

Η παρατήρηση της συμπεριφοράς των σιδερένιων συνδέσμων και των λιθοπλίνθων, 
κατά τη στιγμή της μετακίνησης του τοίχου, οδηγεί στα παρακάτω συμπεράσματα: κατά 
τη στιγμή της μετακίνησης των λιθοπλίνθων οι οριζόντιοι σύνδεσμοι παραμορφώθηκαν 
(δηλαδή επιμηκύνθηκαν ή έσπασαν) περί το μέσον του κορμού του ταυ (Τ), που ήταν 
πιό αδύνατο εκ κατασκευής. Το αποτέλεσμα ήταν να αποφευχθεί, ως επί το πλείστον, η 
ρηγμάτωση των λιθοπλίνθων εξαιτίας της αμοιβαίας απομάκρυνσής τους, της ταυτόχρο
νης αντίστασης των συνδέσμων και της μετέπειτα οξείδωσής τους.

Οι μεγάλες ρηγματώσεις που συνέβησαν σε ορισμένες λιθοπλίνθους οφείλονται στη 
γεωμετρική παραμόρφωση και σας αυξημένες καταπονήσεις που προκλήθηκαν κατά 
περίσταση, λόγω αλλαγής του στατικού συστήματος. Η λιθόπλινθος Ν. 16.12 π.χ. είχε 
στη μέση ένα φυσικό κομμό. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της δόνησης, οι γειτονικές 
λιθόπλινθοι άλλαξαν θέση μεταξύ τους. Το δυτικό ήμισυ της Ν. 16.12 εξακολούθησε να 
εδράζεται στην υποκείμενη λιθόπλινθο Ν. 15.12, ενώ το ανατολικό ήμισύ της βρέθηκε 
στον αέρα, επειδή η υποκείμενη λιθόπλινθος ΝΑ.Π.15 πήρε κλίση προς τα ανατολικά, 
με αποτέλεσμα το ανατολικό τμήμα της Ν. 16.12 να υποχωρήσει υπό το βάρος των υπερ- 
κειμένων λιθοπλίνθων. Ήταν φυσικό η λιθόπλινθος Ν. 16.12 να σπάσει στη θέση του 
κομμού. Στη διάρρηξη της λίθο πλίνθου συνέβαλε και το γεγονός ότι ήταν εξαρτημένη 
από τις γειτονικές λιθοπλίνθους μέσω των σιδερένιων συνδέσμων.
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Δεκαπέντε από τους γόμφους κατακόρυφης σύνδεσης και επτά οριζόντιοι σύνδε
σμοι μορφής διπλού ταυ (Τ), φέρουν στη μία τους επιφάνεια χαραγμένη την επιγραφή 
ΑΘΕ με χαρακτήρες αρχαϊκούς. Πιστεύω ότι ο αρχαϊκός χαρακτήρας της επιγραφής 
οφείλεται στο γεγονός, ότι τα γράμματα έχουν χτυπηθεί επάνω στο σίδερο με λαμάκι, γι’ 
αυτό και το θήτα δεν είναι κυκλικό αλλά έχει μορφή τετραγώνου με σταυρό στη μέση. 
Πιθανότατες σημασίες της επιγραφής είναι ΑΘΕ[ΝΑΙΩΝ] ή ΑΘΕ[ΝΑΙΑΣ],

Η αποξήλωση των αρχιτεκτονικών μελών του νότιου τοίχου ολοκληρώθηκε τον 
Νοέμβριο του 1998. Επίσης το 1998 ολοκληρώθηκαν οι διαμορφώσεις στη δυτική πρό
σβαση για τη διευκόλυνση της διακίνησης των επισκεπτών, που είχαν ξεκινήσει το 
προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τη μελέτη και επίβλεψη του ομιλούντος με τη συνεργα
σία του αρχιτέκτονα Α. Παπανδρόπουλου1". Κατασκευάστηκε κεκλιμένος διάδρομος, 
που οδηγεί από το δυτικό τμήμα της κεντρικής διάβασης των Προπυλαίων στην περιοχή 
μεταξύ της βόρειας πτέρυγας και του Βάθρου του Αγρίππα, όπου συναντά το ανώτερο 
τμήμα σιδερένιας κλίμακας, που οδηγεί στην νοτιοδυτική γωνία του Μνησικλείου ανα
λήμματος. Για να διευκολυνθεί η διακίνηση των επισκεπτών το προέχον τμήμα του βρά
χου, στα βορειοδυτικά του πύργου της Νίκης, το οποίο είχε γίνει εξαιρετικά ολισθηρό 
και επικίνδυνο, καλύφθηκε με τσιμέντο και μαρμάρινες βαθμίδες.

Την αποξήλωση των αρχιτεκτονικών μελών του νότιου τοίχου ακολούθησε η συντή
ρησή τους, η συγκόλληση των θραυσμάτων μεταξύ τους και η συμπλήρωσή τους, σε 
ελάχιστες περιπτώσεις, με νέο μάρμαρο. Παράλληλα με τις εργασίες στον νότιο τοίχο 
εξακολούθησαν οι εργασίες αποκατάστασης των φατνωματικών πλακών, που είχαν προ- 
κύψει από τις συνταυτίσεις θραυσμάτων το 1994 και 1995.

Τον Μάρτιο του 2000 άρχισε η ανατοποθέτηση των λιθοπλίνθων του νότιου τοίχου 
του κεντρικού κτιρίου. Μετά την οριστική τοποθέτηση των τεσσάρων κατωτάτων λιθο- 
πλίνθων αποφασίστηκε να γίνει δοκιμαστική ανατοποθέτηση των υπολοίπων. Η από
φαση αυτή ήταν αποτέλεσμα της διαπίστωσης, ότι η διάβρωση είχε παραμορφώσει τις 
ειργασμένες επιφάνειες ώσης και έδρασης, ενώ οι εσωτερικές τριχοειδείς ρωγμές είχαν 
προκαλέσει μικρή διόγκωση των λιθοπλίνθων. Οι παραμορφώσεις αυτές είχαν δημουρ- 
γηθεί, όταν οι λιθόπλινθοι ήταν ήδη μετακινημένες και, επομένως, κατά την ανατοποθέ
τηση στην αρχική τους θέση εμφανίζονταν προβλήματα συναρμογής. Τα προβλήματα 
αυτά αντιμετωπίσθηκαν κατά περίπτωση με την χρήση λεπτών μολύβδινων φύλλων. Η 
δοκιμαστική ανατοποθέτηση του νότιου τοίχου ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2000 και 
τον Νοέμβριο άρχισε η οριστική ανατοποθέτηση. Τον Ιούνιο του 2001 συμπληρώθηκε 
η αποκατάσταση του νότιου τοίχου με την ανατοποθέτηση του επικράνου της παραστά- 
δας. Το επίκρανο ανατοποθετήθηκε συμπληρωμένο. Το θραύσμα της νοτιοανατολικής 
γωνίας του δωρικού κυματίου είχα αναγνωρίσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, αλλά δεν 
υπήρχε επαφή ανάμεσα στο θραύσμα αυτό και στο σώμα του επικράνου. Τα τελευταία 
χρόνια ο μαρμαροτεχνίτης Γ. Βίδος ταύτισε το θραύσμα που αποκατέστησε την επαφή 
και έτσι το επίκρανο συμπληρώθηκε με τα δύο αυθεντικά θραύσματα και νέο μάρμαρο. 10
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Η λάξευση των συμπληρωμάτων έγινε από τους μαρμαροτεχνίτες Γ. Βίδο, Γ. Δεσύπρη 
και Α. Κλάδιο.

Θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής: τα φύλλα μολύβδου τοποθετήθηκαν όπου ήταν 
απαραίτητο για την καλή έδραση και συνεργασία των λιθοπλίνθων. Οι αρμοί δεν σφρα
γίστηκαν σε καμμιά περίπτωση, ούτως ώστε να μη δημιουργούνται στον δομικό ιστό του 
μνημείου παγίδες ενέργειας. Μόνο σε μία περίπτωση ένας αρμός σφραγίστηκε, ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί το αμετακίνητον μεταξύ των λιθοπλίνθων εκατέρωθεν. Η περί
πτωση αυτή ήταν στο όριο μεταξύ του αποκατεστημένου τμήματος του νότιου και του 
θυραίου τοίχου, στην ανώτατη σωζόμενη στρώση του θυραίου τοίχου που είναι η 17η. 
Στη θέση αυτή, μεταξύ του τελευταίου λίθου της αναστηλωμένης νότιας πλευράς του 
κεντρικού κτιρίου και του αμετακίνητου τμήματος του θυραίου τοίχου, υπάρχει ένας 
αρμός πλάτους λίγων χιλιοστών. Ο αρμός αυτός ήταν αναπόφευκτος, διότι η αποκατά
σταση του νότιου τοίχου ήταν σχετική και όχι απόλυτη, αφού για την πλήρη αποκατά
σταση θα έπρεπε να αποξηλωθεί πολύ μεγαλύτερος αριθμός λιθοπλίνθων. Προκειμένου 
να καταργηθεί ο κίνδυνος σύγκλησης των λιθοπλίνθων εκατέρωθεν του αρμού, το ανοι
χτό άκρο του αρμού σφραγίστηκε με τσιμέντο και χαλαζιακή άμμο, το μεταξύ των λιθο- 
πλίνθων διάστημα πληρώθηκε με καθαρή άμμο, ενώ το άνοιγμα μεταξύ των επάνω επι
φανειών έδρασης των λιθοπλίνθων σφραγίστηκε με μολύβι. Για να αποφευχθεί η επαφή 
του μολυβιού με τον σύνδεσμο τιτανίου, μεταξύ τους τοποθετήθηκε τσιμέντο και χαλα- 
ζιακή άμμος.

Οι ταυτίσεις θραυσμάτων δοκών και φατνωματικών πλακών έδωσε τη δυνατότητα 
αναμόρφωσης της μελέτης αποκατάστασης της ανωδομής του κεντρικού κτιρίου των 
Προπυλαίων, η οποία ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στην ΕΣΜΑ την άνοιξη του 2000. 
Η μελέτη προωθήθηκε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και πήρε την τελική 
έγκριση για εφαρμογή τον Φεβρουάριο του 200111.

Το έτος 2001 εγκαταστάθηκαν τα νέα ικριώματα αποξήλωσης και αναστύλωσης 
σύμφωνα με τη μελέτη της Μ. Ιωαννίδου και του πολιτικού μηχανικού Β. ΙΙασχαλίδη 
(εικ. 3). Τον Ιανουάριο του 2002 τοποθετήθηκαν και οι γερανογέφυρες επάνω στα 
ικριώματα και, μετά το τέλος της σφοδρής κακοκαιρίας του τελευταίου χειμώνα, στα 
τέλη Ιανουάριου άρχισε η αφαίρεση κονιαμάτων, μολυβιού και σιδερένιων συνδετη- 
ρίων. Η αποξήλωση άρχισε στις 15 Φεβρουάριου με τους λίθους του αετώματος (εικ. 
4). Κατά την αποξήλωση διαπιστώθηκε ότι οι σιδερένιοι σύνδεσμοι του Μπαλάνου στις 
ανώτατες στρώσεις είχαν αντικατασταθεί από ορειχάλκινους'λ Διαπιστώθηκε επίσης ότι 
οι λίθοι όλων των στρώσεων από τα γείσα και κάτω είχαν τόρμους για την τοποθέτηση 
λύκων συμμετρικών, κοινώς καμπάνες, οι οποίοι είχαν ανοιχτεί από τον Μπαλάνο για 
τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Οι τόρμοι αυτοί και οι αντίστοιχες σιδερένιες 11 12

11. Βλ. παραπάνω, σημ. 2.
12. Η αντικατάσταση των σιδερένιων συνδέσμων με ορειχάλκινους, που είχε απολύτως θετικά αποτε
λέσματα, καθώς απεσόβησε την περαιτέρω ρηγμάτωοη του μαρμάρου στις πολύ εκτεθειμένες περιοχές 
της ανωδομής, δεν αναφέρεται σε ημερολόγια ή δημοσιεύματα. Εχω βάσιμους λόγους να πιστεύω ότι 
η επέμβαση αυτή έγινε το 1975 και οφείλεται σε πρωτοβουλα του τότε εφόρου Ακροπόλεως Γ. Δοντά.
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καμπάνες του Μπαλάνου χρησιμοποιούνται και κατά τις τρέχουσες εργασίες αποξήλω
σης στα Προπύλαια.

Πριν και μετά την έναρξη των αποξηλώσεων έγιναν έργα υποδομής, ούτως ώστε να 
μπορέσει το εργοτάξιο να ανταποκριθεί στις λειτουργίες που απαιτούσε μια τόσο μεγάλη 
επέμβαση και η αύξηση του προσωπικού. Έτσι επεκτάθηκαν τα εργαστήρια προς Βορράν. 
Συνεργάτης μου στον σχεδίασμά και την επίβλεψη ήταν ο αρχιτέκτονας Κ. Καρανάσος. 
Επεκτάθηκε η γερανογέφυρα εδάφους και προς τις δύο πλευρές. Παράλληλα επεκτάθηκαν 
και οι επιφάνειες εργασίας εκατέρωθεν της γερανογέφυρας εδάφους (εικ. 5). Για τη δια
σφάλιση της σταθερότητας του κεντρικού υπερθύρου κατά τη διάρκεια των εργασιών, 
τοποθετήθηκε ένας μεταλλικός νάρθηκας, που μελετήθηκε από τον πολιτικό μηχανικό Β. 
Πασχαλίδη (εικ. 6). Για την προστασία των επισκεπτών που περνούν μέσα από την κεντρική 
διάβαση των Προπυλαίων έχει κατασκευαστεί μία οροφή από μεταλλικό πλέγμα (εικ. 7).

Κατά την αποξήλωση του θριγκού διαπιστώθηκε ότι ο Μπαλάνος, αφού έζευξε τα 
διαστήματα μεταξύ των κιονοκράνων με τα επιστύλια, έχτισε το υπερκείμενο τμήμα του 
θριγκού ως τοιχοδομία, χωρίς να ενδιαφέρεται να διατηρήσει την αυτοτέλεια των αρχιτε
κτονικών μελών. Έτσι χρησιμοποίησε αδιακρίτως σιδερένιους συνδέσμους επικαλυμμέ
νους με μολύβι ή τσιμέντο, τούβλα και πέτρες συνδεδεμένες με λάσπη, ασβέστη ή τσιμέ
ντο. I Ιολύ συχνά γέμιζε τα κενά μεταξύ των υλικών αυτών με αριάνι, δηλαδή ρευστό 
τσιμέντο, με στόχο την αποκατάσταση μιας συμπαγούς μή αρθρωτής κατασκευής. Είναι 
φανερό ότι ο Μπαλάνος θεωρούσε ως δεδομένο, ότι μετά την αναστύλωση που διηύ- 
θυνε ο ίδιος δεν θα γινόταν άλλη επέμβαση στο μνημείο. Η κατάργηση του αρθρωτού 
χαρακτήρα της αρχαίας κατασκευής από τον Μπαλάνο είναι απολύτως αντίθετη με τη 
μέθοδο που εφαρμόζουμε στις σύγχρονες επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης.

Η μελέτη αποκατάστασης της ανωδομής του κεντρικού κτιρίου προέβλεπε την αποξή
λωση 89 αρχιτεκτονικών μελών15. Όμως κατά την διάρκεια των εργασιών διαπιστώθηκε, 
ότι ο Μπαλάνος είχε αποξηλώσει και ανατοποθετήσει και πολλά αρχιτεκτονικά μέλη που 
ώς τότε ήταν in situ, γεγονός για το οποίο δέν αναφέρει τίποτα στα δημοσιεύματά του. Η 
χρήση σιδερένιων συνδετηρίων στοιχείων που έχουν οξειδωθεί και στις περιοχές αυτές 
του μνημείου κάνει απαραίτητη την αποξήλωσή τους. Πρόκειται για τα επίτοιχα επιστύλια 
και την επικρανίτιδα της βόρειας πλευράς της ανατολικής στοάς, καθώς και για τα γείσα 
και για τις υποκείμενες λιθοπλίνθους του βόρειου τοίχου της δυτικής αίθουσας. Αυτή τη 
στιγμή έχουν αποξηλωθεί πάνω από 120 αρχιτεκτονικά μέλη της αναστύλωσης Μπαλά
νου και υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των μελών που θα πρέπει να αποξηλω
θούν θα ξεπεράσει τα 13013 14 (εικ. 8). Τα κομμάτια μετά την καθαίρεσή τους, σχεδιάζονται 
και τεκμηριώνεται καταλεπτώς η παρούσα κατάστασή τους. Στη συνέχεια αφαιρούνται τα 
τσιμέντα και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι και μελετάται η δυνατότητα νέων ταυτίσεων.

13. Τανούλας-Ιωαννίδου 2002, 33-44.
14. Βλ. παραπάνω, σημ. 7. Τώρα που κατατίθεται το κείμενο αυτό (τέλη Φεβρουάριου 2003) έχουν 
αποξηλωθεί 150 λίθοι, που έχουν αναστηλωθεί από τον Μπαλάνο και υπολογίζεται ότι ο συνολικός 
αριθμός των λίθων, που θα χρειαστεί τελικά να αποξηλωθούν, θα φτάσει τους 169.
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Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε για την ολοκλήρωση 
της αποξήλωσης των υπολοίπων της αναστήλωσης Μπαλάνου είναι το κεντρικό επιστύ
λιο της ανατολικής στοάς. Ο Μπαλάνος έσκαψε τις αντιμέτωπες επιφάνειες του επιστυ
λίου και του αναθήματος του και εγκατέστησε στην κοιλότητα που διαμόρφωσε ισχυρό 
οπλισμένο λιθόδεμα, δηλαδή τσιμέντο με απολεπίσματα μαρμάρου, ενισχυμένο με 
κεκαμμένες σιδερένιες ράβδους, συνδεδεμένες με το μάρμαρο με οριζόντιες σιδερένιες 
ράβδους. Το τσιμέντο και ο οπλισμός αφαιρείται σιγά-σιγά και προβλέπεται η χρήση 
ειδικής τεχνολογίας για να έλθει εις πέρας αυτή η επιχείρηση1’.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντελεστές αυτής της Συνάντησης, που μας κάνει 
όλους σοφότερους, καθώς και τους συνεργάτες μου στο Τεχνικό Γραφείο των Προπυ
λαίων: την πολιτικό μηχανικό και Διευθύντρια της ΥΣΜΑ Μ. Ιωαννίδου, με την οποία 
συνεργαζόμαστε στενά από το 1984, τη σχεδιάστρια Γ. Μουτοπούλου, που ακούραστη 
δουλεύει για τα Προπύλαια από το 1983 ως «ήρως αφανής», καθώς και τη «νέα 
φρουρά», που απαρτίζεται από τον αρχιτέκτονα Κ. Καρανάσο, που εργάζεται στα Προ
πύλαια από τον Σεπτέμβριο του 2000, τον πολιτικό μηχανικό Β. ΓΙασχαλίδη, συνεργάτη 
μου από τον Μάρτιο του 2001, τον σχεδιαστή Γ. Τριχάκη, που προσφέρει τις υπηρεσίες 
του από το 1998 και την Ε. Πετροπούλου, αρχαιολόγο, αρμόδια για το αρχείο των Προ
πυλαίων από τον Ιανουάριο του 2002. Από καρδιάς ευχαριστώ επίσης και τους μαρμα
ροτεχνίτες του έργου αποκατάστασης των Προπυλαίων στο σύνολό τους αλλά και κάθε 
ένα ξεχωριστά11’.

Συντομογραφίες - Βιβλιογραφία

AM: Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts. Athenische Abteilung.

Bohn 1882: R. Bohn, Die Propyläen der Akropolis zu Athen, Berlin/Stuttgard 1882.

Dörpfeld 1885: W. Dörpfeld, Die Propyläen der Akropolis von Athen, AM, 10, 1885.

Μπαλάνος 1940: N. Μπαλάνος, Η αναστήλωσις των μνημείων της Ακροπόλεως, Αθήναι.Τανούλας- 
Ιωαννίδου-Μωραΐτου 1994: Τ. Τανούλας, Μ. Ιωαννίδου, Α. Μωραΐτου, Μελέτη Αποκαταστάσεως 
των 1 Ιροπυλαίων, 1, Αθήνα.

Τανούλας-Ιωαννίδου 2002: Τ. Τανούλας, Μ. Ιωαννίδου: Μελέτη Αποκαταστάσεως της ανωδομής 
του κεντρικού κτιρίου, Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, 2, Αθήνα. 15 16

15. Τελικά, η κοπή του «λιθοδέματος» του Μπαλάνου έγινε με συρματοκοπή. Η καθαίρεση των δύο 
λίθων του επιστυλίου έγινε τον Ιανουάριο του 2003.
16. Επί κεφαλής του συνεργείου έχουν χρηματίσει οι μαρμαροτεχνίτες Γ. Αρμπιλιάς (1982-1997) και 
Κ. Θεοτικός (1997-2000). Από το 2000 επί κεφαλής είναι ο Π. Αδαμόπουλος. Θα πρέπει να εξαρθεί, 
όμως, και η σπουδαία πολυετής προσφορά των εξαίρετων μαρμαροτεχνιτών Γ. Ρήγου, I. Βιδάλη, Γ. 
Βίδου, Γ. Δεσύπρη, Α. Κλάδιου και Μ. Μπον.
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ΕΙΚ. 1 Το αντίθημα του τελευταίου προς τα δυτικά μετακιονίου διαστήματος της νότιας πτέρυγας, απο
κατεστημένο από τα τρία κομμάτια που ταυτίστηκαν το 1997. Το αντίθημα αυτό κόπηκε τον 15ο αι. 
για την ενσωμάτωσή του στον πύργο των Acciaiuoli

ΕΙΚ. 2 Θραύσματα δοκού κατακείμενα ώς το 1997, οπότε αναγνωρίστηκαν ως συνανήκοντα. Αποδό

θηκαν στην δοκό IV της ανατολικής στοάς
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ΕΙΚ. 3 Τα Προπύλαια από τα ανατολικά μετά τη συμπλήρωση των ικριωμάτων και κατά την αποξή

λωση του λίθου Σ.Α.Τ.5 του αετώματος (Φεβρουάριος 2002)

ΕΙΚ. 4 Αποξήλωση του λίθου Σ.Α.Τ.5 του αετώματος (Φεβρουάριος 2002)
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ΕΙΚ. 5 Επέκταση της γερανογέφυρας εδάφους και διαμόρφωση επιφανειών εργασίας εκατέρωθεν των 
σιδηροτροχιών. Άνω: επέκταση προς Βορρά και διαμόρφωση αντίστοιχης επιφάνειας εργασίας με με
ταλλική υποστήριξη και ξύλινο δάπεδο (Φεβρουάριος 2002). Κάτω: επέκταση προς Νότο και διαμόρ
φωση αντίστοιχης επιφάνειας εργασίας με χαμηλά άνδηρα από τσιμέντο και αμμοχάλικο (Ιούλιος 2002)
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ΕΙΚ. 6 Μεταλλικός νάρθηκας για τη σταθεροποίηση του κεντρικού 
υπερθύρου (μελέτη και ηλεκτρονική σχεδίαση Β. Πασχαλίδης)

ΕΙΚ. 7 Οροφή από μεταλλικό πλέγιια πάνω από την κεντρική διάβαση των Προπυλαίων για την προστα
σία των διερχομένων επισκεπτών. Άνω: άποψη από δυτικά. Κάτω: άποψη από ανατολικά (Μάιος 2002)
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ΕΙΚ. 8 Άνω: σχέδιο της βόρειας όψης του κε\πρικού κτιρίου (σχέδιο Τ. Τανούλας). Με διαγράμμιση δη
λώνονται οι αποξηλωμένοι από τον Μπαλάνο λιθόπλι\'θοι. Κάτω: εκ νέου αποζήλωοη των απασυναρ- 

μολογημένων στο παρελθόν λιθόπλινθων (2002)
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Μ. Ιωαννίδου, Τ. Τανούλας
Πρόταση αποκαταστάσεων της ανωδομής 

του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων

Γενικά
Η κατασκευή των Προπυλαίων της Αθηναϊκής Ακρόπολης άρχισε το 437 π.Χ. και 

διακόπηκε το 432 π.Χ. χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Κύρια αιτία της διακοπής των εργα
σιών ήταν η έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου. Αρχιτέκτονας των Προπυλαίων 
ήταν ο Μνησικλής. Οι οικοδομικές εργασίες στα Προπύλαια δεν ξανάρχισαν ποτέ με 
αποτέλεσμα το συνολικό κτιριολογικό πρόγραμμα να μην ολοκληρωθεί αλλά και τα τμή
ματα που οικοδομήθηκαν να μη δεχθούν ποτέ την τελική κατεργασία στις λεπτομέρειές 
τους. Αυτό όμως δεν αποτέλεσε εμπόδιο για τον θαυμασμό τόσο των συγχρόνων του 
Μνησικλή όσο και των επόμενων γενεών για το μνημείο, είτε το γνώρισαν ακέραιο είτε 
τραυματισμένο από τις περιπέτειες που υπέστη στη διάρκεια της ιστορίας του.

Ιδιαίτερα οι οροφές του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων, αποτελούμενες από 
μεγάλες μαρμάρινες δοκούς και φατνωματικές πλάκες με έγχρωμο γραπτό διάκοσμο και 
στηριζόμενες πάνω στους λαμπρούς ιωνικούς κίονες, προξενούσαν τον θαυμασμό των 
επισκεπτών από την αρχαιότητα μέχρι και τους νεώτερους χρόνους. Μαρτυρίες για το 
κάλλος των οροφών, ιδιαίτερα για τη λαμπρότητα των μαρμάρων τους, υπάρχουν στις 
περιγραφές των περιηγητών από τον 2ο μέχρι και τον 17ο αι. μ.Χ., οπότε αυτές κατέρρευ- 
σαν1.

Η αρχική κατασκευή των οροφών του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων
Το κεντρικό κτίριο των I Ιροπυλαίων αποτελείται από δύο τμήματα, στα οποία έχουν 

δοθεί οι συμβατικές ονομασίες ανατολική στοά και δυτική αίθουσα, τα οποία αναπτύσ
σονται σε διαφορετικές στάθμες το καθένα, γεγονός που αντανακλάται και στην ανω- 
δομή τους. Η οροφή της ανατολικής στοάς διαμορφωνόταν με μεγάλες μαρμάρινες 
δοκούς με κατεύθυνση ανατολικά - δυτικά και επίτοιχες δοκούς κατά μήκος του βόρειου 
και νότιου τοίχου. Τα διαστήματα μεταξύ των δοκών καλύπτονταν με φατνωματικές 
πλάκες. Τα μεσαία μεταδόκια διαστήματα καλύπτονταν με διπλές πλάκες, με δύο δηλαδή 
φατνώματα η καθεμία, ενώ τα ακραία με τριπλές, με τρία δηλαδή φατνώματα

Η οροφή της δυτικής αίθουσας διαιρείτο από τα επιστύλια των ιωνικών κιονοστοι- 
χιών σε τρία τμήματα, που καλύπτονταν με μεγάλες μαρμάρινες δοκούς κατά τη διεύ
θυνση Βορρά - Νότου και φατνωματικές πλάκες. Οι πλάκες μεταξύ του θυραίου τοίχου 
και της πρώτης από ανατολάς δοκού της οροφής είχαν ένα μόνον επίμηκες φάτνωμα με 
διπλό ουρανίσκο, ενώ οι πλάκες μεταξύ του θριγκού της δυτικής πρόσοψης του μνη

1. ΙΙαυσανίας, I, 22, 4 και Τανούλας 1997, 1, 10.
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μείου και της πρώτης από δυσμάς δοκού της οροφής είχαν ένα επίμηκες φάτνωμα με 
επιμήκη ουρανίσκο. Όλα τα υπόλοιπα διαστήματα μεταξύ των δοκών καλύπτονταν με 
πλάκες με διπλά φατνώματα.

Τα Προπύλαια κατά τη διάρκεια των 2500 ετών της ιστορίας τους υπέστησαν πολλές 
περιπέτειες και μετασκευές. Κατά τον βυζαντινό μεσαίωνα ένα τμήμα τουλάχιστον του μνη
μείου φαίνεται ότι είχε μετατραπεί σε κατοικία του μητροπολίτη της Αθήνας, ενώ στη διάρ
κεια της λατινικής κυριαρχίας το μνημείο μετατρέπεται σε παλάτι-διαμονή των Φλωρεντι
νών Acciaiuoli2. Κατά την Τουρκοκρατία ο διοικητής του κάστρου της Ακρόπολης έμενε 
στη βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, στην οποία είχε προστεθεί ένας ακόμα όροφος, ενώ 
το κεντρικό κτίριο είχε μετατραπεί σε πυριτιδαποθήκη. Το 1640 έκρηξη πυρίτιδας αποθη- 
κευμένης από τους Τούρκους στο κεντρικό κτίριο προκάλεσε την ανατίναξη και κατάρ
ρευση του μεγαλύτερου μέρους της οροφής του. Μετά την κατάρρευση της ανωδομής το 
οικοδομικό υλικό του κατακερματίσθηκε από τους Τούρκους ή και ασβεστοποιήθηκε. 
Μετά τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους και κατά την απομάκρυνση των μεταγενέ
στερων κτισμάτων από την Ακρόπολη έγιναν αρκετές προσπάθειες ανατοποθέτησης του 
οικοδομικού υλικού των Προπυλαίων στην αρχική του θέση. Η σημαντικότερη από αυτές 
έγινε μεταξύ των ετών 1909-1917 από τον Ν. Μπαλάνο, η οποία περιέλαβε την αναστύ
λωση τμημάτων των οροφών στην ανατολική στοά και στη δυτική αίθουσα.

Οι επεμβάσεις του Ν. Μπαλάνου
Στην ανατολική στοά αποκαταστάθηκε ο θριγκός και το τμήμα της οροφής που αντι

στοιχεί στα δύο πρώτα από Βορρά μεταδόκια διαστήματα με τις αντίστοιχες δοκούς, 
φατνωματικές πλάκες και μεταδόκιες πλάκες. Στη δυτική αίθουσα αποκαταστάθηκε το 
τμήμα της οροφής που αντιστοιχεί στα δύο μεταδόκια διαστήματα της βορειοανατολικής 
γωνίας και ο ανατολικός κίονας της βόρειας ιωνικής κιονοστοιχίας (εικ. 1 )3.

Κύρια χαρακτηριστικά της επέμβασης Μπαλάνου υπήρξαν η χρήση θραυσματικού υλι
κού ποικίλης προέλευσης για τη δημιουργία αναστηλώσιμων μελών, οι βαθιές απολαξεύ- 
σεις των επιφανειών θραύσης των αρχαίων θραυσμάτων, ώστε να καταστούν επίπεδες και 
να διευκολυνθεί η συναρμογή τους, η ευρεία χρήση σιδερένιων ενισχύσεων για τη σύνδεση 
ή την ενίαχυση των θραυσμάτων και η εκτεταμένη συμπλήρωσή τους με νέο μάρμαρο.

Η επέμβαση του Μπαλάνου, παρόλο που βελτίωσε την αναγνωσιμότητα του μνη
μείου αξιοποιώντας το κατακείμενο υλικό, είχε τελικά καταστρεπτικά αποτελέσματα. Ως 
γνωστό η εκτεταμένη χρήση σιδήρου για τη σύνδεση των θραυσμάτων δημιούργησε 
πολύ γρήγορα προβλήματα στα αποκατεστημένα μέλη και επέβαλε την αποσυναρμολό- 
γησή τους και μια νέα επέμβαση.

Επεμβάσεις της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των αναστηλωμένων οροφών των Προπυλαίων
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3. Μπαλάνος 1940, 23-28.



υπήρξε από τους πρώτους στόχους της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπό- 
λεως. Κατά τα έτη 1991-1992 αποσυναρμολογήθηκαν τα αναστηλωμένα τμήματα των 
οροφών των Προπυλαίων συνολικού βάρους ογδόντα τόνων. Από τα μέλη που αποσυ- 
ναρμολογήθηκαν απομακρύνθηκαν οι σιδερένιες ενισχύσεις και τα τσιμέντα της προη
γούμενης αναστήλωσης. Όσα μέλη είχαν συναρμολογηθεί από θραύσματα που συνανή- 
καν, αποκαταστάθηκαν με συνδετήρια από τιτάνιο. Κυρίως όμως η αποσυναρμολόγηση 
των οροφών έδωσε τη δυνατότητα να ερευνηθεί το υλικό που είχε παλαιότερα αναστη
λωθεί σε συνδυασμό με τα κατακείμενα στο έδαφος θραύσματα μελών των οροφών, που 
δεν είχαν χρησιμοποιηθεί στην παλαιότερη επέμβαση. Η έρευνα αυτή απέδωσε πλούσια 
αποτελέσματα σε σχέση με τη γνώση του οικοδομικού υλικού της ανωδομής του κεντρι
κού κτιρίου και οδήγησε στη διαμόρφωση μίας νέας πρότασης αποκατάστασης των ορο
φών των Προπυλαίων, μεγαλύτερης έκτασης από εκείνης της προηγούμενης αναστήλω
σης. Η πρόταση αυτή μελετήθηκε από την ομιλούσα και τον αρχιτέκτονα Τ. Τανούλα, 
με την ιδιότητά μας ως υπευθύνων του έργου της αποκατάστασης των Προπυλαίων, 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως και το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και εφαρμόζεται ήδη πάνω στην 
Ακρόπολη.

Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε, τόσο από πλευράς 
τεκμηρίωσης, όσο και από πλευράς διερεύνησης του υλικού και συμμετοχής στη δια
μόρφωση των τελικών προτάσεων, η συμβολή της έμπειρης σχεδιάστριας του έργου των 
Προπυλαίων Γ. Μουτοπούλου. Επισημαίνεται επίσης η συμβολή της ΕΣΜΑ και ιδιαί
τερα της υποεπιτροπής Προπυλαίων, η οποία παρακολούθησε όλη την ερευνητική 
εργασία και τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης. Τέλος, βαθύτατες ευχαριστίες και 
ευγνωμοσύνη εκφράζονται ιδιαίτερα στον καθηγητή Σ. Αγγελιδη, ο οποίος πρότεινε την 
ομιλούσα το 1975 να απασχοληθεί στα έργα της Ακρόπολης, και του οποίου το επιστη
μονικό κόρος και το υψηλό ήθος είναι τα στοιχεία που την καθοδηγούν μέχρι σήμερα.

Έρευνα του σωζόμενου θραυσματικού υλικού των οροφών
Την ώθηση, ώστε να ξεκινήσει η έρευνα του θραυσματικού υλικού των φατνωματι- 

κών πλακών των οροφών του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων, έδωσε η συνειδητο- 
ποίηση της ποσότητας των θραυσμάτων που διασώζονταν πάνω στην Ακρόπολη. Μια 
πρώτη προσπάθεια ταύτισης θραυσμάτων είχε γίνει το 1984 από τον καθηγητή Γ. 
Δεσπίνη, με πολύ θετικά αποτελέσματα, που οδήγησαν στην ταύτιση 116 θραυσμάτων.

Μετά τη διάλυση των φατνωματικών πλακών της παλαιότερης επέμβασης στα θραύ
σματα από τα οποία είχαν συντεθεί και τη συγκέντρωση του κατακείμενου υλικού από 
την περιβάλλουσα περιοχή των Προπυλαίων αλλά και από άλλες περιοχές του βράχου, 
προέκυψαν συνολικά πάνω από χίλια θραύσματα (εικ. 2). Αν και το σύνολο του όγκου 
τους ήταν συγκριτικά μικρό σε σχέση με τον όγκο του συνόλου του υλικού των φατνω
ματικών πλακών του μνημείου, εν τούτοις η δυνατότητα συνδυασμού πολλών από αυτά 
και η δημιουργία φατνωματικών πλακών από συνανήκοντα θραύσματα φάνταζε δελεα
στική.
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Η ποικιλία των μορφών των φατνωματικών πλακών αλλά και η διασπορά των χαρα
κτηριστικών τους οδήγησε στον χωρισμό τους σε ενότητες με χαρακτηριστικά, τα οποία 
θα μπορούσαν να συγκριθούν και να οδηγήσουν σε συγκεκριμένους συνδυασμούς. Ο 
χωρισμός τους έγινε με κριτήρια που είχαν σχέση: α) με μορφολογικά χαρακτηριστικά 
που σχετίζονται με το τμήμα της οροφής, από την οποία προέρχονται τα θραύσματα, ή 
τον τύπο της φατνωματικής πλάκας, β) με τη θέση του θραύσματος σε μια τυπική φατ- 
νωματική πλάκα, γ) με τις διαστάσεις αλλά και την ποιότητα της εργασίας στις λειασμένες 
ταινίες των επιμήκων και των εγκάρσιων πλάγιων πλευρών των φατνωματικών πλακών, 
καθώς και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εργασίας των άνω μη ορατών επιφανειών 
τους, δ) με την ποιότητα της εργασίας στην εμφανή κάτω επιφάνεια των φατνωματικών 
πλακών, που αποτυπώνει συνήθως τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της εργασίας (το χέρι) του 
τεχνίτη που τη λάξευσε, ε) με σημαντικά ποιοτικά, διακριτικά χαρακτηριστικά, όπως η 
ποιότητα του μαρμάρου κάθε πλάκας, η ανομοιογένεια του υλικού, η γεωλογική του 
διαστρωμάτωση, η ύπαρξη κομμών, το χρώμα και η υφή του, στ) με τα ίχνη των παλαι- 
ότερων επεμβάσεων που υπέστησαν τα φατνώματα, τα οποία αποδείχθηκαν κατά την 
ταύτιση πολύ σημαντικά καθώς και ζ) με χαρακτηριστικά που είχαν σχέση με τη θέση 
φύλαξης των διάσπαρτων θραυσμάτων πάνω στον βράχο της Ακρόπολης και τις σχετι
κές φθορές που αυτά υπέστησαν.

Όλα τα ως άνω χαρακτηριστικά συνδυάστηκαν με μετρητικά στοιχεία των θραυσμά
των και των επιφανειών θραύσης και δημιουργήθηκε έτσι ένα σύνολο 63 μετρητικών και 
ποιοτικών στοιχείων, που χαρακτήριζε κάθε θραύσμα. Αυτό το σύνολο των μετρητικών 
και ποιοτικών στοιχείων μαζί με φωτογραφίες και σχέδια καταγράφηκε σε ειδικά δελτία. 
Στο σημείο αυτό της έρευνας έγινε προσπάθεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, με 
στόχο να δημιουργηθεί ένας κατάλληλος αλγόριθμος, που θα οδηγούσε στην ταύτιση 
και τον συνδυασμό των θραυσμάτων. Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας παρουσιά- 
σθηκαν δυσκολίες. Οι περισσότερες από αυτές είχαν σχέση κυρίως με την αδυναμία 
προσδιορισμού πολλών από τα μετρητικά χαρακτηριστικά (λ.χ. η φθορά των ακμών 
καθιστούσε δύσκολη τη ακριβή μέτρηση των διαστάσεων των αναθυρώσεων) και τη 
δυσκολία έως αδυναμία αντικειμενικού χαρακτηρισμού πολλών από τα ποιοτικά χαρα
κτηριστικά των θραυσμάτων, γεγονός που οδηγούσε σε αοριστία τις δυνατές συγκρίσεις.

Έτσι, παράλληλα με τη διερεύνηση διαμέσου Η/Υ, αποφασίσθηκε η δοκιμαστική 
εφαρμογή της εμπειρικής μεθόδου του συνδυασμού των θραυσμάτων. Η μέθοδος αυτή, 
αξιοποιώντας την εργασία που είχε προηγηθεί για τον διαχωρισμό και την ομαδοποίηση 
των θραυσμάτων, χρησιμοποίησε την οπτική αποτύπωση των επιφανειών θραύσης σε 
συνδυασμό με τη νοητική σύγκριση των διάφορων στοιχείων. Την εργασία ξεκίνησε μία 
ομάδα τεσσάρων εμπείρων μαρμαροτεχνιτών του έργου αποκαταστάσεως των Προπυ
λαίων από τους Γ. Βίδο, Γ. Δεσύπρη, Α. Κλάδιο και Μ. Μαραβέλια. Με την πρόοδο της 4

4. Μ. Ιωαννίδου, Ενημερωτικό σημείωμα για τις εργασίες στα Προπύλαια, έκθεση δακτυλόγραφη, 
Αργείο ΕΣΜΑ αρ. 641/95 και της ίδιας, Απολογισμός 1994 έργου Προπυλαίων, έκθεση δακτυλό- 
γραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 642/1995.



εργασίας η εξοικείωση των τεχνιτών με το υλικό γινόταν ολοένα και μεγαλύτερη και τα 
αποτελέσματα άρχισαν να είναι όλο και πιο ενθαρρυντικά. Οι εργασίες της οπτικής και 
νοητικής σύγκρισης των θραυσμάτων διάρκεσαν από το τέλος του 1994 μέχρι το τέλος 
του 1995 και είχαν πολύ πλούσια αποτελέσματα (εικ. 3)4. Έγινε πλήρης σχεδιαστική και 
φωτογραφική τεκμηρίωση των ταυτίσεων και συντάχθηκαν πίνακες με όλα τα στοιχεία 
των θραυσμάτων που συνδυάζονταν, τη μορφή της πλάκας που δημιουργείτο και το 
ποσοστό του αυθεντικού υλικού, που προέκυπτε σε κάθε φατνωματική πλάκα (εικ. 4). 
Η συστηματική τεκμηρίωση των ταυτισμένων πλακών αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη για 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την τελική επιλογή των φατνωμά
των, που μετά από τις απαιτούμενες συγκολλήσεις και συμπληρώσεις θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν στη νέα αναστύλωση των οροφών5.

Συνολικά, από τα θραύσματα που ταυτίσθηκαν προέκυψαν 234 ενότητες φατνωματι- 
κών πλακών των οροφών της ανατολικής στοάς και της δυτικής αίθουσας, με μικρότερα 
ή μεγαλύτερα ποσοστά όγκου αρχαίου μαρμάρου. Από το σύνολο των ενοτήτων αυτών 
αλλά και των ενοτήτων της προηγούμενης αναστύλωσης, που είχαν δημιουργηθεί από 
συνανήκονια θραύσματα, έγινε επιλογή αυτών που είχαν μεγαλύτερα ποσοστά αρχαίου 
μαρμάρου, τα οποία, μετά τη συγκόλληση των επιμέρους θραυσμάτων τους με τιτάνιο και 
την αντικατάσταση των μικρών ελλειπόντων τμημάτων με νέο μάρμαρο, δημιουργούν 
φατνωματικές πλάκες, που μπορούν να τοποθετηθούν στις οροφές (εικ. 5, 6). Έτσι επε- 
λέγησαν 26 φατνωματικές πλάκες για την ανατολική στοά και 46 για τη δυτική αίθουσα, 
γεγονός που παρέχει δυνατότητα αποκατάστασης μεγαλύτερων τμημάτων των οροφών 
του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων από αυτά της προηγούμενης επέμβασης.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν έγινε δυνατόν να προσδιορισθεί, 
κατά τη μελέτη, η ακριβής θέση κάθε πλάκας στην οροφή. Τα μορφολογικά στοιχεία των 
πλακών οδηγούν μόνο στην απόδοσή τους στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία αυτές 
ανήκουν (λ.χ. στην ανατολική στοά ή στη δυτική αίθουσα). Δεν υπάρχουν επιπροσθέ
τους και αναγνωριστικά στοιχεία, όπως εντορμίες συνδέσμων ή αναθυρώσεις, που θα 
διευκόλυναν μία παρόμοια έρευνα, γιατί κατασκευαστικά μόνον οι ακραίες πλάκες των 
οροφών ήσαν γομφωμένες. Τα ίχνη των λαξεύσεων για την τοποθέτηση των ξύλων της 
οροφής στις άνω επιφάνειες των φατνωματικών πλακών αποτελούν ενδιαφέροντα κατα
σκευαστικά στοιχεία, δεν συμβάλλουν όμως ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Βασικό κριτήριο για την επιλογή των πλακών της προτεινόμενης αποκατάστασης 
αποτέλεσε το ποσοστό αυθεντικού υλικού της κάθε πλάκας. Έτσι στην ανατολική στοά, 
όπου το αρχαίο υλικό ήταν λιγότερο, κρίθηκε ότι φατνωματικές πλάκες με ποσοστό 
αρχαίου μαρμάρου μεγαλύτερο από 50% μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην αποκα
τάσταση των οροφών μετά τη συμπλήρωσή τους με νέο μάρμαρο. Αντίθετα, στη δυτική 
αίθουσα τα αποτελέσματα των ταυτίσεων ήταν πολύ περισσότερα επιτυχή, ιδιαίτερα στις 
διπλές φατνωματικές πλάκες, κυρίως λόγω του πολύ μεγαλύτερου αριθμού των υφιστά-

5. Για τη μέθοδο συγκόλλησης των θραυσμάτων των φατνωματικών οροφών, βλ. Τανούλας-Ιωαννί- 
δου-Μωράίτου 1994, 353-356, οχ. 1-2.
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μενών θραυσμάτων. Ο αριθμός των ταυτίσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν πολύ 
μεγαλύτερος, αλλά και τα ποσοστά του όγκου του αυθεντικού υλικού που προέκυψαν 
ήταν πολύ μεγαλύτερα από αυτά της ανατολικής στοάς. Έτσι, για την αποκατάσταση της 
οροφής επελέγησαν από τις διπλές φατνωματικές πλάκες αυτές, που είχαν αρχαίο μάρ
μαρο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 85%, ενώ από τις φατνωματικές πλάκες με ένα φάτ
νωμα αυτές, που είχαν αρχαίο μάρμαρο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.

Οι δοκοί, που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την προηγούμενη αναστύλωση, είχαν 
συντεθεί κυρίως από αρχαίο υλικό, με μικρές συμπληρώσεις από νέο μάρμαρο. Για τη 
συναρμογή θραυσμάτων των δοκών που δεν συνανήκαν, είχαν απολαξευθεί οι επιφά
νειες θραύσης και χρησιμοποιηθεί μεγάλες σιδερένιες δοκοί, που είχαν ενσωματωθεί σε 
βαθιά αυλάκια που είχαν διαμορφωθεί στην άνω επιφάνεια των θραυσμάτων. Από τις 
μεταλλικές αυτές δοκούς είχαν αναρτηθεί τα μαρμάρινα θραύσματα των δοκών. Μετά την 
αποσυναρμολόγηση των δοκών και την απομάκρυνση των σιδερένιων στοιχείων, διενερ- 
γήθηκε έρευνα των θραυσμάτων αυτών σε συνδυασμό με άλλα θραύσματα δοκών, που 
δεν είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την αναστύλωση. Η έρευνα αυτή απέδωσε επίσης σημα
ντικά αποτελέσματα, τόσο προς την κατεύθυνση δημιουργίας επιπρόσθετων δοκών από 
συνανήκοντα θραύσματα, όσο και προς τη δυνατότητα διάκρισης των δοκών και ανα
γνώρισης της προέλευσής τους σε σχέση με τις δύο οροφές του κεντρικού κτιρίου.

Συγκεκριμένα η έρευνα έδειξε ότι μόνον δύο από τις δοκούς, και συγκεκριμένα 
αυτές που είχαν αναστηλωθεί στη δυτική αίθουσα, είχαν συναρμοσθεί από συνανήκοντα 
θραύσματα. Οι άλλες δοκοί, που είχαν αναστηλωθεί στην ανατολική στοά, αλλά και οι 
επίτοιχες δοκοί, είχαν συναρμοσθεί από θραύσματα, που δεν συνανήκαν με προσθήκες 
νέου μαρμάρου. Η αναγνώριση των δοκών και η απόδοσή τους στα τμήματα των ορο
φών, στα οποία αρχικά ανήκαν, έγινε με βάση σωζόμενα ίχνη (σημείες) πάνω στις 
δοκούς, που υποδήλωναν το πλάτος έδρασης των φατνωματικών πλακών και το μήκος 
έδρασης των δοκών (πού ήταν διαφορετικά σε κάθε οροφή). Επίσης, η μελέτη του 
θραυσματικού υλικού αποσαφήνισε ορισμένα κατασκευαστικά στοιχεία των οροφών, 
που αφορούν στον τρόπο γόμφωσης των φατνωματικών πλακών και των δοκών. 
Τέλος, όσον αφορά τα κέρδη για την αναστήλωση, από την έρευνα προέκυψαν πέντε 
πρόσθετες δοκοί της ανατολικής στοάς, από αρχαία θραύσματα με μικρές συμπληρώσεις 
με νέο μάρμαρο. Αντίθετα, από τη δυτική αίθουσα σώζεται μόνον ένα μεγάλο θραύσμα 
δοκού και τρία μικρότερα θραύσματα από μία επίτοιχη δοκό και δύο μεσαίες δοκούς, 
που δεν μπορούν επακριβώς να αναγνωριστούν ως προς την αρχική τους θέση. Τα 
θραύσματα αυτά με συμπληρώσεις νέου μαρμάρου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
στην αποκατάσταση της οροφής της δυτικής αίθουσας6.

Πρόταση αποκατάστασης
Η αναστηλωτική πρόταση, που διαμορφώθηκε, αποσκοπεί στην αξιοποίηση μεγά
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λου μέρους των φατνωμαιικών πλακών και των δοκών που προέκυψαν από τις νέες 
ταυτίσεις, με σκοπό την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής του κεντρικού κτιρίου των Προπυ
λαίων και την επαύξηση της αναγνωσιμότητας του.

Κατά τη διαμόρφωση της πρότασης λήφθηκε υπόψη η αδυναμία εντοπισμού της 
ακριβούς αρχικής θέσης των μελών μέσα στις οροφές καθώς και η διαπίστωση, στη 
διάρκεια της μελέτης του σωζόμενου υλικού των δοκών των οροφών, ότι το μεγαλύτερο 
μέρος τους προέρχεται από την ανατολική στοά και ελάχιστο από τη δυτική αίθουσα. Με 
βάση τα ανωτέρω διαμορφώθηκε η αναστηλωτική πρόταση, η οποία προβλέπει την ανα- 
τοποθέτηση στην οροφή της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων επτά δοκών (τεσσάρων 
δηλαδή επιπλέον εκείνων της προηγούμενης αναστύλωσης) και των φατνωματικών πλα
κών των τριών πρώτων (από Βορρά) μεταδοκίων διαστημάτων (πέντε δηλαδή επιπλέον 
φατνωματικών πλακών της προηγούμενης επέμβασης), εξ ολοκλήρου στα δύο πρώτα 
και κατά το ήμισυ στο νοτιότερο (εικ. 7). Στη δυτική αίθουσα προτείνεται η αναστύλωση 
των φατνωματικών πλακών στα δύο μεταδόκια διαστήματα της βορειοανατολικής 
γωνίας της οροφής, που είχαν και παλαιότερα αναστηλωθεί, αλλά και στα δύο παρακεί
μενα προς Νότο διαστήματα πάνω από την κεντρική διάβαση του μνημείου (εικ. 8).

Τα σωζόμενα αυθεντικά μέλη τοποθετούνται, σύμφωνα με την πρόταση, στις περιο
χές (δηλαδή τις οροφές), στις οποίες αρχικά ανήκαν, αλλά σε θέσεις τυχαίες (μέσα στις 
οροφές). Έτσι, λ.χ., οι δοκοί τοποθετούνται στην οροφή από την οποία προέρχονται, αν 
και τα στοιχεία που οδήγησαν στην ταύτιση της περιοχής προέλευσής τους δεν θα είναι 
εμφανή μετά την αναστύλωσή τους. Η εφαρμογή της αρχής αυτής οδηγεί στην αναστύ
λωση στην ανατολική στοά έξι δοκών και μίας επίτοιχης δοκού, ενώ οι υπάρχουσες φατ- 
νωματικές πλάκες επαρκούν για να καλύψουν περίπου τα μισά μεταδόκια διαστήματα. 
Στη δυτική αίθουσα τοποθετείται το μοναδικό μεγάλο θραύσμα δοκού που σώζεται, το 
οποίο προβλέπεται να συμπληρωθεί με νέο μάρμαρο. Προκειμένου να ανασυναρμολο- 
γηθούν οι πολυάριθμες φατνωματικές πλάκες, που έχουν ταυτισθεί, θα αποκατασταθούν 
με συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο δύο μεσαία θραύσματα δοκών, που η ακριβής τους 
θέση δεν έχει επακριβώς αναγνωρισθεί.

Οι φατνωματικές πλάκες τοποθετούνται σας περιοχές των οροφών, στις οποίες 
αρχικά ανήκαν (ακραία, μεσαία ανοίγματα), σε ομόλογες θέσεις των αρχικών, όπου είναι 
δυνατόν να αναγνωρισθούν (ακραίες φατνωματικές πλάκες). Η τοποθέτηση των υπο
λοίπων φατνωματικών πλακών γίνεται με κριτήρια, που έχουν σχέση με το συνολικό 
αισθητικό αποτέλεσμα της οροφής (παρόμοια προς εκείνα που επικράτησαν κατά τη 
προηγούμενη επέμβαση). Παρά το γεγονός ότι η πρόταση αναστύλωσης, που περιγρά- 
φεται παραπάνω, προβλέπει τη χρήση αρκετών συμπληρωμάτων ή και ολόκληρων αρχι
τεκτονικών μελών από νέο μάρμαρο, το συνολικό ποσοστό νέου μαρμάρου στην προτει- 
νόμενη νέα αναστήλωση δεν υπερβαίνει τα ποσοστά νέου μαρμάρου της προηγούμενης 
αναστύλωσης. Εκείνο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα αναστήλωση είναι 
ότι αποφεύγονται πλήρως οι συναρμογές θραυσμάτων που δεν συνανήκουν, ενώ για 
όλα τα μέλη που αποκαθίστανται υπάρχει πλήρης βεβαιότητα ως την ορθότητα της μορ
φής τους. Επίσης, πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι αυξάνεται εντυπωσιακά η αρχιτε
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κτονική πληρότητα και η δυνατότητα κατανόησης του μνημείου από τους επισκέπτες. Ο 
επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να διέρχεται κάτω από τμήμα της οροφής της κεντρι
κής διάβασης. Η αίσθηση του στεγασμένου χώρου θα συνεχίζεται και στην ανατολική 
στοά σύμφωνα με την πρόταση.

Είναι γεγονός ότι η προτεινόμενη αποκατάσταση στις οροφές των Προπυλαίων είναι 
αρκετά τολμηρή, καθώς προβλέπει την επέκταση της αναστήλωσης αρκετά πέραν των 
ορίων της προηγούμενης αναστήλωσης με κύριο επιχείρημα την αξιοποίηση της μεγά
λης ερευνητικής εργασίας, που απέδωσε μία ανέλπιστη ποσότητα φατνωματικών πλα
κών αλλά και μεγάλα κομμάτια δοκών αποτελού μενών από συνανήκοντα θραύσματα. 
Στις δύο οροφές, με την προτεινόμενη αποκατάσταση, το ποσοστό του αρχαίου υλικού 
είναι περίπου 80% στην ανατολική στοά και μεγαλύτερο του 50% στη δυτική αίθουσα. 
Είναι φανερό, ότι το ποσοστό αυτό αναφέρεται στο τμήμα του μνημείου που προτείνεται 
να αναστηλωθεί και όχι στο σύνολο του μνημείου, που εκεί είναι πάρα πολύ μικρό. Αντί
θετα, κατά την προηγούμενη αναστύλωση, είχαν γίνει εκτεταμένες συμπληρώσεις με 
αρχαίο υλικό, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των φατνωματικών πλακών και όλες οι δοκοί 
είχαν απαρτισθεί από θραύσματα που δεν συνανήκαν (εικ. 9).

Πρέπει λοιπόν να παραδεχθούμε, ότι ως προς το ποσοστό σε περιεκτικότητα νέου 
και αρχαίου υλικού η αναστύλωση Μπαλάνου και η προτεινόμενη αναστύλωση είναι 
πράγματα μη συγκρίσιμα. Οι δύο αυτές αναστηλώσεις θα πρέπει να συγκριθούν μόνον 
ως προς την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής μορφής του μνημείου, την ορθή από
δοση των τμημάτων που αναστηλώνονται και ως προς τη μεταχείριση του αρχαίου υλι
κού από αρχαιολογική και τεχνική άποψη. Και είναι σαφές ότι η προτεινόμενη αναστύ
λωση υπερτερεί της παλαιότερης ως προς όλα αυτά τα σημεία.

Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του έργου αποκαταστάσεως 
των Προπυλαίων, που με την εμπειρία και τις γνώσεις τους βοήθησαν στην έρευνα του 
υλικού της ανωδομής του κεντρικού κτιρίου. Επίσης, τον Θ. Μουτόπουλο για την ηλε
κτρονική απόδοση των σχεδίων της πρότασης αποκατάστασης των οροφών καθώς και 
όλο το προσωπικό του τεχνικού γραφείου των Προπυλαίων, του οποίου η συμβολή 
στην επεξεργασία των σχεδίων υπήρξε σημαντική.
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Κ. Καρανάσος
Αποκατάσταση λίθων της ανωδομής στον νότιο τοίχο 

της δυτικής αίθουσας των Προπυλαίων

Η παρούσα εισήγηση αφορά στον εντοπισμό των αρχικών θέσεων λιθοπλίνθων 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 σωζόμενου 
αυθεντικού υλικού του μνημείου με απώτερο στόχο την αύξηση της αναγνωσιμότητάς του.

Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η αρχική διάταξη των οχτώ λίθων (τέσσερις λιθό- 
πλινθοι του δέκατου ένατου δόμου, τρείς του εικοστού και ένα υπερκείμενο κομμάτι γεί
σου), οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί από τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή1 στον νότιο τοίχο, 
όχι στις αρχικές αλλά αε ομόλογες θέσεις, κατά την επέμβαση του 1835-36, καθώς επί
σης και άλλων εννέα λιθοπλίνθων της στρώσης των θράνων και των δόμων δεκαεννιά 
και είκοσι, οι οποίες βρέθηκαν κατακείμενες στην περιοχή των Προπυλαίων (εικ. 1).

Επιπλέον μελετήθηκε η θέση του θράνου, που απομακρύνθηκε από τα Προπύλαια 
μεταξύ των ετών 1800 και 1803 από τον λόρδο Έλγιν μαζί με άλλα αρχιτεκτονικά μέλη 
των μνημείων της Ακρόπολης. Γ ία τον προσδιορισμό της θέσης του λίθου αυτού μελε
τήθηκε σχέδιο αποτύπωσής του, του αρχιτέκτονα Τάσου Τανούλα, η οποία πραγματο
ποιήθηκε τον Ιούλιο του 2000 στο Βρετανικό Μουσείο.

Σύντομα ιστορικά στοιχεία
Ο δομικός ιστός του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων κατά τον Μεσαίωνα διατα- 

ράχθηκε ελάχιστα. Μεγάλο μέρος της ανωδομής της δυτικής αίθουσας καταστρέφεται το 
1640, όταν ένας κεραυνός προκαλεί την έκρηξη της πυρίτιδας που οι Τούρκοι είχαν 
αποθηκεύσει σε αυτό το τμήμα του μνημείου, κάτω από τη φατνωματική οροφή. Στις 
πρώτες απεικονίσεις περιηγητών του εσωτερικού του κεντρικού κτιρίου των Προπυ
λαίων, των αρχών του δέκατου ένατου αιώνα1 2, φαίνεται ο νότιος τοίχος της δυτικής 
αίθουσας έως και τη στρώση των θράνων (δέκατος όγδοος δόμος). Σε αυτόν τον δόμο 
απεικονίζονται στις θέσεις τους οι πρώτοι τέσσερις από ανατολικά θράνοι (εικ. 3).

Η ανατοποθέτηση των επτά λιθοπλίνθων στους δόμους δεκαεννιά και είκοσι καθώς 
και του ενός κομματιού του υπερκείμενου γείσου στον νότιο τοίχο γίνεται στο πλαίσιο 
των πρώτων αναστηλωτικών εργασιών στα μνημεία της Ακρόπολης, παράλληλα με την 
απομάκρυνση από αυτά των προσθηκών των μεσαιωνικών χρόνων, από τους αρχαιολό
γους Κυριάκο Πιττάκη και Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή (1835-36). Κατά την αναστηλω-

1. Τανούλα, Ιωαννίδου, Μωραΐτου 1994, 40.
2. Τανούλας 1997, εικ.29, εικ. 43.
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τική επέμβαση του Νικόλαου Μπαλάνου στα Προπύλαια (1909-1917), η περιοχή αυτή 
του νότιου τοίχου δεν υφίσταται αλλαγές. Έτσι ο τοίχος της δυτικής αίθουσας παραμέ
νει με τη μορφή αυτή έως τα χρόνια των νεώτερων επεμβάσεων υπό την Επιτροπή 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως.

Κατά την επέμβαση του Ραγκαβή τα οχτώ κομμάτια είχαν ανατοποθετηθεί ως εξής: το 
κομμάτι γείσου καταλάμβανε τη θέση του τρίτου από ανατολικά λίθου (Κ.Ν.Γ.7), στην υπο
κείμενη, εικοστή, στρώση είχαν τοποθετηθεί τρείς λίθοι, στις θέσεις της δεύτερης, τρίτης, και 
τέταρτης από ανατολικά λιθοπλίνθου, (Κ.Ν.20.9, Κ.Ν.20.8, Κ.Ν.20.7). Τέλος, στη δέκατη 
ένατη στρώση οι τέσσερις λιθόπλινθοι που είχαν τοποθετηθεί καταλάμβαναν τις θέσεις πρώ
της, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης από ανατολικά (Κ.Ν.19.9, Κ.Ν.19.8, Κ.Ν.19.7, 
Κ.Ν.19.6). Η τελευταία στη σείρα (Κ.Ν.19.6) ήταν τοποθετημένη ανάποδα.

Τα κομμάτια αυτά αποξηλώνονται τον Νοέμβριο του 19973, στο πλαίσιο των εργα
σιών για τη δομική αποκατάσταση του νότιου τοίχου της ανατολικής στοάς. Η καταβί- 
βασή τους στο έδαφος έδωσε τη δυνατότητα να μελετηθούν και να διερευνηθούν με 
σχολαστικότητα τα χαρακτηριστικά τους. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία να συγκριθούν 
τα χαρακτηριστικά αυτά με εκείνα άλλων έξι λίθων, οι οποίοι προέρχονται από τις συλ
λογές των διασπάρτων και συγκεντρώνουν τα στοιχεία λίθων που ανήκουν στους 
δόμους δεκαεννιά και είκοσι. Στο έργο αυτό σημαντική ήταν η συμβολή της σχεδιά- 
στριας του τεχνικού γραφείου των Προπυλαίων Γιώτας Μουτοπούλου.

Ανάλυση του υπάρχοντος υλικού
Συνολικά χρειάσθηκε να μελετηθούν δεκαεπτά λιθόπλινθοι και το κομμάτι του υπερ

κείμενου γείσου. Η θέση του σωζόμενου λίθου του γείσου είναι στο ανατολικότατο 
άκρο του τοίχου. Αυτό δικαιολογείται αφενός από τη γεωμετρία και τις διαστάσεις του 
λίθου (το μήκος του είναι μικρότερο σε σχέση με τα μήκη των παρακείμενών του λίθων, 
ενώ απουσιάζουν οι λοξές αποτμήσεις στις παρυφές των δοκοθηκών), αφετέρου από 
την ύπαρξη του ελαφρού εξάρματος (35.5 X 75 εκ.) στην ανατολική παρειά του, όπου 
εδράζονταν οι λίθοι του δυτικού αετώματος της ανατολικής στοάς. Ένα επιπλέον στοι
χείο που επιβεβαιώνει τη θέση του λίθου είναι η μασχαλιαία εγκοπή στην ανατολική επι
φάνεια ώσης, στη σύνδεσή του με τα επίτοιχα επιστύλια της νότιας όψης της ανατολικής 
στοάς. Τέλος, οι τόρμοι των συνδέσμων του με τους παρακείμενους λίθους βρίσκονται 
στη δυτική του επιφάνεια ώσης.

Οι λιθόπλινθοι που ανήκουν στους δόμους είκοσι και δεκαεννιά μαζί με αυτούς που 
αποξηλώθηκαν είναι συνολικά δεκατρείς και παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηρι
στικά. Είναι στενότερες και χαμηλότερες σε σχέση με τους λίθους των υποκείμενων 
δόμων. Το πλάτος της έδρασης και το ύψος κάθε λίθου είναι περίπου 69 και 41 εκατο-^ 
στά αντίστοιχα. Η εσωτερική επιφάνεια παρουσιάζει κατεργασία με το βελόνι, και αυτό 
εξηγείται επειδή αυτή η επιφάνεια δεν έμενε ορατή, αλλά κρυβόταν πίσω από τα επίτοιχα 
ιωνικά επιστύλια της δυτικής αίθουσας.
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Οι λίθοι tou εικοστού δόμου, από το δυτικότατο άκρο του τοίχου έως το ανατολικό- 
τατο, είναι συνολικά δέκα, ενώ του δέκατου ένατου δόμου εννιά. Στην έρευνα για τον 
εντοπισμό των αρχικών τους θέσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι θέσεις και το βάθος των τόρ
μων των οριζόντιων και κατακόρυφων συνδέσεων μεταξύ των λίθων καθώς και οι θέσεις 
των μοχλοβοθρίων και των εγκοπών των παραγόμφων της τοποθέτησης των υπερκείμε
νων λίθων. Από τη θέση των τόρμων των κατακόρυφων συνδέσεων (γόμφων) διερευνή- 
θηκε η φορά με την οποία τοποθετήθηκαν στον τοίχο. Δύο επιπλέον χαρακτηριστικά, που 
συναντώνται μόνο στις λιθοπλίνθους του εικοστού δόμου, είναι οι τόρμοι των οριζόντιων 
συνδέσεών τους με τα επίτοιχα επιστύλια, και η περιτένεια στην ανώτερη παρειά της εξωτε
ρικής τους επιφάνειας (65 εκ.) Γία την ορθή διάταξη των λίθων του δόμου αυτού διερευ- 
νήθηκε και ο τρόπος σύνδεσής τους με τα επίτοιχα ιωνικά επιστύλια καθώς και με τους 
υπερκείμενους λίθους του γείσου. Το εξωτερικό πρόσωπο των λίθων παρουσιάζει κλίση, 
έτσι ώστε οι δύο δίεδρες γωνίες, που σχηματίζονται από τη συνάντηση του επιπέδου του 
προσώπου της λιθοπλίνθου με τα άνω και κάτω οριζόντια επίπεδα, να είναι η μεν άνω 
γωνία αμβλεία, η δε κάτω οξεία. Η μέγιστη απόκλιση από την κατακόρυφο των επιφα
νειών είναι της τάξης των τεσσάρων χιλιοστών (εικ. 2).

Σε λίθο της εικοστής στρώσης (Κ.Ν.20.8) παρατηρήθηκε αρχαία απολάξευση της 
αρχικής αναθύρωσης της δυτικής επιφάνειας ώσης και διατήρηση της αρχικής αναθύ- 
ρωσης μόνο σε εκείνο το τμήμα, όπου η παρακείμενη λιθόπλινθος (ΑΑΔ 5159), είτε κατά 
την τοποθέτησή της στον τοίχο είτε λίγο πρίν, είχε υποστεί βλάβη. Αυτό το επιπρόσθετο 
στοιχείο χρησιμοποιήθηκε στη γενικότερη διερεύνηση και συνδυάστηκε με τα υπόλοιπα 
για την εξακρίβωση της αρχικής διάταξης των λίθων.

Σημαντικά στοιχεία για την έρευνα αυτή προκύπτουν επίσης από τη μελέτη των αρχι
τεκτονικών μελών στους αντίστοιχους δόμους του βόρειου τοίχου της δυτικής αίθου
σας. Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι οι λίθοι αυτοί δεν είναι in situ, ύστερα από επεμβάσεις 
στην περιοχή αυτή από τον Μπαλάνο. Οι αποξηλώσεις, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
στον βόρειο τοίχο, θα βοηθήσουν περαιτέρω στη μελέτη επανένταξης των σωζομένων 
λιθοπλίνθων στους τοίχους της αίθουσας4.

Στον δέκατο όγδοο δόμο οι υπάρχοντες τέσσερις θράνοι του νότιου τοίχου έχουν 
τοποθετηθεί από ανατολικά προς δυτικά. Οι υπόλοιποι θράνοι τοποθετούνταν από 
δυτικά προς ανατολικά, όπως φαίνεται από τις θέσεις των γόμφων στην ανατολική επι
φάνεια ώσης στους υπό εξέταση λίθους. Εκτός των άλλων, στην άνω επιφάνειά τους 
διαπιστώθηκε, ότι από τους δύο τόρμους για τη σύνδεσή τους με τους λίθους του δέκα
του ένατου δόμου τελικά μόνον οι νοτιότεροι χρησιμοποιήθηκαν, ενώ και στην υποκεί
μενη στρώση παρατηρήθηκε η λάξευση τόρμων γόμφων, που τελικά δεν χρησιμοποιή
θηκαν. Ο θράνος που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο εμφανίζει στην άνω επιφάνειά

4. Στον τοίχο αυτόν σώζονται όλοι οι λίθοι του δέκατου όγδοου δόμου (θράνοι), οι πέντε πρώτες από 
ανατολικά λιθόπλινοι του δέκατου ένατου και οι πέντε από ανατολικά του εικοστού. Η λιθόπλινθος, 
που είναι ακουμπισμένη δυτικότερα από τους λίθους της δέκατης ένατης στρώσης, ανήκει στον υπερ
κείμενο δόμο και τοποθετείται στο δυτικότατο άκρο του.
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του τα δύο λαξεύματα για την υποδοχή καρκίνου, ενώ στην έδρασή του απουσιάζουν 
τόρμοι γόμφων. Πρόκειται για λίθο, ο οποίος τοποθετείτο τελευταίος (καταφραγή) και 
κατά συνέπεια καταλαμβάνει στον δόμο την πέμπτη από ανατολικά θέση

Στον δέκατο ένατο δόμο η τοποθέτηση όλων των λίθων γίνεται με κατεύθυνση από 
δυτικά προς ανατολικά. Όλοι τους παρουσιάζουν τόρμο γόμφου στην ανατολική επι
φάνεια ώσης και λάξευμα για παράγομφο στη δυτική. Τελευταία τοποθετείται η ανατο- 
λικότατη λιθόπλινθος του τοίχου (καταφραγή), η οποία είναι μασχαλιαία, γιατί τμήμα της 
ανατολικής της επιφάνειας ώσης εισέρχεται μεταξύ των λίθων του επίτοιχου επιστυλίου 
του νότιου τοίχου της ανατολικής στοάς.

Στον εικοστό δόμο οι τέσσερις από τις επτά λιθοπλίνθους, που εξετάσθηκαν, εμφανί
ζουν τον τόρμο του γόμφου τους στην ανατολική επιφάνεια ώσης. Αυτό σημαίνει ότι 
τοποθετούνται στον τοίχο από δυτικά προς ανατολικά. Δύο λίθοι παρουσιάζουν τους 
γόμφους στην αντίθετη πλευρά. Η λιθόπλινθος με κωδικό Κ.Ν.20.7 δεν εμφανίζει 
τόρμο για γόμφο στην έδρασή της και παρουσιάζει στις δύο επιφάνειες ώσης λαξεύματα 
για την καταβίβαση στην τελική της θέση. Αυτή τοποθετείτο τελευταία (καταφραγή) και 
στη δεύτερη από ανατολικά θέση, αφού στην άνω επιφάνειά της, ο τόρμος για τη γόμ
φωση του υπερκείμενου ανατολικότατου λίθου του γείσου βρίσκεται σε κατάλληλη 
θέση. Στην αντίστοιχη θέση του βόρειου τοίχου ήταν τοποθετημένος λίθος με ανάλογα 
χαρακτηριστικά. Η ανατολικότατη λιθόπλινθος της στρώσης αυτής είναι, όπως και η 
υποκείμενό της, μασχαλιαία και γομφωνόταν στη δυτική επιφάνεια ώσης (εικ. 4)5.

Πρόταση Αναστήλωσης
Μετά την παρουσίαση του υπάρχοντος υλικού προτείνονται τα ακόλουθα (εικ. 5):
Ανατοποθετούνται στις θέσεις τους οι τρείς υπάρχοντες θράνοι. Στην έκτη (ΑΑΔ 

5004), έβδομη (ΑΑΔ 5005), και όγδοη (ΑΑΔ 5221) θέση από ανατολικά, ενώ στη θέση 
του πέμπτου θράνου, που μένει κενή, προτείνεται η τοποθέτηση αντιγράφου από 
τεχνητό λίθο της λιθοπλίνθου που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, έως ότου αυτή, 
όπως ελπίζεται, επιστραφεί

Στην υπερκείμενη δέκατη ένατη στρώση προτείνεται η επαναφορά στην αρχική τους 
θέση των πέντε λιθοπλίνθων από τις έξι που εξετάσθηκαν, ενώ θα απαιτηθεί να κατα- 
σκευασθεί με νέο μάρμαρο ο απών ανατολικότατος λίθος. Πιο συγκεκριμένα, στη δεύ
τερη από ανατολικά θέση τοποθετείται ο λίθος με κωδικό Κ.Ν.19.6, που στην παλαιό- 
τερη επέμβαση ήταν τοποθετημένος τέταρτος. Στην τρίτη από ανατολικά θέση ο λίθος με 
κωδικό Κ.Ν.19.7, τοποθετημένος τρίτος παλαιότερα, στην τέταρτη θέση εκείνος με 
κωδικό Κ.Ν.19.9, που παλαιότερα κατείχε την πρώτη θέση, και στην πέμπτη ο Κ.Ν.19.8 
που παλαιότερα είχε τοποθετηθεί δεύτερος από ανατολικά. Τέλος, στην έκτη θέση επα- 
ναεντάσσεται ο λίθος με ΑΑΔ 1795, ο οποίος βρισκόταν στο έδαφος.
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5. Οι παρατηρήσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν μετά τις αποξηλώσεις των αντίστοιχων λίθων του βόρειου 
τοίχου της δυτικής αίθουσας, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2002. Ο ανατολικότατος 
λίθος της εικοστής στρώσης τελικά τοποθετείτο χωρίς γόμφο.



Στον εικοστό δόμο ανατοποθετούνται στις αρχικές τους θέσεις οι πέντε από τους 
επτά λίθους. Όπως και στην υποκείμενη στρώση αντικαθίσταται με νέο μάρμαρο η ανα- 
τολικότατη λιθόπλινθος, απαραίτητη μαζί με την αντίστοιχη υποκείμενη της για την 
έδραση του λίθου του γείσου, το οποίο, όπως ήδη αναφέρθηκε, τοποθετείται πρώτο από 
ανατολικά. Πιο συγκεκριμένα τοποθετείται στη δεύτερη θέση η λιθόπλινθος με κωδικό 
Κ.Ν.20.7, (τοποθετημένη τρίτη από ανατολικά στην επέμβαση του Ραγκαβή), στην τρίτη 
θέση εκείνη με κωδικό Κ.Ν.20.9 (τοποθετημένη δεύτερη στην παλαιότερη επέμβαση), 
τέταρτη τοποθετείται εκείνη με κωδικό Κ.Ν.20.8, που παλαιότερα καταλάμβανε την 
τρίτη από ανατολικά θέση, ενώ στην πέμπτη και έκτη θέση επαναεντάσσονται αντίστοιχα 
οι λίθοι ΑΑΔ 5159 και 5167, που βρίσκονταν στο έδαφος. Η κατασκευή συμπληρωμά
των από νέο μάρμαρο στους λίθους που ανατοποθετούνται, εκεί όπου υπάρχει απώλεια 
αρχαίου υλικού, για αισθητικούς λόγους ή για λόγους στατικής επάρκειας δεν προβλέ- 

πεται.
Σε ό, τι αφορά τους δύο λίθους του εικοστού δόμου ΑΑΔ 5219 και 5205 καθώς και 

τον ένα του δέκατου ένατου με κωδικό ΑΑΔ 5223, για τους οποίους δεν προτείνεται η 
ανατοποθέτηση, πιστεύεται ότι η τελική απόφαση για την τύχη τους θα προκύψει, όταν 
θα έχει ολοκληρωθεί η έρευνα σχετικά με τη φορά τοποθέτησης των λίθων των αντίστοι
χων δόμων του βόρειου τοίχου της δυτικής αίθουσας, γιατί ενδέχεται να προέρχονται 
από αυτήν την περιοχή του μνημείου.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, πρόσφατα ξεκίνησαν οι αποξηλώσεις αρχιτεκτονικών 
μελών στην περιοχή του βόρειου τοίχου της δυτικής αίθουσας, ατο πλαίσιο της αποκα
τάστασης τμήματος της ανωδομής του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων. Αυτές θα 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην ολοκλήρωση της πιο πάνω έρευνας

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προϊστάμενο του έργου αναστήλω- 
σης των Προπυλαίων αρχιτέκτονα Τ. Τανούλα, τον σχεδιαστή I. Τριχάκη, τους μαρμα
ροτεχνίτες και το βοηθητικό προσωπικό του συνεργείου που με βοήθησαν στην περά- 
τωση της πιο πάνω έρευνας.
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ΕΙΚ. 1 Άποψη του νότιου τοίχου του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων από τα νοτιοδυτικά
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ι·:ικ. 2 Αποτύπωση και φωτογραφία άνω επιφάνειας λιθοπλίνθου του εικοστού δόρου 
(αποτυπωση-σχεδίαση Κ. Καρανάσος)
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EIK. 3 Άνω: άποψη του εσωτερικού της ανατολικής στοάς του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων 
από Βορρά (R. Smirke, 1803)
Κάτω: το εσωτερικό της δυτικής αίθουσας των Προπυλαίων, άποψη από Βορρά (W. Gell 1801 -4)



ΕΙΚ. 4 Όψη του νότιου τοίχου από τον Νότο και κάτοψη του τοίχου μέχρι τον εικοστό δόμο 
(αποτύπωση-σχεδίαση Κ. Καρανάσος)
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EIK. 5 Ο νότιος τοίχος του κεντρικού κτιρίου πριν και μετά την πρόταση αναστύλωσης 

(σχεδιαστικό υπόβαθρο Τ. Τανούλας)
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Τ. Τανούλας

Πρόσφατες ταυτίσεις αρχιτεκτονικών μελών των Προπυλαίων

Στην ανακοίνωση που ακολουθεί παρουσιάζονται εν συντομία νέα στοιχεία για το 
κάλυμμα της κόγχης μεταξύ κεντρικού κτιρίου και νότιας πτέρυγας καθώς και τα αποτε
λέσματα της έρευνας των θραυσμάτων των ιωνικών κιονοκράνων των Προπυλαίων.

Το κάλυμμα της κόγχης μεταξύ κεντρικού κτιρίου και νότιας πτέρυγας
των Προπυλαίων: νέα στοιχεία
Στην 4η Διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως του 

1994 και στη Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, τόμος 1, που τυπώθηκε με 
την ευκαιρία της Συνάντησης εκείνης, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η αποκατάσταση 
του τρόπου κάλυψης των κογχών μεταξύ του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων και 
των πλαγίων πτερύγων (εικ. I)1. Η αποκατάσταση των καλυμμάτων βασίστηκε σε δύο 
θραύσματα του καλύμματος της νότιας κόγχης και σε δύο θραύσματα του καλύμματος 
της βόρειας κόγχης, που είχα τότε αναγνωρίσει. Τα θραύσματα του καλύμματος της 
νότιας κόγχης είναι: α. το in situ θραύσμα της βορειοανατολικής γωνίας1 2 3, β. ένα θραύσμα 
από το μέσον περίπου του καλύμματος, η ακριβής θέση του οποίου ορίζεται από την 
κλίση απορροής στη νότια πλευρά του συμφυούς καλυπτήρα. Τα θραύσματα αυτά είναι 
μεγαλύτερα από τα δύο σωζόμενα θραύσματα του καλύμματος της βόρειας κόγχης και ο 
συνδυασμός τους έδινε πολύ περισσότερα στοιχεία για τη μορφή του καλύμματος’.

Η κάτω επιφάνεια του καλύμματος είναι επίπεδη, ενώ η επάνω διαμορφώνεται ως 
γιγαντιαία κεραμίδα με ένα συμφυή καλυπτήρα, με κατεύθυνση ανατολικά-δυτικά. Η 
αναπαράσταση της μορφής της νότιας πλευράς του καλύμματος σχεδιάστηκε ούτως, 
ώστε να μπορεί να υποδέχεται την κεράμωση της κεκλιμένης στέγης της νότιας πτέρυγας. 
Οι λεπτομέρειες της αναπαράστασης της νότιας πλευράς σχεδιάστηκαν κατ’ αναλογίαν 
ενός χαρακτηριστικού ηγεμόνα, που προέρχεται από την εσωτερική γωνία επάνω από τα 
γείσα της δυτικής πρόσοψης της νότιας πτέρυγας και της νότιας πλευράς του θριγκού, 
επάνω από το διάστημα μεταξύ του δυτικού κίονα και του δυτικού πεσσού της κιονο- 
στοιχίας της νότιας πτέρυγας (εικ. 2). Οι διαστάσεις κάθε ενός από τα καλύμματα των 
κογχών των Προπυλαίων είναι: πλάτος 2.07 μ., μήκος 4.5 μ. και ύψος 30.2 εκ.

1. Τανούλας-Ιωαννίδου-Μωραΐτου 1994, 117-121, αχ. 75-77, εικ. 52-54.
2. Bohn 1882, πιν. XIV, 12.
3. Το μεγαλύτερο θραύσμα του καλύμματος της βόρειας κόγχης είναι αντίστοιχο με το in situ θραύ
σμα της νότιας κόγχης, δηλαδή ανήκει στη νοτιοανατολική γωνία του καλύμματος, βλ. Τανούλας 
1994, εικ. 54.
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Το μαρμάρινο κάλυμμα κάθε κόγχης εδραζόταν στο προέχον τμήμα του γείσου της 
αντίστοιχης πτέρυγας (το οποίο συνεχιζόταν και στη δυτική επιφάνεια του ανατολικού 
τοίχου της κόγχης) καθώς και σε ένα μεταλλικό στήριγμα τοποθετημένο σε ειδικό τόρμο 
στο πλάϊτου αντίστοιχου κίονα της δυτικής πρόσοψης του κεντρικού κτιρίου. Αυτό απο- 
δεικνύεται από τον τόρμο, που διασώζεται στον ανώτατο σφόνδυλο της βόρειας πλευράς 
του βόρειου κίονα της δυτικής κιονοστοιχίας του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων.

Από το 1994, οπότε έγινε η πρώτη αυτή αναπαράσταση, ώς σήμερα έχουν αναγνωρι- 
σθεί τρία ακόμη μεγάλα θραύσματα του καλύμματος της νότιας κόγχης, τα οποία διορ
θώνουν κάποιες λεπτομέρειες της αποκατάστασης του 1994 (εικ. 3,4).

Η συναρμογή δύο θραυσμάτων της νοτιοανατολικής γωνίας του καλύμματος της 
νότιας κόγχης επέτρεψε την αναγνώρισή τους. Το κομμάτι που αποκαταστάθηκε με τη 
συναρμογή αυτή είχε σχεδιασθεί από τον Bohn, ο οποίος το είχε δεί πρίν αυτό σπάσει σε 
δύο κομμάτια4 5. Το είχε σχεδιάσει και δημοσιεύσει στο βιβλίο του ως ένα θραύσμα, αλλά 
δεν είχε αναγνωρίσει την προέλευσή του, όπως προκύπτει τόσο από το σχετικό με τα 
καλύμματα των κογχών κείμενο, όσο και από τα σχέδια’. Ο Bohn είχε αναγνωρίσει το 
ίχνος του καλύμματος της βόρειας κόγχης, που διατηρούνταν επάνω στη βορειοδυτική 
παραστάδα του κεντρικού κτιρίου και σήμερα έχει χαθεί. Είχε παρατηρήσει επίσης και 
τον τόρμο στον βόρειο κίονα της δυτικής κιονοστοιχίας του κεντρικού κτιρίου6. Εν τού- 
τοις, παρασυρόμενος από τη λανθασμένη άποψή του, ότι οι πλάγιες πτέρυγες των I Ιρο- 
πυλαίων είχαν αέτωμα επάνω από τις κιονοστοιχίες, ο Bohn απέρριψε την δυνατότητα 
ότι το κάλυμμα θα μπορούσε να επεκτείνεται προς τα δυτικά τόσο πολύ, ώστε να καλύ
πτει ολόκληρη την περιοχή μεταξύ πτέρυγας και κεντρικού κτιρίου7. Στις πρόσφατες 
ταυτίσεις συγκαταλέγεται και ένα θραύσμα, που συναρμόζεται με το θραύσμα που προ
έρχεται από το μέσον του καλύμματος της νότιας κόγχης. Το θραύσμα αυτό διατηρεί το 
βόρειο άκρο του και συμβάλλει έτσι στο ακριβή ορισμό της θέσης του βόρειου άκρου 
του καλύμματος καθώς και της διαμόρφωσής του.

Επισημαίνονται οι εξής διαφορές στην αποκατάσταση του καλύμματος του 1994 και 
της σημερινής αποκατάστασης: στην παλιά αποκατάσταση η οριζόντια ταινία στη βόρεια 
παρυφή του καλύμματος είχε μεγαλύτερο πλάτος. Το πλάτος είχε προκύψει από την 
προέκταση της γραμμής, που υπαγόρευε το in situ θραύσμα της βορειοανατολικής 
γωνίας. Η διαμόρφωση, που προκύπτει από την ταύτιση του νέου θραύσματος, δείχνει 
ότι η οριζόντια ταινία περιέτρεχε τη γωνία της παραστάδας του κεντρικού κτιρίου και 
διατηρούσε το ίδιο πλάτος σε όλο της το μήκος. Κατά μήκος της νότιας πλευράς το 
κάλυμμα διαμορφωνόταν έτσι, ώστε να υποδέχεται τους στρωτήρες της κεκλιμένης στέ
γης της νότιας πτέρυγας. Είχε, όμως, και συμφυείς καλυπτήρες επάνω στους οποίους 
κατέληγαν οι καλυπτήρες της νότιας πτέρυγας.

4. Bohn 1882, πιν. XIV, 3.
5. Ό.π., 25, mv. IX, X.
6. Ό.π., 25, πιν. XIV, 11.
7. Ό.π., 25, πιν. X.
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Δυστυχώς δέν έχουν ακόμη αναγνωριστεί θραύσματα από το δυτικό άκρο του 
καλύμματος. Για τον λόγο αυτό η διαμόρφωση του δυτικού άκρου που έχω σχεδιάσει 
είναι όσο απλούστερη γίνεται, προεκτείνοντας έως το δυτικό άκρο τα χαρακτηριστικά, 
που έχουν διαπιστωθεί για το ανατολικό ήμισυ του καλύμματος.

Στο Ερέχθειο, στην πρόσταση των Καρυατιδών, όπου έχουμε άλλη μία υβριδική 
μορφή στέγασης8, δεν διαμορφώνονται στρωτήρες και καλυπτήρες κέραμοι, διότι δέν 
υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο, αφού στις προσόψεις η στέγη εκφράζεται ως οριζόντια 
σίμα. Η περίπτωση της διαμόρφωσης της στέγης της πρόστασης των Καρυατιδών οδη
γεί στη σκέψη, ότι και στα Προπύλαια η διαμόρφωση της άνω επιφάνειας του καλύμμα
τος κάθε κόγχης ως δύο τεράστιων στρωτήρων με έναν καλυπτήρα, που τρέχει από το 
ανατολικό άκρο ώς το δυτικό, θα είχε ίσως γίνει για να μπορεί το δυτικό άκρο του 
καλύμματος να διαμορφωθεί σύμφωνα με τη μορφή των ηγεμόνων της παρακείμενης 
πτέρυγας. Τότε, λοιπόν, τα άκρα των καλυμμάτων θα έπρεπε να έχουν τη μορφή κανο
νικών ηγεμόνων κεράμων. Μια τέτοια διαμόρφωση αναπαρίσταται στα σχέδια, που 
έχουν γίνει από τον αμερικανό σχεδιαστή D. Johnson, σύμφωνα με τις δικές μου υπο
δείξεις και τα οποία παραθέτω (εικ. 5). Η μόνη ένσταση σε μια τέτοια αναπαράσταση των 
καλυμμάτων των πτερύγων θα ήταν ότι η απομείωση της μάζας του μαρμάρου στο 
δυτικό άκρο και η τόσο λεπτή κατεργασία θα ήταν επικίνδυνη για μια μαρμάρινη πλάκα 
τόσο μεγάλων διαστάσεων με το μικρό, συγκριτικά, πάχος των 30 εκατοστών. Εν τού- 
τοις, η αυτοπεποίθηση των αρχαίων στην κατεργασία του μαρμάρου είναι γνωστή και 
δέν είναι πολύ πιθανόν και στην περίπτωση αυτή να επέλεξαν τη δυσκολότερη, από 
τεχνικής πλευράς, λύση.

Η έρευνα των θραυσμάτων των ιωνικών κιονόκρανων των Προπυλαίων
Το 1996 έγινε έρευνα σε 59 συνολικά θραύσματα ιωνικών κιονοκράνων των Προ

πυλαίων. Τα θραύσματα είχαν συγκεντρωθεί στην Πινακοθήκη και μεταξύ αυτών ήταν 
και αρκετά θραύσματα, τα οποία είχαν συναρμοστεί παλιότερα από τον αρχιτέκτονα Μ. 
Κορρέ. Η έρευνα έγινε από τον μαρμαροτεχνίτη Γ. Βίδο με τη συνεργασία της σχεδιά- 
στριας Γ. Μουτοπούλου, και αναγνωρίστηκαν πέντε ομάδες συνανηκόντων θραυσμά
των. Αργότερα έγιναν αναγνωρίσεις και άλλων θραυσμάτων, με αποτέλεσμα να έχουν 
συγκεντρωθεί στην Πινακοθήκη συνολικά 78 θραύσματα ιωνικών κιονοκράνων των 
Προπυλαίων, από τα οποία 60 έφεραν Αριθμό Ευρετηρίου Μουσείου Ακροπόλεως και 
18 Αριθμό Αρχείου Διασπάρτων.

Το 1997 κατασκευάστηκε εκμαγείο του κιονοκράνου της αναστύλωσης Μπαλάνου 
και συμπληρώθηκε η αποτύπωσή του με σχέδια και φωτογραφίες. Η μελέτη έδειξε 
λεπτομερώς τον τρόπο χειρισμού του αρχαίου υλικού από τον Μπαλάνο: αφαίρεση 
μάζας για τη διαμόρφωση επίπεδων επιφανειών για εύκολη συναρμογή, χρήση πολλών

8. Η κάλυψη της πρόστασης των Καρυατιδών γίνεται με μεγάλες φατνωματικές πλάκες, οι οποίες στην 
επάνω επιφάνειά τους διαμορφώνουν δώμα με μικρές κλίσεις για την απορροή του νερού της βροχής, 
βλ. Stevens 1927,114-116, πιν. 26-27,
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σιδερένιων συνδέσμων με μολύβδινη επικάλυψη, με αποτέλεσμα τη διάρρηξη του μαρ
μάρου λόγω της οξείδωσης του σιδήρου. Επάνω στο μολύβι ενός συνδέσμου μορφής 
διπλού ταυ (Τ) υπάρχει χαραγμένη η χρονολογία 1911 (εικ. 6).

Η αποσυναρμολόγηση του ιωνικού κιονοκράνου της αναστύλωσης Μπαλάνου και 
η συντήρηση των τεσσάρων αυθεντικών κομματιών, που το απάρτιζαν, μου έδωσε τη 
δυνατότητα περαιτέρω μελέτης με στόχο την αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας των 
ιωνικών κιονοκράνων του Μνησικλή. Η μελέτη βασίστηκε κυρίως στο θραύσμα της 
νοτιοδυτικής γωνίας του αναστηλωμένου κιονοκράνου, το οποίο διατηρεί τις αρχαίες 
σημείες και τον τόρμο του εμπολίου στη βάση του εχίνου. Η αποκατάσταση της μορφής 
της έλικας βασίστηκε: α. στην έλικα του θραύσματος της νοτιοδυτικής γωνίας του ανα
στηλωμένου κιονοκράνου, διότι με βάση αυτό σχεδιάστηκε η κάτοψη, γεγονός που επέ
τρεψε την ορθή τοποθέτηση της έλικας στο σύνολο του κιονοκράνου, β. στην έλικα του 
θραύσματος της βορειοανατολικής γωνίας του αναστηλωμένου κιονοκράνου, το οποίο 
διατηρεί την έλικα σχεδόν πλήρη (εικ. 7).

Τα σχέδια αποκατάστασης του κιονοκράνου βοήθησαν στη νέα έρευνα με στόχο την 
αναγνώριση νέων συναρμογών. Γία τον σκοπό αυτό όλα τα θραύσματα ιωνικών κιονο- 
κράνων των Προπυλαίων μεταφέρθηκαν στο δάπεδο εργασίας επάνω από την Ιουστι
νιάνεια δεξαμενή. Η εργασία έγινε από τον προικισμένο μαρμαροτεχνίτη Γ. Βίδο με τη 
συνεργασία των συναδέλφων του Γ. Καγιώργη και Ν. Αλέρτα. Η έρευνα κατέληξε για 
πρώτη φορά οριστικά σε έξι ενότητες συνανηκόντων θραυσμάτων, που αντιστοιχούν 
στα έξι ιωνικά κιονόκρανα των Προπυλαίων. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει υποομάδες 
θραυσμάτων, που συναρμόζονται μεταξύ τους, αλλά και μεμονωμένα θραύσματα που 
δεν συναρμόζονται με άλλα. Εν τούτοις, τα θραύσματα αυτά αποδίδονται σε μια συγκε
κριμένη ενότητα, διότι η προσεκτική παρατήρηση ποιοτήτων του μαρμάρου, των ιχνών 
καταστροφής και φθορών, καθώς και λεπτών διαφορών του σχεδιασμού και της τεχνι
κής λάξευσης, αποδεικνύουν χωρίς αμφιβολία ότι προέρχονται από το ίδιο ιωνικό κιο
νόκρανο (εικ. 8). Η τεκμηρίωση της εργασίας αυτής έγινε με πλήρη σειρά σχεδίων για 
κάθε ομάδα. Τα θραύσματα σχεδιάζονται στην πραγματική θέση, που κατελάμβαναν 
αρχικά μέσα στο σχήμα του αποκατεστημένου κιονοκράνου. Τα σχέδια έγιναν από μένα 
και τον συνεργάτη μου αρχιτέκτονα Κ. Καρανάσο. Επάνω σε φωτοτυπίες των σχεδίων 
αποτύπωσης έχουν αναγραφεί οι κωδικοί αριθμοί των θραυσμάτων (εικ. 9).

Τα σχέδια αποκατάστασης της μορφής του κιονοκράνου είναι απαραίτητοι οδηγοί 
για την κατασκευή των δύο νέων κιονοκράνων, που θα χρησιμοποιηθούν στην προσεχή 
αναστύλωση. Το νέο μάρμαρο έφθασε στο εργοτάξιο των Προπυλαίων ξεχοντρισμένο 
από ηλεκτρικό κόφτη, ούτως ώστε οι τελικές επιφάνειες των κιονοκράνων να περιβάλ
λονται από έναν προστατευτικό μανδύα πάχους 3 εκ. Έκτοτε η λάξευση των κιονοκρά- 
νων συνεχίζεται με παραδοσιακές μεθόδους.

Γ ία τη χάραξη των ελίκων στο μάρμαρο, το σχέδιο αποκατάστασης της έλικας περά
στηκε στον υπολογιστή και μελετήθηκε η κατασκευή στένσιλ για την ακριβή χάραξη 
πανομοιοτύπων ελίκων στις προσόψεις των κιονοκράνων. Η κατασκευή και η μορφή 
των νέων κιονοκράνων, που θα χρησιμοποιηθούν στη μελλοντική αναστύλωση, ελέγχε
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ται σε κάθε βήμα, ούτως ώστε τα νέα κιονόκρανα να είναι ακριβέστατα αντίγραφα των 
αρχαίων, τόσο ως προς τη γεωμετρία, όσο και ως προς το πνεύμα των μορφών.
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Μ. Ιωαννίδου, Β. Πασχαλίδης
Συγκόλληση δοκών Προπυλαίων 

με οπλισμό τιτανίου: νέα προσέγγιση

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται η μεθοδολογία, που ακολουθείται για τη 
δομική αποκατάσταση καμπτόμενων αρχιτεκτονικών μελών. Τέτοιου είδους μέλη είναι 
οι φατνωματικές πλάκες του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων, τα επιστύλια και οι 
δοκοί των φατνωματικών οροφών. Η μελέτη του παρόντος αναστηλωτικού προ
γράμματος1 προβλέπει την αποκατάσταση έντεκα τέτοιων δοκών, αποτελούμενων, είτε εξ 
ολοκλήρου από αρχαίο ταυτισμένο υλικό, είτε από αρχαίο υλικό και συμπληρώματα. Η 
δομική αποκατάσταση κάθε μέλους μελετάται ως προς την απαιτούμενη αντοχή, που 
πρέπει να έχει αυτό, δευτερεύουσες εργασίες συγκόλλησης, που πρέπει να γίνουν 
παράλληλα με τη συνολική επέμβαση, τη συμπεριφορά του μέλους στον χρόνο αλλά και 
την αισθητική του λειτουργικότητα, η οποία επιβάλλει έλεγχο των —ελαστικών πάντα— 
παραμορφώσεων.

Εισαγωγή
Τα αρχιτεκτονικά μέλη, που χρησιμοποιούνται στην αναστύλωση, είναι στην πλειο

νότητά τους κατακερματισμένα. Πριν την ανατοποθέτησή τους στο μνημείο αποκαθίστα- 
ται η ακεραιότητά τους με συγκόλληση των επιμέρους συνανήκοντων θραυσμάτων και 
συμπλήρωση με νέο μάρμαρο, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Ανάλογα με την εντατική 
κατάστασή τους τα μέλη διακρίνονται σε καταπονούμενα υπό κυρίως μονοαξονική 
θλίψη, όπως είναι οι λιθόπλινθοι των τοίχων του μνημείου, οι οποίοι εξαιτίας τυχηματι- 
κών παραγόντων, όπως είναι ο σεισμός, δέχονται μία ασαφή φόρτιση, σε καταπονού
μενα σε κάμψη και διάτμηση, όπως είναι τα δωρικά κιονόκρανα, και σε κυρίως καμπτό
μενα, όπως οι δοκοί και τα επιστύλια αλλά και οι φατνωματικές πλάκες. Εκτός από τη 
μορφή του μέλους αποκαθίσταται και η αρχική του αντοχή.

Στις περιπτώσεις που η ολική αυτή αποκατάσταση της αρχικής αντοχής του αρχαίου 
μέλους απαιτεί υπερβολικά μεγάλα ποσοστά οπλισμού και συνεπώς μεγάλη φθορά 
αρχαίου υλικού, αποκαθίσταται μερικώς η αντοχή του μέλους και ελέγχεται στη συνέχεια 
η επάρκεια της συγκόλλησης έναντι των πιθανών δυσμενέστερων αναμενόμενων δρά
σεων. Η εν λόγω συγκόλληση επιτυγχάνεται με χρήση λευκού τσιμέντου Portland στο 
διάκενο του αρμού και οπλισμό ράβδων τιτανίου για την παραλαβή εφελκυσπκών και 
διατμητικών τάσεων. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται, ώστε το εύρος του αρμού να είναι το 
μικρότερο δυνατό και επομένως η χρησιμοποιούμενη ποσότητα κονιάματος η ελάχιστη. 
Αυτό επιτυγχάνεται με ακριβή αντιγραφή της θραυσμένης επιφάνειας στο συμπλήρωμα

1. Τανούλας-Ιωαννίδου 2002, 66-76.
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από νέο μάρμαρο, όπου αυτό υπάρχει, αλλά και με ικανή περίσφιγξη των προς συγκόλ
ληση τεμαχίων κατά την εφαρμογή της συγκόλλησης και κατά τα πρώτα στάδια ωρίμαν- 
σης του κονιάματος. Στις ράβδους τιτανίου, που χρησιμοποιούνται, διαμορφώνεται 
σπείρωμα ώστε να βελτιώνεται η πρόσφυσή του με το κονίαμα.

Στατική επίλυση
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 επίλυση -στατική ή δυναμική- του συνόλου του μνη
μειακού 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 τους μεγέθους των διατομών των οπλισμών συγκόλλησης. 
Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα συγκόλλησης τέτοιου τύπου φαίνεται στην εικόνα 1, 
όπου χρησιμοποιούνται τέσσερις ράβδοι για τη συγκόλληση ενός αρχαίου θραύσματος 
με ένα συνανήκον μικρότερο θραύσμα και συμπλήρωμα από νέο μάρμαρο.

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 θραύσης. Μόνιμες δράσεις 
θεωρούνται τα φορτία βαρύτητας, ίδιο βάρος και βάρη υπερκείμενα μελών, που ανα
λαμβάνει τα δομικό στοιχείο. Οι σεισμικές δράσεις και οι μεταβολές της θερμοκρασίας 
λαμβάνονται υπόψη ως έκτακτες —τυχηματικές- δράσεις. Οι συγκολλήσεις ελέγχονται 
τόσο για τις μόνιμες όσο και για τις έκτακτες δράσεις, καθώς και για τους πιθανούς συν
δυασμούς των παραπάνω δράσεων. Κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους των εξωτερι
κών δράσεων συνυπολογίζονται τα βάρη των υπερκείμενων μελών, που προβλέπεται να 
ανατοποθετηθούν από το παρόν αναστηλωτικό πρόγραμμα, αλλά και κάθε άλλο φορτίο, 
που είναι πιθανόν να τοποθετηθεί σε ενδεχόμενη μελλοντική αναστήλωση. Ελέγχονται 
επίσης οι δράσεις κατά τις φάσεις πριν την τελική ανατοποθέτηση του αρχιτεκτονικού 
μέλους στο μνημείο, μεταφορά και αποθήκευση, όταν αυτές διαφέρουν από τις προανα- 
φερθείσες μόνιμες δράσεις. Ανάλογος με την περίπτωση φόρτισης είναι ο επιμέρους 
συντελεστής ασφαλείας, που χρησιμοποιείται.

Το στατικό άνοιγμα των αμφιέρειστων μελών είναι κατά κανόνα αρκετά μικρότερο 
από το συνολικό μήκος του δομικού στοιχείου, γιατί, όπως φαίνεται στην εικόνα 2, η 
στροφή των ακραίων διατομών, λόγω ροπής κάμψης, προκαλεί ανύψωση των άκρων, 
με αποτέλεσμα η στήριξη να περιορίζεται σε μια μικρή περιοχή στην εσωτερική ακμή της 
επιφάνειας έδρασης. Στην συγκεκριμένη εικόνα φαίνεται η λειτουργία αυτή στο βόρειο 
άκρο του ανατολικού λίθου του κεντρικού υπέρθυρου των Προπυλαίων, το οποίο 
αρχικά, πριν τη ρηγμάτωση που φέρει στο μέσον του, λειτούργησε ως αμφιέρειστο στοι
χείο. Η θραύση του λίθου δημιούργησε δύο ανεξάρτητους λίθους, οι οποίοι ισορροπούν 
πλέον ως τριαρθρωτό τόξο, του οποίου οι στηρίξεις εξακολουθούν να λειτουργούν κατά 
τον ίδιο τρόπο, βοηθούμενες όμως πλέον και από τις δυνάμεις τριβής που αναπτύσσο
νται, λόγω της μικρής αναδιάταξης των εσωτερικών δυνάμεων του μέλους.
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Υπολογισμός αντοχής
Για τον έλεγχο της αντοχής της συγκόλλησης, συγκρίνονται οι αναπτυσσόμενες 

τάσεις στη θέση της αποκατεστημένης 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 μάρμαρο2 και διγραμμικού, ελαστο- 
πλαστικού, νόμου για το τιτάνιο. Η τάση λειτουργίας τους τιτανίου περιορίζεται κάτω 
από το όριο διαρροής, ώστε να αποφεύγονται παραμένουοες παραμορφώσεις. Δεχόμα
στε ότι ισχύει η παραδοχή της επιπεδότητας των διατομών του Bernoulli. Στην περιοχή 
της διεπιφάνειας μεταξύ των συγκεκολλημένων μελών ισχύει ιδιόμορφα η παραδοχή 
αυτή, εφόσον η διατομή χωρίζεται σε δύο επίπεδες αλλά όχι παράλληλες ημιδιατομές: τη 
θλιβόμενη περιοχή και την αφόρτιστη περιοχή, όπου τις εφελκυστικές τάσεις αναλαμβά
νουν οι ράβδοι τιτανίου. Η διαταραχή αυτή, που προκαλείται από τη συγκόλληση, 
περιορίζεται κοντά στον αρμό. Απομακρυνόμενοι από αυτόν, η εντατική κατάσταση τεί
νει στην αρχική, που θα είχε το μέλος αν ήταν άθικτο.

Το μάρμαρο είναι στην πραγματικότητα πλήρως ανισότροπο υλικό, εξαιτίας της γεω
λογικής του διαστρωμάτωσης. Είναι αρκετά ακριβές να θεωρηθεί ορθότροπο υλικό3. 
Κατά τον υπολογισμό της αντοχής της συγκόλλησης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
θέση των γεωλογικών στρώσεων μέσα στον όγκο του μαρμάρου.

Θεωρούμε τη διατομή του σχήματος 3, την οποία καταπονεί καμπτική ροπή Msd, σε 
κάποιον αρμό επαφής δύο γειτονικών συγκεκολλημένων τεμαχίων. Η διατομή είναι 
οπλισμένη με ράβδους τιτανίου διατεταγμένες σε m στρώσεις, κάθε μία από τις οποίες 
περιλαμβάνει ράβδους με συνολικό εμβαδόν ATi, i=l,...,m. Εξαιτίας της εξωτερικής 
φόρτισης δημιουργείται στη διατομή ζεύγος δυνάμεων ίσο με την Msd. Το μάρμαρο θλί
βεται, ενώ το τιτάνιο εφελκύεται. Η εφελκυστική αντοχή του συνδετικού κονιάματος 
αγνοείται. Η θέση χ του ουδέτερου άξονα, όπου οι τάσεις είναι μηδέν, προσδιορίζεται 
από την ισορροπία ' των δυνάμεων κατά την αξονική έννοια της διατομής
ως λύση της εξίσωσης nSÿT = s‘M, όπου Αθλ το τμήμα εκείνο της μαρμάρινη διατομής που 
τελεί υπό θλιπτικές τάσεις, η ο λόγος των μέτρων ελαστικότητας, Ετ/Εμ και Syx οι στατι
κές ροπές του θλιβόμενου μαρμάρου και του εφελκυόμενου τιτανίου ως προς τον ουδέ
τερο άξονα. Η ισορροπία Μ* = Ιί^λ/^+ΣΧ^Α, των ροπών στη διατομή μας δίνει τις 
τιμές των τάσεων σε μάρμαρο ομ και τιτάνιο σπ, όπου χ η απόσταση του στοιχειώδους 
χωρίου dA από τον ουδέτερο άξονα. Ο έλεγχος έναντι εξόλκευσης των ράβδων οπλι
σμού απλοποιείται, τηρώντας τα μήκη αγκύρωσης που τίθενται ως προδιαγραφή4.

Έλεγχος παραμορφώσεων
Ο έλεγχος των βυθίσεων είναι εξίσου σημαντικός με τον έλεγχο αντοχής. Μεγάλα

2. Κορρέ-Τογανίδη-Ζάμπα-Σκοσλικίδης κ.ά. 1989, σποραδικά Vardoulakis-Kourkoulis-Pazis- 
Andrianopoulos 1995, Βαρδουλάκης-Κουρκουλής-Εξαδάκχυλος-Ροζάκης 2002, 187-210.
3. Exadaktylos-Vardoulakis-Kourkoulis 2001α και Exadaktylos-Vardoulakis-Kourkoulis 2001 β.
4. Ζάμπας 1994, 146-149.
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βέλη κάμψης γίνονται ορατά και καταστρέφουν την αισθητική τελειότητα του μνημείου. 
Εκτός από τις ελαστικές παραμορφώσεις των δοκών, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες 
λόγω των μεγάλων μαρμάρινων διατομών των αρχιτεκτονικών μελών, ιδιαίτερα σημαντι
κές είναι οι βυθίσεις, λόγω των σχετικών μετακινήσεων (κίνηση στερεού σώματος) των 
επιμέρους θραυσμάτων. Οι παραμορφώσεις αυτές μπορούν να λάβουν εξαιρετικά μεγά
λες τιμές και να γίνουν ορατές δια γυμνού οφθαλμού, κατάσταση μη αποδεκτή όταν 
πρόκειται για μνημειακό οικοδόμημα. Γία τον περιορισμό τους, η διάταξη του οπλισμού 
τιτανίου περιλαμβάνει ράβδους με κατάλληλη διάταξη αγκύρωσης, τέτοια που να επιτρέ
πει την άσκηση αξονικής καταναγκασμένης μήκυνσης στο τιτάνιο. Το μέγεθος του κατα
ναγκασμού προσδιορίζεται με βάση την εντατική κατάσταση της δοκού λόγω των μόνι
μων δράσεων. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η συνολική μήκυνση των οπλισμών τιτα
νίου κατά τη λειτουργία των δοκών, αφού μέρος αυτής δίδεται εξαρχής. Στην ισορροπία 
των ορθών τάσεων της διατομής ΙίσΜΒΑ = ΣσιΛ +ε.ν£ιΛ, προστίθεται πλέον και η επίδραση 

της καταναγκασμένης μήκυνσης εΝ ράβδων εμβαδού Ατν, όπως και στην ισορροπία των 
ροπών M,d = \\χσ„ΒΑ+Σϊ<ττ,Ατ, · ·ώ·\4 , με Ón να ορίζεται η απόσταση των καταγκαζόμε- 

νων ράβδων από τον ουδέτερο άξονα.
Πριν την τελική ανατοποθέτηση 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 συμπεριφορά των δοκών και 
αναπροσαρμόζεται η καταναγκασμένη μήκυνση των οπλισμών, αν κριθεί απαραίτητο, 
χρησιμοποιώντας πάντα την ειδικά σχεδιασμένη διάταξη αγκύρωσης. Το μέλος είναι 
έτοιμο προς τελική ανατοποθέτηση, όταν έχει εκδηλωθεί η πλειονότητα των φαινομένων 
ερπυσμού και χαλάρωσης, ώστε η εντατική κατάσταση στην τελική του θέση να παραμεί- 
νει οιωνεί σταθερή. Αφού κριθεί ότι έχει παρέλθει το διάστημα δοκιμασίας της δοκού, 
αποκαθίσταται η συνάφεια τιτανίου - μαρμάρου δια ενέματος.

Εφαρμογή
Η διατομή της αρχικής τυπικής δοκού της ανατολικής στοάς έχει, χωρίς το λάξευμα 

Μπαλάνου5, εμβαδόν διατομής Am = 5749,3 cm2, ροπές αδρανείας για κάμψη γύρω από τον 
οριζόντιο κεντροβαρικό άξονα: Ιχχ = 2,2889.ΙΟ6 cm4 και για κάμψη γύρω από τον κατακό- 
ρυφο κεντροβαρικό άξονα: Iyy = 3,2754. ΙΟ6 cm4. Η απόσταση από τον κεντροβαρικό άξονα 
της άνω ίνας είναι Ζο = 36,59 cm, ενώ αυτή της κάτω ίνας είναι zu = 34,71 cm. Με βάση τα 
παραπάνω, οι ροπές αντίστασης της δοκού Wnm = 2,2889.106/36,59 = 62555,34 απ' και 
Wmin = 2,2889.10734,71 = 65943,53 cm3 καθορίζουν τη συνολική αντοχή του αρχικού 
μέλους Mult = fmtkWmax = 14,4.10’.62555,34.ΙΟ4’ = 900,8 KNm, όπου η χαρακτηριστική 
εφελκυσπκή αντοχή του Πεντελικού μαρμάρου fMtk= 14,4 MPa ορίζεται παράλληλα με τις 
στρώσεις του υλικού. Παρακάτω σχηματοποιείται η διαδικασία ελέγχου της συγκόλλησης. 

Γεωμετρία δοκού bo = 40 cm (41,45 cm)
bu = 65 cm (82,00 - 17,00 cm)
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Η = 70 cm (70,40 cm) 
Η = 10 cm

Διάμετρος οπλισμών Φ = 16 mm 
Ροπή σχεδιασμού Msd = 900,8 KNm 
Διάταξη τιτανίων

Α/α μ. ei [<=”<] At, [cm2] di [cm] σ, [MPa]

1 4 51 8,04 6,79 197,96

2 2 39 4,02 18,79 547,75

3 2 26 4,02 31,79 926,69

4 7 13 14,07 44,79 1305,62

μ«»,=15 Atol=30,16

Θέοη ουδέτερου άξονα χ = 12,21 cm
Μέγιστες τάσεις maxOM = 78,0 MPa

maxcnr = 1305,6 Mpa » 300 Mpa
Παρ’ ότι η όπλιση της συγκόλλησης είναι ιδιαίτερα ισχυρή, δεν αρκεί ώστε να απο- 

καταστήσει την αρχική αντοχή του μέλους. Ο έλεγχος θα γίνει για τα φορτία λειτουργίας 
των δοκών.

Η δοκός I, που παρουσιάζεται στην εικόνα 5 κατά την αποξήλωσή της, αποτελείται από 
πέντε συνανήκοντα τεμάχια. Στην ίδια δοκό ανήκουν μικρότερα θραύσματα, η συγκόλ
ληση των οποίων είναι ανεξάρτητη από τη δομική αποκατάσταση της δοκού και επιτυγχά
νεται με χρήση δευτερεύοντος οπλισμού τιτανίου. Στην εικόνα 6 φαίνεται η σχεδιασπκή 
αποκατάσταση της δοκού καθώς και το διάγραμμα των ροπών κάμψης, λόγω των κατακό- 
ρυφων φορτίων της. Η έδραση της δοκού γίνεται σε δύο επιφάνειες στα άκρα, μήκους 
περίπου 450 mm. Ως θεωρητικό σημείο στήριξης εκλέγεται το μέσο των επιφανειών 
αυτών, παραδοχή που είναι προς την πλευρά της ασφαλείας, αφού η πράξη δείχνει πως η 
πραγματική στήριξη βρίσκεται κοντά στην εσωτερική ακμή της επιφάνειας έδρασης.

Η μέγιστη ροπή κάμψης της δοκού είναι 138,2 KNm. Η μέγιστη ροπή σχεδιασμού 
σε περιοχή συγκόλλησης είναι 129,2 KNm. Η διάταξη των κυρίως οπλισμών εκλέγεται, 
ώστε να μη διασταυρώνονται ποτέ οι κύριοι με τους δευτερεύοντες οπλισμούς. Τοποθε
τούνται μόνον οι ράβδοι τιτανίου, που κρίνονται απολύτως απαραίτητες.

Γεωμετρία δοκού b<> = 40 cm (41,45 cm)
bu = 65 cm (82,00 - 17,00 cm)
H = 70 cm (70,40 cm) 
h = 10 cm

Διάμετρος οπλισμών Φ = 16 mm
Ροπή σχεδιασμού Msd = 129,2 KNm
Διάταξη τιτανίων

Α/α μι <* [cm] ATj [cm2] dj [cm] a, [MPa]

1 2 51,5 4,02 8,26 48,35

2 2 32,5 4,02 27,26 159,58

3 5 13,0 10,05 46,76 273,74

μ,.,«9 Α,ο,= 18,09
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Θέση ουδέτερου άξονα χ = 10,24 cm
Μέγιστες τάσεις maxOM =13,1 MPa < fMc = 77,8 MPa 

maxOT = 273,7 Mpa < fry = 300 MPa
Υπό την επίδραση της εξωτερικής φόρτισης η δοκός βυθίζεται κατακόρυφα κατά f = 

feiastic+frigid body=0,80+5,80=6,60 mm, τιμή που αντιστοιχεί στο L/886 του στατικού ανοίγ
ματος της δοκού και είναι μικρότερη από τις τιμές L/500 και L/800, που θέτουν οι 
αυστηρότερες κανονιστικές προδιαγραφές.

Ευχαριστίες
Τελειώνοντας, ευχαριστούμε θερμά του καθηγητές I. Βαρδουλάκη και Σ. Κουρ

κουλή του Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών του ΕΜΠ για την πολύτιμη επιστημονική 
προσφορά και συνεργασία τους και την απλόχερη παραχώρηση των απαραίτητων για τη 
μελέτη πληροφοριών σχετικά με τις ιδιότητες του μαρμάρου και του τιτανίου.

Επίσης θερμά ευχαριστούμε τους εξειδικευμένους μαρμαρογλύπτες του συνεργείου 
Προπυλαίων για την ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά τους στην εργασία, που προσφέ
ρει η πολύχρονη και σπάνια εμπειρία τους στην κατεργασία του μαρμάρου.
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Ε1Κ. 1 (a, β) Συγκόλληση φατνωματικής πλάκας με συμπλήρωμα νέου μαρμάρου

ΕΙΚ. 2 Η στήριξη στο βόρειο άκρο του ανατολικού λίθου του κεντρικού υπέρθυρου των Προπυλαίων 
(σχέδιο Γ. Μουτοπουλου)
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ΕΙΚ. 3 Σχεδιαστική τεκμηρίωση δομικής αποκατάστασης φατνωματικής πλάκας με οπλισμό τιτανίου 
(σχέδιο Γ. Μουτοπούλοσ)

ΕΙΚ. 4 Υπολογισμός οπλισμού συγκόλλησης μαρμάρινης δοκού της οροφής των Προπυλαίων 
(σχέδιο Β. Πασχαλίδης, Γ. Μουτοπούλου)



Ε1Κ. 5 H δοκός I των Προπυλαίων αποκατεστημένη από τον Ν. Μπαλάνο κατά την αποξήλωση της

ΕΙΚ. 6 Σχεδιαστική αποκατάσταση της δοκού I των Προπυλαίων και διάγραμμα ροπών κάμψης 
(σχέδιο Γ. Μουτοπούλου)
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Μέλος: Δοκός II Προπύλαια

Περιγραφή: Συνανήκοντα αρχαία θραύσματα

Μέτρο ελαστικότητας Τιτανίου 
Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 1 
Μέτρο ελαστικότητας Μαρμάρου, Διεύθυνση 2 
Κλίση γεωλογικών στρώσεων 
Ισοδύναμο μέτρο ελαστικότητας μαρμάρου 
Λόγος μέτρων ελαστικότητας Τιτανίου/Μαρμάρου

Ε,Τ = 105000 MPa
Ε,χ = 23000 MPa ς
E,y = 70000 MPa J
φ = 90 Deg ■<
Ε,Μ = 23000,0 MPa θ
n = 4,57 Ι-

Γεωμετρία Διατομής
Συνολικό ύψος διατομής (απόσταση της άνω από την κάτω ίνα) Η = 70,0 cm

Στοιχείο
Πλάτος b,i 

(cm)
Ύψος h,i 

(cm)
Ο ουδέτερος άξονας βρίσκεται στο στοιχείο 2 της διατομής, σε 
απόσταση X = 11,317 cm από την άνω ίνα της διατομής

1 40,0 10,0 Το κέντρο βάρους της διατομής απέχει e = 36,75 cm από την
2 100,0 2,0 άνω ίνα της διατομής
3 97,0 1,0 Παρατηρήσεις:
4 94,0 2,0
5 90,0 3,0
6 86,0 2,0
7 82,0 20,0
8 81,0 20,0
9 80,0 10,0
10

Σίι,ί = 70,0 m

Οπλισμός Τιτανίου

Θέση Διάμετρος 
Φ,ί (mm)

Αριθμός 
ράβδων μ,ί

Απόσταση από την 
κάτω ίνα e,i (cm)

σ,ί (Mpa) τ,ί (Mpa) σ vm,i (Mpa)

1 20,0 2 15,0 294,66 72,34 320,20
2 20,0 2 20,0 260,94 72,34 289,46
3
4
5
6
7
8
9
10

16,0 2 45,0 92,30 72,34 155,63

Εντατικά μεγέθη
Ροπή κάμψης Msd = 178,0KNm
Τέμνουσα Δύναμη Qsd = 90,0KN

Μέγιστη ορθή θλιπτική τάση Μαρμάρου 
Μέγιστη ορθή εφελκυστική τάση Τιτανίου 
Μέγιστη διατμητική τάση Τιτανίου 
Μέγιστη τάση Von Mises Τιτανίου

σ Μ = 16,72 MPa 
σ Τ = 294,66 MPa 
τΤ = 72,34 MPa 
σνιπΤ = 320,20 MPa

Εμβαδό διατομής
Αρχική ροπή αδράνειας Μαρμάρινης διατομής 
Απόσταση του Ουδέτερου Αξονα από την άνω ίνα 
Ισοδύναμη ροπή αδράνειας μικτής διατομής 
Συνολικό εμβαδό οπλισμού Τιτανίου

5387 cm2 
1971737 cm4 
X = 11,317 cm 
120466 cm4 
16,59 cm2

Συντάκτης: Πασχαλίδης Βασίλειος, Τεχνικό Γραφείο Προπυλαίων
Ημερομηνία: 11 Απριλίου 2003_________________________________
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ΕΙΚ. 7 Φύλλο υπολογισμού οπλισμού συγκόλλησης δοκού της οροφής των Προπυλαίων 
(μελέτη Β. Πασχαλίδης, 11.4.2003)



Σπ. Οικονομόπουλος
Ειδικές απαιτήσεις ηλεκτρομπχανολογικού εξοπλισμού

στα έργα Ακροπόλεως

Ασφαλώς τα ηλεκτρομηχανολογικά θέματα δεν είναι αμέσου ενδιαφέροντος για ία 
αναστηλωτικά έργα Ακροπόλεως. Στον βαθμό όμως που βελτιώνουν ouoiaotim την 
ταχύτητα, την ποιότητα και την ασφάλεια των εκτελούμενων έργων, κάποιες πρωτότυ
πες κατασκευές ή εφαρμογές της τεχνολογίας ενδέχεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον 
για κάποιους, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Θα επιχειρήσω να παρου
σιάσω μερικές κατασκευές ή τεχνολογικές εφαρμογές που διευκόλυναν τις αναστηλωτι- 
κές εργασίες.

Ειδικές κατασκευές για τη συγκόλληση των μαρμάρων
Το πρόβλημα: συγκόλληση αρχαίων τμημάτων μεταξύ τους ή νέων μαρμάρινων 

συμπληρωμάτων σε αρχιτεκτονικά μέλη μεγάλων διαστάσεων και βάρους.
Η μέθοδος: της συγκόλλησης προηγούνται διαδοχικές προσεγγίσεις και απομακρύν

σεις των αντικριστών επιφανειών, έλεγχος της επαφής και κατεργασία τους για καλή 
εφαρμογή. Γίνεται τέλος ευθυγραμμισμένη διάτρηση με τυφλά τρήματα στα απέναντι 
κομμάτια, για την υποδοχή του οπλισμού τιτανίου. Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή εφαρ
μογή των επιφανειών, γίνεται η πλήρωση των τρημάτων με τσιμεντοπλτό, επιχρίζονται οι 
επιφάνειες επίσης με το ίδιο υλικό, εισάγεται στα τρήματα ο οπλισμός τιτανίου και με μία 
τελευταία κίνηση έρχονται σε επαφή οι δύο επιφάνειες, σφίγγονται τα συγκολλημένα 
κομμάτια και ασφαλίζονται, μέχρις ότου πήξει ικανοποιητικά το τσιμέντο. Είναι προφα
νές ότι όλες αυτές οι κινήσεις πρέπει να γίνονται εύκολα, γρήγορα, με σταθερό άξονα και 
επαναληψιμότητα της θέσης επαφής.

Η λύση: αρχικά η εργασία αυτή γινόταν με κίνηση σε κατακόρυφο άξονα με τη βοή
θεια του γερανού ή άλλων ανυψωτικών (εικ. 1). Με τη ραγδαία αύξηση του αριθμού 
των συγκολλήσεων και την απασχόληση των γερανών με άλλα έργα ανέκυψε το θέμα της 
κατασκευής ειδικών διατάξεων αποκλειστικά για συγκολλήσεις. Η συγκόλληση πραγμα
τοποιείται πλέον σε οριζόντιο άξονα. Τα προς συγκόλληση μάρμαρα τοποθετούνται σε 
σταθερή και κινητή τράπεζα με οριζόντιες συνεπίπεδες επιφάνειες και μεγάλη φέρουσα 
ικανότητα (εικ. 2). Η πλανισμένη άνω επιφάνεια των τραπεζών έχει κατάλληλες εγκοπές 
μορφής ανεστραμμένου Ω, για την ευθυγράμμιση και πρόσδεση των προς συγκόλληση 
θραυσμάτων των μελών, καθώς και την εφαρμογή ή την αφαίρεση των αναρτήσεών 
τους για μεταφορά. Το σύστημα κύλισης της κινητής τράπεζας πρέπει να διατηρεί στα
θερή τη στάθμη της επιφάνειας, ενώ η διαμήκης κίνηση πρέπει να είναι εντελώς απαλ
λαγμένη από εγκάρσιες μετακινήσεις. Η κινητή τράπεζα υλοποιείται ως ένα μικρό, επί
πεδο βαγόνι στιβαρής κατασκευής, που κυλιέται πάνω σε πλανισμένες σιδηροτροχιές,
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σταθερά πακτωμένες σε βάση από σκυρόδεμα ή άκαμπτη σιδηροκατασκευή. Το πλάνι- 
σμα απαιτείται για να εξασφαλίζεται η οριζοντιότητα με ακρίβεια δεκάτων του mm. Οι 
τροχοί της μιας πλευράς είναι κύλινδροι χωρίς όνυχες, ενώ οι τροχοί της άλλης έχουν 
όνυχες, ώστε η αύλακά τους να έχει τραπεζοειδή μορφή, η οποία έχει δοθεί με το πλάνι- 
σμα και στην αντίστοιχη σιδηροτροχιά, που χρησιμεύει ως ευθυντηρία. Έτσι διασφαλί
ζεται η κίνηση του βαγονιού χωρίς εγκάρσιες αποκλίσεις. Η τράπεζα του βαγονιού στη
ρίζεται επί των αξόνων του με τρόπο που επιτρέπει την αρχική ευθυγράμμισή της με τη 
σταθερή τράπεζα, τόσο στο οριζόντιο, όσο και στο κατακόρυφο επίπεδο. Οι τριβές κύλι- 
σης είναι ελάχιστες και οι κινήσεις γίνονται με το χέρι, παρά το μεγάλο βάρος των μελών. 
Επικουρικά, δίπλα στη τροχιά στο τέλος της διαδρομής, υπάρχει οδοντωτός κανόνας 
(κρεμαγιέρα), ο οποίος μπορεί να εμπλέκεται με οδοντωτό τροχό και χειροστρόφαλο επί 
του βαγονιού, ώστε να επιτυγχάνεται ακρίβεια κίνησης στην τελική επαφή, αλλά και 
συμπίεση των δύο επιφανειών κατά τη φάση της συγκόλλησης. Ειδικές απέναντι προε
ξοχές (αυτάκια) επιτρέπουν τη σταθερή σύνδεση των δύο τραπεζών σε αυτή τη φάση, 
μέχρι να επιτευχθεί η πήξη και σταθεροποίηση του τσιμέντου.

Μηχανή προ-κατεργασίαε, ραβδώσεων σπονδύλων
Το πρόβλημα: μία ειδική εργασία του αναστηλωτικού έργου με μεγάλη έκταση είναι 

η κατεργασία της επιφάνειας των συμπληρωμάτων των σπονδύλων ή εντελώς νέων 
σπονδύλων. Η επί τόπου κατεργασία των αυλακώσεων είναι εργασία λεπτή και χρονο- 
βόρα, η οποία όμως μπορεί να επιταχύνεται με μηχανική προεργασία.

Η λύση: οι σπόνδυλοι είναι, κατά καλή προσέγγιση, κόλουροι κώνοι, με διάμετρο 
1400-1800 mm, ύψος <1100 mm, και (για τον Παρθενώνα) 20 αυλακώσεις με γεωμε
τρική ακρίβεια. Ο προς κατεργασία σπόνδυλος (προκατεργασμένος σε μορφή κόλουρου 
κώνου) τοποθετείται και ευθυγραμμίζεται (δηλαδή ρυθμίζεται η σύμπτωση του άξονα 
του σπονδύλου με τον άξονα περιστροφής, με χρήση κατάλληλου κεντραδόρου στο 
εμπόλιο που υπάρχει ήδη στη βάση του σπονδύλου) σε οριζόντια στρεφόμενη τράπεζα, 
με σταθερή διαίρεση σε 20 τόξα των 18°, αλλά ρυθμιζόμενη αρχή μέτρησης των γωνιών 
για να προσαρμόζεται στις υπάρχουσες αρχαίες αυλακώσεις (εικ. 3). Αυτό σημαίνει ότι ο 
πείρος, που ακινητοποιεί την τράπεζα στις 20 χαρακτηριστικές θέσεις, μπαίνοντας στις 
αντίστοιχες οπές, μπορεί να ρυθμισθεί σε εύρος Μ20Α, ώστε η αρχική του θέση να 
καθορίζεται από τον άξονα κάποιας από τις υπάρχουσες αρχαίες αύλακες. Ο δίσκος 
κοπής, με διάμετρο ανάλογη με το μέγεθος του σπονδύλου (κατ’ αναλογία με το εύρος 
των αυλακώσεων) και ρυμιζόμενο βάθος διείσδυσης στη μάζα του μαρμάρου, κινείται 
πάνω - κάτω κατά μήκος ελαφρά κεκλιμένου ως προς την κατακόρυφο και ρυθμιζόμε- 
νου άξονα (απόκλιση ΜΙΑ). Η κλίση ρυθμίζεται, ώστε ο άξονας να είναι παράλληλος με 
τη γενέτειρα του κώνου. Ανάλογα με τη διάμετρο επιλέγεται μία από τις 2 ταχύτητες περι
στροφής του δίσκου (Μ 1500 rpm ή Μ3000 rpm), ενώ η σάρωση πάνω - κάτω γίνεται 
με συνεχώς ρυθμιζόμενη ταχύτητα (της τάξης του 0,5 m/min), με τη βοήθεια ηλεκτρο- 
μειωτήρα που ελέγχεται από μετατροπέα συχνότητος. Η δημιουργούμενη αύλακα έχει 
μορφή Κυκλικού τμήματος, που αποτελεί μία ικανοποιητική πρώτη προσέγγιση της γεω
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μετρικής μορφής της αρχαίας αύλακας, ώστε το απεργό που αφήνεται (2-5 mm) να επι
τρέπει την επί τόπου τελική κατεργασία με το χέρι στην ειδική μορφή.

Το ίδιο μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατακόρυφος τόρνος, για την 
αρχική κατασκευή του κόλουρου κώνου. Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται ο πείρος 
που καθορίζει τη διαίρεση της περιφέρειας της τράπεζας σε 20 τόξα των 18°, που 
χαρακτηρίζουν τους γεωμετρικούς άξονες των αυλακώσεων και η τράπεζα τίθεται σε 
συνεχή περιστροφική κίνηση της τάξης των 0,5 rpm, με τη βοήθεια υδραυλοκινητήρα 
ρυθμιζόμενης ταχύτητας. Η εφαρμογή υδραυλοκινητήρα υπαγορεύθηκε από τους εξής 
λόγους:

1. Εξαιτίας του πολύ αργού ρυθμού περιστροφής.
2. Για την εξασφάλιση μιας προοδευτικής εκκίνησης και ακινητοποίησης, λόγω της 
τεράστιας περιστρεφόμενης μάζας του σπονδύλου, που φθάνει μέχρι 8 t, και κατά 
συνέπεια της αδράνειας, και
3. Το είδος αυτό του κινητήρα επιτρέπει την ελεύθερη περιστροφή του άξονά του, 
όταν είναι ανοικτή η γέφυρα εισαγωγής — εξαγωγής του λαδιού, πράγμα απαραίτητο 
για την πρώτη χρήση του μηχανήματος, όταν η περιστροφή από αύλακα σε αύλακα 
γίνεται με το χέρι.
Παράλληλα ο δίσκος κοπής διατηρείται σε σταθερό υψόμετρο και κόβει μια περιφε

ρειακή αύλακα μέχρι το επιθυμητό βάθος. Μόλις ολοκληρωθεί η αύλακα, ο δίσκος μετα
τοπίζεται κατακόρυφα κατά βήμα ίσο με το πάχος του μείον 1 mm, και αρχίζει η διαδι
κασία κοπής της δεύτερης περιφερειακής αύλακας κ.ο.κ., μέχρις ότου καθαρισθεί όλη η 
παράπλευρη επιφάνεια του σπονδύλου.

Η περιστρεφόμενη τράπεζα είναι χαμηλών τριβών, με κεντρικό κατακόρυφο άξονα 
και ρουλεμάν που εξασφαλίζει το κεντράρισμα μόνον και παραλαμβάνει αποκλειστικά 
εγκάρσιες δυνάμεις, ενώ τα αξονικά φορτία μεταφέρονται μέσω ρουλεμάν που είναι 
τοποθετημένα στην σταθερή τράπεζα, περιφερειακά σε μεγάλη διάμετρο (περίπου 900 
mm, για περιορισμό των ροπών), και πάνω τους κυλιέται η περιστρεφόμενη τράπεζα 
(εικ. 4).

Ειδικές αρπάγες για την (από-)συναρμολόγηση των δόμων 
του δυτικού τοίχου των Προπυλαίων
Το πρόβλημα: το άνω μέρος του νότιου τοίχου των Προπυλαίων είχε διαταραχθεί 

και για τον λόγο αυτό έπρεπε να αποσυναρμολογηθεί ο τοίχος, να αποκατασταθούν οι 
δομικοί λίθοι και να τοποθετηθούν στη σωστή θέση. Μόνον οι εγκάρσιες παρειές των 
λίθων ήσαν προσιτές, χωρίς κανένα όμως σημείο πρόσδεσης. Η προσπάθεια ανύψωσης 
των λίθων με χρήση μοχλών και υπομοχλίων σε κλειστούς αρμούς κινδύνευε να προκα- 
λέσει θραύση των ακμών, τόσο των ίδιων, όσο και των εν επαφή γειτονικών τους.

Η λύση: το πρόβλημα παραπέμπει κατ’ ευθείαν σε εφαρμογή αρπάγης για την ανύ
ψωση των λίθων. Μόνο που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχει μία επί πλέον 
παράμετρος: Η απόσταση μεταξύ των παρειών του τοίχου και του ικριώματος εργα
σίας, το οποίο έφερε και τη γερανογέφυρα του έργου, ήταν πολύ περιορισμένη, ώστε
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να μη μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κλασική αρπάγη μορφής περίπου ρόμβου, η οποία 
για τα συγκεκριμένα φορτία (Μ 2 t) θα είχε μεγάλες εγκάρσιες διαστάσεις. Ευτυχώς 
υπήρχε ένα στοιχείο, το οποίο ευνοούσε την κατασκευή αρπάγης μεγάλης ανυψωτικής 
ικανότητος, αλλά με περιορισμένες διαστάσεις: όλοι οι δομικοί λίθοι είχαν το ίδιο 
πάχος. Συνεπώς, κατασκευάζοντας μία αρπάγη της οποίας τα σκέλη, από την 
άρθρωση και κάτω προς την πλευρά του φορτίου, έχουν μορφή ορθής γωνίας, λόγω 
της σταθερής διάστασης του φορτίου, μπορεί να διατηρεί το επάνω μέρος των σκελών 
της σχεδόν οριζόντιο (εικ. 5). Λόγω του κανονικού σχήματος των λίθων, η σύλληψή 
τους μπορεί να γίνεται από το άνω μέρος, άρα το μήκος των κατακόρυφων σκελών 
περιορίζεται στο ελάχιστο, και, με δεδομένη την απαιτούμενη κάθετη δύναμη πίεσης, 
διατηρείται κατά το δυνατόν χαμηλή η ροπή κάμψης, άρα και περιορίζεται η διατομή 
των κατακόρυφων σκελών. Η παραλληλία μεταξύ των πελμάτων της αρπάγης και των 
επιφανειών συγκράτησης του λίθου εξασφαλίζεται με αρθρωτά αυτορρύθμιστα πέλ
ματα, των οποίων η άρθρωση επιτρέπει μία περιορισμένη κίνηση ολίγων μοιρών πάνω 
- κάτω. Μεγάλος συντελεστής τριβής, με παράλληλη προστασία της επιφάνειας του 
μαρμάρου από εκδορές, εξασφαλίζεται με ένθετο φύλλο ελαστικού σε κατάλληλη 
εσοχή του πέλματος. Γία λόγους ασφαλείας πάντως ο συντελεστής τριβής μαρμάρου 
υπολογίζεται σε 0,5, πράγμα που σημαίνει ότι η δύναμη πίεσης της αρπάγης πρέπει να 
είναι τουλάχιστον ίση προς το ανυψούμενο βάρος, για να εξασφαλίζεται η ασφαλής 
συγκράτησή του.

Η ολοκλήρωση του μοχλακού συστήματος της αρπάγης προς την πλευρά του αγκί
στρου του γερανού γίνεται με επίσης κατακόρυφα σκέλη ικανού μήκους, στα άκρα των 
οποίων αρθρώνονται τροχαλίες, μέσω των οποίων διέρχεται συρματόσχοινο, που σχη
ματίζει κλειστό βρόχο, με έναν ισχυρό δακτύλιο ανάρτησης στην τρίτη κορυφή του. Το 
τρίγωνο που σχηματίζει το συρματόσχοινο έχει υπολογισθεί να έχει γωνία άνω κορυφής 
(στο άγκιστρο δηλ. του γερανού) -120°, όταν η αρπάγη κλείνει πιέζοντας λίθο με το 
συγκεκριμένο πάχος. Οι σχέσεις μήκους των βραχιόνων και οι κλίσεις του συρματό
σχοινου εξασφαλίζουν στη θέση αυτή δύναμη συμπίεσης των πελμάτων μεγαλύτερη 
από το ανυψούμενο φορτίο. Κατασκευαστικά, οι δύο σιαγόνες δεν είναι όμοιες: η μία 
είναι κοίλη, ώστε να διέρχεται η δεύτερη από μέσα της και η σύνδεσή τους με τον πείρο 
της άρθρωσης να είναι αμφιέριστη. Για τη διέλευση του κεντρικού πείρου προβλέπονται 
περισσότερες οπές (3 στην εσωτερική και 2 στην εξωτερική σιαγόνα), ώστε να είναι εφι
κτή μία μικρή αυξομείωση του πλάτους των προς ανύψωση λίθων (εικ. 6).

Και οι τρείς κατασκευές που προαναφέρθηκαν έγιναν στο μηχανουργείο του Δ. 
Κουκά, που ειδικεύεται στις κατασκευές μηχανών κατεργασίας μαρμάρου. Πολλές από 
τις τεχνικές λύσεις που εφαρμόστηκαν έχουν προκύψει από τη γόνιμη συνεργασία με 
τον κατασκευαστή.

Υλοποίηση του δικτύου των Η/Υ
Το πρόβλημα: τα σημεία ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης της ΥΣΜΑ είναι εγκατεσπαρ

μένα σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, με αρκετά φυσικά εμπόδια ανάμεσά τους. Η Υπη
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ρεσία πρέπει να διαθέτει κοινή βάση δεδομένων και επικοινωνία των Η/Υ, ενώ οι ανταλ
λασσόμενες πληροφορίες, που περιλαμβάνουν κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες, αποτε
λούν μεγάλα αρχεία, συνεπώς απαιτούν υψηλές ταχύτητες ζεύξης, που δεν υποστηρίζο
νται από κυκλώματα του ΟΤΕ.

Η λύση: η εγκατάσταση ενός τοπικού δικτύου (LAN Ethernet), η οποία όμως προ
σκρούει στα φυσικά εμπόδια και τις μεγάλες αποστάσεις (> 100 m) μεταξύ των κόμβων 
του δικτύου. Έτσι το καλωδιακό δίκτυο UTP/FTP/STP ολοκληρώνεται με ασυρματικές 
μικροκυματικές γέφυρες μεταξύ των κόμβων, όπου είναι ανέφικτη η καλωδιακή ζεύξη: 
Ερέχθειο (βόρειο Τείχος) — Πολυγνώτου 10 και Ερέχθειο (Ιστός αλεξικέραυνου) - 
Εργοτάξιο Παρθενώνος.

Σε κάθε περιοχή εργασίας δημιουργείται ένας κόμβος με πλήμνη ή μεταγωγέα, απ’ 
όπου αναχωρούν ακτινικά (κατ’ αστέρα) οι γραμμές σύνδεσης προς τους υπολογιστές ή 
ορισμένα περιφερειακά. Μία από τις γραμμές συνδέεται με την ασυρματική γέφυρα ή με 
πλήμνη/μεταγωγέα άλλης περιοχής. Στο εσωτερικό των εργοταξίων ή του κτιρίου της 
Πολυγνώτου 10 (έδρας της ΥΣΜΑ.) έχουν χρησιμοποιηθεί για τις συνδέσεις αθωράκι
στα καλώδια UTP κατ. 5. Στις υπαίθριες διαδρομές μεγάλου μήκους (της τάξης των 100 
m) έχουν χρησιμοποιηθεί καλώδια FTP με θωράκιση πυρήνα, της οποίας το ένα (μόνο) 
άκρο γειώνεται σε ανεξάρτητη γείωση (ηλεκτρόδιο γείωσης εντός του εδάφους), κυρίως 
για να αντιμετωπιστεί το έντονο πρόβλημα των υπερτάσεων, που δημιουργείται συχνά 
από πτώση κεραυνών στην περιοχή. Οι υπερτάσεις αυτές κατέστρεψαν, σε αρχική φάση, 
μέρος του εξοπλισμού, κυρίως πλήμνες ή κάρτες δικτύου των Η/Υ, όταν είχε εφαρμο- 
σθεί καλώδιο UTP στις μεγάλες υπαίθριες διαδρομές.

Η πρώτη εφαρμογή, που αποτελεί ένα από τα πρώτα ιδιωτικά ασυρματικά δίκτυα 
Η/Υ στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 1999. Τότε χρησιμοποιήθη
καν ασυρματικές γέφυρες με ταχύτητα ζεύξης 1,9 Mbit/s, σε συχνότητα 2,4 GHz. Το 
δίκτυο μέχρι την ολοκλήρωσή του πέρασε από αρκετές περιπέτειες, τόσο ως προς το 
υλικό (κυρίως λόγω των υπερτάσεων που προαναφέραμε), όσο και ως προς το λογι
σμικό. Ήδη αναβαθμίζεται το υλικό της ασυρματικής ζεύξης, με ταχύτητες 11 Mbit/s 
στα 2,4 GHz και αυξημένη προστασία έναντι των υπερτάσεων από ατμοσφαιρικό ηλε
κτρισμό.

Στο βόρειο Τείχος και στο αλεξικέραυνο, για λόγους αισθητικούς κυρίως, έχουν 
χρησιμοποιηθεί μικρές κεραίες τύπου μαστιγίου, συμμετρικής εκπομπής. Για να βελτιω
θεί η αξιοπιστία της ζεύξης, οι κεραίες αυτές συνεργάζονται με κατευθυνπκές κεραίες 
(με δίπολο και αντανακλαστήρα), που βρίσκονται αντίστοιχα στο δώμα της Πολυγνώτου 
10 και στο εργοτάξιο του Παρθενώνα, όπου δεν προκύπτει αισθητικό πρόβλημα (εικ. 7).

Η λειτουργία του δικτύου, εκτός από την εξυπηρέτηση του Γραφείου Τεκμηρίωσης, 
για το οποίο κυρίως δημιουργήθηκε, και στο οποίο εκτενώς αναφέρονται άλλοι συνά
δελφοι, διευκόλυνε κατά πολύ τις επικοινωνίες σε ανταλλαγές εγγράφων σε μηδενικό 
χρόνο, σε συλλογικές εργασίες, στην εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος ωρο
σήμανσης καρτών παρουσίας σε τρεις θέσεις (Πολυγνώτου, Προπύλαια, Παρθενών), με 
κεντρικό έλεγχο από το Λογιστήριο και τη Γραμματεία, και σε άλλες εργασίες.

305



ΕΙΚ. 1 Παλαιός τρόπος συγκόλλησης μαρμάρων

ΕΙΚ. 2 Νέος τρόπος συγκόλλησης μαρμάρων με σταθερή και κυλιόμενη τράπεζα
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ΕΙΚ. 3 Περιστρεφόμενη τράπεζα μηχανής κοπής ραβδώσεων σπονδύλων κώνων

ΕΙΚ. 4 Μηχανή κοπής ραβδώσεων σπονδύλων: γενική άποψη και λεπτομέρειες
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ΕΙΚ. 5 Ειδική αρπάγη ανάρτησης λίθων Προπυλαίων

ΕΙΚ. 6 Αποσυναρμολόγηση λίθων Προπυλαίων με την ειδική αρπάγη



ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ: Με την εισήγηση του κ. Οικονομόπουλου ολοκληρώθηκε η απο
γευματινή συνεδρία. Υπάρχει, νομίζω, χρόνος για ερωτήσεις και σχόλια για όποιον από 
το ακροατήριο θα ήθελε να πάρει τον λόγο να ρωτήσει κάτι, φυσικά σε όλους τους ομι
λητές της απογευματινής μόνο συνεδρίας, αρχής γενομένης από τον κ. Τανούλα κ.ο.κ. 
Για τα Προπύλαια πάντα και για όσα ακούσαμε. Η κα Χαρίκλεια Τσφιβάκου-Neumann 
έχει τον λόγο.

X. ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΥ-NEUMANN: Το ερώτημα αφορά στους τοίχους του σηκού 
του Παρθενώνος. Αναρωτήθηκα, αν και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, πόσο τοις 
εκατό θα είναι το καινούργιο μάρμαρο. Χθες, εμείς που μπήκαμε για πρώτη φορά στον 
σηκό, τρομάξαμε από την εντύπωση που μας έδωσαν οι κίονες του προνάου, αλλά ο κ. 
Κορρές μας καθησύχασε ότι θα λαξευθούν ραβδώσεις. Αλλά πόσο θα υψωθούν οι τοί
χοι για να επανενταχθούν οι λίθοι που ταυτίστηκαν, ενώ ανησυχήσαμε λίγο επειδή δεν 
ξέρουμε τι θα γίνει και στον οπισθόδομο.

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά στα I Ιροπύλαια, στα οποία για να ανατοποθετηθούν 
μερικές φατνωματικές πλάκες, μερικά κομμάτια, όπως είδαμε στο προοπτικό σχέδιο, 
προβλέπεται να τοποθετηθεί πολύ νέο άσπρο μάρμαρο. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου.

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ: Εσείς θίγετε πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία νομίζω ότι θα μπο
ρούσαν να συζητηθούν αύριο στην κατάλληλη ώρα, μετά την ολοκλήρωση όλων των 
ανακοινώσεων. Είναι όμως εδώ η κα Ιωαννίδου, η οποία μπορεί να σας μιλήσει για τα 
Προπύλαια και τα φατνώματα των οροφών τους.

X. ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΥ-NEUMANN: Αν σκεφτεί κανείς, όπως είπε και ο κ. Πασχαλί- 
δης, ότι αυτή δεν θα είναι η τελευταία αναστήλωση, ίσως θα έπρεπε να είμαστε λίγο φει
δωλοί με το καινούργιο μάρμαρο.

Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ: Κατ’ αρχήν είναι εδώ ο κ. Τογανίδης και η κα Παράσχη, οι 
οποίοι ενδεχομένως να θέλουν να απαντήσουν για τους τοίχους του σηκού του Παρθε
νώνος. Εγώ θα ήθελα να πω ότι, όταν παρουσιάστηκε η μελέτη αναδιάταξης των λίθων 
του νότιου τοίχου του σηκού στην ΕΣΜΑ, οι μελετητές είχαν καταθέσει τρεις εναλλακτι
κές λύσεις για την αποκατάσταση του τοίχου. Η ΕΣΜΑ συζήτησε το θέμα και αποφά
σισε ότι η τελική απόφαση για τον τρόπο συμπλήρωσης του τοίχου συνδέεται άμεσα με 
τη στατική επίλυση της αποκατάστασης, όπως προτείνεται. Έτσι λοιπόν έχει εγκριθεί η 
αναδιάταξη των λίθων, δηλαδή η επίλυση του puzzle του τοίχου, έτσι όπως προτάθηκε 
από τους μελετητές, αλλά δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί ο τρόπος, με τον οποίο θα γίνει 
αυτή η αποκατάσταση, εάν δηλαδή θα γίνει με συμπληρώσεις ή όχι. Για τον λόγο αυτό,
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δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία σχετική απόφαση, ενδεχομένως να γίνουν κάποιες 
συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο, αλλά το ζήτημα συνδέεται άμεσα με την επίλυση του 
στατικού προβλήματος της έδρασης των δόμων, του ενός πάνω στον άλλο. Αυτά. Δεν 
ξέρω, αν ο κ. Τογανίδης ή η κα Παράσχη θέλουν να συμπληρώσουν κάτι.

Ν. ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ: Θα ήθελα να πω ότι προσπάθησα να δώσω σε όσους επισκέ- 
φθηκαν τον Παρθενώνα μία εικόνα του προβλήματος των τοίχων. Είναι ένα πολύ 
σοβαρό ζήτημα και η λύση του δεν πιστεύω ότι είναι άμεση, έχει αρχίσει ένας διάλογος 
με την Επιτροπή και μεταξύ μας προσπαθούμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, ώστε 
να προτείνουμε κάποιο συγκεκριμένο τρόπο αναστήλωσης. Έχουμε αντιληφθεί πάρα 
πολύ καλά ότι οι εδράσεις των λιθοπλίνθων είναι περιορισμένες, και αυτό δημιουργεί 
κινδύνους στην περίπτωση μιας εκτεταμένης αναστήλωσης, αλλά, παρόλα αυτά, πρέπει 
πρώτα να προηγηθούν κάποια στάδια ανάλυσης του προβλήματος, να δούμε δηλαδή τι 
ευστάθεια παρουσιάζει αυτός ο τοίχος, ίσως θα έπρεπε να προηγηθούν και κάποια πει
ράματα σε μοντέλο ενός τοίχου, να δούμε ποια είναι η συμπεριφορά του, και στη συνέ
χεια, σταδιακά, να προτείνει κανείς συμπληρώσεις, ώστε να δει από ποιο σημείο και μετά 
η αναοτήλωση ενός τοίχου τέτοιου μεγέθους είναι ικανοποιητική και ασφαλής. Αυτό 
οπωσδήποτε θα απαιτήσει κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα.

X. ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΥ-NEUMANN: Ασφαλώς το ζήτημα της στατικής είναι πρώτιστο, 
γιατί χωρίς στατική δεν γίνεται τίποτα, αλλά αποτελεί μέσο για την αισθητική. Ο σκοπός 
είναι αισθητικός και η στατική είναι μόνον ένα μέσο.

Ν. ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ: Ασφαλώς, αυτό συμβαίνει.

ST. ZIVKOV: I think this is the turning point for the restoration ol the Acropolis 
monuments, because it is no more time to leave anything to become a ruin for one reason 
or another. The Parthenon should be a leader for the further restoration of great number of 
other temples, because Parthenon has preserved maybe aroung 80% of the complete mass 
of its marble. And each piece of that marble deserves our attention and our effort to be 
placed again, at least as much as possible, to its original place. This is not a question of 
white marble and of new marble, because every piece which is found and which is recog
nized should be replaced, as much as possible, to its proper place. If you want to see how a 
monument should not be treated, you only should go to Egina, where Afaia’s temple is 
equally well preserved, but it is left as half finished ruin, with a number of visitors jumping 
all over the broken columns and blocks.

Is this the intention, to create a ruin again, on the Parthenon? No. I think that the 
Parthenon should be a leader, that other temples will follow at the restoration. Temples in 
use in Nemea, temples in use in Olympia, Tegea, Stratos, Sounion (where blocks are still 
in the sea). The Parthenon and the other Acropolis monuments are the most precious in the 
history of Greek architecture and they have to be treated in that way. That means to be re
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stored as much as possible with the necessary use of new material, because we have to keep 
the Parthenon and all the monuments for tomorrow and for two and three hundred years 
to come. If it is necessary the use of new material, we should put a new marble. Because 
most of these walls are preserved, we should restore them, in order to get at least an idea of 
how the temple looked like and how it should be shown today. The public will get the 
proper image of the Parthenon, of a well preserved temple and not of a half-finished ruin.

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ: Thank you very much, burl think that the discussion this afternoon 
has to do with the papers that had been presented. We are not going to hold here a gener
al discussion,I think you are right, but to whom do you address this question? I do not 
know. Well, who else would like to speak, well Mrs Neumann.

X. ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΥ-NEUMANN: Εάν τα δούμε έτσι για όλες τις αναστηλώσεις, τότε 
τα κλασικά μνημεία θα γίνουν κλασικιστικά.

17. ΘΕΜΕΛΗΣ: Εντάξει, κυρία Neumann, είπα ότι η συζήτηση απόψε θα πρέπει να 
περιοριστεί γύρω από τις ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν, αλλά εν πάση περιπτώσει 
έχετε το δικαίωμα να αναφερθείτε σε γενικότερα θέματα, που αφορούν φυσικά τις επεμβά
σεις και που είναι πολύ σοβαρά. Ποιος άλλος θα ήθελε να κάνει παρατηρήσεις και σχόλια 
επί των σημερινών ομιλητών της απογευματινής συνεδρίας; Ο κ. Μπούρας έχει τον λόγο.

X. ΜΠΟΥΡΑΣ: Στον κ. Πασχαλίδη ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Μας είπε ότι το 
υπέρθυρο των Προπυλαίων είναι αμφιέρειστο. Νομίζω ότι δεν είναι αμφιέρειστο, είναι 
απλούστατα ένα είδος επιπέδου θόλου, δηλαδή είναι τόσο καλά πακτωμένο δεξιά και 
αριστερά, ώστε δεν μπορεί πια να θεωρηθεί αμφιέρειστη δοκός, είναι ένας επίπεδος 
θόλος. Και με αυτό το σκεπτικό απεκλείσθη και η διάλυσή του, ενώ δηλαδή παλαιότερα 
υπήρχε η άποψη ότι έπρεπε να αποσυναρμολογηθεί το υπέρθυρο και να συντηρηθεί, 
έμεινε τελικά στη θέση του με το ρήγμα, γιατί απλούστατα είναι τόσο καλά πακτωμένο 
δεξιά και αριστερά, ώστε δεν έχει κανέναν φόβο.

Επίσης, δεν κατάλαβα αυτό που έδειξε ο κ. Πασχαλίδης στην τελευταία διαφάνεια, 
δηλαδή οπλισμοί, οι οποίοι φθάνουν στα μέτωπα πλέον των άκρων των δοκών και στα 
οποία προβλέπει να βάλει ένα σύστημα από μπουλόνια. Αυτό θα είναι ορατό; Αυτά τα 
μέτωπα είναι επιφάνειες θραυσιγενείς; Είναι επιφάνειες καθαρές; Είναι ζητήματα, τα 
οποία πρέπει να ξαναδούμε, γιατί μέχρι σήμερα η ΕΣΜΑ είχε ως αρχή όλες οι διατρήσεις 
οι οποίες γίνονται, να είναι όσον το δυνατόν μικρότερες και ποτέ διαμπερείς, αλλά 
τυφλές. Λοιπόν, αυτή τη θεωρητική αρχή την εγκαταλείπουμε τώρα; Θα ήθελα να έχω 
μία απάντηση.

Β. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα, για το αν το υπέρθυρο είναι 
αμφιέρειστο, νομίζω βέβαια ότι δεν θα έπρεπε να σταθούμε ιδιαίτερα, εφόσον το υπέρ
θυρο παρουσιάζει στροφή, την οποία φυσικά και έδειξα, δεν είναι απολύτως πακτω
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μένο, παρουσιάζει έστω μια μερική άρθρωση. Εξάλλου, αμφιέρειστον, αν το δούμε ετυ
μολογικά, σημαίνει αμφί και έρειστον, ότι υπάρχουν δηλαδή δύο στηρίξεις, μία δεξιά και 
μία αριστερά. Ας μη σταθούμε όμως περισσότερο σε αυτό.

Το άλλο σύστημα είναι σημαντικότερο: το σύστημα από μπουλόνια ή αλλιώς, όπως 
θα ήθελα να το πω εγώ, το σύστημα από αγκύρια αναφέρεται τουλάχιστον σε δύο από 
τους έξι οπλισμούς. Αυτό που έδειξα, και που λόγω πίεσης χρόνου δεν μπόρεσα να το 
εξηγήσω όσο αναλυτικά θα ήθελα, δεν ήταν αυτό που εμείς έχουμε βάλει ή αυτό που 
έχουμε σχεδιάσει αυτή τη στιγμή και περιμένει να μπει, αλλά αυτό ακριβώς, που είχε 
τοποθετηθεί από την αναστήλωση του Ορλάνδου στη δεκαετία 1950-1960.

Είναι δηλαδή μία λύση αυτή που προτείνεται, ώστε να μειωθούν οι οπλισμοί από 
δεκαπέντε που υπήρχαν στην παλαιότερη προσέγγιση (γι’ αυτό και ονομάστηκε η ανα
κοίνωση νέα προσέγγιση) σε εννέα, ενώ προσπαθούμε να τους μειώσουμε ακόμα περισ
σότερο, σε έξι. Γία να μειωθούν οι οπλισμοί σε αυτό το επίπεδο γίνεται αυτή η παρα
δοχή, θα τοποθετηθούν δηλαδή δύο αγκύρια, τα οποία φυσικά δεν θα είναι ορατά, από 
καμία οπτική γωνία από τον επισκέπτη. Και σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες, οι προ
σθήκες με νέο μάρμαρο μπορούν να κρύψουν τα αγκύρια. Από τον επισκέπτη πάντως 
δεν θα είναι σε καμιά περίπτωση ορατά.

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Πάντως αυτή η λύση με τα μπουλόνια 
οπωσδήποτε δεν έχει συζητηθεί στην ΕΣλίΑ και δεν έχει ληφθεί καμία οριστική από
φαση, θα έλεγα ότι είναι μια δική σας θεωρητική τοποθέτηση, προς το παρόν. Ο κ. 
Hoepfner έχει τον λόγο.

W. HOEPFNER: Ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις ανακοινώ
σεις που ακούσαμε, οι εργασίες που γίνονται στην Ακρόπολη είναι πάρα πολύ υψηλής 
ποιότητας. Αυτό που μου έκανε πράγματι εντύπωση χθες και σήμερα, είναι η εκμετάλ
λευση της τεχνολογίας σε ένα επίπεδο που δεν είχαμε, νομίζω, έως τώρα και μπορεί να 
αποτελέσει παράδειγμα για πολλές χώρες, όπου γίνονται παρόμοιες εργασίες. Και στο 
τέλος ακούσαμε μία διάλεξη για καινούργια μηχανήματα, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι 
αυτό που ακούσαμε από τους χημικούς χθες νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, αυτή η 
μέθοδος λέιζερ, με την οποία είναι δυνατόν να φύγει από τα γλυπτά η κρούστα, που μας 
έχει δημιουργήσει προβλήματα τόσα χρόνια, χωρίς να θιγεί η υποκείμενη επιφάνεια των 
λίθων. Αυτό βέβαια αποτελεί μια πολύ βασική πρόοδο.

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ: Μιλάτε για τη μέθοδο λέιζερ τώρα;

W. HOEPFNER: Για τη μέθοδο λέιζερ, που ακούσαμε χθες, η οποία πρέπει να 
εφαρμόζεται και στα Προπύλαια και σε όλη την Ακρόπολη, γιατί, αν κατάλαβα καλά, η 
ομάδα που κάνει αυτή τη δουλειά στον Παρθενώνα πηγαίνει και στα άλλα μνημεία. Επί
σης, το δεύτερο που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι βρήκαν εκείνο το υλικό, που 
έχει αντοχή και που είναι δυνατόν να δένεται τόσο πολύ με το μάρμαρο και να γίνεται μία
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μάζα, ας πούμε, και ότι δεν έχουμε αυτό που ήταν έως τώρα γνωστό, ότι δηλαδή μετά 
από μερικά χρόνια να υπάρχει περίπτωση να διαλυθεί ή να είναι χειρότερα από την αρχή. 
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια θα ήθελα και εκεί να ρωτήσω, αν γίνεται το 
ίδιο σε όλα τα μνημεία.

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ: Μιλάτε για τα μείγματα με τη θηραϊκή γη και το τσιμέντο;

W. HOEPFNER: Ναι, με το τσιμέντο αλλά προπαντός με τη γη από τη Σαντορίνη, 
που έχει εκεί μέσα και είναι κάτι το καινούργιο, από ό, τι ξέρω τουλάχιστον.

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ: Ευχαριστούμε. Θα ήθελε κάποιος να σχολιάσει αυτά που ανέφερε, 
τα σωστά, ο κ. Hoepfner; Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Η κα Παπακωνσταντίνου.

Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Αυτό το ένεμα έκτοτε χρησιμοποιείται για την πλή
ρωση των ρωγμών σε όλα τα μνημεία. Απλώς, ήταν η πρώτη εφαρμογή για τη δομική 
στερέωση των κιόνων του οπισθονάου σε έκταση, ολοκληρώθηκε το 1998 - 1999, αλλά 
από τότε αυτό το μείγμα εφαρμόζεται στη συντήρηση, στην καθημερινή εφαρμογή για 
την πλήρωση των ρωγμών.

Γία τη μέθοδο λέιζερ τι να πω; Αυτή τη στιγμή την προτείνουμε μόνο για τα γλυπτά, 
που είναι μέσα στο Μουσείο. Στα μνημεία καλόν θα είναι να μην αρχίσουμε ακόμα 
καθαρισμούς, αν δεν έχουμε προετοιμαστεί για το προστατευτικό επικαλυπτικό υλικό 
της επιφάνειάς τους. Δηλαδή, εάν καθαρίσουμε την επιφάνεια των μνημείων τώρα από 
τους ρύπους, σε πάρα πολύ λίγο χρόνο θα ξανακαθίσουν οι ρύποι επάνω. Επομένως θα 
πρέπει, μόλις καθαριστούν, να υπάρχει κάποιο προστατευτικό υλικό της επιφάνειάς 
τους, που να αναστέλλει πια την επικάθιση. Αλλως, κάθε δέκα χρόνια ή περίπου τόσο, θα 
πρέπει να την καθαρίζουμε.

Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που έχει επιβεβαιωθεί ερευνητικά, ότι η καθαρισμένη επι
φάνεια πολύ πιο γρήγορα διαβρώνεται και επιδέχεται ρύπους. Άρα, για την ώρα μιλάμε 
μόνο για τα μνημεία στο Μουσείο.

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ: Μάλιστα Αλλά οι άλλες μέθοδοι δηλαδή, κυρία Παπακωνσταντί
νου, αν εφαρμοστούν στο ύπαιθρο δεν έχουν και αυτές τα ίδια προβλήματα;

Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ναι, για όλες τις μεθόδους ισχύει αυτό, η καθαρι
σμένη επιφάνεια των μνημείων διαβρώνεται πολύ πιο γρήγορα.

W. HOEPFNER: Μάλλον να το σχολιάσω λιγάκι, στο Βερολίνο ήδη έχει γίνει ένα 
έργο, γίνεται καθαρισμός στην ΓΙύλη του Βρανδεμβούργου, σε ολόκληρο το κτήριο με 
λέιζερ, που νομίζω ότι τελειώνει αυτόν το μήνα.

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ: Τι υλικό, τι πέτρα είναι;
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W. HOEPFNER: Αυτό δεν είναι μάρμαρο, είναι ασβεστόλιθος. Αλλά όλο το κτίριο 
είναι μέσα σε μία τεράστια τέντα και αμέσως μετά τον καθαρισμό αρχίζουν με διάφορα 
χημικά να προστατεύουν την πέτρα. Δεν είμαι ειδικός σε αυτό, δεν μπορώ να σας εξη
γήσω τι υλικά χρησιμοποιούν.

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ: Δηλαδή θέλει μία προστασία μετά τον καθαρισμό οπωσδήποτε. 
Παρακαλώ η κα Μιλτιάδου.

Α. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ: Ήθελα απλώς να αναφερθώ στην προηγούμενη ερώτηση, που 
αφορούσε τα ενέματα, και να πω ότι αυτά που σχεδιάστηκαν για τον Παρθενώνα έγιναν, 
όπως έδειξα και το πρωί, με συγκεκριμένα κριτήρια. Η εφαρμογή τους σε παρόμοιες 
βεβαίως θέσεις και με παρόμοια προβλήματα, νομίζω ότι ήδη γίνεται από τον Τομέα 
Συντήρησης.

Όσον αφορά τη γενικότερη εφαρμογή τους, π.χ. στα Προπύλαια, σε συνεργασία με 
την κα Ιωαννίδου και τον κ. Τανούλα θα εξετάσουμε, εάν θα μπορούσαμε να εφαρμό
σουμε την ίδια σύνθεση, ή κάποια παρόμοια, και για τη ρωγμή του υπέρθυρου, που 
είδαμε επανειλημμένους σήμερα το απόγευμα στις παρουσιάσεις, γιατί πιθανώς εκεί τα 
κριτήρια ως προς την αντοχή ίσως λίγο να διαφοροποιηθούν. Όμως η περισσότερη 
έρευνα και δουλειά για τον σχεδίασμά έχει γίνει, θα γίνουν κάποιες συμπληρωματικές 
ίσως διερευνήσεις για εφαρμογή, σε μια ειδικότερη κατασκευή, όπως αυτό το μεγάλο 
αρχιτεκτονικό μέλος σε κάμψη, όπως είναι το υπέρθυρο των Προπυλαίων. Ελπίζουμε 
στην επόμενη συνάντηση να σας ανακοινώσουμε ξανά τα αποτελέσματα αυτής της 
μικρής συμπληρωματικής διερεύνησης. Ευχαριστώ.

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ: Μάλιστα. Ευχαριστούμε και εμείς.Παρακαλώ, κ. Mainscone έχετε 
τον λόγο.

R. MAINSTONE: I am primary a structural engineer. So, 1 would like to return, if I 
may, to the contributions of Mr Paschalidis and Miss Metzini. I have throughout support
ed the approach pioneered by C. Zambas in restoring, as far as possible, the original condi
tion of the structure as an articulated assembly of rigid blocks, which are free to rock on one 
another at their ends, when subject to a displacement and an earthquake or to other forces, 
and is distinct from the sort of structure we build today, which has rigid joints and responds 
by bending. The only problems, I have foreseen, have been in restoring the original integrity 
and strength to badly fractured blocks, without too much cutting or fresh reinforcement. 
But, of course, the people who built the Parthenon had no means of deciding how much 
strength was required, they chose the dimensions, I assume, on the basis of such prior expe
rience they had, and probably to a considerable extent after estimating all the things to which 
the block was subjected, when moved from the quarry and finally erected in the building. 
So, I think, it is almost irrelevant to consider the original potential strength of unfractured 
block. So, I really just want to support, heartedly, the approach that is being taking.
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Π. ΘΕΜΕΛΗΣ: Well did you finish your question? Your commend Yes, thank you 
very much. 1 think that your question is addressed to Mr. Pashcalidis.

B. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: The only thing that I could say, is thank you for supporting my 
opinion.

iT. ΘΕΜΕΛΗΣ: Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, νομίζω. Ναι, πάλι ο κ. Hoepfner.

W. HOEPFNER: Έχω ένα πρόβλημα, που πιστεύω ότι θα συζητηθεί και αύριο, 
αλλά ήθελα να ρωτήσω, αν υπάρχουν ιδέες, προτάσεις γι’ αυτό που θα γίνει με τον 
βόρειο και τον νότιο τοίχο του Παρθενώνος, στην εσωτερική πλευρά, γιατί όλοι οι 
αρχαίοι λίθοι είναι κομμένοι και βαθιά τραυματισμένοι από τη φωτιά, θέλουμε να τους 
συμπληρώσουμε όλους, αλλά να μην «κτυπάνε» οι καινούργιες πέτρες από μέσα, οπότε 
δεν θα φαίνεται τίποτα πια από τους αρχαίους λίθους. Πώς θα ταιριάζουν αυτές οι και
νούργιες πέτρες με τους καμμένους λίθους; Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι σαν να 
είναι ο ένας σε μια Mercedes, είναι το νέο υλικό, και ο συνάδελφος από το χωριό πάνω 
σε ένα μουλάρι, είναι το πρωτότυπο υλικό.

Β. ΧΑΝΔΑΚΑΣ: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και έχει απασχολήσει επανει- 
λημμένως την ΕΣΜΑ. Υπαινίχθηκε κάτι ο κ. Τογανίδης αλλά και η κα Παράσχη, όταν 
παρουσίασε το θέμα της, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα αν η εσωτερική πλευρά των τοίχων 
θα συμπληρωθεί με καινούργιο υλικό ή όχι και σε ποιο βαθμό θα προχωρήσει η Υπηρε
σία σε αναστήλωσα. Φυσικά είναι μεγάλο πρόβλημα και ο κ. Κορρές έχει και ενστάσεις 
σοβαρές για την έδραση αυτών των λίθων. Δεν έχει λυθεί ακόμα, το θέμα μελετάται. Θα 
ήθελε κάποιος άλλος να σχολιάσει; Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η συζήτηση ούτως ή 
άλλως. Αν όχι, σας ευχαριστώ όλους και σας εύχομαι καλή ξεκούραση για αύριο, αλλά 
προηγουμένως θέλω να πω ότι είστε όλοι καλεσμένοι στη δεξίωση, όπως με πληροφο
ρούν, η οποία θα λάβει χώρα στον 5ο όροφο, φυσικά μετά την προβολή της ταινίας σας 
21:00 η ώρα. Είστε όλοι καλεσμένοι, όσοι είστε εδώ παρόντες. Σας ευχαριστώ.
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3η ημέρα Συναντήσεων
Κυριακή 6 Οκτωβρίου

Πρωϊνή συνεδρία
Πρόσφατες έρευνες και επεμβάσεις στον Ναό της Αθήνας Νίκης 

Επιμέρους δραστηριότητες τομέων και αρχαιολογικά θέματα

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





Δ. Μιχαλοπούλου
Το πρόγραμμα αποκαταστάσεων του ναού 

την Αθηνάν Νίκην

Ο ναός της Αθηνάς Νίκης, ιωνικού ρυθμού αμφιπρόστυλος, τετράστυλος, σχεδια
σμένος από τον αρχιτέκτονα Καλλικράτη στις αρχές του β' μισού του 5ου αιώνα π.Χ., 
κτίσθηκε μεταξύ των ετών 427/6 και 424/3 σε εξέχουσα θέση, νοτιοδυτικά των Προπυ
λαίων της Ακρόπολης (εικ. 1 ).

Οι διαπιστωμένες βλάβες και τα δομικά προβλήματα που παρουσίαζε το μνημείο1 
μετά και τις προηγούμενες αναστηλώσεις των Ross-Schaubert-Hansen-Πιττάκη (1835- 
1845) και των Μπαλάνου-Ορλάνδου (1935-1940) επέβαλαν την αποκατάστασή του, η 
οποία ξεκίνησε σας 6.10.2000. Κατά την περίοδο των δύο τελευταίων ετών, αφού πραγ
ματοποιήθηκαν τα απαραίτητα έργα υποδομής, άρχισαν οι εργασίες αποξήλωσης του 
ναού με την αποσυναρμολόγηση μέχρι τώρα 292 αρχιτεκτονικών μελών (εικ. 2-4). Στα 
πλαίσια αυτών των εργασιών διαπιστώθηκε μεγάλο ποσοστό ρηγματώσεων, λόγω της 
προχωρημένης οξείδωσης των σιδηρών ενισχύσεων.

Δυσχέρειες αποσυναρμολόγησης παρουσιάστηκαν στους λίθους της κυματιοφόρου 
βάσης του τοίχου, αφενός λόγω του κατακερματισμού τους, ο οποίος οφειλόταν στη 
χρήση επιφανειακών συνδέσμων που απαιτούνταν για να συγκρατήσουν τα συνανήκο- 
ντα θραύσματα, ώστε να αποκατασταθεί η αυτοτέλειά τους, και αφετέρου εξαιτίας της 
τοποθέτησης, εκτός των γόμφων, δυο επιπρόσθετων σιδηρών στοιχείων, κυκλικής δια- 
τομής, καθ’ όλο το ύψος της κυματιοφόρου βάσης, τα οποία πακτώνονταν στα υποκεί
μενα μέλη.

Κατά την αποσυναρμολόγηση των μελών του δαπέδου διαπιστώθηκε, ότι έξι νέοι 
λίθοι, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν κατά την τελευταία αναστύλωση, επικάλυπταν αντί
στοιχη επιφάνεια από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 17 εκ. Οι πλάκες αυτές είχαν πάχος 10 
εκ. έναντι 27 εκ. των υπολοίπων αρχαίων.

Κατά την αποσυναρμολόγηση του πρώτου και δεύτερου αναβαθμού της κρηπίδας 
διαπιστώθηκε, ότι η εσωτερική επιφάνεια την οποίαν περιέβαλαν οι λίθοι των προανα- 
φερθέντων αναβαθμών, εμβαδού 30 τ.μ., είχε πληρωθεί με άοπλο σκυρόδεμα πάχους 50 
εκ. Κατά την αφαίρεση του αόπλου σκυροδέματος αναγνωρίστηκαν μαρμάρινα θραύ
σματα με γλυπτό διάκοσμο, κέραμος στέγης, καθώς και άλλα θραύσματα, τα οποία απο
δόθηκαν στους λίθους της κρηπίδας, οι οποίοι δεν είχαν συμπληρωθεί με νέο μάρμαρο 
αλλά με τσιμέντο. Εκτεταμένη χρήση τσιμεντοκονιαμάτων διαπιστώθηκε τόσο μεταξύ 
των αρχιτεκτονικών μελών, όσο και στην πλήρωση των κενών μεταξύ των θραυσμάτων. 
Ιδιαίτερα χρονοβόρα και επίπονη αποδείχθηκε η αφαίρεση των συμπληρωμάτων, ο

1. Βλ. Ζιρώ 1994.
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καθαρισμός των επιφανειών θραύσης από τη τσιμεντοκονία, η αφαίρεση των συνδέ
σμων, καθώς και η αφαίρεση του αόπλου σκυροδέματος από την κρηπίδα, λόγω των 
ενσωματωμένων μαρμάρινων θραυσμάτων.

Στις κατακόρυφες συνδέσεις των κιονοκράνων και των βάσεων με τους κίονες του 
προνάου και του οπισθονάου, καθώς και των επικράνων με τους πεσσούς του θυραίου 
τοίχου, είχαν χρησιμοποιηθεί, κατά την τελευταία αναστήλωση, μαρμάρινα εμπόλια, τα 
οποία πακτώνονταν στον τόρμο με τσιμεντοκονία.

Καθαιρέθηκε ακολούθως η πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα κάτω από τον σηκό, η 
οποία εμφάνιζε σοβαρή οξείδωση των οπλισμών της καθώς και των μεταλλικών στηρί- 
ξεών της λόγω προχωρημένης διάβρωσης. Υστερα από την οριοθέτηση και την υποστύ- 
λωση του προς αφαίρεση τμήματος, το οποίο είχε σχήμα πολυγωνικό, ακανόνιστο, 
πάχους 31 εκ. και εμβαδού 10 τ.μ., η καθαίρεση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο 
Crasher, έναν υδραυλικό θρυμματιστή σκυροδέματος, αδιαταράκτως και χωρίς σκόνη. 
Στη συνέχεια καθαιρέθηκαν οι μεταλλικές στηρίξεις κατά μήκος της βόρειας έδρασης της 
πλάκας, οι στηρίξεις κατά μήκος της έδρασης του θυραίου τοίχου, καθώς και ο μεταλλι
κός συμπαγής στύλος, τετραγωνικής διατομής, ο οποίος υποστήριζε τον βόρειο πεσσό. 
Οι μεταλλικές στηρίξεις, οι οποίες είχαν επενδυθεί με φύλλα μολύβδου για λόγους προ
στασίας από την υγρασία, αποτελούνταν από ένα σύστημα σιδηροδοκών δύο διπλών Τ, 
ύψους 22 εκ.

Με την αφαίρεση της πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα κάτω από τον σηκό και τον 
καθαρισμό της άνω επιφάνειας των ορθοστατών του βόρειου τοίχου του πρωιμότερου 
πώρινου ναού (εικ. 5) διαπιστώθηκε, ότι τα άλατα, που είχαν παρατηρηθεί στους λίθους 
αυτούς και είχαν προκαλεσει φθορά στο πώρινο υλικό, οφείλονται στην κατασκευαστική 
ιδιομορφία της θεμελίωσης από μπετόν κατά την επέμβαση του Μπαλάνου. Κατόπιν 
τούτου αποσυναρμολογήθηκαν τρεις ορθοστάτες της ανώτερης σωζόμενης στρώσης 
του βόρειου τοίχου και αφαιρέθηκε το μπετόν, με το οποίο έρχονταν σε επαφή οι λίθοι, 
προκειμένου να διακοπεί η ανάπτυξη αλάτων στους λίθους του τοίχου. Στην πορεία 
πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές μετρήσεις στον πώρινο ναό, τα συμπεράσματα 
των οποίων θα ανακοινωθούν από τον κ. Ζιρώ.

Με τη συστηματική τεκμηρίωση όλων των αρχιτεκτονικών μελών του ναού της Αθη- 
νάς Νίκης, τη σχεδιασπκή και φωτογραφική αποτύπωσή τους, συντάσσονται καρτέλλες 
αρχείου για κάθε μέλος, ενώ ελέγχεται η ακριβής θέση τους στον ναό. Τα στοιχεία αυτά 
εισάγονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την ηλεκτρονική ευρετηρίαση της τεκμη
ρίωσης, για την οποία θα μιλήσει η κα Ε. Λεμπιδάκη.

Στούς λίθους του σηκού αφαιρούνται όλες οι συμπληρώσεις, που είχαν προσαρμο- 
σθεί στις αρχαίες επιφάνειες θραύσης, είτε με αρχαία μάρμαρα από τα διάσπαρτα της 
Ακρόπολης, είτε με νέο πεντελικό μάρμαρο, δεδομένου ότι η φυσική διαστρωμάτωσή 
τους ήταν αντίθετη από αυτή των αρχαίων μελών. Με τη βοήθεια γύψινων εκμαγείων 
και σημειοθετών λαξεύονται οι αρνητικές επιφάνειες θραύσης στα νέα συμπληρώματα, 
τα οποία κατασκευάζονται από νέο μάρμαρο Διονύσου. Τα νέα συμπληρώματα αντικα
θιστούν τα αποξηλωθέντα, προκειμένου να αποκατασταθούν δομικά τα αντίστοιχα μέλη.
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Σε όλες τις συμπληρώσεις των λίθων του σηκού η φυσική διαστρωμάτωση θα είναι ορι
ζόντια για λόγους αντοχής σε θλίψη, όπως αυτή των αρχαίων. Νέες συμπληρώσεις 
πραγματοποιούνται μόνον όπου απαιτείται, η διαστρωμάτωση των οποίων θα ακολουθεί 
εκείνη των αρχαίων, προκειμένου να αποκατασταθεί η δομική αυτοτέλεια των μελών. Από 
εξειδικευμένο προσωπικό, με επικεφαλής τους κ.κ. Λ. Ζαχαρόπουλο και Γ. Παγανή, έχει 
ήδη ξεκινήσει η συγκόλληση των συνανηκόντων θραυσμάτων με τη μέθοδο των τυφλών 
ηλώσεων. Επίσης, συνεργείο συντηρητών έχει αναλάβει την τεκμηρίωση της κατάστασης 
διατήρησης της επιφάνειας των μελών καθώς και τη συντήρησή της.

Κατά την πορεία των εργασιών κρίθηκε απαραίτητο να τοποθετηθούν πάνω στην 
κρηπίδα οι στρώσεις των επιστυλίων και της κυματιοφόρου βάσης του τοίχου, ώστε να 
πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ανασύνθεση και να γίνουν οι απαιτούμενες παρατηρήσεις 
και μετρήσεις σχετικά με τις αρχικές διαστάσεις του ναού. Στα σχετικά συμπεράσματα 
αυτών των διερευνητικών εργασιών θα αναφερθούν οι Δ. Ζιρώ και Κ. Μαμαλούγκας.

Οι απαιτούμενες αναστηλωτικές επεμβάσεις καθώς και οι πρόσθετες απαιτήσεις του 
έργου, που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης του ναού, οδήγησε 
στην ενίσχυση του δυναμικού του συνεργείου με την πρόσληψη επιπρόσθετου προσω
πικού, εξειδικευμένου και βοηθητικού. Σήμερα στο συνεργείο της Αθηνάς Νίκης απα
σχολούνται 26 άτομα όλων των απαιτουμένων ειδικοτήτων. Η ολοκλήρωση του προ
γράμματος αποκατάστασης του μνημείου, μετά την εγκατάσταση νέας γερανογέφυρας, 
θα επιτευχθεί με την κατασκευή πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα -μία 
σύμμικτη κατασκευή- πάνω στην οποία θα εδρασθεί ο ναός, και ακολούθως με την ανα- 
τοποθέτηση των αρχιτεκτονικών μελών, τα οποία προηγουμένως θα έχουν αποκαταστα
θεί δομικά, ενώ θα έχουν αντικατασταθεί τα μεταλλικά στοιχεία των παλαιοτέρων επεμ
βάσεων.
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ΕΙΚ. 1 Ο ναός της Αθηνάς Νίκης



ΕΙΚ. 3 Ο ναός κατά τις εργασίες αποσυναρμολόγησής του (Μάρτιος 2001)
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ΕΙΚ. 4 Αποσυναρμολόγηση νότιου πεσσού (Μάιος 2001 )
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ΕΙΚ. 5 Ο πώρινος νάσκος τηςΑθηνάς Νίκης, κάτω από τον σηκό του κλασικού ναού (Ιούνιος 2002)



Δ. Ζιρώ, Κ. Μαμαλούγκας
Νέα συμπεράσματα σχετικά με τις διαστάσεις του ναού

της Αθηνάς Νίκης

Ένα από τα ζητήματα, που ανέμεναν την οριστική επίλυσή τους με τη νέα αποσυναρ- 
μολόγηση των μελών του ναού της Αθηνάς Νίκης, ήταν αυτό της εξακρίβωσης του σχή
ματος του σηκού. Ο Α.Ορλάνδος είχε υποστηρίξει, ότι παρατηρείται δυσαρμονία στο 
σχήμα του, το οποίο παρουσίασε ως παράχωνο. Τη δυσαρμονία αυτή απέδωσε στη βια
στική ανέγερση του ναού από τους αρχαίους. Με το παράγωνο αυτό σχήμα αναστηλώ
θηκε τελικά ο ναός το 1940.

Στα πλαίσια της νέας αναστηλωτικής επέμβασης, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο 
του 2000, στο στάδιο της αποσυναρμολόγησης του ναού της Αθηνάς Νίκης ακολουθεί
ται μέθοδος συστηματικής σχεδιασπκής και φωτογραφικής τεκμηρίωσης, τόσο των 
μεμονωμένων αρχιτεκτονικών μελών, όσο και των συνολικών στρώσεων που συνθέτουν 
τον ναό. Σκοπός της παραπάνω διαδικασίας είναι:

• Η μελέτη των συμπερασμάτων της προηγούμενης, δεύτερης κατά σειρά, αναστύ
λωσης του μνημείου από τους Ν. Μπαλάνο και Α. Ορλάνδο (1936-1940) και η τεκ
μηρίωση της ορθότητάς τους.
• Η καθαυτή μελέτη των αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών για την εξαγωγή χρήσιμων 
συμπερασμάτων για την κατά το δυνατόν ορθότερη αναδιάταξη των μελών του εκ 
βάθρων αποσυναρμολογούμενού ναού.
Τόσο από τη λεπτομερή μελέτη του μνημείου, που εκπονήθηκε πριν από την έναρξη 

της εν εξελίξει αναστηλωτικής επέμβασης από τον αρχιτέκτονα δρα Δ. Ζιρώ, όσο και 
κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει διάλυσης του μνημείου, παρατηρήθηκαν προβλήματα 
σχετιζόμενα με παρατοποθετήσεις μελών, ένταξη στο μνημείο διάσπαρτου υλικού σε 
δεύτερη χρήση, ύπαρξη ανοιχτών αρμών μεταξύ των μελών και, το σπουδαιότερο, απο- 
λαξεύσεις σε αρχιτεκτονικά μέλη, ιδίως στα επιστύλια. Οι παραπάνω αστοχίες αλλοίω
σαν τις αρχικές διαστάσεις και μετέβαλαν τη γεωμετρία του ναού, ο οποίος εμφανίζεται 
παράγωνος, με διαφορές στα μήκη των πλευρών του, οι οποίες στο ύψος των επι
στυλίων φθάνουν τα 3.4 εκ., μεταξύ της βόρειας και νότιας πλευράς, μέγεθος σημαντικό 
για τις μικρές σχετικά διαστάσεις του μνημείου. Οι διαφορές στα μήκη μεταξύ βόρειας 
και νότιας πλευράς στις υπόλοιπες στρώσεις του ναού δεν είναι αντίστοιχες εκείνης που 
εμφανίζεται στα επιστύλια. Η βόρεια πλευρά είναι πάντα μεγαλύτερη από τη νότια, με 
εξαίρεση μία ελάχιστη διαφορά υπέρ της νότιας στην ευθυντηρία, οι τιμές όμως αυτής 
της διαφοράς είναι κατά πολύ μικρότερες από εκείνη, που παρουσιάζεται στα επιστύλια.

Όσον αφορά τα μήκη που εμφανίζει ο ναός στην ανατολική και δυτική του πλευρά, 
οι διαφορές που παρατηρούνται είναι αντικρουόμενες, καθώς άλλοτε είναι μεγαλύτερη 
η ανατολική πλευρά (σηκός) και άλλοτε η δυτική (κρηπίδα, επιστύλια). Οι τιμές αυτής
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της διαφοράς ωστόσο δεν ξεπερνούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα λίγα χιλιοστά.
Οι ανακολουθίες στις παραπάνω τιμές αποδεικνύουν, ότι οι μεγάλες διαφορές δεν 

προκύπτουν από την ίδια την αρχιτεκτονική του ναού αλλά ότι είναι αποτέλεσμα κάποιων 
αστοχιών των προηγούμενων αναστυλώσεων, οι οποίες αλλοίωσαν τις αρχικές διαστάσεις 
του μνημείου. Οι αιτίες που δημιούργησαν το παραπάνω φαινόμενο είναι οι ακόλουθες:

• Στα περισσότερα σημεία του μνημείου οι λίθοι δεν βρίσκονταν σε τέλεια επαφή, αλ
λά μεταξύ τους υπήρχαν αρμοί, με μέγεθος από δέκατα του χιλιοστού έως και αρκε
τά χιλιοστά (6 χιλ. στα επιστύλια).
• Τόσο τα συμπληρωμένα αρχαία μέλη, όσο και τα εξ ολοκλήρου καινούργια, είναι 
πιθανό να μην αναπαράγουν τις ακριβείς διαστάσεις του πρωτότυπου. Το ίδιο απο
τέλεσμα μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε, μη προσεκτική, συγκόλληση, ακόμα και συ- 
νανηκόντων θραυσμάτων.
• Αλλοίωση ίων διαστάσεων μίας στρώσης μπορεί να προκαλέσει και η παρατοπο- 
θέτηση λιθοπλίνθων στον σηκό. Η έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχει ακό
μα ολοκληρωθεί.
• Τέλος, διαπιστώθηκαν απολαξεύσεις στις επιφάνειες ώσης των επιστυλίων Ε. 13 
και Ε. 14 της νότιας πλευράς.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις λεπτομερείς μετρήσεις και τη σύνθεση 

πλήθους στοιχείων, μετρικών και άλλων, επαληθεύθηκαν από τις δοκιμαστικές ανασυν
θέσεις των στρώσεων των επιστυλίων και της κυματιοφόρου βάσης του τοίχου. Το 
συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία είναι, ότι οι ομόλογες πλευ
ρές του ναού έχουν, με ανοχή ολίγων χιλιοστών, το ίδιο μήκος και κατά συνέπεια ο ναός 
δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως παράγωνος. Συγκεκριμένα η διαφορά μεταξύ βόρειας 
και νότιας πλευράς του ναού βρέθηκε ότι είναι 8 χιλ. τόσο στα επιστύλια όσο και στον 
στυλοβάτη. Αντίστοιχα, η διαφορά μεταξύ ανατολικής και δυτικής πλευράς δεν ξεπερνά 
τα 3 χιλ. στη στάθμη των επιστυλίων.

Το νέο αναστηλωτικό πρόγραμμα του ναού της Αθηνάς Νίκης δίνει την δυνατότητα, 
εκτός από την εξυγίανση και τη δομική αποκατάσταση των μελών, να πραγματοποιηθούν, 
με το κλείσιμο των αρμών και την αποκατάσταση του ορθού μήκους των αρχιτεκτονικών 
μελών στα οποία παρατηρήθηκαν απολαξεύσεις, όλες οι απαραίτητες διορθώσεις, έτσι 
ώστε το μνημείο να προσεγγίσει κατά το δυνατόν την αρχική του μορφή, στόχοι οι οποίοι 
είχαν τεθεί ως προϋπόθεση επιτυχίας στην αναστηλωτική μελέτη που προηγήθηκε.

Η αποκατάσταση του μνημείου στις ορθές του διαστάσεις καθώς και η προβλ^πό- 
μενη από τη μελέτη οριζοντίωση 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.

Γία τα αίτια, που οδήγησαν τον Α. Ορλάνδο στη θεωρία περί παραγώνου σχήματος 
του σηκού και ως εκ τούτου του συνόλου του ναού της Αθηνάς Νίκης, θα πρέπει να ανα
τρέξουμε αρκετά πίσω στο παρελθόν, το 1836, την εποχή που ο L. Ross, ο Ε. Schaubert 
και ο Ch. Hansen επιχείρησαν την πρώτη αναστύλωση του ναού, μετά την απροσδόκητη 
ανακάλυψη του συνόλου σχεδόν των αρχιτεκτονικών μελών του εξαφανισμένου από τον
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17ο αιώνα μνημείου εντειχισμένα στον προμαχώνα του κανονιοστασίου, που είχαν κτίσει 
οι Τούρκοι περί το 1687 μπροστά από τα Προπύλαια.

Κατά την πρώτη αυτή αναστύλωση έγιναν πολλές παρατοποθετήσεις μελών, όπως η 
τοποθέτηση στη βόρεια πλευρά του ναού ενός μεγαλύτερου μήκους επιστυλίου, το 
οποίο ανήκε στη νότια, με αποτέλεσμα να επιμηκυνθεί υπερβολικά η βόρεια πλευρά του 
και το μνημείο να γίνει παράγωνο. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, μία αλληλουχία ανά
λογων παρατοποθετήσεων στα μέλη του επιστυλίου περιέπλεξε τα πράγματα σε τέτοιο 
βαθμό, ώστε να διατυπωθεί η θεωρία περί παραγώνου σχήματος του σηκού το 1947 από 
τον Ορλάνδο.

Η πρώτη αυτή αναστύλωση αποθανατίστηκε σε διάφορα σχέδια της εποχής, η νότια 
όμως πλευρά του ναού φαίνεται πολύ καθαρά σε ακουαρέλα του J. Skene, φιλοτεχνη- 
μένη τον Νοέμβριο του 18381. Με τη βοήθεια του σχεδίου αυτού, παρατηρούμε ότι στο 
μνημείο είχαν τοποθετηθεί όλα τα επιστύλια της ανατολικής πλευράς του ναού, το 
σύνολο των επιστυλίων της βόρειας πλευράς, καθώς επίσης και τα δύο ακραία προς τον 
βορρά επιστύλια της δυτικής του όψης. Στη νότια πλευρά του ναού, όπως επίσης στον 
θυραίο και τον δυτικό τοίχο, δεν τοποθετήθηκαν τα επιστύλια, ίσως εξαιτίας της διακο
πής των εργασιών μετά τη διαφωνία του Ross με τον Κυριάκο ΙΙιττάκη και την αποχώ
ρηση του πρώτου από τις αναστηλώσεις της Ακροπόλεως (εικ. 1 α).

Το 1844 ο Κ. Πιττάκης, με συνεργάτες τον E. Schaubert και τον γλύπτη Ε. Laurent, 
ολοκλήρωσε την ημιτελή αναστύλωση του Ross, τοποθετώντας τα υπόλοιπα επιστύλια 
στον νότιο, τον δυτικό και τον θυραίο τοίχο του μνημείου. Σε νεότερο σχέδιο του J. 
Skene (1844), που απεικονίζει και πάλι τον ναό από τα νότια, διακρίνονται με σαφήνεια 
οι εργασίες που έγιναν κατά τη συμπληρωματική αυτή αναστύλωση.

Επειδή οι διαστάσεις των επιστυλίων του θυραίου και του δυτικού τοίχου είναι 
μικρότερες από τα μέλη που ανήκουν στις μακρές πλευρές, προκειμένου να εξαλειφθεί 
το αρχικό σφάλμα της παρατοποθέτησης των μελών από τον Ross, αντί να προβούν σε 
αναδιάταξη των μελών στα επιστύλια, κάτι που θα συμπαρέσυρε όμως και τα μέλη των 
υποκείμενων στρώσεων του σηκού, απολάξευσαν τους αρμούς ώσης σε μέλη των 
μακρών πλευρών που τοποθετήθηκαν στον δυτικό τοίχο, προκειμένου να «κλείσει» με 
τον ανορθόδοξο αυτό τρόπο το σχήμα του ναού στη στρώση των επιστυλίων.

Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της νέας αναστύλωσης του ναού, 
μετά από διεξοδικό έλεγχο για τον εντοπισμό σύγχρονων λαξεύσεων πάνω στα αρχαία 
μέλη και τη διενέργεια νέων μετρήσεων ακρίβειας στα καταβιβασμένα μέλη του επιστη- 
λίου. Αρχικό βοήθημα στις διαπιστώσεις περί παρατοποθέτησης των μελών του επιστυ
λίου κατά την πρώτη αναστύλωση του ναού αποτέλεσε σχέδιο του Α. Ορλάνδου, δημο
σιευμένο το 1913 σε άρθρο του για τα επιστύλια του ναού της Αθηνάς Νίκης2. Τότε 
δόθηκαν με σαφήνεια οι πραγματικές θέσεις των παρατοποθετημένων μελών (εικ. 1β).

Οι οριστικές απόψεις του Α. Ορλάνδου για τις διαστάσεις του ναού της Αθηνάς

1. Βλ. Skene 1985, εικ. 9.
2. Orlandos 1915, πιν. 5.
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Νίκης, και ως εκ τούτου περί του παραγώνου σχήματος του σηκού, δημοσιεύθηκαν 
αργότερα σε άρθρο του με τίτλο «Nouvelles observations sur la construction du temple d’ 
Athéna Nike»3, όπου γίνεται παράλληλα ο απολογισμός της αναστύλωσης του ναού από 
τον συγγραφέα το 1939-1940, από το ύψος των ορθοστατών του σηκού και άνω, μετά 
την αναγκαστική αποχώρηση του υπερήλικα Μπαλάνου, για λόγους υγείας, από το 
έργο.

Ως κύριο επιχείρημα για το παράγωνο σχήμα του σηκού ο Ορλάνδος παρουσίασε 
ιδιόμορφο αρμό ώσης, λαξευμένο σε δύο κατακόρυφες άνισου επιπέδου επιφάνειες, σε 
λιθόπλινθο ανήκοντα στη γωνία επαφής του δυτικού τοίχου με τον νότιο, περιοχή στην 
οποία λογικό θα ήταν να εμφανίζεται ιδιορρυθμία στη λάξευση των αρμών επαφής των 
εγκάρσιων τοποθετημένων μεταξύ τους μελών, εάν πράγματι ο σηκός δεν ήταν ορθογώ

νιος.
Ο αρμός αυτός εμφανίζεται σε ιδιαίτερη φωτογραφία του μέλους, καθώς και σε αξο

νομετρικό σχέδιο ανασύνθεσης της νοτιοδυτικής γωνίας του σηκού. Μόνο που το σχέ
διο και η φωτογραφία δημοσιεύθηκαν σε διαφορετικές σελίδες δυσχεραίνοντας έτσι τη 
σύγκριση. Όταν τοποθετηθούν οι δύο αυτές εικόνες μαζί, γίνεται αμέσως αντιληπτή η 
αιτία της διπλής αυτής αναθύρωσης στο συγκεκριμένο μέλος (εικ. 2α,β). Βλέπουμε ότι 
μετά την ιδιόρρυθμα λαξευμένη αυτή αναθύρωση το ελεύθερο άκρο του μέλους προε
κτείνεται στα δυτικά και προεξέχει της δυτικής τοιχοποιίας του σηκού στον οπισθόναο, 
λειτουργώντας ως παραστάδα. Το πλάτος της παραστάδας μετρούμενο είναι κατά 27-30 
χιλ. μεγαλύτερο από αυτό του τοίχου του σηκού (πλάτος παραστάδας: 489 χιλ., πάχος 
τοίχων: 462 χιλ. πάνω από τον ορθοστάτη και 459 χιλ. κάτω από την επικρανίτιδα). 
Προκειμένου λοιπόν να εφαρμόσει το μέλος της νοτιοδυτικής γωνίας, που εκτείνεται 
στον νότιο τοίχο, με το αντίστοιχο μέλος που ανήκει στον δυτικό, ο αρμός ώσης των 
μελών αυτών έπρεπε να διαμορφωθεί σε δύο κατακόρυφα κλιμακωτά επίπεδα, ώστε 
στην εξωτερική πλευρά του τοίχου να εφάπτεται στην παραστάδα, ενώ εσωτερικά να 
εφάπτεται με τον λεπτότερο σε σχέση με την παραστάδα τοίχο. Είναι προφανές ότι η αιτία 
της ειδικής διαμόρφωσης του αρμού ώσης, που παρατηρείται στα μέλη που συνθέτουν 
τη νοτιοδυτική και τη βορειοδυτική γωνία του σηκού, δεν έχει καμία σχέση με το ζήτημα 
του παράγωνου ή μη σχήματος του σηκού.

Προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα παραπάνω, αλλά και για να μετρηθούν με ακρί
βεια οι πραγματικές διαφορές στα μήκη των τεσσάρων πλευρών του ναού στο ύψος του 
επιστυλίου, τοποθετήθηκαν δοκιμαστικά τα μέλη πάνω στον άδειο από αρχιτεκτονικά 
μέλη στυλοβάτη του ναού. Τα μέλη εφαρμόσθηκαν μεταξύ τους με απόλυτη ακρίβεια, 
σαν να επρόκειτο για την τελική τους τοποθέτηση επί των τοίχων του σηκού και των 
προστάσεων του ναού (εικ. 3). Όταν οι αρμοί ώσης ήρθαν σε τέλεια επαφή μεταξύ τους, 
εμφανίσθηκαν τότε τα κενά που προκάλεσαν οι παλαιές απολαξεύσεις των αρμών ώσης 
της περιόδου της συμπληρωματικής αναστύλωσης του Πιττάκη, το 1844.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε απομείωση του μήκους του νότιου επιστυλίου του προ-
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νάου E. 14 και η δημιουργία νέων αρμών ώσης με τέλεια διαμορφωμένη αναθύρωση 
κατά τον αρχαίο κατασκευαστικό τρόπο, για την επαφή του μέλους με το επιστύλιο E. 1 
της ανατολικής πρόστασης και το επιστύλιο Ε. 17 του θυραίου τοίχου (εικ. 5). Επίσης 
διαπιστώθηκε, μετά από πολύ προσεκτικό έλεγχο, η απολάξευση του δυτικού πέρατος 
του νότιου επιστυλίου Ε. 13 κατά δύο περίπου εκατοστά και η διαμόρφωση νέου αρμού 
ώσης με αναθύρωση, για τη συναρμογή του με το επιστύλιο Ε.12, το οποίο διατηρεί το 
αρχικό του μήκος. Ο αρμός αυτός αντιστοιχεί με το μέσον του νότιου τοίχου του σηκού, 
ο οποίος μετρούμενος χαμηλά, στη στρώση του κυματιοφόρου τοιχοβάτη, δεν παρου
σιάζει αξιοσημείωτη διαφορά σε μήκος από την αντίστοιχη βόρεια πλευρά του.

Η απομείωση του μήκους στο μέλος Ε.13 ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βεβαιωθεί 
οπτικά, ένεκα της παλαιότητας της επέμβασης (πριν από 160 περίπου χρόνια από 
σήμερα), της πολύ καλής λιθοξοικής εργασίας κατά την τότε διαμόρφωση του νέου 
αρμού ώσης και εξαιτίας της ομοιογενούς φθοράς, που προκάλεσε σε παλαιά και νέα 
μέλη η έκθεση του ναού στην επιβαρυμένη από βιομηχανικούς ρύπους ατμόσφαιρα της 
πόλης κατά τα τελευταία εξήντα χρόνια.

Η διαπίστωση της απομείωσης του δυτικού αρμού ώσης του επιστυλίου Ε.13 συμ
φωνεί με την εξακρίβωση του τετράγωνου σχήματος του σηκού, που επιβεβαιώθηκε 
μετά τη δοκιμαστική τοποθέτηση των μελών του κυματιοφόρου τοιχοβάτη στην κρη
πίδα, οπότε και φάνηκε, μετά από προσεκτικές μετρήσεις, ότι ο σηκός ήταν τετράγωνος 
και όχι παράγωνος (εικ. 4). Επικουρικά αναφέρουμε ότι πρόσθετη ένδειξη για την απο
λάξευση του δυτικού αρμού του μέλους Ε. 13 δίδεται από το μήκος των εντορμιών, που 
λαξεύτηκαν στο δυτικό άκρο του μέλους για την τοποθέτηση σιδηρού γόμφου στην 
κάτω έδρα και συνδέσμου διπλού Τ στην άνω. Αμφότερες οι εν λόγω εντορμίες συγκα
ταλέγονται μεταξύ των μικρότερων σε μήκος αντίστοιχων εντορμιών, που μετρήθηκαν 
στα άλλα μέλη του μνημείου.

Η πολύπλοκη αυτή εργασία αποτυπώθηκε σχεδιασπκά και φωτογραφήθηκε από τον 
φωτογράφο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟ κ. Σ. Γεσα- 
φίδη, με τη μέθοδο της ορθοφωτογράφισης, για να υπάρξει η μέγιστη κατά το δυνατόν 
τεκμηρίωση της δοκιμαστικής αυτής αναδιάταξης των μελών του επιστυλίου και του τοι- 
χοβάτη και των πολύτιμων συμπερασμάτων που προέκυψαν.

Ένα ακόμα ζήτημα, στο οποίο είχα αναφερθεί στο τελευταίο συνέδριο για τα μνημεία 
της Ακρόπολης το 1994, αφορούσε την ανασκευή της θεωρίας περί κεκλιμένης κρηπί
δας του ναού, ένα μείζον αναστηλωτικό σφάλμα της επέμβασης του 1936-40. Το κύριο 
πρόβλημα, που προκάλεσε η αστοχία αυτή, είναι η κλίση που έλαβε ο ναός προς τα 
δυτικά, με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν οι οπτικές του εκλεπτύνσεις.

Με τη νέα χωροστάθμιση της κρηπίδας διαπιστώθηκε, ότι είναι δυνατόν να προ- 
βούμε στην οριζοντίωσή της, δίχως να χρειασθεί να απολαξευθούν τα αρχαία μέλη του 
πύργου ούτε και αυτά της μαρμάρινης δαπεδόστρωσης του ναού. Όταν μάλιστα θα έχει 
συντελεσθεί η οριζοντίωσή, τότε θα πετύχουμε ισοσταθμία μεταξύ της πλακόστρωσης 
του πύργου της Νίκης και της κατά χώραν σωζόμενης πλακόστρωσης των Προπυλαίων 
στην περιοχή της νότιας πτέρυγας. Θα πάψει έτσι να υπάρχει η υψομετρική διαφορά των
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πεντέμισι περίπου εκατοστών, που παρατηρείται σήμερα εκεί, ως παρενέργεια αλλά ταυ
τόχρονα και μάρτυρας της άστοχης αυτής τοποθέτησης του μνημείου σε κεκλιμένη κρη
πίδα.

Κλείνοντας την ομιλία που είχα από κοινού με τον κ. Μαμαλούγκα, θα ήθελα να τον 
ευχαριστήσω θερμά, καθώς και την κα Μιχαλοπούλου, που βοηθούν και προσφέρουν 
τον καλύτερό τους εαυτό στο έργο της αναστύλωσης του ναού της Αθηνάς Νίκης. Είναι 
δύο επιστήμονες, οι οποίοι εργάζονταν στη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνη
μείων του ΥΠΓΊΟ, από όπου αποσπάστηκαν στην Ακρόπολη, για να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους εκεί, αποδυναμώνοντας βέβαια τη Διεύθυνση Αναστήλωσης. Ο σκοπός 
πάντως, ο στόχος, είναι μεγάλος.
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ΕΙΚ. Ια Ο ναός τηςΑθηνάς Νίκης από τα νοτιοανατολικά. (]. Skene, Νοέμβριος 1838)
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Δ. Ζιρώ
Νέες παρατηρήσεις στην οικοδομική σύνθεση 

της ζωφόρου του ναού της Αθηνάς Νίκης 
και του αρχαίου πώρινου ναΐσκου

Η οικοδομική σύνθεση της ζωφόρου
Ένα ζήτημα κεφαλαιώδους οημασίας για όλους, ιδιαίτερα όμως γι’ αυτούς που 

ενδιαφέρονται για τη γλυπτική του ναού, είναι η εξακρίβωση της αρχικής διάταξης των 
μελών της ζωφόρου του ναού της Αθηνάς Νίκης πάνω στα επιστύλια. Γία το θέμα αυτό 
έχουν γραφεί πολλά, δίχως όμως να έχει δοθεί η συνολική λύση του προβλήματος.

Τον Νοέμβριο του 1998 ξεκίνησε η καθαίρεση της ζωφόρου του ναού της Αθηνάς 
Νίκης, προκειμένου να μεταφερθούν τα μέλη της στο Μουσείο Ακροπόλεως. Αυτό 
υπήρξε η απαρχή των εργασιών της πλήρους αποσυναρμολόγησης του μνημείου, που 
θα ακολουθούσε δύο χρόνια αργότερα, με στόχο την άρση των αστοχιών της αναστύλω
σης Μπαλάνου-Ορλάνδου της περιόδου 1936-1940.

Αμέσως μετά την απομάκρυνση των μελών της ζωφόρου αποτυπώθηκε λεπτομερώς 
το επιστύλιο, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη μέτρηση των διαστημάτων μεταξύ των 
αρχαίων γόμφων που συγκρατούσαν τα μέλη της ζωφόρου. Δόθηκε ως εκ τούτου 
μεγάλη προσοχή στην επισήμανση των αρχαίων γόμφων από εκείνους των διαδοχικών 
αναστηλώσεωντου Ross, του Πιττάκη και του Ορλάνδου. Οι αρχαίοι γόμφοι διακρίνο- 
νται από τους νεότερους χάριν μιας κατασκευαστικής ιδιομορφίας, που παρατηρείται 
στον βυθό του τόρμου, ο οποίος διαμορφώνεται κατά κανόνα απαράβατο κυματοειδής 
και όχι επίπεδος, ίσως για την καλύτερη πρόσφυση του μολύβδου που κάλυπτε και στε
ρέωνε τον σιδηρό σύνδεσμο. Οι τόρμοι των αναστηλώσεων Ross, Πιττάκη και Μπαλά
νου-Ορλάνδου κατασκευάστηκαν στην αντίστοιχη περιοχή λείοι, και έτσι, μετά τον 
καθαρισμό τους από το μολύβι που τους κάλυπτε, αναγνωρίσθηκαν σχετικά εύκολα. 
Έχοντας αποκαταστήσει τα ορθά μήκη των πλευρών του ναού στη στρώση του επιστυ
λίου και μετρώντας μεταξύ των αρχαίων τόρμων, μπορέσαμε να εξακριβώσουμε τα 
ακριβή μήκη των μελών της ζωφόρου, που εδράζονταν στα επιστύλια κατά την αρχική 
κατασκευή του ναού το 427-424 π.Χ.

Η εργασία αποτύπωσης των μελών της ζωφόρου έγινε στις αποθήκες του Μουσείου 
Ακροπόλεως, όπου είχαν τοποθετηθεί προς συντήρηση και φύλαξη τα μέλη πριν την 
έκθεσή τους στις αίθουσες του μουσείου. Η τότε Έφορος I. Τριάντη, που ήταν παράλληλα 
και μέλος της Επιτροπής Ακροπόλεως, μερίμνησε ώστε τα μέλη να φωτογραφηθούν με 
ασπρόμαυρο φιλμ από τον κ. Σ. Μαυρομμάτη. Παράλληλα, για τις ανάγκες της έρευνας, 
κατέγραψα σχεδιασπκά και φωτογραφικά, σε ασπρόμαυρο και έγχρωμο φιλμ, λεπτομέ
ρειες των αποδεικτικών στοιχείων που πιστοποιούσαν την ακριβή θέση των μελών στο επι
στύλιο, όπως τις θέσεις και τη μορφή των αρχαίων τόρμων, τις φθορές που άφησε με τον 
χρόνο η επαφή των μελών μεταξύ τους καθώς και η έκθεσή τους στα καιρικά φαινόμενα.
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Συνδυάζοντας τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τη μέτρηση των διαστά
σεων των σωζόμενων μελών της ζωφόρου, την ταύτιση της ακριβούς θέσης των 
αρχαίων γόμφων στα επιστύλια και στα γλυπτά μέλη, τη φορά τοποθέτησης των μελών 
στον ναό και τον ομοειδή τρόπο φθοράς που παρατηρείται στα μέλη, που έρχονταν σε 
επαφή μεταξύ τους, καταλήξαμε σε αδιαμφισβήτητα συμπεράσματα ως προς τη θέση 
που κατελάμβαναν τα μέλη της ζωφόρου του ναού της Αθηνάς πάνω στα επιστύλια.

Αρχική διαπίστωση είναι ότι τα τρία σωζόμενα από τα τέσσερα αρχικά γωνιακά μέλη 
της ζωφόρου του ναού (μέλη a, h και 1), λόγω της ιδιομορφίας στην κατασκευή τους 
-είναι λαξευμένα σε σχήμα Γ, με δύο άνισου μήκους πλευρές, εκ των οποίων η μεγάλη 
ανήκει πάντοτε στις μακρές πλευρές— είχαν τοποθετηθεί εξαρχής ορθά στη θέση τους. Τα 
μέλη αυτά είχαν γομφωθεί και στα δύο ελεύθερα άκρα τους για λόγους σταθερότητας, με 
γόμφο σχήματος Τ στη μικρή πλευρά, δυτική ή ανατολική, και έναν κανονικό γόμφο 
στο άκρο της μακράς πλευράς, νότιας ή βόρειας. Σε κάθε μέλος από αυτά εφάρμοσαν 
διαφορετικό τρόπο μολυβδοχόησης, ιδιαίτερα για τη μολυβδοχόηση του τυφλού γόμ
φου σχήματος Τ. Η εργασία τοποθέτησης της ζωφόρου στον ναό άρχισε από τις γωνίες 
και από εκεί συνέχισαν να τοποθετούν τα άλλα μέλη. Από τα τέσσερα αυτά μέλη λείπει 
αυτό της βορειοανατολικής γωνίας, (μέλος d), το οποίο φέρεται ως οριστικά χαμένο.

Στην ανατολική ζωφόρο δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για τη θέση που καταλαμ
βάνουν τα μέλη εκεί. Εδώ οι θέσεις των αρχαίων γόμφων στα μέλη της ζωφόρου και το 
επιστύλιο βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία. Το θέμα άλλωστε της γλυπτής παράστασης, 
όπως αναπτύσσεται με τη σύναξη των θεών και τη θέση που καταλαμβάνει η Αθηνά στο 
κέντρο της ζωφόρου πλαισιούμενη από τον Ποσειδώνα και τον Δία, βοήθησε από παλιά 
στην ορθή τοποθέτηση των μελών στην πλευρά αυτή. Επίσης, όλα συμφωνούν και με τη 
συνοπτική περιγραφή της ανατολικής ζωφόρου από τον J. Spon, που επισκέφθηκε τον 
ναό το 1675, δέκα περίπου χρόνια πριν την κατεδάφισή του1. Ως εκ τούτου η σύνθεση 
της ανατολικής πλευράς δεν μεταβάλλεται (εικ. 1).

Μπορεί όμως να συμπληρωθεί το μέλος c, που σώζεται σπασμένο στο βόρειο άκρο 
του, του οποίου το μήκος στην παλαιά αναστήλωση είχε συμπληρωθεί χονδροειδούς με 
την τοποθέτηση ασύνδετης μαρμάρινης πλίνθου. Το ακριβές μήκος του μέλους αυτού 
δεν μπορεί να εξακριβωθεί, λόγω της απώλειας του αντίστοιχου τόρμου στερέωσής του 
στην επιφάνεια του επιστυλίου. Σε συνδυασμό με την απώλεια του βορειοδυτικού 
γωνιακού μέλους της ζωφόρου, η πληροφορία για την ακριβή θέση επαφής του μέλους 
c με το γωνιακό έχει καθώς φαίνεται οριστικά χαθεί. Μπορεί όμως να υπολογιστεί με 
προσέγγιση λίγων χιλιοστών του μέτρου, όση είναι και η διαφορά μεταξύ των αντίστοι
χων ακραίων μελών της δυτικής ζωφόρου του ναού. Ένδειξη για την αποκατάσταση 
του μήκους του μέλους c δίδει και ο τρόπος ανάπτυξης των μορφών στην ανατολική 
ζωφόρο. Φαίνεται πιθανή η επανάληψη των μορφών που υπάρχουν στο νότιο άκρο της 
ανατολικής ζωφόρου και στο βόρειο πέρας αυτής. Εάν αυτό ισχύει, στο χαμένο τμήμα 
του μέλους c χωρούν δύο ακόμα όρθιες γυναικείες μορφές στραμμένες προς το κέντρο.
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Κατ’ ανάλογο τρόπο συμπληρώθηκε η σύνθεση και στο απολεσθέν βορειοανατολικό 
μέλος d, αντιστρέφοντας κατοπτρικά την παράσταση που βρίσκεται λαξευμένη στην ανα
τολική πλευρά του νοτιοανατολικού μέλους, προκειμένου να αναπαρασταθεί σχεδια- 
στικά η πιθανή εικόνα του συνόλου της ανατολικής ζωφόρου του ναού (εικ. 1).

Στη δυτική ζωφόρο, η άποψη που είχα εκφράσει παλαιότερα στηριζόμενος αποκλει
στικά σε μετρητικά στοιχεία των μελών, ότι τα μέλη πρέπει να αναδιαταχθούν, και η οποία 
είχε καταγραφεί στη μελέτη αποκατάστασης του ναού του 1994, επιβεβαιώθηκε (εικ. 2).

Ο τρόπος διάταξης, κατά την προγενέστερη αναστύλωση του μνημείου, των δύο 
μεσαίων μελών ί και k, που είναι τσιμεντένια αντίγραφα αφού τα πρωτότυπα βρίσκονται 
από το 1810 στο Λονδίνο, ακολούθησε τη διάταξη της δημοσίευσης των J. Stuart και Ν. 
Revetr. Με την ίδια ακριβώς σειρά που δημοσιεύθηκαν τα σχέδια των μελών το ένα 
πάνω από το άλλο στον σχετικό πίνακα, το «επάνω» μέλος ί τοποθετήθηκε κατά την ανα
στύλωση στο βόρειο ήμισυ, ενώ το «κάτω» στο νότιο ήμισυ της δυτικής πλευράς. Από 
την εποχή των Ross και Πιττάκη ουδείς φαίνεται να έλαβε υπόψη τον τόρμο για τον 
γόμφο στερέωσης του ενός εκ των δύο μελών στο μέσον της ζωφόρου. Τα δύο μέλη 
είναι άνισα μεταξύ τους κατά 4.4 εκ. Το μέλος ί, που είχε τοποθετηθεί στο βόρειο ήμισυ 
της ζωφόρου, έχει μήκος 2.05 μ. ενώ το k 2.006 μ. Όπως βρίσκονταν μέχρι σήμερα δια
τεταγμένα, ο κεντρικός αρμός ώσης τους συνέπιπτε με το μέσον ακριβώς του γόμφου 
στερέωσης του ενός μέλους (του βόρειου), φανερώνοντας και πρακτικά το εσφαλμένο 
αυτής της διάταξης. Αν τα μέλη αντιμετατεθούν, τότε ο αρμός ώσης του μέλους ί με 
μήκος 2.05 μ. καλύπτει τον γόμφο και η βόρεια πλευρά του συμπίπτει ακριβώς με το 
βόρειο πέρας του τόρμου γόμφωσης του μέλους στο επιστύλιο. Με την αντιμετάθεση 
αυτή αποκαθίστανται όλα τα μέλη της δυτικής πλευράς στην αρχική θέση τους και επι
λύονται έτσι μορφολογικά ζητήματα, στα οποία έχει γίνει αναφορά στη μελέτη αποκατά
στασης του ναού3.

Στη βόρεια ζωφόρο το μέλος m είχε τοποθετηθεί από τον Ορλάνδο στο μέσον της 
πλευράς. Στην 4η Διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπό- 
λεως του 1994 είχα διατυπώσει την άποψη, ότι το μέλος μπορεί να ανήκει στη νότια 
πλευρά, στηριζόμενος αποκλειστικά στον τρόπο διάταξης των μορφών και ιδιαίτερα σε 
αυτή της φοράς των αλόγων. Από τη διερεύνηση όμως του τρόπου γόμφωσης του 
μέλους στο επιστύλιο και την καταγραφή του συνόλου των αρχαίων γόμφων της 
βόρειας πλευράς της ζωφόρου, φάνηκε ότι είναι αδιαμφισβήτητη η θέση του μέλους m 
στον Βορρά, με τη διαφορά ότι αυτό πρέπει να τοποθετηθεί σε επαφή με το γωνιακό 
μέλος h, μετακινούμενο έτσι κατά μία θέση δυτικότερα από το κέντρο της βόρειας ζωφό
ρου, όπου είχε τοποθετηθεί (εικ. 3, 4).

Το μέλος m, (μαζί με το αντίστοιχο μέλος e+fl της νότιας πλευράς), είναι ένα από τα 
σημαντικότερα, κατά τη γνώμη μου, κομμάτια της ζωφόρου, αφού παρουσιάζει εξέχο- 
ντα Πέρση αξιωματούχο -κατά τη γνώμη μου τον αρχηγό του ιππικού Μασίστιο, κρί-

2. Stuart-Revett 1987, V, πιν. XII, XIII.
3. Ζιρώ 1994, Ια, 263.
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νοντας από ιον μεγάλο αριθμό στρατιωτών που τον προστατεύουν μαχόμενοι— να βρί
σκεται πεσμένος στο έδαφος και να λογχίζεται από έλληνα στρατιώτη, έτσι ακριβώς όπως 
περιγράφουν τη φοβερή αυτή σκηνή ο Ηρόδοτος και ο Πλούταρχος4 5. Στο δυτικό άκρο 
της παράστασης δύο άλογα του περσικού ιππικού δίχως τους αναβάτες τους, που έχουν 
πέσει στο έδαφος, καλπάζουν υπερπηδώντας ένα βράχο προς τον ελεύθερο σχετικά 
χώρο, που διακρίνεται στο κατά το κάτω ήμισυ του μήκους του σωζόμενο ακραίο προς 
τα δυτικά μέλος h της δυτικής ζωφόρου. Το γωνιακό αυτό μέλος παρουσιάζει δυσκολία 
στην ερμηνεία του θέματος το οποίο απεικονίζει, διότι λείπει το άνω μισό σε όλο το 
μήκος του και δύσκολα αναγνωρίζονται οι παραστάσεις. Είναι όμως σαφές, ότι σε αυτή 
τη γωνία δεν μαίνεται μάχη και δεν εμπλέκονται πεζοί οπλίτες με ιππείς σε βιαιοπραγίες 
και φονικές συμπλοκές. Η σκηνή εδώ παραδόξως παρουσιάζει απόλυτη ηρεμία, σαν να 
πρόκειται για κάποιον από τους ιερούς χώρους, κοντά στους οποίους εκτυλίχθηκε το 
συγκεκριμένο αυτό επεισόδιο των δραματικών γεγονότων, που συνθέτουν την ιστορική 
μάχη των Πλαταιών (εικ. 4).

Ίσως να πρόκειται για το ιερό της Ελευσινίας Δήμητρας και Κόρης στις Υσίες ή το 
ηρώον του Ανδροκράτους, που, κατά τον Πλούταρχο’, αμφότερα βρίσκονταν κοντά στο 
στρατόπεδο των Αθηναίων στις υπώρειες του Κιθαιρώνα. Σε εκείνη την περιοχή διεξήχθη 
η μοναδική κανονική μάχη, που έδωσαν κατά τα Περσικά Έλληνες (οι Αθηναίοι) με το 
Περσικό ιππικό, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο ο ίππαρχος του Μαρδονίου, ο Μασί- 
σπος, ακριβώς με τον σκληρό τρόπο που εικονίζεται στο μέλος m της βορινής ζωφόρου.

Απόδειξη για την ακριβή θέση τοποθέτησης του μέλους m στο επιστύλιο παρέχει ο 
γόμφος στερέωσής του, ο οποίος βρίσκεται λαξευμένος στην κάτω έδρα του δυτικού 
αρμού ώσης. Ο γόμφος αυτός απέχει από τη γλυπτή παρειά του μέλους κατά 19 εκατο
στά και συμπίπτει ακριβώς με τον αρχαίο τόρμο, που βρίσκεται λαξευμένος στο επιστύ
λιο. Αν δεχθούμε ότι το μέλος αυτό βρισκόταν στην ίδια θέση που το είχε τοποθετήσει 
και ο Ορλάνδος, τότε ο γόμφος θα έπρεπε να απέχει από την εξωτερική παρειά 17 εκ. και 
όχι 19 εκ. ως έχει. Τα δύο αυτά εκατοστά αποτελούν μεγάλη διαφορά και αποδεικνύουν, 
ότι δεν συμπίπτουν οι τόρμοι των γόμφων στη ζωφόρο και στο επιστύλιο παρά μόνο 
στη θέση που ήδη περιγράψαμε. Τρίτη πιθανή θέση του μέλους m θα μπορούσε να είναι 
στο ανατολικό άκρο της βόρειας ζωφόρου, σε επαφή με το χαμένο μέλος d της ΒΑ 
γωνίας. Το μήκος όμως του μέλους, που ήταν τοποθετημένο εκεί, μετρούμενο με τη 
βοήθεια των τόρμων γόμφωσής του στο επιστύλτο είναι 1.853 μ., αποκλείοντας έτσι την 
πιθανότητα τοποθέτησης εκεί του μέλους πι, το οποίο έχει μήκος 1.871 μ. Το μήκος 
αυτό, σε συνδυασμό με τη θέση που βρίσκεται λαξευμένος ο γόμφος, καθιστά τη θέση 
τοποθέτησης του μέλους m δίπλα σε αυτό της βορειοδυτικής γωνίας μοναδική.

Στη νότια πλευρά, στην αντίστοιχη περιοχή της νοτιοδυτικής γωνίας, τα μέλη βρί
σκονται αναμφισβήτητα στη θέση τους. Το γωνιακό μέλος 1 εμφανίζει τον ίδιο τρόπο 
γόμφωσης στο επιστύλιο με τα δύο άλλα γωνιακά που σώζονται. Σε επαφή με αυτό
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τοποθετείται το μέλος fl+e, το οποίο κατέβηκε από το μνημείο το 1985, προκειμένου να 
προστατευθεί στο Μουσείο, διότι είχε παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα φθοράς. Το 
μέλος fl +e ήταν ορθά τοποθετημένο πάνω στο επιστύλιο, και σε αυτό συνηγορούν το 
μήκος και ο γόμφος στερέωσής του, ο οποίος συμπίπτει ακριβώς με τον αντίστοιχο 
αρχαίο λαξευμένο τόρμο του γόμφου στο επιστύλιο.

Γ ία τα δύο μεσαία μέλη ο και g, που είχαν τοποθετηθεί από τον Ορλάνδο σε τσιμε
ντένια αντίγραφα, αντί των πρωτοτύπων που βρίσκονται στο Λονδίνο, δεν μπορούμε να 
είμαστε βέβαιοι πριν εξετάσουμε τα πρωτότυπα και μετρήσουμε το μήκος τους. Τα 
παραδιδόμενα μήκη στις σχετικές δημοσιεύσεις δεν συμφωνούν μεταξύ τους παρουσιά
ζοντας σημαντικές αποκλίσεις, ενώ το μέλος ο κατά την Ε. Harrison φαίνεται, ότι δεν 
σώζει το μήκος του6 7. Διευκρινίζουμε, ότι για τα δύο αυτά μέλη μοναδικό στοιχείο για 
τον προσδιορισμό της αρχικής τους θέσης στη ζωφόρο αποτελεί το μήκος τους, αφού, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά τους στην Αγγλία, ο Έλγιν δέχτηκε να κοπούν 
και να μετατραπούν σε ανάγλυφες πλάκες πάχους περίπου 0.12 μ. Αποτέλεσμα της αχα
ρακτήριστης αυτής πράξης ήταν να χαθούν οριστικά τα ίχνη γόμφωσής τους στα επιστύ
λια, τα οποία σε συνδυασμό με τα μήκη θα φανέρωναν με τρόπο αδιαμφισβήτητο την 
πραγματική τους θέση στην ζωφόρο. Γ ία τα μέλη αυτά, καθώς επίσης για δύο ακόμα 
αυθεντικά θραύσματα που από την εποχή του Πιττάκη (1844) είχαν τοποθετηθεί στον 
ναό, δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα και η εμφάνισή τους στα 
σχέδια αποκατάστασης της ζωφόρου, που παρουσιάζουμε, πρέπει να εκτιμηθεί ως υπό
θεση εργασίας στηριγμένη σε όσα στοιχεία έχουν μέχρι σήμερα συγκεντρωθεί (εικ. 5).

Ο πώρινος ναός της Αθηνάς Νίκης
Με την απομάκρυνση όλων των μελών της ανωδομής του ναού της Αθηνάς Νίκης και 

την αφαίρεση της ανώτερης στρώσης της κρηπίδας, κάτω από τον σηκό, αποκαλύφθηκε η 
πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα που κάλυπτε την υπόγεια κρύπτη. Πρόκειται για τον υπό
γειο χώρο που διαμόρφωσε μέσα στον πώρινο στερεοβάτη του ναού το 1938 ο Νικόλαος 
Μπαλάνος και οι συνεργάτες του, προκειμένου να διατηρηθεί ορατός και επισκέψιμος ο 
παλαιότερος πώρινος ναός της Αθηνάς Νίκης, που είχε τότε ανακαλυφθεί κάτω από τον 
μαρμάρινο ναό του Καλλικράτη . Μετά την απομάκρυνση της σύγχρονης αυτής πλάκας και 
των σιδηρών κατασκευών του θεμελ'ου, που συγκρατούσαν τη βορειοανατολική γωνία του 
σηκού, φάνηκε η κατά χώραν σωζόμενη βόρεια τοιχοποιία του αρχαιότερου πώρινου 
ναού, με την εξωτερική παρειά της εγκιβωτισμένη σε άοπλο σκυρόδεμα. Εξακριβώθηκε έτσι 
η αιτία, για την οποία εμφανίζονταν άλατα στο εσωτερικό του ναΐσκου, προκαλώντας φθο
ρές στις ευαίσθητες λιθοπλίνθους της τοιχοποιίας. Τα άλατα προέρχονταν από το μπετόν 
πλήρωσης, που τοποθετήθηκε σε επαφή με τον πώρινο τοίχο για την ενίσχυση της νέας 
θεμελίωσης. Μετά την προσεκτική αφαίρεση του χυτού αυτού υλικού απελευθερώθηκε η 
εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας του ναΐσκου, που παρέμενε αθέατη και ως εκ τούτου

6. Harrison 1970, 318, 319.
7. Βλ. σχετικά Μπαλάνου 1937.
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ήταν αδύνατον να διαπιστωθεί η κατάσταση διατήρησής της κατά την εποχή, που καταχώ
θηκε από τους αρχαίους στα θεμέλια του νέου μαρμάρινου ναού της Αθηνάς Νίκης (εικ. 6).

Αυτό που εύκολα μπορεί τώρα να διαπιστωθεί, είναι η άριστη κατάσταση διατήρησης 
των μελών του πώρινου ναού, που φαίνεται καινούργιος σε σύγκριση με την πώρινη 
βάση του ξοάνου της Αθηνάς Νίκης, η οποία είναι εμφανώς παλαιότερη, με σαφή σημά
δια καταστροφής από φωτιά στην ανώτερη επιφάνειά της (εικ. 7, 8). Αντίθετα, ο πώρι
νος ναός δεν εμφανίζει πουθενά φθορές από πυρκαγιά, κάτι που θα ήταν παράδοξο, εάν 
η ανέγερσή του είχε προηγηθεί της Περσικής εισβολή του 480 π.Χ. και της πλήρους 
καταστροφής της πόλης και των ιερών της που ακολούθησε8. Η παντελής απουσία φθο
ρών από φωτιά στους τοίχους διαπιστώνεται όχι μόνο στο εσωτερικό του ναού, αλλά και 
στο εξωτερικό του. Η εξωτερική τοιχοποιία του σηκού, ελεύθερη μετά την αφαίρεση του 
μπετόν που την απέκρυπτε, εμφανίζει την ίδια καλή κατάσταση διατήρησης της επιφά
νειας της με το εσωτερικό του ναού, φανερώνοντας ότι ο ναός αυτός δεν πρέπει να παρέ- 
μεινε επί μακράν εκτεθειμένος στα καιρικά φαινόμενα και στη χρήση. Όπως υπολογί
ζουμε, τρεις περίπου δεκαετίες μετά την ανέγερσή του αντικαταστάθηκε από τον νέο, 
μεγαλύτερο σε διαστάσεις, μαρμάρινο ναό του Καλλικράτη9.

Το 1993 έγινε φωτογράφιση του πώρινου ναού από τον Α. Αναγνώστου, φωτο
γράφο της Α' ΕΠΚΑ. Με τη βοήθεια του κατάλληλα τοποθετημένου τεχνικού φωτισμού 
εμφανίσθηκαν κατασκευαστικές λεπτομέρειες στην τοιχοποιία, οι οποίες δεν θα μπορού
σαν αλλιώς με σαφήνεια να παρατηρηθούν, στο λυκόφως που διείσδυε στο υπόγειο 
χώρο από το οπαίο, που είχε δημιουργηθεί στο δάπεδο του σηκού, πάνω από τη βάση 
του ξοάνου. Τότε παρατηρήσαμε την άριστη κατάσταση διατήρησης των ιχνών λάξευσης, 
που άφησε η οδοντωτή ξοΐδα του τεχνίτη (το ντισιλίδικο) πάνω στην πώρινη τοιχοποιία, 
μία κατεργασία που δηλώνει ότι ο τοίχος στη συνέχεια επρόκειτο να επιχρισθεί, αν ολο
κληρωνόταν πλήρως η κατασκευή του και δεν είχε παραμείνει στο τελικό αυτό στάδιο της 
ανέγερσής του ημιτελής (εικ. 6). Φάνηκε επίσης η τελειότητα στην κατεργασία των ανα- 
θυρώσεων, των αφανών αυτών επιφανειών που διαμορφώνουν τους αρμούς επαφής 
των λίθων της τοιχοποιίας, και η άριστη τεχνική στη διαμόρφωσή τους. Η γενική εικόνα 
που παρουσίαζε ο ναός και η άριστη κατάσταση διατήρησης της επιφάνειας των μελών 
του, έκανε να μοιάζει απίστευτο ότι τα μέλη αυτά είχαν λαξευτεί πριν 25 περίπου αιώνες.

Εξαίρεση αποτελεί η βάση του λατρευτικού ξοάνου της Αθηνάς, η οποία βρέθηκε in 
situ στο εσωτερικό του πώρινου ναού. Από τη γήρανση του υλικού της και τις φθορές 
από έκθεση σε δυνατή φωτιά, που παρατηρούνται στην επιφάνεια της, φαίνεται σαφώς 
ότι αυτή είναι παλαιότερη από το καινουργές συγκριτικά κτίσμα που την περιβάλλει10. Η

8. Των δε Περσέων οί άναβεβηκότες πρώτον μεν έτράποντο προς τάς πύλας, ταύτας δέ άνοίξαντες τούς ίκέ- 
τας έφόνευον έπεί δέ σφι πάντες κατέστρωντο, το ipòv συλήσαντες ένέπρησαν πάσαν την άκρόπολιν(Ηρό- 
δοι. Ιστ. 8.53.11) και (Ο Μαρδόνιος) ... πυθόμενος τον πάντα λόγον, πριν η τούς μετά Παυσανίεω ές τον 
Ισθμόν έσβαλείν, ύπεξεχώρεε έμπρήσας τε τάς ’Αθήνας, καί εϊ κού τι ορθόν ήν των τειχέων η των οίκημ& 
των η τών ίρών, πάντα καταβολών καί συγχώσας (Ηρόδοχ. Ιστ. 9.13.7).
9. Για τη χρονολόγηση του πώρινου ναού, τις παλαιότερες απόψεις και τη σχετική βιβλιογραφία βλ.
Ζιρώ 1994, Ια, 32-38.

340



βάση αυτή δεν βρέθηκε τοποθετημένη συμμετρικά στον άξονα του σηκού, αλλά σε 
επαφή με τη βορειοδυτική του γωνία. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ο προσανατολι
σμός της δεν ακολουθεί αυτόν του ναού, διατηρεί όμως μια σχέση παραλληλίας με το 
πελασγικό Τείχος ανατολικότερα και τη δυτική πλευρά του πανάρχαιου πελασγικού 
πύργου, πάνω στον οποίο είναι ανιδρυμένο το ιερό της Αθηνάς Νίκης (εικ. 6, 10).

Η βάση αυτή συντίθεται από δύο λίθους, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στη θέση τους με 
τη χρήση «καρκίνου», όπως φαίνεται από τις εντορμίες που σώζονται στις κάθετες παρειές 
τους (εικ. 8). Οι λίθοι αυτοί στο μεγαλύτερο τμήμα του ύψους τους, ήσαν θαμμένοι στο 
έδαφος, που αποτελούσε ταυτόχρονα και το δάπεδο του ναού. Γι’ αυτό δεν ήταν απαραί
τητη η χρήση μεταλλικών συνδέσμων για να τους συγκρατούν μεταξύ τους. Εξάλλου το 
ρευστό μολύβι, που στερέωνε το ξύλινο έμβολο του ξοάνου στη μεγάλη τετράγωνη υπο
δοχή, που ήταν λαξευμένη και στους δύο λίθους της βάσης, με την πρόσφυσή του στα 
αδρολαξευμένα τοιχώματά της συνέδεε επαρκώς τους δύο λίθους μεταξύ τους".

Στο ημερολόγιο εργασιών και σε φωτογραφίες του Αρχείου Μπαλάνου, που φυλάσ
σεται στη Αρχαιολογική Εταιρεία, καταγράφηκε η διάλυση του πώρινου ναΐσκου και της 
παλαιότερης βάσης του ξοάνου από τον Μπαλάνο, το 1937. Σε φωτογραφία του αρχείου 
φαίνεται καθαρά, ότι η βάση είχε εξαρχής τοποθέτηθεί σκάβοντας απλά την επίχωση του 
μυκηναϊκού πύργου, δίχως καμία άλλη πρόσθετη θεμελίωση. Έκτοτε δεν μετακινήθηκε 
από τη θέση της, ούτε όταν σε επαφή με τη βορειοδυτική γωνία της κατασκευάσθηκε ο 
πώρινος ναός του Κίμωνα. Γ ία τη θεμελίωση του νέου ναού σκάφτηκε όρυγμα στην επί
χωση του μυκηναϊκού πύργου, δίπλα από τη βάση, και τοποθετήθηκε μία σειρά ορθογω- 
νικών πωρολίθων σε δεύτερη χρήση, πάνω στους οποίους εδράστηκε ο τοιχοβάτης του 
ναού. Όπου υπήρχαν αρχαιότερες κατασκευές, κατά κανόνα αυτές δεν διαλύθηκαν, αλλά 
χρησιμοποιήθηκαν ως θεμέλιο του τοιχοβάτη (εικ. 9). Πρόκειται για έναν τοίχο από αργο- 
λιθοδομή, που βρίσκεται κτισμένος ένα μέτρο περίπου ανατολικότερα της πώρινης βάσης 
του ξοάνου. Ο τοίχος, με διεύθυνση τον άξονα Βορρά-Νότο, είναι παράλληλος με την 
ανατολική πλευρά της βάσης και ως εκ τούτου με τη δυτική πλευρά του πελασγικού πύρ
γου και του πελασγικού Τείχους, με τα οποία η βάση βρίσκεται σε σχέση παραλληλίας. 
Από τη θέση και τη φορά του τοίχου αυτού, τη στάθμη της ανώτερης επιφάνειας του, τη 
σχέση παραλληλίας με τη βάση και τις λοιπές κατασκευές του πύργου καθίσταται προφα
νής η λειτουργία του ως ορίου και θεμελίου της ανατολικής πλευράς του αρχαιότερου 
ιερού, αλλά και ως όριο για τη θεμελίωση των δύο παραστάδων, που διαμορφώνονται 
στα ελεύθερα άκρα του σηκού του νεώτερου πώρινου ναού (εικ. 6).

Ο τοίχος αυτός έχει χαρακτηρισθεί ως μυκηναϊκός, δίχως όμως ο χαρακτηρισμός 
αυτός να στηρίζεται σε ανασκαφικά δεδομένα. Δέν λαμβάνεται υπόψη, οτι ο μυκηναϊκός 
πύργος, στην επιφάνεια του οποίου βρίσκονται τα ερείπια των διαδοχικών ιερών της Αθη- 10 11

10. Η βάση του ξοάνου είχε θεωρηθεί αρχικά ως βόθρος, θησαυρός ή ακόμα και εοχάρα για την τέ
λεση χθονίων τελετών στο εσωτερικό του σηκού. Γ ία την σχετική βιβλιογραφία βλ. Ζιρώ 1994, 33.
11. Για παραδείγματα ξοάνων με έμβολο στερέωσης στη βάση του, βλ. Mayassis 1964-66 1,659 κ.ε., 
εικ. 611.
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νάς Νίκης, με παλαιότερο ίσως τον ξύλινο της πεισιστράτειας περιόδου, είναι κατεστραμ
μένος και δεν διατηρεί το ύψος της αρχικής του φάσης. Γ ι’ αυτό και δεν επιβεβαιώνεται 
από τα ευρήματα η ύπαρξη εκεί από τους μυκηναϊκούς ήδη χρόνους ιερού αφιερωμένου 
σε πολεμική θεά, προστάτιδα και φρουρό της εισόδου, την Αθηνά Νίκη των ιστορικών 
χρόνων, αν και θα ήταν αυτό πολύ πιθανό, εφόσον η Αθηνά έχει ανακηρυχθεί προστάτιδα 
της πόλεως ήδη επί βασιλείας Κέκροπος (1581-80 π.Χ. κατά το Πάριο Χρονικό).

Αυτό συμβαίνει γιατί η ανώτερη επιφάνεια του πύργου, επί της οποίας θα διεσώζο- 
ντο, εάν υπήρχαν, τα ίχνη μιας αρχαιότερης λατρείας, ιδίως κατά τη δυτική απόκρημνη 
πλευρά, είναι φανερό ότι έχει υποστεί σοβαρές φθορές, ενώ εκτιμάται ότι πέραν της 
πλίνθινης ανωδομής, έχει χάσει περί τα τέσσερα ακόμα μέτρα από το αρχικό ύψος του 
κατώτερου λίθινου τμήματός του, συνεπεία φυσικής φθοράς, εχθρικής ενέργειας ή 
συστηματικής λιθοτομίας κατά τους σκοτεινούς ιστορικά χρόνους, που ακολούθησαν 
την κατάρρευση του μυκηναϊκού πολιτισμού. Δεν μπορεί βέβαια να αποκλεισθεί το ενδε
χόμενο η καταστροφή αυτή του πελασγικού πύργου να συνετελέσθη σε πολύ πιο πρό
σφατη σχετικά εποχή και να συνδέεται με τις βιαιοπραγίες, που διαδραματίσθηκαν μπρο
στά στην είσοδο της Ακροπόλεως μεταξύ των ατπίπαλων αθηναϊκών φατριών, κατά τα 
γεγονότα του επονείδιστου για τα ήθη της πόλεως κυλώνειου άγους12. Δεν πρέπει λοι
πόν να λησμονείται ούτε να παραβλέπεται το γεγονός, ότι η στάθμη, στην οποία βρέθηκε 
ο τοίχος αυτός, αντιστοιχεί με το μέσον περίπου της αρχικής επίχωσης του μυκηναϊκού 
πύργου και ως εκ τούτου είναι αδύνατον να χαρακτηρισθεί ως μυκηναϊκός13. Ο τοίχος 
αυτός μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα δυστυχώς διαλύθηκε από τον Μπαλάνο, πρίν γίνει 
οποιαδήποτε συστηματική ερμηνεία ή συσχετισμός του με τα οικοδομήματα που οριοθε
τούσε. Ο τοίχος ανακατασκευάσθηκε στη συνέχεια, σύμφωνα με τη χωροστάθμηση που 
προηγήθηκε, χάθηκαν όμως τα ίχνη έδρασης των ξύλινων κιόνων του ημιυπαίθριου 
-πεισιστράτειου όπως υποστηρίζουμε— αρχαιότερου ναού, που στέγαζε το ξόανο της 
Αθηνάς Νίκης μέχρι το 480 π.Χ., οπότε πυρπολήθηκε από τους Πέρσες14. Σε παρακεί
μενο θάλαμο, που δημιούργησε ανατολικότερα ο Μπαλάνος, σώζεται ο βωμός του 
πώρινου ναού διατηρούμενος ακέραιος, σε πολύ καλή κατάσταση. Και εδώ δεν διαπι
στώνεται στην επιφάνειά του κανένα ίχνος καταστροφής από φωτιά ή βανδαλισμό. 
Δίπλα στον καλοδιατηρημένο αυτό βωμό, σε απόσταση δύο περίπου μέτρων από τη 
βορειοδυτική γωνία του, διατηρείται ένας άλλος ατελέστερος βωμός, που είχε αποκαλυ
φθεί το 1923 από τον G. Welter, σε ανασκαφή που είχε διενεργήσει στον πύργο της 
Νίκης15. Ο πρόχειρος αυτός βωμός είναι φανερό ότι κατασκευάσθηκε από τα αρχιτεκτο

12. Ηροδότ. Ιστορ. 5.71 κ.ε., Θουκ. Ιστορ. 1.126.8. κ.ε., Πλούτ. Σόλων 13.5.1 κ.ε.
13. Βλ. σχετικά Μπαλάνου 1937, 788. πιν. 1, Ιακωβίδης 1962, 107-108, εικ. 17, 34, 35, Bundgaard 
1957, εικ. 34, Bundgaard 1976, 44, πιν. G, Mark 1993, 44, εικ. 5, Ζιρώ 1994, Ια, 37, αημ. 63 και 1 β,
πιν. 11,1.
14. Την ύπαρξη παλαιότερου ξύλινου ναού, που πυρπολήθηκε από τους Πέρσες, υπεστήριξαν επί
σης οι Dinsmoor 1950, 151 και Bundgaard 1957, 44. Για παραδείγματα ημιυπαίθριων ξύλινων ναών, 
που στεγάζουν ξόανα, βλ. Μάντη 1990, 66 κ.ε. και πιν. 19, 23, 24. Για τη μορφή του ξοάνου, βλ. 
Beschi 1967/8, 531-536 και Donohue 1988, 54-57.

342



νικά μέλη κάποιου κατεστραμμένου οικοδομήματος. Χαμηλά, στη βάση του, βρέθηκε από 
τον Μπαλάνο πώρινο ενεπίγραφο θραύσμα από προγενέστερο κατεστραμμένο βωμό, με 
την ακόλουθη επιγραφή: Τές Άθην[αίας] τές Νίκες [ήο]Βομός Πάτροκ[λες] (η 
Πατροκ[λέδες]) έποίησε (I.G.I3 596). Στο θραύσμα του ενεπίγραφου μέλους διατηρούνται 
δύο από τις πλευρές του διαμορφωμένες με αναθύρωση, φανερώνοντας έτσι ότι ο βωμός 
στον οποίο ανήκε το θραύσμα δεν ήταν μονολιθικός, αλλά συντίθετο από λιθοπλίνθους 
καλά αρμοσμένες μεταξύ τους (εικ. 7γ, δ). Αυτός ο βωμός είναι προφανές, ότι ανήκε στον 
αρχαιότερο ναό της Αθηνάς Νίκης, τον οποίο πυρπόλησαν οι Πέρσες το 480 π.Χ. κατα- 
στρέφοντας τον βωμό του και θραύόντας τα μέλη του. Κατά την επίθεση αυτή, ο ξύλινος 
ημιυπαίθριος ναός της Αθηνάς Νίκης βρέθηκε στο επίκεντρο της μάχης και κάηκε από τα 
βέλη των Περσών, που ως στόχο είχαν τα πρόχειρα ξύλινα φράγματα, τα οποία οι λιγοστοί 
υπερασπιστές του ιερού της Παλλάδας, που είχαν επιλέξει να παραμείνουν στη θέση τους 
παρερμηνεύοντας οχετικό χρησμό15 16, είχαν τοποθετήσει στα ημιτελή τότε αρχαϊκά Προπύ
λαια για την άμυνά τους.

Το ξύλινο ξόανο της θεάς (εικ. 8) μάλλον διέφυγε της καταστροφής, αφού είναι 
λογικό να μεταφέρθηκε, μαζί με τα άλλα πολύτιμα ιερά αντικείμενα της λατρείας, για 
ασφάλεια στην Τροιζήνα, ή στη Σαλαμίνα ή και στην Αίγινα, όπου κατέφυγαν οι Αθη
ναίοι17. Η κενή βάση του ξοάνου, εκ κατασκευής μισοθαμμένη στο κονίαμα του δαπέδου 
του ξύλινου ναού, καλύφθηκε από τα συντρίμια της οροφής, που κατέρρευσε επάνω 
της φλέγόμενη, και έτσι διέφυγε της προσοχής των εισβολέων. Αντίθετα, ο ενεπίγραφος 
πώρινος βωμός στα ανατολικά κατεστράφη συστηματικά18.

Το μήκος του πώρινου ναού προκύπτει από τη σύνθεση δύο ανευρεθέντων μελών, 
που ανήκουν στα ελεύθερα άκρα των τοίχων του,με τα in situ διατηρούμενα τμήματα της 
τοιχοποιίας, συνεκτιμώντας ότι το μήκος αυτό δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο, 
που θέτει ο τοίχος θεμελίωσης στα ανατολικά της πώρινης βάσης. Ο I. Τραυλός υπολό
γισε το εξωτερικό μήκος του ναού στα 3.50 μ. και ο I. Mark σε 3.65 μ.19. Και τα δύο αυτά 
μήκη εκτείνονται πέραν του ανατολικού εγκάρσιου τοίχου και δεν βρέθηκαν άλλες κατα
σκευές θεμελίωσης, που να συνηγορούν για την ορθότητά τους (εικ. 9, 10). Στο σχέδιο 
της αποτύπωσης των ευρημάτων του πώρινου ναού και των μυκηναϊκών καταλοίπων 
του πύργου, που δημοσίευσε ο Μπαλάνος20, διακρίνεται καθαρά το όριο που θέτει η 
εγκάρσια στον πολρινο ναό και τον πύργο τοιχοποιία. Πέραν αυτής δεν βρέθηκε τίποτα 
που να αναγνωρίζεται ως θεμέλιο ή άλλη κατασκευή στην επίχωση του Πύργου (εικ. 10).

15. Welter 1923.
16. ΟΙ δέ Πέρσαι, ίζόμενοι επί τον καταντίον τής άκροπόλιος δκθον τον Αθηναίοι καλέουσι Άρήιον πά
γον, έπολιόρκεον τρόπον τοιόνδε' δκαις στυππεϊον περί τούς όΐστούς περιθέντες αψειαν, έτόξευον ές τό 
φράγμα (Ηρόδοτ. Ισι. 8, 52).
17. Βλ. αχετικά Ηρόδοτ. 8, 41 και Πλούτ. Θεμιστ. 9, 10.
18. Για το περσικό στρώμα καταστροφής, βλ Bundgaard 1974, 48, Dinsmoor Jr. 1980, 29, σημ. 57 
και Ζιρώ 1994, Ια, 35-36.
19. Βλ σχετικά Travlos 1971, 151, εικ. 202 και Mark 1993, 51.
20. Μπαλάνου 1937, πιν. 1.
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Στο σχέδιο αναπαράστασης της οικοδομικής σύνθεσης των τοίχων του ναού, που 
παραθέτουμε, αυτός παρουσιάζεται με δύο εναλλακτικά μήκη, αναλόγως του τρόπου 
τοποθέτησης των λίθων του. Κατά τη μία εκδοχή το μήκος υπολογίζεται στα 3.265 μ., 
ενώ στην άλλη στα 3.125 μ. Και τα δύο αυτά μήκη βρίσκονται εντός των ορίων που θέτει 
ο εγκάρσιος τοίχος, στον οποίο θεμελιώνεται το ανατολικό πέρας του ναού. Από αυτά το 
μικρότερο μήκος (3.125 μ.) φαίνεται ως πιθανότερο, από τον επαρκή τρόπο που ο ναός 
εδράζεται στο θεμέλιο (εικ. 9, 10).

Το σχέδιο αναπαράστασης που καταγράφει τα παραπάνω (εικ. II)21 βασίστηκε στα 
ευρήματα του 1937, που αποτυπώθηκαν σε σχέδιο της υπάρχουσας κατάστασης σε κλί
μακα 1:10, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Το σχέδιο 
αυτό αντεγράφη, προκειμένου να συνταχθεί νέο σχέδιο αναπαράστασης του πώρινου 
ναού σε σχέση με τα ευρήματα της ανασκαφής και όχι ένα αυτόνομο σχέδιο του ναού, το 
οποίο ανάλογα με τον αριθμό των τοποθετούμενων μελών, που θεωρητικά συνέθεταν 
την τοιχοποιία του, θα μπορούσε αντίστοιχα να λάβει οποιοδήποτε μήκος. Σε σχέση με 
την παλαιότερη αναπαράσταση του πώρινου ναού22, υπάρχουν αλλαγές ως προς το 
ύψος του. Ο ναΐσκος αναπαρίσταται τώρα με τρεις σειρές λιθοπλίνθων στην τοιχοποιία 
του, αυξανομένου έτσι αναλόγως του ύψους του. Αναλόγως αυξήθηκε και το ύψος του 
ξοάνου, με αποτέλεσμα να αιτιολογείται πλήρως το μεγάλο μέγεθος της τετράγωνης 
λαξευτής θήκης στην πώρινη βάση, που δεχόταν το ξύλινο έμβολο στερέωσης του αγάλ

ματος.
Με την επανεξέταση των ευρημάτων, τα κυριότερα συμπεράσματα, συνοψίζονται ως 

ακολούθως:
• Α. Η βάση του ξοάνου αποτελεί κατάλοιπο ενός 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, ενώ ο πώρινος ενεπίγραφος βωμός του συνετρίβη από τους 
εισβολείς.
• Β. Δώδεκα περίπου χρόνια μετά τη νίκη των Ελλήνων στις I Ιλαταιές, γύρω από την 
ιερή βάση του ξοάνου ανηγέρθη από τον Κίμωνα, με νέο προσανατολισμό, πώρινος 
ναΐσκος, αποτελού μένος από σηκό δίχως κίονες και με 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 στρώ
σεις λιθοπλίνθων, των οποίων το ακριβές ύψος διατηρείται μόνο στον πρώτο και τον 
τρίτο δόμο. Από τον τρόπο σύνθεσης των διάσπαρτων και των in situ λιθοπλίνθων 
προκύπτουν δύο εκδοχές για το μήκος του ναΐσκου. Εξ αυτών, η εκδοχή με τον 
μικροτέρου μήκους σηκό, 3.125 μ., φαίνεται ότι είναι ορθότερη, εφόσον συμφωνεί 
καλύτερα με τον τρόπο θεμελίωσης της νοτιοανατολικής του παραστάδας.
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21. Βλ. σχετικά Ζιρώ 1994, 1β, πιν. 11.
22. Βλ. Ζιρώ 1994, 1β, πιν. 8 και 9.
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ΕΙΚ. 1 Ναός Αθηνάς Νίκης. Αποκατάσταση της ανατολικής ζωφόρου (σχέδιο Δ. Ζιρώ)
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ΕΙΚ. 2 Ναός Αθηνάς Νίκης. Αποκατάσταση της δυτικής ζωφόρου (σχέδιο Δ. Ζιρώ)
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ΕΙΚ. 4 Ναός Αθηνάς Νίκης. Αποκατάσταση της βορειοδυτικής γωνίας της βόρειας ζωφόρου 
(σχέδιο Δ. Ζιρώ)

........... -- «ΜΤΙ I
ΕΙΚ. 5 Ναός Αθηνάς Νίκης. Αποκατάσταση της νότιας ζωφόρου (σχέδιο Δ. Ζιρώ)
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ΕΙΚ. 6 Γενική άποψη του πώρινου ναού της Αθηνάς Νίκης και του βωμού του στον υπόγειο χώρο, 
που διαμορφώθηκε το 1938 κάτω από τον μαρμάρινο ναό, για να είναι δυνατή η πρόσβαση στα ευ
ρήματα. Κάτω αριστερά διακρίνεται στο βάθος ο πρόχειρος βωμός, κατασκευασμένος με μέλη παλαι- 

ότερου κατεστραμμένου κτίσματος
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Είκ. 7 (a) Το ιερό της Αθηνάς Νίκης και η διαμόρφωση της εισόδου της Ακροπόλεως πριν τους Περ
σικούς πολέμους (σχέδιο Δ. Ζιρώ), (β) Χαρακτηριστικό παράδειγμα ξύλινου ημιυπαίθριου ναού της 
Αθηνάς σε αγγείο του 4ου π.Χ. αιώνα, (γ, δ) Το ενεπίγραφο θραύσμα του βωμού του ξύλινου ναού, 

που κατέστρεψαν οι Πέρσες το 480 π.Χ. Στην πλευρά διακρίνεται η αναθύρωαη
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ΕΙΚ. 8 Η πώρινη βάση του ξοάνου, με άλλα γνωστά παραδείγματα ξοάνων της Ήρας και τηςΑθηνάς
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Ε1Κ. 9 Ο πώρινος ναός μετά την αφαίρεση των νέων κατασκευών από μπετόν

ΕΙΚ. 10 Αριστερά: ο βόρειος τοίχος του πώρινου ναού και η θεμελίωσή του σε χαλαρά χώματα της εηί- 
χωσης του μυκηναϊκού πύργου και σε αρχαιότερο τοίχο από αργολιθοδομή στα ανατολικά.
Δεξιά σχεδιασπκή ανασύνθεση της τοιχοποιίας του σηκού, με δύο εναλλακτικές δυνατότητες (σχέδιο Δ. Ζιρώ)
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ΕΙΚ. 11 Αναπαράσταση του πώρινου ναού της Αθηνάς Νίκης του 462 π.Χ. Κάτοψη, όψη και τομή. 
Στην κάτοψη του ναΐσκου, με χρώμα σημειώνεται η έκταση των τοίχων του σηκού σύμφωνα με τις 
απόψεις άλλων μελετητών (σχέδιο Δ. Ζιρώ)
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Φ. Μαλλούχου, Γ. Αλεξόπουλος, Ε. Λεμπιδάκη

Η ηλεκτρονική διαχείριση της τεκμηρίωσης των αναστηλωτικών 
έργων Ακροπόλεως στα εργοτάξια των μνημείων

Είναι γνωστό ότι από την αρχή του έργου της η ΕΣΜΑ προσέδωσε ιδιαίτερο βάρος 
στην τεκμηρίωση των εργασιών και στην οργάνωση ενός επιστημονικού αρχείου - 
κέντρου συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικών με τις παλαιότερες αναστηλώσεις των 
μνημείων και, βέβαια, διαχείρισης και ευρετηρίασης της νέας, παραγόμενης τεκμηρίω
σης των συγχρόνων εργασιών.

Ιστορικό
Το 1987, μετά την ολοκλήρωση της αναστήλωσης του Ερεχθείου και την παράδοση 

στο αρχείο του υλικού τεκμηρίωσης του έργου, τέθηκε το πρόβλημα της αποτελεσματι
κής διαχείρισης και αξιοποίησης του υλικού αυτού μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Στην πρώτη αυτή εφαρμογή ως λογισμικό επιλέχθηκε το SIGMINI, με το οποίο από το 
1989 έως το 1994 καταρτίστηκε η βάση δεδομένων της τεκμηρίωσης του έργου του Ερε
χθείου1.

Για την ηλεκτρονική ευρετηρίαση της τεκμηρίωσης των υπολοίπων έργων στην 
Ακρόπολη κρίθηκε σκόπιμη η αλλαγή του λογισμικού, λόγω του μη εκσυγχρονισμού 
του και της αδυναμίας ενσωμάτωσης σ’αυτό αρχείων εικόνας. Με τη συνεργασία του 
αρχείου και ίων τεχνικών γραφείων των εργοταξίων διαμορφώνονται οι απαιτήσεις της 
νέας εφαρμογής: η βάση δεδομένων απομακρύνεται από τη λογική της ευρετηρίασης 
των τεκμηρίων, που διείπε την προηγούμενη εφαρμογή, και οργανώνεται με κύριο 
άξονα τα μνημεία, με τα οποία ακολούθως συσχετίζονται τα παντός είδους τεκμήρια1 2.

Η ανάπτυξη του νέου λογισμικού (EsmaTool) ανατέθηκε το 1996, μετά από διαγω
νισμό, στην εταιρεία Athens Technology Center (A.T.C.) και μέσω αυτού αρχίζει το 
1997 η καταχώριση του υλικού του Παρθενώνος. Επίσης επιτυγχάνεται, μετά από ιδιαί
τερη προσπάθεια, λόγω της εντελώς διαφορετικής φύσης λογισμικού, η ενσωμάτωση 
των δεδομένων που αφορούσαν στο Ερέχθειο στο νέο σύστημα.

Στο διάστημα 2000-2001 πραγματοποιείται σταδιακά η δικτύωση όλων των Η/Υ της 
ΥΣΜΑ, με αποτέλεσμα να καθίσταται εφικτή η καταχώριση δεδομένων και στα τεχνικά

1. Βλ. Μαλλούχου-Tufano 1990, Mallouchou-Tufano-Alexopoulos-Guimier-Sorbets 1990, 
Mallouchou-Tufano 1992, Μαλλούχου-Tufano 1995.
2. Βλ. Μαλλούχου-Tufano Φ., Αλεξόπουλος Γ. «Η βάση δεδομένων της τεκμηρίωσης των αναστη
λωτικών εργασιών στην Ακρόπολη», ανακοίνωση στο συνέδριο «Εφαρμογές προηγμένης τεχνολογίας 
στην αρχαιολογική έρευνα και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της», Ρέθυμνο, 26-28 Μαΐου 2000 
(πρακτικά υπό έκδοση) και Χαρατζοπούλου 2001.
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γραφεία των εργοταξίων στον βράχο της Ακρόπολης. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι την 
ασύρματη ζεύξη μεταξύ των υπολογιστών των εργοταξίων με το γραφείο της ΥΣΜΑ 
επιμελήθηκε ο μηχανολόγος ηλεκτρολόγος των έργων Ακροπόλεως κ. Σπ. Οικονομό- 
πουλος. Παράλληλα αρχίζει η προετοιμασία του τεκμηριωτικού υλικού του έργου των 
Προπυλαίων και στη συνέχεια του έργου του ναού της Αθηνάς Νίκης, ενώ προσλαμβά
νονται στα εργοτάξια αρχαιολόγοι με κύριο έργο την ευρετηρίαση, διαχείριση και άμεση 
καταχώριση στη βάση δεδομένων, στον χώρο παραγωγής του, του υλικού τεκμηρίωσης. 
Πρόκειται για την Ε. Λεμπιδάκη στον ναό της Αθηνάς Νίκης, την Ε. Καρακίτσου στον 
Παρθενώνα και την Ε. Πετροπούλου στα Προπύλαια.

Η ηλεκτρονική διαχείριση της τεκμηρίωσης των αναστηλωτικών εργασιών άμεσα, 
στα εργοτάξια των μνημείων, παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: μείωση του 
χρόνου μεταξύ της παραγωγής και της καταχώρισης του τεκμηρίου στη βάση δεδομέ
νων και αύξηση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων που καταχωρίζο
νται, λόγω της φυσικής παρουσίας των μελετητών και τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου, 
πρόσβασης και χρήσης της βάσης δεδομένων από το επιστημονικό και τεχνικό προσω
πικό των εργοταξίων.

Κλείνοντας αυτό το σύντομο ιστορικό, αναφέρουμε ότι το προσωπικό του Γραφείου 
Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ αποτελείται από την υπεύθυνη του τμήματος Φ. Μαλλούχου- 
Tufano, δρα αρχαιολόγο, τους διοικητικούς υπαλλήλους Κ. Λιακοπούλου και Στ. 
Τυροπώλη και τον ομιλούντα πληροφορικό.

Η δομή της εφαρμογής
Η εφαρμογή της πληροφορικής του Γραφείου Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ διαχειρίζε

ται τα παρακάτω αρχεία:
1. ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
2. ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
3. ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΕΔΙΩΝ
4. ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
5. ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
6. ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα αρχεία φωτογραφιών, σχεδίων και κειμένων 

συσχετίζονται με το αρχείο αρχιτεκτονικών μελών ή, κατά περίπτωση, με το αρχείο των 
διασπάρτων μελών του βράχου της Ακρόπολης (εικ. 1 ).

Το αρχείο αρχιτεκτονικών μελών περιλαμβάνει εγγραφές που αφορούν: 
α. Στο μνημείο ως σύνολο (ΜΝΗΜΕΙΟ).
β. Στις υποδιαιρέσεις του κατά την κάθετη έννοια (ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ, όπως 
λ.χ. πτερόν, πρόναος, σηκός, οπισθόναος, κεντρικό κτήριο, βόρεια πτέρυγα, νότια 
πτέρυγα —προκειμένου για τα Προπύλαια- κ.λπ.).
γ. Στις υποδιαιρέσεις του κατά την οριζόντια έννοια (ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΟ, όπως 
λ.χ. κρηπίς, κιονοστοιχία, τοίχος, θριγκός κ.λπ).

354



δ. Στα σύνολα ομοειδών αρχιτεκτονικών μελών (ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ, 
όπως λ,χ.βαθμίδα κρηπίδος, στυλοβάτης, ιοιχοβάτης, στρώση, επιστύλιο, γείσο 
κ.λπ.).
ε. Στο μεμονωμένο αρχιτεκτονικό μέλος (ΜΕΛΟΣ, όπως λ.χ. πλαξ δαπέδου, λιθό- 
πλίνθος, σπόνδυλος, κιονόκρανο, λίθος επιστυλίου, λίθος γείσου) (εικ. 2).
Οι ανωτέρω υποδιαιρέσεις οργανώνονται ιεραρχικά. Αποτελούν ένα νοητό σχήμα 

της συνολικής δομής του μνημείου, το οποίο ανταποκρίνεται στο διαφορετικών επιπέ
δων περιεχόμενο των τεκμηρίων. Η οργάνωση αυτή των δεδομένων δίνει τη δυνατότητα 
στο σύστημα να παρέχει πληροφορίες που αφορούν είτε στο μνημείο ως σύνολο, είτε 
στα υποσύνολά του, είτε ακόμη και στο απλό αρχιτεκτονικό μέλος

Κάθε εγγραφή του αρχείου μελών περιλαμβάνει οκτώ οθόνες-ομάδες πληροφοριών 
(εικ. 3), με τους εξής τίτλους:

1. Διαίρεση μνημείου-Φωτογραφική τεκμηρίωση.
2. Σχεδιαστική τεκμηρίωση-Κείμενα.
3. Φάση ιστορική (κατάλοιπα ιστορικών φάσεων).
4. Παλαιότερη επέμβαση (πληροφορίες σχετικές με παλαιότερες αναστηλωτικές επεμβά

σεις).
5. Χαρακτηριστικά (χαρακτηριστικά που αφορούν στην κατασκευή και τη μορφολο

γία του μέλους).
6. Αποκατάσταση μνημείων (πληροφορίες που αφορούν στις σύγχρονες αναστηλω

τικές επεμβάσεις που εκτελούνται με ευθύνη της ΕΣΜΑ).
7. Επιφάνεια-φθορές (φθορές και χαρακτηριστικά της επιφάνειας του μαρμάρου).
8. Εργασίες συντήρησης της επιφάνειας.
Βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής αποτελεί η δυνατότητα το κάθε τεκμήριο 

-φωτογραφία, σχέδιο, κείμενο- να μπορεί να συσχετίζεται ειδικά με την κάθε πληροφο
ρία που αφορά στο μέλος και η οποία περιγράφεται σε κάποια από τις ανωτέρω οθόνες 
ή, αντιστρόφως, κάθε πληροφορία σχετικά με τα αρχαία μέλη να μπορεί να συνοδεύεται 
από το σύνολο των τεκμηρίων που την αφορούν.

Η διαδικασία ενημέρωσης της βάσης δεδομένων περιλαμβάνει, σε γενικές γραμμές, 
τα ακόλουθα στάδια:

1. Καταγραφή του τεκμηρίου στο βιβλίο εισαγωγής.
2. Μετατροπή του τεκμηρίου σε ψηφιακή μορφή: τα αρνητικά των φωτογραφιών ή 

οι διαφάνειες αντιγράφονται σε photo-cds, ενώ τα δελτία των σχεδίων αντιγράφο
νται σε ψηφιακή μορφή μέσω σαρωτή (scanner).

3. Καταχώριση στην αντίστοιχη οθόνη της βάσης δεδομένων των τυπικών στοιχείων 
του τεκμηρίου.

4. Ενσωμάτωση της ψηφιακής εικόνας στη βάση δεδομένων.
5. Συσχέτιση της εγγραφής του τεκμηρίου με τις ειδικές πληροφορίες των εγγραφών 

του αρχείου αρχιτεκτονικών μελών (εικ. 4).
Σημειώνεται, ότι ταυτόχρονα με τη συσχέτιση τεκμηρίου-μέλους, η εγγραφή του 

μέλους εμπλουτίζεται με τις επιπλέον πληροφορίες που φέρει το τεκμήριο.
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Η ηλεκτρονική διαχείριση της τεκμηρίωσης στο έργο αναστύλωσης
του ναού της Αθηνάς Νίκης
Η εφαρμογή του προγράμματος της ηλεκτρονικής διαχείρισης της τεκμηρίωσης στο 

αναστηλωτικό έργο του ναού της Αθηνάς Νίκης ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2001, αμέσως 
μετά την εγκατάσταση του δικτύου στο τεχνικό γραφείο του εργοταξίου. Σήμερα, ενά- 
μισυ σχεδόν χρόνο μετά, τα καταχωρημένα επί τόπου τεκμήρια από τις τρέχουσες εργα
σίες αποκατάστασης του μνημείου αριθμούν 2.500.

Στο διάγραμμα με τα πέντε επίπεδα ανάλυσης του ναού (εικ. 5), εμφανίζεται το μνη
μείο στο σύνολό του, η διαίρεσή του κατά την κάθετη έννοια (λ.χ. πρόναος, σηκός, οπι- 
σθόναος), η διαίρεσή του κατά την οριζόντια έννοια (λ.χ. κρηπίς, τοίχος, θριγκός), το 
σύνολο των ομοειδών αρχιτεκτονικών μελών (λ,χ. σειρά λιθοπλίνθων, επιστύλιο, γείσο) 
και το μεμονωμένο αρχιτεκτονικό μέλος (λ,χ. λίθος επιστυλίου).

Κάθε εγγραφή στο αρχείο αρχιτεκτονικών μελών συνοδεύεται από ομάδες θεματικών 
οθονών. Στην πρώτη οθόνη εγγραφής του μέλους εμφανίζεται η ταυτότητά του (εικ. 6). 
Η πρώτη ομάδα πεδίων δηλώνει τη θέση του μέλους στην ιεραρχική δομή της διαίρεσης 
του μνημείου. Οι αναζητήσεις στη βάση δεδομένων πραγματοποιούνται με βάση το 
περιεχόμενο της δεύτερης ομάδας πεδίων. Υπάρχει επίσης δυνατότητα αναγραφής και 
άλλων κωδικών, με τους οποίους είχε καταγραφεί παλαιότερα το μέλος, καθώς και της 
θέσης του μέλους στο εργοτάξιο και της φάσης αποκατάστασης στην οποία αυτό βρί

σκεται.
Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα πλήκτρα των χειρισμών των εγγραφών, 

τα οποία είναι κοινά σε όλες τις οθόνες. Με αυτά γίνεται η αναζήτηση εγγραφών, το 
άνοιγμα μιας νέας εγγραφής, η αποθήκευση, η μεταβολή, η αντιγραφή, η εκτύπωση, η 
διαγραφή μιας εγγραφής καθώς και οι συσχετίσεις εγγραφών των αρχείων φωτογρα
φιών και σχεδίων με τις εγγραφές του αρχείου αρχιτεκτονικών μελών. Στο δεξί μέρος 
της οθόνης εμφανίζεται ο κατάλογος της φωτογραφικής τεκμηρίωσης του μέλους με τις 
ημερομηνίες των φωτογραφιών, τους κωδικούς εισαγωγής τους στο αρχείο και το εικο
νίδιό τους. Με την ενεργοποίηση του εικονιδίου η φωτογραφία μεγεθύνεται, ενώ με το 
πλήκτρο προβολής του συνόλου των εικονιδίων εμφανίζεται το σύνολο των φωτογρα
φιών που έχουν εισαχθεί και αφορούν στο μέλος.

Στη δεύτερη οθόνη υπάρχει ο κατάλογος της σχεδιαστικής τεκμηρίωσης του μέλους 
με τις ημερομηνίες σύνταξης των σχεδίων, τους κωδικούς εισαγωγής τους στο αρχείο 
και το εικονίδιό τους. Με την ενεργοποίηση του εικονιδίου το σχέδιο μεγεθύνεται. Στο 
κάτω μέρος της οθόνης παρουσιάζεται ο κατάλογος των διαφόρων ειδών κειμένων, που 
επίσης αποτελούν μέρος της τεκμηρίωσης του μέλους: ημερολόγια, βιβλιογραφία, εκθέ
σεις, μελέτες, πρακτικά. Στο δεξί τμήμα της οθόνης καταχωρούνται πιθανά σχόλια και 
παρατηρήσεις σχετικές με το μέλος.

Στην «οθόνη: χαρακτηριστικά» εμφανίζονται πληροφορίες που αναφέρονται σε 
πέντε κατηγορίες χαρακτηριστικών σχετικών με την αρχική κατασκευή και τη διαμόρ
φωση του μέλους: 1. τον τρόπο κατεργασίας της επιφάνειας (λ.χ. είδος εργαλείων και 
ίχνη που αυτά έχουν αφήσει στην επιφάνεια του μνημείου), 2. τα στοιχεία κατασκευής
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που σχετίζονται με τη δομή του μνημείου και τα συνδετήρια στοιχεία του μέλους (λ.χ. 
σύνδεσμοι, γόμφοι, εντορμίες, τεκτονικά σήματα κλπ.), 3. τα ανάγλυφα διακοσμητικά ή 
μορφολογικά στοιχεία του (λ.χ. κυμάτια), 4. τα τυχόν ίχνη γραπτού διακόσμου και 5. το 
υλικό κατασκευής (λ.χ. μάρμαρο, πώρος, ελευσίνιος λίθος), με την αντίστοιχη φωτογρα
φική και σχεδιασπκή τεκμηρίωσή τους.

Στην «οθόνη: φάση ιστορική» καταχωρούνται πληροφορίες που αναφέρονται στα 
κατάλοιπα της διαχρονικής ιστορικής πορείας του μέλους. Εδώ αναγράφονται τα σωζό- 
μενα πάνω στο μέλος κατάλοιπα των μετακλασικών ιστορικών φάσεων ή γεγονότων και 
η ιστορική περίοδος στην οποία ανάγονται, με την αντίστοιχη φωτογραφική και σχεδια- 
στική τεκμηρίωση.

Στην «οθόνη: παλαιότερη επέμβαση» εμφανίζονται πληροφορίες που αναφέρονται 
στις παλαιότερες αναστηλωτικές επεμβάσεις στο μνημείο, που πραγματοποιήθηκαν μετά 
την ίδρυση του Ελληνικού κράτους και μέχρι το 1975, οπότε αρχίζουν τα έργα της 
ΕΣΜΑ. Αναγράφονται ο υπεύθυνος της επέμβασης, η χρονική περίοδος, το είδος της 
εργασίας που πραγματοποιήθηκε, ο εξοπλισμός και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. 
Κατάλογοι της σχετικής φωτογραφικής και σχεδιαστικής τεκμηρίωσης εμφανίζονται στο 
κάτω τμήμα της οθόνης με δυνατότητα ταυτόχρονης εμφάνισης και της εικόνας των τεκ
μηρίων αυτών. Με την επιλογή μιας φωτογραφίας ή ενός σχεδίου η εικόνα τους μεγεθύ

νεται.
Στην «οθόνη: αποκατάσταση μνημείων» (εικ. 7) εμφανίζονται πληροφορίες, που 

αναφέρονται σας σύγχρονες αναστηλωτικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται υπό 
την εποπτεία της ΕΣΜΑ και αφορούν στη δομική αποκατάσταση του μέλους. Το είδος 
της εργασίας, η χρονολογία της, τα τεχνικά μέσα και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 
κατά την επέμβαση παρουσιάζονται με τη μορφή προεπιλεγμένης ορολογίας. Στο κάτω 
τμήμα της οθόνης εμφανίζονται οι κατάλογοι της φωτογραφικής και οχεδιασπκής τεκ
μηρίωσης της επιλεγμένης επέμβασης, με δυνατότητα ταυτόχρονης εμφάνισης και της 
εικόνας των τεκμηρίων αυτών. Και εδώ επίσης υπάρχει η δυνατότητα μεγέθυνσης της 
εικόνας του τεκμηρίου που έχει επιλεγεί.

Η «οθόνη: επιφάνεια - φθορές» περιλαμβάνει πληροφορίες, που αναφέρονται στην 
κατάσταση διατήρησης της επιφάνειας του μέλους με την αντίστοιχη φωτογραφική και 
σχεδιασπκή τεκμηρίωση. Τέλος, στην «οθόνη: συντήρηση επιφάνειας» περιγράφονται 
οι σύγχρονες επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας του μέλους με την αντίστοιχη 
φωτογραφική και σχεδιασπκή τεκμηρίωση.

Η εμφάνιση των καταλόγων με τα σχετικά τεκμήρια στις οθόνες των αρχιτεκτονικών 
μελών προϋποθέτει την καταχώρισή τους προηγουμένως στα αντίστοιχα αρχεία φωτο
γραφιών, σχεδίων και κειμένων. Η οθόνη του αρχείου φωτογραφιών περιλαμβάνει, 
εκτός από την ίδια την εικόνα που εισάγεται σε ψηφιακή μορφή διαμέσου photo—cd, όλα 
τα τυπικά στοιχεία του τεκμηρίου, δηλαδή το είδος της φωτογραφίας, τον συντάκτη της, 
την ημερομηνία λήψης, τον κωδικό ειοαγωγής της στο αρχείο, τον σχολιασμό του θέμα
τός της. Οι συσχετίσεις εγγραφών του αρχείου φωτογραφιών, όπως και των υπολοίπων 
αρχείων τεκμηρίωσης, με τις εγγραφές του αρχείου αρχιτεκτονικών μελών, πραγματο
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ποιούνται με το πλήκτρο συσχετίσεων. Η οθόνη του αρχείου σχεδίων περιλαμβάνει 
εκτός από την ίδια την εικόνα του σχεδιαστικού τεκμηρίου, που εισάγεται διαμέσου 
σαρωτή (scanner), περιγραφή των τυπικών στοιχείων του, δηλαδή τον σχεδιαστή, τον 
συντάκτη, το είδος του σχεδίου, τον βαθμό ολοκλήρωσής του κ.λπ. Η οθόνη του 
αρχείου κειμένων περιλαμβάνει, εκτός από το ίδιο το κείμενο, περιγραφή των τυπικών 
του στοιχείων.

Τέλος, η εφαρμογή διαθέτει έναν ευέλικτο μηχανισμό ερωτήσεων, που αξιοποιεί 
όλες τις πληροφορίες των διαφόρων αρχείων που προαναφέρθηκαν. Η αναζήτηση 
εγγραφών γίνεται με τη διατύπωση απλών ή σύνθετων ερωτημάτων, με την επιλογή 
συγκεκριμένων τιμών στα πεδία των οθονών αναζήτησης. Η απάντηση εμφανίζεται με 
τη μορφή καταλόγου με τα κυριότερα στοιχεία των εγγραφών, ο οποίος μπορεί να εκτυ
πωθεί (εικ. 8). Με την επιλογή μιας εγγραφής εμφανίζεται και το αντίστοιχο εικονίδιο, 
ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εμφάνισης όλων των εικονιδίων της απάντησης.
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Ε1Κ. 1 Σχήμα διασύνδεσης κύριων αρχείων της βάσης δεδομένων της ΕΣΜΑ

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
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■ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
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■ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ/ΓΕΓΟΝΟΣ
■ ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ

ΟΜΑΔΕΣ-ΟΘΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ,

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
■ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
■ ΥΛΙΚΟ
■ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ
■ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ-ΦΘΟΡΕΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
■ ΕΡΓΑΣΙΑ
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
■ ΥΛΙΚΟ'ΜΕΣΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
■ ΕΡΓΑΣΙΑ
■ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
■ ΥΛΙΚΟ/ΜΕΣΟ

ΕΙΚ. 2 Οθόνες-ομάδες πληροφοριών αρχείων μελών
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Β. Μανιδάκη
Προτάσεις για την αποκατάσταση του Πανδροσείου

και του Αρρηφορίου

Εισαγωγή
Η περιοχή κατά μήκος του βόρειου Τείχους στο κεντρικό μέρος του, από το Ερέ- 

χθειο έως τη βόρεια πυλίδα, είναι ο τόπος των αρχαιότερων λατρειών χθόνιων θεοτήτων 
και μυθικών ηρώων της Αθηναϊκής Ακρόπολης. Το Τείχος ήταν το βόρειο όριο αυτών 
των εξαιρετικών ιερών και συγχρόνως το απαραίτητο έργο αντιστήριξης των ισχυρών 
επιχώσεων, με τις οποίες διαμορφώνονταν το έδαφος τους. Σε αυτό το πλούσιο λατρευ
τικό τοπίο, κατά το κλασικό πρόγραμμα αναμόρφωσης της Ακρόπολης, προσέθεσαν το 
Ερέχθειο ως νέο δεσπόζον αρχιτεκτονικό έργο. Η βόρεια οδός, κοσμημένη με σειρά 
αναθημάτων, συνέδεε τα τεμένη με τα Προπύλαια και κατέληγε στη βόρεια πρόσταση 
του Ερεχθείου. Η ιωνική Θήρα της πρόστασης αποτελούσε τη μεγαλειώδη είσοδο προς 
τα δυτικά διαμερίσματά του. Μια δεύτερη μικρή ακόσμητη θύρα αποκαθιστούσε τη 
δίοδο προς το προγενέστερο Πανδρόσειο, ιερό εξαιρετικής σημασίας καθώς εκεί βρι
σκόταν το δέντρο της Αθηνάς, η πάγκυφος έλαια'. Η περίκλειστη αυλή του έφθανε έως 
τον περίβολο του Κεκροπίου, του πανάρχαιου μνημείου του ήρωα κτίοτη της πόλης.

Δυτικότερα, ένα λιγότερο μελετημένο σύνολο θεμελίων σχετίζεται πιθανότατα με την 
αναφερόμενη στις πηγές θρησκευτική τελετή Αρρηφόρια και με τη διαμονή των Αρρηφό- 
ρων παρθένων. Τα θεμέλια αυτά εφάπτονται στο βόρειο Τείχος, το οποίο αποτελούσε 
ταυτόχρονα μέρος του περιβόλου και αναλημματική κατασκευή. Σε αυτή ακριβώς την 
περιοχή κτίστηκε το Τείχος με τα αρχιτεκτονικά μέλη του θριγκού του Αρχαίου Ναού της 
Αθηνάς. Το Τείχος, με την ιστορική επίστεψη, προέβαλλε πάνω από το δημόσιο κέντρο 
της αρχαίας πόλης ως διακριτή ενότητα και επισήμαινε τη θέση του Αρρηφορίου (εικ. 1 ).

Ο Παυσανίας στο τελευταίο μέρος της περιήγησης του πάνω στην Ακρόπολη, αμέ
σως μετά την περιγραφή του ναού της ΓΙολιάδος και του Πανδροσείου, αναφέρεται 
στον οίκο των Αρρηφόρων και τα Αρρηφόρια: ... παρθένοι δύο τού ναού της Πολιάδος 
οίκούσιν où πόρρω, καλοϋσι δέ ’Αθηναίοι σφάς άρρηφόρους ..Λ Το ενδιαφέρον του 
περιηγητή προσέλκυσαν οι λεπτομέρειες του μύθου και η διήγησή του αποκαλύπτει τη 
μυθολογική σύνδεση του Πανδροσείου-Κεκροπίου-Αρρηφορίου με τον ναό της 
Πολιάδος. Η γοητευτική τελετή γινόταν σε ανάμνηση του μύθου, σύμφωνα με τον 
οποίο η Αθηνά εμπιστεύτηκε στις κόρες του Κέκροπα —Πάνδροσο, Έρση και Άγλαυρο— 
την κίστη με τον Εριχθόνιο. Οι δύο κόρες παράκουσαν την εντολή της Αθηνάς και άνοι
ξαν την κίστη, τρόμαξαν αντικρίζοντας τον τερατόμορφο Εριχθόνιο με τα φίδια και έπε- 1 2

1. Ηρόδοτος, 8, 55.
2. Παυσανίου Ελλάδος Περιηγήσεως, Αττικά, I, 27, 3.

363



σαν από την Ακρόπολη, ενώ η πιστή και αθώα Πάνδροσος παρέμεινε και χρίστηκε ιέρεια 
της Αθήνας. Τα Αρρηφόρια με τη μυστική μεταφορά των αρρήτων από τις δύο εκλεκτές 
παρθένες και τη σκηνοθετημένη εξαφάνιση-πτώση τους, όπως την απέδιδε η θεατρική 
σκηνή της καθόδου τους από μυστικό υπόγειο πέρασμα, αναπαριστούν το γεγονός’. Οι 
πληροφορίες που διασώθηκαν για τον εορτασμό των Παναθηναίων είναι μια ακόμη 
ένδειξη, που θέτει τα καθήκοντα των νέων παρθένων να προσδιορίζονται τοπογραφικά 
γύρω από τον ναό της Πολιάδος. Οι Αρρηφόροι μαζί με την ιέρεια της Αθήνας ήταν 
υπεύθυνες για την ύφανση του πέπλου της θεάς3 4 5. Ο μύθος και οι θρησκευτικές τελετές, 
που μνημονεύουν οι φιλολογικές μαρτυρίες, αποκαλύπτουν πως οι δύο ιεροί χώροι του 
Πανδροσείου και του Αρρηφορίου δεν ήταν μόνο χωρικά εγγύς, ήταν επίσης χώροι λει
τουργικά εξαρτημένοι από τον ναό της Πολάδος, το Ερέχθειο’.

Η αρχιτεκτονική μορφή του Πανδροσείου — περιγραφή
Το ιερό της Πανδρόσου ήταν συνδεδεμένο με τη δυτική πλευρά του Ερεχθείου. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από την οικοδομική διαπλοκή των δύο κτιρίων, το 
Πανδρόσειο είναι έργο προγενέστερο του Ερεχθείου. Τα ελάχιστα κατάλοιπα του Παν
δροσείου είναι μερικά θεμέλια και επιχώσεις αλλά και μάρμαρα από τη βορειοανατολκή 
του γωνία. Τρία μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη διασώθηκαν στη θέση τους, ενώ άλλα έξι 
έχουν ταυτισθεί6. Δυτικότερα, στην ίδια κατεύθυνση, έχουν διασωθεί ένα πώρινο θεμέ
λιο και αρκετά λαξεύματα στον βράχο, σε απόσταση 15 μέτρων περίπου από το Ερέ- 
χθειο . Από τα κατάλοιπα αυτά, όπως και από τις ιδιομορφίες στην αντίστοιχη περιοχή 
του Ερεχθείου, τεκμηριώνεται η ύπαρξη μιας στοάς8 με νότιο προσανατολσμό, η οποία

3. Άρρηφορία: θυσία, εΐ μέν διά τού άλφα όρρηφορία, επειδή τά άρρητα εν κίσταις εφερον τρ θεφ ai παρ
θένοι' εΐ δέ διά τού έψιλον έρσεφορίσ τρ γάρ Έρσρ έπόμπευον τρ Κέκροπος θυγατρί' καί Άρρηφόροιο 
καί Αρρηφόροι, ai τά άρρητα φέρουσαι μυστήρια' αρρηφόροι καί παναγεϊς γυναίκες... Σούδα, βλ. επίσης 
τα σχετικά αποσπάσματα στους Ηρωδιανό, Ησύχιο και στον σχολιαστή του Λουκιανού.
4. Χαλκεία: εορτή αρχαία καί δημώδης πάλαι...' έν ρ καί ΐέρειαι μετά τών άρρηφόρων τόν πέπλον βιάζονται 
Σούδα.
5. Σχετικά με τα Αρρηφόρια και τη σύνδεση τους με τις χθόνιες λατρείες και τα παλαιό ιερά της Ακρό
πολης, βλ. Lambrinoudakis 1999.
6. Ο C. Bötticher αναγνώρισε και ερμήνευσε για πρώτη φορά τους δύο χαρακτηριστικούς λ'θους του 
Πανδροσείου με τη λαξευμένη αύλακα, (αρ. 213 και 232), βλ. Bötticher 1863, 212, 213, εικ. 39-43. 
Ο G.Ph. Stevens αναγνώρισε ένα από τα μάρμαρα της υποκείμενης στρώσης (αρ. 112), ένα λθο από 
τον ανατολκό τοιχοβάτη (αρ. 222), του οποίου τότε δεν ήταν εφικτή η ταύτιση της θέσης, ενώ μελέ
τησε συστηματικά το έως τότε γνωστό σύνολο των μαρμάρων του Πανδροσείου (βλ. Stevens 1927, 
122, σημ. 3, 124, εικ. 73, 74). Το 1977 ο Α. ΓΙαπανικολάου αναγνώρισε ένα λθο από τον τοιχοβάτη 
της στοάς (αρ. 212), ενώ το 1978 ο Μ. Κορρές αναγνώρισε τον τραπεζοειδή λθο (αρ. 412) ως ανή- 
κοντα στη σύγχρονη προς το Ερέχθειο πρόσθετη πλακόστρωση. Σε διάλεξη με τίτλο «Έρευνες στο 
Πανδρόσειον» στο ΕΜΠ, στις 15.12.1978, στο πλαίσιο των Μαθημάτων Εμβαθυνσεως στην Ιστορία 
της Αρχιτεκτονικής, οι Μ. Κορρές και Α. Παπανικολάου παρουσίασαν μια νέα αναπαράσταση, στην 
οποία αποκαθίσταντο σε ορθές θέσεις όλοι οι έως τότε γνωστοί λθοι. Το 1986, μετά την περάτωση 
του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου, τα μάρμαρα του 1 Ιανδροσείου συντάχθηκαν επάνω σε προ
σωρινό ικρίωμα με τις οδηγίες του Α. Παπανικολάου.
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έκλειε την αυλή με την ιερή ελαία της Αθηνάς. Εγκαρσίως στη στοά, λαξευμένη αύλακα 
επάνω στα μάρμαρα της κρηπίδας και της πλακόστρωσης κατέληγε σε υδρορροή, η 
οποία επέτρεπε την εκροή του νερού από την αυλή προς το χαμηλότερο έδαφος εξωτε
ρικά της στοάς7 8 9. Τεκμηριώνεται επίσης η ύπαρξη ενός μικρού προπύλου10, στο ανατο
λικό άκρο της στοάς, σε ενιαία κατασκευή με αυτή, από το οποίο γινόταν η πρόσβαση 
απευθείας στον χώρο της αυλής, όταν το Ερέχθειο δεν υπήρχε όπως το ξέρουμε.

Ιδιομορφίες στον σχεδίασμά του Ερεχθείου οφείλονται στη δεξιοτεχνική προσαρ
μογή του στο προγενέστερο ταπεινό ιερό. Όταν το οικοδομικό πρόγραμμα του Ερε
χθείου ολοκληρώθηκε, η πρόσβαση στο ιερό της Πανδρόσου αποκαταστάθηκε διαμέ
σου της μικρής θύρας στη βόρεια πρόσταση. Επάνω από το παλαιότερο πρόπυλο η κρη
πίδα της δυτικής πλευράς του νέου ναού διαπλατύνθηκε για την αναδιαμόρφωση της 
διόδου προς το ΕΙανδρόσειο. Γία να επιτευχθεί δάπεδο επαρκούς πλάτους στο στενό και 
παράγωνο χώρο της εισόδου (από τη βόρεια πρόσταση), στο ίδιο επίπεδο με το κατώφλι 
της μικρής θύρας, προστέθηκαν λίθοι ειδικής -τραπεζοειδούς- μορφής.

Η κρηπίδα της βόρειας πρόστασης εφάρμοσε με αντίστοιχες επεξοχές στην ελαφρώς 
βαθμιδωτή κρηπίδα της στοάς του Πανδροσείου, ακολουθώντας τον ιδιαίτερο προσα
νατολισμό της. Όμως η κρηπίδα του νέου κτηρίου θα διέκοπτε τη συνέχεια της αύλακας 
του Πανδροσείου, αν στο σώμα των βαθμιδών της δεν προβλέπονταν ειδική αφανής 
διαμόρφωση για την αποκατάστασή της: στην επιφάνεια διακοπής της τρίτης βαθμίδας 
διαμορφώθηκε εσοχή υποδοχής της υδρορροής της κρηπίδας του Πανδροσείου, αμέ
σως χαμηλότερα (στην άνω έδρα της δεύτερης βαθμίδας) κυκλική λεκάνη συλλογής των 
όμβριων και σε συνέχεια διανοίχτηκε σωληνοειδής απορροή προς τα δυτικά (εικ. 2).

Η αρχιτεκτονική μορφή του Αρρηφορίου - περιγραφή
Τα.κατάλοιπα του επονομαζόμενου Αρρηφορίου11 εκτείνονται δυτικότερα σε επαφή

7. Οι βραχότμητες κοίτες και τα κατάλοιπα θεμελίων εμφανίζονται για πρώτη φορά στη δημοσίευση 
των ανασκαφών των Καββαδία-Kawerau, βλ. Καββαδία-Καβεράου 1906, πιν. Γ'. Λεπτομερής αποτύ
πωση της περιοχής σε κλ. 1:20, έγινε από τους Μ. Κορρέ και Α. Παπανικολάου το 1977.
8. Η ύπαρξη στοάς στο Πανδρόσειο έχει προταθεί από διάφορους μελετητές, παρουσιάστηκαν δε 
υποθετικές αναπαραστάσεις όχι πάντοτε βασισμένες στα αρχαιολογικά ευρήματα, Ο W. Dörpfeld, σε 
σχέδιο της περιοχής περί το 435 π.Χ, παρουσιάζει την αυλή, τη στοά και τον ναό του Πανδροσείου, 
διακρίνοντας τις πιθανές από τις βεβαιωμένες αποκαταστάσεις, βλ. Dörpfeld 1942, εικ. 2. Ο A. I Ια- 
πανικολάου στη μελέτη του «Το Ερέχθειον, Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική των μνημείων της περιο
χής 479 π.Χ-150 μ.Χ», Αθήνα 1990 (αδημοσίευτη διατριβή, Αρχείο ΕΣΜΑ, πιν. 12, 13, 16, 18, 20, 
21, 22), μελέτησε τη στοά του I Ιανδροσείου, στην οποία απέδωσε κιονόκρανα, επιστύλια και στοιχεία 
κεραμώσεως εκ του μη ταυτισμένου αρχιτεκτονικού υλικού της Ακρόπολης, ενώ το 1983 εξέθεσε σχέ
δια της στοάς με ιωνικά στοιχεία και κάτοψη σε μορφή Γ, βλ. κατάλογο εκθέσεως The Acropolis ar 
Athens, 92, 95 (4α). Ο Μ. Κορρές στα γενικά σχέδια αναπαραστάσεως, όπως και στα προπλάσματα 
του βράχου της κλασικής Ακρόπολης, στην περιοχή του Πανδροσείου, ανασυνθέτει την αυλή του 
Πανδροσείου με μια μονοσκελή στοά, βλ. κατάλογο έκθεσης Αθήνα, Προϊστορία και Αρχαιότητα, 30, 
37 και Acropolis Restoration, 42, 43. Βλ. επίσης Korres 1997.
9. Stevens 1927, 123.
10. Holland 1924, 10 και Stevens 1927, 120-123.
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με το βόρειο Τείχος. Διατηρούνται θεμέλια από τρεις διαφορετικές χρονικές φάσεις δια- 
στρωμένα σε τρεις σαφώς αποκλίνουσες κατευθύνσεις.

Επτά μη ορθογώνιοι λίθοι από σκληρό ασβεστόλιθο είναι τα κατάλοιπα ολόκληρης 
της βόρειας πλευράς της ευθυντηρίας της πρώτης κατασκευής, η οποία παραλληλίζεται 
προς τη βόρεια οδό. Οι λίθοι είναι συναρμοσμένοι με επιμέλεια, ενώ παραμένουν ακόμη 
ζωηρά όλα τα ίχνη της λεπτής εργασίας της επιπέδωσής τους. Η άνω εργασμένη επιφά- 
νειά τους βρίσκεται σε στάθμη - 12 εκ. υψηλότερα από την εσωτερική ευθυντηρία του 
βορείου Τείχους.

Η νοτιοανατολική γωνία της δεύτερης χρονικά κατασκευής αποτελείται στο σύνολό 
της από λίθους σε δεύτερη χρήση, οι οποίοι αναλαξεύτηκαν με προχειρότητα και τοπο
θετήθηκαν, ενώ ήδη έφεραν έντονα σημάδια φθοράς. Παραλληλίζονται με το αντικεί
μενο τμήμα του βόρειου Τείχους, ενώ η προέκταση της ανατολικής πλευράς του χτίσμα
τος συναντά την έσω καμπή του Τείχους. Οι μικρού σχετικά μεγέθους λίθοι του νότιου 
σκέλους εδράζονται επάνω στην προγενέστερη ευθυντηρία από σκληρό ασβεστόλιθο, 
ενώ οι μεγαλύτερου μεγέθους λίθοι του ανατολικού σκέλους εδράζονται απευθείας στο 
έδαφος της επίχωσης, σε στάθμη που αντιστοιχεί στην εσωτερική ευθυντηρία του Τεί
χους. Στην ίδια ομάδα ανήκει και ένας ακόμη λίθος από το δυτικό σκέλος των θεμελίων 
του Αρρηφορίου, ο οποίος ενσωματώθηκε στη μεταγενέστερη κατασκευή. Από αυτόν 
γίνεται φανερό πως η τελευταία φάση της κατασκευής σε αυτή την περιοχή έγινε δίχως 
καμία αλλοίωση των ηαλαιοτέρων ορίων.

Από τη νεώτερη κατασκευή σε αυτή τη θέση διατηρούνται οι υψηλοί θεμελιότοιχοι 
(ξεπερνούν τα 6 μέτρα στο βόρειο πέρας τους) από μαλακό πωρόλιθο, οι οποίοι πιθανό
τατα έφεραν το οίκημα που είδε ο Παυσανίας. Η μορφή τους παρουσιάζει την τυπική 
εικόνα της θεμελίωσης τετράγωνου οίκου με πρόσταση προς Νότο. Η άνω στάθμη της 
ανώτερης διατηρούμενης στρώσης βρίσκεται - 4 εκ. χαμηλότερα από το επίπεδο, όπου 
εδράζονται τα γείσα του Τείχους, και 46 εκ. χαμηλότερα από τη στάθμη της ευθυντηρίας 
της βόρειας πρόστασης του Ερεχθείου και θεωρούμε πολύ πιθανό, ότι ήταν και η τελευ
ταία της θεμελίωσης, θεωρούμε δηλαδή ότι πρόκειται για την ευθυντηρία του Αρρηφο- 11

11 Η ύπαρξη των θεμελίων εξακριβώθηκε κατά την περιορισμένη ανασκαφή του Lambert το 1977. 
Τα θεμέλια αποκαλύφθηκαν, στο σύνολό, τους το 1886, κατά την ανασκαφή της Ακρόπολης από τους 
Καββαδία-Kawerau (βλ. Καββαδία-Καβεράου 1906, 71-81). Ο Καββαδίας, ενώ το 1897 υποστήριξε 
την άποψη ότι η παρακείμενη κλίμακα συνδέεται με την κάθοδο των Αρρηφόρων (Καββαδίας 1897, 
31), αποφεύγει τον συσχετισμό των θεμελίων με τον οίκο των Αρρηφόρων και το κτίριο περιγράφε- 
ται ως Βόρειον Οικοδόμημα. Ο Ο. Broneer (Broneer 1932, 52 και Broneer 1933, 347-349) το 1931 
μελέτησε την περιοχή με τις αναθηματικές κόγχες στη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης, κοντά στη σπη
λαιώδη φυσική δίοδο. Διέκρινε δύο αφιερωματικές επιγραφές λαξευμένες απευθείας επάνω στον βρά
χο και οδηγήθηκε στην ταύτιση της περιοχής με το ιερό του Έρωτα και της Αφροδίτης. Ερμηνεύοντας 
το σχετικό απόσπασμα του Παυσανία κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι πρόκειται για ένα δεύτερο ιερό 
της Αφροδίτης εν Κήποις, (πλην του ιερού στον Ιλισό), δίνοντας ένα ακόμη στοιχείο για την ταύτιση 
του Αρρηφορίου. Το 1936 ο G.H. Stevens σχετίζει τα ευρήματα της περιοχής, η οποία εκτείνονταν 
αμέσως μετά τα Προπύλαια, με την περιγραφή του Παυσανία και ταυτίζει τα ανασκαμμένα θεμέλια με 
το Αρρηφόριο (βλ. Stevens 1936, 489-491).
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ρίου. Το άνδηρο έως τη βόρεια πρόσταση του Ερεχθείου ήταν συνεχές και πιθανότατα 
διέθετε ελάχιστη ρύση προς το Τείχος για την απορροή του βρόχινου νερού (εικ. 3).

Το σύνολο περιέχει δύο δευτερεύουσες εισόδους-διόδους της Ακρόπολης. Στο 
δυτικό μέρος του περιβόλου, στο σημείο όπου το Τείχος κάμπτεται σχηματίζοντας κλει
στή γωνία, διατηρείται ακόμη σε καλή κατάσταση η κλίμακα, που οδηγούσε μέσω της 
βόρειας πυλίδας στα Ιερά του Απόλλωνος και του Πανός, στη βόρεια κλιτύ της Ακρό
πολης. Πιθανότατα όμως δεν συνδέεται λειτουργικά με το Αρρηφόριο, καθώς η άνω 
απόληξή της υποδηλώνει την αλλαγή κατεύθυνσης προς τα δυτικότερα, χαμηλότερα, 
άνδηρα. Ανατολικότερα και πίσω από τη βορειοδυτική γωνία του τετράγωνου οίκου 
καταλήγει ένα επίμηκες σπηλαιώδες χάσμα του βράχου, το οποίο είχε διαμορφωθεί σε 
υπόγεια δίοδο από τους προϊστορικούς χρόνους. Τούτη η υπόγεια δίοδος φαίνεται να 
ήταν σε άμεση εξάρτηση από το Αρρηφόριο και στις τρεις ιστορικές φάσεις του.

Το παλίμψηστο αυτό των θεμελίων και η συσχέτισή του με τις επιφάνειες του 
βορείου Τείχους περιέχει πολύτιμες ενδείξεις για τη διαδοχή των οικοδομικών προ
γραμμάτων: η αρχική κατασκευή χωροθετήθηκε σύμφωνα με το φυσικό ανάγλυφο του 
βράχου. Κατά την κατασκευή του βορείου Τείχους, με την παράλληλη εσωτερική διά
στρωση των επιχώσεων, οριοθέτησαν το επίπεδο του ανδήρου στη στάθμη της ευθυντη- 
ρίας του αρχικού κτίσματος, δίνοντας μόνο την αναγκαία ελαφρά κλίση στο έδαφος. 
Έτσι εμφανίζεται η ευθυντηρία του βορείου Τείχους κατά 10 εκ. χαμηλότερα.

Η δεύτερη φάση του είναι συνδεδεμένη με την κατασκευή του Τείχους και εκτελέ- 
σθηκε με εντυπωσιακή βιασύνη. Μπορεί να ερμηνευτεί ως στοιχειώδης και πρόχειρη 
αποκατάσταση της λειτουργίας του τόσο σημαντικού λατρευτικά χώρου, την εποχή της 
ανασυγκρότησης των ιερών μετά την καταστροφή τους από τους Πέρσες. Η κατασκευή 
αυτής της δεύτερης φάσης τοποθετήθηκε επάνω στα διαμορφωμένα εδάφη της επίχω- 
σης που συγκρατεί το Τείχος και επομένως έπεται χρονικά της κατασκευής του. Το αβα- 
θές και στενό θεμέλιο, που δύσκολα θα παραλάμβανε τα φορτία ενός κτιρίου, είναι πιθα
νόν ότι στήριζε μια ελαφρά κατασκευή αποτελούμενη από πεσσούς και ίσως κάποιο 
κιγκλίδωμα.

Η ύστατη, κλασικής εποχής, κατασκευή στην ίδια πάντα θέση συνδυάστηκε με την 
ανύψωση του εδάφους κατά τρία μέτρα περίπου, με αποτέλεσμα να καλυφθεί η άλλοτε 
εμφανής εσωτερική επιφάνεια του τείχους. Μεγάλες ποσότητες μεταφέρθηκαν για τις 
επιχώσεις και κόπηκαν πολλοί νέοι λίθοι για τις στιβαρές θεμελιώσεις. Αποτελεί μέρος 
ενός πολυέξοδου προγράμματος αναδιαμόρφωσης των ανδήρων σε άμεση σχέση με την 
κατασκευή του Ερεχθείου.

Προτάσεις
Η μέριμνα για τα κατάλοιπα του Πανδροσείου εντοπίζεται κυρίως στην οριστική και 

στέρεη τοποθέτησή τους. Προτείνεται να ανακατασκευαστεί η πώρινη θεμελίωση και 
πάνω σε αυτήν να τοποθετηθούν τα μάρμαρα της κρηπίδας της στοάς. Με ορισμένες 
συμπληρώσεις των θραυσμένων μαρμάρων της κρηπίδας της δυτικής πλευράς του Ερε
χθείου θα είναι εφικτή η τοποθέτηση του ταυτισμένου τραπεζοειδούς μορφής μαρμάρου
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της πλακόστρωσης και ενός δεύτερου ανακατασκευασμένου, με τα οποία θα επισημαίνε- 
ται ενδεικτικά η ιδιόμορφη δίοδος.

Η αποκατεστημένη μορφή περιλαμβάνει, τέλος, τη δημιουργία της υπερυψωμένης 
αυλής του ιερού με την επίχωση της πώρινης θεμελίωσης έως τη στάθμη της ευθυντηρίας 
νότια της στοάς. Με τη διαμόρφωση του εδάφους θα αναδειχθεί η θέση και η μορφή της 
στοάς του ιερού και θα αποσαφηνισθεί η ιδιαίτερη λειτουργία της αύλακας. Αν και το 
σύνολο των επεμβάσεων είναι περιορισμένης κλίμακας, εντούτοις η σημασία τους είναι 
εξαιρετική, γιατί θα γίνεται αντιληπτή η δυσδιάκριτη σήμερα θέση του ιερού και θα διαφαί- 
νεται ο τρόπος, με τον οποίο αυτό εντάχθηκε στη δυτική πλευρά του Ερεχθείου (εικ. 4).

Η πρόταση της αποκατάστασης του Πανδροσείου12 έχει εγκριθεί από τους αρμόδι
ους φορείς και προβλέπεται να εφαρμοστεί. Για την περιοχή του Αρρηφορίου η μελέτη 
είναι σε εξέλιξη και για τον λόγο αυτό γίνεται αναφορά μόνο στις γενικές κατευθύνσεις 
της αποκατάστασής του.

Τα θεμέλια του Αρρηφορίου ανασκάφθηκαν το 1886 και παρέμειναν έκτοτε εκτεθει
μένα, στο μεγαλύτερο μέρος τους, καθώς η διαμόρφωση του εδάφους μετά την ανα- 
σκαφή κάλυψε μόνον τις χαμηλές στρώσεις τους. Το ευπαθές υλικό από την τρίτη ιστο
ρική φάση, το οποίο ήταν έως τότε προστατευμένο μέσα στη γη, παρέμεινε εκτεθειμένο 
σας καιρικές συνθήκες για εκατόν και πλέον χρόνια. Η μέριμνα για τους πωρόλιθους 
αφορά κυρίως στην προστασία τους από τη συνεχή διάβρωση με την πλέον αποτελεσμα
τική μέθοδο, που είναι η κατάχωσή τους.

Η τελική διαμόρφωση του εδάφους της περιοχής προτείνεται να γίνει σε κατάλληλη 
στάθμη και μορφή, έτσι ώστε να αναδεικνύεται η διαδοχή των ιστορικών φάσεων. Ειδι
κότερα για τον Οίκο των Αρρηφόρων προτείνεται να στεγαστεί, ενώ κατάλληλη αποκα
τάσταση της στάθμης, χωρίς επίχωση, θα επιτρέπει την επίσκεψη των παλαιοτέρων θεμε
λίων. Η άνω επιφάνεια της καλυπτήριας κατασκευής θα δίνει την εικόνα της ευθυντη
ρίας και θα οριοθετεί τη αυθεντική θέση και στάθμη του Οίκου. Η ανύψωση του εδά
φους περιμετρικά προτείνεται να φθάσει την αρχική επιφάνεια, η οποία με ελαφρά 
μόνον κλίση, αναγκαία για τη φυσική απορροή, ήταν ισόπεδη με την ευθυντηρία της 
βόρειας πρόστασης του Ερεχθείου (εικ. 5).

Η διάσωση της αρχαίας τοπογραφίας του βράχου της Ακρόπολης και η απόδοση της 
αυθεντικής σχέσης των μνημείων με το έδαφος δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στη 
συντήρηση των καταλοίπων των μνημείων. Η αποκατάσταση του Ιερού της Πανδρόσου 
και του Οίκου των Αρρηφόρων εξαρτάται και από την επαναφορά του εδάφους των 
ανδήρων, που εκτείνονταν δυτικά του Ερεχθείου έως το βόρειο Τείχος.

12. Στο παρόν κείμενο περιλαμβάνονται στοιχεία της μελέτης αποκατάστασης του ανατολικού μέρους 
του Πανδροσείου, η οποία έγινε με την καθοδήγηση του κ. Μ. Κορρέ και κατατέθηκε στην ΕΣΜΑ 
τον Μάιο του 2001, βλ. Β. Μανιδάκη, Έκθεαη σχετικά με την αποκατάσταση του ανατολικού μέρους 
του Πανδροσείου, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 963/2001. Το έργο της ανάδειξης του 
ανατολικού τμήματος του Πανδροσείου είχε αναλάβει το 1980 ο αείμνηστος Α. ΓΙαπανικολάου, υπεύ
θυνος αρχιτέκτων του έργου αποκαταστάσεως του Ερεχθείου. Η εμπνευσμένη θεώρησή του για την 
ευρύτερη περιοχή βορειοδυτικά του Ερεχθείου παραμένει πολύτιμη παρακαταθήκη.
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ΕΙΚ. 1 Τα θεμέλια του Αρρηφορίου, η βόρεια πρόστασα του Ερεχθείου, τα κατάλοιπα του Πανδρο- 
σείου, η βόρεια οδός και τμήμα του βορείου Τείχους. Αφαιρετική παρουσίαση της υπάρχουσας κα
τάστασης (σχέδιο Β. Μανιδάκη)

ΕΙΚ. 2 Πανδρόσειο, σχεδιαστικές αναπαραστάσεις. Διακρίνονται η βόρεια πρόστασα του Ερεχθείου, η 
στοά του Πανδροσείου, ο βόρειος τοίχος του Κεκροπίου και το μικρό τραπεζοειδές πλάτωμα εισόδου 
σε επαφή με το κατώφλιον της θύρας (σχέδιο Β. Μανιδάκη)
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ΕΙΚ. 3 Αρρηφόριο, κάτοψη και αξονομετρική τομή. Διακρίνονται τα θεμέλια του Αρρηφορίου, τμήμα 
του βορείου Τείχους, η βόρεια οδός και τα θεμέλια των βάθρων. Στην αξονομετρική τομή οι θραυ- 
σμένοι λίθοι αποδίδονται ως ακέραιοι (σχέδιο Β. Μανιδάκη)
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ΕΙΚ. 4 Πανδρόσειο, πρόταση αποκατάστασης. Σημειώνεται το αυθεντικό υλικό, το νέο υλικό 
συμπλήρωσης, η αφανής θεμελίωσα και το δυτικό πέρας της επίχωσης (σχέδιο Β. Μανιδάκη)
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ΕΙΚ. 5 Αρρηφόριο, πρόταση αποκατάστασης (σχέδιο Β. Μανιδάκη)



Κ. Κίοσας
H διαχείριση των διασπάρτων αρχαίων μελών 

στον Βράχο της Ακρόπολης

Στις αρχές της τέταρτης δεκαετίας του 19ου αιώνα, όταν απελευθερώνεται η Αθήνα και το 
Ελληνικό κράτος ξεκινά την προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της πόλης, 
αρχίζει η κατεδάφιση των σηπιών του τούρκικου οικισμού στην Ακρόπολη. Τα επόμενα χρό
νια κατεδαφίζονται σταδιακά και τα υπόλοιπα κτίσματα, όπως το τούρκικο τζαμί στον Παρθε
νώνα, η πυριτιδαποθήκη ανατολικά του Ερεχθείου ή ο Φράγκικος Πύργος των Προπυλαίων, 
προκειμένου να επεκταθούν οι αρχαιολογικές έρευνες σε όλη την επιφάνεια του βράχου.

Από τις παραπάνω εργασίες προέκυψαν πολλά μαρμάρινα και πώρινα θραύσματα 
διαφορετικού μεγέθους και σχήματος, τα οποία προέρχονταν τόσο από μνημεία της 
Ακρόπολης, όσο και από άλλα της κάτω πόλης και χρησιμοποιήθηκαν σε δεύτερη και 
τρίτη χρήση ως οικοδομικό υλικό στα παραπάνω κτίσματα. Μεγάλος αριθμός λίθων 
προέκυψε και από τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στην Ακρόπολη. Ένα μέρος 
του υλικού αυτού εκποιήθηκε ως οικοδομικό υλικό για την ανέγερση δημοσίων κυρίως 
κτηρίων στην κάτω πόλη, ενώ ένα άλλο χρησιμοποιήθηκε για την ανέγερση του Μου
σείου Ακροπόλεως (1865-1874). Το υπόλοιπο, θραυσματικό ως επί το πλείστον, υλικό, 
μετά από πολλές διαλογές αποτέλεσε το διάσπαρτο υλικό που υπάρχει σήμερα στην 
Ακρόπολη. Η έρευνα αυτού του υλκού άρχισε από τα πρώτα χρόνια των επεμβάσεων 
(κατεδαφίσεις και ανασκαφές) στην Ακρόπολη από τους Κ. Πιττάκη και L. Ross και 
συνεχίσθηκε πολλές φορές αποσπασματικά μέχρι το 1975.

Η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως αναγνώρισε από τη σύστασή της 
την ανάγκη της τεκμηρίωσης των χιλιάδων θραυσμάτων και ακέραιων αρχιτεκτονικών 
μελών που ήσαν διάσπαρτα στην Ακρόπολη. Η διεξοδική έρευνα του περιεχομένου των 
λθοσωρών, που είχαν δημιουργηθεί μετά από πολλές διαλογές και μετακινήσεις του διά
σπαρτου υλικού, αποτέλεσε αντικείμενο φροντίδας της Επιτροπής. Το πρόγραμμα, που 
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1977 με την πρώτη καταγραφή διάσπαρτου μέλους από τον 
αρχιτέκτονα Τ. Τανούλα και συνεχίσθηκε από τους αρχιτέκτονες Δ. Ζιρώ και Θ. Τσι- 
τρούλη, είχε ως σκοπό την αναγνώριση και αξιοποίηση αρχιτεκτονικών μελών στα υπό 
αναστήλωση μνημεία της Ακροπόλης καθώς και την ταύτιση θραυσμάτων επιγραφών 
και γλυπτών, που μερικά από αυτά θα μπορούσαν να συμπληρώσουν ήδη γνωστά 
αρχαία. Εκτός τούτων, η αναγνώριση αρχιτεκτονικών μελών από άλλα κτήρια εντός και 
εκτός Ακροπόλεως θα εμπλούτιζε τις γνώσεις μας γι’ αυτά.

Σε διάφορα σημεία του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης είχαν δημιουργηθεί 25 μεγά
λοι λιθοσωροί. Μέχρι σήμερα έχει ελεγχθεί το περιεχόμενο 20 λιθοσωρών και έχουν 
καταγραφεί πάνω από 15.000 θραύσματα. Η σειρά που ακολουθείται για την έρευνα 
των λιθοσωρών και την καταγραφή των μελών που τους συνθέτουν, είναι η εξής:
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1. Σταδιακή διάλυση του λιθοσωρού, η οποία σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιεί
ται με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπως λ.χ. στον λιθοσωρό αρ. 4, ο οποίος βρι
σκόταν εντός της βυζαντινής δεξαμενής βορειοδυτικά του Ερεχθείου (εικ. 1 ).
2. Τα θραύσματα μεταφέρονται σε ξύλινες συνήθως εξέδρες, αφού στις περισσότε
ρες περιπτώσεις το έδαφος είναι ανώμαλο. Τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
είναι εύκολος ο έλεγχος των μελών. Μικροί διάδρομοι ανάμεσα στα μέλη επιτρέπουν 
την πρόσβαση σε αυτά (εικ. 2).
3. Έπεται η αρίθμηση και η φωτογραφική τεκμηρίωση των ειργασμένων θραυσμά
των. Τα άμορφα τοποθετούνται χωριστά και συγκεντρώνονται σε ξεχωριστούς λιθο- 
σωρούς.
4. Ακολουθεί η καταγραφή των θραυσμάτων και η σχεδιαστική τεκμηρίωση επιλεγ
μένων μελών.
5. Η απόδοση και η ταύτιση των μελών πραγματοποιείται σε πολλές περιπτώσεις από 
τους υπεύθυνους μηχανικούς των αναστηλωτικών έργων της Ακρόπολης.
6. Ακολουθεί η παράδοση των αρχιτεκτονικών μελών στα υπό αναστύλωση μνημεία. 
Τα θραύσματα των γλυπτών, των επιγραφών, πολλών επιλεγμένων αρχιτεκτονικών 
μελών και όλα τα αρχαϊκά αρχιτεκτονικά μέλη παραδίδονται στο Μουσείο Ακροπό- 
λεως. Από τα τελευταία πολλά κατέγραψε στο Ευρετήριο του Μουσείου ο ομιλών.
7. Συγκολλήσεις θραυσμάτων. Πολύ συχνά εντοπίζονται θραύσματα, που συγκολ- 
λώνται κατά θραύση με άλλα που είχαν βρεθεί παλαιότερα, ή εντοπίζονται στον ίδιο 
λιθοσωρό. Επειδή προκύπτουν πολλές τέτοιες ταυτίσεις, κρίθηκε αναγκαία η εκπαί
δευση/μαθητεία των εργατοτεχνιτών του συνεργείου των διασπάρτων στις συγκολ
λήσεις μελών στο εργαστήριο συντήρησης γλυπτών του Μουσείου Ακροπόλεως, Η 
εκπαίδευση αυτή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 1996 και ολοκληρώθηκε στα τέλη 
του ίδιου έτους. Έκτοτε οι συγκολλήσεις των θραυσμάτων, που εντοπίζονται στους 
λιθοσωρούς, πραγματοποιούνται από δύο εργατοτεχνίτες του ολιγομελούς συνερ
γείου διασπάρτων.
8. Τέλος, πραγματοποιείται η ομαδοποίηση και τοποθέτηση των υπολοίπων μελών 
σε λιθοσωρούς. Από το 1995 το συνεργείο διασπάρτων ομαδοποιεί —όσο βέβαια το 
επιτρέπει ο χώρος— το διάσπαρτο υλικό, δημιουργώντας ξεχωριστούς λιθοσωρούς 
και ομάδες με δωρικά, ιωνικά, κορινθιακά και φυλλόσχημα κιονόκρανα, ραβδωτούς 
και αρράβδωτους κίονες, βάσεις κιόνων, περιρραντήρια, σαρκοφάγους, παλαιοχρι
στιανικά και βυζαντινά μέλη (εικ. 3). Τα υπόλοιπα μέλη, που αποτελούν και την πλει
ονότητα του διάσπαρτου υλικού, «κτίζονται» ελλείψει χώρου πάλι σε λιθοσωρούς. 
Το έργο του Τομέα των Διασπάρτων προβλέπει και την ηλεκτρονική ευρετηρίαση

του καταγεγραμμένου διάσπαρτου υλικού της Ακρόπολης καθώς και την προστασία των 
μεγάλων ενεπίγραφων λίθων, που βρίσκονται διάσπαρτοι στον Ιερό Βράχο. Οι λίθοι 
αυτοί, που ξεπερνούν τους 175, θα στεγασθούν, μετά από πρόσφατη απόφαση της 
ΕΣΜΑ και της Γ.Γ. του ΥΠΓΙΟ κ. Λ. Μενδώνη, σε αποθήκη, που θα κατασκευασθεί 
στον Πύργο του Belvedere.

Από το 1995 η συστηματική έρευνα στους λιθοσωρούς επάνω στην Ακρόπολη, αλλά



και στις κλιτύς της απέδωσε πολλά θραύσματα αρχιτεκτονικών μελών σε γνωστά μνη
μεία: 197 στον Παρθενώνα, 65 στα Προπύλαια, 4 στο Ερέχθειο, 91 στον Προπαρθε- 
νώνά, 64 στη Στοά του Ευμένους, 7 στις δυο στοές, δωρική και ιωνική, του Ασκληπι
είου και 3 στο Ηρώδειο. Όλα αυτά τα θραύσματα παραδόθηκαν για αξιοποίηση στους 
υπεύθυνους μηχανικούς και αρχαιολόγους των έργων

Πέρα όμως από αυτά, εντοπίσθηκε και μεγάλος αριθμός θραυσμάτων που προέρχο
νται από αρχαϊκά κτήρια της Ακρόπολης, πολλά από τα οποία συμπλήρωσαν γνωστά 
ήδη μέλη:

1. Η μαρμάρινη λακωνική κεράμωση του πρώιμου 6ου π.Χ. αιώνα, από την οποία 
γνωρίζαμε 6 θραύσματα στρωτήρων και 9 καλυπτήρων, «εμπλουτίσθηκε» με πολλά 
νέα θραύσματα, ανεβάζοντας τον αριθμό των στρωτήρων σε 105 και των καλυπτήρων 
σε 39. Ταυτόχρονα, με τη συγκόλληση θραυσμάτων αποκαταστάθηκε και το μήκος 
των στρωτήρων, που ήταν άγνωστο έως τώρα και φθάνει τα 81.5 εκ. Η χρησιμοποί
ηση της κεράμωσης αυτής, η οποία έφθασε στην Ακρόπολη από τη Νάξο σε ημίεργη 
μορφή, δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί, αφού βρέθηκαν θραύσματα με γραπτή 
διακόσμηση (εικ. 4).
2. Στο «Κτήριο Η» ή «Πρωταρχικό Παρθενώνα» (περί τα 570 π.Χ) αποδόθηκαν 30 
νέα θραύσματα από τις μετόπες και τις σίμες του ναού (εικ. 5).
3. Στον «Αρχαίο Νεώ» (περί τα 520 π.Χ.) αποδόθηκαν περισσότερα από 500 θραύ
σματα: στρωτήρες, καλυπτήρες, σίμες, μετόπες, και καταέτια γείσα. Πολλά γείσα 
είχαν ταυτισθεί παλαιότερα από τον αρχιτέκτονα Μ. Κορρέ και στη συνέχεια από τον 
συνάδελφό του Ν. Τογανίδη και είχαν συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένο σημείο στην 
Ακρόπολη. Τα νέα όμως ευρήματα στους λιθοσωρούς και η ανάγκη συσχετισμού 
τους με τα ήδη γνωστά, μας υποχρέωσε να μετακινήσουμε εκ νέου τα μεγάλα αυτά 
γείσα και να τα μεταφέρουμε στην ανατολική αυλή του Μουσείου Ακροπόλεως. Εκεί 
τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός μεν να μη καταλαμβάνουν πολύ χώρο, 
αφετέρου δε να είναι δυνατός ο έλεγχος ταύτισης και συγκόλλησης νέων θραυσμά
των. Ο έλεγχος, ο οποίος συνεχίζεται ακόμη και σήμερα, απέδωσε πολλές συγκολ
λήσεις κατά θραύση (εικ. 6). Σημαντικό θεωρείται τμήμα γωνιαίου γείσου, που βρέ
θηκε σε λιθοσωρό βόρεια του Μουσείου Ακροπόλεως, το οποίο δίνει πλέον με 
βεβαιότητα την κλίση του τύμπανου του «Αρχαίου Νεώ» και κατ’ επέκταση το ύψος 
του αετώματος. Διευκολύνεται έτσι η αποκατάσταση και σύνθεση των αετωματικών 
γλυπτών του υστεροαρχαϊκού αυτού ναού.
Πέρα όμως από τα αρχιτεκτονικά μέλη εντοπίσθηκαν και άλλες ομάδες, όπως θραύ

σματα περιρραντηρίων, πολλά από τα οποία συγκολλήθηκαν κατά θραύση, θραύσματα 
σαρκοφάγων, μαρμάρινων αγγείων, βωμίσκων, τραπεζοφόρων, αναθηματικών βάσεων, 
ενεπίγραφων λίθων και βέβαια θραύσματα αναγλύφων και περίοπτων αγαλμάτων, τα 
οποία παραδόθηκαν στο Μουσείο Ακροπόλεως (εικ. 7, 8). Το ότι οι λιθοσωροί κρύ
βουν ακόμη αρκετές εκπλήξεις αποδεικνύεται από ένα πρόσφατο σχετικά εύρημα. Πρό
κειται για θραύσμα ράχης του αλόγου του Πέρση ιππέα, που βρέθηκε στα τέλη του 
προηγούμενου έτους στον λιθοσωρό αρ. 4 εντός της βυζαντινής δεξαμενής βορειοδυ
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τικά του Ερεχθείου, και κολλάει κατά θραύση στο γλυπτό, αποκαθιστώντας το μήκος 
του αλόγου από τη ράχη. Σε άλλο λιθοσωρό νοτιοδυτικά του Αρρηφορίου είχε βρεθεί 
παλαιότερα θραύσμα από την κοιλιά του αλόγου, το οποίο ταυτίσθηκε από τον συντη
ρητή των γλυπτών του Μουσείου Ακροπόλεως κ. Δ. Μαραζιώτη, αποκαθιστώντας το 
μήκος του αλόγου από την κοιλιά και το οποίο παρουσιάσθηκε από την τότε Διευθύ
ντρια Ακροπόλεως κα I. Τριάντη.

Εκτός από τις εργασίες αυτές, πραγματοποιείται και έρευνα για μέλη από την Ακρό
πολη, που εκποιήθηκαν τον 19ο αιώνα ως οικοδομικό υλικό για την ανέγερση σπιτιών, 
δημόσιων κτηρίων και εκκλησιών στην κάτω πόλη. Έτσι, στα τέλη του 1996 και τις αρχές 
του 1997 εντοπίσθηκαν, εντοιχισμένα στους τοίχους του Παλαιού Εθνικού Τυπογρα
φείου, 128 θραύσματα, τα οποία αφού αποτοιχίσθηκαν, μεταφέρθηκαν στην Ακρόπολη, 
όπου και καταγράφηκαν. Από τα θραύσματα αυτά 27 αποδόθηκαν από τον αρχιτέκτονα 
Ν. Τογανίδη στον Παρθενώνα.

Το έργο της διάλυσης των λιθοσωρών, της απογραφής, τεκμηρίωσης και ταξινόμη
σης των διάσπαρτων μελών Ακροπόλεως προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στα τέλη 
του 2006. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 15.000 θραύσματα. Υπο
λογίζεται ότι οι πέντε λιθοσωροί, που απομένουν προς διερεύνηση, περιλαμβάνουν περί 
τα 5.000 θραύσματα, που μαζί με τα άμορφα που δεν καταγράφονται και έχουν εντοπι- 
σθεί παλαιότερα στους λιθοσωρούς θα ξεπεράσουν τον αριθμό των 25.000 μαρμάρινων 
και πώρινων θραυσμάτων. Όπως γίνεται αντιληπτό, τα θραύσματα αυτά εμποδίζουν τις 
εργασίες αξιοποίησης, διαμόρφωσης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της 
Ακρόπολης. Συχνά πρέπει να μετακινηθούν διάσπαρτα μέλη ακόμη και ολόκληροι λιθο- 
σωροί, για να εντοπισθούν και ερευνηθοήν λαξεύματα στον βράχο ή να αναδειχθούν 
ακόμη και γνωστά μνημεία, όπως το Ιερό του Πανδίωνος ή το Αρρηφόριο.

Η έλλειψη του απαιτούμενου και κατάλληλου χώρου εναπόθεσης, φύλαξης και προ
στασίας των χιλιάδων αυτών θραυσμάτων, αλλά και της συστηματικής μελέτης και 
σύγκρισής τους, καθιστά αναγκαία την απομάκρυνση των περισσοτέρων -που προέρχο
νται 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 συμβάλλει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του αρχαιολογικού 
χώρου, μετά την ολοκλήρωση των ανασιηλωτικών έργων.

Κλείνοντας την ανακοίνωση αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της 
ΕΣΜΑ καθηγητή κ. X. Μπούρα, τα μέλη της Επιτροπής καθώς και τους πρώην Εφό
ρους Ακροπόλεως κ. Π. Καλλιγά και κα I. Τριάντη για την υποστήριξή τους. Ευχαρι
στίες οφείλω και στους εργατοτεχνίτες του συνεργείου διασπάρτων για τη σπουδαία 
δουλειά που εκτελούν.
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Κ. Χατζηασλάνη
Το έργο του Τμήματος Ενημέρωσης και 

Εκπαίδευσης της Ακρόπολης

Η παλαιόιερη φωτογραφική μαρτυρία που έχουμε από την επίσκεψη ενός σχολείου 
στον Παρθενώνα είναι του Παρθεναγωγείου της Σχολής Hill το 1860. Από τότε πολλά 
πράγματα άλλαξαν και στην εκπαίδευση και στον Παρθενώνα.

Σήμερα, τα έργα στην Αθηναϊκή Ακρόπολη δημιουργούν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο 
στην επιστημονική κοινότητα, όσο και στο ευρύτερο κοινό. Για την ενημέρωση του 
ευρύτερου κοινού η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης συνεργάζεται με την 
Α' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Στα πλαίσια μιας συνολικής 
πολιτικής γίνονται εκδόσεις και παρουσιάσεις. Έτσι ολοκληρώθηκε από τα στελέχη της 
ΥΣΜΑ ένα μικρό συνοπτικό βιβλίο για τα έργα, θεσπίστηκε η συστηματική, περιοδική, 
έκδοση ενός ενημερωτικού δελτίου καθώς και η δημιουργία και οργάνωση αναλυτικής 
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 εργοτάξια δημοσιεύεται σε κάθε τεύ
χος του εξαιρετικού περιοδικού της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως «Ανθέμιον».

Οι αριθμοί των ενδιαφερομένων από τον χώρο της εκπαίδευσης είναι πολύ μεγάλοι. 
Ιδιαίτερα λοιπόν μας απασχόλησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία. Κάθε πρό
γραμμα που κάνουμε συνοδεύεται από ένα οδοιπορικό έντυπο. Κατά τον σχεδίασμά του 
προγράμματος ο προβληματισμός μας για την προσέγγιση του θέματος σχετίζεται άμεσα 
με την προσέγγιση του εντύπου αυτού, του παιδικού βιβλίου γνώαεων που θα το συνο
δεύει. Στον σχεδίασμά μας το πρόγραμμα ταυτίζεται περίπου με το έντυπο, καθώς το 
έντυπο έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική, θα το πάρουν πολλοί περισσότεροι άνθρωποι 
από αυτούς που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Το παιδικό βιβλίο γνώσεων χαρακτηρίζεται από μία ιδιάζουσα αλληλεπικάλυψη στη 
σχέση εικόνας και κειμένου και κατά συνέπεια του γραφιστικού σχεδιασμού του εντύ
που. Σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό βιβλίο, το περιεχόμενο αναπτύσσεται αυτοτελώς 
στο κάθε σαλόνι. Η εικόνα και το κείμενο δουλεύονται μαζί. Ο σχεδιασμός έχει τελειώ
σει, όταν η θέση τους στο έντυπο γίνεται μονοσήμαντη. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι 
μέρος της εκπαίδευσης μέσω του βιβλίου γνώσεων αποτελεί η αισθητική εκπαίδευση. 
Πάντοτε βάλαμε όλες μας τις δυνάμεις για την καλύτερη ποιότητα του κάθε εντύπου που 
δίνουμε, την επιστημονική του αρτιότητα, τη μεγαλύτερη δυνατή εκπαιδευτική του διά
σταση και τη γραφιστική του ποιότητα.

Από το 1994 στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων περίπου 15.000 
μαθητές περιηγήθηκαν την Ακρόπολη με τη βοήθεια των οδοιπορικών εντύπων «Μια
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ημέρα στην Ακρόπολη με τα κείμενα του Πλούταρχου και του Παυσανία», «Μια ημέρα 
στην Ακρόπολη αναζητώντας τη θεά Αθηνά», «Πάμε στην Ακρόπολη» και «Πάμε στον 
Περίπατο της Ακροπόλεως». Παράλληλα, στο Κέντρο Μελετών περίπου 20.000 μαθη
τές γνώρισαν τη ζωφόρο του Παρθενώνα με τη βοήθεια του οδοιπορικού εντύπου «28η 
Εκατομβαιώνος, μία ημέρα με τη ζωφόρο».

Οι αιτήσεις των σχολείων για προγράμματα σε μαθητές είναι πάρα πολλές. Γή αυτό 
γρήγορα επιλέξαμε να επενδύσουμε κυρίως αφενός στον εκπαιδευτικό και αφετέρου 
στο εκπαιδευτικό υλικό. Η συνεργασία μας με τους εκπαιδευτικούς παίρνει πιο συγκε
κριμένη μορφή μέσα από την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε όλη την 
Ελλάδα—από το 1994 έγιναν σεμινάρια σε 2.000 εκπαιδευτικούς— τη διοργάνωση εκπαι
δευτικών εκθέσεων και ειδικών συνεδρίων. Έχουν πραγματοποιηθεί έξι συνέδρια με 
θέμα: «Εκπαιδευτικοί και προγράμματα για την Ακρόπολη», στα οποία έχουν συμμετά- 
σχει 1.500 εκπαιδευτικοί. Έχουν παρουσιαστεί 150 εισηγήσεις και έχουν εκδοθεί πρα
κτικά, τα οποία αποτελούν έναν κορμό των τεράστιων εκπαιδευτικών δυνατοτήτων της 
κλασικής αρχαιότητας μέσα από τα μνημεία της Ακρόπολης.

Μέσα στα χρόνια αυτά συμμετείχαμε στον σχεδίασμά και την υλοποίηση μουσειακής 
εκπαίδευσης τόσο του Υπουργείου Πολιτισμού, όσο και του Υπουργείου Παιδείας, με 
στόχους την ανάδειξη της πολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από αφίσες, οδοιπορικά έντυπα, βιβλία, εκπαι
δευτικούς φακέλους και μουσειοσκευές. Οι εκδόσεις αυτές έχουν συνολικά τυπωθεί σε 
περισσότερα από 120.000 αντίτυπα σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και απευθύνονται 
τόσο στον εκπαιδευτικό, όσο και στο παιδί. Με αυτό το σκεπτικό οδηγηθήκαμε στη 
δημιουργία διπλών εντύπων, ένα για το δάσκαλο και ένα για τον μαθητή, τα οποία συνο
δεύτηκαν από την έκδοση αφισών. Ο ολοκληρωμένος αυτός φάκελος για την Ακρό
πολη, 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. Πολλές από αυτές έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό, από το Λονδίνο μέχρι την 
Οσάκα και από το Κίεβο μέχρι το Κάιρο. Επίσης έχουν παρουσιαστεί στην Έκθεση 
Βιβλίου της Φραγκφούρτης και Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια. Η εμπειρία της χρή
σης και της διακίνησής τους επί μία δεκαετία οδήγησε το 2001 στη δημιουργία μιας νέας 
γενιάς μουσειοσκευών, η οποία δεν προορίζεται πλέον για δανεισμό αλλά αναπαράχθηκε 
σε πολλαπλά αντίγραφα για να δωρηθούν σε ένα δίκτυο επιλεγμένων σχολείων και 
βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέχρι τώρα έχουν δωρηθεί σε διαφόρους 
φορείς 650 μουσειοσκευές.

Η επιλογή των σχολείων και των φορέων σε όλη την Ελλάδα έγινε μετά από ειδική 
διαδικασία, βάσει ερωτηματολογίου που στάλθηκε σε φορείς 51 νομών της χώρας. Οι 
εκπαιδευτικοί τις παρέλαβαν μετά από παρακολούθηση ειδικού σεμιναρίου. Η επιμέλεια 
των νέων μουσειοσκευών και της παροχής τους έγινε από τις αρχαιολόγους Ε. Καϊμάρα,
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A. Λεοντή και την ομιλούσα. Τη φωτογραφική επιμέλεια είχε ο Σ. Μαυρομμάτης. Μία 
έκθεση των νέων μουσειοσκευών οργανώθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες 
μετά από πρόσκληση.

Από τη στιγμή που μπορούν να αποκτήσουν μία μουσειοσκευή τόσο πολλά σχολεία, 
την αντιμετωπίζουμε ως ένα βιβλίο. Οι μουσειοσκευές, όπως τα βιβλία, τα CD ROMs, 
το διαδίκτυο, είναι όλα διαφορετικά μέσα προσέγγισης του ίδιου αντικειμένου και το 
κάθε μέσον έχει τις δικές του δυνατότητες και πρέπει κανείς να τις εκμεταλλευτεί. Στις 
μουσειοσκευές το θέμα προσεγγίζεται με διάφορες ύλες. Με αντικείμενα, με ήχο, με 
οδηγίες για θεατρικό παιχνίδι, δραστηριότητες δηλαδή που δημιουργούνται από τον 
συνδυασμό και την εμψύχωση όλων των περιεχομένων τους. Το κείμενο συνδυάζεται 
με την εικόνα και το αντικείμενο αυτή τη φορά, έτσι ώστε η μάθηση να γίνεται ένα γοη
τευτικό παιχνίδι. Το αρχέτυπο του κλειστού κουτιού γεμάτου με δώρα συνδυάζεται με 
τις νέες τεχνολογίες.

Οι τέσσερις μουσειοσκευές, αν και θεματικά ανεξάρτητες, μπορούν να αποτελέσουν 
ένα σύνολο (εικ. 1). Η εικόνα ενός λαμπρού αρχαίου ιερού (μουσειοσκευή «Πάμε στην 
Ακρόπολη»), όπου λατρεύονται οι θεοί (μουσειοσκευή «Το Δωδεκάθεο») μέσα σε μεγα
λοπρεπείς ναούς (μουσειοσκευή «Ένας Αρχαίος Ναός») στολισμένους με έργα μοναδι
κής τέχνης (μουσειοσκευή «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα») ζωντανεύει ανάγλυφα 
μπροστά στα μάτια των μαθητών. Ο κόσμος της αρχαιότητας προσεγγίζεται με έναν 
ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

Ειδικότερα, η μουσειοσκευή «Πάμε στην Ακρόπολη» (εικ. 3) πραγματοποιήθηκε με 
τη χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος. Ανοίγοντας κανείς το κουτί τον υποδέ
χεται μια μεγάλη αφίσα της κλασικής Ακρόπολης. Περιλαμβάνει το πρόπλασμα του 
Ιερού Βράχου σε κλίμακα 1:800 με τα επίπεδα που δημιουργήθηκαν τον 3ο π.Χ. αιώνα, 
τα επιμέρους προπλάσματα των κτιρίων αριστερά, αφίσες δεξιά και, τέλος, έντυπο υλικό. 
Ο μαθητής παρατηρεί και τοποθετεί τα κτίρια στον Βράχο, τα συγκρίνει, μελετά τις δια
στάσεις τους, τις αναλογίες των όγκων, τη λειτουργία του κάθε κτιρίου, τον προσανατο
λισμό και την ακριβή του θέση στον Βράχο. Τέσσερις αφίσες με την εξέλιξη του Βράχου 
στη μακραίωνη ιστορία του: «Η Ακρόπολη κατά την τέταρτη χιλιετία π.Χ.», «Η Ακρό
πολη το 480 π.Χ.», «Η Ακρόπολη τον 2ο αιώνα μ.Χ.» και τέλος «Η Ακρόπολη σήμερα», 
μαζί με έντυπα για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή με θέματα: «Πάμε στην Ακρόπολη» 
και «Πάμε στον Περίπατο της Ακροπόλεως» με αναπαραστάσεις των μνημείων, των 
ιερών σπηλαίων, των θεάτρων, τόσο κατά την κλασική εποχή όσο και σήμερα, βοηθούν 
τον μαθητή να ακολουθήσει ένα οδοιπορικό στον Βράχο και να αναπαραστήσει με τη 
φαντασία του το λαμπρό ιερό.

Με επίκεντρο την απεικόνιση των θεών στη ζωφόρο του Παρθενώνα, η μουσειο- 
σκευή με τίτλο «Το Δωδεκάθεο» περιλαμβάνει εποπτικό υλικό, έντυπα και παιχνίδια για 
τους θεούς. Γία κάθε θεό έχει σχεδιαστεί μία έγχρωμη καρτέλα και ένα έντυπο, στο οποίο 
υπάρχει μια σύντομη περιγραφή, οι ιδιότητες του θεού, οι σχετικοί με τη λατρεία του 
μύθοι, οι κυριότερες επωνυμίες του, τα κυριότερα ιερά και σύμβολά του. Εικονογρα
φούνται με ένα άγαλμα, ένα ναό, ένα αγγείο, ένα νόμισμα και ένα νεώτερο έργο τέχνης
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για κάθε θεό. Διάφορα αντικείμενα, τα σύμβολά των θεών, γραμματόσημα και νομίσματα 
με τους θεούς, συνοδεύουν τη μουσειοσκευή. Το 2001 η μουσειοσκευή αυτή επελέγη 
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για να δοθεί ως εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία όλης 
της χώρας, που ανήκουν στο πρόγραμμα «ευέλικτης ζώνης» του Υπουργείου Παιδείας.

Σχετική με την κατασκευή του αρχαίου ναού είναι η τρίτη μουσειοσκευή με τίτλο 
«Ένας Αρχαίος Ναός» (εικ. 4), που πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία του Ιδρύματος 
Μποδοσάκη. Ανοίγοντας τη μουσειοσκευή βλέπει κανείς τον γνωστό πίνακα του 
Schinkel. Ένα αντίγραφο του Παρθενώνα δείχνει στους μαθητές με παραστατικό τρόπο 
πως ήταν ένας αρχαίος ναός. Σε ένα συρτάρι υπάρχουν δεκαέξι σφραγίδες, με τη βοή
θεια των οποίων οι μαθητές μπορούν να συνθέσουν τον δωρικό, τον ιωνικό και τον 
κορινθιακό ρυθμό. Αντίγραφα κιόνων των τριών ρυθμών της κλασικής αρχιτεκτονικής 
βοηθούν τα παιδιά να παρατηρήσουν και να αναγνωρίσουν τις επιμέρους μορφές, να 
συγκρίνουν τους ρυθμούς μεταξύ τους, να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά τους. Η 
μουσειοσκευή περιέχει ένα βιβλίο για τους αρχαίους ναούς με σχέδια, διαγράμματα και 
φωτογραφίες από δεκαέξι ειδικά επιλεγμένα μνημεία, που δίνουν τη γνώση και τη δυνα
τότητα στα παιδιά, με τις σφραγίδες και μελάνι διαφορετικών χρωμάτων, να δημιουργή
σουν όψεις κτιρίων των διαφόρων ρυθμών σε δικές τους συνθέσεις. Πλαστικές μήτρες 
κυματίων συνοδεύουν τη μουσειοσκευή.

Η τέταρτη μουσειοσκευή έχει θέμα «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα». Η μουσειο- 
σκευή περιέχει δεκαέξι πλαστικές μήτρες του συνόλου των λιθοπλίνθων της δυτικής 
ζωφόρου, σύμφωνα με την αποκατάσταση σε κλίμακα 1:20 του γλύπτη John Henning 
πριν από δύο αιώνες, όπου τα παιδιά χυτεύουν γύψο και φτιάχνουν έτσι τα δικά τους 
αντίγραφα. Επίσης, περιλαμβάνει μια μικρή μακέτα του Παρθενώνα, δέκα καρτέλες με 
φωτογραφίες ορισμένων από τις σωζόμενες λιθοπλίνθους σε κλίμακα 1:5, το βιβλίο 
«Περίπατοι στον Παρθενώνα», ένα βιβλίο για το μνημείο και τα γλυπτά του, καθώς και 
πλαστική μήτρα της κεφαλής της θεάς Ίριδας από την ανατολική ζωφόρο, η οποία φέρ
νει σε επαφή τον μαθητή με την πραγματική κλίμακα του μνημείου. Τη μουσειοσκευή 
συμπληρώνει ένα φωτογραφικό ανάπτυγμα της ζωφόρου (εικ. 2), σε κλίμακα 1:20, 
μήκους οκτώ μέτρων, που ουσιαστικά είναι ένα μικρό εύχρηστο βιβλίο, ένα εργαλείο με 
το οποίο μπορεί κανείς να διαβάσει τη ζωφόρο. Σε αυτό έχουν συγκεντρωθεί φωτογρα
φίες όλων των σωζόμενων λίθων, οι οποίες έχουν συμπληρωθεί με τα σωζόμενα σχέδια 
του Carrey και του Stuart, προκειμένου να δοθεί κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα 
του συνόλου. Όλες οι φωτογραφίες και η εξαιρετικά δύσκολη σύνθεσή τους σε μία ενι
αία αποκατάσταση της ζωφόρου έγιναν από τον Σ. Μαυρομμάτη. Από εκδοτικής δε 
πλευράς, την οποία επιμελήθηκε επίσης ο κ. Μαυρομμάτης, ήταν το πιο δύσκολο βιβλίο 
που κάναμε ποτέ.

Η φωτογραφική ανασύνθεση της ζωφόρου τοποθετήθηκε σε μία σχηματική μακέτα 
του Παρθενώνα σε κλίμακα 1:20, που κατασκευάστηκε γι’ αυτό τον λόγο και τοποθετή
θηκε μέσα στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως. Η μακέτα με τη ζωφόρο στη θέση της έχει 
βελτιώσει πολύ την κατανόηση της ζωφόρου. Δίνει στον μαθητή τη δυνατότητα να τη 
δει συνολικά, όπως τη σχέδιασαν οι δημιουργοί της, να καταλάβει το μέγεθος του έργου,
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να παρατηρήσει την αντιστοιχία των θεμάτων στη βόρεια και νότια πλευρά, να συνειδη
τοποιήσει την άμεση σχέση αρχιτεκτονικής και γλυπτικής, να παρακολουθήσει την ιστο
ρία του κτιρίου επάνω στη ζωφόρο.

Έχοντας τώρα τέτοιες φωτογραφίες και την ανασύνθεση, το επόμενο βήμα δεν μπο
ρούσε να είναι άλλο από ένα CD ROM για τη ζωφόρο (εικ. 5-6). Η Υπηρεσία μας, σε 
συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το 
έχει σχεδόν ολοκληρώσει. Η ομάδα μας αποτελείται από την Α. Χωρέμη, τον Σ. Μαυ- 
ρομμάτη, τον Κ. Αντωνιάδη, την Ε. Σαχίνη, την Ε. Καϊμάρα και εμένα. Στο κυρίως 
μενού υπάρχουν τρία κεφάλαια: μία γενική εισαγωγή, μία περιήγηση στη ζωφόρο και 
μία περιγραφή των παραστάσεων ανά λίθο. Το θέμα της αρίθμησης των λίθων και μία 
επιλογή της βιβλιογραφίας ολοκληρώνουν το μενού.

Ας αρχίσουμε με την εισαγωγή. Περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τον ναό και τον γλυ
πτό του διάκοσμο, δηλαδή το άγαλμα, τα αετώματα, τις μετόπες και τη ζωφόρο. Συνεχί
ζουμε με ίο θέμα της ζωφόρου. Γίνεται ειδική αναφορά στη γιορτή των Παναθηναίων 
και ακολουθεί ένα κεφάλαιο για τις θεωρίες και την ερμηνεία της ζωφόρου. Το επόμενο 
κεφάλαιο αναφέρεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή της ζωφόρου, ενώ η εισαγωγή 
τελειώνει με μία συνοπτική αναφορά στην ιστορία της.

Ας προχωρήσουμε τώρα στην περιήγηση της ζωφόρου. Η περιήγηση οδηγεί τον 
χρήστη γύρω - γύρω στο μνημείο, για να δει τη ζωφόρο συνολικά με λίγα και πολύ 
απλά, τα απολύτως απαραίτητα, κείμενα. Με την τοποθέτηση του δείκτη πάνω σε έναν 
λίθο γίνεται η μετάβαση στο κεφάλαιο περιγραφή. Ο λίθος εκεί παρουσιάζεται μόνος 
του, μεγαλύτερος, ενώ διαθέτει ένα δικό του περιγραφικό κείμενο. I Ιατώντας τώρα τον 
δείκτη ξανά πάνω στον λίθο επιτυγχάνεται η επιστροφή στην περιήγηση. Η περιήγηση, 
με τη χρησιμοποίηση των καταλλήλων πλήκτρων, μπορεί να γίνει και προς τις δύο 
κατευθύνσεις, από τα αριστερά προς τα δεξιά και τανάπαλιν.

Ας προχωρήσουμε τώρα στο κεφάλαιο περιγραφή. Εκεί υπάρχει η εισαγωγή σε κάθε 
πλευρά, όπου υπάρχει ο κατάλογος των λίθων. Με την τοποθέτηση του δείκτη πάνω σε 
ένα λίθο, αυτός επιλέγεται και εμφανίζεται η αναλυτική περιγραφή του. Αυτή περιλαμβά
νει κείμενο και τα σχέδια του Carrey ως αχνό υπόβαθρο, τα οποία, με την κατάλληλη 
χρήση πλήκτρων, μπορούν να απομακρύνονται ή να εμφανίζονται στην οθόνη. Τοποθε
τώντας τον δείκτη στο κείμενο, σε προεπιλεγμένες λέξεις, εμφανίζεται η επεξήγησή τους.

Τελειώνουμε με την επιλογή βιβλιογραφίας. To CD ROM αυτό υπολογίζεται ότι θα 
είναι έτοιμο, στα ελληνικά και αγγλικά, τον προσεχή Μάρτιο, οπότε και θα αποσταλεί σε 
σχολεία και βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα. Σε έναν χρόνο, αφού το έχουμε μελετήσει στην 
πράξη, θα γίνει η δεύτερη έκδοση. Τελικός στόχος είναι η εισαγωγή του στον κόμβο του 
Υπουργείου Πολιτισμού στο διαδίκτυο.

Όταν το 1991 η ΕΣΜΑ αποφάσισε τη μεγαλύτερη επέμβαση στον Παρθενώνα, την 
αποσυναρμολόγησα και μεταφορά της δυτικής ζωφόρου στο Μουσείο Ακροπόλεως, τη 
ζωφόρο ήξεραν μόνον οι ειδικοί. Η ζωφόρος σήμερα είναι οικεία στα περισσότερα σχο
λεία της Ελλάδας, έχει ενσωματωθεί σε πολλά μαθήματα. I Ιιστεύουμε βάσιμα, ότι κατά 
το περίφημο έτος 2004 θα την ξέρουν όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΦΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

► Το θέμα της
► Ο σχεδίασμά
► Η ιστορία τη χρόρσυ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΦΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

► Νότια ζυκρόρος
► Α'λττοΑικ ή ζωψόρος
► Βόρεια ζωφόρος
► Δυτική ζωςτόρος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΛΙΘΟ

► Νότιο >
► Ανοτο>
► Βόρειο
► Δυτική

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΦΟΡΟΥ

Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

ΕΙΚ. 5 To CD-ROM της ζωφόρου του Παρθενώνα: εισαγωγική οθόνη
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A. Χωρέμη-Σπετσιέρη
1995-2002: Αρχαιολογική έρευνα για την Ακρόπολη

Κατά την υλοποίηση διαφόρων εργασιών στην Ακρόπολη και τους γύρω από αυτήν 
αρχαιολογικούς χώρους, όπως εργασίες συντήρησης και αναστύλωσης των μνημείων 
και ιδίως διευθέτησης του εγκατάσπαρτου αρχαιολογικού υλικού τόσο πάνω στον Ιερό 
Βράχο, όσο και στους χώρους των κλιτύων του, στα πλαίσια του έργου της «Ενοποίη
σης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας»1, συγκεντρώθηκαν νέα στοιχεία για την 
τοπογραφία και τα μνημεία της περιοχής Ακροπόλεως. Επίσης περισυλλέχθηκαν πολυά
ριθμα μαρμάρινα τμήματα ή θραύσματα, από τα οποία πολλά ταυτίστηκαν, αποδόθηκαν 
ή συγκολλήθηκαν σε διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη, γλυπτά και επιγραφές. Οι συγκολλή
σεις θραυσμάτων, πλην του ότι συμπλήρωσαν πολλά αρχαία, σε μερικές περιπτώσεις 
έδωσαν νέα στοιχεία για την αρχική μορφή ορισμένων γνωστών γλυπτών και συνέβαλαν 
στην κατανόηση και αποκατάστασή τους.

Ταυτίσεις εγκατάσπαρτου υλικού
Συγκεκριμένα κατά τις εργασίες διαμόρφωσης των αρχαίων διαδρομών και διευθέτη

σης του εγκατάσπαρτου υλικού στη νότια και τη βόρεια κλιτύ αποκαλύφθηκαν πολλά 
αρχιτεκτονικά μέλη και άλλα θραύσματα, που είχαν προφανώς καταπέσει από την Ακρό
πολη για διάφορους λόγους, είτε κατά την έκρηξη του Morosini το 16871 2 3, είτε με τη ρίψη 
των μπάζων των πρώτων καθαρισμών και ανασκαφών του Ιερού Βράχου τον 19ο αι.\ 
όπως φαίνεται σε υδατογραφία του J. de Chacaton του 1839 στο Μουσείο Μπενάκη4, 
σε παλαιές φωτογραφίες του 1859-60 και επιβεβαιώνεται και σε δημόσιο έγγραφο του 
Ιανουάριου 1836, που δημοσίευσε πρόσφατα ο τέως προϊστάμενος της Εφορείας Ακρο
πόλεως Π. Καλλιγάς στις μελέτες του Αρχαιολογικού Δελτίου 1994-19955 6. Στο έγγραφο 
αυτό αναφέρεται η αντιδικία του τότε Εφόρου των Αρχαιοτήτων L. Ross με τον στρα
τηγό Μακρυγιάννη, ο οποίος ισχυριζόμενος, ότι τα χωράφια στη νότια και την ανατο
λική κλιτύ της Ακρόπολης είναι ιδιοκτησίας του, θέλησε να απαγορεύσει τη ρίψη των 
μπάζων από τις κατεδαφίσεις νεωτέρων κτισμάτων και τις ανασκαφές επί του Ιερού Βρά

1. Δημακόπουλος 1993 και Σπετσιέρη-Χωρέμη, Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων γύρω από την 
Ακρόπολη, ASAtene 2002 (υπό έκδοση).
2. Paton 1940, Mommsen 1941, Κορρέ-Μπούρα 1983.
3. Rangabé 1842, 5-10 Καββαδίας-Καβεράου 1906, Κόκκου 1977, 46, σημ. 3, 161.
4. J.N.H. Chacaton, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 23.967. Βλ. απεικόνιση του έργου στο Makri 1993, 
6, εικ. 1.
5. Καλλιγάς 1994-95, 27-28.
6. Καλλιγάς, ό.π., 34-36.
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χου. Η απόρριψη των μπάζων στην πιο πάνω περιοχή ήταν προτιμητέα, όπως σημειώ
νεται στο έγγραφο, γιατί η αποκομιδή και η πώλησή τους ήταν ευκολότερη. Έτσι εξηγεί
ται η διασπορά του αρχαίου οικοδομικού υλικού στις κλιτύς, αλλά και η ενσωμάτωσή 
του σε κτίρια στις περιοχές Πλάκας και Θησείου ή και σε μεγάλα οικοδομήματα όπως το 
Αρσάκειο, το Πανεπιστήμιο, ακόμη και το Εθνικό Μουσείο, στην οικοδόμηση του 
οποίου χρησιμοποιήθηκαν λίθοι από το θέατρο του Διονύσου6.

Κατά τις εργασίες λοιπόν στη βόρεια και τη νότια κλιτό περισυλλέχθηκαν πολλά τμή
ματα και θραύσματα της ανωδομής, ιδίως κεραμώσεων αρχαϊκών κτηρίων της Ακρόπο
λης, τα οποία ταυτίστηκαν και αποδόθηκαν σε συγκεκριμένα μνημεία: εξήντα περίπου 
θραύσματα από Υμήττιο μάρμαρο αποδόθηκαν σε μετόπες του πρωταρχικού ΓΙαρθενώ- 
νος, του Εκατομπέδου (570 π.Χ.). Εκατόν περίπου θραύσματα μαρμάρινων στρωτήρων 
και καλυπτήρων λακωνικού τύπου από ναξιακό μάρμαρο αποδόθηκαν από τον αρχαιο
λόγο Κ. Κίσσα σε άγνωστο μικρό κτήριο των αρχών του 6ου αι.π.Χ. Θραύσματα επαε- 
τίδων και παραετίδων σιμών από Υμήττιο μάρμαρο διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε άγνα> 
στο μικρό κτήριο, πιθανόν θησαυρό των αρχαϊκών χρόνων.

Στην ανωδομή του Αρχαίου Ναού της Αθηνάς, της εποχής των Πεισιστρατιδών του 
τέλους του 6ου αι. π.Χ., αποδόθηκαν σημαντικά τμήματα από παριανό μάρμαρο, θραύ
σματα καταετίων γείσων και σιμών καθώς και θραύσματα της κεράμωσης (στρωτήρες & 
καλυπτήρες) κορινθιακού τύπου .

Αλλα τμήματα και θραύσματα αποδόθηκαν σε αρχιτεκτονικά μέλη των κλασικών 
μνημείων: συγκεκριμένα στα Προπύλαια αποδόθηκαν 85 τμήματα αρχιτεκτονικών 
μελών, φατνωμάτων, σίμης, δοκών, καθώς και 56 τμήματα βαθμιδών της ρωμαϊκής κλί
μακας που τοποθετήθηκαν στο πρανές δυτικά των Προπυλαίων. Θυμίζω ότι τον Ιο αι. 
μ.Χ. κατάσκευάστηκε σε όλο σχεδόν το πλάτος της πρόσβασης προς τα Προπύλαια 
μεγαλόπρεπη κλίμακα, της οποίας ένα μέρος είχε αποκατασταθεί τον 19ο αι., αλλά αφαι- 
ρέθηκε αρκετά χρόνια πριν κατασκευασθεί η σημερινή πλακόστρωτη άνοδος. Η κλίμακα 
αυτή έγινε σύμφωνα με τη ρωμαϊκή αντίληψη για να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον μεγα
λοπρεπή χαρακτήρα του μνημείου7 8 9 10.

Σημαντική μελέτη για τα Προπύλαια είναι του Τ. Τανούλα, με τίτλο «Τα Προπύλαια 
της Αθηναϊκής Ακρόπολης κατά τον Μεσαίωνα, από το 267-1458»''. Αναφέρεται κυρίως 
στην περίοδο αυτή, αλλά παρέχει πολλές πληροφορίες για τα Προπύλαια από τον 5ο αι. 
π.Χ. έως τον 3ο αι. μ.Χ., και όχι μόνον για την ιστορία των Προπυλαίων αλλά και της 
οχύρωσης στη δυτική πρόσβαση της Ακρόπολης, καθώς και την ιστορία των μνημείων 
στη βορειοδυτική και νοτιοδυτική πλαγιά, τοποθετώντας τα μνημεία στον γεωγραφικό 
και ιστορικό χώρο.

Στον Παρθενώνα αποδόθηκαν 145 τμήματα από διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη, από

7. Βλασσοπούλου 1998.
8. Μπρούσκαρη 1996, 45, 46, εικ. 18-19.
9. Τανούλα 1997.
10. Μάντης 1986.
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θράνους, φατνώματα, λιθοπλίνθους, σφονδύλους κιόνων, κεράμους κ.ά., στο Ερέχθειο 
τμήμα επικρανίτιδας (αρ. ΒΚ 879). Αρκετές και σημαντικές είναι οι ταυτίσεις, αποδόσεις ή 
συγκολλήσεις θραυσμάτων α) σε μορφές των αετωμάτων και τη ζωφόρο του I Ιαρθενώ- 
νος, β) σε μορφές της ζωφόρου του Ερεχθείου και γ) του θωρακίου της Νίκης, ενώ δημο
σιεύτηκαν άρθρα με διάφορες αποκαταστάσεις μορφών, καθώς και ερμηνείες των παρα
στάσεων των ζωφόρων και του θωρακίου. Θα αναφέρω επιλεκτικά μερικές, ανά μνημείο:

Ταυτίσεις και μελέτες γλυπών: Παρθένων
Στην κεφαλή του Μουσείου Ακροπόλεως αρ. ευρ. 2381, στην οποία ο Α.Μάντης 

είχε συγκολλήσει παλαιότερα ένα θραύσμα που είχε βρεθεί στη δεξαμενή των Προπυ
λαίων'0, πρόσθεσε πρόσφατα ένα νέο θραύσμα, το οποίο σώζει τμήμα των μαλλιών, του 
μετώπου και τον αριστερό οφθαλμό της μορφής (εικ. 2). Βρέθηκε στις επιχώσειςτου επι- 
θεάτρου του Διονυσιακού θεάτρου. Το κεφάλι αυτό, που είχε κατά καιρούς αποδοθεί σε 
διάφορες μορφές του ανατολικού αετώματος του ΙΙαρθενώνος, πιθανότατα ανήκει στην 
πεπλοφόρο Wegner κατά τον μελετητή".

Από ένα σύνολο τριών θραυσμάτων (αρ. ΜΑ 922, 9200, 9331), το μεγαλύτερο εκ 
των οποίων είχε θεωρηθεί Παρθενώνειο από τον προηγούμενο αιώνα, προέκυψε με 
συγκολλήσεις τμήμα κινημένης προς τα αριστερά γυναικείας μορφής, που κατά τον 
συνάδελφο Α. Μάντη πιθανότατα ταυτίζεται με τη γυναικεία μορφή F του δυτικού 
αετώματος του ΙΙαρθενώνος (εικ. 1). Σημειωτέον η μορφή ήταν γνωστή μόνον από το 
σχέδιο του Carrey. Η αποκατάσταση του γλυπτού παρουσιάστηκε στην ημερίδα που 
οργάνωσε το Μουσείο Μπενάκη στη μνήμη του Στέλιου Τριάντη1’.

Κνήμη ανδρικού κολοσσικού αγάλματος, πολύ φθαρμένη, που βρέθηκε στη νότια 
κλιτύ, συγκεκριμένα στη βυζαντινή δεξαμενή κοντά στο Ασκληπιείο, σύμφωνα με μια 
πρώτη εκτίμηση του Α. Μάντη πιθανόν ανήκει στον Ποσειδώνα του δυτικού αετώματος.

Τμήμα φτερούγας με τένοντα από Υμήττειο μάρμαρο, που αναφερόταν στο ευρετή
ριο ως πτερό σφίγγας, αποδόθηκε από τον γλύπτη Στ. Τριάντη με βεβαιότητα στην Ίριδα 
του δυτικού αετώματος. Η ταύτιση αυτή, όπως ανέφερε οε προκαταρκτική της ανακοί
νωση η I. Τριάντη που μελετάει το εύρημα, είναι σημαντική, γιατί αφενός διαπιστώνεται 
για πρώτη φορά η χρήση άλλου είδους και χρώματος μαρμάρου στον γλυπτό διάκοσμο 
του Παρθενώνος, αφετέρου θα δώσει νέα στοιχεία για την ακριβή στάση της μορφής 
στην αετωματική σύνθεση1 '.

Θραύσμα άλλης φτερούγας με καμπύλη απόληξη από πεντελικό μάρμαρο (αρ. ΜΑ 
19635) βρέθηκε στις εργασίες της Ενοποίησης στη βόρεια κλιτύ και αναγνωρίστηκε ότι 
ανήκει σε μορφή του Παρθενώνος.

Ο Παρθενών και ο γλυπτός του διάκοσμος, ιδίως η ζωφόρος, υπήρξαν, όπως * 12 13 14

ΙΙ.Ό.π.
12. Μάντης 2002.
13. Τριάντη 1999.
14. Wesenberg 1995.
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πάντα, προσφιλές αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημόνων, Ελλήνων και ξένων, οι 
οποίοι δημοσίευσαν διάφορα άρθρα, στα οποία διατυπώνουν νέες ερμηνείες των παρα
στάσεων, αλλά και μονογραφίες. Αναφέρω ενδεικτικά:

Ο Β. Wesenberg στο άρθρο του «Panarhenaeische Peplosdedikation und Arrhephorie. 
Zur Thematik des Parthenonfrieses»14 υποστηρίζει ότι στο μέσον της ανατολικής ζωφό
ρου εικονίζονται δυο διαφορετικές εορτές, αρρηφόροι σε εκτέλεση αρρηφορίας, η 
οποία τελείται μαζί με την αφιέρωση του παναθηναϊκού πέπλου, με την παρουσία του 
άρχοντα βασιλέα και του νεαρού αγοριού.

Ενδιαφέρουσα είναι η θεωρία της Αμερικανίδας αρχαιολόγου J.B. Connelly στο 
άρθρο της «Parthenon and Parthenon A Mythological Interpretation of the Parthenon 
Frieze»1’. Με βάση αποσπάσματα της Ευριπίδειας τραγωδίας «Έρεχθεύς», η μελετήτρια 
υποστηρίζει ότι στο κέντρο της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνος εικονίζεται η 
προετοιμασία της θυσίας των θυγατέρων του μυθικού βασιλιά Ερεχθέως'15 6 17. Η θεωρία 
προκάλεσε σάλο στον επιστημονικό κόσμο, γιατί είναι η πρώτη φορά που δεν αναγνωρί
ζεται ενιαίο το θέμα στη ζωφόρο.

Ο St. d’Ayala Valva1 παρατηρεί, ότι ο αποβάτης της βόρειας ζωφόρου (αρ. 55+ ή 62 
κατά την αρίθμηση του I. Jenkins) φοράει μακρύ χιτώνα με μασχαλιστήρες ιμάντες και 
ιμάτιο, δηλαδή ενδυμασία που συνήθως φορούν οι ηνίοχοι (εικ. 3). Επειδή το μόνο 
πρόσωπο που έχει και τις δύο ιδιότητες είναι ο Εριχθόνιος, ιδρυτής των Παναθηναίων 
και ευρέτης του άρματος και της αποβασίας, καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι η μορφή 
αυτή ενσαρκώνει τον Εριχθόνιο ή ότι πρόκειται για τον ιερέα του Ποσειδώνος Ερεχθέως 
στον ρόλο του Ερεχθέως18.

Ο W. Fuchs'9 20 προχωρεί περισσότερο και υποστηρίζει, ότι πρόκειται για τον ίδιο τον 
μυθικό ήρωα Εριχθόνιο και όχι για τον ιερέα του Ερεχθέως. Τον τελευταίο ταυτίζει με τη 
μορφή στο μέσον του ανατολικού αετώματος, που μαζί με τη σύζυγό του Πραξιθέα211, 
την πρώτη ιέρεια της Αθηνάς, επαγρυπνά για τη μέλλουσα θυσία των τριών θυγατέρων 
τους, θεωρία που, όπως είδαμε, έχει υποστηρίξει και η J. Connelly.

Η Ο. Παλαγγιά στο άρθρο της, «First among equals: Athena in the east pediment of 
the Parthenon»21 παραθέτει μια λεπτομερή επισκόπηση των αποκαταστάσεων του ανατο
λικού αετώματος του Παρθενώνα από το 1802 έως την δεκαετία του 1990.

Τέλος, αναφέρω ότι πολλοί επιστήμονες διετύπωσαν απόψεις και θεωρίες σχετικά με 
την ερμηνεία των παραστάσεων της ζωφόρου του Παρθενώνος22 23, οι οποίες όμως είναι

15. Connelly 1996.
16. Krön 1988, 932-951 και ιδίως 927.
17. D’Ayala Valva 1996.
18. Krön, ό.π. σημ. 25.
19. Fuchs 2000.
20. Spetsieri-Choremi 1994.
21. Palagia 1997.
22. Berger-Gisler-Huwiler 1996, Beard 2002, Bird 1998, Mizuta 2001, Neils 2001, Politt 1997.
23. Berger-Gisler-Huwiler, ό.π.
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αδύνατον να παρουσιαστούν στα πλαίσια αυτής της ομιλίας. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να 
γίνει για το δίτομο βιβλίο των Ε. Berger—Μ. Gisler-Huwiler' για την πληρότητα και 
σφαιρικότητα της τεκμηρίωσης της ζωφόρου, του σημαντικού αυτού γλυπτικού συνό
λου της κλασικής ελληνικής τέχνης.

Ταυτίσεις και μελέτες γλυπτών: Ερέχθειον
Όσον αφορά στο Ερέχθειο συγκεντρώθηκε το σύνολο του σωζόμενου γλυπτού 

διακόσμου της ζωφόρου του. Στα ευρισκόμενα στο Μουσείο Ακροπόλεως τμήματα 
γλυπτών μορφών, 43 από τα οποία απεικονίζει η I. Τριάντη στο βιβλίο της «Το Μου
σείο της Ακροπόλεως»24, προστέθηκαν και εκείνα που προέρχονται από τη βόρεια 
κλιτύ, από την ανασκαφή του Ο. Broneer (1931-1939)21 και βρίσκονταν στην Αρχαία 
Αγορά, ενώ παραγγέλθηκαν και αγοράσθηκαν από την Ένωση Φίλων Ακροπόλεως και 
αντίγραφα δύο θραυσμάτων που βρίσκονται σε δύο Βρετανικά μουσεία, Fitzwilliam 
του Cambridge και Sir John Soans Museum στο Λονδίνο2 27'1. Η συγκέντρωση όλων των 
γλυπτών του Ερεχθείου μετά τις νέες αποδόσεις, συγκολλήσεις και ερμηνείες έχει ως 
στόχο την επανεξέταση και μελέτη τους με την ελπίδα να λυθούν τα προβλήματα της 
εικονογραφίας των δύο ζωφόρων (του κυρίως ναού και της βόρειας πρόστασης) 
καθώς και της ακριβούς θέσης των γλυπτών στο μνημείο, με τη βοήθεια της λεπτομε
ρειακής αποτύπωσης και ειδικής φωτογράφησης με πλάγιο φωτισμό της περιοχής της 
ζωφόρου του ναού, που είχε κάνει το 1995 ο αείμνηστος Α. Παπανικολάου, ο οποίος 
υλοποίησε την αναστύλωση του μνημείου.

Και το Ερέχθειο αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης διαφόρων μελετητών τα τελευταία 
χρόνια, ιδίως η ζωφόρος και η πρόσταση των Καρυατιδών:

Ο Αμερικανός Αρχαιολόγος K. Glowacki, που μελετάει τα ευρήματα της ανασκαφής 
του Ο. Broneer στη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης, συγκέντρωσε και κατέγραψε όλα τα 
γλυπτά της ζωφόρου του Ερεχθείου από την ανασκαφή αυτή. Ένα θραύσμα από αυτά 
δημοσιεύει, με τίτλο «Α new fragment of the Erechtheion frieze»2,. To θραύσμα, που εικο- 
νίζει κράνος σε βραχώδες έδαφος, το αποδίδει λόγω μεγαλύτερης κλίμακας στη ζωφόρο 
της βόρειας πρόστασης και υποστηρίζει ότι πρόκειται για κράνος ακουμπισμένο στο έδα
φος κοντά σε καθήμενη μορφή Αθηνάς. Η πρόταση αυτή είναι σημαντική, γιατί για 
πρώτη φορά έχουμε απτή ένδειξη για την απεικόνιση της κύριας θεότητας του ναού ανά
μεσα στις τόσες άλλες καθήμενες γυναικείες μορφές της ζωφόρου του Ερεχθείου.

Ο B. Holtzmann στο άρθρο του «Note sur la frise de Γ Erechtheion»28 ερμηνεύει τη 
σκηνή με τις δύο ανδρικές μορφές (εικ. 4) ως προετοιμασία ή στάση ενός ταξιδιού με 
άμαξα, συσχετίζοντας τη σκηνή με τα αναφερόμενα στην επιγραφή IG 13 476, 149-157.

24. Τριάντη 1998, 327-353.
25. Broneer 1933, 349-50, εικ. 20-21 και 1935, 138-40, εικ. 24-29.
26. Boulter 1970, 16, πιν. 25a-c.
27. Glowacki 1995.
28. Holtzmann 2000.
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Στην περίπτωση αυτή ο νέος, που εικονίζεται ημιγονυκλινής, δεν είναι γραφέος που 
γράφει σε πινακίδα, όπως είχε υποστηριχθεί, αλλά με την εποπτεία της γηραιάς μορφής 
σχεδιάζει στο έδαφος την πορεία της άμαξας, που σύμφωνα με την επιγραφή έσερναν 
δύο ημίονοι, ενώ κοντά εικονίζονταν δύο γυναίκες.

Ο Α. Scholl, στο άρθρο του «Χοηφόροι: Zur Deutung der Korenhalle des Erech- 
theions»29, υποστηρίζει, ότι ολόκληρη η πρόσταση των Καρυατιδών είναι μνημειώδης 
ταφικός περίβολος, που περικλείει τον τάφο του μυθικού βασιλιά Κέκροπα. Οι Καρυά
τιδες είναι έτοιμες για σπονδή από τη φιάλη που κρατούν, για λογαριασμό της πόλης 
που βρίσκεται σε δύσκολες στιγμές την εποχή της κατασκευής του ναού, που συμπίπτει 
με την κρίσιμη για τους Αθηναίους δεύτερη φάση του Πελοποννησιακού πολέμου, εξαι- 
τίαςτου οποίου καθυστέρησε και η ολοκλήρωση του μνημείου.

Η I. Mylonas-Shear στο άρθρο της με τίτλο: «The Origin of the Karyatids»3", εντοπίζει 
την πρώτη χρησιμοποίηση Καρυατιδών (δηλ.γυναικείων αγαλμάτων) αντί κιόνων στους 
Δελφούς, σε ομάδα θησαυρών που κατασκεύασαν Ίωνες αρχιτέκτονες, οι οποίοι θέλησαν 
να αναπαράγουν σε μικρογραφία τους μνημειώδεις ναούς της πατρίδας τους με τους 
περίτεχνα διακοσμημένους κίονες με γλυπτά. Μέσα σε αυτό το πνεύμα έγινε η αντικατά
σταση των γεισιπόδων με ιωνική ζωφόρο και των κιόνων με γυναικείες μορφές. Η ιδέα 
χρησιμοποιήθηκε από τον αρχιτέκτονα του Ερεχθείου και έκτοτε διαδόθηκε ευρύτερα.

Ταυτίσεις και μελέτες γλυπτών: Ναός Αθηνάς Νίκης
Σχετικά με τον ναό της Αθηνάς Νίκης τρία θραύσματα συγκολλήθηκαν στη ζωφόρο, 

μετά την καταβίβασή της από το μνημείο κατά τη συντήρησή της: α) ένα τμήμα (αρ. 18144) 
από το αριστερό μέρος του 2ου λίθου της νότιας ζωφόρου β) άλλο τμήμα (αρ. 18145) από 
το δεξιό μέρος του ίδιου λίθου, καθώς και η βορειοδυτική γωνία της ζωφόρου.

Πρόσφατα, κατά τις εργασίες αποξήλωσης του στυλοβάτη του ναού, βρέθηκε ένα 
θραύσμα που σώζει καμπύλο τμήμα ανάγλυφης φτερούγας. Όπως μαρτυρεί η κατεργα
σία και η κλίμακα μεγέθους της φτερούγας, αυτή ανήκει μάλλον στο θωράκιο της Νίκης.

Η μονογραφία της Μ. Μπρούσκαρη «Το θωράκιο του Ναού της Αθηνάς Νίκης», 
που καταλαμβάνει ολόκληρο τον τόμο του 1998 της Αρχαιολογικής Εφημερίδας31 32, είναι 
καρπός μακρόχρονης μελέτης. Το θωράκιο που αποτελείται από πλάκες με ανάγλυφες 
παραστάσεις και, ως γνωστόν, προστάτευε τη βόρεια, δυτική και νότια πλευρά του πύρ
γου, πάνω στον οποίο ήταν χτισμένος ο ναός της Νίκης, σώζεται αποσπασματικά. 
Παρόλο που είχε μελετηθεί και δημοσιευθεί επανειλημμένα, έλειπε μια πλήρης δημοσί
ευσή του. Το βιβλίο της Μ. Μπρούσκαρη είναι σημαντικό, γιατί περιλαμβάνει το σύνολο 
του σωζόμενου γλυπτού διακόσμου του θωρακίου και αντιμετωπίζει σφαιρικά όλα τα 
προβλήματα. Πολλά είναι τα νέα θραύσματα, τα οποία συμπληρώνουν πλάκες και βοη

29. Scholl 1995.
30. Mylonas-Shear 1999.
31. Μπρούσκαρη 1998.
32. Harrison 1997.



θούν στην προσπάθεια ανασύνθεσης της παράστασης. I Ιραγματεύεται την ιστορία του 
θωρακίου, τις περιπέτειες των πλακών του και το ιστορικό των δημοσιεύσεων. Εξετάζο
νται τα ζητήματα χρονολόγησης και τοποθέτησης του έργου στην τέχνη του πλούσιου 
ρυθμού. Ανιχνεύονται οι καλλιτέχνες που λάξευσαν τις ανάγλυφες παραστάσεις με βάση 
τεχνοτροπικά και άλλα κριτήρια και διαπιστώνεται ότι οι γλύπτες πρέπει να ήταν πολλοί 
περισσότεροι από έξι ή επτά, μερικοί από τους οποίους πιθανόν είχαν δουλέψει στον 
I Ιαρθενώνα. Τέλος, εξετάζονται τα θέματα της παράστασης της ζωφόρου του θωρακίου 
και τονίζεται η σημασία και η επιρροή του θωρακίου στη μεταγενέστερη τέχνη.

Σημαντικά είναι επίσης τα άρθρα της Ε.Harrison, «The Glories of the Athenians. Ob
servations on the Program of the Frieze of the Temple of Athena Nike»12 και της E. Simon 
«The Interpretation of the Nike Parapet»33.

Μετά από μελέτη των βάσεων των ακρωτηρίων του ναού της Αθηνάς Νίκης και των 
σχετικών επιγραφών, ο Αμερικανός αρχαιολόγος Ρ. Schulz στο άρθρο του «The Akrote- 
ria of the Temple of Athena Nike»34 35 36 37 υποστηρίζει, ότι υπάρχουν νέες ενδείξεις για τη 
μορφή και το μέγεθος των ακρωτηρίων του ανωτέρω ναού. Αντί της γενικώς επικρα- 
τούσας άποψης, ότι το κεντρικό ακρωτήριο εικόνιζε τον Βελλερεφόντη και τη Χίμαιρα 
κάνει τρεις νέες προτάσεις αναπαράστασης γι’αυτό: έναν τρίποδα ή ένα τρόπαιο πλαι
σιωμένο από δύο νίκες ή μία Νίκη ανάλογη με εκείνη του Παιωνίου πάνω σε πεσσό με 
ανάγλυφη ασπίδα.

Περίοιιτα αγάλματα και αναθηματικά ανάγλυφα
Συγκολλήσεις θραυσμάτων σε άλλα γλυπτά συμπληρώνουν την εικόνα τους και βοη

θούν στην κατανόηση και αποκατάστασή τους:
Στον ιππέα Rampin συγκολλήθηκε, αφού αναγνωρίστηκε, θραύσμα στον λαιμό του 

ίππου, στον οποίο μπορεί να αποδοθεί θραύσμα χαίτης που παρουσιάζει όμοια γκρίζα 
φλέβα, το οποίο παλαιότερα μαζί με άλλα θραύσματα είχε θεωρηθεί, ότι ανήκει σε δεύ
τερο ιππέα, που αποτελούσε ζεύγος με τον πρώτο33.

Συμπληρώθηκε με ένα θραύσμα από την αποθήκη ο πήχης της Ναξιακής κόρης αρ. 
619, της οποίας το άκρο χέρι είχε συγκολληθεί πριν από αρκετά χρόνια. Με τη συμπλή
ρωση αυτή δίδεται η ακριβής στάση του αριστερού χεριού της μορφής, το οποίο κάμπτε
ται έντονα και φέρεται λοξά πάνω στο στήθος’6.

Συγκολλήθηκε το άκρο αριστερό χέρι του κούρου (αρ. 665), που αποδιδόταν από 
παλιά σ' αυτόν. Επειδή το γλυπτό παρουσίαζε ρωγμές και εξανθήσεις, συντηρήθηκε στο 
εργαστήριο του Μουσείου1. Αποκολλήθηκαν τα θραύσματα που το αποτελούσαν και 
έγινε εξυγίανση του γλυπτού από την κόλλα Meyer, με την οποία είχε συντηρηθεί παλαιά.

33. Simon 1997.
34. Schulz 2001.
35. Τριάντη 1999, 7.
36. Ό.π. εικ. 1.
37. Ό.π. 7.
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Τρία κομμάτια γλυπτού, εκ των οποίων τα δυο από λιθοσωρούς, αναγνωρίστηκαν 
από τον συντηρητή Δ. Μαραζιώτη, ότι ανήκουν δύο στην κοιλιά και ένα στη ράχη του 
Πέρση ιππέα (αρ. ΜΑ 606). Με τη συγκόλληση των δύο πρώτων συνδέθηκε το μπρο
στινό μέρος της κοιλιάς του αλόγου με το πίσω μέρος του σώματός του. Έτσι αντικατα- 
στάθηκε το γύψινο συμπλήρωμα με τα αυθεντικά κομμάτια, τα οποία αποκατέστησαν και 
το πραγματικό μήκος του οώματος του περήφανου ζώου, και επιβεβαιώθηκε οριστικά η 
συσχέτιση των δύο τμημάτων του αλόγου'18. Το τελευταίο μεγάλο κομμάτι από τη ράχη 
ίου αλόγου, που βρέθηκε σε λιθοσωρό το 2001, θα το συμπληρώσει ακόμη περισσότερο.

Στην ενεπίγραφη βάση της κόρης του Αντήνορος (αρ. ΜΑ 681 )38 39 40 συγκολλήθηκε ένα 
μικρό θραύσμα με την επιγραφή — έθεκε, που βρέθηκε κατά την εκσκαφή χάνδακος για 
κοινωφελές έργο στην οδό Τοσίτσα, ακριβώς έξω από το Επιγραφικό Μουσείο, άγνω
στον υπό ποίες συνθήκες. Σημειωτέον, σε παλαιές φωτογραφίες σωζόταν το τμήμα αυτό 
της επιγραφής στη βάση της κόρης41. Η ταύτιση του θραύσματος έγινε από την αρχαιο
λόγο του Επιγραφικού Μουσείου Χ.Καράππα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην 
Ακρόπολη και συγκολλήθηκε στη βάση (εικ. 5).

Δύο θραύσματα με «αγρηνόν» δικτυωτό ένδυμα στην αποθήκη του Μουσείου Ακρο- 
πόλεως (αρ. ΜΑ 6889, 6890), που είχαν θεωρηθεί παλαιότερα ότι ανήκουν σε ομφαλό, 
αναγνωρίστηκαν από τους αρχαιολόγους Μάντη και Flashar ότι ανήκουν σε αγαλματικό 
τύπο, όπως ο κορμός αρ. 934 του Μουσείου Pio dementino του Βατικανού41.

Στο αρχαϊκό ανάγλυφο της Γιγαντομαχίας (αρ. MA 120)42 43, στο οποίο παλαιότερα 
είχε συγκολλήσει ο Α. Μάντης το μπροστινό μέρος της κεφαλής της Αθηνάς41, προσέ
θεσε το 2001 ένα ακόμη θραύσμα, που βρέθηκε σε επιχώσεις προερχόμενες από τις 
παλαιές ανασκαφές της Ακροπόλεως στο τρίγωνο Παρθένη κατά τις εργασίες διαμόρ
φωσης του αλσυλλίου, στα πλαίσια της πεζοδρόμησης της οδού Διονυσίου Αρεοπαγί
του. Το νέο θραύσμα, που σώζει τμήμα του δεξιού μηρού και του αντίστοιχου όρχεως 
της μορφής του Γίγαντα, συγκολλήθηκε ήδη στο ανάγλυφο (εικ. 6).

Τμήματα αναγλύφων γυναικείων μορφών προερχόμενα από την Ακρόπολη και το 
Ασκληπιείο (MA 2599+ΝΚ931) απέδωσε η Χρ. Βλασσοπούλου, με βάση κοινά τους 
γνωρίσματα, σε ζωφόρο αγνώστου μνημείου, πιθανόν μια ανάγλυφη βάση με γυναικείες 
μορφές, σύγχρονη με τη ζωφόρο της Αθηνάς Νίκης (γύρω στα 420 π.Χ.) (εικ. 7). Η 
απόδοση ανακοινώθηκε στην ημερίδα που έγινε τον Ιανουάριο του 2002 στη μνήμη του 
Στ. Τριάντη στο Μπενάκειο Μουσείο44.

Στο αποσπασματικά σωζόμενο αναθηματικό ανάγλυφο (αρ. ΜΑ 13529) του Μουσείου 
Ακροπόλεως, στο οποίο παλαιότερα ο καθηγητής Γ. Δεσπίνης είχε συγκολλήσει το κεφάλι

38. Ό.π. 7-8.
39. Μπρούσκαρη 1974, 80-81, εικ. 152-153.
40. Κριτζάς 1997.
41. Flashar-Mantis 1995.
42. Μπρούσκαρη 1974, 135, εικ. 247.
43. Μάντης 1987.
44. Βλασσοπούλου 2002.
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της γυναικείας μορφής του Εθνικού Μουσείου (αρ. 1949)45, προστέθηκε από τον Α. 
Μάντη το άλλο ήμισυ της αετωματικής επίστεψης (αρ.ΜΑ 18438), που βρέθηκε ανάμεσα 
σε σπαράγματα στην περιοχή του Ασκληπιείου, στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης (εικ. 8).

Στο αναθηματικό ανάγλυφο αρ. ΜΑ 2437+3001 με παράσταση Αθηνάς συγκολλή
θηκε θραύσμα ανάγλυφου (αρ. 18438), που βρέθηκε στη δεξαμενή των Προπυλαίων 
(εικ. 9).

Στο ανατομικό αναθηματικό ανάγλυφο αρ. ΜΑ 3688 Μουσείου Ακροπόλεως 
συγκολλήθηκε θραύσμα του Εθνικού Μουσείου (αρ. 3654), που ανεγνώρισε και ταύ
τισε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης ΓΙ. Θέμελης (εικ. 10).

Με τίτλο «Ζεύς Νάϊος και Διώνη στην Ακρόπολη των Αθηνών» η Ο. Παλαγγιά 
παρουσίασε στο συνέδριο εις μνήμην Στ. Τριάντη46 47 ψηφισματικό ανάγλυφο με την επι
γραφή στο επιστύλιο «Ζεύς Νάϊος» και «Διώνη» (αρ. ΜΑ 4887), καθώς και μαρμάρινο 
θρόνο Μακεδονικού τύπου με την αναθηματική επιγραφή τη Διώνηι Φίλη Νικήτου 
ανέθηκεν (αρ. ΜΑ 4047). Τα μνημεία αυτά σχετίζονται με τις στενές επαφές της Αθήνας 
με το μαντείο της Δωδώνης στο γ' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Ο θρόνος αποδίδεται στην 
ιέρεια της Διώνης. Ο Νικήτης είναι ο επώνυμος άρχων του 332/1 π.Χ., τη χρονιά που 
πιθανόν οι Αθηναίοι χρηματοδότησαν την κατασκευή λατρευτικού αγάλματος της Διώ
νης στη Δωδώνη.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η δημοσίευση του καταλόγου των αναθηματικών 
αναγλύφων του Μουσείου Ακροπόλεως, που ανέρχονται σε 600, από την Ο. ΙΙαλαγ- 
γιά. Εν τω μεταξύ έχει δημοσιεύσει από αυτά δύο πολύ ενδιαφέροντα: το ένα στο Μου
σείο Ακροπόλεως, υστεροαρχαϊκών χρόνων, που εικονίζει θυσία χοίρου στη θεά Αθηνά 
υποστηρίζεται, ότι σχετίζεται με την εορτή των Απατουρίων και ότι η θεά εικονίζεται ως 
Φρατρία*. Το δεύτερο, που τώρα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο αλλά πρέπει να 
ήταν στημένο στην Ακρόπολη48, εικονίζει σκηνή αφής του βωμού της Αθηνάς 1 Ιολιάδος 
στην Ακρόπολη από νικητή της λαμπαδηδρομίας στα Παναθήναια.

Η A. Kosmopoulou49 50 51 δημοσιεύει την ανάγλυφη βάση του Ατάρβου (αρ. ΜΑ 1338)®, 
η οποία ανήκει σε χορηγικό μνημείο, που στήθηκε σε ανάμνηση δύο νικών του χορηγού 
στα Παναθήναια, α) σε διθύραμβο, β) σε πυρρίχιο χορό, σκηνές των οποίων εικονίζο- 
νται ανάγλυφα. Τα δύο κομμάτια, που αποτελούν τη βάση, έχουν λαξευθεί από δυο 
γλύπτες. Με βάση τον αναφερόμενο Κηφισόδωρο, που ήταν επώνυμος άρχων, χρονο
λογείται γύρω στο 323 π.Χ.

Σημαντική είναι η μελέτη της Ρ. Marx’1 σχετικά με την τύχη του αγάλματος της Αθη
νάς του Ενδοίου (αρ. ΜΑ 625) (525 π.Χ.), που ο Παυσανίας είδε κοντά στο Ερέχθειο

45. Δεσπίνης 1986.
46. I Ιαλαγγιά 2002.
47. Palagia 1995.
48. Palagia 2000.
49. Kosmopoulou 1998.
50. Μπρούοκαρη 1974, 20, εικ. 5.
51. Marx 2001.
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μετά την καταστροφή του, ίσως κατά την επιδρομή των Ερούλων τον 3ο αι. μ.XT. 
Μεταφέρθηκε στη βόρεια κλιτή και χτίστηκε στο Υστερορρωμάίκό Τείχος, που ενσωμα
τώθηκε σε Τούρκικο κτίσμα γύρω στο 1740. Εκεί το είδαν πολλοί περιηγητές. Όταν το 
1822-24 καταστράφηκαν και κατεδαφίστηκαν η πύλη και το τείχος, το άγαλμα αποτειχί
στηκε και μεταφέρθηκε στα Προπύλαια, κοντά στο φυλάκιο που χτίστηκε το 1834. 
Έμεινε εκεί από το 1837 έως το 1878 που χτίστηκε το πρώτο Μουσείο Ακροπόλεως, 
όπου το είδαν οι A. Milchhoefer" και L. von Sybel στην πρώτη αίθουσα του Μουσείου.

Επιγραφές
Μετά τη συγκέντρωση και καταγραφή 130 περίπου θραυσμάτων επιγραφών στη 

μικρή αποθήκη στα νοτιοανατολικά του Μουσείου, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ αυτών 
υπάρχουν τμήματα επιγραφών με σημαντικά κείμενα, μερικά από τα οποία δημοσιεύο
νται για πρώτη φορά, ενώ άλλα παρουσιάζονται, αφού αναγνωρίστηκαν και συνδέθη
καν με ήδη δημοσιευμένες επιγραφές.

Τρία θραύσματα από στήλες απολογισμού των ταμιών της Αθηνάς44 θα δημοσιευ
τούν, το ένα (αρ. ΜΑ 14907) που συναρμόζει με ήδη δημοσιευμένο στο IG I 3 370 
τμήμα της στήλης του 418/7 π.Χ. από τον Α. Ματθαίου, τα άλλα δύο (αρ. ΜΑ 13799 
και Y 977)" του 4ου αι. π.Χ. από τον Γ. Παπαδόπουλο.

Ένδεκα τμήματα τιμητικών, προξενικών και άλλων ψηφισμάτων μελετήθηκαν από 
τους Α. Ματθαίου, Γ. Μαλλούχου και Μ. Διακουμάκου και βρίσκονται υπό δημοσί
ευση στον τόμο 2000-2003 του περιοδικού Horos και στα Πρακτικά των συμποσίων εις 
μνήμην Κουμανούδη και Wilhelm. Σημαντικές είναι οι συναρμόσεις, που έγιναν από 
τους Α. Ματθαίου και Γ. Μαλλούχου σε ήδη γνωστά και δημοσιευμένα ψηφίσματα. 
Συγκεκριμένα ο Α. Ματθαίου συνάρμοσε τμήμα ψηφίσματος του δήμου των Αθηναίων 
του 337-6 π.Χ προς τιμήν του Καλλιτέλους Μυρινουσίου (αρ. ΜΑ 18096) με άλλο 
τμήμα του στο Επιγραφικό Μουσείο αρ. EM 7065( IG II 2 243)*.

Επίσης ο Α. Ματθαίου συνέδεσε ένα θραύσμα από την Ακρόπολη (αρ. ΜΑ 13 794) 
με το ψήφισμα του Δήμου των Αθηναίων του 327-26 π.Χ., που ακολουθείται από ψήφι
σμα του Δήμου των Κολλυτέων, τμήματα του οποίου είναι δημοσιευμένα". Η σύνδεση 
αυτή επιτρέπει τη διόρθωση ορισμένων στίχων.

Η Γ. Μαλλούχου αναγνώρισε και συσχέτισε θραύσμα του Μουσείου Ακροπόλεως 
(αρ. ΜΑ 13785) με το ψήφισμα των Αθηναίων αρ. ΕΜ 7504, το οποίο επικυρώνει την 
πολιτεία που έδωσε σε τέσσερις άνδρες ο εν Ηφαιστία της Λήμνου Δήμος των Αθηναίων 
μεταξύ 281 και 264 π.Χ.Τ 52 53 54 55 56 57

52. Παυσανίας, Αττικά 1, 26, 4-5.
53. Milchoefer 1881, 53, Sybel 1881, 339, no 5002.
54. Πρβλ Harris 1995.
55. Στα Πρακτικά Συμποσίου εις μνήμην Στ. Κουμανούδη, Νοέμβριος 1997 (υπό έκδοαη) και 
HOROS 14-17, 2000-2003, (υπό έκδοση).
56. IG II 2 243.
57. IG II 2 1195 και Walbank 1994.
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Πήλινα αναθήματα και αγγεία
Με την τακτοποίηση και συντήρηση των πήλινων αναθημάτων της Ακρόπολης από 

τη συντηρήτρια Ν. Λαζάρου, η Χρ. Βλασσοπούλου είχε την ευκαιρία να μελετήσει την 
τυπολογία και την εξέλιξη των ανάγλυφων πινάκων της αρχαϊκής εποχής, που αποτέλε- 
οαν το θέμα της διατριβής της19.

Κατά την τακτοποίηση της αρχαιολογικής συλλογής στην αποθήκη της Βιβλιοθήκης 
Αδριανού βρέθηκαν τέσσερα κιβώτια με την ένδειξη «εκ του Παλαιού Μουσείου Ακρο- 
πόλεως», τα οποία μεταφέρθηκαν στην Ακρόπολη. Περιείχαν πήλινα ειδώλια, θραύ
σματα γλυπτών, επιγραφών και αγγείων, καθώς και όστρακα, τα οποία προφανώς προ
έρχονται από την ανασκαφή στον χώρο του Παλαιού Μουσείου, πριν χτιστεί στα τέλη 
του 19ου αιώνα. Από τα αγγεία δύο είναι ακέραια, ένας χους με γονατισμένο παιδάκι 
μπροστά σε πρόχου, χαρακτηριστικός τύπος αγγείου που είχε παραστάσεις από τη ζωή 
των παιδιών και προσφερόταν στα παιδιά κατά την εορτή των Ανθεστηρίων, και μια αρυ- 
βαλλοειδής λίκυθος με προτομή γυναίκας με κεκρύφαλο, ίσως μαινάδας, αφού μπρο
στά στη μορφή εικονίζεται θύρσος

Άρθρα και μονογραφίες γενικότερου περιεχομένου
Ο K. Glowacki στο άρθρο του «Acropolis of Athens before 566 B.C.»58 59 60 προσπαθεί να 

ανασυνθέσει από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα την εξέλξη της Αθηναϊκής Ακρόπολης πριν 
το 566 π.Χ. Ενώ υπάρχουν ενδείξεις για λατρευτικές δραστηριότητες, δεν υπάρχει κανένα 
στοιχείο ή κατάλοιπο από τον γεωμετρικό ναό. Τα αφιερώματα, τέλους 7ου-6ου αι. π.Χ., 
δείχνουν εξέλξη στις πολτικές και εμπορικές σχέσεις με άλλες πόλεις. Η ραγδαία εξέλξη 
ίου ιερού της Αθηνάς και η ανέγερση μνημειωδών αρχιτεκτονημάτων με λαμπρό γλυπτό 
διάκοσμο το δεύτερο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. μαρτυρούν διάρκεια στην εξέλξη, μεγάλα 
προγράμματα και σημαντικές επαφές με άλλες περιοχές της Ελλάδος.

Ο μνημειώδης τόμος «Το Μουσείο της Ακροπόλεως» των εκδόσεων «ΟΛΚΟΣ» 
αναδεικνύει τα γλυπτά αριστουργήματα του Μουσείου με την πλούσια αριστοτεχνική 
εικονογράφηση και τα ενημερωτικά κείμενα της I. Τριάντη. Σημαντικό είναι, ότι περι
λαμβάνονται μεγάλος αριθμός γλυπτών που δεν εκτίθενται προς το παρόν στο σημερινό 
Μουσείο λόγω ελλείψεως χώρου, καθώς και διάφορες ταυτίσεις, αποδόσεις και συγκολ
λήσεις τμημάτων ή και θραυσμάτων, που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.

Το 1999 εκδόθηκε στην ελληνική και αγγλκή γλώσσα από το Ίδρυμα Μελνα Μερ- 
κούρη το βίβλο «Περίπατοι στον Παρθενώνα» των Κ. Χατζηασλάνη και Σ. Μαυρομ- 
μάτη. Πρόκειται για μια έκδοση ιδιαίτερης ποιότητας και αισθητικής, όπου για πρώτη 
φορά δημοσιεύονται θαυμάσιες έγχρωμες φωτογραφίες του συνόλου των γλυπτών του 
Παρθενώνα μαζί με ειδικά κείμενα γραμμένα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της 
Ακροπόλεως. Το βίβλο είναι πολύ χρήσιμο καθώς βοηθάει τον αναγνώστη σε μία ανα

58. Γ. Μαλλούχου, Πρακτικά Συμποσίου εις μνήμην A. Wilhelm, Νοέμβριος 2002 (υπό έκδοση).
59. Βλασσοπούλου 1998.
60. Glowacki 1998.
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γωγή στην αρχική σύνθεση των γλυπτών πάνω στον ναό και παρουσιάζει μία συνολική 
εικόνα όλου του σωζόμενου γλυπτικού διακόσμου του ναού στο Μουσείο της Ακρόπο
λης και στο Βρετανικό Μουσείο.

Τέλος, το βιβλίο της Φ. Μαλλούχου-Tufano «Η αναστήλωση των αρχαίων μνη
μείων στη νεότερη Ελλάδα (1834-1939)», που εκδόθηκε από την Αρχαιολογική Εται
ρεία το 1998, με το πλούσιο αρχειακό υλικό και τις αδημοσίευτες φωτογραφίες των μνη
μείων αποτελεί πλούσια πηγή για την ιστορία και ιδίως τις αναστηλώσεις των μνημείων, 
και ιδιαιτέρως εκείνων της Ακρόπολης, που έγιναν την περίοδο από την ίδρυση του 
Νεοελληνικού κράτους έως τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκθέτει το ιστορικό και τις 
αρχές, με βάση τις οποίες έγιναν κατά καιρούς οι διάφορες αναστηλώσεις και κάνοντας 
κριτική επισημαίνει ορισμένα λάθη ή παραλείψεις στις παλαιές αυτές επεμβάσεις.

Είναι σαφές, ότι όλες αυτές οι πιο πάνω και άλλες61 έρευνες και μελέτες των τελευ
ταίων χρόνων έχουν συμβάλει σημαντικά στη συμπλήρωση της γνώσης μας για τα μνη
μεία και τα γλυπτά στην Ακρόπολη, το μοναδικό αυτό σε συμβολισμό και τέχνη μνημει
ακό σύνολο που κληροδότησε η ελληνική κλασική αρχαιότητα στον κόσμο.
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ΕΙΚ. 2 Κεφάλι αρ. ΜΑ 2381 του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνος μετά την συμπλήρωση 
του με πρόσφατα ταυτισθέν τμήμα.

ΕΙΚ. 3 Μορφή αποβάτη (αρ. 55* ή 62 κατά Jenkins) της βόρειας ζωφόρου του Παρθενώνος
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ΕΙΚ. 4 Δύο ανδρικές μορφές από τη ζωφόρο του Ερεχθείου



ΕΙΚ. 6 Αρχαϊκό ανάγλυφο της Γιγαχσομαχίας (αρ. ΜΑ 120) μετά την αποκατάσταση του
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ΕΙΚ. 7 Τμήματα αναγλύφων γυναικείων μορφών από ζωφόρο αγνώστου μνημείου(420 π.Χ.)



ΕΙΚ. 8 Αναθηματικό ανάγλυφο του Μουσείου Ακροπόλεως (αρ. ΜΑ 13529) μετά την συμπλήρωση του

ΕΙΚ. 9 Αναθηματικό ανάγλυφο (αρ. ΜΑ 2437+3001) συμπληρωμένο με θραύσμα (αρ. ΜΑ 18438)
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ΕΙΚ. 10 Ανατομικό αναθηματικό ανάγλυφο (αρ. ΜΑ 3688) συμπληρωμένο με θραύσμα 
του Εθνικού Μουσείου (αρ. 3654)



Μ. Κορρές

Αποκατάσταση και τελική διαμόρφωση 
των εδαφών της Ακρόπολης

Αρχίζοντας, ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως μερικούς παλαιότατους συνεργάτες, 
πρώτα τον Πρόεδρο της ΕΣΜΑ, τον καθηγητή και δάσκαλό μας Χαράλαμπο Μπούρα, 
ο οποίος όχι μόνον είναι ο ιθύνων νους, ο πάντων επίσκοπος σε αυτό το μεγάλο πρό
γραμμα των μνημείων της Ακροπόλεως, αλλά, ειδικότερα για το θέμα όπου σήμερα 
περιορίζομαι, είναι εκείνος με τον οποίο συχνά ανταλλάξαμε ιδέες, σκέψεις, πολλές 
φορές βλέποντας τα πράγματα επιτόπου. Επίσης, τον Κώστα Ζάμπα για την ιδιαίτερη 
συμβολή του, κατά τις συζητήσεις πάντοτε, όχι μόνο στο γενικότερο ζήτημα της λει
τουργίας του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και στο ειδικότερο της αλληλεπιδράσεως των 
τειχών και των εδαφών.

Πριν ακόμη αρχίσει η Μεγάλη Ανασκαφή (1885-1890) είχε γίνει ήδη αντιληπτό ότι 
τον 5ο αι. π.Χ. το έδαφος της Ακροπόλεως ήταν ισοπεδωμένο. Ο Penrose, ο Ziller και 
ο Lambert αναπαριστούν οριζόντιο έδαφος γύρω από τον Παρθενώνα. Η στάθμη του 
δώματος του Μουσείου συμφωνεί με την ευθυντηρία του Ναού, όχι εκ τυχαίας 
συμπτώσεως αλλά μάλλον επειδή ο II. Κάλκος, αρχιτέκτων αυτού του κτηρίου, είχε 
λάβει υπόψη, αφενός τα πορίσματα της σχετικής με το αρχαίο έδαφος έρευνας, αφετέ
ρου τη σκοπιμότητα της αποκαταστάσεως αυτού του εδάφους μετά το πέρας των 
αρχαιολογικών έργων. Η σκοπιμότης αυτή είχε υποστηριχθεί πρώτη φορά από τον 
Klenze, το 1834, μαζί με μία άλλη: εκείνην της κατασκευής μουσείου σε θέση κατά το 
δυνατόν ολιγότερον οχλούσα. Και το μεν Μουσείο τελικώς έγινε, μάλιστα η έναρξη της 
κατασκευής του (1865-66) έτυχε στο έτος θανάτου του Klenze, αλλά η αποκατάσταση 
των εδαφών παρέμεινε και παραμένει σε εκκρεμότητα, παρά την πάροδο 135 ετών από 
τότε και παρά την προγραμματική δήλωση του πρωτεργάτου της Μεγάλης Ανασκαφής 
Π. Καββαδία: ...Αφού άποκαλυφθη ό βράχος, δέον νά σχεδιασθη, η, οπού ανάγκη, νά 
φωτογραφηθη, οϋτως τε καί τά σωζόμενα ερείπια, άκολούθως νά γίνη έπίχωσις τοΰ 
άνασκαφέντος μέρους κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε διά rnç έπιχώσεως ταύτης νά κατα- 
σκευάζηται τό έδαφος της ’Ακροπόλεως, δσον ένεση τοιοΰτον, οΐον θά ητο ίσως κατά 
τήν πέμπτην εκατονταετηρίδα. Κύρια αίτια της εκκρεμότητος είναι τα εξής: οι μεγάλες 
καθυστερήσεις κατά την ετοιμασία των τελικών δημοσιεύσεων των ανασκαφικών ευρη
μάτων, η συνεχώς παρατεινόμενη ανάγκη επανεξετάσεως των ανασκαφέντων μερών, η 
δυσμενής για τη μελέτη του εδάφους κατάληψη μεγάλου μέρους του από ογκώδεις 
σωρούς αρχαίων και άλλων λίθων. Η κατάληψη μεγάλων επιφανειών από τα κατά και
ρούς εργοτάξια των αναστηλωτικών προγραμμάτων και, τέλος, η συγχέουσα το δέον 
και το τυχαίον ρομαντική συνήθεια ή ο ανεύθυνος εθισμός έως σημείου, ώστε οι περισ
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σότεροι να μη συνειδητοποιούν πλέον ότι η υμνημένη παρούσα μορφή του περί τα 
μνημεία χώρου δεν είναι παρά μόνον μια μεταανασκαφική τυχαιότητα, τελείως άσχετη 
προς οιανδήποτε ιστορική φάση.

Θετικές πλευρές της παρούσης καταστάσεως είναι:
• Η δυνατότης παρατηρήσεως της ανατομίας κατασκευών, που κανονικώς δεν θα 
ήσαν ορατές.
• Η δυνατότης αισθητικής απολαύσεως της πλούσιας διάπλασης των φυσικών επι
φανειών του βράχου.
Αρνητικές πλευρές είναι:
• Η συνεχής και ταχεία φθορά των κατά κανόνα ευτελών λαθών των θεμελίων των 
μνημείων, συμπεριλαμβανομένου και του Τείχους.
• Η αδυναμία επιφανειακής απορροής των ομβρίων, τα οποία κατεισδύοντα ανα
γκαστικούς στις επιχώσεις, προκαλούν σοβαρότατες βλάβες στον βράχο, στα θεμέλια 
και στις επιχώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους ασκούν πρόσθετες, και μακροχρονίους 
επικίνδυνες πιέσεις στα τείχη.
• Η αδυναμία ικανοποιητικής χρήσεως του περιβάλλοντος τα μνημεία χώρου για την 
κίνηση ή τη οπάση των επισκεπτών και, τέλος,
• Η αποστέρηση των μνημείων από το κατάλληλο ή ακόμη και αναγκαίο για την ορ
θή θεώρησή των πεδίον κινήσεως ή στάσεως, το κοινώς εννοούμενο σύστημα ανα
φοράς της οπτικής οργανώσεως της αρχιτεκτονικής συνθέσεώς των ως αυτοτελών 
έργων και ως μερών ενός ευρύτερου συνόλου (εικ. 1 και 2).
Γ ία τους λόγους αυτούς η αποκατάσταση των εδαφών θεωρείται από την ΕΣΜΑ απο

λύτως αναγκαία. Αλλά ένα τέτοιο εγχείρημα δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς την κατάλληλη τεκ
μηρίωση και επιστημονική βάσανο ενός πλήθους πληροφοριών. Ευτυχώς τούτο είναι εφι
κτόν χάρις στην ύπαρξη πλείστων φυσικών μαρτυριών για τη μορφή και τη σύσταση των 
εδαφών κατά την κλασική εποχή (αλλά και σε άλλους, πρότερους ή ύστερους, χρόνους).

Τα σχετικά με το έδαφος (της κλασικής εποχής) συνοψίζονται ως εξής (εικ. 3 και 4):
1. Η επιφάνεια της Ακροπόλεως ήταν χωρισμένη με τοίχους σε τεμένη, τα οποία κατά 

κανόνα δεν επικοινωνούσαν παρά μόνον μέσω της Παναθηναϊκής Οδού (υψ. -144 στα 
Προπύλαια, -154.9 στον Παρθενώνα) και μιας άλλης αγούσης από τα Προπύλαια στα 
βόρεια του Ερεχθείου (υψ. -149). Κάθε τέμενος είχε πρόσθιο τοίχο, επί της μιας ή της άλλης 
οδού, μεσοτοιχίες επί των πλευρικών ορίων και ως οπίσθιο τοίχο, αυτό τούτο το Τείχος. 
Παρά το ακανόνιστον της Ακροπόλεως και παρά τις διαφορετικές ιστορικές καταβολές των, 
τα τεμένη είχαν σχήμα τετράγωνον ή τραπεζοειδές με δύο ορθές γωνίες και πλείστα εξ 
αυτών διαστάσεις σύμφωνες προς ένα σύστημα ίσων ή σχεδόν ίσων διαιρέσεων:

• Τέμενος Βραυρωνίου, αρχικώς τετράγωνον, μήκος -42-43 μ.
• Χαλκοθήκη μήκος 42-43 μ.
• Τέμενος Διάς, αρχικώς τετράγωνο, μήκος -43 μ.
• Τέμενος Αρρηφορίου, αρχικό μήκος -43 μ.
• Τέμενος Πανδίωνος, μήκος (με το πρόπυλον) -43 μ.

414



• Έσω αύλειος χώρος Προπυλαίων-«τέμενος» Προμάχου (από τα Προπύλαια έως
το τέμενος της Αθηνάς) -43 μ.
Αξια προσοχής είναι η επανάληψη του μήκους των 43 μ. το οποίο επίσης συναντά- 

ται στον Αρχαίο Ναό της Αθηνάς και στο εσωτερικό του Παρθενώνος (χωρίς τον μεσό
τοιχο)

2. Ελεύθερη πορεία κατά μήκος του Τείχους ήταν αδύνατη, την εμπόδιζαν οι χωρί- 
ζουσες τα τεμένη μεσοτοιχίες.

3. Κάθε τέμενος διέθετε την δική του ισοπέδωση (και υψομετρική στάθμη), επιτυγχα
νόμενη συνήθως με επίχωση και σε ολιγότερες περιπτώσεις με εκβραχισμό (εικ. 5).

4. 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 (εικ. 6 και 7).

5. Οι μαρμάρινες υπαίθριες πλακοστρώσεις αποτελούν κατά την κλασική εποχή 
πολυτέλεια όχι άσχετη προς την ιερότητα: βόρεια αυλή Ερεχθείου, τέμενος Αθηνάς 
Νίκης.

6. Κατ’ εξαίρεσιν στο τέμενος του Διός Πολιέως (εικ. 8) δέν έγινε εκβραχισμός — 
ίσως χάριν συμβολικής διατηρήσεως του κορυφαίου μέρους του βράχου (υψ. 156.2). 
Ιδιαίτερη επίσης μεταχείρηση, με διατήρηση φυσικών επικλινών, ελαφρώς μόνον εργα- 
σμένων επιφανειών, χαρακτηρίζει τις δύο οδούς και την μεταξύ αυτών μικρή τριγωνική 
έκταση προ του βάθρου της Προμάχου Αθηνάς.

7. Το Άνδηροντου Παρθενώνος, μεγαλύτερο όλων, καταλαμβάνει το ήμισυ περίπου 
της ολικής επιφάνειας και επί μήκους 80 σχεδόν μέτρων (δηλαδή και οε τμήματα ανήκο- 
ντα στο τέμενος του Διός) καθορίζει τη στάθμη εδάφους έως το βόρειο Τείχος. Κατά το 
αυτό διάστημα το Τείχος έφερε χαμηλό στηθαίο, ενώ δυτικότερα και έως τα Προπύλαια 
υψηλό τοίχο (ο οποίος εμπόδιζε τη θέα της πόλεως). Τα απώτερα ανατολικά και νότια 
τμήματα του Ανδήρου του I Ιαρθενώνος, προσχεδιασμένα όπως και τα βόρεια, ουδέποτε 
εκτελέσθηκαν. Η κατασκευή του ανατολικού και του υψηλότερου μέρους του νοτίου 
Τείχους διεκόπη 3,5 περίπου μέτρα χαμηλότερα. Κατά μήκος αυτής της διακοπής το 
έδαφος απέμεινε επί αιώνες ημιτελές και ακανόνιστο, με επικλινείς επιφάνειες λατύπης, 
και εγκαταλελειμένα, εν μέρει ορατά, πλεονάσματα μαρμάρων του ναού (εικ. 8).

8. Στον περιβάλλοντα τον Παρθενώνα χώρο διατηρούνται πλείστες ενδείξεις της 
θέσεως αναθηματικών και λοιπών μνημείων. Λίθοι αυτών των μνημείων διάσπαρτοι, 
μερικοί και εκτός Ακροπόλεως, επιτρέπουν την κατανόηση της αρχικής μορφής των 
βάθρων και ενίοτε των επ’ αυτών αγαλμάτων. Έξοχο παράδειγμα αποτελούν εννέα 
σωζόμενοι λίθοι (μήκους 1.20 έως 1.50 μ.) του αναθήματος του Αττάλου με άφθονες 
εντορμίες στερεώσεως των γλυπτών.

9. Εκτός της Ακροπόλεως, κυρίους στα νότια, οδοί και εδαφικές διαμορφώσεις παρου
σιάζουν τις αυτές αρχές σχεδιασμού, δεν αποτελούν όμως αντικείμενο της παρούσης.

Προτάσεις:
1. Η κεντρική οδός, ως απεκατεστάθη το 1976, θα επισκευασθεί και ομοίως θα απο-
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καταοταθεί η βορεία οδός. Οι καταχρηστικός διαμορφωμένες στα δυτικά Παρθενώνος 
και Αρχαίου Ναού οδοί θα καταργηθούν.

2. Αποκατάσταση όλων των ισοπεδώσεων μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελε
τών και κατά περίπτωση,μετά την περάτωση των εκτελουμένων στα μνημεία έργων. Συντή
ρηση - στερέωση των ενταφιαζομένων θεμελίων, όπου απαιτείται. Οι απαραίτητες νέες επι- 
χώσεις θα αποτελούνται από οριζόντια στρώματα αδρανών λατομείου και αργίλου, ενισχυ- 
μένα στα άκρα έναντι οριζόντιας διαρροής. Η τελική επίστρωση θα ομοιάζει την αρχαία 
(εικ. 9), ικανά κατάλοιπα της οποίας σώζονται ακόμη: μίγμα λεπτομερών και χονδρομε
ρών αδρανών με άργιλο και κάποια ασβεστώδη ουσία ως συγκολλητική ύλη (εικ. 7).

Αρχαίες αναλημματικές κατασκευές θα αποκατασταθούν, όπου απαιτείται και εφό
σον η μορφή των τεκμηριώνεται επιστημονικός (π.χ. κλιμακωτή αναλημματική κατα
σκευή, μερικώς βραχότμητη, μερικώς λιθόδμητη στα δυτικά του Παρθενώνος)

3. Οι νέες επιφάνειες δεν θα είναι τελείως οριζόντιες, αλλά θα έχουν τις αρχικές κλί
σεις, για τις οποίες υπάρχει επαρκής φυσική μαρτυρία. Η εισρόφηση ύδατος θα περιο- 
ρισθεί σε ένα πιθανώς επιθυμητόν ή αναπόφευκτο ελάχιστο. Γία την ανεμπόδιστη επιφα
νειακή απορροή θα εξασφαλισθεί η απαιτούμενη τέλεια ομάλυνση των (ελαφρώς επικλι
νών) επιφανειών. Στα σημεία εκρροής θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλες υδρορροές. 
(Μέρος των ως άνω εργασιών συναρτάται με τη στερέωση των Τειχών, η οποία όμως 
δεν εντάσσεται στη σύντομη αυτή ανακοίνωση - σχετικές μελέτες ετοιμάζονται).

4. Η αποκατάσταση του εδάφους στα τεμένη της βόρειας πλευράς θα προστατεύσει 
τα θεμέλια του Αρρηφορίου, του Βορειοδυτικού Κτηρίου και κάποιων άλλων κτισμά- 
των, θα τα εξουδετερώσει όμως και ως ενδείξεις, δυστυχώς μόνες, της υπαρξεως αυτών 
των κτηρίων. Σκόπιμη είναι λοιπόν η κατάλληλη υποδήλωση των κατόψεων στο επίπεδο 
του αποκατεστημένου εδάφους.

Το Αρρηφόριον παρουσιάζει πρόσθετα σοβαρά προβλήματα, λόγω της συνυπάρ- 
ξεως δυο φάσεών του, αμφοτέρων κλασικών, αλλά με διαφορά στάθμης μεγαλύτερη 
των δύο μέτρων. Τούτο αποτελεί αντικείμενο ειδικής μελέτης.

3. Η αποκατάσταση του εδάφους στα ανατολικά του Παρθενώνος (εικ. 10) θα συν- 
δυασθεί με αποκατάσταση του θεμελ'ου και της κρηπίδος του κυκλικού ναού Ρώμης και 
Αυγούστου (το σκόπιμον ή μη της καθ’ όλα δυνατής αναστηλώσεως αυτού του ναού 
εκφεύγει του παρόντος θέματος)

6. Η αποκατάσταση του εδάφους στη βόρεια πλευρά του Μουσείου θα πρέπει να 
συνδυασθεί με μικρές περιμετρικές κατασκευές τέτοιες, ώστε το κτήριο να καταστεί υπό
γειον χωρίς να απωλέσει τον φυσικό φωτισμό και αερισμό του. 7
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του τεμένους του Πανδίωνος. Τούτο είναι δυνατόν με καθαίρεση ενός τριγωνικού τμή
ματος του μουσείου και ανακατασκευή του κατεδαφισθέντος, το 1948, βορείου τοίχου 
του μνημείου. Οι λίθοι του φυλάσσονται στα βόρεια του Μουσείου.

Ακόμη ανατολικότερα η αποκατάσταση του εδάφους θα αναπαράγει το ημιτελές της 
αρχαίας ισοπεδώσεως και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αφήνει ορατό και επισκέψιμο μέρος 
του εκεί σωζομένου Μυκηναϊκού Τείχους. Τον αυτό χαρακτήρα θα έχει το έδαφος και 
στα νότια του Παρθενώνος. Οι μεταγενέστερες φάσεις του ανατολικού τείχους θα παρα
μείνουν ορατές.

8. Τα κτιστά φρεατοειδή κενά αναδείξεως αρχαιοτέρων κατασκευών στα νότια του 
Παρθενώνος (εικ. 10) θα αναμορφωθούν, ώστε να μη διασπούν τόσον τη συνέχεια του 
εδάφους, αλλά και για να επιτελούν καλύτερα τη λειτουργία τους. Παρόμοια, μικρότερα 
όμως κενά, θα ηδύναντο να υπάρξουν και σε κάποιες άλλες θέσεις.

9. Στις αποκατεστημένες επιφάνειες τα όρια (και ιδιαιτέρως οι μεσοτοιχίες) των τεμε
νών θα υποδηλωθούν, και κατά το δυνατόν, θα είναι σεβαστά. Οι προσπελάσεις θα ευρί- 
σκονται στη βεβαιωμένη ή την πιθανότερη θέση των προπύλων. Άλλα περάσματα για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων κυκλοφορίας θα υπάρχουν μόνον στον απολύτως αναγκαίο 
αριθμό, σε καταλλήλως επιλεγμένες θέσεις και θα είναι αναγνωρίσιμα ως στοιχεία ξένα 
προς την αυθεντική μορφή (π.χ. με τοπική χρησιμοποίηση ξύλινης επιστρώσεως). Γι’ 
αυτούς τους λόγους οι εκτός των δύο οδών αναγκαίες επιφάνειες κυκλοφορίας, π.χ. στα 
νότια του Παρθενώνος, δεν θα διαθέτουν διαμόρφωση οδού.

10. Πλήρης ή εκτεταμένη αποκατάσταση του (σχεδόν) ημικυκλικής κατόψεως 
βάθρου του αναθήματος Κόνωνος και Τιμοθέου και του παρομοίου, παρά τα Προπύ
λαια, αναθήματος του στρατηγού Κηφισοδότου. Τμηματική αποκατάσταση της κρηπί- 
δος του παρά την βορειοανατολική γωνία του Παρθενώνος μεγάλου μνημείου και τμη
ματική αποκατάσταση βάθρων του αναθήματος του Αττάλου στο νότιο Τείχος. Αποκα
τάσταση μερικών ακόμη μαρμάρινων βάθρων στις αρχικές θέσεις των.

11. Βάθρα σπουδαίων μνημείων, των οποίων σώζεται η θέση άλλα δέν σώζονται 
λίθοι, θα υποδηλωθούν με χαμηλή βαθμίδα εκ τεχνητού λίθου, η οποία θα αποτελεί και 
το αναγκαίο όριο για την επίστρωση των ισοπεδώσεων.

12. Βάθρα σπουδαίων μνημείων, των οποίων σώζεται άφθονο υλικό αλλά η θέση 
είναι μόνον κατά προσέγγιση γνωστή (π.χ. ανάθημα Χαιρεδήμου στο Βραυρώνειον), θα 
εκτεθούν αποκατεστημένα εκεί, αλλά με κατάλληλη δήλωση ή υποδήλωση του αβέβαιου 
της θέσεως.

13. Βάθρα σπουδαίων μνημείων, των οποίων σώζεται άφθονο υλικό αλλά αγνοείται 
τελείως η θέση (π.χ. βάθρον τεθρίππου αναθήματος Προνάπου), θα εκτεθούν αποκατε- ^



στημένα στο ύπαρχον μουσείο ή τις αποθήκες του μετά από την μεταφορά του περιεχο
μένου του στο νέο Μουσείον.

14. Οι διάσπαρτοι λίθοι θα ανασυνταχθούν. Οι σπουδαιότεροι θα φυλαχθούν και εν 
μέρει θα εκτεθούν ως σύνολα στο παλαιό Μουσείο. Λίθοι εκ των διασπάρτων άσχετοι 
προς την Ακρόπολη θα καταλήγουν σε αποθήκες έκτος Ακροπόλεως. Οι μετά το πέρας 
των αναστηλωτικων έργων εναπομενοντες ολίγοι ογκώδεις λίθοι θα ανασυνταχθούν στο 
ύπαιθρο.

15. Στη δυτική πλευρά της Ακροπολεως, εζω απο τα Προπύλαια, η παρούσα εδα
φική μορφή, συμπεριλαμβανομένης και της ελισσόμενης ανόδου, είναι τελείως άσχετη 
προς οιανδήποτε ιστορική φάση και ταυτοχρόνως είναι δυσμενής για την κίνηση των 
επισκεπτών και την εκ μέρους των κατανόηση του χώρου. Η αποκατάσταση αυτής της 
τοσο σπουδαίας περιοχής απαιτεί γενναίες αποφάσεις, αναφορικούς προς την αρχαία 
αναβάθρα, τις ρωμαϊκές βαθμίδες, τη ρωμαϊκή πύλη κτλ. Όμως οι σχετικές προς το θέμα 
σκέψεις μου δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσης.

ΕΙΚ. 1 Ακρόπολις, σχέση εδαφικής στάθμης και όφεως της αρχιτεκτονικής: η ανατολική άποψη του 
Παρθενώνος (εν προκειμένω από το δώμα του μουσείου, το οποίο ταυτίζεται προ το ύψος που θα 

έπρεπε να εχει το διαμορφωμένο έδαφος) υποβάλλει αίσθημα οριζόντιας ηρεμίας
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ΕΙΚ. 2 Ακρόπολις, σχέση εδαφικής στάθμης και όφεως της αρχιτεκτονικής: η δυτική άποψη του Παρ 
θενώνος υποβάλλει αίσθημα ανάτασης
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ΕΙΚ. 3 Ακρόπολις, γενικές αρχές σχεδιασμού κατά την κλασική εποχή. Παραλληλισμός και ορθογωνισμός
- παραλληλισμός Προπυλαίων και Παρθενώνος
- παραλληλισμός ναού Αθηνάς Νίκης και νότιας πλευράς Πύργου. Παραλληλισμός ιερού Αφροδίτης 

Πανδήμου (λαξεύσεις σε όρθιες και οριζόντιες επιφάνειες βράχου) και παρακείμενης οδού (βαθύ 

όρυγμα) προς τη νότια πλευρά του Πύργου
- παραλληλισμός Βραυρωνίου προς δυτικό σκέλος νοτίου Τείχους.
- παραλληλισμός Χαλκοθήκης προς δυτικό σκέλος νοτίου Τείχους
- παραλληλισμός Ασκληπιείου (τεμένους και κτισμάτων) προς ανατολικό σκέλος νοτίου Τείχους
- παραλληλισμός τμημάτων Περιπάτου προς ομόλογα τμήματα του νοτίου Τείχους και κατά πάσαν 

πιθανότητα προς τη νότια πλευρά του Πύργου (σχέδιο Μ. Κορρές)
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ΕΙΚ. 4 Ακρόπολις, γενικές αρχές σχεδιασμού κατά την κλασική εποχή. Διαιρέσεις ίσου μήκους (περί
που 43 μ. για τα επί της Ακροπόλεως, περίπου 38 μ. για τα εντός του Πελαργικού. Στον Παρθενώνα 
το μέγεθος των -43 μ. δεν περιλαμβάνει το πάχος του μεσοτοίχου) (σχέδιο Μ. Κορρές)

ΕΙΚ. 5 Ακρόπολις, γενικές αρχές σχεδιασμού κατά την κλασική εποχή. Ισοπεδώσεις κατά άνδηρα. 
Αφαιρετική αξονομετρική παράσταση (σχέδιο Μ. Κορρές)
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Ε1Κ. 6 Ακρόπολις, ισοπεδώσεις κατά την κλασική εποχή. Βραχότμητη κλίμακα στα δυτικά του ΓΙαρθε- 
νώνος, λεπτομέρεια. Οι ιδιαιτερότητες της πρώτης βαθμίδος (πρόσθετο ύψος, ημιτελιίς λάξευση κα
τώτερου μέρους του μετώπου) αποδεικνύουν οτι η πρό αυτής επίσης βραχότμητη οριζόχπια επιφά
νεια έμενε αφανής κάτω ano λεπτή επίπεδη γαιώδη επίστρωση (το υπολογιζόμενο πάχος είναι σε ορι
σμένες θέσεις τόσο μικρό, ώστε να αποκλείει την περίπτωση πλακοστρώσεως

ΕΙΚ. 7 Ακρόπολις, εκβραχισμός και στην ίδια θέση διαμόρφωση υποστρώματος τελικού επιπέδου με 
προσθήκη μίγματος λατύπης και πηλού. Σωζόμενα κατάλοιπα ανατολικώς του ΓΙαρθενώνος
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ΕΙΚ. 8 Η Ακρόπολις προς το τέλος του 5ου αι. π. X. Ανατολική άποψη. Ομοίωμα κλ. 1:500 (εκτέλε
ση II. Δημητριάδης)

ΕΙΚ. 9 Ακρόπολις, προτεινόμενη συντήρηση και αποκατάσταση εδάφους. Στερέωση λυτών θραυσμάτων 
βραχότμητης κλίμακος με ράβδους τιτανίου και αποκατάσταση διαστρώσεως του προ αυτής επιπέδου 
(σχέδιο Μ. Κορρές)
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ΕΙΚ. 10 Ακρόπολις, προτεινόμενη συντήρηση και αποκατάσταση εδάφους στα ανατολικά και νότια του
Παρθενώνος, προοπτικό σκαρίφημα:
- στα ανατολικά επαναφορά ημιέργων σπονδύλων στη θέση ευρέσεώς των και ανύψωση της επιχώσεως
- στα νότια διατήρηση της σημερινής στάθμης, κάλυψη όμως των τεχνητών κενών εκθέσεως βαθύτε

ρα κείμενων ευρημάτων με βατά δάπεδα. Το εικονιζόμενο στην τομή κενό (με τα ορατά τμήματα του 
μυκηναϊκού τείχους και του επ’ αυτού τοίχου “S2”) καθίσταται προσιτό (ίσως μόνον για εξειδικευ- 
μένους επισκέπτες) με τη βοήθεια κατάλληλης διαμορφκύσεως καθόδου και εξώστου. Οι νεωτερικοί 
(1888) λιθόδμητοι αναλημματικοί αποκτούν επίχριση μιμούμενη τμημένη αρχαία επίχωση (σχέδιο 

Μ. Κορρές)
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Έχουμε χρόνο για συζήτηση έως τις 14:00 μ.μ, οπότε θα γευματί
σουμε. Να αρχίσουμε από την ομιλία της κας Μιχαλοπούλου, η οποία παρουσίασε το 
πρόγραμμα της αποκαταστάσεως του ναού της Αθπνάς Νίκης. Κατόπιν μίλησε ο αρχιτέ- 
κτων κ. Μαμαλούγκας με τον κ. Ζιρώ, που είναι επικεφαλής του έργου, και ο οποίος 
συνέχισε με νέες παρατηρήσεις πάνω στην οικοδομική σύνθεση της ζωφόρου του ναού 
της Αθηνάς Νίκης και του αρχαίου πώρινου ναΐσκου.

Για την ηλεκτρονική διαχείριση της τεκμηρίωσης των έργων της Ακροπόλεως στα 
εργοτάξια των μνημείων μας μίλησε ο πληροφορικός κ. Αλεξόπουλος και η αρχαιολόγος 
κα Λεμπιδάκη. Επικεφαλής βέβαια αυτού του προγράμματος είναι η αρχαιολόγος κα 
Μαλλουχου-Tufano. Μήπως κάποιος έχει κάποια ερώτηση σχετική με τον τρόπο που 
γίνεται αυτή η ηλεκτρονική διαχείριση της τεκμηρίωσης; Πιστεύω ότι είναι πραγματικά 
πρωτοποριακή και ότι λιίγα εργοτάξια διεθνώς διαθέτουν τέτοιο αρχείο.

Η κα Μανιδάκη μίλησε για την περιοχή δυτικά και βορειοδυτικά του Ερεχθείου, 
όπου το Αρρηφόριο και το Πανδρόσειο, και για το πώς θα μπορούσαν να διαμορφω
θούν. Βέβαια ξέρω πού το πάτε όλοι, θα κάνετε ερωτήσεις στον κ. Κορρέ στο τέλος. 
Αυτό θα γίνει.

Ο. ΠΑΛΑΓΓΙΑ: Μία ερώτηση για την κα Μανιδάκη. Πόσο παλιό είναι το Αρρηφό
ριο; Το αρχαιότερο κτίσμα που έχουμε εκεί. Θα ήθελα να ακούσω μία χρονολόγηση, 
έστω κατά προσέγγιση.

Β. ΜΑΝΙΔΑΚΗ: Θα ήθελα να σας πω ότι η μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί, και ότι 
μέχρι τώρα αυτό που μπορούμε να υποστηρίξουμε είναι, ότι τα θεμέλια της πρώτης 
φάσης χρονολογούνται σε μία περίοδο κατασκευής προγενέστερη του βόρειου Τείχους 
της Ακρόπολης. Αν θεωρήσουμε ότι το βόρειο Τείχος είναι Θεμιστόκλειο, θα υποστηρί
ζαμε τότε ότι αυτή η φάση της κατασκευής του Αρρηφορίου είναι πριν τα Περσικά. Και 
πάλι σημειώνω, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ότι ίσως δεν θα πρέπει να προχω
ρήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με αυτό το θέμα.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Η κα Δελμούζου θέλει κάτι να πει.

NT. ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ: Η χρονολογία που ζητάτε, αυτή της αναθέσεωςτου Αρρηφο
ρίου, συνδέεται άμεσα με τον τάφο του Κέκροπος. Εάν θέλετε να διαβάσετε πιο συγκε
κριμένα, υπάρχει η μελέτη του Νικολάου Κοντολέοντος «Το Ερέχθειον ως οικοδόμημα 
χθονίας λατρείας». Δηλαδή εκεί ακριβώς υπήρχε μυθικά, ανέκαθεν, ο τάφος του Κέκρο
πος, που συνδέεται άμεσα με το Αρρηφόριον. Σημειώσατε ότι το Αρρηφόριον έχει 
πολλή μεγάλη δόξα και στην εποχή των Ατιαλιδών και πολύ μετά, στη ρωμαϊκή εποχή.
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Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Ευχαριστούμε. Άλλος; Για τη χρονολόγηση του Αρρηφορίου 
μπορεί κανείς κάτι περισσότερο να πεί; Χαίρομαι γιατί το Αρρηφόριο θα απαλλαγεί, 
τώρα που το προσέξαμε, από όλα όσα έχουμε εναποθέσει εκεί ελλείψει χώρου και πρέπει 
σιγά-σιγά πραγματικά να καθαριστεί και να συντηρηθεί.

Μ. ΚΟΡΡΕΣ: Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, απλώς να πω ότι το βιβλίο του Ν. 
Κοντολέοντος αποτέλεσε ένα από τα βασικότερα υπόβαθρα των μεταπτυχιακών μαθημά
των που κάναμε στο Πολυτεχνείο σχετικά με το Ερέχθειο. Και όσοι τα παρηκολούθησαν 
έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το βιβλίο του Κοντολέοντος. Δεν θέλω να πω ότι το αφομοί
ωσαν, πάντως αυτό το βιβλίο αποτελεί αυτονόητη βάση γι’ αυτές τις μελέτες και δεν το 
αγνοούμε. Ευχαριστώ.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Μήπως κάποιος θέλει να σχολιάσει την ανακοίνωση του κ. Κίσσα 
για τα εγκατάσπαρτα;. Βεβαίως μας είπε πώς διαλέγονται, πώς ταυτίζονται, παραδίδονται 
και καταγράφονται, αλλά μήπως έχει κάποιος α\πιρρήσεις για τον τρόπο που συσσωρεύ
ονται πάιλύ; Ο κ. Hoepfner.

W. EIOEPFNER: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση τι βγαίνει από αυτούς τους 
σωρούς, που όλοι πιστεύαμε ότι τους έχουν ψάξει οι αρχαιολόγοι εδώ και 150 χρόνια 
και ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν τίποτα άλλο πια μέσα. Είναι μία πολύ σπουδαία δου
λειά και θα ήθελα να μάθω, πόσο χρόνο θέλει ακόμα για να ολοκληρωθεί. Μας είπατε ότι 
παραμένουν ακόμη πέντε σωροί, αλλά μετά υπάρχουν και άλλοι σωροί γύρω - γύρω από 
την Ακρόπολη. Πώς προχωρεί το πρόγραμμα, είναι μακροχρόνιο ή έχει ημερομηνία 
λήξης;

Κ. ΚΙΣΣΑΣ: Θα σας απαντήσω. Είναι γεγονός ότι η ΥΣΜΑ δεν προβλέπει τον 
έλεγχο των λιθοσωρών στις κλιτύς της Ακρόπολης. Στις κλιτύς όμως υπάρχουν συνερ
γεία με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο έχει εκπαιδευτεί τόσο καλά και κάνει ήδη 
εργασίες διάλυσης λιθοσωρών και ελέγχου του περιεχομένου τους. Πολλές φορές (όχι 
πάντα) σε συνεργασία με το συνεργείο των διασπάρτων πάνω στην Ακρόπολη, αλλά και 
με τους υπευθύνους μηχανικούς των έργων, ελέγχονται τα μέλη και αν βρεθούν ότι προ
έρχονται από την Ακρόπολη αποστέλλονται πάλι σ’ αυτήν. Άλλωστε, στη διάλεξή μου 
ανέφερα ότι τα θραύσματα που αποδόθηκαν στα μνημεία προέρχονται όχι μόνον από 
λιθοσωρούς της Ακρόπολης αλλά και των κλιτύων της. Βέβαια δεν μπορώ να μιλήσω για 
την ακριβή έρευνα που γίνεται στους λιθοσωρούς των κλιτύων, αλλά πιστεύω ότι η δου
λειά που γίνεται εκεί από όλους αυτούς τους ανθρώπους, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, 
συντηρητές και εργατοτεχνικό προσωπικό, είναι πολύ καλή και προσεκτική. Όσο για 
τους λιθοσωρούς που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί στην Ακρόπολη είναι, όπως ήδη προα- 
νέφερα, πέντε. Ευχαριστώ.
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Ακροπόλεως εποπτεύονται από ξεχωριστή, δική τους, Επιτροπή, η οποία μάλιστα τελευ
ταία έχει χωριστεί σε ανατολική και δυτική επικράτεια και έτσι, υποτίθεται, γίνεται πιο 
συστηματική εργασία. Οι τεχνίτες που απασχολούνται εκεί είναι πολύ καλοί και έχουν 
μάθει αυτή τη δουλειά και ήδη ο κ. Μάντης έχει ταυτίσει εκεί πάρα πολλά μέλη, που 
ανήκουν στον Παρθενώνα. Πιστεύω πάντως ότι το ζήτημα αυτό δεν πρέπει να μας απα
σχολήσει περισσότερο, στο κάτω - κάτω ας τελειώσουν τα έργα και ας συνεχίσου με να 
ψάχνουμε. Τώρα, άλλες ερωτήσεις; Ναι, η κα Καλλιγά.

X. ΚΑΛΛΙΓΑ: Ήθελα να πω ότι ανάμεσα στην εικόνα που μας έδειξε ο κ. Κίσσας και 
αυτή που μας έδειξε ο κ. Κορρές, υπάρχει μια πολλή μεγάλη διαφορά. Είναι το πλάτωμα 
της Ακρόπολης απαλλαγμένο, ας πούμε, από τους λιθοσωρούς. Ποιες είναι οι προβλέ
ψεις για την τύχη αυτών των σωρών;

Κ. ΚΙΣΣΑΣ: Να σας απαντήσω. Όπως σας είπα και στη διάλεξη, προβλέπεται να 
απομακρυνθούν τα διάσπαρτα μέλη, που δεν προέρχονται από την Ακρόπολη. Αυτά, 
έχει υπολογιστεί, ότι αντιστοιχούν στο 80% περίπου του συνολικού όγκου των δια- 
σπάρτων. Είναι μεγάλο το ποσοστό -μπορεί και να πέφτω λίγο έξω, δεν ξέρω ακριβώς— 
αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τώρα το θέμα είναι πού θα πάνε αυτοί οι 
λίθοι, όταν θα φύγουν από την Ακρόπολη. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις. Παλαιότερα ο 
Μανώλης Κορρές είχε κάνει μία πρόταση, να δημιουργηθούν αποθήκες επάνω στην 
Ακρόπολη και αργότερα μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι στη Στοά του Ευ μένους, στη 
νότια κλιτύ. Ακόμη όμως δεν έχει τίποτα σχετικά αποφασιστεί και ως εκ τούτου δεν γνω
ρίζουμε ακόμη πού θα πάνε τα μέλη που θα απομακρυνθούν.

Αρχικά ήμουν της άποψης, ότι καλό θα ήταν, τα μέλη να μην αποθηκευθούν πολύ 
μακριά από τον χώρο της Ακρόπολης, γιατί θα υπάρξουν πιθανώς κάποιες περιπτώσεις, 
που θα πρέπει να τα ελέγξουμε και πάλι μεταξύ τους, αλλά εγώ προσωπικά δεν θα δια
φωνούσα (αν μου επιτρέπεται να το πω), να αποθηκεύονταν και σε κάποιον άλλο χώρο 
της Αθήνας. Πάντως δεν έχουν ακόμη παρθεί τέτοιες αποφάσεις.

Μ. ΚΟΡΡΕΣ: Δεν θέλω να αναφερθώ σε λεπτομέρειες, αλλά κατ’ αρχάς μόνο σε στα
τιστικά στοιχεία, δηλαδή σε ποσότητες. Μπορεί τα διάσπαρτα μάρμαρα να είναι περίπου 
25.000 (είχα υπολογίσει κάποτε ακόμη περισσότερα). Πάντως αν συνυπολογιστούν όλα 
τα θραύσματα, και αυτά τα ενσωματωμένα στο Τείχος, νομίζω ότι στην πραγματικότητα 
πλησιάζουν τις 100.000 (το υλικό των μνημείων τεμαχίστηκε σε πολύ μικρά κομμάτια).

Ενώ λοιπόν ο αριθμός των λίθων είναι 100.000 περίπου, χίλιοι περίπου εξ αυτών 
αντιστοιχούν στο 80% του συνολικού όγκου. Το ένα εκατοστό της αριθμητικής ποσό- 
τητος αντιστοιχεί στο 80% της συνολικής μάζας, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι 
λίθοι του Παρθενώνος. Εάν αυτοί οι λίθοι ανατοποθετηθούν και πάλι στο μνημείο, το 
έδαφος της Ακροπόλεως απαλλάσσεται από το μέγιστο της μάζας των διασπάρτων.

Γι’ αυτά λοιπόν πρέπει να οκεφτούμε τις δυνατότητες διαφύλαξης, κατ’ αρχάς μέσα 
στις αποθήκες της Ακροπόλεως, οι οποίες σε ένα βαθμό θα είναι διαθέσιμες για μία

427



τέτοια χρήση, ή στις αίθουσες του Μουσείου Ακροπόλεως, έστω και στη δυνατή (ας το 
πούμε) συνεπτυγμένη μορφή του. Ενδεχομένως, για τρίτης κατηγορίας θραύσματα, να 
γίνουν και πάλι σωροί, οι οποίοι θα ενταφιαστούν σε κρύπτες μέσα στο έδαφος και 
πάνω από αυτές, θα τοποθετηθεί κάλυμμα με εδαφική, ας το πούμε, επιφάνεια, με δυνα
τότητα κατά περίπτωση να ανασύρεται και να έχει κανείς πρόσβαση στα υποκείμενα.

Τα υπόλοιπα διάσπαρτα μέλη, που είναι άσχετα, προφανώς θα ήταν άριστον να συντα
χθούν με άλλα όμοια τους στην κάτω πόλη, αλλά αυτό βέβαια πρέπει να γίνει με βάση 
κάποια μελέτη, ώστε να μη προκληθεί απλώς κάποια μετατόπιση των προβλημάτων. Η ανα- 
φερθείσα από τον κ. Κίσσα δυνατότητα δημιουργίας αποθηκευτικών χώρων στην περιφέ
ρεια της Ακροπόλεως είναι πάντοτε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και πρέπει να εξεταστεί.

Επίσης, σπεύδω να πω, ότι εάν καθυστερήσει πολύ κάτι τέτοιο, θα είναι τελικώς ελά
χιστα χρήσιμο, διότι τα μάρμαρα φθείρονται ταχέως. Στο τέλος, όταν θα σπεύσουμε, δεν 
θα έχει μείνει και πολλή επιφάνεια προς διάσωση.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Υπάρχει μια παλωότερη μελέτη του κ. Κορρέ, όπως είπαμε, η 
οποία προτείνει την ανακατασκευή του ανδήρου της Στοάς του Ευμένους στη νότια 
κλιτά της Ακρόπολης, έπέμβαση που δημιουργεί μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους 
ύψους περίπου οκτώ μέτρων. Βέβαια δεν θα λύσουμε σήμερα όλα τα προβλήματα, αλλά 
αυτά τα θέματα μας προβληματίζουν. Λοιπόν, άλλος, κάποια ερώτηση;

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, δύο ερωτήσεις για την κα Χωρέμη. Η πρώτη είναι: μετά 
τη συγκόλληση της χαίτης στον ιππέα Rampin, εγκαταλείπεται η θεωρία περί υπάρξεως 
δεύτερου ιπηέως; Και η δεύτερη είναι: μετά τη συγκόλληση των επιγραφών, αυτές πού 
πηγαίνουν; Στο Επιγραφικό Μουσείο ή παραμένουν στην Ακρόπολη; Ευχαριστώ.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Η κα Χωρέμη να απαντήσει.

A. ΧΟΡΕΜΗ: Το είπα και στην ομιλία μου, ότι αφού διαπιστωθεί με βεβαιότητα ότι 
συγκολλώνται τα δύο τμήματα της επιγραφής ή και περισσότερα θραύσματα, αυτά μετα- 
φέρονται στο Επιγραφικό Μουσείο, ανάλογα εάν αφορούν επιγραφές που βρίσκονται 
εκεί, γιατί τα θραύσματα συγκολλώνται στις ίδιες τις πρωτότυπες επιγραφές. Μεταφέρο- 
νται ή στο Επιγραφικό Μουσείο, ανάλογα με το τι επιγραφή πρόκειται, εάν το μεγαλύ
τερο μέρος της βρίσκεται εκεί και είναι γνωστό και από τη βιβλιογραφία ή στην Ακρό
πολη, εάν η επιγραφή αφορά την Ακρόπολη, αν είναι κάποια οικοδομική επιγραφή ή 
κάποια τιμητική, αλλά ζητείται πάντοτε η άδεια και τα δύο κομμάτια συγκολλώνται.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Εκείνο που επείγει είναι η προστασία των επιγραφών, γιατί από 
τότε που ήμουν προϊσταμένη της Εφορείας Ακροπόλεως μέχρι σήμερα έχουν υποστεί 
μεγάλη φθορά και σε πολλές περιπτώσεις δεν διαβάζονται πια. Πρέπει οπωσδήποτε να 
βρεθεί χώρος για την προστασία τους και προσωρινά τουλάχιστον αποφασίσαμε να 
φυλαχθούν στον βόρειο πύργο της Πύλης Beulé, που ήδη ετοιμάζεται και θα χωρέσει
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πολλές επιγραφές. Υπάρχει ακόμα και μια άλλη πρόταση για τη διαμόρφωση αποθηκευ
τικού χώρου —όχι για έκθεση των επιγραφών— στο εσωτερικό του Πύργου του 
Belvedere. Θα δούμε ακόμη τι θα γίνει και με το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, που δίνει 
τη δυνατότητα δημιουργίας στους γύρω δρόμους, μετά την απαλλοτρίωση των ακινή
των που προβλέπεται, πολλών υπόγειων χώρων, ανεξάρτητων από το Μουσείο. Στην 
άλλη ερώτηση σχετικά με τον ιππέα Rampin η κα Χωρέμη δεν απάντησε.

Α. ΧΩΡΕΜΗ: Απήντησα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπήρχε δεύτερος ιππέας.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Θα πρέπει να ρωτήσουμε και τηνκα Τριάντη, δεν ήρθε όμως, δεν 
ξέρουμε γιατί. Για το έργο του Τμήματος της Ενημέρωσης και της Εκπαίδευσης στην 
Ακρόπολη, ποιος έχει ερωτήσεις; Η κα Καλλιγά έχει τον λόγο.

X. ΚΑΛΛΙΓΑ: Εγώ ήθελα μόνο να ρωτήσω, εάν θα διατίθενται στο εμπόριο όλες 
αυτές οι θαυμάσιες κατασκευές και το CD ROM, επειδή άκουσα ότι δίδονται μέσω της 
Υπηρεσίας σε σχολεία και βιβλιοθήκες. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να μπορεί 
κανείς, ο οποιοσδήποτε, να τα προμηθευτεί.

Κ. ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ: Είναι ένα θέμα, το οποίο μελετάμε. Θα συνεργαστούμε κατ’ 
αρχάς με το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, για να δούμε πώς μπορούμε να το εξελί
ξουμε και μετά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βγουν στο εμπόριο.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Εμείς ως Εφορεία ή ως ΥΣΜΑ ή ΕΣΜΑ δεν μπορούμε να που
λάμε. Μόνο αν τα αναλάβει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Άλλη ερώτηση;

Σ. ΜΠΙΡΗ: Εγώ θέλω να παρακαλέσω να δοθεί κάποια προτεραιότητα στη δημο
σιότητα αυτού του καταπληκτικού εκπαιδευτικού προγράμματος, που κάνει το Μουσείο 
της- Ακρόπολης. Άνθρωποι που ασχολούνται με τα πολιτιστικά πράγματα της Αθήνας 
αγνοούν πλήρως την ύπαρξη αυτού του προγράμματος. Προσπαθούμε από στόμα σε 
στόμα να το πούμε σε μητέρες παιδιών, σε εκπαιδευτικούς. Είναι κρίμα ένα τέτοιο σπου
δαίο έργο να μένει άγνωστο, από σεμνότητα των ιθυνόντων ή από κάποιες γραφειοκρα
τικές διαδικασίες. Θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος, ώστε να δοθεί στη δημοσιότητα 
αυτό το έργο, ώστε τα παιδιά της Αθήνας και τα παιδιά της επαρχίας να αποκτήσουν 
πρόσβαση. Ευχαριστώ.

Κ. ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ: Πιστεύω ακράδαντα, ότι αυτοί που ενδιαφέρονται, το 
ξέρουν ή ότι όσοι ενδιαφερθούν θα το μάθουν. Η πληροφορία είναι εκεί, οι εφημερίδες 
γράφουν κάθε χρόνο πάρα πολλά πράγματα, πιστέψτε με, αυτοί που ενδιαφέρονται θα 
το μάθουν.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Ο κόσμος δεν διαβάζει εφημερίδες, βλέπει τηλεόραση.
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Κ. ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ: Εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν χρειάζεται παραπάνω προβολή.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Με τα μέσα που διαθέτουμε, πράγματι δεν επαρκούμε, με δύο 
αρχαιολόγους η κα Χατζηασλάνη ίσα - ίσα που προφταίνει. Βεβαίως οι καθηγητές αηό 
τα σχολεία της Αθήνας και της επαρχίας έρχονται και όταν κάνει το συνέδριο.

Κ. ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ: Πάντως, θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια στα εκπαιδευ
τικά προγράμματα έχουμε συνεργαστεί με εθελοντές από την εκπαίδευση. Όποιος θέλει 
να κάνει κάτι παραπάνω με το σχολείο του, χρειάζεται λίγο παραπάνω δουλειά. Αυτή η 
παραπάνω δουλειά για να γίνει, χρειάζεται έναν εθελοντισμό από μέρους του. Ήδη, οι 
εθελοντές με τους οποίους συνεργαζόμαστε, είναι περισσότεροι από όσους μπορούμε να 
εξυπηρετήσουμε. Όσον αφορά στη πληροφόρηση, αυτή δεν την έχουμε αρνηθεί ποτέ σε 
κανέναν. Τα τηλέφωνα χτυπούν συνέχεια, προσπαθούμε όσο μπορούμε να απαντάμε, 
γι’ αυτό τον λόγο έχουμε παράγει όλο αυτό το υλικό και το δίνουμε δωρεάν.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Ο κ. Scki.

T. SEKI: Thank you very much for the very interesting and clear presentation, Mrs 
Hadziaslani. When I was listening to your lecture, it reminded me of six years ago, when 
you were in Osaka, you had the chance to teach Japanese children. Even though they did 
not understand a word of your language, they were so excited, I was sure that your way of 
learning was really interactive. That means, we can teach younger people, the children, and 
at the same time we learn a lot from them. So, I would like to ask, if you can show us, some 
of the reactions ot the children, or some of the new experience that you have learned from 
them. Thank you.

Κ. ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ: Πραγματικά, η επαφή με τα παιδιά δίνει πάρα πολλή βοήθεια 
σε αυτόν, ο οποίος δουλεύει μαζί τους. Υπήρξαν κάποιες στιγμές, που ήταν πάρα πολύ 
ενδιαφέρουσες για εμάς. Μία από τις ερωτήσεις που θέτουμε συχνά στα παιδιά, όταν 
δουλεύουμε μαζί τους επάνω στη ζωφόρο, είναι: «Στη σκηνή του πέπλου, ποιος είναι 
αυτός που δίνει τον πέπλο και ποιος είναι αυτός ο οποίος παίρνει τον πέπλο». Τα περισ
σότερα παιδιά απαντούν ότι θέλουν να είναι αυτά το παιδί που παίρνει τον πέπλο για να 
τον προσφέρουν στη θεά Αθηνά. Και η επόμενη δική μας ερώτηση είναι: «Γιατί; Πρέπει 
να μου δώσεις μία απάντηση. Γιατί;» Και έμεινα κατάπληκτη, μία φορά, που ένα παιδάκι 
της 4ης Δημοτικού μου απάντησε: «Είναι σαφές, το παιδί παίρνει τον πέπλο για να τον 
προσφέρει στη θεά Αθηνά». Και τον ρώτησα: «Γιατί;» Και μου απάντησε: «Διότι είναι 
δίπλα στη θεά Αθηνά». Ήταν μια από τις στιγμές που για εμένα ξεκαθάρισε το θέμα αυτό.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Ίσως δεν ξέρουν όλοι, ότι μέλη από την Επιτροπή Συντηρήσεως 
Μνημείων Ακροπόλεως πήγαν στην Οσάκα, έκαναν έκθεση, διαλέξεις και έτσι μας 
ξέρουν εκεί περισσότερο από όσο στην Ελληνική επαρχία.
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S. ZIVKOV: I would like to address one question, actually concerning Prof. Korres 
and Mrs Choremi. We know that up to 1994, before the last Conference, many frang- 
mented sculptures and architectural members were incorporated in the south Circuit 
Acropolis Wall. Prof Korres has mentioned, that this Wall might be in danger, because of 
the mass, which is close to it. I am interested to know, whether there is a plan of gradual 
dismantling of that Wall and exctacting the enclosed architectural members, as, for exam
ple, the members of Propylaea on its western end and many fragments of the Parthenon’s 
architectural sculpture.

E. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Ποιος θα απαντήσει; Κυρία Χωρέμη, τι θα απαντήσετε;

Α. ΧΩΡΕΜΗ: Νομίζω ότι είναι για τον κ. Κορρέ η ερώτηση, για τα εντειχισμένα 
στο νότιο Τείχος της Ακροπόλεως αρχιτεκτονικά μέλη. Δεν είναι εδώ ο κ. Κορρές;

Μ. ΚΟΡΡΕΣ: Όχι μόνον, ο κ. Zivkol ανεφέρθη σαφώς και στα γλυπτά. Υποθέτω, 
ότι γνωρίζει ήδη για τα θραύσματα των νοτίων μετοπών του I Ιαρθενώνος, που βρίσκο
νται εντειχισμένα στο νότιο Τείχος της Ακροπόλεως.

Α. ΧΩΡΕΜΗ: Ναι, από το νότιο Τείχος της Ακροπόλεως έχουν αποτειχισθεί ήδη 
στο παρελθόν γλυπτά των μετοπών και έχουν ταυτιστεί από τον κ. Μάντη και παρουσια
στεί και σε συνέδρια και δημοσιευτεί και στον τόμο «Interpretation of the Greek and 
Roman Architectural Sculpture».

E. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα και άλλα γλυπτά και μέλη, που 
ακόμα δεν έχουν αποτειχιστεί.

Α. ΧΩΡΕΜΗ: Ναι, βεβαίως και υπάρχουν και συνεχώς, καθώς προχωρούμε τις 
εργασίες καθαρισμού στα πλαίσια του έργου της «Ενοποίησης των Αρχαιολογικών 
Χώρων», καθαρίζουμε το Τείχος προσεκτικά και όπου διακρίνομε μάρμαρο Πεντελικό ή 
Υμμήτειο, ή και μάρμαρο με την επιφάνεια θραύσης προς τα έξω προσπαθούμε να το 
αποτειχίσουμε, για να δούμε μήπως περισώσουμε κάποιο σημαντικό γλυπτό ή θραύσμα 
άλλου μέλους.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Δεν ξέρω, αν ο κ. Zivkov έμεινε ικανοποιημένος με τις απαντή

σεις.

S. ZIVKOV: Well, the Wall should be consolidated, possibly gradually dismantled, as 
it is a medieval addition,in order to exctract everything, even the material which is not 
visible now.

Α. ΧΩΡΕΜΗ: Νομίζω, ότι δεν μπορούμε να διαλύσουμε το Τείχος τελείως, δεν
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είναι θεμιτό, κατά το δυνατόν εξάγουμε τα ενσωματωμένα μέλη. Δεν επιτρέπεται να δια- 
λύσουμε το Τείχος, γιατί και το μεσαιωνικό Τείχος είναι και αυτό ένα μνημείο.

S. ZIYKOV: Yes, to dismantle it and to re-erect it again, in order to make it more 
stable.

A. ΧΩΡΕΜΗ: Ναι, όταν διαλύουμε όμως ένα μνημείο και το ανακατασκευάζομε, 
αυτό χάνει την αυθεντικότητά του. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν επιτρέπεται. 
Επιστημονικά και αρχαιολογικά. Ακόμα και στο Υστερορρωμαϊκό Τείχος, όπου υπάρ
χουν ενσωματωμένες σημαντικότατες αρχαίες επιγραφές και που τον 19ο αι. ο Κουμα- 
νούδης και άλλοι γκρέμιζαν τμήματά του για να τις αποτειχίσουν, σήμερα προσπαθούμε 
κατά το δυνατόν να μην το κάνουμε. Απλώς παίρνουμε έκτυπα των επιγραφών και λαμ
βάνουμε μέτρα προστασίας τους, έστω και αν είναι ενσωματωμένες στο Υστερορρωμαϊκό 
Τείχος, διότι και τα οψιμότερα μνημεία είναι και αυτά σεβαστά.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Είναι μεγάλο πρόβλημα, τότε πλέον πρέπει να γκρεμίσουμε και 
την Πύλη Beulé για να ζαναφτιάζουμε το χορηγικό μνημείο του Νικία.

Μ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ-ΚΟΛΛΙΑ: Ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με την ανακοίνωση 
της κας Χατζηασλάνη, που προσπεράσαμε έτσι απότομα. Ηταν πάρα πολύ ενδιαφέ
ρουσα και όσοι από εμάς ενδιαφέρονται για το θέμα, την παρακολουθούμε πάντα με 
θαυμασμό. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, εάν στο νέο μουσειολογικό πρόγραμμα του νέου 
Μουσείου της Ακρόπολης προβλέπεται να υπάρχει μία αίθουσα προβολών και να 
παρουσιάζονται αυτά τα θέματα, γιατί δεν είναι μόνον εκπαιδευτικά προγράμματα για τα 
παιδιά του σχολείου, αλλά αφορούν και τους ενήλικες.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Από όσο εγώ ξέρω, το νέο Μουσείο θα έχει αίθουσα προβολών, 
αλλά σκεφτείτε ότι και όλο το κτήριο Weiler στου Μακρυγιάννη θα είναι διαθέσιμο για 
τέτοιες δραστηριότητες.

Μ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ-ΚΟΛΛΙΑ: Θα ήθελα ακόμη να συμπληρώσω ότι, παρόλα όσα 
είπε η κα Χατζηασλάνη, πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν τα εκπαιδευτικά προ
γράμματα και ίσως θα έπρεπε να γίνει μια πιο ευρεία δημοσιότητα, δεν ξέρω πώς θα μπο
ρούσε.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Όπως είπε η κα Χατζηασλάνη, δεν έχει τις δυνάμεις να ανταπο- 
κριθεί περισσότερο, είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις κάθε ημέρα και δεν υπάρχει τόσο προ
σωπικό. Δηλαδή σχεδόν κάθε μέρα ανεβαίνουν δύο κοπέλες αρχαιολόγοι επάνω στην 
Ακρόπολίη και έχουν ένα σχολείο, ενώ άλλα προγράμματα γίνονται μέσα στο κτίριο του 
Μακρυγιάννη, αλλά δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε, είναι και ένα θέμα του υπουργείου αυτό. 
Τι λιεει η ίδια;
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Κ. ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ: Εγώ πάντως, θέλω να πω ότι η Ακρόπολη είναι ένας εντε
λώς ξεχωριστός αρχαιολογικός χώρος. Τα περισσότερα παιδιά της Ελλάδος, αν κάνουν 
μία εκπαιδευτική επίσκεψη κάπου, αυτή θα είναι στην Ακρόπολη. Ό,τι και να κάνουμε, 
όσοι και να γίνουμε, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες που θα 
υπάρχουν. Γι’ αυτό τον λόγο έχουμε ρίξει το βάρος στους εκπαιδευτικούς και στο εκπαι
δευτικό υλικό. Ο στόχος μας είναι ο εκπαιδευτικός, με τον οποίο είμαστε συνεχώς σε 
συνεργασία, ποτέ δεν αρνηθήκαμε σεμινάρια, κάνουμε πάρα πολλά. Δέκα εκπαιδευτικοί, 
αν το ζητήσουν, τους κάνουμε σεμινάριο. Φροντίζουμε ακόμη το εκπαιδευτικό υλικό να 
είναι όσο το δυνατόν πιο πολύ και πιο προσιτό. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε να 
προσεγγίσουμε τον εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι αυτός που πρέπει να οδηγήσει τα παι
διά και να εντάξει την Ακρόπολη, αλλά και όλα τα τοπικά μνημεία, στην ιστορία του 
τόπου. Πρέπει να δουλέψουμε με τον δάσκαλο, ώστε να αποκτήσει το υλικό που θα τον 
βοηθήσει να κάνει τα προγράμματα μόνος του. Μοιραία, αυτή είναι η μόνη λύση.

Αυτό που επίσης θέλω να πω είναι ότι θα προσπαθήσουμε, όσο μπορούμε περισσό
τερο, με το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο για την εκπαίδευση είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση 
που έγινε μετά τη γραφή. Αν ο οποιοσδήποτε μπορεί βάζοντας στην πρίζα ένα μηχάνημα 
να πάρει την πληροφορία αυτή, αυτό το πράγμα μας ανοίγει όλες τις δυνατότητες του 
κόσμου και έτσι, σιγά - σιγά, ό,τι βγάζουμε, θα μπαίνει στο διαδίκτυο.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και με δεδομένο ότι και 
στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς γίνονται σεμινάρια για την Ακρόπολη και τον Παρθε
νώνα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και κάποια αναφορά σχετική με το φλέγον θέμα της επι
στροφής των μαρμάρων του Παρθενώνος; Δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε και 
τη δικαίωση του ακρωτηριασμένου μνημείου;

Κ. ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ: Ένας από τους εκπαιδευτικούς φακέλους που διαθέτουμε, 
είναι αφιερωμένος σ’αυτό το θέμα και τον δανείζουμε σε όποιο σχολείο ενδιαφέρεται.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Ναι, η κα Neumann.

X. ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΥ-NEUMANN: Θα ήθελα να αναφερθώ στην καινούργια δια
μόρφωση του πλατώματος της Ακρόπολης, την οποία προτείνει ο κ. Κορρές. Η εντύ
πωσή μου είναι, όπως είπα και προχθές για την αποκατάσταση του Παρθενώνα, ότι ίσως 
επιχειρούνται πάρα πολλά πράγματα στην Ακρόπολη. Η άποψή μου πραγματικά είναι 
ότι κάποτε θα έχουμε μια πολύ κλασικιστική εντύπωση από την Ακρόπολη. Εδώ, πρέπει 
να σκεφτεί κανείς, ότι έρχονται αιώνες μετά από εμάς, που οπωσδήποτε θα υπάρξουν 
καινούργιες πάλι εργασίες και ότι θα πρέπει να είμαστε περισσότερο φειδωλοί στις σημε
ρινές επεμβάσεις.

Μ. ΚΟΡΡΕΣ: Οι προθέσεις των ανασκαφέων ήταν αυτές: γενεές παλαιότερες εργά
στηκαν στην Ακρόπολη με σύστημα, πολλές γενεές, και πάντοτε αυτός ήταν ο στόχος
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που είχαν στον νου τους. Εάν δεν το επέτυχαν, οφείλεται μόνο σε πρακτικούς λόγους, 
τους οποίους ανέφερα, γιατί αλλιώς θα ήταν σχιζοφρενικό να έχουν σκοπό να αποκατα- 
στήσουν το έδαφος και να ενεργούν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Εάν σήμερα γίνει μία ανασκαφή οπουδήποτε, ιδεώδες είναι να αντληθούν οι επιστη
μονικές πληροφορίες από το όρυγμα, το συντομότερο δυνατόν, και στη συνέχεια, αφού 
δημοσιευτούν κατά τον καλύτερο τρόπο, να σκεπαστεί το σκάμμα και πάλι, ώστε να προ- 
φυλαχθεί για μελλοντική έρευνα. Αυτό θα δήλωνε και σεβασμό προς τις γενεές που 
έρχονται, ενώ το άλλο μοιάζει λίγο εγωιστικό: να έχει γίνει μια δουλειά λάθος και, επι
προσθέτους, αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν ή ίσως δεν συμμετέχουν, απλώς να φαίνονται 
ότι επιβραβεύουν κιόλας αυτή την αθλία κατάσταση —διότι περί αυτού πρόκειται— θεω
ρητικοποιώντας κατά κάποιον τρόπο τις δύο πρώτες καλές αισθητικές πλευρές που ανέ
φερα. Δηλαδή θυμηθείτε, ότι στην ανάλυσή μου άρχισα με τις θετικές πλευρές που μπο
ρεί να έχει αυτή η τυχαιότης και προχώρησα στις βλαπτικές πλευρές που επίσης έχει.

Θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα: φανταστείτε ένα βιβλίο, που έγραψε, ας πούμε, 
ο Ντοστογιέφσκι και έχει κάποιες αράχνες επάνω, που σας εμποδίζουν να το διαβάσετε. 
Και από κάποια αισθηματολογία να αποδίδεται μεγαλύτερη σπουδαιότητα σε αυτές τις 
αράχνες παρά στην ανάγνωση του αριστουργήματος. Σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε το 
πνευματικό έργο με έναν αυθαίρετο τρόπο. Έτσι έπραξε και ο ρομαντισμός έναν καιρό. 
Αλλά αυτά δεν πρέπει να μας διαφεύγουν, εάν διαθέτουμε στοιχειώδη θεωρητική σκέψη.

X. ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΥ-NEUMANN: Νομίζω ότι δεν αναφέρθηκα στο να σκεπαστούν 
ανασκαφές και να διαμορφωθεί ο χώρος, όπως θα ήταν πριν από τις ανασκαφές, που και 
γι’ αυτό υπάρχει ένα ερωτηματικό, γιατί πολλά που ανασκάψαμε, τα αφήσαμε για να τα 
βλέπουν. Περισσότερο σημαντικό θα ήταν να απομακρυνθούν τα θραύσματα, να βρεθεί 
ένας τόπος κατάλληλος να εναποτεθούν, για να μη χαθούν. Εδώ είναι ίσως μία μεγαλύ
τερη διαμόρφωση, αν κατάλαβα καλά. Μετά δείξατε δύο απόψεις του Παρθενώνα, από 
τη βορειοδυτική πλευρά, είναι η περίφημη πλευρά που δείχνει πραγματικά την ανάταση 
του μνημείου, και δείξατε και μία ανάλογη από τη νοτιοανατολική πλευρά, δεν μπο
ρούμε όμως να τις συγκρίνουμε τις δύο, γιατί δεν μπορεί πια να φωτογραφηθεί το μνη
μείο έτσι, μια και εκεί βρίσκεται το Μουσείο.

Μ. ΚΟΡΡΕΣ: Το Μουσείο έτυχε να βρίσκεται εκεί. Έτυχε να έχει κτιστεί εκεί. 
Έτυχε να έχουν σκάψει ένα βαθύ όρυγμα εκεί, το 1865, για το Μουσείο. Όλα αυτά έτυ- 
χαν. Θα αντικατασταθεί ο σχεδιασμός με τα τυχαία περιστατικά μιας πορείας; Εγώ ανα
φέρθηκα στον σχεδιασμό.

Τώρα, για το ζήτημα της ανατομίας. Φανταστείτε, να γίνει μία εγχείριση σε έναν 
άνθρωπο και να υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στην τομή και να την κρατάνε 
ανοικτή, για να τα βλέπει ο κόσμος. Ιδίως σήμερα, διότι σεβαστόν είναι το σώμα ακριβώς 
στην ακεραιότητά του και όχι τα αξιοπερίεργα που μπορεί να υπάρχουν. Σας αναφέρω 
επίσης, οι τομές που είχαν ένα ενδιαφέρον και που δυστυχώς οι επισκέπτες μας δεν δεί
χνουν να τις προσέχουν πολύ, είναι εκείνες που αποκαλύπτουν τους τοίχους SI, S2 και
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S3, που βρίσκονται δέκα μέτρα βαθύτερα νότια από τον Παρθενώνα, μέσα στα φρεατο- 
ειδή ορύγματα, και που αποτελούν σπουδαία ευρήματα. Στην επιφάνεια παρουσιάζο
νται ως μία μεταανασκαφική τυχαιότης. Μη μας διαφεύγει αυτό. Έχουν ακουστεί παρά
ξενες θεωρίες γι’ αυτό και βέβαια μίλησα -σας προλαμβάνω- για τον εθισμό, καθότι εθί
ζονται οι άνθρωποι.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Συγνώμην, αυτή η συζήτηση δεν αφορά ένα πρόγραμμα από 
αυτά που έχει θέσει η Επιτροπή προς εκτέλεση, είναι μία πρόταση, δεν είναι ένα πρό
γραμμα που πρόκειται άμεσα να πραγματοποιηθεί. Όταν θα έλθει προς εξέταση το πρό
γραμμα, όλα τα επιμέρους στοιχεία και η σχετική μελέτη, τότε θα το συζητήσουμε, γιατί 
δεν μπορούμε συνέχεια να φιλοσοφούμε, καθότι αυτή είναι μία καθαρά φιλοσοφική 
συζήτηση. Ο καθηγητής κ. Μπίρης κάτι θέλει να πει. Αν είναι γι’ αυτό, σύντομα παρα
καλώ, γιατί έχουμε πει ότι στις 14:00 η ώρα θα ολοκληρωθεί η συζήτηση.

Μ. ΜΠΙΡΗΣ: Ακριβώς, θα είμαι σύντομος. Δεν θα ήθελα να προχωρήσω επί της 
ουσίας, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, μόνο μια λεπτομέρεια θα ήθελα να 
ρωτήσω τον κ. Κορρέ: επειδή πάνω στον βράχο υφίστανται πάρα πολλά λαξεύματα και 
ίχνη, θα ήθελα να ρωτήσω, αν αυτά έχουν επαρκώς τεκμηριωθεί, πριν γίνει μια ολοσχε
ρής κάλυψή τους. Αν γνωρίζουμε δηλαδή, τι μας αποδεικνύουν αυτά τα πράγματα. Και 
κάτι άλλο, μια που πήρα το λόγο, ίσως οι επιφάνειες της Ακροπόλεως να μην ήταν τόσο 
ήρεμες και τόσο λιτές, εξαιτίας των πολλών αφιερωματικών μνημείων, στηλών κλπ. που 
υπήρχαν εκεί. Και επ’ αυτού τι θα μπορούσε να γίνει, ούτως ώστε να έχουμε μία 
έκφραση που να προσεγγίζει περισσότερο την πραγματικότητα.

Μ. ΚΟΡΡΕΣ: Μα ήδη θα είδατε ότι για πρώτη φορά παρουσιάστηκε το μεγαλύτερο 
σε μήκος μνημείο της Ακροπόλεως (το ανάθημα του Αττάλου), του οποίου τα μάρμαρα 
υπάρχουν εκεί και χάνονται. Αυτό αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο για την αποκατάσταση μιας 
εικόνας. Υπάρχει επίσης το μεγάλο βάθρο των Περγαμηνών μπροστά στον Παρθενώνα, 
το οποίο παρέλειψα να αναφέρω, διότι το έχω παρουσιάσει παλιότερα (το βάθρο του 
τεθρίππου του Προνάπου και πάμπολλα άλλα, δεν τα αναφέρω καν).

Επίσης, σε περιπτώσεις που έχουμε το λάξευμα στον Βράχο, αλλά όχι το επ’ αυτού 
φερόμενο, (ό,τι αυτό ήταν), θα μπορούμε να δηλώσουμε τη θέση με μία αφαιρετική 
μορφή εκεί, η οποία όμως θα μας επιτρέπει ταυτοχρόνως να αποκαταστήσουμε την υπό
λοιπη ομαλή οριζόντια επιφάνεια και αυτό είναι το ασφαλέστερο, διότι ανά πάσα στιγμή 
στο μέλλον, επειδή τα σχέδια υπάρχουν, μπορεί κανείς να αφαιρέσει τοπικώς την επιφά
νεια, για να εμβαθύνει περισσότερο σε μία μελέτη με εκκρεμότητες.

Επίσης, για την τεκμηρίωση, σπεύδω να πω ότι γίνονται συνεχώς σχεδιάσεις του 
βράχου, αλλά οι απαιτήσεις και οι τεχνικές επίσης εξελίσσονται και ώσπου ι ιερά ι ωθεί μία 
τρέχουσα εργασία ήδη υπάρχουν νέες δυνατότητες. Ας πούμε, η οψιμότερη δυνατότης, 
η νεότερη όλων, είναι με λέιζερ τρισδιάστατης αποτυπώσεως, με αυτόματα συστήματα, 
που δίνουν πλέον 100.000 σημεία ανά δευτερόλεπτο.
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Ορισμένους δεν θα δίσταζα να προτείνω και το εξής: εάν διαπιστώσουμε ότι έστω 
αυτή η γενιά είναι ανίκανη να αποτυπώσει και να δώσει ένα, ας πούμε, απολύτως ακρι
βές σχέδιο, τότε ακόμη και έτσι συμφέρει να κάνουμε ένα εκμαγείο από τον βράχο, διότι 
συνολικά είναι 250 τ.μ. οι επιφάνειες βράχου που έχουν ισοπεδωθεί, να κάνουμε ένα 
εκμαγείο, να το φυλάξουμε, τεμαχισμένο σε μονάδες, σε ένα Μουσείο και να τελειώσει 
επιτέλους αυτή η ιστορία, διότι η Επιτροπή Ακροπόλεως έχει κουραστεί πάρα πολύ, 
κάθε φορά να συζητά αυτό το θέμα και να παρεμβάλλονται μεταξύ των διαφόρων φιλο
σοφικών προβληματισμών και το ζήτημα της ελλιπούς τεκμηριώσεως ή της δυνατότητος 
καλύτερης τεκμηριώσεως, το οποίο εξαρτάται από ανθρώπινους παράγοντες. Ας γίνει 
λοιπόν ένα εκμαγείο. Θα είχε τελειώσει μέσα σε δώδεκα μήνες, θα είχε αποθηκευτεί 
κάπου και όποιος θα ήθελε να μελετήσει τα λαξεύματα του βράχου, θα τα είχε εξίσου 
σαφή στο αντίγραφο. Σπεύδω να πω, ότι τα δάπεδα των αετωμάτων του Παρθενώνος, 
για παρόμοιους λόγους, έχουν αντιγράφει σε εκμαγείο και φυλάσσονται. Όποιος θέλει, 
μπορεί να κάνει εκεί παρατηρήσεις.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Εγώ έχω πάντα μια ανησυχία, το ξέρετε, ότι βλέπω τα νερά της 
βροχής να πέφτουν πάνω στον βράχο και από τις ρωγμές να εισχωρούν μέσα βαθιά και 
δεν ξέρουμε τι γίνεται και πως θα παρουσιαστεί κάποτε μια φθορά, που δεν την περιμέ
νουμε. Ούτε ξέρουμε αυτά τα νερά πώς πάνε.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Η ερώτηση αφορά σε ένα πρακτικό θέμα: τι γινόταν στην αρχαιότητα 
με τη βλάστηση και τι προτείνετε να γίνει, αν η διαμόρφωση αυτή εφαρμοστεί.

Μ. ΚΟΡΡΕΣ: Ας θυμηθούμε τις αυστηρές αρχές των αρχαίων για το τέμενος: στο 
τέμενος απαγορεύεται να γεννηθεί άνθρωπος. Απαγορεύεται να πεθάνει ή να ενταφια
στεί. Αν δηλαδή είναι ετοιμόγεννη η μητέρα, θα τη βγάλουν έξω, για να γεννήσει έξω. 
Επίσης αν πεθαίνει κανείς, θα τον βγάλουν να πεθάνει έξω. Δεν θα τον θάψουν ποτέ, δεν 
πρέπει να φυτρώσει φυτό, δέντρο ή να φονευθεί ζώο ή και να εισέλθει ζώο. Εάν ωστόσο 
κατά λάθος εισέλθει, απαγορεύεται να το εξαναγκάσουν να εξέλθει. Αυτή είναι η έννοια 
του τεμένους.

Βέβαια σήμερα στην Ακρόπολη όλα αυτά δεν ισχύουν, δεν ισχύει δηλαδή αυτή η 
μεταφυσική σχεδόν αρχαία σκέψη. Ο λόγος που δεν έπρεπε να επέμβει ο άνθρωπος 
ήταν διότι το τέμενος θεωρείτο επικράτεια του θεού, και γι’ αυτό τον λόγο η αρχαία 
σκέψη θεωρούσε ότι ο άνθρωπος, λόγω του βεβήλου του, είχε δικαιοδοσία να επιτρέπει 
ή να απαγορεύει, αυτά όμως που συμβαίνουν μέσα στο τέμενος ανήκαν στη δικαιοδοσία 
του θεού. Φυσικά εμποδίζουν να εισέλθουν ζώα και ήταν σκάνδαλο, όταν μία φορά 
εισήλθε ένα σκυλί στο Ερέχθειο. Ήταν σκάνδαλο. Αναφέρεται ως, ας πούμε, εξαιρετική 
περίπτωση.

Και όσο για τα δέντρα, υπήρχε μόνο μία ελιά. Εάν κάποια μέρα οι βρωμοκαρυδιές 
(πώς να το πω) ανταγωνίζονται την ελιά σε όγκο και πρασινάδα, τότε κάποιοι ρομαντι
κοί, ίσως θα μας πιέζουν να σεβαστούμε και αυτό το κομμάτι φύσης επάνω στο τέμενος.
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Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Νομίζω ότι τώρα σταματούμε, μπορούν να υπάρξουν πάρα πολ
λές ερωτήσεις. Μία ακόμη, να κάνουμε μία εξαίρεση. Γρήγορα όμως.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά 
μου στον κ. Κορρέ, πρόκειται για μια πρωτότυπη και φρέσκια ματιά σε ουσιαστικά προ
βλήματα διαμόρφωσης του χώρου της Ακρόπολης, κυρίως για την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος εδάφους και του συστήματος αναφοράς των μνημείων. Τρία ερωτήματα.

Το πρώτο είναι το εξής: κατά τις επιχώσεις θα χρησιμοποιήσουμε κατά το αρχαίο 
σύστημα επιχώσεων υλικά, όπως άργιλλο, άμμο, λατύπη και λιθάρια. Αυτά προφανώς 
θα τα κυλινδρώσουμε και λίγο, ώστε να είναι βατές οι επιφάνειες αυτές. Και για να μη 
σηκώνεται σκόνη, βεβαίως. Το αποτέλεσμα δε θα είναι να δημιουργήσουμε μεγάλες 
συλλεκτήριες επιφάνειες για όμβρια, μπανιέρες δηλαδή μεγάλες, και ουσιαστικά όταν το 
νερό βρίσκει τυχαίες διόδους, εκεί θα πρέπει οργανωμένα πλέον να αντιμετωπίσουμε το 
θέμα της απορροής. Θα ήθελα μία απάντηση επάνω στο ζήτημα αυτό.

Μ. ΚΟΡΡΕΣ: Μία στιγμή, επ’ αυτού να απαντήσω. Για να προλάβω ίσως την επό
μενη ερώτηση. Αναπτύσσοντας την πρόταση αναφέρθηκα σε ομαλές κλίσεις του εδά
φους από το μέσον προς την περιφέρεια και σε καταλήξεις σε υδρορροές. Τέτοιες 
υδρορροές υπάρχουν και σήμερα, μόνο που υπολειτουργούν εξαιτίας κοιλοτήτων. Ο 
στόχος είναι δηλαδή να έχουμε την ιδεώδη ελαφρώς επικλινή επιφάνεια.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Εντούτοις, θα πρέπει να επανασχεδιαστεί ένα σύστημα απορροής 
περιφερειακά, επειδή έχουμε τεράστιες συλλεκτήριες επιφάνειες.

Μ. ΚΟΡΡΕΣ: Όπως των αρχαίων.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να θέσω αφορά το ζήτημα της δια
μόρφωσης της περιοχής του Πανδροσείου. Σήμερα το Πανδρόσειο, με τις προσθήκες 
αυτές που θα κάνουμε, εμφανίζεται ως ένα δευτερεύον αρχιτεκτονικό επεισόδιο, δίπλα 
στο Ερέχθειο. Στην πραγματικότητα όμως έχει σχέση και με τις διαμορφώσεις. Εμείς θα 
πρέπει να ανακτήσουμε το σώμα του περιβόλου, τις διαστάσεις του και εν πάση περι- 
πτώσει την αρχιτεκτονική του υπόσταση. Σας ρωτάω βεβαίως τη στοά ή θα υπονοή
σουμε την ύπαρξη της στοάς; Και την έκταση της αυλής. Λοιπόν, ρωτώ και εσάς βέβαια, 
γιατί άπτεται των διαμορφώσεων.

Τώρα να κάνω το τρίτο ερώτημα, που αφορά σ’ αυτή την εμμονή, στο επαναλαμβα
νόμενο μήκος, στη διάσταση των 43 μέτρων. Αυτό που εμένα προσωπικά με εντυπωσιά
ζει, είναι το εξής: δεν είναι ότι επαναλαμβάνεται αυτή η διάσταση. Είναι το πώς σχετίζε
ται το μήκος του εσωτερικού χώρου του Παρθενώνα με αυτή τη διάσταση, δηλαδή μέσω 
ποιας διαδικασίας και ποιας χρονικής διαδοχής και εξέλιξης; Αυτό σας το λέω, γιατί ο 
Παρθενώνας εμφανίζεται στην ιστορία της αρχιτεκτονικής σαν (ας το πούμε) μια ριζο
σπαστική αντιμετώπιση του εσωτερικού του χώρου. Σας υπενθυμίζω ότι ο Ικτίνος δεν

437



θέλει να στριμώξει ίο άγαλμα της Παρθένου σε δύο παράλληλες κιονοστοιχίες. Επομέ
νως ανασχεδιάζει το εσωτερικό. Πώς λοιπόν αυτή η διάσταση, η οποία επαναλαμβάνεται 
στο εξωτερικό, τη βλέπουμε να εφαρμόζεται μέσα;

Μ. ΚΟΡΡΕΣ: Θα αρχίσω από το τελευταίο, επειδή είναι πιο ενδιαφέρον. Ο Ικτίνος 
πρωτοτύπησε κυρίως με τον σχεδίασμά του πλάτους. Κατά τον σχεδίασμά του μήκους 
ουδόλως πρωτοτύπησε, επειδή επανέλαβε απολύτως αυτό που ήταν στον Προπαρθε- 
νώνα. Αυτό το συνολικό μέγεθος των 43 μέτρων σχεδόν, φαίνεται ότι είναι ένα αξιοση
μείωτο μεγάλο μέγεθος, περίπου κοντά στους 150 πόδες και ίσως έχει σχέση με μια σύλ
ληψη μεγέθους, η οποία επρυτάνευσε σε μία στιγμή ανασχεδιασμού της Ακροπόλεως. 
Αυτό έχει γίνει κατά καιρούς, φαίνεται ότι ανάγεται μάλλον στα τέλη του 6ου αιώνος.

Γία το άλλο, για το Πανδρόσειο, κανονικά θα έπρεπε να απαντήσει η κα Μανιδάκη, 
αλλά μπορώ μόνο να πω ότι το σχέδιο των έργων, που επιμελήθηκε ο κ. Λαμπρινουδά- 
κης στη Νάξο, δίνει μία ιδέα, πώς μπορεί κανείς να υποδηλώσει μία κάτοψη. Βεβαίως, 
σπεύδω να πω, ότι σήμερα το κατασκεύασμα αυτό στα'Ιρια είναι κάπως πολύ καινούρ
γιο, αλλά μόλις λίγο παλιώσει, θα είναι πιο καλά αφομοιωμένο στο περιβάλλον του.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Διακόπτουμε, βγαίνουμε όλοι για φαγητό και σε μία ώρα είμαστε 
εδώ.

X. ΜΠΟΥΡΑΣ: Λοιπόν, όσοι έχουν ερωτήσεις, μπορούν να εξακολουθήσουν κάλ- 
λιστα το απόγευμα. Γίνεται τώρα μία διακοπή μιας ώρας ή περίπου μιάμισης ώρας και θα 
εξακολουθήσουμε στις 15:30. Ήθελα να πω το εξής: όσοι θέλουν να κάνουν κάποιες 
μακρΰτερες ανακοινώσεις, σχετικές με τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν εδώ, πρέπει να 
προεγγραφούν, δηλαδή να δώσουν τα ονόματα τους στην αρχή, προκειμένου να τους 
δοθεί ο λόγος συστηματικά.

Επίσης, το απόγευμα θα γίνει μία συζήτηση γενική, επί όλων των θεμάτων και όλοι 
πρέπει να είναι πολύ φειδωλοί στα λόγια, διότι προστίθενται και οι χημικοί, οι οποίοι δεν 
παρίστανται τώρα εδώ.

Λοιπόν, η συνεδρίαση θα εξακολουθήσει, όχι στις 15:00 αλλά στις 15:30 και παρα
καλώ όλοι να προπαρασκευαστείτε, αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις. Και επαναλαμβάνω, 
όποιος θέλει να κάνει μια μικρή ανακοίνωση, να δώσει οπωσδήποτε το όνομά του.
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3η ημέρα Συναντήσεων
Κυριακή 6 Οκτωβρίου

Απογευματινή συνεδρία
Συζήτηση, παρεμβάσεις των προσκεκλημένων, σύνοψη 

και συμπεράσματα ανά επιμέρους τομείς

Πρόεδροι: Αρ. Λ. Μενδώνη - Καθ. Β. Λαμπρινουδάκης - Dr. Η. Kienast





ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΑΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στην 
απογευματινή και καταληκτήρια συνεδρία αυτής της Συναντήσεως.

Πρώτα από όλα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολι
τισμού, την κα Λίνα Μενδώνη, η οποία δέχθηκε να συμπροεδρεύσει μαζί μου σήμερα το 
απόγευμα και να κλείσει αυτή τη Συνάντηση. Να μην ξεχνάμε ότι η ιδιότητά της μας 
κάνει συναδέλφους, είναι και αυτή αρχαιολόγος, και αποτελεί μια πολύ καλή συγκυρία, 
το ότι θα κλείσει εκείνη αυτό το συνέδριο.

Ήθελα να θυμίσω, αυτό που είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής στη συνεδρία που 
τελείωσε, ότι όσοι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν μία παρέμβαση η οποία θα είναι κάπως 
μεγαλύτερη, παρακαλούνται να το σημειώσουν σε έναν κατάλογο, ο οποίος βρίσκεται 
εδώ από κάτω, στο πόδιο, ούτως ώστε να γνωρίζει το Προεδρείο περίπου ποια είναι η 
δυνατότητα που έχουμε για τη συζήτηση.

Θα παρακαλούσαμε οι παρεμβάσεις να μη ξεπερνούν τα πέντε λεπτά, εκτός από μία ή 
δύο περιπτώσεις, οι οποίες, όπως θα ακούσετε, είναι ιδιαίτερες και ιδιόμορφες.

Ξεκινώντας, θα παρακαλούσα τον καθηγητή κ. Yukka Yokilehco, ο οποίος ήταν για 
πάρα πολλά χρόνια Συντονιστής του Σεμιναρίου της Συντήρησης και Αποκατάστασης 
Αρχιτεκτονικών μνημείων του ICCROM, να χαιρετίσει τη Συνάντηση και εφόσον έχει 
κάποια παρέμβαση, να την κάνει.

Y. YOKILEHTO: There is a saying in Finish that “this came so suddenly”. In any 
case, I would like to give, first of all, the best greetings from the Director General of IC
CROM Dr. Nicolas Stanley Price, who gave a lot of importance to this Meeting and 
therefore thought it was very important that someone should come here, to represent the 
organization. In fact, this is not the first time I have been in the Acropolis Meetings and I 
am very pleased to having had the opportunity to see the progress of the works and the 
progress of thinking, in a way. I understood from Prof. Bouras, at the beginning, that the 
policies have already been discussed in the past and so, there was no need to come back to 
these issues in this particular Meeting, but there was more attention given to the technical 
matters and to the understanding of the scientific progress and to what we have learned 
over these past several years.

However, I would like to give just a few personal thoughts. Perhaps, partly because I am 
currently collaborating with UNESCO on the evaluation of World Heritage Sites, espe
cially new nominations to the World’s Heritage List, and so we have to face the certain is
sues almost everyday in this process. I am thinking especially of the understanding of a site. 
Because a site, which has been built some two and a half thousand years ago, is certainly dif
ferent from what we are thinking today and also, in the sense, that we are looking at the 
sites, even if we are scientists and archeologists, through various filters that the cultures have
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given to us. We have the Greek writers, of course, but we also have the Roman civilization, 
we have the Middle Ages, we have the Italian Renaissance, we have the Romanticism and 
we have the new pragmatic scientific philosophies. So, when we are approaching a site like 
this, I think that sometimes it is useful to think about how was it actually conceived, per
ceived at the beginning, when it was first built, because we are talking about culture heritage 
and the culture heritage is not only science, it is not just measured, it is also something that 
you have to understand in other dimensions.

I was pleased to hear this morning, for example, here, that there was a description of the 
mythological aspect of the part of the site close to Erehtheion. I was also very pleased that 
there was some mention about the medieval developments of the site in, at least, some re
search, and I was pleased to see that there is an attention from the monuments to the envi
ronment (for example, Prof. Korres, who was explaining about the research, of what these 
monuments were part of).

In fact, looking at these issues, the question of authenticity and integrity of some of the 
issues, which are very much in the mind of UNESCO at the moment, comes forward. One 
of the issues in authenticity is that, of course, it can be looked at from different angles. You 
have the creative, innovative aspect of authenticity, so that, for example, the Greek achieve
ment here in Acropolis, is certainly of outstanding universal value (as this has been recog
nized by UNESCO), because of the innovative contribution, which these temples have giv
en, the artistic contribution. And that is one aspect. The other aspect is the historical aspect 
and I appreciate that there is a lot of attention now, to identify what is the historical aspect 
and what is the material evidence that we have to preserve. On the other hand this aspect of 
historical research also helps us to understand, up to what point we could make the anasty- 
losis, where are limits. I was interested in listening, for example, to the research on the cella 
walls at the Parthenon temple, where we have now a lower limit for the proposed recon
struction, which can be certainly a sort of safe ground for any further reconstruction.

One of the aspects which I have also appreciated here, is that when we are dealing with 
a part of a temple like some of the columns in the Parthenon, which have not been disman
tled yet, in the previous restorations, we are not doing that now either. So, I think it is im
portant, trying to keep something in situ, when it is possible. On the other hand, I think we 
should not forget that the history of this place did not stop in the 5th century or the 4th 
century, but it has continued. So, I think any traces of that sort of history, which has come 
after the Greek glorious period, I think they are also part of their history and they are also 
part of our history in a way, because it is through these eyes that we actually are now able to 
look at this particular site. So, I think when we have some medieval walls, when we still 
have some remains of those traces, I think it is very important to pay due attention to those.

I think we are talking about the scientific aspects very much, but I think that (also the 
fact is that) when I have looked at the various conferences here —this now is the 5th Con
ference- in a way they are like chapters to the book of the conservation approaches. I think 
that the conservation approaches tent to change with time. We accumulate our under
standing, we change our point of view and therefore, I think that, although the policies in
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some principle terms remain the same, they are still changing, because we are looking at the 
monument now, with a new experience. Erechtheion was in a way a test case for something. 
Now, when we are coming to the Parthenon and to Athena Nike, we are looking at them, 
on a new ground. Therefore, I think it is important to keep in mind, that we should also 
think in terms of restoration as a critical process and not just as scientific process. So, the 
science is an important aspect and I think it is here certainly, very important, because I 
think that one of the things I have always admired in the ancient Greek architecture is the 
fact of how precise they were in all calculations. When I heard that the column heights 
were only different by 1 mm, I wondered who had been able to measure that first of all. But 
I think it is really an admirable result. So, I think it is important.

On the other hand, this precision came from the culture, so there is also this cultural as
pect, which I think should be understood. And there is this question ot values, and I think 
we always have to measure our achievements, our methodologies, against this critical back
ground, against the cultural context. So, one must have one more comprehensive view, and 
I think that every time I think of restoration, I think of it as a learning process, I think it is 
something, which consolidates something that we have learned, gives us something new 
and keeps us alive. I think that perhaps these monuments, which sometimes are considered 
as dead monuments, I think that they are keeping us alive and therefore they become alive 
themselves. I think that Acropolis, of course, has a very major role in this, because is one of 
the highlights of human civilization and I think, therefore, it has also an explicit role not 
only in the science but also from a humanistic aspect. Thank you very much.

B. ΛΑΜΠΡ1ΝΟΥΑΑΚΗΣ: Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Yokilehto για την τόσο 
καίρια προσέγγιση των όσων ακούστηκαν αυτές τις ημέρες εδώ. Δεν θα ήταν δυνατόν να 
είναι διαφορετικά, και λόγω της τεράστιας εμπειρίας του και λόγω του ότι παρακολουθεί 
από την αρχή και τα συνέδρια και την εργασία η οποία γίνεται στην Ακρόπολη. Ιδιαίτερα 
ευχάριστο είναι ότι με αυτή την εμπειρία βλέπει ότι τα πράγματα κινούνται προς τη 
σωστή κατεύθυνση.

Ο καθηγητής κ. Fulvio Zezza έχει ζητήσει να μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα, το 
οποίο εκτελεί. Τον παρακαλώ να έρθει στο βήμα.

F. ZEZZA: I thank the Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments 
for the kind invitation to participate to the Meeting. I have appreciated the quality of the 
communications on issues related to the research in monuments conservation and to recent 
work in Parthenon and Propylaea. I’m indebted with the organizers for the informations 
and data supplied by means of a very heavy job.

About the treated aspects of the conservation, issue related to mine interests in the re
search, I was very impressed by contents and results presented by Prof. Th. Skoulikidis 
(conservation methods of Pentelic marble) and E. Papakonstantinou (best cleaning meth
ods and criteria of evaluation); undoubtedly, also the studies and the experiences presented 
by D. Damianos (weathering forms, kind of interventions and documentation of the
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works), P. Pouli (removal of incrustations and application of method), Chr. Vlassopoulou 
(archeological perspective on the conservation of the Parthenon) and F. Mallouchou- 
Tufano (information system of the documentation of the Acropolis restoration project) are 
resulted interesting and convincing. Through the results presented, I have understood that 
the surface conservation results are been a success; congratulations!

I take part in the discussion to point out that in the conservation field the objective to 
obtain positive results of a treatment blends to the one extending the success reached as
sessing the results and controlling the effectiveness in the time.

The specialized literature advises us that on account of replacement and post cleaning 
intervention can occur short term stone surface modification in urban environment that 
continues to be aggressive. Potentially significant changes include: i) modification of surface 
and sub-surface pore characteristics, which can affect moisture and salt penetration, distribu
tion and precipitation; ii) thermal properties, that may be altered and could influence the 
susceptibility to process of mechanical disruption; iii) modification stone surface chemistry, 
which can produce potentially damaging salts and increase weathering susceptibility.

The employment of the laser system, on the other hand, brings some question as: how 
does a cleaning laser system really work? Are there aggressive effects, wrinkled surface, 
chromatic variation, undesirable removal of “scialbo” layers?

Some answers concern, finally, to a treatment. What is the effect of salts in stone mate
rial on the effectiveness treatment? Should the salts present in the stone material be immo
bilized by a treatment? Which pores are reached by a treatment? Is the deepest impregna
tion to be considered the best solution? How does a water repellent treatment really work? 
Does it stop completely liquid water transport? Is there a decrease of its effectiveness in 
depth? However, the controls to evaluate the effectiveness are tested in laboratory on sam
ples of stone material of examined monument or on like-stone material lithotypes, possibil
ity with comparable degree of stone decay, or on quarry’s material possibly “ageing” artifi
cially. We know that the comparison between treated and untreated samples gives relative 
results, according the comparison it is not possible to have informations about the term of 
a treatment under control.

The specialized literature has pointed too up recent developments of the researches to 
display non destructive methods to evaluate and control the evolution in time of the effec
tiveness of the conservative treatments. In situ non-destructive controls are been developed 
in the last years to investigate aspects to correlate to the influence of conservative treatment 
on the stone material. Among these, I.C.A.W. Method (Integrated Computerized Analy
sis of Weathering) is able to make less doubtful the evaluation in situ of the effectiveness of 
treatments and to plan the maintenance interventions. This method has been developed 
within a European Project, which has included Prof. Skoulikidis among the partners. 
Through this method has been investigated the Pentelic marble of the temple of Eleusis, 
considering its intrinsic anisotropic features (textural, elastic, mechanical), to check the 
damage stage of corresponding marble elements. Through this method it is possible to test 
the influence of the exposure time on the weathering of marble; to analyze the decay pat
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terns of the weathered marble; to assesst of the effectiveness in time of the treatments and 
to control the effect produced by cleaning laser system.

The innovation deriving from the Integrated Computerized Analysis of Weathering 
demonstrates that within basic researches there are to disposal non-destructive analytic 
techniques, which have exceed the threshold related to the significance of knowledge of 
the weathering forms and salts in relation to conservative interventions.

The objective to overcome this threshold acquires a double significance: to guarantee 
interventions suggested by qualitative and quantitative characteristics of damaged surface; 
to plan the maintenance interventions and to have relevance in an operative plan which in
tegrates the analytical phase with the design.

The new techniques created to deepen the analysis of the susceptibility of Pentelic mar
ble to the weathering, to control the treated surfaces and to plan the maintenance interven
tions can help yours efforts to perpetuate a Heritage of inestimable value.

B. ΛΑΜΤΙΡΙΝΟΥΑΑΚΗΣ: Ευχαριστούμε και εμείς τον κ. Zezza. Υπάρχουν παρα
τηρήσεις στα όσα είπε; Παρακαλώ, κυρία Παπακωνσταντίνου.

Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή K.Zezza που 
ήρθε στο συνέδριό μας. Υπάρχει μακρά συνεργασία με τον κ. Zezza, πολύχρονη, σε 
ερευνητικά προγράμματα με τον καθηγητή κ. Σκουλικίδη, γνωρίζουμε τι κάνει, έχει ανα
πτύξει και καινούργιες μεθόδους μη καταστροφικές για τον έλεγχο της κατάστασης της 
επιφάνειας και ήδη είπαμε ότι μπορούμε να τα δούμε και αυτά και να συνεργαστούμε. 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή του και πάλι.

Η. KIENAST: Τότε, εάν δεν έχουμε άλλες παρεμβάσεις, παρακαλώ την καθηγήτρια 
κα Tabasso, η οποία επιθυμεί να δώσει μία μικρή περίληψη της πρωινής συνεδριάσεως, 
την αφιερωμένη στα προβλήματα συλπήρησης των επιφανειών των μνημείων, να λάβει 
τον λόγο.

Μ. LAURENZI-TABASSO: First of all, let me thank the organizing Committee for 
the Conservation of the Acropolis Monuments for inviting me and giving me this unique 
opportunity to take part in this Meeting, from which I learned a lot. I am here to report the 
discussion which was held this morning, but before I report it, I just want to stress a point, 
which is referring to what is going on the Acropolis, which is not at all scientific, not chem
ical at all, but I have an observation to do. It is from a woman’s point of view. It is a very 
nice thing to see in the activity on the Parthenon the collaboration of many nice young 
women. This is a very nice point. They are all very enthusiastic and they are all working 
very hard. So, apart from this, which is not a technical point, but is the reality, I have to re
port what happened this morning during the session on the conservation of the surfaces.

The first part of the meeting was dedicated to the illustration, by different reporters, of 
the treatments, that they are carried out on the different monuments in the Acropolis.

445



Apart from some differences in the state of the conservation of the different monuments 
and some specific problems, what can be observed is that there is an homogeneity in the ap
proach and also in the technical solutions that are being adopted.

What came out from the disussion is the need to bridge, in some way, the decay factors 
to conservation options. That is to say, what one has to do for conserving must relay on a 
good diagnosis and on the evaluation of the influence of the different decay factors, which 
are playing a role on a given piece of stone. This is being done of course. Perhaps some as
pect should be further investigated if possible. One proposal was to stress, a little bit, the 
role of thermal stresses on this type of marble, Pentelic marble (which seems to be very sen
sitive to the effect of thermal variation), so perhaps this should be better considered. Now, 
the investigation, which was suggested, is to go further on the point of surface protective 
treatments. Studies have been already done; some of the presenters stressed the need to go 
further and evaluate other alternatives or further evaluate the real behaviour of what has 
been studied until now.

The largest part of the discussion was dealing with laser cleaning. In the plenary session 
we already heard a paper on this new type of laser cleaning, which works together in the 
infra-red and ultra violet wave length, which is giving very good results, very interesting 
results. The reporter this morning explained in an hypothesis on the reason why infra-red 
laser produces sometimes some yellowness on the marble surface (the hypothesis seems to 
be convincing). In any case, their tests gave encouraging results, in the sense that this prob
lem is overcome by the use of this double type of laser. The discussion was mainly due to 
the concern expressed by some conservators about any possible negative drawback of laser 
cleaning, but by other participants to the discussion was stressed that, perhaps, no other 
type of cleaning was so much studied as the one with laser. So, no type of cleaning exists 
without some dangerousness, at least, but this type of cleaning was very much studied and 
the present knowledge allows to use this method with no risk.

Other suggestion for further studies are again related to the problem of laser, to the pos
sibility that under the black crust, which is present on many parts of the sculptures, could be 
some remains of polychromy, of ancient polychromy. From Mrs Papakonstantinou, we have 
heard what they have observed carefully on the sculptures before removing them. In any 
case, further investigation with non-destructive methodologies to see, if there is any possible 
hypothesis of some traces of polychromy, could be perhaps advisable, considering the pre
ciousness of this type of concern. That is all. These are the main points of the discussion.

What was just said by Prof. Zezza concerning the importance of monitoring the results 
of conservation treatments: I think that, whatever could be the treatments and the good
ness of the treatment that you are going to apply on marble, nothing lasts forever unfortu
nately. So, we know for certain, that sooner or later, some decay will start again, even in the 
best of the options. So, monitoring the situation soon after the treatment with some non
destructive methodologies, such as ultra-sonic measurements or colour measurements and 
so on is necessary. Repeating these no destructive measurements periodically, in order to 
check when and if any variation starts to take place, will allow you to plan maintenance
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program. Extraordinary intervention, restoration and conservation are, of course, extreme
ly important. But what is important as well is a program of regular maintenance, which is 
even more difficult to achieve, not because of technical reasons, but because is more diffi
cult to get money for a regular modest maintenance, than for huge interventions. At least, 
in my experience, of my country. So, to conclude, the conservation treatments with a mon
itoring program, which will bring to a maintenance program, I think that would be very 
helpful. Thank you for your attention.

H. K1ENAST: Ευχαριστούμε τηνκαθηγήτρια κα Tabasso για τα τόσα θετικά σχόλια. 
Προσωπικώς επιθυμώ να την ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για το σχόλιο και για την παρατή
ρησή της για τις ωραίες κοπέλες, οι οποίες δουλεύουν επάνω στον Παρθενώνα, επειδή, 
εάν το έκανα εγώ, θα ήταν μάλλον λίγο δύσκολο, αλλά πρέπει να ειπωθεί. Αλλά, εκτός 
αυτού, έχει θίξει βέβαια και άλλα σοβαρά προβλήματα και θέματα και προ πάντων το 
θέμα του καθαρισμού με λέιζερ και νομίζω πως είναι ένα θέμα, το οποίο μας ενδιαφέρει 
όλους και το οποίο σηκώνει κάποια συζήτηση. Αν είναι εδώ μέσα στο ακροατήριο 
κάποιος, ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο, ας κάνει ερωτήσεις ή συγκεκριμένες παρατη
ρήσεις. Ο κ. Καλλιγάς.

Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ: Θα κάνω μια παρέμβαση μετά, αλλά για τα λέιζερ ήθελα να πω το 
εξής και μόνον: δημιουργείται μετά τον καθαρισμό με λέιζερ μια νέα επιφάνεια. Αυτή η 
νέα επιφάνεια, ξέρουμε πώς να την κατοχυρώσουμε; Πώς να την εξασφαλίσουμε; Γιατί 
είναι και αυτή τώρα εκτεθειμένη στη φύση γενικά. Βεβαίως, το έκθεμα, η ζωφόρος, θα 
είναι μέσα στο Μουσείο, αλλά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ή να βασιζόμαστε μόνο στον 
ηλεκτρισμό, που θα μας εξασφαλίζει κλιματισμούς κ.λπ. ΙΙρέπει να έχει την προστασία 
της η επιδερμίδα. Αυτό.

Η. KIENAST: Ευχαριστώ τον κ. Καλλιγά και είναι όντως ένα πρόβλημα. Βέβαια, το 
συζητήσαμε και εδώ επάνω. Είδαμε πράγματι εκπληκτικά αποτελέσματα και φαίνεται ότι 
είναι και μία εύκολη λύση, αλλά δεν ξέρω αν είναι εφαρμόσιμη λύση για αρχιτεκτονικά 
μέλη, τα οποία θα πάνε τελικά στην ύπαιθρο. Όσο αυτά τα κομμάτια είναι μέσα στο 
Μουσείο μάλλον δεν θα πάθουν τίποτα, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τα αποτελέσματα, για 
τα κομμάτια τα οποία θα παραμείνουν έξω και δεν ξέρω, αν έχουν να μας πουν κάτι οι 
ειδικοί και οι ειδήμονες γι’ αυτό το θέμα.

Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ξέρουμε τι θα συμβεί, αν καθαρίσουμε αρχιτεκτο
νικά μέλη που είναι στην ύπαιθρο. Η καθαρισμένη επιφάνεια είναι πολύ ευαίσθητη και 
θα παρουσιάσει επικαθίσεις ρύπων πάρα πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχε 
πριν. Αυτό είναι βέβαιο και γι’ αυτό δεν καθαρίζουμε τα αρχιτεκτονικά μέλη, πριν ανα
πτύξουμε κάποιο προστατευτικό υλικό. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, μόλις καθαριστούν 
τα αρχιτεκτονικά μέλη, πρέπει αμέσως να έχουμε κάποια λύση για την προστασία της επι
φάνειας in situ, εννοείται κάποιο επικαλυπτικό υλικό.
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Αυτή είναι η πρόταση, που έχει κάνει ο κ. Σκουλικίδης εδώ και καιρό για το προστα
τευτικό υλικό, για το οποίο περιμένουμε σχόλια. Εδώ και έξι χρόνια έχει εφαρμοστεί σε 
έναν κίονα στα Προπύλαια και σε μία επιγραφή, ήταν όμως μία πιλοτική, μικρής κλίμα
κας, εφαρμογή, εκεί είναι ο κίονας, μπορεί να τον ελέγξει όποιος θέλει, να κάνει τις 
παρατηρήσεις του, εμείς έχουμε κάνει, πάει καλά, έχουμε ελέγξει και για ανάπτυξη βιο
λογικών, μικροοργανισμών κλπ, δεν έχει παρουσιάσει τέτοια πράγματα, στο εργαστήριο 
έχει πάει πολύ καλά αυτό το υλικό, αλλά έγινε αυτή η πιλοτική εφαρμογή, για να δούμε 
πώς ανταποκρίνεται και σε πραγματικές συνθήκες.

Η απάντηση είναι, ότι τα αρχιτεκτονικά μέλη δεν τα καθαρίζουμε, όχι με λέιζερ, με 
καμία μέθοδο. Με όποια μέθοδο και να καθαρίσουμε, η επιφάνεια είναι πολύ πιο ευαί
σθητη. Αντίστροφα τώρα, η καθαρισμένη επιφάνεια που θα προκάψει για τη δυτική 
ζωφόρο, θα πρέπει να βρεθεί στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον, να μην έχει πια ρύπους. 
Το περιβάλλον του Μουσείου της Ακρόπολης είναι καλό, όχι πολύ καλό με τον σημερινό 
κλιματισμό, αλλά προσδοκούμε ότι το νέο Μουσείο της Ακρόπολης θα έχει καλύτερο κλι
ματισμό. Ήταν πολύ δύσκολο και πολύ δαπανηρό για το υπάρχον Μουσείο, να κάνουμε 
κλιματισμό, με πολύ μεγάλες απαιτήσεις σε σωματίδια, ας πούμε. Αυτό θέλω να πω. Στο 
καινούργιο Μουσείο όμως θα υπάρχει κλιματισμός με πολύ καλύτερες προδιαγραφές.

Η. KIENAST: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, αμέσως προκύπτει και το ερώτημα, 
αν δεν είναι και λίγο ύποπτο το γεγονός να απορροφώνται κατά κάποιον τρόπο οι επι- 
καθίσεις μόλις καθαριστούν οι επιφάνειες, αλλά η κα Tabasso θέλει κάτι να μας πει.

Μ. LAURENZI-TABASSO: Yes, I understand your concern about the sensitiveness 
of cleaning surfaces to pollutant and to environmental agents. I think, when speaking about 
cleaning, it should be asked why to clean, it is not only a matter of aesthetics. Normally, the 
first need to clean is because what is on the surface could be dangerous, so we have to con
sider that the black crust, that we see on marble, in many situations are not at all stable 
layers, they are rich of gypsum. Gypsum is well known. It has a rather good solubility in 
water, has the possibility to exist in different hydration states. This means instability and it 
is a common experience, that sooner or later the black crust falls down and that together 
with the black crust also some part of the marble, which is beneath, goes away. So, before 
arriving to this catastrophic point, it is necessary to clean and to try to maintain. You are 
right, that it is good to have also in the hand a solution for protection, but, please, do not 
only consider the cleaning as an aesthetic treatment. At least this is my opinion.

H. KIENAST: Νομίζω πως ήταν μία πολύ κατατοπιστική απάντηση. Ευχαριστώ 
πάρα πολύ. Υπάρχουν άλλα σχόλια και ερωτήσεις στο θέμα αυτό, το συγκεκριμένο; Εάν 
όχι, τότε θα προχωρήσουμε στη λίστα μας και έχουμε γραμμένο τον κ. Καλλιγά με την 
παρέμβασή του. Θέλετε να ανεβείτε στο βήμα; Εντάξει.

448
Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ: Θα είναι σύντομη. Κατ’ αρχήν ήθελα να συγχαρώ την Οργανωτική



Επιτροπή και την ΕΣΜΑ και την ΥΣΜΑ, για όλο το έργο που έχουν κάνει και για την 
καλή οργάνωση του συνεδρίου, το οποίο βέβαια συνεχίζει μια παλιά πλέον παράδοση, 
εκείνη των προηγουμένων συνεδρίων, τα οποία έχουν βάλει βάσεις και εκείνα για το 
έργο που συντελείται σήμερα.

Ήθελα να αρχίσω με δύο μικρές παρατηρήσεις. Η μία έχει σχέση με τη χρήση του 
νέου υλικού. Υπάρχει μία βασική αρχή εδώ και πολλά χρόνια στην ΕΣΜΑ: «προσθήκη 
νέου υλικού, όσο δυνατόν μικρότερη». Δεν ξέρω, αν αυτή η σκέψη πρυτάνευσε στα 
Προπύλαια, όπου προτείνονται τεράστιοι νέοι δοκοί από νέο μάρμαρο, για να υποβα
στάξουν αρχαίες φατνωματικές πλάκες. Το βάζω ως ερώτημα.

Δεύτερον, ήθελα να ρωτήσω, δεν αναφέρθηκε από εκείνους που παρουσίασαν τους 
μακρούς τοίχους του σηκού του Παρθενώνα, πόσο νέο υλικό, τι αναλογία νέου υλικού 
υπάρχει στα κομμάτια που προτείνεται να συμπληρωθούν.

Ακόμη, για το σημερινό Μουσείο, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε καλά τη 
χρήση του, όταν εκκενωθεί μετά την οικοδόμηση του νέου Μουσείου, πριν προβούμε 
σε προτάσεις, όπως λ,χ. κατεδάφιση ενός τμήματός του. Είναι πολύτιμο το Μουσείο για 
να στεγάσει εποπτικό υλικό, αρχαίο υλικό, το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί, για σκε- 
φθείτε μόνον το υλικό του Παρθενώνα, που δεν θα χρησιμοποιηθεί στην αναστήλωση 
και θα πρέπει να προστατευθεί.

Τα υπόλοιπα θέματα είναι γενικής φύσεως. Με παράδειγμα τη μη ύπαρξη πλέον του 
ναού της Νίκης στον χώρο, διερωτάται κανείς, εάν ο συγχρονισμός τόσων πολλών επεμ
βάσεων πάνω στα μνημεία, θα είναι προς όφελος του αρχαιολογικού χώρου. Όλος ο 
χώρος είναι ένα μνημείο και έχουν προχωρήσει, φοβούμαι, πολύ περισσότερο οι κατεδα
φίσεις, παρά οι ανοικοδομήσεις. Βέβαια, το θέμα έχει σχέση με τον εν γένει προγραμματι
σμό και βέβαια εκεί μπαίνουν στην εξίσωση δύο άγνωστοι παράγοντες, ο χρόνος και το 
χρήμα. Γία πόσο χρόνο θα έχουμε χρήμα; Ακούγεται το συμβατικό 2004, διότι αυτό ορίζει 
η πολιτεία, αλλά αυτό είναι μία μεταβατική φάση. Πόσο θα διαρκέσει το κάθε πρόγραμμα; 
I Ιρέπει να το ξέρει κανείς αυτό. Ασφαλώς η ΕΣΜΑ το ξέρει, ίσως δεν μας το είπαν εδώ.

Η άλλη θέση είναι η εμφάνιση του χώρου. Αυτή έχει βελτιωθεί πολύ, η συγκέντρωση 
των διασπάρτων έχει βεβαίως βελτιώσει την εικόνα. Η ταξινόμηση των μελών των μνη
μείων έχει βελτιώσει την εικόνα, όμως η Ακρόπολη είναι ένας ζωντανός αρχαιολογικός 
χώρος. Έχει φυγές οπτικές, έχει αίσθηση, τα μνημεία ζουν μέσα στον χώρο τους, καταλα
βαίνω ότι πρέπει να περάσουν μία φάση οδυνηρή κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επεμ- 
βάσεως, αλλά αυτή όμως πρέπει να ρυθμιστεί, κατά τη γνώμη μου, καλύτερα με τον χρόνο.

Ένα άλλο σημείο γενικής πολιτικής είναι το θέμα της ατμόσφαιρας των Αθηνών. 
Βέβαια θα μου πείτε, τι θα κάνουμε εμείς, πρέπει να κάνουμε και πάλι, όπως κάθε φορά, 
έκκληση στην Πολιτεία να αντιμετωπίσει το θέμα ουσιαστικά, γιατί ό,τι κάνουμε εμείς, 
τον επόμενο χρόνο καταστρέφεται από τη μονίμως και σταθερά μολυσμένη και ρυπαρή 
ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ.

Η. KIENAST: Ευχαριστούμε τον κ. Καλλιγά. Νομίζω, αν το έχω καταλάβει καλά, 
έχει θίξει έξι διαφορετικά θέματα, με τα οποία έχει ανοίξει όλο το εύρος της απογευματι
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νής συζητήσεως και βέβαια θα μιλήσουν και οι ειδικοί στα θέματα αυτά, εγώ όμως θέλω 
να δώσω μία μικρή απάντηση αμέσως στο πρώτο θέμα, που αφορά στο καινούργιο 
υλκό.

Αυτό είναι ένα γενικό και πολύ σοβαρό πρόβλημα και νομίζω πως όλοι τους, και προ 
πάντων οι υπεύθυνοι των διαφόρων προγραμμάτων, το έχουν στο νου τους, και έχω και 
την εντύπωση, ότι δεν χρησιμοποιείται αυτό το νέο υλικό μόνο για εντυπώσεις, αλλά 
υπάρχει ένα βασικό και σοβαρό πρόβλημα. Μία πέτρα διάσπαρτη στην Ακρόπολη είναι 
μία πέτρα. Την ίδια στιγμή που την ταυτίζουμε είναι μνημείο, και κάτι πρέπει να γίνει 
μετά με αυτό το μνημείο, και βέβαια, η πιο εύκολη και η πιο σωστή λύση θα είναι να πάει 
πάλι στη θέση της. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, και ενμέρει γίνεται εφικτό με τη βοήθεια 
καινούργιου υλκού Και εάν κοιτάμε π.χ. μόνον το θέμα των Προπυλαίων και εάν 
έχουμε στο νου μας, πόσα φατνώματα παραμένουν κάτω λόγω ελλείφεως των δοκών, 
τότε νομίζω πως αυτή η λύση η οποία προτείνεται, είναι πράγματι τουλάχιστον μία λύση, 
η οποία επιτρέπεται ή επιβάλλεται από τα δεδομένα. Αλλά ας απαντήσουν και οι ειδικοί. 
Ναι, ο κ. Τανούλας.

Τ. ΤΑΝΟΥΛΑΣ: Το πρόβλημα που έθιξε ο κ. Καλλιγάς είναι πάρα πολύ σοβαρό. 
Δεν θεωρώ ακριβώς ότι πρόκειται για πρόβλημα, γιατί αν μιλήσουμε με τα ποσοστά του 
μαρμάρου, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα, δεν ξεπερνάμε, δηλαδή, σε καμία περίπτωση τα 
ποσοστά νέου μαρμάρου που περιείχε η αναστήλωση του Μπαλάνου. Ειδικά στην ανα
τολική πρόσταση, το νέο μάρμαρο που βάζουμε είναι της τάξης του 15%. Στη δυτική 
αίθουσα είναι 35%, είναι σημαντικά μεγαλύτερο, γιατί έχουμε έλλειψη δοκών. Δυστυ
χώς, όταν ταυτίσαμε τις δοκούς, επισημάναμε δηλαδή αυτές τις σημείες που μας βοήθη
σαν να καταλάβουμε από πού προέρχονται οι δοκοί, βρέθηκε ότι αυτές προέρχονται 
όλες από το μέρος, από το οποίο έχουμε λιγότερα φατνώματα.

Αυτό ήταν ένα δυστύχημα, αλλά τέλος πάντων εφαρμόζοντας τις αρχές, που εφαρ
μόζουμε παγίως στην τελευταία αυτή φάση των αναστηλώσεων στην Ακρόπολη, δεν 
παρατοποθετούμε τα ταυτισμένα αρχιτεκτονικά μέλη, δεν συνδέουμε μη συνανήκοντα 
θραύσματα, οπότε τις δοκούς που ανήκουν στην ανατολική στοά, τις ανατοποθετούμε 
στην ανατολική στοά. Και είχαμε το πρόβλημα, αν θα αναστηλώσουμε όλες τις φατνω- 
ματικές πλάκες. Πάρα πολλές φατνωματικές πλάκες της οροφής της δυτικής αίθουσας, 
ταυτισμένες σε ποσοστό πάνω από 70%-100%, είναι στο έδαφος και δεν χρησιμοποι
ούμε περίπου ούτε τα δύο τρίτα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, το ποσοστό του 35% νέου μαρ
μάρου στο σύνολο της αναστύλωσης, αν μοιράσουμε τα ποσοστά, δεν νομίζω ότι είναι 
υψηλό, επειδή η αναστήλωση στην ανατολική αίθουσα είναι ακόμα πιο εκτεταμένη, με 
ποσοστό παλαιού μαρμάρου γύρω στο 79%.

Βέβαια, αυτό που είπε ο κύριος Kienast είναι ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα, ταυτίζονται 
τα κομμάτια και τι να τα κάνει κανείς; Γίνονται μνημεία. Θέλουν μία συντήρηση. Ας πούμε, 
χθές, μιλώντας για εκείνη την τεράστια κεραμίδα των κογχών, σας είπα ότι τον περασμένο 
αιώνα, πριν από 120 χρόνια, ο Bonn είχε δει ένα κομμάτι κεραμίδας. Εγώ βρήκα δύο κομ
μάτια και δεν καταλάβαινα τι είναι, μέχρι που τα έβαλα το ένα κοντά στο άλλο.
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Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η επέμβαση στα Προπύλαια εκτός από την αξιο
ποίηση του υλικού, τη διάσωση μεγάλου μέρους του υλικού, κάνει και αυτό το πράγμα. 
Μιλάμε συνήθως και για την αναγνωσιμότητα του μνημείου, η οποία βεβαίως αυξάνεται 
πάρα πολύ, αλλά ούτε και αυτό θα ήταν ένα ελαφρυνπκό, ας πούμε, για μια τεράστια 
χρήση νέου μαρμάρου, αλλά ούτε και αυτό το κάνουμε. Δηλαδή το ποσοστό 65% σε 
παλαιό μάρμαρο ήταν αυτό που είχε και ο Μπαλάνος. Στη δυτική αίθουσα είχε δηλαδή 
το ίδιο ποσοστό που έχουμε και σήμερα. Όμως ο Μπαλάνος για να δώσει μία επίφαση, 
ας πούμε, μεγαλύτερης αυθεντικότητας στην αναστήλωσή του, έκανε όλο αυτό το κακό 
που έκανε. Έκοψε, έραψε, αφαίρεσε δηλαδή πολλές φορές και το 30% και το 50% από 
τα αρχαία μέλη, απλώς για να τα συναρμόσει μεταξύ τους και να τα συρράψει. Όχι μόνον 
τις φατνωματικές πλάκες αλλά και άλλα αρχιτεκτονικά μέλη. Δηλαδή αυτά που βρί
σκουμε τώρα στην αποξήλωση, στην τελευταία φάση, είναι πράγματα που δεν μας περ
νούσε από το μυαλό ότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει.

Λοιπόν, εμείς την αναστήλωσή πραγματοποιούμε με ένα άλλο ήθος, χρησιμοποιώ
ντας ποσοστό αρχαίου μαρμάρου μεγαλύτερο και με τρόπο πιο ορθολογικό από ό, τι ο 
Μπαλάνος. Παρόλα αυτά, όταν ο Μπαλάνος έκανε την αναστήλωσή του και παρ’ όλο 
που η φιλοσοφία της επέμβασής του ήταν διαφορετική, όπως και η αντιμετώπιση των 
αρχαίων ήταν πιο συντηρητική, δηλαδή πιο πουριστική, δεν δέχτηκε καμία κριτική. 
Μέχρι να αρχίσουμε εμείς τις αναστηλώσεις στην Ακρόπολη κανείς δεν είχε σκεφτεί ποτέ 
να κάνει κριτική στον Μπαλάνο, ούτε ως προς το ποσοστό του αρχαίου μαρμάρου, ούτε 
ως προς την ποιότητα της αναστύλωσης.

Η. KIENAST: Ο κ. Κορρές.

Μ. ΚΟΡΡΕΣ: Λυπούμαι, που ενώ συμφωνώ επί της σκοπιμότητος των αναστηλώ- 
σεων, διαφοροποιούμαι εις τον τρόπον που δηλώνω το επιχείρημα. Νομίζω ότι προ
σπαθούμε με διαφορετικούς τρόπους να πείσουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τα 
ποσοστά ή να χρησιμοποιούμε τη λέξη: ποσοστό. Και συμφωνώ με τον συνάδελφο, ότι 
είναι μεγαλύτερη η ποσότητα αρχαίου υλικού, αλλά όχι το ποσοστό αρχαίου υλικού. Ότι 
υπάρχει περισσότερο αρχαίο υλικό τώρα στην αναστύλωση, δεν σημαίνει ότι είναι το 
ποσοστό του αρχαίου υλικού μεγαλύτερο. Ποτέ στο παρελθόν δεν χρησιμοποιήθηκε 
τόσο μεγάλη ποσότητα νέου υλικού δίπλα στο αρχαίο στην Ακρόπολη. Εάν λοιπόν 
θέλουμε να είμαστε συνεπείς, πρέπει να το παραδεχτούμε και να μην συγχέουμε με τη 
διατύπωση αυτά τα πράγματα. Διότι αν καθίσουμε προσεκτικά και γράψουμε τους αριθ
μούς, οι αριθμοί θα μιλήσουν μόνοι τους, πέρα από τις εντυπώσεις που λένε οι λέξεις 
και, ας πούμε, οι φράσεις. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, απλώς είναι προφανές ότι η 
ποσότητα και οπωσδήποτε και το ποσοστό νέου υλικού είναι μεγαλύτερο από ποτέ.

Επίσης, στην πρωινή παρουσίαση ο κ. Πασχαλίδης είπε, ότι μία δοκός ζυγίζει 
ένδεκα τόνους και τα φατνώματα επάνω της τρεις τόνους. Αυτό σημαίνει ότι, εάν κανείς 
έχει τα φατνώματα και δεν έχει τη δοκό, η σχέση είναι ακριβώς τρία προς δέκα, σε έννοια 
βέβαια μάζας, βάρους. Σε έννοια όμως επιφανειών δεν είναι τρία προς δέκα, είναι ευνοϊ
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κότερη υπέρ των φατνωμάτων και σε έννοια οπτικού ενδιαφέροντος βεβαίως τα φατνώ
ματα, επειδή έχουν μία πλουσιότερη καλλιτεχνική επεξεργασία και άρθρωση, εμφανίζο
νται να έχουν μία μεγαλύτερη οπτική, ας το πούμε, βαρύτητα έναντι της δοκού.

Αυτά όλα τα λαμβάνουμε υπ’ όψιν και εγώ νομίζω, όπως τα διετύπωσε ο κ. Kienast 
προηγουμένως, ήταν δι’ ολίγων επαρκή. Ωστόσο, θα αντιμετωπίσουμε το όμοιον και 
στην περίπτωση των τοίχων του Παρθενώνος. Εκεί, η αναγκαία ποσότητα του νέου 
μαρμάρου για την αποκατάσταση της εσωτερικής παρειάς του τοίχου, ως μάζα, αντιστοι
χεί περίπου στο 25% κατά μέσον όρο. Αλλά ως επιφάνεια είναι άλλο τόσο, δηλαδή η νέα 
επιφάνεια θα αποτελεί μεγαλύτερο ποσοστό, σχεδόν το σύνολο τη εσωτερικής όψεως 
του τοίχου.

Πρέπει επομένως να συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος το θεωρητικό ζήτημα της 
ποσότητας της μάζας ή της επιφάνειας, να δούμε πόσο αξίζει το κάθε τι, σε ποιο βαθμό 
απορροφάται και αφομοιώνεται μέσα στο μνημείο και, εν τελεί, εις τι ακριβώς έγκειται η 
αξία και το περιεχόμενο και το μήνυμα αυτών των μνημείων. Σιγά - σιγά, μέσα από την 
εμπειρία, έχω βεβαιωθεί, ότι καθ’ εαυτή η αυθεντικότης μαρμάρου σε αγελαία (ας το 
πούμε) τοποθέτηση, δηλαδή σε τυποποιημένα μέρη κλπ., δεν έχει τόσο μεγάλη βαρύ
τητα, όσο έχει η αρτιότητα της μορφής. Επειδή, όπως έχω ξαναπεί, σε αυτά τα συγκεκρι
μένα μνημεία, παρά τη μεγάλη σπουδαιότητα του ιστορικού μέρους, το καλλιτεχνικό 
μέρος είναι έτι βαρύτερο και σπουδαιότερο.

Η. KIENAST: Hm Ιωαννίδου.

Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ: Θα ήθελα μόνο να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κ. Τανούλας, 
κατά τη γνώμη μου τα ποσοστά αυτά του νέου μαρμάρου δεν έχουν και πολλή μεγάλη 
σημασία, γιατί αναφέρονται μόνο στην περιοχή, στην οποία τοποθετούνται αυτή τη 
στιγμή, ενώ στο σύνολο του μνημείου τα ποσοστά αυτά είναι ελάχιστα.

Θα ήθελα να θυμίσω κάποιους αριθμούς, τους οποίους ανέφερα χθες, αλλά θέλω να 
τους ξαναπώ. Ο Μπαλάνος είχε χρησιμοποιήσει σαρανταέξι φατνωματικές πλάκες στην 
αναστήλωση, τις οποίες είχε διαμορφώσει με θραύσματα από διαφορετικές πλάκες, τα 
οποία είχε μεταχειριστεί με βάναυσο τρόπο, επιπεδώνοντας τις επιφάνειες θραύσης τους, 
ώστε να μπορέσει να τα συναρμόσει μεταξύ τους. Αυτά τα σαρανταέξι φατνώματα, τα 
οποία αποσυναρμολογήθηκαν και συνδυάστηκαν με τα άλλα διάσπαρτα μέλη του Βρά
χου, δημιούργησαν διακόσιες τριάντα τέσσερις φατνωματικές πλάκες, από τις οποίες 
διαλέξαμε εβδομήντα δύο, λιγότερο δηλαδή από το ένα τρίτο, τις οποίες και ανατοποθε
τούμε στις οροφές.

Επίσης, ήθελα να πω ότι οι συμπληρώσεις που έγιναν τελικά, δεν είναι πάρα πολύ 
μεγάλες, αν και ίσως στα φωτορρεαλιστικά σχέδια φαίνονται μεγάλες ποσότητες νέου 
μαρμάρου και αυτό οφείλεται κυρίως στη γωνία, από την οποία παρουσιάζονται τα σχέ
δια. Έγιναν οι συμπληρώσεις που ήσαν αναγκαίες για την ευστάθεια των μελών, των 
πλακών και των δοκών που αποκαθίστανται και για τη δομική και αισθητική αυτοτέλεια 
των περιοχών που αναστηλώνονται. Αυτά.
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H.KIENAST: Ευχαριστώ την κα Ιωαννίδου. Ο κ. Zivkov.

V. ZIVKOV: Well, yesterday, we had this discussion, but today we heard that a very 
big percentage of new marble is used. But there is a gap in this story. There is a deposit of 
old marble, but it is obvious that this marble has not been extracted from the South Circuit 
Wall, in order to keep some kind of an alleged authenticity of that Wall. I am certain of 
one thing. If the South Circuit Wall of the Acropolis is dismantled, maybe 20 to 30 m3 
marble fragments from Propylaea, Erechteion and the Parthenon will be extracted, which 
will contribute greatly to the originality and authenticity of all these three monuments. 
That is the first thing.

The second thing, is that we should treat all these three monuments, actually five mon
uments in Acropolis, not as archeological sites but as living and standing structures. These 
monuments are the temple of Athena Nike, the Propylaea, the Erechtheion, the Parthenon 
and the temple of Rome and Augustus. These should be treated, in order to survive and to 
wait until our time goes by. Because every possible member, everything that we have, 
should be supplemented with a new marble and put back in its own place. It is the only 
way, we should protect and safeguard these monuments for the future. It is not time for 
making any small scale designs of fake archeological site, because the last authentic phase, 
that Acropolis had, was the time of Morosini’s explosion and immediately after that. After 
the liberation of Greece from the Turks, all later remains had been removed from the 
Acropolis, and excavations were carried out. Today is a second stage of the Acropolis, not 
the original.

So, we have to make a decision. Either to let these people, who are doing an excellent 
job, to finish their work completely. Not to interrupt so much with some percentages, 
theoretical speaking and such things, or we should do another thing. If you want to make a 
romantic archeological site, you should maybe de-restore Acropolis and make the romantic 
picture, that tourists want to see.

H. KIEN AST: Ευχαριστούμε τον κύριο συνάδελφο, έχει βέβαια δίκιο αλλά από την 
άλλη μεριά δεν παύει να πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και πρέπει να ακού
σουμε και τις διαφορετικές γνώμες.. Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Λάββας.

Γ. ΛΑΒΒΑΣ: Ας μου επιτραπεί να επανέλθω πάλι στο θέμα της αυθεντικότητας ή της 
πληρότητας της μορφής, που ακούστηκε προηγουμένως. Έχω την αίσθηση, και γενικά 
έχει γίνει αποδεκτό, ότι αυτά τα λείψανα που έχουμε τώρα στην Ακρόπολη είναι φορείς 
μνήμης και η μνήμη είναι εκείνη που μετράει, εκείνη που τραβάει, που έλκει, που είναι 
μαγνήτης. Αν τα λείψανα αυτά τα ολοκληρώσουμε ως μορφή, νομίζω ότι έχουμε φαλκι- 
δευσει αυτή την αυθεντικότητα της μνήμης και νομίζω ότι πραγματικά εδώ υπάρχει ένα 
μεγάλο πρόβλημα, για όλα τα μνημεία βέβαια, αλλά και για την Ακρόπολη ακόμη περισ
σότερο. Επομένως, ανάμεσα στην πληρότητα της μορφής και στην αυθεντικότητα του 
φορέα της μνήμης που έρχεται από το παρελθόν και από την ιστορικότητα, σίγουρα,
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χωρίς δεύτερη, ας πούμε, σκέψη, η αυθεντικότητα με την έννοια αυτή του φορέα της 
μνήμης είναι το σημαντικότερο.

Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ: Ο κ. Ζιρώ

Δ. ΖΙΡΩ: Εκτιμώ βαθύτατα τον κ.Λάββα και αυτά που λέει, αλλά τώρα στο μυαλό 
μου γενήθηκε η εξής σκέψη: ο φορέας της μνήμης. Γία σκεφθείτε τους Έλληνες, τους 
Αθηναίους, την ημέρα που ο Μοροζίνι είχε βάλει στόχο τον Παρθενώνα και την Ακρό
πολη. Τη μία ημέρα είχαν τον Παρθενώνα όπως τον είχαν, να έχει μετατραπεί σε τζαμί 
αλλά, κατ’ ουσία, με τη δομή του αρχαίου ναού και της παλαιοχριστιανικής εκκλησίας, 
και την άλλη ημέρα να μην έχουν τίποτα. Και ας πούμε ότι αυτοί οι Αθηναίοι ήταν ελεύ
θεροι πολίτες, δεν ήταν υπό ένα καθεστώς ανελεύθερο και είχαν και τα χρήματα να 
κάνουν αναστήλωση. Ποιος θα ήταν ο φορέας της μνήμης; Ο Παρθενών μετά την ανα- 
τίναξη του Μοροζίνι, ή ο προγενέστερος, μία ημέρα πριν ανατιναχθεί;

Ειδικά σε μια πόλη η οποία κατοικείται συνεχώς, όπως είναι η Αθήνα, όπου η Ακρό
πολη άλλαζε συνεχώς και καταγραφόταν η αλλαγή αυτή, νομίζω ότι έρχεται μία εποχή, 
όπως αυτή που ζούμε τώρα, που προσπαθούμε να ανακτήσουμε τις μορφές που χάθη
καν, οι οποίες χάθηκαν, γιατί υπήρχε μία κακή μοίρα σ’ αυτή τη χώρα. Έφτασε λοιπόν η 
εποχή να ξαναγυρίσουμε σε προγενέστερες μορφές, οι οποίες από τύχη έφτασαν στο 
σημείο που είναι σήμερα. Αυτό ήθελα να πω.

Η. KIENAST: Ο καθηγητής κ. Μπίρης έχει τον λόγο.

Μ. ΜΠΙΡΗΣ: Επειδή βρισκόμαστε σε μία σχετικά ακμαία φάση των αποκαταστά
σεων στην Ακρόπολη, και επειδή έχω παρακολουθήσει και τα προηγούμενα συνέδρια, 
νομίζω ότι αυτό το θέμα, το οποίο συνεχώς επανέρχεται και το οποίο δικαίως προβλη
ματίζει το κοινό, θα έπρεπε επιτέλους να αρχίζει να διευκρινίζεται μέσω κάποιου σκεπτι
κού από τη μεριά των υπευθύνων της αποκαταστάσεως. Είναι, νομίζω, ώριμο το σκε
πτικό και είχα πει παλιότερα, ότι η Ακρόπολη δημιουργεί ήδη μία σχολή. Δημιουργεί 
δηλαδή ένα υπόβαθρο πιθανόν για μνημεία ομόλογα, αυτό δεν έχει σημασία, δημιουργεί 
όμως ένα υπόβαθρο και πρέπει αυτό κάποια ημέρα να καταγραφεί. Έτσι, αυτές οι αντι- 
κρουόμενες, θα λέγαμε, γνώμες δεν θα φαντάζουν τόσον έωλες -δεν το λέω επί κακώ 
αυτό, έωλες, εννοώ ότι δεν έχουν στηρίγματα- και πάντα μια διακήρυξη, ένα γραπτό κεί
μενο, δημιουργεί τα αναγκαία στηρίγματα.

Έτσι, θα έλεγα με την παλιά αυτή ρήση του Χότζα, και ο κ. Κορρές έχει δίκιο και ο κ. 
Ζιρώ έχει δίκιο και ο κ. Καλλιγάς έχει δίκιο. Αυτό όμως νομίζω ότι πρέπει κάποτε να 
απαλειφθεί, μέσω, αν όχι μιας διακήρυξης, έστω κάποιων προδιαγραφών. Να υπάρ
ξουν δηλαδή κάποιες προδιαγραφές στο θέμα των αρχών. Ευχαριστώ.

Η. KIENAST: Καταλήξαμε πάλι στα φιλοσοφικά ζητήματα, τα οποία στο τέλος
πάλι έτσι και αλλιώς θα αναπτυχθούν, ενώ έχουμε ακόμα άλλα πέντε θέματα, τα οποία
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έχει θίξει ο κ. Καλλιγάς και το δεύτερο αφορούσε τους επιμήκεις τοίχους του Παρθε
νώνα.

Β. ΑΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ: Συγγνώμη για τη συνέχεια της φιλοσοφικής συζητή- 
σεως, αλλά θα ήθελα να σχολιάσω και εγώ, με συντομία, αυτά που λέχθηκαν. Η ανθρώ
πινη μνήμη είναι ένα φαινόμενο και μία διαδικασία δυναμική, όπως είναι και η ανθρώ
πινη ιστορία. Επομένως, δεν έχει κανείς δικαίωμα ποτέ να παγιώσει μία συγκεκριμένη 
μνήμη. Αυτό το οποίο κάνει η Επιτροπή Ακροπόλεως και κάνουν γενικά όλοι αυτοί, οι 
οποίοι αναστηλώνουν μνημεία, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω ως μια αναδρομική 
καταγραφή της μνήμης.

Η. KIENAST: Κω προχωράμε στο θέμα των τοίχων του Παρθενώνα, που βέβαια 
είναι παρόμοιο με όσα είπαμε σχετικά με το καινούργιο υλικό. Το θέμα των τοίχων 
αυτών έχει ήδη συζητηθείχθές και προχθές και είχαμε καταλήξει, ότι έχουμε μεν την 
πρόταση, ξέρουμε πού βαδίζουμε, ξέρουμε το υλικό, το οποίο θεωρητικά μπορούμε να 
αναστηλώσουμε, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση να αρχίσει η επέμβαση, λόγω 
διαφόρων άλλων προβλημάτων, στατικών, αλλά, προπάντων, λόγω του προβλήματος 
της εσωτερικής όψεως των τοίχων, το οποίο δεν έχει ακόμη επιλυθεί. Δεν ξέρω, αν 
πράγματι είναι σωστό να το συζητήσουμε τώρα εκτεταμένα ή να προχωρήσουμε αμέσως 
στο τρίτο θέμα που έθεσε ο κ.Καλλιγάς κω που αφορά την τύχη του σημερινού Μου
σείου Ακροπόλεως, μετά την κατασκευή του νέου Μουσείου. Το Μουσείο δεν πρέπει 
να φύγει, επειδή είναι βέβαια ένας πολύτιμος χώρος, και, νομίζω, ότι σε αυτό συμφω
νούμε όλοι. Ο κ. Κορρές θέλει κάτι να πει.

Μ. ΚΟΡΡΕΣ: Στις τρεις φάσεις του το Μουσείο, όπως το βλέπουμε σήμερα, έχει 
μήκος 87 μέτρων περίπου και πλάτος περίπου 20 κατά μέσον όρο. Το τμήμα, που προ
τείνω να κατεδαφιστεί, είναι ένα τρίγωνο στο πίσω μέρος του, που είναι 20 επί περίπου 
15 μέτρα. Πρόκειται για την επέκταση που έκανε σε εκείνο το μέρος η Αρχαιολογική 
Υπηρεσία με σχέδια του 11. Καραντινού. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα μείωνε το Μου
σείο κατά το ένα έβδομο ή κατά περίπου τα δύο ένατα της σημερινής του εκτάσεως, 
συμπεριλαμβανομένων και των αποθηκών. Δηλαδή η πρόταση δεν είναι να το κατεδαφί
σουμε, αλλά να αποκόψουμε το ανατολικότερο μέρος του, (το οποίο είναι αυτό που 
περισσότερο προβάλλεται στις ανατολικές απόψεις της Ακροπόλεως) εις όφελος πρωτί- 
στως της αποκαταστάσεως ενός αρχαίου τοίχου, ο οποίος κατεδαφίστηκε έτσι, (εν 
ψυχρώ θα έλεγα), το 1948. Πρόκειται για έναν αρχαίο τοίχο της κλασικής εποχής, του 
οποίου ευτυχώς οι λίθοι υπάρχουν ακόμη (ευτυχώς που κάποιοι άνθρωποι διατηρούν 
αυτή τη μνήμη).

ΓΙ. ΚΑΛΛΙΓΑΣ: Γι’ αυτό το συγκεκριμένο, το τελευταίο που είπε ο κ. Κορρές, ήθελα 
να του θυμίσω, δεν είμαι βέβαιος ότι είναι του 1948 η καθαίρεση. Μήπως είναι παλαιό- 
τερη; Οι λίθοι φέρουν εγχάρακτη λατινική αρίθμηση.
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Μ. ΚΟΡΡΕΣ: Αραβική.

Η. KIENAST: Καλά. Είναι λεπτομέρειες τώρα και νομίζω, πώς είμαστε σύμφωνοι 
ότι το Μουσείο στην ουσία θα παραμείνει και θα μας βοηθήσει στις ανάγκες, τις οποίες 
έχουμε για αποθήκες εκεί επάνω.

Και προχωράμε τώρα στο τέταρτο ή μάλλον στο τέταρτο και πέμπτο θέμα. Μία 
σκέψη, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ, δεν το κρύβω, ήταν όταν ο κ. Καλλιγάς μίλησε για 
τον αρχαιολογικό χώρο γενικά, ο οποίος δεν είναι βέβαια μόνον τα απομονωμένα μνη
μεία, αλλά ένα σύνολο, το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή δεν είναι πια ορατό. Είναι κατα
νοητό πια μόνο στους ειδικούς, οι οποίοι γνωρίζουν ότι ο ναός τηςΑθηνάς Νίκης έχει 
αποσυναρμολογηθεί, επειδή συντηρείται και αναστηλώνεται πάλι, αλλά βέβαια η εικόνα 
του αρχαιολογικού χώρου ως συνόλου αυτή τη στιγμή είναι αρκετά επιβαρυμένη και 
αυτό είναι μία σκέψη, η οποία θέλει πράγματι μία μικρή συζήτηση. Βέβαια, η κατεδάφιση 
έχει γίνει έτσι και αλλιώς, και νομίζω πως όλοι ζέρουμε ότι σε δύο χρόνια θα βλέπουμε 
πάλι τον ναό της Αθηνάς Νίκης, έτσι δεν είναι;

Δ. ZIP Ci: Στις 1.1.2003 ξεκινάμε να βάλουμε την πρώτη πέτρα στη θέση της.

Η. KIENAST: Ναι, αλλά νομίζω ότι ανεξαρτήτως από αυτό το συγκεκριμένο μνη
μείο, η σκέψη, την οποία έχει θίξει ο κ. Καλλιγάς, θέλει πράγματι μία συζήτηση, επειδή 
τα έργα προχωρούν και θα έχουμε και άλλες εργασίες εν συνεχεία, και όσο προχωρούν 
οι εργασίες αυτές, τόσο επιβαρύνεται το σύνολο του βράχου με τα μνημεία του. Μήπως 
έχει κανείς κάτι να πει; Η κα Ιωαννίδου.

Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ: Ναι, πράγματι, αυτή τη στιγμή ο αρχαιολογικός χώρος της 
Ακρόπολης παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση που είχε ποτέ. Αυτό ήταν κάτι, το 
οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ, όταν πήγαμε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
και ζητήσαμε έγκριση να ξεκινήσουμε όλες τις εργασίες και στα τρία μνημεία. Αλλά το 
βασικό κριτήριο, το οποίο και έκανε το Αρχαιολογικό Συμβούλιο να αποφασίσει να 
δώσει την έγκριση, ήταν τα σοβαρά δομικά προβλήματα που παρουσίαζαν και τα τρία 
μνημεία, και τα οποία απαιτούσαν άμεση επέμβαση. Αυτό ήταν το πρώτο.

Και επίσης το δεύτερο ήταν η δυνατότητα, που είχαμε πια να αποκτήσουμε αρκετό 
καινούργιο προσωπικό, η ένταξη στο Γ' ΚΠΣ, και η γνώση ότι αυτές τις δυνατότητες 
ίσως δεν θα τις είχαμε ξανά στο μέλλον. Επομένως, θεωρώ ότι έπρεπε να τις εκμεταλλευ
τούμε. Ήδη από τις αρχές του 2003 αρχίζουν οι ανατοποθετήσεις των μελών και στα 
τρία μνημεία, ίσως και νωρίτερα, υπάρχουν πάρα πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα και 
ελπίζουμε ότι μέσα σε δύο χρόνια θα αρχίσουν τα ικριώματα να απομακρύνονται σιγά — 
σιγά από τα μνημεία.

Η. KIENAST: Λς το ελπίσουμε και εμείς. Πάντως, είναι αυτό που είπε και ο κ. Καλ-
λιγάς, το χρήμα και ο χρόνος, ο οποίος μας βολεύει αυτή τη στιγμή και έτσι πρέπει να
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γίνουν τα έργα, θέλουμε δεν θέλουμε. Και η φθορά βέβαια, το οποίο τονίστηκε από την 
κα Ιωαννίδου, ότι πράγματι δεν επιτρεπόταν άλλη καθυστέρηση των εργασιών αυτών.

Και παραμένει το ερώτημα, εάν το έχω καταγράψει καλά, για την ατμόσφαιρα των 
Αθηνών. Βέβαια, αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα, το οποίο υφίσταται, και για το οποίο 
δεν ξέρουμε, αν υπάρχουν σχόλια.

Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Να πω, κύριε I Ιρόεδρε, δυο γενικά λόγια. Υπάρ
χει κάποιος μύθος γύρω από την ιστορία του νέφους. Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη επι
βάρυνση της ατμόσφαιρας υπήρχε τη δεκαετία του 1970 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 
1980. Τότε είχαμε πραγματικά πολύ σοβαρά προβλήματα, διότι υπήρχε το διοξείδιο του 
θείου και ο μόλυβδος, που ήταν ρύποι φονιάδες και για τον άνθρωπο αλλά και για τα 
μνημεία. Και η αιθάλη επίσης, η μαυρίλα, ο καπνός ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Από τη δεκαετία του ’90 έγινε μια μεγάλης κλίμακας επέμβαση (πα καύσιμα, δεν χρη
σιμοποιούμε μαζούτ αλλά ντήζελ, και μάλιστα αποθειωμένο, στις βιομηχανίες, στις 
κεντρικές θερμάνσεις κλπ. Παράλληλα ανανεώνεται ο στόλος των αυτοκινήτων. Μετά 
τις επεμβάσεις αυτές, αυτή τη στιγμή σε όλους τους ρύπους που υπάρχουν στο λεκανο
πέδιο είμαστε κάτω από τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλους τους ρύπους. Το 
όζον ακόμα δεν μπορεί να ελεγχθεί πάρα πολύ και η κύρια πηγή του όζου, του οξειδίου, 
είναι τα αυτοκίνητα. Οι άλλοι ρύποι, που προέρχονται από τη βιομηχανία και τις κεντρι
κές θερμάνσεις, είναι ελεγχόμενοι. Μπορεί και να οφείλεται στο γεγονός, ότι κλείνουν οι 
βιομηχανίες ή ότι δεν υπάρχουν βιομηχανίες στην Αττική.

Από εδώ και εμπρός, δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα από την I Ιολιτεία, 
παρά μόνον πολύ μεγάλης κλίμακας έργα, όπως το μετρό ή το φυσικό αέριο, τα οποία, 
όπως είναι γνωστό, έχουν δρομολογηθεί. Τέτοιες επεμβάσεις, πολύ μεγάλες, μπορούν 
να γίνουν που θα βελτιώσουν την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Να μηδενιστεί η 
ρύπανση σε μια τέτοια πόλη είναι αδύνατον, το καταλαβαίνετε, πρέπει να σταματήσει 
κάθε δραστηριότητα, αλλά βεβαίως μπορεί να αποθαρρύνεται η κυκλοφορία ιδιωτικών 
αυτοκινήτων, αυτό πια, νομίζω, ότι έχει συνειδητοποιηθεί από όλους. Ευχαριστώ.

Η. KIENAST: Ευχαριστούμε και εμείς για την εξήγηση αυτή. Και έχει τώρα τον 
λόγο ο καθηγητής κ. Haselberger.

Τ. HASELBERGER: Thank you. I have one straightforward question in this context. 
The rest will follow later. We have seen so many wonderful graphs, collections of datas etc. 
Can we see one graph, one diagram of the changes of the enviroment, of the air pollution 
or the situation of what is really going on? We assume, and obviously we have every reason 
to assume, that the air turned better, but we would not be satisfied with the moto “Well, I 
think all the monuments are in a better condition now”. We want to see it, we want to have 
the data, can we have one data sheet, that shows the situation and the changes?

H. KIENAST: Αυτά τα data γράφονται καθημερινά στον τύπο. Βεβαίως καταγρά-
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φονται αυτά τα πράγματα και αυτή η βελτίωση είναι αισθητή, την καταλαβαίνουμε και 
εμείς που ζούμε σε αυτή την πόλη, υπάρχουν βέβαια ακόμα κάποιες γειτονιές, όπου οι 
συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες, αλλά, εν γένει, όπως είπατε, υπάρχει μεγάλη βελτίωση. 
Η κα Πιερρή.

Κα ΠΙΕΡΡΗ: Με συγχωρείτε, θα ήθελα να συμπληρώσω, διότι οι κύριοι δεν διαβά
ζουν Ελληνικές εφημερίδες και δεν μπορούν να ξέρουν, το πώς έχει εξελιχθεί το νέφος. 
Αυτό μπορούμε να το πούμε εμείς, που μένουμε στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω τι 
δείχνουν οι μετρήσεις ή που μετράνε, ίσως μετράνε έξω από την Αθήνα, στα βόρεια προ
άστια ή κάπου αλλού. Το νέφος το ζούμε καθημερινά, και επειδή παρίσταται η κα Μεν- 
δώνη, που ξέρουμε την ευαισθησία της, θα θέλαμε να προτείνουμε, ως πολίτες της Αθή
νας, τη μία και μοναδική λύση που υπάρχει για την Αθήνα, για τα μνημεία της Αθήνας, 
για τους κατοίκους της. Παρακαλούμε, κυρία Μενδώνη, να τη μεταφέρετε στην Κυβέρ
νηση: να απαγορευτεί η χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας. Καμία Κυβέρ
νηση δεν αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος. Παρακαλούμε πάρα πολύ, να εισηγηθείτε να 
απαγορευτεί η χρήση των Ι.Χ. στο κέντρο της Αθήνας.

Λ. ΜΕΝΔΩ,ΝΗ: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί δεν το κάνει αυτό κάθε πολίτης, 
που σέβεται αυτή την πόλη; Εάν πραγματοποιηθεί η απαγόρευση, όλοι θα έχετε πρό
βλημα να κατεβαίνετε με τα μαζικά μέσα μεταφοράς στις δουλειές σας. Με συγχωρείτε. 
Μερικά πράγματα δεν είναι θέμα των Κυβερνήσεων μόνο, είναι θέμα των πολττών και 
της κοινωνίας των πολιτών. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε η κα Παπακωνσταντίνου, 
ότι είναι μύθος, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, το ζήτημα της ρύπανσης της ατμόσφαιρας 
της Αθήνας.

Και εγώ μέσα στο κέντρο της Αθήνας μένω, όπως και πολλοί από εσάς, αλλά εάν απα
γορευτεί -και δεν είναι θέμα πολιτικού κόστους της οποιοσδήποτε Κυβέρνησης- η 
κυκλοφορία των οχημάτων μέσα στην πόλη, οι περισσότεροι από αυτούς που βρισκόμα
στε μέσα σε αυτή την αίθουσα θα αντιδράσουμε. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το παρά
δειγμα του εορτασμού της «Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο», όταν οι περισσότεροι από εμάς 
προτιμήσαμε να πάμε με καθυστέρηση στη δουλειά μας, μετά τις 09:00 η ώρα το πρωί, 
ακριβώς για να μην ταλαιπωρηθούμε με τα λεωφορεία ή με το μετρά ή με το οποιοδήποτε 
άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω, ότι όταν η Κυβέρνηση, 
αυτή η Κυβέρνηση, ζήτησε να μην κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα με έναν και μόνον επι
βάτη, τον οδηγό, η ίδια η κοινωνία των πολυτών και οι πολίτες της Αθήνας αντέδρασαν.

Η. KIENAST: Νομίζω ότι με αυτά ξέρουμε πού βρισκόμαστε και ότι ήταν πολύ 
σαφής η απάντηση και νομίζω επίσης, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στον κατά
λογο των άλλων παρεμβάσεων.

Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ: Λοιπόν, ο επόμενος συνάδελφος που έχει ζητήσει τον 
λόγο, είναι ο κ. Παπαδημητρίου.
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Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Θα αναφερθώ αε τεχνικά προβλήματα, θα αλλάξω 
δηλαδή θέμα και συγκεκριμένα σε τρεις εισηγήσεις, που έγιναν χθές, για κάποιες νέες 
προσεγγίσεις σε τεχνικά προβλήματα.

Πρώτη εισήγηση, στην οποία θα αναφερθώ, είναι εκείνη της κας Μιλπάδου, και 
συγκεκριμένα στα ενέματα που χρησιμοποιήθηκαν στους κίονες του οπισθονάου. 
Θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια είναι αξιέπαινη, αξιόλογη, πολύ χρήσιμη, γιατί πραγμα
τικά υπάρχουν φορές, αντιμετωπίζοντας τα αρχαία μνημεία και τα προβλήματά τους, 
που βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πρέπει να αποφασίσουμε να τα διαλύσουμε. 
Αυτό το κάνουμε, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, όχι γιατί θέλουμε να το 
κάνουμε, αλλά γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν λοιπόν, μας δίνεται αυτή η δυνατό
τητα να στερεώσουμε, να επέμβουμε δηλαδή χωρίς να διαλύσουμε το μνημείο, αυτό 
είναι μεγάλη επιτυχία. Γιατί έτσι σώζονται πολλά πράγματα, τα οποία αλλοιώς θα κατα
στρέφονταν. Λοιπόν, θεωρώ πολύ θετική αυτή τη δράση αλλά θα ήθελα να ζητήσω να 
γίνουν κάποιες βελτιώσεις, αν βέβαια αυτό είναι δυνατό.

Ως γνωστόν, η μεγάλη επιτυχία και αντοχή των αρχαίων μνημείων έγκειται στο ότι αυτά 
έχουν μία ελευθερία κινήσεως. Είναι τέτοιο το σύστημα, που κάθε μέλος σε μια καταπόνηση 
και ειδικά σε σεισμό -που αυτή είναι η επικίνδυνη καταπόνηση— μπορεί να κινηθεί και έτσι να 
απορροφηθεί μεγάλη σεισμική ενέργεια. Λοιπόν, η ως άνω εφαρμογή προσπάθησε να επιλύ
σει αυτό το πρόβλημα, να μην ακυρώσει δηλαδή την (ας πούμε) ελευθερία του κάθε μέλους.

Πιστεύω όμως, ότι θα μπορούσε να προσπαθήσει να το πετύχει ακόμη καλύτερα 
βάζοντας σε εκείνο το τμήμα που είναι γύρω από την έδραση των σπονδύλων ένα υλικό, 
το οποίο να έχει μικρότερες συγκολλητικές ικανότητες από αυτές που έχει το υλικό που 
χρησιμοποιήθηκε. Στην παρουσίαση που έγινε δηλαδή φάνηκε, ότι χρησιμοποιήθηκε 
ένα ένεμα, το οποίο είναι πολύ ασθενέστερο από το υπόλοιπο, αλλά δεν παύει να είναι 
ένα ένεμα, δεν παύει να έχει κάποιες συγκολλητικές ικανότητες. Θα μπορούσαμε ίσως να 
αναζητήσουμε ένα υλικό, το οποίο να εμποδίζει το κυρίως ένεμα να εισέλθει στην 
περιοχή της έδρασης, να λειτουργήσει δηλαδή σαν φράγμα αλλά να μην έχει καμία τέτοια 
συγκολλητική ικανότητα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προτείνω κάτι, αλλά φαντάζομαι 
ότι αξίζει ο κόπος να γίνει μία έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση.

Τώρα θα αναφερθώ στην εισήγηση της κας Μεντζίνη και στην προσπάθεια που 
έκανε να μελετήσει τον οπλισμό μίας δοκού, μέσω της κατασκευής ενός προπλάσματος 
με αναλογία ένα προς δύο. Λοιπόν θα ξεκινήσω τον σχολιασμό μου με μια πρόβλεψη. 
I Ιιστεύω ότι, εάν στη θέση του προπλάσματος βάζαμε την πραγματική δοκό οπλισμένη 
και συνδεδεμένη με τον τρόπο που το κάναμε με το πρόπλασμα, και εφαρμόζαμε τη φόρ
τιση που εφαρμόσαμε στο πρόπλασμα, δηλαδή μία δύναμη στο κέντρο, είμαι βέβαιος ότι 
η ρωγμή που εντοπίστηκε στο πρόπλασμα θα εντοπιζόταν αλλού, όχι στη συνδεδεμένη 
επιφάνεια δηλαδή, αλλά σε ένα άλλο σημείο και θα ήταν πιθανόν μία νέα ρωγμή. Γ ιατί το 
παλαιό μάρμαρο είναι απρόβλεπτο. Είναι σημεία, τα οποία νομίζουμε ότι είναι ανθεκτικά 
και τελικά αποδεικνύονται ότι δεν είναι. Υπάρχουν εσωτερικοί κομμοί, που δεν φαίνο
νται. Οπότε, θέλω να πω, ότι χρειάζεται μια επιφύλαξη με αυτά τα προπλάσματα, γιατί 
έχουμε ένα απρόβλεπτο υλικό, όσον αφορά το αρχαίο μάρμαρο. Φυσικά είναι χρήσιμα
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αυτά τα πειράματα, όπως, για παράδειγμα, έχω τη μεγάλη περιέργεια, όταν προχωρήσει 
αυτό το πείραμα και γίνει «η νεκροψία» του προπλάσματος, να δούμε, αν συνέβη αυτό 
που όλοι επιδιώκουμε. Τι έσπασε πρώτα δηλαδή; Το μάρμαρο ή το τιτάνιο; Γιατί μας 
έδειξε ότι στο σημείο που είχαμε αποκόλληση, αυτή κάποια στιγμή προχώρησε σε 
κάποια χιλιοστά. Άρα κάτι έγινε μέσα. Αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον.

Θέλω να σημειώσω επίσης, ότι συνήθως οι επικίνδυνες φορτίσεις, κατά την άποψή 
μου τουλάχιστον, δεν είναι αυτές οι απλές φορτίσεις, οι σημειακές, οι κεντρικές. Πιστεύω 
ότι είναι κυρίως αυτές, που προέρχονται από τον σεισμό, και αν κανείς κοιτάξει, τις 
αρχαίες κατασκευές, θα δει ως επί το πλείστον τα επιστύλια, που είναι τα πιο ευαίσθητα 
σημεία μιας αρχαίας κατασκευής, να έχουν ρωγμές στα πλάγια και όχι στο κέντρο, όπως 
λ.χ. στα επιστύλια του Ολυμπιείου, όπου οι περισσότερες ρωγμές εντοπίζονται τελικά στα 
πλάγια. Και αυτό είναι λογικό, γιατί κυρίως επικίνδυνες είναι οι αντιδράσεις των κιόνων 
και των σπονδύλων σε ένα σεισμό, δηλαδή οι μικρομετακινήσεις, το «παίξιμό» τους σε 
ένα σεισμό. Αυτός ο παλμός, η δόνηση, αναμεταδίδεται στις δοκούς, στα επιστύλια και 
εκεί περισσότερο παρουσιάζονται φορτίσεις και δράσεις διατμητικές και όχι καμπτικές, 
που εφαρμόζονται στο κέντρο. Επίσης, παρουσιάζονται στροφές. Αυτά θα ήθελα να 
ληφθούν υπόψη σε αυτά τα πειράματα και πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμα.

Τελειώνοντας, θα αναφερθώ στην τρίτη παρέμβαση, στην εισήγηση του κ. Πασχαλίδη, 
σχετικά με την προένταση του επιστυλίου. Εδώ πάλι, θέλω να τονίσω τις επιφυλάξεις μου 
όσον αφορά στο υλικό. Οι προεντάσεις στη σύγχρονη κατασκευή γίνονται με απόλυτα 
ελεγχόμενα υλικά. Το οπλισμένο σκυρόδεμα είναι ένα απόλυτα ομοιογενές υλικό, απόλυτα 
ελεγχόμενο, γνωρίζουμε κάθε συμπεριφορά του. Αναφέρω χαρακτηριστικά τον ερπυσμό, 
που είναι πολύ βασικός παράγοντας, που λαμβάνεται υπόψη στις προεντάσεις. Οπότε, θα 
έλεγα ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και προσεκτικοί χειριζόμενοι το αρχαίο 
μάρμαρο και θα έλεγα να μην το «ενοχλούμε» πολύ. Μια προένταση μπορεί πιθανόν να 
αυξήσει την αντοχή του αρχαίου μαρμάρου, αλλά νομίζω ότι θα το διακινδυνεύσουμε.

Όπως επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε, αν κατάλαβα καλά, ο κ. 
Μπούρας σχετικά, ότι αυτή η δοκός λειτουργεί ως τόξο και ότι ίσως θα έπρεπε να τη 
δούμε και διαφορετικά. Εδώ θα αναφερθώ και πάλι στο παράδειγμα του Ολυμπιείου, 
όπου τα επιστύλια, τα οποία έχουν αναστηλωθεί προσωρινά από τον Ziller -είναι κάπου 
εκατό χρόνια αναρτημένα, αλλά ήταν μια επέμβαση προσωρινού χαρακτήρα- ήταν ρηγ- 
ματωμένα επί αιώνες. Αν κοιτάξει κανείς τις παλαιές γκραβούρες, θα δει ότι ήταν ρηγμα
τωμένα, αλλά είχαν αλλάξει λειτουργία. Λειτουργούσαν πλέον ως αρθρωτά τόξα, δηλαδή 
τόξα που είχαν στο κέντρο μία άρθρωση και έτσι διατηρήθηκαν in situ. Αυτό που θέλω 
να πω, είναι το εξής, ότι αυτά τα αρχαία κτίρια έχουν ιδιομορφίες, έχουν ειδικές συμπε
ριφορές, έχουν μεγάλες αντοχές και πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Ευχαριστώ.

Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΑΑΚΗΣ: Να αρχίσουμε με την απάντηση της κας Μιλτιάδου 
στο πρώτο ερώτημα του κ. Παπαδημητρίου.
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απασχόλησε πάρα πολύ το τι θα κάνουμε σε αυτή την περιοχή. Κατ’ αρχήν, για να μη 
δημιουργηθεί κάποια ανησυχία ως προς τις αντοχές αυτού του ενέματος. Το ιστόγραμμα 
που είδαμε χθές στη διαφάνεια, ήταν η αντοχή συνάφειας στους έξι μήνες. Παραλλήλως 
όμως με την αντοχή συνάφειας είχαν κατασκευασθεί και πρισματικά δοκίμια, τα οποία 
δοκιμάσθηκαν σε κάμψη και στη συνέχεια σε θλίψη. Τα δοκίμια αυτά, ενώ στους τρείς 
μήνες είχαν αντοχή σε κάμψη 1.2 μεγαπασκάλ, στους έξι μήνες αυτή μειώθηκε στα 0.44, 
στους δε εννέα και δώδεκα μήνες μηδενίσθηκε, καθώς παρουσίαζαν αυξημένη συστολή 
ξηράνσεως και είχαν ρηγματωθεί. Η ίδια εικόνα παρουσιάσθηκε και με την αντοχή σε 
θλίψη, η οποία ενώ στους τρείς μήνες ήταν 2.8 μεγαπασκάλ στους δώδεκα έφτασε μόλις 
τα 1.4. Η σύνθεση του ασθενούς ενέματος, δηλαδή, αναπτύσσει μία αρχική αντοχή, 
λόγω της υπάρξεως τσιμέντου σε ποσοστό 20%. Επειδή όμως περιέχει αφενός πάρα 
πολύ λεπτόκοκκο ποζολανικό υλικό αλλά χωρίς επαρκή ποσότητα υδράσβεστου, για να 
δεσμευτεί όλο μέσω της ποζολανικής αντίδρασης και, αφετέρου, πάρα πολύ νερό, 
παρουσιάζει πολύ μεγάλη συστολή ξηράνσεως με την πάροδο του χρόνου. Έτσι ρηγμα- 
τώνεται και διαλύεται. Αυτό παρατηρήθηκε εντονότερα στα πρίσματα, δηλαδή όταν 
έχουμε δοκίμια μόνον ενέματος, με σχετικά μεγάλες διαστάσεις.

Όταν όμως το ένεμα βρίσκεται σε μια λεπτή ρωγμή, και αυτό προσομοιώνεται 
βεβαίως πολύ καλύτερα στα δοκίμια της συνάφειας, όπου υπάρχουν δύο τμήματα μαρ
μάρου και ένα λεπτός αρμός ενέματος, η συστολή αναπτύσσεται πιο αργά, διότι το ένεμα 
καταλαμβάνει μικρό όγκο και δεν έχουμε τόση μεγάλη επαφή με την ατμόσφαιρα.Το 
νερό λοιπόν εξατμίζεται σιγά σιγά, ιδιαίτερα σε συνθήκες εργαστηρίου που είναι πιο 
ελεγχόμενες από εκείνες του εργοταξίου. Έτσι μετρήθηκε μία αντοχή σε αποκόλληση 
στους έξι μήνες ίση με 0.48 μεγαπασκάλ, αυτή που είδαμε χθές στις διαφάνειες. Η 
μέτρηση της αντοχής συνάφειας στο έτος δεν είχε προγραμματισθεί για το ασθενές ένεμα, 
όπως έγινε για το ισχυρό, για λόγους κυρίως οικονομίας δυνάμεων και χρόνου. Εδώ θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι επρόκειτο για μια εφαρμοσμένη έρευνα, δηλαδή δεν 
κάναμε μια έρευνα στα πλαίσια μιας διδακτορικής διατριβής, να εξαντλήσουμε όλες τις 
παραμέτρους σε βάθος χρόνου. Έτσι η μέτρηση της αντοχής σε αποκόλληση στους έξι 
μήνες αξιολογήθηκε σε συνδυασμό και με τις μετρήσεις των αντοχών στα πρίσματα, που, 
όπως προαναφέρθηκε, μειώνονται σημαντικά με τον χρόνο, αλλά και τις μετρήσεις του 
πορώδους, το οποίο για το ασθενές ένεμα φθάνει, άν προσέξατε, στο 70%. I Ιρόκειται 
για ιδιαίτερα υψηλό πορώδες. Από το σύνολο των αποτελεσμάτων εκτιμήθηκε λοιπόν 
ότι, με την παραμικρότερη τριβή που θα συμβεί με έναν πρώτο σεισμό, το ασθενές ένεμα 
θα έχει γίνει σχεδόν σκόνη και θα έχει χάσει την έστω και μικρή συγκολλητική του ικα
νότητα. Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου, ότι στο σεισμό του 1999, πράγμα το οποίο μπο
ρούν να επιβεβαιώσουν και οι συνάδελφοι που παρακολουθούν τακτικά τους κίονες, 
δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα στην περιοχή αυτή του οπισθόναου, από ό,τι τουλάχι
στον γνωρίζω. Πράγμα που σημαίνει, ότι οι κίονες συνέχισαν να λειτουργούν με ένα 
παρόμοιο τρόπο όπως και παλαιότερα.

Το δεύτερο πρόβλημα που τέθηκε είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί, δηλαδή ως 
προς την εξεύρεση κάποιου άλλου υλικού χωρίς συγκολλητικές ικανότητες. Μας απα-
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σχόλησε πράγματι πολύ, αλλά δεν βρήκαμε κάποια καλύτερη ιδέα. Βεβαίως, άν έχετε 
εσείς μία καλύτερη συγκεκριμένη πρόταση σε αυτή την κατεύθυνση, μακάρι, αν μπο
ρείτε, να την προσφέρετε για τη βελτίωση του τρόπου επέμβασης σε άλλες παρόμοιες 
περιπτώσεις. Η μεγάλη δυσκολία είναι, όχι στην περιοχή αυτή, εφόσον πρέπει να συνεχί- 
σουμε τα ενέματα προς τα πάνω και να πάμε στον επόμενο σπόνδυλο, δεν μπορούμε να 
γεμίσουμε τον μεταξύ των εδρών χώρο με κάτι που θα εξαφανιστεί εντελώς, τουλάχιστον 
για τη χρονική περίοδο που γίνεται αυτή η εργασία στον εκάστοτε υπερκείμενο σπόν
δυλο. Το διάστημα αυτό ήταν κάποιων ημερών ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες. Αν 
αφήσει κανείς τον αέρα, δεν γίνεται να προχωρήσει τα ενέματα προς τα πάνω. Αν βάλει 
νερό, υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να παραμερισθεί από το βαρύτερο ισχυρό ένεμα που θα 
χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του υπερκείμενου σπονδύλου, αν δεν έχει εν τω 
μεταξύ εξατμισθεί. Αν βάλει κάτι οργανικό, αυτό δεν είναι αποδεκτό καθώς δεν χρησιμο
ποιούνται αυτά τα υλικά στα μνημεία της Ακροπόλεως. Επομένως, νομίζουμε, ότι η χρη
σιμοποίηση του ασθενούς αυτού ενέματος ήταν η καλύτερη δυνατή λύση, ώστε να ανα
πτυχθούν μεν αρχικά κάποιες αντοχές και να καταστεί εφικτή η πλήρωση των ρηγμάτων 
των υπερκείμενων σπονδύλων, οι αντοχές όμως αυτές να εξασθενίζουν με την πάροδο 
του χρόνου σημαντικά και το υλικό τελικά να κονιορτοποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ.

Β. ΛΛΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ: θα παρακαλέσω την κα Μεντζίνη να απαντήσει στην 
παρέμβαση του κ. Παπαδημητρίου.

Μ. ΜΕΝΤΖΙΝΗ: Επειδή ουσιαστικά η ερώτηση αποτελείτο από τρία σκέλη, θα 
απαντήσω αναλυτικά και στα τρία.

Το πρώτο αφορούσε το σχόλιο, ότι δεν μπορούμε από το πείραμα να καταλάβουμε 
πού ακριβώς θα γίνει στην πραγματικότητα θραύση. Εδώ, θέλω να πω ότι είμαστε πάρα 
πολύ προσεκτικοί, όπως είδατε, στον σχεδίασμά του μοντέλου του προσομοιώματος, 
δηλαδή ακόμη και κομμοί που υπήρχαν προσομοιώθηκαν με κατάλληλες απολαξεύσεις 
στην επιφάνεια του νέου μαρμάρου, ώστε να δημιουργηθούν σημεία συνέχειας και αδυ
ναμίας. Δεύτερον, με τις αρχές σχεδιασμού, οι οποίες έχουν τεθεί και από τον Κ. Ζάμπα, 
υπάρχει τέτοιος τρόπος όπλισης, ώστε ασχέτως μεθόδου να αποφεύγονται οι εξολκεύ- 
σεις και αποσχίσεις. Έπειτα, το μοντέλο δεν οπλίστηκε τυχαία. Οπλίστηκε βάσει κάποιας 
συγκεκριμένης θεωρίας. Τώρα, αν το θεωρητικό μέρος δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί μέσα 
στον χρόνο του τετάρτου της ανακοίνωσης ούτε από εμένα ούτε από τον κ. Πασχαλίδη, 
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο.

Εμείς, λοιπόν, καθοδηγούμε το μοντέλο μας, ακριβώς όπως καθοδηγούμε και στην 
πραγματικότητα το αρχαίο κομμάτι, όταν το οπλίζουμε για να σπάσει εκεί που θέλουμε. 
Αυτή είναι η επιστήμη μας. Θέλω λοιπόν να πω, για να μη φανούμε ότι, τέλος πάντων, 
προχωράμε πιο μπροστά και από τα αποτελέσματα που θα έχουμε στο πείραμα, ότι θα 
ακολουθήσει φυσικά μια αποδόμηση, η οποία θα μας βοηθήσει μετά σε κάποια ανασύν
θεση των πραγμάτων και τότε θα μπορέσουμε να τα πούμε ίσως και πιο αναλυτικά.

Επίσης, απαντώντας στο δεύτερο ερώτημά σας, θέλω να πω ότι η «ρωγμή», που
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παρουσιάστηκε και μετά εξελίχθηκε κλπ, δεν ήταν ρωγμή, η οποία δημιουργήθηκε σε 
κάποιο σημείο του μαρμάρου. Δημιουργήθηκε στο σημείο συγκόλλησης. Δηλαδή, έχεις 
δύο θραύσματα, τα οποία ενώνεις και εκεί ακριβώς, στο σημείο συγκόλλησης, σύμφωνα 
με τους αρχικούς σχεδιασμούς, δημιουργείται η ρωγμή. Είναι μέσα στις αρχές μας να μη 
δημιουργηθεί πουθενά αλλού ρωγμή και αυτό πιστεύω το πετύχαμε.

Όσον αφορά τη δύναμη, η οποία προσομοιώθηκε, αυτή δεν ήταν -εκτός και αν δεν 
έγινε κατανοητό εκ μέρους μου- συγκεντρωμένη, ήταν μία προσομοίωση σε κατανεμη
μένο φορτίο, η οποία επιτεύχθηκε μέσω ενός εκφορικού συστήματος. Δυστυχώς, δεν 
μπορούσαμε να είχαμε ακόμα περισσότερα σημεία επαφής, ώστε να μπορέσουμε να προ
σομοιώσουμε πολύ περισσότερα σημεία του κατανεμημένου φορτίου, λόγω της ίδιας 
της κατασκευής, η οποία μας υπαγόρευε ένα ύψος του εκφορικού αυτού συστήματος, 
από την άνω επιφάνεια του επιστυλίου μέχρι το κάτω μέρος της μηχανής, η οποία εισή- 
γαγε το φορτίο, γύρω στα 70 εκατοστά. Αρα, μόνο με κάποιο περιορισμένο αριθμό 
σημείων μπορούσαμε να πετύχουμε τη μετατροπή του συγκεντρωμένου φορτίου της 
μηχανής σε κατανεμημένο φορτίο επάνω στην άνω έδρα του επιστυλίου.

Όσον αφορά στον σεισμό ή κάτι τέτοιο που ειπώθηκε, αν κατάλαβα καλά, σε θεωρη
τικό τουλάχιστον επίπεδο, ελέγξαμε την κάμψη εκτός επιπέδου, η οποία μπορεί να προ- 
έλθει από κάποιο σεισμό. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι στους υπολογισμούς μας για 
την κάμψη εντός επιπέδου την οποία κάναμε, έχουμε υπολογίσει και ένα συντελεστή 
ασφαλείας για την κατακόρυφη συνιστώσα του σεισμού. Επανέρχομαι στο θέμα της 
κάμψης εκτός επιπέδου, σε θεωρητικό πάντα επίπεδο, όχι σε πραγματικό, γιατί δεν μπο
ρέσαμε να κάνουμε κάτι ανάλογο στο μοντέλο και θα εξηγήσω γιατί, οι τάσεις οι οποίες 
παρουσιάζονται είναι 80% μικρότερες από τις μέγιστες τάσεις (πολύ μικρότερες από τις 
επιτρεπόμενες βέβαια), τις οποίες βγάλαμε σε κάμψη εντός επιπέδου. Όσον αφορά στο 
επιστύλιο, το οποίο θα μπορούσαμε μοντελοποιώντας να το βάλουμε υπό σεισμική κατα- 
πόνηση, θέλω να διαβάσω κάποιο απόσπασμα, το οποίο τυχαία ίσως έχω πάρει μαζί 
μου, από κείμενο του Κ. Ζάμπα, στη Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, το 
οποίο λέει τα εξής: πιστεύουμε ότι παράλληλα με τη χρησιμοποίηση αναλυτικών μεθό
δων υπολογισμού, θα ήταν πολύτιμος ο πειραματικός έλεγχος της απόκρισης του μνη
μείου σε δυναμική καταπόνηση, δηλαδή σε σεισμό, σε μοντέλο υπό κλίμακα. Επειδή, 
όπως αναφέρθηκε, (σε μία προηγούμενη παράγραφό του, εννοεί), υπάρχει μία σημα
ντική μη γραμμική επίδραση της κλίμακας στην απόκριση των ελεύθερα εδραζομένων 
κατασκευών, scale effect, δεν είναι δυνατή η αναγωγή εντατικών και παραμορφωσιακών 
μεγεθών από το μοντέλο στην πραγματική κατασκευή. Αυτό όμως που είναι δυνατόν, 
είναι ο έλεγχος της αναλυτικής μεθόδου υπολογισμού, που είναι ανεξάρτητη, υπό κλί
μακα. Επίσης, ένα μοντέλο κατασκευασμένο με τον τρόπο δόμησης της αυθεντικής κατα
σκευής είναι δυνατόν να μας δώσει την αλληλουχία των μηχανισμών αστοχίας, για τους 
οποίους δεν υπάρχει σχετική εμπειρία, όπως για σύγχρονες κατασκευές. Στο επόμενο 
λοιπόν, στάδιο, θα προσπαθήσουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ.

Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ: Ο κ. Mainstone.
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R. MAINSTONE: I should like to refer chiefly to some structural aspects of the res
toration of the Parthenon and the Propylaia. I support and welcome the proposed new ap
proaches presented by Ms Mentzini and Mr Paschalidis for restoring fractured architraves, 
column drums, and ceiling beams when an excessive amount of cutting would be called for 
to accommodate all the reinforcement needed to restore the original strengths. Past experi
ence has demostrated that these strengths were adequate. But the inability of the builders to 
calculate what strengths were needed probably led, with other things, to their often being 
more than adequate once the blocks were in place. The only drawback that I see to the new 
approach is that it may sometimes be more difficult to estimate the requisite strengths than 
to estimate the original strengths. I am not entierely clear about how it is intended that this 
should be done. So I cannot comment in more detail. Perhaps Dr. Zambas will comment 
further and say, in particular, what relevance, if any, he sees from this point fo view in the 
tests and numerical analyses of seismic responses to which he referred briefly in his presen
tation.

Could I, before leaving Costas to answer that, could I also refer to the work on the fire 
damaged columns of the opisthodomos of the Parthenon. I think the approach taken there 
was entirely the correct one. They are fractured, but they are fractured by fire damage. The 
fractures, as I understand it, are very narrow ones. The blocks are not significantly dis
placed, in relation to one another. 1 think is far better to leave them, where they are, than 
to dismantle them and try to link them as one would have done, if they had been separate 
fragments. And this being so, I think the approach being adopted is entirely the correct 
one. It would be presumptuous of me to say, that Dr Miltiadou and her colleagues have 
done it in exactly the right way, but I did discuss it in detail, with her (I think it was two 
days ago now) and I was very impressed by what they had done. I think they have done en
tirely the right thing and they should be congratulated on it. Thank you.

B. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΑΑΚΗΣ: Ο κ. Σάμπας έχει τον λόγο.

Κ. ΖΑΜΠΑΣ: Εγώ, το μόνο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι, ότι με ικανοποί
ηση είδα τις δουλειές, τόσο στο επίπεδο των υπολογισμών, όσο και των πειραματικών 
εργασιών, που γίνονται από τους συναδέλφους πολιτικούς μηχανικούς, που εργάζονται 
σήμερα στα έργα. Ποτέ δεν είχα την αυταπάτη, και κανένας μας δεν πρέπει να έχει, ότι η 
θεωρητική διερεύνηση και οι πρακτικές εφαρμογές και οι μέθοδοι που ακολουθούνται 
στην αποκατάσταση των μνημείων, και στη συγκεκριμένη περίπτωση των μνημείων της 
Ακροπόλεως, σταματούν στη δουλειά κάποιου. I Ιιστεύω δηλαδή, ότι και μετά από τους 
συναδέλφους που εργάζονται σήμερα θα υπάρξει βελτίωση, θα υπάρξει εξέλιξη και 
πάντα είχα τη γνώμη, ότι μία είναι η αυστηρή, η πολύ αυστηρή, προδιαγραφή: οι επεμ
βάσεις που κάνουμε, τόσο όσον αφορά στα υλικά, όσο και στις μεθόδους, να μην είναι 
καθ’ εαυτές βλαπτικές για τα μνημεία.

Τώρα, εάν η πρόοδος της γνώσης, τα περισσότερα πειράματα, οι πιο εξελιγμένες 
μέθοδοι υπολογισμού, οδηγήσουν σε βελτιώσεις, αυτό είναι κάτι και επιθυμητό και,
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νομίζω, αναπόφευκτο. Το κύριο λοιπόν, είναι: όχι επεμβάσεις που προκαλούν καθ’ εαυ- 
τές βλάβες. Η βελτίωση ίων ποσοστών οπλισμού, η βελτίωση ακόμα και των υλικών θα 
έλεγα ότι είναι πιθανή. Εμείς έχουμε κάποιες σταθερές αρχές, δηλαδή χρήση ανόργανων 
υλικών, κονιαμάτων με βάση το λευκό τσιμέντο, ράβδων τιτανίου, άκουσα ότι υπάρχουν 
κάποιες ιδέες και για βελτίωση πιθανόν και του τιτανίου, που χρησιμοποιείται για τις 
συνδέσεις και για τις συγκολλήσεις των μελών, ακόμα και αυτό θα μπορούσε να συζητη
θεί, εφόσον στηρίζεται σε κάποια νέα ερευνητικά δεδομένα, που μπορούν να οδηγή
σουν σε μια βελτίωση των μεθόδων.

Τώρα, νομίζω ότι θα ήταν περιττό να μπούμε σε κάποιες λεπτομέρειες στον υπολογι
σμό, που ίσως και όλο το ακροατήριο δεν θα μπορούσε να τις παρακολουθήσει. Εγώ 
αυτό που θα συνιστούσα, και ήδη το είπα στους συναδέλφους, είναι, ότι καλό είναι αυτά 
τα αποτελέσματα, είτε πρόκειται για πειράματα είτε για υπολογισμούς, να δημοσιεύονται, 
έτσι ώστε να είναι στην κρίση και ημών αλλά και των επερχομένων. Ευχαριστώ.

Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΑΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Η κα Μιλτιάδου.

Α. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ: Θα ήθελα απλώς, επειδή πραγματικά είχαμε με τον καθηγητή κ. 
Mainstone μια μακρά συζήτηση, ήθελα απλώς να τον ευχαριστήσω για τα καλά του 
λόγια. Με το που ξεκίνησε το Συνέδριο και τον συνάντησα, είπε: «Μα, κυρία Μιλτιά- 
δου, τι κάνατε; Τι είναι αυτά τα ενέματα;», είχε μεγάλη ανησυχία, κυρίως γι’ αυτό το 
θέμα, τι γίνεται με τους αρμούς. Κατά την επίσκεψη στον Παρθενώνα είχαμε την ευκαι
ρία πραγματικά να κάνουμε μια μακρά συζήτηση και να δούμε από πιο κοντά το πρό
βλημα και τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια σχετικά με αυτή την επέμβαση.

Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΑΑΚΗΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. ΙΙασχαλίδης.

Β. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Επειδή ο κύριος συνάδελφος αναφέρθηκε προηγουμένως και 
στη δική μου παρουσίαση, που έγινε χθές, πρέπει να απαντήσω και εγώ.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Mainstone, που μας βοηθά με το ότι 
συμφωνεί μαζί μας, υποστηρίζει την άποψή μας, ότι δεν πρέπει να αποκαταστήσουμε 
την αντοχή που είχε το αρχαίο μέλος στην αρχαιότητα, για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν 
χρειάζεται. Ούτε οι αρχαίοι διαστασιολογούσαν οριακά, όπως κάνουμε σε μία σύγχρονη 
κατασκευή.

Τώρα, θα ήθελα να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημα, όπου αναφέρθηκε η λέξη 
προένταση, εγώ δεν χρησιμοποίησα πουθενά τη λέξη προένταση, δεν το έκανα αυτό, 
επειδή είχα άλλους τρόπους να περιγράφω αυτό που κάνω, απλώς δεν θέλω να δημι- 
ουργηθεί καμμία σύγχυση ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει, με αυτό που γίνεται στην 
προένταση σε μία σύγχρονη κατασκευή. Εκεί ασκώ ένα αντιφορτίο, κάτι που δεν συμ
βαίνει εδώ. Εδώ απλώς, επειδή θέλω να μειώσω τις παραμορφώσεις που θα έχει ο 
φορέας μου, την ένταση που έχω υπολογίσει ότι θα πάρει, αφού παραμορφωθεί, έρχο
μαι αρχικά και τη δίνω, σφίγγοντας κάποιους κοχλίες.
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Αναφέρθηκε ακόμη ο ερπυσμός. Φυσικά και υπάρχει ερπυσμός, είναι πολύ έντονος, 
θα μπορούσα να πω ένα παράδειγμα, για να καταλάβουν όλοι, ακόμη και οι κύριοι και οι 
κυρίες που δεν είναι μηχανικοί, τι σημαίνει ερπυσμός. Όποιος έχει παίξει ή έχει πιάσει 
στα χέρια του μια κιθάρα, ίσως ξέρει πολύ καλά πόσο εύκολα ξεκουρδίζουν οι χορδές. 
Αυτό ακριβώς είναι ο ερπυσμός. Φυσικά και το ξέρουμε αυτό, γι’ αυτό όταν κατασκευ
άσουμε τις δοκούς, θα τις αφήσουμε δύο χρόνια τουλάχιστον στο έδαφος, όπου θα 
παρακολουθούμε το πώς θα εκδηλώνεται ο ερπυσμός, το πώς θα χαλαρώνουν οι οπλι
σμοί τιτανίου που θα έχουμε μέσα και όταν κρίνουμε ότι είναι έτοιμες οι δοκοί να ανε
βούν πάνω, τότε θα το κάνουμε. Η λύση, την οποία προτείνουμε, την οποία είδατε χθές, 
δίνει κάποια μπουλόνια, ένα σύστημα αγκύρωσης δηλαδή με μετωπική πλάκα και 
κάποιον κοχλία, ο οποίος χρησιμοποιείται για να ασκήσει καταναγκασμό στο τιτάνιο. Η 
λύση αυτή, εκτός του ότι επιτρέπει τον περιορισμό του συνολικού αριθμού των ράβδων 
τιτανίου, παρουσιάζει και ένα άλλο πλεονέκτημα, είναι πιο εύκολα αναστρέψιμη, γιατί η 
οπή μέσα από την οποία περνάει το τιτάνιο είναι διαμπερής, γεγονός που καθιστά το 
τιτάνιο ορατό, με κανέναν τρόπο από τον επισκέπτη αλλά μόνον από αυτόν που θα θελή
σει να αποξηλώσει το μέλος. Τώρα, κάποιο άλλο ζήτημα, που αναφέρθηκε για τη λει
τουργία, αν είναι δηλαδή αμφιέρειστο το δοκάρι ή αγκαθωτό τόξο, νομίζω ότι μπορούμε 
να το συζητήσουμε κατ’ ιδίαν, δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ.

Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΑΑΚΗΣ: Παρακαλώ τον καθηγητή κ. Τάσιο να κάνει την παρέμ
βαση, την οποία έχει ζητήσει.

Θ. ΤΑΣΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βρίσκομαι στην πολύ δυσάρεστη θέση, 
να μην μπορώ να πω δυσάρεστα λόγια. Πιθανότατα αυτό οφείλεται στην ηλικία, η οποία 
ίσως οδηγεί σε κάποια ανικανότητα να αντιληφθεί κανείς τα ενδεχόμενα λάθη των 
άλλων. Αλλά μάρτυς μου ο Ήφαιστος, κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ημερών δεν 
κατάφερα να βρω αιτίες γκρίνιας, σαν αυτές που είχα πριν από δέκα χρόνια, λόγου χάρη. 
Αυτό οφείλεται στη στάθμη της δουλειάς που έγινε - αυτή η έξαρση της επιστημοσύνης 
και της αφιέρωσης στο καθήκον, και η όσμωση που γίνεται από την επιστήμη μέσα στη 
διακλαδικότητα της δουλειάς που κάνετε.

Τούτος ο θεσμός του επιστημονικού κοινοβουλίου δεν έχει πάντοτε γίνει δεκτός σε 
όλες τις χώρες με την ίδια άνεση. Έχουμε εμπειρία, και όχι μόνον από τις χώρες όπου εργά
στηκα μαζί με τον κ. Mainsrone, αλλά και από άλλες χώρες του Βορρά, όπου η παρουσία 
ενός κοινοβουλίου επιστημονικού δεν βλέπεται με καλό μάτι. Εμένα και ως Έλληνα πολίτη 
και ως Ευρωπαίο επιστήμονα μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός, ότι ο θεσμός αυτός προ
βάλλεται συνεχώς και υποστηρίζεται από την Επιτροπή της Ακροπόλεως.

Να λοιπόν αμέσως - αμέσως μερικοί λόγοι, που με κάνουν να είμαι αισιόδοξος και 
ήθελα να συμμεριστώ αυτή την αισιοδοξία και μαζί σας. Από την άλλη μεριά, ένας προη
γούμενος ομιλητής επανέφερε το θέμα της λογικής των επεμβάσεων και των αναστηλώ- 
σεων, αυτό που φραγκολεβαντίνικα λέγεται φιλοσοφία των επεμβάσεων. Λοιπόν, αυτή 
η λογική συζητήθηκε αρκετά εκτεταμένα στην περασμένη σύναξη. Τα Πρακτικά πιθα-
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νώς να μην απέδωσαν δικαιοσύνη στη σημασία ίου προβλήματος, και ενώ έχουν εκτετα
μένες απόψεις γύρω από αυτή τη λογική (που άλλωστε επαναλαμβάνεται συνεχώς στις 
διεθνείς ενώσεις και σε εξειδικευμένα περιοδικά), πιθανώς να χρειάζεται πράγματι, όπως 
πολύ σωστά ελέχθη, μια περαιτέρω διατύπωση αρχών με τα υπέρ και τα κατά.

Παρά ταύτα, εγώ υποστηρίζω ότι αυτό το θέμα είναι αξιολογικό, και επομένως 
πέφτει πολύ μικρότερος λόγος στην επιστήμη μας και πολύ περισσότερο στον μέσο 
πολίτη. Είναι πολιτικό θέμα. Από αυτή την άποψη, ας αμβλύνουμε λιγάκι την εντύ
πωση, ότι επειδή διαχειριζόμεθα τούτα εδώ τα σπουδαία θέματα, κατ’ ανάγκην έχουμε 
και αυξημένης βαρύτητας λόγο γύρω από θέματα αξιολογίας. Πιστεύω ότι παρά ταύτα, 
αυτό που ηθέλησε η διεθνής κοινότητα, και για το οποίο βεβαίως την ευθύνη την 
πήραν η Επιτροπή Ακροπόλεως και η Διοίκηση, ήταν μια ηπιότητα των επεμβάσεων 
που γίνονται, και η οποία εξαρτήθηκε από ευρύτερες επιστημονικές και κοινωνικές 
θεωρήσεις. Και τούτο μοιάζει με εκείνο, που ο κ.Λαμπρινουδάκης ανέφερε περί «επαρ
κούς σεμνότητας».

Πώς να τελειώσω αυτή την μάλλον ευχολογική, μάλλον ευλογικήν παρέμβαση; Είναι 
τα θέματα τα καθαρώς τεχνικά. Παραμένει δηλαδή το θέμα της αντισεισμικότητας 
(ήμουνα νιος και γέρασα). Δεν διαθέτουμε ακόμα στη διεθνή επιστήμη, και επιτρέψτε 
μου με το άλλο μου καπέλο ως ενός παράγοντος του Ευρωπαϊκού Αντισεισμικού Κανο
νισμού να μπορώ να το λέγω αυτό, δεν διαθέτουμε μια τέτοια αποσκευή θεωρητική, ανα
λυτική, ικανή να μπορεί να οδηγήσει σε μία επαρκή πρόβλεψη της συμπεριφοράς, ιδίως 
εκείνων των φορέων των ιδιότυπων, σαν αυτούς που είναι τα αρχαία Ελληνικά μνημεία, 
τέτοια, ώστε να μπορώ να πω: «αχ, γιατί δεν χρησιμοποιήσατε αυτό αυτό και αυτό το 
αναλυτικό προσομοίωμα;». Έχουν λεχθεί πολλά και μεγαλορρήμονα σε διεθνούς κύρους 
περιοδικά, τα οποία αφορούν τη δυνατότητα εξαιρετικά μεγάλου πλήθους λικνισμών 
ανά στάθμην σπονδύλου και ολισθήσεων ανά στάθμην σπονδύλου. Υπάρχουν αναλυ
τικά προσομοιώματα, με τα οποία μπορούμε σε σχετικώς απλούστερες κατασκευές να 
προβλέψουμε τούτη εδώ την κίνηση, η οποία είναι απέραντα περίπλοκη. Όμως υπόκει- 
ται σε τόσο μεγάλες αβεβαιότητες, εξαιτίας πληροφοριών που δεν έχουμε και δεν μπο
ρούμε να προβλέψουμε, όσον αφορά τις τριβές —και δεν μιλάω για συντελεστές τριβής 
αλλά για κάτι ακόμα περιπλοκότερο- όπως καταστατικούς νόμους τάσεων/ολισθήσεων, 
με ή χωρίς αποκολλήσεις. Ειλικρινούς λοιπόν δεν πιστεύω ότι η επιστημονική κοινότητα 
που ασχολήθηκε με την Ακρόπολη, ιδιαίτερα με τον Παρθενώνα, μπορούσε να κάνει 
κάτι καλύτερο και δεν το έκανε.

Ένα άλλο βασικό ζήτημα λογικής ανασχεδιασμού αφορά τον βαθμό-στόχο για την 
αποκατάσταση ενός δομικού στοιχείου: ο στόχος αυτός θα μπορούσε να είναι η εικαζό
μενη «παρθενική» αντοχή του, λαμβανομένης όμως υπόψη πλήρως της ανομοιογένειάς 
του. Όταν πάντως η «αρχή» αυτή οδηγεί σε δυσαναλόγους βαρείες επεμβάσεις, που τεί
νουν να μειώσουν άλλες (πλην αντοχής) αναγκαίες επιτελεσηκότητες, μπορεί κανείς κατ’ 
εξαίρεση να ανααχεδιάσει το μέλος έναντι των συντηρητικών μεγίστων εντατικών κατα
στάσεων.

Τελευταίο: πράγματι, είναι πολύ σκόπιμο να υπάρξει ένας χωριστός τόμος, ει δυνα-
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ιόν στα Αγγλικά, με τις πιο, ας τις πω, προχωρημένες, (αναλυτικές, είτε οποιασδήποτε 
κατευθύνσεως), επιστημονικές εργασίες, οι οποίες, αν μπορούσαν μάλιστα να σκορπι
στούν και σε επιστημονικά περιοδικά κύρους, ακόμα καλύτερα. Θα γίνει ελπίζω και 
αυτό σιγά - σιγά. Αλλά, αν μπορούσε να βγει ένας τέτοιος τόμος, ο οποίος να υποστεί μία 
βάσανον κριτική σε μία ευρύτερη επιστημονική κοινότητα από ό,τι είναι οι διακεκριμένοι 
συνάδελφοι που έχουν προσκληθεί σήμερα - αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερο. Ευχαριστώ 
πολύ.

Β. ΛΛΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή κ. Τάστο, για 
τις διαπιστώσεις του, τις σκέψεις του και τις υποδείξεις του, οι οποίες διατυπώνομαι 
πάντοτε με τον γλαφυρό τρόπο, τον οποίο ξέρει να χρησιμοποιεί. Παρακαλώ τον κ. 
Κουφόπουλο, ο οποίος έχει ζητήσει επίσης παρέμβαση, να πάρει τον λόγο.

Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ: Πριν ξεκινήσω με αυτό που είχα πρόθεση να πω, απλώς 
μια παρένθεση σχετικά με τα ενέματα στους κίονες του οπισθονάου: θέλω να πω ότι 
ειδικά στα κλασικά μνημεία, η εφαρμογή των ενεμάτων, πρέπει να είναι μόνο μία κατ’ 
εξαίρεση εφαρμογή. Υπενθυμίζω τις αρχές των επεμβάσεων στα κλασικά μνημεία, περί 
της αυτοτέλειας των μερών και από την άλλη μεριά την εμπειρία στα μεσαιωνικά και νεώ- 
τερα μνημεία, όπου πολλές φορές η ενεμάτωση θεωρείται πανάκεια λύση και αποτελεί 
μια σοβαρή αλλοίωση της αυθεντικότητας της δομής, της αλλαγής του βάρους, της 
μάζας, του ίδιου του υλικού και του μνημείου. Άρα, η εφαρμογή των ενεμάτων στα κλα
σικά μνημεία, πρέπει να γίνεται με τεράστια περίσκεψη και προηγήθηκε πάρα πολλή 
σκέψη, πριν εφαρμοστεί μια τέτοια τεχνική σε αυτοτελή μέλη, όπως είναι τα μέλη των 
κλασικών μνημείων.

Θέλω να συνεχίσω από εκεί, που ο K.Yokilehto ανέφερε ότι restoration is a learning 

process, ότι η αναστήλωση, η αποκατάσταση των μνημείων, είναι μια διαδικασία, θα το 
έλεγα μαθητείας, και επειδή έχω ζήσει αρκετά την προετοιμασία ανθρώπων και διαπι
στώσει και τα εξαιρετικά αποτελέσματα, τα υψηλής ποιότητος, της εργασίας ορισμένων 
προσώπων, θέλω να επιμείνω σε αυτό το θέμα της μαθητείας. Ανεβήκαμε στην Ακρό
πολη και είδαμε την ποιότητα των νέων ιωνικών κιονοκράνων, τα οποία κατασκευάζο
νται, είδαμε κάποια εξαιρετικά δωρικά κιονόκρανα να φτιάχνονται και να αποκαθίστα- 
νται στον πρόναο του Παρθενώνα, θα έλεγα ότι πριν δέκα χρόνια δεν πιστεύαμε ότι οι 
νεώτεροι τεχνίτες ήταν σε θέση να κάνουν αυτό και στηρίζαμε όλες μας τις ελπίδες στους 
παλιούς. Η αλήθεια είναι, ότι οι νεότεροι, ως βοηθοί, τσιράκια, δεν σήκωναν κεφάλι και 
κάτω από την επίμονη επίβλεψη των σοβαρών και ικανότατων τεχνιτών της προηγούμε
νης γενιάς, σταδιακά, με την αποχώρησή τους, άνοιξαν τα φτερά τους και είχαν εξαιρε
τικά υψηλό αποτέλεσμα, επάξιο των δασκάλων τους.

Από την άλλη μεριά, άλλες δύο κυρίες, η κα Παράσχη και η κα Ματάλα, χωρίς να 
προβάλλουν κάποιες διακρίσεις, σπουδές, τίτλους ή ο,τιδήποτε, μαθητεύοντας κοντά 
στον κ. Κορρέ και στον κ. Τογανίδη, εκτέλεσαν ένα επίπονο έργο πολυετές, εξαιρετικά 
σύνθετο, εξαιρετικά λεπτών μετρήσεων και σοβαρών παρατηρήσεων. Λοιπόν και εκείνων
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η εργασία παρουσιάζεται τώρα απλώς ως ένα σχέδιο όψεως, αλλά δεν μπορεί κανείς, αν 
δεν έχει ζήσει κοντά τους, να καταλάβει πόσος κόπος καταβλήθηκε για να φτάσει να γίνει 
αυτό το σχέδιο όψεως ας πούμε και αναπαραστάσεως, να καταλάβει πως αυτό είναι 
προϊόν μιας σοβαρής μαθητείας, μιας υπομονετικής εργασίας κοντά σε ανθρώπους, που 
με την εμπειρία τους τις καθοδήγησαν για να φτάσουν σε αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα.

Αυτά απλώς τα αναφέρω ως νουθεσία για εμάς τους νεότερους μελετητές, διότι η 
κατανόηση των μνημείων της Ακροπόλεως και ιδιαίτερα των κορυφαίων αυτών μνη
μείων, του Παρθενώνος, των Προπυλαίων και του Ερεχθείου θέλει πάρα πολύ χρόνο. 
Δεν είναι εύκολο να τα καταλάβει κανείς. Μόλις καταλάβεις κάτι σου ανοίγονται τόσα 
πολλά άλλα ερωτήματα, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα απαντήσεις και βρίσκεσαι σε 
ένα κενό. Λοιπόν, τα συμπεράσματα και η πρόοδος της έρευνας βγαίνουν εξαιρετικά 
δύσκολα, ίσως είμαστε κακομαθημένοι για το πόσο εύκολα βλέπει πράγματα ο Μανώλης 
Κορρές, αλλά δεν είναι εύκολο να βλέπουμε όλοι οι άλλοι με την ίδια ταχύτητα αυτά που 
βλέπει ο Μανώλης. Η εργασία λοιπόν στα μνημεία, πρέπει να συνεχίσει να έχει αυτό το 
πνεύμα μαθητείας, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι και σπουδαία, όπως συνεχίζουν 
να είναι, αλλά να βγαίνουν αβίαστα και με τη σωοτή μέθοδο. Ευχαριστώ.

Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΑΑΚΗΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κουφόπουλο. Παρακαλώ ο κ. 
Haselberger.

L. HASELBERGER: Thank you. Let me, first of all, express something, that I feel 
very strongly about, and that is after having learned and seen so much over these three 
days, experienced an overwhelming hospitality and seen, actually even touched, the won
derful results on the Athenian Acropolis. It is with a great sense of gratitude to our Greek 
colleagues and friends, that I would like to express -not only to those who organized the 
Meeting, it was and is wonderful— but also to all those who work on the Acropolis and that 
really go from the leading minds to the last stone mason. Just let me add an experience, that 
I had with a marble worker from Albania, working in the workshops of the Propylaea. His 
name is Daniel Cosma. He told me, how exited he feels to work in such a wonderful team. 
He is here on a 7 years contract and he likes this work and the spirit of this workshop. So, 
thank you and congratulations at the same time, of what has been achieved.

Second observation. Compare to the Meeting eight years ago, when we were con
cerned about lots of great ideas, idealistic ideas, bold ideas, such as recreating the ancient 
roofs of most of the buildings of the Athenian Acropolis, dismantling the Propylaea down 
to the foundations. No word of this at this Meeting any more. I think the work itself and 
the learning process ol a high level team going on did not necessitate such philosophical 
idealistic versions. We came down to what I think is a wonderfully sound pragmatism. 
And, I must say, I am personally very happy about that.

These were two observations, and now three questions. The first, related to the air 
quality, is already mentioned. I still think we should get data, not just from the newspapers, 
but from a meteorological station on the Athenian Acropolis, so that we can see, by contin-
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ued surveillance, of what is going on here, and, in a way, how the situation seems to have 
actually improved.

The second question is rather environmental reaching a little bit out from the Athenian 
Acropolis. We all agree, I guess, that the monuments on the Athenian Acropolis are the 
manifestation of the classical age, prime representatives of their time. I am sorry to say, that 
I cannot see the same thing, for what might be the most important building project of Ath
ens, concerning the Athenian Acropolis monuments and I mean the New Museum in 
Makryghianni. My question here is: is it what we saw out here on the screen and what we 
can see out, in the hallway, the last word? Which leads to my third environmental question.

Again, it is a tricky one, perhaps the trickiest of all. The world is looking at the Acrop
olis and we are looking at how each stone is being taking care of, and this is wonderful and 
I think the Athenian Acropolis deserves this interest of the entire world. It is THE classical 
representation. But as we now read in newspapers, I may say across the world (since I come 
from the one end, almost, of the western world, from America) there is another classical 
setting, not too far from the Athenian Acropolis, that defines not just the classical period, 
but both Europe and the continuation of the classical thought. I am, of course, referring to 
what is beyond the mountains, to Marathon. The question is here just a very specific one as 
well: here we are sitting, the professionals, the specialists, and my question is, can we afford 
to stay silent? Thank you very much.

B. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστούμε κύριε Haselberger. Έχω σημειώσει τρία 
θέματα, το πρώτο αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας γύρω από την Ακρόπολη. 
Ήδη το θέμα αυτό συζητήθηκε προηγουμένως, νομίζω ότι το να διενεργεί κανείς 
περισσότερες μετρήσεις επάνω στην Ακρόπολη δεν είναι κακό. Το δεύτερο θέμα αφορά 
το νέο Μουσείο της Ακρόπολης και το τρίτο είναι ένα θέμα, το οποίο δεν έχει σχέση με 
τη σημερινή Συνάντηση, αλλά οπωσδήποτε θα μπορούσε να υπάρξει κάποια συζήτηση 
γι ’ αυτό.

Θα μπορούσα να πω κάποια πράγματα για το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, καθώς 
θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο γι ’ αυτή τη ksr word, την τελευταία λέξη, την οποία 
είπατε, δεδομένου ότι ήμουν σε μία επιτροπή, η οποία μελέτησε το θέμα και εισηγήθηκε. 
Τα ευρήματα τα γνωρίζουμε όλοι, την πυκνότητά τους τη γνωρίζουμε και ήθελα να πω 
δύο πράγματα: πρώτον, ότι με αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν καταστρέφονται 
τα αντιπροσωπευτικά μέλη αυτής της ενότητας και δεύτερον ότι, αντιθέτως, με τον τρόπο 
με τον οποίο αυτά εντάσσονται μέσα στο Μουσείο, έχουν καλύτερη προστασία και για το 
μέλλον και καλύτερη ανάδειξη και καλύτερη δυνατότητα σχέσης με την κοινωνία.

Εάν κάνετε μερικές βόλτες εδώ στην Αθήνα, κύριοι συνάδελφοι, σε μέρη που έχουν 
αρχαία και που έχουν διατηρηθεί, θα δείτε την τύχη την οποία είχαν αρχαία, κατασκευα
σμένα ακόμη και με πολύ ανθεκτικά υλικά, τα οποία διατηρήθηκαν μέσα σε οικόπεδα και 
δεν καλύφθηκαν με κάποια προστατευτική κατασκευή. Θα δείτε την τύχη των αρχαίων, 
των Αχαρνικών Πυλών, τα οποία προστατεύτηκαν εδώ, κάτω από αυτό το κτήριο όπου 
διεξάγουμε το συνέδριό μας, και τα οποία σήμερα μπορούμε να δούμε, να καταλάβουμε
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και να διατηρήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαι
ρία να μιλήσω δημόσια για το θέμα αυτό, είμαι υπέρ των επιτόπου στεγασμένων χώρων 
διατήρησης τέτοιων αρχαιοτήτων, οι οποίες, εάν μείνουν μερικά χρόνια στο ύπαιθρο, θα 
διαλυθούν. Δείτε εδώ δίπλα το τμήμα της Αχαρνικής Οδού, που διασώζεται, ακάλυπτο, 
μέσα στην πλατεία του Δημαρχείου, δείτε πόση είναι η υποβάθμισή του, και πρόκειται 
για ένα μέρος που φροντίζει πάρα πολύ καλά η Αρχαιολογική Υπηρεσία και όμως θα 
δείτε την υποβάθμισή του. Σε δέκα χρόνια η υποβάθμισα θα είναι τέτοια, που δεν θα 
είμαστε πλέον σε θέση να καταλάβουμε τι είχαμε βρει.

Προσωπικά έχω κάνει ένα τέτοιο μουσείο στη Νάξο, εάν δείτε, κύριοι συνάδελφοι, 
το τι γράφεται από τον κόσμο, από μικρά παιδιά, από μεγάλους για την πρόσληψη των 
αρχαιοτήτων, που βρέθηκαν και διατηρούνται με αυτόν τον τρόπο κάτω από αυτό το 
μουσείο, πιστεύω ότι θα πειστείτε όλοι ότι αυτή πρέπει να είναι η λύση για την εντός των 
πόλεων διατήρηση των αρχαιοτήτων. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα όσοι 
έρχεστε από τις χώρες της Ευρώπης ή και της Αμερικής ακόμη, ότι υπάρχουν πολλά 
τέτοια παραδείγματα, λ.χ. στη Virginia υπάρχουν τέτοια παραδείγματα ή γνωρίζετε πάρα 
πολύ καλά ότι όλο το Salrsburg διατηρείται κάτω από ιδιωτικά σπίτια και κάτω από τον 
καθεδρικό ναό. Και βέβαια, για να γίνουν αυτά τα προστατευτικά κτίρια, υπάρχει η ανά
γκη κάποια σημεία μικρά και όχι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα να θυσιαστούν ή να ανακατα
σκευαστούν, αφού γίνει κάποια θεμελίωσα.

Πρέπει να πω ότι οι επιτροπές, οι οποίες δούλεψαν για να εισηγηθούν αυτό το θέμα 
και βεβαίως κατόπιν οι άνθρωποι που δούλεψαν εκεί, οι αρχαιολόγοι και η αρμόδια 
εφορεία αρχαιοτήτων, κάναμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, ούτως ώστε στην πραγ
ματικότητα να μην υπάρχουν τέτοιες καταστροφές. Θεωρώ λοιπόν, ότι η λύση η οποία 
δίδεται για το Μουσείο της Ακροπόλεως -το λέω δημόσια και με όλη τη συνέπεια της 
ευθύνης, την οποία έχω λέγοντάς το- είναι η καλύτερη για τη διατήρηση και ανάδειξη 
αρχαιοτήτων μέσα σε πόλεις και ότι αποτελεί τη λύση του μέλλοντος. Αυτά, όσον αφορά 
το ζήτημα του νέου Μουσείου Ακροπόλεως.

Για το θέμα του Μαραθώνος, δυστυχώς πάλι πρέπει να μιλήσω, διότι και γνωρίζετε 
από τον τύπο ότι έχω λάβει θέση για το θέμα, και ως Πρόεδρος του Ταμείου Διαχείρισης 
Πιστώσεων Αρχαιολογικών Έργων έχω γνώση για ένα πρόγραμμα, το οποίο αφορά 
ακριβώς αυτόν το χώρο. Η πεδιάδα του Μαραθώνα έχει, όπως γνωρίζετε όλοι ή δεν γνω
ρίζετε, πάρα πολλές περιπέτειες. Θα παρακαλούσα όσους είναι εδώ, να κάνουν μία βόλτα 
προς την Μπρεξίζα ή να κάνουν μία βόλτα προς τις περιοχές προς τα βορειοανατολικά, 
για να δουν ποια ήταν και είναι γενικότερα η σημερινή κατάσταση στο χώρο αυτόν.

Η μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε τελευταία στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβού
λιο, και είναι μία δεύτερη μελέτη γεωλογική, που δεν έχει σχέση με τους αρχαιολόγους, 
δείχνει ότι η περιοχή του Σχοινιά, στην οποία χωροθετήθηκε το Ολυμπιακό Κωπηλατο- 
δρόμιο, είναι μία περιοχή η οποία είχε ένα πολύ μικρό μέρος προς τα βόρεια, το οποίο 
ήταν ξηρά στα προϊστορικά χρόνια και στη συνέχεια έγινε λίμνη, λιμνοθάλασσα μάλλον 
και έλος, και έκτοτε κατελάμβανε αυτή η υγρή περιοχή, με αρκετό βάθος από ό,τι μας 
εξηγήθηκε, μια πολύ μεγαλύτερη έκταση, από αυτή που γνωρίζαμε εμείς για το έλος.
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Επομένως, η περιοχή αυτή ήταν πάντοτε ένα υγρό τοπίο, το οποίο δεν ήταν προσβάσιμο 
από τους προϊστορικούς χρόνους και πέρα στους ανθρώπους. Αυτά αναφέρονται και 
από τους αρχαίους, ότι ο χώρος είναι «δυοίππαστος» κ.λπ. Η χωροθέτηση λοιπόν ενός 
κωπηλατοδρομίου εκεί αποκαθιστά το υγρό στοιχείο.

Δεύτερον, η κοινωνική συνειδητοποίησα του θέματος, η οποία προκλήθηκε, οδή
γησε στην προστασία του χώρου με τη νομοθέτηση αυτού του μεγάλου οικολογικού 
πάρκου και επίσης οδήγησε σε ένα τρίτο πολύ καλό μέτρο, κατά τη γνώμη μου, για τα 
απολειπόμενα μνημεία του Μαραθώνα, στο πρόγραμμα ενοποίησης και ανάδειξης των 
χώρων που έχουν απομείνει στον Μαραθώνα, το οποίο τρέχει και χρηματοδοτείται πολύ 
καλά, έτσι ώστε η μνήμη, για την οποία μιλιίσαμε προηγουμένως, να μπορεί πρώτον να 
παγιωθεί, τόσο τουλάχιστον σε ό,τι έχει απομείνει, και δεύτερον να απαλλαγεί από τους 
ευτελισμούς στους οποίους έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα.

Θα έλεγα ακόμη, ότι και ο τρόπος με τον οποίο σήμερα παρουσιάζουμε τον σωρό, 
τον Τύμβο δηλαδή του Μαραθώνα, δεν είναι αυτός, τον οποίο θα επέβαλλε αυτή η αρχή 
της Ευρωπαϊκής σκέψεως, την οποία αναφέρατε. Θεωρώ λοιπόν, ότι με τα δεδομένα τα 
κοινωνικά, τα πραγματικά, τα ιστορικά, τα οποία παρέλαβε η σημερινή κοινωνία, η λύση 
η οποία δίδεται σήμερα είναι η μόνη εφικτή καί η μόνη καλή για την τύχη των μνημείων, 
τα οποία έμειναν στον Μαραθώνα.

Θα μου επιτρέψετε να πω και άλλη μια δική μου εμπειρία, ήμουν σε μία επιτροπή, η 
οποία προσπαθούσε να ελέγξει τη δόμηση γύρω από τον Τύμβο του Μαραθώνα. Με τα 
ίδια κριτήρια είχαμε πετύχει αλλού πάρα πολλά πράγματα, στην περιοχή αυτή αποτύ- 
χαμε, η δύναμη της ζωής ήταν πολύ μεγαλύτερη από όσες δυνάμεις είχε το κράτος για να 
επέμβει και εκεί δεν κατέστη δυνατόν να γίνει αυτό, το οποίο επιθυμούσαμε. Πιστεύω 
λοιπόν, ότι τώρα, με την ευαισθητοποίησα η οποία έχει προκόψει, με τη συστηματική 
αντιμετώπιση του θέματος πλέον εκ μέρους της Πολιτείας και εκ μέρους των αρχαιολό
γων και εκ μέρους των χρηματοδοτών, θα γίνει το καλύτερο, το οποίο μπορεί πλέον να 
γίνει γι ' αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ.

Μια και φθάσαμε στα φιλοσοφικά θέματα, ο κ. Seki έχει ζητήσει να θέσει ένα ερώ
τημα για τη θεωρία ή τη φιλοσοφία, όπως είπε ο κ. Τάσιος προηγουμένως, που υπάρχει 
πίσω από την εργασία συντήρησης στα μνημεία Ακροπόλιεως. Είχε ζητήσει να τεθεί στην 
αρχή, πλην όμως θεωρήσαμε ότι αυτό πρέπει να είναι μία συζήτηση στο τέλος και τον 
παρακαλώ να λάβει το λόγο.

Τ. SEKI: It was the year of 1983, September, when I was honoured to be invited to an 
Acropolis Meeting for the first time. Since then 19 years have past. It is a long time. And in 
those 19 years I have been envying the Greek colleagues, simply because you have as a work
ing place the Acropolis in Athens. In these 19 years I have been wondering also, what does 
the Parthenon mean to the Greeks. When I was wondering about it, I had a chance to read 
the report written by Dr. F. Mallouchou-Tufano. She mentions at her report two stories, 
which show exactly how you, the Greeks, feel about the Parthenon or the cultural monuments 
on the Acropolis in Athens. The first story was about the athlete D. Melissanidis, who was

472



the golden medal winner in the Olympics in Atlanta. When, after the competition, he was 
asked by the press people, what is the source ol his energy to win the competition, he an
swered clearly, that he felt Parthenon in his cells. So, your cell itself contains the Parthenon.

The second story was about G.Seferis, the Greek poet, who won the Nobel Price. 
When he was young he wrote in his diary, as follows: “there is not a first impression of the 
Parthenon for the Greeks”. Again for the Greeks, for you, the Parthenon is a pure matter 
of fact. There is no “déjà-vu” on nothing at all, even an expression about it. And those are 
the feelings, how these two men felt about the Parthenon. And I would like to ask, how do 
you feel as architects, as archeologists, as civil engineers and also as specialists about the con
servation of the cultural monuments? What is the Parthenon, what are the cultural monu
ments to you, what is the philosophy behind you? I would like to have answers. It is pos
sible to answer verbally, but I prefer to have my answer in the completion of the conserva
tion work of the Acropolis monuments. Then, I will see with my own eyes, what is the phi
losophy you have behind your work of conservation. And before I finish, when you ask me 
what does the Parthenon, what do the cultural monuments in the Acropolis of Athens 
mean, then I, as a naive and also optimistic and idealistic person, I would say, that the cul
tural monuments on the Acropolis are the symbol of harmony for the human beings. So 
long as the Acropolis monuments are preserved and remain preserved perfectly, then we, 
the human beings, will also be preserved. Thank you very much.

H. KIENAST: Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή κ. Seki. Με αυτά τα λόγια, 
νομίζω, έχει κάπως κλείσει η συζήτησή μας, δεν μπορούμε να προσθέσουμε τίποτα 
άλλο. Παρόλα αυτά ρωτάω, αν θέλει κάποιος άλλος ακόμα να κάνει ερωτήσεις ή σχόλια, 
παρόλο που, ζανατονίζω, μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά που είπε ο κ. Seki. Είμαι και εγώ 
πολύ αισιόδοξος, ότι κάποτε, όταν θα δούμε τελειωμένες τις εργασίες επάνω στον Ιίαρ- 
θε νώνα, θα καταλάβουμε τι νοιώθουν οι σύ)χρονοι Έλληνες μπροστά του, τι τους λέει 
αυτό το τρομερό επίτευγμα. Ο κ. Schwandner έχει τον λόγο.

L. SCHWANDNER: Θα ήθελα να ξαναγυρίσω, χωρίς φιλοσοφία, στο δύσκολο 
θεριά των νέων υλικών, και του ποσοστού των νέων υλικών, που προστίθεται στα μνη
μεία κατά τις επεμβάσεις. Μου προκαλεί έκπληξη και εντύπωση εκεί, όπου υπάρχουν τα 
νέα μάρμαρα, πώς μπορώ να ζήσω με αυτά. Κατ’ αρχάς με το κάτασπρο νέο μάρμαρο 
έχω τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχω την αίσθηση πια για την ταυτότητα, για τα πρωτότυπα, 
όπως το είχε αναφέρει και ο Riegl. Και αυτή η εντύπωση μπορεί να μειωθεί λιγάκι, είναι 
εύκολο. Αλλωστε όλοι εμείς έχουμε μάθει να ζούμε χωρίς πρωτότυπα, όπως συμβαίνει 
λ.χ. με τις Καρυάτιδες. Και όπως άκουσα, η ζωφόρος στον οπισθόδομο του I Ιαρθενώνα 
θα γίνει από τεχνητούς λίθους. Ακούσαμε ότι γίνονται έρευνες για την εξεύρεση της 
καλύτερης σύστασης των υλικών κλπ., και είναι απαραίτητες αυτές τις έρευνες, γιατί κάτι 
άλλο που με τρόμαξε επάνω στην Ακρόπολη, είναι ότι έχει ανάγκη η αναστύλωση μιας 
νέας αναστύλωσης. Η αντί κατάσταση των Καρυάτιδων έγινε με τον καλύτερο τρόπο, 
που ήταν τότε γνωστός, και από τον καλύτερο καλλιτέχνη, που μπορούσε να βρεθεί,
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αλλά αν πάτε εκεί και τις δείτε, είναι έτοιμες να καταρρεύσουν οι Καρυάτιδες. Έχουν 
ρωγμές και χρειάζεται αμέοως μια νέα επέμβαση. Αυτό ήθελα στο τέλος να πω στην Επι
τροπή Ακροπόλεως, να κοιτάμε και τις αναστηλώσεις, που έχουμε κάνει πριν δέκα χρό
νια. Να τις ελέγξουμε και αυτές.

Από την άλλη μεριά, είμαι ενθουσιασμένος από το Συνέδριο, από την ποιότητα των 
έργων που γίνονται επάνω στην Ακρόπολη και ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία, που 
μας προσφέρατε, σε μας τους ξένους που καλέσατε. Ευχαριστώ.

Η. KIENAST: Ευχαριστούμε τον κ. Schwandner. Βέβαια έχει τώρα θέσει ακόμα 
κάποιες λεπτές και δύσκολες ερωτήσεις και θέματα. Είναι κάποιος, ο οποίος θα μπο
ρούσε να απαντήσει ευθέως σε αυτά; Ή που θα μπορούσε να σχολιάσει αυτά που είπε ο 
κ. Schwandner! Παρακαλώ, κύριε Ζάμπα.

Κ. ΖΑΜΠΑΣ: Το μόνο που δημιουργεί απορία, είναι η εντύπωσή σας, ότι οι Καρυά
τιδες ετοιμάζονται να καταρρεύσουν, δηλαδή μάλλον μου φαίνεται υπερβολική η κρίση 
αυτή. Την τελευταία φορά που τις είδα, και έχουν περάσει δύο χρόνια, παρουσίαζαν μεν 
τριχοειδείς ρωγμές, οι οποίες υποδηλώνουν τη θέση του αρμού, γιατί, ως γνωστόν, οι 
Καρυάτιδες είναι αντίγραφα με κενό εσωτερικά, κατασκευασμένα σε δύο τεμάχια, τα οποία 
ενώνονται με έναν αρμό. Πιθανότατα στα όρια των πλίνθων να υπάρχουν προβλήματα από 
νερά, από διάβρωση, αλλά μου φαίνεται ότι είναι υπερβολική η κρίση, ότι κινδυνεύουν με 
κατάρρευση, τουλάχιστον όσο τις θυμάμαι εγώ από το σχετικά πρόσφατο παρελθόν.

L. SCHWANDNER: Ελπίζω να έχετε δίκιο, να μην είναι επικίνδυνες. Εγώ τις είδα 
χθές που ήμασταν επάνω. Χθές. Και είδα ρωγμές που εκτείνονταν από πάνω προς τα 
κάτω. Δεν παίζει ρόλο, αν είναι εκεί που είναι τα δύο μέρη κολλημένα, αλλά εκεί οι ρωγ
μές έχουν διπλάσιο εύρος και φοβούμαι ότι θα πέσουν τα πρώτα κομμάτια, που είδα στις 
τομές, ότι είναι τόσο λεπτά. Η στέγη δεν θα πέσει, γιατί αυτή έχει υποστυλώματα.

Η. KIENAST: Συγνώμη που σας διακόπτω, μήπως θα μπορούσε να μας πει η κα 
Παπακωνσταντίνου κάτι πάνω στο συγκεκριμένο αυτό θέμα;

Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: ΙΙράγματι, τα αντίγραφα των Καρυατιδών έχουν 
αρχίσει και έχουν προβλήματα. Δεν καταρρέουν, αλλά έχουν αρχίσει και τριχώνουν. 
Έχουν τριχοειδείς, ας πούμε, ρωγμές, το έχουμε παρατηρήσει και είδαμε και νερά να τρέ
χουν από πάνω. Με πολύ πρόχειρο τρόπο, δηλαδή με το dark, γιατί δεν θέλαμε να στή
σουμε σκαλωσιά, ανεβήκαμε με το συνεργείο συντήρησης του Ερεχθείου για να ελέγ
ξουμε από πάνω την οροφή. Μπορέσαμε να δούμε, ότι στη θέση αυτή στην οροφή 
υπάρχουν κάποια κενά, ίσως να οφείλονται στα κονιάματα, και ίσως από εκεί υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα, το οποίο όμως θα αντιμετωπίσουμε.
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είναι ένα πρόβλημα, αλλά είναι περιορισμένο ακριβώς σε αυτά τα έξι αντίγραφα και δεν 
είναι τόσο ζωτικό. Νομίζω ότι, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα εντω μεταξύ στον τομέα 
των εκμαγείων, θα πρέπει κάποτε να γίνει ξανά μια νέα επέμβαση στα αντίγραφα των 
Καρυατιδών. Αλλά αυτό δεν είναι ένα γενικό κακό, το οποίο μας δημιουργεί προβλήματα, 
επειδή, ξανά το τονίζω, όπως είπατε υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχουν πρόοδος που μας 
βοηθά να επιλύουμε αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Θέλετε κάτι να προσθέσετε;

L. SCHWANDNER: Ναι. Ελπίζω να έχετε δίκιο. Εγώ θυμάμαι μόνον την αναστή- 
λωση που έγινε στην Πέργαμο της Μικρός Ασίας, στον ναό του Τραϊανού, όπου τα 
περισσότερα αναστηλωμένα μέλη και τμήματα του μνημείου έχουν συμπληρώσεις από 
τεχνητό λίθο. Είχαμε τεράστια προβλήματα. Σκέπτομαι τώρα τη ζωφόρο του οπισθόδο
μου, ελπίζω να γίνουν τα καλύτερα εκμαγεία που έχουν γίνει ποτέ και να υπάρχουν 
λύσεις για τα προβλήματα.

Η. KIENAST: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μια τελευταία παρέμβαση.

S. ZIVKOV: I just want to congratulate our friends and colleagues for the perfect 
work they have done in the last eight years. The progress from 1994 until now is fantastic. 
Just related to other comments about new and old marble whiteness and unfinished surfac
es, you should all remember, that the Acropolis monuments were conceived as something 
defined as an ideal form of beauty, and that that form was deformed during the ages, after 
the damages. And all this people now are actually trying to restore, to get the most possible, 
to maintain and to keep it for posterity. Thank you.

H. KIENAST: Ευχαριστώ πάρα πολύ γι αυτή την τελευταία παρέμβαση και γι’ αυτό 
το τελευταίο σχόλυο. Παρακαλώ.

Ε. ΤΟΥΜΙΙΑΚΑΡΗ: Τέθηκε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα από τον προηγού
μενο ομιλητή για το θέμα των αντιγράφων της ζωφόρου αλλά και γενικότερα. Νομίζω 
ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τα δικά μας μνημεία αλλά για κάθε 
αρχαιολογικό μνημείο. Θα ήθελα να μιλήσω μόνο από την πλευρά των υλικών. Υπάρχει 
εδώ και χρόνια μία εμπειρία, στην οποία και εμείς βασιζόμαστε και προχωράμε, και 
υπάρχει και εκτενής βιβλιογραφία, και υπάρχει (η έρευνα ποτέ δεν σταματάει) και μία 
βελτίωση των υλικών που διαθέτουμε, των τεχνικών με τις οποίες μπορούμε να ελέγ
ξουμε αυτό που παράγουμε, και των μεθόδων σχεδιασμού αυτών των υλικών. Όλα 
αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά την κατασκευή των εκμαγείων, έτσι ώστε να τα παρά
γουμε με τα καλύτερα κατά το δυνατόν υλικά.

Η. KIENAST: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω, αυτά ήταν αρκετά ενθαρρυντικά 
σχόλια και ενθαρρυντικές εξηγήσεις, αλλά βλέπω ότι έχει ανοίξει πάλι άλλη συζήτηση. Ο 
κ. Μπίρης.
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Μ. ΜΠΙΡΗΣ: Επειδή ξαναδημιουργήθηκε κάποια συζήτηση σχετική με τις προσθή
κες, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ακρόπολη έχει δημιουργήσει ένα είδος σχολής όσον αφορά 
τη σχέση αντιγράφων και προσθηκών εν γένει. Τα αντίγραφα, τα οποία αντιστοιχούν σε 
υπαρκτά μέλη, τα οποία απουσιάζουν από τα μνημεία για κάποιον λόγο, κατασκευάζονται 
από τεχνητό υλικό. Όλες οι υπόλοιπες προσθήκες στα μνημεία γίνονται αποκλειστικά από 
Πεντελικό μάρμαρο και αυτό είναι μια ουσιώδης αρχή, την οποία υπογραμμίζω.

Η. KIENAST: Υπάρχουν ακόμα δύο σχόλια, παρόλο που εγώ σιγά - σιγά φοβάμαι 
πως θα χαθεί π αξία του ωραίου επιλόγου του κ. Seki.

K. MI ΙΑΜΙ1ΑΝΙΚΑ: Νοιώθω την ανάγκη, ως συντηρήτρια, να σας πω το εξής, 
για όσους ενδεχομένως δεν κατάλαβαν, ότι εμείς που ασχολούμαστε με τη συντήρηση 
της επιφάνειας των μνημείων δεν το θέλουμε, αλλά είμαστε σίγουροι, ότι δεν θα τελειώ
σουμε ποτέ. Οι αναστηλώσεις θα τελειώσουν, η συντήρηση της επιφάνειας θα συνεχίζε
ται πάντα. Άρα, επεμβαίνουμε σας προηγούμενες επεμβάσεις. Αξιολογούμε τα υλικά 
που χρησιμοποιήθηκαν και θέλουμε να βελτιώσουμε ακόμα και τα υλικά, που χρησιμο
ποιούμε εμείς τώρα. Άρα λοιπόν, δεν στεκόμαστε ούτε στο τσιμέντο ως υλικό συγκόλλη
σης, περιμένουμε όμως τα αποτελέσματα της έρευνας, και είμαστε εκεί να τα δοκιμά
σουμε, να πούμε τη γνώμη μας και να προχωρήσουμε παρακάτω. Και σας διαβεβαιώ ότι 
αυτό που γίνεται εδώ, γίνεται και στο εξωτερικό, γίνεται στην Ανατολή και στη Δύση, 
αλλά όλοι λένε όχι ότι κάνουμε πολύ καλές επεμβάσεις, αλλά ότι προχωρούμε αργά και 
σταθερά. Νοιώθω λοιπόν την ανάγκη να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα τελειώσουμε, αλλά 
όσο λειτουργούμε, θα λειτουργούμε καλά. Και την ομορφιά την αντλούμε από το μνη
μεία, χωρίς να τα φτωχαίνουμε. Απαντώ στην κυρία, που μίλησε χθές για τις όμορφες 
κοπέλλες που δουλεύουν στην Ακρόπολη.

Η. KIENAST: Είχατε και εσείς να προσθέσετε ακόμα κάτι;

Γ. ΦΡΑΝΤΖΗ: Ήθελα να αναφερθώ και εγώ στα αντίγραφα των Καρυατιδών, γιατί 
εργάζομαι στο Ερέχθειο, και να διευκρινίσω ότι είναι σε φάση μελέτης η κατάστασή 
τους. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία αύξηση της φθοράς στην ένωση των 
αρμών των αγαλμάτων, όπου υπάρχει πρώτον διάνοιξη και δεύτερον συσσώρευση βιο
λογικών παραγόντων επάνω στον τεχνητό λίθο των αντιγράφων. Η μελέτη αυτή όμως 
δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και κατατεθεί στην Επιτροπή Ακροπόλεως. Βέβαια κατά ένα 
μεγάλο μέρος οι φθορές των αντιγράφων των Καρυατιδών οφείλονται στην εισροή 
ομβρίων από πάνω από τη στέγη, όπως προανέφερε και η κα I Ιαπακωνσταντίνου, και 
στη συσσώρευση αυτού του νερού εσωτερικά στις Καρυάτιδες, μεταξύ των λίθων της 
επίστεψης και του ποδίου των αγαλμάτων.

Και τέλος, θα ήθελα και εγώ να πω, όπως και η κα Μπαμπανίκα, ότι υπάρχει αυτή η 
ευαισθησία όλων των Ελλήνων για την Ακρόπολη, την οποία και προανέφερε και ο κ. 
Seki. Όλοι οι Έλληνες που συναντούμε εμείς που εργαζόμαστε πάνω, μας ρωτούν πότε
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θα φύγουν τα ικριώματα και πότε θα δουν τελειωμένη την Ακρόπολη και κανείς δεν 
γνωρίζει βέβαια, πότε ακριβώς θα γίνει αυτό. Σίγουρα όμως όλοι ανησυχούν, όλοι αγα
πούν τα μνημεία και όλοι ελπίζουν κάποια στιγμή να τα δουν πλήρως αποκατεστημένα. 
Ευχαριστώ πολύ.

Η. KIENAST: Ευχαριστούμε και εμείς. Μία τελευταία παρέμβαση.

Μ. FRANCOIS: Γεια σας, λέγομαι Matthieu François και είμαι μαρμαροτεχνίτης 
στα έργα της Ακρόπολης. Ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του χρώματος των καινούρ
γιων συμπληρωμάτων από μάρμαρο. Κατά την άποψή μου, όταν συζητάμε για την αυθε
ντικότητα σχετικά με αυτά τα συμπληρώματα, πρέπει να εννοούμε την αυθεντικότητα του 
υλικού, το οποίο όταν είναι καινούργιο είναι άσπρο και στη συνέχεια το χρώμα αλλάζει 
με τον χρόνο. Λόγω του Πεντελικού μαρμάρου, υπάρχει διαφορά χρώματος μεταξύ 
αρχαίων μελών και νέων συμπληρωμάτων, αλλά, επαναλαμβάνω, για εμένα αυθεντικό
τητα είναι η αυθεντικότητα του υλικού.

Η. KIENAST: Ευχαριστώ πολύ. Και ξανά, νομίζω, ότι με αυτό έχουν ειπωθεί τώρα 
τα πιο σημαντικά ζητήματα, θα ήθελα να επανέλθω στον ωραίο επίλογο του καθηγητή 
Seki, σε αυτά που είπε και όλοι μας να πάμε να δούμε τις εξελίξεις επάνω στην Ακρό
πολη, στα διάφορα μνημεία, και νομίζω πως όλοι μας θα αποκτήσουμε μία αρκετά θετική 
όψη των πραγμάτων.

Και επιτρέψτε μου τώρα να δώσω τον λόγο στη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου 
Πολιτισμού κα Λ. Μενδώνη, η οποία μας κάνει την τιμή να μας μιλήσει και να μας πει 
μερικά πράγματα τώρα, κλείνοντας την αποψινή συνεδρίαση και τη Διεθνή Συνάντηση.

Α. ΜΕΝΔΩΝΗ: Πριν πω δύο λόγια κλείνομας αυτή τη Συνάντηση, θα ήθελα 
απλώτς να απαντήσω στην προτελευταία ομιλήτρια, τη συντηρήτρια που εργάζεται στο 
εργοτάξιο του Ερεχθείου, και να πω ότι δεν νομίζω ότι πρέπει να αισθανόμαστε ενοχές 
για την αδυναμία να απαντήσουμε, στον όποιο ρωτάει πότε θα τελειώσει η συμήρηση 
των μνημείων, όχι της Ακρόπολης, του οποιουδήποτε μνημείου.

Ξέρετε, όσοι παρακολουθείτε και όσοι συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια στο 
Υπουργείο, ότι μου αρέσει να τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα και τους στόχους που 
έχουμε θέσει αλλά αλλοίμονο αν νοιώθουμε ενοχές, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι το 
2005 ή το 2010 ή το 2100 ολοκληρώνομαι τα έργα. Τότε θα έχει πάψει η αέναη φρο
ντίδα, η οποία αποτελεί το κατ’ εξοχήν καθήκον αυτού του Υπουργείου. Επομένως, τα 
μνημεία και οι σκαλωσιές και τα συνεργεία θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ακριβώς γιατί η 
δουλειά μας είναι αυτή η διαρκιίς φροντίδα, η μέριμνα και η προστασία για τη συντή
ρηση των μνημείων της Ακρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, κύριοι συνάδελφοι, κλείνουμε αυτό το τριήμερο, κατά το οποίο οι 
επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που επιτελούνται στα μνημεία της Ακρόπολης είχαν 
την ευκαιρία, μέσα στα πλαίσια της 5ης Διεθνούς Συνάντησης για την Αποκατάσταση
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των Μνημείων Ακροπόλεως, ενός θεσμού που έχει πλέον καθιερωθεί από το 1977, να 
παρουσιάσουν και να εκθέσουν τη δουλειά τους, τη μέθοδο που χρησιμοποιούν, τις επι
λογές τους, τις επιλογές της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, τις επιλογές 
της επιστημονικής Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου, εν τέλει του Υπουργείου Πολιτισμού, με έναν τρόπο διά
φανο και ειλικρινή και να τις θέσουν στην κρίση των κατ’ εξοχήν ειδικών.

Μέσα από τις συζητήσεις που έγιναν το τριήμερο αυτό, μετά από την παρουσίαση κάθε 
μιας ανακοίνωσης, αλλά και στα πλαίσια αυτού του τρίωρου διαλόγου, ελέχθησαν πράγ
ματα που αποτελούν ασφαλώς επιστημονικές θέσεις και προβληματισμούς, αλλά και πολι
τικές θέσεις και πολίτικούς προβληματισμούς και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. 
Από τη στιγμή που η Συνάντηση αυτή ασχολείται με τα μνημεία του Ιερού Βράχου και την 
αναστήλωσή τους, βεβαίως αφορά τον επιστημονικό κόσμο, ο οποίος εν τέλει έχει τον 
πρώτο και τον τελευταίο λόγο για το πώς πρέπει τα μνημεία να συντηρηθούν και να ανα
στηλωθούν και για το ποια μορφή πρέπει τελικά να αποκτήσουν. Αποτελεί όμως ταυτό
χρονα πέρα από το επιστημονικό και ένα βαθύτατα πολιτικό θέμα, από τη στιγμή που τα 
μνημεία αυτά αποτελούν σύμβολα του δυτικού πολιτισμού, αποτελούν το σύμβολο της 
UNESCO, από τη στιγμή που η μορφή και η αισθητική τους απασχολεί την κοινή γνώμη.

Ειδικά, στην παρούσα χρονική συγκυρία, η πολιτική διάσταση αυτού του θέματος 
είναι ακόμα μεγαλύτερη, αν κανείς συνδυάσει τα έργα τα οποία γίνο\π:αι στην Ακρόπολη, 
πρώτον με τη μορφή που λαμβάνει ο ευρύτερος χώρος της Ακρόπολης, ο οποίος αλλά
ζει. Φυσικά αναφέρομαι -μίλησε η κα Χωρέμη την πρώτη ημέρα εκτενώς γι’αυτό το 
θέμα- στην ανέγερση του νέου Μουσείου Ακροπόλεως και στη δημιουργία του επιτό
πιου μουσείου στο δημόσιο κτήμα Μακρυγιάννη, που θα διασώσει αυτή την άγνωστη 
σε πολλούς χρονική στιγμή της Αθήνας, ένα έργο, το οποίο αλλάζει απολύτως τη σχέση 
του ευρύτερου χώρου της Ακρόπολης. Μία αλλαγή, η οποία ενισχύεται με το Έργο της 
Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων και με τις πεζοδρομήσεις, με την απομάκρυνση 
των αυτοκινήτων από τις οδούς Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου.

Πολλές φορές, επειδή έχουμε ένα καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα, συνηθίζουμε να 
ξεχνούμε πράγματα, τα οποία πολύ πρόσφατα υπήρχαν και λειτουργούσαν. Εκπλήσσο
μαι και εγώ πραγματικά, όταν βρίσκομαι σήμερα στον συγκεκριμένο χώρο, και βλέπω τις 
εικόνες με τα λεωφορεία, με τα αυτοκίνητα, στις οδούς Διονυσίου Αρεοπαγίτου και 
Αποστόλου Παύλου. Η περιοχή αυτή σήμερα αποκτά μία ενιαία όψη, ενός πραγματικά 
αρχαιολογικού χώρου μέσα στον αστικό ιστό, τον οποίο χαίρονται όλοι, οι περίοικοι 
αλλά και οι επισκέπτες.

Το δεύτερο σημείο είναι βεβαίως το χρονικό ορόσημο του 2004, της διοργάνωσης 
των Ολυμπιακών Αγώνων και η δυναμική διεκδίκηση της χώρας για την επιστροφή των 
γλυπτών του Παρθενώνος. Η εικόνα της Ακρόπολης ασφαλώς είναι η κατ’ εξοχήν 
εικόνα που θα φτάσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη αυτού του πλανήτη. Επομένως, έχει 
σημασία το πώς θα παρουσιάσουμε τα συγκεκριμένα μνημεία.

Το τρίτο είναι η συγκυρία των χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων και αναφέρομαι συγκε
κριμένα στην πορεία και στη χρηματορροή, την οποία εξασφαλίζει το Τ' ΚΠΣ. Αυτό το



τελευταίο, ή, καλύτερα, τα χρήματα, τα οποία εξασφαλίστηκαν από το Β' ΚΠΣ για να 
συνεχιστούν στο Γ' και η θεσμική αλλαγή με την καθιέρωση και τη θεσμοθέτηση της νέας 
Υπηρεσίας Συντήρησης των Μνημείων της Αχρόπολης το 1999, πιστεύω ότι άλλαξε 
ριζικά την εικόνα και την πορεία των έργων στην Ακρόπολη. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τα 
χρήματα είναι κινητήριος δύναμη για πάρα πολλά πράγματα. Δεν σημαίνει, ότι οι άνθρωποι 
οι οποίοι στο παρελθόν (οι ίδιοι άνθρωποι σε ένα μεγάλο βαθμό) ασχολούνταν με τα μνη
μεία της Ακρόπολης είχαν λιγότερες ικανότητες. Είχαν όμως σαφώς λιγότερα χρήματα.

Το Προεδρικό Διάταγμα 97/1999, έλυσε μία σειρά διοικητικής φύσεως προβλημά
των, τα οποία όμως είχαν άμεσο αντίκτυπο στην ομαλή πορεία των έργων. Έτσι σήμερα, 
μαζί με την υψηλή ποιότητα του έργου που εκτελείται στα μνημεία της Ακρόπολης, 
υπάρχει ένας διαφορετικός ρυθμός, υπάρχει ένας διαφορετικός χρόνος και πλέον τα 
αποτελέσματα αυτά είναι ορατά. Ίσως έτσι μπορεί σε ένα βαθμό να δικαιολογηθεί το 
γεγονός, ότι διάφοροι άνθρωποι, που στο παρελθόν συμμετείχαν στα συνέδρια αυτά και 
διατύπωναν κάποιες ανησυχίες -ή γκρίνιες, αν θέλετε— πλέον έχουν εν πολλοίς αναθεω
ρήσει τη θέση τους αυτή. Όμως, αυτό που νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο, και αυτό 
αποτελεί συνέπεια του II.Δ. 97/99 είναι το γεγονός ότι δόθηκε σε αυτή την Υπηρεσία η 
δυνατότητα να συνεργαστούν νέοι άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ειδικές 
σπουδές, πολλές ειδικότητες, ένα υψηλό επίπεδο, τουλάχιστον έτσι φάνηκε και από τις 
παρουσιάσεις, οι οποίες έγιναν εδώ το τελευταίο τριήμερο, νέοι άνθρωποι οι οποίοι εξα
σφαλίζουν τη συνέχεια.

Βεβαίως, εάν δεν υπήρχε το παρελθόν, εάν δεν υπήρχαν τα παλαιότερα μέλη της 
ΕΣΜΑ, τα παλαιότερα μέλη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που κατέθεσαν τη γνώση και 
την εμπειρία τους, πιθανώς να μην μπορούσε να υπάρξει η σημερινή εικόνα ή, μάλλον, 
προσωπικά είμαι πεπεισμένη, ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει η σημερινή εικόνα. Το 
γεγονός ότι νέοι μελετητές προετοίμασαν μονογραφίες, διδακτορικές διατριβές, ανακοι
νώσεις σε επιστημονικά περιοδικά, το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι έθεσαν τον προβλημα
τισμό και τη δουλειά τους στην κρίση τωνμεγαλυτέρων, πιστεύω ότι οδήγησε στο σημε
ρινό αποτέλεσμα.

Εγώ θα ήθελα να τονίσω τέσσερα σημεία από το τριήμερο αυτό. Πρώτα - πρώτα τον 
συστηματικό τρόπο, που το σύνολο των επιστημόνων που ασχολούνται με τα μνημεία 
της Ακρόπολης, και όχι μόνον των επιστημόνων, αντιμετωπίζουν το έργο αυτό καθ' 
εαυτό. Το δεύτερο είναι η υπευθυνότητα όλων αυτών των ανθρώπων. Η υπευθυνότητα 
και η συστηματικότητα που μερικές φορές μπορεί να φτάσει στο σημείο να κατηγορη- 
θούμε στο μέλλον για σχολαστικότητα. Το τρίτο σημείο είναι η πολύ επιστημονικότατα. 
Είναι πλέον δεδομένο, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει κανείς μόνος του. Η εποχή του 
Mommo Universalis έχει προ πολλού περάσει, και νομίζω ότι στην προκειμένη περί
πτωση, και μέσα από το τριήμερο αυτό, διεφάνη ακριβώς ότι το βασικό κέρδος από όλη 
αυτή την ιστορία είναι η πολύ επιστημονική προσέγγιση της συγκεκριμένης δουλειάς. 
Και τέλος, είναι η πλήρης αξιοποίηση και από την ΥΣΜΑ και από την ΕΣΜΑ των δεδο
μένων και των μέσων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.

Τα έργα της Ακρόπολης μαζί με το νέο Μουσείο, όταν αυτό θα είναι πλέον πραγμα
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τικότητα, θα μπορέσουν να φέρουν στην επιφάνεια και να γίνει κατανοητή σε όλους η 
τεράστια προσπάθεια, η οποία συντελείται από το Ελληνικό κράτος, από το Υπουργείο 
Πολιτισμού, από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Τα δύο αυτά έργα είναι απολύτως 
συμπληρωματικά και παραπληρωματικά μεταξύ τους. Ήδη ο κ. Μπούρας στην εναρ
κτήρια ομιλία του τόνισε, επισήμανε αν θέλετε, ότι είναι πλήθος αυτά τα αρχαία, τα οποία 
βρίσκοχπαι στις αποθήκες, τα οποία οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τα παρουσίαζε ακόμα 
και σε ξεχωριστά Μουσεία και σε ξεχωριστούς εκθεσιακούς χώρους. Κάπως έτσι θα 
συμβούν τα πράγματα, όταν όλο το υλικό από τον βράχο της Ακρόπολης θα βρει τον 
τόπο και τον χώρο του, και θα αξιοποιηθεί εκθεσιακά, στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο, απλώς θα κλείσω, τονίζοντας για άλλη μία 
φορά, αυτό το οποίο είπε ο κ. Μπούρας: τα Πρακτικά όλων αυτών των Συναντήσεων, 
των τεσσάρων προηγουμένων και της 5ης αυτής Συνάντησης αποτέλεσαν, αποτελούν 
και θα αποτελόσουν έναν οδηγό για όλους τους αρμοδίους του Υπουργείου Πολιτι
σμού, είτε είναι Υπηρεσίες Συντήρησης, είτε είναι η Επιτροπή Συντήρησης, είτε είναι οι 
αρμόδιες Διευθύνσεις Αναστύλωσης και Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. 
Επομένως, ο τόμος αυτός, ο οποίος θα αποτελέσει και τα Πρακτικά της Συνάντησης 
αυτής, πολύ γρήγορα θα τεθεί υπόψη όχι μόνον υμών αλλά του συνόλου της επιστημο
νικής κοινότητας, για να τύχει της όποιας κριτικής, των όποιων επισημάνσεων και να 
είστε σίγουροι, και νομίζω ότι μεταφέρω εδώ και τις απόψεις και των στελεχών της Υπη
ρεσίας Συντήρησης των Μνημείων της Ακρόπολης και της επιστημονικής Επιτροπής 
Ακροπόλεως, ότι οι όποιες παρατηρήσεις, απόψεις και κριτικές θα ληφθούν πάρα πολύ 
σοβαρά υπόψη στην εκτέλεση αυτού του έργου.

Θα κλείσω, ευχαριστώντας κατ’ αρχήν τους διοργανωτές της Συνάντησης, ευχαρι
στώντας τους ομιλητές και φυσικά όλους τους ξένους και Έλληνες συναδέλφους, εκτός 
Υπουργείου Πολιτισμού, που βρέθηκαν εδώ αυτό το τριήμερο και κατέθεσαν τη γνώση, 
την εμπειρία και την κριτική τους. Σας ευχαριστώ.

Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ: Θα ήθελα από τη μεριά μου να ευχαριστήσω τους αφανείς 
ήρωες της διοργάνωσης: είναι ο Παύλος Ψάλτης, ο Πλάτων Κωνσταντόπουλος και η 
Γραμματεία της ΥΣΜΑ, με επικεφαλής τη Χαρά Παπανικολάου, οι οποίοι εργάστηκαν 
απίστευτες ώρες, για να είμαστε σήμερα έτοιμοι να παρουσιάσουμε τις εργασίες μας. Και 
επίσης και τους μεταφραστές.
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3η ημέρα Συναντήσεων
Κυριακή 6 Οκτωβρίου

Παράλληλη ειδική συνεδρίαση για τη συντήρηση των επιφανειών 
των Μνημείων Ακροπόλεως

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





Δ. Δαμιανός, X. Λασκαρίδης, Γ. Μαράκης, Μ. Νάκα, Ε. Τζουμουσλή
Κατάσταση διατηρήσεων των αρχιτεκτονικών μελών 

του Παρθενώνος: πρόναον, οπισθόναον, βόρεια όψη

Στη μακραίωνη και πολυτάραχη ιστορία του Παρθενώνα υπάρχουν κάποια γεγο- 
νότα-οταθμοί, που άμεσα ή έμμεσα έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της κατάστασης 
διατήρησης των αρχιτεκτονικών του μελών1. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

• Οι σεισμοί που έχουν πλήξει την Αττική.
• Η μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαυσε τον ναό κατά την επιδρομή των Ερούλων το 267 μ.Χ.
• Οι βανδαλισμοί, όπως απολαξεύσεις γλυπτών και η επαναχρησιμοποίηση του υλικού.
• Η έκρηξη της πυριτιδαποθήκης κατά την πολιορκία της Ακροπόλεως από τον Μο- 
ροζίνι το 1687 και η εκτόξευση οβίδων και βλημάτων.
• Οι επεμβάσεις αναστύλωσης και συντήρησης, που πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς.
• Η έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση μετά το 1950.
Στα πλαίσια του εκτεταμένου αναστηλωτικού προγράμματος, που βρίσκεται αυτή την 

στιγμή σε εξέλιξη, η ομάδα συντήρησης συμμετέχει στα ακόλουθα:
• Στον πρόναο πραγματοποιούνται σωστικές επεμβάσεις κατά την αποξήλωση και 
επανατοποθέτηση των κιόνων και των επιστυλίων και συστηματική συντήρηση του 
Π.Κ.6. Επίσης γίνεται εφαρμογή τεχνητής πάτινας στα συμπληρώματα νέου μαρμά
ρου που τοποθετήθηκαν στα μέλη.
• Στον οπισθόναο γίνονται σωστικές επεμβάσεις κατά την αποξήλωση των επι
στυλίων. Πραγματοποιείται συστηματική συντήρηση των κιόνων Ο.Κ. 1 έως Ο.Κ.4, 
των αποξηλωθέντων μελών των Ο.Κ.5 και Ο.Κ.6, των επιστυλίων και των καταβι- 
βασθέντων παλαιότερα αρχιτεκτονικών μελών του θριγκού.
• Στη βόρεια όψη πραγματοποιούνται σωστικές επεμβάσεις κατά την αποξήλωση του 
θριγκού και των κιόνων Β.Κ.4 έως Β.Κ. 11. Συστηματική συντήρηση των αρχιτεκτο
νικών μελών του θριγκού και των εδρών των αποξηλωθέντων σπονδύλων.
Η φθορά του μαρμάρου είναι αποτέλεσμα της συνδυασμένης δράσης φυσικοχημι

κών και μηχανικών παραγόντων, οι οποίοι έχουν μελετηθεί και καταγραφεί αναλυτικά 
στο παρελθόν1 2.

Στα μέτωπα, όπου σήμερα γίνονται επεμβάσεις συντήρησης, εμφανίζονται όλες οι 
μορφές φθοράς,οι οποίες είναι κοινές για τα μνημεία της Ακροπόλεως:

• Η ζαχαροειδής ή περικρυσταλλική αποσάθρωση3 είναι αποτέλεσμα της όξινης προ
σβολής, εμφανίζεται σαν απώλεια συνοχής των επιφανειακών κρυστάλλων και συ-

1. Κορρέ-Μπούρα 1983, 131-138, 151-159.
2. Σκουλικίδης κ.ά. 1989, 181.
3. Σκουλικίδης κ.ά. 1989, 181.
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νεχούς πτώσης τους, στις περιοχές απόπλυσης. Είναι κοινή σε όλα τα αρχιτεκτονικά 
μέλη, εκτός των περιοχών που καλύπτονται από έγχρωμα επιφανειακά στρώματα, και 
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της αρχικής επιφάνειας και των λεπτομερειών.
• Η διαφορική διάβρωση4 χαρακτηρίζεται από την ανομοιογενή απομείωση της επι
φάνειας του μαρμάρου που καθορίζεται από τη γεωλογική ετερογένεια του υλικού. Τα 
διαζώματα και τα επιστύλια της βόρειας όψης και η εσωτερική πλευρά της προστάσε- 
ως του οπισθόναου (εικ. 1 ), οι πλευρές δηλαδή που δέχτηκαν τη μεγαλύτερη θερμική 
καταπόνηση, εμφανίζουν το εντονότερο πρόβλημα. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως οι λί
θοι πληρώσεως, το φαινόμενο σχετίζεται με τη χρήση μαρμάρου κατώτερης ποιότητας.
• Η αποσάθρωση και οι απολεπίσεις5 παρατηρούνται σε περιοχές όπου υπάρχει χα
λάρωση της δομής του μαρμάρου με συνέπεια τη διείσδυση και συγκράτηση αυξη
μένης ποσότητας νερού. Είναι αποτέλεσμα συνδυασμού πολλών παραγόντων, όπως 
η φωτιά και η ιδιοσυστασία του μαρμάρου, π.χ. η ύπαρξη αργιλοπυριτικών φλεβών.
• Οι επικαθίσεις αιθάλης και οι μαύρες κρούστες6 7 παρατηρούνται σε μεγάλη έκταση 
σε προστατευμένες από τη βροχή περιοχές, όπως οι κάτω έδρες των επιστυλίων, τα 
κιονόκρανα και οι ανώτεροι σπόνδυλοι των κιόνων του οπισθόναου (εικ. 2). Γία τον 
ίδιο λόγο παρατηρείται απόθεση αιθάλης στα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα της 
δυτικής όψης του οπισθόναου. Αντίθετα τα επιστύλια και τα κιονόκρανα της βόρει
ας όψης παρουσιάζουν κρούστες μικρότερης έκτασης και οι ανώτεροι σπόνδυλοι 
σχεδόν καθόλου, αφού είναι εκτεθειμένοι στη βροχή. Η έκταση των επικαθίσεων 
εξαρτάται και από το σχήμα του μέλους, όπως στη περίπτωση των γείσων της βόρει
ας όψης και στην περιοχή των σιαγόνων των επιστυλίων του οπισθόναου.
• Η κυψελοειδής διάβρωση' εμφανίζεται με τη μορφή οπών, σποραδικά ή σε συ
στάδες. Οφείλεται στη δράση μικροοργανισμών, η ανάπτυξη των οποίων ευνοείται 
από την αυξημένη υγρασία. Παρατηρείται σχεδόν αποκλειστικά στη βόρεια όψη του 
Παρθενώνα (εικ. 3) και στη βόρεια όψη του οπισθόναου. Είναι πιο έντονη περιμε
τρικά των φλεβών, οι οποίες συγκρατούν περισσότερη υγρασία και δίνουν τροφή 
στους μικροοργανισμούς .
• Η θραύση των λίθων8 9 10 είναι ο σημαντικότερος παράγοντας φθοράς του μνημείου. 
Ελάχιστα είναι τα μέλη που διατηρούν το αρχικό τους σχήμα, τα περισσότερα είναι 
θραυσμένα κατά ποικίλους τρόπους. Η διάδοση και ο προσανατολισμός των θραύσε
ων τις διακρίνει σε ρήγματα και αποφλοιώσεις. Τα αίτια των θραύσεων είναι πολλαπλά.
• Οι θερμικές θραύσεις410 εντοπίζονται κυρίως στην εσωτερική όψη των προστάσε- 
ων του οπισθόναου11,18 και του προνάου13, αφού είναι οι περιοχές που δέχτηκαν τη

4. Σκουλικίδης κ.ά. 1989, 181.
5. Σκουλικίδης κ.ά. 1989, 181.
6. Σκουλικίδης κ.ά. 1989, 181.
7. Σκουλικίδης κ.ά. 1989, 181.
8. Κορρέ-Μπούρα 1983, 285.
9. Κορρέ-Μπούρα 1983, 288.
10. Σκουλικίδης κ.ά. 1989, 181.
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μεγαλύτερη θερμική καταπόνηση. Οδήγησαν στην ολική απώλεια της αρχικής γεω
μετρίας των μελών (ιδίως στους κατώτερους σπονδύλους) και στη δημιουργία δια
μπερών ρηγμάτων και επάλληλων αποφλοιώσεων (εικ. 4). Στη σημερινή εικόνα ση
μαντικός είναι και ο ρόλος της έκρηξης, που ήρθε να ολοκληρώσει την καταστροφή. 
Η αποξήλωση του Π.Κ.6 στον πρόναο και του Ο.Κ.Κ.5 στον οπισθόναο, έδωσε μια 
ααφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο διακλαδίζονται τα ρήγματα στο εσωτερικό των 
μελών. Η πυρκαγιά επηρέασε και τα επιστύλια του οπισθόναου, κυρίως αυτά της 
νοτιοδυτικής γωνίας, και τις κάτω έδρες τους. Παρατηρείται απάλεια μάζας με επάλ
ληλες αποφλοιώσεις που συνοδεύονται από ασβεστοποίηση του μαρμάρου .
• Η διάβρωση και διόγκωση των μεταλλκών11 12 13 14 στοιχείων συνοδευόμενη από την ανά
πτυξη μηχανικών τάσεων έχει ως επακόλουθο τη θραύση των λθων. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα έχουν προκαλέσει οι σιδερένιοι σύνδεσμοι των αναστηλώσεων Μπαλάνου 
(εικ. 5). Η λανθασμένη επιλογή διαστάσεων, η ελλιπής ή ανύπαρκτη μόνωσή τους, ο 
τρόπος κατανομής τους στο κτήριο και η διαφορετική τυπολογία σε σχέση με τους αρ
χαίους οδήγησαν σε εκτεταμένες ρηγματώσεις, ακόμα και σε στατικά προβλήματα, 
στον οπισθόναο15 και στο αναστηλωμένο τμήμα της βόρειας όψης16. Αντίθετα οι αρ
χαίοι σύνδεσμοι, ακόμα και όπου έχουν διαβρωθεί, οδήγησαν σε φθορές πολύ μι
κρότερης έκτασης. Επίσης, τα προϊόντα διάβρωσης των μεταλλκών στοιχείων έχουν 
προκαλέσει χρωματική αλλοίωση στην επιφάνεια του μαρμάρου17.
• Η πρόσκρουση οβίδων18 κατά τη διάρκεια των πολορκιών του βράχου, κυρίως 
στους κίονες του οπισθόναου και στον 6ο κίονα του πρόναου, έχει προκαλέσει απώ
λεια υλκού και τη δημιουργία χαρακτηριστικών «βαθουλωμάτων» με ρωγμές ακτι
νωτής διάταξης.
• Τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα19 καλύπτουν τις περιοχές του πρόναου και του 
οπισθόναου που δέχτηκαν λυγότερο την καταστροφική επίδραση της φωτιάς και της 
έκρηξης, δηλαδή τη δυτική και ανατολκή όψη αντίστοιχα. Κάτω από αυτά διατηρεί
ται η αρχική επιφάνεια του μαρμάρου.
Αντίθετα στο προς αναστήλωση τμήμα της βόρειας όψης, λόγω της κατάρρευσής 
του, δεν διατηρούνται καθόλου στρώματα. Σημαντική είναι η μείωσή τους τις τελευ
ταίες δεκαετίες, λόγω της όξινης προσβολής. Από τη σύγκριση των αποτυπωμένων 
στα στρώματα χαραγμάτων, όπως καταγράφηκαν από τον Ορλάνδο τη δεκαετία του 
194020, και αυτών που σώζονται σήμερα εντοπίζεται έμμεσα το αίτιο αυτής της απώ-

11. Κουφόπουλος 1994, 83.
12. Ζάμπας 1994, 21-25.
13. Κορρές 1989, 52.
14. Κορρέ-Μπούρα 1983, 296-297.
15. Κουφόπουλος 1994, 84.
16. Ζάμπας 2002, 46-48 και 109-116.
17. Σκουλκίδης κ.ά. 1989, 181.
18. Κορρέ-Μπούρα 1983, 152.
19. Kouzeli-Beloyannis-Tolias-Dogani 1989.
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λείας. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του Ο.Κ. 1, ο οποίος είναι ο μόνος από 
τους κίονες του οπιοθόναου που διατηρεί στρώματα και ανατολικά, αφού λόγω της 
θέσης του προστατεύτηκε τόσο από τις παλαιότερες καταστροφές όσο και από την 
όξινη βροχή. Απομείωση των στρωμάτων παρατηρείται και στις περιοχές διάβρωσης 
των αργιλοπυριτικών φλεβών (εικ. 6).
• Στις αστοχίες των παλαιών επεμβάσεων21,22 ανήκει και η χρήση της κονίας Meyer. 
Οι συνέπειες της εκτεταμένης εφαρμογής της είναι η δημιουργία διαλυτών αλάτων, 
η διόγκωση μικροσκοπικών φυλλίδων μαρμάρου και η απώλεια υλικού στις επιφα
νειακές στοιβάδες, δημιουργώντας μια νέα ευπαθή επιφάνεια. Στις περιοχές που έχει 
ρηγματωθεί ή διαβρωθεί ευνοείται η εισχώρηση υγρασίας και η ανάπτυξη μικροορ
γανισμών με επακόλουθο την απώλεια υλικού.
Από όσα έχουν μέχρι οπιγμής αναφερθεί, είναι σαφές ότι οι παράγοντες φθοράς δεν 

δρουν μεμονωμένα. Χαρακτηριστικότερη όλων είναι η περίπτωση της νοτιοδυτικής 
γωνίας των επιστυλίων του οπισθονάου. Διαφορική διάβρωση, αποσαθρώσεις και απο
λεπίσεις, θερμικές θραύσεις και ασβεστοποίηση, ανάπτυξη μικροοργανισμών στην επι
φάνεια, μεγάλα ρήγματα και αποφλοιώσεις, εκτεταμένες σφραγίσεις με κονία Meyer και 
τσιμεντοκονιάματα, χαρακτηρίζουν την κατάσταση διατήρησης των συγκεκριμένων 
μελών (εικ. 5). Η αντιμετώπισή τους δημιουργεί προβληματισμούς, σε συντηρητές και 
αναστηλωτές, ως προς τη μεθοδολογία συντήρησης που πρέπει να ακολουθηθεί. Το 
τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να αποκαταστήσει τη συνοχή του μαρμάρου καθώς και την 
στατική του επάρκεια.

Μέσα από την παρατήρηση της κατάστασης διατήρησης και την πρακτική αντιμετώ
πιση των προβλημάτων συμπεραίνεται ότι, έκτος από την φυσική φθορά του υλικού 
κατασκευής του μνημείου, οι ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες έχουν προκα- 
λέσει μεγάλες καταστροφές.

Γ ία τη συντήρηση της επιφάνειας του μαρμάρου στο έργο αποκατάστασης του Παρ
θενώνα, εκτός από την ομάδα σύνταξης της ανακοίνωσης, εργάζονται οι συντηρήτριες 
Α. Πάνου (Υπεύθυνη του συνεργείου συντήρησης Παρθενώνα) και Κ. Φραντζικινάκη, 
οι μαρμαροτεχνίτες I. Κλαύδιος, Α. Λυρίτης, Κ. Δημόπουλος, I. Σκαλκώτος και Κ. 
Μελάς και ο τεχνικός συντήρησης Ε. Τζεμπελίκος.
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Ε. Γεωργίου, Φ. Καιέβας, Κ. Μπαμπανίκα, Σ. Παπιδά, Ε. Φραγκιαδάκη

Επεμβάσεις συντηρήσεως στα Προπύλαια

Εισαγωγή
Το έργο συντήρησης της επιφάνειας των Προπυλαίων βασίζεται στο οργανωμένο 

και τεκμηριωμένο πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο καταρτίστηκε το 1987 από την ομάδα 
συντήρησης του Παρθενώνος και διαρκώς εξελίσσεται1.

Η συστηματική συντήρηση του μνημείου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1990 με τη 
συγκρότηση ειδικευμένου συνεργείου, ύστερα από σχετική απόφαση της ΕΣΜΑ1 2 3. Οι 
εργασίες συντήρησης συμβαδίζουν με το αναστηλωτικό πρόγραμμα που πραγματοποιεί
ται, ενώ παράλληλα περιλαμβάνουν συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης σε περιοχές 
του μνημείου που παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα διάβρωσης.

Το δομικό υλικό των Προπυλαίων
Στα Προπύλαια, εκτός από πεντελικό μάρμαρο, έχει χρησιμοποιηθεί ελευσινιακός 

λίθος ως διακοσμητικό στοιχείο και μία σειρά πωρόλιθων για τη θεμελίωση του μνημείου λ
Η ιδιαιτερότητα του μαρμάρου των Προπυλαίων, σε σχέση με το δομικό υλικό των 

άλλων μνημείων, έγκειται στην έντονη παρουσία μη ασβεστιτικών ορυκτών. Χαρακτηρι
στικά συναντώνται αργιλοπυριτικές φλέβες κατά μήκος του πετρώματος, καστανέρυθρα 
έγκλεισματα ανκερίτη (σιδηρούχος δολομίτης), διάσπαρτα ή σε συστάδες, καθώς και 
κρύσταλλοι χαλαζία4 5.

Μορφές διάβρωσης
Οι κυριότεροι παράγοντες, που συντείνουν στη διάβρωση του δομικού υλικού του 

μνημείου, απορρέουν από την ορυκτολογική ιδιαιτερότητα του μαρμάρου, που ευθύνε- 
ται για την επιτάχυνση του ρυθμού αλλοίωσής του, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, αλλά 
και από αρνητικές συνέπειες της χρήσης υλικών από παλαιότερες επεμβάσεις. Π ίο 
συγκεκριμένα, οι κυριότερες μορφές διάβρωσης που συναντώνται είναι αποφλοιώσεις, 
βιοδιάβρωσηξ αποσάθρωση, ρηγματώσεις, περικρυσταλλική διάβρωση, διαφορική διά-
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βρώση, σχηματισμός μαύρης κρούστας, κυψελοειδής φθορά. Επιπλέον, αρνητικές επι
πτώσεις προκαλούνται από υλικά χρησιμοποιημένα σε προηγούμενες επεμβάσεις, όπως 
η διάβρωση μεταλλικών στοιχείων (σύνδεσμων, γόμφων, καρφίδων, κ.ά.) και η χρήση 
κονιαμάτων (Meyer, τσιμεντοκονιάματα) με υπολογίσιμη περιεκτικότητα σε άλατα.

Ιστορικά τεκμήρια — Ιδιαιτερότητες
Τα Προπύλαια, ως ημιτελές αρχιτεκτονικό μνημείο, δεν δέχτηκαν τελική κατεργασία 

των επιφανειών του μαρμάρου, με αποτέλεσμα τη διατήρηση χαρακτηριστικών ιδιομορ
φιών και πολύτιμων στοιχείων για τη διαδικασία κατασκευής τους2. Επίσης, δεκάδες 
χαραγμάτων (επιγραφών, συμβόλων και παραστάσεων) παρατηρούνται στους τοίχους 
του μνημείου καθώς και ίχνη από κρούσεις βλημάτων.

Ένα άλλο σύνολο ιστορικών τεκμηρίων αποτελούν τα ακόλουθα επιφανειακά στρώματα:
• Πορτοκαλοκάστανο στρώμα. Ιίαρατηρείται κυρίως στην εξωτερική επιφάνεια του 
δυτικού τοίχου της Πινακοθήκης3,6.
• Υπόλευκη επιδερμίδα. Διακρίνεται σε μικρής έκτασης επιφάνεια στο νότιο τεταρ
τημόριο του δωρικού σπονδύλου ΑΙ-Κ.3,6.
• Γκρίζο στρώμα. Παρατηρείται μόνο στα Προπύλαια, και πιο συγκεκριμένα στους 
εσωτερικούς τοίχους της Πινακοθήκης, στους ορθοστάτες της στοάς της βόρειας 
πτέρυγας και στη γωνία που σχηματίζεται από τη βόρεια όψη του νότιου τοίχου και 
την ανατολική του θυραίου3,6.

Επεμβάσεις συντήρησης
Οι επεμβάσεις συντήρησης κύρια ακολουθούν το αναστηλωτικό έργο, ενώ γίνονται 

και σε άλλες, ιδιαίτερα προβληματικές, περιοχές του μνημείου. Διακρίνονται δε σε 
σωστικές και συστηματικές. Αναλυτικότερα:

• Οι σωστικές επεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες προστερέωσης, προσωρινής στε
ρέωσης ετοιμόρροπων τμημάτων και περισυλλογής πρόσφατα απομακρυσμένων 
θραυσμάτων και ψηγμάτων.
• Οι συστηματικές επεμβάσεις περιλαμβάνουν τεκμηρίωση (οχεδιαστική-φωτογρα- 
φική) και αποτύπωση φθορών, παλαιότερων και σημερινών επεμβάσεων και ιστορι
κών τεκμηρίων. Επίσης, εργασίες συντήρησης και προστασίας γίνονται σε λίθους κα
τά χώραν ή μετά την αποξήλωσή τους.

Σωστικές επεμβάσεις κατά την αποξήλωση αρχιτεκτονικών μελών
Η προστασία της επιφάνειας των λίθων ξεκινά παράλληλα με την κατασκευή των 

ικριωμάτων, χρησιμοποιώντας λεπτά φύλλα πολυουρεθάνης («μαλακώματα») και μολύ- 
βδου, για την αποφυγή άμεσης επαφής των ικριωμάτων με το μάρμαρο. Πριν την έναρξη 
των αποξηλώσεων γίνεται εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης και περισυλλέγονται
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θραύσματα από εσοχές λίθων ή διάσπαρτα, ενώ ελέγχεται η ικανότητα συγκράτησης των 
αποφλοιώσεων, απολεπίσεων και παλαιοτέρων συγκολλήσεων. Σε περίπτωση που διαπι
στωθεί κίνδυνος πτώσης και εσωτερικά κενά, αυτές απομακρύνονται. Στο βαθμό που το 
επιτρέπει ο ρυθμός των εργασιών αποξήλωσης, στερεώνεται η επιφάνεια με αιώρημα 
υδροξειδίου του ασβεστίου [Ca(OH)2] με προσθήκη ανθρακικού ασβεστίου (CaCO^) 
(σε ποσοστό 6% επί του βάρους του Ca(OH)2). Ακολουθούν εργασίες προστερέωσης 
της επιφάνειας (facing) σε περιοχές με αποφλοιώσεις, απολεπίσεις και έντονης αποσά
θρωσης με τη χρήση διασταυρωμένων φύλλων διηθητικοή χαρτιού ή/και φαρμακευτικής 
γάζας και κόλλας μεθυλοκυτταρίνης. Επιλεκτικά χρησιμοποιείται γυψόγαζα.

Κατά την αποξήλωση και μετακίνηση του μέλους από το συνεργείο δομικής αποκα
τάστασης εκτιμάται η κατάσταση διατήρησης των επιφανειών που αποκαλύπτονται και 
περισυλλέγονται τα θραύσματα, που τυχόν έχουν προκύψει. Τα θραύσματα αυτά εντο
πίζονται ως επί το πλείστον γύρω από τα μεταλλικά στοιχεία, που χρησιμοποιήθηκαν 
στις προγενέστερες αναστηλωτικές επεμβάσεις (σύνδεσμοι, γόμφοι, καρφίδες, κ.λπ.) 
(εικ. 1, 2). Οι εργασίες κατά χώραν καταγράφονται λεπτομερώς στην καρτέλα και το 
φάκελο του αρχιτεκτονικού μέλους φωτογραφικά και σχεδιαστικά, ενώ παράλληλα 
τηρείται ημερήσιο ημερολόγιο.

Επεμβάσεις συστηματικής συντήρησης - Τεκμηρίωση
Η φωτογραφική και σχεδιαστική -υπό κλίμακα- τεκμηρίωση όλων των όψεων κάθε 

αρχιτεκτονικού μέλους προηγείται, συνοδεύει και ακολουθεί όλες τις εργασίες συστημα
τικής συντήρησης. Επί των σχεδίων χαρτογραφούνται, με βάση ειδικό ενιαίο υπόμνημα, 
σε ενότητες τα εξής:

1. Επικαθίσεις/χρωματικές αλλοιώσεις: αιθάλη, γκρίζο στρώμα, σκουριές, μικροορ
γανισμοί και μαύρη κρούστα.
2. Φθορές: αποσαθρώσεις, πρόσφατες αποκολλήσεις, ρωγμές, κίνδυνος πτώσης, αρχή 
αποφλοίωσης, κυψελοειδής φθορά, περικρυσταλλική διάβρωση και διαφορική 
φθορά.
3. Αρχαία-ιστορικά τεκμήρια: πορτοκαλοκάστανη επιδερμίδα, επίστρωμα, ίχνη 
αρχαίου χρώματος, γραπτός διάκοσμος, χαράγματα και προγενέστερα ίχνη ασβεστο
κονιάματος.
4. Προηγούμενες επεμβάσεις: σφραγίσεις και μεταλλικά στοιχεία.
5. Σημερινές επεμβάσεις: συγκολλήσεις, ενίσχυση με οπλισμό, ενέματα και σφραγίσεις.

Επεμβάσεις
Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν κυρίως επεμβάσεις στερέωσης, καθαρι

σμού, αντιμετώπισης παλαιότερων επεμβάσεων που έχουν αστοχήσει, συγκόλλησης, 
ενέματα και σφραγίσεις με υλικά και μεθόδους που έχουν εγκριθεί από την ΕΣΜΑ7. 
Αναλυτικά οι επεμβάσεις έχουν ως εξής:

7. Δογάνη-Μωραΐτου 1989.
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• Η στερέωση της επιφάνειας με περικρυσταλλική διάβρωση επιβραδύνει τον ρυθ
μό απώλειας της συνοχής του μαρμάρου και πραγματοποιείται με τη χρήση αιωρή
ματος υδροξειδίου του ασβεστίου (Ca(OH)2).
• Ο καθαρισμός της επιφάνειας του μαρμάρου, των ρωγμών και των εσωτερικών κε
νών γίνεται μηχανικά και χημικά. Απομακρύνονται χαλαρές επικαθίσεις, χασμοενδο- 
λιθικοί μικροοργανισμοί και αλλοιωμένο υλικό αργιλοπυριτικών φλεβών. Ο μηχανι
κός καθαρισμός γίνεται με τη χρήση χειρουργικών, οδοντιατρικών και λιθοξοϊκών 
εργαλείων, και υποβοηθείται με τη χρήση απιονισμένου νερού, αιωρήματος 
Ca(OH)2 με προσθήκη CaCOg 6% επί του βάρους του Ca(OH)2 και 7,5% έως 
10% διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η202). Η απομάκρυνση προϊό
ντων διάβρωσης σιδερένιων μεταλλικών στοιχείων αντιμετωπίζεται με εφαρμογή 
εξουδετερωμένου διαλύματος θειογλυκολικού οξέος (HSH2COOH) τοπικά.
• Η αντιμετώπιση των παλαιότερων επεμβάσεων (εικ. 4), που έχουν αστοχήσει, περι
λαμβάνει την απομάκρυνση κονιαμάτων, συγκολλήσεων και μεταλλικών στοιχείων. 
Κονιάματα που καλύπτουν εξωτερικές επιφάνειες και πληρούν αρμούς και ρωγμές 
απομακρύνονται με μηχανικά μέσα. Σχετικά με την απομάκρυνση παλαιότερων συ
γκολλήσεων, όπου έχει χρησιμοποιηθεί κονία Meyer ή τσιμεντοκονίαμα, αυτές απο
μακρύνονται με μηχανικά μέσα (οδοντιατρικά, λιθοξοϊκά), χρησιμοποιώντας επιπρο
σθέτους ξύλινες σφήνες σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο. Με μηχανικά μέσα 
αποκολλούνται και τα μεταλλικά στοιχεία από προηγούμενες αναστηλώσεις (εικ. 2, 3). 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιμετώπιση απομάκρυνσης καρφίδων με μια 
μέθοδο που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1997 στην Ακρόπολη από εξειδικευ- 
μένους μαρμαροτεχνίτες των Προπυλαίων και του Παρθενώνος. Αφορά στη χρήση 
ειδικά κατασκευασμένων χαλύβδινων κυλινδρικών σωλήνων («καροταρίες») με οδο
ντωτό το ένα άκρο, το οποίο προσαρμόζεται σε περιστροφικό δράπανο και με οδηγό 
την ίδια την καρφίδα απομακρύνει το κονίαμα που την περιβάλλει. Η διατομή και το 
μήκος της «καροταρίας», που επιλέγεται κάθε φορά συναρτήσει των αντίστοιχων 
στοιχείων της καρφίδας, έχει πάχος όχι μεγαλύτερο του 1 mm. Καθόλη τη διάρκεια 
της εφαρμογής, η επιφάνεια διαβρέχεται με απιονισμένο νερό.
• Οι συγκολλήσεις των θραυσμάτων (εικ. 3, 4) γίνονται με λευκό τσιμέντο τύπου 
Portland, εφόσον έχει προηγηθεί καθαρισμός των επιφανειών θραύσης,. Οι συ
γκολλήσεις των μεγάλων θραυσμάτων ενισχύονται με καρφίδες τιτανίου. Σε περί
πτωση μικρών αποφλοιώσεων (ψηγμάτων), χρησιμοποιείται ασθενέστερο μηχανικά 
κονίαμα, που περιέχει και ασβέστη με ανόργανες χρωστικές.
• Με έγχυση ενέματος πληρώνονται εσωτερικά κενά και ρωγμές. Η πλήρωση των 
μεγαλύτερων από αυτά γίνεται με έγχυση αραιού τσιμεντοκονιάματος μέσω συστή
ματος διασωλήνωσης, ενώ για τις μικρορωγμές χρησιμοποιούνται ενέματα, που πε
ριέχουν επιπλέον ασβέστη με ανόργανες χρωστικές.
• Σφράγιση συγκολλήσεων και ενεμάτων (εικ. 5, 6) γίνεται με κονίαμα που περιέχει 
τσιμέντο, ασβέστη, χαλαζιακή άμμο και ανόργανες χρωστικές, για προστασία από κα
τακράτηση υγρασίας και ανάπτυξη μικροοργανισμών. Σε όλα τα παραπάνω κονιά-
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μαία, όπου περιέχεται Ca(OH)2, γίνεται προσθήκη CaC03 (6% του βάρους του 
Ca(OH)2), προκειμένου να επιταχυνθεί η ενανθράκωση του Ca(OH)2 και κατά συ
νέπεια η σκλήρυνση του κονιάματος. Η σύνθεση όλων των υλικών στερέωσης, συ
γκόλλησης και σφράγισης δίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Σύνθεση υλικών στερέωσης, συγκόλλησης, σφράγισης

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ
Η202

7,5%(ml)
Η202

10%(ml)
Αιώρημα 

Ca(OH)2 (gr)
Κονίαμα 
1:3 (ml)

Λευκό
τσιμέντο

Κονίαμα 
1:2:9 (ml)

η202 8,11 11,11
Απιονισμένο
νερό

91,89 88,89 1000

Ca(OH), 5 1500 1000
CaC03 0,3 90 60
Λευκό
Τσιμέντο

500 + 500

Si02 4500
Ώχρα 62,5 25
Όμπρα
ψημένη

37,5 12

Τα κονιάματα συντήρησης, που χρησιμοποιούνται, έχουν δοκιμαστεί εργαστηριακά 
για τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες και έχουν εγκριθεί από την ΕΣΜΑ.

Η περίπτωση επιφανειών με επάλληλες αποφλοιώσεις
Ένα άλλο σύνολο επεμβάσεων, συστηματικού κυρίως χαρακτήρα, αφορά αρχιτεκτο

νικά μέλη σωζόμενα κατά χώραν, που παρουσιάζουν προχωρημένο βαθμό διάβρωσης, 
όπως είναι οι ορθοστάτες της στοάς της βόρειας πτέρυγας και το κεντρικό υπέρθυρο. Η 
επιφάνειά τους χαρακτηρίζεται από επάλληλες αποφλοιώσεις, αβαθείς ρωγμές και ετοι
μόρροπα συμπλέγματα ψηγμάτων και θραυσμάτων, εξαετίας της έντονης παρουσίας 
αργιλοπυριτικών φλεβών. Η ύπαρξη των επάλληλων αποφλοιώσεων καθιστά απαραί
τητη τη σχεδιαστική αποτύπωση σε κλίμακα 1:1, προκειμένου να ταυτιστεί στη συνέχεια 
η ακριβής θέση προέλευσής τους. Λόγω του μεγάλου εμβαδού της επιφάνειας των 
συγκεκριμένων λίθων, συνηθίζεται η διαίρεσή της σε αριθμημένες περιοχές με την κατα
σκευή καννάβου.

Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν την αφαίρεση με μηχανικά μέσα των παλαιότερων 
κονιαμάτων σφράγισης (Meyer και τσιμεντοκονιάματα), καθώς και τον χημικό και μηχα
νικό καθαρισμό των ρωγμών και των επιφανειών θραύσης ή των διακένων μεταξύ απο
χωρισμένων τμημάτων και του κυρίου σώματος του μέλους. Παράλληλα απομακρύνο
νται τα ετοιμόρροπα θραύσματα και ψήγματα (εικ. 1,2). Σε καθένα από αυτά δίδεται ένας 
αόξων αριθμός, ενώ η ακριβής θέση τους σημειώνεται στα σχέδια που έχουν γίνει. Στην 
περίπτωση των ορθοστατών της στοάς της βόρειας πτέρυγας, ο αριθμός των απομακρυ
σμένων θραυσμάτων και ψηγμάτων είναι ορισμένες εκατοντάδες. Αφού καθαριστούν οι 
επιφάνειες θραύσης στο εργαστήριο, ακολουθούν η συγκόλληση και οι απαραίτητες 
σφραγίσεις (εικ. 4, 6).
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Θέματα προς διερευνηση
Ο χρόνος ενανθράκωσης του Ca(OH)2 κατά χώραν είναι μεγάλος. Εργαστηριακές 

δοκιμές από τον καθηγητή κ. Σκουλικίδη και τους συνεργάτες του έχουν δείξει ότι 
αυξημένη παροχή C02 στην προς στερέωση επιφάνεια, που έχει δεχτεί Ca(OH)2, επι
ταχύνει τη διαδικασία8. Στο εργαστήριο των Προπυλαίων δοκιμάζεται κατά χώραν ο 
χρόνος παροχής C02 και η απαιτούμενη ποσότητα αιωρήματος Ca(OH)2 ως προς τον 
βαθμό διάβρωσης της προς στερέωση επιφάνειας και τις αισθητικές αλλοιώσεις, που 
μπορεί να προκόψουν. Αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές αφορούν στη στερέωση απο
μακρυσμένων ψηγμάτων με διαφορετικές μεθόδους εφαρμογής Ca(OH)2.

Υλικό προστασίας της επιφάνειας με βάση η-ημιαγωγούς και συμπολυμερές μεθα- 
κρυλικού αιθυλίου, που προέκυψε από την έρευνα του καθηγητή κ. Σκουλικίδη για την 
επιβράδυνση της θείωσης9, εφαρμόστηκε πειραματικά στον κίονα ΑιΚΙ2 του κεντρικού 
κτιρίου των Προπυλαίων το 1996. Μακροσκοπικά φαίνεται να υποστηρίζει τη συνοχή 
της επιφάνειας και δεν την αλλοιώνει αισθητικά10 11, ενώ ενδέχεται να την προστατεύει από 
επιλιθική μικροβιακή παρουσία και δράση".

Αναγκαία κρίνεται η συνεχής επισκόπηση των πρόσφατων επεμβάσεων συντήρησης. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της προσβολής των νέων κονιαμάτων από σκουρό
χρωμους μικροοργανισμούς, οι οποίοι μειώνουν την αντοχή των κονιαμάτων και τα 
καθιστούν περιοχές ευνοϊκές για την περαιτέρω δράση των μικροοργανισμών στην επι
φάνεια του μαρμάρου12.

Καθημερινό πρόβλημα αποτελεί η ανάπτυξη αγρωστωδών ζιζανίων13 καθώς και τα 
προϊόντα μεταβολισμού των πτηνών14, που διαβιούν στο μνημείο. Η απομάκρυνση των 
ζιζανίων γίνεται μέχρι σήμερα με εκρίζωση. Η παρεμπόδιση της δραστηριότητας των 
πτηνών γίνεται με προσωρινή τοποθέτηση ακίδων προστασίας σε επιλεγμένα σημεία του 
μνημείου και με έκπλυση -με απιονισμένο νερό—των προϊόντων μεταβολισμού. Και στις 
δύο περιπτώσεις αναζητούνται αποτελεσματικότεροι τρόποι επίλυσης, μη επιθετικοί 
προς το πέτρωμα, τον χρήστη και το περιβάλλον.

Αν και το έργο της συντήρησης έχει εστιαστεί στο μάρμαρο, σοβαρά προβλήματα διά
βρωσης αντιμετωπίζουν και τα υπόλοιπα δομικά υλικά (ελευσινιακός λίθος και πωρόλι
θοι). Κρίνεται σκόπιμη λοιπόν η διατύπωση και ενεργοποίηση μιας αντίστοιχης μεθοδο

8. Skoulikidis-Tsakona-Vassiliou-Papakonstanrinou 1995.
9. Skoulikidis-Vassiliou-Kalifatidou-Kritikou-Tsakona-Evangelatou 1996.
10. Κ.Μπαμπανίκα, Παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή υλικού προστασίας στα Προπύλαια, 
Αθήνα, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 714/1997.
11. Α. Καραγκούνη, Α. Σαββίδης, Αποτελέσματα δειγματοληψιών ενός έτους μετά από την έκθεσή 
τους στα μνημεία της Ακρόπολης, Αθήνα, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 678/1996.
12. Σ. Παπιδά, Δ. Γαρμπής, Κ. Βασιλειάδης, Το φαινόμενο της βιοδιάβρωσης στα μνημεία της Ακρό
πολης. Αθήνα, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 1029/2001.
13. Κ. Μπαμπανίκα, Καταπολέμηση ζιζανίων στα μάρμαρα του Παρθενώνα, Αθήνα, έκθεση δακτυ- 
λόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 421/1991.
14. Κ. Μπαμπανίκα, Δ. Γαρμπής, Προστασία των μνημείων από τα περιστέρια, Αθήνα 2001, έκθεση 
δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 945/2001.
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λογίας επέμβασης, που να παρέχει τη δυνατότητα μιας συνολικής αντιμετώπισης του 
μνημείου.

Τα μνημεία της Ακρόπολης αποτελούν μοναδικά αρχιτεκτονικά επιτεύγματα, όπου 
έχει αποτυπωθεί η διαχρονική αξία της συνεργασίας διαφορετικών ειδικοτήτων και της 
συνδυασμένης τεχνογνωσίας, όπως διαπιστώνεται, αν κανείς αναλογιστεί τη διαδρομή 
του πεντελικού μαρμάρου από το λατομείο έως και την τελική κατεργασία του. Η αξία 
της συνδυασμένης αυτής τεχνογνωσίας και συνεργασίας έχει αμείωτη σημασία και 
σήμερα, που υλοποιείται το έργο της αναστήλωσης και συντήρησης αυτών των μνη
μείων.

Το συνεργείο συντήρησης των Προπυλαίων αποτελείται από τους συντηρητές 
Κ.Μπαμπανίκα (υπεύθυνη του συνεργείου), Ε. Γεωργίου, Φ. Κατέβα, Σ. Παπιδά, Ε. 
Φραγκιαδάκη, τους τεχνικούς συντήρησης Ε. Δρακοπούλου και Γ. Κύρκο και τους 
μαρμαροτεχνίτες Λ. Μιχαλάκο και Η. Ντούλια.

Συντομογραφίες - Βιβλιογραφία

Asmosia: Association of Marble and Other Stones in Antiquity

Δογάνη-Μωραϊτου 1989: Γ. Δογάνη, Γ. Μωραϊτου. Επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης της 
επιφάνειας, Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, 2α, Αθήνα, 207-212.

Τανούλας-Ιωαννίδου-Μωραϊτου 1994: Τ. Τανούλας, Μ. Ιωαννίδου, Α. Μωραϊτου, Μελέτη Αποκα
ταστάσεως των Προπυλαίων, 1, Αθήνα.

Skoulikidis-Tsakona-Vassiliou-Papakonstantinou 1995: Th. Skoulikidis, K. Tsakona, P. Vassiliou, P. 
Papakonstantinou, Consolidation of stones by inorganic solutions emulsions or pastes, ASMOSIA IV, 
Actes de la IVerne Conférence Internationale, Bordeaux, 235-238.

Skoulikidis-Vassiliou-Kalifatidou-Kritikou-Tsakona-Evangelatou 1996: Th. Skoulikidis, P. Vassiliou, E. 
Kalifatidou, E. Kritikou, K. Tsakona, M. Evangelatou, Protection from sulfation of various stones from 
several monuments (in Greece, Spain, Italy, Malta) using n-semiconductor pigments, P.G. Koutsoukos, 
C.G. Kontoyannis (ed.) EUROCARE-EUROMARBLE Proceedings of the 7th Workshop, Patras 21- 
23.10.1996, FORTH-IESL, 15-32.
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Ε1Κ. 1 Ανατολική στοά, λίθος ΣΒΓ3. Απομάκρυνση θραυσμάτων από περιοχή 
διαβρωμένου συνδέσμου (κατά χώραν)

ΕΙΚ. 2 Στοά βόρειας πτέρυγας, λίθος Β-Δ03εσ (λεπτομέρεια). Απομάκρυνση θραύσματος. 
Στην ίδια περιοχή προηγήθηκε η απομάκρυνση πολλών ψηγμάτων και η σήμανση της θέσης τους
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ΕΙΚ. 3 Στοά βόρειας πτέρυγας, λίθος Β-Θ04 (λεπτομέρεια). Περιοχή με επάλληλες αποφλοιώσεις και 
με παρουσία προγενέστερων κονιαμάτων σφράγισης (κατά χώραν): αρχική κατάσταση διατήρησης

ΕΙΚ. 4 Στοά βόρειας πτέρυγας, λίθος Β-Θ04 (λεπτομέρεια). Μετά τον καθαρισμό και 
τη συγκόλληση των θραυσμάτων και ψηγμάτων
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ΕΙΚ. 5 Κεντρικό κτίριο, θυραίος τοίχος, λίθος Θ17.12. Αρχική κατάσταση διατήρησης

500

ΕΙΚ. 6 Κεντρικό κτίριο, θυραίος τοίχος, λίθος Θ17.12. Μετά την ολοκλήρωση 

των εργασιών συντήρησης.



Μ. Λουκμά, A. Τσιμερέκη, A. Χατζηπαιιιιά

Ναός Αθηνάς Νίκης,: κατάσταση διατηρήσεων 
αρχιτεκτονικών μελών

Ο ναός έχει διαλυθεί και ανασυνεεθεί δύο φορές στο παρελθόν. Η πρώτη φορά ήταν 
από τους Τούρκους πριν την επίθεση του Morosini το 1687, όταν τα μέλη του χρησιμο
ποιήθηκαν για την κατασκευή αμυντικού τείχους. Κάποια από τα μέλη του ναού, που 
ήταν ορατά στο τείχος και παρουσίαζαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από άποψη γλυπτικής, 
αφαιρέθηκαν από τον Elgin. Πρόκειται για τέσσερα μέλη της ζωφόρου, ένα κιονόκρανο 
και ένα επίκρανο παρασπάδας'.

Η πρώτη αναστήλωση του ναού ξεκίνησε από τους L. Ross, C. Hansen και Ε. 
Schaubert το 1834/35 και ολοκληρώθηκε από τον Κ. Πιττάκη δέκα χρόνια μετά. Το 
1935 ο Ν. Μπαλάνος θέλοντας να διορθώσει τα σφάλματα της πρώτης αναστύλωσης 
προχώρησε στη διάλυση και στη δεύτερη ανασύνθεση του ναού. Η επέμβαση αυτή ολο
κληρώθηκε από τον Α. Ορλάνδο το 1940.

Το 1985 σε έκθεση του αρχιτέκτονα Δ. Ζιρώ επισημαίνονται τα σύνθετα προβλήματα 
του ναού, που εκτείνονται σε όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη από την υπερδομή μέχρι τη 
θεμελίωση. Το 1990 η συντηρήτρια Ε. Πολυχρονιάδου ασχολήθηκε με την καταγραφή 
των φθορών και με τη χαρτογράφηση των αρχιτεκτονικών μελών, ενώ, σε συνεργασία 
με τη συντηρήτρια Κ. Μπαμπανίκα, πραγματοποίησαν μεμονωμένες επεμβάσεις συντή
ρησης σωστικού χαρακτήρα. Για την αντιμετώπιση των στατικών προβλημάτων, την 
άρση των φθοροποιών παραγόντων, τον εντοπισμό μελών που είχαν παρατοποθετηθεί 
και συμπληρώσεων από αρχαίο υλικό σε δεύτερη χρήση, εκπονείται, το 1992, από τον 
Δ. Ζιρώ μελέτη νέας αναστηλωτικής επέμβασης1 2 3. Η μελέτη περιλαμβάνει έκθεση της 
κατάστασης διατήρησης των λίθων της ζωφόρου από τη συντηρήτρια Κ. Μπαμπανίκα’. 
Το 1998 καταβιβάστηκαν οι λίθοι της ζωφόρου και μεταφέρθηκαν στο μουσείο.

Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη το τρίτο αναστηλωτικό πρόγραμμα του ναού που ξεκί
νησε το 2000 (εικ. 1). Στην παρούσα φάση ο ναός έχει διαλυθεί πλήρως. Οι εργασίες 
πραγματοποιούνται από το συνεργείο της δομικής αποκατάστασης και υποστηρίζονται 
από το εξαμελές συνεργείο συντήρησης. Τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα, που επιβάλ
λουν την ολοκλήρωση των εργασιών σε συγκεκριμένους χρόνους διατηρώντας βέβαια 
το υψηλό επίπεδο των επεμβάσεων, επέβαλαν τη θέση προτεραιοτήτων και στον τομέα 
της συντήρησης. Γία τον λόγο αυτό, έως την ολοκλήρωση του προγράμματος της δομι
κής αποκατάστασης, συστηματικές εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται μόνο σε

1. Ζιρώ 1994, 71.
2. Ό.π.
3. Μπαμπανίκα 1994.

501



περιοχές, οι οποίες δεν θα είναι προσιτές στους συντηρητές μετά την αναστύλωση του 
ναού.

Οι επεμβάσεις άμεσης προτεραιότητας, που γίνονται σε όλα τα μέλη, περιλαμβάνουν 
την προσωρινή στερέωση αποσαθρωμένων περιοχών και ετοιμόρροπων τμημάτων και 
τη συγκόλληση των θραυσμάτων που περισυλλέχθηκαν κατά την αποξήλωση των 
μελών. Οι εργασίες στις υπόλοιπες έδρες και στους λίθους της ζωφόρου θα ολοκληρω
θούν μετά το πέρας του αναστηλωτικού προγράμματος, στα πλαίσια ενός νέου προ
γράμματος συντήρησης της επιφάνειας.

Η αλλοίωση της επιφάνειας του μαρμάρου και η εικόνα που παρουσιάζουν οι λίθοι 
στον ναό της Αθηνάς Νίκης μοιάζει σε γενικές γραμμές με αυτήν που παρουσιάζουν τα 
άλλα μνημεία. Πρόκειται για μορφές διάβρωσης, που έχουν περιγράφει και στο παρελ
θόν4. Αναφέρονται ο μηχανισμός της γυψοποίησης, το φαινόμενο της περικρυσταλλικής 
διάβρωσης και η αποσάθρωση της επιφάνειας, που εκδηλώνεται με τον σχηματισμό 
μικρορωγμών και απολεπίσεων και εντείνεται από τη δράση των μικροοργανισμών5.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ναού είναι η διόγκωση των οξειδωμένων συνδέσμων, 
που έχει προκαλέσει ρηγματώσεις και θραύσεις στην πλειονότητα των μελών (εικ. 2)6 7. 
Ρηγματώσεις περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένες διακόπτουν τη συνέχεια του υλικού 
δομής, μειώνοντας τη στατική του δυνατότητα και καθιστώντας το περισσότερο ευαί
σθητο στους μηχανισμούς φθοράς. Χαρακτηριστική είναι η απόσπαση τμημάτων μαρμά
ρου σε κυκλική διάταξη, περιμετρικά των γόμφων, στις κάτω έδρες των μελών (εικ. 3). 
Πρόκειται για ψήγματα μαρμάρου της τάξεως του ενός τετραγωνικού εκατοστού και 
πάχους λίγων χιλιοστών. Η διάχυση των ιόντων σιδήρου στο κρυσταλλικό πλέγμα προ- 
καλεί χρωματική αλλοίωση στο μάρμαρο με αισθητικά κυρίως αποτελέσματα.

Ένα μεγάλο μέρος των αρχιτεκτονικών μελών διατηρούνται κατακερματισμένα σε 
μεγάλα τμήματα. Πρόκειται για μία καταπόνηση, που ανάγεται στην ιστορία του μνημείου. 
Τα τμήματα αυτά έχουν συγκολληθεί στο παρελθόν και για τις συμπληρώσεις των κενών 
χρησιμοποιήθηκε νέο μάρμαρο ή κομμάτια αρχαίου υλικού σε δεύτερη χρήση. Επιπλέον, 
κατά την αποσύνθεση του μνημείου, προέκυψε ένας μεγάλος αριθμός θραυσμάτων μικρό
τερων διαστάσεων, που αποσπάσθηκαν κυρίως λόγω των μηχανικών τάσεων που προ- 
κλήθηκαν από τη διόγκωση των συνδέσμων. Μια άλλη κατηγορία θραυσμάτων προέρχε
ται από την απομάκρυνση των τσιμεντοκονιαμάτων της προηγούμενης αναστύλωσης του 
μνημείου. Λόγω της καλής πρόσφυσης του τσιμέντου στο μάρμαρο και της σκληρότητάς 
του, κατά την απομάκρυνσή του συμπαρασύρονται μικρά τμήματα μαρμάρου.

Η δράση του βιολογικού παράγοντα αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό φαινόμενο που

4. Σκουλικίδης κ.ά. 1989.
5. Amoroso-Fassina 1983, Laurenzi-Tabasso 1987 και Σκουλικίδης 2000, 216-237.
6. Skoulikidis 1972.
7. Krumbein W.E., Pantazidou A., Urzi C., Report of the Acropolis project, Part II : detailed decription 
of samples microbal communities and photographic documentation, έκθεση δακτυλογραφώ Αρχείο 
ΕΣΜΑαρ. 487/1992.



εντοπίζεται σε μεγάλη έκταση. Ιδιαίτερα έντονη είναι η ανάπτυξη μικροχλωρίδας στο 
εσωτερικό ρωγμών και απολεπίσεων αλλά και στην επιφάνεια του μαρμάρου . Οι εσωτε
ρικές επιφάνειες των θραυσμάτων, που αποκολλώνται, καλύπτονται από στρώμα μικρο
οργανισμών. Στις ορατές επιφάνειες, αλλά και σε επιφάνειες ώσεως λίθων της κρηπίδας, 
παρατηρούνται συστάδες από ομοιόμορφες οπές μικρού μεγέθους.

Η επικάθιση αιωρούμενων σωματιδίων αιθάλης σε συνδυασμό με την ανακρυστάλ- 
λωση του ανθρακικού ασβεστίου συμβάλλουν στη δημιουργία μαύρης κρούστας8, η 
οποία εντοπίζεται σε περιοχές που προστατεύονται από το νερό της βροχής, όπως οι κίο
νες, τα κιονόκρανα (εικ. 4), οι κάτω έδρες και οι εσωτερικές όψεις των επιστυλίων, οι 
φατνωματικές πλάκες και οι λίθοι του σηκού σε μικρότερη έκταση. Πολλοί λίθοι έχουν 
υποστεί σκόπιμη καταπόνηση της επιφάνειας με σκοπό τη δημιουργία εγκοπών και τόρ
μων, που χρησιμέυσαν για την τοποθέτηση ξύλινων δοκίδων στους κίονες και σε λίθους 
του σηκού και ως στροφείς θυρώματος που εντοπίζονται σε λίθους του δαπέδου9. Επί
σης παρατηρείται συστηματική απόσπαση γλυπτών λεπτομερειών που εξέχουν από τον 
κυρίως όγκο των λίθων, όπως για παράδειγμα τα κυμάτια των ορθοστατών και τα επι- 
στέφοντα κυμάτια λίθων της επικρανίτιδας και επιστυλίων. Επειδή τα μέλη είχαν χρησι
μοποιηθεί σε δεύτερη χρήση για την κατασκευή του αμυντικού τείχους, θεωρείται 
πιθανή η προσπάθεια ορθογώνισής τους, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η ενσωμάτωσή 
τους στη νέα κατασκευή. Υπολείμματα ασβεστοκονιάματος σας επιφάνειες πιστοποιούν 
την επαναχρησιμοποίησή τους. Ίχνη κατεργασίας της επιφάνειας με λιθοξόίκά εργαλεία 
αποτελούν ιστορικά τεκμήρια, ενώ παρατηρούνται και εκδορές από τυχαίο λόγο. Πολλά 
μέλη εμφανίζουν ίχνη μηχανικής καταπόνησης από την πρόσκρουση βλημάτων. Αυτό 
συμβαίνει κυρίως στους δομικούς λίθους των τοίχων του σηκού. Στα επιστύλια και 
στους λίθους των τοίχων διασώζονται ίχνη της πορτοκαλοκάστανης επιδερμίδας του 
μαρμάρου, η οποία διατηρείται σε μικρότερη έκταση από όσο στα αλλά μνημεία.

Απόπειρες στερέωσης της επιφάνειας έχουν γίνει στο παρελθόν10 11 όχι όμως σε ευρεία 
κλίμακα. I Ιρόκειται για σφραγίσεις ρωγμών με λιθόκολλα Meyer κυρίως στις επιφάνειες 
των κιόνων αλλά και πληρώσεις κενών σε άλλες ομάδες αρχιτεκτονικών μελών. Η ίδια 
λιθόκολλα χρησιμοποιήθηκε και για τη σφράγιση των αρμών έδρασης του κυματιοφό- 
ρου τοιχοβάτη στο δάπεδο του ναού. Επίσης διαπιστώνεται η ύπαρξη επιφανειακών 
ορειχάλκινων καρφίδων που τοποθετήθηκαν προληπτικά, όπου υπήρχε ρωγμή ή ετοι
μόρροπο θραύσμα καθώς και αφανών καρφίδων για την ενίσχυση των συγκολλήσεων11.

Από την εκτίμηση της κατάστασης των λίθων στο σύνολό τους προκύπτει, ότι στις 
κατώτερες στρώσεις τα αρχιτεκτονικά μέλη διατηρούνται σε λιγότερο καλή κατάσταση. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των λίθων του κυματιοφόρου τοιχοβάτη (εικ. 5) και 
της κρηπίδας, οι οποίοι σώζονται σε πολλά κομμάτια. Παρατηρείται επίσης, ότι οι εσω

8. Amoroso, Fassina V., ό.π. σημ. 5 και Σκουλκίδης 2000, 216-237.
9. Ζιρώ 1994, ό.π. σημ. 1.
10. Τανούλα-Ιωαννίδου-Μωραΐτου 1994, 267-478.
11. Σκουλκίδης κ.ά. 1989.
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τερικές επιφάνειες, ιδιαίτερα σας κατώτερες στρώσεις, εμφανίζονται περισσότερο απο- 
σαθρωμένες από τις εξωτερικές, φαινόμενο που παρουσιάζεται εντονότερο στον βόρειο 
τοίχο του σηκού.

Οι επιφάνειες των κιόνων εμφανίζουν τη χειρότερη κατάσταση με αποφλοιώσεις, 
ρωγμές, πολλά ετοιμόρροπα τμήματα και ιδιαίτερα καταπονημένες ακμές. Παρότι η 
κατάστασή τους κρίνεται επείγουσα δεν είναι δυνατόν να συντηρηθούν στη θέση που 
βρίσκονται τώρα, ξαπλωμένοι στο έδαφος. Η κάθετη διεύθυνση των ρωγμών απαιτεί 
καθαρισμούς και στερέωση με ενέματα, που μπορούν να γίνουν σωστά μόνον όταν οι 
κίονες βρίσκονται σε όρθια θέση και είναι προσπελάσιμοι σε όλη την περιφέρειά τους. 
Έτσι, εκτός από τη στερέωση της επιφάνειας, οι συστηματικές εργασίες συντήρησης θα 
ολοκληρωθούν, όταν οι κίονες αποκτήσουν ξανά την όρθια θέση τους στο αναστηλω
μένο πλέον μνημείο.

Η έρευνα στον τομέα του καθαρισμού της επιφάνειας1’, η οποία εξελίσσεται με διεπι
στημονική συνεργασία, θα επιτρέψει την ασφαλή αφαίρεση της μαύρης κρούστας από 
τις επιφάνειες των λίθων αλλά και από τις φατνωματικές πλάκες, των οποίων η εσωτε
ρική επιφάνεια καλύπτεται πλήρως. Όσον αφορά στους λίθους τις ζωφόρου, για τους 
οποίους έχει ήδη γίνει τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης, θα εκπονηθεί μελέτη για 
τη συντήρησή τους μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος.

Οι επεμβάσεις συντήρησης, που πραγματοποιούνται στο πρόγραμμα αυτό, θα επιτρέ
ψουν την ασφαλή επιστροφή των μελών στην αρχική τους θέση στο μνημείο όπου, σε επό
μενη φάση, θα έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της επιφάνειας 
(εικ. 6α-β).

Το συνεργείο συντήρησης του ναού της Αθηνάς Νίκης στελεχώνεται από τον εξειδι- 
κευμένο μαρμαροτεχνίτη Ν. Γιαννουλάτο, τους τεχνικούς συντήρησης Μ. Πετράκη και 
Λ. Στεφανιώτη και από τις συντηρήτριες Μ. Λουκμά, Α. Τσιμερέκη και Α. Χατζηπαππά.
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Δ. Γαρμπής, A. Μαριδάκη, Γ. Φρανιζή
Το πρόγραμμα συντηρήσεων του Ερεχθείου

Το 1995, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπό- 
λεως, ξεκίνησε η συστηματική συντήρηση της επιφάνειας του Ερεχθείου. Έως σήμερα 
έχουν ολοκληρωθεί η συντήρηση των εξωτερικών και εσωτερικών όψεων των λίθων του 
βάθρου της πρόστασης των Κορών και επτά σφονδύλων της ανατολικής κιονοστοιχίας 
καθώς και οι σωστικού χαρακτήρα επεμβάσεις στερέωσης σε δύο δοκούς της οροφής της 
βόρειας πρόστασης. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν σωστικές επεμβάσεις σε λίθους του 
δυτικού τμήματος του βόρειου τοίχου, στο κατώφλι της βόρειας πρόστασης, ενώ εκτε- 
λούνται συστηματικές εργασίες στην εσωτερική όψη του νότιου τοίχου. Οι επεμβάσεις 
ακολουθούν το πιλοτικό πρόγραμμα, που εφαρμόζεται σε όλα τα μνημεία, ενώ την επι
στημονική επίβλεψη του έργου έχει η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως.

Οι φθορές που έχουν προκληθεί στο δομικό υλικό του Ερεχθείου, άλλοτε από την 
επίδραση εξωγενών παραγόντων, όπως η πυρκαγιά των κλασικών χρόνων, και άλλοτε 
ενδογενών, όπως η ορυκτολογική ετερογένεια του μαρμάρου1 συνέβαλαν στη σταδιακή 
αλλοίωση και υποβάθμιση της μορφολογίας και «γεωμετρίας» των μελών, καθιστώντας 
τα ευπρόσβλητα και ευπαθή στους διάφορους φθοροποιούς παράγοντες. Το θερμικό 
σοκ που υπέστησαν οι εσωτερικές παρειές των μελών, σε συνδυασμό με τη σύσταση του 
μαρμάρου (ορυκτά εγκλείσματα, φλεβώσεις κ.ά.), συνέβαλαν1 2 3 στην επιφανειακή από
σπαση μεγάλων τεμαχίων, υπό μορφή αποσχίσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι θερμο
κρασίες που αναπτύχθηκαν ήταν τέτοιες, ώστε το μάρμαρο έφτασε ακόμη και στο στάδιο 
της ασβεστοποίησης. Τέτοια παραδείγματα παρατηρούνται στη δυτική όψη των κιόνων 
της ανατολικής πρόστασης και στο εσωτερικό του βάθρου της πρόστασης των Κορών’.

Μία άλλη μορφή φθοράς είναι η διαφορική, που απαντάται ιδιαίτερα στο βάθρο της 
πρόστασης των Κορών αλλά και στη νοτιοδυτική όψη των κιόνων της ανατολικής πρό
στασης4. Η έντονη αποσάθρωση, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μικροοργανισμών,

1. Μελέτη Ερεχθείου 1977, 56.
2. Δεμίρη 1983, 168: αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στα πετρώματα, σαν δυσθερμαγωγό που είναι, 
η θερμότητα δεν επηρεάζει παρά μόνο μία εξωτερική ζώνη με συνέπεια αυτή να συστολοδιασιέλλεται 
διαφορετικά από τις υπόλοιπες εσωτερικές ζώνες και να αποσπώνται από την επιφάνεια λεπιδοειδή τε
μάχια πετρώματος.
3. Μελέτη Ερεχθείου 1977, 60. Από την έκρηξη του Παρθενώνος κατά ιη βενετική πολιορκία (1687) 
είναι πιθανή η καταστροφή τμήματος της προστάσεως των Κορών και της τουρκικής κατοικίας από 
την εκτίναξη μαρμάρινων μελών του Παρθενώνος, από τη δόνηση και από τη μεγάλη πυρκαγιά.
4. Η διαφορική φθορά πράγματι εμφανίζεται κυρίως σε επιφάνειες που βλέπουν προς τη θάλασσα, 
δηλαδή με νότιο προσανατολισμό.



αποτελεί ακόμη μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές φθοράς του Ερεχθείου. Το φαι
νόμενο αυτό παρουσιάζεται ιδιαίτερα στη δυτική όψη της ανατολικής κιονοστοιχίας, 
στην οροφή της βόρειας πρόστασης και στη νοτιοδυτική γωνία στο εσωτερικό του Ερε
χθείου.

Όσον αφορά στον νότιο τοίχο, η κατάσταση διατήρησής του συνδέεται επίσης με την 
εκδήλωση της πυρκαγιάς, η οποία αποτέλεσε και την απαρχή μιας μεταγενέστερης διαδι
κασίας φθοράς σε βάθος. Χαρακτηριστικό του τμήματος αυτού της εσωτερικής όψης 
του νότιου τοίχου είναι, ότι διατρέχεται από ρήγματα μεγάλου μήκους, κάτι που δεν 
είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στο Ερέχθειο. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου τα ρήγματα 
ξεκινούν από έναν λίθο και επεκτείνονται σε άλλον παρακείμενο ή υπερκείμενο, (μάρ
μαρο ή πώρο), δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα. Το αποτέλεσμα είναι η παρουσία 
ετοιμόρροπων θραυσμάτων και μεγάλων εσωτερικών κενών, που οφείλονται στη διό
γκωση της αρχικής επιφάνειας και στην αποκόλληση της εξωτερικής επιφανειακής 
ζώνης του λίθουλ Σε κάποιες περιοχές του η φθορά (απώλεια τμημάτων) φτάνει σε 
τέτοιο βάθος, ώστε να υπάρχει καθολική αποκάλυψη γόμφων και συνδέσμων5 6 7. Αυτό 
οδήγησε στην οξείδωσή τους και τη διάρρηξη των γειτονικών τμημάτων του μαρμάρου.

Ωστόσο η κατάσταση διατήρησης του μνημείου σχετίζεται άμεσα και με τις παλαιότε- 
ρες επεμβάσεις, που αυτό έχει δεχθεί κατά καιρούς. Ειδικότερα, στο βάθρο της πρόστα
σης των Κορών παρατηρήθηκαν τρεις φάσεις πλήρωσης των αρμών των λίθων με 
κονίαμα, προκειμένου να παρεμποδιστεί η διαρροή των ομβρίων και η βλάστηση'. 
Συγκεκριμένα, κατά την αναστήλωση Μπαλάνου το 1908, οι περισσότεροι αρμοί είχαν 
πληρωθεί με ισχυρό γκρίζο τσιμεντοκονίαμα8, ενώ οι μικρές σε έκταση σφραγίσεις είχαν 
γίνει με ενισχυμένη τσιμεντοκονία και λατύπες μαρμάρου ή κεραμίδι. Χαρακτηριστικά 
ήταν τα συμπληρώματα, κυρίως σε γωνίες λίθων από σκληρό γκρίζο τσιμεντοκονίαμα 
καθώς και από μάρμαρο9. Η σύνδεση των λίθων έγινε με χρήση αρκετών σιδερένιων 
συνδέσμων, ως εξωτερικών συνδετικών στοιχείων, οι οποίοι είχαν μολυβδοχοηθεί. Στις 
εργασίες των ετών 1968-70 αρκετοί από αυτούς αντικαταστάθηκαν με καινούργιους από 
ορείχαλκο, για τη συγκράτηση αποκολλημένων θραυσμάτων είχαν χρησιμοποιηθεί ορει- 
χάλκινες καρφίδες10 11, για τις σφραγίσεις ρωγμών λιθόκολλα Meyer, ενώ ορισμένοι απο- 
σαθρωμένοι πωρόλιθοι της θεμελίωσης επιστρώθηκαν με ενισχυμένη τσιμεντοκονία11. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναστύλωσης των ετών 1979-1987 οι αρμοί των λίθων 
της επίστεψης του βάθρου της πρόστασης των Κορών σφραγίστηκαν με λευκό τσιμεντο
κονίαμα12.

5. Μελέτη Ερεχθείου 1977, 108.
6. Ό.π.
7. Α. Γαλανού, Απολογισμός των εργασιών συντήρησης στο Ερέχθειο το διάστημα Ιουλίου-Δεκεμ- 
βρίου 1995, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 669/1996.
8. Μελέτη Ερεχθείου 1977, 90.
9. Μελέτη Ερεχθείου 1977, 175.
10. Μελέτη Ερεχθείου 1977, 100.
11. Μελέτη Ερεχθείου 1977, 171.
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Στην ανατολική κιονοστοιχία, κατά την αναστήλωση Μπαλάνου, αποκαταστάθηκαν 
τα ετοιμόρροπα θραύσματα και στερεώθηκαν οι εξαλλοιωμένες αργιλοπυριτικές φλέβες 
με τη χρήση λιθόκολλας Meyer, ενώ οι επάλληλες αποφλοιώσεις ενισχύθηκαν άλλοτε με 
σιδερένιες καρφίδες και άλλοτε με χάλκινες. Κατά τις εργασίες της Εφορείας Ακροπό- 
λεως, την περίοδο 1968-70, χρησιμοποιήθηκαν το λευκό τσιμέντο, η λιθόκολλα Meyer 
και οι ορειχάλκινες καρφίδες, ενώ στις σφραγίσεις που έγιναν προστέθηκαν αδρανή 
υλικά και χρωστικές. Την ίδια περίοδο (1968-70) στο κατώτατο τμήμα του νότιου τοί
χου εσωτερικά πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις που αποσκοπούσαν στις σφραγίσεις 
ρωγμών, αποφλοιώσεων και εσοχών με χρήση λευκού τσιμεντοκονιάματος με αδρανή, 
κονίας Meyer και ορειχάλκινων καρφίδων12 13. Αξίζει να αναφερθεί η περίπτωση του 
ορθοστάτη αρ. 18-1905, όπου αποκαλύφθηκαν κάτω από σφράγιση, σε μεγάλης έκτα
σης εσοχή, λατύπες κεραμιδιού.

Το πρόγραμμα συντήρησης της επιφάνειας για το διάστημα 2000-2006 περιλαμβάνει 
συστηματικές επεμβάσεις στους σφονδύλους των κιόνων της ανατολικής πρόστασης, 
στο εσωτερικό του Ερεχθείου, στη νοτιοδυτική γωνία και στην εσωτερική όψη του 
νότιου τοίχου.

Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα επεμβάσεων της τρέχουσας περιόδου στο εσωτε
ρικό του νότιου τοίχου είναι η περίπτωση του λίθου αρ. 1507. Το δυτικό του τμήμα 
παρουσιάζει μια εικόνα κατακερματισμού και αποσάθρωσης (εικ. 1). Η νοτιοδυτική 
γωνία του λίθου έχει υποστεί απώλεια υλικού, μία φθορά που επεκτείνεται και στον γει
τονικό λίθο αρ. 1506. Η σωζόμενη εξωτερική επιφάνεια εμφάνιζε διόγκωση. Αφαιρώ- 
ντας παλαιότερα κονιάματα σφράγισης και με τη βοήθεια μεταλλικών ελασμάτων διαπι
στώθηκε η ύπαρξη εσωτερικών κενών. Στόχος των επεμβάσεων ήταν να εξασφαλιστεί η 
ακεραιότητα της εξωτερικής αποσαθρωμένης επιφάνειας, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος 
πτώσης, αλλά και να αποκατασταθεί η συνοχή των θραυσμάτων. Γία τον λόγο αυτό κρί- 
θηκε αναγκαία η επιλεκτική αφαίρεση κονιαμάτων στην αποσαθρωμένη περιοχή και η 
ταυτόχρονη και σταδιακή στερέωσή της. I Ιαράλληλα θεωρήθηκε εφικτή η μερική μόνον 
απομάκρυνση θραυσμάτων από ένα πλήθος άλλων, αφού η καθολική αφαίρεση θα έθετε 
σε κίνδυνο τη σωστή ανατοποθέτησή τους. Οι επεμβάσεις συντήρησης περιελάμβαναν 
τα εξής: τη στερέωση των αποσαθρωμένων περιοχών με μίγμα τσιμέντου - ασβέστη σε 
αναλογία 1:3, (εικ. 6) την επιλεκτική αφαίρεση κονιαμάτων, τον σχολαστικό καθαρισμό 
των αποφλοιώσεων και των ρωγμών, την προετοιμασία για τη διοχέτευση των υλκών 
πλήρωσης με τοποθέτηση αναμονών και τη δοκιμαστική εισαγωγή νερού για να διαπι
στωθεί τελκά η επικοινωνία των ρωγμών του λ'θου με τις επιφάνειες έδρασης. Γ ία τον 
λόγο αυτό επιλέχθηκε το ασθενές ένεμα θηραϊκής γης για τις περιοχές κοντά σε αρμούς 
και το ισχυρό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης14. Οι εργασίες ολοκληρώ
θηκαν με την αφαίρεση των υπόλοιπων κονιαμάτων, τη συγκόλληση των θραυσμάτων 
και τις σφραγίσεις (εικ. 2).

12. Ό.π. σημ. 7.
13. Βλ. Αρχείο Α' ΕΠΚΑ, Ημερολόγιο αρχαιολόγου Αλίκης Προκοπίου-Σολωμού, έτους 1970.
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Όπως προαναφέρθηκε, μία ιδιαίτερη περίπτωση, η οποία αυναντάται πολύ συχνά 
στο μνημείο, είναι η αντιμετώπιση των αποοαθρωμένων επιφανειών που έχουν προ
σβληθεί από μικροοργανισμούς. Ειδικότερα, στη δυτική όψη της δοκού αρ. 402 πλέγ
ματα τριχοειδών ρωγμών, μικροαπολεπίσεις, επάλληλες αποφλοιώσεις και μια πλούσια 
εποίκιση του βιολογικού υλικού συνθέτουν τη χαρακτηριστική εικόνα μιας τέτοιας επι
φάνειας (εικ. 3). Η αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων έγκειται αφενός στη σταθεροποί
ηση και ενίσχυση της συνεκτικότητας της επιφάνειας με εξαιρετικά λεπτούς χειρισμούς, 
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο απώλειας, και αφετέρου στον έλεγχο του βιολογικού 
παράγοντα.

Σήμερα στην Ακρόπολη για τη στερέωση αποοαθρωμένων περιοχών εφαρμόζονται 
ψεκασμοί ή εμποτισμοί στάγδην με αιώρημα υδροξειδίου του ασβεστίου. Για τον καθα
ρισμό του βιολογικού παράγοντα χρησιμοποιούνται υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου και οδοντιατρικά εργαλεία. Τέλος, γίνεται επιφανειακή επάλειψη ή και πλή
ρωση των μικρορωγμών με αραιό μίγμα τσιμέντου - ασβέστη σε αναλογία 1:3. Η παρα
πάνω τεχνική δεν ήταν δυνατό να εφαρμοστεί με αυτή τη σειρά, λόγω της αδυναμίας της 
περιοχής να δεχθεί οποιαδήποτε μηχανική επέμβαση. Επίσης, η έκλυση οξυγόνου κατά 
τον καθαρισμό με διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου στις ρωγμές θα προκαλούσε 
κίνδυνο πτώσης των περιφερειακών απολεπίσεων. Γία τον λόγο αυτό η τεχνική, που 
αποτέλεσε σωστική επέμβαση, τροποποιήθηκε ως εξής: αρχικά έγινε προστερέωση με 
ψεκασμούς και εμποτισμούς στάγδην του αιωρήματος υδροξειδίου του ασβεστίου με 
προσθήκη 6% CaCC>3, όπως ήδη εφαρμόζεται (εικ. 5). Ακολούθησε επάλειψη με πινέλο 
αραιού μίγματος τσιμέντου - ασβέστη σε αναλογία 1:3 με προσθήκη χρωστικών (ώχρα 
Γαλλίας, όμπρα ψημένη Γαλλίας), τουλάχιστον δύο-τρεις φορές καθώς και ενέματα με 
την ίδια αναλογία μέσα σε μικρορωγμές. Σε περιπτώσεις, όπου απαιτούνταν μεγαλύτερη 
συγκολλητική ικανότητα, χρησιμοποιήθηκε η αναλογία 1:2. Γ ία τη χρωματική βελτίωση 
του υλικού, λόγω της εφαρμογής του σε εξωτερική επιφάνεια, προστέθηκε μία ακόμη 
χρωστική, το μπλε του κοβαλτίου, μετά από χρωματομέτρηση δοκιμίων. Ακολούθησε 
εναλλάξ τοποθέτηση επιθέματος διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου 10% κατ’ 
όγκο σε αιώρημα υδροξειδίου του ασβεστίου. Η διάλυση στο ασβεστόνερο αντί του 
απιονισμένου νερού βελτιώνει και το ΡΗ του διαλύματος τοποθετώντας το γύρω στο 8, 
ενώ το ασβεστόνερο ως γνωστό έχει και ήπια αντισηπτική δράση.

Τα αποτελέσματα ως προς την επιφανειακή στερέωση ήταν ενθαρρυντικά για την 
περαιτέρω βελτίωση της τεχνικής (εικ. 4), ενώ προκύπτει ο προβληματισμός της απομά
κρυνσης των μικροοργανισμών, εφόσον αποτελούν συνδετικό υλικό των απολεπίσεων 14

14 Το ασθενέστερο υλικό πλήρωσης χρησιμοποιείται στα σημεία που τα ρήγματα επικοινωνούν με 
υπερκείμενους ή υποκείμενους λίθους (περίπου 5 εκατοστά από τις έδρες), έτσι ώστε να αποφευχθεί 
η πλήρωση των εδρών εάν πρόκειται για σφονδύλους, ή των αρμών σε τοιχοποιίες. Ο τρόπος εφαρ
μογής προέκυψε από σχετική έκθεση των Α. Πάνου, Κλ Παπασταματίου, Κ. Φρατζικινάκη, I Ιλήρω- 
ση των ρηγμάτων των κιόνων του οπισθονάου του Παρθενώνα με ένεμα, Οκτώβριος 1998, έκθεση 
δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 786/1998.
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με το μάρμαρο. Αναζητούνται λύσεις ως προς την εξεύρεση μεθόδων ελέγχου του βιο
λογικού παράγοντα σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση απώλειας μαρμάρου και τη 
σταθεροποίηση της επιφάνειας.

Κλείνοντας, αναφέρονται όλοι όσοι εργάστηκαν από το 1995 ή συνεχίζουν να εργά
ζονται σήμερα στη συντήρηση της επιφάνειας του Ερεχθείου: οι συντηρήτριες Α. Γαλα
νού (υπεύθυνη έργου και συνεργείου την περίοδο 1995-96), Μ. Παπαδημητρίου 
(υπεύθυνη έργου και συνεργείου την περίοδο 1996-97), Α. Τσιμερέκη (1995-2000) Γ. 
Φραντζή (1995 έως σήμερα, υπεύθυνη έργου και συνεργείου από 1998), Μ. Λουκμά 
(1999-2000), Δ. Γαρμπής (2000 έως σήμερα), Α. Μαριδάκη (2002 έως σήμερα), ο αρχι
τεχνίτης Λ. Λαμέρας (1995-1997), οι μαρμαροτεχνίτριες Η. Χεχτ (1995-1997), Α. 
Δανιήλ (1998-2000), Δ. Χαμοπούλου (2002 έως σήμερα), ο μαρμαροτεχνίτης Α. Ντά- 
φτης (1999-2000), οι εργατοτεχνίτες Δ. Σιώζιος (1998), Α. Κλάδιος (2000 έως σήμερα) 
και η τεχνικός συντήρησης Ε. Τεμπελοπούλου (2000 έως σήμερα)11.
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ΕΙΚ. 1 Εσωτερική όψη νότιου τοίχου-λίθος 1507. I Ιριν τις εργασίες συντήρησης

ΕΙΚ. 2 Εσωτερική όψη νότιου τοίχου-λίθος 1507. Μετά τις εργασίες συντήρησης
514



ΕΙΚ. 3 Βόρεια πρόσταση-δοκός 402. Πριν τις εργασίες συντήρησης

T 1 *

5/g/zooz -------------

ΕΙΚ. 4 Βόρεια πρόσταση-δοκός 402. Μετά τις εργασίες συντήρησης
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ΕΙΚ. 5 Βόρεια πρόστασα Ερεχθείου, δυτική όψη δοκού 402, κατά τη διάρκεια των εργασιών 
συντήρησης (επιφανειακή στερέωση με ασβεστόνερο)
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ΕΙΚ. 6 Εσωτερική όψη νότιου τοίχου Ερεχθείου, λίθος 1507, κατά την επιφανειακή στερέωση 
αποσαθρωμένων επιφανειών με ένεμα αναλογίας 1:3



A. Πάνου, K. Φραντζικινάκη
Δομική αποκατάσταση και επεμβάσεις συντηρήσεως 

στη δυτική ζωφόρο του Παρθενώνος

Εισαγωγή
Η δυτική ζωφόρος αποτελεί τμήμα της ζωφόρου του I Ιαρθενώνος, που περιέβαλλε 

το επάνω μέρος των τοίχων του σηκού και τις κιονοστοιχίες πάνω από τα επιστύλια του 
πρόναου και του οπισθόναου. Θέμα της ανάγλυφης παράστασης είναι η πομπή των 
ΓΙαναθηναίων. Η ζωφόρος αποτελεί τόσο αναπόσπαστο δομικό στοιχείο του μνημείου, 
όσο και αυθύπαρκτη γλυπτική σύνθεση.

Η δυτική ζωφόρος αποτελείται από δεκαέξι λίθους, από τους οποίους ο πρώτος 
(Δ.Ζ.Ι) και ο δεύτερος (Δ.Ζ.ΙΙ) βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Κατά την παρα
μονή της στο μνημείο υπέστη μηχανικές καταπονήσεις και φθορές από σεισμούς, από 
την πυρκαγιά του 3ου αι. μ.Χ. (επιδρομή Ερούλων), από την ανατίναξη του μνημείου το 
1687 μ.Χ. κατά την εκστρατεία του Μοροζίνη, από βανδαλισμούς κατά την μετατροπή 
του ναού σε εκκλησία (τον 6ο αι. μ.Χ.) και από την αρπαγή του Έλγιν (1801-1803)1.

Οι επεμβάσεις συντηρήσεως, που πραγματοποιήθηκαν από το 1872 έως το 1974, 
παράλληλα με την ατμοσφαιρική ρύπανση των τελευταίων πενήντα ετών (όξινη προ
σβολή, θείωση), συνέβαλαν στη διάβρωση της επιφάνειας της δυτικής ζωφόρου.Τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά των επεμβάσεων είναι οι σφραγίσεις ρωγμών και αποφλοιω
μένων τμημάτων, οι αισθητικές αποκαταστάσεις του γλυπτού με κονία Meyer καθώς και 
η εκτεταμένη χρήση ορειχάλκινων καρφίδων για τη συγκράτηση τμημάτων του γλυπτού, 
που κινδύνευαν να αποκολληθούν1 2 3.

Το 1975 αναλαμβάνει την επιστημονική επίβλεψη του έργου η Επιτροπή Συντηρή
σεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), γίνεται συστηματική καταγραφή των φθορών 
από την ομάδα των χημικών μηχανικών’ και το 1978 αποφασίζεται η στέγαση της δυτι
κής ζωφόρου, προκειμένου να αποφευχθεί η όξινη προσβολή της γλυπτής της επιφά
νειας και η έκπλυση της σχηματιζόμενης γύψου. Ακολούθησαν άλλες δύο καταγραφές, 
το 1983 και το 1988, και διαπιστώθηκε, ότι περιορίστηκε η όξινη προσβολή, αλλά ότι 
εντάθηκε το φαινόμενο της γυψοποίησης και της επικάθισης αιωρούμενων σωματιδίων4. 
Το 1990 αποφασίστηκε από την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως η 
απομάκρυνση της δυτικής ζωφόρου από το μνημείο και το 1992/1993 πραγματοποιή

1. Κορρέ-Μπούρα 1983, 131-149, 151-167.
2. Γαλανού-Δογάνη 1994, 69-73, Μαλλούχου-Tulano 1998, 61-63, 94-99, 205-207, Μαλλούχου- 
Tufano 1994, 11-23 και Μπαλάνος 1940.
3. Skoulikidis-Papakonstantinou-Charalambous 1976.
4. ΓΙαπακωνσταντίνου-Χαραλάμπους 1989.
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θηκε η καταβίβαση και η μεταφορά των λίθων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Μου
σείο Ακροπόλεως5 6 7.

Στον χώρο αυτό τα πρώτα χρόνια ελέγχονταν τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας με 
σύστημα υγραντών - αφυγραντών, ενώ με θερμοϋδρογράφο γινόταν καταγραφή της θερ
μοκρασίας και της υγρασίας. Από το 1998 εγκαταστάθηκε στο Μουσείο Ακροπόλεως 
σύστημα κλιματισμού. Το 1994 κατατίθεται στην Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων 
Ακροπόλεως και παρουσιάζεται από τους συντηρητές στη 4η Διεθνή Συνάντηση για την 
Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακροπόλεως μελέτη τεκμηρίωσης της κατάστασης δια
τήρησης των λίθων και μια πρώτη προσέγγιση των επεμβάσεων συντήρησης6. Σε συνέ
χεια της μελέτης αυτής παρουσιάζεται και εγκρίνεται από την Επιτροπή Συντηρήσεως 
Μνημείων Ακροπόλεως και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, τον Νοέμβριο του 
1999 , η μελέτη - πρόταση άμεσης επέμβασης στους λίθους της δυτικής ζωφόρου8.

Κατάσταση διατήρησης των λίθων
Τα αίτια φθοράς των λίθων της δυτικής ζωφόρου οφείλονται σε μηχανικές, χημικές 

και φυσικοχημικές δράσεις. Παρατηρούνται κυρίως ρήγματα, ρωγμές, αποφλοιώσεις, 
απομείωση της αρχικής επιφάνειας και των έγχρωμων επιφανειακών στρωμάτων, που 
οφείλεται στην όξινη βροχή, απώλεια μάζας, γυψοποίηση, επικαθίσεις αιθάλης, αιωρου
μένων σωματιδίων και μαύρη κρούστα. Στη διάβρωση της επιφάνειας συνέβαλαν και οι 
προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης, με την παραγωγή παραπροϊόντων από τα κονιά
ματα σφράγισης και ανάπλασης του αναγλύφου.

Η διάβρωση ακολουθεί την κατεύθυνση των γεωλογικών στρώσεων του μαρμάρου9 και 
των αργιλοπυριτικών φλεβών10 11. Οι ρωγμές και τα ρήγματα εκδηλώνονται από μηχανικά 
αίτια, που οφείλονται στην αρχαία πυρκαγιά, στους σεισμούς και την έκρηξη του 1687, σε 
συνδυασμό με το σύστημα σύνδεσης των λίθων. Ιδιαίτερα οι λίθοι A.Z.XV και A.Z.XVI 
παρουσιάζουν έντονη αποσάθρωση στη γλυπτή επιφάνεια, που οφείλεται στην πυρκαγιά 
του 3ου μ.Χ. αιώνα11. Τέλος, στη δυτική ζωφόρο, λόγω της στέγασής της κατά την περίοδο 
της έντονης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα έχουν διασωθεί 
σε σημαντική έκταση, σε ποσοστό 33%12, σε σχέση με τους λίθους που βρέχονταν.

Επεμβάσεις συντήρησης
I Ιριν από την έναρξη των εργασιών συντήρησης έγινε χαρτογράφηση σε κάθε λίθο,

5. Σκουλικίδης-Παπακωνσταντίνου-Γαλανού-Δογάνη 1994, 17, 72-73.
6. Γαλανού-Δογάνη 1994.
7. Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ.ΥΓΙΙ ΙΟ/ΣΥΝΤ/15/55754/12.11.99.
8. A. I Ιάνου, Κλ. Παπασταματίου, Κ. Φραντζικινάκη, 1 Ιαρθενών, δυτική ζωφόρος, μελέτη-πρόταση 
άμεσης επέμβασης, Αθήνα, μελέτη δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 822/1999.
9. Κορρέ-Μπούρα 1983, 46-51,307-327.
10. Μπελογίαννης-Θεουλάκης 1989.
11. Κουφόπουλος 1994,45.
12. Γαλανού-Δογάνη 1994, 84-86.
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ώστε να αποτυπωθούν τα σημεία της γλυπτής επιφάνειας όπου θα πραγματοποιηθούν οι 
επεμβάσεις. Στα σχέδια όλων των όψεων των λίθων αποτυπώθηκαν τα προς συγκόλ
ληση θραύσματα και τα ρήγματα προς πλήρωση. Μετά την έγκριση της σχετικής μελέ
της1·’ ξεκίνησαν, 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, 
τα οποία είχαν διαχωριστεί κατά την παραμονή τους στο μνημείο, την πλήρωση ρηγ
μάτων με ενέματα, την απομάκρυνση των φθοροποιών στοιχείων των προηγούμε
νων επεμβάσεων συντήρησης (κονιάματα, καρφίδες), τις στερεώσεις στην επιφάνεια 
με τη συγκόλληση μικρότερων θραυσμάτων και την πλήρωση αποφλοιώσεων με ενέ

ματα.
• Την αισθητική αποκατάσταση των λίθων, με τον καθαρισμό της επιφάνειάς τους, 
τη συμπλήρωση των ασυνεχειών με κονίαμα, την επίχρωση των νέων μαρμάρινων 
συ μπληρωμάτων.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση της επιφάνειας της δυτικής ζωφό

ρου βασίζονται στο πρόγραμμα πιλότος13 14 και χρησιμοποιούνται στην αναστήλωση και 
συντήρηση των μνημείων της Ακρόπολης. Έχουν δεχθεί πάντως βελτιώσεις ως προς τη 
σύσταση, τις αναλογίες και τον τρόπο εφαρμογής. Ακρόπολης.

Δομική αποκατάσταση των λίθων
Οι εργασίες που έχουν έως τώρα πραγματοποιηθεί περιλαμβάνουν:
• Την προστερέωση της επιφάνειας των λίθων με ψεκασμούς ασβεστόνερου, ενι- 
σχυμένου με 6% του βάρους του ασβέστη σε ανθρακικό ασβέστιο.
• Την αφαίρεση των επιφανειακών ενισχύσεων (facing) με ιαπωνικό χαρτί, γάζα ή 
γυψόγαζα και υδατοδιαλυτή κόλλα μεθυλοκυτταρίνης, που είχαν τοποθετηθεί πριν 
από την καταβίβαση των λίθων από το μνημείο, ώστε να προστατευθουν ευπαθείς 
περιοχές και να συγκρατηθούν ετοιμόρροπα θραύσματα. Σε κάποιες περιπτώσεις με 
την αφαίρεση των επιφανειακών ενισχύσεων αποκολλήθηκαν μικροθραύσματα.
• Την απομάκρυνση των μαρμάρινων γωνιακών συμπληρωμάτων, που είχαν τοπο
θετηθεί κατά τις επεμβάσεις του 1960, συγκολληθεί με κονία Meyer και ενισχυθεί με 
ορειχάλκινες καρφίδες διατομής 3 mm-1.6 cm. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτε
λεί ο λίθος Δ.Z.VIII (εικ. 1).
• Τη δομική αποκατάσταση με τη συγκόλληση μεγάλων τμημάτων, στα οποία είχαν 
διαχωριστεί οι λίθοι κατά την παραμονή τους στο μνημείο. Οι συγκολλήσεις, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, ενισχύονται με καρφίδες τιτανίου. Ο αριθμός, οι διαστάσεις, η 
θέση και η φορά των καρφίδων προσδιορίζονται από τον υπεύθυνο πολιτικό μηχα
νικό.

13. Ό.π. σημ. 7 και 8.
14. Δογάνη-Μωραΐτου 1989.
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Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι λίθοι Δ.Ζ.ΧΙΙΙ και A.Z.XV. Στον λίθο 
Δ.Ζ.ΧΙΙΙ η διαφορική φθορά των αργιλοπυριτικών φλεβών και η συμπεριφορά των 
γόμφων συνέβαλαν στον σχηματισμό του οριζόντιου ρήγματος στο κάτω τμήμα του. 
Αρχικά συγκολλήθηκαν στην πίσω όψη, στο άνω τμήμα του λίθου, τρία θραύσματα, 
ενώ η συγκόλληση του τέταρτου ενισχύθηκε με τέσσερις καρφίδες τιτανίου διατομής 
6 mm. Από τα σχέδια του γλύπτη Δ. Δημητριάδη του αρχείου της Α' ΕΠΚΑ, διαπι
στώθηκε ότι κατά τις επεμβάσεις του 1960 το κάτω τμήμα του λίθου είχε συγκολληθεί 
με κονία Meyer και η συγκόλληση είχε ενισχυθεί με τρεις αφανείς ορειχάλκινες καρ
φίδες. Αφαιρέθηκε η κονία από τον αρμό συγκόλλησης του τμήματος αυτού. Κατά τη 
διάνοιξη του αρμού και την αφαίρεση του συγκολλητικού υλικού εντοπίστηκαν και 
κόπηκαν οι τρεις καρφίδες. Εμποτίστηκε το τμήμα αυτό του λίθου με απιονισμένο 
νερό μέσω σωληνίσκων, που τοποθετήθηκαν περιμετρικά του αρμού συγκόλλησης, 
για να χαλαρώσει η κονία Meyer, τοποθετήθηκαν ξύλινες σφήνες και ακολούθησε η 
αποκόλληση του τμήματος. Αφαιρέθηκε το κονίαμα από τις επιφάνειες θραύσης και οι 
καρφίδες διατομής 14 mm. Ακολούθησε η συγκόλληση του τμήματος και η ενίσχυση 
με τρεις καρφίδες τιτανίου στις ήδη υπάρχουσες οπές διατομής 5 mm. Στον λίθο 
Δ.Ζ.Χν το κατακόρυφο ρήγμα διακλαδώνεται στο εσωτερικό του, διαχωρίζοντάς 
τον σε επτά τμήματα. Σε αυτό συνέβαλε και η συνδυασμένη συμπεριφορά συνδέ
σμων και γόμφων. Η δομική αποκατάσταση του λίθου Δ.Ζ.Χν ξεκίνησε με τη 
συγκόλληση των μεγάλων τμημάτων στην πίσω όψη του. Οι συγκολλήσεις ενισχύ- 
θηκαν με καρφίδες τιτανίου, όπου κρίθηκε αναγκαίο. Ακολούθησε η συγκόλληση 
των υπόλοιπων αποκολλημένων τμημάτων (εικ. 6), καθώς και σαραντατριών μικρό
τερων θραυσμάτων στους αρμούς συγκόλλησης.
• Την πλήρωση ρηγμάτων με ένεμα τσιμέντου-θηραϊκής γης-νερού σε αναλογία 
75/25/80. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο λίθος Δ.Ζ.Χνί. Γίνεται καθαρι
σμός του ρήγματος με υπεροξείδιο του υδρογόνου και απιονισμένο νερό, σφραγί
ζεται το ρήγμα με τσιμέντο τοποθετώντας κατά διαστήματα αναμονές (σωληνίσκους). 
Το ένεμα παρασκευάζεται σε κάδο υπερήχων και διοχετεύεται μέσω των σωληνί
σκων στο ρήγμα. Η πλήρωση του ρήγματος έγινε με 700 ml ενέματος.
• Την αφαίρεση κονιαμάτων σφράγισης προηγούμενων επεμβάσεων, που παρου
σιάζουν εξανθήσεις αλάτων, ρηγμάτωση, συρρίκνωση, αποκόλληση τμημάτων τους, 
κονιορτοποίηση15. Οι σφραγίσεις αυτές βρίσκονται κυρίως σε ρωγμές, απολεπίσεις 
και έντονα αποσαθρωμένες επιφάνειες, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από την 
παρουσία αργιλοπυριτικών φλεβών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του λίθου 
Δ.Z.VIII. Στο κάτω τμήμα του λίθου, στην περιοχή δίπλα από το αριστερό μαρμάρι
νο συμπλήρωμα, η θραυσμένη επιφάνεια είχε συμπληρωθεί με κονίαμα, ώστε να 
φτάνει στο πεδίο του αναγλύφου του λίθου. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από απο- 
φλοίωση, που είχε πληρωθεί με κονία Meyer. Διακρίνονται έξι ορειχάλκινες καρφί
δες. Έγινε αποτύπωση σε κλ. 1:1 των αποφλοιώσεων. Γία τη διευκόλυνση των ερ
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γασιών στην περιοχή της αποφλοίωσης αφαιρέθηκε το γωνιακό μαρμάρινο συμπλή
ρωμα. Κατά την αποσφράγιση της περιοχής αποκολλήθηκαν δεκατέσσερα μικρο- 
θραύσματα, ενώ διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δύο επάλληλες αποφλοιώσεις. Κα
τά την αφαίρεση του κονιάματος με υπερηχητικό ξέστρο και οδοντιατρικά εργαλεία 
από το εσωτερικό της αποφλοίωσης αποκολλήθηκαν επτά εσωτερικά θραύσματα. 
Στην περιοχή, κατά την αφαίρεση των κονιαμάτων, βρέθηκαν άλλες τέσσερις καρφί- 
δες. Από το σχέδιο του Δ. Δημητριάδη διαπιστώνεται, ότι οι έξι από τις δέκα συνο
λικά καρφίδες τοποθετήθηκαν κατά τις επεμβάσεις του 1958-1960. Στη συνέχεια 
αφαιρέθηκαν έξι ορειχάλκινες καρφίδες διατομής 6 mm. Ακολούθησε η αποκόλλη
ση της αποφλοίωσης σε δύο τμήματα και η αφαίρεση των καρφίδων από την περιο
χή. Έγινε ένεμα τσιμέντου - ασβέστη, σε αναλογία 1:3, σε ρωγμές και συγκόλληση 
των αποκολλημένων θραυσμάτων.
• Την αφαίρεση κονιαμάτων από αρμούς συγκόλλησης θραυσμάτων και αναπλάσε
ων ελλειπόντων τμημάτων του γλυπτού, προηγούμενων επεμβάσεων, που παρου
σίαζαν τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν, σε συνάρτηση με την αρνητική επί
δραση της λιθόκολλας Meyer.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι των λίθων A.Z.IV, A.Z.XIV. Στον λίθο A.Z.IV 
αφαιρέθηκε από τον βραχίονα της μορφής 7 η ανάπλαση από κονίαμα παλαιότερης 
επέμβασης συντήρησης, ενώ αποκολλήθηκε θραύσμα από την ίδια περιοχή. Το 
θραύσμα ήταν συγκολλημένο με λεπτόκοκκη λευκή κονία και συγκολλητικό υλικό 
ερυθρού χρώματος. Το χρώμα οφείλεται σε ενώσεις σιδήρου (αιματίτης). Διαπιστώ
θηκε επίσης ότι και τα θραύσματα του ώμου και του πήχη της ίδιας μορφής είχαν 
συγκολληθεί στη διάρκεια προηγούμενων επεμβάσεων με το ίδιο υλικό (εικ. 2). Κατά 
την αφαίρεση των κονιαμάτων σφράγισης από την περιοχή του ώμου και του πήχη, 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη τεσσάρων και δύο καρφίδων αντίστοιχα. Από φωτογραφίες 
των επεμβάσεων, που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και που φυλάσσονται 
στο αρχείο της Α' ΕΠΚΑ, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις καρφίδες στην περίπτωση του 
ώμου και η μία καρφίδα στην περίπτωση του πήχη τοποθετήθηκαν το 1970. Οι 
άλλες δύο καρφίδες (μία στον ώμο και μία στον πήχη) καθώς και οι συγκολλήσεις 
των θραυσμάτων πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του 1928 και 1958, όπως προέκυψε 
από παρατήρηση των φωτογραφιών του W. Hege και της A. Frantz (Αρχείο Α' 
ΕΙΙΚΑ). Ακολούθησε η αφαίρεση των ορειχάλκινων καρφίδων με τη μέθοδο της 
καροταρίας16 και η αποκόλληση των θραυσμάτων. Η διατομή των καρφίδων κυμαί
νεται από 4-5 mm. Έγινε καθαρισμός των θραυσμάτων από τα κονιάματα και το 
υλικό συγκόλλησης ερυθρού χρώματος. Από το θραύσμα του πήχη αποκολλήθηκαν 
οκτώ μικροθραύσματα. Ακολούθησε η στερέωση των αποκολλημένων θραυσμάτων 
με δέκα ψεκασμούς ασβεστόνερου ενισχυμένου με 6% ανθρακικό ασβέστιο. Έγιναν 
ενέματα τσιμέντου - ασβέστη σε αναλογία 1:3 σε ρωγμές των αποκολλημένων θραυ

16. Οι μαρμαροτεχνίτες του Τομέα Συντήρησης I. Κλαύδιος, Α. Λυρίτης, Κ. Δημόπουλος, I. Σκαλ- 
κώτος και Λ. Μιχαλάκος σχέδιασαν και υλοποίησαν το σύστημα αφαίρεσης των καρφίδων.
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σμάτων του ώμου και ίου πήχη της μορφής 7 και στη συνέχεια συγκολλήθηκαν. Η 
ενίσχυση της συγκόλλησης έγινε με μία καρφίδα τιτανίου σε κάθε περίπτωση, διατο- 
μής 3 mm, στις ήδη υπάρχουσες οπές. Τέλος συγκολλήθηκαν οκτώ μικροθραύσματα 
στο κάτω τμήμα του πήχη και ένα στο κάτω τμήμα του ώμου.
Στον λίθο Δ.Ζ.ΧΙΥ αφαιρέθηκαν κονιάματα προηγούμενων επεμβάσεων από την 
άνω αριστερή γωνία του λίθου. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από θραύσματα, τα οποία 
συγκροτούνται από ορειχάλκινες καρφίδες και κονίαμα. Πρόκειται για δέκα θραύ
σματα και τέσσερα μικροθραύσματα. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, έγιναν επιφανειακές 
στερεώσεις με γάζα και υδατοδιαλυτή κόλλα μεθυλοκυτταρίνης. Αποκολλήθηκαν τα 
θραύσματα και αφαιρέθηκαν οι καρφίδες. Η διατομή των καρφίδων κυμαινόταν από 
3.5-4 mm. Έγινε καθαρισμός των επιφανειών θραύσης και επανασυγκόλληση των 
θραυσμάτων.
Στις σφραγίσεις και τις αναπλάσεις στους λίθους της δυτικής ζωφόρου παρατηρείται 
ποικιλία ως προς το χρώμα (λευκό, ώχρα, πορτοκαλί, καφέ) και τη σκληρότητα των 
κονιαμάτων. Κατά την αφαίρεσή τους γίνεται δειγματοληψία και ανάλυση της σύστασης 
τους. Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα προκύπτει, ότι στην πλειονότητα των περιπτώ
σεων πρόκειται για κονία Meyer, ενώ σε λιγότερες περιπτώσεις για ασβεστοκονιάματα. 
Από τους Η. Μαγκαφά και Δ. Κατσαρό πραγματοποιήθηκε λήψη εμαγείων από τα 
αντίγραφα της δυτικής ζωφόρου του πρώτου τέταρτου του 20ού αιώνα, από περιο
χές πριν γίνουν οι σφραγίσεις. Σκοπός ήταν η γνώση της έκτασης των αποσαθρωμέ- 
νων περιοχών, που αργότερα καλύφθηκαν με κονιάματα σφράγισης, επικαθίσεις 
αιθάλης και μαύρη κρούστα. Με τον τρόπο αυτό η αφαίρεσή τους έγινε με ασφάλεια. 
Ένας προβληματισμός που έχει προκύψει αφορά την αφαίρεση ή μη όλων των 
κονιαμάτων των προηγούμενων επεμβάσεων, που δεν παρουσιάζουν εμφανή προ
βλήματα διάβρωσης.
• Την πλήρωση αποφλοιώσεων με ενέματα τσιμέντου. Σε περιοχές του γλυπτού 
έχουν σχηματιστεί αποφλοιώσεις, οι οποίες κατά το παρελθόν είχαν σφραγιστεί με 
κονιάματα και στερεωθεί με ορειχάλκινες καρφίδες και κονία Meyer. Χαρακτηριστι
κά είναι τα παραδείγματα των λίθων Δ.Ζ.ΧΙ, και Δ.Ζ.Χίν.
Στον λίθο Δ.Ζ.ΧΙ η περιοχή της κοιλιάς και του στήθους του ίππου της μορφής 21 
χαρακτηρίζεται από αποφλοίωση. Γία τη στερέωσή της είχαν τοποθετηθεί στο παρελ
θόν πέντε ορειχάλκινες καρφίδες. Αφαιρέθηκαν κονιάματα προηγούμενων επεμβά
σεων και μέρος των καρφίδων. Αποκολλήθηκαν δύο θραύσματα και το ένα διαχωρί
στηκε σε δύο τμήματα. Διαπιστώθηκε ότι η αποφλοίωση έχει μεγάλο εύρος και βάθος. 
Ακολούθησε επιφανειακή στερέωση με γάζα και υδατοδιαλυτή κόλλα μεθυλοκυτταρί
νης, ώστε να συνεχιστεί η αφαίρεση του κονιάματος από το εσωτερικό της αποφλοίω- 
σης με ασφάλεια. Μετά τον καθαρισμό τοποθετήθηκαν σωληνίσκοι και έγινε πλήρωση 
με 30 ml ενέματος τσιμέντου (εικ. 3). Έγινε καθαρισμός των αποκολλημένων θραυσμά
των και συγκόλληση τους.
Στον λίθο Δ.Ζ.Χίν η περιοχή στο πίσω μέρος του αλόγου και στο πίσω δεξί πόδι 
του χαρακτηρίζεται από αποφλοίωση στερεωμένη με εννέα ορειχάλκινες καρφίδες
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και κονία Meyer. Έγινε προετοιμασία της αποφλοίωσης για έγχυση ενέματος. Γία την 
πλήρωση απαιτήθηκαν 180 ml ενέματος τσιμέντου.
• Την αφαίρεση με μηχανικά μέσα (λιθοξοϊκά εργαλεία) υπολειμμάτων μολύβδου 
και σιδερένιων συνδέσμων και γόμφων από την περιοχή των εντορμιών.
• Τη συγκόλληση θραυσμάτων στις περιοχές των εντορμιών συνδέσμων και γόμφων
(εικ. 4, 5).
• Την αφαίρεση καρφίδων προηγούμενων επεμβάσεων κατά περίπτωση, με τη μέ
θοδο της καροταρίας, από επιφάνειες θραύσης και τμήματα του γλυπτού, για την 
απομάκρυνση της κονίας Meyer και των οξειδωμένων καρφίδων (εικ. 7).

Αισθητική αποκατάσταση των λίθων
Το στάδιο της αισθητικής αποκατάστασης περιλαμβάνει και τον καθαρισμό της επι

φάνειας της δυτικής ζωφόρου. Από το 1998 έως το 2002 πραγματοποιήθηκε ένα ερευ
νητικό πρόγραμμα, με αντικείμενο την εξεύρεση της καταλληλότερης μεθόδου για την 
αφαίρεση των επικαθίσεων αιθάλης και της μαύρης κρούστας17 18. Για την πλήρη τεκμη
ρίωση των μορφών των επικαθίσεων, που καλύπτουν τους λίθους της δυτικής ζωφό
ρου, έγινε χαρτογράφηση κάθε λίθου σε διαφανή φύλλα σε κλ. 1:5. Με βάση τη μακρο
σκοπική παρατήρηση, στα σχέδια σημειώνονται οι περιοχές της επιφάνειας που έχουν 
υπόστρωμα μάρμαρο ή έγχρωμα επιφανειακά στρώματα, καθώς και τα είδη των επικαθί- 
σεων. Τον Απρίλιο του 2002 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η 
μέθοδος λέιζερ για τον καθαρισμό των λίθων της δυτικής ζωφόρου1“.

Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας θα γίνουν επεμβάσεις συντήρησης σε περιοχές, 
που δεν ήταν ευδιάκριτες και θα αποκατασταθούν οι ασυνέχειες με κονίαμα σφράγισης. 
Θα ερευνηθεί, εάν θα χρησιμοποιηθεί το κονίαμα σφράγισης που χρησιμοποιείται στα 
μνημεία ή κάποιο ασβεστοκονίαμα με ποζολανικά υλικά, εφόσον οι λίθοι της δυτικής 
ζωφόρου, μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων συντήρησης, δεν θα επανατοποθετη- 
θούν στο μνημείο, αλλά θα εκτεθούν στο νέο Μουσείο Ακροπόλεως. Οι σφραγίσεις θα 
ακολουθούν την επιφάνεια, χωρίς πλαστικές αποκαταστάσεις. Στα αποσπασμένα τριγω
νικά τμήματα των λίθων προτείνεται να τοποθετηθούν νέα μαρμάρινα γωνιακά συμπλη
ρώματα, χωρίς πλαστικές λεπτομέρειες με μη μόνιμη προσαρμογή. Στην επιφάνειάτους 
θα γίνει τεχνητή πάτινα, ώστε να εναρμονιστεί χρωματικά το νέο με το αρχαίο μάρμαρο.

17. E. I Ιαπακωνσιαντίνου, Κ. Φραντζικινάκη, Συγκριτική μελέτη μεθόδων καθαρισμού (μικροψηγ- 
ματοβολή, αναστροφή της γύψου, επιθέματα, λέιζερ). Δοκιμές για την αφαίρεση επικαθίσεων αιθάλης 
και μαύρης κρούστας από την επιφάνεια του μαρμάρου των γλυπτών και των μνημείων της Ακρόπο
λης, Α'-Β' Μέρος, μελέτη δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 895/2000, II. ΙΙουλή. Β. Ζαφειρό- 
πουλος, Δοκιμαστική εφαρμογή τεχνολογίας λέιζερ για τον καθαρισμό της επιφάνειας των μνημείων 
και των γλυπτών της Ακρόπολης, Α'-Β' Φάση, μελέτη δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ.988/2001, 
Α. Πάνου, Κ. Φραντζικινάκη, Πρόταση για τον καθαρισμό της δυτικής ζωφόρου του ΓΙαρθενώνος 
από τις επικαθίσεις αιθάλης και την μαύρη κρούστα, έκθεση δακτυλόγραφη. Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 
1059/2002.
18. Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/15/1750/34424/29.4.02.
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Στη διάρκεια ίων επεμβάσεων γίνεται φωτογραφική τεκμηρίωση από τον φωτο
γράφο της ΥΣΜΑ κ. Σ. Μαυρομμάτη παράλληλα με την τεκμηρίωση (χαρτογράφηση, 
φωτογράφηση) από την ομάδα συντήρησης. Εκτός από την προϊστάμενη του Τομέα 
Συντήρησης χημικό μηχανικό κα Ε. Παπακωνσταντίνου, υπεύθυνη αρχαιολόγος για 
την παρακολούθηση των εργασιών έχει οριστεί η κα X. Βλασσοπουλου. Οι επεμβάσεις 
συντήρησης πραγματοποιούνται από τους μαρμαροτεχνίτες Κ. Δημόπουλο και I. Σκαλ- 
κώτο, τις συντηρήτριες Α. Πάνου, Κ. Φραντζικινάκη και Κλ. Παπασταματίου (έως τον 
Ιούνιο 2000). Ανάλογα με τις απαιτήσεις των εργασιών, το προσωπικό ενισχύεται από 
μέλη της ομάδας συντήρησης του Παρθενώνος.
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Β. Ζαφειρόπουλος, ΓΊ. Πουλή, Κ. Φωτάκης

Συνδυαστική δράση υπέρυθρης και υπεριώδους 
ακτινοβολίας λέιζερ για τον καθαρισμό γλυπτών πέτρινων 

επιφανειών: μηχανισμός αποδόμησης

Εισαγωγή
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η κατανόηση των μηχανισμών αποδόμησης που διέ- 

πουν τη συνδυαστική δράση υπέρυθρης και υπεριώδους παλμικής ακτινοβολίας λέιζερ 
για τον καθαρισμό λίθινων γλυπτών επιφανειών, τα αποτελέσματα της οποίας πάνω στη 
ζωφόρο παρουσιάζονται σε χωριστές εργασίες. Προς τούτο, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η κατανόηση των μηχανισμών, που λαμβάνουν χώρα κατά την αλληλεπίδραση με 
την ύλη της κάθε μίας ακτινοβολίας μεμονωμένα, καθώς και η ερμηνεία ανεπιθύμητων 
παράπλευρων φαινομένων, που μπορεί να εμφανιστούν, όπως π.χ. το κιτρίνισμα.

Το φαινόμενο του aυτοπεριορισμού
Η μέθοδος αφαίρεσης ανεπιθύμητων επικαθίσεων με ακτινοβολία λέιζερ εφαρμόζε

ται συστηματικά εδώ και δέκα περίπου χρόνια σε πολλά εργαστήρια συντήρησης στην 
Ευρώπη. Η επιτυχία της έγκειται στον αυτοπεριοριζόμενο χαρακτήρα του μηχανισμού 
απομάκρυνσης1 σκουρόχρωμων επικαθίσεων από ανοιχτόχρωμες επιφάνειες πέτρας με 
πολύ σύντομους παλμούς (της τάξης των 1(λ8 δευτερολέπτων) υπέρυθρης ακτινοβολίας 
στα 1064 nm, που εκπέμπεται από ένα σύστημα Q-Switched Nd:YAG λέιζερ. Ο μηχανι
σμός αυτός βασίζεται στο γεγονός, ότι η σκουρόχρωμη επικάθιση απορροφά την υπέ
ρυθρη ακτινοβολία μήκους κύματος 1064 nm πολύ πιο έντονα από όσο το ανοιχτό- 
χρωμο υπόστρωμα και έτσι εξασφαλίζεται η ασφαλής αφαίρεση της κρούστας, χωρίς να 
αλλοιώνεται η αυθεντική υποκείμενη επιφάνεια. Το φαινόμενο αποδεικνύεται πειραμα
τικά, μέσω των διαγραμμάτων που απεικονίζουν την αφαιρούμενη ποσότητα υλικού 
ανά παλμό λέιζερ, σαν συνάρτηση της πυκνότητας ενέργειας της ακτινοβολίας. Τέτοια 
διαγράμματα έχομε συντάξει για διάφορους τύπους επικαθίσεων και υποστρωμάτων, 
για κάθε μήκος κύματος και τύπο λέιζερ.

Το σχήμα 1 απεικονίζει δυο τέτοια διαγράμματα για την περίπτωση σκουρόχρωμης 
επικάθισης και υποκείμενου ψαμμόλιθου κατά την ακτινοβόλησή τους1 2 με υπέρυθρους 
και υπεριώδεις παλμούς λέιζερ, μήκους κύματος 1064 nm και 355 nm (σχήμα Ια και 1β 
αντίστοιχα). Το διάγραμμα απεικονίζει την ποσότητα του υλικού που απομακρύνεται 
(σε μικρογραμμάρια ανά παλμό) σαν συνάρτηση της πυκνότητας της εφαρμοζόμενης 
ενέργειας του λέιζερ (σε J ouïe ανά τετραγωνικό εκατοστό). Οι νοητές γραμμές, που ενώ
νουν τα πειραματικά αυτά σημεία, ονομάζονται «καμπύλες αποδόμησης». Τα σημεία

1. Cooper 1998 και Zafiropulos 2002.
2. Klein-Stratoudaki-Marakis-Zafiropulos-Dickmann 2000.
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τομής των καμπύλών αποδόμησης με τον άξονα της πυκνότητας ενέργειας ορίζουν τα 
«κατώφλια αποδόμησης» του συγκεκριμένου υλικού, στη συγκεκριμένη ακτινοβολία. 
Το κατώφλι αποδόμησης αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πυκνότητα ενέργειας, που απαι
τείται για την αποδόμηση και απομάκρυνση υλικού, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη 
ακτινοβολία λέιζερ.

Όπως φαίνεται στο σχήμα Ια, υπάρχει ένα σημαντικό εύρος μεταξύ του κατωφλιού 
αποδόμησης της επικάθισης (0,8 J/cm2) και του υποστρώματος (1,25 J/cm2), το οποίο 
ορίζει τον «αυτοπεριοριζόμενο» χαρακτήρα του καθαρισμού. Έτσι, με την προϋπόθεση 
ότι οι εφαρμοζόμενες πυκνότητες ενέργειας του λέιζερ είναι μικρότερες από το κατώφλι 
αποδόμησης του υποστρώματος και μεγαλύτερες από αυτό της κρούστας, εξασφαλίζεται 
η ασφαλής και απόλυτα ελεγχόμενη απομάκρυνση της κρούστας. Φυσικά το εύρος αυτό 
είναι διαφορετικό για κάθε ζεύγος επικάθιση -υπόστρωμα και κάθε μήκος κύματος και 
τύπο λέιζερ. Έχει βρεθεί, ότι στα 1064 nm για κάθε περίπτωση επικάθισης— υποστρώμα
τος το εύρος μεταξύ των δύο κατωφλίων αποδόμησης είναι αρκετό, ώστε ο καθαρισμός 
να είναι αυτοελεγχόμενος. Αντίθετα, σε χαμηλότερα μήκη κύματος, είναι δυνατόν αυτό 
το εύρος να είναι μικρότερο, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση του ψαμμόλιθου και με 
ακτινοβολία 355 nm. Όπως όμως φαίνεται στο σχήμα 1 β, ακόμη και σ’ αυτήν την περί
πτωση ισχύει το φαινόμενο του αυτοπεριορισμού. Σε πολύ μικρότερα όμως μήκη κύμα
τος, π.χ. στα 248 nm, το φαινόμενο αυτό δεν ισχύει.

Η σημασία του μήκους κύματος της ακτινοβολίας λέιζερ
και το φαινόμενο του κιτρινίσματος
Μελετώντας λεπτομερώς στο μικροσκόπιο την ιδιαίτερη περίπτωση των επικαθίσεων 

από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας στην επιφάνεια του λευκού Πεντελικού μαρμάρου των 
γλυπτών της Ακρόπολης’, παρατηρούμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι επικαθίσεις 
έχουν αναπτυχθεί σε έντονα διαβρωμένη και γυψοποιημένη επιφάνεια. Η παρατήρηση 
στο μικροσκόπιο έδειξε, ότι οι διάφοροι ρύποι (σωματίδια αιθάλης, αργιλοπυριτικές ενώ
σεις, σκόνη κ.λπ.) είναι εγκλωβισμένοι σε ένα πλέγμα που αποτελείται κυρίως από θετικό 
ασβέστιο (γύψος) ή/κατ ανακρυσταλλωμένο ανθρακικό ασβέστιο (π.χ. στην περίπτωση 
δενδριτικών επικαθίσεων). Στο σχήμα 2α απεικονίζεται σχηματικά η κάθετη τομή μιας 
τυπικής κρούστας σε μη διαβρωμένο υπόστρωμα, όπου οι σκουρόχρωμοι ρύποι βρίσκο
νται εγκλωβισμένοι σε ένα πλέγμα που αποτελείται κυρίως από ένυδρο θετικό ασβέστιο.

Όπως είνατ γεντκά αποδεκτό, ο στόχος είναι να αφατρέσουμε το μεγαλύτερο μέρος 
της επτκάθτσης, χωρίς να πετραχτεί το στρώμα του πρωτογενούς γύψου, που δημιουρ- 
γήθηκε με φυστκοχημικές διαδτκασίες κατ υπό συνθήκες έντονης υγρασίας κατ ρύπαν
σης του περτβάλλοντος. Το στρώμα αυτό δτατηρεί ττς λεπτομέρετες του αυθενττκού ανά
γλυφου κατ συνήθως δεν είνατ ορατό σε τυπτκές τομές, το πάχος του δε είναι της τάξης 
των μερτκών μτκρομέτρων.

Στο σχήμα 3 απετκοντζετατ η καμπύλη αποδόμησης γτα την περίπτωση συμπαγούς δεν- 3
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δριτικής κρούστας και πεντελικού μαρμάρου κατά την ακτινοβόλησή τους με υπέρυθρους 
παλμούς λέιζερ μήκους κύματος 1064 nm. Το εύρος μεταξύ των δύο κατωφλίων αποδό- 
μησης είναι σημαντικό, κάνοντας την απομάκρυνση της κρούστας για συγκεκριμένες 
πυκνότητες ενέργειας να είναι αυτοελεγχόμενη και απολύτως ασφαλής για το υπόστρωμα. 
Στο διάγραμμα φαίνεται και ένα άλλο ενεργειακό κατώφλι, το «κατώφλι επιλεκτικής ατμο
ποίησης», πάνω από το οποίο παρατηρείται επιλεκτική εξάχνωση των σκουρόχρωμων 
σωματιδίων της κρούστας με τελικό αποτέλεσμα τον καθαρισμό της, αλλά και την εμφάνιση 
μιας κιτρινωπής χροιάς (βλ σχήμα 2β). Θεωρητικές μελέτες του φαινομένου οδήγησαν σε 
ένα μονοδιάστατο μοντέλο επιφανειακής θέρμανσης (one-dimensional surface-heating 
model) για τον υπολογισμό των τιμών της ενεργειακής πυκνότητας του λέιζερ, που μπο
ρούν να οδηγήσουν σε επιλεκτική ατμοποίηση σωματιδίων4. Υπολογισμοί των θεωρητικών 
τιμών σύμφωνα με αυτό το μοντέλο προσεγγίζουν πολύ τις αντίστοιχες πειραματικές τιμές.

Ερμηνεύοντας το διάγραμμα του σχήματος 3, όταν η χρησιμοποιούμενη υπέρυθρη 
ακτινοβολία λέιζερ έχει τιμές πυκνότητας ενέργειας λίγο μεγαλύτερες από το «σκαλοπάτι 
επιλεκτικής ατμοποίησης», στη συγκεκριμένη περίπτωση το τελευταίο είναι 0,7 J/cm2, 
οδηγεί σε επιλεκτική εξάχνωση των σωματιδίων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στον 
όγκο της επικάθισης. Τα σωματίδια αυτά απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία περί
που τέσσερις φορές ισχυρότερα, από όσο το περιβάλλον πλέγμα του γύψου και λοιπών 
αλάτων, με αποτέλεσμα την επιλεκτική ατμοποίηση των σωματιδίων χωρίς την ουσια
στική απομάκρυνσή αυτής καθαυτής της κρούστας (σχήμα 2β). Σε λίγο μεγαλύτερες 
πυκνότητες ενέργειας (της τάξης των 1-1,5 J/cm2), ενώ το φαινόμενο αυτό εξακολουθεί 
να ισχύει, η αύξηση του αριθμού των εφαρμοζόμενων παλμών λέιζερ μπορεί να οδηγή
σει σε μερική απομάκρυνση του όγκου της επικάθισης, εξαιτίας του δημιουργούμενου 
ωστικού κύματος. Περαιτέρω αύξηση της εφαρμοζόμενης πυκνότητας ενέργειας, πάνω 
από το κατώφλι αποδόμησης της κρούστας (> 1,8 J/cm2) και κάτω από αυτό του μαρμά
ρου (<3,5 J/cm2), απομακρύνει το σύνολο της επικάθισης ελεγχόμενα και ικανοποιητικά.

Η επιλεκτική απομάκρυνση των σκουρόχρωμων ρύπων έχει ως αποτέλεσμα την 
απώλεια του σκουρόχρωμου χρώματος της κρούστας, συγχρόνως όμως η παραμένουσα 
επιφάνεια αποκτά μια κιτρινωπή απόχρωση. Θεωρητικά ο δυσχρωματισμός αυτός μπο
ρεί να εξηγηθεί με βάση τις αρχές της οπτικής. Όπως φαίνεται στο σχήμα 4, όταν δύο 
ακτίνες με διαφορετικά μήκη κάματος2 πέσουν υπό την ίδια γωνία πάνω στην επιφάνεια 
της επικάθισης θα σκεδαστούν υπό διαφορετικές γωνίες. Θεωρητικά αποδεικνύεταή’, ότι 
οι ακτίνες που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να σκεδαστούν στο υλικό και να φθάσουν 
στον παρατηρητή είναι αυτές με τα μεγαλύτερα μήκη κύματος, οι οποίες δίνουν τελικά 
και την αίσθηση του κίτρινου χρώματος. 4 5 6

4. Asmus et al. 1976.
5. ΙΙ.χ. μια μπλε (μικρότερο μήκος κύματος) και μια κόκκινη (μεγαλύτερο μήκος κύματος), οι οποίες 
βρίσκονται στα δύο άκρα του ορατού φάσματος.
6. Zafiropulos-Balas-Manousaki-Marakis-Maravelald Kalaitzaki-Melesanaki-Pouli-Stratoudaki-Klein- 
Hildenhagen-Dickmann-Luk’yanchuk-Mujat-Dogariu 2003.
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Στο σχήμα 2γ απεικονίζεται σχηματικά η περίπτωση, όπου για την απομάκρυνση 
της επικάθισης χρησιμοποιείται υπεριώδης ακτινοβολία, π.χ. 355 ηπτ. Στην περίπτωση 
αυτή τόσο τα σωματίδια, όσο και το συνδετικό μέσο, απορροφούν εξίσου την εφαρμο
ζόμενη ακτινοβολία. Έτσι, για πυκνότητες ενέργειας μεγαλύτερες από το κατώφλι απο- 
δόμησης της κρούστας και μικρότερες από αυτό του μαρμάρου, καθώς και για κατάλ
ληλο αριθμό παλμών, η επικάθιση απομακρύνεται μέχρι κάποιο επιθυμητό βάθος, 
χωρίς να αφήνει την αίσθηση του προαναφερόμενου δυσχρωματισμού. Μειονέκτημα 
της υπεριώδους ακτινοβολίας θεωρείται το γεγονός, ότι δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε 
περιπτώσεις επικαθίσεων με μεγάλο πάχος και σχετική ανομοιογένεια σύστασης και 
πάχους. Η παραπάνω θεώρηση έχει αποδειχτεί, εκτός των άλλων, και από τη μελέτη 
στο μικροσκόπιο μεγάλου αριθμού τομών, όπου φαίνεται καθαρά η διαφοροποίηση 
των αποτελεσμάτων2'7, όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικά μήκη κύματος και πυκνό
τητες ενέργειας.

Συνδυασμός υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας
Προκειμένου να εκμεταλλευθούν τα σημαντικά πλεονεκτήματα των δυο παραπάνω 

μηχανισμών αποδόμησης της ύλης, η ερευνητική ομάδα του ΙΤΕ-ΙΗΔΛ προχώρησε 
στον συνδυασμό υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας λέιζερ και στη δημιουργία 
πρωτότυπου συστήματος λέιζερ, το οποίο βρίσκεται στο Εργαστήριο Συντήρησης του 
Μουσείου Ακροπόλεως. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η εμπεριστατωμένη έρευνα καθώς και η 
κατανόηση του στόχου, η οποία ήταν απόρροια της βοήθειας που παρείχε η επιστημο
νική ομάδα της ΕΣΜΑ/ΥΣΜΛ. Πράγματι, η χωρική και χρονική αλληλοεπικάλυψη ενός 
υπέρυθρου και ενός υπεριώδους παλμού λέιζερ σε συγκεκριμένες σχετικές αναλογίες 
πυκνοτήτων ενέργειας μπόρεσε να αφαιρέσει τέτοιες επικαθίσεις με ομοιόμορφο τρόπο 
και χωρίς δυσάρεστα φαινόμενα δυσχρωματισμού8. Ο βέλτιστος -για κάθε περίπτωση— 
λόγος των δυο πυκνοτήτων ενέργειας σχετίζεται με τα βάθη από την επιφάνεια της κρού
στας, στα οποία συντελείται η αποδόμηση μέσω των δυο διαφορετικών μηχανισμών. Ο 
παραπάνω λόγος πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε τα βάθη αυτά να είναι ίσα. Το αποτέλεσμα 
στην περίπτωση αυτή φαίνεται σχηματικά στο σχήμα 2δ.

Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν μέσω της προσομοίωσης της κρούστας 
σε πρότυπα δοκίμια. Η επιτυχία της συνδυασμένης δράσης των δύο ακτινοβολιών φαί
νεται παραστατικά στο σχήμα 5, όπου παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα των πει
ραματικών δοκιμών στα δοκίμια προσομοίωσης. Στα δοκίμια αυτά, σωματίδια καθαρού 
άνθρακα έχουν προστεθεί σε καθαρό γύψο σε ποσοστό 10% κατά βάρος και έχουν γίνει 
δοκιμαστικές ακτινοβολήσεις για διάφορους συνδυασμούς πυκνοτήτων ενέργειας υπέ
ρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας. Όπως φαίνεται στην περιοχή Β, δέκα παλμοί 
μικτής δέσμης με αναλογία πυκνοτήτων ενέργειας περίπου EUV/EIR =1/3 δύνανται να

7. Γ. Μαράκης, I. Παναγάκος «Συγκριτική μελέτη καθαρισμού επικαθίσεων σε μάρμαρο με την χρή
ση της 1ης και 3ης αρμονικής ενός Nd:YAG laser», Διπλωματική, TEI Αθηνών, 2000.
8. Βλ. παραπάνω, ανακοίνωση Πουλή-Ζαφειρόπουλου-Φωτάκη, οσ. 93-102.



αναιρέσουν τα αντιαισθητικά φαινόμενα δυσχρωματισμού, τα οποία προκαλούνται από 
την εφαρμογή μόνο της υπέρυθρης ακτινοβολίας (βλ. περιοχή Α).

Συμπεράσματα
Η πλήρης κατανόηση των επιμέρους μηχανισμών αποδόμησης της κρούστας διά

βρωσης/ επικαθίσεων χρησιμοποιώντας την ευρέως εφαρμοζόμενη υπέρυθρη ακτινοβο
λία ενός Q-Switched Nd:YAG λέιζερ, αλλά και την υπεριώδη ακτινοβολία (συνήθως 
προερχόμενη από την τρίτη αρμονική της πρώτης), συντέλεσε στην ιδέα της μίξης και 
σύγχρονης χρήσης των δυο ακτινοβολιών. Τα αποτελέσματα πάνω σε πρότυπα δοκίμια, 
όσο και σε γλυπτές επιφάνειες, ήταν εξαιρετικά, ιδίως σε περιπτώσεις λεπτών χαλαρών 
επικαθίσεων. Η εφαρμογή αυτής της νέας τεχνολογίας, εκτός του ότι αποτρέπει την 
εμφάνιση αντιαισθητικών δυσχρωματισμών, είναι πλήρως ελεγχόμενη και διατηρεί τον 
αυτοπεριοριζόμενο χαρακτήρα της αποδόμησης. Τα αποτελέσματα αυτής της εφαρμο
γής πάνω στον καθαρισμό της ζωφόρου περιγράφονται σε άλλα άρθρα του παρόντος.
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ΣΧΗΜΑ 1 Διαγράμματα αποδόμησης σκουρόχρωμης επικάθισης και υποκείμενου ψαμμόλιθου κατά 
την ακτινοβόλησή τους με υπέρυθρους (α) και υπεριώδεις παλμούς λέιζερ (β), μήκους κύματος 
1064ητη και 355nm αντίστοιχα
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ΣΧΗΜΑ 2 (α) Σχηματική απεικόνιση τυπικής κρούστας σε μη-διαβρωμένο υπόστρωμα σε κάθετη το
μή. Σωματίδια ρύπων βρίσκονται εγκλωβισμένα σε ένα πλέγμα που αποτελείται κυρίως από γύψο, (β) 
Ακτινοβόληση με υπέρυθρη ακτινοβολία οδηγεί σε επιλεκτική εξάχνωση των σκουρόχρωμων σωμα
τιδίων και κιτρίνισμα, (γ) Ακτινοβόληση με υπεριώδη ακτινοβολία οδηγεί σε απομάκρυνση του συνό
λου της επικάθισης ώς το επιθυμητό βάθος, (δ) ακτινοβόληση με τον συνδυασμό υπέρυθρης και υπε
ριώδους ακτινοβολίας οδηγεί σε ομοιόμορφη απομάκρυνση της επικάθισης χωρίς αντιαισθητικά φαι
νόμενα δυσχρωματισμού
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ΣΧΗΜΑ 3 Διαγράμματα αποδόμησης συμπαγούς δενδριηκής κρούστας και πεντελικού μαρμάρου κα
τά την ακτινοβόλησή τους με υπέρυθρους παλμούς Ιέιζερ μήκους κύματος 1064 ηητ. Το βέλος υπο
δεικνύει την πυκνότητα ενέργειας λέιζερ πάνω από την οποία έχομε το φαινόμενο της επιλεκτικής 
ατμοποίησης των σκουρόχρωμων σωματιδίων της κρούστας

ΣΧΗΜΑ 4 Παραστατική περιγραφή του φαινομένου του κιτρινίσματος

ΣΧΗΜΑ 5 Μοντέλο προσομοίωσης, μείγμα γύψου-άνθρακα 10% κατά βάρος, μεγέθυνση x 250. Πε
ριοχή Α: ακτινοβόλησα με 10 παλμούς υπέρυθρης ακτινοβολίας σε πυκνότητα ενέργειας FIR=1.45 
J/cm2. Περιοχή Β: ακτινοβόλησα με 10 παλμούς συνδυασμένης υπέρυθρης (FIR=1.45]/cm2) και υπε
ριώδους (FUV=0.50 J/cm2) ακτινοβολίας
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Συζητηςη Ειδικών Θεμάτων
Προστασία της επιφάνειας του Πεντελικού μαρμάρου

Θ. Σκουλικίδης

Όπως ξέρουμε, για να βρούμε τον μηχανισμό μιας αντίδρασης και’ αρχήν, μετράμε 
την ενέργεια ενεργοποίησης1. Τι θα πει αυτό: από τα αντιδρώντα στα προϊόντα μεσολα
βούν διάφορα στάδια. Ένα από αυτά είναι το βραδύτερο και επιβάλλει την ταχύτητά του 
στην όλη αντίδραση. Όταν λοιπόν μετρήσουμε την ταχύτητα αντιδράσεως σε διάφορες 
θερμοκρασίες, τότε μπορούμε να σχηματίσουμε την καμπύλη Arrhenius και να βρούμε 
την ενέργεια ενεργοποίησης που ανταποκρίνεται στο βραδύτερο στάδιο. Από την τιμή 
της ενέργειας ενεργοποίησης, που προκύπτει, μερικές φορές μπορούμε να εικάσουμε για 
το είδος του βραδυτέρου σταδίου, και εδώ, το 18 Kcal/mol μας οδηγεί στο συμπέρασμα, 
ότι το βραδύτερο στάδιο δεν είναι χημικό. Και επομένως έχουμε διαφορές διάχυσης 

στον αέρα, σε διάλυμα και σε στερεή κατάσταση. Η τελευταία απαιτεί 18 Kcal/mol.
Με βάση αυτό το δεδομένο και διάφορα άλλα, που δεν θέλω να σας κουράσω, σκε- 

φτήκαμε μη τυχόν η γυψοποίηση έχει τον ίδιο μηχανισμό με την ομοιόμορφη διάβρωση 
των μετάλλων. Στην εικόνα 1 βλέπουμε το μοντέλο γαλβανικού στοιχείου του Wagner, το 
οποίο έχει αποδειχθεί και έχει γίνει δεκτό, για την ομοιόμορφη διάβρωση του σιδήρου, 
όπου βραδύτερο στάδιο είναι η διάχυση των ιόντων σιδήρου προς το περιβάλλον μαζί με 
ηλεκτρόνια και επομένως ο σχηματισμός των οξειδίων πραγματοποιείται από την επιφά
νεια του μετάλλου προς τα έξω. Το ίδιο, λέμε, ότι θα μπορούσε να ισχύει και για τη γυψο
ποίηση. Και πράγματι, ο γύψος δημιουργείται από την επιφάνεια του μαρμάρου προς τα 
έξω και επομένως αυτό σημαίνει μία διάχυση των ιόντων ασβεστίου μαζί με ηλεκτρόνια.

Γία να γίνει αυτή η διάχυση, χρειάζεται κάποια ενέργεια, για να πάνε ορισμένα 
τακτικά ιόντα του ασβεστίου σε άτακτες θέσεις και από εκεί να διαχυθούν. Αυτή η ενέρ
γεια, όπως και στην περίπτωση των μετάλλων, προκύπτει από το γαλβανικό στοιχείο. 
Εάν κανείς υπολογίσει ή μετρήσει το γαλβανικό στοιχείο (ανθρακικό ασβέστιο, γύψος, 
περιβάλλον, διοξείδιο του θείου, οξυγόνο και υγρασία), είναι κάπου 1,5 Voir (εικ. 2). 
Αυτό είναι επαρκές για να οδηγήσει τα ιόντα σε ενδιάμεσες παραπλευρατικές θέσεις. Και 
βλέπουμε στην εικόνα 2 το τακτικό κατ’ αρχήν πλέγμα, μετά τη διάχυση αυτή προς τα 
έξω και σχηματισμό του γύψου προς τα έξω.

1. Skoulikidis-Charalambous-Papakonstantinou-Beloyannis 1979, Skoulikidis 1980Α, Skoulikidis 
1980Β, Skoulikidis-Papakonstantinou-Ziotis 1981, Skoulikidis-Charalambous 1981, Skoulikidis 
1981 A, Skoulikidis 1981 B, Skoulikidis-Charalambous-Papakonstantinou-Ziotis 1982, Skoulikidis 
1983, Skoulikidis-Charalambous 1985, Skoulikidis-Charalambous-Kyrkos 1987, Skoulikidis- 
Charalambous-Papakonstantinou-Kalifatidou-Boura-Kyrkos 1987, Skoulikidis-Vassiliou-Kalifatidou- 
Tsakona-Evangelatou 1996.
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Οι ηλεκτροχημικές δράσεις θα ήταν: οξείδωση στον αρνητικό πόλο (σύμφωνα με 
τους νόμους των γαλβανικών στοιχείων) και αναγωγή στον θετικό πόλο. Από την άλλη 
μεριά, έχουμε μία εξίσωση της ταχύτητας γυψοποίησης, όπου το ψ είναι το πάχος του 
γύψου και υπάρχει μια σειρά ολόκληρη παραμέτρων: το Ε, χο δυναμικό του γαλβανικού 
στοιχείου, τις μερικές πιέσεις των αερίων που υπεισέρχονται, (οξυγόνο, διοξείδιο του 
θείου, διοξείδιο του άνθρακα κ.λπ.) και τελικά έχουμε και εδώ αριθμούς μεταφοράς των 
ιόντων και των ηλεκτρονίων. Τώρα, το θέμα είναι, πώς μπορούμε να το αποδείξουμε 
αυτό.

Οι ηλεκτροχημικές αντιδράσεις είναι:

[SOi1e) + 0,5 -* S03i4) fast catalysed reaction]
(-) CaCOj.^ +2 HjOfii-> Ca2+(t)+CC>32“($)--'Ca2+(s) +C0i?t)+0,5 02w+2e

l
( + ) SOîff> + 0,5 0^ + 2e — S04î_(,)

CaCCfy,) + SO^g) + 0,5 02(gj+2 H;0(g) —* CaSO^HkOj»)+00j(g)
και η χρονική εξέλιξη της γυψοποίησης δίδεται από την ακόλουθη παραβολή:

γϊ
RT ( Pco

MT{Pso, ■ P°o? ■ PhJ
μ,+ μ. uV^. t

όπου Y: πάχος γύψου, Ερ: κανονικό δυναμικό, R: σταθερά των αερίων, Τ: απόλυτη θερ
μοκρασία, ne: αριθμός ηλεκτρονίων ανά ιόν, F: σταθερά Faraday, Pco2: ΕεΡ1κή πίεση 
του CO2, Ρ$ο2: μερ!κή πίεση του SO2, Ρο2: μερική πίεση του Ο2, Ρη20: μερική πίεση 
των υδρατμών, μ+: αριθμός μεταφοράς ανιόντων, μ_: αριθμός μεταφοράς κατιόντων, u: 
ειδική αγωγιμότητα του γύψου, Vm: γραμμομοριακός όγκος του γύψου, ΐ: χρόνος.

Πρώτα από όλα, αν διαμορφώσει κανείς το γαλβανικό στοιχείο, όπως σας είπα, και 
παραλλάξει τη συγκέντρωση του διοξειδίου του θείου ή τη συγκέντρωση του οξυγόνου, 
τότε βλέπει ότι η σταθερά της ταχύτητας είναι ανάλογη του λογαρίθμου των δύο συγκε
ντρώσεων του διοξειδίου του θείου και του οξυγόνου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι 
ισχύει εδώ ο νόμος του Nerst για τα γαλβανικά στοιχεία.

Το δεύτερο δεδομένο είναι, ότι κάναμε ηλεκτρονική μικροανάλυση ως προς ασβέ
στιο και θείο. Έχουμε δηλαδή εδώ μια διατομή του μαρμάρου, επάνω από το μάρμαρο 
υπάρχει ένα πολυμερές και αρχίσαμε να θειώνομε, να βλέπουμε ασβέστιο, θείο (εικ. 3). 
Το πολυμερές αυτό επιτρέπει τη δίοδο του διοξειδίου του θείου και του οξυγόνου και 
της υγρασίας και επομένως ο γύψος σχηματίζεται στη διεπιφάνεια μεταξύ του μαρμάρου



και του πολυμερούς. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι προχωρεί το ασβέστιο και το θείο 
προς τα πάνω, μέχρις ότου φτάσει στην επιφάνεια. Και επομένως αυτό είναι μία σαφής 
απόδειξη αυτής της διαχύσεως των ιόντων ασβεστίου.

Σε περίπτωση κατά την οποία το πολυμερές δεν επιτρέπει τη δίοδο διοξειδίου του 
θείου, του οξυγόνου κλπ, τότε έχουμε ασβέστιο στην επιφάνεια του μαρμάρου, μεσολα
βεί το πολυμερές, όπου δεν έχουμε εμφανή ίχνη ασβεστίου, γιατί είναι λίγα τα ιόντα που 
διαχέονται αλλά αυτά φανερώνονται στην επιφάνεια μαζί με θείο υπό τη μορφή γύψου. 
Επομένως έχουμε πάλι αυτή τη διάχυση προς τα έξω, διότι αλλιώς δεν μπορεί να ερμη
νευτεί, πως υπάρχει γύψος στην επιφάνεια ίου πολυμερούς.

Από την άλλη μεριά, διάφορες παρατηρήσεις που έχουμε κάνει σε μνημεία του εξω
τερικού, που είχαν χρησιμοποιήσει διάφορα πολυμερή για στερέωση ή προστασία, βρή
καμε μέσα στο πολυμερές να υπάρχει ασβέστιο. Και πολύ χαρακτηριστικό είναι στη 
Μητρόπολη του Cadiz στην Ισπανία, όπου εκεί βρέθηκε και στρωμάτωση, δηλαδή ανά
λογα με τον χρόνο που ισχύει σε διάφορες περιοχές, υπήρχε και όδευση των ιόντων 
ασβεστίου.

Τώρα λέμε, ότι αν ισχύει η ταυτότητα μηχανισμού μεταξύ οξείδωσης σιδήρου και 
γυψοποίησης, τότε θα πρέπει η γυψοποίηση να αναστέλλεται ή να επιβραδύνεται με ανπ- 
διαβρωτικά χρώματα. Δηλαδή με χρώματα, τα οποία καθυστερούν ή αναστέλλουν τη 
διάβρωση των μετάλλων, του χάλυβα ειδικά. Στην εικόνα 5 βλέπουμε την ταχύτητα 
γυψοποίησης για το καθαρό μάρμαρο (α). Οι καμπύλες b και d αφορούν μάρμαρο επι
καλυμμένο με αμιγές ακρυλικό και εποξειδικό αντίστοιχα. Τα c και e αφορούν μάρμαρο 
επικαλυμμένο με Coal Tar Epoxy και με χλωριομένο καουτσούκ αντίστοιχα. Τα αμιγή 
ακρυλικό και εποξειδικό επιταχύνουν τη φθορά. Αντίθετα το Coal Tar Epoxy και το 
χλωριωμένο καουτσούκ, που είναι πραγματικά αντιδιαβρωτικά χρώματα, διότι περιέ
χουν μέσα πιγμέντα κατάλληλα, κάνουν κάποια προστασία.

Κατόπιν τούτου, είπαμε, πώς μπορούμε κατ’ ανάλογο τρόπο να προστατέψουμε τα 
μάρμαρα. Τα δύο αυτά αντιδιαβρωτικά χρώματα, βέβαια είναι ακατάλληλα. Το ένα είναι 
μαύρο και το άλλο κιτρινίζει πάρα πολύ εύκολα παρά τα αντι-UV, και επομένως σκεφθή- 
καμε ότι πρέπει να βρούμε μία μέθοδο, την καλύτερη από αυτές που χρησιμοποιούνται 
για την καταπολέμηση της διαβρώσεως των μετάλλων. Ποια είναι αυτή; Η καθοδική προ
στασία. Δηλαδή συνδέεται το αντικείμενο από χάλυβα, που θέλουμε να προστατεύσουμε, 
με τον αρνητικό πόλο μιας πηγής. Εδώ βέβαια, δεν μπορούσαμε στα μάρμαρα να έχουμε 
πηγές ηλεκτρικές και σύρματα και εκείνο που κάναμε είναι ότι σε ένα αντιστρεπτό πολυ
μερές, που είναι το paraloid, προσθέσαμε η-ημιαγωγούς. Αυτοί οι η-ημιαγωγοί έχουν την 
προδιάθεση να δώσουν ηλεκτρόνια. Και επομένως δοκιμάσαμε πρώτα στα μέταλλα και 
είδαμε ότι αυτό αποτελεί πράγματι ένα σύστημα προστασίας και μετά στο μάρμαρο. 2 3

2. Skoulikidis 1981Β.
3. Α. Καραγκούνη, Α. Σαββίδης, Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της τέταρτης δειγματοληψίας 
που πραγματοποιήθηκε στις 4.1.96 και τα τελικά συμπεράσματα της συνολικής μελέτης, έκθεση δα- 
κτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 678/1996.
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Στην εικόνα 6 βλέπουμε τα αποτελέσματα. Εδώ ψηλά (μεγάλη διάβρωση) είναι το 
μάρμαρο και το paraloid και κάτω και χαμηλά είναι οι διάφοροι η-ημιαγωγοί που δοκι
μάσαμε με καλύτερο το ντοπαρισμένο οξείδιο του αργιλίου. Και στην εικόνα 7 επίσης με 
ενώσεις τιτανίου έχουμε το ίδιο, paraloid με μάρμαρο με τους η-ημιαγωγούς. Να έχουμε 
υπόψη ότι το διοξείδιο του θείου, που χρησιμοποιήθηκε εδώ για την επιτάχυνση, είναι 
περίπου 20%-25%, αλλά για μακροχρόνια δράση έχουμε κατεβάσει το διοξείδιο του 
θείου κάτω του 1%. Τώρα λοιπόν το θέμα είναι, ότι μπορεί κανείς να υποθέσει και να 
παραδεχθεί ότι γίνεται μία προστασία με αυτά τα συστήματα. Τα δοκιμάσαμε στο εργα
στήριο (εικ. 6, 7), τα δοκιμάσαμε επί τόπου και τέλος επικαλύψαμε πριν επτά χρόνια έναν 
κίονα των Προπυλαίων, ο οποίος παραμένει αναλλοίωτος ως προς τη φθορά και το 
χρώμα. Επίσης προστατεύθηκε και υπαίθριος επιγραφή. Εκτός των αντιδιαβρωτικών 
ιδιοτήτων του συστήματος, το οποίο προστατεύει και από την όξινη βροχή (ίδιος μηχα
νισμός: βραδύτερο στάδιο η διάχυση), το ΑΙ2Ο3 είναι ευαισθητοποιητής και προστατεύει 
το ακρυλικό από το UV2, ρυθμίζει τον θερμικό συντελεστή διαστολής του και απωθεί 
αρνητικά φορτισμένα αιωρούμενα σωμάτια, όπως και ορισμένα είδη μικροοργανισμών’, 
ενώ το ακρυλικό καθιστά διαφανές το ΑΙ2Ο3. Η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων 
Ακροπόλεως ενέκρινε την επέκταση των δοκιμών σε τέσσερις ακόμη επιφάνειες.

Τώρα, με βάση τους ημιαγωγούς προχωρήσαμε στη δημιουργία μιας τεχνητής πάτι- 
νας, η οποία χρειάζεται για να ελαττωθεί η αντίθεση μεταξύ παλιών και καινούργιων 
μαρμάρων. Τα παλιά μάρμαρα βέβαια έχουν τουλάχιστον, οπωσδήποτε, αυτή τη λεγά
μενη φυσική πάτινα, αυτή που βλέπουμε στους κίονες των Προπυλαίων. Και κάναμε 
μια δοκιμή (εικ. 8). Ορισμένες συντηρήτριες μου είπαν ότι αυτό κράτησε πέντε χρόνια, 
αλλά και αυτό να είναι μπορεί να ανανεωθεί, αλλά νομίζω ότι κάποιοι άλλοι παράγοντες 
υπεισήλθαν εκεί, γιατί αλλού, όπου έχουμε βάλει τεχνητή πάτινα, λ.χ. στο ανατολικό 
αέτωμα του Παρθενώνα, διατηρείται πάρα πολύ καλά μέχρι σήμερα, δηλαδή οκτώ έως 
εννέα χρόνια.
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EIK2 Διάχυση του Ca2+ σύμφωνα με τους νόμους των γαλβανικών στοιχείων: από την επιφάνεια 
του μαρμάρου προς το περιβάλλον, μέσα από το ήδη σχηματιοθέν στρώμα γύψου

ΕΙΚ 3 (a) Μικρογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (χ150) μιας διατομής «προστατευτι
κού πολυμερούς» πάχους 200 μτη, επάνω σε δοκίμιο μαρμάρου, (b-f) το προφίλ των συγκεντρώσεων 
των Ca και S με ΕΡΜΑ στην διατομή του πολυμερούς μετά επίδραση 50% SO2 + 50 % αέρα κορε
σμένο σε υδρατμούς στους 25°C, μετά 2 μέρες (b), 6 μέρες (c), 7 μέρες (d), 13 μέρες (e), 20 μέρες (f)
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Ci s
EIK 4 Σχηματισμός γύψου σε δείγμα μαρμάρου μόνο επάνω στην επιφάνεια του «προστατευτικού 

πολυμερούς» πάχους 200 μτη εξαιτίας της διάχυσης (προφίλ Ca και S) για πολυμερές που δεν 
επιτρέπει τη διάχυση SO2 και υδρατμών

ΕΙΚ 5 (a) Γυμνό μάρμαρο, (b) επιστρωμένο με αμιγές ακρυλικό, (ς) επιστρωμένο με Coal Tar Epoxy, 
(d) επιστρωμένο με εποξυδικό, (e) επιστρωμένο με Chlorinated Rubber

Time (ü.ivnî

EIK 6 Προστασία μαρμάρων με πιγμέντα ΑΙ2Ο2 κ.λ,π.
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ΕΙΚ 7 Προστασία μαρμάρων με πιγμέντα ΑΙ2Ο3 κ.λπ.

ΕΙΚ 8 Ένας νέος σφόνδυλος αιιό νέο μάρμαρο ατον ηέμιττο κίονα του Παρθενώνα (νότια πλευρά), 
(α) πριν και (β) μετά την επεξεργασία με τεχνητή πάτινα
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Συζητηςη Ειδικών Θεμάτων
Το φαινόμενο της βιοδιάβρωσης στις επιφάνειες 

των μνημείων της Ακρόπολης: η σκοπιά του συντηρητή
Κ. Βασιλειάδης, Δ. Γαρμπής, Σ. Παπιδά

Εισαγωγή
Το πρόβλημα της βιοδιάβρωσης, ως συνέπεια της παρουσίας και δράσης μικροορ

γανισμών στα δομικά υλικά των μνημείων της Ακρόπολης, δεν εντοπίζεται για πρώτη 
φορά από τον Τομέα Συντήρησης. Η αδυναμία καταπολέμησης της βιοδιάβρωσης των 
λίθων με συμβατικά μέσα έχει διατυπωθεί και τονιστεί επανειλημμένως στο παρελθόν, 
καθώς και η απόλυτη ανάγκη συνεργασίας με ερευνητές από τον επιστημονικό χώρο της 
Μικροβιολογίας1.

Ανταποκρινόμενη η ΕΣΜΑ έχει προωθήσει συνεργασίες με διακεκριμένους επιστή
μονες αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη. Μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν σταματά 
σε εργασίες, όπως οι μελέτες του καθηγητή S.B. Curri, το 1976-77, για τη μικροβιολογική 
προσβολή των Καρυάτιδων, του συμπλέγματος του Κέκροπα-Ι Ιανδρόσου και ενός κίονα 
του Παρθενώνος1 2 και του Δρα R. Palmer, το 1989, που απομόνωσε είδη μυκήτων και 
βακτηρίων. Από την ίδια χρονιά, το θέμα της βιοδιάβρωσης και της προστασίας των μνη
μείων παρακολούθησε ο καθηγητής Κ. Αναγνωστίδης, με κύριους άξονες έρευνας την 
ταύτιση μικροοργανισμών και την ανεύρεση βιοκτόνου ουσίας για τα μάρμαρα3. Από το 
1991 και για πέντε έτη ο καθηγητής W.E. Krumbein με τους επιστημονικούς του συνερ
γάτες C. Urzi, A. Πανταζίδου, Ε. Διακουμάκου, Α.Α. Gorbushina και C. Gehrmann ανέ
λαβε τη συστηματικότερη διερεύνηση του προβλήματος4. Τέλος, το 1995, η επίκουρη 
καθηγήχρια Α. Καραγκούνη και ο ερευνητής Α. Σαββίδης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
διεκπεραίωσαν ανεξάρτητη μελέτη για τη βιοδιαθεσιμότητα του προστατευτικού υλικού, 
που έχει προταθεί από τον καθηγητή Σκουλικίδη και τεκμηρίωσαν την προστασία του 
μαρμάρου από την επιλιθική μικροβιολογική παρουσία και δραστηριότητα5.

Ο Krumbein και οι συνεργάτες του επιβεβαίωσαν τον βλαπτικό ρόλο παρόντων 
μικροοργανισμών στο πέτρωμα και αναγνώρισαν είδη 1) αλγών, 2) ετεροτροφικών

1. Δογάνη-Μωραϊτου-Παπακωνσταντίνου-Χαραλάμπους 1989, Μωράΐτου 1994, Παπακωνσταντί
νου 1994 και Σ. Παπιδά, Δ. Γαρμπής, Κ. Βασιλειάδης, Το φαινόμενο της βιοδιάβρωσης στα μνημεία 
της Ακρόπολης: προτάσεις αντιμετώπισης, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 1039/2001.
2. Curri 1979a, Curri 1979b.
3. Anagnosridis-Gehrmann-Gross-Krumbein-Lisi-Panrazidou-Urzi-Zagari 1991.
4. W.E. Krumbein, C. Urzi, Reporr of the first phase of the Acropolis Project. Part II: Detailed descrip
tion of samples, microbial communities and photographic documentation, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρ
χείο ΕΣΜΑ αρ. 487/92 και Diakumaku-Gorbushina-Krumbein 1997.
5. Α. Καραγκούνη, Α. Σαββίδης, Αποτελέοματα δειγματοληψιών ενός έτους μετά από την έκθεσή τους 
στα μνημεία της Ακρόπολης, 1996, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 678/1996.
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βακτηρίων με δυναμικό παραγωγής εξωκυτταρικών πολυσακχαρικών ουσιών και διά
βρωσης CaCOg, 3) κυανοβακτηρίων που αγαπούν το νερό, 4) λειχήνων επιθετικών 
προς το μάρμαρο και 5) μυκήτων υπεύθυνων για παραγωγή της χρωστικής μελανίνης. 
Επίσης κατέδειξαν εργαστηριακά την αποτελεσματικότητα δύο βιοκτόνων έναντι των 
δραστικών μικροοργανισμών6.

Ο Τομέας Συντήρησης, εκτιμώντας τα μέχρι τώρα ευρήματα, αποπειράται την εξέ
ταση των διαφορετικών μορφών εμφάνισης του φαινομένου της βιοδιάβρωσης και την 
αναγνώριση των παραμέτρων που το διέπουν. Έχοντας ως άμεσο στόχο μια ρεαλιστική 
στρατηγική ελέγχου για την αντιμετώπισή του συνολικά, τα όποια συμπεράσματα από 
μακροσκοπικές παρατηρήσεις και οι σχετικοί προβληματισμοί κατατίθενται προς συζή

τηση.

Μορφές εμφάνισης του φαινομένου της βιοδιάβρωσης
Τόσο η χασμοενδολιθική όσο και η επιλιθική μικροβιολογική παρουσία είναι συνυ- 

πεύθυνες για το φαινόμενο της βιοδιάβρωσης, όπως αυτό συναντάται σε δομικούς 
λίθους μνημείων σε όλο τον κόσμο7. Τους συντηρητές της Ακρόπολης απασχολούν 
πρωτίστως οι χασμοενδολιθικοί μικροοργανισμοί, τους οποίους θεωρούν υπεύθυνους 
για μεγαλύτερη απώλεια υλικού και για τη δυσχέρεια των εργασιών συντήρησης8, όπως 
αυτές θα περιγραφούν παρακάτω. Σύμφωνα με τις μελέτες της ομάδας Krumbein, οι ποι
κιλίες μικροοργανισμών, που ευθύνονται για την υποβάθμιση της ποιότητας του μαρμά
ρου, το κάνουν κυρίως μέσω έκκρισης οργανικών διαβρωτικών ενώσεων και αύξησης 
των μικροπιέσεων στο εσωτερικό του υλικού9.

Χασμοενδολιθική μικροβιακή παρουσία
Η χασμοενδολιθική παρουσία συνδέεται σε μεγαλύτερο βαθμό με την ποιότητα και 

την κατάσταση διατήρησης του δομικού υλικού, και σε μικρότερο με τον προσανατολι
σμό των λίθων. Συμβάλλει δε τόσο στην απώλεια υλικού, όσο και στην αισθητική υπο- 
βάθμιση της επιφάνειας του μαρμάρου (εικ. 1). Ειδικότερα, έντονη χασμοενδολιθική 
παρουσία παρατηρείται στις περιοχές των αργιλοπυριτικών φλεβών, που συχνά διατρέ
χουν το πεντελικό μάρμαρο και αλλοιώνονται ταχύτερα από τον ασβεστίτη. Αργιλοπυρι- 
τικές ενώσεις και μικροοργανισμοί έχουν παρόμοιες ιδιότητες, λ.χ. υψηλές αναλογίες 
επιφάνειας/όγκου, ιοντο-εναλλακτικές ιδιότητες και δυνατότητα να κατακρατούν νερό, 
με αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου τους, την άσκηση μηχανικών πιέσεων στο εσωτε
ρικό του μαρμάρου και τελικά την αποφλοίωσή του10. Η ευκαιρία να παρατηρηθεί η

6. Krumbein κ.ά., ό.π. σημ.4.
7. Kxumbein-Diakumaku-Gehrmann-Gorbushina-Grote-Heyn-Kuroczm-Schostak-Sterflinger-Warscheid-  
Wolf-Wollenzien-Yun Kyung-Petersen 1996.
8. ΙΙαπιδά κ.ά., ό.π. σημ. 1.
9. Krumbein-Urzi, ό.π. αημ. 4.
10. Abdullah-AJshibli-Al-Zou’bi 1999, Stotzky-Burns 1982, Delgado Rodrigues 1976 και Rodriguez 
Navarro-Sebastian- Doehne-Ginell 1998.
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χαρακτηριστική έναρξη αυτού του φαινομένου δόθηκε πάνω στα νεότερα μάρμαρα, που 
χρησιμοποιήθηκαν στην ανατολική στοά των Προπυλαίων από τον Ν. Μπαλάνο. Το 
φαινόμενο, χαρακτηριστικό του μαρμάρου οε όλα τα μνημεία του βράχου, διαφοροποι
είται ως προς τον βαθμό διάβρωσης ανάλογα με την ποιότητα του δομικού υλικού, την 
περιεκτικότητά του δηλαδή αε αργιλοπυριτικές φλέβες.

Εποικίσεις χασμοενδολιθικών μικροοργανισμών παρατηρούνται επίσης σε περιοχές 
έντονης αποσάθρωσης (εικ. 3), ρωγμών κι αποφλοιώσεων. Τέτοια σημεία αποτελούν 
περιοχές, που έχουν δεχθεί μηχανικές καταπονήσεις από φυσικά ή ανθρώπινα αίτια, ή 
εκτεθεί σε θερμικό σοκ κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών (εικ. 2), ενώ αντιμετωπίζονται 
και κοντά οε διαβρωμένα σιδερένια στοιχεία και κονιάματα παλαιότερων επεμβάσεων 
(κονία Meyer, τσιμεντοκονιάματα Μπαλάνου) αλλά και σύγχρονα κονιάματα των τελευ
ταίων πέντε έως δέκα χρόνων.

Έντονη σκουρόχρωμη παρουσία συναντάται επίσης κατά την αποξήλωση των 
μελών, ανάμεσα στις επιφάνειες έδρασης και ώσεως των λίθων όλων των μνημείων, σε 
μια ζώνη εύρους 4-5 εκ. από τις ακμές που σχηματίζονται με τις κατακόρυφες έδρες των 
λίθων, που ταυτίζεται με την περιοχή όπου κατακρατείται νερό της βροχής, και στα 
σημεία που υπάρχουν ασυνέχειες κατά την επεξεργασία. Γενικότερα, η χασμοενδολιθική 
μικροβιακή παρουσία είναι πλουσιότερη στα προστατευμένα υποστρώματα, με τη λιγό- 
τερη έκθεση στον ήλιο και τη μεγαλύτερη κατακράτηση υγρασίας11. Στα εκτεθειμένα υπο
στρώματα με περικρυσταλλική διάβρωση η μικροβιακή παρουσία φαίνεται να έχει καλή 
πρόσφυση στα κενά ανάμεσα στους κρυστάλλους. Χωρίς να υποβαθμίζεται ο ρόλος της 
εκεί, εκτιμάται ότι παρατηρείται λιγότερο έντονα λόγω της ομοιόμορφης και ταχείας 
απώλειας του υλικού της επιφάνειας.

Επιλιθική μικροβιακή παρουσία
Επιλιθικά, λειχήνες κυρίως, εποικίζουν τόσο τις επιφάνειες ίου μαρμάρου, όσο και 

παλαιότερα κονιάματα. Η απομάκρυνσή τους είναι αδύνατη χωρίς ταυτόχρονη αφαί
ρεση κόκκων μαρμάρου. Τα στρώματά τους, ενίοτε προστατευτικά, είναι δυνατό να 
αλλοιώσουν τους λίθους μηχανικά, χημικά και αισθητικά, ενώ ταυτόχρονα ευνοούν την 
ανάπτυξη φυτών και πανίδας. Αποτέλεσμα της δράσης τους είναι η διάβρωση με μορφή 
κυψελών, που σχηματίζονται από κάτω τους, στην επιφάνεια των λίθων, ενώ στη βιβλιο
γραφία έχει καταγραφεί και αλλοίωση των υδραυλικών ιδιοτήτων της πέτρας11 12. Στα μνη
μεία της Ακρόπολης το χρώμα τους ποικίλει από κίτρινο-πορτοκαλί έως καστανό, 
μαύρο, πράσινο και συχνά γκρι. Σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να έχουν απομακρυν
θεί από τις επιφάνειες των λίθων, αφήνοντας έντονα τα σημάδια της δραστηριότητάς 
τους. Επιλιθική μικροβιακή παρουσία και διάβρωση από λειχήνες με τη μορφή κυψελών

11. Παπιδά κ.ά., ό.π. σημ. 1 και Κ. Βασιλειάδης, Δ. Γαρμπής, Σ. Παπιδά, Φωτογραφική τεκμηρίωση 
του φαινομένου της βιοδιάβρωσης στα μνημεία Ακροπόλεως, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ 
αρ. 1039/2001.
12. Arino-Ortega Calvo-Gomez Bolea-Saiz Jimenez 1995.
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εντοπίζεται κυρίως σε σημεία που συγκρατούν υγρασία και έχουν τη λιγότερη έκθεση 
στον ήλιο (εικ. 4)13.

Παράγοντες εμφάνισης κι ενίσχυσης του φαινομένου της βιοδιάβρωσης
Τελικά, αν και η μικροβιακή παρουσία γίνεται μακροσκοπικά αντιληπτή σε πολλά 

σημεία, οι λίθοι διαβρώνονται στα σημεία που δέχονται μηχανικές πιέσεις από υπερκεί
μενους λίθους, διαβρωμένα μεταλλικά στοιχεία, εκλεκτική διάβρωση ή/και χημικές πιέ
σεις από το νερό και την όξινη προσβολή. Η κατά χώραν παρατήρηση αυτή ενισχυεται 
από εργαστηριακές έρευνες, που έχουν καταδείξει ότι ο συνδυασμός διαφόρων μηχανι
κών, χημικών και μικροβιολογικών μηχανισμών διάβρωσης, τόσο σε συνθήκες εργαστη
ρίου, όσο και κατά χώραν, έχει αναμφίβολα σοβαρότερη επίπτωση στους λίθους από το 
άθροισμα των επιμέρους δράσεων κάθε μηχανισμού. Η όποια προηγούμενη έκθεση στη 
φθορά φαίνεται ότι «κληρονομείται» από τους λίθους, που χάνουν σταδιακά την ικανό
τητά τους να αντιμετωπίζουν τις πιέσεις14 15.

Μέθοδοι και υλικά τρέχουσας αντιμετώπισης
Από την πλευρά της αντιμετώπισης του φαινομένου της βιοδιάβρωσης, η παράμε

τρος της βιοδιαθεσιμότητας των υλικών συντήρησης και της βιοδιάβρωσής τους μετά τις 
επεμβάσεις έχει λίγο θιγεί, σε αντίθεση με τις εκτενείς μελέτες για την αξιολόγηση των 
μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων τους και την εφαρμογή τους13. Ως αποτέλεσμα, οι 
επεμβάσεις συντήρησης δεν διασφαλίζονται επαρκώς, εξαιτίας της μερικής μόνο απομά
κρυνσης της μικροβιακής παρουσίας. Αναλυτικότερα:

• Η χρήση αιωρήματος υδροξειδίου του ασβεστίου [Ca(OH)2] με ψεκασμούς, 
εμβάπτιση ή εφαρμογή επιθεμάτων, που επιτυγχάνει καλή στερέωση στην επιφάνεια 
των λίθων, έχει αμφίβολο αποτέλεσμα σε βάθος, ενώ είναι και μη τεκμηριωμένη η 
όποια αναστολή της δράσης των μικροοργανισμών, όπως έχει παρατηρηθεί από τους 
συντηρητές και την ομάδα του Krumbein.
• Οι καθαρισμοί των ρωγμών με μηχανικά μέσα και διάλυμα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου (Η202) επιτυγχάνονται σε περιορισμένο βάθος μόνο, με αποτέλεσμα την 
παραμονή ζωντανών μικροοργανισμών και αποικοδομημένου οργανικού υλικού 
στο εσωτερικό των ρωγμών, που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη νέας μικρο- 
βιακής παρουσίας16. Η δράση του Η202 οφείλεται στον αδύναμο δεσμό μεταξύ των 
δύο ατόμων οξυγόνου και την εύκολη διάσπασή του σε ελεύθερες ρίζες. Η χρήση

14. Warke-Smith 1994, Papida-Murphy-May 2000.
15. A. Μωραΐτου, Π. Θεουλάκης, Έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα βελτίωσης των κονιαμάτων και 
των ενεμάτων στερέωσης, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 381/1990, Κ. Κουζέλη, Α. Μω- 
ραΐτου, Κονιάματα κατάλληλα για τη συντήρηση του πεντελικού μαρμάρου των μνημείων της Ακρό
πολης, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 584/1993, Α. Μιλπάδου, Ε. Παπακωνσταντίνου, 
Ενημέρωση για τα ενέματα των κιόνων του Οπισθόναου του Παρθενώνα, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρ
χείο ΕΣΜΑ αρ. 677/1996.
16. Curri 1979a.
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του στους καθαρισμούς είναι μια διαδεδομένη πρακτική συντήρησης και είναι μάλ
λον ασφαλής για τα πέτρινα υποστρώματα χωρίς σιδηρούχες προσμίξεις, τον χρήστη 
και το περιβάλλον. Παρόλα αυτά είναι μερικώς αποτελεσματική, γιατί ενεργεί μόνον 
εξ επαφής και όχι μακροπρόθεσμα17. Η χρήση του θα πρέπει να αποτελέσει μέρος 
μιας συνολικότερης αντιμετώπισης για την αναστολυτ της δράση των μικροοργανι
σμών, που θα αποτρέψει την επανεμφάνισή τους για εύλογο διάστημα18.
• Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, κατά τις εργασίες εφαρμογής ενεμάτων και κονια
μάτων σφράγισης σε ρωγμές, ρήγματα και μεγάλες αποφλοιώσεις εγκλωβίζονται μι
κροοργανισμοί ικανοί να προκαλέσουν μηχανική αποδιοργάνωση του υλικού των 
κονιαμάτων και νέα βιοπροσβολή των παρακείμενων λαθών μέσα σε σύντομο χρονι
κό διάστημα (εικ. 5)'9.

Στρατηγική ελέγχου
Αν και η μικροβιακή παρουσία γίνεται αισθητή σε πολλά σημεία, πρόβλημα βιοδιά- 

βρωσης διαπιστώνεται σας περιοχές αυτές που έχουν δεχτεί και δέχονται μηχανικές 
ή/και χημικές καταπονήσεις. Γία τη συνολική διερεύνηση του προβλήματος της βιοδιά- 
βρωσης των μνημείων, μια στρατηγική ελέγχου θα πρέπει να συμπεριλάβει ισότιμα τόσο 
την ενεργητική όσο και την παθητική αντιμετώπισή του.

Η παθητική, καταρχάς, αντιμετώπιση καλείται να δώσει έμφαση εξίσου στην ενίσχυση 
της συνοχής των αποδυναμωμένων δομών, τη στερέωση των επιφανειών των λίθων και 
την απομόνωσή τους από τους παράγοντες μηχανικής και χημικής φθοράς, με καλή χρήση 
ενδεδειγμένων στερεωτικών και προστατευτικών μέσων. Γ ία παράδειγμα, κατά τη χρήση 
του Ca(OH)2 στη στερέωση έχει παρατηρηθεί ότι δεν ευνοείται, και ίσως και αποτρέπεται, 
η δράση ετερότροφων μικροοργανισμών, ενδεχομένως λόγω της αλκαλικότητας του περι
βάλλοντος που δημιουργείται ή της δημιουργίας φυσικού ανόργανου φράγματος20.

1 Ιαράλληλα, η ενεργητική αντιμετώπιση θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση κατάλλη
λων αντιμικροβιακών ουσιών που θα είναι ικανές:

• να αναστέλλουν τη δράση των μικροοργανισμών με δυναμικό βιοδιάβρωσης και
• να αποτρέπουν την εμφάνιση νέων για εύλογο χρονικό διάστημα, εργαστηριακά 
και κατά χώραν.
Γ ία τα προς χρήση προϊόντα, που θα περιέχουν τις αντιμικροβιακές ουσίες, θα πρέπει:
• να εξασφαλαστούν η μη αλλοίωση από μέρους τους των μηχανικών, χημικών και 
οπτικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων και των έγχρωμων επιφανειακών στρωμάτων με 
εργαστηριακές και κατά χώραν εξετάσεις,
• να είναι συμβατά με τα χρησιμοποιούμενα υλικά συντήρησης [Η20, Η202, Ca(OH)2, 
υλακά κονιαμάτων, υλικό προστασίας],

17. Caneva-Nugari- Salvador! 1997.
18. 1 Ιαπιδά κ.ά., ό.π. σημ. 1.
19. Ό.π.
20. Krumbein, ό.π. σημ. 4.
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• να έχουν μικρό ιξώδες — μεγάλη διεισδυτικότητα, δεδομένου του ανάγλυφου των 
διαβρωμένων επιφανειών και του μεγάλου βάθους προσέγγισης που απαιτείται.
• Πρωταρχική παράμετρος θεωρείται η χαμηλή οικοξικότητα του υλικού και η κα
τοχυρωμένη ασφάλεια του υποστρώματος, του χρήστη και του περιβάλλοντος’1.
Οι σημερινές εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης δίνουν προτεραιότητα στο

μάρμαρο, όμως η συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος αφορά όλους τους τύπους 
πετρωμάτων,που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση των μνημείων.

Η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως αναγνωρίζει τον ρόλο της βιο- 
διάβρωσης των λίθων στη διατήρηση των μνημείων και προωθεί συνεργασία με το 
Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτή αναμένεται να αποτελέσει συνέχεια 
της έως τώρα έρευνας, συμπληρώνοντας τις μετρήσεις και ταυτίσεις των μικροοργανι
σμών από τις παραδοσιακές τεχνικές, με τις μεγαλύτερες δυνατότητες που παρέχονται 
από τις νέες τεχνικές της μοριακής ανάλυσης.
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ΕΙΚ. 5 Προπύλαια, στοά βόρειας πτέρυγας, Β-Θ04. Μικροβιολογική προσβολή 

των νέων κονιαμάτων σφράγισης



Συζητηςη Ειδικών Θεμάτων
Το πρόβλημα της διάβρωσης των πωρολίθων 

στα μνημεία της Ακρόπολης
Φ. Καιέβας, Α. Μαριδάκη, Α. Τσιμερέκη

Στα μνημεία της Ακρόπολης, πέρα από τους λίθους από πεντελικό μάρμαρο, εντοπί
ζεται και ένα μεγάλο ποσοστό δομικού υλικού διαφορετικής ορυκτολογικής σύστασης, 
που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Πρόκειται κατά το μεγαλύτερο μέρος για ασβεστόλι
θους, οι οποίοι απαντούν σας θεμελιώσεις όλων των μνημείων του Ιερού Βράχου, σε 
αναλημματικούς τοίχους, καθώς και στο συντριπτικό ποσοστό των δόμων του περιμε
τρικού Τείχους.

Η αντιμετώπιση της διάβρωσης των παραπάνω δομικών στοιχείων αποτελεί ένα 
τεράστιο κεφάλαιο, καθώς αφορά κυριολεκτικά το σύνολο σχεδόν των αρχιτεκτονημά
των που διασώζονται στον βράχο της Ακρόπολης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο το ενδια
φέρον επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα σωζόμενα αρχιτεκτονικά σύνολα, που παρου
σιάζουν προχωρημένο βαθμό διάβρωσης. Πρόκειται για τις θεμελιώσεις του Αρρηφο- 
ρίου (εικ. 1 ), του λεγάμενου Βορειοδυτικού Οικοδομήματος των Προπυλαίων, καθώς 
και για τον βόρειο αναλημματικό τοίχο του Βραυρωνείου.

Αρχικά δόθηκε βαρύτητα στον προσδιορισμό της ορυκτολογικής σύστασης των 
παραπάνω θεμέλιων λίθων καθώς και στη διερεύνηση των μορφών και των αιτίων της 
φθοράς. Ιδιαίτερα χρήσιμες στάθηκαν παλαιότερες ορυκτολογικής αναλύσεις δειγμάτων 
από δομικούς λίθους του Αρρηφορίου, της Πινακοθήκης και του Βορειοδυτικού Οικο
δομήματος των Προπυλαίων1. Ωστόσο κρίθηκε σκόπιμη μια συμπληρωματική, περισσό
τερο διευρυμένη, δειγματοληψία, προκειμένου να σχηματιστεί μια πληρέστερη εικόνα 
και να επιτευχθεί ενδεχομένως κατηγοριοποίηση των λιθολογικών τύπων για τη διευκό
λυνση των μετέπειτα μελετών.

Από την ανάλυση των δειγμάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Γεωλο
γικών και Μεταλλευτικών Ερευνών2, προέκυψε ότι στο Αρρηφόριο συναντώνται 
κυρίως ασβεστόλιθοι και δολομίτες, στο Βορειοδυτικό Οικοδόμημα των Προπυλαίων 
κυριαρχούν οι απολιθωματοφόροι ασβεστόλιθοι, ενώ στον βόρειο αναλημματικό τοίχο

1. Ν. Μπελογιάννης-Π. Θεουλάκης, Η διάβρωση της πέτρας του Βόρειου Τείχους της Ακρόπολης, 
έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 211/1985, Ν. Μπελογιάννης-ΓΙ. Θεουλάκης, Η διάβρω
ση της πέτρας στην αρχαία Δεξαμενή των Προπυλαίων, Κέντρο Λίθου, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρ
χείο ΕΣΜΑ αρ. 231/1986, Σ. Ψυχογιοπούλου, Πετρογραφική αναγνώριση και περιγραφή των δομι
κών λίθων της εξωτερικής όψης του νότιου στερεοβάτη της I Ιινακοθήκης των Προπυλαίων της Ακρό
πολης, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 649/1994, Τανούλας-Ιωαννίδου-Μωραΐτου 1994, 
455-459, Α. Ορφανουδάκη-Θ. Περράκη, Ορυκτολογική και πετρολογική εξέταση πωρολίθων του 
ΒΔ Οικοδομήματος της Ακρόπολης, έκθεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 648/1995, Μ. Μπαρ- 
δάνης, Ο πειραϊκός λίθος στα μνημεία της Ακρόπολης, πτυχιακή εργασία, Αθήνα 1997.
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του Βραυρωνείου διαπιστώθηκε η παρουσία δολομιτικών πετρωμάτων (εικ. 6). Η κατά
σταση των θεμελίων των παραπάνω μνημείων σχετίζεται με τη σύσταση των λίθων καθε- 
αυτή και τις διαφορετικές ορυκτολογικές φάσεις, που συχνά συνυπάρχουν, τη διαβρω- 
τική δράση του νερού της βροχής και των αλάτων, που περιέχονται στα ανερχόμενα από 
το έδαφος ύδατα. Ένα μεγάλο μέρος των πωρολίθων, που εξετάζονται, διατηρείται 
κατακερματισμένο (εικ. 2), ενώ παρατηρούνται θραύσεις (εικ. 3) και ρηγματώσεις, 
κυρίως κατά μήκος των φλεβώσεων και των γεωλογικών στρώσεων. Χαρακτηριστική 
είναι επίσης η αποκόλληση πλακοειδών τεμαχίων λίθου (εικ. 4). Ιδιαίτερα εκτεταμένη 
είναι και η κονιορτοποίηση του υλικού, κυρίως στους κατώτερους δόμους των θεμε
λίων, ενώ εντοπίζονται παράλληλα σε αρκετούς λίθους συστάδες οπών μικρής και μεγά
λης διαμέτρου, επιφανειακές ή σε βάθος. Σχηματισμός μαύρης κρούστας παρατηρείται 
σε περιορισμένη έκταση, σε περιοχές προστατευμένες από το νερό της βροχής, ενώ αντί
θετα εκτεταμένη είναι η παρουσία βιολογικής κρούστας (εικ. 5) στους ανώτερους κυρίως 
δόμους του Βορειοδυτικού Οικοδομήματος των Προπυλαίων και του Αρρηφορίου. 
Χαρακτηριστική είναι και η εικόνα της εκλεκτικής διάβρωσης των διαφόρων ορυκτολο- 
γικών φάσεων.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων, που θέτει καθημερινά η κακή κατάσταση διατή
ρησης ενός μεγάλου τμήματος των πωρολίθων, πρέπει να αποκτήσει σταθερό και συστη
ματικό χαρακτήρα, στον βαθμό που είναι ανεξάρτητη από οποιονδήποτε συνολικότερο 
σχεδίασμά αντιμετώπισής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο προσδιορισμός μιας 
μεθοδολογίας επέμβασης, που θα επιτρέπει τουλάχιστον την εφαρμογή σωστικών 
καταρχήν επεμβάσεων συντήρησης. Προτεραιότητά μας είναι η αναζήτηση μιας μεθό
δου στερέωσης και ενός μέσου συγκόλλησης θραυσμάτων, των οποίων η ταύτιση είναι 
πρακτικά ανέφικτη μετά την πτώση τους, φαινόμενο που παρατηρείται πολύ συχνά. Η 
εξεύρεση εξάλλου του πρώτου υλικού είναι απαραίτητη για την εξυγίανση των προς 
συγκόλληση τμημάτων. Προτείνεται λοιπόν η δοκιμή ανόργανων συγκολλητικών και 
στερεωτικών υλικών, εγκεκριμένων από την ΕΣΜΑ, δοκιμασμένων επί σειρά ετών και 
στη συντήρηση του Πεντελικού μαρμάρου, τα οποία θα συνεργάζονται απόλυτα με τις 
κατηγορίες πωρολίθων. Η παραπάνω προσπάθεια διευκολύνεται κατά μεγάλο βαθμό 
από την ένταξή τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως αυτές έχουν προκύψει από τις 
ορυκτολογικές αναλύσεις. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την επιλεκτική δοκιμαστική εφαρ
μογή των διαφόρων μεθόδων. Όσον αφορά το μέσο στερέωσης, ο απώτερος στόχος 
είναι η αύξηση της μηχανικής αντοχής, η μείωση του πορώδους και συνεπώς ο περιορι
σμός του φαινομένου της τριχοειδούς αναρρίχησης. Η έρευνα προσανατολίζεται προς 
την εφαρμογή υδροξειδίου του ασβεστίου [Ca(OH)2], με προσθήκη ανθρακικού ασβε
στίου (CaCoj) 6% επί του βάρους του Ca(OH)2, όπως προτείνεται από τον καθηγητή 2

2. Ε. Δήμου, Μελέτη των πετρωμάτων από τη θεμελίωση μνημείων της Ακρόπολης, Αθήνα 2002, έκ
θεση δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 1121/2002, Ε. Δήμου-Δ. Τερενίδης, Συμπληρωματική ορυ- 
κτολογική μελέτη των πετρωμάτων από τη θεμελίωση μνημείων της Ακρόπολης, έκθεση δακτυλόγρα
φη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 1121/2002.
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κ. Θ. Σκουλικίδη. Θα εξεταστεί επίσης και η δυνατότητα επιτάχυνσης της ενανθράκω
σης του Ca(OH)2 με παροχή διοξειδίου του άνθρακα C02 κατά την εφαρμογή.

Η έρευνα για την προστασία και τη συντήρηση των πωρολίθων βρίσκεται ακόμα σε 
αρχικό, διαγνωστικό, στάδιο, απαραίτητο και καθοριστικό ωστόσο για τα επόμενα 
βήματα. Η διάσωσή τους έγκειται στη συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος, που 
θα πρέπει να είναι ο στόχος οποιοσδήποτε περαιτέρω μελέτης.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Θ. ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ: Παρακαλούμε, αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις ή παρατηρή
σεις ή υποδείξεις για όλα τα θέματα που αναπτύχθηκαν σχετικά με την προστασία, τη 
στερέωση ή τον καθαρισμό των μαρμάρων. Δηλαδή σχετικά με τα θέματα που παρου
σιάστηκαν την Παρασκευή το απόγευμα και αυτά που αναπτύχθηκαν σήμερα.

Μ. LAURENZI-TABASSO: Now I think it is time for discussion. After this exten
sive illustration of the problems of the marbles and stones of the different monuments of 
the Acropolis, we have an even stronger feeling of how much complex is the problem of 
conserving stones, because there are many different factors inHuencing the situation that 
we have now to confront. In order to facilitate the discussion perhaps we could subdivide 
it into some topics,perhaps if there is some observation concerning the decay processes. 
Prof. Skoulikidis illustrated his approach to the problem of deterioration of marbles, but 
there are also other factors. So, perhaps if someone wants to observe something or ask 
questions this is the moment to do it, then we could discuss the topic of cleaning and then 
the other aspects relating to gap filling, consolidation, and so on. You are invited to make 
observations or proposals or give suggestions, if you feel that it is necessary. Please, Prof. 
Lazzarini.

L. LAZZARINI: I have not a question but two remarks. One general and one specif
ic, both relating deterioration. The general remark is that I agree with what has been said 
during these days about the mechanisms of deterioration, and I agree of course that the to
tal decay is due to a synergic effect of bio-deterioration, mechanical stress, chemical attack 
and so on. But as far as I know, and from what I have seen and heard, we do not yet know 
which are the main deterioration mechanisms of the Pentelic marble of the Acropolis, and 
which is the deterioration rate of each mechanism. I know that it is difficult to make a 
quantitative assessment and that it is difficult to say, for example, that air pollution is pro
ducing, let’s say, the 30% of the decay and that the mechanical stress or thermal stress is 
producing, let’s say, the 50%. But I think that we should reach such a general goal; we 
should know more also about the deterioration speed , in order to avoid further decay, or 
slow it down in a proper way.

Concerning this point it is quite clear, for example, that we can stop bio-deterioration 
by using specific biocides, or that we can avoid the major effects of pollution by removing 
the black incrustation and the salt (gypsum), deposited on the surface, but there is one 
mechanism, which has not been sufficiently studied to my opinion, and that is the thermal 
effects produced by the sun on Pentelic marble, which is, I think, very very important and 
which has been studied for other marbles, for example Carrara marbles. The mechanism is 
known as the “baking” of marbles, and it is connected to the strong anisotropy of calcite as
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regards thermal expansion. The crystal of calcite in fact expands along the C axis, and con
tracts along its perpendicular axis; thus, stress is produced in the case of two crystals orient
ed the same way and touching along the C axis, while decohesion occurs if two crystals are 
oriented parallel to each other and to the C axis. As I said, this mechanism has been stud
ied for Carrara marbles and other, rather isotropic, Italian marbles, but it has not been 
studied for strongly anisotropic marbles, like Pentelic.

Pentelic marble in fact often shows macroscopically a strong foliation, and always a neat 
lineation microscopically. The foliation is well visible when the marble has layers contain
ing phyllosilicates such as K-micas and chlorites, but it is always present to a certain extent, 
as shown under the microscope by the lineated fabric. This type of fabric, of course, means 
that calcite crystals are all oriented along one direction. We do not know, what is the effect 
of thermal changes on this type of fabric, this is the point: I presume that the mentioned 
strong anisotropy of calcite should enhance very much the effects of deterioration. This is 
the specific remark I wanted to make.

I have heard during these days that the most deteriorated parts of the Parthenon are ex
posed to the west, especially southwest. And in fact this seems to be the case for other mar
ble monuments. In Italy, for example, I found similar behaviours in monuments of Rome 
and Venice, where I have studied the marbles of Saint Mark’s Basilica: also there the most 
deteriorated part of the church is that exposed to the west. This is quite reasonable, because 
on those areas there is more exposure to the heating of the sun (e.g. during the afternoon), 
so that more thermal stress produced.

Of course, this is one of the mechanisms more affecting marble deterioration, and I 
think it has an important drawback on the conservation of marble. In fact, since it is pro
ducing most of the “sugaring” that it is noticed on decayed marbles (that you can experi
ence yourself if you touch the surface of the Pentelic marble of the Acropolis, where you 
can easily remove calcite crystals with your finger), and it is difficult to avoid (how can we 
protect the Acropolis from the sun ?), one can only try to counterbalance it by structurally 
consolidating marble.

“Sugaring” needs deep impregnation with sufficiently good consolidants: I do no think 
that inorganic consolidants are sufficiently strong for the re-cohesioning of calcite crystals. 
What is needed instead, I think, are organic, synthetic resins. In the case of the marbles of 
St. Mark’s Basilica, treatments performed from 198Ito 1987 on the large reliefs over the 
main portal with a mixture of Paraloid B72 (an acrilic copolimer) and Dri Film 104 (a sil
icon resin) gave very good consolidating and protecting results. The conditions of the 
marble reliefs are still considered satisfactory after almost 20 years from the restoration.

Θ. ΣΚΟΥΑΙΚΙΔΗΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή κ. Lazzarini, είναι 
γνωστές οι θεωρίες του και οι δημοσιεύσεις του επάνω στο θέμα του μηχανισμού της 
φθοράς και βέβαια, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέει, ότι η ανισοτροπία του μαρ
μάρου και οι διαφορετικοί κόκκοι και ο προσανατολισμός και το μέγεθος, όλα παίζουν 
ρόλο, χωρίς τη ρύπανση θα είχαμε ασφαλώς και πάλι φθορά. Ευχαριστούμε πολύ.
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M. LAURENZI-TABASSO: So, it is once again very evident this very strict link 
between diagnosis and treatment, because treatment must be based on a good diagnosis. 
Some times thermal effects are difficult to be stopped. So, about the type of consolidant 
that could be used, I think that this is a very hot point of discussion, because on the one 
hand inorganic consolidant perhaps are less strong than the organic ones, but perhaps they 
suffer less from thermal variation. So, when the one type is better than the other, I person
ally I am really in doubt. However, I do not know, if there is any other observation con
cerning deterioration mechanisms. Please, Mrs Moraitou.

A. ΜΩΡΑΪΤΟΥ: Ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με το θέμα του καθαρισμού της 
επιφάνειας των μνημείων. Χθές το απόγευμα η κα Παπακωνσταντίνου έκανε μία περιο
ρισμένη, θα έλεγα, αξιολόγηση της μεθόδου της αντιστροφής της γυψοποίησης. Προ
σωπικά θα ήθελα μία πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση, μία ολόκληρη δημοσίευση πάνω 
σε αυτό το θέμα, γιατί είναι μία μέθοδος καθαρισμού, που έχει αναπτυχθεί εδώ και είκοσι 
χρόνια περίπου από τον καθηγητή κ. Σκουλικίδη και την ομάδα των χημικών της Ακρό
πολης. Τελικά, αν κατάλαβα καλά, απορρίπτεται αυτή η μέθοδος, γιατί εγκλωβίζονται 
στη διεπιφάνεια μάρμαρο, ανθρακικό ασβέστιο, οργανικά κατάλοιπα; Μήπως η κα 
I Ιαπακωνσταντίνου μπορεί να μας δώσει συμπληρωματικές επεξηγήσεις;

Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Μάλλον δεν καταλάβατε. Το πρώτο στρώμα της 
γύψου διατηρεί λεπτομέρειες του αναγλύφου. Θέλουμε λοιπόν να το διατηρήσουμε. Γι’ 
αυτό τον λόγο είχε προταθεί η μέθοδος της αναστροφής, η οποία και ισχύει. Έχει δηλαδή 
αποτελέσματα, επειδή με το ανθρακικό κάλιο η γύψος, το θείίκό ασβέστιο, μετατρέπεται σε 
ανθρακικό ασβέστιο. Αυτό απεδείχθη σε δοκιμές πάνω στα μνημεία, οι οποίες και παραμέ
νουν επί τόπου. Μάλιστα, είναι και το μέγεθος των κρυστάλλων τέτοιο, ώστε να έχουν και 
καλή συνοχή με το υπόστρωμα. Αυτή είναι η μέθοδος της στερέωσης. Έδειξα μάλιστα στην 
ομιλία μου την τομή, όπου φαίνεται ότι πράγματι σχηματίζεται η ασβεσπτική κρούστα. Σε 
κάποιες από τις πρώιμες εφαρμογές αυτής της αναστροφής, ως πρακτικής στερέωσης, 
κατά την απομάκρυνση των πρώτων στρωμάτων διαπιστώθηκε και κάποιος καθαρισμός. 
Έτσι λοιπόν η μέθοδος αναστροφής της γύψου εντάχθηκε στο σχετικό πρόγραμμα διερεύ- 
νησης και αξιολόγησης των διαφόρων μεθόδων καθαρισμού της επιφάνειας των μνη
μείων. I Ιάντως η αναστροφή της γύψου δεν απέδωσε, ως μέθοδος καθαρισμού, ικανοποι
ητικά ή τουλάχιστον όπως οι άλλες μέθοδοι καθαρισμού. Αυτό είπα χθές, ότι η μέθοδος 
κάνει στερέωση αλλά όχι επαρκή καθαρισμό ή κάνει καθαρισμό πολύ χαλαρά.

Θ. ΣΚΟΥΑΙΚΙΔΗΣ: Μετά από μακροχρόνιες έρευνες είδαμε, ότι μπορούμε να ανα
στρέψουμε τον γύψο προς ανθρακικό ασβέστιο. Εάν το διάλυμα, που χρησιμοποιούμε, 
είναι κορεσμένο σε ανθρακικό ασβέστιο, τότε η ταχύτητα αναστροφής είναι μεγάλη, οι 
κόκκοι είναι μικροί και επομένως το ανθρακικό ασβέστιο έχει μία αντοχή τελικά (σκληρό
τητα και σημειακή αντοχή), που, όπως μετρήθηκε από τα αρμόδια εργαστήρια του Πολυ- 
τεχνείου, είναι ίδια με εκείνη του μαρμάρου. Αυτά όσον αφορά τη στερέωση.
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Ερχόμαστε τώρα στον καθαρισμό. Επειδή ο μοριακός όγκος του ανθρακικού ασβε
στίου είναι μικρότερος από εκείνον του γύψου, είναι φανερό ότι οι κρύσταλλοι του 
ανθρακικού ασβεστίου που δημίουργούνται είναι μικρότεροι και αφήνουν και πόρους, 
όπου παραμένουν ρύποι. Λέμε λοιπόν ότι με αυτό το διάλυμα, κάνοντας την ανα
στροφή, μπορεί κανείς να κάνει και κάποιο καθαρισμό. Αυτός ο καθαρισμός, στην περί
πτωση της ζωφόρου, δεν είναι αυτός που θέλουμε. Βέβαια, η μέθοδος, αν θέλουμε 
σώνει και καλά να τη χρησιμοποιήσουμε και για καθαρισμό, μπορεί να εφαρμοστεί 
κάπου αλλού. Η κα Παπακωνσταντίνου σας έδειξε την Παρασκευή ορισμένα μάρμαρα, 
στα οποία απέδωσε π μέθοδος.

Αποδίδει δε πολύ περισσότερο, εάν φυσήξει κανείς και κάνει και κενό, διότι με τη 
συστολή αυτή απελευθερώνονται τα αιωρούμενα σωμάτια, η αιθάλη κ.λπ., που έχουν 
κατακαθίσει. Αν λοιπόν κανείς φυσήξει και απορροφήσει κιόλας, είναι καλύτερο. Αλλά, 
εν πάση περιπτώσει, το θέμα που κατ’ αρχήν μας ενδιέφερε ήταν ο καθαρισμός της 
ζωφόρου. Και επομένως, επικεντρωθήκαμε στη μέθοδο λέιζερ. Την αναστροφή χρησι
μοποιούμε για στερέωση.

Τώρα, είναι φανερό ότι η ψηγματοβολή, η μικροψηγματοβολή, μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί κάλλιστα σε άλλα σημεία της Ακροπόλεως. Είδατε τις μαύρες κρούστες, στις ορι
ζόντιες επιφάνειες των μελών, εκεί λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ψηγ- 
ματοβολής, υπό την έννοια ότι το υλικό που έχει ανακρυσταλλωθεί έρχεται από αλλού, 
δεν ανήκει στην ίδια την επιφάνεια. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος και να διατηρηθεί. 
Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι ροφητικές πάστες. Αλλά αυτές οι μέθοδοι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλα σημεία των μνημείων και όχι στη ζωφόρο, για 
την οποία η κα Παπακωνσταντίνου με όλο το επιτελείο κατέληξαν ότι η καλύτερη μέθο
δος καθαρισμού είναι εκείνη με τα λέιζερ.

Α. ΜΩΡΑΙΤΟΥ: Μου επιτρέπετε; Δεν έχω ικανοποιηθεί από την απάντηση και δεν 
μπορώ να καταλάβω, πώς απαιτείται με τη μέθοδο της αντιστροφής της γυψοποίησης 
προστερέωση πριν τον καθαρισμό, όπως ανέφερε η κα Παπακωνσταντίνου την Παρα
σκευή το απόγευμα. Τότε, πώς η αντιστροφή της γυψοποίησης αποτελεί μέθοδο στερέ
ωσης, εφόσον απαιτείται προστερέωση της επιφάνειας; Εξακολουθώ να πιστεύω ότι 
είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να μελετηθεί σε συνεργασία με ένα συντηρητή, ως προς 
την αξιολόγηση της μεθόδου, και θα περιμένω μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη, πριν 
από κάποια εργοταξιακή εφαρμογή. Ευχαριστώ.

Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Μήπως θα έπρεπε να διαβάσετε τη μελέτη και να 
τα ξαναποάμε; Στον τόμο, που διανεμήθηκε στους συνέδρους, είναι περισσότερα πράγ
ματα γραμμένα όσον αφορά στον καθαρισμό. Όλες δηλαδή οι παρατηρήσεις από τα πει
ράματα παρουσιάζονται πιο αναλυτικά.

Γ. ΔΟΓΑΝΗ: Θα ήθελα να συγχαρώ όλη την ομάδα των συντηρητών και των μαρ-
μαροτεχνητών, οι οποίοι έκαναν μία τόσο επιμελημένη δουλειά, η οποία μάλιστα έχει
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διαχυθεί, με την ίδια μεθοδολογία, σε όλα τα μνημεία. Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω, 
ότι η μέθοδος των λέιζερ πρέπει να εφαρμοστεί και στα μνημεία, διότι και στα μνημεία 
υπάρχουν αξιόλογες λεπτομέρειες, ίχνη εργαλείων, στρώματα κλπ., και δεν νομίζω ότι 
τώρα πια νοείται να εφαρμοστεί κάποια άλλη μέθοδος για τον καθαρισμό του Παρθε
νώνα. Ούτε η μικροψηγματοβολή.

Επίσης, θα ήθελα να θέαω ορισμένα ερωτήματα στον κ. Σκουλικίδη σχετικά με την 
εφαρμογή των η-ημιαγωγών και του paraloid. Έχω μία ανησυχία για το paraloid, το 
οποίο θεωρείται ότι είναι ένα πάρα πολύ μακρόβιο υλικό, περιγράφεται στη βιβλιογρα
φία ότι έχει εκατό χρόνια ζωής, επομένως, μπορεί να προστατεύει ενδεχομένως επί εκατό 
χρόνια κάποια υλικά. Σε συνθήκες βέβαια εξωτερικού περιβάλλοντος, φαντάζομαι ότι η 
διάρκεια της προστασίας θα είναι πολύ μικρότερη. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι το Tg, 
δηλαδή ο βαθμός υάλου του paraloid είναι 40°, που σημαίνει ότι όλο το καλοκαίρι και τις 
θερμές ημέρες ακόμα και του χειμώνα αυτό θα είναι σε ρευστή κατάσταση, γεγονός που 
σημαίνει ότι πάρα πολύ συχνά θα μπορεί να παγιδεύσει στη μάζα του διάφορες ύλες. 
Επίσης, όλα τα πολυμερή είναι γνωστό ότι αργά ή γρήγορα οξειδώνονται και θα ήθελα 
να ρωτήσω τον κ. Σκουλικίδη, πώς έχει λύσει το πρόβλημα της ομογενοποίησης του η- 
ημιαγωγού μέσα στη μάζα του πολυμερούς, διότι αυτό, όταν έγινε η δοκιμή στα Προ
πύλαια, δεν είχε επιλυθεί και βλέπουμε ίχνη της χρωστικής του η-ημιαγωγού στις πίσω 
όψεις του κίονα, στη βόρεια πλευρά του κίονα. Ευχαριστώ.

Θ. ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ: Κοιτάξτε, μου φαίνεται ότι δεν έχετε καταλάβει τι θα πει σύν
θετο υλικό. Το paraloid μαζί με τους ημιαγωγούς αποτελεί ένα σύνθετο υλικό, με κύριο 
χαρακτηριστικό ότι τα υλικά που το συναποτελούν δίνουν το ένα στο άλλο ιδιότητες. Το 
paraloid λ.χ. χρησιμοποιείται μόνον ως φορέας του ημιαγωγού και όχι ως προστατευ
τικό υλικό. Πρώτον αυτό.

Δεύτερον, κάνει διαφανές το οξείδιο του αλουμινίου. Από την άλλη μεριά ο ημιαγω
γός, εκτός του ότι προστατεύει από τη διάχυση των ιόντων και επομένως από τη γυψο
ποίηση αλλά και από την όξινη βροχή, είναι ευαισθητοποιητής. Αυτό θα πει, ότι απορ
ροφάει υπεριώδες και εκπέμπει ορατό. Άρα το paraloid προστατεύεται. Επιπροσθέτως το 
οξείδιο του αλουμινίου δίνει στο paraloid τον ίδιο συντελεστή θερμικής διαστολής με το 
μάρμαρο, ενώ αυτό δεν συμβαίνει όταν το paraloid είναι μόνο του. Και, τέλος, υπάρχει 
και μία μελέτη του Πανεπιστημίου, η οποία δείχνει ότι, όταν έχει ημιαγωγό, το paraloid 
παρουσιάζει μία προδιάθεση απωθήσεως ορισμένων μικροοργανισμών ή και ορισμένων 
αιωρουμένων σωματίων. Λοιπόν, όταν λέμε paraloid με οξείδιο του αλουμινίου, επ’ 
ουδενί λόγο μπορούμε να περιοριστούμε στις ιδιότητες του paraloid μόνου του ή του 
οξειδίου του αλουμινίου μόνου του. Είδαμε εδώ, στα διαγράμματα, ότι το paraloid μόνο 
του δεν προστατεύει. Επιταχύνει τη φθορά. Ενώ με τον ημιαγωγό η φθορά ελαττώνεται. 
Επομένως, πρέπει πράγματι να καταλάβει κανείς και σαφώς, τι θα πει σύνθετο σώμα, 
όπως είναι αυτό. Τα υλικά που το συναποτελούν δίνουν το ένα στο άλλο διάφορες ιδιό
τητες, που, το καθένα, δεν έχει από μόνο του.

Επίσης μην ονομάζετε τον ημιαγωγό χρωστική. Ως προς την ομογενοποίηση του
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συστήματος πολυμερές — η-ημιαγωγός θα μπορούσε να γίνει πλήρως μεγαλύτερη λειο- 
τρίβιση του ημιαγωγού. Όμως οι ιδιότητες του βασίζονται στην ασυμμετρία ανιόντων- 
κατιόντων, δηλαδή του κρυσταλλικού πλέγματος. Μεγάλη λειοτρίβηση σημαίνει μετα
τροπή κρυσταλλικού πλέγματος της επιφάνειας σε άμορφη, έτσι σε απώλεια μέρους της 
ημιαγωγικότητας. Η ομογενοποίησα λύνεται με συνεχή ανάδευση του συστήματος, 
όπως εφαρμόζεται και σε διάφορα άλλα ετερογενή συστήματα. Αυτά ήθελα να πω. 
Νομίζω όμως ότι έχετε κάτι ακόμα να πείτε. Ορίστε.

Γ. ΔΟΓΑΝΗ: Δεν είμαι χημικός και δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά ο βαθμός 
υάλου, io TJ του paraloid, με την προσθήκη του η-ημιαγωγού πόσο γίνεται, δηλαδή 
πόσο αλλάζει; Το ένα είναι αυτό. Και εάν ο η-ημιαγωγός, ο οποίος είναι ένα πιγμέντο, 
μία χρωστική, έχει τέτοιες, ας πούμε, μαγικές ιδιότητες για ένα ακρυλικό υλικό, όπως το 
paraloid, γιατί δεν χρησιμοποιείται ευρέως στη βαφή των κτιρίων, των υπόλοιπων κη
ρίων, όχι των αρχαίων;

Θ. ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ: Ο ημιαγωγός επεμβαίνει σε όλες τις ιδιότητες του ακρυλικού. 
Αν συνέβαιναν αυτά που λέτε, τότε αυτά θα είχαν παρατηρηθεί στον κίονα κατά τη διάρ
κεια των επτά ετών, γιατί η θερμοκρασία το καλοκαίρι πάνω στον κίονα είναι μερικές 
φορές πάνω από 40°C. Ο προσδόκιμος χρόνος ζωής που απαιτείται για ένα μνημείο 
είναι πολλαπλάσιος ενός κτηρίου και επομένως για τα μνημεία δεν λογαριάζεται το 
κόστος. Γιατί ο ημιαγωγός ως προς την παρασκευή του είναι ακριβός και το κόστος της 
επίχρισης της επιφάνειας απαγορευτικό.

Μ. LAURENZI-TABASSO: Well, ifl may participate to the discussion, I agree 
with Prof Skoulikidis in saying that, when you mix two different products the resulting 
characteristics are not simply the addition of product number one and product number 
two. The composite is something different. In the field of conservation we have the ex
perience oi the so-called Bolonia cocktail, where paraloid and alcolic acid were mixed 
and these two products mixed together gave much better results than paraloid alone or 
the alcolic acid alone. This is just to stress, that the resulting effect of mixing two prod
ucts can be very useful and interesting. However, perhaps this discussion raises again the 
question "which are the main factors of deterioration ", because if the main factor for the 
decay of this marble is sulfur dioxide, then perhaps one has to focus on the use of some 
protective treatment, which can inhibit the deterioration. While, if the infuence of pol
lution is present, of course, but does not constitute the main factor, then one should 
consider also other aspects and so perhaps one has to think other way to preserving. And 
inanycase, when testing protective treatments, one should always take into account sev
eral aspects, such as colour variations. I agree with you that the addition of something 
that is a pigment has a strong infuence on the final effect. We are dealing with monu
ments, not with industrial products. This is a very important aspect to consider. So, now 
I stop here.



ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Οι συντηρήτριες, η κα Δογάνη και η κα Μωραΐτου, οφείλουν να ανη
συχούν, διότι έχουν καταθέσει αρκετά χρόνια από τη ζωή τους στα μνημεία και οι παρα
τηρήσεις τους είναι ευαίσθητες παρατηρήσεις. Εμείς όμως, που κάναμε την εφαρμογή του 
υλικού, μετά από έξι χρόνια παρατηρούμε κατ’ αρχήν (αυτό μπορούμε να κάνουμε) ότι, 
μέχρι τώρα, τα αποτελέσματα δείχνουν καλά. Έως τώρα έχουν γίνει μακροσκοπικές παρα
τηρήσεις. Αναζητούμε όμως από εδώ και στο εξής κάποιες αναλύσεις, όσον αφορά στη 
γύψο και πώς παρουσιάζεται, και γι’αυτό ακριβώς η εφαρμογή του υλικού προστασίας 
δεν επεκτάθηκε, εκτός από τον κίονα των Προπυλαίων και την επιγραφή. Περιμένουμε, 
λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας και διαφόρων εργασιών, όπως λ.χ. για αντιβιωτικά 
βιοκτόνα, και, αφού δούμε και άλλα πράγματα, μετά θα αντιμετωπίσουμε και το υλικό 
προστασίας. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι παρατηρήσεις, οι διάφορες αναλύσεις. Άρα λοι
πόν, να ανησυχούμε, αλλά να ανησυχούμε λιγότερο θα έλεγα. Ευχαριστώ.

Μ. ΒΑΡΤΗ-ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ: Κατ’ αρχάς θα ήθελα να συγχαρώ όλη την ομάδα, για 
τις εργασίες συντήρησης που έχει κάνει μέχρι τώρα στην Ακρόπολη προς όλες τις κατευ
θύνσεις.

Θα ήθελα να σταθώ κυρίως στις εργασίες που παρακολούθησα, της ομάδας των 
συντηρητών, οι οποίες πραγματικά με εντυπώσιασαν για την πληρότητά τους και τη 
μεθοδολογία τους. Θα ήθελα, κατ’ αρχάς βέβαια, να κάνω μια παρένθεση : όπως γνωρί
ζετε, εξ αντικειμένου το ΙΓΜΕ ασχολείται πολύ με τους δομικούς λίθους. Με όλα τα 
είδη των πετρωμάτων, και ειδικά σε σχέση με το θέμα των μνημείων εδώ και αρκετά χρό
νια έχει αποκτήσει κάποια ιστορία. Αναφέρομαι στον πωρόλιθο, γιατί από ό,τι είδα, έχει 
ξεκινήσει τώρα μια μελέτη. Θα ήθελα να δηλώσω, να τονίσω, ότι στο ΙΓΜΕ έχουμε και 
εμείς πρόγραμμα για τους πωρολίθους. Και όταν λέμε «πωρολίθους» εννοούμε διάφορα 
είδη πετρωμάτων. Είναι πάρα πολύ διαφορετικά και ορυκτολογικά και ως προς τον ιστό 
και την υφή. Και θα παρακαλούσα, θα ήταν νομίζω πάρα πολύ καλό, αν το επιθυμεί η 
ομάδα μελέτης των πωρολίθων, να υπάρχει μια συστηματικότερη συνεργασία και όχι 
αποσπασματική, όπως είναι τώρα. Είδαμε στη λεπτή τομή, λ.χ., ένα μικρό δείγμα, τι είναι 
και τελειώσαμε. Να υπάρχει μια συνεχής και εναρμονισμένη συνεργασία.

Αναφέρθηκα στους πωρόλιθους, αν και θα μπορούσαμε, αν υπήρχε μια συστηματι
κότερη και εναρμονισμένη συνεργασία, να κάνουμε έρευνες ακόμη και για το μάρμαρο, 
λ.χ. για τα είδη, γιατί διαφέρει το Πεντελικό μάρμαρο, παντού δεν είναι το ίδιο, έχουμε 
διάφορες μεταβολές από θέση σε θέση. Το είδος, το μέγεθος, η περιεκτικότητα σε ανθρα
κικά ορυκτά ή μη κλπ. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση, 
γιατί έχουμε ως αποτέλεσμα διαφορετικά είδη διάβρωσης του μαρμάρου.

Αυτό θα ήθελα να δηλώσω και επίσης να ρωτήσω κάτι τον κ. Φωτάκη και τον κ. 
Ζαφειρόπουλο, εάν έχουν εργαστεί πάνω στην εφαρμογή αυτής της μεθόδου καθαρι
σμού και σε άλλα είδη πετρωμάτων, εκτός από τα μάρμαρα.

Β. ΖΑΦΕΙΡΟΓΙΟΥΛΟΣ: Η ερώτησή σας αναφέρεται στον συνδυασμό μηκών 
κύματος ή γενικά; Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
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Μ. ΒΑΡΤΗ-ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ: (εκτός μικροφώνου)

Β. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αν μιλάμε μόνο για ένα μήκος κύματος, αυτό 
νομίζω το εξήγησα, εφαρμόζεται συστηματικά τώρα και πάνω από δέκα χρόνια και σας 
έδειξα δύο περιπτώσεις, που μας δάνεισαν από το Liverpool (Conservation Center, Na
tional Museums and Galleries on Merseyside).

Τώρα, όσον αφορά τον συνδυασμό μηκών κύματος, αυτός ξεκίνησε κατ’ ευθείαν να 
εφαρμόζεται σε συνεργασία με την ΕΣΜΑ και δεν έχει επεκταθεί σε άλλες περιπτώσεις. 
Λόγω της σπουδαιότητας, έπρεπε να επικεντρωθούμε κάπου.

Θ. ΣΚΟΥΛΙΚΙΛΗΣ: Η κα Ματαράγκα μας μίλησε για το ΙΓΜΕ. Θέλω από αυτή 
τη θέση να ευχαριστήσω ξανά το ΙΓΜΕ για την πολύτιμη συμβολή του σε ένα πρό
γραμμα που είχαμε για την Καπνικαρέα, τον Όσιο Λουκά, την Ελεόθερνα στην Κρήτη, 
την Πηγή Πετραλώνων και τα Τείχη Χανίων. Το ΙΓΜΕ, με τον κ. Περδικάτση και την 
κα Ματαράγκα, συνέβαλε σημαντικότατα σε όλη αυτή τη μελέτη και το ευχαριστούμε 
ξανά για την προσφορά και βοήθειά του.

Μ. IAURENZI-TABASSO: Mr. Salibeni.

R. SALIMBENE I have few remarks on this point. Let me just introduce myself, as it 
is the first time I am here, at this International Conference for the Restoration of the 
Acropolis Monuments. My name is Renzo Salimbeni and I am here on behalf of the net
work ol the Tuscany Region, which is composed by conservation institutions, restoration 
centers, archeological and architectural ephorates and so on. Besides this project we have 
also a joint protocol of our Ministries of Foreign Affairs with the team of Prof. Fotakis.

So, coming to my point, in this brochure there are details about the experience we have 
developed since several years in cleaning of stones with laser techniques. More or less we 
have arrived at the solution of this problem of the yellowing, on the same basis of studying 
the physical process, as Vassilis Zafiropoulos has shown before. So, what I can add to this 
discussion, is our experience in laser cleaning of different materials. Of course we are not 
working on the Pentelic marble, but we have wonderful Renaissance statues by Donatello, 
and monuments, and we have experience using laser techniques in our Cathedral Santa 
Maria Del Fiore in Florence, at the Duomo in Piazza dei Miracoli in Pisa and at the Fonte 
Gaia in Piazza del Campo in Siena.

So, there are plenty of activities on limestones, Carrara marble and sandstone. The point 
I want to stress is that the laser method during these years of activity had been demonstrated 
as the more precise tool, to solve the problem of preserving cultural heritage against degra
dation, as it happens in our cities, and also to solve problems risen by previous restoration 
activities. In many cases, in Palazzo Rucellai in Florence for example, we have had the prob
lem to remove or lighten the coat of silicate, applied in a previous restoration intervention, 
which now was deteriorated. In another case, in Palazzo Ducale in Venice, we have had in
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the late ’70s one of the first tests of laser cleaning on a column capital made out of stone of 
Istria. In a recent test at this site, after more or less twelve years, we have found still the pro
tection layers of the polymeric type. This is important, because the maintenance period 
between different restoration needs could be extended, in fact in our test the protecting layer 
on this part of the capital cleaned by laser technique of that age was actually there, so it was 
dealing in his place protecting the material against the sulphation process.

In conclusion, what I am trying to say is that in our activity now we are using these la
ser techniques on the most important masterpiece of Renaissance art, because they are the 
most precise and also the most promising.

M. LAURENZI-TABASSO: Thank you. Is anyone else who wants to add observa
tion on this point? Mrs Ioannidou.

N. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ: Είμαι αρχιτέκτων του Υπουργείου Πολιτισμού και όχι χημικός ή 
συντηρήτρια, αλλά θα ήθελα να πω σε σχέση με την ανακοίνωση του κ. Ζαφειρόπουλου, 
ότι είμαι λίγο σκεπτική σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό του πωρολίθου με ακτίνες λέιζερ. 
Συγκεκριμένα αναφέρομαι στο παράδειγμα του διαβρωμένου σε βάθος πωρόλιθου της 
Καπνικαρέας, τον οποίο είδα περνώντας. Νομίζω, ότι σε αυτή την περίπτωση του πολύ 
διαβρωμένου πωρόλιθου, όλες οι οπές θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως γλυπτό. Φοβάμαι 
ότι είναι πολύ δύσκολος ο καθαρισμός και ότι στο τέλος θα υπάρξει λείανση της επιφά
νειας, πράγμα ανεπίτρεπτο για ένα μνημείο. Δεν είμαι απολύτως βέβαιη, αλλά μου 
φάνηκε ότι είδα μία λειασμένη επιφάνεια, δεν ξέρω αν λειάνθηκε πριν ή μετά τον καθα
ρισμό με τις ακτίνες λέιζερ. Ούτως ή άλλως πάντως, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό και 
πιστεύω ότι στην περίπτωση της αμμόπετρας αυτό το είδος του καθαρισμού δεν είναι 
πετυχημένο. Ευχαριστώ.

Β. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ’ αρχάς θα ήθελα να πω, ότι τότε που έγιναν αυτές οι 
δοκιμές, χρησιμοποιήθηκε μόνον ένα μήκος κύματος, τότε δεν είχαμε χρησιμοποιήσει 
ακόμη τα δύο μήκη κύματος, ήταν η εποχή που προσπαθούσαμε να δούμε εναλλακτικά, 
αν μπορούμε να καθαρίσουμε με 355 νανόμετρα, δηλαδή με υπεριώδη ακτινοβολία 
μόνο. Όπως έδειξα, ο μηχανισμός αντίδρασης της υπεριώδους ακτινοβολίας είναι να 
αφαιρεί κομμάτι - κομμάτι την επικάθιση, μέχρι να φτάνει στο επιθυμητό από τον συντη
ρητή βάθος. Στα παραδείγματα λοιπόν αυτά που έδειξα, ο καθαρισμός έγινε μέχρι το 
βάθος της συγκεκριμένης πέτρας.

Τώρα, εάν η πέτρα αυτή ήταν λεία ή όχι, πραγματικά δεν το ξέρω, είναι κάτι που το 
ακούω για πρώτη φορά τώρα. Δηλαδή, εάν πηγαίναμε με το μηχάνημα αυτό τώρα, που 
έχουμε τα δύο μήκη κύματος, είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε πάλι 
σε μία παλέτα χρωμάτων και πόρων, σύμφωνα με το τι επιθυμεί ο συντηρητής. Θέλω να 
πω με δύο λόγια, ότι τότε χρησιμοποιήσαμε ένα μήκος κύματος μόνον και δεν είχαμε τις 
δυνατότητες που έχουμε σήμερα. Και ήταν, αν θέλετε, μία πρώτη εφαρμογή του λέιζερ 
σε μνημεία. Δεν ξέρω, αν απήντησα στην ερώτησή σας.
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Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ: Ήθελα να επαναλάβω την άποψή μου, ότι στην περίπτωση του 
πωρόλιθου, που είναι διαβρωμένος και έχει γίνει σαν σφουγγάρι, ο οποιοσδήποτε καθα
ρισμός θα πρέπει να τον θεωρήσει ότι είναι γλυπτό η αμμόπετρα. Άρα και το λέιζερ είναι 
δύσκολο να εφαρμοστεί. Αυτό ήθελα να πω.

Και επιπλέον, επειδή ασχολούμαι με τα βυζαντινά μνημεία εδώ και πάρα πολλά χρό
νια στο Υπουργείο Πολιτισμού, ήθελα να πω ότι και οι πέτρες, που αποτελούν τα βυζα
ντινά μνημεία της Αθήνας, είναι και αυτές έργο τέχνης, και έχουμε μεγάλο παράδειγμα τη 
Γοργοεπήκοο.

Β. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τ οτε λοιπόν πρέπει να δούμε, με μια μελέτη σκοπιμότη
τας, αν για τον συγκεκριμένο πωρόλιθο, που έχετε κατά νου, μπορεί να επιτευχθεί αυτό 
το αποτέλεσμα. Αλλά, σ’ αυτή την περίπτωση, πρώτα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, 
αν ο πωρόλιθος θα πρέπει να καθαριστεί ή όχι.

Κ. ΦΩΤΑΚΗΣ: Θα ήθελα να κάνω για το ίδιο θέμα μία παρέμβαση. Λοιπόν, αυτό 
που νομίζω ότι πρέπει να έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό κατανοητό για τα λέιζερ, είναι ότι 
υπάρχουν λέιζερ διαφόρων τύπων, με διαφορετικές ιδιότητες, σε διαφορετικού τύπου 
αλληλεπιδράσεις με την ύλη. Και τώρα έρχομαι σε αυτό που είπατε.

Κατ’ αρχήν, καλά κάνετε και φοβάστε. Και εμείς φοβόμαστε πολύ και εκείνο, το 
οποίο προσπαθούμε να κάνουμε σε κάθε περίπτωση, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση 
συντήρησης, είναι ότι προσπαθούμε πρώτα απ’ όλα να γίνει μία λεπτομερής μελέτη, 
όπου λαμβάνουμε υπόψη τις παραμέτρους των λέιζερ που έχουμε στη διάθεσή μας (και 
είναι μια μεγάλη ποικιλία αυτές οι παράμετροι), τις παραμέτρους του υλικού, τις διάφο
ρες φυσικοχημικές διεργασίες. Χαρακτηριστικά θα ήθελα να αναφέρω, ότι η συνεργασία 
με την ομάδα του καθηγητή κ. Σκουλικίδη ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, από το 1995, 
προηγήθηκαν δηλαδή αρκετά χρόνια λεπτομερούς μελέτης, πριν γίνει η επέμβαση στη 
δυτική ζωφόρο.

Επομένως τώρα, στην περίπτωση του πωρόλιθου και του συγκεκριμένου προβλήμα
τος που είπατε, είναι θέμα να γίνει μια λεπτομερής μελέτη, γιατί στο τέλος, εκείνο που 
εμείς θέλουμε, είναι να δούμε τις προοπτικές που ανοίγονται και γι’ αυτή την περίπτωση 
συντήρησης, όπως και για άλλες περιπτώσεις, αλλά επίσης και τους τυχόν περιορισμούς 
που μπορεί να υπάρχουν. Εκείνο που είναι πολύ λάθος να γίνεται, είναι να βλέπει κανείς 
τα λέιζερ σαν πανάκεια για ο,τιδήποτε υπάρχει τριγύρω ή να αφορίζει αυτή τη νέα τεχνο
λογία, λέγοντας ότι «το λέιζερ κάνει» ή «το λέιζερ δεν κάνει». Κατ’ αρχήν, λέγοντάς «το», 
κάνει ένα μεγάλο λάθος. Υπάρχουν διαφορετικοί παράμετροι, και εδώ θα ήθελα να 
σημειώσω, ότι στη συνεργασία που αναφέρθηκε ο κ. Salimbeni προηγουμένως, στη 
συνεργασία που έχουμε με το εργαστήριό του στην Τοσκάνη, ακριβώς αυτό τον σκοπό 
έχουμε. Να μελετήσουμε λέιζερ διαφόρων τύπων, στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει 
ένα λέιζερ, το οποίο έχει μεγάλη διάρκεια παλμού, σε αντίθεση με αυτό το οποίο χρησι
μοποιούμε εδώ, εμείς εδώ έχουμε τα δύο μήκη κύματος, αυτό είναι το αντικείμενο που 
θα πρέπει να βρούμε για κάθε περίπτωση συντήρησης.
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Στην περίπτωση της Καπνικαρέας τώρα, δεν νομίζω ότι έγινε τέτοια λεπτομερής μελέτη, 
το λέιζερ ήρθε εκεί, από όσο ξέρω, για πολύ μικρό διάστημα, δυο - τρεις μέρες. Ένα πολύ 
μικρό διάστημα, και δεν ξέρω καν, όπως άλλωστε και εσείς δεν είστε σίγουρη, εάν αυτή η 
λείανση οφείλεται στο λέιζερ ή σε ο,τιδήποτε άλλο. Αλλά ήταν διαφορετικό σύστημα, όπως 
είπε και ο κ. Ζαφειρόπουλος, από αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη ζωφόρο.

Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Γία το ίδιο θέμα ήθελα να πω. Να μην επαναλάβω 
αυτό που είπε ο κ.Φωτάκης, ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, κάθε πέτρα είναι δια
φορετική, δεν ξέρω τι λέει ή τι εννοεί η κυρία συνάδελφος σε σχέση με τον πωρόλιθο. 
Και αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, τι πωρόλιθος είναι, ο όρος είναι αόριστος και γενικός. 
Πάντως, μελετώντας και εμείς τη διεθνή βιβλιογραφία, είναι γνωστό, ότι υπάρχουν πολ
λές επιφυλάξεις για τον καθαρισμό, μεγάλος προβληματισμός. Υπάρχει μια γενική συζή
τηση, ότι με τους ψαμμίτες πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός. Αν έχετε ψαμμιτική 
πέτρα, αυτό θέλω να πω, με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πυρίτιο. Δεν ξέρω για τι πέτρα 
μιλάει η κυρία, αλλά στη διεθνή βιβλιογραφία, όσον αφορά στους ψαμμίτες, υπάρχει 
μάλλον μια αρνητικότητα, καλύτερα να είναι κανείς προσεκτικός στον καθαρισμό. Για 
τους ασβεστόλιθους, μάρμαρο κλπ, γενικά υπάρχει μια πιο θετική άποψη: ναι, μπορούμε 
να τους καθαρίσουμε. Ευχαριστώ.

Γ. ΜΑΡΑΚΗΣ: Θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα απ’ όλα σε τρεις παρατηρήσεις. Η 
πρώτη είναι η παρατήρηση του κ. Lazzarini στην αρχή, ο οποίος αναφέρθηκε στις θερμι
κές επιδράσεις στο Πεντελικό μάρμαρο. Από τη μακροσκοπική παρατήρηση των κιόνων 
και των επιστυλίων του οπισθονάου, που έχουμε κάνει, συνάγεται ότι η ανάπτυξη δια
δοχικών, παράλληλων, αποφλοιώσεων γινόταν προς την κατεύθυνση της φωτιάς, όπως 
αυτή ερχόταν από το κέντρο του ναού προς τα δυτικά. Και αυτές οι αποφλοιώσεις εξελί- 
χθησαν, σε κάποιες περιπτώσεις, σε ρήγματα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με ενεμάτωση 
από την ομάδα συντήρησης του Παρθενώνα.

Σχετικά τώρα με τους καθαρισμούς, θα ήθελα να παρατηρήσω, ότι ίσως καλό θα 
ήταν, να έχουμε ταυτόχρονα με τον καθαρισμό και την εφαρμογή κάποιων μεθόδων 
ανάλυσης, οι οποίες βοηθούν τον συντηρητή, έτσι ώστε να επιτελεί καλύτερα το έργο 
του. Να μη βασίζεται δηλαδή μόνο στα οπτικά αποτελέσματα, τα οποία είναι δεδομένο 
ότι είναι ασφαλή, αφού έχουμε βρει τις κατάλληλες συνθήκες. Με την ευκαιρία αυτή θα 
ήθελα να συγχαρώ την κα Παπακωνσταντίνου και την υπόλοιπη ομάδα για την εκπό
νηση της μελέτης.

Τώρα, όσον αφορά στην Καπνικαρέα, στην οποία αναφέρθηκε η κυρία πριν, είχε 
τύχει να κάνω εγώ τις δοκιμές καθαρισμού. Δεν κατάλαβα, σε ποιο ακριβώς τμήμα ανα- 
φέρεται. Δεν θυμάμαι, αν υπήρχε κάποιος πωρόλιθος

Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ: Έφερα το παράδειγμα αυτό, για να εκφράσω την επιφύλαξή μου 
για τον τρόπο καθαρισμού των μη μαρμάρων, των λίθων που παρουσιάζουν άλλα προ
βλήματα, όπου δεν υπάρχουν λείες επιφάνειες.
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Γ. ΜΑΡΑΚΗΣ: Έχουν γίνει πειράματα και σε πωρόλιθους, παλιότερα στο Ίδρυμα 
Τεχνολογίας και Έρευνας σε συνεργασία με τον S. Klein, ο οποίος στη Γερμανία είχε 
κάνει κάποιες δοκιμές πάνω σε πωρόλιθους, σε καθαρισμούς κυρίως ψαμμιτών, κυρίως 
αμμόλιθων, και είχε αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί 
σε προηγούμενα συνέδρια. Οπότε, ίσως θα έπρεπε να δούμε το τι έχει γίνει. Βέβαια, είναι 
φυσικό να υπάρχει κάποια ανησυχία, γιατί όλοι έχουμε μια κοινή αγωνία για τα μνημεία 
και τα έργα που είναι πάνω σ’ αυτά. Ευχαριστώ πολύ.

Μ. ΜΑΡΚΟΥ: Τον κ. Ζαφειρόπουλο ήθελα να ρωτήσω για μία διευκρίνιση. Κατά 
τον καθαρισμό με υπέρυθρο αναφέρατε, ότι το κιτρίνισμα οφείλεται σε κάποιο οπτικό 
φατνόμενο. Το υπολειπόμενο στρώμα, που προκαλεί αυτό το οπτικό φαινόμενο, είναι 
επιθυμητό να αφαιρεθεί; Μήπως πρέπει να διασωθεί τελικά; Γιατί τι στρώμα είναι, 
κάποιο στρώμα γυψοποίησης ή κάποιο στρώμα του αυθεντικού μαρμάρου;

Β. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η ομάδα του κ. Σκουλικίδη και συγκεκριμένα, αν θυμά
μαι καλά, η κα Παπακωνσταντίνου είχε στείλει δείγματα, που είχαν καθαριστεί με διαφο
ρετικές συνθήκες (συνδυασμός των δύο μηκών κύματος) στο ΙΓΜΕ συγκεκριμένα, και 
τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είχαν βρει κάτω από ποιες συνθήκες 
παραμένει η γύψος, που είναι και κάτι που εξαρχής ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. 
Δηλαδή βρέθηκαν οι συνθήκες, όπου παραμένει ένα ποσοστό γύψου, ικανό ώστε να 
πούμε, ότι ναι αυτός είναι ένας καθαρισμός σωστός και δεν έχουμε προχωρήσει πολύ 
περισσότερο. Τώρα, επειδή η ερώτηση δεν μου είναι πλήρως κατανοητή, δεν ξέρω αν 
εννοείτε, ότι το αποτέλεσμα είναι κίτρινο ή αν θα πρέπει να αφαιρέσουμε και το υπό
λοιπο μέρος της πάτινας, ας το πούμε έτσι.

Μ. ΜΑΡΚΟΥ: Το υλικό που προκαλεί το οπτικό φαινόμενο, δεν είναι μέρος της 
πάτινας; ή της γυψοποίησης, δεν είναι θειούχο ασβέστιο ή ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο 
θα έπρεπε να διασωθεί;

Β. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό που κάνει το κιτρίνισμα είναι ο όγκος της επικάθι- 
σης, στον οποίο έχουν αναπτυχθεί αυτά τα κενά που περιέγραψα στην ομιλία μου. 
Τώρα, εάν μακροπρόθεσμα ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι καλό για την επιφάνεια, αυτό 
είναι ένα άλλο θέμα. Στη δική μας περίπτωση τώρα δεν θα υπάρχουν αυτά τα κενά, οπότε 
δεν έχει νόημα. Αλλά γΓ αυτούς που χρησιμοποιούν το υπέρυθρο λέιζερ κατά κόρον, 
καλό θα ήταν να κάνουν τέτοιες μελέτες, όπου επιταχύνεται η γήρανση. Να δουν, αν τα 
κενά αυτά, κάτω από κάποιες συνθήκες υγρασίας ή δεν ξέρω τι, οδηγούν στην αποσά
θρωση του εναπομείναντος γύψου και τελικά στη διάβρωση της επιφάνειας. Είναι πολύ 
πιθανό.

Μ. ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ. Θα μπορούσα επίσης να ρωτήσω, εάν έχουν γίνει έρευ
νες σε ορατά μήκη κύματος εκτός από το υπεριώδες και το υπέρυθρο;
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Β. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, έχουν γίνει έρευνες στη δεύτερη αρμονική του Nd: 
YAG λέιζερ, που είναι στα 532 νανόμετρα, που είναι πράσινο, και τα αποτελέσματα είναι 
πάρα πολύ κοντά στο υπέρυθρο. Και αυτό, διότι οι ιδιότητες απορρόφησης των υλικών 
είναι παραπλήσιες. Πηγαίνοντας δηλαδή από το πράσινο στο εγγύς υπέρυθρο.

M.LAURENZI-TABASSO: Well, the discussion obviously reflects the concern of 
conservators on the long-term result of cleaning. I will, if I may, add some words on this. 
It is, perhaps, the laser cleaning the method that had been more studied, especially in com
parison to other methodologies, like chemicals or the use of chemicals or sand plaster or 
simply water mist. Each of these methods have their advantages and their disadvantages. In 
the case of laser, the studies had been much more intensive than in all other type of clean
ing methods. This is due to the high level of technology. Nevertheless, at the same time, 
some concern rises among some conservators. However, I am very confident, because I 
have seen that the studies are going on and the experts in this field are doing a lot of effort 
to improve the results of this methodology. That does not mean, in my view, that laser will 
solve or can solve all the problems of cleaning. There are situations, where laser is not nec
essary at all, because laser is an expensive methodology, while there are other situations, 
where laser is, perhaps, the unique way to solve a cleaning problem.

So, my personal view is, that laser has to be accepted carefully, but in a confident way, 
because it has been tested, it has been since thirty years, more or less, that people are stud
ying the application of this method. But this is, of course, my personal opinion. I think 
that now, perhaps, we can pass to other aspects of conservation, because cleaning is just 
one of the problems. There are many others, such as the removal of old cement, the con
solidation, the surface protection and so on. I do not know, if anyone of you wants to dis
cuss one of these points.

Θ. ΣΚΟΥΑΙΚΙΑΗΣ: θα ήθελα να διευκρινίσω αυτό που λέμε, ότι διατηρούμε τα 
στρώματα γύψου για τις λεπτομέρειες. Καλώς, αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Εχουμε πει ότι 
τα περατωτικά άκρα των κόκκων είναι πιο ευαίσθητα. Επομένως, όταν γίνει η γυψοποί
ηση, έχουμε έντονη γυψοποίηση των περατωτικών ορίων των κόκκων. Με την προσπά
θεια αυτή της στερέωσης, με την αναστροφή, γίνεται στερέωση και αυτών των κόκκων. 
Ένα είναι αυτό.

Το δεύτερο: εάν φύγουν μερικά μικρά (δεκάδες μικρά) από την επιφάνεια δεν κατα- 
στρέφονται οι λεπτομέρειες, διότι, όπως είπα την Παρασκευή και όπως ίσως τώρα κατα
λαβαίνετε, με το γαλβανικό στοιχείο εκεί που είναι εξώγλυφο υπάρχει συγκέντρωση 
δυναμικών γραμμών του ηλεκτροστατικού πεδίου. Άρα, η ταχύτητα διαχύσεως εκεί είναι 
μεγαλύτερη.

Επομένως, τελικά στον γύψο, όπως εμφανίζεται στο εξώγλυφο, πάει πιο πάνω από 
το κανονικό. Και επομένως, εάν φαγωθούν μερικά εξώγλυφα, επανέρχεται στη θέση 
του. Αυτόν τώρα τον γύψο, τον καθαρισμένο από τα λέιζερ, αυτόν πρέπει να προστατέ
ψουμε και σ’ αυτόν πρέπει να κάνουμε την αναστροφή. Ευχαριστώ.
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B. BOURJOIS: My name is Brigitte Bourjois from Paris. I have two questions: one is 
still about laser cleaning. What would be the impact of the laser cleaning on the mono
chrome layers, especially on the orange layer with the calcium silicate (it is something, that 
1 did not understand very clearly). Had also been studied the impact of the laser cleaning 
on the remains of polychrome decoration, that may be still preserved on the frieze and oth
er parts of the monuments? The second question is about grouts, their use for consolida
tion, filling of the cracks etc. If I remember well, in the past, I mean as had been discussed 
in the previous conference, only Portland cement was been using and now other kinds of 
cement have been tested, particularly a Danish one mixed with pozzolana. So, what do 
people here feel about the advantages of this new Danish cement, whose I do not know ex
actly the composition. Thank you.

B. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Απαντώντας την πρώτη ερώτηση, θα ήθελα να πω ότι 
τώρα και περίπου οκτώ χρόνια γίνονται έρευνες πάνω erta αποτελέσματα, που μπορεί να 
έχει το λέιζερ στις διάφορες χρωστικές και ειδικά στις πολυχρωμίες. Τα αποτελέσματα 
έχουν παρουσιαστεί στα τελευταία συνέδρια LACONA και συγκεκριμένα πέρυσι στο 
Παρίσι, στο LACONA IV. Είχαν γίνει πάνω από δέκα ανακοινώσεις για το θέμα αυτό. 
Γενικά το λέιζερ μπορεί να επηρεάσει τις χρωστικές, εάν η ενέργεια είναι κάπως υψηλή. 
Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση εδώ της ζωφόρου έχει βρεθεί, ότι κάτω από ορισμέ
νες συνθήκες χαμηλής έντασης τα στρώματα αυτά δεν επηρεάζονται. Γενικά όμως το λέι
ζερ μπορεί να είναι καταστροφικό για τις χρωστικές. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες, να γίνει μελέτη σε κάθε περίπτωση συγκεκριμένα, για το πως θα 
μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα.

Β. BOURJOIS: Thank you very much, I knew that there had been researches and 
publications on the topic. I just wanted to say, that so far in this conference I had not heard 
anybody to mention this point of the impact of laser cleaning on polychrome traces.

M. LAURENZI-TABASSO: If I may intervene on this point, just to answer, in a 
way, to the concern expressed by the lady. I do not know, if it is already done, butas there 
is the possibility that some polychrome traces still remain under the black layers (this is not 
proven for the moment, I think) I think that we could carry out some non-destructive 
analysis, by X-rays for instance, just to see if besides the normal, let’s say, elements, which 
are present in black crust or in an oxidant layers, we will be able to detect other elements, 
which could be indicative for the presence of pigment. In that case of course, without de
stroying, without taking any sample, we will have the proof that there are some remains of 
polychromy and then we will have to be more careful in the use of laser. So, I think it is not 
a very difficult type of study, portable equipment is available, so this could answer to the 
concern “are we going to destroy the only one square centimeter of original polychromy?”

^ E. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ετσι πρέπει να είναι, πρέπει δηλαδή να ακολουθεί-



ται αυτή η μεθοδολογία που προτείνετε, αλλά στην περίπτωσή μας οι πιο παλιοί από μας 
έχουμε δει, ότι η ζωφόρος, πριν στεγαστεί και ήταν επάνω στο μνημείο, δεν είχε επικαθί- 
σεις και υφίστατο μόνον την όξινη διάβρωση και ήταν λευκή. Αυτό θέλω να πω. Και δεν 
υπήρχαν ίχνη πολυχρωμίας.

Όσον αφορά το τσιμέντο, εφαρμόζουμε το ένεμα αυτό τσιμέντου-ποζολάνης για την 
πλήρωση ρωγμών, και μάλιστα όταν έχουμε πλέγμα πολύ μικρών ρωγμών. Αυτό το 
μείγμα, του τσιμέντου δηλαδή και της ποζολάνης/ θηραϊκής γης, το εφαρμόζουμε σαν 
ένεμα για την πλήρωση ρωγμών. Άλλως χρησιμοποιούμε το τσιμέντο, δηλ. για συγκολ
λήσεις τμημάτων ή αποφλοιώσεων. Και τώρα χρησιμοποιούμε λευκό, βελτιωμένο τσιμέ

ντο.

Θ. ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ: Κοιτάξτε, φοβάμαι πάρα πολύ ότι επαναλαμβάνουμε τα ίδια 
πράγματα. Ξαναερχόμαστε στα ίδια και απαντούμε τα ίδια κ.λπ. Λοιπόν, αν υπάρχει κάτι 
ακόμα να το πούμε, αλλά μην πούμε πάλι τα ίδια.

Από την άλλη μεριά, αν πράγματι έχετε όρεξη για παραπάνω συζήτηση, εμένα θα μου 
επιτρέψετε να αποχωρήσω, η κα Laurenzi-Tabasso μπορεί να συνεχίσει, αν θέλει. Μην 
ξεχνάτε όμως ότι υπάρχει και ένα γεύμα στην Εθνική Τράπεζα, στο οποίο πρέπει κάποια 
στιγμή να πάμε.

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
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Απόψεις συνέδρων για τα ανασιηλωτικά έργα Ακροπόλεως

Appendix

Views of the Participants in the Meeting on the Acropolis Restoration



Athens, 23 January 2003

Dear Colleague,

Thank you for participating in the “5th International Meeting for the Restoration of 
the Acropolis Monuments”, which took place last month.

The preparation of the publication of the Proceedings has already began, through pho
netic transcription of the lectures, comments and conversation that followed.

Since this year we haven’t asked for your written comments on the various subjects cov
ered during the Meeting, and since there may have not been enough time for discussion at 
the end of each session, the Committee has decided to ask you to submit your opinion on 
any subject, if you wish so. Your comments, as part of a general critique, will be included in 
the volume that is currently being prepared.

It would be most convenient if you could submit your comments before the 10th of 
March 2003.

Thank you in advance.

Yours faithfully 
The President of the Committee

Charalambos Bourns
Professor Emeritus NTUA
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Αθήνα, 23 Ιανουάριου 2003

Αγαπητέ κύριε συνάδελφε,

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην «3η Διεθνή Συνάντηση για την 
Συντήρηση των Μνημείων της Ακροπόλεως», που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο 
μήνα.

Ήδη γίνεται προετοιμασία της δημοσιεύσεως των Πρακτικών της Συναντήσεως, με 
την απομαγνητοφώνηση των ανακοινώσεων, των σχολίων και των τελικών συζητή

σεων.
Επειδή εφέτος δεν ζητήθηκε γραπτώς η γνώμη σας για τα διάφορα θέματα της Συνα

ντήσεως, και επειδή ίσως δεν υπήρξε αρκετός χρόνος για συζητήσεις, η Επιτροπή απο
φάσισε να σας ζητήσει, αν θέλετε, να διατυπώσετε τις απόψεις σας, σε οποιοδήποτε 
ζήτημα της Συναντήσεως, έστω και εκ των υστέρων, και με τον σκοπό να τις συμπεριλά- 
βει στα Πρακτικά.

Θα ήταν ευπρόσδεκτη η απάντησή σας έως την 10η Μαρτίου 2003.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της ΕΣΜΑ
Χαράλαμπος Μπούρας
Ομότ. Καθηγητής ΕΜΠ
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Maria Letizia Conforto 
Maria Grazia Filetici

Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

A warm, luminous evening; the kind invitation of Fani Mallouchou; the marvellous 
hospitality of our Greek friends. We are all gathered at the foot of the Acropolis in the 
Deutsche Archäologische Institut; the laughter and small talk of the arrivals give way the 
next morning to the proceedings of the congress. Over the next few days highly competent 
and obliging speakers give us a comprehensive overview of the interventions, projects, 
studies and methodology involved in the current restoration and conservation ot the mar
ble monuments on the Acropolis. Their words are echoed by the rhythmic chipping of the 
masons as they work away at the marble and cement from past restoration work, disclosing 
to us the wonderland of restoration in progress.

There is no doubt that the Acropolis today is a living organism, animated by an ongo
ing, state-of-the-art restoration project, with young people inserted in the various work 
teams to ensure that the experience of their teachers will be passed on. There is a valuable 
lesson in this for us Italians, for such generosity and vitality comes as a breath of fresh air at 
a time when in Italy any such initiative tends to stagnate.

The whole complex organization works well because the teams are all employed by the 
Superintendence (YSMA): work progresses once the grants have arrived, but there is no 
question of appointing new teams with each new funding, as is the case, alas, in our archae
ological sites.

This is a fundamental guarantee of efficiency and quality! What could be more logical 
than to train operators and then exploit their knowledge to improve the quality of the end 
product? In Athens there can be a “transfer of experience”, and this was in fact the cardinal 
virtue of this Meeting. It was a unique opportunity for discussion and scientific verifica
tion, at a time when all too often restoration has become a bone of contention, serving not 
to increase knowledge but to further the interests of the acolytes of a theoretical dogma!

The International Meeting of Athens had much in common with a symposium of med
ics. For once, the subject of restoration was approached rather as doctors and surgeons 
meet to discuss the cases they have encountered and the protocols they have applied, eval
uating both positive and negative consequences and elaborating guidelines for the most 
fruitful pursuit of research and the best exercise of their discipline.

Perhaps it will now prove possible to renew the verification and debate concerning our 
discipline, in order to foster theoretical advances and above all to exploit to the full the 
knowledge we can derive from experiences of restoration.

The integration of a lacuna, the replacement of a block which had been wrongly 
mounted in a previous intervention, the repositioning of erratic fragments in an operation
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of “anastylosis”: such decisions required of the restorer raise a series of issues which should 
be widely discussed. The Acropolis is the common denominator of this project, but it actu
ally involves several different architects and operators; each monument has its own charac
ter, its own language even, although of course it comes under the general scheme.

The Acropolis: a unique heritage
The Acropolis of Athens represents a unique cultural heritage for the quality of the ar

chitectonic inventiveness, the precious materials used, the exquisite workmanship of the 
sculpture, the technical accomplishment, and the complexity of the historical stratification. 
Even if we can find comparable monuments to the skill and expertise of the ancient master 
builders in other sites and cities, there can be no doubt that the Athenian monuments 
stand, symbolically and not only for the experts, as a universal collective experience unique 
of its kind.

Thus, whoever sets to work on such an ensemble of monuments faces enormous re
sponsibilities. The acquisition and elaboration of a large quantity of historical, archaeologi
cal and technical data, the careful evaluation of the possible alterations which interventions 
of anastylosis may produce on images which over the years have become familiar, the con
servation of the surfaces and marks left by the passage of history on the materials and on the 
ruins still in situ: these are all topics which have been considered by the Scientific Commis
sion in charge of the conservation of the Acropolis, and which should be intelligible to the 
international community once the final decisions are taken and the choices made.

The overall orientations were followed by operative decisions, which are now also well 
advanced. In fact, the aims and general criteria for the interventions were discussed and con
fronted with analogous experiences in Italy, with the dual purpose of correcting errors made 
in the past and avoiding any repetition in the future. Our considerations here concern the 
remarkable work carried out up until now and the results obtained. The latter include a 
greater scientific knowledge of the individual monuments by means of cataloguing and rec
ognition of fragments, studies and experiments designed to reproduce the forms and tech
niques of working the stone, experience now going back over decades of organizing a resto
ration on site, and the virtual restitution of the image of the whole archaeological site.

The blueprint for visitor access to the Acropolis provides new viewing points and space 
for displaying the sculptures and safeguarding materials, while they are being studied with
out impinging on the profile of the hill. The decision to continue updating the catalogue 
without necessarily reinstating all the pieces to have been identified is a good way of ex
ploiting the acquired scientific know-how without prejudicing the philosophy of minimal 
intervention. In fact, it is not always appropriate to reinstate a fragment in its original spa
tial collocation, if in order to do so it is necessary to add a large quantity of new material, 
even if the precise form and the weight of this material would contribute to the overall safe
ty and stability.

However accurately the pieces are drawn and described, this can never take the place of 
direct observation of their context and historical stratification. Once each fragment has
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been identified it has to be properly conserved, whether or not it is reinstated. Reinstate
ment should not become an end in itself: it must be evaluated, case by case, in the context 
of the overall image of the monument and the site.

The use of pins of the highest quality and the latest adhesives to fix fragments of mar
ble, whether ancient or newly manufactured, does not of course tend to make the compo
sition reversible, while the placing of blocks which adhere thanks to the friction of the sur
faces left rough hewn deliberately favours the permanence of the re-composition. All these 
operations, carried out with great skill and dedication, make the work in progress on a res
toration site a fascinating experience. They cannot be evaluated merely on the basis of theo
retical considerations, for they have to measure up to the gravity and majesty of the monu
ments themselves.

This is what makes it necessary to complete all the finishing of the surfaces and give 
them an adequate presentation, which may well be nondescript and understated, so as not 
to make the project of anastylosis become more important than the original construction. 
In this respect the presentation and conservation of the surfaces becomes of prime impor
tance, not only because the reconstructions reintegrate the overall image of the individual 
monuments, but because the surface of the stone preserves traces of its working, finishing 
and even colouring at the hands of the ancients.

The school of stonemasons and cutters which has developed to service the Acropolis 
has acquired a wealth of experience in the various operations involved in the definition and 
fashioning of a new piece and its collocation. Skilled workmen able to reproduce the price
less building know-how possessed by their ancient counterparts, making use of the most 
up-to-date technology, are indeed a capital new resource in the context of the restoration 
of ancient monuments. All too often this is subject to the inverse process, in which modern 
techniques and materials are used, without any understanding or respect for the specificity 
of the ancient structures.

Thus, we are pleased to learn that only those blocks which are to be repositioned are 
being dismantled, while the walls that are going to be left where they are will not be 
touched, even if their stability is in some cases compromised. We have always believed this 
to be a fundamental principle, on account of the damage which is inevitably done to joints 
during removal and also the instability which can derive from the imperfect re-adhesion of 
the contact surfaces once blocks are no longer subject to the load exerted by superstruc

tures.
We do however have some reservations concerning the fervent dismantling of previous 

restorations, which were not always at risk and may with appropriate maintenance have gone 
on in their present state for years, avoiding the current situation in which all the monuments 
are subject to overhaul at the same time. The decision to remove the structures and in-filling 
in cement, wherever they occur and whatever their state, is undoubtedly a comprehensive 
and radical operation of decontamination, involving the complete freeing of an archaeolog
ical site of incongruous and incompatible material. The risk is that the site becomes an enor
mous Meccano set, with buildings going up and coming down like a stage set.
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Often carrying out repairs, even on the restorations which are going to be removed, 
can make it possible to space out the interventions in the interests of the philosophy of min
imal intervention mentioned above. In spite of the quality of the material, the advanced 
technology used and the accuracy of the grafting, a definitive solution to the problem of 
conservation is out of the question for most of these structures. True reversibility in a res
toration means enabling further interventions in the future. Progress in studies, the verifi
cation of hypotheses and the observation of any advance in states of strain and degradation 
all need time and continuous updates which are not compatible with the single-mindedness 
required by a definitive restoration scheme. In the face of a rapidly deteriorating situation, 
the enormous organizational effort which has gone into the conservation of the Acropolis 
would not lead very far.

Perspectives for the future
The exciting methodological perspectives opened up by this operation concern the new 

projects, the radical but well pondered decisions taken in the day-to-day fieldwork and, 
above all, the exemplary experience being gained in stonemasonry. The activity of observ
ing, studying and measuring the ancient monuments gives restoration a new archeometric 
iunction; designing and fashioning even the smallest fragments to be reinstated, either in 
surrogate material or in the precious Pentelic marble itself, and thereby contributing to the 
definitive appearance of an important monument, enables both those in charge of the res
toration and the craftsmen to rediscover the ancient pride of the master builders.

Each individual project invites our consensus to a greater or lesser degree. The disman
tling of the Temple of Athena Nike is perhaps the most controversial, in terms of both the 
total dismantling and the subsequent restoration. The reprisdnation of the base in rein
forced concrete slabs does seem to go against not only the ancient building techniques but 
also the guidelines of the conservation project as a whole; at the same time, however, it is 
clear that this option facilitates the solution of the outstanding problem.

The Parthenon site offers much food for thought and an abundance of new stimuli: 
from the treatment of the integrations of the drums to the studies conducted by the archi
tect Korres on the sculpting of the marble by programmed machinery, with a specimen dis
played on the site. There can be no doubt about the validity of the technical premises and 
the truly professional rigour with which the identified methodology is being adopted.

The columns, repositioned according to their static conformation, are still awaiting a 
solution as regards the surface finishing. At this point the original intentions are irrelevant: 
these volumes interact with the light and the monument; it is this dynamic which must 
guide the decision of the architect, archaeologist and sculptor. The decision whether or not 
to reproduce the fluting cannot be taken a priori: the solution lies in the relationship 
between the integration and the monument.

To cite an important assertion by Prof. Paolo Mora: “integration is legible on the vari
ous surfaces of a restoration because it is mechanical and repetitive”. This goes for both 
Greek and Roman monuments. It ensures the legibility of the integration, and that the fin
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ishing and integrations are treated in the most appropriate manner so as not to create dis
sonances with the “touchstone” — the monument as a whole. At the end of the day this must 
retain its formal equilibrium intact, whatever interventions may be deemed necessary.

October 2002



Prof. Salvatore D’Agostino
Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali, Napoli

The 5th International Meeting on the restoration of the monuments of the Acropolis of 
Athens proved a most interesting experience. The considerations it provoked and the pos
sibility of exchanging ideas with the international archaeological community in an atmos
phere of great intellectual vivacity are clear indicators of the prime importance of this out
standing restoration project.

The unique character of the Acropolis of Athens, its cultural message and the fascina
tion it exerts throughout the world make it truly an unicum in art history and as a case study 
in restoration and conservation. The fact that Greece, with the support of Europe, has 
been able to conceive and carry out such a grandiose restoration project represents an out
standing event for Western culture.

It is clear that the fundamental premises for such a mammoth task lasting over twenty 
years were the extension of our historical knowledge and attention to the scientific aspects 
of the conservation of the monument-document. These lines of enquiry have been pursued 
with great intellectual generosity, involving the international community and producing a 
comprehensive documentation. We are lull of admiration for the way in which a vast ar
chive of material history has been made available through the data base that has been built 
up as the project advanced.

With respect to the monumental complex we can note the singular role of marble: 
whereas this material is usually encountered as an embellishment of ancient structures, here 
it constitutes the substance of the complex. In no other context are construction and struc
ture so completely identified; each monument of the Acropolis of Athens is in fact a com
plex sculpture elevated to the role of architecture. This aspect has been faithfully safeguard
ed in the scrupulous attention with which the traditional techniques of sculpture have been 
employed, thereby recuperating a fundamental tradition of craftsmanship.

Naturally an intervention of such scope and complexity, which we are convinced will 
remain a unique case study to be re-examined and exploited, although not of course cop
ied, is bound to raise some doubts.

We have already expressed reservations about the extensive operations of dismantling 
and reassembling, now taken to extremes in the total de-construction of the Nike. This op
eration certainly represents an exemplary removal of the accrued cement; for it to earn our 
unqualified approval, the reconstruction of the monument should rely exclusively on mar
ble, and avoid making any use of cement or so-called innovative materials. We can only 
hope that the extensive use of adhesives in fixing integrations elsewhere does not in time 
prove to be a cause of deterioration: given the extraordinary perfection of the surfaces of
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the marble elements to be integrated, it might perhaps have been enough to resort to pin
ning and skilful plasterwork. We are also perplexed as to some of the more extensive inte
grations which leave significant problems of surface finish unresolved. It must however be 
recognised that the “invention” of integrations has made it possible to put a large number 
of ancient elements back into their rightful place.

In terms of projects, while we have grave misgivings concerning the plan to cover over 
the ancient paving of the area of the Acropolis, we eagerly wait the inauguration of the new 
museum and its solutions to complex problems of layout and conservation. Finally, during 
the recent meeting we were very pleased to note that structural issues have been re
dimensioned, for in past years we were convinced that they aroused excessive preoccupa
tions, particularly in relation to seismic hazards.

There can be no doubt that this is one of the most important and complex projects to 
have been undertaken in recent decades, in terms of both the scientific issues at stake and 
cultural management. It will continue to be a unique fulcrum for considerations and re
search on the restoration and conservation of the documents of our common heritage of 
material history.
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Amerimni Galanos
M.Sc. Historic Preservation

Ioanna Doganis
Archaeological Conservator

Prof. Ch. Bouras, President and the Members of 
The Committee for the Conservation 
of the Acropolis Monuments
The Organizing Committee for the 5th International Meeting for 
the Restoration of the Acropolis Monuments 
10 Polygnotou street, Athens 10555

January 10, 2003

Dear Sirs,

Thank you for your invitation to attend the 5th International Meeting Restoration of 
the Acropolis Monuments. It became clear during the course of the Meeting that the qual
ity of the project has remained untarnished and work continues by the new generation of 
experts with devotion to the established principles and guidelines.

This is to voice some concerns with regard to conservation issues, based on our profes
sional affiliation with the project in the past, as there was not enough time for discussion at 
the special session on conservation issues.

1. The proposed consolidant for marble (Paraloid resin with n-semiconductors)
We believe that the time is not ripe for an extended in situ application of the consoli

dant on the Acropolis monuments as it seems that the complete round of analyses have not 
yet been completed. As was stated at the conservation session by various scholars, the effects 
of consolidants on any given substrate should be exhaustively investigated and numerous 
factors must be considered such as material characteristics, environmental data and ageing 
characteristics of the newly introduced material. The project’s chemical engineers have al
ready investigated the effects of sulphation, biological decay and UV radiation. Although 
we do not presume to be specialists in polymer science, we feel further tests should be 
undertaken such as:

• Porosity testing for both sound and deteriorated white Pentelic marble. Such meas
urements should be correlated to the viscosity of the polymer in question.
• Comparison of the thermal coefficient for both the consolidant and the marble. The
thermal coefficient for marble which is 11 x 1 O'6 [ 1 ] varies significantly from that of the
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polymer which is 70*80 x 10"6 [2], As a result, long term behavior to temperature vari
ations of the two materials in question will significantly differ, and there is a possibility 
that the polymer would produce a film which may become eventually detached. Does 
the thermal coefficient of the polymer change by the inclusion on n-semiconductors 
and, if so, by how much?
• The coefficients of water absorption by capillarity and water vapor transmission 
should be identified both for treated and untreated marble; artificial weathering testing 
should also be undertaken as the presence of soluble salts [3] cannot be ignored, as they 
could produce damage at the interface of treated and untreated marble.
• Artificial ageing and thermal deterioration testing for treated and untreated marble, 
in order to assess long term efficacy of the intervention. Seeing that the Tg of Paraloid 
resin is 40°C, on days where surface temperature of the Acropolis architectural ele
ments rises above this point, the stability of the resin/polymer may be compromised, 
and attract airborne particles which will eventually render the surface darker. The treat
ed surface may also suffer alterations (oxidation [4] or hydrolysis). The life expectancy 
of a polymer in stable indoor environment (i.e. museum) is -100 yrs although exposure 
to environmental factors can dramatically reduce it to 30-40 years. Does the inclusion 
of n-semiconductors alter these properties and in what way?
• At the time of the first in situ application of the material (c. 1996-7) we had observed 
that the inclusion of n-semiconductors in the resin did not render a homogeneous solu
tion/we had noted whitish stains on the Propylaea column. How has this problem been 
addressed?
• The assesssment of the Propylaea trial should include an untreated sample for com
parison reasons.
2. The west frieze - cleaning
The comparative assessment of various cleaning methods and materials has been 

systematically addressed and the results of laser cleaning seem very promising. Issues such 
as color alterations in some areas (yellowing or greying) need to be further examined as well 
as issues relating to cleaning of areas which are eroded or blistering (i.e. block W.F. VII) 
as consolidation is in order It also seems that the problem of soluble salts (i.e. W.F. XIII), 
in this case the byproducts of Meyer cement adhesive, has not been addressed.

3. Biodeterioration
The research project on problems of biodeterioration and prevention which was present

ed at the Conference did not seem to build upon an extensive research project undertaken in 
collaboration with Prof. Krumbein and his team at the University of Oldenburg in 1992- 
1995. During that time microorganisms were identified and a biocide prescribed for use on 
marble and in conservation mortars/grouts. This biocide had been tested for efficacy by the 
biologists and cleared by the chemical engineers in terms of toxicity for users, applicability for 
the stone and effects on the environment; it was consequently applied as a pilot program at the 
Erechtheion in 1996. It seems redundant to start anew the research on biodeterioration see
ing that commercially available biocides have not changed significantly in the past decade.
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Lastly we would like to touch on sensitive issues concerning professional ethics. Some 
of our colleagues’ papers did not present original or site-specific information on the 
progress of conservation on the select monuments but reiterated [5-20] previous presenta
tions on the established methodology and materials applied for over 15 years on the mon
uments. Although this is a touchy subject we would like to defend both our work and the 
work of unidentified personnel which contributed to the progress we are witnessing in the 
field of conservation on the Acropolis today. It was painstakingly developed according to 
the established guidelines set by the Committee and has been presented in the 1989 and 
1994 International Meetings on the Restoration of the Acropolis monuments and other 
international meetings.

The exponential development of applied conservation on the Acropolis Monuments 
seems however inversely proportional to the scientific documentation pertaining to new 
materials. Taking into account the valuable and appropriate principles/guidelines set out by 
the Committee and all others involved regarding the long term preservation of our interna
tional heritage (i.e. the exclusion of polymers, the prescription of compatible stable materi
als, the use of titanium for reinforcement etc.) we take the opportunity to state our views. 
In this way, we hope to contribute to the Acropolis project, which constitutes an example 
for all other similar projects both in Greece and abroad.

Sincerely
Amerimni Galanos 

Ioanna Doganis
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Evi Papakonstantinou
Chemical Engineer

Head of the Department of Surface Conservation of Monuments ofYSMA

REPLY TO THE GALANOU-DOGANIS LETTER

1. On the proposed protective coating (Paraloid with n-semiconductors)
The two conservators have confused the proposed protective material with a consoli

dant and suggest various tests concerning the consolidants. More specifically:
• The proposed material is a protective coating and is applied on a surface that has al
ready been consolidated and therefore has no pores and gaps.
• As for the thermal expansion coefficient which they mention, they are not aware per
haps that a composite material has not the properties of the components but new ones. 
This has already been published, and it was also mentioned at the conference that with 
the addition of the n-semiconductors the thermal expansion coefficient of the polymer 
is reduced and the thermal expansion coefficient of the material becomes -14.1 O'6 
which is very close to -11. 1 Cf6 of the marble. Moreover, if this was not the case, then 
the “detachment” of the protective coating would have been observed during the seven 
years on those surfaces that had been coated (a column of Propylaea and an inscrip
tion).
• The same holds for their comments on water absorption and water vapour transmis
sion. We would like to recall once more that protection takes place after consolidation. 
As for the “liquidification” of the polymer it was also not noticed. As they very well 
know, the Meyer cement is removed during the conservation interventions.
• Furthermore, the n- semiconductor protects the polymer, as it acts as a Sensibilisator 
and transforms the UV light, which damages the polymer, in visible light. As such, the 
protective coating has a far greater life span than the pure polymer. The ageing tests 
that they propose are not suitable for Pentelic marble. The protective coating was test
ed with saltspray and sulphation tests at high temperatures.
An understanding of these issues presupposes knowledge of the meaning and the prop
erties of the composite material, which takes on properties different from those of its 
constituents. Knowledge of the properties of the semiconductor and the n-type semi
conductor is even more critical.
• The distribution of the solid semiconductor in the liquid could be achieved by its fur
ther grinding through mechanical agitating with a magnetic agitator, as used on the 
Acropolis. During the pilot application in 1996 agitating was carried out mechanically
• Finally, their notice to leave a part of the surface without treatment with the protec
tive material is completely inaccurate, because the untreated surface will be sulphated
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and the gypsum will penetrate between the marble and the coating resulting the detach
ment of the latter.
2. On the cleaning of the west frieze
Much information on the issue of the cleaning is included in the volume containing the 

study that was distributed to the conference participants. In brief, we repeat that the pur
pose of all these many years of research and the development of a new system was to resolve 
the problems presented by commercial laser systems (e.g. discoloration) and to confront the 
special conditions of the surface of the west frieze. As for the areas with problems like blis
tering, erosion etc., the two conservators should be aware that conservation and consolida
tion work was carried out before cleaning. There is, therefore, no cause for concern over 
the most sensitive areas. As for the soluble salts from the Meyer cement, conductivity meas
urements and desalination tests have already been done on the surface. New conductivity 
measurements will also be taken after cleaning.

3. Biodeterioration
In brief, we note that Professor Krumbein has not completed his study, that the chem

ists had some misgivings about the proposed biocides and that these can give rise to toxic
ity problems, especially with their extensive application on the monuments. For these rea
sons we plan to re-examine the matter in collaboration with the Department of Molecular 
Biology at the University of Athens. There has been very important progress, in the field of 
diagnosis as well as in the development of less toxic biocides.

4. On the conservators’ presentations at the special session
As can be seen in the Proceedings, eminent scientists spoke very highly at the confer

ence on the quality of the conservation interventions and the analytical task of the docu
mentation. Indicatively, we note Professor Lazzarini, Professor Zezza and Professor Ta- 
basso, who also presented the summation of the work at the final session. It is recognised 
that distinguished chemists, laser specialists and conservators from leading research centres 
and museums took part in the conference.

Contrary to the eminent conference participants, the two conservators are concerned 
about the “exponential development of applied conservation on the monuments, ...inverse
ly proportional to the scientific documentation pertaining to new materials”. Of course, 
the basic methods and materials that are being applied have remained the same since the 
start of the conservation work. There is, however, a concerted effort for their continuous 
improvement. This has resulted in the use of a better quality cement, improvement of the 
lime water and mortars, the design of fine-grain hydraulic grouts to fill cracks, the design 
of a safe system by which to remove old pins (καροταρίες), the development of cleaning 
methods, etc. As for the scientific documentation, this is done in collaboration with the 
most specialised scientists and research institutes, such as the National Technical Univer
sity, the “Democritus” National Research Centre for the Natural Sciences, the Institute of 
Geology and Mineral Exploration, the Hellenic Cement Research Centre, the Institute of 
Electronic Structure and Laser, the Forest Research Institute, etc.

The conservation work on the Acropolis monuments is today being conducted by
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nineteen conservators, all with exceptional qualifications and experience. All the conserva
tors contributed on the papers that were presented at the symposium. There are also seven 
conservation technicians and ten marble technicians, all dedicated to their work and pro
viding services of exceptionally high standards.

With their general references to “some conservators” and “did not present original or 
site-specific information”, the two conservators create a bad impression of the work being 
done and the papers presented by the Acropolis conservators. By avoiding specific refer
ences, these generalisations are an affront to all the colleagues, whilst they do not provide 
those who may feel slighted the opportunity to respond.
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Stefano Gizzi
Soprintendente ai Beni Architettonici e del Paesaggio e per il Patrimonio Storico 

Artistico e Demoetnoantropologico delle Provincie di Sassari e Nuoro

RIFLESSIONE SUI LAVORI DELL ACROPOLI

L’opinione personale che emerge dai lavori che si stanno svolgendo all'Acropoli è 
senz'altro positiva.

A prescindere dal fatto di condividere o meno le scelte progettuali e, soprattutto, gli 
esiti delle anastilosi in corso, ciò che sorprende favorevolmente sono la serietà e la metico
losità con cui viene effettuato il lavoro preparatorio di analisi e di identificazione dei pezzi: 
una investigazione ed uno studio che sono durati lunghi anni, che si sono avvalsi delle mol
teplici componenti scientifiche, disciplinari ed interdisciplinari, adottandone i procedi
menti.

Ciò dovrebbe far riflettere in generale che, prima di operare critiche aprioristiche, oc
corre una comprensione preventiva del maggior numero di dati e di elementi conoscitivi a 
disposizione.

Pertanto, a proposito di operazioni come quelle in corso, non si può esprimere un giu
dizio se non dopo una conoscenza quotidiana di ciò che è stato studiato con passione da 
decenni, da quando, cioè, venne istituito il Comitato per la Preservazione ed il Restauro 
dell'Acropoli.

Certo, la acquisizione di dati non potrà mai essere esaustiva al 100%, ma potrà, tenden
zialmente, far sì che ci si avvicini a cogliere il più da vicino possibile i problemi.

Da quando è stato costituito, per ciascun monumento, un gruppo di studiosi e di pro
fessionisti in grado di classificare e di identificare i “pezzi sparsi” sull'Acropoli, riunendoli 
per classi omogenee (mi sembra opportuno ricordare, in questo senso, il grande sforzo 
compiuto da Manolis Korres, da Maria Ioannidou e da Kostantine Kissas), da quando è 
stata messa a punto anche una grafia, che deriva peraltro da una concezione molto chiara e 
coerente del rapporto tra analisi preventiva e fasi operative, con cui vengono sobriamente 
evidenziate, nei progetti di anastilosi, le parti autentiche, le patologie del degrado, le parti 
interpolate, il segno delle venature del marmo, per i principali monumenti è stata seguita 
una metodologia comune, sia nella fase di approccio preventivo, sia per ciò che concerne i 
criteri generali di restauro.

Certamente, il passaggio dall’identificazione e dalla classificazione sicura dei pezzi al 
loro successivo ricollocamento per anastilosi non è un dato di per sé lineare o scontato, 
presupponendo la risoluzione di interrogativi che da sempre si pongono nelle questioni del 

restauro.
Il quesito relativo alle varie opzioni che si prospettano a partire dall’identificazione del
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“materiale sparso”, peraltro, non è nuovo e, in area ellenica, è sempre stato presente sin dai 
primi restauri storici: si pensi alle notevoli affinità che si rinvengono con i problemi, legati 
appunto al ricollocamento in opera o meno degli elementi dispersi nel sito, che si erano ma
nifestati anche alla Missione Italiana attiva a Rodi alla fine degli anni ‘Trenta, e che furono 
risolti in maniera contraddittoria.

Alcune delle critiche che sono state sollevate dagli specialisti italiani sono concentrate sul 
fatto che l'intera operazione in atto sia assimilabile a una “vivisezione” di monumenti che 
non verrebbero più considerati nel loro insieme, così come sono giunti fino a noi, ma visti 
“chirurgicamente”, in maniera asettica, come in un laboratorio, in cui l'importanza delle va
rie parti, sino all'esattezza del minimo particolare, prevarrebbe sulla questione generale 
deU'insieme, di “insiemi” cioè giunti a noi in una certa già considerevole compiutezza for
male e materiale.

Si è molto discusso sulla possibilità di smontaggi e rimontaggi, del rimetter mano, ogni 
volta e ad ogni generazione, su quanto operato nel passato, sul fatto che le strutture litiche, 
a secco, non sono, per una serie di ragioni, organismi che possano essere smembrati e poi 
ricomposti a piacimento, ad libitum. Occorre considerare quegli impercettibili particolari, 
quelle lievi deformazioni ormai storicizzate, che a volte assumono maggior significato ris
petto ad elementi più palesemente visibili, e che potrebbero essere sconvolti da uno smon
taggio e da un rimontaggio meccanico, con i loro significati.

Ciò, effettivamente, può valere, in particolare, per uno dei templi dell'Acropoli, ossia 
per il caso del tempio di Athena Nike, ora al suo terzo smontaggio e rimontaggio; e potreb
be indubbiamente risultare eccessivo, come un “accanimento terapeutico” su un individuo 
su cui le cure protrattesi negli anni avevano comunque esercitato il loro effetto.

La mia opinione è che uno smontaggio possa essere dettato da danni evidenti causati 
alla struttura, ma non dalla volontà di effettuare lievi correzioni di centimetri.

Questo dovrebbe valere anche per la proposta attuale di rismontaggio e di successivo ri
montaggio delle otto colonne del lato nord del Partenone, per correggere le imperfezioni 
del restauro degli anni Trenta. Anche in questo caso, il grande lavoro preparatorio, dap
prima di Manolis Korres, ed ora di Kostas Zambas, relativo anche alle correzioni ottiche, 
all’entasi e al raffinamento delle colonne, reclamerebbe, tuttavia, un esito positivo, visto che 
gli errori non riguarderebbero solamente dati metrici ma soprattutto questioni strutturali a 
causa delle fratture prodottesi per i sistemi di consolidamento eccessivamente pesanti.

Trattandosi, peraltro, di rovine già artificiali, quasi “costruite” nel corso dei vari restau
ri, potrebbero giustificarsi a pieno titolo anche eventuali operazioni di smontaggio.

Diverso è il caso di monumenti mai smontati, come la Pinacoteca dei Propilei.
La configurazione attuale dell'Acropoli, come è noto, è frutto di una serie di restauri 

lunghi e complessi succedutisi nel tempo, e non rappresenta solo fimmagine attuale, ma “il 
disegno della sua storia” (Proust). Il materiale originale è stato via via in sempre maggiore 
percentuale rialzato e reinserito al suo posto, anche per ragioni di miglior conservazione e di 
minor pericolo di dispersione. In tal senso, ulteriori aggiunte e nuove anastilosi appaiono in 
linea con questo tipo di comportamenti.
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Un altro tema che si potrebbe evidenziare è quello dell’accentuazione di una sorta di 
“classicità”, mai esistita interamente, di alcuni monumenti dell’Acropoli: un ritorno a una 
presunta classicità del V secolo a.C., non solo perseguita in tutti i restauri precedenti attra
verso l’eliminazione della quasi totalità delle stratificazioni successive, ma anche con il suc
cessivo ulteriore processo integrativo oggi in atto.

E ancora, sulla questione del “ritorno alla classicità”, sembra rilevante la constatazione 
che il desiderio di pervenire ad uno stato classico sia perseguito anche attraverso restauri 
susseguitisi in fasi largamente successive, ove, però, l’obbiettivo purista non è mai cambiato. 
(Si pensi, anche, che nel precedente Convegno del 1994 si è addirittura prospettata la pos
sibilità di annullare completamente la fase Franca della Pinacoteca dei Propilei).

Avvicinandoci ad un altro tema fondamentale del restauro, quello dell’autenticità, oc
corre soffermarsi anche sulla problematica della percentuale “materiale” di pezzi o di brani 
nuovi che possono essere inseriti nell’architettura storica. I nuovi elementi non dovrebbero, 
in linea di massima, superare una quota del 20% o del 30%, ad evitare ricostruzioni trop
po massive. E questa percentuale sembra garantita dalle operazioni in corso o progettate.

Appare errato, tuttavia, riportare un argomento così complesso ad un mero rapporto 
quantitativo tra parti originarie e parti d’integrazione, ridurlo ad una semplice percentuale 
(alta e meno alta), intesa in termini numerici, tra pezzi antichi e inserti aggiunti.

Nel caso specifico di quanto si propone oggi, e cioè dell’assemblaggio dei frammenti 
del soffitto marmoreo cassettonato dei Propilei e del conseguente risollevamento, entrambi 
i problemi prima emersi sono presenti e contrastanti tra loro: da una parte, grazie al rico
noscimento dei singoli residui, la necessità di ricollocarli ad evitarne l’ulteriore dispersione, 
anche per una sorta di soddisfazione scientifica di veder proseguire e concludersi una fase 
significativa del lavoro, dall’altra l’eccesso delle porzioni nuove che sarebbe necessario ap
prontare per i reinserimenti dei lacerti del cassettonato.

Guardando alcune delle immagini contenute nell’ultimo volume curato da Tasos Ta- 
noulas e da Maria Ioannidou (Meleti apokacascaseos con Propilaion, Atene 2002) si resta 
impressionati di fronte alla visione della quantità di materiale sparso relativo al soffitto recu
perato, disposto a terra e poi “presentato” in posizione atta al ricollocamento, diviso per 
stringhe orizzontali, e viene spontanea la domanda se non sia delittuoso lasciare incompiuta 
un’attività di raccolta e di catalogazione così imponente senza una ricomposizione effettiva, 
materiale, ed anche formale.

Certo, uno dei quesiti che restano irrisolti, quando si tratta il delicato tema dell'anasti- 
losi, riguarda lo scontro tra le posizioni concettuali di chi è favorevole a lasciare lo stato di 
crollo come tale e chi ritiene, invece, legittimi e necessari rialzamenti dettati da motivi di 
migliore continuità statica tra le parti, specialmente angolari (come operato, ad esempio, 
all'Eretteo), sostenendo altresì che, da un punto di vista meramente conservativo, il rialza
re frammenti dispersi, o rocchi di colonne, è più opportuno che non il lasciarne, nello sta
to di crollo, una faccia perennemente contro terra e l'altra perennemente esposta al sole e 
alle intemperie, con meccanismi di deterioramento assai differenti. Soprattutto Klaus Noh- 
len, a livello generale, ha sostenuto in vari scritti questo concetto.
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È anche vero, peraltro, che a volte solo durante il rimontaggio si possono chiarire alcu
ne dimensioni o peculiarità dei pezzi, visti nel giusto reciproco rapporto con l’insieme. Ol
tre a ciò, ulteriori giustificazioni per tali anastilosi riguardano il fatto che molti pezzi, ricol
locati nella loro giusta posizione, vengono anche sottratti, a quell’altezza, al pericolo del 
vandalismo.

Inoltre, il ritorno, negli ultimi anni, ad una posizione che si registrava all'inizio dell'Ot
tocento (Porta di Adriano all'Agorà romana, alcune delle colonne dellOlympieion), ossia 
all'impiego di materiali simili o identici agli originari per la reintegrazione delle lacune, dopo 
l'intermezzo, alla metà del XX secolo, di materiali di interpolazione dissonanti, come il ce
mento o i laterizi, appare un fattore positivo, per motivi di migliore compatibilità chimico
fisica e di accordo cromatico. Anche in questo caso si è verificata, nel tempo, una sorta di 
parabola, essendosi passati dal concetto della minima diversificazione, alla fine del Settecen
to, ad una differenziazione massima delle parti di interpolazione, alla metà del Novecento, 
sino a tornare, ora, ad una riproposizione poco differenziata ma comunque riconoscibile.

Anche l'idea di scanalare le porzioni di fusto interpolate nel medesimo marmo penteli- 
co (come al pronao orientale del Partenone, per le tre colonne ora riproposte) sembra una 
soluzione adeguata, peraltro usuale in molti casi simili, dato che la distinguibilità potrà sem
pre essere assicurata con minimi espedienti.

Ciò, d’altra parte, è una prassi piuttosto frequente in area mediterranea, ed è già stata 
sperimentata in rialzamenti di fusti di colonne marmoree sia in Spagna che in Italia.

L'identificazione di pezzi inseriti erroneamente in rimontaggi di altri monumenti (so
prattutto all'epoca di Balanos, ma anche precedentemente) si è rivelata senz'altro come una 
delle acquisizioni più significative delle fasi conoscitive.

A questo proposito, una proposta attuale riguarda l’opportunità di revisione e di nuovo 
montaggio del muro meridionale della cella del Partenone. La commissione ha accertato 
che durante i precedenti restauri, a partire da quelli ottocenteschi sino a quelli degli anni 
‘Sessanta del ‘Novecento, erano stati riposizionati erroneamente alfinterno delle murature 
nord e sud della cella circa trecento blocchi. Ora si prospetta la possibilità di un riposizio
namento più corretto, con l’aggiunta di circa altri cento blocchi identificati.

La risposta in questo caso può essere positiva, anche tenendo conto della quantità mini
ma di blocchi interamente nuovi necessari per realizzare il completamento delle assise su cui 
far riposare quelli sicuramente identificati, che potrebbero essere lasciati senza eccessive ri
finiture superficiali.

In questo senso, indicativo appare anche il cambiamento “concettuale” delle fogge e 
dello sky-line delle reintegrazioni; a differenza dell'epoca di Balanos, quando le parti anti
che venivano regolarizzate per poterle agganciare alle nuove con tagli netti, ora, ad iniziare 
dalle risarciture effettuate alla muratura in opera quadrata dell'Eretteo alla metà degli anni 
Ottanta, è il taglio della materia nuova che viene adattato all'antico, e non viceversa, secon
do un criterio che pone, appunto, l'antico a dettare ed a guidare le operazioni: con i nuovi 
inserti si seguono esattamente, grazie ai sofisticati pantografi, le linee e le fratture del vec
chio, senza “violenze”. Tale metodo, in realtà, era già iniziato, in parte, con Orlandos, ad

597



esempio ai Propilei, nelle riprese, con pietra blu di Eieusi, che accompagnavano le linee di 
frattura della cornice originaria.

Questa è una “filosofia” di restauro che sembrerebbe assente in Italia e nel resto del Me
diterraneo, dove uno dei problemi maggiori è dato proprio dalle risecazioni eccessive delle 
parti originarie per inserirvi o allocarvi brani di reintegrazione.

Qualche perplessità, al contrario, può destare, in alcuni casi, la “durezza” di alcune 
reintegrazioni o completamenti in corso, ad esempio nell’Eretteo, sia nelle riprese degli 
anni Ottanta degli ovuli e delle lancette del portico della loggetta delle Cariatidi, sia attual
mente nella parte interna della parete, dove l’idea di seguire i tagli e le linee di frattura dei 
blocchi in pentelico non viene più seguita (come, del resto, già avvenuto in altre aree della 
Grecia, come, ad esempio, a Olimpia per il tesoro di Sicione).

È stato notato, da parte dei singoli progettisti, che molti degli smontaggi (compreso 
l'ultimo relativo al tempio di Athena Nike) sarebbero giustificati dai danni prodotti 
dall'ossidazione delle armature ferrose di restauro.

Effettivamente, in quest'ultimo caso, il solaio per sorreggere la platea artificiale, creato 
da Balanos come base del tempio, si trovava in condizioni di estremo degrado.

Inoltre, Balanos, durante l’anastilosi degli anni Trenta, non aveva smontato l’intero cre- 
pidoma, ma aveva lasciato in situ l’angolo nord-occidentale dello strato di livellamento so
pra le fondamenta (euthynteria), così come proveniente dalla precedente anastilosi. L’ero
sione progressiva di varie parti dell’euthynteria aveva reso impossibile stabilire con esattez
za la sua altezza precisa, considerando anche la leggera curvatura. Tutto ciò, come la scelta 
di alcuni punti di riferimento che Balanos e poi Orlandos avevano ritenuto sicuri, ha 
condotto a imprecisioni riscontrabili nelle quote dei livelli delle varie parti del tempio, an
che se contenute nell’ordine di alcuni centimetri.

Ciò che forse si nota è proprio una ricerca di una irrealizzabile perfezione e, in qualche 
modo, di una asettica compiutezza o conclusione degli aspetti formali del rudere.

È noto ora l'impiego del titanio, e la sua “importazione” in Italia per la risoluzione di 
problemi analoghi, specialmente in area “romana”, ove se ne è fatto largo uso nei consolida- 
menti progettati dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, quali quelli della Domus Ti- 
beriana al Palatino e delle colonne coclidi ed onorarie, nonché ad Anzio (Villa di Nerone).

E pertanto significativo che, oltre che in Grecia, anche in Italia, nella querelle esistente 
tra i fautori di materiali e tecniche tradizionali e i sostenitori di materiali moderni nel restau
ro dei monumenti, l’impiego di un metallo “nobile” come il titanio abbia, ultimamente, 
trovato larghe convergenze.

Ciò per una serie di vantaggi rispetto al comportamento non sempre felice verificatosi 
per altri metalli (ferro, acciaio) nell’interazione con antiche murature, con materiali lapidei 
o con il marmo, ed in particolare 1 ) la leggerezza; 2) l’espansione e la dilatazione termica si
mile a quella del marmo; 3) la duplice resistenza rispetto all’acciaio, pur avendo un modu
lo di Young pari alla metà.

Appare, peraltro, interessante la discussione che si sta attualmente sviluppando su un 
“ripensamento” di un certo interesse, quale quello esternato recentemente dal progettista e



direttore dei lavori di restauro del tempio di Athena Nike ad Atene, Demostenes Giraud, 
il quale sostiene che l’impiego del titanio è stato forzatamente imposto dai chimici, ma sen
za garanzie per il futuro.

Giraud critica la traslazione del titanio dall’ambito dell’ingegneria aerospaziale, aero
nautica, all’ambito del restauro architettonico e archeologico, e sostiene che un acciaio dal
le ottime qualità sia senz’altro più appropriato del titanio. Secondo l’architetto greco, infat
ti, non è dimostrabile che il titanio, il cui impiego è stato caldeggiato soprattutto dai “chi
mici” per le presunte più affini caratteristiche di dilatazione rispetto agli elementi litoidi, sia 
migliore del miglior acciaio inossidabile.

Questa posizione si scontra con quella della maggior parte degli esperti, in primo luogo 
di Manolis Korres, ma anche di Tasos Tanoulas e di altri, i quali ritengono peraltro che le 
caratteristiche del titanio si appalesano senz’altro migliori rispetto a quelle di altri metalli.

Contemporaneamente, perciò, proseguono all’Acropoli di Atene inserimenti di barre 
di titanio nelle parti nuove di capitelli in pentelico, o delle parti dei cassettonati dei Propi
lei, da unire alle porzioni antiche per una migliore continuità statica dei sistemi trilitici.

Per ciò che concerne, poi, la possibilità di operare de-restauri di anastilosi, ciò, in sen
so generale, non è escluso nemmeno in area italiana, tanto meno in quella romana e laziale, 
sia su monumenti in marmo, sia su monumenti in peperino. Basti pensare al de-restauro 
dell'anastilosi effettuata nell'Ottocento da Luigi Canina per il teatro romano del Tuscolo, 
o alle discussioni in atto per la possibilità del rismontaggio di un anastilosi errata come quel
la di un monumento in marmo greco pentelico, quale la cosiddetta “Sala dei Pilastri Dori
ci” a Villa Adriana, per le quale esistono i medesimi problemi dati dall'usura delle armature 
poste nelle risarciture cementizie, ed è errata la riproposizione dell'altezza totale.

Se tali discussioni, pur con ripensamenti continui, sono presenti anche in Italia, in Gre
cia e ad Atene si è stati sicuramente più coraggiosi.

Un minor coraggio si può rinvenire, invece, nel voler quasi costantemente giustificare 
gli aspetti relativi alla prassi operativa del restauro attraverso un riferimento a volte troppo 
pedissequo alle Carte Internazionali del Restauro, in particolare a quella di Venezia del 
1964, e alla “teoria” di Cesare Brandi, quasi come se in Grecia non esistessero personalità 
in grado di seguire un proprio autonomo iter logico (Bouras, Dimacopoulos).

Se, inoltre, dobbiamo riconsiderare sotto nuova luce quanto espresso da Cesare Bran
di sotto la doppia polarità di forma e materia, e ridare paritetica importanza ai due aspetti 
(formale e materiale), non possiamo non riflettere su quanto aveva affermato Luigi Beschi 
già dieci anni fa (nel terzo Meeting Internazionale sui restauri dell’Acropoli) a proposito del 
progetto per il Partenone, ossia che “i disiecta membra, riconosciuti nella loro collocazione 
originaria, tornano ad essere forma oltre che materia del monumento”.

E se concludiamo citando John Dewey (Art as Experience, New York 1934), che no
tava, con grande acutezza e sensibilità, che il Partenone “ha una sua consistenza estetica sol
tanto in quanto diviene esperienza di un essere umano”, a quale Partenone dobbiamo rife
rirci, a quello vissuto ed esperimentato dalle generazioni a noi precedenti, che aveva già una 
sua compiuta configurazione materica e formale, o a quello attuale, in via di reintegrazione?
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Prof. Dr. Wolfram Hoepfner
Freie Universitär Berlin, Fachbereich Geschiehts und Kulturwissenschaften,

Institut für Klassische Archäologie

Prof. Dr. Ch.Bouras
President of the Committee
10, Polygnotou Str., GR-10555 Athens

Berlin, 19.3.03

Comment concerning the “5th International Meeting for the Restoration of the 
Acropolis Monuments”

I suppose that everybody is surprised about the progress and the high quality of the res
toration. The only objection is that the new columns in the second row on the eastside of 
the Parthenon should be finished as quick as possible.

I support the proposal of Manolis Korres, that earth should return to the Acropolis to 
cover the naked rock.

Prof. Wolfram Hoepfner



Δρ. Παναγιώτης Θεουλάκης
KB' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Ρόδος

Προς την
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως

Ρόδος, 8 Μαρτίου 2003

Θέμα: 5η Διεθνής Συνάντηση για την Συντήρηση των Μνημείων της Ακροπόλεως

Θα ήθελα, ως απάντηση στην από 23.01.03 επιστολή σας, να εκφράσω τις ακόλου
θες απόψεις, στα θέματα που αφορούν τη συντήρηση των λίθων και εμπίπτουν στο 
πεδίο των ενδιαφερόντων μου:

Η προηγηθείσα ερευνητική εργασία αλλά και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων για 
τον καθαρισμό των γλυπτών της δυτικής ζωφόρου υπήρξε άρτια και υψηλού επιστημο
νικού επιπέδου.

Για τους ίδιους λόγους πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να συνεχισθεί η προσπάθεια, 
ώστε να διερευνηθούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις από τον καθαρισμό με Laser. Είναι 
χρήσιμο να μελετηθεί, με την ίδια σοβαρότητα, η συμπεριφορά της επιφάνειας του μαρ
μάρου, μετά τον καθαρισμό, τόσο εν σχέσει προς τις διάφορες διεργασίες επικάθισης 
σωματιδιακών και αέριων ρύπων, όσο και ως προς τους μηχανισμούς προσβολής από 
αυτούς.

Με ιδιαίτερη τιμή
Παναγιώτης Θεουλάκης
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Dr. Rowland Mainstone
D.Eng., C.Eng., MICE, FIStructE, FRSA, FSA, HonFRIBA

COMMENTS ON PRESENTATIONS AT THE 5TH INTERNATIONAL 
MEETING FOR THE RESTORATION OF THE ACROPOLIS MONUMENTS

I was most encouraged to see work fully under way again with such enthusiastic new as
sistants and should like to make the following comments:

In relation to work on both Parthenon and Propylaia:

In so far as I was able to understand it from the oral translations of the presentations, I 
support and welcome the new approach proposed for the restoration of fractured archi
traves, column drums, and ceiling beams where a large amount of cutting would be called 
to accommodate sufficient reinforcement to restore the whole original strengths of the 
members. These original strengths must have been adequate. But they could not have been 
precisely matched to need in the completed structures and the choice of cross sections 
probably stemmed more from considerations of overall economy and proven ability to 
withstand all the stresses of transport and erection. Thus, it may be expected that they 
would often have been more than adequate once the members were set in their final posi
tions. I

I have only three reservations. One is that estimating the requisite strengths may be 
more difficult than estimating the original strengths of the unfractured blocks, and I am 
not entirely clear about how it is intended that this should be done. A second is that, where 
prestressing is called for, I am also not entirely clear about how it is to be ensured that the 
prestressing forces will be adequately distributed over the cross sections. The third is that, 
where a block is so badly cracked that extensive reinforcement with or without prestressing 
would be necessary, I might favour a replacement block cut to reproduce faithfully the 
original one.

In relation to the Parthenon only:

I wholly support the approach taken to the restoration of the fire-damaged columns of 
the opisthodomos. Having inspected the completed work and discussed it in detail with 
Dr. Miltiadou, I congratulate all those involved on an excellent response to a difficult 
task.
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Turning to the partly re-erected columns on the north side of the pronaos, I see it as 
highly desirable to maintain, as far as possible, continuity of line of surface in the restored 
structure except where this would entail simulating major spalling by fire — more desirable 
indeed than achieving early continuity of colour, since this will be brought about later by 
natural weathering. Although in favour of the partial reconstruction of these columns, I 
therefore found the failure, at the time of inspection, to continue the fluting around the 
whole circumference of some drum completions in new marble very discordant. I hope that 
it will be completed before it becomes too late.

27 February 2003
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Καθ. Γεώργιος X. Μόνος
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δρ. Μίλτων Δημοσθένους
Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο σεισμός είναι ένα από τα σημαντικότερα φυσικά αίτια καταστροφής μνημειακών 
κατασκευών της κλασσικής περιόδου, όπως αυτά της Ακρόπολης των Αθηνών. Η 
συμπεριφορά τέτοιων μνημειακών κατασκευών σε σεισμικές διεγέρσεις χαρακτηρίζεται 
κυρίως από τα φαινόμενα της ολίσθησης και του λικνισμού, που αναπτύσσονται μεταξύ 
των διαφόρων τμημάτων που τα συνθέτουν. Σε περιπτώσεις έντονων σεισμικών διεγέρ
σεων μπορεί να προκληθούν μόνιμες μετακινήσεις μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του 
μνημείου οι οποίες, σε οριακές τιμές, μπορεί να οδηγήσουν και σε ανατροπή τμήματος ή 
ολοκλήρου του μνημείου. Το θέμα αυτό εξετάζεται τα τελευταία χρόνια τόσο μέσα από 
πειραματικές εργασίες σε προσομοιωτήρες σεισμών (σεισμικές τράπεζες), σε κίονες και 
κιονοστοιχίες, όσο και μέσα από υπολογιστικές εργασίες με κατάλληλα αριθμητικά προ- 
σομοιώματα, επίσης για κίονες και κιονοστοιχίες.

Ωστόσο, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επιτόπου μελέτη της συμπεριφοράς τέτοιων 
μνημείων και μάλιστα υπό πραγματικές συνθήκες σεισμικής διέγερσης. Επίσης, δεδομέ
νων των σχετικών αναστηλωτικών προσπαθειών στην Ελλάδα και στον ευρύτερο Μεσο
γειακό χώρο, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η μελέτη - αξιολόγηση διαφόρων μορ
φών επέμβασης με στόχο την επαύξηση της αντισεισμικής φέρουσας ικανότητας τέτοιων 
δομικών συστημάτων.

Στα πλαίσια αυτής της παρέμβασης, επιχειρείται μια πολύ συνοπτική παρουσίαση 
πρόσφατων προσπαθειών της Διάταξης Τεχνητών Σεισμών του Α.Π.Θ., ως συνέχεια 
μιας 15ετούς ερευνητικής δραστηριότητας και με μοναδικό στόχο την ενημέρωση των 
συνέδρων και της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως στα πλαίσια αυτής 
της διεθνούς συνάντησης.

2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΚΑΤΑ 

ΤΗ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999

Μία εβδομάδα μετά το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999, και κατόπιν αιτήματος μας 
προς την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, με καθολική δική μας επιβά
ρυνση προβήκαμε στην προσωρινή εγκατάσταση, σε δύο θέσεις του Παρθενώνα, ενός
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περιορισμένου συστήματος καταγραφής ταχυτήτων και επιταχύνσεων για να καταγράψει 
τυχόν αντίστοιχα μεγέθη κατά τη διάρκεια της μετασεισμικής ακολουθίας του εν λόγω 
σεισμού. Η περιορισμένη αυτή προσπάθεια εντάσσεται στους ευρύτερους στόχους που 
είναι αφενός η μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς του μνημείου και ο συσχετισμός των 
καταγραφών με αποτελέσματα από αντίστοιχες εργαστηριακές ή αριθμητικές διερευνή- 
σεις, αφετέρου η συλλογή έστω και περιορισμένων στοιχείων που η διεπιστημονική 
αξιοποίησή τους θα υποβοηθήσει την ευρύτερη προσπάθεια για τη συσχέτιση της ιστο
ρίας του μνημείου με σεισμούς του παρελθόντος. Από τη μετασεισμική ακολουθία και 
για την περίοδο που το προσωρινό μας σύστημα ήταν εγκατεστημένο (15 Σεπτεμβρίου 
1999 μέχρι 5 Ιουνίου 2000) έχει ληφθεί μικρός αριθμός σεισμικών καταγραφών, λόγω 
σχετικά γρήγορης εξασθένησης της σεισμικής δράσης. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα τόσο 
του μνημείου όσο και των σεισμολογικών και γεωτεχνικών χαρακτηριστικών της ευρύ
τερης περιοχής, δεν μας έχουν επιτρέψει ακόμα να διατυπώσουμε ασφαλή και τεκμηριω
μένα συμπεράσματα από αυτή την προσπάθεια. Ευελπιστούμε κάτι τέτοιο θα μπορεί να 
γίνει κατορθωτό στο μέλλον με την κατάλληλη υποστήριξη της ανάλογης προσπάθειας. 
Παράλληλα με την προσωρινή μετασεισμική εγκατάσταση που προαναφέραμε, θα πρέπει 
να επισημανθεί εδώ η μεγάλη χρησιμότητα ενός μόνιμου δικτύου κατάλληλων αισθητη
ρίων για την τυχόν καταγραφή μελλοντικών σεισμικών αποκρίσεων του μοναδικού 
αυτού μνημείου. Τέτοιου είδους δίκτυα θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένα για την 
απόκτηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.

3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ 

ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος (ISTECH 1996-2000), που χρηματο
δοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε κατορθωτή η βιομηχανική παραγωγή ειδι
κού συστήματος - μηχανισμού απόσβεσης της κίνησης που αναπτύσσεται σε μνημεια
κές κατασκευές λόγω της σεισμικής τους απόκρισης. Τέτοιου είδους μηχανισμοί ανή
κουν στην κατηγορία των «συστημάτων απόσβεσης σεισμικής ενέργειας». Οι συγκεκρι
μένοι μηχανισμοί βασίζονται σε «υλικά με μνήμη του αρχικού σχήματός τους» και 
έχουν δοκιμαστεί τόσο εργαστηριακά στο Joint Research Center στην Ιταλία σε ομοιώ
ματα μνημειακών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία, όσο και στα πλαίσια της βιο
μηχανικής τους παραγωγής από την κατασκευάστρια εταιρεία. Οι μηχανισμοί αυτοί 
επελέγησαν και εγκαταστάθηκαν για τη σεισμική προστασία μνημειακών κατασκευών, 
με σημαντικότερη την περίπτωση των τύμπανων της οροφής της εκκλησίας του Αγίου 
Φραγκίσκου στην Ασίζη της Ιταλίας, κατά τις εργασίες αποκατάστασής της μετά τις 
ζημιές που εμφάνισε τον Σεπτέμβριο του 1997 από το σεισμό της Ούμπρια. Στα πλαί
σια του ίδιου ερευνητικού προγράμματος εξετάσθηκαν αντίστοιχοι μηχανισμοί απόσβε
σης, ενσωματωμένοι σε μαρμάρινα μονολιθικά ομοιώματα κιόνων και κιονοστοιχιών με 
τη βοήθεια της σεισμικής τράπεζας του Α.Π.Θ. Από την πειραματική αυτή διερεύνηση, 
μεταξύ άλλων, καταγράφηκε ο βαθμός συνεισφοράς αυτού του είδους των μηχανι-
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σμών στην αύξηση της ευστάθειας των μαρμάρινων ομοιωμάτων των κιόνων και κιο- 
νοστοιχιών σε δυναμικές και σεισμικές διεγέρσεις. Θα πρέπει εδώ να υπογραμμιστεί η 
δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης και απομάκρυνσης αυτού του είδους των μηχανι
σμών σε οποιοδήποτε μελλοντικό στάδιο (αναστρέψιμος τύπος επέμβασης). Ως εκ τού
του, η χρησιμότητα των μηχανισμών αυτών μπορεί να είναι ιδιαίτερης αξίας σε μακρο
χρόνια ενδιάμεσα στάδια αναστηλωτικών εργασιών, κατά τη διάρκεια των οποίων ο 
φέρων οργανισμός, πριν από το τελικό στάδιο, μπορεί να λάβει ενδιάμεσες εν δυνάμει 
ασταθείς καταστάσεις.

4. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΣΦΟΝΔΥΛΩΝ 

ΚΑΙ ΚΙΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Είναι γνωστό ότι πολλοί από τους συνδέσμους, τους πόλους και τα εμπόλια που 
είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την αρχαιότητα, έχουν σήμερα καταστραφεί ή αντικατασταθεί 
κατά τη διάρκεια αναστηλωτικών προσπαθειών. Παράλληλα, υπάρχει έντονος προβλη
ματισμός σε ποιο βαθμό οι σύνδεσμοι αυτοί επηρεάζουν τη σεισμική απόκριση μνημεια
κών κατασκευών της κλασσικής περιόδου. Σε παλαιότερες ερευνητικές προσπάθειες είχε 
εξεταστεί η μηχανική συμπεριφορά συνδέσμων από τιτάνιο σε μαρμάρινα δοκίμια. Αυτή 
την περίοδο είναι σε εξέλιξη, στη Διάταξη Τεχνητών Σεισμών του Α.Π.Θ., ερευνητικό 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας (ΟΑΣΠ) με στόχο τη μελέτη της επίδρασης ξύλινων πόλων και εμπολίων 
στη σεισμική συμπεριφορά μαρμάρινων δομικών στοιχείων. Γία το σκοπό αυτό γίνεται 
προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν ίδιοι τύποι ξύλων με αυτών της αρχαιότητας, όπως 
αυτοί καταγράφονται στη βιβλιογραφία, καθώς και άλλοι τύποι ξύλου με διαφορετικά 
μηχανικά χαρακτηριστικά (οξιά, κυπαρίσσι, πεύκο, κρανιά, ρόμπολο, ιρόκο). Από πει
ράματα κάμψης, θλίψης και διάτμησης δοκιμίων των πιο πάνω τύπων ξυλείας, προκύ
πτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέγιστων τιμών των αντοχών τους. Στην 
παρούσα φάση εξετάζεται σε μαρμάρινα δοκίμια, τόσο στη σεισμική τράπεζα όσο και στο 
πλαίσιο αντίδρασης του Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών του Α.Π.Θ., σε στατικές και 
δυναμικές φορτίσεις, η επίδραση αυτών των πόλων και εμπολίων στη μηχανική και 
δυναμική συμπεριφορά των μαρμάρινων δοκιμίων. Η ερευνητική αυτή προσπάθεια, 
που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ως στόχο να παράξει νέα δεδομένα και γνώσεις στο θέμα 
αυτό αλλά και ταυτόχρονα να θέσει νέους προβληματισμούς. Είναι προφανές, ότι η 
χρήση ξύλινων πόλων και εμπολίων σε πολλές αναστηλωτικές προσπάθειες συνάδει με 
την πρωτότυπη κατάσταση των μνημείων και υπό αυτή την έννοια μπορεί να θεωρηθεί 
και ως «ήπια» μορφή επέμβασης. Υπό τις όποιες όμως προϋποθέσεις επιβάλλεται η 
χρήση άλλου (νέου) υλικού, αυτή θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μετά από σχετικές 
συγκρίσεις και αξιολογήσεις της εν γένει συμπεριφοράς του νέου υλικού ως προς το 
πρωτότυπο (ξύλο). Εννοείται βεβαίως ότι πέρα από τα μηχανικά χαρακτηριστικά των 
ξύλινων πόλων και εμπολίων ενδιαφέρουν και τα φυσικοχημικά τους χαρακτηριστικά, 
τα οποία όμως δεν εξετάζονται στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής προσπάθειας, κάτι το
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οποίο θα μπορούσε να γίνει μέσα από ένα πιο διευρυμένο ερευνητικό σχήμα με εμπλοκή 
διαφόρων ειδικοτήτων.

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Είναι γεγονός ότι, παράλληλα με τις αναστηλωτικές προσπάθειες αρχαίων μνημείων, 
εκτελούνται διάφορες ερευνητικές προσπάθειες με αντικείμενο συναφές με την αποκατά
σταση αρχαίων μνημείων της κλασσικής περιόδου. Τα αποτελέσματα τέτοιων ερευνών 
θα μπορούσαν να συμβάλουν καθοριστικά στο να εμπλουτίσουν το πεδίο των γνώσεων 
μας γύρω από τα μνημεία, αλλά και στο να τεκμηριώσουν εναλλακτικές αναστηλωτικές 
προτάσεις με συμβολή στη βελτίωση του επιπέδου προστασίας των μνημείων. Η 
παρούσα παρέμβαση, αν και είχε καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, πιστεύουμε ότι σημα
τοδοτεί και δύο άλλα θέματα. Πρώτον, ότι σχετικές ερευνητικές προσπάθειες απαιτούν 
και χρόνο και οικονομική υποστήριξη ώστε να αποδώσουν σε επιθυμητό επίπεδο και 
δεύτερον, ότι καθοδηγητικό ρόλο στην υποστήριξη αυτή θα πρέπει να διαδραματίζουν 
φορείς, στους οποίους έχει θεσμικά ανατεθεί η προστασία αυτών των μνημείων.
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Γεωργιανά Μωραίτου
Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων

Προς την
Επιτροπή Συντηρήσεως 
Μνημείων Ακροπόλεως

Αθήνα, 2 Φεβρουάριου 2003

Θέμα: Απόψεις σχετικά με το έργο Συντήρησης των Μνημείων
της Ακρόπολης με αφορμή την 5η Διεθνή Συνάντηση (4-6.10.02)

Αξιότιμοι Κύριοι,
Ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετέχω στην 5η Διεθνή Συνάντηση για την 

Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως.
Επειδή κατά την ειδική συνεδρίαση για τη «Συντήρηση της Επιφάνειας των Μνη

μείων» στο αμφιθέατρο του ΥΠΠΟ δεν ήταν επαρκής ο χρόνος για συζήτηση, επιθυμώ 
να θέσω γραπτά υπόψη σας τις απόψεις μου σχετικά με τις εργασίες συντήρησης των 
μνημείων.

1. Το Πρόγραμμα Συντήρησης της επιφάνειας, που εφαρμόζεται ατα εργοτάξια 
των μνημείων και περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης και τεκμηρίωσης, αναπτύχθηκε το 
19881, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΣΜΑ° και τυποποιήθηκε με συνεχείς 
βελτιώσεις ώς το 19942,3.

Η διαφορά από την προηγούμενη Διεθνή Συνάντηση του 1994 είναι η βελτίωση των 
ενεμάτων1 2 3 4 5 και η υιοθέτηση της μεθόδου της καροταρίας" για την αφαίρεση των καρφί- 
δων.

Δεδομένης λοιπόν της ήδη γνωστής μεθοδολογίας, θα περίμενα από τη Συνάντηση

1. Δογάνη, Μωραίτου, Επεμβάσεις Συντήρησης Επιφάνειας, Πρόγραμμα Πιλότος 1988.
α. Αποκλεισμός Πολυμερών, σύσταση χρήσης λευκού τσιμέντου Portland, Θ. Σκουλικίδης.
2. Δογάνη, Μωραίτου, Γαλανού, 7th Int. Congress on Deterioration and Conservation, voi 3, Lisboa 1992.
3. Μωραίτου, Παπαδημητρίου Επεμβάσεις Συντήρησης Επιφάνειας στα Προπύλαια της Ακρόπολης, 
Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, Αθήνα 1994.
4. Μιλτιάδου κ.ά.
5. Μέθοδος Μιχαλάκου.
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να ενημερωθώ για ειδικές περιπτώσεις -Case Studies στα μνημεία και την εξέλιξη των 
έργων- πράγμα το οποίο έγινε μόνο έμμεσα από τους συντηρητές των μνημείων.

2. Το πρόγραμμα συντήρησης — αποκατάστασης της Δ. Ζωφόρου, που εφαρ
μόζεται σήμερα στο εργαστήριο του Μουσείου Ακροπόλεως και περιλαμβάνει στερεωτι
κές εργασίες, δεν παρουσιάστηκε στη Συνάντηση. Υπήρξαν μόνο προφορικές αναφορές 
χωρίς δημοσίευση στα πρακτικά.

3. Μελέτη καθαρισμού της Δ. Ζωφόρου
3.1 Μέθοδος Laser συνδυασμού UV/IR
Η μέθοδος Laser Nd-YAG για τον καθαρισμό γλυπτών παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα το 1976e’. Η διερεύνηση για την εφαρμογή του στις γλυπτές επιφά
νειες των μνημείων της Ακρόπολης ενεργοποιήθηκε το 19927 και ύστερα από ανάθεση 
της ΕΣΜΑ αναπτύχθηκε από το ITE8 η συνδυαστική μέθοδος UV/IR.

Η θετική αξιολόγηση της μεθόδου9 αποτελεί την πρωτοτυπία της 5ης Συνάντησης.
Η μέθοδος υπερέχει έναντι των άλλων εγκεκριμένων μεθόδων, γιατί είναι μια ξηρή 

μέθοδος, που δεν εισάγει νέα προϊόντα, δεν δημιουργεί παραπροϊόντα και δεν κινητο
ποιεί προϊόντα που ήδη υπάρχουν μέσα στον ιστό του μαρμάρου. Η επίδρασή του 
περιορίζεται στη διάρκεια της εφαρμογής του και δεν αναμένεται να παρουσιάσει μακρο
πρόθεσμα μη προβλέψιμες μεταβολές στο υπόστρωμα.

Η μόνη προϋπόθεση, που θα έθετα στη χρήση των laser, είναι η εφαρμογή να γίνεται 
από εξειδικευμένους συντηρητές και να υπάρχει μία on-line υποστήριξη από πλευράς ITE.

3.2 Μέθοδος αντιστροφής του γύψου
Η μέθοδος αναπτύχθηκε το 1976'°, βελτιώθηκε μέχρι το 1993", προτείνεται σε όλες 

τις Συναντήσεις της Ακρόπολης, χωρίς όμως να έχει βρει εφαρμογή. Τελευταία διαπι- * 11

6. J.I. Asmus, The development of a Laser Statue Cleaner, 2o Διεθνές Συμπόσιο επί της καταστροφής 
των λίθων εις κατασκευής, Αθήνα 1976.
7. Skoulikides, et al. Some remarks on Nd YAG and Excimer UV Lasers for cleaning Soiled Sulfated 
Monument Surfaces, LACONA, Lasers in the conservation of Art Works, Crete 1995.
8. P.V. Maravelaki, V. Zafiropoulos, V. Kylikoglou, M.P. Kalaitzaki, C. Fotakis 8th Inr. Congress on 
Derezioration and Conservation of stone, Berin 1996.

P.V. Maravelaki, V. Zafiropoulos, V. Kylikoglou, Kalaitzaki, C. Fotakis, Spectrochimica Acta B52,1997. 
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της Δ. Ζωφόρου, Αθήνα 2002.
10. Skoulikidis, Charalambous, Papakonstantinou, 2nd Int. Symp. on the Deterioration of Building 
Stones, Athens 1976, 171.
11. Skoulikidis, Beloyannis 1981, Bologna, 1984, Studies in Conservation (29) 197.
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nate, Proceedings, 3rd In Conf. Εδιμβούργο April, 1992.
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στώθηκε ότι η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον καθαρισμό του μαρμά
ρου12. Στην περίπτωση της Δ. ζωφόρου όμως είτε δεν δοκιμάστηκε σε ορισμένα είδη επι- 
καθήσεων, είτε δεν έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα, ενώ εξήχθη το συμπέρασμα ότι 
«η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπου απαιτείται, πριν τον καθαρισμό, για τη στε
ρέωση του στρώματος του γύψου»13. Δηλαδή υπονοείται ότι ο ανεστραμμένος γύψος 
δεν έχει πρόσφυση στο μάρμαρο, πράγμα αντίθετο με όσα αποτελέσματα έχει δώσει η 
πειραματική έρευνα.

Εν πάση περιπτώσει πιστεύω, ότι η αντιστροφή, είτε προορίζεται για στερέωση(;) είτε για 
καθαρισμό, δεν έχει τύχει επιστημονικά τεκμηριωμένης μελέτης εφαρμογής και αξιολόγησης.

4. Καταπολέμηση βιολογικού παράγοντα
Η εφαρμογή ασβεστόνερου σε αποσαθρωμένο μάρμαρο με έντονη εποίκηση μικρο

οργανισμών δεν επαρκεί για την απάλειψη του βιολογικού παράγοντα φθοράς των μνη
μείων, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται οι μικροοργανισμοί στον ιστό του μαρμάρου 
από την συνακόλουθη στερέωση.

Αναρωτιέται κανείς, πως γίνεται μετά από τόσες συνεργασίες με Πανεπιστήμια της 
Ελλάδας και του εξωτερικού14, με αναθέσεις έργου σε τρίτους, να μην έχει εφαρμοστεί 
δοκιμαστικά σήμερα κανένα βιοκτόνο.

Μάλιστα ανακοινώθηκε15, ότι η καταπολέμηση των ενδολιθικών και χασμολιθικών 
μικροοργανισμών ανατίθεται εκ νέου σε διαφορετικούς επιστήμονες16 17 18.

5. Προστασία
Το υλικό προστασίας (από γυψοποίηση και όξινη προσβολή) Paraloid Β72 (συμπο- 

λυμερές) με την προσθήκη η-ημιαγωγών αναπτύχθηκε από την ομάδα των χημικών17,18 
στο Ε.Μ.Π και βασίζεται στην αποκάλυψη του μηχανισμού της γυψοποίησης του μαρ
μάρου 19'20.

Εφαρμόστηκε δοκιμαστικά σε κίονα των Προπυλαίων το 199621 και σήμερα, έξι χρό
νια μετά την εφαρμογή του, αξιολογείται από τους χημικούς ως μακροσκοπικά αποδε
κτό, ενώ διενεργούνται παρατηρήσεις «ως προς τη μεταβολή του χρώματος και την 
παρουσία γύψου στην επιφάνεια»21.

Σύμφωνα με τον καθ. Σκουλικίδη21, το υλικό έχει μελετηθεί εργαστηριακά ως προς 
επίδραση UV, συντελεστή θερμικής διαστολής, απώθηση μικροοργανισμών και αιωρού- 
μενων σωματιδίων.

14. Curri 1979, Αναγνωστίδης 1983, Krumbem-Urzi-Πανταζίδου 1992.
15. Παπιδά, Προβλήματα βιοδιαβρώσεως, παράλληλη Συνεδρία, 6.10.02.
16. Α. Σαββίδης, Α. Καραγκούνη, Πανεπιστήμιο Αθήνας.
17. Skoulikides, Kritikou, 7th Int. Congress on Det. and Cons, of Stone, Lisbon, 1992.
18. Skoulikides, Charalambous, Papakonstantinou, 1988, Int. Symp. Engeen. Geo., Athens.
19. Skoulikides, Papakonstantinou, 1981, Br. Corrosion J., 16.
20. Skoulikides Charalambous, Papakonstantinou, Br. Corrosion J., 18, 1983.
21. Σκουλικίδης, Μέθοδοι Συντήρησης του Πεντελικού Μαρμάρου, Αθήνα 2002, σ. 49.



Τα αποτελέσματα όμως δεν κοινοποιήθηκαν στο Συνέδριο. Μένω λοιπόν με πολλές 
απορίες, όπως ανάλωση η-ημιαγωγών, επαναληψιμότητα εφαρμογής, αντιστρεψιμότητα 
στη πράξη κ.ά.

Η γνώμη μου, όσον αφορά στην εφαρμογή του συγκεκριμένου προστατευτικού, 
είναι να αναπτυχθεί ένα πρωτόκολλο ελέγχου που θα εφαρμόζεται συστηματικά, ώστε να 
εκτιμηθούν τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Όπως έχει ήδη πει εξάλλου ο καθηγη
τής22 «20 χρόνια είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα για την Ακρόπολη. Δεν γνωρίζουμε 
και δεν μπορούμε να προβλέψουμε... συμπεριφορά... σε 70 χρόνια.»

Συμπεράσματα
Παρά το γεγονός ότι η 5η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνη

μείων της Ακρόπολης ήταν καλά οργανωμένη και είχε θετική απήχηση στο κοινό, ο 
τομέας της Συντήρησης εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμίες. Όλες οι ασάφειες που 
διαπιστώθηκαν στη Συνάντηση αποτελούν, κατά τη γνώμη, μου αντανάκλαση ενός ελλι
πούς οχήματος επιστημονικής υποστήριξης των έργων.

Λόγω της εξοικείωσης μου με το έργο της συντήρησης των Μνημείων της Ακρόπο
λης, ως μέλος της Ομάδας Συντήρησης το καθοριστικό διάστημα 1987-1995, επιτρέψτε 
μου και από αυτή τη θέση23 να διατυπώσω τις απόψεις μου.

Η συντήρηση αποτελεί ένα επιστημονικό πεδίο που εμπεριέχει την έρευνα, τη μελέτη 
εφαρμογής με εργαστηριακή υποστήριξη και την εφαρμογή.

Στην περίπτωση της Ακρόπολης έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην έρευνα και την 
εφαρμογή, ενώ το κρίσιμο πεδίο της εργαστηριακής υποστήριξης των μελετών εφαρμο
γής παραμένει συρρικνωμένο σε στελέχωση, χωρίς εξοπλισμό, ενώ βασίζεται σε εξωτερι
κούς συνεργάτες και εργαστήρια.

22. Σκουλικίδης, Attaque atmosphérique (coujons en acier) et mesures a prendre, Αθήνα, 1976 σ. 349.
23. Τις απόψεις αυτές έχω ξαναδιατυπώσει σε προηγούμενη γραπτή επιστολή προς την ΕΣΜΑ με 
αφορμή το σχέδιο Π.Δ., βλ. επιστολή Μωραΐτου, Δογάνη, Γαλανού για την οργάνωση και λειτουρ
γία της ΥΣΜΑ, αρ. πρωτ. 354/5.6.98.
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Είκοσι επτά χρόνια μετά την έναρξη της έρευνας για τη Συντήρηση των Μνημείων 
της Ακρόπολης και δεκαέξι χρόνια μετά την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος 
συντήρησης, μέθοδοι που αναπτύχθηκαν στα ερευνητικά εργαστήρια του Πολυτεχνείου 
δεν έχουν βρει εφαρμογή, ενώ μέθοδοι που εφαρμόζονται δεν έχουν την απαιτούμενη 
συνεχή εργαστηριακή υποστήριξη.

Με βάση την ακόλουθη σχηματική παράσταση του τρόπου λειτουργίας του τομέα 
Συντήρησης της Επιφάνειας:

Διαπιστώνεται ότι αφενός μεν η ομάδα των χημικών της Ακρόπολης, που θα έπρεπε 
να επωμιστεί το έργο της εργαστηριακής υποστήριξης των μελετών εφαρμογής, έχει όχι 
μόνο συρρικνωθεί αλλά απαλειφθεί θα έλεγα, δεδομένου ότι η μοναδική χημικός της 
Ακρόπολης αναλώνεται σε διοικητικές πράξεις, αφετέρου οι συντηρητές παραμένουν 
μία αδόμητη ομάδα, χωρίς περιγραφή και θέση εργασίας. Επιπλέον, οι τελευταίοι, ενώ 
εκπονούν μελέτες, δεν τους αναγνωρίζεται η επιστημονική τους υπόσταση. Τα παρα
πάνω αποτέλεσαν και την κύρια αιτία για τις αθρόες παραιτήσεις αξιόλογων συντηρητών 
στο παρελθόν (Μωραϊτου 1995, Δογάνη, Γαλανού 1997, Παπαδημητρίου, Παπαστα- 
ματίου 2000).

Το Π.Δ 97 Έργα Συντήρησης και Αναστύλωσης των Μνημείων Ακρόπολης, ΦΕΚ 
104/26.5.99, αντί να βελτιώσει την κατάσταση, απλώς νομιμοποίησε την άτυπη μέχρι 
τότε οργάνωση όπου α) ο συντηρητής ΤΕ δεν συγκαταλέγεται στο Επιστημονικό Προ
σωπικό (άρθρο 7), θεωρείται προσωπικό εφαρμογής και εξομοιώνεται με τους τεχνικούς 
συντήρησης και τους μαρμαροτεχνίτες β) ο συντηρητής ΠΕ, που μπορεί να προϊσταται 
του γραφείου και εργαστηρίου συντήρησης (άρθρο 4), απουσιάζει εντελώς ως ειδικό
τητα, ενώ δεν προβλέπεται οποιαδήποτε πρόσληψή του (άρθρο 7).
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Ύστερα από ία παραπάνω πιστεύω ότι:
1) Η εργαστηριακή υποστήριξη των μελετών εφαρμογής στα έργα της Ακρόπολης 

πρέπει να είναι συνεχής και να στελεχωθεί από «χημικούς» (Conservation Scientists) με 
εξοπλισμένο εργαστήριο, το οποίο θα αποτελέσει και ένα σημαντικό κληροδότημα στο 
ΥΠΠΟ μετά το πέρας του αναστηλωτικού προγράμματος της ΕΣΜΑ.

2) Η ομάδα συντήρησης πρέπει να αυτονομηθεί και να δομηθεί αξιοκρατικά. Επίσης 
να αναγνωριστεί στους συντηρητές η επιστημονική τους υπόσταση.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω αμφιβολία για τον Διεθνή χαρακτήρα της Συνά
ντησης, αφού η παρουσία των ξένων επιστημόνων στον τομέα της Συντήρησης ήταν 
πολύ περιορισμένη. Επιπρόσθετα, δεν υπήρξε χρόνος για παρεμβάσεις, ούτε ερωτημα
τολόγιο, όπως στις προηγούμενες Συναντήσεις. Με το τελευταίο υπόψη και όσο τα έργα 
της Ακρόπολης δεν υιοθετούν ένα σχήμα με ισότιμη συνεργασία χημικών - συντηρη
τών, ο θεσμός των Διεθνών Συναντήσεων κινδυνεύει να χαρακτηριστεί «πλυντήριο 
ευθυνών» αντί για επιστημονικό forum.

Με τιμή
Μωράί'του Γεωργιάνα
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Ομότ. Καθ. Θεόδωρος Σκουλικίδης
Επιτροπή Συντηρήσεων Μνημείων Ακροπόλεως

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Γ. ΜΩΡΑΙΤΟΥ

Ο κ. Σκουλικίδης εκφράζει την έκπληξή του για το γράμμα της κ. Μωράίτου. Λέγει 
ότι η κ. Μωράίτου, που είναι υποψήφια Δρ. στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο έχει ενημερωθεί από 
τον ίδιο για όλα τα θέματα και επομένως θα μπορούσε να καταλάβει ορισμένα πράγματα. 
Η κ. Μωράίτου

1. Αναφέρει ότι «η πρόοδος των έργων παρουσιάστηκε μόνο έμμεσα από τους 
συντηρητές των μνημείων». Είναι φανερό ότι στα 20 ή 30 λεπτά της ανάπτυξης δε θα 
ήταν δυνατόν να περιγράφουν λεπτομερώς, υπάρχουν όμως σε μεγαλύτερη έκταση 
στους τόμους που μοιράστηκαν και στις αναφορές προς την ΕΣΜΑ, που είναι ογκώδεις 
και λεπτομερειακές.

2. Στην ίδια σελίδα γράφει ότι «δεν παρουσιάστηκε στη συνάντηση το πρόγραμμα 
συντήρησης της ζωοφόρου και ότι υπήρξαν μόνο προφορικές αναφορές, χωρίς δημο
σίευση». Υπενθυμίζει ότι στη συνάντηση γίνονται προφορικές ανακοινώσεις μόνο και 
πάντα και τα πρακτικά εκδίδονται μετά.

3. Σχετικά με τη μέθοδο αντιστροφής του γύψου γράφει ότι «η μέθοδος αναπτύ
χθηκε το 1976 και βελτιώθηκε μέχρι το 1993 και ότι τελευταία βρέθηκε ότι η μέθοδος 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον καθαρισμό των μαρμάρων». Αυτό το «τελευταία» 
είναι πριν 10 χρόνια, το 1992, και υπάρχει σχετική δημοσίευση. Η μέθοδος είναι βασικά 
μέθοδος στερέωσης και μπορεί να εφαρμοστεί για προστερέωση πριν και μετά τον καθα
ρισμό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μερικό καθαρισμό. Λέει, επίσης, ότι «υπο
νοείται πως ο ανεστραμμένος γύψος δεν έχει πρόσφυση στο μάρμαρο», πράγμα αυθαί
ρετο ως συμπέρασμα. Δεν έχει διαβάσει τη σχετική ανακοίνωση. Πιστεύει δε ότι «δεν 
έχει τύχει επιστημονικής τεκμηριωμένης μελέτης, εφαρμογής και αξιολόγησης», παρά τα 
17 χρόνια, που, όπως αναφέρει η ίδια, πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο και στην 
πράξη συνεχείς βελτιώσεις της μεθόδου.

4. Σχετικά με την καταπολέμηση της βιοδιάβρωσης έχει υποβληθεί εκτεταμένη 
έκθεση προς την ΥΣΜΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 1775/13.11.2002 και αναφέρθηκε στις 
ανακοινώσεις.

5. Σχετικά με την προστασία λέει, ότι «στο συνέδριο δεν κοινοποιήθηκαν τα αποτελέ
σματα». Δεν παρακολούθησε την ανακοίνωση φαίνεται ούτε ανέτρεξε στη δημοσίευση 
για τη συντήρηση του πεντελικού μαρμάρου, που δόθηκε στους συνέδρους, ούτε στις 
δημοσιεύσεις. Λέει ότι «μένει με απορίες η ανάλωση η-ημιαγωγών». Αυτό δείχνει πλήρη 
άγνοια των ιδιοτήτων των ημιαγωγών, για τις οποίες όμως εκφράζεται με εκπλήσσουσα
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άνεση. Το υλικό (ΑΙ2Ο3) είναι εξαιρετικά δυσδιάλυτο, απαιτείται αυτόκλειστο υπό πίεση 
και υψηλή θερμοκρασία. Σχετικά με την ιδιότητα προσφοράς ηλεκτρονίων, ο η-ημιαγω- 
γός έχει προδιάθεση να προσφέρει ηλεκτρόνια και αν προσφέρει αποκτά ξανά την ηλε- 
κτρονιακή του αταξία προσφοράς. Αυτή η ιδιότητα λήψεως και προσδόσεως ηλεκτρο
νίων δεν εξαντλείται παρά μόνο εάν ο ημιαγωγός θερμανθεί σε 40 βαθμούς Κελσίου 
κάτω του σημείου τήξεως του Α1203 (σ.τ. Α1203 » 2000 βαθμοί Κελσίου). Εξάλλου η 
μακροχρόνια ζωή των ημιαγωγών έχει ελεγχθεί σε πλήθος βιομηχανικών δράσεων, 
λόγου χάρη στο cracking του πετρελαίου, όπου χρησιμοποιείται ως καταλύτης, αλλά 
(ημιαγωγοί Si ή Ge) και για την ανόρθωση εναλλασσόμενου ρεύματος μεγάλης εντά- 
σεως, που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ηλεκτρολύσεως του Al και σε όλες τις ηλε
κτροχημικές βιομηχανίες. Ως προς «την επαναληψιμότητα εφαρμογής» και «αντιστρεψι- 
μότητα», στην πράξη το υλικό έχει δοκιμαστεί και σε δοκίμια και σε τοίχους μνημείων 
(Πινακοθήκη Ακροπόλεως και, από την ίδια, Ιταλία, Γαλλία, Μάλτα). Στην ίδια παρά
γραφο αναφέρει ότι ο κ. Σκουλικίδης είπε «πως 20 χρόνια είναι μικρό διάστημα για την 
Ακρόπολη και ότι δε μπορούμε να προβλέψουμε συμπεριφορά σε 70 χρόνια» και παρα
πέμπει σε μια ανακοίνωση του 1976, που αφορά τους χαλύβδινους συνδέσμους. Προ
ξενεί, ακόμη, εντύπωση το γεγονός ότι 7 χρόνια μετά την επιτυχή δοκιμαστική εφαρ
μογή του υλικού δεν κατόρθωσε να ενημερωθεί για τις ιδιότητες των ημιαγωγών.

6. ...αποτελούν αντανάκλαση ενός ελλιπούς σχήματος επιστημονικής υποστήριξης 
των έργων, ενώ στο υπ αριθμόν (3) αναφέρει 17 χρόνια βελτιώσεις, πράγμα (βελτιώσεις) 
που γίνεται για όλες τις μεθόδους: ενισχυμένης ασβέστου, προστασίας κλπ. Στη δε δημο
σίευση που μοιράστηκε υπάρχουν τελείως νέα δεδομένα.

7. Μιλάει για «εργαστηριακή υποστήριξη» των μελετών εφαρμογής, η οποία έχει ήδη 
γίνει στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου, του ΙΓΜΕ, του Δημοκρίτου κ.λ,π. Μιλάει επί
σης «για μεθόδους που δεν έχουν βρει εφαρμογή και μεθόδους που εφαρμόζονται 
χωρίς να έχουν απαιτούμενη συνεχή εργαστηριακή υποστήριξη». Όλες οι μέθοδοι έχουν 
εφαρμοσθεί ή δοκιμαστεί, όπως το τιτάνιο, οι Καρυάτιδες στο άζωτο, η αναστροφή του 
γύψου, η ενισχυμένη άσβεστος, η τεχνητή πάτινα (όλα αυτά εφαρμόστηκαν) και έχουν 
δοκιμαστεί υγροί κρύσταλλοι, το όργανο μέτρησης του πάχους του γύψου και το 
σύστημα προστασίας της επιφάνειας.

8. Γράφει ότι «δεν αναγνωρίζεται στους συντηρητές η επιστημονική τους υπό
σταση», επιστημονική υπόσταση αναγνωρίζεται σ’ αυτούς που έχουν, ανάλογα με το τι 
είναι αυτή.

9. Σχετικά με «τις παραιτήσεις συντηρητριών»: η κ. Μωράίτου, με την οποία συνερ
γαστήκαμε για τα laser στο Παρίσι και στην Ακρόπολη για το νέο υλικό, μετατάχθηκε στο 
Υπουργείο. Στην κ. Παπαδημητρίου, με τη συνεισφορά του κ. Σκουλικίδη, δόθηκε υπο
τροφία για τη Γαλλία. Οι κ.κ. Δογάνη και Γαλανού επικαλέστηκαν οικονομικούς λόγους 
για τις παραιτήσεις τους.

10. Ως προς το «εξοπλισμένο εργαστήριο» στην Ακρόπολη, δεν είναι δυνατόν να περι
λαμβάνει τα όργανα που χρησιμοποιούνται από τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου, άλλων 
Πανεπιστημίων, του ΙΓΜΕ και του Δημοκρίτου, που κοστίζουν μερικά δισεκατομμύρια.
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11. Σχετικά με το «διεθνή χαρακτήρα της συνάντησης», πράγματι εκτός από τους καθη
γητές Zezza, Lazarrini, Tabasso και μια κυρία από τη Σουηδία, δε γνωρίζει ποιοι άλλοι ήταν 
παρόντες. Ο ίδιος παρέδωσε κατάλογο 18 υψηλής στάθμης καθηγητών, οι οποίοι ασχο
λούνται με συντήρηση μνημείων, όπως λόγου χάρη οι κ.κ. Torraca, Van Kriegen, Fassina, 
Snethlage, Riedeker, Airos Baros, Gauri, Domaslovski, Tabasso, Lazarrini, Zezza κ.λπ. H 
μη προσέλευση πολλών εξ αυτών πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι η επιτροπή οικο
νομικής ενίσχυσης, στην οποία ο ίδιος δε μετείχε, όρισε μόνο τρεις για την A κατηγορία 
(οικονομική συνεισφορά της ΕΣΜΑ)και μάλιστα, μετά την αδυναμία προσέλευσης του 
κ. Domaslovski και την υπόδειξή του να έρθει στη θέση του μια άλλη καθηγήτρια, μετε- 
τράπη η θέση από A σε Β. Αυτοί γνωρίζονται μεταξύ τους και ασφαλώς έγινε ανταλλαγή 
του τι αναλαμβάνει από απόψεως εξόδων η ΕΣΜΑ. Γι’ αυτό πιστεύει ότι ο χαρακτηρι
σμός Β και Γ έναντι A τριών, τους απέτρεψε να προσέλθουν. Από την άλλη μεριά, 
εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι ήρθαν οι καθηγητές Lazzarini και Tabasso, 
που ήταν στην κατηγορία Β, έναντι του καθηγητή Zezza που ήταν κατηγορία Α.

Αθήνα, 19.12.2002
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Prof. Elisabetta Paliottino
Facoltà di Architettura dell’Università di Roma Tre

APPUNTI SUL 5° INCONTRO INTERNAZIONALE SUL RESTAURO DEI 
MONUMENTI DELL’ACROPOLI DIATENE

Per un italiano, e per una romana in particolare, visitare oggi il cantiere di restauro dei 
monumenti dell’Acropoli di Atene significa ripercorrere un’esperienza già vissuta davanti a 
molti monumenti antichi di Roma.

Un grande cantiere di anastilosi, come quello che fin dal 1975 è in piena attività 
sull’Acropoli, non può non ricordare infatti i tanti analoghi esempi di ricostruzione più o 
meno estesa di monumenti in pietra realizzati in due secoli di storia, dall’Arco di Tito, al 
Portico degli Dei Consenti, al Tempio di Vesta, al Tempio rotondo al Foro Boario. 
Smontare e rimontare, ricomporre e reintegrare frammenti antichi con nuovi frammenti si
mili all’originale è da sempre l’attività comune di chi fin dall’Ottocento è interessato al si
gnificato dell’architettura, vuole conservarne la testimonianza e facilitarne la comprensione.

Non è stato difficile quindi individuare le motivazioni che hanno giustificato, anche 
sull’Acropoli, l’ultima campagna di interventi: un’operazione molto chiara di smontaggio- 
rimontaggio e di anastilosi con nuove reintegrazioni, estremamente documentata nei suoi 
presupposti scientifici e tecnici. Questa operazione si è rivelata indispensabile per ovviare ai 
danni provocati dalle armature in ferro dei restauri di Balanos, ma è anche servita a defini
re una nuova immagine, nei posizionamenti revisionati e nei luoghi in cui si è allargata a 
comprendere parti non smontate, se richiesto da imprescindibili necessità strutturali o dal
la volontà di migliorare la leggibilità dell’insieme.

La nuova immagine, che sostituirà quella novecentesca di Balanos e di Orlandos, si è 
strutturata su una nuova filologia, arricchita rispetto al passato dal sistematico lavoro di 
classificazione e riutilizzo degli elementi sparsi a terra, la cui individuazione ha permesso di 
correggere e completare quanto già rimontato nei restauri precedenti. E una filologia che, 
ancora una volta, non potrà essere ovviamente definitiva, come già non lo era d’altra parte 
quella, pur attenta e circostanziata, che era servita a Dinsmoor per correggere sulla carta i ri
collocamenti intemperanti di Balanos, nel rimontaggio dei rocchi del colonnato nord del 
Partenone. Ma si presenta con un tale corredo di documentazione e di approfondimento, 
da poter aspirare, forse più di altre volte in passato, alla definizione di una immagine auto
revole.

È stato più difficile invece riuscire a individuare in modo univoco le intenzioni che han-
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no sostenuto la presentazione dei lavori, quel genere di intervento che di solito viene im
propriamente considerato di esclusiva pertinenza artistico-estetica. Questa difficoltà di 
comprensione è probabilmente un segnale di una difficoltà reale, quella che da sempre ac
compagna le scelte di patinatura, di definizione plastica e di lavorazione superficiale della 
pietra delle nuove inserzioni in un contesto antico. Ne sono un esempio le sperimentazioni 
ancora in corso sui completamenti delle colonne rimontate del pronao del Partenone: tema 
difficile perché il fusto originale si presenta in uno stato di conservazione disomogeneo 
(con una perdita diffusa delle scanalature sul lato interno danneggiato da un incendio) che 
non consente un solo tipo di reintegrazione (la scanalatura del pezzo nuovo contrasterebbe 
con la superficie informe della parte rovinata mentre, viceversa, una superfìcie lasciata liscia 
risulterebbe incongrua e aggressiva nei confronti della parte ben conservata).

Sulla necessità di una patinatura di accompagnamento, sembra che si stia affermando, 
almeno negli ultimi restauri, una nuova convinzione. A suo tempo, all’Eretteo, i blocchi di 
completamento del muro esterno furono lasciati senza patinatura, a confondere il valore ar
chitettonico della superficie parietale dell’edificio, con una scacchiera discontinua di mar
mo antico color dell’avorio e di marmo nuovo bianchissimo. Nel cantiere del Partenone 
oggi, si prova invece a rivestire con una patinatura almeno una parte dei nuovi inserti. 
Questa infatti, non è soltanto un espediente “artistico-pittorico”, ma una garanzia indis
pensabile di equilibrio architettonico: se le reintegrazioni del pronao proposte da Korres 
erano state accettate senza particolare preoccupazione quando furono presentate, in veste 
grafica, nel corso del 3° Incontro internazionale, oggi, in cantiere, sono diventate invece 
motivo di perplessità, di fronte a una materia marmorea reale, di un bianco accecante, che, 
se non è attutita da una leggera scialbatura della superficie, sovrasta l’antico e lo mette in se
condo piano.

Più complessa appare invece la scelta del livello di definizione plastica e del grado di la
vorazione superficiale della pietra che si rendono necessari per accompagnare l’antico, 
quando i blocchi originali hanno perso una parte della loro consistenza materiale. E un 
tema ricorrente nei monumenti dell’Acropoli, soprattutto verso finterno delle pareti, dove 
i numerosi incendi del passato hanno provocato una sensibile riduzione della materia lapi
dea, dando luogo a una superficie informe e irregolare. Due esempi ci invitano a riflettere 
su questo problema. Il primo è quello che abbiamo già citato, descrivendo la disomogenei
tà volumetrica dei rocchi superstiti e rimontati alle colonne del pronao del Partenone, dove 
la soluzione finale sembra essere ancora oggetto di discussione in cantiere. Il secondo si ri
ferisce invece ai lavori già realizzati sulle facce interne dell’Eretteo dove lo stesso tema della 
reintegrazione dei blocchi rovinati dall’incendio sembra essere stato affrontato con puntua
li e differenziati adeguamenti dei blocchi nuovi ai molti e diversi stati di conservazione dei 
blocchi antichi (adottando una superficie più rifinita vicino ai blocchi meglio conservati, e 
più grossolana vicino a quelli più rovinati). È certamente anche questo un modo di diffe
renziare il nuovo dal vecchio, che, nel rinunciare alla sistematicità di un criterio di princi
pio, permette di mostrare le nuove inserzioni in modo più garbato (sussurrando e non ur
lando la differenza), senza accentuare l’entropia visiva determinata dai nuovi apporti. Forse
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anche per i muri interni della cella del Partenone, per i quali si dovrà affrontare lo stesso 
problema, potrebbe essere seguito un percorso analogo, più accidentato nella sua riconos
cibilità teorica, ma di migliore resa visiva e di maggiore rispetto del significato architettoni
co arrivato fino a noi.

E certo che la soluzione più equilibrata in un contesto di parziale ricostruzione è l’inse
rimento di un pezzo già rovinato, come dimostra l’adattamento armonico del calco della 
colonna mancante del pronao dell’Eretteo, dall’originale già consumato del British Mu
seum. Ma quando il pezzo antico da calcare o da inserire direttamente non c’è più, quanto 
e come bisogna adeguarsi alla rovina antica per evitare di scavalcarla? A questa domanda il 
5° Incontro internazionale non ha dato risposte esplicite e sistematiche, perché se ne sta an
cora discutendo nei cantieri dell'Acropoli e perché si tratta di argomento -la ricerca di un 
equilibrio- che sfugge ai principi. È comunque visibile, nelle diverse proposte, la strada 
percorsa in questa direzione verso la definizione dell’immagine futura dell’Acropoli, da ri
cercare anche nella coerenza delle superfici. Una legittimazione esclusiva della materia au
tentica, ma anche un’attenzione insistente per la sua tassativa e radicale differenziazione dal 
nuovo, potrebbero precludere il raggiungimento di questo equilibrio, e confondere, come 
Korres ha osservato in molte occasioni, l’espressione del significato architettonico inedito 
dell’opera restaurata.

Va infine ricordato il grande lavoro di comunicazione che i greci hanno organizzato in
torno al cantiere dell’Acropoli, con questo Incontro internazionale e con tutti quelli che, 
ormai da più di 20 anni, lo hanno preceduto. Sono iniziative molto poco diffuse in Italia e 
che ci piacerebbe importare. È vero che, nel caso dell’Acropoli di Atene, si tratta di un uni
cum, del simbolo stesso della Grecia moderna, di fronte alla diffusione capillare del patri
monio archeologico italiano, che rende più difficile una sistematica presentazione in diretta 
dei molti cantieri di restauro. Ma il desiderio di un “luogo pubblico” di informazione e 
confronto, aspirazione repressa che in Italia viene spesso considerata superflua e inutile, ri
prende forza, dopo questo Incontro, e appare incredibilmente anche più realistica.

Intanto, della bellezza dei luoghi, dei tanti spunti di riflessione e della generosità dell’in
iziativa, siamo sinceramente grati a tutti i greci che ci hanno accolto e specialmente a Fani 
Mallouchou-Tufano, straordinaria ospite mediterranea.
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Prof. Donatella Ronchetta
Dipartimento Casa-Città, Politechnico di Torino

To the President of the Committee
for the Preservation of the Acropolis Monuments,
Professor Charalambos Bouras

Torino, 31th of March 2003

Dear Professor Bouras,

With expectations high, I attended the 5 th Meeting dedicated to the Acropolis restora
tion which stimulated my professional interest as an archaeologist, historian of ancient archi
tecture, and a member of an archaeological mission in Asia Minor (Hierapolis in Phrygia), 
where works of excavation, anastelosis and restoration are taking place. I hoped to become 
involved in a debate that would return upon what we have been discussing since 1984, 
which can be verified in the interventions that have been carried out or are now in progress.

In general, I ascertained that the research carried out so far has produced valuable sci
entific information: in this regard, the work of collecting, examining and recording the 
material found (architectural material and decorative elements) should be considered as ex
ceptional. Establishing precisely the chronological phases and aspects concerning the archi
tectonics and projects are equally important and was made possible by the examination of 
the site and the study of the findings, although most of the post-classic phases were lost 
during the previous works of restoration.

However, the directions and means of intervention on ancient material are generating 
much perplexity. Taking into consideration the national and international Charters for 
Restoration and the latest UNESCO recommendations and bearing in mind the guide
lines adopted at the mission of which I am a member, it seems to me that various modes of 
intervention carried out over the years on the Acropolis should be questioned.

• It may be true that the use of cements during the Balanos restoration lead to static and 
morphologic problems of the restored material which, together with the effects due to the 
atmospheric pollution of modern Athens, provoked the critical state of conservation. 
However, the solutions devised and implemented in the last two decades, consisting in the 
massive dismantling of all previous restorative interventions, is guilty of excess trust in the 
resolution of the problem through drastic intervention: this is contrary to the most recent 
theories supporting the testimonial importance of any restoration which has in the mean
time become historical.
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• The regulations are very clear concerning the integration of missing parts, which 
should be carried out if there is a likely problem of stability or if the impossibility of uniting 
the original pieces could prevent the interpretation of the whole and not just the detail. 
From this point of view, some integrations may be conceded or may even be required to 
define the volume, both of a small member or of a complex architectural structure. Howev
er, the integrations being carried out on the Acropolis are massive and unjustified, with pe
dantic reproduction of the decorative derail of a small element, whose presence adds noth
ing to our overall knowledge.

• The integrations mentioned above prove to be even further detached from the ethics 
laid out in the Restoration Charters since they have been carried out with materials identi
cal to the original, without even using an undercut or different finish of the surface. Worse 
still, the profile or decoration of the piece being restored is defined with a pantograph 
which yields an exact reproduction.

• On numerous occasions during the meeting, it was underlined that the use of titani
um in interventions carried out to join recovered members would guarantee the original 
material from future wear, unlike the previous interventions with iron reinforcements 
placed by Balanos and Orlandos. However, apart from the assumed technological validity 
of titanium, there results an alteration of the structure, which is permanently modified by 
the insertion of the bars. While this may be justified within the context of major structural 
works, it becomes less acceptable when -in many interventions, on small fragments, with 
massive fillings- the reconstruction is finalized towards the exact reproduction of the vol
ume and its members.

In my opinion, the limitations of these interventions are not only due to the implemen
tation of theoretical solutions that do not adhere to the established guidelines but also by 
the failure to view the Acropolis on the whole, as an architectural complex resulting from a 
unitary project of construction and use. And also from the failure to consider restoration 
and conservation as acts carried out for the protection of the Acropolis as a whole, though 
distinctions must be made when dealing with the peculiar nature of each individual monu
ment. Instead, from what I could gather from the works carried out and from the scientif
ic presentations made at the meeting, the restoration project was organized in such a way 
that the focus of the intervention was “the element”, either architectural or decorative: the 
South wall of the cella rather than the columns of the opiscodomus...

This approach prevents the individual restoration processes from being integrated into 
the overall intervention to protect the monument, and the monument within the Acropo
lis. It does instead give rise to a way of intervening which generates an excess of completion 
and definition of the restored parts and this is the feature that disturbs most of the entire 
project to preserve the Acropolis.

Your sincerely,
Donatella Ronchetta

Professor of History of Ancient Architecture
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Prof. Dr. Takashi Seid
Takarazuka University of Art and Design, Takarazuka, Huogo

SOME REMARKS ON THE PRESERVATION OF THE ACROPOLIS 
MONUMENTS IN THE 21st CENTURY

“Alas, it’s gone!” I was so shocked that I could not find the next word to express my 
feeling properly when I saw the temple of Athena-Nike disappeared completely from the 
Acropolis. It was October 2002. At that time I was participating in the 5th International 
Meeting for the Restoration oi the Acropolis Monuments. Of course, I knew in advance 
that it would be dismantled for the restoration. But, “seeing is believing”, the reality of its 
disappearance gave me an incomparable impact to its knowledge. The temple of Athena- 
Nike composes a quartette on the Acropolis together with the Parthenon, the Erechtheion 
and the Propylaia. It is simply impossible to evaluate the classical monuments on the 
Acropolis properly, if any one of them may be lacking. As the temple of Athena-Nike is to 
the Propylaia, the monuments are interrelated to one another, and they consist of invalu
able assets as a whole. A loss ol the status quo from the Acropolis monuments can bring a 
tremendous shock to an archaeologist, but will it be the same to the general public? How 
do they evaluate the quartette of the Acropolis monuments?

Recently a TV crew from Japan had been filming the Acropolis monuments to telecast 
in this April. When I asked them what they had filmed, the answer was a surprise to me. 
They said “Everything, except the temple of Athena-Nike. We couldn’t help but omit it, 
since it was impossible to show the temple to the TV audience”. “Seeing is believing”. To 
the general public, it is only possible to evaluate what they see with their own eyes. This epi
sode gives us a hint for the policy of restoration in the 21st century. It seems to me that the 
restoration of the cultural monuments used to be executed for the specialists’ own interest, 
but now we should keep an eye on the improvement of monuments’ readability for the sake 
of the general public.

In the case of the restoration service on the Acropolis, the tangibility of the monuments 
has been improved satisfactorily. For example, the northeast corner of the Erechtheion was 
restored with positioning the copy of the north corner column and the entablature with 
new material. The north corner of the Erechtheion’s east pediment was also restored with 
additions of new marble which will help the general public visualize the beautiful isosceles 
triangle of the pediment. The restoration of the Erechtheion’s east front was effective not 
only to improve the legibility of the monuments, but also to stabilize its structure. The same 
improvement was viewed at the south corner of the Parthenon’s east pediment.

In the beginning of the 19th century, Lusieri, as a contractor of Elgin, gave consider-
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able damage to the structures of the Parthenon when he had plundered sculptures from the 
pediment, from the frieze and from the metopes. The destructed south corner of the east 
pediment had been restored first by Balanos, which was dismantled this time to reset with 
correction and with new marble additions. It is now possible for the general viewers to im
agine the isosceles triangle of the pediment satisfactorily. Furthermore an extensive restora
tion has been undertaken in the Parthenon pronaos. When the restoration of nineteen col
umn drums with the addition of twelve completely new drums with fluting and with pati
na will be completed, the east front of the Parthenon will help the general public visualize 
the form and space of the Parthenon pronaos more accurately.

According to the proposed restoration program of the Propylaia, the proportions of 
authentic material to be used are about 78% in the east portico and about 50% in the west 
hall, which will make about 64% authentic material in the restoration overall. The restora
tion is aimed especially at displaying the ceilings, which have always been the most admired 
feature of the architecture of the Propylaia effectively. When the restoration will be com
pleted, so stated the director of YSMA M. Ioannidou and Dr. T. Tanoulas, the super
structure of the central building of the Propylaia will be improved so much that the visitors, 
who will be passing through the middle of the west hall, will be able to walk beneath part 
of the ceiling of the central passageway, and they will surely have the feeling that they are in 
a roofed area. In addition, the restoration will improve the monument’s resistance to the 
seismic tremor.

I have pointed out several examples which show the improved readability of the Acrop
olis monuments due to the restoration. On the other hand, there may be some specialists 
who wonder if the operation on the Acropolis shows a discrepancy to the context of the 
Charter of Venice. The Charter of Venice was established in 1964 and was reinforced in 
Lausanne in 1990. It is the most important guideline for the restoration of cultural monu

ments.
In spite of its importance, I cannot help but say that it is partially out of date in the view 

of the 21st century. For example, the article 12 proclaims as follows: “Replacements of 
missing parts must integrate harmoniously with the whole, but at the same time must be dis
tinguishable from the original so that restoration does not falsify the artistic or historic evi
dence”. This article seems to contradict itself because if replacements of missing parts inte
grate harmoniously with the whole, then they must be difficult to distinguish from the orig
inal, and vice versa. In the case of the present restoration on the Acropolis the new marble 
has been used for the replacements of missing parts even with patina, so that they integrate 
with the whole harmoniously. Today, we should probably interpret the article 12 as fol
lows: “Replacements of missing parts must integrate harmoniously with the whole, but at 
the same time must be distinguishable from the original (in the documentation) so that res
toration does not falsify the artistic or historic evidence”. In the same sense, it is not any
more a precondition that “any extra work must bear a contemporary stamp” as the article 9 

requires.
Now we are in the 21st century. In this age of rapid progress, what we have and what
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our predecessors did not have is the enormous capacity of documentation thanks to the ad
vanced information technology. According to the report by Dr. F. Mallouchou-Tufano 
the information system of the documentation of the Acropolis restoration project is made 
up of an archive of the monuments and their architectural members and an archive of the 
photographs, drawings, plans and texts. When we take good advantage of this information 
system and make the best use of it, then it will be possible for us to follow every step of the 
progress or the change of the Acropolis operation anytime and anywhere in the world. So, 
I would say again, that the articles 9 and 12 of the Charter of Venice are rather out of date.

In addition to the introduction of the enormous capacity of information system, the 
principle of reversibility has been carefully observed in the restoration of all the Acropolis 
monuments from the beginning. According to Professor Ch. Bouras in his speech at the 
International Symposium on the Preservation of the Cultural Heritage in Athens and in 
Osaka in 1996, the reversibility means that it should be possible to return the monuments 
to its present state, before the operation. It can be maintained only because of the special 
hypostasis of the ancient Greek temple: Architectural members rest by virtue of their very 
weight and no mortar is necessary. So, even if mistakes may happen during operation, they 
can be corrected. As a result of the introduction of the information technology and careful 
observation of reversibility, the Acropolis restoration project will be entitled to keep on ex
tensive restorations to make the Acropolis monuments more readable for the eyes of the 
general public.

The last but surely not the least important remark to be made is about the restoration 
and final presentation of the Acropolis plateau proposed by Professor M. Korres. Accord
ing to his proposal all the levellings and terraces will be restored after the completion of the 
necessary studies and after the completion of any work being carried out on the mountains. 
The final layer will resemble that of antiquity.

In the process of the work the shrine of Pandion will be restored and the boundaries of 
other shrines will be indicated on the restored surfaces as well as the position of their gates. 
Furthermore, lull or extensive restoration of the bases of the large votive monuments and 
also the area in front of the Propylaia, especially the access area, will be carried out. In 
short, when the whole restoration work will be completed, the visitors to the Acropolis in 
the 21st century will be able to appreciate not only the temple of Athena-Nike, the Propy
laia, the Erechtheion and the Parthenon, but also smaller but important historical monu
ments. The Acropolis monuments as a whole will be extended from the quartette to an or
chestra in the near future to play symphony of the classical Greek culture for the people of 
the world.
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Prof. Dr. Hartwig Schmidt
Rheinish-Westfaelische Technische Hochschule, Aachen

Back home studying the documents I brought along, I realize how extensive the work 
is, that has been done at the Acropolis since the last conference in 1994. The studies I re
ceived, from Kostas Zambas about architectural details especially of the North colonnade 
of the Parthenon, from Nikos Toganidis about the side walls of the Celia, from Tasos Ta- 
noulas about the Ceilings of the Propylaia and the documentation about the cleaning of the 
West Frieze, show the high grade of the scientific research and the anxiety about accurate 
handling with the beautiful buildings. As well, the unpublished works presented on the 
conference give a notion of the high strain and effort in all areas for an adequate restoration 
of the monuments. But it becomes clear as well that a new young team took over the work. 
Though that is pretty natural for a measure running for 25 years by now, but it is still a 
great loss that Manolis Korres now only contributes in the Committee and that Kostas 
Zambas has completely left the Acropolis-site.

According to the separate buildings and measures:

Parthenon, Pronaos columns
The newly erected Pronaos columns were probably the largest surprise for me during 

my visit of the site. I still remember the different models of Manolis Korres at the 3rd Inter
national Meeting on the Restoration of the Acropolis Monuments, April 1989. The col
umns of the models were fluted and fit well into the few remaining original parts. The de
cision for a wide anastelosis using a large number of new pieces did not seem that proble
matic. But even the drawings of Manolis Korres in the “Study for the Restoration of the 
Parthenon”, Voi. 2b, Page 14 point out that the addition of new drums would implicate 
artistic problems as there are just very few drums left that are as well damaged. Manolis 
dubbed these problems by drawing the new parts with thin lines and the remains highly de
tailed with all their damages. Thus, they are very noticeable to the viewer, the original parts 
moves into the foreground. The levels of denotation between Old and New remain. The 
original parts seem more important than the new “light” ingredients.

The problem how to restore the highly damaged back-sides of the columns is not gone 
into in details. But this problem cannot be omitted in practice and the result shows that ev
idently. For the visitor acquainted with restoration-theory the re-erected columns in their 
actual condition mediate the hidden artistic concept, for the “common visitor” it is howev
er impossible to draw a connection between the new Pronaos columns and the rest of the 
Parthenon columns.

The form of the new columns remind of the completion of the Pronaos columns of the
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Hephaistos Temple at the Agora by A. Orlandos (around 1955). Here new unfluted/un
finished parts can as well be found as replacement for missing drums. The problem for the 
visitor is to identify those parts as new additions under their actual patina.

In my opinion the anastelosis of the columns at the south-eastern corner of the Apollon 
Temple in Delphi has been carried out much better. It was as well the problem that the col
umns were heavily damaged by fire and the fluting had remained only in pieces. The single 
columns were restored the way that fluting was reconstructed on the outer side and the 
damages were kept on the inner side. The newly added parts were treated the same way. 
Colour and form of New and Old fit well together. Though these restorations had been 
accomplished through 1938-41, on my behalf they accord to the Charta of Venice that 
“additions should fit harmonically well into the complete ensemble”. The other claim of the 
Charta that new pieces should be visible as such can easily be fulfilled and is guaranteed by 
the new surfaces. It is far more difficult to achieve the “harmonically” integration into the 
present view.

For the design of the Pronaos columns I could imagine that it would be much better to 
reconstruct the fluting on the outer side and adjust the inner side to the heavily damaged 
surface of the original pieces. That definitely does not correspond to the idea of a clear vis
ibility of the new parts, but a restoration displaying the new parts as a repair without any ar
tistic ambition seems to me far more appropriate. To be able to decide how to carry out the 
single drums one could work with copies of plaster of Paris, which are cheap and easy to 

prepare.
The measure to add artificially patina to the new elements might be a good idea in 

terms of optically integrating old and new pieces. How slowly (and if even) the colour of 
new untreated marble adjusts to old parts can be seen at the Erechtheion; the new additions 
are still clearly visible after 25 years.

Parthenon, Walls of the Celia
As many parts of the architectural members of the Cella-walls are heavily damaged on 

the inside and some pieces are even missing, their anastelosis is going to be difficult meas
ure because the single elements have to be repaired very carefully with marble supplements 
to insure the stability of the wall. But this measure will create a new flat surface on the in
side of the Celia, which will stand out against the damaged surface of the original existing 
parts of the wall. While the outside adapts to the existing parts, the inside will always ap
pear as new surfaces. But that cannot be the goal of the restoration.

The idea to repair the damaged pieces with thin plates or artificial stone, as mentioned 
on p. 142, img. 42 in the publication be Parachis/Toganidis, to me does not seem to fit in 
the tradition of the previous restoration.

Conclusion
The Parthenon has been put into a historic condition by the Balanos’ reconstruction 

not only based upon the number of existing pieces needed for Anastelosis but also dedicat-
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ed by his ideas of the artistic form for the different buildings. The decision how much new 
material will be added is today still made by the architects. Balanos has left buildings on the 
Acropolis that might be insufficient from the technical point of view but give prove of his 
high skill to make new pieces almost invisible. The new surfaces of missing drums were 
made in such a way that the visitor would not notice. If the plaster-surfaces would be assim
ilated to the colour of the original marble anyone would notice them from far away.

The picture Balanos has created with his Anastelosis is that of ruinous buildings easily 
“understandable” in their high architectural quality by laities. Due to the erecting of the 
missing columns of the North colonnade the Parthenon became again a closed building, 
Propylaia and Erechtheion regained their architectural quality. The photographs from the 
1930s show the great aesthetic quality of the buildings.

My opinion is, that nowadays the danger is that too much new material might be add
ed. The reason therefore seems to me to be the excellent research being able to localize the 
position of almost each and every piece. To insert each single piece, one takes into account 
the need for extensive filling pieces. Artificial patina for the new pieces might be a good 
method, but still the artistic problem of the combination of Old and New remains un
solved.

Another problem I would suggest, is the restoration concept to add new pieces in their 
original form to demonstrate that it is a missing piece. The building becomes a didactical 
model. The current condition of the Pronaos columns and the inner walls of the Celia of 
the Erechtheion are good examples.

By now the work done at the Parthenon have mostly been the repair of damaged orig
inals. The mending pieces were of small size and adapted quite well to the original. With 
the building of the Pronaos columns and the erection of the Celia walls huge amounts of 
new material will be added, that have to be harmonically integrated into the ruin. This is a 
great artistic challenge but it bears the danger that the building will loose its historic value 
given by patina and damage due to the addition of more and more new material. The 
Parthenon has undergone many changes throughout the time. Once again it will show a 
changed figure after completion of the actual works. But it should be essential not to touch 
the dignity of the monuments due to the restoration.

20.10.2002
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THE SUSCEPTIBILITY OF MARBLE TO WEATHERING AND NON
DESTRUCTIVE CONTROLS ON TREATED SURFACES

1 The wide space of exposure has caused significant harm to Acropolis Monuments 
that have suffered damages both natural (weathering and earthquakes) and man-made (en
vironmental pollution, demolitions and explosions, etc.) (fig. 1). Surface deterioration of 
the marbles, and in particular of Penthelic marble that is the most representative building 
material, involves dissolution, leaching or etching of one or more of the mineral compo
nents to the action of the rainfall and air pollution. The air pollution damage tipically oc
curs as black crusts or coating on carbonate stone surfaces. The Acropolis Monuments are 
interested by black crusts on sheltered surfaces which receive little rain runoff; in presence 
of moisture, sulfur dioxide uptakes on marble surface and the conversion to sulfuric acid 
leads to the formation of gypsum.

Stone decay of building materials close to the sea, like those of Monuments in Athens, is 
also conditioned by a natural pollutant which coincides with marine aerosol. The sea-salt 
damage depends principally by two mechanisms that, although to those of other salts, in the 
specific case of chlorides create severe effects: hydration and crystallisation. Relative humid
ity of the air has the significant role of redissolving the sea-salt and favouring the internal mi
gration of the salt solution in the pores and micro-cracks of the building materials (fig. 2). It 
seems that the chlorides penetrate more deeply in the stone than other kinds of salt.

Fig. 1 Black crusts on sheltered surfaces of Penthelic marble due to environmental pollution (a); disso
lution and corrosion produced on exposed surfaces of the marble by the action of rainfall (acid rain ) and 
air pollution (b); natural (earthquakes, c) and man-made (explosions, d) harm to Monuments of the 
Acropolis



Fig. 2 Increasing of deterioration by sea salt and thermal variations produce fissuring and detachments 
of the marble

Thermal variations represent, moreover, one of the most important cause of intergran
ular decohesion and detachments of the marble surfaces. Mechanical stresses are produced 
by the water alternatively freezing and thawing in the pores or microcracks. An uniform 
temperature increase in the bulk of marble can result in compressive stresses like the water 
freezing; shearing stresses may arise if the temperatures and gradients are unhomogeneous. 
The former (compression) produces crumbling and powdering, the latter (shearing) caus
es flaking and blistering (Lewin, 1990).

Textural and structural properties of the crystalline lithotypes influence in different 
ways the internal migration and crystallisation of sea-salt as well as cause different forms of 
stone decay. This suggests that the susceptibility to salt decay of marble basically depends 
on the “intrinsic parameters” of the rocks, such as pore system and texture. The decay evo
lution is regulated mainly by the textural features; the artefacts, worked in relation to the 
marble-anisotropy, show the deterioration effects in parallel arrangement to the foliation 
lines, as for the early microcracks and granular detachments, as for the following large frac
tures and exfoliations (fig. 3). The textural features have influence on the kinetics of the de
cay process, and show theirselves directly proportional to superficial area, exposed to at
mospheric attack and to loading stresses. Whatever the causes might be (chemical-physical, 
physical-mechanical, biochemical) in marble decay process the main effect is a weakening 
of marble tensile strenght.
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Fig. 3 Fissuring of che marble related to parallel foliation and iso-oriented detachments along the folia
tion planes. Selective decay evolution follows the weakness of the planes according with textural and 
elastic anisotropy of the marble. Geometrical conformation,work and layng of marble elements have an 
influence on kinetic of the decay processes

Considering intrinsic anisotropic features (textural, elastic, machanical) and specific 
value for an fresh marble it is possible to check in momument the damage stage of corre
sponding marble elements with ultrasonic pulse technique.

1 BLACK CRUST 
Section 4 EL Depth scale

3 CORROSION 
Section 2 EL “‘i*

Fig. 4 Decay patterns of weathered Penthelic marble detected by ultrasonic pulses (homeo-surface or 
indirect method)
Buried structures reveal: A) parallel and sub-parallel decayed layers below the black crusts; B) irregular 
thickness of weathered layers on surfaces exposed to dissolution and corrosion; C) differential deterior
ation linked to foliation and veins; D) laterally varying structures producing fissuring and detachments
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The direct method has demonstrated that the elastic longitudinal wave propagation in 
marbles is controlled to a large extent by their specific petrofabric with Vp values, relative
ly lower for direction of propagation parallel to c-axes maximum concentration of calcite 
crystals and higher velocity along a-axes concentration (Klima & Kulhanek, 1968; Kern, 
1974) and their textural anisotropy (Zezza, 1994).

The homeo-surface or indirect method has allowed to detect in situ the changes in 
physical conditions of decayed marble and the depth of weathered layers. The distance
time diagrams, which include the number of segments (each linear segment indicates the 
velocity value of every thin layer passed through) and their reciprocal relations are repre
sentative of the buried structures related to weathering (Zezza, 1989).

As regards the Penthelic marble exposed in outdoor environment near Athens (Eleusis) 
different types of diagrams (fig. 4) has been obtained in relation to: i) the presence of par
allel and subparallel decay layers where black crusts develop; ii) weathered layers different 
in thickness with irregular buried surfaces where the corrosion occurs; iii) structures with 
vertical diques where the homogeneity ol the marble is altered by foliation planes with mi- 
caceus veins that provoked differential deterioration; iiii) laterally varying structures and 
change of the dip of weathered layers affected by Assuring and detachments (Zezza, 1996).

2. In the field of the treatments, the scientific research has demonstrated that to make a 
successfull conservative intervention it is very important to control the penetration of the 
products into the pores of treated materials. The traditional analysing procedures find 
their limit on the collection of the data after the intervention and in further periods. This 
operation is not always allowed especially in the case of ancient monuments and sculpture; 
therefore, the validity of the results is limited for the lack of relative indications about the 
duration in the time of the treatment under control. Moreover, it is demonstrated that in 
urban environment, which continue to be aggressive, there is a need to determine the na
ture of past-cleaning and replacement stone surfaces, because short-term modification can 
occur. Potentially significant changes include, according Turkington et al (1997): a) mod
ification of surface and sub-surface pore characteristics which can affect moisture and salt 
penetration, distribution and precipitation; b) albedo and other thermal properties that 
may be alterated and could influence susceptibility to process of mechanical disruption; 3) 
modification stone surface chemistry that can produce damaging salts and increase weath
ering susceptibility.

In situ non-destructive controls are been developed in the last years to investigate aspects 
to correlate to the influence of conservative treatment on stone material. ICAW Method (In
tegrated Computerized Analysis of Weathering, Zezza, 1996) is able to make less doubtful 
the evaluation of the effectiveness of treatments in the time and to plan the maintenance inter
ventions. The analytical technique involves simultaneous operations on decayed parts em
ploying, on one hand, pictorial images in order to determine the weathering forms of the sur
faces and, on the other hand, to establish the thickness of the decay layers. The first operation 
is carried out through the conversion of the pictorial image into a digital image by means of
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which histograms of grey levels are determined; the grey levels reflect the return of light ener
gy due to the chromatic variations of the stone and its structural-textural properties. Consid
ered as true answers, the variations of luminosity recorded in a series of images of stones of 
different colour and composition supply histograms where the following features can be ob
served: a) the gradual move towards the start of the abscisse, or rather towards the dark shades 
of grey, of the intervals relative to images from light to dark; b) the dispersion of luminosity 
levels due to the presence of colour anomalies connected with structures of the stone; c) the 
increase of the dispersion of these levels accompanied by a wider interval of the grey levels 
which include the dark levels of severely weathered stone. The subsequent elaboration is the 
computerized map of weathering. The marine aerosol and pollution, interacting synergically 
with meteorological and climatic factors, reveal through these maps the intensification of the 
process of decay in the Mediterranean environment with forms of granular desegregation, 
differential deterioration, corrosion, detachments, Assuring, exfoliation, pulverisation as well 
as with efflorescences and black crusts (fig. 5).

Fig. 5 Computerized analysis of weathering forms ofPenthelic marble (Eleusis Temple)
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by homeo-surface method, of the ultrasonic pulses crossing decay layers. As the distance
time diagrams are formed by segments, to which different velocity values correspond, they 
allow the evaluation of stone dacay through the elaboration of profiles which place in relief 
the depth reached by each decay layer. In conditions of “severe” exposure fairly high values 
of thickness are found for decayed parts while time also affects the weathering rate.

From this point of view the I.C.A of Weathering methodology allows the determina
tion of the modifications due to the weathering which has been suffered by the stone in the 
course of time and also the quantification of the stone itself on the basis of the mutual rela
tions of interconnection between granules which determine the degree of compactness on 
which depend the total porosity, the imbibition coefficient and the mechanical behaviour 
of the marble. Employing the above method of investigation, the comparative analysis of 
the buildings materials has provided interesting results regarding the decay patterns and the 
effect of the sea-salt and/or pollution on the decay evolution.

2.1 Considering, as an example, the weathering rate of the Penthelic marble of the 
Sanctuary of Demeter in Eleusis and the Portals of the Cathedral of Bari, the surfaces of 
which are affected by black crusts, it is found that in the case of Bari a single flat decay layer 
is found (1,6 cms), while at Eleusis three decay layers are found with a thickness of 4,5 cms 
and, in some cases, even greater. The difference in the length of the periods in which mar
bles in consideration have been exposed to the agents of weathering (Sanctuary of Deme
ter since 1900-1600 BC; Cathedral of Bari since 13th century AD) is certainly responsible 
for the different thikness of the decayed parts; however, the different environmental condi
tions of the two sites, one of which (Eleusis) is influenced both by marine spray and an
thropic pollution and the other (Bari) pricipally by marine spary, have also had a funda
mental role in characterising as “very severe”the condition of exposure at Eleusis (fig. 6).

Fig. 6 The exposure time of Penthelic marble (a, from the 6th cent. BC in Eleusis Temple; b, from 12 
cent, in Bari Cathedral) is responsible for the different thickness of the decayed layers detected by com
puterized mapping ICAW through ultrasonic pulses and digital image of the same weathering form 
(black crusts)

2.2 As regards the control of the treatments, I.C.A.W. presupposes the determination 
in situ of the properties of the stone, that is the effect in time of the treatments on the îm-

633



provement of the cohesive characteristics of the consolidated or protected parts. An exam
ple of non-destructive control carried out on Penthelic marble (St. Nicolas in Bari) is here 
shortly presented. The marble was covered by black crusts of a dendritic appearance or in 
very thin layers. The qualitative and quantitative chemical analysis has shown a content in 
neoformation (sulphates) soluble salt varying between 2,2% and 4,9% and around 20%, 
respectively for the dendritic black crusts and thin black crusts. The black crusts were re
moved in 1986 in the course of a conservative intervention involving: a) a support plaster
ing of the raised parts on the sculpted reliefs on the arched part of the cornice of main por
tal; b) cleaning, by nebulization with ionic change resins, of the whole surface; c) consoli
dation through the injection of epoxy resins in the fissured and fractured parts and glueing 
of parts that had broken off; d) final protection carried out with a number of layers of wa
ter repellent applied with a brush.

The comparison to computer processed images of the marble before (fig. 7a) and after 
(fig. 7b) the treatment shows that as the black crusts were removed completely, the result of 
the intervention was considered satisfactory. Before conservative treatment (1986) the 
measures establish that on the architectonic surfaces of the marble two decayed layers could 
be distinguished: an upper one, including the superficial black crusts, characterised by very 
low velocities and a lower one, divided into two parts, with velocities that rise with the 
depth (from 0,9-1,0 km/sec to 1,8 km/sec), forming a transition zone to the more integral 
part of the marble. The measurements made after the intervention, compared with the pre
vious analysis, show that, once the black crusts have been removed, the cohesive character
istics of the superficial layer almost identical to the velocity for the layer below.

Fig. 7 Computerized Mapping to controll short term surface modification
The example of the conservative treatment carried out on Penthelic marble (Portal of St. Nicholas Ba
silica in Bari) before (a) and after (b) of a conservative intervention represents the removal of the black 
crusts (dark blue color). The monitoring of the image of the Portal reveal that the surface modification 
(blue and green zones) has started to reappear after six years (c)
In the depth, the ultrasonic pulses demonstrate that the conservative treatment has succeeded in improv
ing the cohesive characteristics of the external weathered layer (curve B). Moisture and salts crystalliza
tion after the modification of the surface and sub-surface pore characteristics tend to penetrate more 
deeply in the layer below (curve C) as the weathering process advanced
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After six years the effectiveness of the treatment is being undermined; locally a decayed 
layer appears (fig. 7c). The controls have demonstred that: a) weathering has reappeared in 
the form of exfoliation and granular diseggregation, as well as Assuring due to the reopen
ing of joints previously cemented with resin; b) an external part of a thickness of 1,60 cm, 
disagregated and affected by exfoliation, and a more internal part (0,5 km/sec) of a thick
ness of 4 cm, already lacking intercrystalline cohesion, as the interpretation of the distance
time curves demonstrate.

2.3 Short-term stone surface modification can occur after cleaning and replacement. 
Post-cleaning weathering of some buildings reveals that they can be resoiled and may even 
decay at accelerated rates (Webster, 1992). Significant changes include modifications of 
surface and subsurface pores which can affect moisture and salt penetration, distribution 
and precipitation in an urban environment that continue to be aggressive (Turkmgton et 
al., 1997). It was also demonstrated that there are comparition between sheltered surface on 
which sulphatation and pore closing dominate and exposed samples characterised by solu
tion loss, etching of individual crystal and opening out of pore structures (Smith et al., 
1994).

The pattern of surface weathering are quite different and they indicate that the accumu
lation of the aggressive salts could have an implication for a long-term behaviour and dur
ability of cleaned or new stone (Warke et ah, 1996).

The example already cited demonstrates that in a short period, betwenn 1992-93, it 
was reappeared the reopening of some filled fractures and the return of intercrystalline de
cohesion with the spreading of the exfoliation (Zezza, 1993) (fig. 8).

Fig. 8 Shore term stone surface in urban environment that continues to be aggressive. Replacement and 

treatments

2.4 Computerised analysis can be employed also for evaluating the effects produced by 
cleaning Laser system (light simplification by simulated emission of radiation). The modifi
cation suffered by surfaces is evaluated currently through visual observations and instru
mental measures. For ancient materials, it is required very often to obtain a selective clean-

635



Fig. 9 Computerized mapping of sculptural surface details in Penthelic marble (St. Nicholas Basilica) in 
the weathering zones shown in fig. 7. These processings refer to monitoring between 1992-93 and con
cern the reopening of cemented fractures (indicated by the arrows in fig. 9a) and the appearence and 
spreading of exfoliation (yellow areas in fig. 9b)

mg principally when “scialbo” layers are present on the surfaces; the control parameter for 
a cleaning system should involve the respect for such superficial layers because “the aim of 
cleaning, from the conservation point of view, is the removal of what represent a damage 
for stone material” (Normal 20/85, 1985).

Even in this field, computerised analysis demonstrates as, in a non arbitrary approach, it 
is possible to represent simultaneously an aggressive effect on marble surfaces, undesider- 
able removal of “scialbo” layers, wrinkled surfaces, chromatic variations (fig. 10).

3. Through the scientific efforts devoted to monument preservation significant pro
gresses have been made. The results of new advanced techniques can be added to the 
progress in studying and understanding the fundamental process of damage.

The innovation deriving from the Integrated Computerized Analysis of Weathering 
demonstrate that whithin basic research there are to disposal non-destructive analytic tech
niques which have exceeded the threshold related to: a) the significance of the knowledge 
of the weathering forms and salts in relation to conservative interventions; b )the controll of
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the properties of the stone material before and after treatments; c) the evaluation of the ef
fectiveness in the time of treatments; d) the plan of maintenance interventions.

The objective to overcome this threshold acquires a double significance: i) to guarantee 
interventions suggested by qualitative and quantitative characteristic of damaged surfaces; 
ii) to have relevance in an operative plan which integrates the analytical phase whith the de
sign. The approach coincides with an operative scheme based on the integration of the an
alytical phase and the design phase.

Colour measurements
Zone coordinate a* coordinate b* grey levels

(green-red axe) (blue-yellow axe) values

Al + 18.5 +34.4 206-232
A 2 + 14.4 + 38-4 206-232

B +25.2 + 26.6 182-205
Cl + 24.6 + .30.8 136-167
C2 + 25.9 +30.2 136-167
C3 + 23.0 + 32.1 136-167
Dl + 10.1 + 19.2 78-100
D2 + 7.7 + 13.0 78-100

Color blocks
false colors

Fig. 10 Computerized analysis for evaluating the effects produced by cleaning Laser system demonstrate 
the possibility to show the aggressive effects on stone material (a) an undesiderable removal of “scialbo" 
layer (b) and wrinkled surfaces (c) through the chromatic variations of the surfaces which can be con
trolled by means of the transformation of the chromatic coordinates in the corresponding grey levels 
(considering the values of the chromatic coordinates as a criterion for the definition of zones of distinct 
color) and the extrapolation of the punctual values into processed image involving the treated surfaces
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