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Ι.Τριάντη, Δρ., Α'Εφορεία Προίστ. & Κλασ. Αρχ/των, Αθήνα
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KP ασ. Αρχ/των,Κ.Τσάκας, Εφορος Αρχ/των, ΑΈφορεία Προϊστ.
Αθήνα
Ε.Τσιμπίίης-Πεντάζας, * Κ.Α.Ε., Αθήνα 
Ν.Φαράκλας,* ΚαΘ., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Κρήτη 
Β.Φιλιππάκη,* Δρ., Αθήνα
Ε.Φωκά, ΑΈφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των, Αθήνα
Μ.Χατζηώώκις,* Δρ., Αθήνα
X.Χρήστου, * Κα’θ. , Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Α. Χρ ιστοφ ί 6ου, * ΜέΡος Δ.Ε. Αρχα ιοίΐαχ ικ ής Εταιρείας, Δ/νση 
ΑναστήΡωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, ΥΠΓ10, Αθήνα 
Α.Χωρέμη, Δρ. , ΑΈφορεία Προϊστ. & ΚΡασ. Αρχ/των, Αθήνα

Αρχ ιτάκ Tovec

R.Andre, * Direction General, C.C.E., Belgique
Y.Boiret, Architect en chef de Monuments Historique, Paris, 
France
R.Sonelli, Prof., Rome, Italy
G.Carbonara,* Prof., Università degli Studi di Roma, Rome, Italy 
R.Chitham, Chapman Taylor Partners, London, U.K.
C. Ckandacusino,* President of English ICDMDB, London, U.K.
F. A.Cooper,* Prof., University of·Minnesota, Minneapolis, U.S.A. 
I.S.D'Agostino, Prof., Soprintendenza di Salerno, Paestum, Italy
A. De Setta,·*· Scuola di Perfezionamento, Rome, Italy
G. Q'Angelis D'Osset,* Prof., Rome, Italy
3.P.Dufoix, Inspecteur General de Monuments Historiques, Paris, 
France
B. Feilden, Director Emeritus of ICCRDM, London, U.K.
E.Freund, Prof., University of Illinois, Urbana, U.S.A.
G. Gruben, Prof., Technische Universität., München, W. Germany 
K.Hermann, D.A.I. Athens, Greece
U.Hcepfner, Dr., D.A.I., Berlin
E.Hansen,·*· Prof., Institute of Fine Arts, Mew York, U.S.A.
3.Ito, Faculty of Engineering, Dep. of Architecture Kuromani, 
Kumamoto 3apan
U.3okilento, Dr., ICCROM, Rome, Italy
H. Kienast, Dr., D.A.I., Athens, Greece 
H.Knel,* Technische Hohschule, Darmstadt, F.G.R.
W.Koenigs, Dr., D.A.I., Istambul, Turkey
R.Lemaire, Prof., University of Louvre, Louvain, Belgique
D. Linstrura, Dr., University of York, York, U.S.A.
G.G.Martines, * Sopritendenza alle Antichità di Roma, Rome, Italy 
D.Mertens, Dr., Rome, Italy
A.Machatschek, Prof., Institute fur Baukunst, Wien
P.Marconi, Prof., Università di Roma "La Sapienza", Rome, Italy
Ul. Müller-Wiener, *■ Prof., Darmstadt
T. Marasovic, *■ Prof., Split, 3ugoslavia
R.Miarelli, * Prof., Scuoia di Perfezionamento, Rome, Italy
M.Parent, President d'honneur de l'ICOMDS, Paris, France
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M.Presuire,* President of IC0M05, Paris, France
H.Schmidt, Dr., University of Karlsruhe, Karlshruhe
M. Schmid, Γαλλική Αρχ/χή Εχολή, Αθήνα, Ελλάς
Μ.Schuller,* Prof., Technische Univestitat, München
H.Stelzer,* General Secretary of International ICDMÜS, Halle
D.D.R.
C.Tiberi, Prof., Università degli Studi di Roma, Rome, Italy 
A.Tomazewski, Prof,, ICCROM, Rome, Italy
F. Wenzel, Prof., Universität Karlsruhe, Karlshuhe
U.Wunderlish,* Direction General, Commission des Communautés 
Européennes, Bruxelles, Belgique
W.W.Wurster, * D.A.i., Bonn
G. Zander,* Prof., Scuola di Perfezionamento, Rome, Italy

X.Αθανασόπουλος, Καθ., Πανεπιστήμια Θράκης, Ξάνθη
Μ.Βακαλοπούλαυ, * Αθήνα
E.Βιτζηλαίαυ, Λάκτωρ, Ε.Μ.Π., Αθήνα
Α.Βαναπΰρτη, ΑΈφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των, Αθήνα 
Γ.Βελόνης,* Ε.Μ.Π. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
Ε.Γούλιου, ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα
I.Δημακόπουλσς, Δ/ντής Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, ΥΓΙΠΟ, Αθήνα
Κ.Δεκαβάλλας,* Καθ., Αθήνα 
Φ.Δημητροκάλλης,* Αθήνα 
Α.Δούση,* ΥΠΕΧΩΔΕ, Μόλος Κ.Α.Ε., Αθήνα 
Α.Ευθυμίου, Δήμος Πάφου, Λεμεσός, Κύπρος
Δ.Ζήβας, Καθ., Ε.Μ.Π., Αθήνα
Δ.Ζιρώ, Δρ., Α'Εφαρεία Προϊστ. ä Κλασ. Αρχ/των, Αθήνα 
Π.θεοχαρί6ης,* θεσσαλονίκης
Π.θεοχαρί6αυ, Δρ., 9η Εφορεία Βυζ/νων Αρχ/των Θεσσαλονίκης, 
θ>εσσαλαν ί κ η
Μ. Ιακ ωβί 6ης, * Δήμος Λεμεσού, Λεμεσός, Κύπρος
Β.Κασελούρη, Τ.Ε.Ε., Αθήνα
Γ.Καραίό6ας,* Πολυτεχνική Εχολή Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Ι.Κίζης, Δρ., Αθήνα
Γ.Κνιθάκης, ΑΈφορεία Προϊστ. ?< Κλασ. Αρχ/των, Αθήνα 
Κ.Κολοκοτσάς,* Γαλλική Αρχ/κή Εχολή, Αθήνα 
Μ.Κορμός, Α' Εφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των 
Π. Κου φόπαυλας, ΑΈφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των
Σ.Κυριάκη, ϋμάόα Ερχασίας Επιάαύρου, Μουσείο Επιόαύρου, Λιχουριό 
Γ.Λάββας, Καθηχητής Α.Π.Θ., Αθήνα
Γ.Μάνος, Επίκουρος Καθ. Α.Π.Θ. θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
Γ.Μαυρομματί6ης, 0μά6α Ερχασίας Επιίαύρου, Μουσείο Επιύαύρου, 
Λιχουρ ιό
Η.Μαυτόπουλος, * Αθήνα
Ν.Μουτσόπαυλος, * Καθ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 
Μ.Μπίρης, Επίκουρος Καθ., Ε.Μ.Π., Αθήνα
Κ.Μπολότης, Επιτροπή Επιίαύρου, Μουσείο Επιίαύρου, Λιχουριό 
Χ.Μπούρας, Καθ., Ε.Μ.Π., Πρόε6ρος ΕΕΜΑ, Αθήνα 
Π.Μυλωνάς, Καθ., Αθήνα
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Κ. Μυλωνάς, *■ Αθήνα
Α.Νάκασης, ΥΠΠΟ, Αθήνα
Α. Οικ οναμόττουλας , ΥΠΠΟ, Αθήνα
Α. Πατταγεωργ îau-Βενετάς , Δρ., Αθήνα
θ. Πατταθανασόττουλος , ΑΈφαρεία Προϊστ. & Κλασ. Αρκ/των 
Γ. Παπαθανασάττουλος, * Αθήνα
Α.Παπανικολάου,. ΑΈφαρεία Πραϊστ. & Κλασ. Αρκ/των 
Ν.Πετράκπς, Εττιτροττή Ειτικουρίου Απόλλωνος, Αθήνα
Π.Πλαϊνής, Τ.Ε.Ε., Αθήνα
Δ.Ποζιάπαυλος, ΥΠΠΟ, Δ/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχ/των 
Αθήνα
Τ.Παρτελάνος, Δ/νση Αναστηλώσεως Αρχαίων Μνημείων, ΥΠΠΟ, Αθήνα
Α.Σαμαρά, ΑΈφορεία Πραϊστ. & Κλασ. Αρχ/των
Δ. Σβωλάττουλος , Επιτροπή Εττικ ούριου Απόλλωνος, Αθήνα
Γ. Σβώλος, Ομάδα Εργασίας Επιδαύραυ, Μουσείο Επίδαυρου, Λιγουριό
Α.Τανούλας, ΑΈφαρεία ΓΙροϊστ. & Κλασ. Αρχ/των
Γ.Τιγγινάγκα, Α' Εφορεία Πραϊστ. & Κλασ. Αρχ/των
Ν.Ταγανίόης, ΑΈφορεία Πραϊστ. & Κλασ. Αρχ/των
Π.Τουλιάτος,* Λάκτωρ Ε.Μ.Π., Αθήνα
Π.Ταυρνικιώτης, Δρ. , Ε.Μ.Π., Αθήνα
θ.Ταιτρούλης, Α' Εφορεία Πραϊστ. & Κλασ. Αρχ/των, Αθήνα 
Ε.Φιλιπποπούλου, ΥΠΠΟ, Δ/νση Μελετών Μουσείων, Αθήνα 
Γ.Φύτας, Αθήνα
Κ.Χατζηασλάνη, ΑΈφαρεία Πραϊστ. ?< Κλασ. Αρχ/των 
Ν.Χολάβας, Δρ., Εττικ. Καθ. Ε.Μ.Π., Αθήνα

Πολιτικοί Μηχανικοί και Σεισυαλόγοι

Ν.Ambraseys, # Prof., University of London, London, U.K.
F.Bell,* Prof., Dept. of Civil Engineering, Teasside Polytech 
nique, Middlsbrought, U.K.
C.Cestelli-Guidi, * Rome, Italy
R.Di Stefano, Prof., Università di Napoli, Napoli, Italy
H.Hanasato,* Dr., University of Tokyo, Tokyo, Japan 
A.Giuffre, Prof., Università di Roma, Rome, Italy 
R.Mainstone, Prof., St. Albans, U.K.
J.Penzien,* Prof., Easter International Engineers, Taiwan, R.Q.C
J. Petrovski, «■ Prof., University Kiril and Method, Skopje, Jugos 
lavia
W.Makoto, «■ Prof., University of Tokyo, Tokyo, Japan

Σ.Αγγελίδης, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Αθήνα 
Μ.Αρβανιτάκης, Αθήνα 
Α. Γαλανόττουλος , * Ακαδημαϊκός, Αθήνα
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I. Δρακ όπαυλος, * Καθ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
Κ.Σάμπας, ΑΈφορεία ΓΙρο'ύστ. & Κλασ. Αρκ/των
Ν.θεαφανάπουλος, Αθήνα
Π.Ε.θεαχάρης,* Καθ., Ε.Μ.Π., Αθήνα
Μ.Ιωαννίίου, ΑΈφορεία Προ'ίστ. & Κλασ. Αρχ/των
Κ.Καζαμιάκης, ΑΈφορεία Προιστ. & Κλασ. Αρχ/των
Π.Καρύόης,« Καθ., Ε.Μ.Π., Αθήνα
Κ.Κονοφάχας, ε ιτ ι τ. Καθ., Ε.Μ.Π., Αθήνα
Γ.Μάνας, Επίκουρος Καθ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
Η.Μαριολάκος, Καθ., Ε.Μ.Π., Αθήνα
Π.Μαρίνας, Καθ., Ε.Μ.Π., Αθήνα
Ν.Μιλτιάίαμ Delegation Permanente de la Grece au pres de 
1'UNESCO, Paris, France
Δ.Μονακραύσας, A' Εφορεία Προιστ. & Κλασ. Αρχ/των 
Β. Παπαόημητρ ίου, ΑΈφορεία Προιστ. & Κλασ. Αρχ/των 
Β.Παπαζάχας,* Καθ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
Κ.Παπαντωνόπουλος, Επιτροπή Επικουρίου Απόλλωνος, Αθήνα 
Γ.Πενέλης,* Καθ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 
Κ.Σκόκας, Αθήνα
Κ.Συρμακάζης, Καθ-, Ε.Μ.Π., Αθήνα 
Θ.Τάσιος, Καθ., Ε.Μ.Π., Αθήνα

Χηυικοί και Συντηρητέα

G.Alessandrini, * Centro Studi "Sino Bozza", Milano, Italy 
G.Amorosa,* Sprintendenza per i Beni Artistici e Storici d 
Venezia, Venezia, Italy
N.S.Baer,* Prof., Institute of Fine Arts, New York, U.S.A.
M.G.Bourbon,* Paris, France
L.Caglioti,* Prof., Dir. Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Rome, Italy
A.E.Charala, * Dr., Metropolitan Museum of Arts, Mew York, U.S.A. 
D.Chartier,* ICCRDM, Rome, Italy
C.Conti,«· Soprintendenza Archeologica di Roma, Rome, Italy 
S.Curri,« Prof., Milano, Italy
U. DomaslowskI, Prof., University M.Kaperticus, Torun, Pologne
V. Fassina,« Dr., Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici d 
Venezia, Venezia, Italy
V.Furlan,« Ecole Polytechnique as Lausanne, Lausanne, Suisse 
S.Hanna,« British Museum, Stone Conservation Laboratory, London
U.K.
R.Cones, British School at Athens, Athens, Greece
U.Krumbein, Prof., Universität Oldenburg Ammerlander, Oldenburg
F. R. G.
3.Larson, « Victoria and Albert Museum, London, U.K.
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Storici diL-Lazarini,* Soprintendenza ai Beni Artistici e 
Venezia, Venezia, Italy
R.Livingston, * New York University, New York, U.S.A.
3-Malliet,* ICCROM, Rame, Italy
M. Mamillan,* CEBTR Serv. Techniques, Paris, France
L. Marchesini,* Istituto di Chimica Industriale, Rome, Italy 
P.Mora,* Istituto Centrale di Restauro, Rome, Italy
N. Nardi,«· Centro di Conservazione Archeologica, Rome, Italy 
P.Parrini,* Prof., Syremont, Milano, Italy
F. Piacenti,* Prof., C.N.R., Centro per le Opere d'Arte, Firenze, 
Italy
W.Romanovski, Prof., C.O.I.P.M., La Rochelle, France 
N.Seeley,* London University, London, U.K.
U.Sramek,* Dr., State Restoration Studios Czechoslovakia, Prague, 
Czechoslovakia
M. L.Tabasso, * Istituto Centrale del Restauro, Rome, Italy
G. Torraca,* Dr., Deputy Director, ICCROM, Rome, Italy

Κ.Ασημενάς,* Κ.Σ.Α., Αθήνα 
E. 8aR ιάτζα, * Αθήνα 
Γ.Βαρου?άκης, Αθήνα
Γ.Δαχάνη, ΑΈφορεία Προΐστ. & Κλασ. Αρκ/των
Π.θεαυλάκης, Κόντρα Λίθου, Αθήνα
E.KaRR ι.φατί6ou , Ε.Μ.Π., Ζωγράφου, Αθήνα
Κ.Κουζέλπ, Κέντρο Λίθου, Αθήνα
Ν.Λαζάρου, ΑΈφορβία Προΐστ. & ΚΗασ. Αρκ/των
Δ.Λάλλας,* Καθ. , Φυσ/κή Σχολή Αθηνών, Αθήνα
Ε.Μάχκου,* Εθνικό Αρκά ιαλοχ ικ ό Μουσείο, Αθήνα
Α.Μαρχαριτώ?, Εττ ι θ s ορητής Συντηρήσεως Αρχαιοτήτων, Αθήνα
Κ-Μπαμπανίκa, Α'Εφαρεία Προΐστ. & Κλασ. Αρκ/των "
Σ. Μπαλτοχιάννης,* Βυζαντινό Μουσείο, Αθήνα 
Ν. Μπελοχ ιάννης, Κέντρο Λίθου, Αθήνα 
A.MupaiTou, A'Eqiopsia Προΐστ. & Κλασ, Αρκ/των 
Γ. Πατταχεωρχάκ ης , * Καθ., Ε.Μ.Π., Αθήνα
Ε. Παττακ ωνσταντ ίνου , Πολύτεχνε ιούττολη Ζωχράφου, Αθήνα 
Ε.Πολύ χρονιάéau, Α'Έφορεία Προΐστ. & Κλασ. Αρκ/των 
Σ. Πρωτοτταιτσάς, Εθνικό Αρχ/κό Μουσείο, Αθήνα 
θ.Σκουλικ ίάης, Καθ., Ε.Μ.Π., Αθήνα 
X. Τόλ ισς , Κέντρα Λίθου, Αθήνα 
X.Τρίτου, ΑΈραρεία Προΐστ. & Κλασ. Αρκ/των 
Ε.Τσάνη,* Γενικό Χημείο του Κράτους, Αθήνα 
Δ. Χαραλάμττους , Αθήνα
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Λοιποί ειδικοί και ποοσκεκλημένοι

Κ.Αλαβάνσς, * Γενικός Γραμματείας ΥΠΠϋ, Αθήνα
Γ. Αλεξόπουλας, μηχαναγράφος, ΑΈφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των 
Αθήνα
Η.Ανδρεάδη, *· Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα
Ι.Αρμπιλιάς, μαρμαροτεχνίτης, ΑΈφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των 
Αθήνα
Γ.Αρμπιλιάς, μαρμαροτεχνίτης, ΑΈφορεία Προϊστ. 3. Κλασ. Αρχ/των 
Αθ ή να
Ν. Βαρούδης,* Επιτροπή Επικσυρίαυ Απόλλωνος, ΥΠΠΟ, Αθήνα 
Α. Βασιλόπαυλος, ΥΠΠΟ, Τμήμα Ευ νεώριων, Αθήνα 
Α.Ετ.Βλάχος, * Αντιπρόεδρος Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα
Δ.Γκόφας, * μέλος Δ.Ε. Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα 
Κ.Δαμουλής, Μέλος Κ.Α.Ε., Πρόεδρος Κοινότητας Λεχαίαυ, Λεχαίαν 
θ. θεαφανοπουλας, * Πρόεδρος Διοικητικού ΥΠΠϋ, Αθήνα 
Ελληνικά ICQMOS
Ε.Κονδυλάκη, * Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα 
Ε.Κυδωνιάτης, * Ακαδημαϊκός, Αθήνα
Π.^αζαρίδης, *, Εύμβουλος Αρ'χα ιολογ ικ ής Ετα ιρε (ας, Αθήνα
θ. Μαστρομηνάς, E.D.K., Βριιξέλες 
Μ.Μερκούρη, Υπουργός Πολιτισμού, Αθήνα
Κ.Παπαπάνος, * Μέλος Δ.Ε. Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα
Ε.Μπάκουλής,* μέλος Κ.Α.Ε., Πρόεδρος Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου
Αρ χαί α Κόρινθ ας
Δ. Μπαϊρακ τάρης, #■ Επιτροπή Επικαυρίαυ Απόλλωνος, Αθήνα
Μ.Μπιτσαξής, * Πρόεδρος ΤΑΠΑ, Αθήνα
Α.Νακάσης, Επιτροπή Επικουρίου Απόλλωνος, ΥΠΠϋ, Αθήνα 
Χ.Ντούμας,* Καθ., Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος Κ.Α.Ε.
Μ.Παλλάντιος, * Ακαδημαϊκός, Αθήνα 
Γ.Παππάς, * Ακαδημαϊκός, Αθήνα
Κ.Παπαπάνος, * μέλος Δ.Ε. Αρχαιολογικής Εταιρείας 
Δ.Παπαπετρόπουλας, * Νομικός Εύμβουλος ΥΠΠϋ, Αθήνα
ΕΑΔΑΕ *
Μ.Εακελλαρίου, * Ακαδημαϊκός, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αθήνα 
Εύλλογος Τεχνικών ΥΠΠΟ *
Ν.Εκαρής, Μαρμαρατεχνίτης, Αθήνα
Τ.Ε.Ε.
Ε.Τριάντης, Γλύπτης, Αθήνα
Κ.Τρυπάνης, Ακαδημαϊκός, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 
Β.Χανδακάς, * μέλος Δ.Ε. ΤΑΠΑ, Αθήνα 
Ν.Χαρκιολάκης, μέλος ελληνιχού ICOMÜS, Αθήνα 
Α.Χρισταδούλαυ, * Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα

Οι σημειούμενοι με αστερίσκο δεν συμμετείχαν στο Ευνέδρια.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Κ. Α6αμόπουλος, αρχιτέκτων 
Κ.Αθανασιά6αυ, πολιτικός μηχανικός 
X.Αλιβιζάτου, αρχιτέκτων 
Α.Αμπατζόπαυλος, αρχιτέκτων 
Μ.Βασιλάκη, Πολιτικός μηχανικός
A.Benvenuti, αρχαιολόγος 
Μ.8ενιά6ου, πολιτικός μηχανικός
K.Beschi, ιστορικός 
Σ.Βαγιατζής, αρχιτέκτων 
X.Γιαννάκης, αρχιτέκτων 
Κ.Δεσπίνη, αρχαιολόγος
M. Dimastheni (σε αντικατάσταση ταυ κ.Pensili) 
Λ.Ζαγκλανίκη, αρχαιολόγος
A.Griffith, αρχαιολόγος
0.θεοφανοπαύλου, χημικός 
li.Kahil, αρχαιολόγος 
Δ.Καλαμάκης, ιστορικός
6.Καλατζόπουλος, αρχιτέκτων 
Ε.Καλογεράτου, αρχιτέκτων 
Ρ.Καλοξύλου, αρχιτέκτων 
Μ.Campisi, αρχιτέκτων 
Α.Κατσαμάνης, αρχιτέκτων 
Ν.Κατσιμπούλας, Καθ., U.S,A.
Ε.Walter—Καρύ6η 
Κ.Κορρέ, αρχιτέκτων 
Ε.Κουμρόγλαυ, αρχαιολόγος 
Δ.Κυριάκου, αρχιτέκτων 
Ν.Λάππα, αρχιτέκτων
N. Leipen, αρχαιολόγος 
Ε.Λελαύόα, αρχιτέκτων 
Μ.Λιβα6ιώτη
Μ.Μαρθάρη, αρχαιολόγος 
Δ.Μαρίνου, αρχιτέκτων 
Ε.Μαστροκώστας, αρχαιολόγος 
Λ.Μενόάνη, αρχιτέκτων 
Ε.Μιχαήλί6αυ, αρχαιολόγος 
Κ.Μπενέκου, χημικός 
Μ.0ικονομί6ου, αρχαιολόγος 
Ν.Παπαγιαννάκης, αρχιτέκτων 
Β.Παπασπύραυ, αρχιτέκτων 
Ν.Πιτσινός, αρχιτέκτων 
Ν.Προκοπίου, αρχαιολόγος 
Μ.Schwander 
Ε.Σταυρ ί6αυ
Μ.Σταυριναύ6η, μουσειολόγος 
Ε.Ταγανί6αυ 
Ε.Χαϊρη, αρχιτέκτων 
X.Χαρ LTUVί 6 ου, αρχαιολόγος 
Ε.Χριστοπούλου, αρχιτέκτων
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Γ. Χρυσαυλάκη, αρχι,τέκτων 
Μ.Φιννέ, σρκιτέκτων 
Ι.Φωκά, αρχαιολόγος
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΕΚΕϊΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1939

Πρω'ί νή Ευνεδρία 10. οα π. μ. - 1.30 μ-μ.

Πρόεδρος: Μανώλης Ανδρόνικος 

10.oo-10.30 Χαιρετισμοί
Μ.Μερκσύρη, Υπουργός Πολιτισμού
Ε.Τουλούπα, Προϊσταμάνη της ΑΈφορείας Πραϊστ.δ.
Κλασ. Αρχ/των
X. Μττούρας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ευντηρήσεως Μνημείων 
Α:< ραπάλεώς
Γ.άαντάς, Πρόεδρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας

10.30 Μ. Καρράς-·Ν. Τοχανί δης-Κ.. Ζάμπας: Οι μόχρι σήμερα 
εργασίες αποκαταστάσεως της Ανατολικής άψεως του 
Παρθενώνας ί Ιο ιτρόχραμμα )

ΙΙ.αο Μ.Κορράς: Νέα στοιχεία χιά τον Πρόναο του Παρθενώ
νας

12. οο-.12.30 Διάλειμμα

12.30 Μ.Κορρδς: Προτάσεις χιά την αναστήλωσα του Προνάου 
του Παρθενώνας

Απαχευματ ινή Συνεδρία! 5« οο-θ.30 μ, μ

5 .. ο ο Μ.Ταχανίό'πς! Μελάτη και προτάσεις χιά την τεκμηρίωση 
των πλευρικών τοίχων του σηκού του Παρθενώνας

L3 »4 b Κ.Ζάμπας: Προτάσεις χιά,τη δομική αποκατάσταση ταυ 
Παρθενώνας

6. 30-7οο Δ ι ά'λ s ι μμα

7. οα

7.5

Γ.Δαχάνη-Α. Μωραϊτου-Ε.Παπακ ωνσταντ ίνου-Δ„Χαραλάμιτους: 
περιχραφή φθορών
Α. Μωρα'ίταυ: Προηγούμενες επεμβάσεις συ ντηρήσεως

7.10 Ν. Μπελαχ ιάννπς-Π. ΘεουΓιάκ ης: Αρχυλοπυρ ιτικάς φλάβες στο 
πεντελικό μάρμαρα

7 ·. 20 !<. Κουζδλη-Ι". Δαχάνη-Μ. Μπελαχ ιάννης-Χ. Τόλ ιας : Μελάτη 
των εχχρώμων στρωμάτων στην επιφάνεια των μαρμάρων 
του Παρθενώνας

7.30 Ε. Παπακ ωνσταντ ίνου-Δ. Χαραλάμιτους : Επισήμανση φθορών 
στη δυτική ζ ω φ ώ ρ ο

7.35

7.40.
7.45

Γ.Δοχάνη-Δ.Χαραλάμπους-Ε.Παπακ ωνσταντ ίνου: Επισήμανση 
φθορών στην Ανατολική δωρική ζωφάρο
6*. Εκ ουλ ικ ίδης -Ε. Παπακ ωνσταντ ί νου : Τεχνητή πάτινα
Γ. Δοχάνη-Α. Μωρα'ί'του : Επεμβάσεις συντηρήσεως της επι
φάνειας "Πρόγραμμα Πιλότος"
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7.50 θ. Σκ αυ λ ικ ί <5ης~Ε. Παιτακ ωνσταντ ί ναυ -Δ. Χαραλ άμπου ς --Ε. Καλ -

8. αο
λιφατίιίαυ: Μελέτες χιά την προστασία των μαρμάρων
Α. ΓΙαπανικ αλάου-Κ. Ζάμπας: Τα έρχα της συντηρήσεως και 
απακαταστάσεως ταυ Ερεχδείου

8.30 Εχκαίνια της έκθεσης: "Η Ακρόπολη των Αθηνών: Μελέτες
-Ερευνες-Ερχα 1975-1989”
Δεξίωση

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 Απριλ ίουν 1939

9.00—12.00 Επίσκεψη στα Μνημεία Ακροπόλεως
12.30-1.30 Ελαφρό χεύμα στο Κόντρα Μελετών Ακροπόλεως

Απαχευματινή Συνεδρία 1.30-8.30 μ. μ.

1.30-3.30 Συζήτηση κατά ομάδες
ΑΌμάς: Αρχαιαλόχοι και Αρχιτέκτονες

Πρόε δρος: 0.Κα ρ άχιωρ χ α
3Όμάς: Πολιτικοί Μηχανικοί

Πρόεδρος; R.Mainstone
ΓΌμάς: Χημικοί και Συντηρητές

Πρόε όρος : R.Romanavsky

3.15— 3.30 Διάλειμμα

3.30~6.οα Συζήτηση στην Ολομέλεια

6.00—6.15 Διάλειμμα

6.15- 8.30 Συζήτηση στην Ολομέλεια

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989

Πρωινή Συνεδρία 10. αο π. μ. - 1.30 μ. μ 
Πρόεδρος: L.Baschi

10.00 Ε.Τουλούπα-Ι.Τριάντη: Η αρχαιολαχική έρευνα στην 
Ακρόπολη, 1934-1939

10. Μ5 Τ.Τανούλας: Ερχασίες τεκμηριώσεως και μελέτη των

11.15

Προπυλαίων χενικότερα και ειδικότερα των φατνωματι- 
κών οροφών του Μνημείου
Δ.Ζιρώ: Παρατηρήσεις σε αρχιτεκτονικά και ιστορικά 
ζητήματα του Ναού της Αθηνάς Νίκης και αναχκαιότητα 
μιάς νέας αναστηλωτ ικής επέμβασης

11.M-5~12.15 Διάλειμμα

12.15 0.Τσιτρούλης: Καταχραφή τεκμηρίωση και μελέτη των 
διασπάρτων μελών και ερχασίες στις διαβάσεις πάνω 
στην Ακρόπολη

12.30 Δ.Μονοκρούσος: Στερεωτικές ερχασίες στο βράχο της
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12.45 

1.05

Απογευματ ι νή 
Πρόείρος: W.

5.oq-6.□□

6.30-7.οο

7.00-8.30

Ακ ρσπόίΐεως
Κ. ΚατζηασΒάνη: Εκ ττα ι <5ευτ ικ ά προγράμματα στήν Ακ ρό- 
πο8 π
Φ. Ma3?loùxou-Tufano: Η τεκμηρίωση των έργων απακατα- 
στάσεως των Μνημείων ΑκραπόΠεως - Δημιουργία Τράπε
ζας Δεδομένων

Συνεδρία 5-8.30 μ.μ.
Hoep fner

Συζήτηση

Διά/ΐε ιμμα

Συνοπτική ανασκόπιση των πεπραγμένων της συζητήσεως
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ





ΕΥΝΕΔΡΙΑΕΗ ln 
ΗΜΕΡΑ ln

Ημέρα: Παρασκευή Ευνεδρίαση της 31 Μαρτίου
19Β9
Ωρα: 10.25 π.,μ. Προεδρία:
Καθ . Μ. Ανδράνικ ας

Πράε όρος : Αρχίζει η συνεδρίαση.

Κυρίες και Κύριοι,
Ξέρουμε όλοι τη δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια 

στην Ακρόπολη. Μία δουλειά που ξεκίνησε με πολλές ελπίδες, αλλά 
και με κάποια αβεβαιότητα, γιατί το μέγεθος και οι στόχοι που 
είχαν τεθεί, ήταν πραγματικά εξαιρετικά σημαντικοί αλλά και 
εξαιρετικά δύσκολοι.

Υστερα από αυτά τα χρόνια της δουλειάς, θα είχα το δικαίωμα 
να πω ως αρχαιολόγος που δεν μετέχει στο έργο της Επιτροπής,αλλά 
και ως Ελληνας που το παρακολουθεί με ιδιαίτερα ενδιαφέρον, πως 
τα αποτελέσματα είναι αξιοθαύμαστα και εξαιρετικά σημαντικά και 
πως οι ελπίδες που είχαν όσοι ανέλαβαν αυτή τη πρωτοβουλία, 
φαίνεται ότι θα πραγματωθούν.

Από τότε που απελευθερώθηκε η Ελλάδα έγιναν πολλές και 
σημαντικές εργασίες γ ιά την αποκατάσταση και διάσωση των μνημείων 
της Ακρόπολης. Μπορεί σήμερα να κάνοιιμε κριτική στους 
παλαιότεραυς, μπορούμε να διαπιστώνουμε ακόμη και σφάλματα που 
οφείλονται είτε στην έλλειψη γνώσης είτε ακόμη και σε ανθρώπινες 
αδυναμίες, όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως οι πρόγονοί μας 
αυτοί, αρχαιολόγοι και τεχνικοί, έκαναν αξιοθαύμαστο έργο και 
έθεσαν τις βάσεις γ ιά τις σημερινές προσπάθειες.

Εήμερα όμως η Επιτροπή της Ακρόπολης και οι τεχνικοί με 
τους αρχαιολόγους ποσ δουλεύουν στο έργο αυτό, έχουν προχωρήσει 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή η τριήμερη συνάντηση που 
αρχίζει σήμερα, θα επιτρέψει σ'εκείνους που δουλεύουν να 
παρουσιάσουν τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της πολύ επίπονης και 
μεθοδικής δουλειάς και σ'εμάς τους υπόλοιπους να μάθουμε τι έχει 
γίνει, ώστε να τους βοηθήσουμε, ο καθένας με τον τρόπο του στη 
συνέχιση του έργου.

Ετο πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας αναγράφεται ως πρώτη 
ομιλήτρια η Υπουργός Πολιτισμού Κυρία Μελίνα Μερκούρη. Κρίναμε 
ωστόσο ορθότερο πριν από την ομι.λία της Κυρίας Υπουργού, που θα 
κηρύξει και την έναρξη των εργασιών, να πραηγηθούν οι ομιλίες της 
κ ας Εύης Τουλούπα, Προϊστσμένης της ΑΈφορείας Αρχαιοτήτων και 
Διευθύντριας του Μουσείου Ακρόπολης, αυτής που έχει όλη την 
ευθύνη και το βάρος των εργασιών, του καθηγητή κ.Χαράλαμπου 
Μπούρα, που είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ευντηρήσεως των
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Μνημείων της Ακρόπολης και τέλος του κ.Γιώρχου Δαντά, Προέδρου 
της Αρχα ιαλαχ ικ ής Εταιρείας και χιά πολλά χρόνια Διευθυντή του 
Μουσείου της Ακρόπολης-.

Παρακαλώ την κα Τουλούπα να πάρει το λόχο.

Ε.Τουλούπα Εφορος Αρχ/των: κα Υπουρχός,
Ευνάίελφοι, Συνερχάτες και Φίλοι,

Πάρα από τη χαρά παυ μας δίνει η νέα μας συνάντηση, έχουμε 
φέτος την ιδιαίτερη ικανοποίηση να σας υποδεχόμαστε σ'έναν δικό 
μας χώρο, στη νέα έδρα της Εφορείας μας που έχινε συχχρόνος και 
ένα Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως. Στο κτήριο αυτό, ήταν 
εχκατεστημένη η Χωροφυλακή που απομακρύνθηκε το 1975 επειδή 
υπήρχε από τότε το σχέδιο να ανεχερθεί στο εκτεταμένο τότε 
οικόπεδο το νέα Μουσείο Ακροπόλεως. Κτίσθηκε το 1836 από τον 
Βαυαρό Μηχανικό Weiler χιά να χρησιμεύσει ως στρατιωτικό 
Νοσοκομείο που λειταύρχησε περίπου ως το 1925.

Τα Κέντρο, εχκα IVιάστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου ταυ 1987, 300 
ακριβώς χρόνια από την ημέρα που ένα βλήμα από το στρατόπεδο του 
Μαροζίνι, έφτασε ν'ανατινάξει τον Παρθενώνα. Γιά την επέτειο 
αυτή, αρχανώθηκε μία πρωτότυπη έκθεση από τον Μανώλη Καρρέ, που 
σήμερα θα βρείτε εν μέρει ενσωματωμένη στην έκθεση των 
αναστηλωτικών έρχων του Παρθενώνα. Ετσι, δίπλα στην ιστορία των 
καταστροφών, αντιπαραθέτουμε την ιστορία των αναστηλώσεων. Μετά 
την απελπισία χιά τις απώλειες, έρχεται η ελπίδα χιά δημιουρχία.

Στον τελευταίο όροφο εχκαταστάθηκαν τα χραφεία, η 
βιβλιοθήκη και τα αρχεία της Εφορείας μας. Στον Ιο όροφο όπου 
βρίσκεσθε, εκτίθενται σχέδια, φωτοχραφίες και προπλάσματα από τα 
έρχα συντηρήσεως των μνημείων της Ακροπόλεως. Η πρώτη σχετική 
έκθεση είχε ορχανωθεί με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας το 1983 
αν θυμάστε, στην Εθνική Πινακοθήκη. Η έκθεση εκείνη ταξίδεψε στο 
Αμστερνταμ, στο Λονδίνο και στη Μόσχα και ο κατάλοχος κυκλοφόρησε 
σε αχχλική χλώσσα. Γιά την φετεινή μας συνάντηση, ορχανώσαμε μία 
νέα έκθεση που θα εχκαινιάσουμε απόψε.

Στο διάδρομο εκτίθενται 150 φωτοχραφίες από τα μνημεία της 
Ακροπόλεως και των Αθηνών,του 19ου αιώνα, που επιμελήθπκε η Φανή 
Μαλλούχου. Ανήκουν στην συλλοχή ταυ καθηχητού Νίκου Κατσιμπούλα, 
κάτοικου Βοστώνης που είχε την καλωσύνη να μας τις παραχωρήσει 
χιά την έκθεση αυτή.

Το ισόχειο είναι αφιερωμένο στο χλυπτό διάκοσμο του 
Παρθενώνα, έχει ακόμη κάποια κενά και φιλοδοξούμε να τα 
συμπληρώσουμε σύμφωνα με τον υπαδειχματικό τρόπο που μας δίδαξε ο 
καθηχητής Ernst Barger στη Βασιλεία. Παλιά χύψινα αντίχραφα από 
τα Βρεττανικό Μουσείο που είχαν διασωθεί από την Εφορεία και 
φυλάχανταν στις αποθήκες Ακροπόλεως, βρήκαν εδώ τη θέση τους μαζί 
με αντίχραφα δικά μας. Η έκθεση έχινε με την φροντίδα ταυ Αλέκαυ
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Μάντη. Μία δεύτερη αίθουσα αφιερώθηκε στο Ερέ χθεια, του οπαίου αι 
εργασίες αποκαταστάσεως έχουν ήδη περατωθεί. Την έκθεση αυτή, 
όπως και την έκθεση που θα δείτε απόφε, ταυ πρώτου ορόφου,
επιμελήθηκαν ο αρχιτέκτων Αλέκος Παπανικαλάαυ και αι υπεύθυνοι 
μηχανικοί των έργων με τη συνεργασία tou Παύλου Ψάλτη.

Τέλος στα υπόγεια, έχουν απαθηκευθεί οι παλιές μήτρες από 
τα αρχιτεκτονικά γλυπτά της Ακροπόλεως. Εδώ λειτουργεί και το 
εργαστήριο των εκμαγέων που με την επίβλεψη ταυ μηχανικού Κώστα 
Ζάμπα, κατασκευάζουν τα αντίγραφα που θα αντικαταστήσουν όσα 
γλυπτά αποξηλώνονται από ταν Παρθενώνα. Μπορείτε να το
επισχεφθείτε. Γνωρίζουμε την κριτική που ασκείται γιά την
ποιότητα των αντιγράφων μας. Το υλικό παυ επιλέξαμε, το τσιμέντο, 
έχει τα προβλήματά tou και πρέπει να το παραδεχθούμε, ότι στην 
αρχή δεν υπήρξε αρκετή πείρα. Ομως στα μεταξύ έχει γίνει η 
απαραίτητη προεργασία και πολλές προσπάθειες γιά βελτίωση. Ακόμη 
και συνεργασία εδώ και στο Παρίσι, με τον εξαίρετα Γάλλο γλύπτη, 
συντηρητή και εκμαγέα Michel Bourbon.

θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η συμμετοχή της Εφορείας μας στα 
έργα συντηρήσεως των Μνημείων Ακροπόλεως είναι μόνο μία από τις 
πολλές δραστηριότητες και όπως είχα αναφέρει και στην ομιλία μου 
το 19Θ3, η Εφορεία έχει την ευθύνη γιά την προστασία πολλών 
αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, πλήν της Ακροπόλεως. Οι 
ανασκαφικές, επανεκθετικές, ερευνητικές και οι εργασίες
συντηρήσεως δεν θα ήταν δυνατόν να διεξαχθαύν χωρίς την παρουσία 
συναδέλφων με βαθειά γνώση του αρχαιολογικού υλικού και απόλυτη 
αφοσίωση στη δουλειά. Αναφέρω μόνο το όνομα του Ντίναυ Τσάκου, με 
τον οποίο μοιράζομαι όλες τις έγνοιες της Εφορείας και των 
Επιτροπών. Η προστασία των αρχαιοτήτων προϋποθέτει μία τεράστια 
διοικητική εργασία, γιά την οποία οι αρχαιολόγοι είναι κυρίως 
υπεύθυνοι, αλλά παυ δεν θα ήταν δυνατόν να 6ιεκπέραιώσουν χωρίς 
την βοήθεια των αρίστων υπαλλήλων στην Γραμματεία και στο 
Λογιστήριο της Εφορείας. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω και εκ μέρους της Επιτροπής, ιδιαίτερα τον λογιστή 
μας τον κ.Βλαντή που έχει ένα πολύ δύσκολο έργα με τόσα 
εκατομμύρια που παίρνουμε και ξοδεύουμε.

θα σας ενδιέφερε πιστεύω, να έχετε μερικά στοιχεία γιά τα 
οικονομικά μας. Η ελληνική Πολιτεία και η Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταθέτουν στην Αρχαιολογική Εταιρεία 
σημαντικές πιστώσεις γιά τα έργα συντηρήσεως στην Ακρόπολη, που 
διατίθενται γιά τα εργοτάξια του Παρθενώνα, των Προπυλαίων, ταυ 
Ναού της Αθηνάς Νίκης, των διασπάρτων αρχαίων και της στερεώσεως 
των βράχων. Από την ψετεινή χρονιά, περιλαμβάνεται στη
χρηματοδότηση και τα Μουσεία Ακροπόλεως με τις αποθήκες και τα 
εργαστήριό του, αφού όχι μόνα τα αρχιτεκτονικά γλυπτά που 
αποξηλώνονται, αλλά και τα αγάλματα και τα ανάγλυφα, οι επιγραφές 
και τα χιλιάδες θραύσματα, έχουν ανάγκη από συντήρηση. Πολύτιμη 
στο χώρα αυτό, είναι η βοήθεια της συναδέλφου Ισμήνης Τριάντη.
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Κα L τώρα □ απαλαχ ισμός χιά τα Ερέχθειο. Οι εργασίες
συντηρήσεως διάρκεσαν θ περίπου χρόνια, από τα 1979 έως τα 1987. 
Εργάστηκαν χιά το έργο 30 περίπου άτομα. Η δαπάνη χιά την
αποζημίωση των ερχατοτεχνιτών, ανήλθε σε 215 εκατομμύρια δραχμές 
περίπου. Τα έξοδα χιά την προμήθεια των υλικών, έφθασαν τα 35 
εκατομμύρια, ποσό οκτώ φοράς μικρότερο, αν και υπήρχαν μεγάλες 
δαπάνες όπως χιά το νέο μάρμαρα (1.300.000), τις σκαλωσιές και τα 
ικριώματα (1.500.000), το τιτάνιο (9.000.000), τα αντίγραφα του 
Βρεττανικαύ Μουσείου (3.000.000), την προθήκη των Καρυατιδών και 
τον μηχανισμό αζώτου (2.650.000).

Σας δίνω ακόμη μερικούς ενδεικτικούς αριθμούς χιά τις
πιστώσεις και τις δαπάνες του περασμένου έτους χενικά στην
Ακρόπολη. Μας εδόθησαν από τις Δημόσιες Επενδύσεις 30.000.000 και 
από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 46.000.000. Ξοδεύτηκαν 
χιά μισθοδοσίες 204.000.000 και χιά υλικά 26.000.000 και πάλι η 
αναλογία μεταξύ μισθών και υλικών, παραμένει 1:8. Οι δαπάνες 
έφτασαν τα 230.000.000, ενώ οι πιστώσεις δεν ξεπέρασαν τα 
76.000.000. Η διαφορά των 154.000.000 καλύφθηκε από τον Κρατικό 
Προϋπολαχιασμό.

Από τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει η Unesco το 1975, μετά 
από μία έκκληση στην Ακρόπολη και τα οπαία προορίζονται μόνο χιά 
την έρευνα τη σχετική με την παθολογία του λίθου, δαπανήθηκαν 
στην διετία του '37-'88 περίπου 5.000.000 χιά την αγορά 
μηχανημάτων, ανταλλακτικών και χιά άλλα αναλώσιμα.

Είναι φανερό ότι τα μέσα που μας παρέχουν η Χώρα μιας και η 
Ευρώπη είναι υπερεπαρκή, αλλά και από την πλευρά της η Επιτροπή, 
πρέπει να το παινευτεί, σέβεται το δημόσιο χρήμα και 
διαχειρίζεται τις πιστώσεις με πολλή φειδώ.

Αγαπητοί Σύνεδροι,
Στην αίθουσα αυτή οργανώθηκαν ήδη το πρώτα συμπόσιο χιά την 

συντήρηση του Διονυσιακού θεάτρου, το Ια Συμπόσιο χιά την 
συντήρηση των Μνημείων του Ασκληπιείου της Επιδαύρου. Εδώ 
γιορτάσαμε την απονομή του Ευρωπαϊκού βραβείου Freiher von Stein 
στον αρχιτέκτονα Αλέκο Παπανικολάαυ και του ειδικού βραβείου της 
Europa Mostra στον ίδιο και στον μηχανικό Κώστα Ζάμπα χιά την 
δουλειά τους στο Ερέχθειο.

Εδώ τιμήσαμε πέρυσι την μνήμη του Γιάννη Μηλιάδη που ήταν ο 
πρώτος Πρόεδρος της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως. 
Εδώ, με διαλέξεις και άλλα οπτικαακουστικά μέσα ενημερώνουμε το 
κοινά χιά τα προβλήματα που μας απασχολούν στην Ακρόπολη. Μέσα 
σ'αυτό το κτήριο αρχίσαμε να παρουσιάζουμε περιοδικές εκθέσεις με 
το αρχαιολογικό υλικό που βρίσκεται στις αποθήκες μας. Ετσι, 
μπορείτε να δείτε σ'ένα δωμάτιο του πρώτου ορόφου μία επιλογή από 
κεραμίδες, ακροκεράμους και άλλα, από κτήρια της Ακροπόλεως 
αρχαϊκά και κλασικά. Την επιμελήθηκε η συνάδελφος Χριστίνα 
Βλασσαπούλου που ετοίμασε και τον κατάλογο. Είναι ένα μικρό 
δείγμα του απέραντου υλικού που πάντα ελπίζουμε να εκτεθεί σ'ένα
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νάα μουσείο, πράγμα rrou εξακολουθεί να είναι ο μάγας πόθος μας 
Σε τούτο το χώρο, ελπίζουμε ότι θα συναντηθούμε ακόμη πολλά 
φοράς γιά να συζητήσουμε τα υπόλοιπα προγράμματα του Παρθενώνα 
αλλά και τις μελάτες των άλλων μνημείων που ετοιμάζονται.

Σας ευχαριστώ που ήρθατε.
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Χ.Μπαύραε. Πράεδροο της Επιτροπής, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
κ α Υπουργός 
Κυρίες και. Κύριοι

Εκ μέρους της Ελληνικής Επιτροπής Συντηρήσεως των Μνημείων της 
Ακροπόλεως, έχω την τιμή να σας υποδεχθώ και να σας καλωσορίσω 
όλους που μετέχετε στην παρούσα Συνάντηση. Και πάλι εκ μέρους της 
Επιτροπής, πριν αρχίσουμε, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους 
συνέβαλαν και συμβάλουν στην οργάνωση και επιτυχία της, του 
Τεχνικού Γραφείου Ακροπόλεως, της Γραμματείας της Επιτροπής και 
της ΑΈφαρείας και κατά κύριο λόγο βέβαια τους μελετητές που 
ετοίμασαν τις υπό συζήτηση μελέτες. Εκ μέρους της Επιτροπής, 
οφείλω επίσης να ευχαριστήσω τόσο το σεβαστό Υπουργείο με τις 
υπηρεσίες ταυ, όσο και την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, γιά 
την αδιάκοπη βοήθειά της. Δεν πρέπει τέλος να παραλείφω να 
απευθύνω τις ευχαριστίες μας στις υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων γιά την μερική χρηματοδότηση των μελετών και των 
έργων, όπως ακούσατε προ ολίγων λεπτών από την κα Τουλούπα. 
Επιτρέψτε μου με τα λιγότερα κατά το δυνατόν λόγια να
απακατσστήσω τη συνέχεια των ενεργειών μας και του θεσμού πιά των 
Διεθνών αυτών Συναντήσεων.

Η παρούσα είναι η τρίτη συνάντηση γιά την Ακρόπολη και η 
δεύτερη γιά τον Παρθενώνα. Είχε προαγγελθεί ήδη το 1983, αλλά 
δυστυχώς ανεβλήθη μερικές φορές δικαιολογημένα λόγω της ανάγκης 
τελειαπαιήσεως της μελέτης. Κύριο θέμα της παρούσης Συναντήσεως, 
είναι τα αναστηλωτικά προβλήματα του Πρσνάαυ του Παρθενώνα. ΰεν 
θα χαθεί όμως η ευκαιρία να ενημερωθείτε και γιά τις υπόλοιπες 
μελέτες και έρευνες επάνω στην Ακρόπολη. 0 διανεμηθείς δεύτερος 
τόμος, "Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνα", αποτελεί συνέχεια 
του πρώτου, ο οποίος κυκλοφορήθηκε το 1983.

Τα τρία πρώτα κεφάλαια του τόμου εκείνου, εκτάσεως σχεδόν 
400 σελίδων, εκάλυφαν την απαραίτητη γενική πληροφόρηση γιά το 
μεγάλα ναό, τις αρχές παυ θα ετηραύντο και τις γενικές προθέσεις 
των μελετητών γιά την αποκατάστασή του.

Στις πέντε σελίδες εισαγωγής του νέου τόμου, δίνονται 
συνοπτικά πάλι γενικές πληροφορίες τόσο γιά την προκειμένη μελέτη 
και τα άλλα προγράμματα, όσο και γιά την πραγματοποιηθείσα στο 
μεταξύ εργασία εκτελέσεως στην ανατολική όψη του μεγάλου Ναού. 
Στις επτά τελευταίες σελίδες του νέου τόμου, δίδονται σε 
παραρτήματα κάποιες συλλογικές γνώμες ή παραγγελίες γιά την 
περαιτέρω προώθηση των ενεργειών μας.

Τι προέχει στο έργο της Επιτροπής Συντηρήσεως των Μνημείων 
της Ακροπόλεως και των συνεργατών της που πραγματοποιήθηκε από το 
φθινόπωρο του '83, από την προηγούμενη δηλαδή Συνάντησή μας: Κατά 
κύριο λόγο η έρευνα. Χάρις στον κ.Μανώλη Κορρέ, υπάρχει νέα 
σημαντική γνώση γιά το μοναδικό αυτό μνημείο πέραν της 
κ εκ τημένης.
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Λόγω ακριβώς της (ρύσεως και της αξίας του Παρθενώνος, Θα 
ήταν αδιανόητα να διαχωρίσει κανείς την επιστημονική έρευνα από 
την πράξη της επεμβάσεως και έτσι χιά πρώτη φορά επιχειρήθηκε με 
πληρότητα και με μία εξαιρετική ένταση η μελέτη του κατακείμενου 
μαρμάρινου υλικού, κυρίως του Προνάου. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι 
η ανάγκη αυτής ακριβώς της μελέτης, αποτελούσε και την πρώτη 
παραγγελία των συμπερασμάτων της Διεθνούς Συναντήσεως ταυ '83. Το 
αποτέλεσμα είναι άτι εκατοντάδες κατακείμενα μάρμαρα 
αναγνωρίστηκαν, ερμηνεύτηκαν, απέκτησαν την ταυτότητά τους και 
συνακόλουθα οδήγησαν σε αναθεώρηση ορισμένων αναπαραστάσεων σε 
καινούργιες ιδέες χιά την αναστήλωση.

Η νέα χνώση όμως, δημιουργεί νέες υποχρεώσεις, Διαφαίνεται 
πιά σαφώς η ανάγκη να αποφασίσουμε χιά την τύχη του κατακείμενου 
αυτού υλικού και οι τέσσερις εναλλακτικές λύσεις τις οπαίες ο 
κ.Κορρές βάζει μπροστά μας σήμερα, δημιουργούν τη δυνατότητα 
σωτηρίας και αξιαποιήσεώς του με ένταξη στα μνημείο 
δι'αναστηλώσεως. Δεν υπάρχει ο χρόνος να επεκταθώ τώρα 
περισσότερο, αλλά πιστεύω άτι ο συνδυασμός πληροφοριών μετά από 
ανάλυση, αποτελεί το μεγαλύτερο προσόν της προκείμενης μελέτης 
μαζί με την διατύπωση ενός πλήθους εντέχνων παρατηρήσεων, οι 
οποίες αφενός ερμηνεύουν τους τρόπους καταστροφής και αφετέρου 
πλουτίζουν τις γνώσεις μας χιά τις μεταγενέστερες φάσεις του 
μεγάλου Ναού. Οσο γιά τις λοιπές έρευνες, αυτή του κ.Τογανίδη, 
γιά τις μακρές πλευρές δηλαδή του σηκού, βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη, όπως άλλωστε και οι συνεχείς έρευνες με τους χημικούς 
και τους συντηρητές μας.

Οι έρευνες με καθαρά αρχαιολογικό περιεχόμενο, θα σας 
παρουσιαστούν διεξοδικό από την Διευθύντρια της Ακροπόλεως κα 
Τουλούπα.

Ξαναγυρίζω στην προσπάθεια τώρα ανασυνδέσεως με την 
Συνάντηση του 1983 και στις ενέργειες της Επιτροπής έκτοτε. Παρά 
την έκτη οδηγία των τότε συμπερασμάτων, η οποία πραέβλεπε 
περισσότερη εξέταση του ζητήματος της αντικαταστάσεως των γλυπτών 
του Ναού από χυτά υλικά, η Επιτροπή και το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο, προχώρησαν στην προετοιμασία και στην αντικατάσταση 
των ανατολικών μετοπών, μετά από σαφέστατες εκθέσεις των ειδικών, 
οι οποίοι διαπιστώνουν ραγδαία φθορά κάτω από τις γνωστές 
συνθήκες ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως.

0 καθαρισμός του αέρος των Αθηνών που πραέβλεπε η οδηγία Α
τού 1983, δεν παρουσίασε κάποια πρόοδο. Αυτός όμως είναι πολύ 
πέραν των δυνατοτήτων της Επιτροπής μας όπως καταλαβαίνετε. Το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο επέβαλε άλλωστε και κάποιες 
ελάσσονας σημασίας τροποποιήσεις και στην εκτέλεση των δύο πρώτων 
προγραμμάτων που είχαν θεωρηθεί ικανοποιητικά το 1983. Κάποιες 
συμπληρώσεις στην κρηπίδα κτλ., θεωρήθηκαν υπερβολικές από τα 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
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Εύμφωνα επίσης με την 9η οδηγία του '83, <5 (.ευρύ ναμε τον 
αριθμό των αποδεκτών της μελέτης και πετύχαμε να την στείλουμε αν 
όχι τρεις μόνες, τουλάχιστον ένα μόνα νωρίτερα από σόμερα στους 
κ.κ.Ευνέδρους του εξωτερικού. Δεν έγινε δυστυχώς εφικτό η 
σύγκληση μιάς μικρός συναντόσεως γιά τα χυτά αντίγραφα, όπως είχε 
προτείνει ο κ.Lemaire, σε μία σύσκεψη ταυ Διεθνούς ICQMQS στο 
Παρίσι, ούτε μιάς ad hoc προσυναντόσεως ειδικών γιά τα ζητόματα 
της Ακροπόλεως με φροντίδα του Ελληνικού Τμόματος του ICOMQS.

Ως προς τις προθεσμίες τέλος ολοκληρώσεως του έργου, 
επαναλαμβάνω και αυτά παυ λέω εις την εισαγωγό ταυ τόμου, ότι η 
δεκαετία που είχαμε εξαγγείλει το 1983 φαίνεται τώρα ανεπαρκός 
και ότι η διάρκεια του έργου θα εξαρτηθεί από τις τελικές 
αποφάσεις ως προς την αναστόλωση του Προνάαυ και ως προς την 
τελικό τύχη της δυτικής εσωτερικός ζωφόραυ ταυ ναού. Μέσα από 
τους τίτλους του προγράμματος, διαβλέπετε την προσπάθεια των 
συνεργατών της Επίτροπός μας να σας δώσουν στοιχεία γιά όλες τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τα έργα στην Ακρόπολη σόμερα. 
Τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι συζητόσεις, θα 
ορίσουν οι εκάστοτε Πρόεδροι των Ευνεδριάσεων. Οσο γιά το 
ερωτηματολόγιο στο οποίο σας προσκαλούμε να απαντήσετε, 
πιστεύουμε ότι αποτελεί τον καλύτερο τρόπο εκτιμόσεως της γνώμης 
•της παραύσης Ευναντήσεως. Η δημοσίευση όλων των επωνύμων 
απαντήσεων στα Πρακτικά της Ευναντήσεως, θα έχει όλη την αξία της 
προσωπικής επιστημονικός ευθύνης γιά μία ιστορικό πράγματι 
απόφαση, όπως είναι ο βαθμός αναστηλώσεως ταυ Προνάου του 
Παρθενώνος.

Εκ μέρους της Επιτροπής Ευντηρήσεως των 
Ακραπόλεως, σας καλωσορίζω και πάλι και σας 
συμβάλλετε όσο ο καθένας μπορεί στην επιτυχία 
επιστημονικής Συναντόσεως.

Ευχαριστώ πολύ.

Μνημείων της 
παρακαλώ να 

της παρούσης
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Γ,Δοντάε, Επίτιυοε Γενικόε Eæopoc Αρχ/των. Πρόεδροε Tnc sv 
Αθήναιαε Αρχαιολογικήρ Εταιηε iac

ια Υπουργός,
Κυρίες και Κύριοι,

Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία στην οποία η Πολιτεία 
έχει από ετών αναθέσει την διευκόλυνση της πραγματαποιήσεως 
μεγάλων αρχαιολογικών προγραμμάτων της χώρας, μεταξύ των οποίων 
προέχουσα θέση κατέχουν τα έργα της Ακροπόλεως, με χαρά 
χαιρετίζει σήμερα την Συνάντηση των ειδικών που συνεκλήθησαν να 
συζητήσουν θέματα σχετικά με την επιχειρουμένη αποκατάσταση του 
Παρθενώνας..

Η μεταξύ των μελών της Συναντήσεως παρουσία Ελλήνων και 
ξένων αρχαιολόγων και αναστηλωτών, κορυφαίοσ αναστήματος, παρέχει 
τη βάσιμη ελπίδα ότι ο προβληματισμός που θα εκτεθεί και ο 
διάλογος που θα ακολουθήσει στη διάρκεια των Συνεδριάσεων, θα 
καταλήξει σε θετικά και γόνιμα συμπεράσματα που θα είναι βασικά 
γιά την αντιμετώπιση των προβλημάτων του μνημείου, την
αποκατάσταση των κακώς κειμένων και ακόμη την αναστήλωση μελών 
ταυ μνημείου που βρίσκονται στο έδαφος, με γνώμονα όμως πάντοτε 
τον απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα και στην ιστορική φυσιογνωμία 
ταυ μνημε ίου.

Η Αρχαιολογική Εταιρεία θεωρεί ότι η επίτευξη μιάς 
συναινέσεως στο μέγιστο δυνατό βαθμό, είναι απολύτως αναγκαία, 
ώστε τα πορίσματα που θα εξαχθούν να αποτελέσουν ένα στέρεο 
βάθρα, επί ταυ οποίου θα ληφθαύν οι αναστηλωτικές αποφάσεις της 
Πολιτείας, ενώ εύχεται επίσης να αποτελέσουν και το έναυσμα γιά 
την σύνταξη, μέσα στο πλαίσιο των αρχών ταυ Καταστατικού Χάρτη 
της Βενετίας, ενός ειδικού Καταστατικού Χάρτη γιά τις 
αναστηλώσεις των αρχαίων μνημείων της αρχαιότητας, τα οποία 
μνημεία θέτουν ιδιαίτερα δύσκολα αισθητικά προβλήματα και 
προβάλλουν υψηλές αισθητικές απαιτήσεις.

Με αυτές τις ελπίδες και με αυτές, αν μου το επιτρέψετε, 
τις συστάσεις, εύχεται η Αρχαιολογική Εταιρεία σ'όλαυς, καλή 
δαυλέ ιά.
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Πρόεδοοε : 
λόγο.

Παρακαλώ την Υπουργό, κα Μελίνα Μερκούρη να πάρει τον

Μ.Μεοκούρη. Υπουργός Πολιτισυού

Κυ ρ ί s ς και Κύριοι,

Σας καλωσορίζω στην τρίτη Συνάντηση χιά την αποκατάσταση 
των Μνημείων της Ακροπόλεως. Σας ευχσριστούμε που ανταποκριθήκατε 
στην πρόσκλησή μας. Τα μνημεία της Ακρόπολης, εκεί που η 
απλότητα, η σοφία, το μέτρο και η ομορφιά τΓραχμάτωσαν την 
ανεπανάληπτη σύνθεσή τους, αντιπροσωπεύουν τις ίδιες αξίες και 
χιά τους Ελληνες και χιά την ανθρωπότητα και είναι ακριβώς π 
παγκόσμια σημασία αυτών των μνημείων εκείνη που υπέβαλε <5ύο αρχές 
στη δράση μας χιά την αποκατάστασή τους, το διάλογο και την 
<5ιαφάνεια. Οι Συναντήσεις αυτές μοναδικές στη διεθνή πρακτική, 
απασκοπαύν να θέσουν στη διάθεσή σας με κάθε λειτουργία και 
λεπτομέρειες, μοναδικές, τα έργα, τα σχέδια, τα προγράμματά μας 
χιά τη σωτηρία των μνημείων μας.

Οι γνώσεις σας και η κριτική σας μας 
και διευρύνουν τους ορίζοντές μας.

κάνουν πλουσιότερους

Οπως γνωρίζετε, η ε 
και με όλες της τις δυνάμεις 
Ακρόπολης και δεν θα πάψει 
την οικονομική της ενίσχυση, 
την αρχή έχουν τεθεί σε σωστ 
εξέχοντες αρχαιολόγους, αρχ 
χημικούς που πλαισίωσαν 
Πολιτισμού. Οι άνθρωποι αυτ 
χρόνια, χωρίς ποτέ - ποτέ 
Αφιερώνουν όχι μόνα τη γνώση 
τον πολύτιμο χρόνο τους χιά 
των εργασιών.

λληνική Πολιτεία υποσ 
τα έργα συντήρησης σ 
ούτε στιγμή να παρέχ 

Το πιά σημαντικό εί 
ές βάσεις. Ιδρύθηκε 
ιτέκτονες, πολιτικού 
τα αρμόδια όργανα 

οί εργάζονται σύστημα 
να δεχθούν αποζημίωσ 

, την εμπειρία, το 
την παρακολούθηση κα

τηρίζει αδιάκοπα 
τα μνημεία της 
ε ι την ηθ ικ ή και 
ναι ότι όλα από 
μία Επιτροπή από 
ς μηχανικούς και 

του Υπουργέ ίου 
τικά εδώ και 14 
η από το Κράτος, 
πάθος, αλλά και 
ι την καθοδήγηση

Η Αρχαιολογική Εταιρεία παρέχει πολύτιμη βοήθεια στο έργο, 
διευκολύνοντας την διακίνηση των κεφαλαίων και προσφέροντας σ'όλα 
τα επίπεδα, το δυναμικό και την υποδομή της. Το Τεχνικό Γραφείο 
που ιδρύθηκε από την Επιτροπή, έχει συγκεντρώσει εξαίρετους νέους 
τεχνικούς που έχουν μάθει να συνδυάζουν την πράξη και την έρευνα. 
Μεγάλη σημασία έχει δοθεί στην επιλογή του προσωπικού εφαρμογής, 
τεχνίτες, μαρμαράδες, συντηρητές. Κοντά στους παλιούς μαθητεύουν 
οι νέοι και έτσι η Ακρόπολη φαίνεται ένα εξαίσιο φυτώριο και 
επιστημόνων και τεχνιτών.

Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί κέντρα πληροφόρησης και 
εκπαίδευσης. Γιά κοινωνική συμμετοχή και παιδεία όπως το απαιτεί 
η σύγχρονη αντίληψη.
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Κυρίες και Κύ ριοι,
Η συνάντηση αυτή συμπίπτει σχεδόν και με ένα άλλο 

εξαιρετικής σημασίας γεγονός γιά την Ακρόπολη. Μετά από 
προεργασία χρόνων, έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία γιά το 
καινούργιο Μουσείο της Ακρόπολης. Ετα μέσα Απριλίου προκηρύσσεται 
ο Διεθνής Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με προοπτική το Μουσείο να 
είναι ολοκληρωμένα το 1996, όταν η Αθήνα θα φιλοξενεί, όπως 
φιλοδοξούμε τη χρυσή Ολυμπιάδα, θέλοντας να επαναβεβαιώσει τη 
σύγχρονη εποχή, τις πρωταρχικές αξίες του Ολυμπιακού πνεύματος. 
Είναι ένα έργο τιμής γιά τις δικές μας γενιές και γι'αυτό 
απευθυνόμαστε στις δημιουργικές δυνάμεις ολόκληρης της 
οικουμένης, ώστε μέσα από την ευρύτερη δυνατή άμιλλα να προκύφει 
το κέλυφας που αρμόζει και στο χώρο που θα το περιβάλλει και στην 
ποιότητα που θα περικλείει.

Κυρίες και Κύριοι,
Ετην σημερινή Ευνάντηση θα τεθούν σύνθετα και δύσκολα 

προβλήματα. Ανεξάρτητα από τη γνώμη καθενός, έχω την αίσθηση ότι 
όλοι θα συμφωνήσουμε ότι έχει συντελεστεί ένα εξαιρετικό έργο με 
την προπαρασκευή της μελέτης και πρέπει ιδιαίτερα να επαινέσω και 
να συγχαρώ τον Μανώλη Κορρέ, τον Κώστα Ζάμπα, τον Νίκο Τογανίδη, 
όπως και τους χημικούς και τους συντηρητές γιά τις εργασίες τους, 
θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν γιά την οργάνωση 
της Ευνάντησης, τις κυρίες Κορνηλία Χατζηασλάνη και Ελίζα 
Πολυχρονιάδου, αλλά και όλο το προσωπικό της Εφορείας Ακροπόλεως, 
ε π ιστημαν ικό, τεχνικό, διοικητικό, εργατικό και φυλακτικό και
βεβαίως την φίλη, την αγαπημένη μου Εβη Τουλούπα.

Κυρίως όμως θα ήθελα με τη σημερινή ευκαιρία να εξάρω τα 
ρόλο ενός ανθρώπου που συνδυάζει τη βαθειά εμπιστοσύνη και τη 
γνήσια σεμνότητα. Μιλώ γιά τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ακροπόλεως, 
καθηγητή Χαράλαμπο Μπούρα. Ε'αυτόν χρωστάμε τα περισσότερα από 
όσα προηγουμένως ανέφερα, όπως χρωστούμε και πολλά άλλα και ο 
κ.Μπαύρας μετέχει ενεργά σε πλήθος Επιτροπών και Ευμβουλίων του 
Υπουργείου Πολιτισμού.

Δεν θα δείτε το όνομά του να προβάλλει πουθενά. Ομως εγώ 
τον αισθάνομαι πίσω από όλες τις μελέτες και τα έργα. Εύχομαι και 
ελπίζω να έχει πάντοτε το ίδιο πάθος, τον ίδιο ζήλο, το ίδιο 
κ ουράγιο.

Κυ ρ ί ε ς και Κύριοι,
Αισθάνομαι τιμή κηρύσσοντας την έναρξη της 3ης Ευνάντησης 

γιά την αποκατάσταση των Μνημείων της Ακρόπολης. Είμαι βέβαιη ότι 
οι εργασίες της Ευνάντησης θα είναι γόνιμες και εποικοδομητικές 
και θα είναι ιδιαίτερη η χαρά μου αν όλοι εσείς που μας ήρθατε 
από μακριά χάρις στο πάθος σας γιά την παράδοση και τον 
πολιτισμό, γυρίσετε στον τόπο σας με καλές εντυπώσεις από την 
πατρίδα μας που είναι και δική σας πατρίδα.

Εας ευχαριστώ.
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2 - ΠΑΡΘΕΝΩΝ

EX ΣΗΓΗΣΕΙΣ





flpós όρος : Πριν προχωρήσουμε και όώσω το λόχο στον επόμενο
ομιλητή, Θα ήθελα να πώ επειόή είχαμε μία μικρή καθυστέρηση και 
στην έναρξη και κάναμε αυτό το όιάλειμμα νομίζω ότι όεν πρέπει να 
κάνουμε το όιάλειμμα που αναγράφει το πρόγραμμα 12.αα-12.30', 
ώστε αν μπορέσουμε να κρατήσουμε το ωράρια, γιατί σε τέτοιες 
Συναντήσεις ένα από τα προβλήματα που πάντοτε παρουσιάζονται 
είναι το πρόβλημα του χρόνου, γι'αυτό παρακαλώ όλους να μην 
καθυστερούν και προτού όώσω το λόγο όιαβάζω ένα μήνυμα που μας 
ήρθε από ICÜM0S το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου 
Μνημείων και Τοποθεσιών που λέει:
" Προς την 3η επιστημονική Συνάντηση γιά την συντήρηση των 
Μνημείων της Ακροπόλεως.

Το ελληνικό τμήμα του IC0M0S χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως να οργανώσει το 
σημερινό Διεθνές Συνέόριο γιά την αναστήλωση του Παρθενώνα και 
εύχεται τη συνέχιση και αναβάθμιση ταυ όιαλόγαυ πάνω στα 
πολύπλοκα αναστηλωτικά έργα που αρχίζουν στο Μνημείο και
παράλληλα είμαστε βέβαιοι ότι θα μας όοθεί χρόνος και ευκαιρία 
στις πολύωρες αναπτύξεις και συζητήσεις του Συνεόρίου να 
παρέμβουμε και να όιατυπώσαυμε την άποφή μας πάνω στην ουσία των 
προβλημάτων και τους στόχους της αναστήλωσης του Παρθενώνα.

Γιά το Ελληνικ ό 
□ Πρόεόρος:
0 Γ.Γραμματέας:

Τμήμα του ICQM0S 
Ν.Αγριαντώνης 
Α.Πορτελάνος "

Τώρα θα παρακαλαύσα τον κ.Ζάμπα εκ μέρους της αμάόας Κορρέ- 
Τογανίόη-Ζάμπα να εκθέσει το θέμα του, οι μέχρι σήμερα εργασίες 
αποκαταστάσεως της ανατολικής όψεως του Παρθενώνος, α' πρόγραμμα.

Κ.Ζάμπας: πολιτικός μηχανικάε. υπεύθυνος εργοταξίου Παρθενώνας

Οι υέχοι σήυεοα εργασίες αποκαταστάσεως της Ανατολικής όιιιεωε του 
Παρθενώνας (Ιο ποόγραυυα )

κ.Πρόε όρε,
Κυρίες και Κύρια ι,

θα ξεκινήσουμε με ενημέρωση σε πρακτικά θέματα σχετικά με 
τις μέχρι σήμερα εργασίες αποκαταστάσεως της ανατολικής όψης του 
Παρθενώνα, όηλαόή το πρώτο από τα προγράμματα αποκαταστάσεως του 
μνημείου. Η μελέτη παρουσιάστηκε στη Διεθνή Συνάντηση του 
Σεπτεμβρίου του 1983. Οι εργασίες άρχισαν το 1986 με απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από θετική γνωμοόότηση ταυ Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Η επέμβαση είχε προγραμματισθεί να 
καλύψει τις όύα γωνίες της Ανατολικής όψης και τα σωζόμενα ακραία 
τμήματα του αετώματος. Πρέπει να πούμε εόώ ότι το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο όεν υιοθέτησε άλες τις προτάσεις των 
μελετητών, όηλαόή μπορούμε να πούμε ότι άφησε γιά αργότερα 
κάποιες προσθήκες στο μνημείο που θεωρούμε άτι είναι και ένα από 
τα μείζονα αντικείμενα της σημερινής Διεθνούς Συναντήσεως.
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To 1988 με νέα Υπουργική Απόφαση, ύστερα απο πρόταση ταυ 
Τεχνικού Γραφείου και της Επιτροπής Ευντηρήσεως Μνημείων 
Ακροπόλεως και θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Ευμβαυλίαυ, επεκτάθηκε η επέμβαση σε όλο το γείσο της ανατολικής 
πλευράς, προκειμέναυ να αφαιρεθούν οι μετόπες, να μεταφερθούν στο 
Μουσείο της Ακροπόλεως και να αντικατασταθαύν με αντίγραφα. Ετην 
έκθεση αυτή δεν αναφέρονται τα σχετικά με τη συντήρηση του 
μαρμάρου που παρουσιάζονται σε χωριστή έκθεση των χημικών και των 
συντηρητών και που θα την ακούσουμε το απόγευμα.

(Ετα σημείο αυτό γίνεται ανάλυση διαφανειών)
Να δούμε κάποιες χαρακτηριστικές φάσεις των εργασιών. Η 

ανατολική όψη του Παρθενώνα πριν από το ξεκίνημα των εργασιών, 
μετά την αποσυναρμολόγησα του αετώματος και των μελών του θριγκού 
της βορειοανατολικής γωνίας δεξιά. Η φάση της επανατοπαθετήσεως 
των επιστυλίων της βορειοανατολικής γωνίας. Η σημερινή εικόνα που 
θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στην αυριανή συνάντηση πάνω στην 
Ακ ρόπολη.

Ετα χρονικό διάστημα μεταξύ 1983 και 1986 συγκροτήθηκε το 
συνεργείο του έργου και έγιναν οι προκαταρκτικές εργασίες, κυρίως 
συγκέντρωση του διάσπαρτου υλικού στη νότια πλευρά του 
Παρθενώνας, οργανώθηκε το εργοτάξιο και εγκαταστάθηκε ο μηχανικός 
εξοπλισμός του έργου σύμφωνα με την μελέτη του Μανώλη Κορρέ. Ετο 
χώρο μεταξύ των προσωρινών κτισμάτων παυ στεγάζουν τα εργαστήρια 
και το τεχνικό γραφείο του έργου και του ναού, συγκεντρώθηκαν με 
την βοήθεια εναερίου συστήματος μεταφοράς και ενός ηλεκτροκίνητου 
περοναφόρου οχήματος, περίπου 900 αρχιτεκτονικά μέρη του Ναού που 
βλέπουμε εδώ σε μία διαφάνεια παρμένη πάνω από τον γερανό Derrick 
που είναι μέσα στον Παρθενώνα.

Η ταξινόμηση, η αποτύπωση, η φωτογράφηση και η συντήρηση 
των μελών αυτών εξυπηρετούνται από μία γερανογέφυρα με φέρουσα 
ικανότητα 10 τόννων. Οπως είχε αναλυθεί στη μελέτη 
αποκαταστάσεως, γιά λόγους λειτουργικούς αλλά κυρίως γιά να 
ελαχιστοποιηθεί η αισθητική επιβάρυνση του αρχαιολογικού χώρου, ο 
γερανός που εξυπηρετεί το έργο αποκαταστάσεως εγκαταστάθηκε στα 
εσωτερικό του ναού. Προηγουμένως όμως έπρεπε να ληφθούν μέτρα 
ώστε, το μαρμάρινο δάπεδα του σηκού να αναλαμβάνει με ασφάλεια τα 
φορτία του γερανού και να προστατεύεται από φθορές κατά τη 
διάρκεια των έργων. Γι'αυταύς τους λόγους διαστρώθηκε μέσα στο 
δάπεδο στρώμα εγκιβωτισμένης άμμου 5-10 εκατοστά σε όλο το δάπεδο 
και επ'αυτού στεγανωτικό φύλλο. Και τέλος κατασκευάστηκε δάπεδα 
από πυκνά οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 25 εκατοστών, ώστε σε 
ρηγματωμένη κατάσταση να έχει μεγάλη ακαμψία και να επιτρέπει τη 
διανομή των φορτίων του γερανού στο μαρμάρινο δάπεδο. Αυτό το 
δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, προφανώς θα κοπεί και θα 
αφαιρεθεί μετά τη λήξη των εργασιών. Εδώ βλέπουμε μία φάση από 
την τοποθέτηση ταυ οπλισμού. 0 σηκός ταυ Παρθενώνα με τον πυκνό 
αυτό οπλισμό και από τις εργασίες κατασκευής κατασκευής του 
δαπέδου αυτού.
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Ετην μελέτη αποκαταστάσεως ταυ Παρθενώνος είχε τεκμηριωθεί 
με αρχαιολογικά δεδομένα, ότι ο στερεοβάτης του Παρθενώνος είναι 
συμπαγής. Προκειμένου όμως να αρθούν και οι παραμικρές 
αμφιβολίες, πραγματοποιήθηκαν πριν από την κατασκευή ταυ δαπέδου 
εργασίας που είδαμε πριν, σε 4 επιλεγμένες θέσεις, δοκιμαστικές 
γεωτρήσεις, υπό την επίβλεψη ταυ πολιτικού μηχανικού όιανύση 
Μονοκμούσου, που επιβεβαίωσαν την ορθότητα της θεωρίας. Μία 
λεπτομέρεια από τα γεωτρύπανο και οι πυρήνες από αυτή τη 
δοκιμαστική γεώτρηση.

0 γερανός λοιπόν τύπου Derrick με φέρουσα ικανότητα 12 
τόννων και βραχίονα μήκους 27 μέτρων, με δυνατότητα επεκτάσεως 
μέχρι 39 μέτρα, συναρμολογήθηκε στο εσωτερικό του Παρθενώνος πάνω 
σε σχάρες σιδηροδοκών που εξασφαλίζουν την διανομή των φορτίων 
του γερανού σε μεγάλη επιφάνεια του δαπέδου. Βλέπουμε μία 
διάφανεια από την συναρμολόγηση του γερανού και επίσης από την 
κατασκευή του ιστού. Και εδώ ο γερανός σχεδόν ολοκληρωμένος στο 
εσωτερικό του Παρθενώνα. □ γερανός έχει τη δυνατότητα να εκτελεί 
τις μικροκ ινήσε ις που είναι απαραίτητες γιά τις λεπτές εργασίες 
της επεμβάσεως και είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρονικό σύστημα 
ασφαλείας έναντι υπερφαρτώσεως, που επιτρέπει συγχρόνως την 
ανάγνωση σε ψηφιακή οθόνη του ανυψαυμένου φορτίου.

Ενας δεύτερος γερανός σχεδιασμένος σύμφωνα με μία ιδέα του 
Μανώλη Κορρέ, είναι εγκατεστημένος στη νοτιοανατολική γωνία της 
Ακροπόλεως και εξυπηρετεί τις μεταφορές σπό και προς τον βράχο. 0 
γερανός αυτός κατακλίνεται μετά το πέρας της εργασίας, ώστε να 
είναι αθέατος από την πόλη.

Τέλος γιά την κατασκευή των συμπληρωμάτων από νέο μάρμαρο, 
είναι εγκατεστημένη στα εργαστήρια του εργοταξίου αυτόματη μηχανή 
γλυπτικής, ο παντογράφος.

Εχετικά με το έργο καθ'εαυτό. Η αποσυναρμολόγηση στην 
ανατολική όψη tou Παρθενώνας, άρχισε τον Απρίλιο ταυ 19Θ6 και 
συνεχίζεται και σήμερα. Ευνολικά αποσυναρμολογήθηκαν 94 
αρχιτεκτονικά μέλη, συνολικού βάρους περίπου 250 τόννων. Οι 
εργασίες έγιναν σε 4 στάδια, που αφορούσαν τις εξής ενότητες:

1. Αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά του αετώματος, από τον Απρίλιο 
έως τον Ιούλιο του 1936.

2. Μάρμαρα του θριγκού της βορειοανατολικής γωνίας, από τον Νοέμ
βριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 1936.

3. Τα γείσα της νοτιοανατολικής γωνίας, από Δεκέμβριο ταυ 19Θ7 έ
ως τον Απρίλιο ταυ 1983.

4. Τα γείσα και οι μετόπες της ανατολικής όψεως, από τον Εεπτέμ- 
βριο ταυ 1933 μέχρι σήμερα.

Ετη συνέχεια να δείξουμε κάποιες εικόνες από τις φάσεις 
αυτές των αποξηλώσεων. Ενα από τα πιό σημαντικά μάρμαρα του Ναού, 
την γωνιακή επαετίδα. Η μεταφορά ενός γείσου της ανατολικής 
πλευράς. Μεταφορά ενός εναετίαυ γλυπτού στο Μουσεία της
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Ακραπόλεως. Οι εργασίες στην νοτιοανατολική γωνία. Και η μεταφορά 
ενός τμήματος του γείσου της νοτιοανατολικής γωνίας, ττου είχε και 
πολλά προβλήματα και που θα όαύμε στη συνέχεια.

Ομως στα μεσο6ιαστήματα, ανάμεσα 6ηλα6ή σ'αυτές τις 4 
φάσεις που αναφέραμε πριν, γινόταν η αποκατάσταση των 
κατεβασμένων .λίθων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το χρονικό όιάστημα 
που το μνημείο είναι απογυμνωμένο από τα αρχιτεκτονικά μέλη του 
και τα γλυπτά. Η επέμβαση στην νοτιοανατολική γωνία άρχισε μετά 
την επανατοποθέτηση των επιστυλίων στην βορειοανατολική. Η πολύ 
κακή κατάσταση όιατηρήσεως των μαρμάρων, δικαίωσε την επιλογή της 
ίιαλύσεως. Q σημαντικότερος παράγοντας καταστροφής είναι οξείδωση 
των σιόηρών συνθετηρίων της αναστηλώσεως Μπαλάνου, αλλά και σε in 
situ τμήματα, είχαμε σοβαρές δομικές βλάβες. Χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις θα δούμε σε μερικές εικόνες.
Είναι το νοτιοανατολικό γείσο που βλέπαμε και πριν, βλέπουμε 
ενσωματωμένες αγκώάεις κατασκευές από χάλυβα. Μία λεπτομέρεια, 
άλλη από το ί<5ιο γείσο. Είναι εμφανή τα οξεί6ια του σιόήρου πάνω 
στην επιφάνεια. Και sva άλλο γείσο πάλι της ανατολικής πλευράς 
όπου τα συνθετήρια στοιχεία τοποθετήθηκαν γιά να βελτιώσουν την 
συμπεριφορά ταυ.

Ομως και στις περιοχές που <5εν έχει επέμβει 
όπως είπαμε πριν, είχαμε σοβαρά προβλήματα. 16ια 
γωνίες του θριγκού είχαν συγκεντρωθεί οι 
καταπόνηση του κτηρίου από την ανατίναξη 
αλλεπάλληλους σεισμούς που έπληξαν στους 25 
Ετην βορειοανατολική γωνία που βλέπουμε ε6ώ, 
πρόβλημα της αποκλίσεως του κίονα από την αρχική 
αποτέλεσμα τα φορτία να συγκεντρώνονται σε μ

Μπαλάνος, 
ρα στις 6ύα 

συνέπειες από την 
του 1637 και τους 

aιώνες το κ τήριο. 
υπήρχε επιπλέον τα 

του θέση, με 
a πολύ μικρή

περιοχή. Το πρόβλημα είχε εξετασθεί από τον Μανώλη Κορρέ στη 
μελέτη και είχε προταθεί η μεταφορά ταυ κίονα ολόσωμου, αφού 
βέβαια προηγουμένως αποσυναρμολογείτο ο θριγκός.

Κατά τη 6ιάρκεια της αποσυναρμολογήσεως, έγινε συστηματικός 
έλεγχος της συμπεριφοράς τόσο του κίονα όσο και του στυλοβάτη και 
καταγράφηκαν οι εξής μεταβολές:

1. Οτι οι αποστάσεις του γωνιακού κιονοκράνου από τα γειτονικά, 
μειώνονται πραα6ευτικά. Σ'αυτά το σχέ61ο που είναι μία κάτοψη των 
κιονοκράνων μετά την αποξήλωση, έχουν υπολογιστεί οι γεωμετρικές 
μεταβολές και όιαπιστώθηκε ότι, ενώ οι αποστάσεις του γωνιακού 
κίονα από τους γειτονικούς είχαν αυξηθεί μετά το σεισμό του '81, 
με την αποσυναρμολόγησα των υπερκειμένων μέλών, ο κίονας επανήλθε 
προς το εσωτερικό του μνημείου. Επίσης τα ρήγματα στο γωνιακό 
λίθο ταυ στυλοβάτη, που είχαν προκληθεί πάλι από τον σεισμό του 
'31 (βλέπουμε ε6ώ το ένα ρήγμα στη βορεινή πλευρά του στυλοβάτη 
και το αντίστοιχο ρήγμα στην ανατολική) μετρήθηκαν κατά τη 
6ιάρκεια της αποσυναρμολογήσεως και 6ιαπιστώθηκε όπως φαίνεται 
σ'αυτά τα 6ιαγράμματα, τα οπαία παριστάνουν τη μεταβολή ταυ
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εύρους αυτών των ρηγμάτων στη διάρκεια του χρόνου, οτι στην 
περίοδο της αποξηλώσεως, έχουμε μία σημαντικό μείωση ταυ εύρους 
των ρηγμάτων αυτών.

Και στην άλλη πλευρά (που είδαμε προηγουμένως) παρατηρήθηκε 
το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή με την αποφόρτιση τα ρήγματα στον 
στυλοβάτη έκλειναν. Επίσης όταν ο κίων ελευθερώθηκε από τα 
υπερκείμενα μέλη, ο σφηνοειδής αρμός που υπήρχε ανάμεσα στον 
κίονα και στον στυλοβάτη και που είχε μετρηθεί μετά τον σεισμό 
ταυ 'Θ1 και ήταν 2 χιλιοστά, έκλεισε ολοσχερώς. Ευμπερασματικά ο 
κίονας επανήλθε προς το εσωτερικό του κτηρίου. Οι αποστάσεις ήταν 
αυτές περίπου που μέτρησε ο Penrose τα 184-7.

Με μία σειρά δοκιμαστικές φορτίσεις, διαπιστώθηκε ότι η 
κατάσταση ευστάθειας ταυ κίονα ήταν ικανοποιητική και έτσι δεν 
προχωρήσαμε στο πρόγραμμα, δηλαδή στη μεταφορά του κίονα εκτός 
του Ναού. Εδώ βλέπουμε τη διάταξη αυτή των δοκιμαστικών φορτίσεων 
και τα διαγράμματα που δείχνουν τη σχέση της επιβληθείσης 
δυνάμεως προς την απόκλιση στην κορυφή ταυ κίονα προς τη μία 
κατεύθυνση και προς την άλλη. Παρατηρούμε ότι περίπου υπάρχει μία 
γραμμική σχέση ανάμεσα στην δύναμη και στη μετατόπιση, που 
αντιστοιχεί στην ελαστικότητα της βάσης.

Κατά την διάρκεια της απασυναρμαλογήσεως, τα σιδερένια 
συνδετήρια της αναστηλώσεως Μπαλάνου κόβονται και αφαιρούνται με 
λιθσξαϊκά εργαλεία και δράπανα. Η κατάσταση διατηρήσεως των 
αρχαίων συνδέσμων κατά κανόνα είναι πολύ καλή, όπως βλέπουμε 
σ'αυτή τη διαφάνεια. Είναι ένας σύνδεσμος απ'αυτούς που έχουν 
τοποθετήσει οι κατασκευαστές του Ναού. Είναι σχεδόν άθικτος. Εδώ 
βλέπουμε την μολυβδαχόηση στην επάνω επιφάνεια, αλλά και μετά την 
αφαίρεση του μαλύβδου, ο σύνδεσμος ήταν σε πάρα πολύ καλή 
κατάσταση. Δεν είναι βέβαια ο κανόνας. Υπάρχουν και περιπτώσεις 
που οι αρχαίοι σύνδεσμοι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από 
εξείδωση ή από μηχανική καταπόνηση.

Εχετικά με την αποκατάσταση των μελών. Μέχρι σήμερα έχουν 
συγκαλληθεί με τσιμενταπαλτό και καρφίδες τιτανίου εκατοντάδες 
μικρά θραύσματα στα μάρμαρα που έχουν κατέβει από το μνημεία. 
Ορισμένα μάρμαρα βρέθηκαν κατακερματισμένα, όπως ένας λίθος tou 
αντιθήματος του τυμπάνου, που είχε τεμαχιστεί σε 200 περίπου 
θραύσματα με την πυρκαγιά των αρχαίων χρόνων. Εε άλλες 
περιπτώσεις απαιτήθηκαν μείζονες εργασίες αποκαταστάσεως 
αρχιτεκτονικών μελών, δηλαδή συγκολλήσεις μεγάλων τμημάτων που 
έχουν σημαντικό ρόλο στην φέρουσα ικανότητα μιάς ευρύτερης 
περιοχής του κτηρίου. θα δούμε μία χαρακτηριστική περίπτωση. 
Είναι ένα γείσο της ανατολικής πλευράς πάλι, κομμένο σε δύο 
μεγάλα κομμάτια. Αφού καθαρισθούν οι θραυσμένες επιφάνειες από 
τους ρύπους και τις φλούδες που πάντα εμφανίζονται στις 
επιφάνειες θραύσης ταυ μαρμάρου, ανοίγονται διατρήματα στη μάζα 
των δύο τεμαχίων, στερεώνονται οπλισμοί τιτανίου που θα τους 
δούμε λίγο παρακάτω ευκρινέστερα. Αφού οι οπλισμοί στερεωθούν στο 
ένα κομμάτι, έρχονται και προσαρμόζονται στα διατρήματα του άλλου 
τεμαχίου, αφού προηγουμένως χυτευθεί τσιμεντοπολτός στις
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επιφάνειες θραύσης. Ευνεχ ίζου,..3 με την προσαρμογή των δύο 
τεμαχίων και τελικά έχουμε την πήξη του τσ ιμε ν': οπολταύ στις προς 
συγκόλληση επιφάνειες, έτσι ώστε αυτή η πήξη να γίνεται με την 
πίεση του πάνω κομματιού. Εδώ μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

Εχετικά με τους υπολογισμούς και τις αρχές σχεδιασμού αυτών 
των οπλισμών τιτανίου, Θα μιλήσουμε το απόγευμα, όταν Θα 
αναφερθούμε στα δομικά προβλήματα του ΓΙαρθενώνος. Και εδώ μία 
άλλη περίπτωση από τον Παρθενώνα. Είναι ένας λίθος διαζώματος.

Ενα άλλο θέμα είναι οι συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο. 
Ευμπληρώματα μα νέο μάρμαρα χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα στον 
Παρθενώνα, σε αντικατάσταση άλλων που είχαν κατασκευαστεί από 
σκυρόδεμα ή από μάρμαρο από τα συνεργεία του Νικόλαου Μπαλάνου 
και είχαν αστοχήσει. Η όπως είναι η περίπτωση αυτή, βλέπουμε 4 
από τα καταέτια γείσα ταυ Παρθενώνα. Τα συμπληρώματα από νέο 
μάρμαρο είναι σε αντικατάσταση συμπληρωμάτων από σκυρόόεμα που 
είχαν κατασκευαστεί κατά την επέμβαση Μπαλάνου και που όχι μόνα 
είχαν καταστραφεί καθ'εαυτά, αλλά είχαν δημιουργήσει καταστροφές 
και στο μάρμαρα.

Μία άλλη περίπτωση είναι η κατασκευή συμπληρωμάτων γιά την 
ολοκλήρωση της μορφής κάποιων αρχιτεκτονικών μελών. Εδώ είναι ένα 
πολύ μικρό συμπλήρωμα στο γωνιακό επιστύλια της βορειοανατολικής 
γωνίας. Και η τρίτη περίπτωση, το τρίτο κίνητρο ας το πούμε γιά 
τη συμπλήρωση με νέα μάρμαρα, είναι η αποκατάσταση της μηχανικής 
συνέχειας περιοχών ταυ μνημείου όπου εκτιμάται ότι υπάρχει 
πρόβλημα. Είναι η περίπτωση του βορειοανατολικού γείσου -συνέχεια 
θα αναφερόμαστε στην βορειοανατολική γωνία που έχει και τα πολλά 
προβλήματα- όπου ένα ογκώδες συμπλήρωμα, το οποίο θα δούμε και 
στη συνέχεια, χρειάστηκε να κατασκευαστεί γιά να αποκατασταθεί η 
μηχανική συνέχεια στην περιοχή αυτή. Μέχρι σήμερα έχουν
κατασκευαστεί μόνο Ιό συμπληρώματα διαφόρων διαστάσεων από νέο 
μάρμαρο.

Με την χρησιμοποίηση νέου μαρμάρου εξασφαλίζονται η 
ομοιόμορφη μηχανική συμπεριφορά αρχαίου - νέου και το βέλτιστο 
αισθητικό αποτέλεσμα. Η διαφοροποίηση ταυ αρχαίου από το νέο δεν 
επιτυγχάνεται μόνα με τη διαφορά της πατίνας που είναι προσωρινή, 
αλλά και με την διαφορετική κατεργασία της επιφάνειας του 
συμπληρώματος. Η εργασία κατασκευής των συμπληρωμάτων είναι 
εξαιρετικά χρονοβόρα. Αρχικά λαμβάνεται ένα γύψινο εκμαγείο του 
ελλείποντος τμήματος, το βλέπουμε δεξιά, στη συνέχεια
απολαξεύεται το καινούργιο μάρμαρο προσεγγιστ ικά και τέλος με 
ακρίβεια μ'αυτή τη συσκευή που λέγεται πονταδόρος και την 
βλέπουμε λίγο πάνω από το εκμαγείο, γίνεται η τελική λάξευση με 
μεγάλη ακρίβεια της αρνητικής φόρμας της επιφάνειας θραύσης. Με 
δοκιμαστικές προσαρμογές, όπως βλέπουμε σ'αυτή την εικόνα και 
διορθώσεις, επιτυγχάνεται η τελική ακριβής προσαρμογή του 
συμπληρώματος με ανοχή λίγων χιλιοστών.
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Γιά την επιτάχυνση της κατεργασίας των νέων συμπληρωμάτων, 
χρησιμοποιείται ο αυτόματος παντογράφος που είδαμε και 
προηγουμένως. Εδώ είναι μία από τις φάσεις της εργασίας, η 
προσεγγιστική πρώτη αφαίρεση υλικού και στη συνέχεια με 
ακριβέστερο τρόπο η κατεργασία της ακριβούς επιφάνειας του 
συμπληρώματος πρακειμένου να γίνει η συγκόλληση. Τα συμπληρώματα 
συγκολλώνται .με την μέθοδο που είδαμε πριν, στην περίπτωση του 
γείσου. Αφού συγκαλληθούν γίνεται η απολάξευση των εξωτερικών 
επιφανειών, ώστε να συμπέσουν οι επιφάνειες του αρχαίου και του 
νέου.

Μιλώντας γιά καινούργια μάρμαρα αξίζει να αναφερθούμε και 
σ'αυτή την περίπτωση. Δεν πρόκειται γιά συμπλήρωμα, πρόκειται γιά 
ένα μεγάλο μάρμαρο που σύμφωνα με τη μελέτη πρόκειται να 
αντικαταστήσει μία από τις δοκούς που βρίσκονται πάνω από τη 
δυτική θύρα του σηκού και που επειδή η εξεύρεση αυτού του 
μαρμάρου είναι δύσκολη, παρ'όλο που το πρόγραμμα αυτό καθυστερεί 
ακόμα, έγκαιρα ζητήσαμε από τα λατομεία και εξασφαλίσαμε ένα 
κομμάτι, το οποίο λαξεύτηκε στους πρόποδες της Ακρόπολης 
προκειμένου να μειωθεί το βάρος ταυ και να μπορεί να μεταφερθεί 
πάνω στην Ακρόπολη. Και με μία μικρή υπέρβαση της φέραυσας 
ικανότητας του γερανού, έχει ήδη μεταφερθεί στο χώρο του 
εργοταξ ίου.

Ολα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα θα ήθελα να τα
εικονογραφήσουμε με μία πάρα πολύ χαρακτηριστική περίπτωση.
Δηλαδή ζημιές, κολλήματα, συμπληρώματα. Είναι η περίπτωση ταυ 
βορειοανατολικού οριζοντίου γείσου, το οποίο μετά την αποξήλωση 
παρουσίαζε αυτή την κατάσταση. Πρόκειται γιά την περιοχή που ήταν 
σε κατάσταση ετοιμορροπίας μετά το σεισμό του 1981 και η οποία 
είχε περιδεθεί γιά λόγους ασφαλείας μετά το σεισμό. Βλέπουμε
λοιπόν ποιά είναι η κατάσταση του γείσου. Απαξηλώθηκε κατά 
κομμάτια. Βλέπουμε επίσης την κατάσταση των θραυσμένων
επιφανειών, αλλά και των υποκειμένων μελών. Αυτή είναι η 
κατάσταση των μελών του θριγκού κάτω ακριβώς από το 
βορειοανατολικό γείσο. Είναι παραμορφώσεις που έχει υποστεί από 
όλες τις οικοδομικές περιπέτειες του Ναού. Τα τεμάχια λοιπόν του 
γείσου μεταφέρθηκαν στο έδαφος. Αυτές οι επιφάνειες θραύσεως, σε 
πολύ κακή κατάσταση, καθαρίστηκαν και άρχισε η προσαρμογή πιά 
όλων αυτών των τεμαχίων, μικρών και μεγάλων. Το πρώτο κομμάτι από 
την κάτω επιφάνεια tou γείσου. Η προσαρμογή του δεύτερου. Από την 
κάτω επιφάνεια του γείσου πάλι το πρώτο κομμάτι. Τα τρία επόμενα. 
Και τελικά προσαρμόστηκε και ένα θραύσμα πολύ σημαντικό, γιατί 
είναι η γωνία ακριβώς ταυ γωνιακού γείσου, το οποία είχε 
προσδιοριστεί από τον Μανώλη Κορρέ κάπου μέσα στα διάσπαρτα 
μάρμαρα της Ακρόπολης. Και τελικά έχουμε αυτή την εικόνα. Τα 
τεμάχια αυτά συγκολλήθηκαν με την μέθοδο που είπαμε και πριν. Και 
πάλι το γείσα από την κάτω πλευρά.

Βλέπουμε ότι λείπει ένα μεγάλο κομμάτι. Εδώ ήταν η 
περίπτωση που κρίθηκε ότι γιά λόγους εξασφαλίσεως μιάς μηχανικής 
συνέχειας σ'αυτή την κρίσιμη περιοχή γωνίας, έπρεπε να γίνει ένα



μεγάλο συμπλήρωμα από νέο μάρμαρο. Το βλέπουμε ε<5ώ, θα έχουμε την 
ευκαιρία να το δούμε και αύριο στην επίσκεψη πάνω στην Ακρόπολη. 
Είναι ένα μεγάλο συμπλήρωμα, που η κατασκευή του <5εν έχει 
τελειώσει ακόμη. Απομένει η απαλάξευση των εξωτερικών επιφανειών. 
Η εργασία διαρκεί μήνες. Πρόκειται γιά έργο αυτοτελές. Μιλάμε γιά 
κάποια εκατομμύρια σε ημερομίσθια, υλικά κτλ. Αλλά πιστεύουμε ότι 
είναι μία εργασία η οποία είναι απόλυτα 6 ικαιολογημένη.

Μετά την αποκατάσταση των μαρμάρων, ακολουθεί η
επανατοποθέτησή τους. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες από την 
επανατοποθέτηση των επιστυλίων της βορειοανατολικής γωνίας. 0 
προς βορράν εσωτερικός λίθος του επιστυλίου. Το εσωτερικό
αντίθημα. Τα 5 από τα ά επιστύλια της γωνίας. Εδώ βλέπουμε και 
τους συνδέσμους κατασκευασμένους από φύλλα χάλυβα, που θα 
χρησιμοποιηθούν σαν πρότυπα γιά την κατασκευή των συνδέσμων από 
τιτάνιο.

Ενα πρόβλημα που δημιουργέίται με την επανατοποθέτηση, 
είναι, ότι υπάρχουν κάποιες παραμέναυσες γεωμετρικές 
παραμορφώσεις, αφού οι περιοχές στις οποίες δεν επεμβαίνουμε 
έχουν γεωμετρικές μεταβολές, με αποτέλεσμα τα μάρμαρα να μην 
στρώνουν το ένα πάνω στο άλλο. ΰι άβακες και τα κιονόκρανα δεν 
είναι συνεπίπεδα. Προκύπτουν λοιπόν κάποιοι σφηνοειδείς αρμοί. 
Εδώ φαίνεται αν το προσέξει κανείς, αριστερά ο αρμός είναι σχεδόν 
μηδενικός και αυξάνεται όσα πλησιάζουμε προς την άλλη άκρη. 
Ε'αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται φύλλα μολύβδου, έτσι ώστε 
να εξασφαλιστεί η ομαλή διανομή των φορτίων στην επιφάνεια 
εδράσεως του επιστυλίου, μέθοδος που άλλωστε είχε χρησιμοποιηθεί 
και από τους κατασκευαστές του Ναού, ιδιαίτερα στο θριγκό. Ενώ 
στους κίονες δηλαδή έχουμε την απόλυτη τελειότητα στις εδράσεις, 
στα μέλη του θριγκού και οι αρχαίοι είχαν χρησιμοποιήσει φύλλα 
μολύβδου, όταν κάποια μάρμαρα δεν έστρωναν καλά. Επίσης φύλλα 
μολύβδου χρησιμοποιήθηκαν και σε κατακόρυφους αρμούς όπως 
βλέπουμε εδώ. Η επανατοποθέτηση έγινε έτσι ώστε, να προσεγγίσουμε 
κατά το δυνατόν την αρχική γεωμετρική κατάσταση. Δηλαδή να 
κλείσουν οι αρμοί, να έρθουν σε επαφή τα μάρμαρα. Αυτό όμως δεν 
ήταν δυνατόν λόγω των παραμορφώσεων που είχαν παραμείνει. Τα 
επιστύλια συνδέθηκαν με τους άβακες των κιονοκράνων με γόμφους 
από τιτάνιο όπως βλέπουμε εδώ και όπως θα αναφερθούμε και το 
απόγευμα περισσότερο θεωρητικά.

Μία άλλη εργασία είναι η αντικατάσταση των μετοπών με
αντίγραφα, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε. Μέχρι σήμερα έχουν 
αποξηλωθεί τέσσερεις μετόπες της ανατολικής όψεως και δύο της 
βορεινής. Di αυθεντικές μετόπες που είναι σε πολύ κακή κατάσταση 
διατηρήσεως (υπάρχει και χαρτογράφηση των συντηρητών που 
παρουσιάζεται στην έκθεση) πρόκειται να μεταφερθούν στα
εργαστήριο και στη συνέχεια στο νέο Μουσεία της Ακροπόλεως. Ετη 
θέση τους θα τοποθετηθούν αντίγραφα από τσιμεντοκονίαμα. Γύψινα 
εκμαγεία των μετοπών είχαν ληφθεί επιτόπου και παλαιότερα.
Υπάρχει σχετική έκθεση της κας Μπραύσκαρη γιά την ιστορία αυτών 
των εκμαγείων. Οι μήτρες βρέθηκαν στις αποθήκες του Μουσείου.
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Αυτές οι μήτρες είχαν τρία προβλήματα. Είχαν σοβαρές
παραμορφώσεις, δεν είχαν την απαιταύμενη αντοχή, ήταν
πολυκαιρισμένες, ώστε να μην μπορούν να δεχθούν την χύτευση του 
τσιμεντοκονιάματος και τρίτον <5εν περιλάμβαναν τις κεφαλές των 
μετοπών. Γι'αυτούς τους λόχους λοιπόν που είπαμε, από τις παλιές 
μήτρες ελήφθησαν χύψινα εκμαχεία, οι <5ε διορθώσεις των 
παραμορφώσεων' που είπαμε πριν, έχιναν τόσο στις μήτρες όσο και 
στα εκμαχεία. Di κεφαλές των μετοπών αντεχράφησαν επιτόπου, μετά 
την αποξήλωση των χείσων, με χαρτί εκτύπων. Εδώ βλέπουμε κάποιες 
φάσεις από την μεταφορά των μετοπών. Αυτή είναι μία δύσκολη 
περίπτωση, δηλαδή είναι οι μετόπες στις οποίες επεκτάθηκε το 
πρόχραμμα της επεμβάσεως στην ανατολική όψη. Δεν προβλέπουμε να 
αφαιρέσουμε τα τρίχλυφα. Αρα αυτές οι μετόπες πρέπει να βχουν 
συρταρωτά, όπως δείχνει αυτή η διαφάνεια. Εχινε η πρώτη δοκιμή με 
μεχάλη επιτυχία. Εδώ βλέπουμε την μετόπη στο εσωτερικό του 
Παρθενώνα και τα ειδικά πλαίσια χιά τη μεταφορά. Με την αντιχραφή 
των κεφαλών ολοκληρώθηκαν οι καινούρχιες μήτρες, κατασκευάστηκαν 
από ανθεκτικό υλικό και ήδη προχωράμε στην χύτευση των αντιχράφων 
και όσοι έρθουν αύριο πάνω στην Ακρόπολη, θα έχουν την ευκαιρία 
να δουν και το πρώτα δείχμα δουλειάς, δηλαδή τα πρώτο αντίχραφο 
μετόπης της ανατολικής όψης, τοποθετημένο στη θέση του.

Υπάρχει ένα κεφάλαιο με παρατηρήσεις χιά την οικοδομική 
τεχνολοχία του Παρθενώνος, αλλά επειδή ήδη υπάρχει υπέρβαση του 
χρόνου, δεν θα αναφερθώ καθόλου, θα κατατεθεί στα πρακτικά καί θα 
μπορεί να το διαβάσει όποιος ενδιαφέρεται. Μόνο να πούμε μία 
κουβέντα χιά το φαινόμενα ανάμεσα στους μεχάλαυς αρμούς των 
αρχιτεκτονικών του θριχκού. Παρατηρηθήκε ότι ήταν χεμάτο από 
υλικά, όχι μόνο από προϊόντα κατερχασίας επιτόπου ταυ μαρμάρου, 
που είναι μικρά λατύπια, αλλά και μεχαλύτερα λατύπια, ακόμη και 
θραύσματα αρχιτεκτονικών μελών, οστά ζώων και είναι ένα 
αντικείμενο χιά αρχα ισλαχική αλλά και χιά οικοδομική έρευνα. Από 
αρχαιαλοχ ικής τουλάχιστον σκοπιάς ερευνάται από την αρχαιολόχο κα 
Χριστίνα Βλασσοπούλ ου.

Δύο κουβέντες μόνο χιά την τεκμηρίωση.Είναι χνωστά από 
όσους παρακολούθησαν το πραηχούμενα Συνέδριο ότι, η αποτύπωση των 
περιοχών στις οποίες επεμβαίνουμε, ήταν αναλυτική από τον 
κ.Κορρέ. Ακόμα και αθέατες πλευρές ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά μέλη 
με ενδοσκοπικές μεθόδους είχαν αποτυπωθεί. Αυτή η δουλειά 
συνεχίζεται και τώρα. Δηλαδή λεπτομερειακή αποτύπωση σε μικρές 
κλίμακες 1:10, 1:20 των περιοχών που αποξηλώνονται,
χωροσταθμ ίσεις. Εδώ βλέπουμε μία αποτύπωση ταυ κ.Πέτρου
Κουφάπαυλου χιά τα in situ τμήματα ταυ θριχκού που είδαμε και 
στην προηχούμενη διαφάνεια. Γίνεται λεπτομερής φωτοχράφηση στην 
οποία οφείλονται και πολλές από αυτές τις διαφάνειες που βλέπουμε 
μέχρι τώρα από τον κ.Σωκράτη Μαυραμμάτη. Επίσης καρτέλλες των 
μελών στις οποίες καταχράφονται όλες οι επεμβάσεις που χίνονται.

Και θα κλείσαυμε με κάποιες αναφορές στα προσωπικό του έρχου 
και σε κάποια οικονομικά στοιχεία. Τα προσωπικό του έρχου 
αποκαταστάσεως ταυ Παρθενώνος, (υπάρχει ένας πίνακας με όλα τα
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ονόματα μέσα σ'αυτή την έκθεση), έχει επιλεγεί με διαγωνισμούς 
και μέχρι σήμερα έχει ανταπεξέλθει επαρκέστατα στις ειδικές 
ανάγκες του έργου. Από τους 24 μαρμαροτεχνίτες που αποτελούν το 
συνεργείο του έργου αποκαταστάσεως, οι 7 είχαν εργαστεί και στο 
Ερέχθειο, ενώ ορισμένοι έχουν μακροχρόνια πείρα σε αναστηλωτικά 
έργα (απόφοιτοι της Εχολής Μαρμαρογλυπτών της Τήνου Qi 
περισσότεροι ) και έτσι διατηρείται ένα επάγγελμα που οι συνθήκες 
της αγοράς οδηγούσαν σε μαρασμό.

Ετην υφηλή ειδίκευση του προσωπικού ταυ έργου και στα μέτρα 
ασφαλείας οφείλεται το ότι παρ'όλες τις δύσκολες συνθήκες (μεγάλα 
ύφη, μεγάλα φορτία, διαταραγμένες ισορροπίες, αθέατες συνδέσεις 
κτλ.) δεν υπήρξε κανένα ατύχημα και δεν έγιναν νέες ζημιές στα 
πολύ φθαρμένα αρχιτεκτονικά μέλη του Ναού. Είναι και τα δύο
νομίζω πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και τις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Αξίζει να πούμε δύο νούμερα. Υπάρχει πάλι 
ένας σχετικός πίνακας. Μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί 3Β2
εκατομμύρια. Από τα μέσα του 1933 μέχρι τα τέλη του 1933. Από 
αυτά 215 εκατομμύρια διατέθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο και 167 
από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Τα 100 εκατομμύρια δαπανήθηκαν γιά 
την εγκατάσταση του εργοταξίου. Επίσης από τα 382 τα 285 είναι 
αμοιβές του προσωπικού, που είναι και το κύριο κονδύλι. Από τη 
στιγμή δηλαδή που θέλουμε εξειδικευμένη εργασία, είναι φανερό ότι 
αυτή είναι η κύρια επιβάρυνση των έργων. Και περίπου 100
εκατομμύρια γιά υλικά και μηχανήματα. Υπάρχει λοιπόν επάρκεια
πιστώσεων γιά τον Παρθενώνα. θα κλείσω με την ευχή αυτή η 
επάρκεια να υπάρχει και γιά τα άλλα μνημεία της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς στη χώρα μας.

Ευχαριστώ.

Παρατηρήσεις γιά την οικοδουική τεχνολογία του Παρθενώνος

Ετη Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος (κεφ. Α6 ) υπάρχει 
πλήθος παρατηρήσεων που αφορούν την οικοδομική τεχνολογία και δεν 
είναι σκόπιμη η επανάληφή τους εδώ. θα αναφερθαύν συνοπτικά μόνο 
νέα δεδομένα σχετικά με την οικοδομική τεχνολογία που
διαπιστώνεται γιά πρώτη φορά ή συμπληρώνουν και επιβεβαιώνουν τις 
παρατηρήσεις της μελέτης.

Εχετικά με τις μεταλλικές συνδέσεις: Τόσο στα καταέτια 
γείσα όσο και στα επιστύλια εμφανίζονται γόμφοι και στις δύο 
επιφάνειες ώσεως. Πιθανότατα οι οικοδόμοι του ναού θέλησαν να 
επιτύχουν τις φηλές στάθμες μεγαλύτερο περιορισμό της ελευθερίας 
σχετικής μετακινήσεως των αρχιτεκτονικών μελών. Ετα καταέτια 
γείσα έχουν χρησιμοποιηθεί μεταλλικά ελάσματα κατά την διαμήκη 
έννοια που μολυβδοχοήθηκαν με κατακόρυφη αύλακα μολυβδοχόησης 
(βλ. παρόμοια περίπτωση σ. 111 Μελέτης). Τα ελάσματα αυτά δεν 
έχουν την λειτουργία γόμφου, αλλά παρεμποδίζουν την σχετική προς 
τα έξω μετακίνηση δύο διαδοχικών γείσων. Τα επιστύλια ταυ
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όεύτερου μετακιονίου της βορεινής και της ανατολικής πλευράς 
έχουν γομφώσεις και στις επιφάνειες που όεν ήταν προσιτές κατά 
την άιάρκεια της κατασκευής. Η μαλυβόοχόηση έχει γίνει από 
αύλακες, όπως στους ορθοστάτες του σηκού (Μελέτη, σ. 111).

Είναι αξιοπρόσεκτος ο συμπληρωματικός συνόετικός ρόλος που 
όίνεται στην μαλυβόοχόηση σε πολλές περιπτώσεις. Στους εγκάρσιους 
συνόέσμσυς των 'επιστυλίων ο μάλυβόος καταλαμβάνει μεγάλη έκταση 
στην περιοχή του κέντρου του συνάέσμου παρεμποόίζοντας έτσι 
ενόεχόμενο κλείσιμο του αρμού (ρόλος σφήνας).

Στα επιστύλια παρατηρήθηκε επίσης η πλήρωση ταυ υπαμοχλίαυ 
του ενός λίθου και της εγκοπής γιά την ανασήκωση στο άνω άκρο ταυ 
γειτονικού με μόλυβόα, ώστε μα εξασφαλίζεται μιά πρόσθετη 
όέσμευση της σχετικής μετακίνησης κατά την εγκάρισια έννοια.

Στη ΒΑ γωνία του θριγκού επιβεβαιώθηκε η ανάλυση που 
γίνεται στη μελέτη γιά την τυποποίηση των συνόέσμων ανάλογα με το 
μέγεθος των συνόεομένων μελών και κατ'επέκταση ανάλογα με την 
αναμενόμενη καταπόνηση. Επιβεβαιώθηκε επίσης η επισήμανση ότι ο 
όγκος του μαλύβόου σε μιά σύνόεση είναι πολλαπλάσιας αυτού του 
σιόηρού συνόέσμου.

Μεταξύ των μελών του θριγκού υπάρχουν μεγάλα κενά που 
βρέθηκαν γεμάτα από άμορφα τεμάχια μαρμάρου (λατύπες) και χώμα. 
Στα στρώματα βρέθηκαν επίσης οστά ζώων. Ανάμεσα στις επιφάνειες 
ώσεως βρέθηκαν επίσης ένα τεμάχιο μαρμάρινου κεραμιόιού και ένα 
θραύσμα μαρμάρου σε πολύ καλή εργασία που όίνει την εντύπωση 
τμήματος γλυπτού. Τα υλικά πληρώσεως των αρμών ερευνώνται από την 
αρχαιολόγο κ.X.Βλασσοπούλου.

Από το 
συμπέρασμα ότι 
αρχιτεκ τονικ ών 
εκεί.

μεγάλο μέγεθος πολλών λατυπών προκύπτει το 
αυτά όεν είναι μόνο προϊόντα της κατεργασίας των 

μελών επί τόπου, αλλά και υλικά που μεταφέρθηκαν
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ
ΐΜ.Κορρές Αρχιτέχτυν 
2Ν.Τογανίδης -
3 Κ. Σάμπας Πολιτικός Μηχανικός
4 Π Κουφόπουλος Αρχιτέχτυν

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΙΤΑΣΕΩΣ
1Π Αρμπιλιάς- Εργοδηγός - επικεφαλής 

.2.® Αλεςόπουλος-Επικεφαλής συνεργείου
3. Γ. Είδος -*■- -*/-
4. Ε Καιροΰρος —-
δ.Τ.Παπαρίόης —
5.0 Ιχαρής
7.Γ Αγγελόπουλος-Μαρμαοοχεχνίτης 
3. Δ. Αλεξόπουλος -~-
9.1. Αρμάος -*✓-

10. Ν Βαμβαυκάκης 
11Δ Βελονάς
12. Γ Βουόούοης ~·^-
ΙΙΚ.Δημόπουλος
14. Γ. Θεοτικός
15.3.Κα?αγεώογης -
15. Λ Λαιιέρας
17. Γ Μαρκοπουλιώτης .^·
13. Δ Μεσολογγης 
·9.ΓΙΐνανης
20.Τ. Ζκαλκΰτος -·*■-
Σ1.Α Ζποΰοόος __
22. Π Τσολαχιόης
23. Γ Φίλιππαϋσης .//·
24. Δ.Φΰσκολος -«*-

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ -ΧΕΙΡΙΣΤ EI ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΙΓ. Γαΐτης
2.Θ. Κολυνιαρης

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑ ΣΚΕΥΩΝ
1 ΔΑρμπιλιάς 
2.Δ.Καχουράτος

ΑΠΟΘΗΚAPIO(- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΟΡΩΝ
ΐΓ.Πέρρος
Ιθ.οουτσάς

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ
1. Γ. Δογάνη
2. Α. Μυραιτου
3. Κ. Μπαμπανίχα 
4.1. Κλάόιος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1. Γ. 3ασιλαρας Τεχνικός βοηΔος 
Ζ Γ. Ζταυοακάκης -~- 
ΙΚ.Ματάλα. Ζχεδιάστρια
4. Τ. Γκαρή

ΟΩΪΟΓΡΑΘΟ Σ
ΙΕ.Μαυοομμάτης

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΚΜΑΓΕΩΝ (αγτιγραοό μειοπών)
I Θ. Καγιυογης
2. Γ Λιαχόπουλος
3. Α. Μπαίμπάς 

Π ficycνής
5. Ν. Περαντάκος 
5.Π. Γιαννουλατος 
7.Η.Μαγκλάοας

ΙΙΪιΪ^0ά-?.^_ΔΑΙΙΑΝΖΖ__Ξ?ΓΟΥ_ί5αΊΟΚΑΤΑΣΤΛΣΞηΣ_ΩΑ2ΘΞΝΠΝΟΖ

(Ποσά σέ έκσ.του.'Δ’0σιο. δρχ. Προσέγγιση στο 1 èncxou.)

irez
1

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΗΓΗ ΧΡΗ.IATO Δ. ΗΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1 -ΛΔ - ΓΟΚ 1 ΜΙΣ SOI ΥΛΙΚΑ ΜΗΧ.

1933-35 Ξ ΓΧΑΤΑΖΤ AZ E ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 100
1

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣΞΡΓΑΣΙΞΣ 45
70 75 39 56

1935 ΠΡΟΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 58 35 32 44 2 4
1 1937 Ì

1 36 83 77 9 S

j 1933 ! —■ - 1 83 1 57 25 Ì 75 5· !
i
1 ΣΥΝΟΛΑ1

j 332 11 215 167! 285 57 1
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Πράε Spac:
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κ.Ζάμπα, γ ιά την έκθεση αυτή, η πρώτη 
από τις άλλες παυ θα ακολουθήσουν, η οποία νομίζω μας έδωσε μία 
σαφή εικόνα και των προβλημάτων αλλά και της μεθοδικότητας με την 
οπαία προχωρεί η αναστήλωση ταυ Παρθενώνα.
Παρακαλώ τον κ.Κορρέ να πάρει το λόγο και να μας μιλήσει με θέμα 
τα νέα στοιχεία χιά τον Πρόναο του Παρθενώνα.

Μ.Κορρέε: αρχιτέκτων, υπεύθυνοε εργοταξίου Παρθενώνοε

Νέα στοιχεία γιά τον πρόναο του Παρθενώνοε

Ετο κείμενο που ακολουθεί οι εντός παρενθέσεως αριθμοί 
παραπέμπουν σε σελίδες ταυ κειμένου και σε εικόνες και σχέδια της 
"Μελέτης Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος", τομ. 2α, μέρος 1 (υπό 
Μ.Καρρέ), ως και σε πίνακες ταυ τόμου 2β.

Μέχρι τις αρχές αυτής της δεκαετίας, οι γνώσεις γιά την 
αρχιτεκτονική του Προνάαυ του Παρθενώνος, ήταν περιορισμένες και 
συμβατικές. Ωστόσο η σχετική άγνοια δεν ήταν αισθητή, έμεινε καλά 
κρυμμένη πίσω από μία φαινομενικά πλήρη αναπαράσταση, αυτή που 
τόσο συχνά χρησιμοποιούν αρχαιολόγοι και αρχιτέκτονες όταν 
αναφέρονται στον Παρθενώνα. Προς μεγάλη ευκολία της, η 
αναπαράσταση αυτή παρουσιάζει τον Πρόναο όμοιο προς τον πολύ 
καλύτερα σωζόμενα Οπισθόναα.

Εήμερα, μετά από μακροχρόνια και συστηματική επιτόπου 
μελέτη των λίθων ταυ Παρθενώνος, παρουσιάζει ο σμιλών μία 
αναπαράσταση του Πρανάου, βασισμένη αποκλειστικώς σε υλικά 
τεκμήρια. Η μελέτη των κιόνων και των κατακειμένων σπονδύλων με 
σκοπό την ακριβή ταύτιση των τελευταίων, περιέλαβε κυρίως (14-25) 
τα εξής στάδια!

Αναγνώριση των σπονδύλων βάσει της καταστάσεώς των. Τα 
ιδιαίτερα γνωρίσματα των κιόνων του Προνάου, γνωρίσματα που 
απουσιάζουν στην περίσταση, αλλά και στα Προπύλαια, είναι οι 
εκτεταμένες θερμικές θραύσεις, η απολάξευση αντιδιαμετρικών 
επιφανειών των δύο μεσαίων κιόνων γιά την επ'αυτών προσαρμογή των 
τοίχων της χριστιανικής αψίόας, οπές από λείψανα σιδηρών 
συνδέσμων σε διάφορα σημεία των ως άνω επιφανειών, τέλος οπές που 
είχαν χρησιμεύσει γιά την στερέωση των κιγκλιδωτών διαφραγμάτων 
των μετακιονίων. Εδώ (στις εικόνες) αριστερά παράδειγμα θερμικής 
θραύσεως (απαφλαίωση λέγεται αυτός ο τρόπος θραύσεως) και <5εξιά 
απολάξευση στη θέση όπου ο τοίχος της αψίδος αρμοζόταν σ'έναν από 
τους δύο μεσαίους κίονες. Επίσης οπές γιά την αγκύρωση με 
σιδερένια συνδετήρια αυτών των λίθων της αψίίος επάνω στους 
κ ίονες.

Αναγνώριση βάσει του εύρους και της μορφής των ραβδώσεων και 
βάσει της κλίσεως των γενετείρων της επιφάνειας κάθε σπονδύλου ως 
προς τον άξονα.
- Μέτρηση σημείων σε βάθος 13 διαφορετικών ραβδώσεων, καθ'όλο το 
ύψος του 6αυ κίονος. Επομένως έγινε δυνατός ο άμεσος υπολογισμός 
της διαμέτρου και του τρόπου μεταβολής της καθ'ύψος. Το διάγραμμα
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αυτής της μεταβολής παρέχει ακριβώς και την έντααη του κίονος στο 
βάθος των ραβδώσεων (Διαγρ.6). Την μορφή και τις διάφορες μορφές 
αυτής της εντάσεως περιέχει και ένα δεύτερο διάγραμμα, στο οποίο 
συγκεντρώνονται στοιχεία από όλους τους 6 κίονες του Προνάου.
(Διαγρ.7 )

Στο σημείο αυτό γίνεται ανάλυση των διαφανειών

- Μετρήσεις και υπολογισμός ημ ι <5 ιαμέτραυ σπονδύλων χωρίς 
σωζόμενα αντιδιαμετρικά σημεία.
- Μέτρηση του πλάτους των ραβδώσεων στην αυτή οριζόντια στάθμη 
σε πέντε επάλληλες τομές του κατά χώραν μέρους του πρώτου 
κίονος, σε μία τομή του δευτέρου, σε τέσσερις του τρίτου, σε 
τρεις του τετάρτου, σε πέντε του πέμπτου και σε δέκα του έκτου 
κίονος, με τις οπαίες συλλέχθηκαν συνολικός 22b διαφορετικές 
τιμές. Διαπιστώθηκε ότι, η διαίρεση της περιφερείας των κιόνων σε 
20 ίσα μέρη, έχει εκτελεστεί με εξαιρετική ακρίβεια.

Γιά τη χρησιμότατη αυτή εργασία υπάρχει μόνο μία δυσκολία 
τεχνικής φύσεως. Οσο άνετη είναι η μέτρηση όταν οι ακμές σώζονται 
καλά, τόσο δυσχερής και ανακριβής γίνεται, όταν οι ακμές είναι 
φθαρμένες, όπως επί το πλείστον συμβαίνει. Γιά την παράκαμψη της 
τεχνικής δυσκολίας χρησιμοποιήθηκε ένα εργαλείο ειδικά 
σχεδιασμένο γιά την απολύτως ακριβή μέτρηση του πλάτους των 
ραβδώσεων των κιόνων του Προνάου (ε ικ. 3).

Αριστερά βλέπετε τον συνδυασμό δύο εργαλείων. Το ένα έχει 
μεταβλητό άνοιγμα και κατάλληλη μορφή, ώστε να συμπληρώνει και να 
μετράει συγχρόνως, το πλάτος των ραβδώσεων. Το δεύτερο είναι ένα 
σύστημα από μικρά παρεμβλήματα που χρησιμοποιήθηκε γιά την 
συμπλήρωση των αποθραυσμένων ακμών των ραβδώσεων, πρακειμέναυ να 
μετρηθεί με μία μετροταινία μέρος της περιφέρειας, όσο σώζεται 
και εκείθεν να γίνει γίνει ένας υπολογισμός βάσει του μήκους της 
μετροταινίας και της σχέσεως της περιφέρειας ενός 
τεσσαρακονταγώνου προς την ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου.

- Η ταύτιση των σπονδύλων (Πιν. 5 & 6). □ ακριβής υπολογισμός 
της ημιδιαμέτραυ των σπονδύλων επιτρέπει και τον ακριβή 
υπολογισμό της θέσεώς τους στο ύφος του κίονας. Επειδή τα ύψη των 
σπονδύλων ποικίλλουν και μαζί τους η θέση των αρμών των διαφόρων 
κιόνων, είναι δυνατή τελικός η διάκριση των περιπτώσεων όπου δύο 
σπόνδυλοι δύνανται ή δεν δύνανται να συνέχονται σε έναν και τον 
αυτό κίονα. Στις περιπτώσεις περισσότερων δυνατών συνδυασμών, τη 
λύση δίνει ο έλεγχος της ακριβούς εναλλαγής των μικροαπακλίσεων 
του πλάτους των ραβδώσεων. Η εναλλαγή αυτή παράγει μοναδικές 
διατάξεις, όπως είναι οι οδοντώσεις ενός κλειδιού. Με την ταύτιση 
και την γραφική αποκατάσταση της θέσεως των πλείστων σπονδύλων, 
λύθηκε και το πρόβλημα του αριθμού των σπονδύλων εκάστου κίονας. 
Τα μεταξύ των σπονδύλων κενά επιτρέπουν εύκολα την αναγνώριση του 
αριθμού των ελλειπόντων σπονδύλων και εκείθεν τη μέτρηση ταυ 
ολ ικ ού αριθμού.
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Οι παραστάτες του Προνάου (Πιν.7, 12, Φ10, Φ11 ). Από τις
παραστάτες ελάχιστα μόνο στοιχεία διατηρήθηκαν κατά χώραν. ϋ 
μεγάλος ορθοστάτης της βόρειας, οι ορθοστάτες και οι τρεις πρώτοι 
λίθοι της νότιας. Ετα έδαφος σώθηκαν πλείστοι λίθοι της νότιας 
παραστάδος, ελάχιστοι όμως της βόρειας. Το 1931 ο Νικόλαος 
Μπαλάνας ανατοποθέτησε τους ισχυρά μετατοπισμένους τρεις λίθους 
της νότιας παραστάδος. Τον έκτο στη θέση του τέταρτου, τον 
τέταρτο στη θέση του πέμπτου και ένα τεμάχιο ταυ εβδόμου στη θέση 
του έκτου. Την πλήρη αναστήλωση της παραστάδος θεωρούσε ο 
Μπαλάνος σκόπιμη, αλλά προφανώς δεν είχε πλέον τον χρόνο και ούτε 
ήταν έτοιμος γιά το εγχείρημα. Γνώριζε μόνο 13 από τους εύκολα 
αναγνωρίσιμους μεγάλους ακραίους λίθους, εκ των οποίων τρεις 
είναι αυτοί που αναστήλωσε. Είναι οι τρεις ανώτεροι στο σχέδιο 
αριστερά (Πιν.4).

Από τους ίδιους λίθους άρχισε και η παρούσα μελέτη. 
Προχώρησε στην εύρεση της ορθής σειράς, συνέχισε με την ταύτιση 
άλλων 22 και κατέληξε σε σχέδια ακριβούς συνθέσεως όλων των 
λίθων, μέχρι ένα συμβατικό όρια: την κατακόρυφο, πέραν της οποίας 
ο νότιος τοίχος έχει ελεύθερη την εσωτερική του όφη προς τον 
κυρίως Ναό. Αυτή η κατακόρυφος είναι επομένως και το συμβατικό 
όρια της μελέτης γραφικής ανασυνθέσεως των σωζομένων αγελαίων 
λίθων του νοτίου τοίχου.

0 ανατολικός τοίχος (Πιν.1,2,4,Φ12-Φ14). Μετά την 
αποκατάσταση της ανατολικής παραστάδος, της οπαίας οι λίθοι ήσαν 
σε συνέχεια προς τους δόμους του ανατολικού τοίχου, έγινε φανερό 
ότι και ο ανατολικός τοίχος ήταν ισόδομος με 17 σειρές, όπως 
δηλαδή και οι άλλοι τοίχοι. Το κανονικό μήκος των λιθοπλίνθων του 
τοίχου, ήταν 1,70 μ., πολύ μεγαλύτερο από ότι ήταν γιά τους
λίθους του δυτικού τοίχου. Από τα παράθυρα σώθηκαν μερικοί λίθοι, 
χάρη στους οπαίους το πλάτος του ανοίγματος αποκαθίσταται με 
περισσότερη ακρίβεια από εκείνη που παρέχει μόνο ο λίθος του 
ανωφλιού, που έχει παρουσιαστεί και παλαιότερα σε δημοσιεύσεις 
σχετικές με τον Πρόναο.

Από διάφορες ενδείξεις λίθων της παραστάδος και των 
συναπτόμενων μερών ταυ νοτίου τοίχου, αναγνωρίζεται η 12η στρώση 
ως κατώτερη γιά τα παράθυρα. 0 12ος λίθος της νοτιοανατολικής 
παραστάδος σώζει στο κάτω μέρος της δυτικής πλευράς του μία 
εγκοπή. Η εγκοπή αυτή παρέχει έμμεσα τη μορφή ενός μη σωζόμενου 
στοιχείου του ανατολικού τοίχου. Τούτο ήταν μία ελαφρώς εξέχουσα 
ταινία, όπως εκείνη που απαντά στην Πινακοθήκη των Προπυλαίων. 
Βέβαια στα Προπύλαια, θυμάστε, αυτή η ταινία είναι λαξευμένη 
χωριστά, σε πέτρα μαύρου χρώματος. Εδώ στον Παρθενώνα έχουμε τις 
έμμεσες ενδείξεις ότι η ταινία ήταν σύμφυτη με τις λιθοπλίνθαυς 
που αποτελούσαν την 12 στρώση και επομένως δεν είχε τουλάχιστον 
από το φυσικό της χρώμα (του πετρώματος) κάποια διαφοροποίηση 
χρωματική προς τον υπόλοιπο τοίχο. Αν υπήρξε τέτοια διαφοροποίηση 
θα είχε επιτευχθεί με τον τεχνητό χρωματισμό, αλλά αυτό είναι μία 
υπόθεση.
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Από τη μελέτη λίθων του τμήματος του υπερκειμένου των 
επιτοίχων επιστυλίων, μεταξύ άλλων αποκαλύπτεται και η ύπαρξη 
μιάς κλίμακας, η οποία κρυμμένη στο πάχος του τοίχου, ανέβαινε με 
φορά από βορρά προς νότον στο χώρα μεταξύ οροφής και στέγης. Από 
τα σωζόμενα στοιχεία είναι σαφές ότι, ο ανώτερος κλάδος της 
κλίμακος είχε την είσοδό του στο μέσον της νότιας παρειάς του 
βορείου παραθύρου και την έξοδό του στο άνω μέρος ταυ τμήματος 
του τοίχου του υπερκειμέναυ του ανωφλιού της θύρας. Αριστερά 
φαίνεται ο ανώτερος κλάδας της κλίμακος σε κάτοφη και δεξιά 
φαίνεται το βόρειο παράθυρο από μέσα. Στην νότια πλευρά ταυ 
παραθύρου, φαίνεται ένα πορτάκι από τα οποίο αρχίζει ο δεύτερος 
κλάδας της κλίμακος προς τα άνω.

Η σχεδίαση των τυπικών κατόψεων των 17 στρώσεων, 
συντελέστηκε προοδευτικά με δύο <5ια<5αχικές προσεχή ίσε ις. Στην 
συνέχεια ο αρχιτέκτων κ.Πέτρος Κουφόπουλος, τον οποίο ευχαριστώ 
και γιά τη βοήθειά του τώρα στον χειρισμό ταυ πραβολέως, ανέλαβε 
την σχεδίαση των πλείστων λίθων του τοίχου και τη μελέτη και την 
εύρεση της θέσεως καθενός. Τα προετοιμασμένα τυπικά σχέ<5ια των 
στρώσεων που χρησιμέυσαν ως υπόβαθρο αυτής της μελέτης. Συγχρόνως 
όμως υπήρξαν και αντικείμενο προς έλεγχο και εξακρίβωση, βάσει 
του συνόλου των στοιχείων των σωζομένων λίθων.

□ι λίθοι του ανατολικού τοίχου - η εύρεση της θέσεώς των. 
Αριστερά μία πανοραμική άποψη όπου μπορείτε να δείτε τους 
περισσότερους από τους λίθους του ανατολικού τοίχου, σήμερα 
συγκεντρωμένους στην νότια πλευρά του Ναού. Σε αντίθεση προς την 
ανατολική παραστάδα της οποίας διατηρήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό 
του υλικού της, από τις 270 περίπου λιθοπλίνθους του ανατολικού 
τοίχου, από τις στρώσεις πρώτη μέχρι και δεκάτη εβδόμη, μόνο 80 
περίπου είναι οι πλήρεις λίθοι και τα αναγνωρίσιμα τεμάχια που 
έχουν σωθεί. Η κατάστασή τους και ο σχετικά μικρός αριθμός τους, 
είναι παράγοντες που εμποδίζουν την ταύτιση μερικών εξ αυτών, 
ιδίως εκείνων που σώζονται σε μικρότερο βαθμό.

Η πρώτη κατάταξη των λίθων έγινε με κριτήριο την παρουσία ή 
μη των ερυθρών -βυζαντινών δηλαδή- κονιαμάτων, στις διάφορες 
επιφάνειές τους. Τα βυζαντινά κονιάματα μαρτυρούν μία 
επαναχρησιμοπαίηση λίθων στην Χριστιανική Αψίδα. Επομένως οι 
λίθοι με βυζαντινά κονιάματα πρέπει να προέρχονται από τα μέρη 
του τοίχου, τα οποία διαλύθηκαν εν συνδυασμό προς την οικοδόμηση 
της Αψίδος. Τα μέρη αυτά είναι:
- Το βόρειο ήμισυ ταυ τοίχου.
- Τμήμα του νοτίου ημίσεως πλάτους 1,70 μ. προσκείμενο στη θύρα. 
Αυτά θα τα δούμε αργότερα, όταν θα μιλήσουμε γιά την Χριστιανική 
Αψ ί δα.
- Τα επιστύλια (Πιν. 8,11,12,Φ1Β-Φ17 ) του Προνάου. Στο έδαφος 
κυρίως προς αναταλάς ταυ Ναού, σώθηκαν πλειστοί εξωτερικοί λίθοι 
του επιστυλίου του Προνάου.
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Κάνουμε μία μικρή παύση χιά να δούμε αυτούς τους λίθους 
όπως είναι σήμερα, συναρμοσμένοι από τα θραύσματά τους. Το 1976, 
στο τέλος του έτους, με φροντίδα του κ.Τανούλα προχωρούσε μία 
ερχασία που είχε σχεδιάσει ο Γιάννης Τραυλός, χιά τη διαμόρφωση 
ταυ χώρου κατά μήκος της βόρειας πλευράς ταυ Παρθενώνος και την 
ελευθέρωση (από τα πεσμένα μάρμαρα) διαδρόμου στη Θέση της 
παλαιάς οδού των Παναθηναίων. Τότε συναρμόσθηκε το πρώτο 
επιστύλιο του Προνάου και αποτέθπκε βορειοανατολικώς του Ναού. 
Αρχάτερα, από το 1983 και μετά, πραχματοποιήθηκαν οι υπόλοιπες 
συναρμόσεις, από τις οποίες βλέπετε στις εικόνες δύο. Και εδώ 
στην δεξιά εικόνα βλέπετε πως έχουν σήμερα τα πράχματα,
περισσότερα επιστύλια συναρμοσμένα από 2,3 ή περισσότερα
θραύσματα, όλα μαζί συναποτελούν περίπου το 80% του αρχικού 
υλικ ού.

Εκτός των εξωτερικών επιστυλίων σώζονται και άλλοι λίθοι, 
προφανώς μεσαία αντιθήματα των προηχουμένων. ΰιαθέτασν το αυτό 
ύψος, σχετικά μικρό πάχος, δηλαδή όχι περισσότερο από μισό μέτρο. 
Οι έδρες τους άνω και κάτω είναι επίπεδες, ερχασμένες με λεπτά 
οδοντωτά ερχαλεία. Οι όρθιες πλευρές τους είναι ερχασμένες μόνο 
με το βελόνι, διαθέτουν όμως επίπεδες ταινίες επαφής, κυρίως 
κάτω, αλλά μόνο στο διάστημα που απέμεινε ορατό μεταξύ των 
κιονοκράνων ή μεταξύ ενός κιονοκράνου και ενός επικράνου. Στο 
αντίστοιχο διάστημα η κάτω έδρα όλων των επιστυλίων χενικώς, 
διαθέτει και λείανση. Η λείανση αυτή όπως και η ταινία επαφής, 
είναι συχνά τα μόνα στοιχεία αναχνωρίσεως όταν δεν είναι 
διαθέσιμα άλλα βασικότερα χνωρίσματα, δηλαδή τα ρυθμολοχικά 
στοίχε ία.

Από όλους τους ως άνω λίθους, ένας μόνο εξωτερικός
διατηρήθηκε ακέραιος και αρραχής κατά το μήκος, παρά τη σκληρή 
δοκιμασία που υπέστη το 1687 με την κατάρρευση. Ολοι οι άλλοι 
λίθοι είναι απλώς θραύσματα, ευτυχώς κατά το πλείστον μεχάλα, 
ώστε με εξαίρεση μερικών μόνο, να είναι σχετικά εύκολη η 
αναχνώριση και η ταύτισή τους και ακόμη η ασφαλής ανασύνθεσή τους 
ανά δύο, ανά τρία ή περισσότερα, με αποτέλεσμα την απόκτηση των 
αρχικών λίθων, μάλιστα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ και την 
πλέον αισιόδοξη πρόβλεψη που θα μπορούσε να είχε χίνει με 
δεδομένη την ως τώρα κατάτμηση, διασπορά και απώλεια των μαρμάρων 
του μνημείου.

Αριστερά βλέπετε ένα μέρος ενός μεχαλύτερου σχεδίου, στο 
οποίο φαίνονται όλα τα σωζόμενα επιστύλια στην αρχική τους θέση. 
0 ακέραιος λίθος που βλέπουμε στις 2 εικόνες, δεξιά φωτοχραφία, 
αριστερά ένα παλαιότερο σχέδιό του, δημοσιευμένο ήδη στα Πρακτικά 
του Parthenon Congress (Basel 1984), παρά την μεχάλη ομοιότητά 
του προς τα αντιθήματα των επιστυλίων της ανατολικής πλευράς, 
ανήκει σε μία άλλη ομάδα και ποτέ δεν ήταν δυνατόν να ταιριάσει 
ως αντίθημα σε ένα από τα επιστύλια των κιόνων. Το ύψος του είναι 
μεχαλύτερο κατά 2 χιλιοστόμετρα στη χαμηλότερη πλευρά του και 
κατά 6 χιλιοστόμετρα στην υψηλότερη. Δηλαδή κατά τόσο είναι 
μεχαλύτερο το ύψος του από τα επιστύλια των κιόνων. Το μήκος του
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είναι μικρότερο, τουλάχιστον κατά 7 εκατοστόμετρα. Το πάχος του 
είναι μεγαλύτερα κατά 7 εκατοστόμετρα από το παχύτερο εκ των 
αντιθημάτων του επιστυλίου. Και στο άνω μέρος του, σημείες και 
μαχλαβάθρια, ορίζουν ακριβώς μία στρώση λίθων άσχετη προς τα 
αντιθήματα της ζωφόρου. Πρόκειται γιά την 20ή στρώση του 
ανατολικού τοίχου, της οποίας οι λίθοι και μάλιστα αυτοί που 
έβαιναν στο υπό εζέταση αντίθημα, σώζονται σε ποσοστό 70% και 
πλέον.

Γιά τους ως άνω λόγους το αντίθημα αυτό ανήκει στον 
ανατολικό τοίχο ως αντίθημα του επίτοιχου επιστυλίου. Φυσικά γιά 
άλλους λόγους όεν μπορεί να ανήκει ούτε στους πλευρικούς τοίχους, 
ούτε στον όυτικό τοίχο. Οι λόγοι αυτοί είναι οι εξής:

Οι πλευρικοί τοίχοι του Ναού είναι τόσο στενοί, ώστε 
απαρτίζεται το πάχος τους από όύο μάρμαρα αυτού ταυ μεγέθους, όχι 
από τρία. Αυτό το μάρμαρο όμως προϋποθέτει τουλάχιστον τριπλή 
σύνθεση, όιότι και στις όύο πλευρές του είναι κατεργασμένο όπως 
τα αντιθήματα τα εσωτερικά, όηλαόή χονόραλαξευμένο. Επίσης στον 
όυτικά τοίχο όεν μπορεί να ανήκει, ίιάτι τα μάρμαρα που ανήκουν
εκεί είναι όλα στη θέση τους, ούτε στο θριγκό της όυτικής 
προστάσεως, όηλαόή του Οπισθονάου, όιάτι εκεί όλα τα μάρμαρα 
υπάρχουν, τα περισσότερα στο έόαφος όυτικά τη θέση τους και όσα 
<5εν είναι στη θέση τους υπάρχουν στο έόαφος όυτικά από τον 
Παρθενώνα. Επομένως άιά του αποκλεισμού αυτών των περιπτώσεων 
καθίσταται υποχρεωτική η απόόαση αυτού του μεγάλου μαρμάρου στον 
ανατολικό τοίχο.

Ομως το μήκος του μαρμάρου <5εν. είναι τόσο μεγάλο ώστε τούτο 
να μπορεί να τοποθετηθεί ως ανώφλιο της θύρας. Επομένως απομένει 
μόνο μία όυνατότητα, να είναι ανώφλια ενός άλλου ανοίγματος, 
όεξιά ή αριστερά από την θύρα, όηλαόή ενός παραθύρου.

Η ισχυρή θερμική θραύση και αποφλαίωση στο κάτω μέρος του 
λίθου, όμοια με αυτή των αντιθημάτων των επιστυλίων, οφείλεται, 
όπως και στα επιστύλια, στο ίόιο γεγονός. Ενα μέρος της 
επιφάνειας, όηλαόή ανάμεσα στις παραστάόες του παραθύρου, ήταν 
εκτεθειμένο στις φλόγες, όπως ακριβώς το κάτω μέρος των 
επιστυλίων στο όιάστημα μεταξύ των κιανοκράνων ή των κιονοκράνων 
και των επικράνων. Και εόώ ένα παλαιότερο σχέόιο όπου σε 
αναπαράσταση βλέπετε το νότιο παράθυρο, από το οποίο προέρχεται 
το μάρμαρο γιά το οποίο μιλήσαμε.

Η Ζωφόρος (40 κ.ε., Πιν. 9,11,12,Φ18>. Ευνηθισμένο ζήτημα 
στην αρχαιολογική βιβλιογραφία, είναι και αυτό που αφορά στο 
αρχικό μήκος ορισμένων ελλιπών λίθων της. Το ζήτημα αυτό 
υφίσταται ακόμα και στην παρούσα μελέτη γιά την όομική σύνθεση 
και ακόμη γιά την μερική αναστήλωση του κτηρίου. Οχι όμως μόνο 
ταυ, αλλά εξίσου με το ζήτημα του υπολογισμού του πάχους που 
είχαν οι λίθοι πριν υποστούν τον βάναυσο πριόνισμά ή την 
απαλάξευση από τους ανθρώπους του Elgin. Το όεύτερο αυτό ζήτημα 
ουόόλως έχει απασχολήσει την αρχαιολογία, είναι όμως σπουόαίο
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ιδίως χιά την ανατολική πλευρά, όπου οι λίθοι είχαν καθένας 
διαφορετικό πάχος, όπως απέδειξε η παρούσα μελέτη. Δεξιά ένας 
πίνακας ( Πιν- 9), στον οποίο χιά πρώτη φορά έχουμε τα αρχικά πάχη 
των λίθων της ζωφόρου της ανατολικής πλευράς. Βλέπετε ότι αυτά τα 
πάχη κυμαίνονται, το μεχαλύτερα είναι περισσότερο από 60 και το 
μικρότερο είναι 36 εκατοστόμετρα.

Εντορμί'ες χόμφων και σε μερικές περιπτώσεις εχχάρακτες 
σημείες στο άνω μέρος των επιστυλίων του Προνάαυ, παρέχουν υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις την θέση των αρμών της ζωφόρου ή με άλλες 
λέξεις, τα μήκη των λίθων της ζωφόρου με προσέχχιση μερικών 
χιλιοστομέτρων. Ετσι τίθεται ένα τέλος στην ααριστία που ως τώρα 
επικρατεί ως προς τα μήκη πολλών ελλιπών ή ελλειπόντων λίθων. Τα 
πάχη των λίθων παρέχονται από τα όρια των σχετικών επερχασιών της 
ανω επιφάνειας των επιστυλίων και των αντιθημάτων, φυσικά κατά 
προσέχχιση. Η προσέχχιση αυτή βελτιώνεται στη συνέχεια με την 
εκτίμηση των θέσεων, των διαστάσεων και της εκάστοτε μορφής των 
σωζομένων αντιθημάτων της ζωφόρου. Η τελική προσέχχιση είναι όση 
απαιτείται, δεδομένης της αδρής κατερχασίας της αρχικής οπίσθιας 
επιφάνειας των λίθων της ζωφόρου.

ϋ θράνος (Πιν. 10). Από τους λίθους που συνέθεσαν την 
εσωτερική όψη του θράνου, στην νότια πλευρά του Προνάου, σώθηκαν 
δύο μεχάλα τεμάχια του ενός. Βάσει πλείστων κατασκευαστικών 
λεπτομερειών -είναι οι επερχασίες, σειρά μαχλαβοθρίων κτλ.-. Και 
κυρίως βάσει των σωζομένων λεπτομερειών ενός λεσβίου κυματίου, 
αποκαθίστανται τα σωζόμενα θραύσματα στην νοτιοανατολική 
εσωτερική χωνία, όπως φαίνεται στον πίνακα αριστερά. Πρόκειται
χιά το μακρόστενο μάρμαρο, αυτό που συμπληρώνει το πάχος του
θράνου κατά μήκος της νότιας πλευράς. Αυτό το μάρμαρα σε ένα 
σημείο του σώζει μία λεπτομέρεια που θα δούμε στις άλλες 
διαφάνειες (εικ.19). Βλέπετε αυτή τη λεπτομέρεια, είναι άτι 
απέμεινε από ένα χλυπτό λέσβιο κυμάτιο. Εδώ βλέπετε σήμερα πως 
είναι αυτά τα μάρμαρα συναρμοσμένα δοκιμαστικώς, ώστε αυτό που 
θεωρητικά βέβαια φαίνεται στα σχέδια να είναι πολύ καλά
αντιληπτά, στην πραχματικότητα και όσοι επισκεφθείτε τον
Παρθενώνα αύριο, θα μπορέσετε να το δείτε (αυτή τη δοκιμαστική 
σύνθεση μέσα στον Πρόναο, είναι ακόμη εκεί).

Και εδώ λεπτομέρειες όπου σε κλίμακα 1:1 έχουν σχεδιαστεί 
τα σωζόμενα κατάλοιπα αυτού του κυματίου και στη συνέχεια εκείθεν 
έχουν υπολοχισθεί τα μέτρα. Γιά καλή τύχη η φωτιά δεν κατέφαχε 
τελείως σ'αυτή τη θέση των επιφάνεια, φυλάχθηκαν στο βάθος οι 
άξονες των φύλλων και έτσι έχουμε τη δυνατότητα, διαθέτοντας 
περισσότερους άξονες φύλλων, μάλιστα σε μεχάλη απόσταση μεταξύ 
τους, να κάνουμε ένα μεχαλύτερης ακρίβειας υπολοχισμό και εκείθεν 
να λοχαριάσουμε χιά πρώτη φορά τις εσωτερικές διαστάσεις του 
Προνάου στο ύφος της οροφής.

Ακόμη ένα θραύσμα το οποίο στη συνέχεια ταυτίστηκε ανάμεσα 
στα χλυπτά του Μουσείου. Δεξιά μία αξονομετρική παράσταση, όπου 
φαίνεται πολύ καλά πως ήταν αυτό το κυμάτιο.
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Ενώ λοιπόν α θράνος στην εξωτερική επιφάνεια ταυ σηκού ήταν 
γραπτός, όπως βλέπετε σ'αυτά τα σχέδιο, α ίδιος ο θράνας προς τα 
εσωτερικό ταυ Προνάου ήταν εφοδιασμένος με ένα γλυπτό κόσμημα, 
μοναδικό σε ολόκληρη την αθηναϊκή αρχιτεκτονική. Στην τομή 
(εικ.16> φαίνεται πως το πάχος του θράνου στις πλευρές του 
Προνάου συντίθεται από δύο λίθους και επίσης φαίνεται πως σ'αυτά 
το ύφος, γ ιά πρώτη φορά μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς το πάχος του 
θριγκού. Σας θυμίζω ότι ο θριγκός στο εσωτερικό ταυ είναι καθ'όλα 
κατεστραμμένος από τη φωτιά και έτσι μόνο αυτό το σημείο μας 
επιτρέπει να υπολογίσουμε τα αρχικά του πάχος. Αριστερά μερικές 
άλλες λεπτομέρειες από το ίδιο κυμάτιο. Αυτά τα σχέδια υπάρχουν 
και στην έκθεση που θα δείτε παραπλεύρως.

Η ανατολική θύρα (εικ.ΞΟ). Στην θέση της ανατολικής 
θύρας απομένει ένα ασαφές κενό. Εχει καταστραφεί μεγάλο μέρος των 
ορθοστατών στις δύο πλευρές του αρχικού ανοίγματος (Πιν.2) και 
στη θέση του κατωφλίου απομένει μία ορθογώνια αβαθής λεκάνη. 
Σήμερα το άνοιγμα φαίνεται γενικώς ευρύτερο από εκείνο της 
δυτικής θύρας. Πράγμα που σε συνδυασμό προς την θραυσματική 
κατάσταση των εκατέρωθεν ορθοστατών, οδηγούσε τους ως τώρα 
μελετητές στην εύλογη υπόθεση, ότι αρχικά το άνοιγμα της
ανατολικής θύρας ήταν ίσο προς το άνοιγμα της δυτικής. Περιέργως
οι παλυάρσθμοι μελετητές που δέχθηκαν την ανατολική θύρα ίση προς 
την δυτική, δεν έλαβαν τον κόπο να μελετήσουν σε βάθος τα
σωζάμενα λείψανα, αρκαύμενοι μόνο στην εντύπωση που παρέχει το 
άνοιγμα σήμερα. Φαίνεται πλατύτερο από το δυτικό. Ομως μόνο 
φαίνεται. Ακόμη και στην παρούσα κατάσταση, με κατεστραμμένες τις 
παρειές, δηλαδή διευρυμένο, είναι σε μερικά σημεία του στενότερο 
από το δυτικά. Τούτο γίνεται σαφές με συστηματική αποτύπωση των 
θραυσμένων ορθοστατών, εκατέρωθεν του ανοίγματος. Αν μάλιστα 
ληφθούν υπόψη και οι μάζες που έχουν αφαιρεθεί από τους 
ορθοστάτες, τότε προκύπτει γιά την ανατολική θύρα, άνοιγμα πολύ 
μικρότερο από εκείνο της δυτικής θύρας. Πόσα μικρότερο όμως; Χάρη 
στον λίθο που έχει τον αριθμό Ν 238, τον μόνο με σωζόμενη την 
αρχική του επιφάνεια προς το θυραίο άνοιγμα και χάρη στη
συστηματική συγκριτική μελέτη της λεκάνης του κατωφλιού και της 
αντίστοιχης περιοχής της δυτικής θύρας, υπολογίζεται με ικανή 
προσέγγιση το αρχικό πλάτος της θύρας σε Α,80 μ. έναντι 5,12 μ. 
που ήταν το αρχικό πλάτος της δυτικής θύρας. Βλέπετε στην εικόνα 
αριστερά τη σχέση μεγέθους μεταξύ των δύο μεγάλων θυρών του 
Παρθενώνος. Αριστερά η κυρία είσοδος η ανατολική και δεξιά η 
κανονικά δευτερεύαυσα είσοδος η δυτική, η οποία υπήρξε πολύ 
μεγαλύτερη, όπως βλέπετε στην εικόνα, από την ανατολική. Αυτό 
λοιπόν είναι ένα θέμα που γιά πρώτη φορά γίνεται γνωστό και μας 
επιβάλλει να ερευνήσουμε εξαρχής τους λόγους αυτής της
διαφοροποιήσεις και να αναρωτηθούμε αν όντως το δυτικό διαμέρισμα 
ταυ Παρθενώνος, α λεγόμενος Οπισθόδομος ήταν μόνα ταμείο ή είχε 
και κάποια σπουδαιότερη λειτουργία από αυτή που νομίζαμε ως τώρα.

Εδώ δεξιά μία αναπαράσταση της θύρας. Επίσης σχέδια όπου 
συγκρίνεται το κατώφλια της ανατολικής θύρας προς το κατώφλιο της 
δυτικής. Βλέπετε ότι το κατώφλι της ανατολικής είναι πολύ
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χαμηλότερο από το κατώφλιο της δυτικής θύρας. Αριστερά βλέπετε 
σχέδια που εξηγούν τον τρόπο δαμήσεως και τοποθετήσεως των λίθων 
του αρχικού κατωφλίου.

Μία ιδιομορφία του Παρθενώνος, γνωστό ήδη από τον Penrose, 
είναι η αισθητή διαφορά πάχους (6 εκατοστόμετρα) η οπαία 
παρατηρείται μεταξύ των κιόνων του Προνάου (λεπτότεροι) και 
εκείνων του Οπισθανάου (παχύτεροι). Την διαφορά αυτή συνοδεύει 
μία όμοια διαφορά του πλάτους του πρώτου αναβαθμού στην πρόσοψη 
του Προνάου και στην πρόσοψη του Οπισθανάου. Η ερμηνεία αυτών των 
ιδιορρυθμιών, απετέλεσε από την εποχή του Penrose ένα από τα 
πλέον ενδιαφέροντα ζητήματα της έρευνας γιά το οποίο όμως δεν θα 
μιλήσουμε αυτή τη στιγμή.

Στο σχέδιο αριστερά έχουμε μία σύγκριση του μεγέθους των 
κιονοκράνων του Προνάου και των κιονοκράνων ταυ Οπισθανάου. 
Βλέπετε μία διαφορά 6 εκ ατοστομέτρων και η ίδια διαφορά είναι 
βέβαια και στη βάση.

Νέες παρατηρήσεις. 0 χαραγμένος κύκλος που σώζεται στον 
στυλοβάτη κάτω από τον τέταρτο κίονα του Προνάου, παρουσιάζει 
εκκεντρότητα προς τα δυτικά κατά 4 εκατοστόμετρα ως προς τους 
κίονες. Αυτή η γραμμή, χαραγμένη στον στυλοβάτη, είχε παρατηρηθεί 
πρώτη φορά από τον Stevens. Η νέα παρατήρηση από μας είναι ότι ο 
κύκλος αυτός δεν έχει το κέντρα του στην ίδια θέση με τα κέντρο 
του κίονος. Εδώ βλέπετε το περίγραμμα ταυ 4ου κίονος και βλέπετε 
τον κύκλο στην πραγματική του θέση. 0 κύκλος είναι 4 
εκατοστόμετρα μετατοπισμένος προς τα δυτικά ή το ορθότερον, ο 
κίων είναι μετατοπισμένος κατά 4 εκατοστόμετρα προς τα ανατολικά 
της θέσεως την οποία όριζε αρχικά ο κύκλος. Εξάλλου ο κύκλος 
αυτός έχει τέτοιες διαστάσεις που προϋποθέτουν κίονες τόσο 
ισχυρούς όσο είναι οι κίονες του Οπισθονάου. Αυτά τα δύο στοιχεία 
μας διδάσκουν ότι, η γνωστή από τον Penrose διαφορά, είναι μία 
που οφείλεται σε απόφαση που ελήφθη κατά τη διάρκεια της 
οικοδαμίας. Ενώ έκτιζαν τον Πρόναο, αποφάσισαν να μειώσουν το 
πάχος των κιόνων και μάλιστα όχι απλώς να το μειώσουν, αλλά 
συγχρόνως να μεταθέσουν τους κίονες όσα γίνεται περισσότερο προς 
τα ανατολικά. Αυτό βέβαια σημαίνει με άλλα λόγια, να διευρύνουν 
τον ωφέλιμο χώρο του Προνάου προς τα Ανατολικά.

Ετην 
το δάπεδο 
δηλαδή στη 
οριζόντιο 
μεγαλύτερο 
κανονικό ε

εικόνα αριστερά είναι μία λεπτομέρεια του τρόπου που 
συναρμόζεται στην εξωτερική πλευρά του τοιχοβάτη, 
βάση του ανατολικού τοίχου. Αυτή η εγκοπή έχει 

βάθος 12 εκατοστόμετρα, ένα ποσό που είναι πολύ 
από το κανονικό γιά τα δάπεδα του Παρθενώνος. Το 

ίναι συνήθως 3 ή 4 εκατοστόμετρα.

Αλλα στοιχεία, όπως βλέπουμε στο σχέδιο δεξιά, δηλαδή μία 
ασυνήθιστα μικρή απόσταση των συνδέσμων από το χείλος ταυ 
τοιχοβάτου και ακόμη κατεργασίες περισσότερων χρήσεων και
περισσότερων σταδίων κατασκευής στις επιφάνειες ταυ τοιχοβάτη, 
μας διδάσκουν ότι πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε μία μεταβολή του
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σχεδίου, όσον αφορά τπ θέση ταυ ανατολικού τοίχου. 0 ανατολικός 
τοίχος μετατοπίστηκε και αυτός, ττρος τα δυτικά όμως. Ετσι ο 
Πρόναος διευρύνθηκε με αυτές τις <5ύο ενέργειες και ττρος τα 
ανατολικά με τους κίονες και ττρος τα δυτικά με τον τοίχο.

Φαίνεται ότι οι σοβαρές αυτές επεμβάσεις στο σχέδιο του 
Προνάου, μόνο με μία υπόθεση μπορούν να εξηγηθούν καλύτερα, με 
την υπόθεση ότι αποφασίστηκε, σ'εκείνο το πρώιμο στάδιο της 
κατασκευής, η προσθήκη μιάς γλυπτής ζωφόρσυ, όμοιας προς την 
ζωφόρο του πτερού.

θα υπερπηδήσουμε αυτά που αναφέρονται στο δάπεδο και θα 
δούμε μόνα εικόνες που αναφέρονται στις υπόλοιπες παρατηρήσεις. 
Εδώ βλέπουμε ότι το δάπεδο με την διεύρυνση δεν είναι πλέον 
σύμφωνο προς τα αρχικό πνεύμα της κατασκευής, δηλαδή οι πλάκες 
που το αποτελούν δεν είναι ίσου πλάτους αλλά είναι δύο
στενόμακρες σειρές εκατέρωθεν και μία πολύ πλατύτερη στη μέση. 
Αυτό έγινε γ ιά να χρησιμοποιηθούν οι πλάκες που αρχικά είχαν 
κοπεί γιά το παλαιότερο δάπεδο που ήταν στενότερο. Ετσι 
χρειάστηκε να αντικατασταθεί μόνο μία από τις τρεις σειρές, αυτή 
στο μέσον.

Εδώ βλέπουμε μία ανάλογη ασυμφωνία που παρατηρείται στα 
κιονόκρανα μεταξύ ανατολικής και δυτικής πλευράς του περιστυλίου. 
Αυτή, διαπιστώνεται τώρα, από αυτή τη σειρά παρατηρήσεων, ότι 
επίσης σχετίζεται με το ίδιο ζήτημα, δηλαδή τα ζήτημα της 
προσθήκης μιάς ζωφόρου στον Πρόναο. Μία άποψη από την εγκοπή στην 
οποία είχε τοποθετηθεί το δάπεδο, η οποία μας δίνει ένδειξη ότι 
το δάπεδο άλλαξε στάθμη κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Δηλαδή 
αυτή η γνωστή τοποθέτηση ταυ δαπέδου βαθύτερα από τον στυλοβάτη, 
είναι και αυτή αποτέλεσμα μιάς αποφάσεως που ελήφθη κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής.

Τέλος τα κατώφλια των κιγκλίδων ήσαν στενότερα στον Πρόναο 
από ότι στον Οπισθόναο. Δεξιά έχουμε ένα τέτοια κατώφλιο. Και 
επάνω βλέπετε τη διαφορά πάλι του πλάτους στο ύψος της οροφής.

Και τώρα δύο λόγια γιά τις οροφές. Οι δοκοί της οροφής ήσαν 
κάπως στενότερες και χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του 
Οπισθονάου. Τα φατνώματα της οροφής διέφεραν από εκείνα του 
Οπισθονάου. Τα είχε ονομάσει ο Ορλάνδος "φατνώματα τύπου Γ". Τώρα 
λοιπόν προσθέτουμε έναν νέο τύπο φατνώματος είναι το πλουσιότερο 
και ανήκει στον Πρόναο. Το ονομάζουμε "φάτνωμα τύπου Δ". Αριστερά 
μία σύγκριση των φατνωμάτων. Βλέπετε πόσα εμφανής είναι η 
διαφορά. Ανω είναι το φάτνωμα του Προνάου (τύπου Δ), κάτω το 
φάτνωμα του Οπισθονάου (τύπου Γ). Το φάτνωμα του Προνάου είχε 
τρεις κλιμακίδες (βαθμίδες). Το φάτνωμα του Οπισθονάου μόνα δύο. 
Ετσι το φάτνωμα του Προνάου αποκαλύπτεται ότι είναι αυτό τούτο το 
πρότυπο γιά τα φατνώματα του Ερεχθείου, δηλαδή γιά τα φατνώματα 
ενός Ιωνικού κτηρίου. Δεξιά η αναπαράσταση της οροφής.
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Εδώ vràiï ι μία παράθεση, να <5ούμε καλύτερα πως το φάτνωμα του 
Προνάου (αριστερά), είναι δύο φορές βαθύτερο από το φάτνωμα του 
Οπισθονάου. Και ένα νέο εύρημα: Βρίσκοντας άλλο ένα θραύσμα από 
τα φατνώματα του Οπισθονάου, τα οποίο σώζει ίχνη γραπτού κόσμου 
στον ουρανίσκο, γιά πρώτη φορά μπορούμε να έχουμε πλήρες σχέδιο 
με τους ουρανίσκους. Τούτο δείχνει ότι, τα φατνώματα τύπου Γ 
είχαν την ίδια κόσμηση με τα φατνώματα τύπου A ( δηλαδή του 
περιστυλ ίου ).

Διαπιστώθηκε επίσης η ακριβής μορφή του επικράνου. Μάλιστα με 
συγκριτικό τρόπο, ως προς το επίκρανο, δηλαδή, του Οπισθονάου. 
Ε'αυτό συνετέλεσε η αποκάλυψη μιάς ως τώρα άγνωστης πλευράς του 
επικράνου της νοτιοδυτικής παραστάδος. Εας αναφέρω ότι ήδη υπήρχε 
ένα θεωρητικό πρόβλημα με το επίκρανα: 0 γραπτός κόσμος του
δωρικού κυματίου ορίζεται κατά διαφορετικό τρόπο από τον Ορλάνδο 
και από τον Penrose. Βρήκαμε όμως σε ένα θραύσμα, γιά πρώτη φορά, 
πολύ καλά σωζόμενα ίχνη του γραπτού κόσμου, με τα οποία πλέον με 
βεβαιότητα καταλήγουμε στην αληθή μορφή. Και εδώ δεξιά βλέπουμε 
μία ως τώρα άγνωστη λεπτομέρεια. Την όψη του επικράνου tou 
Οπισθονάου εκείνου στο οποίο είναι προσκολλημένα το μεταγενέστερο 
πρόσκτισμα του μεσαιωνικού κοχλία, δηλαδή το κλιμακοστάσια. 
Αφαιρώντας λίγες πέτρες από την εσωτερική επιφάνεια ταυ 
κλιμακοστασίου, μπορέσαμε να φτάσουμε στο πολύτιμα αυτό μέρας του 
κτηρίου και να μελετήσουμε τα χρώματα τα οποία σώζονται καλύτερα, 
όπως και όλες τις πλαστικές λεπτομέρειες.

Αριστερά ακόμη ένα σχέδιο ταυ επικράνου, στο οποίο 
συγκεντρώνονται πλέον όλες αυτές οι νέες διαπιστώσεις γιά τα 
κοσμήματα, τη διάταξη κτλ. θα τελειώσουμε αυτή την αναφορά στα 
νεώτερα στοιχεία γιά την αρχιτεκτονική του Προνάου, λέγοντας 
ολίγα γιά τις μεταγενέστερες φάσεις του, οικοδομικές και 
ιστορικές. Γιά την τοποθέτηση του μεταγενέστερου κατωφλιού της 
θύρας, η αρχική λεκάνη πλατύνθηκε προς τα ανατολικά, επιμηκύνθηκε 
συμμετρικά και στις δύο πλευρές της και εκβαθύνθηκε κατά μήκος 
της δυτικής πλευράς (εικ. 20-21). Η εκβάθυνση έγινε ως τη στάθμη 
μιάς μικρότερης αλλά βαθύτερης λεκάνης που προϋπήρχε στο μέσον 
της δυτικής πλευράς της αρχικής λεκάνης. Αυτή είναι η λεκάνη στην 
τελική της μορφή, όπως φαίνεται σε μία παλιά φωτογραφία του Bois- 
sonas. Από τη μορφή που έλαβε η παλαιά λεκάνη με τις ως άνω 
λαξεύσεις και από τη θέση διάφορων μοχλοβοθρ ίων, διαπισταύται 
ότι, οι λίθοι που συνέθεταν το νεώτερα κατώφλια ήσαν 
διατεταγμένοι σε 4 παράλληλες σειρές (εικ. 22). Οτι οι σειρές 1η
και 4η είχαν μήκος 5 μέτρων και οι σειρές 2η και 3η είχαν μήκος
4,80 μ. Οτι οι λίθοι της 4ης (δυτικής) σειράς, ως βαθύτερα 
εδραζόμενης, δηλαδή εδραζόμενης σ'αυτό το μέρος που έχει 
εκβαθυνθεί, πρέπει να είχαν ή να έχουν εφόσον υπάρχουν, ύψος κατά 
8 εκατοστόμετρα μεγαλύτερο από τους λίθους των άλλων σειρών. Η 
ταύτιση των λίθων του νεώτερου κατωφλιού, χάρη στη καλή διατήρηση 
των περισσότερων, είχε γίνει από τον γράφοντα, ήδη το 1980, πολύ 
πριν από την έναρξη της παρούσης μελέτης γιά τον Πρόναο (Πιν.
Φ20). Πρόκειται γιά τα γνωστά μεταποιημένα επιστύλια της
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Ελληνιστ ικ ής Στοάς, της οποίας κίονες και πλήρη τμήματα του 
θριγκού, σε δεύτερη χρήση αντικατέστησαν κίονες και επιστύλια της 
αρχικής δίτονης κιονοστοιχίας του Παρθενώνας.

Η άνω επιφάνεια των συντεθειμένων λίθων ταυ κατωφλιού 
περιλαμβάνει δύο καλά επεργασμένες ζώνες, στα δεξιά και αριστερά, 
εφοδιασμένες με εντορμίες γόμφων. Προφανώς πρόκειται γιά τις 
επιφάνειες εδράσεως και τις γομφώσεις πρόσθετων σταθμών.

Δεν θα πούμε περισσότερα γιά την θύρα. Αναφέρω εκτός 
κειμένου μόνο ότι, στη συνέχεια ταυτίστηκαν και μάρμαρα από τους 
νεότερους παραστάτες (σταθμούς). Διαπιστώθηκε ακόμη ότι και αυτά 
τα μάρμαρα είναι επίσης μεταποιημένα επιστύλια, πρώην επιστύλια 
της ίδιας Στοάς, ελληνιστικής εποχής, που υλικό της είχε
χρησιμοποιηθεί γιά την επισκευή του Παρθενώνος. Βέβαια ένα 
θεωρητικό όφελος από αυτή τη μελέτη, είναι και γιά την ίδια την 
Στοά. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι η Στοά είχε μήκος τουλάχιστον κατά 25 
ή 30 μέτρα μεγαλύτερα από αυτόν που υπολογίζαμε ως τώρα και 
επομένως με μήκος που φτάνει τα 200 μέτρα σχεδόν, ίσως ήταν το 
μακρύτερο κτίσμα στην Αθήνα.

Εδώ βλέπετε ένα μάρμαρο της Στοάς με τρίτη πλέον χρήση 
(αρ.μητρ.ν.174 ). Τούτο (σρ.μητρ.β.843 ) μεταποιήθηκε κατ'αυτό τον 
τρόπο και δέχθηκε αυτή την κόσμηση γιά να χρησιμοποιηθεί ως 
ανώφλιο σε μία από τις πλευρικές θύρες του μεσαταίχου tou 
χριστιανικού Παρθενώνος.

Η Αψίδα του χριστιανικού Παρθενώνος εμφαίνεται σε πολλά από 
τα δημοσιευμένα σχέδια κατόψεως του Ναού. Αριστερά η Αψίδα σε ένα 
σχέδιο του Knowles, δημοσιευμένο μόνο από τον Penrose τα 1851. 
Δεξιά η Αψίδα στα γνωστό γύψινα μοντέλο του Παρθενώνος, που έχει 
κατασκευαστεί από τον Μαμέλη βάσει σχεδίων του Γιάννη Τραυλού 
περίπου πριν από 30 χρόνια (δημοσιεύθηκε γιά πρώτη φορά από τον 
Τραυλό στο βιβλίο του γιά την πολεοδαμική εξέλιξη, εικ.136).

Ασφαλή τεκμήρια γιά την μελέτη της Αψίδας είναι οι 
γωνιόλιθοι και παλιές φωτογραφίες όπως αυτή από το 1865, όπου 
πίσω από τους κίονες και ανάμεσα στοσς κίονες διακρίνονται τα 
πεσμένα μάρμαρα του Προνάαυ αλλά και οι γωνίες της χριστιανικής 
Αψίδος ακόμη στη θέση τους, στο κάτω μέρος βέβαια. Εδώ δεξιά ένα 
από τα αρχαία μάρμαρα του τοίχου του ανατολικού, μεταποιημένο. 
Αυτή η γωνία δεν είναι ορθή, είναι αμβλεία, αντιστοιχεί ακριβώς 
στις γωνίες της χριστιανικής Αψίδος (εικ. 24).

Και άλλες κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Ιδού ένας 
γωνιόλιθος της Αψίδος. Βλέπετε αυτή την ενταρμία γιά κάποιον 
σύνδεσμο η οποία αντιστοιχεί σε εντορμίες που είδαμε στους κίονες 
του Προνάου, στην αρχή αυτής της παρουσίασης. Αλλα στοιχεία γιά 
την Αψίδα, είναι τα κατώφλια των παραθύρων της. Το κατώφλιο του 
περίφημου διλόβου παραθύρου της Αψίδος, αναγνωρίζεται εύκολα στην 
μία πλευρά του μεταποιημένου μεσαίου επιστυλίου του Προνάαυ. Με
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τον λίθο αυτό γίνεται γνωστό το πλάτος ταυ παραθύρου 2,55 μ. και 
το εσωτερικό μέγεθος της Αψίδας 6,70 μ., σύμφωνα με ένα τόξο 
κύκλου χαραγμένο στο κατώφλιο επί. μήκους 2 μέτρων.

Την ύπαρξη <5ύο άλλων, αγνώστων πριν, πλευρικών παραθύρων 
της Αψίδος, μάλιστα επίσης διλόβων, πιστοποιούν άλλοι λίθοι που 
φαίνονται στις <5ύο εικόνες. Στον ένα μάλιστα ή<5η έχουμε 
τοποθετήσει δοκιμαστικός και έναν αμφικιονίσκο γιά να φανεί ότι 
αυτά τα αρχιτεκτονικά μέλη της Αψίδας συνανήκουν. Εδώ βλέπετε 
άλλον έναν αμφικιονίσκο. 0 λίθος αυτός που βλέπουμε στην εικόνα 
δεξιά παρουσιάζει δύο διαδοχικές χρήσεις στην Αψίδα. Φέρει δύο 
διαφορετικές διατομές επί τόξων διαφορετικής καμπυλότητος. Τούτο 
παρατηρείται και σε άλλους λίθους της ίδιας αμάδας. Ενίοτε με 
αναστροφή του λίθου κατά τη δεύτερη χρήση. Οπως δείχνουν και άλλα 
στοιχεία, οι περισσότεροι λίθοι του μνημείου του Κηφισοδότου (IG 
II 3828), ίσως και όλοι, είχαν χρησιμοποιηθεί στην Αψίδα και 
μάλιστα σε δύο διαφορετικές οικοδομικές φάσεις της. 0 λίθος αυτός 
προέρχεται από το γνωστό μνημείο του Κηφισοδότου, του οποίου η 
επιγραφή, δημοσιευμένη από τον Lolling, πριν από 100 χρόνια, 
είναι εκεί αριστερά. Το μνημείο αυτό έστεκε κοντά στα Προπύλαια, 
μπροστά στο Βραυρώνειο. Ομως ένα μεγάλα μέρας του υλικού του είχε 
χρησιμοποιηθεί στην Αψίδα. Και έτσι βλέπουμε την πρώτη οικοδομική 
φάση της Αψίδος από τον 6α αιώνα και την δεύτερη οικοδομική φάση 
της Αψίδος από τον 12ο. θυμηθείτε τους αμφικιονίσκους που έχουν 
την χαρακτηριστική διαμόρφωση που χαρακτηρίζει τα μνημεία του 
12ου αιώνας.

Η μελέτη των λίθων της νεώτερης Αψίδος απεκάλυφε ακόμη το 
εξής ενδιαφέρον: Οι πλείστοι προέρχονται από διάφορα σημεία του 
βορείου ημίσεως του ανατολικού τοίχου. Μερικές φορές από το 
βορειότερο άκρο του και από στρώσεις χαμηλότερες ταυ αρχαίου 
παραθύρου. Μαθαίνουμε λοιπόν από τα μάρμαρα που ήταν 
χρησιμοποιημένα σε διάφορα σημεία της Αψίδος, ότι αυτά τα μάρμαρα 
προέρχονται από διάφορες θέσεις ταυ ανατολικού τοίχου. Αυτό είναι 
και η απόδειξη ότι, όταν κτίστηκε η νέα Αψίδα τον 12α αιώνα, ο 
ανατολικός τοίχος του Ναού κατεδαφίστηκε κατά τα 3/4 περίπου, ως 
κάτω και ξαναχτίστηκε από την αρχή. Μοιάζει λίγο ανεξήγητη αυτή η 
μεγάλη επέμβαση, όμως σας θυμίζω την κλίμακα στο εσωτερικό του 
τοίχου. Λάβετε υπόψη άτι το κτήριο είχε καεί και η φωτιά είχε 
βλάψει και τις εσωτερικές επιφάνειες μέσα στο κλιμακοστάσιο και 
επομένως είχε εξαντληθεί η αντοχή του ανατολικού τοίχου στο 
βόρειο μέρος, πράγμα που κατέστησε υποχρεωτική την κατεδάφιση του 
τοίχου πριν από την ανοικοδόμηση της νέας Αψίδος.

Εδώ βλέπετε μία αναπαράσταση της νεώτερης Αψίδος του 12ου 
αιώνος, βασισμένη στα στοιχεία που σας παρέθεσα προηγουμένως. 
Εκεί βλέπετε πάλι τα λαξεύματα στο εσωτερικό της Αψίδας. Και μία 
αναπαράσταση όπου φαίνονται με τους αριθμούς τους όλα τα μάρμαρα, 
των οποίων η θέση έχει ταυτιστεί ακριβώς (εικ. 24).

Σας ευχαριστώ γιά την προσοχή με την οποία παρακολουθήσατε.
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Πράεt$poc: Νομίζω άτι όσοι παρακολουθήσαμε εκ δηλώσαμε και τις 
ευχαριστίες μας και τον θαυμασμό μας θα έλεγα, γιά ένα κομμάτι 
αυτού του έργου σας κ.Κορρέ. Και εγώ ως προεδρεύων σας ευχαριστώ 
γ ιά άλλη μία φορά.

Παρακαλώ τον κ.Κορρέ να λάβει το λόγο, με θέμα "Προτάσεις 
γιά την αναστήλωση του Πρανάου του Παρθενώνα".

Μ.Κορρέρ: αρχιτέκτων, υπεύθυνοε εργοταξίου Παρθενώνοε 
Προτάσειε γιά την αναστήλωση tou Προνάου του Παρθενώνοε

Κύριο θέμα της παραύσης ανακοινώσεως είναι, η αναστήλωση του 
Προνάου. Προηγουμένως όμως θα αναφέρω εργασίες που κρίνανται 
απαραίτητες γιά την δομική συντήρηση ταυ Προνάου στην παρούσα 
μορφή του.

Αναγκαίεε επευβάσειε γιά την δομική συντήρηση του προνάου

1. Διάλυση και ανασύνθεση του 6ου κ ίονος γιά την αφαίρεση των 
σιδηρών και ορειχάλκινων συνδέσμων του 1931 και γιά την 
συγκόλληση των ρηγματωμένων σπονδύλων, ώστε να εξασφαλιστεί η 
διατήρηση του υλικού, να επαναπακτηθεί η αντοχή και να επιτευχθεί 
η αρχική ευστάθεια.

2. Διάλυση του αναστηλωμένου μέρους της παραστάδος, γιά την 
αφαίρεση των σιδηρών συνδέσμων και γόμφων. Φυσικά η λανθασμένη 
σειρά των αναστηλωμένων λίθων, αποκλείει την ανασύνθεση της 
παρασπάδας, σύμφωνα με την τωρινή μορφή της.

3. Διάλυση και ανασύνθεση του κατά χώραν πρώτου σπονδύλου του 
δεύτερου κίονος.

4. Αναδιάταξη του μετατοπισμένου στυλοβάτου στη βόρεια πλευρά 
του Προνάου, ώστε να καλυφθεί το εκτεθειμένο πώρινο θεμέλιο και 
να γίνει δυνατή η στεγάνωση με απλή ενσφράγιση του αρμού που θα 
αποκατασταθεί. Δεξιά η εξήγηση του τρόπου της παραμαρφώσεως της 
βορειοανατολικής γωνίας του σηκού. Αριστερά το κενό που έχει 
προκύφει, το οποίο προτείνουμε να κλειστεί με αποκατάσταση του 
στυλοβάτου στην αρχική του θέση (βλ.Πιν. 1).

5. Εμπόδιση της συγκεντρώσεως νερού στη λεκάνη ταυ τοιχαβάτου 
και της κατεισδύσεως του νερού στα θεμέλια. Τούτα θα επιτευχθεί 
κατά τον καλύτερο τρόπο με την σκοπαύμενη αναταποθέτηση των λίθων 
του ρωμαϊκού κατωφλιού, αφού προηγουμένως θα έχει γίνει στεγάνωση 
μεγάλης χρονικής αντοχής με συνεχές φύλλο μολύβδου.

6. Μερική διάλυση του κατά χώραν μέρους του τοίχου και 
ανασύνθεση γιά την αντικατάσταση ορισμένων τελείως κατεστραμμένων 
αρχαίων συνδέσμων και την επισκευή των πολυρρηγματωμένων λίθων, 
ώστε να είναι δυνατή η λήψη περαιτέρω μέτρων γιά την στεγάνωση 
αυτού του μέρους.
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7. Ενσφράγιση όλων των ρωχμών και αρμών του δαπέδου, 
κρηπίδας, των κιόνων, της παρασπάδας και ταυ τοίχου.

της

Οι εικόνες δείχνουν την τυχαία διασπαρά των μαρμάρων 
ανατολικά και νότια του Παρθενώνος. Αριστερά ένα σχέδια τα οποίο 
είναι βασισμένο στην αποτύπωση Kawerau και συμπληρωμένο από τον 
κ.Α.Τανούλα, το 1976, στο οποίο εμφαίνανται όλα αυτά τα μάρμαρα 
στη θέση που είχαν ως τα 1976 βορείως του Παρθενώνος και ως το 
1983 νατίως του Παρθενώνος. Τον Ioùvlo του 1977 έγινε και μία 
λεπτομερής αεροφωτογράφηση του εδάφους της Ακροπόλεως και 
αναδιάταξη 350 περίπου διασπάρτων λίθων κατά μήκος της βόρειας 
κυρίως πλευράς του Παρθενώνος, εκ των οποίων οι 200 μεγαλύτεροι 
είναι λίθοι του Ναού.

Το 1985 συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της νότιας πλευράς ταυ 
Ναού άλλοι 1.000 μεγάλοι λίθοι, προερχόμενοι από τα ανατολικά, τα 
νότια, τα βόρεια και τα δυτικά του Ναού. Εξ αριστερών προς τα 
δεξιά είναι η άκρη της εικόνας που είδαμε πριν με τους λίθους του 
ανατολικού τοίχου, στη συνέχεια 3 δοκοί του Προνάου και του 
ανατολικού πτερού, συναρμοσμένες από περισσότερα θραύσματα, 
ΰεξιάτερα από τις δοκούς άλλα θραύσματα άλλων δοκών. Εδώ πάλι, 
στην άκρη, οι δοκοί του Προνάου. Δεξιάτερα πάλι μία άποψη από 
τους λίθους του τοίχου στο βάθος.

Αυτή είναι και η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μαζική επέμβαση 
στην διασπορά των κατακειμένων λίθων. Οι συνέπειές της, θετικές 
οι περισσότερες, είναι αισθητικές και πρακτικές. Χάρη στα 
ανυψωτικά μέσα έγινε δυνατή μαζί με την συγκέντρωση, μία
συστηματική ταξιθέτηση των λίθων, ως και η πραγματοποίηση της 
συνθέσεως διαφόρων λίθων από 100 και πλέον τεμάχια, συνανήκοντα 
ανά 2,3 ή περισσότερα, σε συναρμόσεις τις οποίες είχε επιτύχει ο 
ομιλητής από το 1980 και εξής, επάνω σε σχέδια, μετά από νοερούς 
συσχετισμούς διαφόρων γνωρισμάτων των θραυσμάτων.

Από τους λίθους που συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 300 
ανήκουν στον Πρόναο και τον ανατολικό τοίχο. Η μελέτη των 
χαρακτηριστικότερων λίθων, είχε αρχίσει το 1980 με μερική μόνο 
απασχόλησή μου. Εκτατέ -όχι χωρίς διακοπές- η μελέτη συνεχίστηκε 
κατά τρόπο συστηματικό με σκοπό την πλήρη επιστημονική αξιοποίηση 
όλων των στοιχείων, μέχρι και του ελάχιστου λίθου, γιά την 
σύνταξη των αναγκαίων αναλυτικών σχεδίων. Η φάση αυτή υπήρξε η 
πλέον χρονοβάρα και επίπονη.

Εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα αυτής της αναλυτικής εργασίας 
( Πιν. 5-12).

Μιά αναστύλωση tou Προνάου

Η αναστύλωση του Προνάου είναι δυνατή και επιθυμητή. Δυνατή 
είναι επειδή απεδείχθη η ύπαρξη άφθονου αρχαίου υλικού και έγινε 
δυνατή επίσης και η γνώση της αρχικής μορφής, αλλά και των 
ιστορικών φάσεων του συνόλου, των μερών και ακόμη κάθε λίθου
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χωριστά. Επιθυμητή είναι επειδή θα επιτρέψει σε 300 μεγάλα 
μάρμαρα να ξεφύγαυν από την υποβάθμισα και την ανωνυμία και να 
ξαναβρούν τη θέση που τους ανήκει και που τους πρέπει. Η 
συνάντηση αυτών των μαρμάρων με τα άλλα που θα διατηρούνται στο 
κτήριο, θα είναι αμοιβαία ωφέλιμη. Ολα μαζί θα γίνουν αμέσως πολύ 
πιο κατανοητά ως μεμονωμένα κομμάτια και ως σύνολο. Το αποτέλεσμα 
θα περιέχει ότι περιείχε κάθε λίθος μεμονωμένος, αλλά πλέον αυτού 
θα περιέχει και κάτι πολύ περισσότερο: Την σύνθεση των όγκων και 
των χώρων. Εύνθεση απαραίτητη γιά την αντίληψη της κλίμακας γιά 
την προοπτική θεώρηση, γιά την εν κινήσει θεώρηση, γιά την 
αίσθηση της κίνησης του φωτός και της σκιάς πίσω από την 
ανατολική, δηλαδή την κυριότερη πλευρά του κτηρίου.

Ωστόσο παρά τα ισχυρά κίνητρα που συχνά συμβαίνει γιά μία 
αναστήλωση να είναι σπουδαία και επιθυμητή, πολλές φορές υπάρχουν 
και λόγοι που κάνουν την αναστήλωση ανεπιθύμητη. Πρώτα-πρώτα όταν 
δεν υπάρχουν αποδείξεις γιά την αρχική μορφή. Ποιός αυστηρός και 
συνεπής θα εδέχετο να ανασυντεθούν τα κομμάτια ενός αρχαίου ναού, 
βάσει ενός σχεδίου άσχετου προς το κανονικό; Ποιός θα δεχόταν 
χωρίς αποδείξεις ένα πρόσφατο φιλολογικό κατασκεύασμα 
παρουσιαζόμενο τάχα ως έργο ενός αρχαίου κλασικού; Εδώ το 
ανεπιθύμητο είναι και αυτονόητο. Ανεπιθύμητη μπορεί να είναι μία 
αναστήλωση, εφόσον το υλικό είναι σε κακή κατάσταση και δεν 
εγγυάται την στατική ασφάλεια του αποτελέσματος.

Ανεπιθύμητη επίσης μπορεί να είναι μία αναστήλωση όταν τα 
αυθεντικό υλικό είναι λίγο. Ανεπιθύμητη μπορεί να είναι μία 
αναστήλωση όταν συνεπάγεται απώλεια ιστορικών μαρτυριών. Είναι 
γνωστό ότι το αποτέλεσμα μιάς αναστηλώσεως δεν μπορεί να 
ανταποκρίνέται ακριβώς σε καμία ιστορική στιγμή. Και τούτο όχι 
μόνο από άγνοια, αλλά κυρίως όταν είναι άνισα τα ποσοστά των 
σωζομένων μερών. Η αναστήλωση θα μπορούσε τότε να είναι 
ανεπιθύμητη, αν οδηγούσε σε μία μορφή η οποία αν και πιστή στο 
σχέδιο, θα διέφερε πολύ από τις πιθανές ή γνωστές διαδοχικές 
καταστάσεις του μνημείου. Τέλος ανεπιθύμητη μπορεί να είναι μία 
αναστήλωση, αν συνεπάγεται αλλοίωση της παραδεδομένης εικόνας 
ενός μνημείου, όταν βέβαια η εικόνα αυτή είναι ταυτόσημη με το 
μνημεία ή αποτελεί στοιχείο μιάς διατηρητέας ιστορικής φάσεως.

Με γνώμονα του 
κρίνεται επιθυμητή, 
και των νεωτέρων φά 
ποσοστό την μηχανική 
υλικού είναι ανεπα 
ιστορικών φάσεων η 
ορατές και ιστορικέ 
ασαφών περιγραφών κα 
μπορεί να είναι ε 
μπορεί να ανταποκρί 
διάστημα πολλών αι

ς ως άνω όρους, η αναστήλωση του Προνάου 
επειδή έχει αποδειχθεί η μορφή της αρχικής 

σεων, επειδή το υλικά διατηρεί σε υψηλό 
ταυ αντοχή, επειδή η ποσότητα ταυ αυθεντικού 

ρκής, επειδή δεν θα προκαλούσε καταστροφή 
αναστήλωση, αλλά αντιθέτως θα καθιστούσε 

ς φάσεις που ως τώρα ήσαν αντικείμενο παλαιών 
ι υποθέσεων, επειδή η αναστηλώσιμη μορφή 
ύλογη και επίσης επειδή η αναστηλώσιμη μορφή 
νεται στη μορφή που είχε ο Πρόναος επί 
ώνων. Τέλος, επειδή η εικόνα του συνόλου με
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αυτή την αναστήλωση, δεν θα ήταν δυνατόν να αλ λ ο ι ωθ e ί, αφού η 
εικόνα καθορίζεται κυρίως αϊτό την ττυκνή εξωτερική κιονοστοιχία 
και πολύ λιγότερο αττό άλλα μέρη ττου υπάρχουν στο εσωτερικό.

Ρροι γιά την αναστήλωση του Ποονάου (σελ. 70-71)

- Η ποσότητα του σωζόμενου υλικού.
- Τα ποσοστά διατηρήσεως του υλικού γιά διάφορα μέρη όπως 
κίονες, παραστάτες, τοίχοι, επιστύλια κτλ.
- Η γενική κατάσταση ταυ υλικού
- Η αξιολόγηση της ποσότητος των επιμέρους ποσοστών και της 
καταστάσεως των λίθων.
- Το γεγονός ότι χωρίς εξαίρεση σώζονται οι εξωτερικές όψεις των 
λίθων, ενώ οι εσωτερικές είναι κατεστραμμένες από φωτιά.
- Di διάφορες ιστορικές φάσεις και οι οικοδομικές περιπέτειες 
είναι επίσης ένας πολύ σπουδαίος όρος γιά την αναστήλωση του 
Προνάαυ.

θα συνοψίσουμε πάλι αυτές τις ιστορικές ή οικοδομικές 
φάσε ις.

Επισκευές μετά την πυρκαϊά. Σας θυμίζω ότι ο Παρθενών 
καταστράφηκε στο τέλος της Ρωμαιοκρατίας από πυρκαϊά. Η πυρκαϊά 
αυτή αποδίδεται σε εηπρησμό από τους Ερουλους οι οποίοι είχαν 
εισβάλλει στην Αττική τα 267 μ.Χ. (Από την Alison Frantz 
αποδίδεται στους Βησιγότθους, παρά βέβαια την παράδοση ότι οι 
Βησιγότθοι δεν είχαν εισέλθει στην Αθήνα). Πάντως Οπως και να 
έχει το πράγμα, αυτή η καταστροφή ανάγεται στο τέλος της αρχαίας 
εποχής. Ακολουθεί μία επισκευή γιά να λειτουργήσει το κτήριο 
ακόμη γιά λίγο καιρό ως ε ι δωλολατρικός ναός.

- Καθαίρεση της οροφής του Προνάαυ, μερική καθαίρεση του 
θυρώματος της ρωμαϊκής επισκευής και ανίδρυση της παλαιότερης 
αψίδας (γιά την οποία είπαμε προηγουμένως) τον 6ο μ.Χ. αιώνα, με 
χρήση μαρμάρων του ρωμαϊκού θυρώματος, του βάθρου της Παρθένου 
και άλλων αρχαίων μνημείων.

- Κατεδάφιση της Αψίδας και του μεγαλύτερου μέρους του τοίχου, 
ανέγερση νέας μεγαλύτερης Αψίδος τον 12ο αιώνα με ευρεία χρήση 
των αρχαίων λίθων σε νέες θέσεις.

- Καθαίρεση του μεσαίου επιστυλίου του υπερκειμένου λίθου της 
ζωφόρου (του λίθου που έχει στην αρχαιολογική βιβλιογραφία τον 
αριθμό V), όπου εικονίζεται η παράσταση της παραδόσεως ταυ 
πέπλου. Και επίσης των αντιστοίχων αντιθημάτων και των 
υπερκειμένων λίθων ταυ θράνοσ και της οροφής.

- Διάφορες οικοδομικές φάσεις των διαφραγμάτων των κιόνων.

- Δεξαμενές και άλλα υδραυλικά έργα εκατέρωθεν της Αψίδος.

- Λοιπά προσκτίσματα



- Ανατίναξη και μερική κατάρρευση το 1637.

Είώ θα βγω Λίγα αϊτό τα κείμενα, θα σας αναφέρω ότι με την 
ανατίναξη, το μνημεία δεν έλαβε τη μορφή téju ερειπίου που 
περάλαβε η δική μας εποχή μετά την απελευθέρωση. Μάθαμε από την 
μελέτη των μαρμάρων ότι, η ανατίναξη είχε πρακαλέσει μικρότερη 
κατάρρευση. Είχε προκαλέσει κατάρρευση σε έκταση περίπου ίση πρας 
τα 2/3 της καταρρεύσεως που παρουσίαζε το μνημείο στο τέλος της 
Τουρκοκρατίας. Ή με άλλα λόγια ότι η ερειπώδης μορφή που είχε ο 
Παρθενών στο τέλος της Τουρκοκρατίας ήταν εν μέρει αποτέλεσμα της 
ανατινάξεως και κατά 50% επί του ερειπωμένου τμήματος, ήταν 
αποτέλεσμα συστηματικών κ ατεδαφ ίσεων, οι οποίες έγιναν σε δύα 
περιόδους:
1. Αμέσως μετά την ανατίναξη, όταν έγιναν οι πρώτες εργασίες γιά 
την ανασυγκρότηση της Ακροπόλεως από τους Τούρκους.
2. Κατά τα 2 ή 3 τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας, δηλαδή γύρω 
στα 1325 και μετά.
- Αρχαιολογική μέριμνα - αποκόμιση πεσμένων μαρμάρων το 1336 και 
1370.
- Κατεδάφιση της Αφίδος σταδιακή το 1836 από τον Ludwig Ross, το 
I860 από τον Πιττάκη και το 1870 από τον Ευστρατιάόη.
- Διάλυση του κάτω μέρους του ρωμαϊκού θυρώματος. Αυτή έγινε από 
τον Carl Bötticher το 1862.
- Αργότερα διασπορά του σωζόμενου υλικού. Αυτή είχε αρχίσει από 
το 1700 και συνεχίστηκε ως το 1985. Ακόμα και οι δικές μας 
εργασίες, με τις μετακινήσεις 1.200 περίπου μαρμάρων, μπορούν να 
συνυπολογ ισθούV σ'αυτό που λέμε διασπορά και νέα διασπορά και 
α.ναμόχλευση του πεσμένου υλικού.

Συνεχίζουμε με την απαρίθμηση των όρων της αναστηλώσεως. 
Αλλοι όροι της αναστηλώσεως είναι:
- Η πληρότητα των γνώσεών μας τόσα γιά την αρχική μορφή όσο και 
γιά τις διαδοχικές φάσεις.
- ϋ βαθμός κατά τον οποίο συνυπήρξαν μέρη ταυ κτηρίου ανήκοντα 
σε διαφορετικές φάσεις.
- □ βαθμός κατά τον οποίο είναι τεχνικός δυνατή η αναστήλωση 
μερών του κτηρίου που ανήκουν σε διαφορετικές φάσεις.
- Τα πλεονεκτήματα γιά διάφορους βαθμούς αναστηλώσεως,
- Τα μειονεκτήματα γιά διάφορους βαθμούς αναστηλώσεως.
- Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα γιά διάφορους βαθμούς 
αναστηλώσεως μερών του κτηρίου που ανήκουν σε διαφορετικές 
φάσε ις.
- 0 ιδιαίτερος χαρακτήρας και οι ιδιότητες της δωρικής 
αρχιτεκ τανικ ής.
- Η συστηματική ανάλυση των επιμέρους αξιών του μνημείου.
- Το είδος της χρήσεως του μνημείου και οι κατευθύνσεις γιά 
διατήρηση ή εύρυνση αυτής της χρήσεως.
- 0 βαθμός της αναπτύξεως της τεχνολογίας που εφαρμόζεται στα 
έργα της Ακροπόλεως.
- Οι γενικές κατευθύνσεις γιά την αντισεισμική ασφάλεια των 
μνημείων της Ακροπόλεως.
- Οι οικονομικές δυνατότητες.
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- D βαθμός εξε ι<5 ικ εύσεως και π αξιοπιστία των ανθρώπων που 
επωμίζονται την ευθύνη της βασικής μελέτης, της στατικής και 
τεχνικής μελέτης της εκτελέσεως των έργων, της αργανώσεως και 
επιστημονικής εποπτείας και τέλος της διαικήσεως.

Ολοι αυτοί οι όροι που απαρίθμησα, πιστεύω ότι είναι εξίσου 
σπουδαίοι γιά' να μπορεί κανείς να πει αν μία αναστήλωσα γίνεται ή 
δεν γίνεται και όχι βέβαια μόνο οι <5ύο ή τρεις επαναλαμβανόμενες 
θεωρητικές θέσεις και αντιθέσεις που ως τώρα έχουν απασχολήσει 
εκτενώς τον Τύπο αλλά και μερικές συζητήσεις σε__συνέδρ ια γιά τα 
μνημεία της Ακροπόλεως.

0 χρόνος εδώ επιτρέπει να σχολιάσω μερικούς μόνο από τους 
όρους που απαριθμήσαμε προηγουμένως.

Το γεγονός ότι οι εσωτερικές όψεις είναι κατεστραμμένες από 
φωτιά. Το δυσάρεστο αυτό φαινόμενο με κανένα τρόπο <5εν είναι 
σπάνιο και στον ίδιο βαθμό <5εν πρέπει να θεωρηθεί ότι οδηγεί σε 
απαγορευτικό αισθητικό αποτέλεσμα. Οδηγεί σε μία κατάσταση η 
οποία σε ένα βαθμό υπήρξε και στον Παρθενώνα. Η κατάσταση αυτή 
υφίσταται γιά πολλά μνημεία και μάλιστα εκεί όπου πέρασαν 
βάρβαροι. Γιά τα περισσότερα από τα κτήρια τα κτισμένα με 
μεγάλους λαξευτούς λίθους και όχι με μικρούς αργόλιθαυς. Αυτό 
ίσως δεν είναι τελείως κατανοητό, δηλαδή, γιατί κ αταστρέ φόντα ι 
από τη φωτιά πολύ πιό εύκολα τα κτήρια όταν οι πέτρες γενικώς 
έχουν μεγάλες διαστάσεις; Διότι το φαινόμενο της θερμικής 
θραύσεως είναι ένα φαινόμενο <5 ιαστολής-συστολής και βέβαια δίνει 
μεγαλύτερες δυνάμεις όσο μεγαλύτερες είναι οι πέτρες οι οποίες 
προσβάλλονται από την φωτιά. Αυτός είναι ο λόγος και κυρίως 
βέβαια όταν το κτήριο είναι κτισμένα με μεγάλες πέτρες, συνήθως 
ακολουθείται το σύστημα ξηράς δομήσεως, ενώ με μικρές πέτρες 
είναι συνηθέστερη η δομή με κονίαμα και τότε βέβαια το κονίαμα 
απορροφά ένα μεγάλο μέρος από τις διαστολές και τις συστολές.

Τα περισσότερα αρχαία κτήρια έχουν υποστεί μία φορά
τουλάχιστον στην ιστορία τους μία δοκιμασία αυτού του είδους, 
δηλαδή πυρκαϊά και βέβαια θερμική θραύση των εσωτερικών 
επιφανειών. Βλέπετε αριστερά το Ηρώδειο. Στο Ηρώδεια η απομείωση 
των τοίχων από την φωτιά φτάνει περίπου τους 30 πόντους σε μερικά 
σημεία τουλάχιστον στο ανώτερα μέρος. Και δεξιά οι αναστηλωμένοι 
κίονες του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς. Βλέπετε ότι οι 
κίονες σώζουν τις ραβδώσεις προς τα έξω, αλλά στην πίσω πλευρά 
που είναι προς το εσωτερικό, οι ραβδώσεις ùxouv καταστραφεί από 
φωτιά. Αλλά και αλλού στις μέρες μας. Βλέπετε (αριστερά), οι 
εξωτερικές επιφάνειες είναι πολύ "καθαρές" στην ßedachniss Kirche 
στο Βερολίνο, από μέσα όμως η φωτιά έχει προκαλέσει θερμική
θραύση και έχει χαθεί πολύ μεγάλο μέρος από το πάχος των τοίχων.

Με αυτές τις εικόνες θέλω να πω ότι, η κατάσταση ενός 
αρχαίου κτηρίου με αρχικές επιφάνειες μόνο προς τα έξω, αλλά 
χωρίς αρχικές επιφάνειες προς τα μέσα, δεν είναι ούτε ασυνήθιστη
ούτε αντικανονική. Αντιθέτως είναι τα πλέον κανονικό και πολύ
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Ηίγα είναι τα αρχαία κτήρια που έχουν περάσει τις κακουχίες του 
Παρθενώνας και στα οποία τυχαίνει ακόμη να σώζονται εσωτερικές 
επιφάνειες. Αυτά έχουν σημασία γιά την κριτική μιάς προτάσεως, 
στην οπαία βέβαια με την αναστήλωση αποκτάται η εξωτερική 
επιφάνεια, αλλά όχι η εσωτερική επιφάνεια (η πίσω επιφάνεια) των 
τοίχων και των κιόνων.

Ε'αυτές τις εικόνες βλέπετε με δ ιαγραμματική μορφή την 
εξήγηση αυτού του φαινομένου, το οπαίο έχει αφήσει τα βαθιά του 
ίχνη πάνω στους τοίχους και τους κίονες ταυ Παρθενώνας και σε 
πολλά άλλα μνημεία όπως είδαμε. Η θερμική θραύση προέρχεται από 
την διαστολή και συστολή, ενώ η θραύση από φορτίο ή από κρούση, 
στη συγκεντρωμένη δύναμη που ασκείται με την σφυροκόπηση ή με 
άλλο τρόπο πάνω σε ένα μάρμαρο.

Η αξιολόγηση των Φάσεων

Από ιστορικής πλευράς σπουδαιότερη όλων είναι η
υστερορρωμαϊκή φάση, επειδή ανάγεται σε μία πολύ κρίσιμη εποχή 
κατά την οποία η αρχαία θρησκεία κάνει μία δραματική προσπάθεια 
αναβίωσης, μέσα σ'ένα εχθρικό γι'αυτή χριστιανικό περιβάλλον. 
Ακολουθούν σε σημασία η παλαιοχριστιανική μετασκευή, η
μεσοβυζαντινή και η νεότερη. Από οικοδομικής πλευράς σπουδαιότερη 
όλων των φάσεων είναι η μεσοβυζαντινή, κυρίως λόγω της μεγάλης 
κλίμακας και της πρωτοτυπίας του έργου. Ακολουθούν η
παλαιοχριστιανική και τέλος η ρωμαϊκή. Το ερείπιο που απέμεινε 
μετά την ανατίναξη, είναι μία από τις σπουδαιότερες ιστορικές 
φάσεις του Παρθενώνος. Ομως η λεηλάτηση ταυ υλικού στο έδαφος 
δύσκολα μπορεί να καταχωρηθεί ως φάση του μνημείου καθαυτού. Πολύ 
περισσότερο είναι φάση της ιστορίας του.

Τέλος η σκοπαύμενη αναστήλωση, αν μάλιστα πραγματοποιηθεί 
σε όλη την έκταση που επιτρέπει το υλικό, ασφαλώς θα αποτελεί γιά 
τους επιγενόμενους, μία ακόμη φάση μεγάλης σημασίας. Είναι και 
αυτό ένα μέρος της ιστορίας, οι διάφορες επεμβάσεις που κάνει ο 
άνθρωπος στα μνημείο.

Ενα άλλο σημείο που θα σχολιάσω είναι η πληρότητα των 
αρχαιολογικών γνώσεων γιά τον Πρόναο, που αποτελεί έναν
απαραίτητο όρο γιά την αναστήλωση του Προνάου.

Χάρη σε πολυετή εντατική έρευνα, έγινε γνωστή η αρχική 
μορφή - πριν ελάχιστα γνωστή. όιαφωτίστηκαν ιστορικές φάσεις γιά 
τις οποίες πριν μόνο γενικότητες ήσαν γνωστές και αποκαλύφθηκαν 
και άλλες ιστορικές φάσεις που πριν ήσαν τελείως άγνωστες. 
Βρέθηκε ακριβώς η αρχική θέση όλων των λίθων. Η προέλευση και η 
νέα θέση λίθων που χρησιμοποιήθηκαν στις διάφορες οικοδομικές 
φάσεις. Και σε γενικές γραμμές η θέση πτώσεως και οι διαδοχικές 
θέσεις της διασπαράς των σπουδαιοτέρων λίθων.
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Ετην εικόνα δεξιά β/ίόττετε, πως με την συγκριτική χρήση 
περισσότερων παλαιών φωτογραφιών, έγινε δυνατή η ανίχνευση των 
διαδοχικών θέσεων που κατέλαβαν τα διάφορα μάρμαρα που είχαν 
πέσει από τον Πρόναο, από το I860 περίπου που έχουμε τις πρώτες 
φωτογραφίες ως σήμερα (εικ. 25).

Ενα επόμενο σημείο που θα σχολιάσω, το οποίο και αυτό είναι 
σοβαρός όρος γιά την αναστήλωση του Προνάου, είναι η συνύπαρξη 
των φάσεων. Μέχρι το 1687 συνυπήρχαν η κ ιονοστοι χ ί α, σχεδόν 
πλήρης, δηλαδή μόνο χωρίς το μεσαίο επιστύλιο και τον πέμπτο λίθο 
της ζωφόρου. Το κάτω μέρος του ανοίγματος της αρχαίας Θύρας. Το 
κάτω μέρας της νέας, της υστεραρρωμαϊκής θύρας. Η μεσαβυζαντινή 
αψίδα. Οι δεξαμενές νερού. Ενας οικΐσκος πρασκολλημένος στον 5ο 
και 6ο κίονα, ένα ασήμαντο κτίσμα από το οποίο έχουν μείνει μόνο 
ίχνη επαφής πάνω στον 6ο κίονα, αλλά και σε σπονδύλους του 5ου 
κίονα, οι οποίοι βρίσκονται στο έδαφος.

Μετά το 1687 και γιά μερικά χρόνια έστεκαν μόνο η 
νοτιοανατολική παραστάδα, το νότιο τμήμα του ανατολικού τοίχου σε 
ικανό ύφος, ο 6ας κ ίων και ίσως μεγάλο μέρος του 4ου και 5ou 
κίονος. Μέχρι το 1870 συνυπήρχαν: Τα κάτω μέρος των κιόνων, το 
κάτω μέρος της αρχαίας θύρας, το κάτω μέρος της ρωμαϊκής θύρας, 
το κάτω μέρος της μεσοβυζαντινής αψίδος, 100 περίπου μεγάλα 
μάρμαρα πεσμένα μέσα και γύρω από τον Πρόναο. Τα μάρμαρα αυτά και 
οι θέσεις τους αναγνωρίζονται σε παλιές φωτογραφίες. Η διάρκεια 
αυτής της συνυπάρξεως, σχεδόν 2 αιώνες, υπήρξε μεγαλύτερη από τη 
διάρκεια της χρησιμότητος των υστερορρωμαϊκών επισκευών στον 
Πρόναο. Οσο και να φαίνεται υπερβολική αυτή η σύγκριση, είναι 
αλήθεια. Η κατάσταση του Προνάου με τα μάρμαρα πεσμένα στο 
εσωτερικό του, όπως είδαμε στην φωτογραφία, είναι μία ιστορική 
φάση που διήρκεσε περίπου 200 ολόκληρα χρόνια και η οποία 
αναιρέθηκε μόλις το 1870, δηλαδή μόλις πριν από 100 χρόνια. Αυτή 
η μορφή ισχυρίζομαι, είναι τουλάχιστον ως προς την χρονική της 
διάρκεια εκτενέστερη από όσο ήταν η ρωμαϊκή επισκευή, η οποία 
βέβαια δεν μπόρεσε να χρησιμεύσει γιά πολύ, αφού ο Ναός έγινε 
αργότερα εκκλησία.

Ενα επόμενα σημείο που θα σχολιάσουμε είναι η
συναναστήλωση. Η συναναστήλωση μερών των διαφορετικών ιστορικών 
οικοδομικών φάσεων, είναι δυνατή τουλάχιστον στο βαθμό κατά τον 
οποίον οι φάσεις αυτές συνυπήρχαν και στον βαθμό που οι λίθοι του 
Ναού που χρησιμοποιήθηκαν στην Αψίδα, σε καμία περίπτωση δεν 
φαίνονται χρήσιμοι συγχρόνως στην αρχική και στη νέα τους θέση. 
Δηλαδή δεν έχουμε τέτοιο δίλημμα στα σχέδιά μας, να πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε την ίδια πέτρα στην αρχική της και στη νεότερη 
θέση της. Μάλιστα είναι σκοπιμότερο να αναστηλωθούν αυτοί οι 
λίθοι ου έχουν μορφή από δύο διαφορετικές χρήσεις εφόσον εκτός 
των άλλων απαιτήσεων που θα πρέπει να ικανοποιηθούν, θα
διατηρηθούν ορατά και τα χαρακτηριστικά της ετέρας χρήσεως. Αν 
αυτό δεν είναι δυνατόν, ίσως προτιμηθεί η παραμονή των λίθων σε
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κατάλληλες θέσεις, εκτός αναστηλώσεως. Τούτο θα γίνει οπωσδήποτε 
με το μεσαίο επιστύλια. Η αναστύλωσή του στο θριγκό θα απαιτούσε 
συμπληρώσεις που θα το καθιστούσαν σχεδόν αφανές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το ζήτημα της <5ιατηρήσεως των 
ιστορικών φάσεων, αντιμετωπίσθηκε στο παρελθόν με πρακτικό και 
δυναμικό τρόπο χωρίς ακρότητες. Οι τυχόν (δογματισμοί των 
επιχειρημάτων έμεναν μόνο στα λόγια, ενώ τα ί <51 α τα έργα 
φανερώνουν τον πραγματικό προβληματισμό των προκατόκων μας. 0 
ομιλών πιστεύει στον (δυναμικό τρόπο χειρισμού των ίδιων των 
ζητημάτων. θεωρεί ότι η πολλαπλότητα των επεμβάσεων στο μνημείο, 
μάλιστα με συνεχώς μεταβαλλόμενες αντιλήψεις, είναι ευπρόσδεκτη 
και πάντως πολύ προτιμότερη από την απλή συντήρηση και
στασιμότητα. Είτε τα θέλουμε είτε όχι, οι (διαδοχικές επεμβάσεις 
στο μνημείο έχουν πλουτίσει την νεώτερη ιστορία του. Ενώ πολλές 
από αυτές απέδειξαν σεβασμό προς την ιστορική στρωματογραφία. Και 
πάντως όλες σχεδόν προστέθηκαν σε αυτήν και έγιναν τα νεώτερα 
στρώματά της.

Το ίδιο θα συμβεί και με την τωρινή επέμβαση, η οποία 
αποσκαπεί να αποκαταστήσει και χαμένα τμήματα της στρωματογραφίας 
και συγχρόνως φιλοδοξεί η ίδια να γίνει ένα άξιο μέρος της.

Εδώ δεν θα τα αναπτύξω αυτά, αλλά στη μελέτη επισημαίνω 
πολλές περιπτώσεις, είναι οι περισσότερες που αποδεικνύουν ότι οι 
προκάτοχοί μας δεν έβλαψαν την ιστορικότητα του μνημείου, δηλαδή 
ο Πιττάκης, ακόμη και ο Ευστρατιάδης ή ο Μπάλάνος και ότι τελικά 
η θεωρητική προσέγγιση και υπερκριτική τους αδικεί. Στο μόνο 
σημείο στο οποία πιστεύουμε ότι έβλαψαν ήταν το τεχνικό, δηλαδή 
το οικοδομικά και σ'αυτό βέβαια πιστεύουμε ότι παρακάμπτουμε το 
δικό τους λάθος. θα παρακαλέσω τον κ.Καυφάπουλο να συνεχίσει, 
επειδή έχω μία δυσκολία με τη φωνή και εγώ θα προβάλω γιά λίγο 
τις ε ικ όνες.

Π.Κουψόπουλoc : αρχιτέκτων

Συνεχίζω εκεί που σταμάτησε ο κ.Κορρές. Λοιπόν η εφαρμογή μιάς 
αρχής που έλειψε στα παρελθόν, επιτρέπει στις δικές μας 
επεμβάσεις να μην είναι δεσμευτικές γιά τις μελλοντικές γενιές. 
Πρόκειται γιά την αρχή της αναστρεψιμότητας των δομικών
επεμβάσεων, την οποία πρώτος το 1962 διετύπωσε ο καθηγητής 
κ.Χαράλαμπος Μπούρας.

Σχετικά τώρα με τους βαθμούς αναστύλωσης. Εξετάζονται από 
την ομάδα μελέτης και τον κ.Καρρέ, τέσσερις βαθμοί αναστηλώσεως 
γιά την ανατολική πλευρά. Λύο βαθμοί γιά την νότια και δύο βαθμοί 
γιά τον τοίχο.

Η ανατολική πλευρά:
1. Πρώτος βαθμός ("Σχέδιο 1", Πιν.13). Αναφέρεται στην
αναστύλωση μέρους μόνον των κιόνων από το οποίο σώζεται το 
αφθονότερο υλικό. Στις διαφάνειες και στο πρόπλασμα μπορείτε να
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παρατηρήσετε την έκταση της επεμβάσεως και κυρίως στο σχέόιο 
(Πιν.13), μπορεί κανείς να πάρει μία πρώτη απτική εντύπωση από τη 
σχέση νέου και παλαιού υλικού, όσον αφορά το βαθμό αναστύλωσης. 
Με κυανή απόχρωση όιακρίνεται τα αρχαία υλικό, το οποία
αναστηλώνεται, με φαιά όιακρίνεται το ήόη αναστηλωμένο αρχαίο 
υλικό και με την ώχρα <5 ιακ ρ ίνοντα ι τα κατά χώραν μέρη.

2. Δεύτερος βαθμός ("Εχέόιο 2", Πιν.14>. Το βόρειο ήμισυ,
αναστηλώνεται όπως στην πρώτη περίπτωση. Το νότιο ήμισυ
αναστηλώνεται πλήρως. Υπενθυμίζω ότι στην θέση της ζωφόρου 
τοποθετούνται εκμαγεία (βαθυκύανο χρώμα, τα υπόλοιπα χρώματα τα 
εξηγήσαμε), οπότε έχουμε μία πλήρη καθ'ύφος αναστύλωση στο νότιο 
ήμισσ, ενώ αρκούμεθα στην μερική αναστύλωση των κιόνων στο βόρεια 
ήμισυ.

3. Τρίτος βαθμός ('Έχέόιο 3", Πιν.15). Είναι αναστύλωση σε όλο
το πλάτος της πραστάσεως του Πρανάου, αλλά μόνο μέχρι το ύφος 
του ειτ ιστυλ ίου .

4. Τέταρτος βαθμός ("Σχέόιο 4", Πιν.16). Πλήρης αναστηλωση μέχρι 
και τον θράνο και τις όοκαύς. Χυτά αντίγραφα στη θέση της 
ζωφόρου. Είναι η περίπτωση της πλήρους αναστηλώσεως.

Οσον αφορά, τώρα, στη νότια πλευρά.
5. 0 πρώτος βαθμός αναστηλώσεως, αφορά ανστήλωση της παραστάόος 
και του επιστυλίου. Αντιστοιχεί στην αναστύλωση (3) της 
ανατολικής πλευράς. 0 όεύτερος βαθμός (6) αναστηλώσεως γιά την 
νότια πλευρά, είναι η πλήρης αναστύλωση μέχρι και τις επίτοιχες 
όοκαύς (βλέπουμε πάλι την τοποθέτηση αντιγράφων της ζωφόρου).

Οσον αφορά στον τοίχο, ο πρώτος βαθμός (7) αναστηλώσεως 
αφορά αναστύλωση του νότιου ημίσεως του τοίχου ως την έκτη και 
έβόομη στρώση και του βορείου ημίσεως ως την πρώτη μόνο στρώση. 0 
όεύτερος βαθμός αναστηλώσεως (β) του τοίχου, είναι πλέον της 
περιπτώσεως (1), αναστύλωση άλλων όύο στρώσεων, του βορείου 
ημίσεως του τοίχου, όηλαόή της όεύτερης και της τρίτης. Δηλαόή η 
όιαφορά έγκειται, εάν όούμε το σχέόιο (Πιν.18), μόνο στο βόρειο 
(όεξιό) ήμισυ. Το μεν αριστερό ήμισυ του τοίχου μένει ως έχει και 
στις όύο περιπτώσεις, στο όε όεξιό ήμισυ, στην μεν πρώτη 
περίπτωση αναστηλώνεται μόνο η πρώτη σειρά όάμων πάνω από τον 
ορθοστάτη, στη όε όεύτερη αναστηλώνονται όύο σειρές όάμων πάνω 
από τον ορθοστάτη.

Η αναστύλωση του κατωφλιού, είναι μία κοινή υποπερίπτωση 
των ως άνω περιπτώσεων. Τα κατώφλια φαίνεται τόσο στο σχέόιο 
(Πιν.18,19), όσο και στην παραπλεύρως φωτογραφία του 
προπλάσματος.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των 
αναστηλώσεως:
Η περίπτωση 1 παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστό 
έναντι των περιπτώσεων 2,3 και 4.

ως άνω προτάσεων 

αρχαίων σπονόύλων
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Αντίθετα η περίπτωση 2 παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό αρχαίων 
σπονδύλων, έναντι της περιπτώσεως 3 και 4. Η περίπτωση 7, (θυμίζω 
η αναστύλωση του νοτίου ημίσεως του τοίχου ως την έκτη και εβδόμη 
στρώση και μόνο ως την πρώτη στρώση του βόρειου ημίσεως), 
παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό αρχαίων λιθοπλίνθων, έναντι της 
περιπτώσεως 8. Η περίπτωση συνδυασμού των 4 και 6 ανταποκρίνεται 
κατά καλή προσέγγιση σε μία μορφή, η οποία υπήρξε η διαρκέστερη 
στην ιστορία του μνημείου, Δηλαδή από τον 5ο αιώνα π.Χ. μέχρι τα 
1687 στην εξωτερική πλευρά της κιονοστοιχίας και από την 
παλαιοχριστιανική εποχή μέχρι το 1687 στην εσωτερική πλευρά της 
κιονοστοιχίας.

Η περίπτωση συνδυασμού (4 και 6), πλεονεκτεί επειδή 
αποκαθιστά στη θέση του τα σπουδαιότερο μέρος της ζωφόρου, 
μειονεκτεί όμως κατά το ότι τούτο θα πρέπει να γίνει με χυτά 
αντίγραφα και όχι με τα αυθεντικά μάρμαρα.

Η περίπτωση συνδυασμού 2 και 5 είναι πιθανόν, αλλά όχι 
βέβαιον ότι υπήρξε γιά ένα πολύ μικρά χρονικό διάστημα μετά την 
ανατίναξη του κτηρίου. □ συνδυασμός 4 και 6 πλεονεκτεί έναντι του 
συνδυασμού των αναστηλώσεων 3 και 5, επειδή καθιστά δυνατή την 
τοποθέτηση δύο δοκών, πάνω από το ανατολικό πτερόν, πράγμα που 
παρέχει μία χαλαρή σύνδεση περιστάσεως και προστάσεως και 
ταυτόχρονα δίνει μία αίσθηση του ορίου της οροφής και του ύψους 
του χώρου.

Η περίπτωση 3 και 5, πλεονεκτεί της 4 και 6, επειδή 
παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστό αρχαίου υλικού, μειονεκτεί όμως 
επειδή ανταποκρίνεται πολύ λιγότερο στις ιστορικές φάσεις του 
κτηρίου. Η περίπτωση 8 πλεονεκτεί έναντι της 7ης, ως προς την 
μορφή της αρχαίας θύρας. Μειονεκτεί όμως, επειδή θα γειτνιάζει με 
μία αναστηλωμένη μορφή (ο τοίχος με την απότμηση γιά την αψίδα) 
με την οποία όμως ουδέποτε συνυπήρξε. Είναι μία συναναστήλωση 
διαφορετικών φάσεων.

Τέλος, η μερική αναστήλωση των γωνιών της αψίδας, 
πλεονεκτεί επειδή αποκαθιστά αυθεντικό υλικό στη θέση του και 
επειδή καθιστά ορατή μία μορφή, η οποία υπήρξε επί αιώνες μέχρι 
το 1870. Ομως η συνύπαρξη των αναστηλωμένων γωνιών της αψίδας με 
τον αναστηλωμένα 5ο λίθο της ζωφόρου, θα αποτελούσε ένα είδος 
αναστηλωτικαύ συμβιβασμού.

Μ.Κορρέε: θα σχολιάσουμε ακόμη μερικά σημεία, το ένα είναι ο
ιδιαίτερος χαρακτήρας και οι ιδιότητες της δωρικής 
αρχιτεκτονικής. Ετην δωρική αρχιτεκτονική, άξιος προσοχής είναι ο 
τονισμός των επιμέρους επαναλαμβανομένων μορφών. Οι μορφές αυτές, 
αποτελούν αυστηρό σύστημα με έντονο τεκτονικό χαρακτήρα. Ετην 
κλασική εποχή, ο τεκτονικός χαρακτήρας των μορφών, συμβαδίζει με 
έναν όμοιο τεκτονικό χαρακτήρα της δομής. Οι μορφές δηλώνουν την 
δομή και μία κύρια ιδιότητα των κτηρίων, να επιδέχονται 
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Δεν είναι τυχαίο ότι οι 
αρχαίοι συχνά διέλυαν κτήρια αυτού του είδους και τα μετέφεραν σε 
άλλους τόπους, όπου τα συνέθεταν εκ νέου. Μάλιστα, η τέλεια

47



τυποποίηση των στοιχείων αλλά και των κτηριακών μερών, επέτρεπε 
και αλλαγές στο σχέδιο των κτηρίων με χρήση του αρχικού υλικού: 
Ναός του Αρεως και Ναός της Κουνιάδος Αθηνάς, Εταά του Ευμέναυς 
και πολλά άλλα. Χάρις στον τεκτονικό χαρακτήρα τους τα κτήρια 
αυτού του εί<5ους, δεν κ αταστρέ φόντα ι με μία κατάρρευση από 
σεισμό. Το απλό συντακτικό σύστημα στο οποίο βασίζονται, αποτελεί 
ένα γνωστό αρχιτεκτονικό κώδικα, δηλαδή ένα άυλο στοιχείο που δεν 
καταστρέφετα ι εφόσον διατηρούνται ακόμη αρκετοί αντιπροσωπευτικοί 
λ ίθοι.

0 Κώδικας αυτός καθιστά εφικτή την επαναπόκτηση του σχεδίου 
και την ταύτιση των στοιχείων. Οι μικρές άτυπες λεπτομέρειες των 
τελευταίων, καθιστούν πολύ συχνά δυνατή και την εύρεση της θέσεως 
καθενός. Από την άποψη αυτή, ο δωρικός ρυθμός, δύναται να 
θεωρηθεί συγγενέστερος προς τις μηχανολογικές κατασκευές κτηρίων 
και μηχανών, παρά προς τα συνήθη κτήρια που κτίζονται με άμορφους 
λίθους, κονιάματα και τούβλα.

Είναι φανερό ότι αυτή ακριβώς η διαφορά των αρχαιοελληνικών 
λίθινων κτηρίων και ιδίως των κλασικών από άλλα είδη κτηρίων, 
είναι που κατατάσσει τα πρώτα σε ιδιαίτερη κατηγορία, όσον αφορά 
στην αυθεντικότητα που απομένει, μετά από μία αναστήλωση ή 
ανακατασκευή. Ετα κτήρια τα κτισμένα με μικρούς λίθους, με 
πλίνθους και κονιάματα, η κανονική διάλυση είναι αδύνατη. Η δε 
κατάρρευση όταν συμβαίνει καθιστά το υλικό τους περίπου άχρηστο, 
άμορφο και ανώδυνο. Με την αναστήλωσή τους ή την επιφανειακή 
επισκευή τους, μπορεί να διαιωνίζεται η αυθεντική μορφή τους, εάν 
και εφόσον υφίστανται πλήρη σχέδια της πριν καταστάσεως και 
σπανιότατα μπορεί να διατηρηθεί κάτι από την αυθεντικότητα της 
ύλης τους. Αντιθέτως τα αρχαία λίθινα κτήρια όταν αναστηλώνονται, 
εκτός από την αυθεντικότητα της μορφής διατηρούν και την 
αυθεντικότητα του υλικού στο ποσοστό που αυτό είναι αρχαία. Η 
διάλυσή τους και η ανασύνθεσή τους είναι τόσο εφικτή, όσο σχεδόν 
και γ ιά μία μηχανή. Με την λύση και επανάληψη της αυθεντικής 
σύνδεσης των λίθων τους, κάνουν τόσο από την αυθεντικότητά τους, 
όσο περίπου θα έχανε μία ιστορική μηχανή που δεν έχει λυθεί από 
την εποχή που την συναρμολόγησε γιά τελευταία φορά ο δημιουργός 
της. Αυτό που χάνεται δεν είναι όλη η αυθεντικότητα όπως θα 
συνέβαινε σε κτιστά με κονιάματα κτήριο, αλλά μικρό μόνο μέρος 
της. Η αυθεντικότητα της εργασίας τοποθετήσεως και συνδέσεως. 
Αμείωτη παραμένει η αυθεντικότητα της ύλης, η αυθεντικότητα της 
μορφής και η αυθεντικότητα της κατεργασίας. Επειδή αυτές οι 
εξαιρετικές ιδιότητες οφείλονται κυρίως στο αρθρωτό σύστημα 
δομής, στο σύστημα αυτό πρέπει να αναγνωριστεί μία ιδιαίτερη 
συμμετοχή στην ουσία και στην αξία της αρχαίας αρχιτεκτονικής. Το 
σύστημα αυτό δεν περιορίζεται στην ορατή εκδήλωσή του στις 
εξωτερικές επιφάνειες. Αυτή η ισχυρή παρουσία του και εκεί που 
δεν φαίνεται, μας επιβάλλει να σεβόμαστε την εσωτερική κατασκευή 
και μάζα, όσο σχεδόν και τις όψεις ταυ κτηρίου. Είναι και αυτό 
άλλο ένα σπουδαίο σημείο ως προς το οποία διαφέρουν τα αρχαία 
λίθινα κτήρια από τα κτιστά με κονιάματα και άμορφα υλικά.
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Το γεγονός ώτι στον Παρθενώνα και στα κτήρια αυτού του 
είδους συμβαίνει το δομικό σύστημα να είναι συγχρόνως και στατικό 
σύστημα και μάλιστα όχι τυχαία, αλλά επειδή έτσι το ήθελαν οι 
αρχαίοι, επιβάλλει σεβασμό και προς αυτό, <5ηλα<5ή τήρησή του και 
κατά τις αναστηλώσεις, επειδή η αυθεντικότητα αξίζει να είναι 
ιδιότητα όχι μόνο του ’’ φα ί νεσθα ι " αλλά και του "είναι". Από την 
συνειδηταποίηση αυτού του γεγονότος, απορρέουν δύο σπουδαίες 
αρχές οι οποίες πρέπει να ισχύουν κατά την μελέτη, κατά την 
κριτική και κατά την εκτέλεση αναστηλωτικών εργασιών σε κτήρια 
όπως α Παρθενών.

Η πρώτη αρχή, οφείλεται στον καθηγητή Χαράλαμπο Μπούρα και 
ζητεί να μην εφαρμόζονται λύσεις σε στατικά προβλήματα οι οποίες 
αντιβαίνουν στο υπάρχον αυθεντικό σύστημα και στο πνεύμα της 
κατασκευής. Δυστυχώς σε άλλους τόπους, τούτο δεν έχει εκτιμηθεί 
και συχνά συμβαίνει να δίνεται προσοχή μόνο στην εξωτερική μορφή 
των αναστηλούμενων μνημείων και να υποτιμάται η αξία της μάζας. Η 
υποτίμηση αυτή συν<5υαζόμενη με την υπερτίμηση της πραγματικής 
ανάγκης γιά στατική βελτίωση οδηγεί συχνά σε εκτεταμένους 
οπλισμούς, οι οποίοι συνεπάγονται μεγάλη φθορά της αυθεντικής 
μάζας με διαμπερείς διατρήσεις κτλ. και κατάργηση του αυθεντικού 
στατικού συστήματος.

Η δεύτερη αρχή υπαστηριζόμενη από τον ομιλητή, ζητεί την 
εκτίμηση της εσωτερικής μάζας ως αυθεντικού μέρους του μνημείου, 
όχι μόνο του συνεχώς ιστάμενου, αλλά και ταυ αναστηλωμένου. Αν οι 
εξωτερικές επιφάνειες αποτελούν τον τελικό φορέα του έργου της 
τέχνης, οι άλλες επιφάνειες των λίθων σε όλη την έκταση των 
αρμών, συνθέτουν ένα μη ορατό αλλά πολύ σπουδαίο μνημείο της 
πλέον προηγμένης αρχαίας λιθατεχνίας και οικοδομικής τέχνης.

Τέλος φορέας της ψυχολογικής αξίας που ονομάζουμε
αυθεντικότητα του υλικού, δεν είναι μόνον οι ορατές επιφάνειες, 
αλλά όλες οι επιφάνειες στις οποίες άφησαν την σφραγίδα τους οι 
αρχαίοι δημιουργοί και φυσικά όλη η μάζα. Οι λίθοι του Παρθενώνος 
αποτελούν μία εξαιρετική περίπτωση. 0 τρόπος της καταστροφής τους 
από φωτιά, στην αρχή, με κρούση και στη συνέχεια η καταστροφή 
τους με εκρηκτικά, αργότερα η απόπτωση των θραυσμάτων και τέλος η 
λεηλασία κατά τρόπο πρωτόγονο, δηλαδή μόνο από την επιφάνεια, 
έχει ως αποτέλεσμα την μείωση κατά 50%, μερικές φορές, της 
επιφάνειας, ενώ η μάζα διατηρείται κατά 90% και πλέον. Επειδή 
όλοι οι λίθοι με ελάχιστες εξαιρέσεις σώζουν τις επιφάνειες 
εδράσεως και ώσεως, επειδή όλοι περίπου αναγνωρίζονται, επειδή 
όλοι διαθέτουν και μάλιστα κατά πολύ περισσότερο την στερεότητα 
και την αντοχή που θα απαιτούσε η θέση τους στο κτήριο, τέλος 
επειδή καθ'αυτοί διαθέτουν την αξία του αυθεντικού υλικού, θεωρεί 
ο ομιλών ότι είναι άξιοι αναστηλώσεως υπό τον όρο όμως ότι θα 
συμπληρωθούν.

Η συμπλήρωσή touç χρήσιμη και από στατικής πλευράς (κυρίως 
γιά περισσότερη ευστάθεια των κιόνων και των τοίχων και όχι τόσο 
γιά την θλιπτική αντοχή), είναι σπουδαιότατο μέτρο γιά την
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(διαφύλαξη της άλλης αξίας, αυθεντικής αξίας ταυ μνημείου, της 
πλαστικής συνέχειας η οπαία είναι ιδιότητα ουσιαστική, όσο και ο 
τεκτονικός χαρακτήρας.

Η πλαστική συνέχεια, ιδιότητα συνολική του αρχικού κτηρίου 
έχει εξαλείφθεί τελείως από το εσωτερικό του Ναού (εκτεταμένες 
θερμικές θραύσεις) και έχει μειωθεί σε κρίσιμο βαθμό στο 
εξωτερικό ταυ κτηρίου. Νομίζω ότι ο βαθμός στον οποίο έχει 
μειωθεί η πλαστική συνέχεια στο εξωτερικό ταυ κτηρίου είναι 
κρίσιμος. Αναστηλώνοντας χωρίς να συμπληρώνουμε τα μάρμαρα, 
φοβούμενοι ότι έτσι μειώνουμε κάπως την αυθεντικότητα των ορατών 
επιφανειών, καταδικάζουμε το μνημείο με ένα ελάττωμα, με τη 
μείωση δηλαδή, της πλαστικής ταυ συνέχειας, της πλαστικής αξίας 
που είναι πολύ ισχυρότερη και περισσότερα βαρύνουσα χιά ένα 
μνημείο σαν τον Παρθενώνα, από ότι είναι το 5% της αυθεντικότητας 
των επιφανειών.

Ετα σημείο αυτό, περατούται η αναφορά στους όρους
επιλεκτικά (τους περισσότερους όρους δεν τους σχολιάσαμε). 
Περατούται λοιπόν η αναφορά μας στους όρους που πρέπει να 
συνεκτιμηθούV χιά την μελέτη, την κριτική και την εφαρμαχή μιάς 
αναστηλώσεως του Προνάου. Η αναφορά δεν ήταν ίσως εξαντλητική, 
ωστόσο νομίζω ότι περιέλαβε τους κυριότερους από τους όρους του 
σπουδαίου εχχειρήματος.

Μετά από συνεκτίμηση όλων των ως άνω, συνεκτίμηση η οποία 
έχινε περισσότερες φορές κατά το μακρό διάστημα της μελέτης, ο 
ομιλητής τάσσεται με πίστη υπέρ της τ^λήρους αναστηλώσεως της 
ανατολικής και νότιας πλευράς του Προνάου και υπέρ της
αναστηλώσεως του νοτίου ημίσεως του τοίχου μέχρι το ύφος της 
έκτης ή εβδόμης στρώσεως. Εδώ προσθέτω ότι αυτό το τελευταίο 
μέρος της προτάσεως το έχει ετοιμάσει ο κ.Κουφόπουλος. Με 
επιφύλαξη ο ομιλητής τάσσεται υπέρ της μερικής συμπληρώσεως ταυ 
πάχους των λίθων και σπονδύλων επάνω στις κατεστραμμένες από 
φωτιά επιφάνειες και μόνον η απομείωση των λίθων είναι μεχάλη, 
ωστόσο δεν απορρίπτει, κατηχορηματικά την περίπτωση κανονικών 
συμπληρώσεων.

Υπέρ της τοποθετήσεως και των χλυπτών εν αντιχράφω τάσσεται 
επίσης χιά λόχους που αναπτύχθηκαν μέσα στην μελέτη, όμως με την 
απαραίτητη επιφύλαξη που υπαχορεύεται από το υφιστάμενο
προβληματισμό σχετικά με την αυθεντικότητα του υλικού. Υπέρ της 
αναστηλώσεως των χωνιών της αψίδας, τάσσεται επίσης με πίστη 
χωρίς μάλιστα συσχέτιση του προβλήματος με το άλλο πρόβλημα του 
θριχκού, δηλαδή την απουσία ή την συναναστήλωση ταυ μεσαίου 
επιστυλίου του θριχκού. Είναι σχεδόν αβέβαιος χιά την προτιμότερη 
μορφή αναστηλώσεως του βορείου ημίσεως του ανατολικού τοίχου. Η 
παρουσία της μείζονος μορφής (χιά τον τοίχο) μέσα στα σχέδια και 
στο πρόπλασμα, κρίθηκε προτιμότερη επειδή εμπεριέχει και την 
ελάσσονα λύση. Τέλος, θεωρεί αυτονόητη την σκοπιμότητα 
αποκαταστάσεως του κάτω μέρους της νεώτερης θύρας. (Είναι αυτό 
που βλέπουμε στις προβαλλόμενες εικόνες).
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Οσον αφορά στις συμπληρώσεις των πλευρών των διαφόρων άφεων 
των λίθων, πρατείνεται να γίνουν σε βαθμό που να εξασφαλίζει 
ισορροπία ανάμεσα στον τεκτονικό και τον πλαστικό χαρακτήρα του 
μνημείου, χωρίς όμως επέμβαση, εκεί που η φθορά αποτελεί ιστορική 
μαρτυρία. Αριστερά, η πρόταση γιά την αναστήλωση των ταυτισμένων 
μαρμάρων από τις γωνίες της αψίδας, τα μάρμαρα αυτά εκεί όπως 
φαίνονται στην πρόταση, θα μπορούν να δηλώνουν και την ετέρα 
χρήση τους και δεξιά η πρόταση αποκαταστάσεως του υστεραρρωμαϊκαύ 
κατωφλιού, επειδή <5εν υπάρχει καμμία προοπτική, καμμία δυνατότητα 
να αποκατασταθεί ποτέ το αρχαιότερο, το κλασικής εποχής κατώφλια 
(το οποίο έχει εξαφανιστεί).

Η εκλογή των μαρμάρων των συμπληρωμάτων, θα γίνεται κατά 
τρόπο ώστε να ταιριάζουν τα νερά τους με εκείνα των αρχαίων λίθων 
που θα συμπληρώνονται. Τα συμπληρώματα, θα αναγνωρίζονται από την 
κατεργασία, από το καινουργές τους, από χαραγμένες ενδείξεις, 
αριθμούς, χρονολογίες κτλ. και σε έναν ικανό βαθμό αλλά όχι 
περισσότερα από όσο αρκεί, θα αναγνωρίζονται από την χρωματική 
τους διαφορά.

0 ομιλών κρίνει ότι το φυσικό λευκό χρώμα του νεόκοπου 
μαρμάρου είναι πολύ αντίθετο προς το θερμό υπόλευκο χρώμα του 
παλαιού. Ενας μετριασμός της αντιθέσεως είναι σκόπιμος και 
εφ.κτός. Ηδη έχουν γίνει δείγματα τα οποία κρίνανται επιτυχή, 
τόσο ως προς τον τόνο, όσο και ως προς την σταθερότητά τους στο 
χρόνο. Κατά την διαμόρφωση των προτάσεων γιά μία αναστήλωση ταυ 
Προνάου, ελήφθησαν υπόφη σοβαρώς οι διάφοροι στόχοι και οι αρχές 
που έχουν εφαρμοσθεί στα έργα εδώ, όπως αυτές επίσης παυ 
περιλαμβάνονται στη Κάρτα της Βενετίας, ακόμη δε και εκείνες οι 
αρχές οι οποίες διατυπώθηκαν από τον καθηγητή Χαράλαμπο ΙΊπούρα 
και αποτελούν το 4α και 5ο κεφάλαιο του πρώτου τόμου αυτής της 
μελέτης .

Με τις γραμμές αυτές κλείνω την σύντομη μελέτη και 
παρουσίαση γιά μία αναστήλωση του Προνάου με μία ευχή. Να την 
δούμε πραγματοποιημένη.

Σας ευχαριστώ.

Πράε δοοε: Ευχαριστώ τον κ.Κσρρέ γιά τη
του, την πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι 
θα αποτελέσει αφορμή γιά εκτεταμένες 
συνεδριάσεις που θα γίνουν μεταξύ τ 
αρχιτεκτόνων και των ειδικών, προσωπικά α 
να πω ότι με πολύ προσοχή και πολύ 
προτάσεις, αλλά από την άλλη μεριά συνειδ 
ακόμη φορά πόσα προβλήματα δημιουργεί μί 
εύχομαι όποιοι είναι αρμόδιοι γιά να πάρου 
αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπ 
Ευχαριστώ.

Τελειώνει η Συνεδρίαση, το απόγ 
επανέλθουμε.

V δεύτερη αυτή εισ 
είναι μία εισήγησ 
συζητήσεις και

ων αρχαιολόγων,
V μου επιτρέπετε, 
ενδιαφέρον άκαυσα 
ηταποιώ και εγώ γι 
α τέτοια απόφαση
V τις απαφάσεις,

ευμα

ήγησή 
η παυ 
άλλες 

των 
μπορώ 

τις 
ά μία 

και 
να το
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ» 2Α 
ΗΜΕΡΑ 1η

Ημέρα: Παρασκευή 
Ωρα: 17.10'

Συνείρίαση της 31 Μαρτίου 1989 
Προεόρία: κ. Μ.Lemaire

Πράε όρος: Ladies and Gentlemen as you have seen on the programme 
we have heavy work. this afternoon so I propose that we should 
start immediately. Mais avant cela, je vaudrais, étant le premier 
non grec à prendre la parole, dire aux persons qui nous invitent, 
au gouvernement grec, aux autoritées ici present au nom de tous, 
notre gratitude non seulement pour nous avoir invité mais plus 
particulièrement pour avoir organisé cette rencontre qui est 
d'une très grande importance pour l'avenir d'un des joyau des 
parties monumentales non seulement de la Grece mais aussi de 
l'humanité. Nous allons nous pencher sur ce problème de la res
tauration du Parthenon pendant les trois jours, de notre presence 
a Athènes, mais je voudrais dire dès a present déjà, â ceux qui 
ont préparé ce travaille, combien nous admirons l'oeuvre qui 
était accomplie.

ob serve cette fois -ci
be la preparation des
e crois que ceux qui
0 travaille qui a e te

3e crois que jamais détour moi, a ma connaissance, prepara
tions de la conservation et peut etre d'un partie de la restaura
tion d'un monument, n'aura été préparé avec autant de soigne, 
avec un esprit scientifique aussi rigoureux, avec une volonté de 
ne rien laissez passer. Comme nous 1'avoi 
mais aussi le fois précédant dans le cad: 
travaux pour les monuments de l'Acropole,
enforcent la responsabilité.............. .. car le travaille qui
fait est véritablement un chef d'oeuvre, je crois qu'il faut dire 
dès le present bien que par ailleurs tous nous gardons certaine
ment notre desire d'exprimer en toute liberté et en toute clarté 
les impressions et les idées qui eventuellement nous viendront au 
cours des débats qui vont suivre le presentation de très haut 
niveau scientifique que nous avons entendue cet après-midi et que 
nous allons encore ecouter cet après-midi.

As I said, with a very heavy programme, not less than about 
twelve or fourteen intervensions, so I hope that all the speakers 
will remain in the time that is previewed in the programme other
wise we will be still here tomorrow morning with great interest 
but probably a bit tired, so, let us start immediately and I give 
the floor to Mr.Taganidis. He is going to speak about the general 
survey of the northern and south walls of the cella of the Par
thenon .
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Ν.Τογανίδηε: αρχίτέκτων, υπεύθυνοε εργοταξίου Παρθενώνοε

'Αναγνώριση - συντήρηση υλικού, αναστηλωτ ικ έε δυνατότητεε και 
προτάσεic"

Στο κείμενο ττου ακολουθεί οι εντός παρενθέσεως αριθμοί 
παραπέμπουν σε εικόνες και σχέδια της "Μελέτης Αποκαταστάσεως ταυ 
Παρθενώνας", ταμ. 2α

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης που αναφέρεται στον βόρειο 
και στον νότιο τοίχο του σηκού ταυ Παρθενώνος είναι: α) η
αναγνώριση του αρχαίου υλικού και β> πρόταση συντηρήσεως και 
αναστηλώσεως.

Σύμφωνα με την "Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος" 
Μ.Κορρέ και Χ.Μπούρα, ο βόρειος τοίχος του σηκού είναι τα 
πρόγραμμα 7 και ο νότιος τοίχος το πρόγραμμα θ. Η προτεραιότητα 
αυτών των προγραμμάτων έναντι άλλων ορίζεται από τεχνικούς κυρίως 
λόγους οργανώσεως του έργου. Το αντικείμενο μελέτης εστιάζεται 
στα τμήμα του τοίχου από τον "τοιχοβάτη" έως και τον "θράνο".

1.' ( βλ. σχέδια 1,2, 3, 4). Η αρχική μορφή ( 43Θ π.Χ. ) και κατασκευή 
τόυ εξωτερικού τοίχου του Παρθενώνος απαρτίζεται από την στρώση 
τou τοιχοβάτη (2ος αναβαθμός) η οποία, μαζί με τους ακραίους 
λίθους, αριθμεί 47 λίθους μεταβλητού μήκους και την στρώση των 
ορθοστατών η οποία αποτελείται από μία διπλή σειρά εσωτερικών και 
εξωτερικών λίθων. Οι εξωτερικοί είναι 19 λίθοι των αρχαίων 
παραστάδων μη συμπεριλαμβανομένων, τυποποιημένου πλάτους περίπου 
244,5 εκ. και μεταβλητού ύψους που κυ/Λ ίνεται από 115 έως 117,2 
εκ. Οι εσωτερικοί ορθοστάτες διακρίνονται σε <5ύο είδη: σ'αυτούς
του κυρίως ναού ( τεμ. 13) με μήκος όπως οι εξωτερικοί, <5ηλα<5ή 
περίπου 244,5 εκ. και σ' εκείνους του δυτικού <5 ιαμερ ίσματας με το 
μισό μήκος. Ιδιομορφία παρουσιάζουν <5ύα ορθοστάτες στη νότια 
πλευρά του δυτικού διαμερίσματος, οι οποίοι, αν και εσωτερικοί, 
ακολουθούν τα μέτρα των εξωτερικών.

Οι λιθόπλινθαι που είναι το επόμενο οικοδομικό στοιχείο της 
κατασκευής, έχουν τυποποιημένο μήκος 122,4 εκ., είναι δε το 
δεσπόζον στοιχείο των μακρών τοίχων λόγω του αριθμού των.

Είναι δομημένοι σε 17 στρώσεις, εναλλάξ διάτονες (κοινώς 
"μπατικές") και δρομικές. Οι στρώσεις 1,3,5,7,9,11,13,15 και 17 
είναι διάτονες, με 39 λίθους εκάστη. Επομένως υπήρχαν 9x39=351 
διάτονοι λίθοι ανά τοίχο. Οι λίθοι των στρώσεων 2,4,6,8,10,12,14 
και 16 είναι δραμικοί και διακρίνανται σε εξωτερικούς και 
εσωτερικούς. Σε κάθε δρομική στρώση υπήρχαν 38 εξωτερικοί λίθοι 
(συναλ. 304 τεμ. ανά τοίχο). Οι εσωτερικές δρομικές σειρές 2 και 
4 περιλαμβάνουν 40 λίθους εκάστη. Οι εσωτερικές δρομικές σειρές 
6,8,10,12,14 και 16 περιλαμβάνουν 38 λίθους εκάστη (συνολ. 308 
τεμ. ανά τοίχο).
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Η σύνδεση των πλευρικών τοίχων με τον μεσότοιχο γίνεται με 
<5ιείσ<5υση λίθων των στρώσεων 2,4,6 κτλ. σε εσοχές των αντίστοιχων 
στρώσεων των πλευρικών τοίχων. Στην θέση αυτής της συνδέσεως οι 
λίθοι του πλευρικού τοίχου, κατ'εξαίρεση είναι εκατέρωθεν 
διάτανοι και είναι απολαξευμένοι σε σχήμα Γ, επειδή περιέχουν την 
εσοχή. Οι στρώσεις 1,3,5 κτλ. πρακτικώς δεν εισέδυαν στο πάχος 
του πλευρικού τοίχου.

Τα επίτοιχα επιστύλια βαίνουν στην 17 στρώση και έχουν ύψος 
ίσον προς το άθροισμα δύο κανονικών στρώσεων του τοίχου 
.52,3+.52,3=104,6+. Το πάχος του τοίχου πίσω από τα επιστύλια 
συμπληρώνεται με δύο στρώσεις δρομικών λιθοπλίνθων (στρώσεις 18 
και 19). Το μήκος των επιστυλίων είναι <5ιπλάσιο από το τυπικό 
μήκος των λιθοπλίνθων, όπως δηλαδή και το μήκος των ορθοστατών 
(2x122,25=244,5). Η σειρά των επιστυλίων περιέχει 20 αγελαία 
επιστύλια και οι στρώσεις 18 και 19 περιέχουν 38 λιθοπλίνθους 
εκάστη. Σύνολα 2x38=76 λίθοι.

Ακολουθεί η στρώση της ζωψόραυ πάνω στα επιστύλια του 
τοίχου. Το πάχος του τοίχου πίσω από την ζωφόρο συμπληρώνεται 
επίσης με δύο στρώσεις όρομικών λιθοπλίνθων (στρώσεις 20 και 21 
που αριθμούν 38 λίθους εκάστη). Επειδή η ζωφόρος είναι λίγο 
χαμηλότερη από το επιστύλιο (102+ έναντι 104,6) η 21η στρώση έχει 
αναγκαστικός μικρότερο ύψος από το κανονικό (49,5+ έναντι 52,3+).

Τέλος ακολουθεί η στρώση των θράνων οι οποίοι ήσαν διάτανοι 
λίθοι. Η στρώση περιείχε, πλην των γωνιαίων, 46 τεμάχια ανά 
πλευρά. Τα ως άνω περιγράφονται σε γενικά σχέδια των όψεων των 
στρώσεων των τοίχων (βλ. σχέδια 1,2,3,4).

0ι οικοδουικέε περιπέτειες των τοίχων

0 ναός πυρπολείται το 267 μ.Χ. από τους Εραύλους και 
επισκευάζεται επί των ημερών του Ιαυλιανού στα έτη 362 και 365 
μ.Χ. Τον 5ο αιώνα μ.Χ. διακόπτεται οριστικά η λειτουργία ταυ 
Παρθενώνος. Επί των ημερών του Ιουστινιανού γίνεται μετατροπή του 
σε χριστιανικό ναό. Στους Χριστιανούς αποδίδεται η επέμβαση γιά 
την διάνοιξη παραθύρων στο ύψος της ζωφόρου, ενώ στους μέσους 
Βυζαντινούς χρόνους γίνεται εκτεταμένη τοιχογράφηση (φωτ. 1). Τα 
Σεπτέμβριο του 1687 ανατινάζεται το κτήριο από τον Morosini. Την 
καταστροφή ακολουθεί πυρκαιά (φωτ.2). Στο τέλος του 18ου αιώνα 
εντείνεται η λεηλασία των γλυπτών του μνημείου. Το 1802 οι 
άνθρωποι του λόρδου Elgin γυμνώνουν τον Παρθενώνα από το 
μεγαλύτερο μέρος των γλυπτών. Τότε μεταφέρονται στο Λονδίνο εκτός 
των άλλων 56 λίθοι της συνεχούς ιωνικής ζωφόρου και αρκετά 
αρχιτεκτονικά μέλη.

ϋι ζημιές έως το 1828 μπορούν επιγραμματικά να συνοψισθούν 
στις φθορές από σφαίρες, βόμβες και απολάξευση των μαρμάρων στην 
θέση των συνδέσμων γιά την αφαίρεση ταυ μαλύβδαυ.



To 1843 κατά την πρώτη αναστηλωτική προσπάθεια στον 
Παρθενώνα, υπό την επσπτεία των αρχαιολόγων Πιττάκη και Ραγκαβή, 
έγινε σημαντική αναστήλωση 15Θ λιθαπλίνθων σε τυχαία διάταξη, ενώ 
προς το εσωτερικό του ναού συμπληρώθηκαν οι κατεστραμμένες από 
φωτιά επιφάνειες με συμπαγή τούβλα.

Οι υπόλοιπες επεμβάσεις είναι μικρής κλίμακος. Συναψίζονται 
στην αφαίρεση των τούβλων από τον Ν.Μπαλάνο το 1926 και την 
απελευθέρωση των μεταγενεστέρων πλευρικών θυρών από τούβλα, με τα 
οποία τις είχε φράξει ο Πιττάκης. Αργότερα, το 1960, το φαινόμενο 
αντιστρέφεται. 0 αρχιτέκτων της αναστηλώσεως Ε.Στίκας καταργεί 
τις μεταγενέστερες πλευρικές θύρες αποκαθ ιστώντας την συνέχεια 
του τοίχου με νέο πεντελικά μάρμαρο. Στην ίδια εργασία ανήκει και 
η συμπλήρωση ενός μέρους των εσωτερικών ορθοστατών με τον ί<5ιο 
τρόπο. Μέχρι το 1972 γίνονται σφραγίσεις αρμών και ρωγμών και 
αφαιρούνται όσα σίδερα είναι προσιτά στο άνω μέρας του τοίχου.

Κακουχίεε από σεισυούε και από την έκρηξη.

Είναι φανερό στον παρατηρητή ότι το κτήριο έχει υποστεί την 
επίδραση των μεγάλων σεισμών γύρω από την Αθήνα (αποσυμπλοκές 
μελών, στροφές λίθων κτλ. ). □ τελευταίος μεγάλος σεισμός του 1981 
επιδείνωσε πολλά από τα προβλήματα του κτηρίου και κατέστησε
αναγκαία την σημερινή επέμβαση. Εκτός όμως των σεισμών, σημαντική 
ευθύνη έχει γιά τις μετακινήσεις, αποσυμπλακές μελών κτλ. και η 
ανατίναξη του Morosini.

Με την παρούσα μελέτη γιά πρώτη φορά μετά από ειδική 
χωροστάθμιση παρουσιάζεται δείγμα των παραπάνω φαινομένων στην 
βόρεια όφη του μνημείου, όπου σημειώνεται εν εξάρσει η σημερινή 
απόκλιση κάθε λίθου από κατακόρυφο επίπεδο. Η εργασία αυτή 
επεκτάθηκε πέραν από τα κατά χώραν (in situ) μέλη και στα
αναστηλωμένα. (Γιά όλα τα παραπάνω φαινόμενα βλέπε αναλυτικά στη 
μελέτη Κ.Ζάμπα) (βλ. σχέδιο 5).

Ακόμη θα πρέπει να σναφερθεί ότι στο εσωτερικό μέρος της 
ζώνης του Α'αναβαθμού του βόρειου τοίχου παρουσιάζεται καθίζηση 
της τάξεως των 4 εκ. από την αρχική θέση. Η καθίζηση αυτή 
εκτείνεται σε μήκος 3,5 μέτρων περίπου (φωτ.3).

ΰουικά ποοβλήιιατα

Τα φαινόμενα που εμφανίζονται και στους δύο τοίχους είναι: Οι
ατελείς εδράσεις κυρίως στα αναστηλωμένα μέρη, εξ αιτίας της
τυχαίας σειράς και της προχειρότητας με την οποία αναστηλώθηκαν 
οι λίθοι και οι θραύσεις των μαρμάρων στις θέσεις των σιδηρών 
συνδέσμων και γόμφων. Το φαινόμενο είναι εξελισσόμενο επειδή όσο 
περισσότερο διογκώνεται ένας διαβρωμένος σύνδεσμος, τόσο 
περισσότερο ανασηκώνεται κάποιο υπερκείμενο μάρμαρο με διάφορα 
δυσμενή αποτελέσματα γιά τα ίδια και τα γειτονικά του 
(αποθραύσεις ακμών, διείσδυση υγρασίας, ανάπτυξη μυκήτων που 
κατατρώγουν τα μάρμαρο, παγοπληξία κτλ. ) (φωτ.7). Στα
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αναστηλωμένα τμήματα μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής 
σειράς εκάστης δρομικής στρώσεως έχουν χρησιμοποιηθεί σίδηροί 
σύνδεσμοι σχήματος Πι, ποσ διαβρώθηκαν και συνεχίζουν να 
δ ιαβρώνοντα ι (φωτ. 5).

Η φυσική φθορά

Η ένταση της φθοράς είναι κατά κανόνα το στοιχείο που 
διαφοροποιεί και χαρακτηρίζει τα μέλη του βόρειου και του νότιου 
τοίχου (φωτ.6). Τα είδη φυσικής φθοράς που είναι κοινά 
διακρίνονται σε:
- Ζαχαροειδή διάβρωση
- Διάβρωση από μικροοργανισμούς (φωτ.4)
- Απολεπίσεις εξ αιτίας φυσικών ατελειών των μαρμάρων.
- Αποφλοιώσεις θερμικού τύπου
- Ειδικότερα στον βόρειο τοίχο παρατηρούμε την κυφέλωση της 
εξωτερικής επιφάνειας του μαρμάρου (φωτ.4,6).

Γιά τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη των τοίχων, πέραν των 
παραπάνω, παρατηρείται φθορά από τριβή των διερχαμένων
επισκεπτών. Di τελευταίοι γίνονται πρόξενοι ανεπανόρθωτων φθορών 
στην επιφάνεια του μαρμάρου χαράζοντας με αιχμηρά αντικείμενα 
(κλειδιά κτλ. ) ή γράφοντας με ανεξίτηλους μαρκαδόρους ονόματα και 
ημερομηνίες. Επίσης οι αντιηλιακές κρέμες και άλλες λιπαρές 
ουσίες που χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες, ρυπαίνουν τα 
μάρμαρα.

Αναστηλωτικsc παρατυπίεε των προηνούυενων επεμβάσεων.

Μετά από προσεκτική παρατήρηση της εσωτερικής επιφάνειας των 
πλευρικών τοίχων κυρίως επισημάνθηκαν οι ακόλουθες παρατυπίες:
- Ενσωμάτωση αποπριονισμένων λίθων της ζωφόρου στην περιοχή της 
στρώσεως των εσωτερικών ορθοστατών (Β.τοίχος) (φωτ.13).
- Εξωτερικοί ορθοστάτες του τοίχου είναι αναστηλωμένοι στην 
εσωτερική παρειά του Β.τοίχου.
- Ενας διάτονος λίθος που ανήκει στην 20ή στρώση του ανατολικού 
τοίχου, τοποθετήθηκε στη ζώνη των εσωτερικών ορθοστατών tou 
Ν.τοίχου ως λίθος πληρώσεως (φωτ.θ).
- Ομοίως ένας γωνιόλιθος της χριστιανικής αφίδος και ένα αντίθημα 
ζωφόρου του Προνάου τοποθετήθηκαν σαν λίθοι πληρώσεως στην ίδια 
περιοχή ως άνω (βλ. σχετική μελέτη Μ.Κορρέ) (φωτ.3).
- Πλήρεις δρομικοί εξωτερικοί λιθόπλινθαι έχουν τοποθετηθεί σαν 
εσωτερικοί σε μεγάλη έκταση στον Ν.τοίχο και σε μικρότερη στον 
Β.τοίχο. Η εξωτερική επιφάνειά τους κρύβεται στον κατά μήκος αρμό 
( φωτ.9,10 ).
- Διάφοροι λίθοι έχουν τοποθετηθεί ανάποδα ή και εγκάρσια, 
σχετικά με την ορθή τους θέση, όπως φαίνεται από τις ταινίες και 
τους συνδέσμους τους, σε σχέση με τους υπόλοιπους επίσης 
παρατοποθετημένους λιθοπλίνθους (φωτ.11,12).
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- Η τυχαία σειρά των αναστηλωμένων λίθων έχει ως συνέπεια την 
ασυμφωνία των υφών τους. Γιά να εξουδετερώσουν την ασυμφωνία οι 
αναστηλωτές χρησιμοποίησαν διάφορα σιδηρά ελάσματα. Εήμερα όλα 
αυτά τα ελάσματα είναι διαβρωμένα και προκαλούν την θραύση ταυ 
μαρμάρου (φωτ.14).
- Εε σειρές δρομικών λιθοπλίνθων έχουν χρησιμοποιηθεί στα άκρα 
τους διάτονοι λίθοι είτε χιά "δέσιμο" της κατασκευής, είτε διότι 
υπήρχε έλλειφη του αντίστοιχου υλικού.
- θραύσματα λιθοπλίνθων, με σωζόμενες εξωτερικές επιφάνειες, 
χρησιμοποιούνται ως λίθοι στηρίξεως σε περιοχές με διάκενα από 
φωτιά και θραύση.
- Μεχάλης διατομής σιδηρά ελάσματα έχουν τοποθετηθεί σαν
υποστηρίχματα υπερκειμένων στρώσεων (φωτ.16).
- Οι οριξόντιες μεταλλικές συνδέσεις εξωτερικών με εσωτερικούς
λίθους υπήρξαν επιβλαβείς κατά δύο τρόπους: α) Οταν έχιναν
απαίτησαν την λάξευση μέρους των αρχαίων επιφανειών και β) 
προκαλούν με την εξελισσόμενη διάβρωσή τους τα χνωστά φαινόμενα 
που αναφέρθηκαν πιό πάνω (φωτ.ΐόα).

Παρούσα κατάσταση των ισταυένων τοίχων

Γιά την πληρέστερη τεκμηρίωση της υπαρχούσης καταστάσεως έχιναν 
λεπτομερείς αποτυπώσεις των εξωτερικών επιφανειών των τοίχων σε 
κλίμακα 1:10 (σχεδ.6). Γιά τις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων 
δεν προτιμήθηκε η ίδια μέθοδος λόχω της χεωμετρικής αοριστίας που 
χαρακτηρίζει τις εσωτερικές όψεις των τοίχων. Η τεκμηρίωση έχινε 
με συνδυασμό απλών σχεδιαστικών τομών και ορθών φωταχραφιών 
(φωτ.17,18) συνόλων και λεπτομερειών. Υπενθυμίζεται ότι το 
μεχαλύτερο μέρος των άμορφων εσωτερικών επιφανειών των πλευρικών 
τοίχων είναι προϊόν της κακότεχνης αναστηλώσεως του 1844.

Το διάσπαρτο υλικό εκτός του ναού.

Από την εξέταση του διάσπαρτου υλικού του ναού διαπιστώθηκε 
η μεχάλη έκταση της διασποράς του. □ κύριος όχκος του υλικού 
προφανώς παρέμεινε χύρω από το μνημείο, αρκετά όμως μάρμαρα 
έφθασαν μέχρι τα τείχη, σε όλες τις πλευρές της Ακροπόλεως. Υλικό 
συλλέχθηκε επίσης από την νότια κλιτύ της Ακροπόλεως, καθώς και 
από το κτήριο του Αρσάκειου, όταν έχιναν σ'αυτό επισκευές.

Ανάμεσα στα διάσπαρτα μάρμαρα εντοπίστηκαν και τα εξής, ως 
ανήκοντα στους πλευρικούς τοίχους:
1. Τοιχοβάτες: 5 θραύσματα του Β.τοίχου
2. Ορθοστάτες: Διάφορα μεχάλα τεμάχια, με αθροιζόμενο μήκος.
3. Λιθόπλινθοι εξωτερικοί. Βόρειοι: Ευνολικά περίπου 174 τεμάχια 
και υπάρχει αρκετό θραυσματικό υλικό, που ελπίζεται ότι θα αξια- 
ποιηθε ί.
4. Λιθόπλινθοι εξωτερικοί. Νότιοι: Ευνολικά 274 τεμάχια.
5. Επιστύλια Β.τοίχου: 12 (πλήρη και θραυσμένα μεχάλα τεμάχια).
6. Επιστύλια Ν.τοίχου: 10 σχεδόν πλήρη.
7. Ζωφόρος: Ουδέν (μικρά θραύσματα μόνον).
8. θράνοι τοίχων: Βόρειου: 10, Νότιου: 11.

57



Πίνακεε -ποσοτικών στοιχειών διαθέσιμου υλικού.

Παρατίθενται πίνακες του υλικού ττου απαρτίζει την εξωτερική 
επιφάνεια των τοίχων.

Εε συνέχεια έχει εκπονηθεί ένας ποσοτικός πίνακας που μας 
(5ίνει τα στα·ιχεία έτσι όπως (διαμορφώνονται πιά σήμερα με την 
αξιολόγηση του υπάρχοντας υλικού επί του μνημείου, του
αναστηλωμένου υλικού και το υλικό το οποίο έχουμε στη (διάθεσή μας 
στο έίαφος. Λεν θα σας κουράσω με τα στοιχεία αυτά τα οποία είναι 
μέσα στη μελέτη, θα σας πως μόνο τα συνολικά ποσοστά της κάθε 
κατηγορίας γιά να σχηματίσετε μία εικόνα των μεγεθών. Ετσι γιά το 
βόρειο τοίχο, στην περιοχή του τοιχοβάτου, έχουμε 95,7% ταυ 
υλικού. Ετην περιοχή των ορθοστατών έχουμε τα 90,5% του υλικού, 
συνολικά πάντα μιλάω. Ετους λιθοπλίνθους έχουμε τα 65,5%, στα 
επιστύλια έχουμε το 65%, στη ζωφόρο δεν έχουμε τίποτε. Ετους 
θρόνους έχουμε 19,1%. Αντίστοιχα στο νότια τοίχο, γιά τον 
τοιχοβάτη έχουμε το 100% του υλικού, από τον ορθοστάτη έχουμε το 
80,95% του υλικού, από τους λιθοπλίνθους έχουμε το 77,30%, από τα 
επιστύλια έχουμε το 50%, από τη ζωφόρο 8,5% και από τους θρόνους 
32,7%.

Εε ορισμένες περιπτώσεις να διευκρινίσω πως επειδή τα 
κομμάτια είναι σπασμένα, έχει γίνει μία μέτρηση με τρέχοντα μέτρα 
σωζόμενου υλικού και έχει γίνει μία μείωση των ποσοτήτων.

Τώρα από το υλικό που βρήκαμε από την σύνδεση του βόρε.ου 
τοίχου με τον μεσότοιχο, αυτό που χωρίζει τον σηκό από το ναό, 
στη στρώση 1,3,5,7,11,13,15 και 17 έχουμε τα 55,50% ταυ υλικού,
ενώ από τις στρώσεις τις ζυγές, 
έχουμε το 62,5% του υλικού.

δηλαδή 2,4,6,8,10,12,ΙΑ και 16,

Αντίστοιχα από το υλικό του νότιου τοίχου στην ίδια 
περιοχή, δηλαδή του μεσότοιχου στις μονές σειρές έχουμε το 56,20% 
και το 68,7%. Ακόμη σώθηκαν και ορισμένοι ακραίοι λίθοι του 
μεσότοιχου, οι οποίοι διεισδύουν στους πλευρικούς τοίχους και 
έχουμε συνολικά και γιά τους δύο τοίχους 37,5% στον καθένα από 
αυτούς.

Η αξιολόγηση του διαθέσιυου υλικού.

Ας μιλήσουμε πρώτα γιά τα βόρειο τοίχο, 
στην εξέταση των ορθοστατών και των λιθαπλίνθων 
υπενθυμίσουμε στον ακροατή μία γνωστή ιδιομορφία 
Παρθενώνος, η οποία οφείλεται στις καμπυλώσε 
Επειδή αι αρμοί ώσεως είναι κατά κανόνα κατακόρυφ 
εδράσεως είναι κεκλιμένοι, εφ'όσον ακολουθούν τι 
κτηρίου, συμβαίνει οι όψεις των λίθων να μην ε 
Λίθοι που βρίσκονται αριστερά από το μέσον της 
την άνω αριστερή γωνία τους ελαφρώς αμβλεία κ 
ελαφρώς οξεία. Ομοίως λίθοι που βρίσκονται δεξιότ 
της καμπύλης έχουν την άνω αριστερή γωνία τους ελ

Πριν περάσουμε 
είναι σκ όπιμο να 

των λ ίθων ταυ 
ις ταυ κτηρίου, 
οι, ενώ οι αρμοί 
ς καμπύλες του 
ίναι ορθογώνιες.
καμπύλης έχουν 

αι την άνω δεξιά 
ερα από το μέσον 
αφρώς οξεία και
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την άνω δεξιά ελαφρύς αμβλεία. Τα αντίστροφα συμβαίνουν με τις 
κάτω γωνίες. Συχνά λοιπόν οι διάφορες αποκλίσεις των γωνιών είναι 
πολύτιμες ως κριτήρια γιά μία πρώτη αναγνώριση της περιοχής της 
καμπύλης, όπου ανήκει ο λίθος. Η καμπύλη της κρηπίδας ταυ σηκού 
άχει ύψος οκτώ (θ) εκατοστά.

Οι ορθοστάτες που σώζονται κατά χώραν παρουσιάζουν μία 
συστηματική μείωση τους ύψους τους προς το μέσον του κτηρίου. Με 
άλλες λέξεις, η άνω γραμμή των ορθοστατών παρουσιάζει καμπύλωση 
αισθητά ασθενέστερη. Η τροποποίηση αυτή οφείλεται σε απτικούς και 
αισθητικούς λόγους. Το μεταβαλλόμενο ύψος των ορθοστατών παρέχει 
ένα ισχυρό και μάλιστα <5ιπλό κριτήριο γιά την ταύτιση ορθοστατών 
που άεν διατηρούνται στην θέση τους, ϋσο μικρότερο είναι τα ύψος, 
τόσο πληρέστερη η θέση του ορθοστάτη προς το μέσον της καμπύλης. 
Οταν ο ορθοστάτης προέρχεται από θέση δεξιότερα του μέσου της 
πλευράς, είναι υψηλότερος στο δεξιό άκρο του, ενώ όταν προέρχεται 
από θέση αριστερά του μέσου της πλευράς είναι υψηλότερος στο 
αριστερό ταυ άκρο.

Η εύρεση τηε θέσεωρ των λίθων του βόρειου και ταυ νότιου τοίχου.

Οι λίθοι των δύο τοίχων παρουσιάζουν τυποποίηση διαστάσεων 
σε πολύ υψηλό βαθμό και θα ήταν δυνατή η ανατσποθέτησή τους 
καθ'οιονδήποτε τρόπο, χωρίς τούτο να προκαλεί υπολογίσιμες 
μετρικές ανωμαλίες. Ωστόσο είναι κατά πολύ προτιμότερη η εύρεση 
της αρχικής θέσεως με την βοήθεια ενός συστήματος κριτηρίων και 
υπολογισμών. Η εργασία αστή είναι εξαιρετικά λεπτή, επίπονη και 
χρονοβόρα, όμως τα σκαπούμενο αποτέλεσμα την δικαιώνει. 
Υπενθυμίζεται ότι μία όμοια εργασία έγινε ήδη γιά την νέα 
αναστύλωση των δύο πλευρικών τοίχων του Ερεχθείου.

Οπως στο Ερέχθειο, έτσι και εδώ, κριτήρια γιά την λύση του 
πολύπλοκου μαθηματικού προβλήματος είναι:
1. Οι ανεπαίσθητες διακυμάνσεις του ύψους των λίθων. Οι 
διακυμάνσεις αυτές είναι της τάξεως του μισού χιλιοστομέτρου και 
επομένως η ακριβής γνώση τους προϋποθέτει μετρήσεις πολύ υψηλής 
ακρίβειας. Είναι αυτονόητο ότι δύο λίθοι είναι δυνατόν να 
συνέχονται εφ'όσον στην πλευρά επαφής διαθέτουν ακριβώς το ίδιο 
ύψος .

2. Η συμφωνία των εντορμιών οριζόντιας συνδέσεως ως προς την 
θέση (δηλαδή απόσταση από την όψη), (XI στα σχ.Α) ως προς την 
διεύθυνση (όταν τυχαίνει να μην είναι ακριβώς παράλληλες προς την 
όψη, Ρ στο σχ.Α) και ως προς το βάθος (στα στατιστικά όρια των 
σχετικών ανοχών Χ2 στο σχ.Α).

3. Η συμφωνία των εντορμιών καθ'ύψος συνδέσεως. Οι εντορμίες 
αυτές υπάρχουν στο μέσον της άνω έδρας σε ένα από τα άκρα της 
κάτω έδρας εκάστου λίθου. Δύο λίθοι είναι δυνατόν να συνέχονται 
καθ'ύψος, εφ'όσον οι αντίστοιχες εντορμίες καθ'ύψος συνδέσεως 
(δηλαδή γαμφώσεως ) συμπίπτουν στην ίδια θέση, δηλαδή απέχουν εξ
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ίσου αϊτό την όψη ( Χ2 στο σκ.Α), δευτερευόντως πρέπει να συμφωνούν 
και ως προς την διεύθυνση, όταν τυχαίνει να μην είναι ακριβώς 
παράλληλες προς την όψη ή ακριβώς κατακόρυφες.
4·. Η συμφωνία της φοράς τοποθετήσεως κατά την δόμηση. Την φορά 
τοποθετήσεως την ορίζουν οι σχετικές θέσεις των εντορμιών των 
γόμφων (a), των μαχλοβοθρίων (b), των παραγόμφων, ( c ) των 
μοχλοβορθίων -ανασηκώσεως (c) και των μοχλαυλάκων (e) (σχ. A και 
Β ).

Οι γόμφοι ορίζουν τη φορά τοποθετήσεως υπό τους εξής όρους:
- Οταν είναι μόνοι στην μία πλευρά του αρμού και
- όταν είναι σε αμφότερες τις πλευρές του αρμού, οπότε την 
διεύθυνση τοποθετήσεως ορίζει ο γόμφος στην πλευρά του οπαίου 
είναι το μοχλοβόθριο και ο παράγομφος.

Γειτονικοί λίθοι πρέπει να παρουσιάζουν όμοια φορά 
τοποθετήσεως. Μικρός αριθμός λίθων παρουσιάζει την εξής 
ιδιομορφία: διαθέτουν στοιχεία d και c3 σε αμφότερες τις πλευρές,
εφ'όσον αυτές σώζονται πλήρως και <5εν διαθέτουν στοιχεία a2, c2.
Οι λίθοι αυτοί είναι οι τελευταίοι που τοποθετούνται σε κάθε 
στρώση (λίθοι καταφραγής). Ευνεπώς οι λίθοι που ευρίσκονται 
δεξιότερα από ένα λίθο καταψραγής και στην ί <5 ια σειρά μ'αυτόν 
παρουσιάζουν στοιχεία a2, c2, d και e, ενώ τα αντίθετα (a2, c2,
c3, d και e) παρουσιάζουν οι λίθοι που ευρίσκονται αριστερότερα 
του λίθου της καταφραγής.

Ομοίως οι λίθοι που ευρίσκονται δεξιότερα από ένα λίθο 
καταφραγής, αλλά στην υπερκείμενη σειρά, παρουσιάζουν στοιχεία 
al, b, cl, ενώ τα αντίθετα (al, b, cl) παρουσιάζουν οι λίθοι που 
ευρίσκονται αριστερότερα του λίθου καταφραγής.

Η συμφωνία των θέσεων των εντορμιών cl και c3 και των 
σημείων εφαρμογής c2 των παραγάμφων (ίσες αποστάσεις από την όψη 
με τα εύλογα περιθώρια ανοχής ). Εκτός από τα ανωτέρω
κατασκευαστικά κριτήρια ισχύουν ακόμη και αυτά που απορρέουν από 
την μέτρηση των διαφόρων γωνιών των λίθων.

Κρ ιτήρ ιο 
διακρίνεται αν 
αριστερό ή από

των γωνιών της όψεως ενός 
ένας λίθος προέρχεται από 

το δεξιό μέρος του τοίχου.

λίθου. Βάσει αυτού 
το μέσον, από το

Κριτήριο των γωνιών της εγκάρσιας τομής ενός λίθου. Λόγω 
της καταστροφής της εσωτερικής όψεως των τοίχων είναι διαθέσιμες 
προς μέτρηση μόνον οι γωνίες που σχηματίζουν η όψη και οι δύο 
έδρες εκάστου λίθου. Εχει διαπιστωθεί ότι σε αρκετούς διάσπαρτους 
λίθους οι έδρες δεν είναι ακριβώς παράλληλες. Τούτο βέβαια δεν 
επιδραύσε στην εξωτερική μορφή του τοίχου, επειδή tlç σχετικές 
διαφορές εξουδετέρωναν οι διαφορές άλλων στρώσεων. Ευνεπώς δύο 
λίθοι είναι δυνατόν να τεθούν ο ένας επάνω στον άλλον, μόνον 
εφ'όσον οι δίεδρες γωνίες τους, επάνω και κάτω από την επιφάνεια 
επαφής, είναι συμπληρωματικές κατά τρόπον ώστε να προκύπτει η 
κανονική εξωτερική επιφάνεια ταυ τοίχου. Το πρόβλημα είναι κάπως
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συνθετότερο, επειδή π επιφάνεια αυτή δεν ήταν απολύτως επίπεδη, 
αλλά παρουσίαζε ανεπαίσθητη ένταση και επειδή μερικές φορές η 
διάβρωση και η φθορά των επιφανειών δεν είναι ομοιόμορφη. Πάντως 
σύμφωνα με την μορφή της εντάσεως (βλ.Πρόναος) θα πρέπει οι ως 
άνω δίεδρες γωνίες να έχουν άθροισμα 179°, 59 ', 40 ' '. Προφανώς οι 
δυνατότητες των μετρήσεων και οι συνθήκες διατηρήσεως των 
επιφανειών στερούν τον ως άνω υπολογισμό από κάθε πρακτική 
χρησιμότητα. Επομένως κατά τον σχετικό έλεγχο θα πρέπει οι 
επάλληλες δίεδρες γωνίες να είναι απλώς συμπληρωματικές (180°).

Βάσει όλων των ως άνω κριτηρίων θα δοθεί η οριστική λύση 
στο πρόβλημα της ευρέσεως της αρχικής θέσεως των λιθσπλίνθων 
κατ'ανάγκη μόνον αφού προηγουμένως έχουν διαλυθεί πλήρως τα 
αναστηλωμένα τμήματα των τοίχων, ώστε να ληφθούν υπ'όψιν όλοι οι 
λίθοι με όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία τους.

Προς το παρόν όμως έχει αρχίσει και έχει προχωρήσει 
σημαντικά η υπολογιστική επεξεργασία με ηλεκτρονικό υπολογιστή 
στοιχείων που éxouv συλλεγεί από τους διάσπαρτους στο έδαφος 
λίθους.

Το πρώτο στάδιο της εργασίας ήταν η γενική διάκριση των 
λιθοπλίνθων ως λίθων του βόρειου και λίθων του νότιου τοίχου. 
Κύρια κριτήρια υπήρξαν η θέση ευρέσεως στο έδαφος και το είδος 
της φυσικής φθοράς (διάβρωση).

Το επόμενα στάδιο της εργασίας ήταν η γενική διάκριση σε 
χαρακτηριστικές αμάδες:
α) Λίθοι της πρώτης στρώσεως. Διακρίνονται επειδή μόνον αυτοί 
έχουν εντορμίες γιά συνδέσμους βαρέως τύπου.
β) Λίθοι διάτανοι χωρίς εντορμίες γόμφων στο μέσον του προσθίου 
τμήματος της άνω έδρας. Πρόκειται μόνο γιά διάτονους λίθους της 
17ης στρώσεως και ειδικότερα τον 2ο, 4ο, 6α...38°. (Οι λίθοι του
επίτοιχου επιστυλίου με διπλάσιο μήκος από τις λιθοπλίνθους ήσαν 
γομφωμένοι μόνο σε κάθε δεύτερο λίθο της 17ης στρώσεως, 
γ) Λίθοι από την συνάντηση με τον μεσότοιχο. Οι εν λόγω λίθοι 
έχουν περιγράφει ήδη στην αρχή.
δ) Λιάτονοι λίθοι από την συνάντηση με τον ανατολικό τοίχο. 
Λιακρίνονται επειδή η εσωτερική πλευρά τους, αντί να είναι 
κατεστραμμένη από φωτιά, όπως των άλλων λίθων διατηρείται καλά, 
εφ'όσαν δεν έχει βλαβεί από άλλα αίτια, είναι δε εργασμένη ως 
επιφάνεια ώσεως και όχι όφεως. Οι λίθοι αυτού του είδους, όσοι 
ανήκουν στον νότιο τοίχο, έχουν ήδη ταυτισθεί με την μελέτη ταυ 
Προνάου.

Οι ως άνω ειδικές ομάδες λίθων έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα 
γιά την λύση του προβλήματος ευρέσεως της αρχικής θέσεως των 
λίθων των δύο τοίχων. Οπως γιά ένα zig-saw puzzle τα περιμετρικά 
κομμάτια παρέχουν τον ασφαλέστερα και ταχύτερο τρόπο αρχής της 
προσπάθειας, έτσι και γιά το πρόβλημα που θέτουν οι λιθάπλινθοι, 
οι ειδικές ομάδες λίθων προσφέρουν ένα πλαίσιο γιά την ταχύτερη 
λύση του.
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Μεταξύ των ορθοστατών και των λίθων της 1ης στρώσεως 
υφίσταται αμοιβαία σχέση, η οποία εξυπηρετεί την ανασύνθεση, όχι 
μόνο των λίθων της 1ης στρώσεως, αλλά σε ένα βαθμό και εκείνην 
των ορθοστατών. Ομοια αμοιβαία σχέση θα υφίσταται μεταξύ των 
λίθων του επίτοιχου επιστυλίου και των λίθων της 17ης στρώσεως, 
εφ'όσον όμως θα έχουν προηγουμένως ενταπισθεί και οι λοιποί λίθοι 
της στρώσεως αυτής. Η ομάδα των λίθων ειδικής μορφής από την θέση 
συνδέσεως με τον μεσότοιχο περιέχει τρεις υποομάδες: μασχαλιαίους 
προς ανατολάς, μασχαλιαίους προς δυσμάς και κανονικούς διατόνους.

Τέλος οι κατά χώραν λίθοι στο <5υτικό πέρας του βόρειου και 
του νότιου τοίχου, χωρίς βέβαια να αποτελούν μία ειδική ομάδα, 
συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος, μιά που ορίζουν την 
τελευταία πλευρά του πλαισίου.

Βάρειοε Ταίχοα. Τοιχοβάτηε Β.τοίχου < 2oc αναβαθυάε )

Το 1906 μελετήθηκε από τον γράφοντα ο τοιχοβάτης της 
βόρειας πλευράς. Κατά χώραν ήσαν 41 λίθοι και έλειπαν (4) 
τέσσερεις, ο 5dç, 6ος, 7ος και 0ος. Η μελέτη αποκάλυψε ότι οι 
λίθοι 9ος, 10ος ... και 20ος δεν ήταν στην αρχική τους θέση 
(φωτ.19 ).

Αν και δεν γνωρίζουμε καμία σχετική μαρτυρία, είμαστε 
υποχρεωμένοι να αποδώσουμε την τελική θέση των ως άνω λίθων σε 
μία αναστήλωση και μάλιστα σ'εκείνην του Πιττάκη, επειδή σε 
σχέδια αμέσως μεταγενέστερα (Paccard 1045) οι εν λόγω λίθοι 
εμφαίνανται ή<5η στη θέση ΰποσ τους μελετήσαμε.

Τα σοβαρά στοιχεία, βάσει των οποίων έγινε η διαπίστωση 
είναι: (βλ.σχε δ.9 ).
α) Μερικές εντορμίες συνδέσεως συνεχομένων λίθων ήσαν ασύμπτωτες 
ως πρας την θέση, το βάθος ή και τα δύα (συμβολίζονται με το 
γράμμα X).
β) Μερικές εντορμίες γαμφώσεως των ορθοστατών στην άνω επιφάνεια 
των λίθων του τοιχοβάτη δεν ήσαν στα κανονικά διαστήματα που 
προκύπτουν από την επανάληψη ταυ σταθερού μήκους (244,5) των 
ορθοστατών (συμβολίζονται με το γράμμα Υ).
γ) Ασυμφωνίες της θέσεως μερικών αρμών ώσεως προς αντίστοιχα 
6ιαβρωσιγενή ίχνη αρμών επάνω στους υποκείμενους λίθους
(συμβολίζονται με το γράμμα Ζ)

Επειδή ωστόσο τα ως άνω στοιχεία αρκούσαν μεν γιά την 
διαπίστωση της λανθασμένης θέσεως, δεν αρκούσαν όμως γιά την 
εύρεση της ορθής, κατέστη αναγκαία η διάλυση του αναστηλωμένου 
τμήματος γιά την μελέτη και των λοιπών στοιχείων (υποκείμενα μα- 
χλοβόθρια, ίχνη κτλ.)
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Εξ άλλου η διάλυση θα ήταν αναγκαία γιά την συντήρηση όλων 
των ως άνω λίθων, ακόμη δε γιά την συμπλήρωση μερικών με 
θραύσματα, τα οπαία αναγνωρίσθηκαν εν τω μεταξύ σε διάφορες 
φάσεις, κυρίως κοντά στα βόρεια τείχος της Ακραπόλεως (β 1600, β 
1652, β 1601, β 2066) και ένα στο ανατολικό (α 1Θ66).

Γιά τις ανάγκες της μελέτης δόθηκε μία πρόχειρη αρίθμηση. 
Οι 20ος λίθος πήρε τον πρόχειρο αριθμό 1 και διαδοχικοί λίθοι 
προς τα ανατολικά συνεχόμενους αριθμούς. Μετά τον 12ο υπήρχαν <5ύο 
θραύσματα που πήραν τον αριθμό 13 και 14 αντιστοίχως.
- Τα θραύσματα με την πρόχειρη αρίθμηση 12 και 13 συνενώθηκαν 
αφού αντιμετατέθηκαν, ορίζοντας ένα λίθο πλήρους πλάτους.
- Τα με αριθμό 14 συμπληρώθηκε και συναρμόστηκε με τα θραύσματα 
β 1600, β 1652 και β 2066.
- Το με αριθμό 10 συμπληρώθηκε με το β 1601 ορίζοντας το βάθος 
του λ ίθου.
- Υπάρχει τέλος ένα ακόμη πολύ μικρό θραύσμα, το β 1Β66, παυ δεν 
αξιοπαιήθηκε.

Με την αξιοποίηση οικοδομικών στοιχείων σ'όλες τις 
επιφάνειες των λίθων του τοιχοβάτη, στην άνω επιφάνεια του πρώτου 
αναβαθμού και στο όριο της υποδομής ταυ δαπέδου του σηκού, έγινε 
δυνατή τελικώς η εύρεση της ορθής, δηλαδή της αρχικής θέσεως των 
λίθων και έγιναν σπουδαίες παρατηρήσεις γιά μία ως τώρα άγνωστη 
τροποποίηση της οικοδομικής συνθέσεως κατά την διάρκεια της 
κατασκευής του ναού. (Το θέμα αυτό αναπτύσσεται στην αναλυτική 
μελέτη ).

Παρατίθεται συγκριτικό σχέδιο: α) των παρατοπαθετημένων 
λίθων και β) των αναδιατεταγμένων.

Οι οοθοστάτεε του βόρειου τοίχου.

Από τους εξωτερικούς ορθοστάτες ταυ Β.τοίχου (21 τεμάχια) 
σώζεται ο πρώτος στην θέση του, αλλά ισχυρά μετατοπισμένος το 
1687 και οι λοιποί ορθοστάτες δυτικότερα από τον 11ο. Ετη θέση 
των ορθοστατών 2 έως 10 ήταν τυχαίως αποτεθειμένοι 4 (τέσσερεις) 
ακέραιοι (με αριθμ. β 2072, β 2073, β 2074, β 2075), ένας με το 
90% του μήκους ταυ (β 2076) και άλλα μεγάλα τεμάχια, όπως τα 236 
και 213, ίσα με τα 2/5 και 1/4 αντιστοίχως του κανονικού μήκους.

Σε άλλες θέσεις έξω από τον Παρθενώνα βρέθηκαν τα τεμάχια α 
977, 233, α 1004, 1 1663. Τέλος υπάρχει ένα ακόμη μεγάλο τεμάχιο 
που σώζει τα 2/3 του μήκους του, είναι δε όπως ήδη αναφέρθηκε 
καταχρηστικός αναστηλωμένο (το 1844) σαν ορθοστάτης της 
εσωτερικής πλευράς του Β.τοίχου και έχει αριθμό β 2065.

Το 1988, το τεμάχιο α 977 αναγνωρίστηκε ότι αποτελεί τμήμα 
ταυ ορθοστάτου β 2076 και συνταιριάστηκε μαζί του ολοκληρώνοντας 
το ελ-λιπές μήκος του και παρέσχε στοιχεία γιά την κάτω δεξιά 
εντορμία του γόμφου του (φωτ.20).
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Στα άκρα της σειράς, το ύψος των ορθοστατών είναι ττερίτταυ
117.2 εκατοστά, ενώ στο μέσον είναι 115 εκατοστά (γιά την 
προοδευτική μείωση του ύψους των ορθοστατών (βλ. κεφ.10). 
Σημειώνεται ότι η καμπύλη εδράσεως των ορθοστατών (ταιχοβάτης) 
έχει ύψος περίπου 8 εκατοστά (διαγρ.9).

Από την μελέτη των σωζομένων εντορμιών και γομφώσεων επάνω 
στον τοιχαβάτη, των σωζομένων συνδέσμων και της διαδοχής των 
υψών, χωρίς διαταραχή της καμπύλης των ορθοστατών ( βλ . διαγρ.10) 
προέκυψε η ακόλουθη διάταξη: 0 ακραίος μετακινημένος ανατολικός 
ορθοστάτης επανέρχεται στην θέση ταυ. Την θέση των ορθοστατών 2, 
3, 4- και 5 καταλαμβάνουν αυτοί που έχουν αντιστοίχως τους
αριθιιούς β 2074, β 2075, β 2073 και β 2072. Η θέση των ορθοστατών 
5, 7, 8 και 9 παραμένει προς το παρόν κενή. Τέλος την θέση ταυ 
10ου καταλαμβάνει ο ορθοστάτης β 2076. ϋι θέσεις των 11, 12, 13, 
14 και 15 καλύπτονται σήμερα από το αναστηλωμένο τμήμα ταυ τοίχου 
και επομένως δεν είναι δυνατόν προς το παρόν να ελεγχθούν πλήρως.

0 ορθοστάτης 236 σώζει το <5εξιά άκρο ταυ με όλο το ύψος ταυ 
(115,3 εκ.), και την κάτω εντορμία γόμφου του καθώς και το μέρος 
της εντορμίας του άνω συνδέσμου ενώ η άνω δεξιά γωνία του είναι 
ελαφρώς αμβλεία. Το σωζόμενο ύψος του λίθου και η γωνία του τον 
οδηγούν δεξιότερα του μέσου του τοίχου (αλλά πλησίον). Η 
διερεύνηση των σωζομένων εμφανών εντορμιών γόμφων από την 
ελεύθερη περιοχή δεν απέδωσε. Γιά μεγαλύτερη ασφάλεια ελέχθηκε η 
πιθανότητα να ανήκει ο λίθος στον Ν.τοίχο, το αποτέλεσμα όμως 
ήταν αρνητικ ό.

Το τεμάχιο 213 σώζει ίχνη του αριστερού του άκρου (χωρίς 
προστατευτική ταινία), την κάτω έδρα του και πολύ μικρό τμήμα της 
άνω έδρας του. Το μετρούμενα ύψος σε απόσταση περίπου 110 εκ. από 
το αριστερό άκρο είναι 115,6 εκ., ενώ πρακτικά <5εν σώζει την 
εξωτερική του επιφάνεια.

0 ορθοστάτης β 2065, έχει τα γνωρίσματα των λίθων της 
Β.πλευράς (κυψελοειδής διάβρωση). Διατηρεί το αριστερό του άκρα 
και τις δύο έδρες του. Το ύψος του στο αριστερό του άκρα είναι
115.3 εκ., ενώ σε μήκος 170 εκ. το ύψος ταυ είναι 115,5 εκ. 
Διασώζει ακόμη την εντορμία του άνω αριστερού συνδέσμου. Τα 
υπόλοιπα στοιχεία του δεν είναι προσιτά (εντοιχισμένος), πλην της 
άνω αριστερής γωνίας του, η οποία ελέγχεται άτι είναι ελαφρώς 
αμβλεία. Σύμφωνα με τα παραπάνω γνωρίσματα, ο λίθος πρέπει να 
τοποθετηθεί σε μικρή απόσταση αριστερότερα του μέσου του τοίχου. 
Γιά μιά ακόμη φορά όμως ο έλεγχος των εντορμιών γομφώσεως δεν 
απέ δώσε .

Κατόπιν όλων των πρσαναφερθέντων συνάγεται το συμπέρασμα 
ότι οι αναστηλωμένοι ορθοστάτες 11, 12, .13, 14, 15 και 16 είναι
παρατοποθετημέναι. Επιβεβαίωση γιά τα παραπάνω αποτελεί εκτός των 
άλλων και η ασύμπτωτη εντορμία οριζόντιας συνδέσεως των 
ορθοστατών 14, 15 και τα σιδηρά και μολύβδινα ελάσματα που έχουν
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αντιστοίκως στην κάτω έδρα τους οι ορθοστάτες 15 και. 16 (με στόχο 
την ομαλή συνέχεια της καμπύλης που ορίζουν οι άνω έδρες τους) 
( φωτ.21, 21a-d ).

0 σμιλών πιστεύει ότι μετά την <5ιάλυση του τοίχου, οι 
ορθοστάτες και τα διάφορα τεμάχια θα εύρουν αναντίρρητα την θέση 
τους, γεγονός που θα βοηθήσει να ταυτισθούν και τα μικρότερα 
θραύσματα. Εν πάση περιπτώσει οι ελλείψεις που θα παρουσιάζουν οι 
οσρθοστάτες σε αυθεντικό υλικό συνοψίζονται γενικά σε:
- 2 πλήρεις ορθοστάτες
- τα 2/3 έως το 1/3 ενός ορθοστάτου
- το 1/3 ενός ορθοστάτου.

Με στόχο α) την επίλυση του προβλήματος των 
παρατοποθετημένων ορθοστατών (11, 12, 13, 14 και 15) και β) την
ένταζη των ελεύθερων τεμαχίων που ανήκουν στην περιοχή, 
μελετήθηκαν τα στοιχεία εκείνα των αναστηλωμένων ορθοστατών 11, 
12, 13, 14 και 15 που είναι <5υνατόν να ελεγχθούν. Η μελέτη αυτή
απέδωσε τα αποτελέσματα που φαίνονται στο σχέδιο που ακολουθεί 
( δ ι a γ ρ. 10 ).

Είναι φανερό ότι η επαλήθευσή τους θα πραγματοποιηθεί μόνον 
μετά την διάλυση του Β.τοίχου. Από τους εσωτερικούς ορθοστάτες 
σώζονται μόνον δύο τεμάχια (πλην των κατά χώραν ορθοστατών του 
δυτικού άκρου): ο υπ'αριθμ. 214 στην περιοχή του πρώτου
ορθοστάτου και ο υπ'αριθμ. a 1004.

Οι λιθάπλινθοι βόρειου τοίχου.

Από τους πίνακες ποσοτικών στοιχείων του υλικού φάνηκε ότι 
γιά τους λιθάπλινθους του Β.τοίχου διατίθεται το 59% του 
αυθεντικού υλικού. Οι ειδικής μορφής λίθοι (στην περιοχή του 
μεσατοίχου) σώθηκαν σε ποσοστό 60%. Αξιοσημείωτη είναι η άνιση 
διατήρηση των λίθων του τοίχου. Υψηλότερο ποσοστό διατήρησης 
παρουσιάζουν οι διάτονοι (104 τεμάχια, 60%), ακολουθούν οι 
εξωτερικοί δραμικοί (70 τεμάχια, 40%), ενώ ελάχιστη είναι η 
διατήρηση των εσωτερικών δρομικών.

Γιά να σχηματισθεί μία εικόνα των δυνατοτήτων που
παρέχονται από το διαθέσιμο υλικό, αναφέρεται ότι:

Οι αναστηλωμένοι λίθοι στην εξωτερική όψη αριθμούν 106.
- 0ι αναστηλωμένοι στο εσωτερικό του τοίχου, εξωτερικοί 
λιθόπλινθοι, είναι 45.
- Το διάσπαρτο υλικό αριθμεί 174 λίθους.
- Το σύνολο των προς αναστύλωση εξωτερικών λιθοπλίνθων είναι 345 
τεμάχια.
ΠαράδείΥΐια Α: Διατηραυμένης της - σημερινής αναστηλωμένης
εξωτερικής όψης του Β.τοίχου (123 1/2 λίθοι) δυνάμεθα να
συμπληρώσουμε τον τοίχο πλην της ανατολικής παραστάδος μέχρι την 
9η στρώση.
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Παράδειγμα Β: Αν συμπληρωθε ί το δυτικά τμήμα του Β.τοίχου λίγο
μετά τον μεσότοιχο (17η στρώση) και από την κορυφή του αρχίσει, 
μία κανονική κλιμάκωση προς τον ορθοστάτη, πλεονάζει αυθεντικό 
υλικό ικανό να συμπληρώσει τον τοίχο μέχρι την 6η στρώση.

Το αναστηλωμένο τοιουτοτρόπως εσωτερικό του τοίχου
χρειάζεται συμπληρώσεις από νέο μάρμαρο στις περιοχές των 
δρομικών στρώσεων χιά την έ<5ραση και την ευστάθεια της
κ ατασκ ευής.

Επιστύλια Βόρειου τοίχου

Διασώθηκαν και περισυλλέχθηκαν 16 τεμάχια Β.επίτοιχων 
επιστυλίων (2Β5, β 1206, 152, 5, 27, 32, 150, 156, 158, 157, 183, 
194, 231, 233, 259 και 292).

Το 1988 συνταιριάστηκαν και συναρμόστηκαν τα εξής
θραύσματα: τα 194 και το 27, αποκ αθ ιστώντας το δεξιά άκρα του 
επι,στυλίου, το 5 και το 32 αποκ αθ ιστώντας το πλήρες μήκος, το 183 
με τα 233 που αποκαθιστούν ένα πλήρες μήκος και το β 1206 με τα 
157 αποκαθιστώντας άλλο ένα πλήρες μήκος. Ετσι τα πλήρους μήκους 
επιστύλια, είναι 10. Επίσης όλα τα κομμάτια διασώζουν ίχνη της 
μιάς τουλάχιστον εντορμίας οριζοντίας συνδέσεως, πλήν ενός.

Από τον έλεγχο των γωνιών τους όπου αυτό ήταν δυνατόν, 
επιτεύχθηκε ο δ ιαχωρ ισμός τους σε τεμάχια αριστερά και <5εξιά της 
μέσης του κτηρίου. Τα 258, 150, 156 (183 + 233) χαρακτηρίστηκαν
ως αριστερά, ενώ τα (27 + 194), 158, (157 + β 1206), 259, 292,
152 ως <5εξιά. Τα υπόλοιπα τεμάχια δεν παρέχοι/ν ακόμη επαρκή 
στοιχεία γωνιών (θραυσμένες ταινίες), που θα τα κατέτασσαν 
αρ ιστερά-<5εξ ιά της μέσης, όπως τα: (5 + 32) καί 231. Επομένως
διαθέτουμε τουλάχιστον 4 τεμάχια αριστερότερα και 6 δεξιότερα της 
μέσης.

Με τα διαθέσιμα στοιχεία επιχειρήθηκε μία πρώτη τοποθέτηση 
των λίθων του επιστυλίου του Β.τοίχου (διαγρ.13). Προφανώς η 
διάταξη αυτή θα επαληθευθεί με τα κομμάτια της 17ης στρώσεως.

Ζωφάρος βόρειου τοίχου

Από την ζωφόρο του Β.τοίχου τίποτε δεν διατηρείται επί του 
ναού. Στο Μουσείο Ακροπόλεως εκτίθενται 11 λίθοι της ζωφόραυ του 
τοίχου και μία του Προνάου. Στις αποθήκες σώζονται μικρότερα 
θραύσματα. Πολλοί αποπριονισμένοι λίθοι της ζωφόρου (εμπρόσθια 
γλυπτικό μέρος, Elgin) βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, ενώ 
άλλοι βρίσκονται εντοιχισμένοι στο εσωτερικό των πλευρικών τοίχων 
του Παρθενώνος.
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θράνοι βόρειου τοίχου

Από τους θρόνους του Β.τοίχου σώζονται. 12 ανεξάρτητα 
τεμάχια, όχι όλα όμως.με τα πλήρες μήκος. Τα σχετικά ποσοστά που 
παρατίθενται στον πίνακα 9.1 μας ίίναυν λανθασμένη εικόνα εάν 
μεταφρασθούν σε τρέχοντα μέτρα. Είόθησαν έτσι γιά να εκφράσουν 
καλύτερα τα ανεξάρτητα τεμάχια. Ετην πραγματικότητα τα 12 τεμάχια 
αντί να άίνουν το συνολικό θεωρητικό μήκος (12 X 122 εκ. ) 14,64
μέτρα, δίνουν 10,53 μέτρα. Δύο από αυτούς, ευθύς εξ αρχής, 
βρίσκουν την θέση τους στο ίυτικό τμήμα του τοίχου.

Νάτιοε Τοίχος, Τοιχοβάτηε Nótiou τοίχου.

Η στρώση αυτή σώζεται πλήρως κατά χώραν και όεν χρειάζεται 
καμμία επέμβαση. Αποτελείται από 37 τεμάχια με κυμαινόμενα μήκη. 
Τα υπ'αριθμούς 1, 2, 3, 4, 10, 14, 22, 23, 24, 27, 28... 36
τεμάχια είναι του μετρικού συστήματος των λιθοπλίνθων (ίηλαίή
έχουν όιαστάσεις περίπου 122 εκ.). Το 7ο τεμάχιο είναι 130,7 εκ. 
και το 17ο είναι 144 εκ. Ολα τα υπόλοιπα éxouv μήκη κυμαινόμενα
από 175 έως 214 εκ. (όηλαόή τα υπ'αριθμούς 5, 6, 8, 9, 11, 12,
13, 15,' 16, 18, 19, 20, 21 και 37).

Μία ιίιαμαρφία παρατηρείται στην στρώση αυτή, γιά τις 
εντορμίες γομφώσεως των ορθοστατών. Δεν ευρέθησαν παντού ίιπλές 
εντορμίες γομφώσεως εκάσταυ ορθοστάτου, αλλά μόνον η αριστερή. 
Πράγματι ορισμένοι ορθοστάτες του Ν.τοίχου <5εν ίιαθέταυν ίεξιά 
εντορμία γόμφου. Αυτό παρατηρείται στις θέσεις των ορθοστατών 7, 
8, 9, 10 του Ν.τοίχου (εννοείται ότι διαπιστώθηκε μόνον στις μη
αναστηλωμένες περιοχές του ναού).

Οοθαστάτεε Νότιου τοίχου

Από τους εξωτερικούς ορθοστάτες του Ν.τοίχου (21 τεμάχια) 
σώζονται κατά χώραν οι 1ος και 2ος, ενώ ο 3ος είναι 
ανατοποθετημένος στην θέση του.

Ετην περιοχή των ορθοστατών 4, 
ίύο μόνον ορθοστάτες πλήρους μήκους, 
τους, αλλά τοποθετημένοι τυχαία, 
καταλαμβάνουν ορθοστάτες αναστηλωμένο

5, 6, 7
θραυσμένοι 

ενώ το 
ι και κ ατά

8 και 9 βρέθηκαν 
περίπου στο μέσον 

άλλο ίιάστημα 
χώραν.

Μικρότερα τεμάχια που αναγνωρίσθηκε ότι ανήκουν στους 
ορθοστάτες είναι τα: ν 169, ν 142, ν 424, ν 415, a 1055, a 1010,
ν 2069, ν 2070 και ν 2071. Τα 1985, τα ν 142 και ν 424
συνταιριάστηκαν και συναρμόστηκαν μεταξύ τους, ενώ οι ίύο πλήρεις 
ορθοστάτες παυ ήσαν θραυσμέναι στο μέσον τους συγκολλήθηκαν το 
1987. Το τεμάχια ν 169 αποτελεί αριστερό άκρο και έχει ύφος 115,4
εκ. και μήκος περίπου 127 εκ. Το (ν 142 + ν 424) αποτελεί ίεξιό
άκρα ορθοστάτου χωρίς κάτω εντορμία γόμφου, με ύφος 115,6 εκ. και 
μήκος περίπου 160 εκ. Το ν 415 αποτελεί αριστερό άκρα με κάτω 
εντορμία γόμφου, αλλά <5εν σώζει το πλήρες ύψος του. Το σωζόμενα 
μήκος του είναι 50 εκ.
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Το τεμάχιο v 2069 είναι πλευρικό τμήμα ορθοστάτου χωρίς άνω ή 
κάτω οριζόντια επιφάνεια, 5ιαΘέτει 5ε μήκος περίπου 76 εκ.
Τα τεμάχιο ν 2070 είναι μεσαίο τμήμα ορθοστάτου χωρίς να 5ιασώζει 
κάποια οριζόντια ή πλευρική επιφάνειά του, έχει 5ε μήκος περίπου 
105 εκ .
Το τεμάχιο ν 2071 αποτελεί 5εζιό άκρο ορθοστάτου με κάτω εντορμία 
γόμφου, ΰεν σώζει πλήρες ύψος (109,5 εκ.) και έχει σωζόμενο μήκος 
123 εκ.
Τέλος τα τεμάχιο α 1010 ανήκει στους εσωτερικούς ορθοστάτες.

Ως προς την αρχική θέση των ως άνω λίθων μπορούν να γίνουν 
οι εζής παρατηρήσεις-5ιαπιστώσεις:
- ϋ Ν.0Ρ.ΕΞ 8 βρίσκει την ορθή θέση του στην περιοχή του 4αυ 
ορθοστάτου και το τεμάχιο ν 415 στην περιοχή του 7ου ορθοστάτου.
- 0 Ν.0Ρ.ΕΞ 7 5εν βρίσκει πουθενά την θέση του στις σήμερα 
ελεύθερες θέσεις. Ομοιώς και το τεμάχιο ν 2071, αν και 5ιαθέτει 
εντορμία γόμφου.

Τα υπόλοιπα τεμάχια, μη 5ιαθέτοντας εντορμία γόμφου, θα 
μπορούσαν να τοποθετηθούν μόνο με κριτήρια ύψους, βάσει της 
καμπύλης των ορθοστατών που προαναφέρθηκε (σχ.9). Τα ως άνω 
τεμάχια ή θραύσματα αντιπροσωπεύουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 
βαθμό όλους τους ελλείποντες αρχικούς λίθους. Από την μελέτη των 
αναστηλωμένων ορθοστατών (μελέτη υψών, γωνιών, συν5έσμων μόνον) 
παρατηρούνται α5 ικαιολόγητες 5ιαψορές. 0 ομιλών πιστεύει ότι η 
στρώση χρειάζεται ανα5ιάταξη, η οποία όμως θα συμπεριλαμβάνει και 
το μη αναστηλωμένο υλικό. Με την αποκατάσταση της καμπύλης των 
ορθοστατών και την ένταζη των μη αναστηλωμένων ορθοστατών 
προκύπτει η παρακάτω 5ιάταξη (5ιαγρ.11). Προφανώς 5εν ελήφθησαν 
υπ'όψη οι αφανείς εντορμίες γομφώσεως, οι οποίες αναντίρρητα θα 
ορίσουν την εξεταζόμενη στρώση.

Λιθόπλινθοι νότιου τοίχου

Εε αντίθεση με το 5ιατηραύμενα αυθεντικό υλικό του βόρειου, 
στον νότιο οι λιθόπλινθοι σώζονται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό: 
77,3%. Οι ει5ικής μορφής λίθοι σώθηκαν σε ποσοστό 61-76%. Η άνιση 
5ιατήρηση των λίθων του Ν.τοίχου είναι εντονότερη από ότι στον 
βόρειο.

Το υψηλότερο ποσοστό 5ιατηρήσεως το παρουσιάζουν οι 
5ιάτανοι (180 τεμ. ), ακολουθούν οι εξωτερικοί 5ρομικοί (88 τεμ. ), 
ενώ ελάχιστη είναι η 5ιατήρηση των εσωτερικών 5ρομικών.

Γιά να σχηματισθεί η εικόνα των 5υνατοτήτων που παρέχονται 
από το 5ιαθέσιμο υλικό, αναφέρεται ότι:
- 0ι αναστηλωμένοι λίθοι στην εξωτερική όψη αριθμούν 109.
- Di αναστηλωμένοι στο εσωτερικό του τοίχου εξωτερικοί 
λιθόπλινθοι είναι 44.

Το 5ιάσπαρτο υλικό αριθμεί 274 λίθους.
- Το σύνολο των προς αναστήλωσα εξωτερικών λιθοπλίνθων είναι 427 
λίθοι.
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Παοάδε Lγυα A: Διατηρούμενης της σημερινής αναστηϋωμένης 
εξωτερικής άψεως του Ν.τοίχου (18β,5 λίθοι) δυνάμεθα να 
συμπληρώσουμε τον τοίχο πλην της ανατολικής παραστάδος περίπου 
μέχρι την 14η στρώση.

Επιστύλια νότιου τοίχου

Από τα επίτοιχα επιστύλια του Ν.τοίχου σώζονται εκτός του 
κτηρίου 11 τεμάχια (πλην αυτών του Προνάου που αριθμούν 2) τα: ν 
100, (ν 229 + ν 225), ν 259, ν 66, ν 520, ν 535, ν 570, ν 563, ν 
536, (ν 295 + ν 359) και ν 406.

Τα επιστύλια ν 100, ν 259, ν 536, (ν 295 + ν 359) και ν 406 
είναι αριστερότερα της μέσης, ενώ τα ν 66, ν 570, ν 536, (ν 229 + 
ν 225) και ν 520 δεξιότερα. Γιά το ν 535 που δεν σώζει επαρκώς τα 
αναγκαία στοιχεία, δεν είναι εύκολος ο άμεσος προσδιορισμός. Με 
τα διαθέσιμα στοιχεία επιχειρήθηκε μία πρώτη τοποθέτηση των λίθων 
του επιστυλίου του Ν.τοίχου (διαγρ.13).

Zuoópoc νότιου τοίχου

Επί του ναού διατηρούνται τρεις (3) μόνον λίθοι (στο δυτικό 
άκρο), έστω και αν δεν διατηρούν γλυπτικά διάκοσμο.

Επί ταυ εδάφους αναγνωρίστηκαν 6 τεμάχια που αποτελούν το 
πίσω τμήμα λίθων της Ν.ζωφόρου, όπως απέμειναν μετά τον πριόνισμά 
τους από τον Elgin γιά την αφαίρεση της πρόσθιας ανάγλυφης 
επιφάνειας. Πρόκειται γιά τα τεμάχια υπ'αριθμ. ν 337, ν 198, ν 
250, ν 22Θ, ν 83, 'ν 173.

Η ταύτισή τους θα μπορούσε να γίνει μετά από σύγκριση των 
πριονισμένων επιφανειών με τις πίσω επιφάνειες των αναγλύφων που 
βρίσκονται στα Βρεταννικό Μουσείο. Ετο Μουσείο Ακροπόλεως 
εκτίθενται 5 λίθοι.

θ,οάνοι VÓTI ou TOÎXOU

Από τους θράνους του Ν.τοίχου τρία (3) τεμάχια βρίσκονται 
επί του κτηρίου, ενώ άλλα 14 τεμάχια επί του εδάφους. Τα 14 αυτά 
τεμάχια δεν διαθέτουν όλα πλήρες μήκος (122 εκ.).

Το πραγματικό μήκος των θράνων σε τρέχοντα μέτρα είναι 
περίπου 18 μέτρα αντί του θεωρητικού μήκους (18 X 122 εκ.) 21,96 
μέτρα. Αυτό αναφέρεται προς διευκρίνηση του ποσοστού που αναφέρει 
ο π ί νακ ας 9.2.

Γενικά Ευυπεράσυστα - Παρατηρήσεις

Από την σύντομη παρουσίαση του σωζομέναυ υλικού θα πρέπει ο 
ακροατής να σχημάτισε μία σαφή εικόνα των εντυπωσιακών ποσοτήτων 
αυθεντικού υλικού που διατίθενται. Ποσότητες πασ επιτρέπουν
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εκτεταμένη αναστύλωση των πλευρικών τοίχων του Παρθενώνας. Είναι, 
επίσης φανερό ότ ι το διατιθέμενο υλικό αφορά κυρίως την εξωτερική 
επιφάνεια (την ορατή) των πλευρικών τοίχων.

Γιά τις εσωτερικές επιφάνειες χρειάζονται σημαντικές 
συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο. Αυτό συμβαίνει λόγω της
ανεπανόρθωτης φθοράς του κτηρίου από την φωτιά. Οι περισσότερες 
εσωτερικές επιφάνειες είναι στρογγυλευμένες και αποφλοιωμένες 
(λόγω του φαινομένου της θερμικής θραύσεως, βλ.μελέτη Κορρέ ) και 
δεν υπάρχει ελπίδα ανευρέσεως των επιφανειών που λείπουν.

Με την σύγχρονη αυτή ιστορική επέμβαση και την
επανατοποθέτηση στην αρχική τους θέση (την αρχαιολογική), όλων 
των λίθων ταυ Παρθενώνος (διασπάρτων και αναστηλωμένων)
πιστεύεται ότι θα αποκτηθούν πολύτιμες πληροφορίες γιά την 
ιστορία και τις οικοδομικές περιπέτειές του.

Προϋπόθεση γιά την οποιαδήποτε επέμβαση είναι η διάλυση των 
ανστηλωμένων πλευρικών τοίχων και η μελέτη του υλικού. Οι 
εκτιμήσεις που έκανε ο ομιλών γιά το σχήμα των πλευρικών τοίχων 
μετά την επανατοποθέτηση όλου του αυθεντικού υλικού έχουν ως 
ε ξής :

Μία σειρά από λογικές ενδείξεις πείθουν ότι τα δυτικό τμήμα 
των πλευρικών τοίχων πρέπει να σώζεται σε μεγάλο ποσοστό. Σχέδια 
περιηγητών μας μεταφέρουν την εικόνα του Παρθενώνος μετά την 
ανατίναξη του Morosini (βλ.σχεδ.Gell, φωτ.23,23α). Από αυτά 
βλέπουμε ότι:

Οι πλευρικοί τοίχοι του ναού δυτικά μέχρι τον μεσότοιχο 
"δεν κατέρρευσαν από την ανατίναξη του Morosini". Αρα πιθανότατα 
διαλύθηκαν κατά την ελληνική επανάσταση, ίσως με την εξαγωγή του 
δυσεύρετου μολυβιού. Επομένως αυτή η διάλυση πρέπει να έγινε με 
σχετικώς απλά μέσα (π.χ. λοστούς κ τλ. ) (φωτ.23).

Ολα τα παραπάνω μας επιτρέπουν να αναμένουμε ότι το 
διατιθέμενο υλικό αναστηλωμένο ή διάσπαρτο θα ανασυνθέτει σε 
μεγάλο ποσοστό τη μορφή του τοίχου που φαίνεται στα
προαναφερθέντα σχέδια.

Οι ποσότητες του υλικού επίσης (αριστερό και δεξιό τμήμα) 
δεν διαψεύδουν αυτήν την εικόνα γιά τα δυτικά τμήματα των 
πλευρικών τοίχων, εφ'όσον οι ποσότητες επαρκούν γιά την 
ανασύνθεσή τους.

Ισως στο ίδιο αποτέλεσμα φθάνει κανείς και από έναν άλλο 
δρόμο: Στη ζωφόρο ταυ Ν. και Β. τοίχου, ενώ τα κενά των σωζόμενων 
λίθων είναι πολλά, αιφνιδίως στο δυτικό τμήμα τους παρατηρείται 
ότι σώζονται πολλοί συνεχόμενοι λίθοι. Στον βόρεια μετρούμε 12 
λίθους και στον νότιο 16 (φωτ.24,23).
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Εάν συνδυάσουμε το σχέδια Gell (Fauvel) με την ύπαρξη τόσων 
συνεχόμενων λίθων ζωφόρου, φαίνεται ικάνοποιητικΛ η παρακάτω 
εξήγηση: Διασώθηκαν τα συνεχόμενα δυτικά τμήματα της ζωφόρου των 
πλευρικών τοίχων επειδή εκεί, πάνω στο ναό, τα βρήκε ο Elgin και 
τα αποξήλωσε.

Γιά τα τμήματα των τοίχων ανατολικόπερα του μεσοτοίχου 
αναμένονται τα εξής:
0 νότιος τοίχος δεν μας προβληματίζει ιδιαίτερα, λόγω των 
τεράστιων ποσοτήτων υλικού που διαθέτει, με δεδομένο μάλιστα ότι 
διατίθεται ολόκληρη η ΝΑ παραστάδα.
0 βόρειος τοίχος όμως, κυρίως με τις ελλείψεις του σε
λιθοπλίνθους και σε λίθους ΒΑ παραστάδας (διατίθενται 3-4 τεμάχια 
μόνον), αναγκαστικά θα πρέπει να πάρει μία κλιμακωτή μορφή πού θα 
μειούται προς τα ανατολικά. Βεβαίως μόνον η τελική μελέτη θα 
δείξει την ορθότητα αυτών των εκτιμήσεων.

Αναστηλωτικέρ προτάσειρ 
Γενικά

Γιά τους σκοπούς, τα κέρδη και τις ζημιές που πάντοτε 
υπάρχουν, δεν θα γίνει λόγος σ'αυτή την παρουσίαση. Τα 
περισσότερα από αυτά είναι γνωστά από την "Μελέτη Αποκαταστάσεως 
του Παρθενώνος" των Μ.Κορρέ και Χ.ΓΙπούρα. Κρίνεται όμως σκόπιμο 
σ'αυτό το σημείο να επισημανθεί ένα θέμα που θα βοηθόύσε στην 
αντικειμενική εκτίμηση των προβλημάτων της οποιοσδήποτε προτάσεως 
αναστηλώσεως. Το θέμα αυτό έχει σχέση με τον παρατηρητή-επισκέπτη 
και το τι "βλέπει", ή καλύτερα το "είναι δυνατόν να δει" αυτός, 
μετακινούμενος γύρω από το ναό, ύστερα από μία νέα επόμενη 
ανασΤήλωση.

Για το σκοπό αυτό παρατίθεται μία σχηματική τομή ταυ 
κτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο (σχήμα 11). Σ'αυτήν την τομή 
φαίνεται ότι αν υψώσουμε τους πλευρικούς τοίχους μέχρι και την όη 
στρώση, τότε ο επισκέπτης είναι δυνατόν να δει μόνον την προς 
αυτόν πλευρά ταυ τοίχου, ανάλογα με την θέση στην οπαία 
βρίσκεται. G απέναντι τοίχος δε, κρύβεται εντελώς.

Προτάσειρ

Προτείνεται γενικά:
- Η διάλυση του τμήματος των αναστηλωμένων πλευρικών τοίχων
- Η απομάκρυνση όλων των σιόηρών·συνδέσμων αρχαίων και νεωτέρων
- Η επαναχρησιμοπαίηση, συντήρηση, δομική αποκατάσταση κάθε 
μέλους που την χρειάζεται (με την ελάχιστη δυνατή επέμβαση).
- Συμπληρώσεις των εσωτερικών δρομικών οπτόπλινθων με νέο υλικό 
γιά λόγους ευστάθειας και αντοχής.

Προτείνονται ειδικότερα τα παρακάτω θέματα:
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8ÓPS LOC TQixog

- Η αναδιάταξη των τοιχαβατών, βάσει, της μελέτης, με βελτίωση 
της υποδομής τους σε μικρό μήκος
- Η αναδιάταξη, βάσει της προτεινόμενης τελικής μελάτης, των 
ορθοστατών και η συμπλήρωση όλων των ελλείψεων με νέο μάρμαρο 
(εσωτερικά και εξωτερικά).
- Η επανατοποθέτηση των λιθοπλίνθων του τοίχου με την προσθήκη 
όλου του διαθέσιμου αυθεντικού υλικού στην αρχική του θέση (438 
π.Χ. ) με τις ελάχιστες αναγκαίες χιά στατικούς λόχους 
συμπλήρωσεις.
- Η τοποθέτηση των επιστυλίων που ευρίσκονται δεξιότερα της 
μέσης του κτηρίου.
- Η τοποθέτηση δύο αντιχράφων ξωφόρου στο δυτικότερο άκρο του 
τοίχου.
- Η τοποθέτηση δύο θράνων.

Νάτιοε Toixog
- Η αναδιάταξη των ορθοστατών με την συμμετοχή των ευρισκομένων 
εκτός κτηρίου και ταυτόχρονη συμπλήρωση όλων των ελλειπόντων 
εσωτερικών με νέο μάρμαρο
- Η επανατοποθέτηση των λιθοπλίνθων του τοίχου με την προσθήκη 
όλου του αυθεντικού υλικού στην αρχική του θέση (438 π.Χ. ). 
Συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο όπου είναι στατικά αναχκαίο.
- Η τοποθέτηση τουλάχιστον των επίτοιχων επιστυλίων που 
βρίσκονται αριστερότερα της μέσης του κτηρίου.
- Η τοποθέτηση των έξι (6) πριονισμένων λίθων της ζωφόρου.

Η τοποθέτηση αναλάχου μήκους θράνων (βλ.σχεδ. 16,17,18,19).

Πρόεδρος : I thank Mr.Toganidis for the exposee of this difficult 
problem of the reconstitution of the side walls of the Parthenon; 
this will be the object of one of our dicussions tomorrow after
noon, and on Sunday.
I now propose that Mr.Zambas takes the floor, he is going to 
speak to us about proposals for the structure and restoration of 
the Parthenon. I will ask him to try and maintain his speech 
within the time, otherwise we will go far out of the programme.
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Κ.Ζάυπας: π&λιτικάε μηχανικός, uîrsùOuvoc εργοταξίου Παρθενώνας 

Προτάσεις γ ιά την δομική αποκατάσταση tqu Παρθενώνος 

κ.Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι,
θα προσπαθήσω να είμαι και σύντομος και κατανοητός σε έναν 

τομέα επιστημονικό με τον οποίο οπωσδήποτε οι περισσότεροι από 
τους παρεσρισκόμενους δεν έχουν άμεση σχέση. Δύσκολο το έργο.

Στη Διεθνή Συνάντηση του 1983 είχε παρουσιαστεί σε στάδιο 
προμελέτης η διερεύνηση του προβλήματος της αντισεισμικής 
επάρκειας του Παρθενώνας. Σήμερα θα παρουσιάσουμε μία 
ολοκληρωμένη πρόταση γιά την αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων 
της αποκαταστάσεως του μνημείου που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό 
των μηχανικών ιδιοτήτων, των αυθεντικών υλικών και των υλικών που 
χρησιμοποιούνται στην αποκατατάσταση, την μέθοδο σχεδιασμού της 
αποκαταστάσεως των αρχιτεκτονικών μελών και την μέθοδο σχεδιασμού 
των συνδέσεων. Η περίπτωση σεισμικής καταπονήσεως έχει 
καθοριστική σημασία γι'αυτούς τους σχεδιασμαύς. Ειδικά χιά το 
πρόγραμμα αναστηλώσεως του Προνάου που παρουσίασε το πρωί ο 
Μανώλης Καρρές, έχουν γίνει υπολογισμοί και σχέδια γ ιά την 
αποκατάσταση κάθε αρχιτεκτονικού μέλους και του συνόλου.

Στη μελέτη αλλά και στις μέχρι σήμερα εργασίες, ελήφθησαν 
υπόψη, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, οι υποδείξεις της αμάδας 
πολιτικών μηχανικών και σεισμολόγων της Συναντήσεως του 1983. 
Επισημαίνουμε την εγκατάσταση συστήματος επιταχυνσιογράφων στον 
Παρθενώνα, που θα δείξουμε αργότερα (σχετική είναι η υπόδειξη του 
σημείου 1 της ομάδας πολιτικών μηχανικών και σεισμολόγων) η 
καταγραφή σε αξονομετρικά σχέδια των βλαβών που οφείλονται στη 
δράση οριζοντίων δυνάμεων (στα σημείο 2), η ανάπτυξη των μεθόδων 
σχεδιασμού που θα παρουσιάσουμε και παυ υποδείχνονται από τους 
συναδέλφους πολιτικούς μηχανικούς και σεισμαλόγαυς στα Πρακτικά 
του 1983, η μικρομετρική παρακολούθηση της συμπεριφοράς του 
στυλοβάτη κατά τη διάρκεια του σωστικού προγράμματος πού είδαμε 
το πρωί σε διαφάνειες και η ανάπτυξη τεχνικών γιά την βελτίωση 
της ικανότητας του κτηρίου να απορροφά ενέργεια με τον σχεδίασμά 
των οπλισμών συγκολλήσεως των μελών και των συνδέσμων.

Στη σύνταξη αυτής της μελέτης ήταν πολύτιμη η συνεργασία 
και οι υποδείξεις του καθηγητή κ.Σωκράτη Αγγελίδη μέλους της 
Επιτροπής Ακραπάλεως και υπεύθυνου γιά την παρακολούθηση των 
μελετών και των έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού. Τα 
πειράματα τα σχετικά με την συμπεριφορά των οπλισμών τιτανίου 
έγιναν από κοινού με την κ a Μα ί ρη Ιωανν ί δου, πολιτικό μηχανικό 
του Τεχνικού Γραφείου Ακροπόλεως. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι 
αφετηρία γιά πολλές από τις προτάσεις που ακολουθούν, είναι οι 
ιδέες και παρατηρήσεις του Μανώλη Κορρέ που περιέχονται στην 
Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνας.
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Gl επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης κρίθηκαν
αναπόφευκτες κυρίως γιά λόγους δομικούς, αφού χιά την
αντιμετώπιση των σοβαρότατων προβλημάτων της επι<5ερμίδας του 
μαρμάρου, δεν ήταν αναγκαίες αποξηλώσεις τόσο μεγάλης κλίμακας. 
Ας κάνουμε εδώ μία παρένθεση γιά την ορολογία. Λέμε γιά "λόγους 
δομικούς" αντί γιά "λόγους στατικούς", γιατί ο όρος "στατικά 
προβλήματα", ' είναι φτωχότερος μιάς και δεν περιλαμβάνει τις 
δυναμικές δράσεις οι οποίες κυρίως μας δημιουργούν και τα 
προβλήματα στα μνημεία. Πολλοί συνάδελφοι χρησιμοποιούν τελευταία 
και έναν άλλον όρο "δομητικά προβλήματα", αλλά και κατά την γνώμη 
αρμοίιατέρων περί τη γλώσσα μελών της Επιτροπής Ακραπόλεως, αυτός 
ο όρος είναι αδόκιμος, μάλλον όχι κατάίληλας. Αρα, όταν μιλάμε 
γιά δομικά προβλήματα, αναφερόμαστε σε προβλήματα του φέροντας 
οργανισμού των μνημείων.

ϋι δομικές βλάβες λοιπόν στα αναστηλωμένα τμήματα, 
οφείλονται κυρίως στην οξείδωση και στην συνακόλουθη διόγκωση των 
σιδερένιων συνδετηρίων στοιχείων. Στα in situ τμήματα, τα αίτια 
των βλαβών είναι κυρίως η πυρκαϊά των αρχαίων χρόνων, η ανατίναξη 
του 168/ και οι σεισμοί που κατά καιρούς έπληξαν το κτήριο. 
Αντικείμενο της μελέτης δομικής αποκαταστάσεως είναι η εκτίμηση 
του βαθμού επικινδυνότητος των βλαβών και ο σχεδιασμός της 
επισκευής κάθε μέλους χωριστά και συνολικά των περιοχών στις 
οποίες εκτείνεται η σωστική επέμβαση ή προτείνεται η αναστήλωσή 
τους όπως ο Πρόναος.

Γιά τον σχεδίασμά, υπάρχουν δεσμεύσεις' οι οποίες προκύπτουν 
από τις αρχές ταυ Χάρτη της Βενετίας και από τις αρχές ποσ 
συνάγονται έμμεσα από τον Χάρτη και αφορούν τα μνημεία της 
ελληνικής κλασικής αρχιτεκτονικής. Η αρχή του σεβασμού στην 
αυθεντικότητα των στοιχείων του μνημείου και ειδικότερα της 
ίιατηρήσεως της αυτοτέλειας των μελών, επιβάλλουν να μην 
αλλοιωθεί το δομικό σύστημα του κτηρίου.

Στο ίδιο συμπέρασμα όμως καταλήγουμε και γιά λόγους καθαρά 
στατικούς. Αφού η επέμβαση περιορίζεται σε περιοχές με σοβαρές 
μόνο βλάβες, ενδεχόμενη τροποποίηση του δομικού συστήματος
σ'αυτές τις περιοχές, Θα είχε σαν αποτέλεσμα την ανομοιόμορφη 
συμπεριφορά των διαφόρων τμημάτων του κτηρίου, η οπαία μπορεί να 
αποβεί πολύ δυσμενής, ιδιαίτερα σε περίπτωση σεισμικής
κ αταπανήσεως.

Η αρχική φέραυσα ικανότητα των δομικών στοιχείων και 
τμημάτων του κτηρίου είναι ένα όριο προς το οποίο μπορούμε να 
τείνουμε, χωρίς όμως να φτάνουμε με τις διάφορες επισκευές. Αρα, 
σε περίπτωση ατυχηματικής δράσης είναι αποδεκτές τουλάχιστον
τόσες βλάβες, όσες Θα είχε το στοιχείο ή τμήμα στην αρχική
κατάσταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μερικής προσεγγίσεως της 
αρχικής φέρσυσας ικανότητας είναι το πρόγραμμα της ανατολικής 
όψης του ΠαρΘενώνος που είδαμε το πρωί με κάποιες διαφάνειες, 
όπου η επέμβαση περιορίζεται μέχρι την δωρική ζωφόρο ενώ δομικά 
προβλήματα υπάρχουν και από εκεί και κάτω.

74



Ol αβεβαιότητες στις μεθόδους αποκ αταστάσεως, αλλά και η 
ενδεχόμενη ανάγκη νέας επεμβάσεως στα μέλλον γιά την αποκατάσταση 
βλαβών από κάποια ατύχημα επιβάλλουν παράλληλα με την γενικότερη 
αναστηλωτική δεοντολογία την τήρηση της αρχής της αναστρεφιμότη- 
τας.

Μετά από αυτές τις γενικότητες, <5εν θα κάνουμε αναλυτική 
αναφορά στο είδος των εργασιών γιατί τα είδαμε το πρωί. Εννοώ την 
αφαίρεση των σιδερένιων συνθετηρίων, τα της διαλύσεως κάποιων 
τμημάτων του μνημείου, τα περί αποκαταστάσεως της μονολιθικότητας 
και συμπληρώσεως των αρχιτεκτονικών μελών, θέλω μόνο να δώσω 
ιδιαίτερη έμφαση στην φιλοσοφία της μελέτης δομικής 
αποκαταστάσεως του Παρθενώνας.

Στο σημείο αυτό γίνεται ανάλυση των διαφανειών.

όεν ξέρω αν είναι ευκρινές αυτά το διάγραμμα του 
υπολογισμού. θα δώσουμε λοιπόν έμφαση στην φιλοσοφία της μελέτης 
δομικής αποκαταστάσεως. Οι σύγχρονες κατασκευές σχεδιάζονται 
έτσι, ώστε να είναι κατάλληλες γιά την προβλεπάμενη χρήση τους. 
Σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές αρχές, πρέπει να αντέχουν όλες 
τις συνήθεις δράσεις που εξασκούνται κατά την κατασκευή τους και 
τη λειτουργία τους, να διατηρούν επαρκώς την ακεραιότητά τους, 
ώστε να αντέξουν μετά από μία τοπική αστοχία ή ατυχηματική δράση 
και να έχουν λειτουργικότητα γιά κανονικές χρήσεις. Η αξιοπιστία 
των σύγχρονων κατασκευών μετριέται με κριτήριο τις πιθανές 
συνέπειες που θα έχει η αστοχία τους σε ανθρώπινα θύματα, σε 
οικονομικές απώλειες και σε κοινωνική όχληση. Υπολογίζονται ακόμη 
οι δαπάνες και οι προσπάθειες παυ απαιτούνται γιά την μείωση του 
κινδύνου αστοχίας τους.

Στην περίπτωση όμως ταυ σχεδιασμού της δομικής 
αποκαταστάσεως του Παρθενώνας και γενικότερα των αρχιτεκτονικών 
μνημείων, πρέπει να προτάξουμε ένα άλλο κριτήρια, τα κριτήριο της 
διατήρησής του ως έργου τέχνης και ιστορικής μαρτυρίας.

Το κριτήριο αυτό μας παραπέμπει στο σεβασμό των αρχικών 
κατασκευαστικών χαρακτηριστικών και στις άλλες αρχές παυ 
αναφέραμε προηγουμένως. Αρα, εκτεταμένες επεμβάσεις οι οποίες θα 
είχαν στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και θα 
αλλοίωναν τα έργο τέχνης και θα κατέστρεφαν ιστορικές μαρτυρίες 
δεν είναι αποδεκτές.

Να λοιπόν μία πρώτη βασική ιδιαιτερότητα στον σχεδίασμά, 
στον δομικό σχεδίασμά αυτών των επεμβάσεων. Οι μέθοδοι σχεδιασμού 
των σύγχρονων κατασκευών είναι η μέθοδος των επιτρεπαμένων τάσεων 
και η μέθοδος των οριακών καταστάσεων. Με την πρώτη, επιλύονται 
φορείς με ελαστική συμπεριφορά και οι τάσεις που προκύπτουν, 
οφείλουν να είναι μικρότερες από τις επιτρεπόμενες. Με την 
δεύτερη ελέγχουμε, εάν η πιθανότητα να φτάσει η κατασκευή σε μία 
οριακή κατάσταση αντοχής ή λειτουργίας είναι μικρότερη μιάς 
προκαθορισμένης τιμής. Στην περίπτωση του Παρθενώνας οι μόνιμες 
δράσεις, δηλαδή το βάρος των αρχιτεκτονικών μελών και των
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υπερκ ε ιμέ νων στοιχείων, <5εν δημιουργούν σημαντικές καταπονήσεις. 
Οι μηχανικές τάσεις που αναπτύσονται, είναι πάρα πολύ μικρές. Από 
δε τις μεταβλητές και ατυχηματικές δράσεις, η μόνη αναμενόμενη 
είναι η σεισμική.

Γιά μεγάλους σεισμούς όμως η συμπεριφορά της κατασκευής δεν 
είναι ελαστική. Αρα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο 
των επιτρεπομένων τάσεων. θα πρέπει συνεπώς να ορίσουμε ποιές 
είναι οι μη αποδεκτές οριακές καταστάσεις και να σχεδιαστεί με 
τέτοιο τρόπο η επισκευή των μελών και η συνδεσμολογία τους, ώστε 
η πιθανότητα να φτάσει η κατασκευή σε τέτοιες ανεπιθύμητες 
οριακές καταστάσεις, να είναι ελάχιστη.

Η φυσική πορεία του σχεδιασμού απαιτεί κατ'αρχήν τον 
προσδιορισμό των δράσεων και στην προκειμένη περίπτωση των 
δυναμικών σεισμικών δράσεων. Οπως όμως θα δούμε και στη συνέχεια, 
η συμπεριφορά της κατασκευής σε σεισμό είναι εξαιρετικά πολύπλοκη 
και τουλάχιστον με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα δεν είναι 
δυνατόν να οδηγηθούμε σε πρακτικά αποτελέσματα, δηλαδή σε 
δ ιαστασ ιολόγηση οπλισμών, γόμφων, συνδέσμων όπως είδαμε το πρωί, 
με μία αξιόπιστη δυναμική ανάλυση.

Είναι όμως δυνατόν να προσδιορίσουμε ποιοτικά την 
συμπεριφορά του κτηρίου σε σεισμό, να ορίσουμε αποδεκτές και μη 
αποδεκτές αστοχίες και να προχωρήσουμε στην διαστασ ιολόγηση που 
να αποκλείει τις τελευταίες. Μη αποδεκτές αστοχίες είναι εκείνες 
που έχουν σαν πρακτική συνέπεια την καταστροφή των μαρμάρων του 
Ναού ή δημιουργούν συνθήκες άμεσου κινδύνου γι'αυτά. Αντίθετα 
χαρακτηρίζουμε σαν αποδεκτές αστοχίες εκείνες που η συμπεριφορά 
τ ου κτηρίου στους 25 αιώνες της ζωής του έχει αποδε'ί-ξε ι ότι είναι 
αναπόφευκτες εαν διατηρηθούν τα δομικά χαρακτηριστικά tou. 
Τέτοιες αστοχίες έχουν παρατηρηθεί πολλές στο κτήριο και μάλιστα 
από πολύ νωρίς και γενικά δεν απαιτούν εκτεταμένη επέμβαση, παρά 
μόνον τοπικές επεμβάσεις. Μη αποδεκτές αστοχίες, θεωρούμε:
- Κατάρρευση ενός τήματος του κτηρίου.
- Διάρρηξη των μαρμάρων στις θέσεις των συνδέσμων.
- Ρηγμάτωση των μαρμάρων σε θέσεις διαφορετικές από αυτές των 
συγκολλήσεων (και έχετε υπόφη σας τις συγκολλήσεις που δείξαμε το 
πρω ί ).
- Μεγάλες γεωμετρικές μετακινήσεις, μετατοπίσεις, στροφές που 
δημιουργούν συνθήκες ετοιμορροπίας.

Αντίθετα, σαν αποδεκτές αστοχίες σε περίπτωση ενός μεγάλου 
σεισμού, θεωρούμε:
- Την διάνοιξη αρμών μεταξύ των μελών χωρίς θραύση των 
μεταλλικών συνδέσμων.
- Μικρές σχετικά μετακινήσεις των αρχιτεκτονικών μελών.
- Ρηγμάτωση μέσα σε ορισμένα όρια των συγκαλλημένων μελών στη 
θέση της συγκολλήσεως. Είναι οι αστοχίες παυ όπως είπαμε πριν, η 
ζωή του κτηρίου, η συμπεριφορά ταυ κτηρίου σ'αυτούς τους 25 
αιώνες, έχει δείξει ότι σε περίπτωση μιάς τέτοιας ατυχηματικής 
δράσης, όπως είναι ένας ισχυρός σεισμός, είναι αναπόφευκτες.
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Σχετικά με tic ιδιότητες των υλικών.

Γιά το πεντελικό μάρμαρο έχουν γίνει αρκετές αναφορές στη Μελέτη 
Αποκαταστάσεις του Παρθενώνα, αλλά πρέπει να πούμε ότι στην 
βιβλιογραφία μόνον ολιγάριθμες εργαστηριακές δοκιμές αναφέρ ονται. 
Εχουν γίνει κάποιες δοκ ιμές στα εργαστήριο αντοχής των υλικών από 
τον καθηγητή κ.θεοχάρη α ri ri ά σε ολιγάριθμα δοκίμια και επειδή η 
εφελκυστική αντοχή του μαρμάρου έχει μεγάλη σημασία γιά τους 
υπολογισμούς μας, κάναμε μία μεγάλη σειρά δοκιμών (68 δοκίμια) 
κάμψεως δοκιμίων μαρμάρου, με στρώσεις ή παράλληλες με τον άξονα 
του δοκ ιμίου ή κάθετες ως προς τον άξονα ταυ δοκ ιμίου. Ετσι 
προσδιορίσαμε κάποια πολύ χρήσιμα μεγέθη όπως είναι η μέση τιμή, 
η τυπική απόκλιση και η χαρακτηριστική τιμή της αντοχής.

Γιά τον προσδιορισμό του στατικού μέτρου ελαστικότητας 
(είναι μία άλλη πολύ χρήσιμη ιδιότητα και εδώ δεν έχουμε 
βιβλιογραφικά στοιχεία, στη βιβλιογραφία αναφέρονται κάποιες 
μετρήσεις του δυναμικού μέτρου ελαστ ικότητος ) κάναμε πάλι στο 
Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Πολυτεχνείου τρεις δοκιμές 
σε μεγάλα δοκάρια μαρμάρου και εδώ, σ'αυτό το διάγραμμα 
παρουσιάζονται οι μέσες τιμές που εκφράζουν τη σχέση μεταξύ της 
δύναμης που επεβλήθη και της βύθισης στη μέση της δοκού. Από το 
διάγραμμα προκύπτει το στατικό μέτρο ελαστικότητας.

Σχετικά με τον αρχαίο σίδηρο.

Μεταλλογραφική έρευνα του δομικού σιδήρου του Παρθενώνα γίνεται 
από τον καθηγητή κ.Βαρουφάκη και τους συνεργάτες του σε συνέχεια 
παλαιοτέρων ερευνών από τον καθηγητή κ.Κονοφάγο και πολύ
παλιότερων από τον καθηγητή κ.Λιβαδέα. Οι δοκιμές σκληρότητας σε 
δοκίμια αρχαίου σιδήρου δίνουν πολύ μεγάλη διακύμανση τιμών σε 
όλες τις έρευνες, ενώ από μικραγραφική ανάλυση τομών, συνδέσμων 
και γόμφων, διαπιστώνεται πολύ μεγάλη ετεραγένεια του υλικού, η 
οποία οφείλεται σε εναλλαγή στρώσεων καθαρού σιδήρου και σκληρού 
χάλυβα με κυμαινόμενη περιεκτικότητα σε άνθρακα.

Εδώ παρουσιάζονται κάποιες άμεσες δοκιμές εφελκυσμού σε 
δοκίμια από αρχαίους συνδέσμους. Εγιναν στο Κέντρο Ερευνών 
Αεροπορίας και με αυτές τις δοκιμές μπορέσαμε να προσδιορίσουμε 
κάποιες πολύ χρήσιμες ιδιότητες γιά τους υπολογισμούς μας όπως 
είναι η μέση τιμή της αντοχής και το μέτρο ελαστικότητας και να 
παρατηρήσουμε και αυτές τις ενδιαφέρουσες πτώσεις της καμπύλης 
στην πλαστική περιοχή αντιστοιχούν, όπως παρατηρήσαμε, σε 
μ ικροθραύσεις ψαθυρών περιοχών των δοκιμίων κατά τη διάρκεια της 
δοκιμασ ίας .

Ενα άξιο τονισμού στοιχείο είναι ότι η παραμόρφωση 
θραύσεως, είχε μία πολύ μεγάλη διακύμανση, δηλαδή από A περίπου 
μέχρι 22% και αυτό οφείλεται στο ότι το υλικό δεν είναι 
ομοιογενές και τα αποτελέσματα που παίρνουμε γιά την παραμόρφωση



θραύσης των δοκιμίων, εξαρτώνται αϊτό το τί τμήμα του δοκιμίου 
καταλαμβάνει. ο χάλυβας, τί τμήμα καταλαμβάνει ο μαλακός σίδηρος 
και πώς αυτές οι στρώσεις είναι προσανατολισμένες.

Σχετικά ιιε τα σύγχρονα υλικά στο έργο της αττοκ αταστάσεως.

Τα τιτάνιο είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται ύστερα από πρόταση 
ταυ καθηγητή κ . Σκ ουλ ικ ί <5 η γιά την -ατασκευή συνδέσμων, γόμφων, 
οπλισμών κτλ. Η επιλογή του τιτανίου έγινε με κριτήριο την 
εξαιρετική αντοχή του σε όλα τα είδη διάβρωσης, αλλά και με 
κριτήριο τις καλές φυσικές και μηχανικές ιδιότητές του. Το 
τιτάνιο έχει το μισό ειδικό βάρος σε σχέση με τον χάλυβα, το μισό 
μέτρο ελαστικότητος, ικανοποιητική εφελκυστική αντοχή, πολύ 
ικανοποιητική επιμήκυνση θραύσεως. Η τ λευταία αυτή ιδιότητα 
είναι πολύ χρήσιμη γιά τις δομικές εφαρμογές. Περισσότερη σημασία 
όμως έχει ο χαμηλός συντελεστής θερμικής διαστολής που είναι ο 
πλησιέστερος προς το μάρμαρο σε σύγκριση με τους συντελεστές 
άλλων χρησιμοποιουμένων σε τέτοιες εφαρμογές μετάλλων, όπως 
κάποιοι μπρούτζαι, κάποιοι ανοξείδωτοι χάλυβες κτλ.

Σχετικά U8 τα τσ ms ντοκ ον ιάρατα ■

Με πρόταση του κ.Σκουλικίδη επίσης αποκλείστηκε η χρήση πολυμερών 
όχι μόνο γιά την προστασία της επιφάνειας, αλλά και γιά τις 
συγκολλήσεις των μαρμάρων. Γιά την σφράγιση ρωγμών, γιά την 
πλήρωση εντορμιών, γιά συγκολλήσεις και γενικά γιά τις δομικές 
εφαρμογές χρησιμοποιούνται τσιμεντοκονιάματα από λευκό τσιμέντα 
Portland και χαλαζιακή άμμο σε διάφορες αναλογίες. Και εδώ έχουμε 
κάποια σειρά εργαστηριακών δοκιμών γιά να μετρήσουμε τι αντοχές, 
τι αποτελεσματικότητα έχουμε με αυτές τις συγκολλήσεις. Εδώ 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δοκιμίων σε θλίψη δοκιμίων 
μαρμάρου που αποτελούνται από δύο τεμάχια, τα οποία συγκολλήθηκαν 
με τσιμεντοπολτό. Βλέπουμε εδώ ότι όταν αυτός ο αρμός σχηματίζει 
μικρή γωνία ως προς τον άξονα του δοκιμίου, η μορφή της θραύσης 
είναι η ίδια περίπου με αυτή που θα είχε το δοκίμιο εάν δεν 
υπήρχε ο αρμός. Οταν ο αρμός είναι μεγαλύτερος, έχουμε την 
σχετική ολίσθηση των δύο τεμαχίων και όταν είναι ενδιάμεσες οι 
τιμές, έχουμε μία μικτή εικόνα Θραύσης.

Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε τη σχέση που συνδέει την 
αντοχή των δοκιμίων με την γωνία που σχηματίζει ο αρμός με τον 
άξονα των δοκιμίων.

Πρέπει να πούμε επίσης ότι τα μισά από αυτά τα 72 δοκίμια, 
υπέστησαν επιταχυνόμενη γήρανση στα Εργαστήριο Φυσικοχημείας tou 
Πολυτεχνείου με διοξείδιο του θείου και ότι φαίνεται από την 
διασπορά των τιμών γιά κάθε γωνία που σχηματίζει ο αρμός, δεν 
είχαμε επιρροή του διοξειδίου του θείου στις τιμές της αντοχής.
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Ενα άλλο επίσης χρήσιμο τέστ είναι αυτό που βλέπουμε στη 
διαφάνεια. Τα δοκίμια αποτελούνται από τεμάχια μαρμάρου 
συγκαλλημένα με τσιμεντοπολτό χωρίς οπλισμούς τιτανίου. Ετο 
ιστόγραμμα βλέπουμε πόσες φορές επαναλαμβάνονται κάποιες τιμές 
αντοχών και παρατηρούμε ότι από μάνες τους οι συγκολλήσεις με 
τσιμεντοπολτό έχουν μία ικανοποιητική αντοχή.

Γιά τουc οπλισιιούε τιτανίου

Ε<5ώ μία διαφάνεια, από αυτές που είδαμε και το πρωί. Βλέπουμε μία 
περίπτωση συγκόλλησης <5ύο τεμαχίων μαρμάρου με οπλισμούς 
τιτανίου. Οι οπλισμοί συνεργάζονται με το μάρμαρο παραμαρφούμενοι 
με αυτό γιά μόνιμα φορτία και αναλαμβάνουν το σύνολο των 
εφελκυστικών ή τμήμα των <5ιατμητικών φορτίων, όταν αυξηθεί η 
φόρτιση και ρηγματωθεί το κονίαμα στον αρμό σσγκολλήσεως. Αν 
αυξηθεί η φόρτιση μετά την ρηγμάτωση, ο οπλισμός ολισθαίνει, 
ιιφίσταται πλαστική παραμόρφωση και τελικά θραύεται.

Ε'αυτό το ενδεικτικό διάγραμμα, βλέπουμε τη σύγκριση 
συμπεριφοράς μιάς μαρμάρινης δοκού αριστερά που η σχέση των ροπών 
ως προς τις βυθίσεις, παρίσταται από μία ευθεία γραμμή, με τη 
συμπεριφορά μιάς δοκού, η οποία αποτελείται από δύο θραύσματα
συγκολλημένα μ 
παρίσταται από αυτή τη καμπύλη 
αντοχή, αλλά η 
παραμαρφωσιμότητα. 
στιγμή που θα 
παραμορφωσιμότητας

τσιμεντοπολτό και οπλισμούς τιτανίου που 
. Οι δύο δοκοί έχουν την ίδια 

οπλισμένη δοκός έχει πολύ μεγαλύτερη 
Από τη στιγμή που ο οπλισμός διαρέει μέχρι τη 
θραυστεί, έχουμε πολλά ακόμη περιθώρια

Η παραμορφωσιμότητα είναι πολύ χρήσιμη ιδιότητα και την 
έχουμε αν συνδέσουμε τα δύο κομμάτια με οπλισμούς, ενώ δεν θα την 
είχαμε εάν συγκολλούσαμε με οποιαδήποτε κόλλα, όσο ισχυρή και αν 
ήταν αυτή. Αντίστοιχη είναι και η συμπεριφορά αρμών συγκολλήσεων 
που φέρουν κυρίως διατμητικά φορτία. Οι ενδεχόμενες μορφές 
αστοχίας μιάς δοκού στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως 
φαίνονται σ'αυτό το σχήμα. Από αυτές η ρηγμάτωση ταυ μαρμάρου 
εκτός της συγκόλλησης, οι ρωγμές που χαρακτηρίζονται με το V 
λατινικό, η απόσχιση του μαρμάρου όπως φαίνονται εδώ στην διατομή 
γύρω από τον οπλισμό, η III ή η θλιπτική αστοχία (IV) δεν είναι 
αποδεκτές σύμφωνα με αυτά που είπαμε και προηγουμένως, διότι λόγω 
υπερδιαστασιολογήσεως των οπλισμών, θα έχουμε σε μία έκτακτη πολύ 
ισχσρή φόρτιση αστοχία ταυ μαρμάρου σε νέα θέση. Αντίθετα 
θεωρούμε ότι είναι αποδεκτή ρηγμάτωση στη θέση I, δηλαδή στην 
ίδια θέση που έχουμε κάνει την συγκόλληση. θα γίνει πολύ πιό 
κατανοητό αυτό μετά, όταν δούμε κάποια πειράματα.

Δεν θα σας κουράσω με τύπους μαθηματικούς (υπάρχουν αυτά 
μέσα στο βιβλίο). Να πούμε ότι βρίσκουμε την υπολογιστική ροπή 
αστοχίας της μονολιθικής δοκού, προσδιορίζουμε την υπολογιστική 
ροπή αστοχίας της συγκολλημένης, τις εξισώνουμε και έτσι μπορούμε
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να βρόύμε τα απαιτούμενο ποσοστό οπλισμού, δηλαδή τον απαιτούμενο 
αριθμό και διάμετρο των ράβδων τιτανίου που χρειάζονται χιά μία 
συχκ όλληση.

Η μέθοδος της εξίσωσης της ροπής αστοχίας της υχιούς <5οκού 
με την ροπή αστοχίας της συχκαλλημμένης δοκού, ενώ μας <5ίνει 
ικανοποιητικά ποσοστά οπλισμού χιά καμπτόμενα στοιχεία, τα οπαία 
δέχονται μεχάλες καταπονήσεις (οριζόντια χείσα ή επιστύλια) μας 
δίνει πολύ μεχάλα ποσοστά οπλισμού χιά τους λιθοπλίνθους. Pi'auTÓ 
εδώ, κάνουμε μία άλλη προσέχχιση. Σε ένα τμήμα τοίχου, 
προσδιορίζουμε την μέχιστη δυνατή καταπόνηση η οποία μπορεί να 
εξασκηθεί σ'αυτόν τον λιθόπλινθο και που στη συχκεκριμένη 
περίπτωση είναι τα θλιπτικά φορτία, οι μέχιστες οριζόντιες 
δυνάμεις οι οποίες είναι ίσες με αυτές που αντιστοιχούν στην 
στατική τριβή και οι δυνάμεις οι οποίες αντιστοιχούν στην αστοχία 
των συνδέσμων.

Με αυτή τη φόρτιση, μπορούμε να προσδιορίσουμε τους 
αναχκαίους οπλισμούς χιά την σύνδεση των τεμαχίων ενός 
λιθοπλίνθου. Με όμοιο τρόπο αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα του 
σχεδιασμού των οπλισμών χιά την συχκόλληση δύο τμημάτων ενός 
σπονδύλου. Πάλι θεωρούμε ότι σε περίπτωση οριζόντιας φόρτισης, 
μιάς εδαφικής επιτάχυνσης έχουμε συχκέντρωση των ορθών και 
διατμητικών τάσεων στο ένα τμήμα του σπονδύλου. Προσδιορίζουμε 
τις δυνάμεις, παυ βλέπουμε στο σχέδιο Β, και μετά τασς οπλισμούς.

Λεν θέλω να σας κουράσω με αριθμούς, άλλωστε αυτά μπορούμε 
να τα δούμε και αύριο στη συζήτηση των πολιτικών μηχανικών.

Γιά κάθε μέλος, έχουμε να προσδιορίσουμε ένα μέχεθος τα 
οποίο λέχεται αντο,χή σχεδιασμού και αναφέρεται στο συχκεκριμένο 
δομικό μέλος. Η τιμή της αντοχής από την κλίμακα του δοκιμίου 
στην κλίμακα του φυσικού μεχέθους, επηρεάζεται όπως είναι φυσικό 
από τις χεωλοχικές ασυνέχειες και τις μικρορρωχμές του μαρμάρου, 
των οποίων η πιθανότητα εμφάνισης αυξάνεται με το μέχεθος του 
μέλους. Οσο μεχαλύτερα είναι το μέλος τόσο μεχαλύτερη και η 
πιθανότητα να έχει τέτοιες ασυνέχειες παυ επηρεάζουν την αντοχή. 
Αυτά εκφράζονται με κάποιους συντελεστές. Εχουμε κάνει μία 
εκτίμηση αυτών των συντελεστών και έτσι μπορούμε να 
προσδιορίσουμε την αντοχή σχεδιασμού και σε συνέχεια τον οπλισμό.

Με την κατάλληλη επιλοχή της αποστάσεως των οπλισμών από 
τις παρειές του μαρμάρου, αποφεύχουμε τον κίνδυνο της απσσχίσεως, 
ο οπαίος έχει φανεί πάλι σε ερχαστηρ ιακές δοκιμές. Εδώ φαίνεται 
ποιός είναι αυτός ο κίνδυνος αποσχίσεως. Εδώ έχουμε απόσχιση του 
μαρμάρου, που οφείλεται στη διόχκωση του σιδήρου λόχω οξειδώσεως. 
Αλλά ένα αντίστοιχο φαινόμενο μπορεί να συμβεί λόχω μηχανικής 
καταπανήσεως και όχι λόχω οξειδώσεως.

Το είπα από την αρχή, ότι υπάρχει μία δυσκολία, επειδή 
βρισκόμαστε σε μία επιστημονική περιοχή που δεν αφορά τους 
περισσότερους παρευρισκόμενους, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος ποσ
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παραυσ ιάζοντα ι τα προβλήματα μέχρι εδώ επιτρέπουν τουλάχιστον την 
ποιοτική τους κατανόηση. Από κει και πέρα στην αυριανή συζήτηση 
των πολιτικών μηχανικών μπορούμε να εμβαθύνουμε σε κάποια σημεία.

Αυτό το (διάγραμμα μας δίνει τα στοιχεία γιά να 
προσδιορίσουμε την απόσταση των οπλισμών από τις παρειές του 
μαρμάρου. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι το κατάλληλο μήκος 
αγκυρώσεως. Προκύπτει και αυτό από κάποιες αντίστοιχες εργασίες 
που έχουν γίνει στο οπλισμένα σκυρόδεμα. Και ας πάμε σε κάποια 
πειράματα τα οποία είναι πιό εποπτικά. Οπως είπαμε και στην αρχή, 
έγιναν πειράματα γιά την συμπεριφορά οπλισμών τιτανίου, μαζί με 
την κα Ιωαννίδου, στο εργαστήριο οπλισμένου σκυροδέματος του 
Πολυτεχνείου. Με τις δοκιμές εξολκεύσεως ράβδων τιτανίου 
στερεωμένων σε δοκίμια μαρμάρου, επιβεβαιώθηκε το φαινόμενο της 
αποσχίσεως που είπαμε προηγουμένως. Εδώ φαίνεται η πειραματική 
διάταξη. Εδώ μία σειρά από δοκίμια. Και εδώ ο χαρακτηριστικός 
τρόπος με τον οποίο αστόχησαν πολλά από αυτά τα δοκίμια, επειδή η 
απόσταση της ράβδου από την παρειά του μαρμάρου ήταν σχετικά 
μικρή.

Εδώ διαγράμματα που μας δείχνουν τη σχέση της επιβληθείσης 
δυνάμεως ως πρας την ολίσθηση του οπλισμού. Και δοκίμια κατάφεως 
τα οποία δείχνουν την συμπεριφορά των δοκόν που απαρτίζονται από 
δύο τμήματα κολλημένα με οπλισμούς τιτανίου. Εδώ έχουμε το 
μικρότερο ποσοστό οπλισμού. Και βλέπουμε αυτή τη χαρακτηριστική 
μεγάλη παραμόρφωση όταν ο αρμός ανοίξει και όταν αρχίσουν και 
εκδηλώνονται έντονα οι ολισθήσεις του οπλισμού, η διαρροή ταυ και 
τελικά η θραύση.

Πάλι έχουμε την ίδια σειρά δοκιμίων. Εδώ είναι περίπτωση 
δοκιμίων τα οποία αστόχησαν εκτός του οπλισμού, άρα η καμπύλη 
είναι περίπου ευθεία. Εδώ βλέπουμε μερικά από αυτά τα δοκίμια.

Σχετικά με τους συνδέσμους και touc yóugouc.

Με δεδομένο το πρακτικά απαραμόρφωτο της θεμελιώσεως του Ναού, τα 
συνδετήρια στοιχεία αναλαμβάνουν δυνάμεις μόνο σε περίπτωση 
σεισμού ή άλλης δυναμικής καταπονήσεως, όταν ο δεσμός τριβής δεν 
επαρκεί γιά την συγκράτησή τους. Από τη μελέτη εκατοντάδων 
αρχιτεκτονικών μελών, ο Μανώλης Καρρές διαπιστώνει ότι, οι 
οικοδόμοι του Ναού επεδίωξαν να είναι η φέρουσα ικανότητα των 
συνδετηρίων μικρότερη από την φέρουσα ικανότητα της περιοχής 
ακυρώσεως του μαρμάρου. Αυτό βέβαια δεν ισχύει πάντα. Στην 
προκειμένη περίπτωση είναι όχι αποκλειστικά από φόρτιση, ίσως και 
εδώ η οξείδωση του συνδέσμου να έχει παίξει κάποιο ρόλο, ίσως να 
έχει δημιουργήσει την αρχή κάποιου ρήγματος, αλλά τελικά σε 
πολλές περιπτώσεις αυτό τα κριτήριο, δηλαδή το ασθενές κριτήριο 
της συνδέσεως να είναι το μεταλλικό στοιχείο δεν ισχύει.

Εδώ πάλι είναι χαρακτηριστικό ότι το μάρμαρο αστόχησε πριν 
από τον σιδερένια σύνδεσμο. 0 σχεδιασμός των συνδετηρίων 
στοιχείων από τιτάνιο γίνεται με τις δεσμεύσεις της θέσεως και
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tou χώρου που διαθέτει η κάθε εντορμία στα αρχαία μέλη. Η 
ανεπιθύμητη οριακή κατάσταση σε μία σύνδεση είναι, να αστοχήσει 
το μάρμαρο, στην περιοχή αγκυρώσεως, πράγμα το οποίο συνεπάγεται 
θραύση χωρίς προειδοποίηση, καταστροφή του πολύτιμου αρχαίου 
υλικού και αναπόφευκτα άμεση νέα σωστική επέμβαση. Αντίθετα αν το 
ασθενές στοιχείο είναι τα συνθετήριο από τιτάνιο, η σύνδεση είναι 
δυνατόν να υποστεί μόνιμη παραμόρφωση, ο αρμός δηλαδή να ανοίξει, 
να έχει παραμένουσα αντοχή ακόμα και μετά τη σχετική μετακίνηση 
των συνίεομένων μαρμάρων. Και αν κριθεί αναγκαία νέα επέμβαση, 
αυτή να περιοριστεί στην αντικατάσταση των παραμορφωμένων
συνθετηρίων. Η οριζόντια σύνδεση αυτού του σχήματος 
πραγματοποιείται από έναν σύνδεσμο με τιτάνια, το μήκος είναι 
δεδομένο αφού η εντορμία είναι δεδομένη, οι δε υπόλοιπες 
διαστάσεις προκύπτουν από υπολογισμό. Οι θέσεις που μπορεί να 
αστοχήσει ο σύνδεσμος είναι, στην κεφαλή, στην συγκόλληση και 
στον κορμό. Ενισχύαντας την κεφαλή και την κόλληση διασφαλίζουμε 
ότι η ενδεχόμενη αστοχία πραγματοποιείται στον κορμό και 
συνοδεύεται από σημαντική πλαστική παραμόρφωση τουλάχιστον κατά 
την διαμήκη έννοια.

Με αυτό το κριτήριο επιλέχθηκε η μορφή του συνδέσμου που 
βλέπουμε σ'αυτή τη διαφάνεια. Ενισχυμένη κεφαλή, ενισχυμένη η 
άκρη του κορμού, που σημαίνει και ενισχυμένη συγκόλληση, και 
αδυνατισμένη η μεσαία περιοχή του συνδέσμου, έτσι ώστε να 
εξασφαλίσουμε ότι θα είναι αυτή η περιοχή στην οποία πιθανά θα 
εκδηλωθεί η αστοχία. Εχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις συνδέσμους 
αρχαίους από σίδερο, που έχουν αστοχήσει σε μία από αυτές τις 
τρεις θέσεις. Η μέγιστη μετατόπιση που έχει παρουσιαστεί στον 
Παρθενώνα <εξα ιρουμένων αυτών οι οποίες οφείλονται στην 
ανατίναξα, άρα μένουν οι άλλες που οφείλονται σε σεισμούς, ίσως 
και σε πυρκαϊά) δεν είναι μεγαλύτερη από 2,5 εκατοστά. Το μέγιστο 
άνοιγμα των αρμών, η μεγίστη σχετική ολίσθηση δηλαδή, δεν είναι 
μεγαλύτερη από 2,5 εκατοστά. Αν υπολογίσουμε ακόμα ότι η 
δυνατότητα πλαστικής παραμόρφωσης ενός τέτοιου συνδέσμου 
πλησιάζει τα 5 εκατοστά και αυτά το έχουμε μετρήσει και 
πειραματικά, μπορούμε πρακτικά να μιλάμε περί αθραύστων 
συνδέσμων. Αν δηλαδή δεν εκδηλωθεί στο κτήριο μία μετατόπιση η 
οποία αντιστοιχεί στην μέγιστη πλαστική παραμόρφωση ταυ 
συνδέσμου, ο σύνδεσμος αυτός πρακτικά δεν μπορεί να θραυστεί.

Σίτο μέσον του συνδέσμου αφήνεται ένα μικρό τμήμα, εδώ 
φαίνονται τα χαρακτηριστικά ταυ συνδέσμου. Ετη μέση του συνδέσμου 
αφήνεται ένα τμήμα κενό μεταξύ του συνδέσμου των τοιχωμάτων 
εντορμίας χωρίς να γεμίζεται με τσιμεντοκονίαμα. Ετσι επιτρέπουμε 
μία εγκάρσια σχετική μετατόπιση των μαρμάρων και θα δούμε στη 
συνέχεια και πειραματικά τί σημαίνει αυτό.

Αντίστοιχα συμβαίνουν και με τους γόμφους. Και αυτοί 
δ ιαστασ ιαλογούν-τα ι έτσι ώστε η φέρουσα ικανότητα του μεταλλικού 
στοιχείου να είναι μικρότερη από την φέρουσα ικανότητα ταυ 
μαρμάρου. Και εδώ κάποια σκαριφήματα που δείχνουν τον τρόπο
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υπολογισμού. Βλέπουμε κάτω τα πεπερασμένα στοιχεία τα οποία είναι 
στην περιοχή του γόμφου, πώς είναι πριν την φόρτιση και μετά. Το 
ίδιο και στην περίπτωση των συνδέσμων πρίν και μετά την φόρτιση.

Προσδιορίζουμε λοιπόν την φέρουσα ικανότητα της περιοχής 
αγκύρωσης των μεταλλικών στοιχείων προσεγγ ιστικά ή με την μέθοδο 
των χωρικών 'πεπερασμένων στοιχείων. Γιά την πειραματική μελέτη 
της συμπεριφοράς των γομφώσεων πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο του 
Παρθενώνος σειρά δοκιμών με δοκίμια πεντελικού μαρμάρου, 
συνδεδεμένα με γόμφους από χάλυβα. Εδώ βλέπουμε την πειραματική 
διάταξη. Τρία τεμάχια μαρμάρου συνδεδεμένα με γόμφους. Το φορτία 
επιβάλλεται από τον γερανό. Οπως είπαμε τα πρωί υπάρχει όργανα με 
ψηφιακή ένδειξη του φορτίου με ακρίβεια δεκάδων κιλών.

Σ'αυτά τα διαγράμματα βλέπουμε τις σχέσεις της δύναμης που 
επιβάλλεται ως προς την σχετική ολίσθηση του μεσαίου τμήματος.

Σχετικά υε την συυπεοιφορά του κτηρίου σε σεισμό.

Σύμφωνα με τις διατιθέμενες πληροφορίες, οι μείζονες βλάβες στον 
φέροντα οργανισμό, προκλήθηκαν από πυρκαίά πριν τον 3α μ.Χ. αιώνα 
και από την ανατίναξη του 16Θ7. Γιά τους μεγάλους σεισμούς που 
έπληξαν το κτήρια με πρώτον αυτόν ταυ 426 π.Χ., υπάρχει μία 
εκτεταμένη αναφορά από παρατηρήσεις σε θέματα οικοδομικής 
τεχνολογίας και αρχαιολογικές παρατηρήσεις από τον Μανώλη Καρρέ 
στον πρώτο τόμο. Από τον τελευταίο του 1981, προκλήθηκαν μόνο 
τοπικής σημασίας βλάβες. Τα αποτελέσματα των σεισμών, όπως 
διαπιστώσαμε και το '81, είναι οι σχετικές ολισθήσεις των 
σπονδύλων, θραύσεις των αρμών, διάνοιξη των αρμών μεταξύ των 
δομικών μελών κτλ. Να υπενθυμίσουμε πολύ γρήγορα εδώ πως 
αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα της 8Α γωνίας ταυ θριγκού. Εγινε 
περίδεση της γωνίας, μετρήθηκε η εξέλιξη των ρωγμών και των αρμών 
μετά την περίδεση με περιοδικές μετρήσεις και παρατηρήθηκε σε 
όλες τις θέσες ότι τα ρήγματα ή οι αρμοί έκλειναν. Αυτό ήταν μια 
ένδειξη γιά την αποτελεσματικότατα της περίδεσης.

Εδώ φαίνονται σε έξαρση τα αποτελέσματα που έχει ένας 
σεισμός σ'αυτού του τύπου τις κατασκευές. Είναι ένα ταφικό 
μνημείο από την Καλαμάτα και έχει σε μεγάλη έκταση τις ίδιες 
βλάβες που είχε και η ΒΑ γωνία του Παρθενώνα, που μόνα σε σχέδια 
εν εξάρσει μπορούν να φανούν. Δηλαδή υπερφόρτιση μιάς ακμής, 
μεγάλη διάνοιξη των αρμών κτλ. Το ίδιο βέβαια και σ'αυτό το μικρά 
ταφικ ό μνημε ίο.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αποκρίσεως του κτηρίου σε 
δυναμική καταπόνηση έχουν περιγράφει στη Μελέτη του 1983. Στην 
Μελέτη του 1983 έγινε μία πρώτη προσπάθεια αναλύσεως. Δηλαδή 
δεχθήκαμε κάποια σεισμικά φορτία και με ένα μαθηματικό μοντέλα 
αναλύσαμε την συμπεριφορά της κατασκευής σ'αυτά τα φορτία. 
Φαίνεται ένα από τα διαγράμματα που είχαμε συντάξε ι τότε, που 
δείχνει την κατανομή των στρεπτικών ροπών κατά μήκος της 
περιστάσεως. Είχαμε πει όμως και τότε ότι, αυτή η ανάλυση είναι
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πολύ προσεχχ ιστική. Ισχύει χιά μικρά μόνο φορτία και όχι χιά τα 
φορτία τα οποία μας απασχολούν, δηλαδή τα φορτία χιά τα οποία 
εκδηλώνονται όλα τα φαινόμενα που είδαμε προηχουμένως: οι
ολισθήσεις, οι σχετικές μετατοπίσεις, τα ανοίχματα των αρμών. Αρα 
είχε μία σχετική αξία σαν μία πρώτη προσέχχιση να δούμε πως 
κάποια φορτία δημιουρχούν κάποιες καταστάσεις στον φέραντα 
αρχ ανισμό.

Από μελέτες της συμπεριφοράς ελεύθερα ισταμένων πεσσών, 
προκύπτει ότι η κίνησή τους είναι έντονα χραμμική και μιλάμε χιά 
πεσσούς ορθοχωνικούς που έχουν δοκιμαστεί και σε σεισμική τράπεζα 
αλλά και με βάση μαθηματικά ομοιώματα. Πειράματα σε σεισμική 
τράπεζα έχουν δείξει ότι αυτή η ταλάντωση, των ελεύθερα δηλαδή 
ισταμένων πεσσών, είναι τόσο ευαίσθητη σε ελαφρές μεταβολές των 
συνθηκών εδράσεως και των χαρακτηριστικών της εδαφικής κινήσεως, 
ώστε τα αποτελέσματα να μην είναι ακριβώς επαναλήψιμα. Αυτό 
πιστεύω ότι είναι ενδεικτικό της παλυπλοκότητας που έχει η κίνηση 
ακόμα και ενός απλά εδραζόμενου σώματος, πολύ δε περισσότερο 
εκατοντάδων τέτοιων σωμάτων, που συναρμόζονται με τον τρόπο που 
είναι συναρμοσμένα στον Παρθενώνα.

Μέχρι σήμερα λοιπόν δεν έχουμε αναπτύξει μία ρεαλιστική 
μέθοδο δυναμικής αναλύσεως των αρθρωτών μνημείων και ούτε έχουμε 
και υπόψη μας καμμία από την βιβλιοχραφία. Η πολυπλοκότητα της 
συμπεριφοράς λόχω των πολυάριθμων αρμών στο κτήρια, χίνεται ακόμα 
μεχαλύτερη λόχω των ρηχματώσεων, των μετακινήσεων, των 
συνδετηρίων που έχουν αστοχήσει κτλ. Από αντίστοιχα προχράμματα 
δυναμικής αναλύσεως των κατασκευών, στα οποία περιέχονται 
πεπερασμένα στοιχεία που προσομοιώνουν αρμούς διαστολής των 
κατασκευών που είναι κάτι αντίστοιχο με τους αρμούς του 
Παρθενώνα, φαίνεται κατ'αναλοχία ότι, ακόμα και αν επιλυθεί 
θεωρητικά το πρόβλημα της προσομοιώσεως των αρμών, θα απαιτηθούν 
υπολοχιστές πολύ μεχάλων δυνατοτήτων, ώστε να έχουμε μία ανάλυση 
η οποία να οδηχεί σε πρακτικά αξιαπαιήσιμα αποτελέσματα.

Πιστεύουμε ότι η σημερινή αδυναμία εφαρμοχής μιάς
αξιόπιστης δυναμικής αναλυτικής μεθόδου, παρακάμπτεται με τις 
μεθόδους σχεδιασμαύ των οριακών καταστάσεων που παρουσιάσαμε 
προηχουμένως. Εύμφωνα με όσα προτάθηκαν στην προμελέτη του 19Θ3 
και με τις υποδείξεις της ομάδας πολιτικών μηχανικών και 
σεισμολόχων, χρήσιμα στοιχεία χιά την συμπεριφορά του κτηρίου σε 
σεισμό μπορούμε να πάρουμε με ενόρχανες καταχραφές και
ερχαστηριακές δοκιμές. Ηδη από το 19Θ7 έχει εχκατασταθεί στον 
Παρθενώνα ένα σύστημα επιταχυνσιοχράφων, 3 στο βράχο, 2 στο 
δάπεδο και τα υπόλοιπα στο θριχκό. Το σύστημα αυτό δωρήθηκε από 
τον Διεθνή Ορχανισμό UNIDO. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμμία 
καταχραφή ώστε να μπορούμε να την ανακοινώσουμε και να την 
αξιολοχήσουμε. θα είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε και καταχραφές από 
ένα τέτοιο σύστημα που θα συνδέουν την εδαφική κίνηση με τα 
αποτελέσματα στο θριχκό. Εδώ μερικά από αυτά τα όρχανα στην 
βόρεινή πλευρά, σε μία χωνία και στο δάπεδο του Παρθενώνα.
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Σχετικά us τον Πρόναο.

Η αναστύλωση του Προνάου προτείνεται με βάση μία θεωρητική 
αντίληψη γιά την μεταχείρηση των μνημείων της κλασικής ελληνικής 
αρχιτεκτονικής, είναι όμως χρήσιμη και δυνατή και αττό άταφη 
καθαρά δομική. Χρήσιμη γιατί δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες 
διατηρήσεως των αρχιτεκτονικών μελών του μνημείου και δυνατή 
γιατί σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε προηγουμένως και 
τους υπολογισμούς που ακολουθούν και περιέχονται μέσα στο βιβλίο, 
προκύπτει επαρκής φέρων οργανισμός. Οι υπολογισμοί έχουν γίνει 
γιά την μέγιστη δυνατή πρόταση αναστηλώσεως με την οποία 
προκύπτουν και τα μεγαλύτερα φορτία.

Η ισχυρότερη συνηγαρία πιστεύουμε γιά την δομική επάρκεια 
της προτάσεως αναστηλώσεως, προέρχεται από τα ίδιο το ιστορικό 
της συμπεριφοράς του Προνάου, όπως προκύπτει από την βιβλιογραφία 
και τις παρατηρήσεις που μας παρουσίασε σήμερα το πρωί ο Μανώλης 
Κορρές. Το κτήριο διατήρησε τον φέραντα οργανισμό με την αρχική 
του μορφή, δηλαδή στέγη, οροφές, θριγκός, κίονες, τοίχοι, σε καλή 
κατάσταση όλα, με τοπικές μόνο σημασίας βλάβες μέχρι τον 3ο αιώνα 
που είχαμε τη μεγάλη πυρκαϊά, που ήταν και η μεγαλύτερη δοκιμασία 
που δέχθηκε ο Ναός. Γιά 14 αιώνες μετά, το κτήριο στέκεται με 
στέγη μάνα πάνω από τον κυρίως Ναό, δηλαδή η περίσταση είναι ένα 
ανοικτό πλαίσιο και δεν πρέπει να μας ξεφεύγει αυτό. ΰηλαδή η 
περίσταση είναι ελεύθερη, είναι ασύνδετη με το σηκό γιά 14 
αιώνες. Ενα ανοικτό περιστύλιο και ένας Πρόναος ασύνδετος με το 
υπόλοιπο κτήριο και μάλιστα με το υλικό στη κατάσταση πασ όλοι 
αύριο θα πρέπει να προσέξουμε στον Οπισθάναο. άηλαδή με 
σπονδύλους κιόνων κατακερματισμένους. Γι'αυταύς λοιπόν τους 14 
αιώνες με τους σπονδύλους κατακερματισμένους, με τους κίονες τους 
εσωτερικούς ασύνδετους με τους εξωτερικούς δεν έχουμε καμία 
πληροφορία που να μας οδηγεί στο ότι κάποιο γεγονός δημιούργησε 
σοβαρές δομικές βλάβες.

Επίσης οι μετρήσεις που έγιναν από τον κ.Καρρέ και 
παρουσιάστηκαν το πρωί, σχετικά με τον στυλοβάτη, δείχνουν ότι 
δεν υπάρχει καμία βύθιση σε σχέση με την αρχική του κατάσταση. 
Και όπως μας είπ:ν και πολύ έγκυροι συνάδελφοί μας μηχανικοί, 
όταν γιά Ξ5 αιώνες δεν έχουμε μεταβολές στο προφίλ του στυλοβάτη, 
αυτό είναι τα πιό αμάχητο κριτήρια, πέρα α~ό οπαιαδήποτε 
δοκιμαστική φόρτιση γιά την επάρκειά του να φέρει φορτία. ϋι 
προϋποθέσεις λοιπόν γιά την δομική επάρκεια του Προνάου, 
πιστεύουμε ότι υπάρχουν. Τα αποτελέσματα της φορτίσεως που θα 
προκύψουν από έναν μεγάλο σεισμό λαμβάνονται υπόψη γιά τον 
καθορισμό των οριακών καταστάσεων του σχεδιασμού. Οι αναγκαίοι 
οπλισμοί γιά τον καθορισμό των σωζομένων τμημάτων μεταξύ τους ή 
με τα συμπληρώματα στους σπονδύλους, στα κιονόκρανα, στα 
επιστύλια, στις δοκούς και στις λιθοπλίνθους, υπολογίζονται με 
την μεθοδολογία που αναπτύξαμε προηγουμένως. Στο τέλος του 
βιβλίου δίνονται και κάποια συγκεκριμένα φύλλα υπολογισμού γιά 
αρχιτεκτονικά μέλη, που ο κ.Κορρές προτείνει να αναστηλωθούν στον 
Πρόναο. Το ένα φύλλο αφορά σ'ένα επιστύλιο. Με τον τρόπο που
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αναπτύξαμε προηγουμένως υπολογίζουμε τους αναγκαίους οπλισμούς 
γιά την σύνόεση των τεμαχίων. Το ί<5ιο γιά τρία τεμάχια ενός 
σπονδύλου, σ'ένα λιθόπλινθα του νότιου τοίχου και σ'ένα 
κιονάκ ρανο.

Ξεκινήσαμε λοιπόν από πολύ γενικά, από φιλοσοφικά θέματα, 
γιά να καταλήξουμε σε πολύ πρακτικά, <5ηλα6ή πόσες ράβόοι τιτανίου 
δα ενσωματωθούν σε κάθε μάρμαρο. Ολα αυτά είναι στην κρίση σας.

Πράε 6oac : Break of quarter of an hour and propose that we start 
again at a quarter past ten.
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Πράεδρορ: I ask Mrs.Moraitou to take the floor and speak to us
about description of forms of deterioration.

Α.Μωρα’ίτου: συντηρήτρια στο εργοτάξιο του Παρθενώνος

Περιγραφή ρθορών

Τα προβλήματα που συναντώνται στις επιφάνειες των μαρμάρων, είναι 
αποτελέσματα μεμονωμένης ή συνδυασμένης δράσης χημικών, φυσικών, 
ηλεκτροχημικών και βιολογικών φαινομένων. Η μικροδομή ταυ
μαρμάρου και το μικροκλίμα κάθε περιοχής συμβάλλουν στην
πολυμορφία της φθοράς. Εκ οπός αυτής της ανακοίνωσης είναι να 
παρουσιασθούν οι φθορές του μαρμάρου, σύμφωνα με την μορφολογία 
τους, γι'αυτά ας μας επιτρέψουν οι ειδικοί κάποια απλαύστευση 
όσον αφορά τα αίτια που τις προκαλούν.

Ετις περιοχές που είναι εκτεθειμένες στην βροχή εμφανίζεται 
η λεγάμενη ζαχαραειδής φθορά. Η φθορά αυτή είναι το φαινόμενο της 
απώλειας της συνάφειας μεταξύ των κόκκων του μαρμάρου και της 
συνεχούς πτώσης τους. Αιτία του φαινομένου αποτελεί η εκλεκτική 
διάλυση της περιφέρειας των κόκκων του μαρμάρου και οφείλεται 
στην όξινη προσβολή. Οταν η διάβρωση είναι ανομοιογενής, λόγω 
σύστασης του μαρμάρου, τότε η φθορά παρουσιάζεται διαφορική. Η 
διαφορική φθορά εμφανίζεται περισσότερο σε επιφάνειες με νότιο 
προσανατολισμό, που βλέπουν δηλαδή προς τη θάλασσα. Η αποσάθρωση 
εμφανίζεται με πλέγματα μικραρωγμών και απώλεια συνοχής στους 
κόκκους του μαρμάρου σε βάθος που ποικίλλει. Εμφανίζεται συχνά σε 
ακμέ,ς και σε γλυπτές λεπτομέρειες όπου παραμένουν εσωτερικές 
τάσεις από μηχανικές καταπονήσεις, καθώς και σε περιοχές όπου 
συγκροτείται υγρασία.

Οι εσωτερικές επιφάνειες των μικρορωγμών αποτελούν έδρα 
ανάπτυξης μικροοργανισμών. Ενα ακόμα φαινόμενο που συμβάλλει στην 
αποσάθρωση είναι η θείωση του μαρμάρου, η μετατροπή ταυ δηλαδή σε 
γύψο. Η κυψελοειδής φθορά που παρουσιάζεται με την μορφή μικρών 
κυκλικών οπών, σποραδικά ή σε συστάδες, εμφανίζεται κυρίως στις 
βόρειες πλευρές. Ετον σχεδόν αποκλειστικό αυτό προσανατολισμό 
οφείλεται και η ονομασία που δόθηκε στο φαινόμενο αυτό-το 1932 
"βορεία διάβρωση". 0 κίνδυνος απώλειας επιφανειακού υλικού με την 
μορφή αποφλοιώσεων και απολεπίσεων είναι πολύ εκτεταμένος. 
Εμφανίζεται σε μηχανικά καταπονημένα τμήματα και κυρίως σε 
επιφάνειες πού έχουν υποστεί θερμική καταπάνηση από πυρκαϊά, 
πρόσκρουση βλημάτων και διόγκωση σιδερένιων συνδέσμων. Ετις 
επιφάνειες που δεν ξεπλένανται από το νερό της βροχής, τα 
αιωρούμενα σωμάτια αιθάλης και σκόνης επικάθονται στις
γυψοποιημένες επιφάνειες των μαρμάρων και επιφέρουν χρωματική 
αλλοίωση. Επειδή τα κολλοειδή αυτά σωμάτια έχουν πρασροφήσει 
μεγάλες ποσότητες ρυπαντών, συντελούν στην επιταχυνόμενη φθορά 
των μαρμάρων.

Οι μαύρες κρούστες που παρατηρούνται κυρίως στις κάτω 
οριζόντιες επιφάνειες, σχηματίζονται από την ανακρυστάλλωση 
ανθρακικού ασβεστίου που αποθέτει το νερό της βροχής όταν
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εξατμίζεται. Το ανθρακικό αυτό ασβέστιο προέρχεται από την 
διάλυση υπερκείμενων μαρμάρων. Μεταξύ των κρυστάλλων του 
αραγωνίτη περικλείονται αιωρούμενα σωμάτια αιθάλης, που 
προσδίδουν στις κρούστες το μαύρο χρώμα τους. Οι μαύρες κρούστες 
είναι σε μεγάλο βαθμό γυψοποιημένες.

Πραηγούυενεε προτάσεις συντηρήσεως

Τελείωσα την παρουσίαση των φθορών και θα συνεχίσω με 
προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας και με μία 
εκτίμηση των υλικών και των μεθόδων.

Από τα μέσα σχεδόν ταυ περασμένου αιώνα, έχουν γίνει 
εκτεταμένες επεμβάσεις συντήρησης στις επιφάνειες των μνημείων. 
Οι επεμβάσεις αυτές έγιναν, είτε στα πλαίσια αναστηλωτικών 
εργασιών, είτε σαν ανεξάρτητο έργο από την Εφορεία Ακροπόλεως. Οι 
πολυάριθμες επεμβάσεις που πιστοποιούνται σήμερα στα μνημεία 
είχαν <5ύο κυρίως σκοπούς:
1. Να παρεμποδίσουν την 
συγκράτηση υγρασίας.
2. Να εμποδίσουν την απώλεια μαρμάρου.

διείσδυση νερού και συνεπώς την

Η συντήρηση είχε προληπτικό και σωστικό χαρακτήρα.
Περιλάμβανε αφ'ενός μεν την σφράγιση ρωγμών, αρμών, αποσαθρωμένων 
φλεβών και γενικά ασυνεχειών του μαρμάρου, αφ'ετέρου δε την 
στερέωση ετοιμόρροπων τμημάτων αλλά και τη συγκόλληση ήδη
απόκολλημένων θραυσμάτων.

Από γραπτές πληροφορίες γνωρίζουμε γιά τον Παρθενώνα ότι, 
το 1872 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στην δυτική ζωφόρο, 
που περιλάμβαναν σφραγίσεις ρωγμών, καθώς και συμπληρώσεις των 
κατεστραμμένων τμημάτων των λίθων της. Μεταξύ 1898 και 1902 κατά 
την A'Αναστηλωτική Περίοδο του Μπαλάνου, έγιναν στη δυτική πλευρά 
σφραγίσεις αρμών γιά να παρεμποδιστέί η βλάστηση. Αργότερα μεταξύ 
1922 και 1933 πραγματοποιήθηκαν στην ανατολική πλευρά εκτεταμένες 
επεμβάσεις στερέωσης ετοιμόρροπων θραυσμάτων στους κίονες, τα 
επιστύλια, τα τρίγλυφα, τα γείσα και τις μετόπες. Επιπλέον 
αναφέρεται από τον Μπαλάνο, η επικάλυψη των περιοχών αυτών 
"δι'ειδικής επαλείψεως διαφανούς και μονωτικής''.

Από τις αρχές τις δεκαετίας του '40 αρχίζει να απασχολεί το 
φαινόμενο της απολέπισης και της καταστροφικής διόγκωσης των 
σιδερένιων συνδέσμων των προηγούμενων επεμβάσεων. Εκεί η
αντικατάσταση των εμφανών σιδηρών συνδέσμων, με ορειχάλκ ινους 
προστίθεται στο έργο των τεχνιτών. Πριν το 1960
πραγματοποιούνται πάλι εργασίες συντήρησης στη δυτική ζωφόρα. Οι 
επεμβάσεις περιλαμβάνουν εκτός από την στερέωση καμματιών με 
ορε ιχάλκινες καρφίδες, τη συμπλήρωση ορισμένων γλυπτών 
λεπτομερειών.

Ετο σημείο αυτό γίνεται ανάλυση των διαφανειών
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Εδώ βλέπετε λεπτομέρεια του λίθου 8 της ζωφόρου σε 
φωτογραφία των αρχών ταυ αιώνα αριστερά και δεξιά σε φωτογραφία 
του 1960. Ε<5ώ βλέπουμε τις επεμβάσεις ττου έγιναν λίγο πριν το 
1960 και βλέπουμε την καρφίδα την αρειχάλκινη εδώ καλυμμένη με 
κονία Μάγιερ και τη συμπλήρωση του ματιού. Εδώ είναι πάλι η 
καρφίδα και το μάτι συμπληρωμένα.

Παράλληλα γίνεται φανερή η ανάγκη επισημονικής κάλυψης και 
αναζήτησης προστατευτικού υλικού γιά τα μάρμαρα. Στην περίοδο 
1968-1975 οι επεμβάσεις γίνονται συστηματικότερες και 
παρουσιάζουν μία πιό τεκμηριωμένη εικόνα με την τήρηση δελτίων, 
ημερολογίων και με τακτικές δημοσιεύσε ις στο Αρχαιολογικό Δελτία. 
Στο ίδια διάστημα με πρωτοβουλία της Εφορείας εξετάσθηκαν πολλά 
προστατευτικά υλικά της εποχής στα Χημείο του Πολυτεχνείου. Στις 
εργασίες της περιόδου αυτής προστέθηκε γιά μία μόνο φορά ο 
καθαρισμός των χαλαρών επικαθήσεων με ελαφρό κατάβρεγμα, προφανώς 
σύμφωνα με την πρόταση των ειδικών της Unesco. Επίσης αντικαταστά 
θηκαν πολλά από τα γκρίζα τσιμεντοκονιάματα προηγούμενων 
επεμβάσεων με λευκό τσιμεντοκονίαμα. Οι εργασίες συντήρησης 
συνεχίζονται μέχρι το 1975, εποχή που σταματά προσωρινά κάθε 
είδους επέμβαση με τη σύσταση της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων 
Ακ ροπόλεως.

Λίγα πράγματα σχετικά με τα υλικά. Το υλικό που 
χρησιμοποιήθηκε από τον περασμένο αιώνα ως συγκολλητικό, είναι η 
κονία Μάγιερ. Πρόκειται γιά ανόργανη κονία <5 ύ ο συστατικών, 
οξείδιο μαγνησίου και χλωριούχο μαγνήσιο. Λόγω της μεγάλης 
τελικής αντοχής και της διωστικής δύναμης που ασκείται κατά την 
πήξη της, η κονία αραιωνόταν με μαρμαρόσκονη. Το ίδια υλικό ως 
κονίαμα χρησιμοποιήθηκε επίσης και γιά την σφράγιση ρωγμών. Από 
τις αρχές του αιώνα χρησιμοποιήθηκε επίσης και το γκρίζο 
τσιμεντοκονίαμα και αργότερα τα λευκό.

Τα περισσότερα από τα κονιάματα αυτά έχουν σήμερα αστοχήσει 
και πολλά τμήματα μαρμάρου συγκροτούνται στη θέση τους μόνο από 
την μεταλλική σύνδεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα διαλυτά άλατα 
της κονίας Μάγιερ ίσως έχουν συμβάλλει στην αποσάθρωση. Τα 
τσιμεντοκονιάματα επειδή έχουν ισχυρή πρόσφυση στο μάρμαρο, δεν 
προσφέρονται γιά την στεγάνωση αρμών, γιατί αντί να αστοχεί το 
κονίαμα, αποσχίζεται το παρακείμενο ευπαθές μάρμαρο. Πρέπει να 
σημειωθεί πάντως πως, δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα στο μάρμαρο 
που να σχετίζονται με τη δράση διαλυτών αλάτων από τα τσιμέντο.

Η μελέτη της συμπεριφοράς των υλικών και 
συντήρησης στις αντίξοες συνθήκες που περιβάλλουν 
προβάλλει την ανάγκη της περιοδικής συντηρήσεως.

των μεθόδων 
ένα μνημείο,

Πράε δμoc : Thank you Mrs Moraitou for your two lectures on forms 
and deterioration and on surface conservation interventions on 
the sculptures of the Parthenon.
I call Mr.Beloyannis to speak us about veins in marble.

89



Αργ ιλοπυρ ιτ ικ sic φλέβεσ στο πεντελικά ιιάρυαρο

Οι αργ ιλοπυρ ιτ ικ ές φλέβες <5εν είναι τίποτα άλλο από γνωστά νερά 
του κατεργασμένου μαρμάρου. Χάρη συντομίας χρησιμοποιήσαμε τον 
όρο υποδηλώνοντας και τις υπόλοιπες εγκλίσεις που συνυπάρχουν σε 
μικρότερο βαθμό με τις φλέβες αυτές. Η ύπαρξή τους μέσα στο 
μάρμαρο είναι φαινόμενο κοινότατο γιά την γεωλογία. Υποδηλώνει 
απλά ότι υπήρχε μαργαϊκό αργιλικό υλικό στο αρχικό ασβεστιτικό 
ίζημα πριν αρχίσει η μεταμόρφωση. Στην περίπτωσή μας πριν από 
ΘΟ—100 εκατομμύρια χρόνια. Μακροσκοπικά εμφανίζονται σαν λευκές ή 
πράσινες φλέβες και σαν μικρές περιοχές με μεταλλική λάμψη. Η 
διάβρωσή τους οδηγεί σε αποσπάσεις μεγάλων κομματιών μαρμάρου.

Στο σημείο αυτό γίνεται ανάλυση των διαφανειών

Εδώ έχουμε πολλές περιπτώσεις που έχουν ήδη συγκολληθεί. Τα 
δείγματα που εξετάσθηκαν κάλυψαν όλη την μακροσκοπική ποικιλία 
και όλα τα μνημεία της Ακρόπολης. Η εξέταση έγινε με πολωτική 
μικροσκοπία, με περιφασματρίa και με ηλεκτρονική ηλεκτροσκαπίa 
και μικροαναλυτή. Παραθέτουμε απλώς δύο τυπικά διαγράμματα 
περ ιθλασιμετρίας ακτίνων X που εκτός από τον ασβεστίτη, όλα τα 
υπόλοιπα είναι χαρακτηριστικές κορυφές μαρμαρυγιών χλωρίτη και 
χαλαζία (εικ. 16,17).

Από τα υλικά που εντοπίζονται εδώ βλέπουμε την περίπτωση 
μαρμαρυγιών και χλωρίτη. Μάλιστα σ'αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε 
και περίπτωση εξαλλοίωσης πλέγματος. Η εξαλλοίωση γίνεται κυρίως 
μέσω ιοντοανταλλαγής, γι'αυτό και η όξινη βροχή με τα πρωτόνια 
που περιέχει, παίζει καθοριστικό ρόλο γιά τη διάβρωση τους, αφού 
ευνοεί πάρα πολύ την ιοντοανταλλαγή.

Ορισμένα από τα δευτερογενή προϊόντα εξαλλοίωσης 
διογκώνονται απορροφώντας νερό και σχηματίζοντας πηκτές ορισμένες 
από τις οποίες είναι πηξότροπες, άρα και πρόσθετος λόγος 
διάβρωσης. Βλέπουμε ακόμα μερικές τυπικές περιπτώσεις
μαρμαρυγιών. Βλέπουμε ένα ένα τα φυλλάρια του μαρμαρυγία. Εδώ
βλέπουμε την γενική εμφάνιση του ασβεστιτικού ιστού κοντά σε
περιοχές που έχουν προσμίξεις τέτοιες. Βλέπουμε ότι αυτές οι 
προσμίξεις δεν επιτρέπουν την κανονική ανάπτυξη των κρυστάλλων 
ασβεστίτη, οι οποίοι κανονικά είναι πολύ πιό κανονικά 
σχηματισμένοι και αρκετά πιό μεγάλοι. Αυτό επιτείνει την 
ευστάθεια του μαρμάρου σε όξινη βροχή στις περιοχές αυτές και 
ακόμα ευνοείται και η χαλάρωση των κρυστάλλων του ασβεστίου και 
λόγω θερμοκρασιών μεταβολών. Αρα ένας πρόσθετος λόγος στις 
περιπτώσεις πυρκαϊών κτλ. και στις περιπτώσεις κοινών
θερμακρασιακών μεταβολών, εκείνες οι περιοχές να είναι οι πρώτες 
που παθαίνουν. Αν επιπρόσθετα πάρουμε υπόψη άτι τόσο ο ασβεστίτης 
όσο και ο χαλαζίας στην συστολαδιαστολή τους έχουν μία πολύ

Ν.Μπελογιάννηα: xnuiKÓc unxoviKàc στο Κέντρο Λίθου
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μεγάλη αν ισοτροπία κατά κρύσταλλο, όηλαόή κάθε κρύσταλλος στις 2 
κατευθύνσεις <5 ιαστέλλετα ι και στην 1 συστέλλεται, καταλαβαίνουμε 
άτι αποτελούν ένα πολύ σοβαρά παράγοντα διάβρωσης.

Εέώ βλέπουμε περιπτώσεις περιοχών χαλαζία. 0 χαλαζίας στην 
καινή ορολογία είναι το γυαλί του μαρμάρου. Ε<5ώ βλέπουμε έναν 
κ αλ ιαμαρμαρυ.γ ία, στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο πάντα, και τη 
μικροανάλυσή του κατά στοιχείο. Βλέπουμε το μαγνήσιο, το 
αλουμίνιο, το πυρίτιο, το σίόερο. Τα ασβέστιο βλέπουμε άτι 
υπάρχει μόνο στις περιοχές που όεν υπάρχει ο μαρμαρυγίας, νάτριο 
και το κάλιο. Και βλέπουμε πάλι κάτω όεξιά μία περίπτωση 
μαρμαρυγία και επάνω αριστερά ένας μικτός ιστός ασβεστίτη με 
τιτανίτη. Το σβέστιο υπάρχει αριστερά στην περιοχή ταυ ασβεστίτη 
και το τιτάνιο το οποίο τελικά προκύπτει ότι είναι χαρακτηριστικό 
στοιχείο στο πεντελικό μάρμαρο. Και είναι έτσι μία περίεργη 
συγκυρία, ότι η φύση κάπου 100 εκατομμύρια χρόνια πριν είχε βάλει 
τιτάνιο στο μάρμαρο της Ακρόπολης.

Πράε όρος : Thank you Mr.Beloyannis.
I now call Mrs Kouzeli to speak in monochrome and polychrome 
layers of the marble of the Parthenon.
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Κ.Κουζέλη: χηυικόσ unxavuàc στο Κέντρο Λίθοσ

Μελέτη των εγχοώυων στρωμάτων στην επιφάνεια των υαρμάρων του 
Παρθενώναε

Πάνω στην επιφάνεια του μαρμάρου του Παρθενώνα αλλά και σχεδόν σε 
όλα τα μαρμάρινα και ρωμαϊκά μνημεία της Αθήνας, συγκεντρώνονται 
κατ'αρχήν δύο στρώματα που γεννούν ερωτηματικά ως προς την φύση 
και την προέλευση τους. Μ'αυτό θα ασχοληθούμε γ ιά λίγο ε<5ώ.

Cto σημείο αστό γίνεται ανάλυση των διαφανειών

Πάνω στην επιφάνεια του μαρμάρου του Παρθενώνα και σε όλα 
τα μαρμάρινα κλασικά και ρωμαϊκά μνημεία της Αθήνας, διακρίνουμε 
δύο στρώματα που προκαλούν ερωτηματικά ως προς την φύση και την 
προέλευσή τους. Το πρώτο είναι ένα πορτοκαλοκάστανο (εικ.23), που 
μοιάζει να είναι σε απόλυτη συνοχή με το μάρμαρο. Στο εξής θα 
χρησιμοποιούμε γι'αυτό τον όρο "επιδερμίδα του μαρμάρου" που 
προτείνει ο Μανώλης Καρρές. Το στρώμα αυτό σώζεται σε μεγαλύτερο 
βαθμό στις μικρές πλευρές του μνημείου και στο νότιο τοίχο του 
σηκού. Στις μεγάλες πλευρές σώζεται σε μικρότερη έκταση. Εδώ 
είναι από την νότια πλευρά.

Το δεύτερο στρώμα είναι ένα υπόλευκο μπεζ (εικ.24), σχετικά 
ομοιόμορφα, που είναι σε μικρότερη συνοχή με το μάρμαρο και 
αποκολλάται σχετικά εύκολα σε φλούδα. Το βλέπουμε στην διαφάνεια. 
Επειδή σε πολλές περιπτώσεις τα στρώμα αυτό καλύπτει την 
πορτακαλλοκάστανη επιφάνεια του μαρμάρου, όπως στην περίπτωση της 
7ης μετόπης που βλέπουμε στη διαφάνεια, ενώ ποτέ δεν συμβαίνει το 
αντίθετο, στα εξής θα το ονομάζουμε επίστρωμα. Το επίστρωμα 
εμφανίζεται στους κίονες της δυτικής πλευράς σε μεγάλη έκταση και 
καλύπτει και κάποια από τα χαράγματα. Καλύπτει μπλε χρώμα καθώς 
και τα ίχνη που άφησαν στα επιστύλια οι ασπίδες ταυ Μεγάλου 
Αλεξάνδρου.

Κατά κανόνα οι περιοχές του μαρμάρου που καλύπτονται και 
από τα δύο αυτά στρώματα, διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση και 
τα μέλη πάνω στα οποία σώζεται η επιδερμίδα και το επίστρωμα 
διατηρούν την αρχική τους γεωμετρία. Τα στρώματα αυτά πρέπει να 
σώζονταν σε θεαματικά μεγαλύτερη έκταση στο παρελθόν και πρέπει 
να ήταν καθοριστικά γιά την οπτική εντύπωση που άφηναν στον 
παρατηρητή. Ετσι έχουμε διάφορες αναφορές στο χρώμα των 
μνημείων, όπως αυτή ταυ Σατωβριάνδου, που τα παρομοιάζει με τα 
χρώμα των ώριμων σταχυών και κάποιους ζωγραφικούς πίνακες, όπως 
αυτή η υδατογραφία του Στίλιγκ των μέσων του προηγούμενου αιώνα, 
που παρουσιάζει στο μνημείο αυτή τη χαρακτηριστική χροιά 
(εικ.25). Φωτογραφίες του μνημείου του προηγούμενου αιώνα και των 
αρχών του 20ου, δείχνουν την ύπαρξη κάποιων στρωμάτων σε πολύ 
μεγαλύτερη έκταση από ότι σήμερα. Ακόμη όμως και αν αμφισβητήσει 
κανείς τις δυνατότητες της φωτογραφίας εκείνης της εποχής, 
υπάρχουν και φωτογραφίες της δεκαετίας του '60 που δείχνουν τα 
στρώματα αυτά σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από ότι σήμερα.
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Εδώ είναι σήμερα η ανατολική πλευρά ταυ Ναού. Εδώ έχουμε 
χαρτογράφηση των μετοπών της ανατολικής πλευράς από την 5η έως 
την 9η σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές. Επάνω το 1900, στο 
μέσον τα 1960 και κάτω το 19Θ6. Οι γραμμασκιασμένες περιοχές 
αντιστοιχούν στις περιοχές που καλύπτονται από τα στρώματα. 
Παρατηρούμε ότι θεαματική μείωση των στρωμάτων έγινε μεταξύ 1960 
και 19Θ6 και .πρέπει να αποδοθεί στην όξινη βροχή.

Η φυσικοχημική εξέταση έγινε με οπτικό μικροσκόπιο, 
πολωτικό μικροσκόπιο, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και μικροαναλυτή, 
φασματοσκοπία, δ ιασκορπιζόμενης ενέργειας και περίθλαση ακτίναν X 
(εικ.27-29). Εδώ βλέπουμε την πορτοκαλλοκάστανη επιδερμίδα σε 
τομή στο οπτικό μικροσκόπιο και στο επόμενο πάλι στο οπτικό 
μικροσκόπιο το ίδια στρώμα να καλύπτει μπλε χρώμα. Εδώ έχουμε 
σύνολα φωτογραφιών από την μελέτη της πορτοκαλλοκάστανης 
επιδερμίδας με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο καθώς και φωτογραφίες 
μικροαναλύσεων. Μελετήσαμε στιλπνή δομή κάθετη στην επιφάνεια του 
δείγματος. Ετην πρώτη στήλη είναι φωτογραφίες του ηλεκτρονικού 
μικροσκοπίου. Το επάνω μέρος αντιστοιχεί στην εξωτερική επιφάνεια 
του δείγματος. Η δεύτερη στήλη αντιστοιχεί σε φωτογραφίες που από 
την διαφορά τόνου του γκρίζου προκύπτει διαφορά στην χημική 
σύσταση. Αν προσέξουμε καλά θα δούμε ότι, στο εξωτερικό μέρος του 
στρώματος υπάρχει ένα πολύ λεπτό στρώμα πάχους 30 μικρών που 
φαίνεται να έχει διαφορετική χημική σύσταση.

Επίσης παρατηρούμε άτι η επιδερμίδα υπεισέρχεται στις 
περικρυσταλλ ικές περιοχές. Η τρίτη στήλη είναι φωτογραφίες 
μικροανάλυσης ως προς τα ασβέστιο και η τέταρτη ως προς τα 
μαγνήσιο. Εδώ έχουμε στην ίδια θέση με προηγουμένως μικροανάλυση 
στην πρώτη στήλη ως προς φώσφορο, τη δεύτερη ως προς θείο, την 
τρίτη ως προς χλώρια και την τέταρτη ως προς νάτριο. Παρατηρούμε 
ότι τα τρία τουλάχιστον στοιχεία, θα μπορούσε να πει κανείς και 
το τέταρτο, κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος του 
στρώματος, υπεισέρχονται δε και αυτά στις περικρυσταλλικές 
περιοχές.

Εδώ έχουμε πάλι μικροανάλυση στην ίδια θέση όπως
προηγουμένως. Ετην πρώτη στήλη ως προς πυρίτιο, στη δεύτερη ως 
προς αργίλιο, στην τρίτη ως προς σίδηρο και στην τέταρτη ως προς 
κάλια. Παρατηρούμε ότι στο εξωτερικά στρώμα που είχαμε 
παρατηρήσει προηγούμενα και συμπεράναμε ότι είχε διαφορετκή τιμή 
και σύσταση ως προς το υπόλοιπα, εκεί ανιχνεύονται πυρίτια, 
αργίλιο, σίδηρος και κάλιο, τα οποία πρέπει μάλλον να οφείλονται 
στις αργιλοπυριτικές επικαθήσεις. Επίσης στα στρώμα αυτό 
ανιχνεύεται και μόλυβδος που πρέπει να αποδοθεί σην ατμοσφαιρική 
ρύπανση.

Εδώ βλέπουμ'ε ένα φάσμα διασκορπιζόμενης ενέργειας που 
δείχνει ότι και η μικροανάλυση. Αυτό είναι στο εσωτερικά της 
επιδερμίδας και ανιχνεύεται: ασβέστιο, φώσφορος, θείο και χλώριο, 
είναι οι κορυφές που δεν σημειώνονται. Και εδώ πάλι φάσμα 
διασκορπιζόμενης ενέργειας, που είναι σε συμφωνία με τα
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αποτελέσματα της μικροανάλυσης. Είναι στο εξωτερικό μέρος ταυ 
δείγματος, στο λεπτό στρώμα που είχαμε παρατηρήσει ότι είχε 
διαφορετική χημική σύσταση. Εκτός από ασβέστιο, φώσφορο, θείο και 
χλώρια, ανιχνεύονται αργίλιο, πυρίτιο, κάλιο και σίδηρος.

Εξέταση της επιδερμίδας του μαρμάρου με περίθλαση ακτινών X 
έδωσε εκτός από ασβεστίτη, γύψο και χαλαζία, φωσφορικό ασβέστιο 
και οξαλικά ασβέστια.

Από την με ανάλογο τρόπο μελέτη διαφόρων δειγμάτων
επιδερμίδας από τον Ναό, προκύπτει σχηματικά η εικόνα που 
βλέπουμε στη διαφάνεια. Η επιδερμίδα δηλαδή είναι ένα στρώμα που 
έχει σχετικά ομοιόμορφο πάχος 150 μικρών, υπεισέρχεται δε και 
στις κρυσταλλικές περιοχές. Σε όλο το πλάτος της ανιχνεύεται 
ασβέστια, καθώς και οξαλικό ασβέστιο. Στο εξωτερικό της στην 
περιοχή που είναι διπλά γραμμοσκιασμένη, υπάρχει ένα λεπτό στρώμα 
πάχους 20—30 μικρά, όπου εκτός από όσα στοιχεία ανιχνεύονται σε 
όλη τη μάζα του στρώματος, επιπλέον βρίσκουμε αργίλιο, πυρίτιο, 
σ ί δηρο και κ άλιο.

Εχουμε λοιπόν αρκετές πληροφορίες γιά την χρήση της 
παρτοκαλλοκάστανης επιδερμίδος του μαρμάρου, όχι όμως αρκετές γιά 
να λύσουν το πρόβλημα της προέλευσής της. Υπάρχουν αρκετά 
στοιχεία που ενισχύουν την εκδοχή ότι, γιά τον σχηματισμό της 
έχει συντελέσει και ανθρώπινος παράγοντας. Η μεγάλη έκταση tou 
στρώματος, που ήταν πολύ μεγαλύτερη στο παρελθόν, η συστηματική 
ταυ εμφάνιση σε διάφορα μαρμάρινα μνημε ία σε διαφορετικές 
περιοχές (Ελλάδα, 'Ιταλία κτλ. ), το ομοιόμορφο πάχος του, η
ανίχνευση και η ομοιόμορφη κατανομή του φωσφόρου, που μπορεί να 
οφείλεται σε κατεργασία με φωσφορούχες ουσίες, η απουσία ταυ 
στρώματος από επιφάνειες πολύ μεταγενέστερων κατασκευών, καθώς 
και η απουσία του από τις επιφάνειες θραύσης που σχηματίστηκαν 
από τα βλήματα του Morosini, η τελείως διαφορετική φύση του 
στρώματος από αυτή των παρτοκαλλοκάστανων στρωμάτων που καλύπτουν 
μάρμαρα από το λατομείο και που εκ πρώτης όψεως μπορεί να 
θεωρηθεί ότι μοιάζουν με την επιδερμίδα. Στα στρώματα μαρμάρου 
από το λατομείο δεν ανιχνεύθηκαν φώσφορος ούτε οξαλικά άλατα αλλά 
αραγωνίτης και αργιλαπυριτικές προσμίξεις.

Φωτογραφίες από τη μελέτη των στρωμάτων αυτών από το 
μάρμαρο του λατομείου βλέπουμε εδώ.

ϋλα τα παραπάνω λοιπόν, ενισχύουν την εκδοχή ότι, γιά τον 
σχηματισμό της επιδερμίδας έχει συντελέσει και ανθρώπινος
παράγων. Βέβαια δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ακόμη το 
ενδεχόμενο, τα οξαλικά να είναι αποτέλεσμα της δράσης των λιθίων 
και ο φώσφορος κατάλοιπο κάποιων μικροοργανισμών. Αλλωστε προς το 
παρόν και διεθνώς υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις γιά τα θέμα.
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Το επίστρωμα.

Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιά απλά. Το επίστρωμα είναι ένα 
στρώμα λεπτότερα από την επιδερμίδα, έχει πάχος 60-70 μικρά. Το 
βλέπουμε εδώ σε φωτογραφία στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και εδώ σε 
μεγαλύτερη μεγέθυνση. Η μικροανάλυση έδειξε θείο και ασβέστιο, σε 
μικρότερη περιεκτικότητα από ότι στο υπόλοιπο μάρμαρο. Φάσματα 
περίθλασης ακτινών X έδειξαν γύψο και ασβεστίτη. Πρόκειται γιά 
τεχνητό στρώμα (ασβέστωμα) που έχει γυψοπαιηθεί σε σημαντικό 
βαθμό. Εγινε <5ε κατά τη διάρκεια κάποιας επέμβασης στο Ναό 
ανάμεσα στον 10ο και 13ο αιώνα.

Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης της επιδερμίδας και του 
επιστρώματος, βρέθηκαν και ίχνη αρχαίων χρωμάτων στο Ναό, 
κόκκινου και μπλε. θα δείξουμε μερικές διαφάνειες. Το κόκκινο 
αντιστοιχούσε στις οδούς των γείσων της ανατολικής πλευράς και το 
μπλε στις προμόχθους αλλά και τις κεφαλές των μετοπών και των 
τριγλύφων καθώς και στους μηρούς των τελευταίων. Εδώ βλέπουμε το 
μπλε χρώμα στο οπτικό μικροσκόπιο. Το μπλε χρώμα σε λεπτή τομή 
στο πολωτικό μικροσκόπιο. Τα δείγματα μπλε χρώματος εξετάσθηκαν 
με περίθλαση ακτινών X και ατομική απορρόφηση και είδαμε ότι 
πρόκειται γιά αιγυπτιακό μπλε. Εδώ είναι κόκκινο χρώμα από την 
οδό στο οπτικό μικροσκόπιο και στο επόμενο λεπτή τομή του ίδιου 
δείγματος στο πολωτικό μικροσκόπιο. Η φυσικοχημική εξέταση tou 
δείγματος έδειξε ότι πρόκειται γιά αιματίτη (εικ.30-32).

Τελειώνοντας, πρέπει να πούμε ότι η εργασία αυτή βρίσκεται 
σε εξέλιξη. Επιδιώκουμε τη συγκέντρωση περισσοτέρων στοιχείων σε 
μία προσπάθεια πλήρους διαλευκάνσεως της προέλευσης της 
πορτακαλλοκάστανης επιδερμίδας του μαρμάρου και χρονολόγησής της. 
Ακόμη στόχος μας είναι να συγκεντρωθούν και να μελετηθούν όλα τα 
ίχνη που υπάρχουν από την αρχαία πολυχρωμία.

Πρόεδρος : Mr.Skoulikidis is going to speak about research he has
done in protection of marble.
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θ. Εκ pud ικ ί<Snc . Καθηγητήε Ε.ΙΊ.Π·, υέλοε -rnc ΕΣΜΑ 

Μελέτες γιά την προστασία των ιιαρυάρων

Κυρίες και Κύριοι,
Κύριε Πρόεδρε,

Πρόκειται σε 12 λεπτά να σας αναπτύξω <5ύα έρευνες 6 ετών. 
Σχετικά με την πρώτη, θα σας αναφέρω μόνο παρατηρήσεις που 
προέκυψαν από αναλύσεις με ατομική απορρόφηση, ακτίνες X και 
ηλεκτρονική μικροανάλυση 250 δειγμάτων και αιωρούμενων σωματιδίων 
με βαριά μέταλλα που είχαν αποτεθεί χαλαρά στις επιφάνειες των 
μνημείων της Ακρόπολης και ιδιαίτερα στον Παρθενώνα. Τα σωμάτια 
αυτά, κολλοειδών διαστάσεων, απαθέτονται εκλεκτικά στις 
επιφάνειες, που δεν έρχονται σε επαφή με το νερό της βροχής. 
Δηλαδή σε επιφάνειες, που έχουν γυψοπαιηθεί από το διοξείδιο του 
θε ίου.

Το είδος των βαρέων μετάλλων, παυ περιέχουν τα σωμάτια 
αυτά, εξαρτάται από τον προσανατολισμό της επιφάνειας 
δειγματοληψίας και επόμενα από τους ρυπαντές, που μεταφέρουν οι 
άνεμοι, από κατευθύνσεις όπου υπάρχουν συγκεντρωμένες πηγές 
ρύπανσης.

Στο σημείο αυτό γίνεται ανάλυση των διαφανειών.

Βλέπομε σε 6 αμάδες δειγμάτων τις κατευθύνσεις των ανέμων 
και τις πηγές ρυπάνσεως με τις οποίες φορτίζονται (βιομηχανίες, 
λεωφορεία, κεντρική θέρμανση κτλ.) και τον χαρακτηρισμό των 
δειγμάτων ως αιωρουμένων σωματιδίων ή ως προϊόντων φθοράς του 
μαρμάρου. Στο επόμενο σχήμα βλέπομε τα αποτελέσματα της ανάλυσης. 
Εχομε χαλκό, μόλυβδο, ψευδάργυρο, κοβάλτιο, μαγγάνιο, ανάλογα με 
τις ομάδες. Και βλέπομε ότι τα μέταλλα μόλυβδος και χρώμια 
βρίσκονται σε επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες σε ανέμους 
φορτισμένους με ρυπαντές από την κυκλοφορία, ο χαλκός, α 
ψευδάργυρος και το μαγγάνιο σε επιφάνειες, που είναι εκτεθειμένες 
σε ανέμους που φορτίζονται από την βιομηχανία και ο σίδηρος 
προέρχεται από την κυκλοφορία και την κεντρική θέρμανση. Δείγματα 
από την ίδια επιφάνεια διαφέρουν ποιοτικά και κύρια ποσοτικά, 
λόγω διαφορετικής γεωμετρίας των σημείων από όπασ πάρθηκαν. 
Επόμενα τα ποσά των αιωρουμένων σωματίων, που κατακάθονται, 
εξαρτιώνται, εκτός από την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό της
επιφάνειας και από την γεωμετρία της επιφάνειας, από όπου 
εξαρτάται και η κροκίδωσή τους.

Το δεύτερα θέμα που θέλω να σας αναπτύξω είναι σχετικό με 
τις έρευνες που γίνονται στο εργαστήριο με τους συνεργάτες μου 
γ ιά την προστασία των μαρμάρων από την προσβολή από τα διάφορα 
αίτια. Οπως έχει ανακοινωθεί επανειλημμένα και δημοσιευθεί, 
αποκαλύψαμε στο εργαστήριο τον μηχανισμό της γυψοποίησης, που 
συνοπτικά έχει ως εξής:

Στο σημείο αυτό γίνεται ανάλυση των διαφανειών.
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Εκαμε εδώ αριστερά ένα γαλβανικό στοιχεία, itou είναι το 
μοντέλο της οξείδωσης των μετάλλων. Αυτή εξελίσσεται με διάχυση 
των ιόντων σιδήρου με αρνητικό ττόλο το μέταλλο, θετικό ττόλα τον 
αέρα, το οξυγόνο, την υγρασία και ηλεκτρολύτη τα οξείδια ταυ 
σιδήρου. Αντίστοιχα συμβαίνουν και στην περίπτωση της γυψσποίησης 
του μαρμάρου. Εχομε αρνητικό πόλο το μάρμαρο, θετικό πόλο τα 
διοξείδια του θείου (οξυγόνο, αέρα και νερό) και ηλεκτρολύτη 
γύψο, με σύγχρονη πάλι όιάχυση ιόντων ασβεστίου σε στερεά 
κατάσταση προς το περιβάλλον και ηλεκτρονίων. Τα βραδύτερο λοιπόν 
στάδια εδώ . είναι, η όιάχυση των ιόντων ασβεστίου σε στερεά 
κατάσταση. Και μετά την αποκάλυψη αστού του μηχανισμού, είναι 
φανερό όπως είναι γιά όλους τους μηχανισμούς, ότι μπορεί κανείς 
να αρχίσει να σκέπτεται να επέμβει σ'αυτά το μηχανισμό, αφού 
ξέρει ποιά είναι το βραόύτερο στάόιο, ξέρει ότι γιά να
επιβραόύνει τα φαινόμενο, θα πρέπει να επιβραδύνει ά τα ιόντα 
ασβεστίου, ή τα ηλεκτρόνια και να κάνει αυτό το στάόιο βραόύτερο 
από την όιάχυση των ιόντων ασβεστίου. Ετο επόμενο σχάμα φαίνονται 
οι ηλεκτροχημικές όράσεις αυτού του γαλβανικού στοιχείου. Και στο 
επόμενο φαίνεται μιά από τις κύριες συνέπειες αυτού του 
μηχανισμού. Ετην πρώτη καμπύλη επάνω αντιστοιχεί σε δείγμα γυμνού 
μαρμάρου, που έχει υποστεί εντατικά γυφαποίηση μέσα σε ένα 
περιβάλλον μεγάλης περιεκτικότητας διοξειδίου του θείου.

Ετην όεύτερη καμπύλη κάτω βλέπομε την χρονικά εξέλιξη της 
γυψοποίησης σε μάρμαρο καλυμμένο με πολυμερές. Ενώ στην αρχά η 
ταχύτητα γυψοποίησης στη όεύτερη περίπτωση είναι μικρότερη από 
εκείνη του γυμνού μαρμάρου, μετά η ταχύτητα γίνεται μεγαλύτερη 
από του γυμνού μαρμάρου, όηλαόή η επικάλυψη με πολυμερές 
επιταχύνει τη φθορά.

Αυτά είναι ένα δεδομένο που ισχύει γιά οποιοόάποτε οργανικό 
πολυμερές επίστρωμα, αλλά και γιά ανόργανο επίστρωμα, εφόσον 
καμμία από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται σήμερα γιά την 
προστασία των μαρμάρων, όεν έχει σχεδιαστεί με βάση το μηχανισμό. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, τα ιόντα του ασβεστίου από τα 
ενεργά κέντρα ης επιφάνειας, όιαχέονται ταχύτερα και επόμενα 
κάποια στιγμή όημιουργούνται κοιλότητες μεταξύ επιστρώματος και 
μαρμάρου, όπου επικρατεί πίεση πολύ χαμηλότερη από την
ατμοσφαιρική και οδηγεί στην μηχανικά ρήξη του επιστρώματος.

Σκεφτήκαμε λοιπόν, αφού ο μηχανισμός της διάβρωσης των 
μετάλλων μοιάζει με τον μηχανισμό της γυψοποίησης, να 
χρησιμοποιήσομε μεθόδους προστασίας των μαρμάρων αντίστοιχες με 
τις μεθόδους προστασίας των μετάλλων. Αυτές οι μέθοδοι βέβαια 
είναι πολλές και δεν μπορούν άλες να εφαρμοστούν γιά το μάρμαρα, 
γιατί δεν έχει το μάρμαρο την αγωγιμότητα, που έχει το μέταλλο. 
Αλλά μιά από αυτές τις μεθόδους, που είναι η επικάλυψη με τα 
λεγάμενα αντιό ιαβρωτικά χρώματα, μπορεί να δοκιμαστεί.

Ετα επόμενο διάγραμμα έχομε πάλι επιταχυνόμενη προσβολή 
γυψοποίησης. Το Α είναι το γυμνό μάρμαρο, το 3 είναι μάρμαρο 
καλυμμένο με ακρυλικό και βλέπομε δύο' ρηγματώσεις, το D είναι 
καλυμμένο με εποξειδικό (μία ρηγμάτωση ) και τα C είναι καλυμμένο
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με Coal Tar Epoxy, ένα πολύ γνωστά αντ ιδ ιαβρωτ ικ ό χρώμα γιά τα 
μέταλλα, που χρησιμοπαιείται στα βαπόρια. To Coal Tar Epoxy, όπως 
βλέπετε, δεν ρηγματώνεται, κάνει μία πολύ καλύτερη προστασία, 
αλλά είναι μαύρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε μαύρα 
μάρμαρα, που βέβαια εμείς δεν έχομε, έχουν όμως οι Κινέζοι και 
από ότι έχω πληραψαρηθεί μετά την ανακοίνωση που έγινε, άρχισαν 
και δοκιμάζουν στα μαύρα μάρμαρά τους το Coal Tar Epoxy.

Το επόμενο διάγραμμα μας δείχνει πάλι το γυμνό μάρμαρο το 
A, το C το πολυδιαφημισμένο Fomblin, το 8 είναι πάλι εποξειδικά 
και το D είναι χλωριωμένα ελαστικό, ένα άλλο αντιδιαβρωτικό χρώμα 
γιά τα μέταλλα, που χρησιμοποιείται πάλι στα βαπόρια. Αυτό έχει 
μία πολύ ελαφρά χρώση προς το γκρίζο, θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί, αν βεβαιωθούμε ότι δεν επηρεάζεται από το 
υπεριώδες φως. Τελικά χρησιμοποιήσαμε γιά την προστασία μία 
κατηγορία αντιδιαβρωτικών χρωμάτων γιά τα μέταλλα, που είχαμε 
επινοήσει παλαιότερα. Πρόκειται γιά επαξειδική ή ακρυλική ρυτίνη 
âæOa ή Fes-Os. Οι δύο ουσίες αυτές είναι η-ημιαγωγοί. Αυτοί οι 
η-ημιαγωγοί προσφέρουν ηλεκτρόνια και επόμενα επεμβαίνουν στο 
μηχανισμό της γυψαποίησης, καθυστερώντας τη διάχυση των
ηλεκτρσνίων και τη διάχυση των ιόντων. Το οξείδιο του αλουμινίου 
είναι βέβαια άσπρο. Στο ποσοστό, που μπαίνει μέσα στο πολυμερές 
δεν αλλοιώνει την όψη του μαρμάρου σημαντικά. Το οξείδιο του 
σιδήρου είναι κόκκινο, δημιουργέίται μία πατίνα ελαφρά κόκκινη 
όπως έχει το μάρμαρο. Γίνονται προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν 
ντοπαρισμένοι η-ημιαγωγοί γιά να μπορέσουμε να αυξήσομε την 
η-ημιαγωγιμότητά τους και να χρησιμοποιήσομε λιγότερο ποσό 
ουσίας.

Το γενικό συμπέρασμα είναι το εξής. Μπορεί κανείς να 
χρησιμοποιήσει αποιοδήπατε πολυμερές θέλει, φτάνει αυτό τα 
πολυμερές να τηρεί ορισμένους όρους. Και ταυ Χάρτη της Βενετίας 
και γενικότερα. Δηλαδή πρώτα-πρώτα, αν είναι δυνατόν να είναι 
αντιστρεπτό. Δεύτερον να μην ρηγματώνεται. Τρίτον να μην αλλάζει 
χρώμα στο υπεριώδες φως. Και να μην αλλάζει και η ποιότητα, η υφή 
της επιφάνειας του μαρμάρου. Αν υπάρχει αυτό, τότε θα πρέπει 
οπωσδήποτε να βάλει κανείς μέσα έναν οπαιονδήπατε η-ημιαγωγό, 
ενισχυμένο, προκειμένου αυτός, όπως κάνει στα μέταλλα και έχει 
απαδειχθεί αυτό ευρύτατα, να κάνει και στα μάρμαρα αυτή την πολύ 
μεγάλη επιβράδυνση.

Ευ χαριστό.

Πράε δppc : I thank Mr.Skoulikidis on his research.
Now we will take a break of 3 or 5 minutes because they need to 
transfer slides from one projector to the other.
Mrs.Papakonstantinou is going to give us three lectures one on 
the study of deterioration of the west friece, the second one on 
artificial patination and the third one on conservation work 
carried out.
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Ε. Παττακ ωνσταντ ίνου:υπεύθυνη χημικός γιά τη συντήρηση των 
μνημείων Ακροπάλεως

Επισήμανση φθορών στην δυτική Εωφόρο

Το πρώτο θέμα που θα παρουσιάσω, είναι η επισήμανση των φθορών 
στη δυτική ζωφάρο. Το 1976 στά πλαίσια της καταγραφής της 
κατάστασης του γλυπτού δ ιάκοσμου των μνημείων της Ακρόπολης, 
έγινε πλήρης αποτύπωση των φθορών της δυτικής ζωφόρου επάνω σε 
σχέδια. Επάνω σε σχέδια της ζωφόραυ σημειώθηκαν η έκταση της 
αιθάλης, οι περιοχές tou παρουσίαζαν κίνδυνα αποκόλλησης, η 
έκταση της όξινης προσβολής, η παρουσία και η έκταση των 
επιστρωμάτων. Επίσης με λήφη μικρών δειγμάτων από διάφορα σημεία 
της επιφάνειας, είχε γίνει το 1976 μία ποιοτική αποτίμηση της 
έκτασης της γυψοποίησης. Η ί<5ια εργασία επαναλήφθηκε το 19S3 γιά 
τα γλυπτά των λιθαπλίνθων III, IV και V και το 1938 γιά τα 
γλυπτά των λιθαπλίνθων III, IV, V, VI IX, και X.

Μετά την καταγραφή του '76 αποφασίστηκε η επιτόπου στέγαση 
της ζωφόρου, ώστε να περιοριστεί η όξινη προσβολή και η έκπλυση 
από το νερό της βροχής της σχηματιζόμενης γύψου. Είναι γνωστό ότι 
την γύψο αυτή θέλουμε να τη διατηρήσουμε, αφού περιέχει 
λεπτομέρειες των γλυπτών. Ακάλυπτος έμεινε ο λιθόπλινθας III και 
παρά τη στέγαση, υπάρχουν περιοχές των αναγλύφων που εξακολουθούν 
να δ ιαβρέχονται από το νερό της βροχής. Η τοποθέτηση ταυ 
στεγάστρου έγινε το 1978.

Από τη σύγκριση των καταγραφών του '76, '33 και '88
προκύπτουν οι εξής μεταβολές:

Ετο σημείο αυτό γίνεται ανάλυση των <5ιαφανειών

- Υπάρχει αύξηση των περιοχών της αιθάλης. Ετα σχήματα που 
βλέπετε σημειώνεται η παρουσία της αιθάλης.
Βέβαια οι νέες περιοχές διακρίνανται από την ανοιχτότερη απόχρωση 
και το λεπτότερο στρώμα της αιθάλης.

Η γυψοπαίηση όπως είναι φυσικό συνεχίζεται, με τη διαφορά 
ότι τα στρώματα της γύψου παυ δημ ι ουργούντα ι, παραμένουν επιτόπου 
και δεν ξεπλένονται από την βροχή. Ετο δεξιό slide φαίνονται τα 
σημεία που έχουμε κάνει δειγματοληψία γιά την ανίχνευση γύψου. 
Γενικά μπορούμε να πούμε ότι το ποσοστά της γύψου είναι σε χαμηλά 
ποσοστά 10-40 %, αφού είναι προϊόν των 10 τελευταίων χρόνων.

Ετσι μετά την τοποθέτηση του στεγάστρου δεν έχουμε παραπέρα 
απώλεια των λεπτομερειών των γλυπτών, όμως σε ορισμένα σημεία η 
συνεχιζόμενη γυψαποίηση οδηγεί σε επιδείνωση της κατάστασης 
ορισμένων ήδη σαθρών περιοχών. Εδώ φαίνεται μία λεπτομέρεια της 
πραγματικής σημερινής κατάστασης με αιθάλη, αποκολλήσεις και 
παλαιά στοκαρίσματα. Ετο δεξιό slide φαίνεται η χαρτογράφηση της 
διάβρωσης του 1988, που παραμένει στην ίδια γενικά κατάσταση με
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τις προηγούμενες χαρτογραφήσεις '76-'80 με εξαίρεση την
λιθόπλινθο III, που είπαμε άτι είναι μερικά ακάλυπτη. Στο επόμενο 
είναι η καταγραφή του επιστρώματος που γενικά (διατηρείται από το 
1976, πάλι με εξαίρεση την III λιθόπλινθα που είναι ακάλυπτη 
( ε ικ . 18 ).

Επισήυσνση Φθορών στην ανατολική (δωρική ζωφόρο

Και τώρα θα πούμε γιά την επισήμανση των φθορών στην 
ανατολική (δωρική ξωφόρο. Στην ανατολική (δωρική ξωφάρο
εμφανίζονται οι ίδιες μορφές φθοράς που συναντούμε και στο 
υπόλοιπο μνημείο. Παραλλάσσει βέβαια η ένταση ανάλογα με την 
επίύραση του μικροκλίματος αυτής της περιοχής. Αναλυτικότερα, 
υπάρχουν φθορές από βανδαλ ισμαύς ή πόλε μικές επιχειρήσεις. Η πιό 
σημαντική αιτία της κακής κατάστασης των μετοπών, ήταν η 
απολάξευση του μεγαλύτερου μέρους των (έξεργων) γλυπτών από τους 
πρώτους Χριστιανούς. Εκεί φαίνεται η 8η μετόπη. Επιπλέον οι 
βομβαρδισμοί είχαν ως αποτέλεσμα την θραύση και πτώση μεγάλου 
μέρους των υπερκειμένων οριζοντίων γείσων. Δευτερογενές 
αποτέλεσμα αυτού ήταν, να παραμείνουν εκτεθειμένα στη βροχή γιά 
μεγάλα διάστημα, οι μετόπες 1η, 6η και 7η και η τρίγλυφος 1η και 
13η.

Φθορές ποσ οφείλονται σε φυσικοχημικούς παράγοντες.

Ολες οι μετόπες στην ανατολική δωρική ζωφόρα, παρουσιάζουν την 
ίδια χαρακτηριστική και τυπική εικόνα φθοράς που επαναλαμβάνεται 
με ελάχιστες εξαιρέσεις (εικ.19). Από τα μέσον και επάνω σχεδόν 
σε όλο το μήκος της ανατολικής δωρικής ζωφόρου, υπάρχει αιθάλη. Η 
μεγαλύτερη συγκέντρωσή της παρουσιάζεται στις κεφαλές των μετοπών 
και των τριγλύφων. Γιά την γυψαποίηση μπορούμε να πούμε ότι στο 
60% των δειγμάτων που αναλύθηκαν γιά ανίχνευση γύψου, βρέθηκε 
μεγάλο ποσοστό γύψου 70-30 %, σε ένα 25 % των δειγμάτων βρέθηκε 
ποσοστό γύψου 40—60 % και στα υπόλοιπα λιγότερο, περί το ΙΟ %
γύψου.

Η ζώνη της αιθάλης δεν είναι συνεχής. Διακόπτεται κατά 
διαστήματα από κατακόρυφες περιοχές έκπλυσης από το νερό της 
βροχής. Αυτό συμβαίνει στις περιοχές ασυνέχειας των γείσων. 
Σ'αυτές τις περιοχές και αντίθετα από ότι θα αναμένετα,
παρατηρήθηκε συχνά ότι το μάρμαρο δεν παρουσιάζει μεγάλη φθορά 
και σώζονται σημαντικές λεπτομέρειες από τον αστράγαλο και τα 
υπολείμματα των γλυπτών. Μαύρες κρούστες σημειώνονται στη ζώνη με 
την μεγαλύτερη συγκέντρωση αιθάλης καθώς και στα όριά της με τις 
περιοχές έκπλυσης <εικ.20>.

Από την ανάλυση με περίθλαση ακτινών X προκύπτει ότι οι 
μαύρες κρούστες περιέχουν αραγωνίτη, γύψο, χαλαζία και δολομίτη. 
Στο 50 % των δειγμάτων που αναλύθηκαν γιά γύψο βρέθηκαν υψηλά
ποσοστά γύψου 70-80 %, σ'ένα 30 % των δειγμάτων 40-60 % γύψος.
Αποσάθρωση της επιφάνειας του μαρμάρου εντοπίζεται σε μία ζώνη 
κατά μήκος όλης της ανατολικής δωρικής ζωφόρου. Το άνω όρια της
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ζώνης αυτής βρίσκεται στην ακμή των κεφαλών, ενώ το κάτω όρια
φτάνει περίπου στο μέσον του ύψους της ζωφόρου. Στη ζώνη αυτή τα
μάρμαρα είναι εύθραυστο και υπάρχει κ ίνδυνος πτώσης υλικού σε 
περιοχές εκτεταμένων αποφλοιώσεων. Συνέπεια του φαινομένου αυτού 
είναι, η σταδιακή άμβλυνση των ακμών και των λεπτομερειών. 
Αντίθετα μικρότερη και πιό ομοιόμορφη φθορά εμφανίζεται στα μέλη 
εκείνα της ζωφόρου που λόγω της θέσης τους μένουν συνεχώς 
εκτεθειμένα στη βροχή. Κάτω από αυτή τη ζώνη αποσάθρωσης
παραυσ ιάζετα ι ζαχαροει<5ής φθορά. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι, 
τα γείσα δεν προστατεύουν αυτή τη ζώνη από τη βροχή (εικ.21).

Εδώ είναι η 6η μετόπη και η χαρτογράφηση των φθορών. Στο
διάγραμμα καταγράφονται η αιθάλη με γκρί χρώμα, οι
ανακρυσταλλώσε ις με μπλε χρώμα, ο κίνδυνος αποκόλλησης με κόκκινο 
και οι ρωγμές με πορτοκαλλί χρώμα. Στο επόμενο διάγραμμα 
καταγράφονται στην 6η μετόπη πάλι, τα στοκαρίσματα με καφέ χρώμα, 
το επίστρωμα με πράσινο χρώμα, η επιδερμίδα με ροζ και η
κυψελοειδής διάβρωση με μπλε χρώμα. Η κυψελοειδής αυτή μορφή 
φθοράς είναι ασυνήθιστο φαινόμενα γι'αυτή τη πλευρά του μνημείου. 
Εντοπίστηκε μόνα στο μεσαίο τμήμα της 6ης μετόπης που βλέπουμε 
και στα δεξιό άκρο της 8ης. Η ίδια χαρτογράφηση στην 7η μετόπη. 
Πάλι είναι με γκρι η αιθάλη, με μπλέ οι μαύρες κρούστες, με 
κόκκινο ο κίνδυνος αποκόλλησης. Η άλλη σειρά της καταγραφής είναι 
το επίστρωμα με πράσινο και η επιδερμίδα με το πορτοκαλλί.

Στην επιφάνεια της ζωφόρου σώζονται υπολείμματα από την
επιδερμίδα και το επίστρωμα. Ηδη είδατε αυτή την εικόνα, είναι 
συγκρίσεις νεωτέρων φωτογραφιών με παλαιότερες, όπου είναι
εμφανέστατη η σημαντική μείωση των στρωμάτων. Η χαρτογράφηση 
βασίζεται σε φωτογραφίες του Boissonas. 1900-1910 η πρώτη, η 
δεύτερη είναι από δημοσίευση 1960 και η τρίτη είναι του 1986, 
εμφανέστατη η μείωση των στρωμάτων (εικ.22).

Τέλος από την περίοδο των πρώτων αναστηλωτικών εργασιών 
μέχρι και πρόσφατα, έγιναν εκτεταμένες επεμβάσεις γ ιά την
στερέωση της επιφάνειας του μαρμάρου. Οι επεμβάσεις αυτές είναι 
κυρίως σφραγίσεις με κονιάματα όλων των ρωγμών και των
απολεπίσεων. Σε ελάχιστες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε γιά 
ενίσχυση χάλκινο σύρμα. Επίσης σφραγίστηκαν οι αρμοί με
τσιμεντοκονίαμα. Πολλά από τα κονιάματα αυτά σήμερα έχουν 
προβλήματα και οι σφραγίσεις δεν είναι πιά αποτελεσματικές. Τα 
ελάχιστα ίχνη πολυχρωμίας, θαλασσί και κόκκινο χρώμα, βρίσκονται 
στα γείσα και σε επιφάνειες τριγλύφων και κεφαλές μετοπών. Ηδη 
ακούσατε σε προηγούμενη εισήγηση γι'αυτά.

Εδώ φαίνεται μία γενική εικόνα της χαρτογράφησης της
ανατολικής δωρικής ζωφόρου. Επάνω μαύρες κρούστες αιθάλης και 
γύψος, καταγράφονται κάτω αποσάθρωση, κίνδυνος αποκόλλησης και 
κυψελοειδής φθορά. Αφορά στην 5η, 6η, 7η, 8η και 9η μετόπη.

101



Τεχνητή πάτινα.

Και στον υπόλοιπα χρόνο κ. Πρόεδρε, θα παρουσιάσω τα θέμα της 
τεχνητής πάτινας. Γιά τα χρωματισμό νέων αρχιτεκτονικών μελών από 
μάρμαρο, έγιναν εργαστηριακές και in situ δοκιμές δημιουργίας 
τεχνητής πάτινας με σκοπό, αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, να 
περιοριστεί η χρωματική αντίθεση μεταξύ παλαιών και νέων 
αρχιτεκτονικών μελών. Εγιναν δοκιμές κατα σειρά με κολλοειδή 
υδατικά διαλύμματα χλωριούχου σιδήρου γιά την καλύτερη πρόσφυσή 
του στο μάρμαρα. Τα διαλύμματα αυτά δοκιμάστηκαν σε διάφορες 
συγκεντρώσεις διαδοχικά με βρασμό, με ξήρανση σε υπέρυθρη 
ακτινοβολία και με εξαυδετέρωση με αλκαλικό διάλυμμα. Αλλες 
δοκιμές έγιναν με διαλύμματα οξικού σιδήρου, με χρήση επαξειδικής 
ρητίνης και οξειδίων του σιδήρου και με διαλύμματα ένυδρου 
θειϊκού σιδήρου με και χωρίς βρασμό.

Τα δοκίμια του μαρμάρου με την τεχνητή πάτινα των διαφόρων 
αυτών δοκιμίων, υποβλήθηκαν σε όξινη διαβροχή σε ΡΗ περίπου 5,5, 
Τα καλύτερα αποτελέσματα τόσο από αισθητικής όσο και από άποψη 
αντοχής στην όξινη βροχή, δίνει το ένυδρο θειϊκό σίδηρο σε 
αραιωμένα διάλυμμα περίπου 2,5 %. Επιπλέον έχει το πλεονέκτημα 
της ευκολίας στη χρήση γιά εκτεταμένες επί τόπου εφαρμογές. 
Πάντως αυτό είναι ένα θέμα που εμείς τουλάχιστον θα θέλαμε να 
συζητηθεί στην αυριανή συνάντηση των χημικών και συντηρητών και 
να έχουμε τη γνώμη και των ξένων προσκεκλημένων μας.

Ευχαριστώ πολύ.

Πράε δροε : Thank you very much Mrs.Papaconstantinou. I call now
to take the floor Mrs Dogani to speak us about the deterioration 
on the East Doric friese.
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Γ.Δογάνη: συντηρήτρια στο εργοτάξιο Παρθενώνος

Επευβάσειε guvτηρήσεωε της επιφάνε lac "Πράγραυιια πιλότος"

Ετα πλαίσια του αναστηλωτ ικ ού προγράμματος' που βρίσκεται 
σε εξέλιξη στον Παρθενώνα, πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι tou 1988 
η πρώτη συστηματική επέμβαση συντήρησης επιφάνειας. Το πρόγραμμα 
περιελάμβανε κυρίως στερεωτικές εργασίες και έγινε στους δύο 
ανώτερους σπονδύλους του δευτέρου από βορρά κίονα της ανατολικής 
πλευράς. Μεγάλα βάρος στην ενέργεια αυτή δόθηκε στην ολοκληρωμένη 
τεκμηρίωση. Ετην τεκμηρίωση έχουν περιληφθεί φωτογράφηση πριν, 
στη διάρκεια και μετά από κάθε επέμβαση καθώς και λεπτομερής 
χαρτογράφηση. Επίσης έχουν καταγραφεί σε δελτία τα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν και οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν.

Γιά την επέμβαση αυτή έχουν ληφθεί υπόψη η διεθνής 
πρακτική, η μέχρι σήμερα εμπειρία από τις επεμβάσεις που γίνονταν 
στα μνημεία της Ακροπόλεως, οι ερευνητικές μελέτες των ειδικών 
χημικών μηχανικών και τέλος οι αρχές που τηρούνται γιά τα έργα 
αναστήλωσης.

Ετο σημείο αυτό γίνεται ανάλυση των διαφανειών

Ετο slide βλέπετε την χαρτογράφηση των δύο σπονδύλων που θα 
μας απασχολήσουν παρακάτω. Παρουσιάζονται σε ανάπτυγμα και είναι 
χωρισμένα σε 4 τεταρτημόρια οι σπόνδυλοι γιά την καλύτερη 
παρουσίαση. Ετον πρώτο πίνακα παρουσιάζονται οι φθορές, στον 
δεύτερο η επιδερμίδα και το επίστρωμα, στο τρίτα οι προηγούμενες 
επεμβάσεις και στο τέταρτα οι επεμβάσεις παυ κάναμε εμείς (εικ. 
37α-δ ).

Το κυριότερο πρόβλημα που παρουσιάστηκε στους σπονδύλους 
που μας απασχολούν ήταν, οι εκτεταμένες αποφλοιώσεις, ιδιαίτερα 
στις ακμές. Γεγονός που σήμαινε την αλλοίωση της αρχικής 
γεωμετρίας και σε πολλές περιπτώσεις τον άμεσο κίνδυνο πτώσης 
επιφανειακού υλικού. θραύσματα από μία τέτοια εκτεταμένη 
αποφλοίωση είχαν αποσπασθεί με αφορμή τον σεισμό ταυ 1981 και 
φυλλάσσονταν στις αποθήκες του Μουσείου μαζί με άλλα. Από αυτά 
κατορθώσαμε να ταυτίσουμε περίπου 40, τα οποία προέρχονταν κυρίως 
από την νότια πλευρά ταυ ανωτέρω σπονδύλου. Εδώ είναι η νότια 
περιοχή του νότιου σπονδύλου από όπου έγινε η αποφλοίωση μετά το 
σεισμό.

Ενα άλλο φαινόμενο φθοράς παυ δεν γίνεται σήμερα αντιληπτό, 
είναι αυτό της σταδιακής απώλειας της αρχικής επιδερμίδας, με 
αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό της επιφάνειας των δύο σπονδύλων να 
παρουσιάζει ζαχαροειδή φθορά. Ακόμα στις ακμές παρατηρήθηκε 
έντονη αποσάθρωση με την μορφή όρθιων και παράλληλων μικρορωγμών. 
Ανάμεσα στις ρωγμές είχαν αναπτυχθεί μικροοργανισμοί και έτσι οι 
αρχικά οξείες ακμές έχουν αμβλυνθεί.
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Τα φαινόμενα φθοράς που παρατηρήθηκαν, είναι φανερό ότι 
είχαν εντοπιστεί και στο παρελθόν ίσως με μικρότερη ένταση και 
είχαν αντιμετωπισθεί με εξωτερικές σφραγίσεις των μικρών και 
μεγάλων ρωγμών με κονίαμα βασισμένο στην κόλλα Μάγιερ. Es 
ορισμένες περιπτώσεις οι κολλήσεις ενισχύθηκαν εξωτερικά με 
χάλκινο σύρμα. Από τις προηγούμενες επεμβάσεις στερέωσης ένας 
μεγάλος αριθμός είχε αστοχήσει. Αποτέλεσμα, τα κονιάματα 
εμφάνιζαν πολλαπλές ρωγμές ή και είχαν αποσπασθεί, 
συμπαρασύραντας και το αποσαθρωμένο μάρμαρο.

□ι επεμβάσεις που ήταν απαραίτητο να γίνουν ώστε να 
απακατασταθεί κάποια κατάσταση ισορροπίας στην επιφάνεια, ήταν:
- Ευγκέντρωση, ταύτιση και συγκόλληση των θραυσμάτων
- Ετερέωση των αποφλαιώσεων
- Εφράγιση των ρωγμών
- Εταθεροποίηση των αποσαθρωμένων περιοχών.
Η επανασυγκόλληση των θραυσμάτων έγινε μετά από πολύ καλό 
καθαρισμό των επιφανειών θραύσης με μηχανικά μέσα, αφαίρεση των 
παλιών κονιαμάτων, όπου παρουσίαζαν πρόβλημα. Γιά την συγκόλληση 
χρησιμοποιήθηκε πολτός λευκού τσιμέντου Portland χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θειϊκά. Εε όσες περιπτώσεις τα θραύσματα ήταν 
ικανά σε μέγεθος και αντοχή, οι κολλήσεις ενισχύθηκαν με τυφλές 
καρφίδες τιτανίου, διαμέτρου από 2 έως 6 χιλιοστά. Οι κολλήσεις 
ολοκληρώνονται υπό πίεση και τακτική ύγρανση με νερό, γιά την 
ομαλή και τη σωστή πήξη του τσιμέντου (εικ. 40,41).

Οι αποφλοιώσεις που κινδύνευαν να πέσουν στερεώθηκαν στη 
θέση τους, είτε με ένεση του κονιάματος είτε με ολοσχερή 
αποκόλληση και επανασυγκόλλησή τους. Η αποκόλληση αποφασίστηκε 
μόνο γιά τις περιπτώσεις που παρουσίαζαν!
- Μεγάλη απόκλιση λόγω μόνιμης παραμόρφωσης και κατά συνέπεια 
κ ίνδυνο πτώσης.
- Πλήρη ασυνέχεια ταυ μαρμάρου και συγκράτηση από υπολείμματα 
παλαιότερων κονιαμάτων.
- Ελάχιστο σε έκταση υγιές μάρμαρο που συγκροτούσε τις 
αποφλοιώσεις στη θέση τους.

Η αποκόλληση κρίθηκε επίσης απαραίτητη γιά τον καλύτερο 
καθαρισμό των επιφανειών θραύσης, την σταθερότητα
επανασυγκόλλησης υπό πίεση και την ενίσχυση με καρφίδες αλλά και 
γιά την αποκατάσταση της γεωμετρικής γραμμής. Οι αποκολλήσεις 
έγιναν με την βοήθεια σφηνών και νάρθηκα από γύψο (εικ. 44), ο 
οπαίας χρησιμέυσε γιά την συγκράτηση μικρών ή και μεγάλων 
απολεπισμάτων, την ασφαλή μεταφορά από την κατακόρυφη στην 
οριζόντια θέση, αλλά και γιά την υποστήριξη κατά τον καθαρισμό. 
Επειτα ακολούθησε η διαδικασία συγκόλλησης όπως περιγράφηκε πιό 
πάνω. Ακολούθησε η σφράγιση των ρωγμών^ με κονίαμα τσιμέντου, 
χαλαζιακής άμμου 1:5 και προσθήκη χρωστικής. Κατά την ενσφράγιση 
με το κονίαμα αφέθηκαν ορισμένα ανοίγματα γιά να προωθείται το 
τσιμέντο και να φεύγει ο αέρας. Πριν την εφαρμογή του, οι ρωγμές 
εμποτίστηκαν με 5 % χλωριούχο ισοθειαζολιόνη γιά την καταπολέμηση 
των μικροοργανισμών.
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Γιά την στερέωση των επιφανειών που παρουσίαζαν ζαχαραειόή 
φθορά και αποσάθρωση, έγιναν ψεκασμοί και εμποτισμοί με 
ασβεστόνερο. Η στερέωση επιτυγχάνεται από τις πρώτες κιόλας μέρες 
και είναι αρκετά ικανοποιητική. Η μέθαύος αυτή <5εν μπορεί να 
θεωρηθεί μόνιμη, αφού το νεοσχηματιζόμενα ανθρακικό ασβέστιο 
είναι ευαίσθητο στην γυψοποίηση. Ομως ώιευκαλύνει τις παραπάνω 
επεμβάσεις και λειτουργεί ως θυσιαζόμενο υλικό γιά κάποιο 
όιάστημα. Η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του ασβεστόνερου 
ερευνάται και εργαστηριακά από την υπό τον καθηγητή κ.Εκαυλικίén 
αμάδα χημικών μηχανικών, η οποία έχει προτείνει και τη χρήση του 
τσιμέντου ως συγκολλητικού, <5ε<5ομένου ότι έχουν αποκλειστεί όλα 
τα οργανικά πολυμερή, τα οργανοπυριτικά κτλ. Παράλληλα μελετάται 
και η χρήση άλλων στερεωτικών με βάση τα ανόργανα υδραυλικά 
υλικά, όπως υώραυλική άσβεστος μαζί με τσιμέντο και όιάφορα 
αδρανή.

Πράε <5οοπ : As you know, the interpreters are gone so we have no 
interpretation any more, and I propose that with the communica
tion of Mrs.Doganis we stop our meeting for tonight. We have a 
lecture of Mr.Papanikolaou perhaps on Sunday morning, and our 
next meeting is tomorrow morning at nine o'clock, on the Acropolis 
for a visit.
You all get a plan of the Acropolis and you are asked to get it 
with you tomorrow morning, it will be useful for the explanation 
given tomorrow. ,
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ΠΑΡΘΕΝΩΝ





ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΉ 3η 
ΗΜΕΡΑ 2η

Ημέρα: ΣΑΒΒΑΤΟ Συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 19Θ9 
Ωρα: 13.35' Προεδρία Συν.: κα Θ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

Πράε δροε : Αρχ,ίζει η απογευματινή συνεδρία.
0 σκοπός της Συνάντησης αυτής, όπως έχει διατυπωθεί από τους 
οργανωτές της, είναι αφ'ενός η ενημέρωση των συμμετεχόντων γιά το 
επιχειρούμενα έργο και αφ'ετέραυ η ανταλλαγή γνωμών μεταξύ των 
ειδικών περί του πρακτέαυ.

Με τη σημερινή μας επίσκεψη στα μνημεία της Ακροπόλεως 
ολοκληρώθηκε τα πρώτο μέρος του προγράμματος. Προχωρούμε λοιπόν 
στο δεύτερο μέρος, που είναι ο διάλογος περί του πρακτέου.

Γιά ένα τόσο δύσκολο πρόβλημα, όπως είναι η αποκατάσταση 
του Προνάου του Παρθενώνας, ενός τμήματος δηλαδή του κτηρίου που 
δεν σώζεται, ασφαλώς υπάρχουν πολλοί τρόποι προσεγγίσεως και 
ασφαλώς υπάρχουν πολλές και διαφορετικές θεωρητικές θέσεις και 
απόψεις. Από το άλλα μέρος πάλι, όλοι ασφαλώς κατανοούμε άτι η 
απόφαση που θα παρθεί από τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού κράτους 
θα είναι μιά ιστορική απόφαση. Επειδή ο προβληματισμός που θα 
αναπτυχθεί εδώ θα ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την τελική επεξεργασία 
της προτάσεως που θα υποβάλλει η Επιτροπή Ακροπόλεως στο 
Υπουργείο Πολιτισμού, έχουμε νομίζω υποχρέωση να βοηθήσουμε, 
διατυπώνοντας τις απόψεις μας με υπευθυνότητα. Οχι γενικά και 
αόριστα αλλά επί των συγκεκριμένων προτάσεων που μας
παρουσιάστηκαν εδώ. 0 λόγος είναι γιά το τι πρέπει να γίνει, τι 
δεν πρέπει να γίνει και γιατί. Τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο 
μην ξεχάσετε να τις αφήσετε αύριο πριν το τέλος της Συνάντησης 
στην Γραμματεία.

θα αρχίσουμε την συνεδρίαση αυτή με την υποβολή ερωτήσεων 
εκ μέρους σας προς τους μελετητές. Είναι εδώ και ο κ.Κορρές και ο 
κ.Τογανίδης και θα απαντήσουν, αν τυχόν έχετε κάποιες απορίες επί 
των προτάσεων που υπεβλήθησαν. Γι'αυτό παρακαλώ διευκρινιστικές 
ερωτήσεις σ'αυτό τα πρώτα τμήμα της συνεδρίασης και ενδεχομένως 
κάποιες παρατηρήσεις που νομίζετε ότι δεν χρειάζεται να έρθουν 
στην Ολομέλεια που θα ακολουθήσει στις 3.30'.
0 κ.Lemaire έχει τον λόγο.

R■Lemaire: Ladies and Gentlemen, first of all I will apologise, 
I am going to speak in French rather than English because I think 
what I have to say is to be said with all the nuances which are 
indispensable for the right understanding of the matter in such a 
delicate debate.

Je crois que nous sommes tous ici d'accord sur le fait que 
jamais restauration importante n'a étée préparée avec autant de 
soin, autant d'esprit scientifique, autant de volonté d'aller au 
bout des problèmes que ce fut le cas dans la preparation de la
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restauration des monuments de l'Acropole et je crois que personne 
d'entre nous ne contredira que les premiers paroles qu'il faut 
prononcer sont des paroles de gratitude à l'egard de toute 
l'equipe du Prof.Bouras et de M.Corres.

Le travail est tellement bien fait qu'il est difficile 
d'attaquer le sujet par l'un ou l'autre point faible de l'enquête 
qui était entreprise dans ce qui concerne l'étude archaeologique, 
ou 1'etude des problèmes de mechanique, de physique ou de chimie 
existant en rapport avec les travaux de conservation et even
tuellement d'anastylose du Parthenon. Travail qui incotestable- 
ment est justifié par la valeur unique au monde de ce monument 
qui represente pour un nombre d'êtres humains le symbole meme de 
notre civilisation. Le travail porte incotestablement une marque
de respect, une marque née essaire de respect pour l'un des
édif ices les plus éminents qu i é taient créés par 1' imagination et
1 ' in telligen ce de 1 ' homme.

The reaeon that I am sp eak ing so slowly in Fr ench is th at I
thin k really I would like to say what I have to say with just
word s. My Engli sh is too p ΟΟΓ ta exp ress all the nuances which
are necessar y. Maybe some of my colleagues who are speaking in
Engl ish as well as French wi 11 be able to give us a short tr ans-
lati on afterwards . (Απευθυ νόμενός στον k . Παπα^εωρ-^ C ου-Βενετά )
Alex andre, est-ce que je p eux te demander, à toi q ui domines les
deux langues de redire après en Anglais en quelques mots avec les
nuances que j 'y m ettrai?

I thin k it is quite imp ortant for those who d o not domi nate
the two languages completely with all the exact significance of 
rich words in such a delicate debate as this one, must be able to 
say it in a language which they dominate otherwise. 1 think we 
are going to have a wrong debate because words would be under
stood with a different sense and I think it is very dangerous. 
So, I know that within the room there are certainly eminent 
people who are able to give a good translation in English of the 
fundamental elements which we are expressing in French. I think 
if they could help us to do it because I think I am the only one 
X think who wants to speak in his own language. And I must say my 
knowledge of English is very poor.

Il convient donc de commencer par des mots d'hommage mille 
fois mérités. Je me trouve cependant dans la situation que si 
aujourd'hui après l'étude approfondie des documents qui ont été 
remis et qui sont admirablement composés, après la visite du 
monument que j'ai l'avantage de visiter au cours des travaux qui 
ont ete executes, si aujourd'hui on me demande quel est votre 
choix, sur quelle base serait faite l'anastylose de la partie 
orientale, l'anastylose des murs nord et sud quel serait vo're 
choix, j'avoue être incapable de faire un choix justifié., La 
première chose c'est qu'il est incontestable à vue des dossiers 
et des superbes explications qui ont été donees par M.Corres et
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par C.Zambas et d'autre que sur le plan de 1'archaeologie, le 
plan des techniques architecturales et des techniques de conser
vation les 5 solutions proposées pour le pro-nads, les dif
ferentes solutions proposées pour les murs. Ces solutions peuvent 
toutes se justifier scientifiquement. Et je dirais Qu'aucune a
mon huble avis ne justifie davantage qu'une autre........... le choix
entre l'une -ou l'autre de ses solutions. In situ sur un autre 
plan que celui de la justification archaeologique, la justifica
tion de la sauvegarde ou des techniques de conservation, alors là 
je dois avouer qu'a l'étude du dossier aussi exceptionel et su
perbe qu'il soit, je me trouve un peu démuni....................................................

Πράε δ doc : 0 K. Lemaire βιάστηκε λίγο. θα ήθελα να παρακαλέσω 
πρώτα απ'όλα να σεβαστούμε τους όρους των οργανωτών της
συναντήσεως αυτής. Οι γλώσσες της συναντήσεως είναι η ελληνική 
και η αγγλική. Παρακαλώ να μην έχουμε άλλη παρέκκλιση. Παρεκάλεσα 
επίσης να μην μπούμε στη συζήτηση επί τον προτάσεων, να μην 
προχωρήσουμε αμέσως στην διατύπωση των απόψεών μας, στην κριτική 
των προτάσεων, αν δεν διευκρινίσουμε κάποιες απορίες που τυχόν 
υπάρχουν πρώτα. Γι'αυτό παρεκάλεσα ερωτήσεις διευκρινιστικές και 
μόνο αυτή τη στιγμή. Διότι θ'αρχίσουμε με κανονική εγγραφή 
ομιλητών στη συνέχεια και θα τηρήσουμε προτεραιότητα εκτιμώντας 
και τον χρόνο που έχουμε. Διότι όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι 
δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. 0 K.Hoepfner έχει μία ερώτηση να 
κ άνει.

LL Ηοβρ fηer: Είδαμε και ακούσαμε τις θαυμάσιες μελέτες σας χθές
και σήμερα επάνω στην Ακρόπολη. Ομως μετά από αυτή την πολύ 
εντυπωσιακή μελέτη, είδαμε ότι στην πραγματικότητα η κατάσταση 
της αρχιτεκτονικής δεν στέκεται στο ύψος της μελέτης. Και όταν 
σκέφτομαι τώρα ότι στην τελευταία συνάντηση εδώ τα 19Θ3, μας 
είχαν πει ότι, η ατμόσφαιρα στην Αθήνα θα καλυτερέψει. Και αυτό 
που βλέπουμε σήμερα είναι τα αντίθετο δυστυχώς. Νομίζω, τα 
κυριότερο πρόβλημα είναι το πως θα διατηρήσουμε τα κτήρια σε καλή 
κατάσταση, μετά την αναστήλωση. Και θέλω να ρωτήσω τι σκέφθηκαν 
οι ειδικοί σχετικά με την κατάσταση των μαρμάρων. Γιατί αυτό δεν 
ισχύει μόνο γιά τον Παρθενώνα βέβαια, αλλά ίσως πρώτα και κύρια 
γιά τον Παρθενώνα. Δεν μπορούσαμε να έχουμε στο νού μας κάποια 
ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο και γυαλί; Πάντως αν μείνει η 
κατάσταση όπως είναι, νομίζω πως είναι κρίμα στον κόπο που έγινε. 
Μετά από 20 χρόνια δεν ξέρουμε τι θα γίνει.

Πρόεδρος : □ κ.Παπαγεωργίου έχει το λόγο.

Β.Παπαγεωργίου: θα ήθελα να ζητήσω μία διευκρίνηση από τον
κ.Ταγανίδη. Ε'αυτά που μας εξήγησε γιά το διαθέσιμο υλικό των 
πλευρικών τοίχων χθές, αν κατάλαβα καλά μας μίλησε με μία σχεδόν 
βεβαιότητα, ότι λόγω της επισημάνσεως των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών των λίθων ένας-ένας, υπάρχει ελπίδα και με μία 
διερεύνηση του υπολογιστή, να μπορέσουν να μπουν στην ειδική 
πραγματι,κή πρώτη τους θέση. Μετά μας έδειξε δύο διαγράμματα στα
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οποία μας είπε ότι, με την μετακείρηση ταυ αυθεντικού υλικού θα 
μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι αυτή η αναστύλωση θα μπορούσε να 
πάρει περίπου μία μορφή τέτοια. Εχω μία απορία. Αν πράγματι οι 
λιθόπλινθοι πρόκειται να μπουν στην ακριβή τους θέση, είναι 
σχεδόν βέβαιο και αναμενόμενο ότι θα μείνουν σημαντικά κενά. 
Μπορούμε λοιπόν να δείχνουμε τέτοια σχήματα, ενώ ουσιαστικά θα 
είναι ένα διάτρητο τοίχωμα με ορισμένες νέες συμπληρώσεις;
Ευ χαριστώ.

Πράε δροε : Q κ.Τογανίσης έχει τον λόγο.

Ν.Τονανίδηε: Ακριβώς σ'αυτά το σημείο που λέει ο κ.Παπαγεωργίου, 
είπα και χθες ότι το σχέδιο αυτό δείχνει ακριβώς τις ποσοτικές 
δυνατότητες που έχουμε χρησιμοποιώντας το αυθεντικό υλικό και 
σκοπό είχε αυτό το σχέδιο να δείξει κάτι που ίσως δεν το 
φανταζόμαστε όλοι, την ποσότητα που υπάρχει γύρω από το μνημείο. 
Αυτό και μόνο έχει σκοπό το σχέδιο και προφανώς δεν είναι ούτε 
σχήμα ούτε πρόταση αναστηλώσεως αυτή. Και ασφαλώς θα υπάρχουν, 
αφού βρεθεί η αρχική θέση του κάθε λίθου, τα κενά τα οποία θα 
πρέπει να συμπληρωθούν με καινούργιο μάρμαρα.

□ι δυνατότητες τώρα με το computer να βρεθεί η ακριβής θέση 
των λίθων είναι μεγάλες, Δεν έχουμε ίσως μεγάλη εμπειρία στο θέμα 
αυτό γιά να πούμε ότι 100 % θα βρούμε τις θέσεις όλων των λίθων, 
πολύ περισσότερο μάλιστα όταν όλα τα στοιχεία των λίθων δεν 
σώζονται. θα είναι κάποια μάρμαρα που οπωσδήποτε δεν θα μπορούν 
να αναγνωριστούν, γιατί δεν έχουν συνδέσμους, δεν έχουν γόμφους, 
δεν έχουν ταινίες, χίλια δύο άλλα στοιχεία που μας βοηθάνε να 
αναγνωρίσουμε τη θέση τους. Είγουρα λοιπόν θα υπάρχει ένα ποσοστό 
λίθων που θα είναι αόριστοι. θα γνωρίζουμε μόνο αν πάνε ίσως 
δεξιά ή αριστερά ή στη μέση, αλλά μπορεί να μην μπορούμε να 
βρούμε ούτε την ακριβή σειρά. Αν έπρεπε ή όχι να δειχθεί αυτό το 
σχέδιο, δεν ξέρω. Ευχαριστώ.

Πράε δροε: 0 κ.Κορρές θα απαντήσει και στον K.Hoepfner και στον
κ. Lemaire.

Μ.Κορρέε: Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή κ.Lemaire που τόσο
ευγενικά επαίνεσε το έργο παυ κάνουμε στην Ακρόπολη. Τα λόγια του 
μας τιμούν. Ηθελα μόνο με όλο μου το σεβασμό, να τον βεβαιώσω ότι 
έχουμε προβληματισθεί πολύ σοβαρά σ'αυτό το θέμα που μας έθεσε 
πάλι. Δηλαδή της εικόνας που παρουσιάζει το μνημείο και της 
συμβολικής αξίας που έχει αποκτήσει τώρα αυτή η εικόνα γιά τον 
κόσμο. Νομίζω -και αν σφάλλω ασφαλώς αυτό θα επηρεάσει πολύ τις 
ιδέες μου γι'αυτό το πρόβλημα της αναστηλώσεως- νομίζω όμως οτι η 
αναστήλωση των κιόνων στον Πρόναο -αρχίζω από αυτό- δεν πρόκειται 
να αλλοιώσει την γνώριμη εικόνα του μνημείου. Οσο γιά τους 
τοίχους, θα αλλάξει μόνο η αναλογία του πλήρους προς το κενό, 
αλλά και πάλι ο χαρακτήρας του μνημείου, νομίζω, θα παραμείνει ο 
σημερινός. Δηλαδή ενός κτηρίου που αποτελείται από κίονες στις 
τέσσερις πλευρές του. Είναι βασική αυτή η ιδιότητα, η οποία είναι 
συνάμα και το ιδεόγραμμα ταυ αρχαίου ελληνικού ναού. Αυτό με
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κανόνα τρόπο δεν πρόκειται να μεταβληθεί και αυτό είναι άλλωστε 
και η προσέγγ ιση η δική μας ττου μας έδωσε το θάρρος να 
προχωρήσουμε στις προτάσεις.

Σας θυμίζω ότι στην νότια πλευρά έχουμε ένα κενό <5 ιάστημα 
στην κιονοστοιχία, μερικοί κίονες σώζονται ως το μέσον ταυ ύψους 
και βέβαια τα υπόλοιπα λείπουν. Είναι το μόρας που δεν
αναστηλώθηκε από τον Μπαλάνο. Αυτό θα μείνει έτσι ως έχει και 
μετά από τις <5ικές μας εργασίες, Δηλαδή αυτή η μορφή του ανοικτού 
ερειπίου που έχει σήμερα ο Ναός στην νότια πλευρά του θα 
διατηρηθεί. Αντιθέτως στην βόρεια πλευρά, η κιονοστοιχία έχει 
αποκτήσει μία συνέχεια μετά από την αναστήλωσα του Μπαλάνου και 
μ'αυτή τη μορφή έχει γίνει ένα συνηθισμένο θέαμα γιά τον 
επισκέπτη της Ακρόπολης. Αυτό το θέαμα, πιστεύω, δεν θα αλλάξει 
πολύ, διότι και η προοπτική είναι τέτοια, λόγω της θέσεως της 
οδού των Παναθηναίων και λόγω του μεγάλου ύψους που έχουν οι 
κίονες, ώστε παρά την αναστήλωση μέρους των τοίχων, θα μείνει και 
πάλι ένα μέρος του ουρανού ορατό, πίσω από τους κίονες, επάνω από 
το αναστηλωμένα μέρος των τοίχων. Αλλά σας λέω άτι αυτό είναι ένα 
θέμα που το σκεφτήκαμε πολλές φορές και το συζητήσαμε πολλές 
φορές και θα μας απασχολήσει ακόμη. Εστω και αν εγκριθεί η 
αναστήλωση πάλι θα το έχουμε μπροστά μας, το πρόβλημα, κατά τη 
διάρκεια της αναστηλώσεως, επειδή πιστεύουμε ότι επάνω στο ίδιο 
το αντικείμενο, στη φυσική κλίμακα, μπορεί κανείς με τον οριστικό 
τρόπο να εκτιμήσει το αποτέλεσμα.

Μάλιστα μερικές φορές έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή την 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ελαφρά ομοιώματα ως μοντέλα σε 
φυσική κλίμακα δηλαδή, των λίθων που θέλουμε να αναστηλώσουμε και 
να τα τοποθετήσουμε μέσα στον Παρθενώνα στις οικείες θέσεις, ώστε 
να εκτιμήσουμε σε φυσική κλίμακα, στο πραγματικό περιβάλλον, στην 
πραγματική θέση, να εκτιμήσουμε τους όγκους (τους 
αρχιτεκτονικούς ) και τις σχέσεις των όγκων μεταξύ τους και των 
χώρων μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να γίνει με στυροπόρ, το οποίο 
είναι πολύ ελαφρύ υλικό, το οποία εύκολα παίρνει την ποθητή μορφή 
και το οποίο επίσης μπορεί εύκολα να αποκτήσει με σκηνογραφικό 
τρόπο την κατάλληλη εμφάνιση. Επ'αυτού έχουμε σκεφτεί αλλά δεν
έχουμε ακόμα αποφασίσει. Ομως αν χρειαστεί μπορούμε ακόμα και
αυτό να το κάνουμε, δηλαδή αυτό που θα έλεγε κανείς "πειραματική 
μελέτη αναστηλώσεως", χρησιμοποιώντας δηλαδή μοντέλο της 
αναστηλώσεως σε φυσική κλίμακα.

Στο άλλο θέμα που έθεσε ο K.Hoepfner, το οποίο φοβούμαι ότι
είναι πολύ πιό δύσκολο, διότι έχει να κάνει με τα περιβάλλον, με
την ατμόσφαιρα και με μία φυσική διαδικασία η οποία ευθύνεται γιά 
την καταστροφή όχι μόνο του Παρθενώνας αλλά όλων των πετρωμάτων 
στο λεκανοπέδια. Ισως θα πρέπει οι χημικοί να πουν τον τελευταίο 
λόγο. Εγώ επομένως ως αρχιτέκτων, θα μιλήσω μόνο γιά το σκέλος 
γιά το οποίο είναι πιθανόν να κληθώ κάποτε να κάνω κάτι, αν οι 
χημικοί και αν οι πολιτικοί μηχανικοί και όλοι οι υπεύθυνοι δεν 
μπορέσουν να δώσουν μία λύση. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι μία 
στέγη. Ασφαλώς δεν είναι το πιό ευχάριστο γιά έναν αρχιτέκτονα,
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να είναι υποχρεωμένος να σχεδιάσει ένα στέγαστρο γιά το μνημείο 
γιά τα οποίο εργάζεται. Ομως αν αυτό Χρειαστεί τότε σας βεβαιώνω 
ότι η μελέτη, η σχεδίαση και η κατασκευή μιάς τέτοιας στέγης, θα 
είναι επάξια του μνημείου. Και από τώρα σκεπτόμαστε τις τεχνικές 
προδιαγραφές που πρέπει να ισχύσουν στην περίπτωση που ένα τέτοιο 
έργο θα πρέπει να γίνει. Αν δηλαδή μετά από 10 χρόνια, ούτε οι 
πολιτικοί ούτε οι χημικοί δεν έχουν μία λύση και αν βέβαια μετά 
από 10 χρόνια οι θεωρητικοί και οι φιλόσοφοι που θα συζητούν 
ακόμη την τύχη των μνημείων, πιστεύουν στην πλειονότητά τους ότι, 
είναι καλύτερο να σώσουμε την ύλη των μνημείων έστω και αν 
μερικές φορές πρέπει να βλάψουμε την παραδεδομένη εικόνα τους. 
Αλλωστε δεν μπορεί κανείς να τα θέλει όλα. Το αντίτιμο του 
τεχνικού πολιτισμού μας ίσως είναι ορισμένες θυσίες επάνω σ'αυτό 
που αποτελεί την αισθητική μας ευαισθησία.
Ευχαριστώ.

Πράε δροσ: 0 κ.Καλπαξής έχει τον λόγο.

Γ■Καλπαζήε: Η Ομάδα Εργασίας μας έκανε την τιμή -και συτΰ το
εννοώ κυριολεκτικά- να ζητήσει τη γνώμη μας γιά τις προτάσεις που 
κάνει. Γιά να μπορέσω να σχηματίσω μία γνώμη, πρέπει να 
ξεκαθαρίσω στα μυαλό το εξής: Οι προτάσεις που γίνονται,
αποτελούν ένα μοντέλο ευρύτατης εφαρμογής ή πολύ ειδικής
εφαρμογής; Δηλαδή από την στιγμή που κάποιο μνημείο πληρεί τις θ 
προϋποθέσεις που αναφέρει ο κ.Κορρές, το υλικό θα υπάρχει σε 
μεγάλο ποσοστό, η στατική του θα είναι σωστή, θα υπάρχει μία καλή 
ομάδα εργασίας κτλ., θα πρέπει να απαιτούμε να γίνεται μία 
αναστήλωση αντίστοιχη με αυτή που προτείνεται γιά τον Παρθενώνα;
Με άλλ α λόγια αν ττούμε να». στη συ νολ ικ: ή αναστήλωση, θ α πρέπε ι την
άλλη μέρα να ζητήσουμε να αναστηλωθειί και η Καλώνα του Ολυμπε ίου
η OTTO ί α πληρειί αυτές τις προϋποθέσεις όπως πιστεύω; Εκ τ ΰς από την
θη της ομάδας εργασίας;

Αν πούμε ότι δεν πρόκ ειται γ ιά ένα μον' ο. 0 ευρε ίας
εφαρμογής αλλά ένα ειδικό γιά τον Παρθενώνα, τότε μπαίνουμε σε 
μία συζήτηση της αξίας του μνημείου, μία ιδεολογική συζήτηση 
τελικά και φαντάζομαι ότι σ'αυτήν έχει μπει από πολύ καιρό η 
Ομάδα Εργασίας. Απλώς δεν θέλησε -κατανοητό- να εκφράσει γραπτά 
τις απόψεις της πάνω σ'αυτό. Αλλά γιά μένα αυτό θα ήταν πολύ 
σημαντικό, να ξεκαθαρίσουμε αν μιλάμε εδώ γιά την αναστήλωση του 
Προνάου του Παρθενώνα, δηλαδή γιά μία μερική αναστήλωση ενός 
μνημείου, δεν μιλάμε γιά τη συνολική, ή αν μιλάμε γιά ένα μοντέλα 
αναστηλωτικό, γιά ένα πρότυπο αναστηλωτικά, το οποίο εμείς που 
δεν είχαμε τις καταπληκτικές ευκαιρίες, ούτε καν τις ικανότητες 
που είχαν τα μέλη αυτής της Ομάδας Εργασίας, θα πρέπει να 
ακολουθούμε και να απαιτούμε γιά τις δικές μας ανασκαφές, γιά τα 
μνημεία τα οποία μεριμνούμε εμείς κτλ. Αυτή είναι η απορία μου.

Πράε δοοε: 0 κ.Parent έχει τον λόγο.
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(Λάχω της κακής ατταμαχνητοφωνήσεως ο κ.Μ.Parent <5εν όιόρθωσε το 
ατταμαγ νηταφωνημέ νο κείμενο και αντ'αυτού έστειλε το κείμενο που 
ακολουθεί γιύ να ττεριληφθεί στα Πρακτικά).
Μ.Parent: Je tiens d'abord à rendre hommage à l'effort sans
précédent qui a été fait à Athènes par les responsables grecs de 
la conservation et de la restauration des monuments de 
l'Acropole:

lo pour réunir une documentation et une information ar
chéologique et historique en preparation des opérations en
visagées, et pour organiser de facon scientifique cette documen
tation ainsi exploitable dans les meilleures conditions,

2a pour imaginer les moyens techiques propres à faciliter les 
interventions appropriées sur des chantiers de cette importance,

3o pdut réunir les compétences et aussi les disponibilités 
financières nécessaires. Et, à ce sujet, faut il associer à notre 
reconnaissance dûe a l'Etat grec celle qui est due à l'UNESCO et 
à la Communauté Européenne qui leur apportent leur soutien finan
cier. C'est le moment de se réjouir enfin du fait que le Comité 
présidé par le Pr.Dr.Charles Bouras ait bien voulu, ainsi qu'én 
témoigné l'organisation de ce meeting, associer à ses reflexions 
celles d'experts étrangers.

Il a été, en effet, justement souligné que si l'Acropole 
relève de la responsabilité juridique de la Grèce, ce site in
signe est inscrit du Patrimoine Mondial. Mais en outre, plus 
qu'aucun autre au monde, il a marqué la culture universelle de 
son sceau et comme tel, il n'est pas un citoyen du monde qui n'en 
soit d'une certaine manière l'héritier et qui ne soit comptable 
de son destin.

En se félicitant donc de l'ensemble de cette conjoncture et 
de la richesse des informations dont les participants au colloque 
eux-mêmes ont bénéficié, il importe que chaque participant mette 
cette information à profit, moins pour passer au crible critique 
chaque opération projetée en détail, que pour considérer la 
philosophie qui, finalement, est susceptible de s'en dégager et 
celle qui peut inspirer ses observations. Pour y parvenir nous 
disposons principalement du bilan d'une restauration presque 
achevée, cella de 1'Erechtheion, et de l'amorce d'autres res
taurations, en particulier celle du Parthenon. Eclairé par les 
explications qui ont été données sur ce qui est envisagé sans que 
-à ce que j'ai compris- tout soit encore definitivement fixe je 
m'en tiendrai ici à l'Erechteion et au Parthenon.

L'Erechteion

Consernant l'Erechteion, j'ai eu l'avantage de visiter le 
chantier a trois reprises, au cours de ces récentes années la 
derniere lors du colloque. J'en ai suivi l'évolution. Une corn-



munication de nos collègues grecs de 1'ICOMOS a aussi été faite, 
entre temps sur l'Erechtéion, au siège de 1'ICOMOS à Paris, quand 
j'assumais la présidence de cette organisation.

Une certain nombre de dispositions de cette restauration 
ont soulevé des problèmes de philosophie; les seuls que 
j'envisagerai ici sont:
- la remise en question de la restauration de Balanos.
- le changement technique opéré pour conforter les monilithes 
brisés jouant un rôle dans la statique de l'édifice,
- les moulages des caryatides
- l'aspect externe et interne de l'appareillage des murs.

lo 3'ai provoqué en 1980 en France une réflexion de
1'ICOMOS sur le problème de la derestauration et de la restaura
tion des restaurations.

Si la derestauration consistant à priver un monument d'un 
apport séculaire est aujourd'hui unanimement condamnée -comme ces 
débaroquisations qui ont sévi au début du siècle en Italie, en 
Allemagne et meme en France jusqu'à la seconde guerre mondiale- 
il ne me parait pas raisonnable d'avoir le fétichisme d'une res
tauration datée et erronée, comme appartenant imprescriptiblement 
à l'histoire du monument, si, notamment du point de vue tech
nique, l'opération est aberrante et condamne le monument. Que la 
restauration actuelle, à la faveur d'observations nouvelles, ait 
remis "chaque choses à sa place" ne saurait passer pour une faute 
de lèse-majeste de l'histoire.

2o De même, évidement, 
pour solidariser les morceaux 
remplacés aujourd'hui par des mé 
stitue un progrès objectif. On 
effet d'éviter la multiplication 
plus que Balanos ne l'a été, on 
de techniques nouvelles, mais 1 
ment. Ne rien faire, entretenir 
prendre un risque bien plus 
stabiliser l'édifice ont été con 
solidaire est il ainsi à l'abr 
est-il fragilisé dans certaines 
moins peut-on penser que l'u 
visibles au niveau de l'observât 
susceptible d'affaiblir, par la

que les goujons de fer (employés 
de pièces brisées ),aient été 

taux non oxydables, cela con- 
peut conjecturer qu'il aura pour 
des brisures. Bien entendu, pas 

n'est à l'abri des effets induits 
e risque peut être pris légitime- 
des statu-quo vicieux consiste à 
grand. Les moyens propres à 

sidérables. L'édifice rendu plus 
i de toute secousse sismique, ou 
conditions exceptionnelles. Du 

sage des agrafes nouvelles, in
ion normale du monument n'est pas 
suite, la cohésion des pieces.

3o On ne saurait non plus regretter la dépose des 
caryatides ni le choix d'une substitution car un Erechtéion sans 
la présence formelle des caryatides serait une inimaginable 
trahison. Dépendent je dois avouer que je suis déçu par l'aspect 
des moulages, l'artifice de leur poli dans un monument qui a
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vécu. Le pose la question de la possibilité d'améliorer cette 
situation. Et j'irai plus loin sur ce point à l'occasion du Par
thenon .

•+0 Concernant l'appareil extérieur des murs, le contraste 
très accusé entre marbres neufs et marbres anciens m'avait an
térieurement paru regrettable. 3e pense qu'il a été très atténué. 
Par contre si les marbres sont taillés et polis à l'extérieur 
uniformément, les neufs présentent une face intérieure très 
visible sous l'aspect de tailles très vives contrastant violem
ment avec l'aspect amorphe du revers des pièces de marbre an
ciennes. 3'entends bien que, dans la mesure où se sont atténués 
les contrastes sur la face externe destinée dès l'origine à la 
vue, on ait peut-être voulu distinguer fortement l'ancien du neuf 
dans cette approche intérieure du mur, qui en tout état de cause 
n'est pas une approche conforme à l'état originel. A mon avis, 
c'est là introduire cependant une intention purement pédagogique 
et muséographique dans un monument, au risque d'en affaiblir le 
message architectural, à la fois rationnel et émotif. M.Corres 
m'a dit qu'il envisageait d'atténuer ce contraste surtout sur les 
parties hautes. 3e ne saurais que l'y encourager.

Le Parthenon

lo Environnement: Il m'est impassible ici, de reprendre, 
point par point, les mille aspects novateurs de la restauration 
de cet oeuvre insigne qui, au-delà de ses martyres non moins in
signes, reste par excellence l'Unicum. C'est dans ce sens que la 
dégradation accélérée dont il a été l'objet ces derniers lustres 
pose avant tout le problème des agressions dont il continue 
d'être l'objet chaque jour de par le fait des vibrations, des 
polluants, et aussi d'une visite touristique insuffisamment 
maîtrisée. Réguler la visite devra être l'objet d'un travail ul
térieur a la restauration. Mais de quelque façon que la restaura
tion soit opérée aujourd'hui, si les nuisances générales ne sont 
pas radicalement combattues et supprimées, toute la restauration 
sera à recommencer dans quelques années: et l'on sera condamné 
soit à laisser "maigrir" progressivement le Parthenon jusqu'à ce 
qu'il ne soit plus que le fantôme de lui-même, soit a en accen
tuer sans cesse l'image artificielle par reconstitution, ce qui 
est une autre façon de l'ériger en fantôme. Il est clair que les 
siècles nous ont légué la ruine du Parthenon, et non le Parthénon 
lui-même. Mais son message n'en est pas moins significatif pour 
autant qu'une telle architecture puisse survivre dans un état qui 
n'est pas originel mais qui résulte d'un nouvel état d'equilibre 
relativement stable. La vie biologique est elle-même faite d'un 
équilibre délicat entre des risques de déstabilisation, et si 
l'on poursuit -avec prudence- cette analogie nous pourrions avan
cer qu'il s'agit de trouver les conditions propres à une bonne 
"régulation" de la ruine, c'est à dire, selon la définition
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scientifique de ce mot "a définir un ensemble de mécanismes 
inter-actifs assurant la constance des caractères physiques". Le 
traitement des matériau« se prête aussi dans certains monuments à 
certains processus autorégulateurs. Ces mécanismes peuvent con
tribuer à préserver l'intégrité du tout, pour autant que les 
cause des violents déséquilibres aient disparu. La condition sine 
qua non de toute restauration efficace est évidement 
l'élimination des éléments agressifs du milieu.

2o Problématique générale: Cepen
qu'elles sont, stopper le processus de 
exiger de trouver l'état d'équilibre gr 
qui peuvent nécessiter des restitut 
d'état actuel. Il ne me parait pas pas 
plus qu'à 1'Erechtéion, de se born 
"amaigrissement" inévitable et progr 
aboutirait, peu à peu, à sa "non-signif 
Revenir relativement à un état un 
peut-être ainsi légitimé:

dant, les choses étant ce 
dégradation en cours, peut 
ace à des interventions 
ions ou des confortations 
sible au Parthénon, pas 
er à prendre acte d'un 
essif de la ruine, qui 
ication".

peu différent de l'aspect

a) pour les besoins de la stabilisation d'une
b) par la découverte de pièces que les etudes 
sans contestation passible et qui peuvent être

ruine
ont indentifiées 

remises en place.

Quels sont, en revanche, les critères qui me parai 
conformité avec la charte de Venice devoir limiter cette 
tion? C'est évidemement écarter d'abord toute recons 
aléatoire ou qui conduirait à mettre en peril des 
authentiques à la faveur de la reconstitution. Il en 
qu'il arrive a l'opération d'inclure des operations red 
de depose■

ssent en 
opéra- 

titution 
elements 
résulte 

uctrices

C'est à c 
comme on l'a déjà 
Parthénon même, 
l'Acropole accuei 
statuaire qu'on 
plein air.

e niveau que se pose le problème le plus délicat 
vu sur 1'Erechtéion avec les caryatides et, au 
avec la création déjà ancienne du musée de 

liant les pièces les plus précieuses de la 
ne pouvait exposer davantage à la dégradation en

Au-delà du problème de la stabilité mécanique de l'édifice 
s'est donc déjà posé et se pose avec une acuité plus grande après 
les déposes inévitables, la question de la reconstituition par
tielle du décor par copie ou moulage de ce qui existe.
Les progès dont témoigne aujourd'hui les techniques et les 
matériaux de moulage utilisés par exemple à la cathédrale de 
Reims avec un succès convaincant, font aujourd'hui préférer 
généralement le moulage à la copie. L'avantage est non seulement 
celui de la fidelité formelle, mais aussi de pouvoir associer par 
collage des éléments de pièces authentiques et compléments de 
moulage avec la triple garantie de la solidité, de l'homogénéité 
apparente et même d'une évolution simultanée dans le vieillisse
ment. Mais faut-il encore prendre en considération les rapports
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entre moulage du décor et éléments structurels, qu'ils soient 
originaux ou reconstitués par anastylose, en matériau dur, ici en 
marbre originel, là d'une nature identique au marbre originel 
(colonnes, architraves, corniches etc...)

A ce niveau de la réflexion doctrinale générale, je 
m'attacherai.ici, à titre d'example particulièrement difficile, à 
poser deux problèmes particuliers: celui de l'intégration de 
moulages de métopes et celui du remontage des murs intérieurs de 
la cella. Ce qui en sera dit pourrait être transposé sur d'autres 
points de l'Acropole pouvant poser problème. Ces deux cas ont 
l'avantage de poser différemment, mais dans leur plus large 
ampleur, les choix philosophiques de la pratique de la restaura
tion .

lo Les métopes: à titre d'expérience, a été posé, sur la 
face est du temple, le moulage d'une métope dont le relief est 
particulièrement usé par le temps. Les formes en sont lisibles, 
mais le modelé méconnaissable. De sorte que la seule justifica
tion de cette pose tient dans la participation du décor aux 
lignes surfaces et masses générales qui affirment visuellement 
1'équilibré plastique architectural. Or, le souci respectable de 
permettre de bien distinguer les éléments moulés et les éléments 
en marbre a conduit, en la circonstance, à choisir une matière de 
moulage d'un effet particulièrement mou et d'une couleur blanche 
si différents de la rigueur de la découpe du marbre et de sa 
rayonnante matière cristalline, que la justification de la 
présence du moulage en devient tout à fait plus que douteuse. Le 
contraste est d'autant plus flagrant que le marbre des corniches 
voisines est lui-même en partie retaillé dans un marbre neuf, 
particulièrement étincelant, et donc les coupes sont rigoureuse
ment géométriques et dénuées de toute épaufrune. On est ainsi en 
présence d'une sorte de "patchwork".

3e me félicite que cet essai ait été fait car il permet, 
au-delà des discussions théoriques, de juger sur place. J'espère 
de tout coeur que, de ce fait, le type de procédure pourra être 
reconsidéré. Il soulève en effet le problème de la cohérence de 
la restauration et celle de l'oeuvre architecturale.

L'état de ruine n'est pas une situation totalement ar
tificielle comme la conservation muséale. Celle-ci est d'abord 
une disposition de préservation d'éléments arrachés à leur con
texte architectural et qui se prête à la fois à une analyse in
tellectuelle, a une pédagogie conséquente, enfin à une présenta
tion esthétique, dite "muséographique", qui n'a qu'un rapport 
lointain avec le site originel et l'imité architecturale de 
1'édifice.

Le voisinage, près d'un monument illustre, d'un musée de 
site, est donc un admirable exutoire, pour dispenser la restaura
tion in situ de tout ce qui, par souci pédagogique et documen
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taire, pourrait conduire à créer artificiellement et volontaire
ment des incohérences sensibles sur l'édifice. Certes, l'histoire 
a elle-même façonné certains ruptures, notamment par la mutation 
des fonctions des monuments. Ainsi la transformation de ce 
temple, jadis, en basilique, puis en mosquée. Quoiqu'il en soit, 
le Parthenon n'en porte plus la trace et cela nous évite un souci 
supplémentaire, même si, à Louxor, on ne met du tout en question 
la survivance d'un minaret greffé sur le temple. Dans les 
cathédrales occidentales, des styles ne sont surperposés, de 
vinghtans en vight ans, mais l'harmonie, au-delà des différences 
formelles subsiste dans l'identité des matériaux et la meme in
spiration sacrée au long d'un commun vieillissement et d'une 
secrète convivialité: certains examples montrent, à Florence et à 
Venise notamment, qu'elle a été voulue par certains continuateurs 
de chantiers évolutifs.

Mais c'est tout autre chose que d'opérer une cesure sen
sible délibérément, à la faveur d'une reconstitution: la sculp
ture dans l'état du XIX° siècle (moulage des pièces d'Elgin) ou 
de la fin du XX° est usée tandis que les éléments architec
toniques voisins, par remplacement par marble neuf, se réfèrent à 
l'état de l'édifice en 432 avant notre ère. L'incompatibilité est 
aussi bien rationnellement que visuellement (c'est au niveau de 
la sensibilité) tout à fait manifeste.

2° Les murs de la cella: l'analyse approfondie des vestiges, la 
réflexion relative au positionnement des ouvertures de la cella 
qu'on a pu déduire en confrontant les vestiges dispersés avec le 
site ont permis de faire de nouveaux pas, fort appréciables, dans 
la connaissance du Parthenon dans son état originel. Les docu
ments fournis montrent ainsi la possibilité de reconstituter une 
partie importante des murs de la cella. Ce qui reste conjectural 
dans une reconstitution éventuelle ce sont évidemment les parties 
hautes. Aussi n'est-il pas question actuellement, de couvrir le 
temple, pas plus que de reconstituer sa polychromie: la com
munauté scientifique est entièrement d'accord sur ces points et 
si j'y fais allusion, c'est dans la mesure où, au-delà de la 
déontologie à laquelle celle-ci reste attachée, on voit germer 
ailleurs de telles idées aujourd'hui, à la faveur d'une exploita
tion économico-touristique et médiaticopolitique du patrimoine. 
Les foules qui se pressent à Cnossos hantent bien des 
"consciences", et ne voit-oipas même des praticiens ne pas hésiter 
à vouloir recréer à partir du néant un mur de scène au théâtre 
antique de Sagonte? Certes un problème de cette nature ne sa pose 
pas pour l'instant à Athènes, mais je connais la force 
d'entraînement, de proche en proche, par un processus 
d'insatisfaction successive, de ces actes de restauration super
flue. Reste que la capacité archéologique de remonter sans erreur 
conjecturale les murs de la cella pose un problème fondamental à 
propos de la limite de la hauteur de cette restitution.
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En effet, sur des documents communiqués, nous avons vu ce 
mur reconstitué a une grande hauteur. La référence aux murs res
taurés de l'Erechtéion peut nous permettre d'imaginer leur aspect 
puisqu'il s'agirait d'utiliser en partie des vestiges anciens que 
des mesures et des calculs fins -grâce à la subtile disposition 
des niveaux des appareillages du Parthenon- permettent de re
placer dans leurs positions d'origine et de les compléter par des 
blocs de marbre neufs (et, je suppose, sans faire contraster 
pièces "amorphes" et pièces récemment taillées).

Mais la grande différence entre l'Erechtéion restauré et 
la cella du Parthenon à restituer éventuellement, c'est que, dans 
le premier cas, l'Erechtéion a toujours conservé son couronnement 
et que, dans le premier cas, l'appareillage sera nécessairement 
arrêté selon une ligne et à un niveau artificiels. La limite de 
hauter envisagée sur les documents parait être au mieux, celle 
qui s'identifierait à la limite des connaissances. Alors la ques
tion de fond qui vaut pour toute opération de restauration est la 
suivante:

Une limite des connaisances constitue-t-elle une limite ad
missible de la restauration lorqu'elle définit en même temps une 
ligne architectonique artificielle oui modifie l'organisation in
terne des masses perçues visuellement?

On pourrait être tenté de répondre que, dès qu'on conserve 
un monument dans un état de ruine, et qu'en particulier on n'ose 
le pourvoir d'une couverture, on admet l'artifice de certaines 
lignes aléatoires constituées par le découpage des structures en 
ruine sur le ciel.

Mais il est tout à fait différent de faire en sorte qu'une 
restauration pérennise cette situation aléatoire dont le carac
tère irrégulier ne trompe pas et invite au contaire le con
templateur a rêver librement au-dela et à agencer comme une sorte 
de rêve pétrifie et décapité un mur restitue jusqu'à une hauteur 
importante et égale et dont le niveau supérieur va, dans la vi
sion générale de l'edifice, séparer, par une pseudo-ligne ar
chitectonique. une transparence et une opacité.

Autrement dit, la problématique posée par la reconstitution 
du mur de la cella, rejoint-elle celle de la reconstitution de la 
métope avec un effet aggravé. Dans toute architecture, qu'elle se 
présente dans son intégrité ou dans un état ruiniforme, la sig
nification fondamentale est le fait d'une cohérence architec
tonique. Y instituer une disparité visuelle de cette importance 
aboutit à une image de l'édifice gui n'a jamais existé -ce qui 
pourrait peut-être se concevoir- mais surtout qui, architec
turalement, fausse simultanément la perception du monument 
original et celle de sa ruine. Même privée de ses parties hautes, 
de son décor et de sa polychromie la ruine du Parthenon est
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aujourd'hui en consonance avec le Parthenon originel scien
tifiquement approché ou rêvé. La césure introduite par 
l'arasement du mur de la cella casserait cette congruence.

Que puis-je dans ces conditions, recommander? A tout le 
moins, de n'esquisser la reconstitution des murs de la cella que 
de façon extrêmement discrète et sans effet prespectif d'opacité.

De même qu'à l'égard de la métope je n'objecte pas qu'il 
puisse être legitime de poser un moulage sur cet édifice sous 
certaines conditions, de même je pense qu'on peut mettre à profit 
les découvertes récentes sur les murs de la cella avec toutes 
sortes de précautions appropriées.

3e pense surtout que les deux opérations doivent alors être 
menées en considération prioritaire de l'effet architectural et 
sinon. Qu'il vaut mieux y renoncer.

3'ai déjà souligné, a propos du moulage de la métope qu'on ne 
doit pas confondre muséologie et restauration architecturale. 
Loin de se confondre, les capacités de i'une doivent délivrer 
l'autre de certaines servitudes et remplir des offices complémen
taires et non pléonasmatigues.

Sagesse, éthique, esthétique de la restauration architecturale

3'ai fondé mes convictions sur des considération limitées à la 
notion, et de restauration et du cas d'espèce. Ces considérations 
peuvent se suffire à elles-mêmes. Néanmoins je conclurai sur deux 
observations générales qui relèvent d'un sens philosophique qui 
dépasse la problématique de la restauration pour concerner, dans 
notre modernité, la fonction profonde de la science, dont la 
problématique de la restauration en est une convaincante il
lustration.

1° La vocation analytique de la science n'est pas près de 
s'éteindre certes mais 1'expoitation technologique des dis
ciplines autonomes résolvant des problèmes ponctuels selon 
d'imperturbables chaînes d'évidences causales est en train de 
faire de l'homme cet apprenti sorcier qui met en cause 
1'équilibrede la biosphère et l'intégrité de la personne 
humaine. Une approche globale des problèmes de la vie qui fonde 
la pensée écologique, prend aussi tout son sens dans la vie de la 
pensée et dans sa manifestation avec le traitement de notre 
patrimoine: car dans le patrimoine architectural se manifeste de 
façon vivante la pérennité de l'homme dans la concrétisation de 
sa pensée. Ceci nous incite à comprendre que, dès aujourd'hui, la 
science doit poursuivre certes, ses investigations fondamentales; 
d'ailleurs elle est heuresement tournée elle-même vers 1'esprit 
de synthèse. Mais ses applications techiques au niveau humain ap
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pellent une modération de leur usage -au nom d'une "sagesse" su
périeure. C'est pourquoi par example, les biologistes ont été 
pour beaucoup d'entre eux, les premiers à découvrir la nécessité 
d'une éthique de l'usaoe de la science. Les sciences humaines, 
dont la rigeur n'est tout de même pas aussi assurée que celle des 
sciences physiques, ne doivent pas échapper à cette reconsidéra
tion épistémologique qui, réactualise les fondements de la 
philosophie greque.

Le monde comme il va, et j'évoquais précédemment qu'il peut 
parfois mettre a mal notre commune déontologie de la conservation 
doit nous inciter à l'inverse, à la fortifier aujourd'hui, par ce 
type de réflexion: car c'est d'une véritable éthique qu'il
s'agit, et donc l'esthétique constitue finalement la forme 
d'expression la plus sensible et universellement perceptible.

Tous les critères évoqués précédemment: authenticité,
cohérence, primauté architecturale, relèvent, pourquoi s'en 
cacher quand an aborde les côtes de l'Attique, d'un fond de 
référence éthique et esthétique. N'oublions pas qu'en trois 
temps: Renaissance, Siècle des Lumières et Romantisme, s'est im
posé en Europe puis au monde entier et par approximations succes
sives l'universalité du respect des cultures. Et avant d'être 
trahi par le scientisme éclectique et historiciste ce mouvement 
de pensée que fut précisément le Romantisme donna ses lettres de 
noblesse à la ruine... tandis que, par ailleurs, il contribuait à. 
reintroduire la Grece dans le concert des nations.

Ces événements, certes, sont datés, mais leurs acquis sont 
désarmais pérennisés. La légitimité de la ruine architecturale 
n'est plus, n'est pas une affaire de mode, mais de pari de per
pétuité et de vérité.

Opposons résolument Byron et Chateaubriand à Elgin soucieux 
pourtant de pédagogie et sincère et possessif admirateur de la 
Grèce qui aimait tant le Parthenon... en morceaux.

Heureusement, nous n'en sommes plus là. Mais ne remettons 
en question Balanos lui-même qu'avec grande prudence, sachant à 
quelle situation désespérée il faisait face. Mais surtout, 
évitons d'aller trop loin au-delà de lui. Le fondateur de 
l'esprit scientifique, Aristote, lui-même, a tempéré les 
capacités des techniques en les intégrant à une réflexion fon
damentale sur la mémoire. Le "miracle grec", unanimement nous en
seigne que lorsqu'il inventait les sciences, c'est pour mieux 
consacrer encore la suprématie de la Sagesse incarnée par Athéna.

En définitive, le lieu qui se prêterait le moins à se 
risquer dans des processus de restauration qui ne seraient pas 
"idéalement" cohérents, c'est bien l'Acropole, en considération
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de ce qu'il représente comme synthèse accomplie de la culture et 
de la nature, du particulier et de l'universel, de la pensée et 
de la forme.

Toute l'information si précieusement recueillie, tout le 
remarquable appareillage technique mis à la disposition de tous 
les participants à la sauvegarde du Parthenon, seront, j'en reste 
persuadé, en raison de la qualité humaine de ses responsables, 
finalement mis au profit d'une certaine ascèse qui réussira à 
perpétuer dans le Parthenon la coherence de sa ruine vivante et 
l'éclat de son message poétique.

Πράε δοοε : Βλέπω ότι αδημανούμε να περάσουμε στις θεωρητικές
αναπτύξεις, αλλά παρακαλώ να συνεχίσουμε με ερώτηση συγκεκριμένη 
διευκριVιστική. Η ευκαιρία γιά να αναπτύξετε τις απόψεις σας θα 
δοθεί. Με το θέμα των ερωτήσεων δεν υπάρχει πρόθεση να
παρακάμψουμε κατά κανένα τρόπο την ανταλλαγή απόψεων σε θεωρητικά 
θέματα. Αλλά θέλω να διευκολύνω συγκεκριμένα προς αυτή την
κατεύθυνση, αν υπάρχουν κάποιες ασάφειες.

Δ.Ζήβαε (καθηγητήε του Πολυτεχνείου): κα Πρόεδρε,
Πραγματικά είναι λίγο δύσκολη η διάκριση ανάμεσα στην 
διευκρινιστική ερώτηση και στην ουσιαστική. Ελπίξω πάντως να μην 
κάνω κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που θέλετε. Πρώτα-πρώτα θα 
ήθελα να πω ότι τα όσα είπε ο κ.Lemaire επαινώντας την Ομάδα 
εργασίας και όλη τη δουλειά που γίνεται στην Ακρόπολη, με
διευκολύνουν πολύ, εμένα που είμαι συμπατριώτης των ανθρώπων που 
κάνουν αυτή τη δουλειά, στο να επαναλάβω όλους αυτούς τους 
επαίνους και να πω ότι βρισκόμαστε πραγματικά μπροστά σε μία 
εκπληκτική δουλειά. Και τα όσα από τους ξένους συναδέλφους 
ακούγονται, μας ενθαρρύνουν και μας διευκολύνουν στο να τα 
επαναλάβουμε. Και να τους ευχαριστήσουμε συνάμα γιατί έτσι μας 
δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε εμείς, απέξω, μία κριτική που 
μερικές φορές μπορεί να είναι και λίγο άδικη.

θα ήθελα να πως πως άκαυσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά 
που ειπώθηκαν ήδη γιά την σημασία του να παραμείνει η εικόνα του 
μνημείου, αυτή που ξέρουμε. Αυτό το σύμβολο ταυ ελληνικού 
πολιτισμού που είναι και το σύμβολο του δυτικού πολιτισμού. Και 
ήδη, ο κ.Κορρές απάντησε, πως "η εικόνα αυτή δεν θα αλλάξει". 
Σπεύδω να πω ότι συμφωνώ kl εγώ να μην αλλάξει, ωστόσο διερωτώμαι 
το εξής, αναψερόμενας, κ.Καρρέ, στις 4 εναλλακτικές λύσεις που 
έχετε σχεδιάσει και που τις έχουμε μπροστά μας. Η κιονοστοιχία 
αυτή του Προνάου βρίσκεται μέσα από την κιονοστοιχία του πτερού 
της ανατολικής όψης, έτσι δεν είναι; Η μερική ή η πλήρης 
αναστήλωσή της ως επάνω, όντως δεν πρόκειται να μεταβάλλει ριςικά 
την εικόνα που έχουμε γιά το μνημεία την εξωτερική, αυτή που 
αντιλαμβανόμαστε καθώς περιδιαβαίνοσμε τον Παρθενώνα, πολύ 
περισσότερο που οι επισκέπτες δεν θα μπουν μέσα, όπως και εδώ και 
λίγα χρόνια δεν μπαίνουν. Διερωτώμαι λοιπόν το εξής, που 
ουσιαστικά το γράψετε στη μελέτη σας και θα μπορούσατε να με
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παραπέμψετε αμέσως εκεί, αλλά σου θα παρακαλούσα να το κάνετε 
συνοψίζοντας λίγο τις σκέψεις σας. Μήπως η πρόθεση της 
αποκατάστασης των επιστυλίων στη θέση τους, ή των λίγων
(5 ιάσπαρτων καμματιών των κιόνων, των ακραίων προς τη βόρεια
πλευρά, μήπως οδηγεί σε μία όντως υπερβολική αναστήλωση; Μήπως 
δηλαδή θα ήταν προτιμότερο να κρατηθεί κανείς στην πρώτη σας 
πρόταση που ήδη περιέχει και αρκετά πρόσθετα πράγματα;

Πηόεδροε: 6εν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Προχωρούμε και παρακαλώ 
να εγγραψσύν όσοι κύριοι θέλουν να μιλήσουν στο δεύτερο αυτό 
μέρος που είναι οι απόψεις και η κριτική.

Ετο σημείο αυτά ανοίγεται κατάλογος ομιλητών

Πράε δροε : 0 κ.Κορρές θα απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις του
κ.Καλπαξή.

Μ,Κορρές: ϋ κ.Καλπαξής έθεσε ένα ερώτημα παυ νομίζω ότι έχει
σχηματισθεί στη σκέψη και άλλων εκ των επισκεπτών εδώ. Αν, 
δηλαδή, η μέθοδος με την οποία σχεδιάζεται και προτείνεται η 
αναστήλωση στον Πρόναο του Παρθενώνας, είναι μία γενικής 
εφαρμογής, με την οπαία θα μπορούσε κανείς να αντιμετωπίσει 
ανάλογα προβλήματα σε μνημεία αυτού του είδους, θα έλεγα. 
Εξειδικεύω μάλλον την διατύπωση σας κ.Καλπαξή, γιά να βοηθήσω, 
διότι τα μνημεία είναι τόσα πολλών ειδών, ώστε δεν θα μπορούσε 
κανείς να εννοεί πλήρη γενίκευση.

Η απάντηση είναι εύκολη μάλλον. Η μέθοδος όπως 
περιγράψεται, έχει σε ένα βαθμό γενική αξία. ώηλαδή σε κάθε 
αναστήλωση πρέπει να ληψθεί υπόψη αν υπάρχει υλικό, σε τι 
κατάσταση είναι, αν η κατάσταση του μνημείου είναι παραδεδομένη, 
αν υπάρχουν χρήματα, αν είναι ώριμοι οι άνθρωποι που ανέλαβαν να 
το κάνουν ή όχι, όλα αυτά πρέπει να ληψθούν υπόψη. Ομως μόνο ως 
εκεί. Επειδή όμως κάθε μνήμείο αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση, 
σημαίνει αυτό ότι γιά κάθε μνημείο αντιμετωπίζουμε εξ αρχής το 
πρόβλημα και καταλήγουμε σε θέσεις. Αλλά γιά να καταλήξαυμε 
σ'αυτές τις θέσεις, ασφαλώς θα είναι χρήσιμοι οι όροι παυ ανέφερα 
χθες και παυ μερικούς επαναλάβατε, όροι που θεωρούμε ότι είναι 
όλοι απαραίτητοί γιά να σχεδιαστεί μία αναστήλωση. Επομένως είναι 
και γενικεύσιμοι αλλά όχι και υποχρεωτικές οι ενέργειες που 
συνδέονται με αυτούς τους όρους. Εξαρτάται και από άλλους λόγους 
και στόχους, αν η αναστήλωση μπορεί και πρέπει να γίνει.

Εχετικά με αυτά που παρατήρησε ο κ.Parent γιά τις προτάσεις 
μας: Νομίζω ότι αυτά αναφέρονται σε μία περιοχή που είναι και η 
δυσκολότερη, δηλαδή της συνέπειας σε ορισμένες θεωρητικές αρχές, 
θα σπεύσω όμως προηγουμένως να πω ότι, ενώ είμαστε σε μία εποχή 
προηγμένης τεχνολογίας και ενώ βέβαια στην Κάρτα της Βενετίας 
αναφέρεται η χρήση της τεχνολογίας ως επιθυμητή στις περιπτώσεις 
επεμβάσεως σε μνημεία, ότι αυτό το αίτημα έχει μάλλον θεωρητική 
αξία, διότι η φύση του μνημείου είναι τέτοια και η χειροτεχνική 
κυρίως εργασία της επεμβάσεως είναι τέτοια, ώστε η τεχνολογία
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μας, αυτή ttqu χρησιμοποιούμε στο έργο, πολύ απέχει από outó που 
σήμερα λέμε τεχνοκρατία. Είναι στη πραγματικότητα η εφαρμογή της 
παραδοσιακής χειροτεχνίας, της μαρμαρατεχνίας της παραδοσιακής 
λιθοτεχνίας, βαηθημένη από μερικά μηχανήματα.

Η μέθοδος της εργασίας επίσης δεν διαφέρει πολύ από αυτή 
των αρχιτεκτόνων του περασμένου αιώνος. Με σχέδια, με μολύβι, με 
χαρτί, με μελάνι, με μελέτη των υλικών. Είμαστε επομένως στη 
συνέχεια μιάς παλαιάς παράδοσης θα έλεγα και δεν έχουμε 
παρασυρθεί από μία υπερβολική τεχνοκρατική αντίληψη, η οποία σε 
άλλους τομείς σήμερα, πρέπει να το παραδεχτούμε, πρυτανεύει π.χ. 
στα σύγχρονα έργα. Επομένως αυτό και μόνο θα τα πω φιλοσοφικά, 
επιδρά στη σκέψη μας και μας κρατάει κοντά και στο πνεύμα του 
μνημείου στο οποίο εργαζόμαστε. Τούτο είναι μία αφηρημένη σύνδεση 
αυτών των δύο παραγόντων. Q ένας παράγων είναι εμείς και η 
θεωρητική μέθοδός μας, ο άλλος παράγων είναι το έργο που θέλουμε 
να κάνουμε. Αλλά ανάμεσα σ'αυτά είναι η τεχνική που ακολουθούμε, 
η οποία είναι παραδοσιακή και η οποία κατά κάποιο τρόπο επηρεάζει 
και τη σκέψη μας και μας κρατάει κοντά σε μία παράδοση.

Οι αρχές που διέπαυν τα σχέδιά μας στην πραγματικότητα δεν 
είναι διαφορετικές από τις αρχές που περιγράφονται και ορίζονται 
στην Χάρτα της Βενετίας. Μόνο που διαπιστώσαμε από την ίδια τη 
πρακτική των εργασιών μας ότι, αυτές οι αρχές, η Χάρτα της 
Βενετίας, σε ορισμένες περιπτώσεις επιδέχονται μία εξειδίκευση.

Εχετικά με τις παρατηρήσεις του κ.Ζήβα, από τον οποίο 
μάλιστα έχω λάβει μαθήματα ως μαθητής στο Πολυτεχνείο και 
επομένως έχω πολλούς λόγους να νοιώθω υποχρεωμένος προς αυτόν: 
Νομίζω ότι πράγματι επισημαίνει ένα ζήτημα το οποία έχει τις 
δυσκολίες του. ϋσο πιό ψηλά αναστηλώσουμε τον Πρόναο, τόσο 
περισσότερο θα εκτεθούμε στις αντιφάσεις που βέβαια συνοδεύουν 
κάθε αναστήλωση. Γιατί οι αναστηλώσεις είναι εργασίες 
αμφιλεγόμενες. Η θεωρία τους έχει αυτή την αντίφαση εξ ορισμού. 
Αλλά συνάμα εκτιθέμενοι βεβαίως σε μία μεγαλύτερη αναστήλωση 
καταλήγουμε και σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι μεγαλύτερο. 
Είναι αυτό που έλεγα χθες, ότι σε όλες τις εργασίες αυτού ταυ 
είδους έχουμε κέρδη και ζημίες. Αναστηλώνοντας περισσότερο, μία 
ζημία είναι ότι απομακρυνόμαστε περισσότερα από την παραδεδομένη 
εικόνα. Αλλά ένα κέρδος είναι ότι μεγαλύτερο μέρος του υλικού 
πηγαίνει πάλι στη θέση του. Αυτό βέβαια καθαυτό γιά ορισμένους 
δεν είναι κέρδος, αλλά έμμεσα είναι κέρδος, διότι το υλικό έτσι 
θα συντηρηθεί καλύτερα και θα ελευθερωθεί συγχρόνως μέρος από το 
περιβάλλον του μνημείου, το οποίο συγχέεται τώρα από την τυχαία 
διασπορά του υλικού έξω και γύρω (ας μη ξεχνάμε, η διασπορά του 
υλικού στο περιβάλλον, είναι μία τελείως αυθαίρετη πράξη που δεν 
έχει και μεγάλη ηλικία. Ανάγεται στην προτελευταία γενιά των 
αρχαιολόγων που είχαν την ευθύνη των ανασκαφών επάνω στην 
Ακρόπολη). Επομένως αυτό είναι το θέμα μας εδώ, ότι έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε όχι το αμιγώς καλό ή το αμιγώς κακό, αλλά πράξεις 
στις οποίες το καλό και τα κακό, το κέρδος και η ζημία 
συντίθενται και όπου πρέπει πάντα να διαλέξουμε ανάμεσα σε
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λύσεις, ζυχίζαντας τα υπέρ και τα κατά. Είναι λοιπόν ένα 
χαρακτηριστικό πρόβλημα εκτιμήσεως και χι'αυτό το λόχο ακριβώς 
πρασφέραμε σε συζήτηση περισσότερες δυνατές λύσεις - βαθμούς 
αναστηλώσεως χιά να βαηθηθούμε όλοι, ακόμη και εμείς που κάναμε 
αυτά τα σχέδια, στην συζήτησή μας. Είχα όμως το θάρρος να σας πω
χιά λόχους που αναφέρω στη μελέτη, ότι τα κέρδη από την
μεχαλύτερη αναστήλωση θεωρώ ότι είναι περισσότερα από τις ζημίες 
πασ ομολοχώ ότι πράχματι θα συνοδεύουν την μεχαλύτερη αναστήλωση.

Εχετικά με την είσοδο επισκεπτών, ο κ.Ζήβας αναφέρθηκε ή<5η. 
Βέβαια στην αρχαία .εποχή δεν εισήρχοντο στον Παρθενώνα. 0 
Παυσανίας όμως εισήλθε στον Παρθενώνα (και αυτός ήταν ένας 
περιηχητής και βέβαια όχι ιερεύς). Δηλαδή ήδη στην αρχαία εποχή 
είχαν συνειδητοποιήσει ότι οι Ναοί τους ήταν συχχρόνως και έρχα 
τέχνης, μουσεία. Οι σύχχρονοι περιηχητές περνούσαν και αυτοί στα 
εσωτερικό του Παρθενώνας μέχρι το 1975 που απαχορεύθηκε η
είσοδος, όλοι σχεδόν οι επισκέπτες είχαν μπει παλιότερα
τουλάχιστον μία φορά στο εσωτερικό του Παρθενώνας.

Εδώ θέλω να κάνω μία παρένθεση. Οταν ο κ.Δοντάς, ως
Διευθυντής της Ακροπόλεως, πολύ καλά προώθησε αυτή την απόφαση 
χιά την απαχόρευση της εισόδου, είχε υπόψη του όχι μόνον την 
φυσική προστασία του μνημείου από τους επισκέπτες, δηλαδή από τις 
χιλιάδες βήματα που απέτριβαν το πάτωμα, αλλά είχε υπόψη του και 
την οπτική προστασία από τους επισκέπτες, χάριν αυτών των ιδίων. 
Αν σκαφτούμε ότι ο Παρθενώνας έχει κάτι από την χλυπτική, εύκολα 
μπορούμε να κάνουμε ένα παράδειχμα, έναν παραλληλισμό. θα 
μπορούσαμε να δεχθούμε σε ένα μεχάλο χλυπτό ανθρώπους
σκαρφαλωμένους, την ώρα που εμείς το ατενίζουμε, χιατί όλοι 
θέλουν να πάνε πιό κοντά στο χλυπτό; Οχι βέβαια. Λοιπόν νομίζω 
ότι ο κ.Δοντάς είχε μία πάρα πολύ καλή άποψη όταν προώθησε αυτή 
την απαχόρευση της εισόδου. Εχώ πρόλαβα την εποχή που έβλεπε 
κανείς το πλήθος να τρέχει, να συνωστίζεται και πολλές φορές 
φορές να παίζει μέσα στον Παρθενώνα! (Οι επισκέπτες, δυστυχώς, 
δεν είναι όλοι καλλιερχημένοι ).

Ομως με την σχεδιαζόμενη αναστήλωση των τοίχων, έχουμε χιά 
πρώτη φορά την δυνατότητα να κάνουμε και πάλι επισκέψιμο το
εσωτερικό του Παρθενώνας, χωρίς η εικόνα του μνημείου να
διαταραχθεί από την παρουσία των επισκεπτών στο εσωτερικό, πράχμα 
που σήμερα δεν χίνεται, διότι οι επισκέπτες φαίνονται ανάμεσα 
στους κίονες. Εάν, επομένως, λυθεί το απλώς πρακτικό πρόβλημα της 
προστασίας ταυ δαπέδου, χιατί αυτό είναι και το ευκολότερο, αν 
χρησιμοποιηθεί κατάλληλα προστατευτικό υλικό, εάν λοιπόν αυτό το 
πρόβλημα λυθεί, τότε δεν συντρέχουν άλλοι λόχοι χιά την 
απαχόρευση της εισόδου στα εσωτερικό. Βέβαια αυτός που θα 
εισέρχεται, δεν θα βλέπει τίποτε πλουσιότερο στο εσωτερικό. 0 
Ναός παραμένει αρχιτεκτονική εξωστρεφής.
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Δ. ZfiBcic: Λυπάμαι που ξαναζητάω το λόγο εξαιτίας αυτού, αλλά η
παρατήρησή μου χιά την είσοδο των επισκεπτών δεν είχε καμμία 
έννοια κριτικής γι'αυτή την απαγόρευση. Αντιθέτως πολύ καλά 
κ άνετε.

Πράε δοαε: Εχουμε 14 ομιλητές. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε ομιλητής
έχει δέκα λεπτά τη όιάθεσή του, σε καμμία περίπτωση πάνω από 15. 
θα γίνει ένα διάλειμμα περίπου σε μισή ώρα, θα ακολουθήσει ένα 
δίωρα όπου θα εκθέσουν τις απόφεις τους οι ομιλητές, θα
ακολουθήσει μετά ένα άλλα διάλειμμα και στο τελευταίο <5ίωρο, θα 
απαντήσουν οι μελετητές και αν παραστεί ανάγκη θα δευτερολαγήσει 
κ άποιος.
0 κ.Δημακόπουλας έχει το λόγο.

"Το απομαγνηταφωνημένο κείμενα του κ.Δημακόπουλου, το οποίο είχε 
πολλές διακοπές και κενά λόγω ανεπίτρεπων κατά τη γνώμη της ΕΣΜΑ 
αντιδράσεων μικρού μέρους του ακροατηρίου, δόθηκε στον 
κ.Δημακόπουλο ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί να το διορθώσει και 
αντ'αυτού παρέδωσε ένα νέο κείμενο".

I. Δηιιακ άποσλοε : Η χθεσινή παρουσίαση των μελετών αναστηλώσεως
του Παρθενώνος, η πρωινή επίσκεψη στην Ακρόπολη και το πρόχειρο 
μεσημβρινό φαγητό, έφεραν, τώρα, την ώρα των συζητήσεων, θάθελα 
να αρχίσω με μία 5ιασκεδαστική σκηνή από το Συμπόσιο ταυ 
Λουκιανού. Ας θυμίσω λοιπόν, πως οι σοφοί συνδαιτημΰνες αντί να 
αρχίσουν, μετά το φαγητό την αναμενόμενη κι από άλλους
ενδιαφέρουσα φιλοσοφική τους συζήτηση, ανταλλάσσουν βαρειές 
κουβέντες και σύντομα, "συν δ'έβαήον ριναύς". Αφορμή γ ιά την 
συμπλοκή αυτή, στην οποία χρησιμοποιούνται ως όπλα τα υπολείμματα 
των προσψερθέντων εδεσμάτων, ήταν η ανάγνωση, εις επήκαον πάντων, 
επιστολής διαμαρτυρίας ενός σοφισταύ, συναδέλφου των υπολοίπων. 
Ελπίζω, λοιπόν, ότι δεν θα συμβεί, με όσα θα πω, κάτι ανάλογο.

θα αρχίσω με τις προτάσεις του κ.Μανώλη Κορρέ γιά τον 
Πρόναο. Η γενική μου εντύπωση είναι ότι, με όσα εξέθεσε ο 
μελετητής χθές γιά τα καθέκαστα των τεσσάρων εναλλακτικών ταυ 
σχεδίων, από τα οποία ο ίδιος προτιμά το "σχέδιο 4", την μείζονα 
επέμβαση στην πρόσταση του Προνάαυ, ξεπέρασε τον εαυτό του τόσο 
όσο τουλάχιστον το έκανε, προς εντυπωσιασμό όλων, με τα
λεπτομερειακά και ωραία ταυ σχέδια διεξοδικής απατυπώσεως και 
γραφικών αναπαραστάσεων, που μαζί με τις μακροχρόνιες έρευνες και 
την έξοχη γνώση του υλικού που αναγνώρισε, συγκροτούν την 
απολύτως θετική πλευρά των πραγμάτων.

Η αρνητική βρίσκεται στις προτάσεις ταυ γιά τον Πρόναο. Και 
είναι κρίμα που ο ακάματος αυτός ερευνητής του μνημείου και των 
διασκορπισμένων του μελών δεν κατόρθωσε να μετακινηθεί από την 
αποστολή ταυ ερευνητού στον ρόλο του αναστηλωτού και μάλιστα του 
αναστηλωτού ενός μνημείου της παγκοσμίου ακτινοβολίας του
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Παρθενώνας (στην αίθουσα <5ημ ι αυρχε ί τα ι ακλαχωχία και ο ομιλητής 
αναχκάζεται χιά Αίγα, να διακόψει την ανάγνωση του κειμένου ττου 
είχε ε τα ιμάσε ι ).

θα συνεχίσω με την επισήμανση ενός θέματος ταυτίσεως της 
θέσεως, προσανατολισμού δηλαδή μερικών θραυσμάτων σπονδύλων της 
προστάσεως. Πράγματι, η κατάσταση διατηρήσεώς touç είναι τέτοια 
ώστε να μην υφίσταται μία μονο<5ρόμως ορθή, από αρχαιαλοχικής 
πλευράς, άποψη χιά την αρχική τους θέση. Στους ανώτερους ι<5ίως 
σπονδύλους των πέντε εκ των εξ κιόνων της προστάσεως τα ί <5 ια αυτά 
μάρμαρα, σχεδόν παντελώς άμορφα θρύμματα, θα μπορούσαν να ανήκουν 
σε περιοχές των σπονδύλων νοτιότερες (αριστερότερες) ή και 
βορειότερες (δεξιότερες) των υποδεικνυομένυν στα σχέδια των 
προτάσεων. Διατηρώ επίσης επιφυλάξεις χιά τον τρόπο και τον βαθμό 
ακρίβειας μετρήσεων, των ίδιων αυτών αμόρφων θρυμμάτων. 
Μελλοντικές αμφιβολίες θα ήταν αδύνατον να εξιχνιαστούν αν αυτά 
τα θραύσματα ενσωματωθούν στους προς αναστήλωση κίονες. Και όλα 
αυτά είναι πιθανόν να εχείραυν αμφισβητήσεις, που, υπό τις 
παρούσες συνθήκες συζητήσεως του θέματος, χωρίς επί τόπου 
έρευνες, είναι αδύνατον να αντιμετωπισθούν. Το θέμα αυτό με 
αναχκάζει να επαναλάβω όσα έχω πει και στην περίπτωση άλλων, 
συναφών διεθνών συναντήσεων (μνημείων της Επιδαύραυ), ότι δηλαδή 
δεν αποτελεί μεθοδολοχικώς δόκιμο τρόπο συζητήσεως η ταυτόχρονη 
παρουσίαση προτάσεων αναστηλώσεως με προτάσεις αναθεωρήσεως 
παλαιοτέρων επιστημονικών απόψεων χιά την αρχική μορφή των 
μνημείων ή παρουσιάσεως νέων, αχνώστων στοιχείων. Βεβαίως τα 
πορίσματα αυτά των ερευνών του μελετητού τυπώθηκαν ήδη. Αλλά, ο 
χρόνος που μεσολάβησε είναι ανεπαρκέστατος χιά οποιανδήπατε 
επιστημονικό έλεχχο, που άλλωστε απαιτεί και επί τόπου έλεχχο ταυ 
σχετικού υλικού, πράχμα που κατά μείζονα λόχο δεν ήταν δυνατόν να 
καλύψει το βραχύτατο διάστημα μεταξύ διανομής του τόμου και 
ενάρξεως του συνεδρίου.

Κύριο όμως θέμα της παρεμβάσεώς μου είναι αυτές καθαυτές οι 
προτάσεις αναστηλώσεως. Τόσο ο μελετητής που τις προτείνει όσο 
και εκείνοι που θα τις αποδεχθούν νομίζω πως πρέπει, κατ'αρχήν, 
να έχουν αποδεχθεί κάποιες αρχές, κάποια ηθική της επεμβάσεως. 
Απαιτείται, επίσης κάποια νηφαλιότερη ενατένιση των τιθεμένων 
αντιθέσεων και προβλημάτων και όχι ο ενθουσιασμός του ζηλωτή του 
αρχαίου κλέους που δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό της 
δόξας του αναστηλωτή της. Διαφορετικά, θα εξακολουθήσει κανείς να 
βλέπει μοναχά την ψυχρά τεχνοκρατική και σχεδιαστικά θαυμαστή 
μορφή και τρόπο δομής ενός μνημείου που πρωτίστως είναι μιά αξία 
πνευματική. Και ως τέτοια δεν προσεχχίζεται με επιστημονική 
ανάλυση μόνο. Αντιθέτως, είναι θέμα χαητείας, χοητείας ενός 
θεάματος από την οποία κυριαρχείται δι'αμέσου εποπτείας ο κάθε 
αληθινής παιδείας ευαίσθητος θεατής. Γιατί και ο σημερινός 
Παρθενώνας, η κατ'εξοχήν αυτή ενσάρκωση του απολύτως ωραίου, 
εξακολουθεί, μέσα στα χηρατειά ταυ, όπως είχε ήδη παρατηρήσει ο 
Πλούταρχος, να χοητεύει με την ισορροπία και την αρμονία του, που
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διαχέουν μία γαλήνη αλύμτηα. Και είναι ακριβώς αυτή που βίαια 
<5 ιαταράσσετα ι, ιδίως με τις με ίζονες προτάσεις του κ.Κορρέ στην 
ανατολική περιοχή του ναού.

Πράγματι, η όλη προσέγγιση ταυ κ.Κορρέ, γιά να 
χρησιμοποιήσω τις αγαπημένες του μεταφορές στα των μηχανών, είναι 
ενός καλοπρογραμματισμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πως θα 
επιλύσει δηλαδή ένα "puzzle" (όπως του αρέσει να λέει) δεδομένων 
του <5ιασπάρταυ υλικού του μνημείου, με ακρίβεια χιλιοστού, 
συνταιριασμένου σ'έναν καμβά που <5εν είναι τίποτε περισσότερα από 
το σχέίιο αναπαραστάσεως της εξωτερικής όψεως της προστάσεως, ένα 
σχέδιο γιά το οποίο και μόνον δίκαια μπορεί να του αποδοθεί ο 
οφειλώμενος έπαινος.

Τόσο εκείνος όσο και όσοι άλλοι τον στηρίζουν στην πορεία 
αυτή βαδίζουν με μοναδικό οδηγό την επιστημονική (αρχαιογνωστική 
και τεχνολογική) γνώση ή μάλλον εξειδίκευση με ξεχωριστή ροπή 
προς τα κρυμμένα μυστικά της αρχαίας λιθοτομίας και κλασικής 
οικοδομικής. Ετσι, μολονότι δημιουργεί στον χώρο -και η
πρατεινόμενη κατασκευή με κανένα τρόπο δεν παύει να αποτελεί, 
εκτός άλλων και μία δημιουργία στον χώρο -ξεχνά ο μελετητής, να 
δει μερικά αρχιτεκτονικά αποτελέσματα των όσων προτείνει, 
εγκεφαλικό τω τρόπο, μέσα στη συγκεκριμένη περιοχή του σημερινού 
μνημείου, μεταξύ δηλαδή του εξωτερικού ταυ (αν.πλευράς) και του 
ανατολικού τμήματος ταυ σηκού.

Ακέραια πρόσταση προνάαυ χωρίς τη μία από τις δύο 
παραστάδες και χωρίς τον τοίχο πίσω από την πρόσταση απλούστατα 
δεν νοείται από τον κοινό ή και απληροφόρητο τουλάχιστον
επισκέπτη-^ Αυτόν άλλωστε, κατά τη θεωρία περί " δ ι δακ τ ικ ότητας " ή 
"αναγνωσιμότητας" ταυ 19Θ3, πρέπει να κάνει ο μελετητής,
δι'αμέσαυ εποπτείας, να αντιληφθεί τη διάταξη ενός προνάου, του 
οποίου όμως ο τοίχος είναι πολλές φορές χαμηλότερος από την
εξακιόνια και ακεραίως ανασυντιθεμένη πρόσταση. Αλλά η δυσαρμονία 
ύφους έχει αρνητικές επιπτώσεις και γιά την καθαυτό αισθητική της 
ίδιας αυτής κιονοστοιχίας που αντί γιά τον σταθερό κάμπο του
αρχικά σε ημίφως ευρισκόμενου toìxou προβάλλεται στον ανοικτό 
οσρανό και τον άμεσο ηλιασμΰ. Η περίπτωση διόλου δεν είναι όμοια 
με την επιχειρηματολογία του ϋρλάνδου, τα 1922, κατά της αναστη- 
λώσεως της βόρειας κιονασταιχίας της περιστάσεως από τον Μπαλένα. 
Εκεί, όχι μόνο υπήρχε, προς το δυτικότερο ήμισυ της 
κLovooToιχίας, ο υψηλός βόρειος τοίχος του σηκού, ως σταθερός 
κάμπος, αλλ'επιπλέον, η πυκνή διαδοχή των κιόνων της, γιά τον 
θεατή καθώς τη βλέπει απ'έξω διαγωνίως, που δεν βρίσκεται άλλωστε 
ούτε στην ίδια στάθμη ούτε στην τόσο κοντινή από την πρόσταση 
απόσταση, καθιστά μη αισθητή την απουσία του τοίχου έως όταυ 
τουλάχιστον προσεγγίσει εγγύτερα, κινούμενος προς την ανατολική 
πλευρά, κατά μήκος της πομπικής οδού. Αυτός στρέφει εξ'άλλου τη 
ματιά του και προς άλλα θεάματα, ενώ, στη δική μας περίπτωση, 
κινείται μετωπικά, προς την κατεύθυνση δηλαδή της προς αναστήλωση 
προστάσεως και, συνεπώς, τη βλέπει να προβάλλει κατά μέτωπο, μέσα 
στο φως του ήλιου και τον ουρανό. Αλλά και ο επισκέπτης παυ
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βαδίζει κατά μήκος της βόρειας πλευράς του μνημείου, όταν 
πλησιάζει προς την ΒΑ γωνία, Θα μπορεί να διακρίνει, ανάμεσα από 
τα μετακιόνια των ακραίων προς τη ΒΑ γωνία κιόνων της 
περιστάσεως, την πίσω πλευρά της προς αναστήλωση κιανοσταιχίας. 
Ετσι, εκτός από το θέαμα μιάς κιονοστοιχίας της οποίας οι πόντε 
από τις εξ κολόνες θα είναι σχεδόν αλότελα λευκός με τα 
φρεσκοκομμένα μάρμαρα των σπονδύλων τους, ο θεατής θα αντικρύζει 
μία παντελώς μετόωρη κιονοστοιχία, χωρίς καμιά ανταπόκριση και 
σύνδεση ούτε με τον (μη υφιστάμενα) τοίχο του προνάαυ ούτε με την 
αντίστοιχη (ΒΑ) παραστάδα. Γιά τον μορφωμόνο, συνεπώς, επισκόπτη 
που λίγα όμως πράγματα κατόχει από αρχαία αρχιτεκτονική -και πολύ 
περισσότερο γιά τον αώαή και αμαθή- η όννοια και α προορισμός της 
προτάσεως των δύο μειζάνων λύσεων (σχέδια 3 και 4·) θα ταυτίζεται 
προς εκείνον ταυ δρομικού κτηρίου, της κιονοστοιχίας δηλαδή μιάς 
στοάς, και όχι ενός προνάου. Η αύξηση του ύφους των υφισταμόνων 
σήμερα πόντε κιόνων τείνει να καταστήσει, ότσι, μικρότερη και όχι 
μεγαλύτερη την "αναγνωσιμότητα" ή "διδακτικότατα" του προνάου στο 
μότρο που το βόρειο ιδίως τμήμα tou τοίχου και η αντίστοιχη 
παραστάδα Θα μόνουν σε τόσο πολύ χαμηλό ύψος, λόγω απουσίας και 
θραυσμάτων ακόμη του αρχικού υλικού.

Ενα δεύτερο τώρα θόμα της προς αναστήλωση κιονοστοιχίας 
είαι το κατά πόσον αυτή προσεγγίζει την αρχική αντίληψη. Ετο θόμα 
αυτό, ή<5η από την εποχή του Βιτρουβίου είχαν διατυπωθεί ερμηνείες 
του ι<5ίου φαινομόνου, της ί <51 ας 6 ιαπιστώσεως, που βεβαίως ισχύει 
και μπορεί να διαπιστωθεί και τώρα, στον κατά πολύ ακεραιότερο 
οπισθόναα, τα αντίστοιχο προς Ò τμήμα του εσωτερικού του ναού. Η 
διαπίστωση είναι η εξής. Η εξάστυλη κιονοσταιχία μολονότι είναι 
σαψώς μικροτόρων διαστάσεων της όμπρασθεν οκτάστυλης 
κ ιονοστοιχίας της περιστάσεως (αφού τόσο η διάμετρος των κιόνων 
του προνάου όσο και το ύψος τους είναι μικρότερα των κιόνων της 
περιστάσεως), φαινόταν (και φαίνεται ακόμη, στον οπισθόναο) ως 
εάν ήταν μία του ιδίαυ μεγόθους κιονοσταιχία, σε υποχώρηση ως 
προς την παράλληλη προς εκείνη του εξωτερικού του μνημείου. ϋ 
Βιτρούβιος είχε αποδώσει τα φαινόμενο στο σκιερό εσωτερικό, το 
ημίφως του προνάαυ. 0 Choisy, αντιθότως, το όχει ερμηνεύσει ως 
μία σοφή ρύθμιση Θεμάτων προοπτικού βάθους, μία μείωση δηλαδή των 
διαστάσεων των κιόνων ταυ προνάου τόταια που, εν συναρτήσει προς 
την απόσταση των δύο κιονοστοιχιών, να δίνεται η εντύπωση δύο 
ισοδυνάμων κιοναστοιχιών, παραλλήλων μεταξύ τους. Εε αποιαδήπατε 
περίπτωση, ο ρόλος του μειωμόναυ φωτισμού του προνάαυ όπαιζε 
κάποιο ρόλο. Ερωτάται, λοιπόν, υπό τις συνθήκες της απουσίας όχι 
μόνον της οροφής αλλά και του τοίχου, μεταξύ σηκού και προνάου, 
ποιά θα είναι η αισθητική σχάση των δύο κιονοστοιχιών; όεν 
σπάρχει αμφιβολία ότι δεν πρόκειται να επιτευχθεί η αρχική. Η 
προς αναστήλωση κιονοστοιχία λόγω ριζικής αλλαγής των συνθηκών 
φωτισμού θα φαίνεται, ανάμεσα στα μετακιόνια της (αρχαίας) 
πρασόψεως του ναού, όχι ισοδύναμη αλλά μικρότερη. Η μείωση, 
μάλιστα, αυτή θα γίνεται εντονότερη αισθητικός όταν από τα 
μεσημέρι και μετά ο ήλιος, λόγω απουσίας και στέγης και τοίχου 
(προνάαυ) θα καταυγάζει εκ των όπισθεν την προς αναστήλωση 
πρόσταση. Ετσι, ο ιστάμενος εκτός του ναού επισκέπτης, που
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στέκεται και θαυμάζει το προς Α. εξωτερικά του μνημείου, θα 
βλέπει τις σκιασμένες, ττρος τα έξω, ττρος Α. πλευρές των κιόνων 
της ττροστάσεως, μέσω των μετακιονίων του εξωτερικού της 
οκτάστυλης ανατολικής περιστύσεως, που βεβαίως είναι άθικτη, 
γνήσια. Τα μεταξύ των κιόνων της προστάσεως κενά, τα μετακιόνιά 
της, θα καταυγάζανται από το φως του ήλιου. Ετσι, οι σκιασμένοι 
κίονες θα εγγράφανται μέσα στο άπλετο ηλιακό φως και θα φαίνονται 
ακόμη πιά στενοί, πιό λεπτοί, με αποτέλεσμα την περαιτέρω 
αντιστροφή της αρχικός ισοδυνάμου (αισθητικός) σχέσεως μεταξύ των 
δύο παραλλήλων κιονοστοιχιών.

Ομως, πέραν αυτών, η ανακατασκευή της κιονοστοιχίας tou 
προνάου θα γίνει πρόξενος και άλλου φαινομένου, το οποία πουθενά 
δεν θίγει ο μελετητής. Η απουσία δηλαδή όχι μόνον της οροφής 
αλλά, κιιριότατα, του τοίχου του προνάου, θα κάνει τον πρωινό και 
απογευματινό ήλιο να καλύπτει με τις σκιές των κιόνων και του 
θριγκού της προστάσεως του προνάου την οκτάστυλη κιονοστοιχία ταυ 
εξωτερικού ταυ μνημείου, κάτι που βεβαίως ουδέποτε και σε καμμία 
φάση του βίου του Παρθενώνας δεν είχε συμβεί. Με τις ερριμμένες 
αυτές σκιές δεν θα καλύπτεται μόνο η προς Ô, προς το εσωτερικό 
του ναού, πλευρά της άθικτου ακόμη (αρχαίας) πρασόψεως του 
μνημείου αλλά και τμήματα των κορμών των κιόνων της. Συνεπώς, 
έχουμε μιά αλλαγή του φωτός και της σκιάς του εξωτερικού του 
μνημείου, νέες δηλαδή φωτοσκιάσεις άσχετες τόσο προς τα αρχικός 
ισχύοντα όσο και προς οποιαδήποτε μεταγενέστερη φάση ταυ
μνημείου. Αν, τώρα, αυτά τα θέματα πρέπει ή δεν πρέπει να μας 
απασχολήσουν κρίνετέ το εσείς και εάν υφίστανται αμφιβολίες γιά 
τις διαπιστώσεις που κάνω δεν έχει ο μελετητής παρά να
κατασκευάσει από πρόχειρα και ελαφρά υλικά ένα ομοίωμα των όγκων 
της προτεινόμενης προστάσεως και να μελετήσει, μεταξύ άλλων, τα 
τεθέντα θέματα επί τόπου.

θα ήθελα όμως να θέσω υπόψη σας και ένα τελευταίο (και 
επίσης σημαντικό) θέμα αισθητικών επιπτώσεων των προτεινομένων 
έργων, επί του ισταμένου μνημείου. Και το ζήτημα αυτό ισχύει και 
γιά τις διαφαινόμενες προθέσεις του άλλου μελετητού, του
κ.Νικ.Τογανίδη, να αναστηλώσει τους δύο πλευρικούς τοίχους του 
ναού. Πρόκειται γιά την προβολή του εξωτερικού του μνημείου, των 
κιονοστοιχιών των τριών εκ των τεσσάρων του πλευρών επί 
επιφανειών ”χιλιαμπαλωμένων", επιφανειών με εκατοντάδες μικρές 
και μεγάλες.και κάθε σχήματος συμπληρώσεις από νέο λευκό μάρμαρο.

Πράγματι, οι πέντε κολόνες του προνάου μόνον στα κατώτερα 
τμήματα των κορμών τους θα έχουν κάποιες κάπως μεγαλύτερες 
επιφάνειες γνησίου, γηρασμένου υλικού. Η ανάγκη δημιουργίας 
ευσταθών και καταλλήλων να στηρίζουν και να στηριχθούν σπονδύλων 
μοιραίος θα αναγκάσει τον μελετητή να επενδύσει, εξωτερικός και 
όχι μόνον, τα πολλά, μικρά και εν παλλοίς άμορφα θρύμματα που 
έχει συγκεντρώσει αλλά και τα άλλα με νέο μάρμαρο. Και ερωτώ, δεν 
θα προβάλλονται οι επιφάνειες αυτές ανάμεσα στους οκτώ κίονες της 
πρασόψεως ή και τους ακραίους προς τη ΒΑ και τη ΝΑ γωνία κίονες 
των δύο μακρών πλευρών ταυ μνημείου; Είναι δυνατόν να εξακολουθεί 
να ισχυρίζεται κανείς ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην εικόνα ταυ
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μνημείου; Περαιτέρω, συντελούν όλα αυτά στη διατήρηση της εικόνας 
του ερειπίου; Ανάλογα όμως ισχύουν και γ ιά το εξωτερικό των προς 
ανακατασκευή τοίχων του κ.Τογανίδη. Εάν μάλιστα ληφθούν υπόψη οι 
διαστάσεις των δύο τοίχων (σε μήκος και ύψος), ακόμη και στην 
περίπτωση που η αναστύλωση φθάσει μέχρι το ύψος της έκτης, υπέρ 
τον ορθοστάτη, στρώσεως των λιθοπλίνθων, τότε σαφώς πρέπει να 
τονίσω ότι οι' χρωματικά διαφοροποιημένες επιφάνειες των 
εκατοντάδων αυτών συμπληρώσεων, θα διακρίνονται από πολύ μακριά, 
από την πύλη. όείτε το παράδειγμα του βορείου τοίχου του 
Ερεχθείου. Οι συμπληρώσεις του με νέο μάρμαρο διακρίνονται από 
τις οδούς Αθηνάς και Αιόλου. Το υπερυψωμένο, εν σχέσει προς το 
Ερέχθεια, του Παρθενώνος και οι διαστάσεις των δύο τοίχων θα 
αλλοιώσουν την εικόνα του μνημείου από πολύ μακρινές από την 
Ακρόπολη θέσεις.

Εάν, τώρα, έλθουμε στη συζήτηση των αισθητικών και μόνον 
επιπτώσεων στο εσωτερικό του ναού, τότε τα πράγματα γίνονται 
ακόμη χειρότερα γιά το ιστάμενα μνημείο. Πράγματι, η οριστική 
απώλεια του συνόλου σχεδόν των αρχικών λιθοπλίνθων της εσωτερικής 
πλευράς και των δύο μακρών τοίχων ταυ ναού θα υποχρεώσει τον κ. 
Τογανίδη, που δεν τα αρνείται άλλωστε, να χρησιμοποιήσει μερικές 
εκατοντάδες νέους λιθοπλίνθους, χωρίς τους οποίους δεν γίνεται να 
ξανακτίσει ούτε τους γνήσιους του εξωτερικού των τοίχων. Ετσι, το 
μεταξύ των δύο τοίχων εσωτερικό του ναού θα ξανακτισθεί με 
παντελώς νέο υλικό, ενώ και τα απομένοντα στη θέση τους τμήματα 
των δύο τοίχων θα δεχθούν, επίσης, και νέους λιθοπλίνθαυς και 
πολλές δεκάδες "μπαλώματα" (συμπληρώσεις) νέου μαρμάρου, αφού θα 
γίνει αναδιάταξη πολλών αυθεντικών λίθων που δεν ανήκουν στις 
θέσεις που έχουν παλαιότερα αναστηλωθεί. Γι'αυτό το λόγο, όπως 
ακριβώς στην περίπτωση των δύο εξωτερικών τοίχων ταυ Ερεχθείου, 
θα υπάρξουν κενές θέσεις που θα συμπληρωθούν με νέα μάρμαρα, 
νέους λίθους, καθώς και ανάγκη συμπληρώσεως αποτμημένων τμημάτων 
γνησίων λιθοπλίνθων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η στήριξη άλλων 
γειτονικών. Κατ'αυτόν τον τρόπο τα ιστάμενα αυθεντικά τμήματα των 
δύο πλευρικών τοίχων του Παρθενώνος, με την τραυματική τους 
σημερινή μορφή που προκάλεσε η θερμική θραύση της εκρήξεως ταυ 
1687, θα συνταιριασθούV, προς τα ανατολικά, αφενός με περιοχές 
δεκάδων κάθε σχήματος και μεγέθους Lacunae (κενών) συμπληρωμένων 
μέχρι την αρχική κατακόρυφη επιφάνεια του εσωτερικού των, με 
τέλεια λαξευμένες, προεξέχουσες κάτασπρες επιφάνειες νέων 
μαρμάρων αφετέρου δε με γιγαντιαίας εκτάσεως (σε μήκος αλλά και 
ύψος) συνεχόμενες, προεξέχουσες, λευκές επιφάνειες,
ανακατασκευασμένες. Αυτή θα είναι η εικόνα του μεταξύ των δύο 
τοίχων εσωτερικού του μνημείου ασχέτως προς το ύψος, τη στρώση 
που θα φθάσει η ανακατασκευή αυτή.

0 κ.Τογανίδης επιζητεί να μας καθησυχάσει με τη διαβεβαίωση 
ότ ι ο ιστάμενος έξω από το μνημείο παρατηρητής δεν θα μπορεί να 
διακρίνει την έκταση και τα είδος αυτών των επεμβάσεων αρκεί η 
ανακατασκευή των πλευρικών τοίχων να φθάσει μέχρι το ύψος της 6ης 
στρώσεως αντί το αρχικό της 17ης, που συνεχιζόταν με την στρώση 
των επίταιχων επιστυλίων, της ζωφόρου κτλ. Το επιχείρημα είναι
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ορθό, μερικώς. Διότι, ο ιστάμενας έξω αϊτό την ανατολικό πλευρά 
ταυ ναού που θαυμάζει αϊτό κει, μετωπικός, το μνημεία, λόγω του 
χαμηλού, τελικός, ύψους του τοίχου μεταξύ ττρονάου και σηκού, θα 
βλέπει, ασφαλώς, τις κάτασπρες και συνεχόμενες αυτές επιφάνειες, 
μέσω των κενών των μετακιονίων. Αλλωστε, το επιχείρημα του 
κ.Τογανίδη εμμέσως υποβάλει την υιοθέτηση της ιδέας μιάς μονίμου 
ή μακροχρονίου απαγαρεύσεως της εισόδου στο ναό.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι παρά τη ρυπαρό 
ατμόσφαιρα της πόλεως τόσο πλούσια σε αιωρούμενα σωματίδια 
αιθάλης και σκόνης, η λευκότητα και φωτεινότητα των συμπληρώσεων 
θα δημιουργεί εντονότατες αντιθέσεις προς τις γηρασμένες 
αυθεντικές. Η επίλυση του θέματος θα μπορούσε να αφεθεί στον 
παράγοντα του χρόνου, θα απαιτούσε όμως το διάστημα λίγων 
δεκαετιών πριν γίνει πιό αρμονικό η σχέση νέου και παλιού. Αλλος 
τρόπος είναι αυτό που γράφει κάπου ο κ.Κορρές και έχει όδη 
ερευνηθεί χημικός από την ομάδα του κ αθ . κ . Σκ ου λ ικ ί δη γιά την 
περίπτωση του Ερεχθείου, ο τεχνητός δηλαδό χρωματισμός των νέων 
μαρμάρων. Εδώ υπάρχε ; όμως κάποιος θεωρητικός αντίλογος, από 
μερικούς, η ανάγκη δηλαδό αποψυγός μιάς κιβδηλοπαιόσεως του 
φυσικού χρώματος του νέου υλικού. Τέλος, υφίσταται και η λύση 
ενός υλικού συμπληρώσεων που δεν θα έχει τη λευκότητα του 
μαρμάρου της περιοχός της Πεντέλης. Ενός φυσικού μεν και όχι 
τεχνητού λίθου, με χρώμα όμως τέτοιο που τα συνταίριασμά του προς 
τις ραδίζουσες και γηρασμένες επιφάνειες του γνησίου υλικού θα 
είναι, ευθύς εξ αρχός, αρμονικότερο.

Η ιδέα αυτό έχει προβληθεί στην ΕΣΙΊΑ από τον ομιλούντα, <5εν 
είχε όμως κάποια συνέχεια. Δεν <51 ε ρευ νόθηκ ε η δυνατότητα 
χρησιμοποιόσεως ενός άλλου χρώματος μαρμάρου. Στο σημείο αυτό, θα 
όθελα να επιστόσω την προσοχό σας στο πόσο λίγα ενοχλούν 
αισθητικός οι (οπλισμένες) σιμεντοκονίες των συμπληρώσεων 
Μπαλάνσυ στη βόρεια κ ιονοστοιχία. Αν τις προσέξει κανείς θα <5ε ι 
ότι δεν είναι όλες του ίδιου ακριβώς βασικού χρώματος, κάτι που, 
πιθανόν, δεν πρέπει να οφείλεται μόνον στον παράγοντα του φυσικού 
πατιναρίσματος διά μέσου του χρόνου.

Εν πάσει περιπτώσει, το θέμα είναι πολύ βασικό, ασχέτως 
προς την τελικό έκταση των συμπληρώσεων και αξίζει να διερευνηθεί 
περισσότερο η προσέγγιση Μπαλάνου ό η χρόση μαρμάρου χρώματος 
διαφορετικού από τα λευκά που καθίσταται, με το προσπίπτον φως, 
τόσο λαμπρός φωτεινό.

Από πλευράς, τώρα, σεβασμού της αυθεντικότητας του υλικού 
του μνημείου είπα αρκετά. Το συμπέρασμά μου είναι ότι το μνημείο, 
με τα πρατεινόμενα έργα κιβδηλοπαιείτα ι σε πολύ μεγάλη έκταση, 
λόγω του είδους (της καταστάσεως) και του ποσού του γνησίου προς 
το προστιθέμενο νέο υλικό. Βέβαια, στα θέμα αυτό ο κ.Κορρές 
καταφεύγει σε μία αλλόκοτη δόλωση που ομολογώ ότι δεν είμαι σε 
θέση να ερμηνεύσω. Δηλώνει δηλαδό άτι γιά κείνον και τα άμορφα 
ακόμη θρύμματα γνησίων μαρμάρων αποτελούν "ιερά αντικείμενα" ό 
"άγια λείψανα". Και στις προτάσεις του, πράγματι τους επιφυλάσσει
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μεταχείριση εγκαινίων ναού. Τα ενσωματώνει σε συμπαγείς μάζες 
νέου μαρμάρου, έτσι ώστε να καθαγιασθεί η ανακατασκευή των πέντε 
κιόνων και του θριγκού της προστάσεως του προνάαυ. Προσποιητός 
φετιχισμός ή σύγχυση πραγμάτων αυτονοήτων; θέλω να πιστεύω ότι ο 
μελετητής δεν έχει καλοσκεφθεί αυτά παυ διατυπώνει στην
υποσημείωση 35 του ελληνικού κειμένου. Οπωσδήποτε, το διάβημά ταυ 
αυτό δείχνει ότι επιδιώκει να "αρπαχτεί" και από τα πιό ευάλωτα 
ακόμη επιχειρήματα προκειμένου να ξαναστήσει όρθια την πρόσταση. 
Να παντρέψει τα ιστάμενα, γνήσια τμήματα του μνημείου με ένα 
κατασκεύασμα εγκεφαλικό και κίβδηλο, καμωμένα με μία κατάχρηση 
αντιγράφων από άσπρα μάρμαρα και τσιμέντα. Τα είδη της
"αναγνωσιμότητας" είναι επισφαλή, κατά την μετριότερη εκτίμηση. 
Οι ζημιές όμως της αισθητικής και της γνησιότητας είναι 
καταλυτικές και, ομολογώ πως δεν βρίσκω, στην Ελλάδα και την 
Ιταλία τουλάχιστον, άλλο προηγούμενο. ΰιότι και αυτός ακόμα ο 
ναός της Εστίας στη Ρώμη, αυτό το restauro archealogico του 
ιταλικού μεσοπολέμου, δεν αφορούσε ένα ιστάμενο, όρθιο, γνήσιο 
μνημείο, όπως ο Παρθενών. Η μόνη ομοιότητα των δύο περιπτώσεων 
είναι η χρήση και των πιό μικρών ακόμη κομματιών του αρχικού 
υλικού, των θρυμμάτων των αρχαίων μελών, γLà μιά ανακατασκευή 
"διδακτική", μιά ανασύνθεση, στον χώρο του μνημείου, μιάς τομής 
της αρχικής συνθέσεως.

Ετην περίπτωση μάλιστα του Παρθενώνας, η κιβδηλία του 
υλικού γίνεται και κιβδηλία της ιστορίας, διαστρεβλώνεται δηλαδή 
και η ιστορία του ισταμένου μνημείου. ΰιότι τι άλλο είναι αυτή η 
επάνοδος μεν στην καταστροφή της "αρχαίας πυρκαγιάς" του 267 μ.Χ. 
και η μερική άρση των συνεπειών της εκρήξεως του 1687; Γιά να μην 
αναφερθώ στις πολλαπλές "συναστηλώσεις" στον χώρο του προνάου και 
του ανατολικού άκρου tou σηκού, μερικές από τις οπαίες, όπως της 
αψίδας του 12ου μ.Χ. αιώνα προκαλούν μάλλον σύγχυση χωρίς να 
καθιστούν αντιληπτή την αψίδα. Το μνημείο όπως μας παραδόθηκε 
έχει "αποκαθαρθεί" από τις μεταγενέστερες της αρχικής φάσεις και 
αλλαγές της aναστηλώσεως, κάποια διάθεση επανόδου στα αρχικά 
σχήματα (γιατί η αρχική εντύπΌση είναι ανθρωπίνως αδύνατον να 
επιτευχθεί και επ'αυτού ελέχθησαν προηγουμένως αρκετά). Προς τι 
λοιπόν όλη αυτή η σύγχυση των συναστη/ίώσεων, πολλές από τις 
οποίες δεν εξυπηρετούν τελικά και αυτήν την επιδιωκόμενη 
"αναγνωσιμότητα";

Νομίζω πως όλες αυτές οι προθέσεις πηγάζουν από την 
αντιμετώπιση του μνημείου ως εάν ήταν μία μηχανή παυ της λείπουν 
πολλά εξαρτήματα, έχουν δε διασωθεί ελάχιστα αποτμήματα άλλων. 
Και οι δύο μελετητές αντικαθιστούν τα πρώτα και συμπληρώνουν τα 
δεύτερα, έτσι ώστε ο θεατής να έχει μπροστά του μιά όσο το 
δυνατόν ακεραιότερη μηχανή. Ομως, η αντιμετώπιση αυτή διόλου δεν 
ταιριάζει στην προκειμένη περίπτωση, γιά ένα μνημείο της σημασίας 
μάλιστα του Παρθενώνας. Αλλωστε, καμιά ανάγκη συντηρήσεως και 
εξασφαλίσεως του ισταμένου μνημείου δεν έχει σχέση με τα
προτεινάμενα. Τα με κόπους συγκεντρωμένα και ταυτισμένα κομμάτια
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μελών του θα προστατεύονταν αποτελεσματικότερα, αττό τπ ρύπανση 
κτλ., όχι με το ξανακτίσιμά τους αλλά με τη φύλαξή τους σε κάποιο 
στεγασμένα χώρα.

Είναι λοιπόν σαφές, κατά τη γνώμη μου, ότι το μνημείο βλάβη 
θα υποστεί παρά βελτίωση, ενώ κανένα σοβαρό και ουσιαστικό κέρδος 
δεν θα επιτευχθεί. Και οι δύο μελετητές θα έπρεπε νάχαυν <5είξει 
περισσότερα σεβασμό προς την ηθική της επεμβάσεώς τους και την 
τήρηση κάποιου πλαισίου αρχών. Η Υποεπιτροπή Παρθενώνας τους 
υπέδειξε, ή<5η από το 1984, κάποιες βασικές κατευθύνσεις δράσεως 
και εκείνοι απλώς αγνόησαν και το ίδιο φυσικά έκαναν και με τις 
συστάσεις του συνεδρίου του Σεπτεμβρίου του 1983 ( ελαχιστοποίηση
των επεμβάσεων). Αγνόησαν <5ύο βασικότατα θέματα, την πεμπτουσία 
του Χάρτη της Βενετίας, που δεν είναι τίποτε άλλο από τη 
διαφύλαξη της αυθεντικότητας και της ιστορίας, και προτείνουν 
έργα αισθητικός βλαπτικά και ηθικώς απαράδεκτα. Ετσι, μαζί με το 
μνημείο αδικούν όλους μας καθώς επιχειρούν να μας παρουσιάσουν 
τελικώς το μνημείο μέσα από τη δική τους μονομερή, γνωστική 
σκ όπιά.

ΠράεSooc: Πείτε μας ποιά λύση προτιμάτε κ.ΰημακόπαυλε.

1.Δηυακ όπουλoc : Κάτι λιγότερο από το σχέδια 1 γιά την πρόσταση
και ανάλογα γιά τον τοίχο και τις παραστάτες, ενώ γιά- τους 
πλευρικούς τοίχους δεν δέχομαι την αποξήλωση των άθικτων τμημάτων 
τους και το μόνον , που μπορεί να γίνει είναι η συντήρηση των 
αναστηλωμένων. Καμμιά προσθήκη στους τοίχους.

Πράε&DOC: Επαναλαμβάνεται η διάκοπείσα Συνεδρίαση.
□ κ.Mainstone έχει τα λόγο.

R■Mainstone: Though composed primarily of civil engineers, this
group was happy also to have with it Sir Bernard Feilden, a past 
Director of ICCROM, who spoke first, stressing that whatever was 
done should not be a matter for decision solely by archaeologists 
or architects or engineers or chemists but should be the outcome 
of joint discussion. He also expressed the view that what was 
desirable was neither the most nor the best that we could dD, but 
the minimum that was essential. We should not seek the best be
cause there was no such thing. We should seek rather to do what 
would be least harmful. For him, one of the chief characteristics 
of the Parthenon was the perfection of its design. We should do 
nothing to detract from that perfection. In saying this, he had 
particularly in mind the constrast that inevitably arose when new 
marble was introduced in place of what has been lost - when the 
clean white face of the new marble was set alongside the beauti
fully coloured and weathered surface of the surving old marble.
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I felt that would be wide sympathy with these views and 
made only a couple of comments. The first was that the original 
perfection now survived only in part. Thanks to our privileged 
knowledge and backgrounds, we could still visualise what had been 
lost. But most visitors must find this visualisation more dif
ficult - among the obstacles they face being, of course, some 
aspects of the Balanos restoration. Thus a case could be made out 
in favor of at least some of the proposals now before us on the 
grounds that they will make it easier for a larger proportion of 
future visitors in the next ten, twenty or thirty years, but 
visitors in centuries ahead. By then, the discord between any new 
marble that we introduced and the weathered old marble should be 
much diminished.

The group then turned to engineering aspects and devoted a 
considerable time to presentations by two participants who had 
been doing highly relevant structural studies. hr 
Theophanopoulos, who had recently been working in Japan on 
problems of the anti-seismic design of nuclear power stations, 
spoke first. He had brought his analytical experience in this 
field to bear on the problems posed by very different structure 
of the Parthenon, whose columns consist of separate superimposed 
drums. He presented analytical studies of the rocking responses 
of these columns to the earth movements that might be expected on 
the top of the Acropolis rock taking into account the modifying 
influence of the rock itself, and concluded that there were risks 
of collapse in a possible future earthquake. As a partial valida
tion of the approach adopted he referred also to analyses of the 
response of the columns of the temple of Olympian Zeus to micro- 
tremors. At the very small amplitudes relevant here - far smaller 
than those that threaten collapse - a very close agreement had 
been found with measured natural periods.

Mr Manas then described recent experimental work, carried 
out on the shaking table in the University of Thessaloniki. Small 
model columns, some monolithic and others composed of separate 
drums, had been subjected to simulated earthquake movements of 
increasing severity until the columns collapsed. Photographs of 
the latter tests showed relative displacements of the drums 
similar to those that can be observed in the Parthenon and in the 
Hephaesteion, and finally columns in the process of collapse.

The time taken by these presentations severely limited that 
available to comment on them. It was noted that all such analyses 
and tests necessarily involved simplifications of the real situa
tions that they represented, especially when amplitudes increase, 
rocking and relative displacements occur, and collapse is ap
proached. No account was taken of thfe risk of local failures of 
the kind that could be observed on both Erechtheion and Parthenon 
to result from high contact stresses at the edges about which 
rocking occured. To this extent safety was over-estimated. Past 
experience suggested that other assumptions were probably unduly
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pessimistic. We should therefore be cautious about taking the 
initial conclusions at their face values. It was suggested that 
both the analyses and the tests, together with others like them 
made previously, were useful chiefly as aids to our understanding 
of what could be directly observed of past behaviour and to the 
drawing of correct conclusions from this.

We turned next to those detailed aspects pf design for the 
completion of damaged blocks that had been presented already by 
Mr.Zambas in the preliminary publication. In one instance - that 
for completion of a damaged column drum - the basis was not en
tirely clear because it was difficult to visualise the reinforce
ment actually being subjected to the loading assumed. Mr Zambas 
explained that he had taken as his criterion the loading most 
likely to pull the separate pieces apart again, so that the rein
forcement would restore the original strength as far as passible.

The final contribution (apart from one on the nature of the 
Acropolis rock to which I regret I cannot do justice because it 
was in Greek ) was by Mr Papadimitriou who referred to observa
tions made during restoration work^some time ago in Lindos. Par
tial dismantling there on account of damage thought to result, as 
on the Parthenon, from the corrosion of buried cramps had shown 
that the prime cause was actually the cement mortar in which they 
were set. He concluded from this that lead was a more suitable 
material for bedding cramps and made a plea for further con
sideration of its possible use for this purpose in the Parthenon 
restoration. I mentioned that I had raised a similar point with 
Mr Zambas on the Parthenon scaffold that morning.

Mr Zambas explained that it had been decided to use cement 
mortar because electrolytic action with the titanium was feared
if lead were used . Some of the likely drawbacks of its use had
been avo ided by the expedient of bedding only the end anchor ages
of the cramps, 1 eaving their central regions free. But the
ability of lead to creep slowly over a long period did offer a
fur ther safeguard ' against high local stresses that could resuit
in local splitting of the marble. If the fear of electrolytic ac
tion cou Id be overc ome, the use of lead might indeed be ' cori-
sidered again.

Πράε 6ooc : 0 K.Romanovsky έχει το Πά^α.

M.Romanovskv: Mesdames, Messieurs,
Malhereusement, je vais parler en Français. Au cours de la 
réunion que l'on vient d'avoir, on nous a posé six questions sur 
des problèmes auxquels nous avons essayé de répondre le mieux que 
nous pouvons. Je serais bref, parce qu'on m'a demandé de limiter 
non exposé a 5 minutes - je ne suis pas tout a fait certain de 
respecter les 5 minutes, mais enfin je serais aussi bref que pos
sible.
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Premiere question: les patines artificielles. Nous avons 
discuté de ce problème et il y a actuellement 4 procéde's que nous 
avons examiné (il y en a peut-être d'autres). Le sulfate de fer, 
le sulfate de manganèse, le rouilles et des extraits de café. Le 
sulfate de manganèse a été proposé par le Prof. Krumbein à la 
suite des essais qui ont été faits sur des ciments au Danmark.
Nous avons conclu, en demand 
d'essayer des sulfates de fer 
son laboratoire, surtout vis-à-vi 
évidemment pas les mêmes dans les 
premier point a été relativemen 
sommes passés au point No 2 qu 
dire à la coagulation sur des sur 
à l'abri de la pluie, phénomène 
lorsqu'il y a du brouillard et qu 
tion. Là la discussion était extr 
dépassé le temps qu'on devait lui 
à un premier point c'est qu'il n' 
lavage à l'eau -à l'eau pure- car 
la dissolution du gypse et, par 
une disparition du relief. C'est 
tures. Alors il y a des procédé 
procédé d'application d'attapul 
vant acétonique ou dans de l'eau 
ment des procédés utilisant du 
pliqué avec du papier mâché. Alar 
Skoulikidis va essayer tous ces 
substances, donc, il essayera ce 
sculpture avec de l'eau da lava 
sans eau de lavage.

ant au Professeur Skoulikidis 
et des sulfatesde manganèse dans 
s des rayonnements, qui ne sont 
pays Nordiques qu'en Grèce. Ce 

t, rapidement résolu et nous 
i est relatif à la suie c'est-à- 
faces des particules colloïdales 
qui se passe la plupart du temps 
'il y a par conséquent condensa- 
êmement longue et on a nettement 

appar tir, et nous avons conclu 
est pas question de faire de 
cette eau pure avait pour effet 
conséquent, une atténuation ou 

surtout important sur les sculp- 
s que nous avons évoqué: un
gite ou de betonite dans un sol- 
saturëe de gypse. Il y a égale- 
carbonate d'ammonium acide, ap- 
s, le laboratoire du Professeur 
procédés en utilisant toutes les 
s trois procédés en surface sans 
ge et en surface avec sculpture

Le troisième point était relatif aux croûtes noires que 
l'on rencontre sur des surfaces qui sont généralement celles qui 
reçoivent et emmagasinent de l'eau. Donc par conséquent, des sur
faces généralement horizontales.

Les procédés qui ont été évoqués 
mécaniques soit par micro-sablage, soit par 
les dentistes utilisent sur les dents, soit, 
laboratoire doit également essayer ces trois

sont des procédés 
microsonique, ce que 
enfin, le Laser. Le 
procédés.
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ce procédé de la chaux ne serait utili 
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littérature en ce qui concerne du polymère et des interactions 
entre les polymères et les pierres calcaires -par conséquent les 
marbres également- ont été extrêmement néfastes.

Il y a trois arguments qui plaident en faveur de 
l'utilisation du ciment Portland: Premièrement, ce qu'on a trouvé 
a la suite des restaurations de Balanos en 1900 ou que ce ciment 
n'a pas eu d'effet néfaste sur l'environnement pireux et deuxième 
argument c'est que ce ciment Portland était déjà de mauvaise 
qualité. Donc, par conséquent, un ciment de bonne qualité se com
porterait encore mieux. Et, troisième argument, c'est qu'il 
faudrait - qu'il faut- dans l'avenir être prudent dans le mélange 
donc dans la constitution de ce ciment.

Au point 5 il s'agissait des matériaux de protection, donc 
des couches je crois qu'il faudrait mieux dire, des produits de 
protection que l'on pourrait mettre sur la surface extérieur du 
marbre. De ferais immédiatement une petite parenthèse: c'est que 
dans le cas des ouvrages des bâtiments qui sont sur l'Acropole, 
il n'y a pas de remontée capilaire. Donc, par conséquent, tout ce 
que l'on pourrait mettre comme produit de protection externe sera 
fatalement beaucoup moins dangéreux que lorsque on à faire à un 
bâtiment ou il y a une remontée capilaire. Car en ce moment là 
l'eau monte dans le bâtiment et ressort par les murs -donc il y a 
là un danger- et il faut faire très attention dans les produits 
de protection. Dans le cas des bâtiments de l'Acropole il n'y a 
pas tellement de danger à utiliser des produits de protection. 
Alors on a évidemment parlé des polymères, pour lesquels il y a 
une expérience de plus de 20 ans, mais an a abouti à la conclu
sion qu'il faut encore d'autres expériences, que il ne faut pas 
prendra l'initiative de badigeonner des grandes surfaces sans 
avoir une nouvelle expérience là-dessus. Alors, donc, par consé
quent, je pense que c'est toujours le laboratoire de Professeur 
Skoulikidis qui fera des expériences en ce qui conserne ces 
produits de protection. Mais, je crois que la le problème est 
peut-etre moins grave que dans d'autres domaines.

Le 6ème point est relatif aux oxalates. Les Professeur 
Krumbein nous a parlé des oxalates; leur origine n'est pas encore 
parfaitement connue et je pense que c'est un problème pour nous, 
ici dans l'Acropole un problème mineur. Voilà Mme le Président, 
je crois avoir fini, je suis presque resté dans le temps qui m'a 
été imparti.

Πράεδροε: θα συνοψίσω πολύ σύντομα, γιά να μην μείνουμε πολύ πίσω 
από τα πρόγραμμά μας με τους συνέδρους των άλλων δύο τμημάτων, 
την συζήτηση που είχαμε σ'αυτό εδώ το τμήμα των αρχαιολόγων και 
αρχ ιτεκ τόνων.

Κυρίως έγιναν κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις, αν και 
γενικής φύσεως, από τις οπαίες εφάνη η ευαισθησία και ο 
προβληματισμός των ειδικών επιστημόνων ως προς τη διάσταση του
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Παρθενώνας ως ερειπίου και συμβόλου, ιιττό την μορφή αυτή την 
παγιωμένη ταυ ερειπίου που έχει τώρα. Δηλαδή διεφάνη κάποια 
ανησυχία, μήπως οι προτεινόμενες αναστηλώσεις κάπου υπερβούν τα 
κρίσιμο εκείνα σημείο που ενέχει τον κίνδυνο η υπέρβαση να 
μεταβάλει τη διάσταση του Παρθενώνος ως συμβόλου. Κυρίως όμως 
ακούσαμε την εισήγηση του κ . Δημακ έιπουλου, ο οποίος πήρε θέση 
βασικά αρνητικ'ή στις προτάσεις αναστήλωσης του κ.Καρρέ. Το βασικό 
επιχείρημά του ήταν ότι το γνωστικό στοιχεία, που χαρακτηρίζει 
τις προτάσεις αυτές, τείνει να συντρίψει το ηθικό και αισθητικό 
στοιχείο που έπρεπε να έχει συνεκτιμηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από 
ότι έχει γίνει.

Συγκεκριμένα ο κ.Δημακόπαυλος έχει σοβαρές αντιρρήσεις γιά 
το ποσοστό Χρησιμοποίησης νέου υλικού στους κίονες του Πρανάαυ. 
θεωρεί ότι η αναλογία του αυθεντικού υλικού προς τα νέο υλικό 
είναι, έτσι όπως παρουσιάζεται στις προτάσεις, ανεπίτρεπτη.

θα προχωρήσουμε στη συνέχεια του προγράμματος. Συμπληρώθηκε 
η λίστα των ομιλητών με τους κ.κ.Βαρουφάκη, Τάσιο, Θεοφανόπουλα, 
Jenkins, Παπαδημητρίου, Krumbein.

Το λόγο έχει η κα Μαραγκού. θα επαναλάβω την παράκληση να 
τηρηθεί ο χρόνος των δέκα λεπτών γιά να μπορέσουμε να βοηθήσουμε 
ουσιαστικά τον σκοπό γιά τον οποίο είμαστε εδώ και συζητούμε.

Λ.Μαραγκ ού: Η σύνοψη των αποτελεσμάτων από τις συνεδρίες των δύο
άλλων τμημάτων και από την κα Καράγιωργα, νομίζω ότι μας 
επανέφεραν στην πραγματικότητα, μας προσγείωσαν κατά κάποιο 
τρόπο, από τις πνευματικές και τις αισθητικές ατμόσφαιρες που 
είχαμε ανέβει στην προηγούμενη Συνεδρίαση. Βέβαια νομίζω ότι 
είναι περιττό πιά να ρωτήσω τον κ.Δημακόπαυλα,όταν επιμένει ότι 
"το μνημείο είναι πνεύμα", το τι θα κάνομε με όλα αυτά, τα 
επιστρώματα, με τις σκωρίες και τις άλλες φθορές; Νομίζω ότι σε 
όλα αυτά έδωσαν ήδη απάντηση οι προλαλήσαντες, γιά τα προβλήματα 
της αντιμετώπισης του θέματος της παρέμβασης στο ίδιο το μνημείο, 
θα ήθελα όμως να ρωτήσω -γιατί είχα ήδη εγγράφει στο προηγούμενο 
τμήμα- να ρωτήσω τι κάνομε, και απευθύνομαι ειδικά στον
κ.Δημακόπουλο, που είναι ο αρμσδιΰτερας καθ'ύλην, ο κατ'εξοχήν 
αρμόδιος καθ'ύλην: Αν τα μνημείο είναι πνεύμα, γιατί είμαστε εδώ; 
Τι κάναμε; Αν το μνημείο ήταν μόνον ένα απλό σύμβολο ή ένα 
πνεύμα, δεν θα είχε λόγο υπάρξεως αυτή η συνάντηση.

I ■ Δήρακ όπουλoc : (Παρεμβαίνει από τη θέση του και δεν ακούγεται).

Λ.Μαραγκ ού : κ.Δημακόπουλε, θα θέλατε να σας απαντήσω και εγώ με
τον αρχαιογνωστικό τρόπο που μας απαντήσατε προηγουμένως;

Πράεδροε: θα παρακαλέσω να μην εξελιχθεί ο διάλογος με αυτόν τον
τρόπο, θα πρέπει να βοηθήσομε τους κυρίους μελετητές οι οποίοι θα 
κρατήσουν σημειώσεις τώρα σχετικά με τις θέσεις σας και τις 
απόψεις σας, ώστε να απαντήσουν ύστερα. Δυνατότητα γιά 
δευτερολογία θα υπάρξει.

138



Λ. Μαραγκ ού: Δέχομαι κ . Δημακ ύπουλε απόλυτα αυτό που λέτε γιά την
συντήρηση. Είπατε όμως ότι η πρόταση είναι αρκαιογνωστική, 
αρχαιολογική. Γιατί κ.Δημακόπουλε, δεν έχουν λόγο οι αρχαιολόγοι;

Πρέπει να ρωτήσω, γιατί οπωσδήποτε θα πρέπει να δούμε σε τι 
αποβλέπει η οπαιαδήποτε παρέμβαση στο μνημείο.

θα έχει σωστικό κατ'αρχήν χαρακτήρα; Οι καιροί ου μενετοί. 
Το είδαμε σήμερα που ανεβήκαμε επάνω στην Ακρόπολη και ειδικά 
στον Παρθενώνα. Ευτυχώς, οι ξένοι κατάλαβαν και επαίνεσαν 
πραγματικά τον μόχθο, τον κόπα και το τι έχει γίνει. Το κατάλαβαν 
και τα επαίνεσαν. (Αναφέραμαι στους δύο πρώτους ομιλητές).

Από κει και πέρα, εμείς τι θα κάνομε σήμερα; θα επέμβομε 
στο μνημεία γιά να τα σώσαμε; Με την παρέμβαση αυτή που θα έχει 
καθαρά σωστικό χαρακτήρα, δεν θα είναι μία ευκαιρία όλα αυτό το 
κατακείμενο υλικό, που δεν είναι απλώς "πνεύμα" ούτε "φετίχ", 
ούτε "σύμβολο", να το ενσωματώσομε στο μνημείο κατά το μέτρο του 
δυνατού; Το ποιά πρόταση θα αποδεχθούμε και ποιά είναι
τεκμηριωμένη, είναι θέμα που θα συζητηθεί στην ολομέλεια. Αλλά, 
οπωσδήποτε δεν είναι δυνατόν να μην το προσεγγίζομε και με 
αρχαιαγνωστικό τρόπο και στη δική σας την αποτίμηση συνηχεί 
μειωτικός τόνος γιά τους αρχαιολόγους και τους αρχαιογνώστες. 
Αλλωστε και εσείς, όπως θυμάστε, με αρχαιαγνωστικό τρόπο
αναφερθήκατε σ'έναν εκπρόσωπο της Β'Εοφιστικής και με αυτό τον 
τρόπο προσεγγίσατε το μνημείο.

Βρισκόμαστε σε μία εποχή όπου οι ρύποι και η ρύπανση έχουν 
φθάσει πλέον στο απροχώρητα και αυτό το είδαμε σήμερα.

Δεν είναι δυνατόν να μην προσεγγίσομε με ένα πραγματικό 
τρόπο το μνημείο και, εάν θέλετε, εγώ δεν μιλώ μόνο ως 
αρχαιολόγος, αλλά και ως δάσκαλος: Είναι απαραίτητη η διδακτική 
παρουσία του μνημείου, γιατί οι επισκέπτες δεν είναι μόνο 
αναστηλωτές ή αρχιτέκτονες που μπορούν να έχουν μία οπτική εικόνα 
του μνημείου, είναι φοιτητές, είναι μαθητές και είναι ο λαός που 
θέλει να δει και να γνωρίσει το μνημείο.

Δεν ζητήσαμε κατά κανένα τρόπο, να μετατρέφομε ριζικά τα 
μνημείο, να ταυ "δώσομε όλες τις φάσεις που πέρασε", αλλά, με 
σεβασμό στις ιστορικές φάσεις, όπως είδαμε στην τελευταία λύση 
και επίσης με βάση αυτά που μας είπε ο κ.Ζάμπας, με την επάρκεια 
των δομικών και στατικών στοιχείων, μπορούμε να προχωρήσαμε και 
να συζητήσομε το θέμα της παρέμβασης, τι χαρακτήρα θα έχει και σε 
τι θα αποβλέπει.
Ευ χαριστώ.

Πράε Spac: Ευχαριστώ την κα Μαραγκού και παρακαλώ τον
κ.Machatschek να πάρει τον λόγο.
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A.Machatschek: I teach restoration at the University of Technol
ogy in Vienna.

I fully agree with what Mr. Lemaire said before about the 
wonderful study which was made by Mr. Corres and his team - there 
could not be a better one as the basis for an anastylosis. But I 
also share Mr.Lemaire's doubts which he has in view of the dif
ficulty in executing the anastylosis of the Parthenon. I think, 
it is wrong to decide already now on the final stage which you 
want to reach with the anastylosis. In my opinion the proper 
method to be chosen is to proceed step by step. As a first step, 
at the beginning, you could use only original material, almost 
without completions - that means, you could make an anastylosis 
in the thrue sense of the word. Mr.Carres mentioned before that, 
if necessary, before carrying out the next step, light material 
could be used to study the aesthetic effect on the monument. 
Thus, the proposed method of steps would give you t.he opportunity 
to study every intended following step; you also could examine 
the aesthetical effect on the monument in advance which, I think, 
is of great importance. Therefore, you need not decide now on the
final stage of the anastylosis, 
ture.
Thank you

this can remain to be done in

flpós 6poc : □ K.Coulton 0χει το ftóyo

3.Cou 1 ton: When I was first looking at the papers for this meet
ing, I noticed that although the Committee was called the Com
mittee for the Restoration of the Acropolis Monuments, the paper 
that we were given for the conference title was for the 
Reconstruction of the Acropolis Monuments.

At first I was worried at this differenee, but as I read
more into the pubi ication that we w ere given it seemed to me that
this is absolutely at the root of the matter. The material in
large quan titles lying ar ound the P arthencn is at serious and im-
minent ris k of damage and we are really fac ed with two op tions at
the momen t. On e Î 5 to put a 11 th is mater ial into a lar ge s tare
house somewhere below the Acropolis and to forget about it and
the other would be to bui Id it back into th e building whs re f ewer
sur f aces are avail.able, where it 1 s out of reach of tour ists and
so on.

Persanally m y view is th a t th e second solution is th e bet-
ter one most for the en joy ment of people visiting the Acropolis
and for th e effect that i t has in showing 'us what thi S grea t
building was intiended to be and that to put all the scattered
piec es into a shed into a 5 tor e hou se would be a negation of the
responsability to allow t.he public to see the building.

I am also rather doubtful about the views which have been 
expressed about the symbolic value of the ruin. Speaking from my 
own point of view I have both been instructed and pleased
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visually by the reconstructions that Balanos made. He has 
received a lot of criticism at the present meeting, and from the 
technical paint of view that is obviously justified. But it seems 
to me that for many of us, at least for myself, the image of the 
Parthenon is the image that we are used to. If we had been used 
to it before the explosion of Morosini we would accept and love a 
much more complete Parthenon than there is a chance of.

And perhaps one final point: the reconstruction that is 
proposed for the pronaos is very much less advanced than the con
struction which still pleases us in the opisthodomos. We have 
recently learned that the match between these two ends of the 
temple is not as complete as we were brought up to think but 
nonetheless, I think that if we can accept the opisthodomos, 
there is nothing aesthetically wrong with the pronaos also com
plete. And so I started reading the documents thinking about the 
problem from a rather conservative point of view: "Why should we 
do this reconstruction, if what we are trying to do is to 
preserve the monument?"; but now it seems to me that the preser
vation of the monument almost entails a substantial degree of 
reconstruction.

Πράε S doc : Ευχαριστώ τον K.Coulton χιά την πρακτική χλώσσα με την
οποία μας μίλησε.
□ κ. Παπαχεωρχίου-Βενετάς έχει το λόχο.

Α.Παπσγεωργίου-Βενετάς: κ.Ευνάόελφοι,
θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ στα αχχλικά λαμβάνοντας 

υπόψη την παρουσία των προσκεκλημένων μας.

During the first Parthenon meeting held in Athens almost 
six years ago the participating scholars and practitioners were 
able to reach easely a unanimous agreement on the desirability of 
the implementation of the two first Parthenon programmes i.e. 
those concerning the partial dismantling and reconstruction of 
the two eastern corners of the colonnade of the temple; this 
work, still in progress, has a pure character of conservation and 
structural consolidation and thus its necessity - but also its 
justification - were unchallenged from the very beginning.

If however conservation work on a monument of art is self- 
evident as a technique securing and prolonging its life the same 
can not be said about restoration, or if you prefer the greek 
term "anastylosis" more adequate for monuments of ancient greek 
art. The issue which we are considering today is an extensive 
anastylosis programme for both the eastern Pronaos and the 
lateral cella walls of the temple and there is a fundamental 
question to be elucidated in advance and a consensus - if pos
sible - to be reached, on the desirability and the ethical 
validity of such an enterprise.
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Restoration - let us face the fact - is always a negation 
of history, an attempt to reverse the results of historical 
events which altered a monument, i.e. the wish to eliminate to a 
certain extent alterations or damages suffered by the building. 
Restoration bears in its very essence the desire to invalidate 
history and as an arbitrary violation of the historically accumu
lated alterations on a monument is not acceptable to those minds 
which consider historical truthfulness as a paramount priority.

But although being 
truth should never be put 
-as legitimate as they 
this approach has seldom 
thought and also in con 
tional identification of 
desire of scholars and 
architectural monument in 
have created a large 
restoration works.

myself firmly convinced that historical 
aside and sacrificed to other purposes 
may be- I am obliged to remind you that 

been the prevalent one in western 
servation practice: Again and again emo- 
the population with a monument and the 
friends of the visual arts to enjoy the 
a formal state as intact as possible, 

majority in public opinion favorable for

In the specific case of the Acropolis of Athens and its 
monuments we are confronted with an extreme case of a restorative 
vision initiated in the beginning of the 19 th c. by West 
European and especially German scholars and taken over by the 
Greek authorities and the Greek society as a whole from the very 
beginning of independent national life. For the last one and a 
half century a vision of a "purified" Acropolis, cleaned by all 
traces of later accumulated materials and forms has been ob
served, and this attitude has been reflecting not only the Greek 
state of mind but also the consensus of the international family 
of scholars. As a corollary of such an extreme negation of his
tory and of the will to reestablish as far as passible the 
"classical" character of the antique monumental ensemble, an al
most permanent restoration activity has been carried through in 
many consecutive steps.

It is not the appropriate place here to scrutinize in depth 
the social and ideological motivations of such an attitude. Suf
fice it to say - in a colloquial way - that the Acropolis has 
been and is still considered by the Greeks as a national ark or 
flagship on which from the very moment of national independence 
the greek flag has been hoisted. (Think of any other ruined an
tique monument in the world on which a flag waves.. ! )

For
"purist" 
even more 
perceptual 
monuments 
against fu 
in mind

the intellectual and artistic elite of the world 
approach in favor of a permanent restoration has 
radical. Far from cherisching in their minds a defi 

image of an allegedely "familiar" state of the ru 
(this has been often presented lately as an argu 

rther restoration activities) "cultivated" people 
the idealized vision of an intact Acropolis in

the
been
nite
ined
ment
kept
its
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"ancient glory" thus being 
"amelioration"of its formal 
this case a restoration work -

very receptive to a permanent 
entity by the means of a work - in 
in perpetual progress.

Although to some of us the set of priorities - as described 
above- appears more than doubtful in its invalidating implica
tions upon historical authenticity, we have to live with the fact 
that social consensus has imposed these priorities in a definite 
and irreversible way. I insist on the term irreversible. A 150 
years old consequent progression in a comprehensive restorative 
venture can not be invalidated. And last but not least historical 
authenticity of the state of the monuments (after their centuries 
- long alteration ) as it was to be found at the end of the Greek 
war of independence can not be reestablished any more.

This is why I appeal to all collègues not to embark in an 
unnecessary and unfruitful discussion about the desirability of 
the continuation of a restorative tradition definitely rooted in 
Athenian practice. Invalidation of historical continuity with the 
implicite aim of immortalising a single historical period of cul
mination of art is an option which can not be challenged on this 
soil. And this for better or for worse.

But if invalidation 
cases as the one at stake, 
the testimony represented 
denounced and ruled out in 
pulses and tendencies durin 
concern.

of history can be accepted in extreme 
practices falsifying both history and 

by the monuments should be strictly 
advance. Preventing falsifying im- 

g restoration works should be our main

Having
like therefore 
taining in pri 
briefly to:
- The percentu 
the monument.

The incarp 
building.
- The very 
restoration".
- The artifici

studied the proposals under consideration I 
to draw your attention to four major issues 

nciple the potential risk of forgery. I will

al mound of new material to be incorporated

oration of casts of the sculptural decor in

dubious attempt of the so/called "diac

al aging of the surface of new stones.

would 
con- 

ref er

into

to the

hronic

To point 1: Important ancient ruins in Athens like the Hadrianic 
Stadium or the Stoa of Attalos have been reerected while less 
than 5% of their original built material was available. These 
reconstructions are by no means restoration attempts but simple 
copies in natural scale of the original structures. Following the 
later proclaimed principles of the Venice Charter, such undertak
ings are in their very essence, and viewed in the perspective of 
conservationist ethics, falsifications.

143



It would however be absurde to compare the case of the 
reerection of the east Portico of the Parthenon with such previ
ous undertakings. Compared to the total built volume of the Par
thenon ruin the eastern inner colonnade represents less than 4% 
of the surviving authentic material. It is therefore -viewed un
der the perspective of the ratio: new material added / original 
material available - irrelevant if 70% or even much less of the 
authentic material of the prostasis is available. In any case the 
new material to be added for the restoration of the prostasis is 
an almost negligible quantity compared to the entire monument. It 
is therefore absurd to speak in this case of a reconstruction 
going beyond the accepted practice of restoration, all the more 
as samples of the original forms of all parts of the Prostasis 
are at hand. The criterium for the extent of the restoration 
should therefore be - in our opinion - the formal and structural 
coherence of the restored structure. We are thus pleading for 
project 3, providing for the anastylosis up to the height of the 
architrave, (exluding however the proposal of project 4 i.e. the 
installation of casts of the ionic frieze) and for project 2 for 
the eastern cella wall.

For the same reasons the proposal of a partial reerection 
of the cella walls in order to reestablish the visual entiry of 
the Parthenon should be accepted under the condition that the in
fill material is kept at an acceptable level. The argument 
presented in the study that the considerable amount of original 
material of the east prostasis and the cella walls (available and 
at last indentified ) has been dispersed all over the plateau 
during the excavation works of the last two centuries, is not 
lying in its original position "after destruction" and thus will 
be best preserved if reinstalled on the monument, is quite con
vincing and should be taken seriousely into consideration.

To point 2: If a maximalist restorative intervention on the 
Pronaos is by no means -for the reasons mentioned already- a fal
sifying enterprise, the incorporation of replicas of the original 
sculptured decor into the temple is an attempt on the edge of the 
permissible. In the case of the Koras of the Erechtheion not only 
the removal of the original sculptures has been accepted as the 
unique way of protecting them from environmental polution but 
also their replacement by cast copies displayed in situ has been 
exeptionally tolerated because the statues play in this case also 
a decisive - not only decorative - role for the formal and struc
tural integrity of the building. The same will be true in the 
case of a future removal of the western Parthenon frieze - if 
judged as a necessary rescue measure in extremis. But to install 
just for the sake of aesthetic pleasure casts of the dispered 
sculptured parts of the eastern ionic frieze, in situ, would be 
an arbitrary act of scenic display, a stage decor willingly su
perimposed to the ruin in order to appeal to naive minds. Let us 
not forget that there is a great difference between pentelic mar- 
mor infills indispensable in order to complete architectural
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forms during restoration works and the display of sculptural 
decor casts of a different material as a pastiche of ancient art, 
to be mistakenly considered by the average spectator as genuine. 
Let us not give in into the temptation of scénographie solutions 
degrading the monument to an experimentation field for aesthetic 
happenings.

To point 3: Next to scenic displays there are other dubious 
practices to be avoided: The idea of a socalled "diachronic res
toration" is a "cantradictio in se". If a purist restorative 
practice aiming at the reestablishment of a state of the monument 
as near as passible to its original form can be accepted in exep- 
tional cases - as the one at stake- and for specific psychologi
cal and social reasons, the idea of replacing structures of 
several historic periods and of different origins of the building 
is an arbitrary act imposed upon the monument for allegedely 
"educational reasons”.

There are no limits to the arbitrary measures if we embark 
in this direction: If we are to display in site some stones of 
the Christian apsis and of the late Roman inner collonade (N.B. 
not originally belonging to the Parthenon ) why not repaint with 
encaustic painting a part of the entablature or install a sym
bolic wire netting in order to suggest the contours of the 
destroyed late turkish masque?

No! Educational displays can and should never occur on the 
monument itself. Let us use for this purpose models - even in a 
natural scale if desired! - perspective drawings and descrip
tions; and let us keep away from the profanation of the monument 
itself!

To point 4: ft last danger is to be seen in a lately developing 
tendency to proceed to an artificial aging or coloring of the 
marmor infille in order to adjust their appearance to the patina 
of the authentic parts of the monument. A rather absurd 
phenomenon is to be observed here in the evolution of the men
tality of many conservationists. For years we have been pleading 
(and have declared solemnly in the Venice Charter ) for a 
paramount need for aesthetic sincerity and for the establishment 
of a practice of clear differentiation of the original material 
from later infills. Ue are now confronted again with nostalgic 
attitudes of formal disguise. Do we wish again to conceal our in
terventions? Are we falling back into a 19th century mentality?

To sum up I would like to congratulate once more our col
leagues entrusted with this unique rescue venture for their 
remarkable devotion and the high standard of their work., and ap
peal to the international family of scholars here present to en
dorse the historically embedded practice of extensive restoration 
- but not reconstruction- as a special well established attitude 
when dealing with the Acropolis monuments. I would like to warn
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at the same time to refrain from any scenic displays or educa
tional adventures falsifying and thus degrading this unique 
heritage.

Πράε <Spoc : Ευχαριστούμε τον κ . Παπαχεωρχ ίου χιά την σαφήνεια με 
την οποία μας εξέθεσε τις απόψεις του.
Η κα θεοχαρίδου έχει το λόχο.

Κ. βεοχαρ i<Sou: Είμαι αρχιτέκτων των αναστηλώσεων στα βυζαντινά 
μνημεία της Θεσσαλονίκης.

Ξεκινώντας, θα πρέπει και εχώ να προσθέσω τις ευχαριστίες 
μου στους μελετητές χιά την θαυμάσια τεκμηρίωση και την ανάλυση 
που μας παρουσίασαν, βοηθώντας με αυτό το τρόπο στην κατανόηση 
του σύνθετου προβλήματος που αυτοί επί τόσα χρόνια μελετούν.

Βέβαια, η σημασία του Παρθενώνα ως αιώνιου και παχκόσμιου 
συμβόλου του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, αυτή η σύνθεση της 
αρμονίας και του κάλλους που καλύτερα εκφράζεται με τον όρο που 
έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε, το αρχαίο μέτρο, είναι κάτι 
που πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα. Και είναι αυτή η πραχματική θα 
λέχαμε πρόκληση, μπροστά στην οποία μας βάζει ο Παρθενώνας εμάς 
τους σύχχρονους αναστηλωτές. Γιατί και στην επέμβαση της 
διατήρησής του και της αναστήλωσής του, θα πρέπει να διατηρήσουμε 
το αρχαίο μέτρο και να επιτύχουμε να εκφράσαυμε και στην 
κατάσταση ταυ ερειπίου αυτή την έννοια, με όλη τη σύνθετη 
λειτουρχία που αποδίδουμε σ'αυτή τη διατύπωση. Αυτή δηλαδή την 
αρμονική σύνθεση του κάλλους, της έλλειψης υπερβολής, του 
απαραίτητου. Γιατί ο Παρθενώνας, δεν είναι το συνηθισμένα 
ερείπιο. Ετην περίπτωσή του καμμία αξία από αυτές που λαμβάνουμε 
υπόψη στις αναστηλώσεις, ιστορικές, αρχαιολοχικές, αισθητικές ή 
συναισθηματικές, δεν μπορεί να θεωρηθεί υποδεέστερη σε σχέση με 
τις άλλες. 0 Παρθενώνας σε όλα αυτά βαθμαλοχείται με άριστα και 
επιπλέον δεν πρέπει σήμερα να απαχαητεύει ως σύμβολο του αρχαίου 
πολιτισμού. Επομένως και ο παρέχοντας, νομίζω, της διδακτικής 
παρουσίασης δεν πρέπει καθόλου να αχνοηθεί. Μέσα σ'αυτό το 
πνεύμα, νομίζω πως κάποιες επιμέρους αναστηλώσεις -και αναφέρομαι 
σε προτάσεις του τύπου της λύσης Β, με την αναστύλωση των 
αυθεντικών μερών όπως είναι τα δύο επιστύλια και μέρας των 
τμημάτων της ζωφόρου, βοηθά σημαντικότατα στη δημιουρχία νύξεων 
του αρχιτεκτονικού όχκου και των αρχιτεκτονικών προθέσεων, χωρίς 
να προσθέτει μεχάλα ποσοστό νέου υλικού. Μάλιστα θα έλεχα το 
αντίθετο. Πολύ λίχο νέο υλικό προστίθεται σ'αυτές τις περιπτώσεις 
ενώ βοηθά τον επισκέπτη να φαντασθεί την ολοκληρωμένη μορφή του 
κτηρίου -πράχμα που είναι κάτι επιθυμητό απόλυτα στην αναστύλωση 
που επιζητά την ενερχητική συμμετοχή του θεατή- προσθέτει 
πληροφορίες αρχαιολοχικές και αρχιτεκτονικές, νομίζω και 
αισθητικές αξίες, ενώ δεν προκαλεί ιδιαίτερα αισθητή 
διαφοροποίηση του sky line, του περιχράμματας του Παρθενώνα, αφού 
είναι πίσω από τα πτερό, αυτού του περιχράμματος που νομίζω πολύ 
σωστά σήμερα θεωρήθηκε πολύ σημαντικό συναισθηματικό στοιχείο.
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Ασφαλώς μία τέτοια λύση συμπαρασύρει ανάλοχη μεταχείριση 
και χιά τον νότιο τοίχο, trou πλέον με ανάλοχα κριτήρια θα πρέπει 
και αυτός να συμπληρωθεί μερικά μόνο και τόσα μόνο, όσο είναι 
απαραίτητα ώστε να επιτευχθεί μία ισορροπημένη και αρμονική 
σύνθεση.
Ευκαρ ιστώ.

Πράε δρος : Ευχαριστούμε την κα θεοχαρίδου χι'αυτή τη συνοπτική
αλλά τόσο ολοκληρωμένη πρόταση.
0 κ.Κίζης έχει το λόχο.

Γ. Κ ί Cη c: Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα προβλήματα τα οπαία 
συζητούνται και βέβαια <5εν θα ήθελα με κανένα τρόπο να υπεραπλου
στεύσω την προβληματική. Ωστόσο έχει ήδη φανεί στη συζήτηση ότι 
από την μία μεριά έχουμε θέσεις αν θέλετε συναισθηματικού 
περιεχομένου, το είπε αρκετά καλά και η κα θεοχαρίδου, θέσεις που 
μιλούν χιά χοητεία, χιά πνεύμα, χιά αισθητική. Φοβούμαι ότι αυτά 
τα θέματα είναι κάπως πρόσκαιρα, εφήμερα, χαρακτηρίζουν χενιές 
και <5εν μπορούν να χαρακτηρίσουν τις χιλιετίες ζωής του επωνύμου 
αυτού μνημείου.

Από την άλλη μεριά έχουμε τα προβλήματα φθοράς και ζημιών, 
έχουμε τις απαδεδειχμένα εσφαλμένες αναστηλωτικές επεμβάσεις ταυ 
παρελθόντος και όχι μόνον όσον αφορά τους σιδηρσύς συνδέσμους 
αλλά και τις σε λανθασμένες θέσεις τοποθετήσεις δόμων και άλλων 
μελών. Εχουμε ακόμα μπροστά μας, μία δουλειά 15ετίας, η οποία με 
μία θαυμαστή τεκμηρίωση, - και είναι ευτύχημα που ακούστηκαν τόσα 
συχχαρητήρια χι'αυτή τη δουλειά στη σημερινή συνάντηση-, με 
θαυμαστή λοιπόν τεκμηρίωση αποδεικνύει ότι το κατακείμενο και 
περιφρονημένα υλικό, αξίζει κάποιας καλύτερης τύχης.

θα έλεχα λοιπόν ότι επειδή από τη μία μεριά η αισθητική της 
εποχής ταυ Πλουτάρχου ή της εποχής ταυ Βιτρουβίου είναι εντελώς 
διαφορετκή από την σημερινή και οι εντυπώσεις εκείνων των
ανθρώπων από τους ανθρώπους της δικής μας χενιάς ή της 
πραηχαύμενης, είναι πάλι διαφορετικές, ενώ έρχονται μπροστά μας 
κάποιες άλλες χενιές, νομίζω ότι αυτά τα κριτήρια πρέπει να 
πέσουν σε δεύτερη μοίρα και να περάσουν σε πρώτη μοίρα τα πάρα 
πολύ σοβαρά, πιστεύω, κριτήρια της επιστημονικής έρευνας που έχει 
χίνει και που απομένει να χίνει. Από εκεί και πέρα εάν η λύση
που θα επιλεχεί θα είναι η υπ'αριθμόν 2 ή 3 ή 4, δεν είναι θέμα
μιάς συζήτησης δύο ωρών ή πέντε ωρών, είναι ένα θέμα μεχάλο, που 
είμαι σίχουρος ότι θα επιλυθεί από τους αρμοδιότερους και σε
άλλους χώρους ερχασίας. Παρόλα αυτά, δεν θα ευχόταν ίσως κανείς 
να μπεί ένα φρένο σε μία ιστορία μιάς προικισμένης θα έλεχα 
εποχής σε σχέση με τον Παρθενώνα, της εποχής δηλαδή που περνάμε 
τώρα, η οπαία ευτύχησε να έχει επιστήμονες που παρουσίασαν την 
δουλειά αυτής της διπλανής αίθουσας.

Επί της αρχής λοιπόν κουβεντιάζοντας, η χνώμη μου είναι ναι 
στις αναστηλωτικές προσπάθειες και από εκεί και πέρα βέβαιο στο 
μέτρο τα οποίο θα αποφασίσουν οι ειδικότεροι, καθισμένοι πάνω σε



ένα τραπέζι εργασίας όπως ακριβώς τα είπε και η 
δεν προτείνω δηλαδή την πρόταση Β, Γ, ή Δ αλλά θα 
τελική αναστηλωτική επέμβαση να έχει ένα μέτρο 
με νηφαλιότητα αποφασισμένα. Ευχαριστώ.

κα θεοχαρ Î<5ou, 
ήταν επιθυμητό η 
επιστημονικά και

Πράε δρος : Ευχαριστούμε τον κ.Κίζη γιά τις τόσο νηφάλιες θέσεις
του.
Ο κ.Mertens έχει το λόγο.

D. Mertens: I can tie very brief, fortunately, because mast of my 
opinion has already been expressed by Dr. Coulton. He pointed out 
very clearly that the Parthenon in its present state is the work 
of Balanos and that the monument must be seen in this particular 
view. The second aspect, also mentioned by Dr. Coulton in the 
discussion, regards the destiny of the rest of the blocks scat
tered on the ground, which have been recollected very thoroughly 
in the last years, but which will remain, nevertheless, nothing 
else than bold material, if not reused in the vivid context. I 
think that with such a consideration, which seems in a first mo
ment only the technical one, we come also to the ethic aspect 
which has been involved in many interventions of this afternnon. 
M. Korres has spoken and written about these aspects very clearly 
wanting to re-give not only life, not only function, but the very 
dignity to every element and finally to all the area of the 
temple. Therefore, I am in favour of anastylosis in a measure 
which is permitted by the material, agreeing naturally with many 
other speakers about the necessity to go on by single steps.

The last aspect I want to mention is that you have all, and 
I too, naturally, admired the work of Dr. Korres and his col
leagues. But I want to point out that the drawings of Dr. Korres 
are not only very beautiful but also exremely correct drawings. I 
do so because I had the impression in the discussion that for 
someone beautiful drawings seem to have somewhat of incorrect. In 
Korres' and his colleagues work the contrary is the fact: It is 
the precision, the profound connaissance gained by measuring and 
designing which gives the beauty to their drawings of the 
Acropolis monuments.

Ποάε époc: 0 K.Schwandner έχει το λόγο.

L.Schwandnsr: Πρώτα-πρώτα θέλω και εγώ να εκφράσω τον θαυμασμό 
μου γι' αυτή τη καταπληκτική μελέτη. Αλλά τα περιμέναμε, γιατί 
και η ποιότητα της πρώτης μελέτης μας είχε καταπλήξει τότε. Οπως 
όμως ήταν καταπληκτική η εντύπωση από αυτή τη μελέτη, τόσο ήταν 
και η τρομακτική εντύπωση, από αστό που είδαμε το πρωί στην 
Ακρόπολη. Οι βλάβες του Παρθενώνα και των άλλων κτηρίων, όχι μόνα 
από τις επεμβάσεις τις σωστικές από άλλες γενιές πριν από μας, 
αλλά και από τους αρχαίους σιΑ'δέσμαυς προκάλεσαν τα γεράματα του 
κτηρίου που τα κάνουν έτοιμο να πέσει, να κινδυνεύει ο κόσμος που
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το επισκέπτεται και να χάνεται η πολ ιτ ιστ ικ ή κληρονομιά όχι
μόνο της Ελλάδας, ακόμη και της Ευρώπης και θα έλεγα, και του 
κ όσμου.

Αυτό το κτήριο θέλουμε να τα σώσουμε, αλλά είναι 
ένα κτήριο δεν έχει το δικαίωμα γιά θάνατο, όπως κάθε 
Αν είναι πνεύμα, πρέπει να το σώσουμε. Αυτό σημαίνει 
αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κατεβάσουμε τις πέτρες, να 
αυτά τα κομμάτια που κινδυνεύουν, να τα συντηρήσουμε 
πάμε ξανά επιτόπου. Αλλά πως;

σωστό ότι 
ζωντανός. 
επέμβαση, 
ξηλώσουμε 
και να τα

θα κάνουμε μία συντήρηση μόνο ταυ μνημείου του Μπαλάνου ή 
όπως ήταν από παλαιότερες επεμβάσεις ή θα πάμε στην κατάσταση της 
έκρηξης της τουρκικής βόμβας; Εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο 
V'αποφασίσουμε τι πρέπει να γίνει. Εχουμε την καλή βάση, την 
μελέτη με τις προτάσεις και ο καθένας μπορεί να εκφράσε ι τη γνώμη 
του. Εδώ ζητάτε γνώμες, και εγώ έχω μία γνώμη. Το άλλο 
τρομακτικό, είναι ο υπερτουρισμός που τον είδαμε το πρωί. Αμα 
βλέπω κομμάτια του Ναού τώρα κάπως προστατευμένα (γιατί έχει 
εργαστήρια, έχει ένα σωρό φύλακες πασ τα φυλάνε) σκέπτομαι πως 
όταν τελειώσουμε με αυτή τη συντήρηση θα μείνουν τα κομμάτια 
εκτεθειμένα επάνω στον αγαπημένο Ναό, και λυπάμαι. Οπως το είχε 
εκφράσε ι ο K.Coulton η Αθήνα δεν έχέι αποθήκες να μπουν μέσα αυτά 
τα κομμάτια, τόσο πολλά που είναι και είναι αδύνατον να βρούμε 
μία τέτοια αποθήκη, η να κτίσουμε μία τέτοια αποθήκη στη γειτονιά 
της Ακρόπολης.

Με τα ίδια δεδομένα του Παρθενώνα, με τον υπερτουρισμό, και 
με όλες tlç βλάβες που έχει πάθει ο Ναός ως τώρα ως καλύτερη λύση 
βλέπω αυτή της αναστύλωσης αλλά μόνον γιά τον Παρθενώνα. Μην 
πιστεύετε ότι είμαι ένας φανατικός αναστηλωτής μα θέλω να σώζαμε 
τα κομμάτια ταυ Ναού. Οποιαδήποτε κομμάτι που θα μπει σ'αυτή την 
αναστύλωση (έχω την εντύπωση με βάση αυτή τη μελέτη) θα 
εξασφαλίζεται και θα επιζήσει. Η δική μας γενιά, μόνο πρέπει σαν 
Νόμο να κρατήσει ότι η αναστρεψιμότητα του υλικού του γνήσιου 
πρέπει να προσεχθεί γιά κάθε κομμάτι που θα μπει. Αποκλείω, εγώ 
δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορούμε να βρούμε εδώ με πλειοφηφία, να 
αποφασίσουμε το ένα ή το άλλο ή ακόμα να βρούμε δύο ανθρώπους που 
έχουν την ίδια γνώμη γιά την αισθητική εντύπωση του Ναού γιά πως 
πρέπει να γίνει. Ας έρθουν άλλες γενιές, τα εγγόνια μας, αν 
θέλουν να εγκρίνουν ξανά γιά την όψη, τη φυσική αισθητική και 
άλλη εντύπωση του Ναού, ας κατεβάζανε ξανά τα μέλη και να 
χτίζανε αυτές τις αποθήκες όπου θέλουν, ίσως από τα καυσαέρια και 
τον καύσωνα θα έχει αδειάσει η πόλη, και θα βρούνε χώρα. Αυτοί ας 
αποφασίσουν τότε τι θα γίνει.

Με αυτή την άποψη είμαι υπέρ της λύσης 4, της μεγαλύτερης 
και με εκμαγεία από τη ζωφόρα όπως προκύπτει από το νόημα ταυ 
κτηρίου. Προτείνω κλείστε ή προχωρήστε στην Ακρόπολη.

Πρόεδρος : Ευχαριστούμε τον κ.Schwandner γιά την ρεαλιστική και 
γενναία πρότασή του.
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Η κα Ιωαννίδου εκεί το λόγο.

Λ. Ιωαννίδου: Είμαι αρχιτέκτων αναστηλώσεων
συγχαρώ τους συναδέλφους γΐά την τόσο αξιέπαινη 
δουλειά που παρουσίασαν. Βέβαια εγώ δουλεύω 
μνημεία, αλλά νομίζω ότι οι αρχές της αναστύλωσης

και δα ήθελα να 
και προσεκτική 

στα βυζαντινά 
είναι ενιαίες.

Βασικά νομίζω άτι όλα το ζήτημα έχει τεθεί μόνο και μόνο 
από το γεγονός της μοναδικότητας του Παρθενώνα. Αν ήταν ένα 
μνημείο με πολύ μικρότερη αξία, ούτε τόσα προσεκτική δουλειά θα 
είχε γίνει, ούτε θα είχε γίνει αυτή η παρουσίαση και η 
προηγούμενη παρουσίαση του 1983. Αλλά πάνω ακριβώς σ'αυτό το 
γεγονός της μοναδικότητας του Παρθενώνα θέλω να σταθώ και να πω 
ότι έστω και σήμερα στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται, παυ 
είναι κατά ένα μέρος ακρωτηριασμός από την αρχική του μορφή, δεν 
έχει αμφισβητηθεί από κανέναν, ούτε στην Ελλάδα, ούτε παγκόσμια η 
αξία ταυ σαν μνημείο και με βάση την πρόταση που έχει τεθεί και 
την αναστύλωσή ταυ, ακόμη και στη σημερινή ταυ κατάσταση που 
εμφανίζεται ακρωτηριασμένος από ένα τμήμα της αρχικής του δομής 
και με τις χιλιάδες ζημιές που έχει από τις κακές αναστηλώσεις, 
από τον βομβαρδισμό, από τις πυρκαϊές, ακόμη και έτσι, σ'αυτή τη 
κατάσταση δεν έχει αμφισβητήσει κανείς την αξία του σαν μνημείο 
και την μοναδικότητά του και αυτό εδώ το γεγονός θα έπρεπε να μας 
προβληματίσει και να διέπει όλη την πρόταση την αναστηλωτ ική.

Προφανώς δεν ξέρω και αναρωτιέμαι, αν δεν υπήρχε μόνο το 
γεγονός της σωστικής του αναστύλωσης, δηλαδή της συντήρησης της 
πέτρας και της εξάλειψης των κακών επισκευών του Μπαλάνου, των 
σκουριασμένων συνδέσμων και του τσιμέντου, αν δεν υπήρχαν αυτές 
οι φθορές, θα είχε τεθεί θέμα αναστύλωσης;

Ναι, αλλά η αναστύλωση όπως εμφανίζεται, προχωράει και όπως 
είναι παραδεκτό και από τους μελετητές, πολύ παραπέρα από αυτό 
που θα ήταν αναγκαίο γιά την διάσωση ταυ'μνημείου και όλη η 
συζήτηση και οτιδήποτε αντιρρήσεις υπάρχουν, υπάρχουν στο γεγονός 
της συμπλήρωσης των νέων κομματιών.

Τα άλλα θέματα, θεωρώ ότι είναι τεχνικά θέματα άλλων 
αρμοδιοτήτων, χημικών, πολιτικών μηχανικών κτλ., δηλαδή με τι 
υλικά θα προστατευθεί και θα συντηρηθεί η πέτρα, θεωρώ ότι είναι 
αντικείμενο άλλων αρμοδιοτήτων και το γεγονός που μας απασχολεί 
είναι η σχέση νέου και παλαιού, δηλαδή η οπαιαδήποτε πρόταση 
περιέχει την συμπλήρωση νέων τμημάτων, τα οποία πιθανόν να 
βλάψουν την θέα των παλιών τμημάτων. Με οποιαδήποτε επεξεργασία 
και να είναι, θα έρχονται σε αντίθεση με τα παλιά τμήματα.

Τώρα βέβαια το πρόγραμμα αυτό που παρουσιάζεται σήμερα, 
είναι ένα τμήμα της συνολικής μελέτης, την οποία έχουμε γενικά 
υπόψη μάς και άρα είναι δύσκολο να συλλάβουμε το συνολικό 
αποτέλεσμα που θα προκύψει κάποτε, δηλαδή υπάρχει γενικά το 
Συνέδριο του 1983 και άλλες παρουσιάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή 
πρόκειται να γίνει πολύ μεγαλύτερη επέμβαση από αστή που
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παρουσιάζεται o'auTÓ το Συνέδρια παυ έχει να αποφασίσει γιά τις 
επεμβάσεις στον Πρόναο και θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα γιά 
την αντίθεση νέου και παλιού παυ είναι ίσως λίγα τραβηγμένο, αλλά 
εν πάση περιπτώσει κάπου ταιριάζει. Οταν χρόνια πριν και ακόμη 
συζητιέται η περίπτωση των παραδοσιακών οικισμών. Και όταν 
φτάνουν τα δύο Υπουργεία, τα αρμόδια ΥΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού και 
καταλήγουν σε έναν οικισμό 1.000 σπιτιών να κηρύσσουν διατηρητέα 
τρία ή πέντε και να διατηρούνται μόνα τα πέντε, ó3ol 
αναρωτιόμαστε, τι νόημα έχει μετά το να προσαρμόσουμε τα 
καινούργια σπίτια με τα παλιά.

Δηλαδή 
το πρόγραμμα 
να κ αταλήξει 
με τα παλιά. 
Ευ χαρ ιστώ.

σ'αυτή τη περίπτωση αν κομμάτι-κσμμάτ 
γιά τον Πρόναο ή άλλα προγράμματα γιά 
να είναι πολύ μεγαλύτερο το τμήμα των

ι, εγκρίνοντας 
τον Παρθενώνα, 
νέων κομματιών

Πράε δρορ : Η κα Ιωαννίδαυ,
του μέρους και του συνόλου 
0 κ.Schmidt έχει στη συνέχε

έθεσε αυτή την ενδι 
και την ευχαριστούμε 
ια τα λόγο.

αφέρουσα 
γι'au τό.

δ ιάσταση

Η.Schmidt: ΰι μελετητές éxouv αντιμετωπίσει τα πρόβλημα του
Παρθενώνα σαν ζωντανό οργανισμό. Εχουν βρει διάφορες θεραπείες 
όπως ψυχοθεραπεία, αλλαπαθητική θεραπεία -επέμβαση με τσιμέντο-, 
ομοιοπαθητική γιά την συμπλήρωση μαρμάρου με καινούργιο μάρμαρο ή 
ακόμα και με τιτάνιο αφού βρίσκονται ίχνη τιτανίου στο μάρμαρο, 
όπως μας πληροφόρησε ένας κύριος χθές, χημειαθεραπείa με 
ραδιενεργές ακτίνες, αργ ιλλοθεραπείa γιά το καθάρισμα των 
επιφανειών του μαρμάρου -όπως έχει ήδη εφαρμοστεί στο κτήριο 
Schlieman (Νομισματικό Μουσείο).

Η αποκατάσταση είναι αναγκαία γιά 
θεραπείες και η αναστήλωση είναι δυνατή 
εκπληκτική μελέτη του κ.Μ.Κορρέ.

να εφαρμοστούν ορισμένες 
μετά από την θαυμάσια και

Ας σκεφθαύμε, πως 300 κομμάτια του αρχαίου μνημείου, 
μπορούν να ξανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση και έτσι λύεται 
το πρόβλημα της αποθήκευσης όλου αυτού του υλικού, βοηθάει επίσης 
τον επισκέπτη να φανταστεί καλύτερα τα χώρο και τον όγκο ταυ 
Προνάου, όταν βρίσκεται στην κύρια είσοδο ταυ Ναού.

Γι'αυτό είμαι υπέρ της πιό ολοκληρωμένης αναστύλωσης του 
μνημείου με μία επιφύλαξη όσον αφορά την κακή κατάσταση ορισμένων 
κομματιών στα οποία διαπίστωσα την ύπαρξη εκατοντάδων ρωγμών. 
Αλλά έχω εμπιστοσύνη στους πολιτικούς μηχανικούς που 
αντιμετωπίζουν αυτό τα πρόβλημα.

Δύο παρατηρήσεις:
1) Η αναστήλωση διαφορετικών φάσεων όπως αυτή της αψίδας δεν 
είναι απαραίτητη από τη στιγμή που ο επισκέπτης δεν μπορεί να την 
βλέπει.
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2) Οπως έχει παρατηρήσει ο κ . ΰημακ όπασλος, □ ανατολικός τοίχος 
είναι πολύ χαμηλός εν συχκρίσει με την ολοκληρωμένη αναστήλωση 
των κιόνων.
Ευ χαριστώ.

Πράε ώροε : Ευχαριστούμε τον κ.Schmidt, σειρά έχει ο κ . Πορτελάνος .

fl.Πορτολάνος : Λέγομαι Αναστάσιος Πορτελάνος και είμαι Γενικός 
Γραμματέας του ελληνικού τμήματος του ICÜMOS.

Αγαπητοί Ευνάώελφοι,
Είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή Ευντηρήσεως Ακραπόλεως καλεί 
επίσημα τα ελληνικό τμήμα του ICQMOS να εκφράσει τις απόψεις ταυ 
χιά τις μελέτες και τα έργα της Ακραπόλεως. Το ελληνικό τμήμα του 
ICOMOS χαιρετίζει θερμά την πρωτοβουλία της Επιτροπής, χιά την 
ώιαρχάνωση της συνάντησης και την πρόσκλησή ταυ σ'αυτή και 
εύχεται τη συνέχιση του 6ιαλόχου, που συνεχίζεται σε επιστημονικό 
επίπεώο, χιά την αντιμετώπιση των πολύπλοκων αναστηλωτικών και 
άλλων προβλημάτων που έχουν τα μνημεία της Ακραπόλεως. Ολους τους 
συντελεστές των Θαυμάσιων μελετών που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια 
της συνάντησης, οι οποίες αποτελούν μοναδικά στοιχεία, ανάλυσης 
και τεκμηρίωσης του μνημείου, που ίεν ήταν υπερβολή, να λάχαμε 
ότι ίεν έχουν πραηχαύμενο.

Εχετικά με τις προτεινόμενες επεμβάσεις στον Ναό, θα πρέπει 
να απασχολήσουν σοβαρά, όσους μετέχουν σε αυτή τη Ευνάντηση, τους 
μελετητές, τα μέλη της Επιτροπής Ευντήρησης Μνημείων Ακραπόλεως 
και τα χνωμαώατικά και αποφασιστικά όρχανα του ΥΓΙΠΟ, μία σειρά 
βασικών θεμάτων, αρχών και επιλαχών.

1. Γιά τη συνολική τελική εικόνα του Μνημείου της Ακραπόλεως 
μετά το πέρας των επεμβάσεων, θα πρέπει να τεθούν υπόψη των 
Euvéipov αλλά και της ενώιαφερόμενης κοινής χνώμης, όλα τα 
απαραίτητα σχετικά στοιχεία.
2. 0 βαθμός αυθεντικότητας των Μνημείων μετά την ολοκλήρωση των 
επεμβάσεων, τόσο αυτών που στοχεύουν να επιλύσουν στατικά και 
ώομικά προβλήματα όσο και αυτών που προορίζονται να 
αντιμετωπίσουν μαρφολαχικά ζητήματα.
3. Η αρχή της αναστρεψιμότητας, τίθεται από τους μελετητές που 
θέτουν το ερώτημα, κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και 
ποιές επιπτώσεις μπορεί να έχει κυρίως στο αυθεντικό υλικό.
4. Η αρχή της ώαμικής αυτοτέλειας των μελών και της απλής 
στατικής λειταυρχίας που τίθεται από τους μελετητές, ώημιουρχεί 
το ερώτημα, κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί σε συνώσασμό με την 
στατική επάρκεια των Μνημείων, ιώιαίτερα σε μιάς μεχάλης κλίμακας 
αναστηλωτ ική επέμβαση.
5. Το θέμα της μακροχρόνιας μετατροπής του χώρου της Ακρόπολης 
σε ερχοτάζιο, καθώς και των επιπτώσεων στην φυσιαχνωμία και 
λειτουρχία, του αρχαιολοχικαύ χώρου.
6. Τα μέτρα προστασίας των ώιασπάρτων και προσωρινά 
απομακρυνόμενων αρχιτεκτονικών μελών από τις καιρικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες.
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7. Ql συνέπειες που έχουν ol ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολής 
που επιφέρουν οι επεμβάσεις στην αισθητική και πολιτιστική αξία 
του Μνημείου και σε σχέση με την αρχή, να περιοριστούν στο 
ελάχιστο οι αλλαγές στην εμφάνιση του Μνημείου.
θ. Η κατασκευή αντιγράφων από σκυρόδεμα και η τοποθέτησή τους 
επί αυθεντικών μελών του Μνημείου.
9. Η χρήση νέων υλικών π.χ. κονίας με βάση το λευκό τσιμέντο γιά 
την συμπλήρωση και αποκατάσταση της αρχικής μορφής διαφόρων 
αρχιτεκτονικών μελών, γιά λόγους πλαστικής συνέχειας κτλ., ιδίως 
όταν αυτά <5εν λύνουν ουσιαστικά, στερεωτικά και στατικά 
προβλήματα του Μνημείου.
10. ΰι αναστηλωτικές επεμβάσεις στα Μνημεία της Ακροπόλεως, θα 
πρέπει κατά τη γνώμη μας, να συνδυάζονται άριστα με την 
προβλεπόμενη μουσειακή έκθεση των αρχιτεκτονικών μελών, που δεν 
θα επανενταχθούν στα Μνημεία κι επομένως θα πρέπει να εξετασθεί η 
τελική σχέση των Μνημείων και ταυ Μουσείου της Ακρόπολης σε 
συσχετισμό με την αναβάθμιση της διδακτ ικότητας .

Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα πλέον της επιστροφής των 
πρωτοτύπων μελών του Ναού που βρίσκονται σε ξένα Μουσεία.

11. Η εξειδίκευση των βασικών αρχών του Χάρτη της Βενετίας στις 
προγραμματιξόμενες στερεωτικές και αναστηλωτικές επεμβάσεις των 
Μνημείων της Ακρόπολης, αλλά και των αρχών οι οποίες στάθηκαν 
στην μελέτη που έμμεσα απορρέουν από αυτόν.
12. Η μέχρι τώρα πορεία της επιφανειακής φθοράς, καθώς και της 
αποτελεσματικής προστασίας των μαρμάρων από την ρύπανση ταυ 
περιβάλλοντας, καθιστά αυτή τη στιγμή με την μεγάλη ταχύτητα της 
καταστροφής, επιτακτική την ανάγκη τολμηρών αποφάσεων προστασίας 
με προεξέχοντα χαρακτήρα την συντήρηση των Μνημείων.

Πέρα από τα παραπάνω η Εθνική Επιτροπή του Ελληνικού 
Τμήματος, θα παρακολουθήσει και θα συμμετάσχει με ενδιαφέρον στις 
εργασίες της Διεθνούς Συνάντησης γιά τον Παρθενώνα και τα 
υπόλοιπα Μνημεία της Ακροπόλεως με την επιθυμία, να συνεισφέρει 
στα μέτρο των δυνάμεών της, στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων και 
αναστηλωτικών και άλλων προβλημάτων που θέτουν τα Μνημεία αυτά.

Σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Τμήμα του IC0M0S πιστεύει 
ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα τόσο η ελληνική συμβολή στη 
συζητούμενη αναθεώρηση και συμπλήρωση του Χάρτη της Βενετίας που 
προγραμματίζεται γιά την επόμενη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς 
IC0M0S στην Γενεύη τον Οκτώβριο του 1990, όσο και η αναγκαιότητα 
διοργάνωσης Συνεδρίου, που έχει προγραμματίσει το Τμήμα μας με 
θέμα: "0 κοινωνικός χαρακτήρας των Μνημείων κι η πολιτική των
επεμβάσεων".
Ευχαρ ιστό.

Πράεδοοε: Είναι πολύ σημαντ
μέρους του IC0M0S και με 
ρεαλιστικές προτάσεις και

ικό τα ενδιαφέρον που εκδηλώνεται 
τέτοιες μάλιστα συγκεκριμένες 
ασφαλώς θα βοηθήσει πάρα πολύ

από
και
την
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Επιτροπή και χιά την διατύπωση των συχκ εκ ρ ιμένων προτάσεων τώρα, 
αλλά και χιά την αντιμετώπιση των μελλοντικών προβλημάτων, των 
άλλων μνημείων της Ακροπάλεως.
0 κ.Καλλιχάς παρακαλείται να λάβει το λόχο.

Π. Καλλιγάς: Οι περισσότεροι πραλαλήσαντες, κάλυψαν τα θέματα 
που είχα σημειώσει. Εδώ, ας τονισθεί ότι πρωτεύει τα θέμα του 
χρόνου. Εήμερα -το 19Θ9- είναι μία ιστορική ώρα χιά το Μνημεία. 
Δεν είναι ούτε χθές, ούτε αύριο. Είναι σήμερα! Οσοι επισκέφθηκαν 
τα Μνημείο σήμερα πάνω στο βράχο, διαπίστωσαν την οριακή 
κατάσταση του σε σχέση με το θέμα του "χρόνου". Η αποκατάσταση 
του Μνημείου, του συχκεκριμένου τμήματος του Μνημείου, είναι σε 
συνάρτηση με την μολυσμένη πόλη, με την επαλληλία επεμβάσεων στο 
προκείμενο τμήμα (όχι αναστηλώσεων, αλλά επεμβάσεων) και 
απαιτείται μία λύση. Το να μην κάνουμε τίποτα, δεν είναι λύση. Το 
Μνημείο εξαιτίας της ιστορίας του και των επάλληλων επεμβάσεων, 
βρίσκεται σε κατάσταση που μπορεί να χαρακτηρ ισθεί ως τυχαία 
δηλαδή μπορούμε να εισάχουμε τον όρο ταυ "τυχαίου". Δηλαδή η 
σημερινή κατάσταση έχει όημιουρχηθεί από ένα σύνολο τυχαίων 
επεμβάσεων καί καταστάσεων.

Αυτό όμως, θα πρέπει να μην αποτελεί ανασταλτικό στοιχείο, 
που να εμποδίζει να προχωρήσουμε με χενναιότητα προς μία λύση. Η 
ύπαρξη του προσφεραμένου και ταυτισθέντας αρχαίου υλικού, (300 
κομμάτια μεχάλα από το αρχαίο Μνημείο και μάλιστα από το 
συχκεκριμένο τμήμα του αρχαίου Μνημείου), δεν είναι ένα στοιχείο 
χιά το οποίο μπορεί να αδιαφορήσει κανείς.

Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτερα προς 
τις επιμέρους μελέτες. Δηλαδή, της συντηρήσεως, της προστασίας 
ταυ υλικού το οποίο θα ανέβει πάνω στο κτήριο και από χημική 
πλευρά και ακόμη να εξασφαλίσουμε χιά μακρύ χρονικό διάστημα την 
λειτουρχία της Επιτροπής Ακροπόλεως και ταυ Γραφείου 
εξασφαλίζοντας σ'αυτό τις απαραίτητες χρηματικές πιστώσεις.
Ευχαρ ιστό.

Πράε δοοε: Τον λόχο έχει ο κ.Jenkins

I■Jenkins: If we do go for anastylosis then one major problem is 
what to do about the colouring of the replacements. It must be a 
year ago almost to the day that I presented in this very room 
what I take to be proof that the coatings that survive on the 
building today are ancient paint treatments. There is no doubt 
that they have protected the building and its sculptures in the 
past, and similar treatments can do so again. They will certainly 
provide an authentic toning of any new installations that we 
choose to incorporate and if that is a return to 19th century 
aesthetics then so be it. It is better to do that than to leave 
the building to rot in acid rain.
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We have spoken of whether what some of us might like to do 
would change the look of the Temple. Of course it will change the 
image of the Temple, but we should not think in terms of detri
ment, we should think instead of the great benefit that this will 
have for thousands of visitors, the "myrmingia", as somebody 
called them, who come every year to the building.

It is a duty of those of us who are entrusted with 
specialist knowledge to educate people who come and stand in 
front of the east front of this great building and gare in 
wonder, but also in confusion. Their confusion is related to the 
unhappy history that the Parthenon has suffered, and since most 
of the deterioriation that has occured is due to the intervention 
of man, I say what man has brought down, he must be allowed to 
raise up.
Thank you.

flpós 6 poc : Ευχαριστούμε τον κ.Jenkins χιά την σαφήνεια και την 
μεθαδικάτητα με την οποία μας εξέθεσε τις απόψεις tou. 
Ευχαριστούμε επίσης χιά τις πρακτικές οόηχίες.
0 κ.Λάββας παρακαλείται να λάβει τον λόχο.

Γ. ΛάΒΒαε : Οπως ακούσατε είμαι και εχώ, μέλος της Επιτροπής χιά 
τα Μνημεία της Ακραπόλεως και είμαι και ώάσκαλος στη Θεσσαλίαν ί κ η, 
χιά το ί <51 ο αντικείμενο. Πρώτα απ'όλα θα ήθελα και εχώ βέβαια, να 
εκφρύσω τον θαυμασμό, στην νέα χενιά των αρχιτεκτόνων και των 
αρχαιολόχων που δουλεύουν στην Ακρόπολη. Μία νέα χενιά καλύτερη 
από τη 5ική μας και πραχματικά είμαστε ευτυχείς χι'αυτό. Μία νέα 
χενιά με τον Μανώλη Κορρέ, πρώτο μεταξύ ίσων, που μας χάρισε όλη 
αυτή την θαυμάσια μελέτη. Τα άλλο που κανείς παίρνει από όλη αυτή 
την επιχείρηση της αναστήλωσης του Προνάου ταυ Παρθενώνας, είναι 
ο προβληματισμός. Φάνηκε καθαρά ότι έχουμε θαυμασμό χιά την 
μελέτη και προβληματισμό χιά την απόφαση που πρέπει να ληφθεί. 
Εχώ θα έλεχα ότι αυτός ο προβληματισμός, έχει μέσα του, ένα 
ευτυχέστατο χεχονός, ίιότι οι μελετητές μας προσφέρουν πολλαπλές 
<5υ νατότητες. Δεν είναι μόνο μία πρόταση. Είναι περισσότερες 
προτάσεις και εκεί πραχματικά ίσως, κρύβεται και η απάντηση στο 
πως πρέπει να προχωρήσει το έρχα.

Νομίζω, δεν ξέρω αν συνειδητά ή όχι, ότι οι προτάσεις αυτές 
έχουν όλες μέσα τους κέρδη και ζημίες, όπως είπε ο Μανώλης Καρρές 
στην αρχή της συζήτησης και είναι χιά μας νομίζω, μεχάλη 
όιευκόλυνση κι είναι ένας εμπλουτισμός που θα πρέπει να τον 
σκεφτούμε. Βέβαια θα υπάρξουν και άλλα άρχανα κι άλλες επιτροπές 
και φορείς, που θα αποφασίσουν τελικά. Δεν θα ήθελα να πω την 
τελική χνώμη μου σήμερα, <5ιότι ακόμα ίεν την έχω. Ολοι μας 
νομίζω, ότι με αυτή την εκδήλωση ε<5ώ και με τις άλλες που θα 
έχουμε, θα ολοκληρώσουμε την προσωπική μας στάση απέναντι στο 
πρόβλημα. Σήμερα θα ήθελα να πω μόνα μερικές χενικές σκέψεις που 
χεννήθηκαν σε όλο αυτό το ίιάστημα του προβληματισμού και στην 
Επιτραπή,στην οποία χρόνια βρίσκομαι και αυτές τις μέρες που μαζί 
εδώ, το συζητάμε και εξετάζομε το θέμα. Δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο
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να λέει κανείς προτείνω την τέταρτη flύση, τη δεύτερη ή την τρίτη 
λύση. Ολες όπως είπα, έχουν τα <5 υ κ ώ touç πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα. Νομίζω ότι τα σημείο που τουλάχιστον γιά μένα 
μετράει και σαν δάσκαλο, (ίσως συνηθισμένα να λέει στους φοιτητές 
ταυ μερικά βασικά πράγματα, γύρω από την σύγχρονη δεοντολογία, 
αρχές κτλ. ) είναι, ότι έχουμε εδώ ένα πρόβλημα αναστήλωσης. Οχι 
αποκατάστασης ενός Μνημείου, αλλά αναστήλωσης ενός μέρους, ενός 
από τα πρώτα Μνημεία της οικουμένης κι επομένως, έχουμε να 
επαναφέρουμε στη θέση του, ιστορική ύλη πεσμένη, χαμένη που 
βρέθηκε, στη θέση της, βέβαια με τη βοήθεια μη ιστορικής ύλης και 
βέβαια εκεί όλοι το έχουμε εντοπίσει ή<5η, ότι υπάρχει ένα 
πρόβλημα. Φυσικά η δεοντολογία λέει ότι με όσο γίνεται λιγότερο 
υλικό νέο, πρέπει ' να επαναφέρουμε στη θέση ταυ, το υλικό το 
ιστορικό, την ιστορική ύλη που ακτινοβολεί. Γιατί αυτή 
ακτινοβολεί βασικά, είτε είναι μάρμαρο, είτε άλλο υλικό (σε άλλα 
Μνημεία). Αυτό τα αυθεντικό υλικό και μόνο είναι που πραγματικά, 
δίνει στο Μνημείο την ακτινοβολία και την έλξη και μένει σαν 
φορέας μνήμης τού παρελθόντος.

Εχομε λοιπόν να επαναφέρουμε στη θέση του πάλι, υλικό και 
βέβαια οι 4 λύσεις έχουν όλες αυτές τις δυνατότητες. 6>α πρέπει 
όμως να δούμε ποιά πραγματικά έχει τις λιγότερες ζημίες και εγώ 
θα έλεγα, ότι οι μελετητές, μας έχουν δώσει τη λύση, δεν ξέρω αν 
συνειδητά ή όχι, με αυτή την κλιμάκωση των φάσεων. Δηλαδή αν 
αρχίζαμε π.χ. με την πρώτη και βλέπαμε τι γίνεται, αν 
προχωρούσαμε τη δεύτερη μετά και ξανά πάλι το βλέπαμε στη θέση 
του πραγματικά το u"ikó αυτό το αυθεντικό με το νέο υλικά, θα μας 
βοηθούσε να δούμε, αν θα προχωρούσαμε στην τρίτη ή στην τέταρτη 
πρόταση, αλλά από τώρα, να πούμε ότι προτιμάμε την τέταρτη λύση ή 
την πρώτη ή τις ενδιάμεσες, εγώ τουλάχιστον, νοιώθω πολύ δύσκολα 
και σκέφτομαι ότι αν είχα εγώ την ευθύνη να προτείνω λύσεις, θα 
μου ήταν φοβερά δύσκολο πραγματικά να επιλέξω μία από τις 4 έτσι 
μονοσήμαντα.

θα σταματήσω εδώ. Απλώς σκέψεις ήθελα να εκφράσω και πάλι 
να πω πόσο ευτυχείς είμαστε που η νέα γενιά είναι καλύτερη από 
την δική μας, την παλιότερη, με τις δυνατότητες που έχει σήμερα 
και να ευχηθώ βέβαια ότι όλο auTÓ το νέο υποδειγματικό μοντέλο 
γιά την μελέτη, προστασία και συντήρηση των Μνημείων του δικού 
μας χώρου, θα επεκταθεί με την ίδια ποιότητα και σε άλλα Μνημεία 
της χώρας.
Ευχαρ ιστώ.

Πράε àpoc: Βέβαια, όλοι καταλαβαίνουμε πόσα βαραίνει ο
προβληματισμός ταυ κ.Λάββα, ως μέλους της Επιτροπής, αλλά βέβαια 
πόσο πολύτιμη είναι η περίσκεψη και η σύνεση που συνοδεύει τις 
απόψεις του σ'αυτά το θέμα.
0 κ.Di Stefano παρακαλείται να πάρει τον λόγο.

R.Di Stefano: Jb parlerais en français, comme President d'ICOMOS
je voudrais préciser que l'ICOMGS international se propose 
d'organiser en collaboration avec M.Bouras un colloque au niveau
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international sour studier le problema aa l'Acropole at pour don
ner uns aide si vous voulez en point te vus commun de l'ICQMOS 
due pour le moment n'existe pas. Je me pose une question. on 
dépense beaucoup d'argent grec, européen international pas pour 
faire des hôpitaux, pas pour faire des ecoles mais pour la res
tauration ce l'Acropole. Alors je pense que cet argent qui n'est 
pas dépense oour des raisons nationalistes comme dans mon pays 
avant la guerre et je pense qu'il ne soit pas pour aider 
l'industrie, le tourisme, le tourisme massifie, le tourisme stan- 
dar iss, j'espars, je pense que c'est pour donner un benefica aux 
hommes d'aujourd'hui aux hommes de demain. Un benefice d'ordre 
spirituel et pour améliorer la qualité de la vie humaine.

Je pensa que notre ami M.Carres pourra convaincre le Comité 
as l'Acropole que la difficulté du programme en ce qui concerne 
les travaux de restauration est de trouver 1'équilibré entre
1'instanes h istorique st l'instance aesthetique et je pense que
d an s I? cas du P ar thanon, je le demande a M.Corres p ar exemple je
pen 50 qüs i ' inst tance historique c'est a dire l'histoire dans son
con tinui ts pour etr e poursuivie jour par jour jusqu ' a Balanos et
n ou s h Si- e trouve tre = peu de possibi lite d'etre satîsfait en
pie in , c ans toutes 1 es phases. Alors j e pense que 1' in s tance aas-
the11 q u s sst d e cr ande importance dans ces travaux Et c'est a
d ir s JL'i ns t-an es figuratif, 1'instane a environmental et au ssi
1'1ns tanes symbolique et l'instance amotionells. Notr e co11eque
Μ. Le ma1rs a de ja P arie de cala et je sense que le coeur as la
ques tien s·St 1 ci. L'anastylosis au Parthenon est p ossible mais
pas nées s s a 1rs-

our quoi se ooit fa
saire. c·' est possible d
minimum necessaire est y
pour a es raisons de s
monitor age nous pourron
stabili te et de faire de
monitor age est une cnose
il se fa it dans tau 3
mettre en route pour fair
Parthen on 1'architeeture

ir
e
sv
ta

qu
1

a
le

e l'anast 
la faire 
ident la 
biiite, 
savoir 

consolida 
e je pens 
e mande, 
marcher d 
mschanis

vlosis? Ce n'est pas necss- 
cans ie minimum passible. Le 

necessita de l'anastylose 
je pense que apres une longue 
vraiment le région de la 
tiens pour l'anastylosis. Le 
e pour entre bien fait comme 
et le minimum est aussi pour 

ans l'homme qui regarde la 
me de l'imagination.

Le mechanisme avec lequel chaque homme fait la reconstruc
tion de son Parthenon et seulement avec ce mechanisme de 
l'imagination que nous pouvons avoir la participation de l'homme 
a 1'architecture et aussi nous pouvons mettre vraiment l'homme 
dans la condition de recevoir le message du monument qui n'est 
pas la meme massage pour tous les hommes. Il est un message pour 
chaque homme et je pense que si les travaux de la restauration 
peuvent donner, cette possibilité de mettre en route, faire 
quelque chose a 1'intérieur de l'homme pour recuperar les valeurs 
spirituels alors nous avons fais un bon travail.
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Si nous faisans quelque chose seulement pour preserver les 
pierres, nous avons travaille pour les pierres et pas pour 
l'homme et n'avons pas le droit de prendre les resouces finan
cières pour les pierres et pas pour les hommes.
Merci.

Πρό5 δροε : 0 K . Di Stefano έκλεισε την εισήγησή ταυ με την 
προτροπή, να δουλέψουμε γιά τους ανθρώπους και όχι γιά τις πέτρες 
και αν οι αναστηλώσεις βοηθήσουν να ανακτηθούν οι πνευματικές 
αξίες που έχει τα Μνημείο, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Εν 
προκειμένω έχει σημασία ο ελάχιστος βαθμός της αναστήλωσης να 
μπορέσει να θέσει σε λειτουργία τον μηχανισμό της φαντασίας του 
καθενός, δεδομένου ότι το μήνυμα που δίνει το Μνημείο δεν είναι 
το ίδια γιά όλους. 0 καθένας πρέπει να μπορεί να φτιάξει μέσα στη 
φαντασία του τον δικό του Παρθενώνα. Προτείνει το μίνιμουμ των 
επεμβάσεων, δεδομένου ότι είναι δυνατά πολλά πράγματα, αλλά δεν 
είναι όλα αναγκαία και τονίζει την ανάγκη να υπερισχύσαυν οι 
ανάγκες της ευστάθειας του Μνημείου και να κινηθούν προς την 
κατεύθυνση των στερεώσεων οι εργασίες.

Γιά κάποιους πρακτικούς λόγους, και επειδή οι αμέσως 
επόμενοι ομιλητές, ο κ.Βαρουφάκης, ο κ.Ετεφανΰπουλας, θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν slides, θα μιλήσει ο κ.Seppensen πρώτα, ώστε 
ύστερα τα κλείσιμο των παραθύρων να συμπέσει με το διάλειμμα. 
Γι'αυτό θα παρακαλέσω τον K.Oeppesen να λάβει τον λόγο αυτή τη 
στιγμή.

Κ. Jsppesen: It is a difficult choice but not for me I am happy 
to say. I suppose many of you know that full size copies of the 
Parthenon have been built in different places outside Athens, 
outside Greece. There is one in Edinburgh and one in America. If 
one looks at such a building it is hard to realise that it is a 
copy of the Parthenon because the setting is missing, is lacking. 
So what matters is only the Parthenon that is standing at the top 
of the Acropolis rock, and in order to understand the aesthetic 
qualities of this building I think that we have to endorse as 
much restoration we can without realy reconstructing, and I am 
prepared to support the possibility number three. I would like to 
see this unique, this unforgettable presentation of the Olympic 
gods feasting together with mortals on the east frieze, but still 
it seems to me that by endorsing this solution, we will go from 
restoration to reconstruction.

I think that this is a main .issue but may I take the oppor
tunity also to suggest that the inside of the building is used 
for some sensible purpose. Once it was used as church, why can't 
it now be used as a museum or part of it. For instance, the west
ern compartment of the cella what was originally the Parthenon 
could be used for the display of a model size 1 to 10, 3 metres 
by 6 metres dl to illustrate the details of the buildings and the 
complete building. This is just a suggestion which I realise has 
nothing to do with the present issue.
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Thank you very much.

Πράε Soac : Σας ευχαριστούμε γιά τον τόσο ενδιαφέροντα προβλη
ματισμό σχετικά με την συνέχεια της πλαστικής μορφής του Μνημείου 
και τον συνδυασμό της με το στατικό πρόβλημα του υλικού.
0 κ.Τάσσιας παρακαλώ να λάβει τον λόγο.

θ.Τάσσιoc : I was about to talk in my mother language which is 
Greek, but the challenging Greek of Mr Schmidt imposed to me the 
generosity of addressing our foreign friends in a foreign lan
guage. So, I am a simple engineer and a civil engineer; therefore 
many of you might think that I am just a fly in the milk. Well, I 
accept it, but please consider my anti-t.echnocratic attitude. In 
this specific case you are the "technocrats" (meaning the ar
chitects and the archaeologists). With all respect I will take 
some minutes Mr. Chairman to talk on the great issue of the very 
clear "value-conflict" you are facing. Nobody, even my friend 
President Demacopoulos would deny the extreme importance of all 
values presented with all speakers. It is a good value to offer 
the aesthetic satisfaction to this generation of the entire 
mankind. But also this is an extremely relative value because 
several speakers have underlined that this is not a unique level; 
there is probably the aesthetic priorities of the next generation 
which may make the difference. Therefore, here is a problem of 
selecting a time interval for the optimisation you are seeking 
for. And there are other values, like the engineering aspects. I 
am not of the opinion of Mr.Zambas that we should face the seis
mic resistance somehow optimistically because of the 2.000 years 
of good results up to now for the Parthenon. You know that in 
this non continuous space of probability there may be an enormous 
lap of time of "seismic silence" and therefore I am not sharing 
your opinion that seismically we may say that everything is ail 
right. Who is against protecting Parthenon of an eventual col
lapse versus an exceptional, -I say exceptional in terms of 
probability-, seismic event. Nobody would dare to say so, but 
then a lot of possibly non-aesthetic interventions would be 
needed.

Ladies and Gentlemen, this is again a conflict of values. 
Offering to mankind a full aesthetic "consumption" and resolving 
the non collapse requirement is clearly a conflict of values. How 
are we organised, to solve this value conflict problem? I guess, 
in a similar way like political problems where we are facing also 
value conflicts without having invented any algorism, any very 
mathematical way for direct solution; therefore you need voting, 
this is inevitable.

And the problem is, who is going to vote? And this is the 
passible technocratic symptom. I am not sure that you are en
titled to vote only. Somebody my co-citisen from the Greek ICOMQS 
said the public opinion should vote; what is that? If you get a 
vote from the public opinion you are going to destroy all the
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specialist views you have because the message is extremely dif
ficult to pass through. Therefore, the issue remains who is going 
to vote and how. Let me make it more short. If I have presented 
in such a way this a little bit theoretical "optimisation- 
problem'' is to tell you that this is not at all original. Ue have 
a lot of other problems in technology assessment which are of the 
same nature. Therefore, all this contradiction my friends in this 
room is not original and I am sure that with trial and error 
steps and with studies of full consequences of each step, a solu
tion will be found.

Now, I am here to offer only a part of the solution regard
ing structural stability. I suggest that because of the very high 
quality of the work done already and the basic validity of the 
methods proposed, I very clearly allow myself to say that for 
those for the intervention philosophy and the techniques sub
mitted to your judgement by the Committee and the office of the 
Acropolis, I am in favour of them in principle. I submit, 
however,Mr.Chairman, that you need a lot of additional studies to 
be done. Ue are facing prcblems of structural nature which need a 
parametric study. A lot of new material should be brought in. But 
I admit that (slowly though ) the work has to be continued, but 
in-between I am afraid that the richness, the wealth of the 
material collected up to now regarding the structural aspect 
should be completed. A coordinated research study programmes 
should be launched (with a lot of money, I admit it), but we need 
a lot of additional material, and I have prepared a full list of 
those things, I am going to submit them by writing.
Thank you.

Πράε io oc : 0 κ . Παπα δημπτρ ίου έχει τον λόγο.

B . Παπαδηιιπτρ Ίου: Στην αρχή αυτής της συζήτησης, ο κ. Mainstone, 
έκανε μία σύντομη αναφορά, των απόψεων που είχα εκφράσει στην 
ομάδα ιτοίΐιτικύν μηχανικών. θα ήθελα να συμπληρώσω αυτή την 
αναφορά. 0 Παρθενώνας παραμένει και δεν έχει καταρρεύσει ύστερα 
από όλα τα πλήγματα που έχει υποστεί στους αιώνες, επειδή έχει τη 
δυνατότητα, έχει τους μηχανισμούς απορρόφησης της σεισμικής 
ενέργειας. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που τον βοήθησε να σταθεί, 
ήταν η ομοιόμορφη συμπεριφορά των επιμέρους τμημάτων του δομικού 
του συστήματος. Πιστεύω άτι η δική σας πρόταση, ή μάλλον η νέα 
επέμβαση, πρέπει να πάρει σοβαρά υπόψη αυτά τα δεδομένα. Η 
πρόταση του Κώστα του Σάμπα, έχει σε μεγάλα βαθμό πάρει υπόψη τα 
δεδομένα, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μία επιπλέον διεύρυνση. 
Δηλαδή πιό συγκεκριμένα όσον αφορά την συμπεριφορά του αρχαίου 
μετάλλου που χρησιμοποιήθηκε, του μολυβιού που παρεμβλήθηκε 
μεταξύ του μετάλλου, του σιδήρου και του μαρμάρου, όπως επίσης 
και την συμπεριφορά της διάταξης των επιμέρους δομικών στοιχείων.
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Η νέα πρόταση, πρέπει. να στηρίζεται. σε 
παρατηρήσεις, σε αυτές τις συμπεριφορές και σε 
μηχανισμούς, όπως επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται 
μηχανισμοί απορρόφησης, θα διατηρηθούν στο μέλλον 
αλλοιωθούν.
Ευ χαριστό.

αυτές τις 
αυτούς τους 
ότι αυτοί οι 
και δεν θα

Πράε δοοε: Μας παρεκάλεσαν ο καθηγητής κ.Wenzel και ο K.Giuffre, 
από δύο λεπτά πριν από το διάλειμα, ο καθένας να πάρει το λόχο.

F.Wenzel: A short comment from my point of view as a civil en
gineer. It deals with the approch Mr. Costas Zambas made to both 
the existing static structure of the Parthenon and the limits of 
necessary reinforcement as well. I would like to encourage 
Mr.Zambas to continue reinforcing the demolished structural mem
bers only to a degree that is equivalent to the bearing capacity 
of the undamaged ones. This is also meant as it concerns the 
results of earthquake calculations.

Earthquake calculations first should try to find out why 
the still existing structure survived despite the many 
earthquakes. The question whether the structure will withstand 
future earthquakes cannot be answered without the knowledge why 
and how it withstood in the past. My experience with historical 
buildings is that measures that are meant to preserve the struc
ture against possible future damage easily help to destroy what 
is thought to be preserved.

Πράε δοoc : 0 K.Giuffre έχει τον λόχο.

A.Giuf ire: Well, following the discussion we had in Group B., I 
would like to say that in my opinion the Parthenon was not unsafe 
against eartquakes. The corrosion of the iron, as it was clearly 
said is strongly more dangerous than the earthquake itself. Of 
course later the spacing could be expected as consequence of fu
ture earthquakes but not the collapsing. And, on the other hand I 
am not sure that so much amount of the monument has to be removed 
with regard to the corrosion. From an engineering point of view, 
the system of dismounting the monuments is the easier one.

In Italy we prefer to protect the material in order to 
delay the damage process and we provide a monitoring of the most 
significant damage paramétrés in order to be prepared for a pas
sible emergency. And the monitoring is a very difficult job. Of 
course that derives from the idea that the historical documenta
tion contained in the monument should be preserved untouched as 
far as possible. Nevertheless, given the choice from the Commis
sion for archaeological reasons, I find that the technology that 
has been adopted has been conveniently studies according to the 
recent state of art and is theoretically correct. Perhaps if the

161



monument is simply preserved against heavy rain, the intervention 
that is now going on could have been delayed for 100 years and 
new studies could be carried out about it and its restoration. 
Thank you very much.

Πράε So oc : Ενα τέταρτο διάλειμμα και θα συνεχίζουμε.

Από το σημείο αυτό την Προεδρία αναλαμβάνει ο κ . Ε. Ιακ ωβ ί <5ης .

Πράε <S Poe : Παρακαλώ να καθήσετε y ιά να συνεχίσουμε τις εργασίες
της Εσνεδρίασής μας, ήδη είμαστε apyαπορημένοl. Ετο δεύτερο 
σκέλος της Ευνεδρίασης, υπάρχουν ορισμένοι ομιλητές, οι οπαίοι 
έχουν εγγραφεί, αλλά θέλω πρώτα va touç γνωστοποιήσω το εξής: 0 
κ .Βαρουφάκ ης, ο οποίος δεν προέβαλε slides και δεν μίλησε πριν, 
θα ακουστεί όπως εκείνος νομίζει. Οι κ.κ.θεοφανάπουλος και Krum
bein αν θέλουν να επαναλάβαυν μία περίληψη των όσων είπαν, χωρίς 
slides είναι ευπρόσδεκταl. Αλλως <5εν πρόκειται να επαναλάβουν τις 
ομιλίες τους. 0 κ. Feilden θα μιλήσει αφού μιλήσουνε όλοι οι 
άλλοι και εφ'όσον υπάρχει καιρός. Δεν έχουμε δυστυχώς τον καιρό, 
να ακούσουμε δύο φορές τους ίδιους ανθρώπους.
Παρακαλείται ο κ.Βαραυφάκης να πάρει τον λόγο.

Γ■Βαρουφάκ ης: Η μελέτη γύρω από τους σιδερένιους συνδέσμους, που
χρησιμοποίησαν οι πρόγονοί μας γιά την ανέγερση των αρχαίων ναών,’ 
όπως είναι ο Παρθενώνας και το Ερέχθειο, αποτελεί μιά πολύ παλιά 
προσπάθεια αξιόλογων ερευνητών. 0 πρώτος ήταν ο Κ.Λιβαδεύς, 
επιμελητής στο Εργαστήριο Μηχανικών Αντοχών του ΕΜΠ, με την πολύ 
ενδιαφέρουσα δημοσίευσή του στο επιστημονικό αγγλικό περιοδικό 
THE D.I.S.I. του Ιανουάριου 1956 και με τίτλο: "The Structural 
iron of Parthenon". Η εργασία αυτή αποτελεί την πρώτη
μεταλλουργική μελέτη γύρω σπΰ την αρχαία μεταλλοτεχνία στην 
πατρίδα μας, και, ίσως, μία από τις πρώτες σε παγκόσμιο επίπεδα.

Ακολουθεί η μελέτη των Κ.Κοναφάγου και Γ.Παπαδημητρίου γιά 
τους σιδερένιους συνδέσμους του Ερεχθείου, παυ ανακοινώθηκε στην 
Ακαδημία Αθηνών και δημοσ ιεύθ.ηκ ε το 1981 από το γραφείο 
Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας με τίτλο: "Οι χαλύβδινοι σύνδεσμοι
του Ερεχθείου κατασκευάσθηκαν με τεχνική, που ξαναβρίσκεται στο 
Μεσαίωνα στα Δαμασκηνά σπαθιά".

Η τρίτη μελέτη αφορά στους σιδερένιους συνδέσμους από το 
Β.Α. γείσο του Παρθενώνα και βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Τη 
μελέτη αυτή ανέλαβε η ερευνητική ομάδα Βαρουφάκη-Εκαράκη και 
Βιολέτη, σε στενή συνεργασία με τον πολιτικό μηχανικό Κ.Σάμπα και 
έρχεται να συμπληρώσει και ενδεχόμενα να διορθώσει ορισμένες 
απόψεις και συμπεράσματα των προηγουμένων ερευνητών. Οι απόψεις 
της παραπάνω ομάδας στηρίζονται στις χημικές αναλύσεις, στις 
μάκρα- και μικροσκοπικές εξετάσεις, και το πιό σημαντικό, στις 
προσπάθειές της να αναπαράγει στην πράξη, κάτω από πρωτόγονες 
συνθήκες, παρόμοιους συνδέσμους. Αυτό είναι κάτι, που δεν το
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επιχείρησαν, τουλάχιστο χιά τους τελευταίους, οι Κ.Λειβαδεύς, 
Κ.Κοναψάχος και Γ. Παπαδημητρ ί ου, ίσως χιατί δεν είχαν τα
κατάλληλα μέσα και τους κατάλληλους τεχνίτες. Η πειραματική όμως 
αυτή διαδικασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση χιά τη στήριξη 
μιάς οποιοσδήποτε άποψης χύρω από την αρχαία τεχνολοχία, και 
χι'αυτό η ερευνητική αμάδα Βαρουψάκη στηρίζει την 
επιχε ιρηματολοχ ία της σχεδόν πάντοτε, στο πείραμα.

Οι μεταλλαχραψικές εξετάσεις της τελευταίας, όπως και 
εκείνες των Κ.Κονοφάχαυ και Γ.Παπαδημητρίου έδειξαν ότι ο 
Κ.Λειβαδεύς δεν είχε δίκαια, όταν ανέφερε στην ενδιαφέρουσα 
μελέτη του, ότι οι σύνδεσμοι παράχονταν με σφυρηλασία και 
αναδίπλωση μιάς μόνα σιδερένιας ταινίας με διαφορετική 
περιεκτικότητα σε άνθρακα, είτε πάλι με τη χρήση τριών ταινιών 
χιά το σχηματισμό ταυ διπλού Ταυ, που η ερευνητική αμάδα, όμως, 
δεν διαπίστωσε. Αντίθετα, η έρευνα της τελευταίας δικαιώνει την 
άποψη των Κ.Κ. και Γ.Π. χιά αυτοχενή συχκόλληση σκληρών 
χαλυβδοταινιών με μαλακάς σιδηραταινίες. Δεν συμφωνεί, όμως, ότι 
οι αρχαίοι μεταλλοτεχνίτες χρησιμοποιούσαν πακέτο πολλών ταινιών, 
που συχκολλούσαν. Η αναπαραχωχή των σιδερένιων συνδέσμων σε 
καμίνι έδειξεν ότι χρησιμοποιούσαν 2 με 3 το πολύ χαλσβδαταινίες, 
που συχκολλούσαν με σφυρηλασία στη διάπυρη κατάσταση σε μία μόνο 
χαλυβδοταινία. Στη συνέχεια, την αναδίπλωναν και τη 
σφυρηλατούσαν, πάντοτε στη διάπυρη κατάσταση, χιά την τελική της 
διαμόρφωση σε Ταυ, ή διπλό ταυ. Με την αναδίπλωση, όμως αυτή δι
πλασιαζόταν ο αριθμός των αρχικών χαλυβδαταινιών και δίνει 
σήμερα στον ερευνητή την εντύπωση, ότι αρχικά είχαν
χρησιμοποιηθεί 4· ή και 6 τέτοιες σιδερένιες ταινίες, που 
συχκολλήθηκαν σε μία.

Η παραπάνω πειραματική διαδικασία οδήχησε και στη 
διαπίστωση ότι πολλές φορές κατά τη συχκόλληση των ταινιών 
προκαλείται, με τις συνεχείς πυρακτώσεις στο καμίνι, απανθράκωση 
των πλουσίων σε άνθρακα χαλυβδοταινιών, με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζεται ανάμεσά τους και μία άλλη ταινία μαλακού σιδήρου. 
Δημιουρχείτα ι, έτσι, η σφαλερή εντύπωση ότι η τελευταία
προϋπήρχε, ενώ, όπως αναφέρθηκε, οφείλεται στην απανθράκωση μιάς 
πλούσιας σε άνθρακα περιοχής, δηλαδή μιάς χαλυβδοταινίας. Τα ίδιο 
χίνεται στα άκρα, δηλαδή στις περιοχές κοντά στην εξωτερική 
επιφάνεια ταυ συνδέσμου. Εδώ, ανάλοχα με τις συνθήκες πυράκτωσης 
και σφυρηλασίας, προκαλείται είτε απανθράκωση της χαλυβδοταινίας, 
οπότε εμφανίζεται εξωτερικά η ύπαρξη μιάς χωριστής στρώσης 
μαλακού σιδήρου, είτε ενανθράκωση με την εμφάνιση σκληρού χάλυβα. 
Ετσι, τελικά, νομίζει κανείς ότι οι αρχαίοι μεταλλοτεχνίτες 
ξεκίνησαν με την συχκόλληση ενός πακέτου 6 ή και θ αρχικών 
χαλυβδοταινιών, ενώ, όπως απέδειξε τα πείραμα, χρησιμοποίησαν 
πολύ λιχότερες.

Η ερευνητική αμάδα Γ.Β. παρατήρησε ακόμη, άτι κατά τη 
διαδικασία της σφυρηλασίας χιά την παραχωχή των σιδερένιων 
συνδέσμων, τα άκρα δείχνουν πάντοτε μίαν απατηλή εικόνα, παυ 
οφείλεται σε πλευρικές αναδιπλώσεις, που πραχματοποιούνται κατά
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τπ δ ιαδ ικ ασ ί α αυτή, η οποία κρύβει την πραγματικότητα και οδηγεί 
σε λαθεμένα συμπεράσματα. Γι'αυτό, η ομάδα Γ.Β. έκοψε κατά 
διαμήκη φορά και τους αρχαίους, αλλά και αυτούς, που παρήγαγε η 
ίόια στο καμίνι, και μάλιστα σε <5ύο ή και τρεις λωρίδες. Es όλες 
αυτές τις περιπτώσεις, διαπίστωσε ότι η πραγματική δομή κρύβεται 
στο εσωτερικό τμήμα της τελικής σύνθετης χαλυβδοταινίας.

Ενα άλλα'ενδιαφέραν σημείο της ανακοίνωσης των Κ.Κ. και Γ.Π. 
είναι η διαπίστωσή τους ότι οι αρχαίοι έλληνες γνώριζαν την 
τεχνική των "Δαμασκηνών Επαθιών", που εμφανίζεται τον Μεσαίωνα. 
Εύμφωνα με την άποψη των ερευνητών αυτών, η διαδικασία άρχιζε με 
την αυτογενή συγκόλληση πολλών φύλλων μαλακού σιδήρου και σκληρού 
χάλυβα σε μορφή σάντουιτς. Εε συνέχεια ακολουθούσε, στη διάπυρη 
πάντοτε κατάσταση, η στρέψη, αναδίπλωση και συγκόλληση, που 
οδηγούσε στη δημιουργία τελικά ενός μόνο φύλλου με Θαυμάσιες 
μηχανικές ιδιότητες. Ετο μεσαίωνα στίλβωναν το προϊόν της 
σφυρηλασίας, που είχε τη μορφή ξίφους ή κάποιου άλλου όπλου ή 
εργαλείου, και μετά πραγματοποιούσαν μιά προσβολή με χημικά μέσα, 
με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ωραία διακοσμητικά σχέδια. Ετην 
περίπτωση των σιδερένιων συνδέσμων, οι αρχαίοι, λέγουν οι ίδιοι 
ερευνητές, σταματούσαν στο στάδιο της σφυρηλασίας και δεν 
προχωρούσαν στη στίλβωση και χημική προσβολή, γιατί δεν είχαν 
κανένα λόγο να θέλουν να διακοσμήσουν ένα προϊόν, όπως είναι οι 
σύνδεσμοι. Θα μπορούσαν, ωστόσο, να ακολουθήσουν την εργασία αυτή 
σε περιπτώσεις παραγωγής όπλων ή άλλων αντικειμένων.

Δυστυχώς όμως, κανένα σημείο της δημοσιευμένης εργασίας 
τους δε δείχνει την ύπαρξη μιάς τέτοιας κατεργασίας. Κάτι ανάλογο 
δεν διαπίστωσε ούτε η ερευνητική ομάδα Βαρουφάκη, μα ούτε και a 
πρώτος ερευνητής, ο Κ.Λειβαδεύς.

Ευμπεράσματα

Η μελέτη της παραπάνω ομάδας, που βρίσκεται ακόμα σε 
εξέλιξη, διαπίστωσε ότι οι αρχαίοι έλληνες σιδηροτεχνίτες 
συγκολλούσαν δύο, τα πολύ τρεις ταινίες σιδήρου και χάλυβα και 
όχι πολλές, όπως αναφέρουν οι Κ.Κ. και Γ.Π., και όπως πίστευε και 
η παρούσα ερευνητική ομάδα, πριν προχωρήσει στην κοπή των 
συνδέσμων κατά διαμήκη φορά, που αποκάλυψε τον πραγματικό αριθμό 
των χαλυβδαταινιών, που χρησιμοποιήθηκαν.· Η συγκόλλησή τους 
κατέληγε σε μία ταινία, που σε συνέχεια την αναδίπλωναν, γιά να 
δώσουν την μορφή του Ταυ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 
ο τεχνίτης σφυροκρπούσε το μέτ 
ακριβώς γίνεται και σήμερα, 
ερευνητή, που δεν γνωρίζει, 
μορφοποίησης του σιδηρόφυλλου 
τον αριθμό και την ποιότητα 
είχαν χρησιμοποιηθεί ως πρώτη 
προκαλεί μιά αλληλοεπικάλυψη

κατά τη διαδικασία της συγκόλλησης, 
άλλο από όλες τις πλευρές, όπως 

με αποτέλεσμα να δημιουργεί στον 
πως έγινε η όλη διαδικασία της 
σε Ταυ, μίαν απατηλή εικόνα ως προς 
των αρχικών μεταλλικών φύλλων, που 
ύλη. Η πλευρική πάλι σφυρηλασία 
των μαλακών και σκληρών ταινιών και
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γι'αυτό είναι, απαραίτητα α ερευνητής να προβαίνει σε 
τομές, χιά να απακαλύψει την πραγματική <5ομή και 
αριθμό των μεταλλικών ταινιών που χρησιμοποιήθηκαν.

διαμήκ εις 
τον αρχικό

Ενα έεύτερα συμπέρασμα της ερευνητικής ομά<5ας Βαραυφάκη 
είναι ότι οι αρχαίοι ήταν γνώστες της μεθόδου της αυτογενούς 
συγκόλλησης μαλακού σιδήρου και χάλυβα, από τους γεωμετρικούς 
ακόμα χρόνους. Δεν εφήρμαζαν όμως, από ότι είναι μέχρι σήμερα 
γνωστό, στη μέθοδο, που αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους στην 
Ακαδημία Αθηνών οι Κ.Κοναψάγος και Γ.Παπαδημητρίου. Είναι βέβαιο 
όμως ότι οι αρχαίοι μεταλλοτεχνίτες χρησιμοποιούσαν σκόπιμα ένα 
συνδυασμό σκληρού και μαλακού χάλυβα και σ'αυτό συμφωνούν και οι 
δύο ερευνητικές ομάδες.

Τέλος, οι μεταλλουργικές αυτές μελέτες τόσων ερευνητών 
βοηθούν στην αλληλοσυμπλήρωση των γνώσεών μας γύρω από την αρχαία 
μεταλλοτεχνία, και, το πιό σημαντικό, μας επιτρέπουν να 
εκτιμήσουμε, και από τη σκοπιά του τεχνικού, τη μεγάλη εμπειρία 
και τις βαθειές γνώσεις των προγόνων μας στον τομέα της 
μεταλλουργίας και της τεχνολογίας γενικά.

Πράε Spar ; Ευχαριστούμε πολύ κ.Βαραυφάκη γιά την ανακοίνωσή του η 
οποία έπρεπε να γίνει διότι ήταν και ε ν<5 ιαφέρουσα και δεν είχε 
γίνει, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η συνεδρίαση δεν 
είναι γιά ανακοινώσεις. Είναι μόνο γιά συζήτηση και προτάσεις επί 
των προτάσεων ταυ κ.Καρρέ, ο οποίος στο τέλος θα απαντήσει σε 
καμμία 25αριά ανθρώπους.
Κατόπιν τούτου, θα παρακαλέσω τον κ.Αργυρόπουλα να έρθει να 
μιλήσει στα 10 λεπτά ή και λιγότερο ακόμα.

0.ΑοΥυοάπουλοε: Σπεύδω να πω ότι δεν είμαι "προφέσιοναλ", δεν 
είμαι ούτε χημικός, ούτε μηχανικός, ούτε αναστηλωτής. θα μιλήσω 
σαν απλός πολίτης, σαν θεατής και θα διατυπώσω μερικές απόψεις με 
αυτό το πνεύμα. Γιά εμένα το πρόβλημα φυσικά είναι πολύπλοκο. 
Είναι κοινοτυπία να πω ότι το πρόβλημα είναι πολύπλοκο αλλά 
συνήθως η πολυπλοκότητα των προβλημάτων, αυτό που έχει κανείς να 
κάνει να αναλύσει στις συνιστώσες γιά να βρει πως λύεται η κάθε 
συνιστώσα και μετά να βρει την συνισταμένη.

Γιά μένα, υπάρχουν δύο απειρίες ας πούμε προβλημάτων. Η μία 
είναι πως αυτό το μνημείο που υπάρχει εκεί επάνω να συντηρηθεί, 
να σταθεί, να μην χαθεί από όλες τις επιβολές της φύσης και ταυ 
ανθρώπου και το δεύτερο είναι πως να φανεί αυτό το μνημείο, πως 
να παρουσιαστεί. Βέβαια το πρώτο είναι καθαρά τεχνικό, έχουν το 
λόγο οι χημικοί, οι στατικοί και φυσικά οι αναστηλωτές. Αλλά 
είναι ένα πρόβλημα το οποίο κατά κάποιον τρόπο μετριέται, 
επομένως μπαίνει σε μία κρίση αντικειμενική ενώ το δεύτερο, το 
πως να παρουσιαστεί, μπαίνουν οι υποκειμενικοί παράγοντες. Π.χ. 
υπάρχουν απόλυτες λύσεις, μπορεί και αναστήλωσα να γίνει μέχρι 
τέλους. Ακόμα-ακόμα με κ .. \ωύργια μάρμαρα να ξαναγίνει ο
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Παρθενώνας. Μπορεί τα χημικό να σωθεί με τα να βάλουμε αττό ττάνω 
μία στέχη, επίσης το στατικό χιά να μην πέσουν οι κολώνες από 
σεισμό, μπορεί να τις δέσουμε όλες. Αυτά είναι απόλυτες έννοιες 
που μπορούμε να προχωρήσουμε, αλλά φυσικά αυτό δεν είναι λύση 
χιατί χιά μένα υπάρχει η παράμετρος ταυ πως θέλουμε να φανεί τα 
μνημείο, επομένως όλα αυτά πρέπει να τιθασευτούν κατά κάποιον 
τρόπο και να μπουν ορισμένοι κανόνες.

Επομένως, χιά την παρουσίαση αυτή που θέλουμε να κάνουμε, 
πρέπει να βρούμε τους κανόνες. Και ποιοί είναι αυτοί οι κανόνες; 
Ποιές είναι οι υποκειμενικές μας κρίσεις; Πολλοί είπαν -κοιτάχτε 
χιά εναλλακτικές λύσεις. Αλλες θα ήταν στο παρελθόν, άλλες θα 
είναι στο μέλλον. Αλλες στην χενιά ποσ είναι περασμένη κι άλλες 
των νέων-. Δεν τη δέχομαι αυτή την άποψη χιατί οφείλει αυτή η 
χενιά -από όσες χενιές συνίσταται- να πάρει μία θέση και μία 
υπευθυνότητα ότι "θέλει αυτό να είναι". Και παιό είναι αυτό; Δεν 
είναι τόσο εύκολα να φανεί, ούτε βχαίνει από ένα Συνέδρια όπως 
είναι αυτό. Ισως μερικοί πιό υπεύθυνοι θα πρέπει να διατυπώσουν 
κάποιους νόμους πιό πολύπλοκους.

□ι δικοί μου νόμοι -λέω τους προσωπικούς μου νόμους, δεν 
έχω καμμία αξίωση να ακούσετε χιατί επαναλαμβάνω ότι είμαι 
ερασιτέχνης κατά κάποιαν τρόπο-, βλέπω ότι είναι ένα μνημείο το 
οποίο προήλθε από μία τέλεια χεωμετρική κατασκευή και σιχά-σιχά 
φθίνει και φαίνεται περισσότερο φυσικό. Επαφε να είναι κτήριο 
προς χρήση και χίνεται μνημεία. Δηλαδή, ένα αντικείμενο άχρηστο 
αλλά απλώς χρησιμεύει πολιτιστικά χιά να το βλέπει κανείς. 
Επομένως, θα πρέπει κανένας να χραδάρει ως πόσα θα πρέπει να ταυ 
υπενθυμίσει χωρίς να τον ενοχλεί την προτέρα του χεωμετρική μορφή 
και πόσο θα πρέπει να είναι λίχα ή πολύ φυσικό. Κατά την χνώμη 
μου υπάρχουν ορισμένες έννοιες ,παυ θα πρέπει να μην μας ενοχλούν. 
Και μία τέτοια έννοια είναι να μην υπάρχουν ορισμένες παραφωνίες. 
Δέχομαι άτι χιά την συντήρηση του μνημείου χρειάζονται ορισμένα 
στατικά, χρειάζονται συνθήκες και νέων μαρμάρων αλλά δεν θα έλεχα 
ποτέ ότι αυτές θα πρέπει να υπερβαίνουν τις αναχκαίες, χιά να 
αναδείξουν τα παλιά που υπάρχουν. Δηλαδή, μία μετριοφροσύνη αν 
θέλετε και μία ακριβώς σεμνότητα της εισδοχής των καιναύρχιων 
μελών, δηλαδή των καινούρχιων μαρμάρων, θα πρέπει να χίνει με 
κάποια υποχωρητικότητα αν θέλετε, με κάποια τάση να αναδειχθούν 
τα παλιά. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να σκεφθώ τα μνημεία αυτό τέλεια 
κατασκευασμένο με μία πλειοψηφία από περισσότερα καινούρχια 
μάρμαρα και λιχότερα παλιά. Κι αυτός φυσικά είναι ένας λόχος χιά 
τον οπαίο μιλώ θεωρητικά.

Δεν μπορεί κανένας να προσδιορίσει ποσοτικά, ένα τόσο τοις 
εκατό θα είναι καλό ή όχι. Γιά αυτό τους κανόνες αυτούς θα πρέπει 
να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πώς θα τους βρούμε.
Συνεπώς και τα αναστρέψιμο·/, δεν ανατρέπει αυτά' τα οποία λέω αυτή 
τη στιχμή. Τα αναστρέψιμαν είναι βέβαια χιά να το χρησιμοποιούμε, 
ένα είδος αν θέλετε ασφάλειας, να μην το καταστρέφουμε αλλά δεν 
σημαίνει ότι λάχω ταυ αναστρέψιμου πρέπει να προχωρήσουμε 
περισσότερο από έναν βαθμό. Τελικά η δική μου πρόταση -και
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τταυλυπούμαι που δεν Θα μπορέσω να εκφραστώ με 1, 2, 3, 4...,
θυμίζει λιγάκι αυτό τα αμερικανικό, ότι έχω ορισμένες ερωτήσεις 
και πρέπει να πω "ναι", "όχι", "ναι", "όχι".·. Αυτό είναι λιγάκι 
δύσκολα. Και επαναλαμβάνω αυτό τα μη μετρήσιμο που είναι το πώς 
Θα εμφανιστεί το μνημείο, να μην το πάρουμε ότι είναι ούτε 
ρομαντισμός, ούτε νοσταλγία. Είναι μία αξία που θέλουμε να 
δώσουμε και νομίζω ότι και αυτή η αξία, ότι υπάρχουν κανόνες 
μετρήσιμοι που θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε -λέω να αποφασίσουμε 
όχι όλοι μας, κάποιοι άνθρωποι με περισσότερες γνώμες- πως και σε 
ποιά όρια πρέπει να κρατηθεί.

Τελικά η δική μου γνώμη -τα λέω εν περιλήφει- ότι δεν θα 
ήθελα να δω τίποτα τα καινούργιο, ίσως ούτε και πλαστές μετόπες. 
Να είναι το παλιό υλικό το οπαίο κάτι θυμίζει και κάπως φαίνεται 
περισσότερα, παρουσιάζεται στη φύση. Να μην μπει ίσως τίποτα το 
καινούργιο, εκτός αν είναι αναγκαίο αυτό να στηρίξει ορισμένα 
παλιά τα οποία μπορεί να βρέθηκαν εδώ ή εκεί.
Ευχαριστώ πολύ.

Πράεδοοε: Εμείς ευχαριστούμε κ.Αργυρόπουλε, διότι η άποψή σας
είναι μία απολύτως συζητήσιμη άποψη.
θα παρακαλέσω τώρα τον κ.Πλαϊνή να μας πει τις απόψεις του επί 
του υπό συζήτηση Θέματος.
Τον λόγο έχει ο κ.Πλαϊνής.

Π.Πλαϊνήc: Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός και ήθελα να αναφερθώ
μόνο στα ζητήματα της αρχικής μελέτης και ειδικότερα θα έλεγα στα 
ζητήματα εκείνων των μελετών που είναι αρμοδιότητας του πολιτικού 
μηχανικού. Και γιά τις οποίες μελέτες αφιερώθηκε λίγος χρόνος 
σ'αυτή τη Συνάντηση, αλλά παρ'όλα αυτά εμφανίστηκαν κάποιες 
διαφορετικές απόψεις, ίσως με κάποια ένταση. Εγώ νομίζω ότι η 
μελέτη που παρουσιάστηκε από τον κ.Σάμπα μπορεί να μην είχε την 
έκταση και το πλήθος των στοιχείων που είχαν οι μελέτες των άλλων 
μελ'ετητών αλλά προσέγγισαν με πολλή σαφήνεια τον στόχο τους. Και 
γι'αυτόν τον λόγο θέλω να τον συγχαρώ κιόλας. Το κύριο σημείο 
κατά τη γνώμη μου αυτών των στόχων ήταν η συμπεριφορά των 
συνδέσμων. Οι σύνδεσμοι που είναι στο κάτω-κάτω και το στοιχείο 
εκείνο στα οποίο κάνουμε εμείς την μεγαλύτερη επέμβαση, δηλαδή 
είναι στοιχεία τα οποία τα επιλέγουμε και τα τοποθετούμε τώρα, 
έπρεπε να έχουν μελετηθεί με αυτόν τον τρόπο που μελετήθηκαν, 
δηλαδή ώστε να εξασφαλίζουν και την απαιτούμενη αντοχή γιά να 
συνδέσουν τα μάρμαρα που πρέπει, αλλά και να εξασφαλίσουν ότι δεν 
θα προκληθούν εξ αιτίας τους βλάβες στα μάρμαρα. Και δεν 
αναφέρομαι μόνο στις βλάβες τύπου της παλιάς επέμβασης, δηλαδή 
από οξειδώσεις κτλ., αλλά και από την μεταφορά δυνάμεως στην 
περίπτωση κάποιας έκτακτης καταπόνησης από σεισμό ή οτιδήποτε 
άλλο, που μπορούν να ρηγματώσουν τα μάρμαρα μέσα στα οποία έχουν 
ενταχθε ί.

Μιλήσαμε γιά την έκταση των στοιχείων παυ περιλαμβάνει αυτή 
η μελέτη και υπήρξαν και κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες ζήτησαν 
περισσότερες μελέτες ή ακριβέστερα θεωρητικά μοντέλα και

167



ιναλύσεις σύγχρονες κτλ. Πιστεύω ότι στη φάση αυτή τέτοιες 
εξε ιώ ικ ευμένες πολύπλοκες αναλύσεις 5εν θα είχαν να προσθέσουν 
κάτι περισσότερο στην επιλογή της αναστήλωσης, η οποία θα γίνει 
σ'αυτή τη φάση. Στο μέλλον κι όταν θα έχει επιλεγεί η 
συγκεκριμένη μορφή της αναστήλωσης, υπάρχει περιθώριο να 
επεκταθαύν αυτές οι στατικές μελέτες -πιστεύω ότι πρέπει να άοθεί 
αυτή η ίυνατάτητα στον Κώστα τον Ζάμπα και τους συνεργάτες του- 
ώστε να υπάρξουν όσο τα άυνατόν περισσότερα στοιχεία γιά τον 
εμπλουτισμό ταυ φακέλλαυ του μνημείου. Σ'αυτή τη φάση όμως οι 
εξει6ικευμένες αυτές μελέτες ίεν μπορούν να 6ώσουν απαντήσεις kai 
γιά τον λόγο που ανέφερε και ο καθηγητής κ.Αγγελίίης στην 
συνάντηση των πολιτικών μηχανικών, ότι όηλαόή τα επιμέρους 
στοιχεία του Παρθενώνα αυτή τη στιγμή <5εν μπορεί να ενταχθούν σε 
μαθηματικά μοντέλα μιάς κολώνας με ομοιόμορφα στοιχεία κτλ. αλλά 
και πλέον τα δεδομένα με τα οποία επιχειρούνται τέτοιες 
αναλύσεις, είναι ασαφή. Και αναφέραμαι στα <5ε<5αμένα κάποιων 
σεισμών.
Ευχαριστώ.

Πράεάρος: Πληροφορούμαι ότι η κα Μιλτιάάου <5εν θα μιλήσει γιατί 
αυτό που είχε να πει το είπε ο κ.Πλαϊνής. Κι αυτό μας όίνει λίγα 
λεπτά. Κατόπιν τούτου, επειίή αντιλαμβάνομαι ότι ο κ.Krumbein 6εν 
έχει να κάνει ανακοίνωση όπως είχε πει στην αρχή, ούτε να 6είξει 
slides, αλλά έχει να υποβάλλει στον κ.Κορρέ μία ερώτηση, παρακαλώ 
τον κ.Krumbein, να υποβάλλει αυτή την ερώτηση.

ώ. Krumbein: I would like to refer to a problem which has not 
been dealt with here, although in this Congress we had a very 
beautiful demonstration of two individual groups working out 
proposals for this international meeting. One is the highly 
praised beautiful presentation of the architecs-engineers who 
made the proposals which are arguing about the anastylosis. The 
other group has made a tremendously detailed and very nice survey 
of the material and of the surface of the marble. Definitely all 
of us agree that the time and the chemical and biological picture 
of the material does not allow us to leave the sculptures out- 
iside. But on the other hand we have a sympathy between the 
beautiful material and the beautiful architecture so there is an 
aesthetical ideal of beauty that is embedded into the landscape.

I see a specific problem here and that is that everybody 
thinks that the ugliness of the building and of the marble is 
when it is black arid red and white and yellow and different 
colours of stone.

Now in the proposal of Mr.Korres I see that we have perhaps 
an ideal moment here and let me just explain in a few words that 
I feel what is happening here is not the spirit of beauty on the 
basis of the classic period. It is rather to create a new style 
aqd we don't have that ideal of western era on the basis of 
sketches of the corroded building, 600 years after it was planned 
so what the committee has to propose to us is an approach between
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the two and it is very important to know and this is my question 
to the committee and at this place I want to show the slides of 
the biological decay that is visible on the statues and that 
started immediately after the erection and that stopped partially 
after the explosion because then the statues were buried and the 
nothern destruction as you call the nothern pitting -we call it 
biocorrosion-stopped in 1680, on these pieces, and also we can 
see other slides, where you can see the pollution has stopped the 
biological corrosion and it is very elegantly shown by the team 
of the engineers and the chemists that collaborate with you for 
this and now we come back to the pollution and, my question is if 
before the aesthetical approach and I think it is a beautiful ap
proach, everybody has praised the sketches and designs and the 
maquettes and everything, if we follow the aesthetical approach 
of the partial reconstruction of the building by permanent clean
ing twenty years or by whatever means the ingeniosity of chemists 
and apprentices will develop in the future.

Now in conclusion o 
developped the last few y 
physical technology will 
tion of surfaces that you 
sembling them and then wi 
the surface of the stone, 
rasion on surfaces will s 
and protective measures 
only way to avoid biocorr 
phere, light and water, 
will be necessary.

f this I suggest that the technology you 
ears and what biotechnology and chemical 
develop for the maintenance and protec- 
make a very clear analysis before as- 

11 also treat the maintenance problem of 
in an appropriate way. However, biocor- 

tart again if it is 
against biocorrosic 
osion is to compie

Πράε (5ooc : 
θα ήθελα

Τώρα είχαμε την τείΐ 
ίίιος να απαντήσει.

Μ.Kopple : Πριν επιλεκτικός σχολιάσω με(
παρατηρήσεις που έγιναν από τους αγαπητούς 
ήθελα προηγουμένως γιά να μην το ξεχάσω στο ' 
6εν θα μου επιτρέψει στο τέλος, να πω ένα με 
να βεβαιώσω όσους έκαναν προφορικές παρατηρήι 
θα τις έχουν καταθέσει στην Επιτροπή, ότι η 
παρουσία τους και η συμμετοχή touç θα έχει

να έχουν όλα ληφθεί υπόψη, αυτό θα αφείλετα 
υπάρξει ανάμεσα στις γνώμες τις τόσο πι 
όυνατόν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα ποι 
καλοπροαίρετα από αυτό το βήμα. Οπως είπα, 
σχολιάσω μερικές από τις παρατηρήσεις, 
κ.Δημακόπσυλο, ο οποίος είπε πολλά ενόιαφι 
ίυστυχώς <5sν είχε την υποστήριξη των μετά 
πολύ μεγάλη η έκταση του κειμένου ταυ κι επ; 
ρυθμός της ανάγνωσης εκ μέρους του. Ωστόσο ορισμένα σημεία που

not further analysed
1 are not taken. The
:ely exc lud e atmos-
ks after an astyl0313

γιά τον κ . Kορρέ και

1 ικ ές μόvo από τις
επισκ έ πτες ε <5ώ, θα
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έθιξε, πιστεύω ότι πρέπει να τα σχολιάσω. Ενα είναι αυτό που 
αναφέρεται στην μορφή του μνημείου, μετά την αναστάτωση και στο 
αν αυτά η μορφύ είναι <5όκ ιμη ά όχι. Εάν δηλαδή είναι δόκιμο να
μην έχουμε πίσω από τους κίονες του Προνάαυ τον τοίχο, ά αν είναι
όάκιμό να έχουμε μόνο τη μία παραστάδα στα νότια κι όχι από την 
άλλη στα βόρεια.

Ε(5ύ νομίζω ότι επανερχόμαστε σ'ένα δέμα χιά το οποίο μιλή- 
σαμε και χιά το οποία ήδη διεξοδικά χίνεται λόχος στη μελέτη, σε
ορισμένες σελίδες. Οτι δηλαδή, Sgv υπάρχει μία δόκιμη μορφή ενός
δωρικού ναού ημιτελούς ά ερειπωμένου. Οτι χάρη στην αυτοτέλεια 
την τοπική και αρχιτεκτονικά αυτοτέλεια των μερών των κιόνων, των 
τοίχων, των παραστάδων κτλ. τόσο ο ημιτελής ναός όσο καί ο 
ερειπωμένος σε απαιαδήποτε μορφή πληρότητας ή μη πληρότητας 
αντίστοιχος, παρουσιάζουν μία επάρκεια και μία δόκιμη εικόνα. Δεν 
είναι αδόκιμα. Τα ερείπια που σώζονται μας τα διδάσκουν. Ολα 
είναι δεκτά, τα καδένα στην μορφή με την οποίαν σώζεται. Gl 
κολόνες στο Σούνιο χωρίς τοίχο, ο ναός, αντιδέτως, του Αυχούστου 
και της Ρώμης στην Αχκυρα (που έχει δημοσιευθεί από τον D. 
Krencker> χωρίς καλώνες. Είναι ο τοίχος και δεν είναι οι κολόνες. 
Αλλού, στην Ρώμη, ο ναός της Ρώμης και Αφροδίτης πάλι με ένα 
μέρος ταυ σηκού χωρίς κολώνες κτλ. Κατά κανόνα βέβαια σώζονται 
περισσότερα οι κολώνες και λιχότερο οι τοίχοι. Αυτό είναι ένα 
φαινόμενα που έχει εξηγηθεί. Επομένως, δεν έχουμε δόκιμη και μη 
δόκ ιμη μορφή, ιδίως σε ένα ερείπια που αποτελείται από κίονες και 
τα ί χαυς.

θα παραπέμφω επίσης τον κ . Δημακ όπαυλο στις ίδιες τις μορφές 
και τις παραστάσεις που έχουμε στην ίδια την Ακρόπολη. Το 
Ερέχθειο π.κ. έχει την πρόσταση την ανατολική με τους κίονες, δεν 
έχει όμως τον τοίχο πίσω από τους κίονες. Δεν μπορούμε να κάνουμε 
κριτική νομίζω αυτού του είδους, όσο δεν μπορούμε να κάνουμε και 
χιά την ίδια την μορφή των ερειπίων, δηλαδή αν είναι επιτυχημένη 
αισθητικά η τυχαία μορφή ενός ερειπίου. Το ί<5ιο δεν μπορούμε να 
μιλήσουμε εάν θα είναι επιτυχημένη αισθητικά η αναστηλώσιμη μορφή 
ενός ερειπίου. Στην αναστήλωση προχωρούμε με το υλικό που σώζεται 
και δεν κάνουμε άλλες συνθετικές απόπειρες, δεν λαμβάνουμε άλλες 
συνθετικές πρωτοβουλίες. (Δηλαδή, χιά το πως θα είναι πιό ορθή 
και δόκιμη η μορφή). Και χι'αυτό πιστεύω ότι ήταν άσκοπη εκείνη η 
διαμάχη ανάμεσα στο Ορλάνδα και τον Μπαλάνο ως προς το δόκιμο ή 
μη δόκιμο της αναστηλώσεως των κιόνων στην βόρεια πλευρά ταυ 
Παρθενώνος, με το επιχείρημα ότι δεν θα υπήρχε ένας τοίχος πίσω 
από τouς κίονες. Αυτά όμως είναι αρκετά χι'αυτό το σημείο.

Τώρα σχετικά με το άλλο θέμα που εθίχη, εάν δηλαδή η μάζα 
έχει αξία στα μνημείο ή αν μόνο η επιφάνεια, βέβαια εδώ νομίζω 
ότι όλοι συμφωνούμε και διαφωνούμε μαζί, επειδή δεν έχουμε 
ορχανώσει σωστά μία μέθοδο. Γιατί σ'αυτή την ανάλυση όταν μιλάμε 
χιά αζία δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η αζία είναι συμβολική. 
Και διαφωνώ εδώ με την συνάδελφο κα θεοχαρίδαυ, η οποία χενίκευσε 
λέγοντας ότι στον Παρθενώνα όλες οι αξίες είναι γενικώς τεράστιες 
κι όλες γενικώς παίρνουν "άριστα1'. Μπορούμε νομίζω και στον
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Παρθενώνα να ιεραρχήσουμε αυτές τις αξίες και να αποφασίσουμε εάν 
στον Παρθενώνα το έργο της τέχνης είναι μεγαλύτερης σημασίας από 
ότι η ιστορικότητα. Εστω ένα άλλα καλό παράδειγμα το οποίο με 
βοηθάει, -υπάρχουν πολλά άλλα τέτοια- ο ναός του Επικούρειου 
Απόλλωνα. Ενα αριστούργημα της τέχνης του Ικτίνου (είναι της 
ίδιας τέχνης με τον Παρθενώνα), γιά τα οποίο δεν υπάρχει 
πρακτικώς καθόλου ιστορία, Δεν έχει ιστορικότητα αυτό το μνημείο, 
όμως έχει την καλλιτεχνική αξία περίπου του Παρθενώνα. Επομένως 
νομίζω ότι είναι αντι-επιστημον ικό και παραπλανητικό να 
γενικεύουμε λέγοντας ότι "άλες οι αξίες είναι μεγάλες", ώστε να 
αφοπλίζεται (ενδεχομένως) αυτός ο οποίος έχει να αποφασίσει και 
να εξουδετερώνεται αμέσως η μέθοδός του και η αρμοδιάτητά του να 
ιεραρχεί και να λέει: "θα κάνω αυτό κι όχι το άλλο". Γιατί;
Επειδή εμείς του λέμε: "όχι, κάνε το άλλο και όχι αυτό γιατί όλες
οι αξίες είναι το ίδιο"...;

Νομίζω ότι μπορούμε να τις βαθμολογήσουμε τις αξίες. Η 
γέφυρα της Αλαμάνας ή το Χάνι της Γραβιάς εάν υπήρχε, θα είχε 
καθαρά ιστορική αξία κι όχι καλλιτεχνική. Και νομίζω ότι όσοι 
ξέρουν πραγματικά τον Παρθενώνα κι όχι απλώς τον βλέπουν από 
μακριά ή συμμετέχουν από φιλοτιμία σ'αυτή τη γενική αποδοχή ( η 
οπαία κατά βάθος μερικές φορές τους βρίσκει και αντίθετους, από 
ιδεολογικές ή άλλες θέσεις) λέγοντας ότι "... πραγματικά είναι το 
σύμβολο... κτλ.", νομίζω ότι αυτοί πο>υ πραγματικά γνωρίζουν τον 
Παρθενώνα μπορούν να καταλάβουν αυτά που έχοσν ειπωθεί από μία 
ελίτ, βεβαίως, των ειδικών, ότι είναι το αριστούργημα της τέχνης, 
είναι το αξεπέραστα μνημείο, είναι πάνω από όλα το μεγάλο 
επίτευγμα της τέχνης. Επομένως η τέχνη στον Παρθενώνα είναι αυτό 
που βαρύνει, το έργο της τέχνης, κι όλα τα άλλα (ιστορικότητα 
κτλ.) έρχονται μετά. Αυτά τα άλλα είναι ιδιότητες που έχουν και 
πολλά άλλα μνημεία. Αλλωστε μπορώ να σας απαριθμήσω πολλά μνημεία 
που έχουν μεγαλύτερη ιστορικότητα από τον Παρθενώνα. Αυτά λοιπόν, 
γιά να δικαιολογήσω την μέθοδο με την οποίαν εργαστήκαμε ως τώρα 
και φτάσαμε σε ορισμένες προτάσεις. Τώρα όσα γιά την αξία της 
ύλης ή της επιφάνειας, σας θυμίζω ότι ο Ράσκιν είχε μιλήσει γιά 
την επιφάνεια, λέγοντας ότι "εάν χαθεί μισή ίντσα (και 
συγκεκριμένα "μισό δάκτυλο") από την επιφάνεια, τότε χάνεται το 
έργα της τέχνης". Πιστεύω ότι αυτό ισχύει μόνο γιά επιγραφές. 
Διότι το έργα της τέχνης είναι πολλά άλλα εκτός από επιφάνεια. 
Είναι η σύνθεση, είναι οι αναλογίες, σε ένα γλυπτό είναι η 
κίνηση, είναι η αντικίνηση, είναι όλος αυτός ο δυναμικός χώρος 
γύρω από το έργο και πιστεύω ότι εάν καταστραφεί η επιφάνεια, 
καταστρέφέτα ι μόνο ένα μέρος από τα έργο της τέχνης. Αλλά δεν 
μιλάμε μόνο γι'αυτό.

Η μάζα η ίδια δεν είναι φυσικά έργο τέχνης, αλλά ως φορέας 
της συναισθηματικής-ψυχολογικής αξίας ως ενθύμιο, είναι ισότιμο 
μέρος του μνημείου, όπως είναι και η επιφάνεια. Επομένως, δεν 
πρέπει μεθοδολογικά να συγχέουμε τις αξίες, την καλλιτεχνική, την 
ψυχολογική κτλ. Και η μεν καλλιτεχνική αξία βεβαίως συνδέεται 
πολύ με την επιφάνεια (διότι το υπόλοιπα ανήκει στην φύση - η 
επιφάνεια ανήκει στον καλλιτέχνη δημιουργό), όμως η ψυχολογική
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αξία συνδέεται τόσα με την επιφάνεια όσο και με την μάζα. Κι
επομένως, έχοντας την μάζα είμαστε σοβαρότατα προβληματισμένοι 
εάν αυτή η μάζα πρέπει να αγνοηθεί ή αν θα πρέπει να γίνει
σεβαστή και να χρησιμοποιηθεί σε μία αναστήλωση.

Εδώ, θα μου επιτρέψετε να ξεφύγω από τα όρια της
ειδικότητάς μου και να πάρω την πρωτοβουλία να σχολιάσω αστά που 
είπε ο κ.Τάσσιας, ο σημαντικός αυτός μελετητής της στατικής και 
πολύ σπουδαίος δάσκαλος στο Πολυτεχνείο. Ολοι ταν θαυμάζαμε πάντα 
και γιά την αξία ταυ και γιά το ευρύτατο έργο του. Και το λέω, 
δεν είμαι αρμόδιος καθ'ύλην αλλά κατά κάποιον τρόπο είμαι 
αρμόδιος. Διότι σας θυμίζω άτι τα κτήρια κτίσθηκαν επί πάρα
πολλούς αιώνες χωρίς υποχρεωτικά και την συμμετοχή όχι μόνο του 
επιστήμονας πολιτικού μηχανικού, αλλά ούτε και του επιστήμονας 
αρχιτέκτονος, που σήμερα εργάζεται κάνοντας προγράμματα
λειτουργίας ή χρήσεων κ τλ. με κομπιαύτερς κτλ. Παρ'έίλα αυτά 
"συνάδελφοι" δικοί μας πριν από πάρα πολλές γενιές εργάστηκαν 
εμπειρικά. Εμένα λοιπόν μου φαίνεται αυτή η κινδυνολογία -γιατί 
έτσι θα το ονομάσω- γιά έναν σεισμό ο οποίας δεν έχει γίνει, ο 
οποίος όμως είναι πιθανός.επειδή τις τελευταίες δεκατετίες -όχι 
αιώνες, δεν θα έλεγα γιατί δεν έχουμε στοιχεία- παρατηρείται μία 
σεισμική σιγή, που εμένα μου φαίνεται όχι πειστική.

Ενας άνθρωπος που βλέπει τα πράγματα εμπειρικά, πείθεται 
πρώτα-πρώτα από το γεγονός ότι αυτές οι κολόνες στέκουν μόνες 
τους 25 αιώνες, ανεξάρτητα από το τι θέλουν οι θεωρίες. Κι επίσης 
από την αρχαιολογική βεβαιότητα ότι τουλάχιστον στην Αθήνα όσες 
κολόνες έπεσαν, έπεσαν μόνο από επέμβαση του ανθρώπου και όχι 
επειδή η γη κουνήθηκε περισσότερα από όσο αντέχουν οι κολόνες. Εε 
άλλους τόπους φυσικά, συνέβη κι αυτό το κακό. Η κολόνα που έπεσε 
στο Ολιιμπείο, δεν θα έπεφτε ούτε και από την θύελλα η οποία 
ξέρετε την έριξε το 1850, αν δεν είχαν καταστραφεί τα θεμέλιά 
της. Είναι βεβαιότατο ότι της κολόνας του Ολύμπιε ίου, αυτής της 
γνωστής, της όμορφης κολόνας, η πτώση οφείλεται σε διάβρωση 
μέρους του θεμελίου. Οχι μόνο στην δύναμη του ανέμου, στην ροπή 
ανατροπής που ανέπτυξε ο άνεμος. Διότι τότε θα έπρεπε να έχουν 
πέσει και άλλες κολόνες. Επομένως εάν ένα προσεχής σεισμός θα 
ήταν δυνατόν να ξεπεράσει οποιονδήποτε σεισμό συνέβη τους 
τελε ταίους 25 αιώνες, ως προς την δύναμη πασ θα ασκηθεί στην 
Ακρόπολη θα ήταν κάτι το τελείως εξαιρετικό και αναρωτιέμαι μήπως 
είναι παθητική η στάση μας εάν αυτό το ενδεχόμενα -το απίθανα 
ενδεχόμενο- μας οδηγεί στην άρνηση μιάς προοπτικής.

Επίσης έστω κι αν δεν αρνούμεθα αυτή την προοπτική αλλά ο 
φόβος γ L'αυτό τα ενδεχόμενο μας παρέσυρε σε μία υπερβολική 
στερέωση του μνημείου με υπέρμετρα συστήματα οπλισμού, πακτώσεως 
με κατακόρυφους προβόλους, προεκτάσεις κατακόρυφες κτλ. και πάλι 
πιστεύω όνι θα είχαμε παρασυρθεί σέ μία -δεν θα το πω αλλοιώς-, 
ας πούμε μία πλάνη. Αυτό το έχουν επισημάνει πριν από μένα και 
άλλοι που ξέρουν καλύτερα, α καθηγητής μας κ.Μπαύρας κι ακόμα ο 
συνάδελφος κ.Κώστας Σάμπας λέγοντας ότι εμείς πρέπει να 
πλησιάσουμε το πρόβλημα και να προσαρμοστούμε στο αντικείμενο κι
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iflooaouGCTs ί στην δική μας υέθαδα ώστε θύσει αυτής της μεθόδου να 
το αντιμετωπίσουμε. 0 σεβασμός της αυθεντικής μορφής, του 
αυθεντικού συστήματος στατικής λειτουργίας, είναι εις όφελος του 
μνημείου. Τα υττάρχον στατικό σύστημα είναι καλά δοκιμασμένο. 
Διατηρεί το κτήρια όρθιο και μάλιστα διαφυλάσσει το υλικό.

Τέλος μπορώ να προσθέσω ότι και η κατάρρευση ακόμη 
συνεπάγεται μικρότερη φθορά του υλικού από εκείνη που θα
προκαλούσε μία βιαιότερη εσωτερική ή εξωτερική αιτία σε
υπεροπλισμένα μάρμαρα. Η κατάρρευση από την ανατίναξη (1687), δεν 
ήταν το χειρότερο παυ έπαθαν τα μάρμαρα. Ξέρουμε καλά ότι τα 
περισσότερα μάρμαρα έπεσαν με την ανατίναξη και δεν έπαθαν 
περίπου τίποτα. Πολύ χειρότερες βλάβες έπαθαν, μπορώ να πώ, από 
τους οπλισμούς παυ προσέθεσε ο Μπαλάνος. Μπορώ να σας βεβαιώσω 
ότι από δικές μου εκτιμήσεις οι ζημιές παυ έχουν πάθει τα μάρμαρα 
από τα σίδερα που έβαλε ο Μπαλάνος μέσα τους, ισοδυναμούν με τα 
αποτελέσματα από δέκα διαδοχικές καταρρεύσεις. Πρέπει να αφήσετε 
ένα επιστύλιο να πέσει δέκα ψαρές από το ύφος του στον βράχο, γιά 
να καταντήσει στην κατάσταση παυ κατάντησε από τα σίδερα της 
αναστηλώσεως. Η κατάρρευση ενός γερού μαρμάρου δεν είναι το 
χειρότερα που μπορεί να συμβεί.

Ετσι νομίζω ότι οι βαριές επεμβάσεις μέσα στο υλικό είναι 
αυτές που ίσως εγκυμονούν στα απώτερο μέλλον την βλάβη του υλικού 
και όχι μία κατάρρευση κατά τη γνώμη μου τελείως απίθανη εδώ στην 
Αθ ήνα.
Ευχαριστώ.

Πράε δοac : Δεδομένου ότι μας μένει λίγη ώρα και ότι ο κ.Κορρές
ασχολήθηκε -και πολύ σωστά- με το αρχιτεκτονικό κυρίως μέρος του 
θέματος, θα παρακαλαύσα τον κ.Ζάμπα να μιλήσει από την άποφη του 
πολιτικού μηχανικού κάνοντας τη δουλειά την οποία έκανε ο 
κ.Κορρές στον τομέα του.

Κ.Ζάμπας: Εχω κι εγώ όπως ο κ.Κορρές, να κάνω υπέρβαση της
ειδικότητας και να πάω σε θέματα αναστηλωτικής δεοντολογίας. 
Αλλωστε, την έχω μόνιμα αυτή τη διάθεση. Εήμερα όμως θέλω να 
μείνω μόνα στα ζητήματα τα σχετικά με τα δομικά προβλήματα του 
Παρθενώνα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά και επειδή όπως 
είπαμε κι εχθές παρουσιάστηκαν ξεκινώντας από μία γενική
φιλοσοφική θεώρηση μέχρι να καταλήξουμε σε πολύ πρακτικά 
πράγματα, δηλαδή πόσες ράβδοι, σε ποιό μέλος, ποιός σύνδεσμος και 
με τί διαστάσεις. θα ήθελα να μείνω λίγα σε αυτά και να 
υπενθυμίσω επειδή ίσως χθές κάναμε μία μεγάλη παρουσίαση και 
υπήρξε και κάποια κούραση, ότι παρουσιάσαμε κάποιες συγκεκριμένες 
πρακτικές επεμβάσεων, παρουσιάσαμε μία γενική προσέγγιση του 
προβλήματος, μία φιλοσοφική θεώρηση του προβλήματος η οποία 
στηριζόταν κυρίως στον σεβασμό του αυθεντικού υλικού και ταυ 
αυθεντικού δομικού συστήματος. Παρουσιάσαμε μία σειρά πειραματικά 
δεδομένα γιά τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των υλικών, των 
αρχαίων και των χρησιμοποιουμένων στην αποκατάσταση των μνημείων
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της Ακρσπόλεως. Σχετικά με την αποκατάσταση της μοναλιθικότητας 
των μελών παρουσιάσαμε πάλι κάποιες αρκάς, κάποιους τύπους 
υπολογισμού και κάποια πειραματικά δεδομένα και σχετικά με την 
σύνδεση των αρχιτεκτονικών μελών, πάλι κάποιες αρκάς, κάποιες 
αναλύσεις πρασεγγιστικές, με χωρικά πεπερασμένα στοιχεία κτλ. και 
μία πειραματικά τεκμηρίωση.

Τέλος, στα Θέματα της συμπεριφοράς του κτηρίου σε σεισμό, 
επειδή σύμφωνα με όσα είπαμε, αλλά και σύμφωνα με όσα έχουν 
γραφτεί μέχρι σήμερα στην βιβλιογραφία σε σχετικά θέματα, είπαμε 
ότι η συμπεριφορά αυτή με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι δυνατόν 
να πραασδ ιορ ιστέ ί ποσοτικά έτσι ώστε -τονίσαμε- να οδηγηθούμε σε 
πρακτικά αποτελέσματα, δηλαδή σε επιλογές συγκεκριμένες, 
στηριχθήκαμε περισσότερο στο ιστορικό του κτηρίου και στα 
συγκεκριμένα αποτελέσματα που είχαν τέτοιου τύπου καταπονήσεις σε 
αυτό.

Υπάρχει το ερώτημα: "χρειάζεται παραπέρα έρευνα
πειραματική, αναλυτική;" Κανείς δεν θα μπορούσε να πει "όχι". Δεν 
θεωρούμε ότι εξαντλήσαμε την έρευνα πάνω στα υλικά αποκαταστάσεως 
των αρχαίων μνημείων ούτε από την άποψη των μαθηματικών, ούτε από 
την άποψη του πειράματος. Αλλωστε νομίζω σε όλους τους τομείς της 
τεχνικής δραστηριότητας η έρευνα συνεχίζεται κι αυτό δεν είναι 
ανασταλτικός παράγοντας γιά πρακτική. Το θέμα είναι άλλο, στο 
οποίο ίσως με μεγαλύτερη σαφήνεια θα έπρεπε να τοποθετηθούμε. Εάν 
το σημερινό επίπεδα έρευνας, το σημερινά επίπεδο κατανόησης του 
προβλήματος είναι τέτοια, που να μας επιτρέπει να προκωράμε 
χωρίς να κινδυνεύασμε από τα σημερινά αποτελέσματα να βρούμε ότι 
έχουμε κ άνει κάποιο θεμέλιαχό λάθος. Κι αν κάποιος θέλει να 
τοποθετηθεί έτσι στο ζήτημα, νομίζω ότι και στην γενική 
προσέγγιση και στα πειράματα και στους μέχρι ::ήμερα υπολογισμούς 
μπορεί συγκεκριμένα να μας συμβουλεύσει, να μας υποδείξει πώς θα 
πρέπει να προχωρήσουμε.

Σε σχέση με το μέγεθος του αναμενόμενου σεισμού είπε Ο 
καθηγητής ο κ.Τάσσιος: "ποιάς θα είχε αντίρρηση να
αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο σεισμό που δυνατόν να πλήξει .ναν 
Παρθενώνα"; Νομίζω κανείς δεν θα είχε αντίρρηση να αντιμετωπισθεί 
ένας τέτοιος σεισμός αλλά εγώ προσωπικά -και πιστεύω και οι 
περισσότεροι εδώ -θα είχαμε αντίρρηση εάν μία τέτοια αντιμετώπιση 
ενός πολύ έκτακτου σεισμικού γεγονότος σήμαινε επεμβάσεις, 
σήμαινε ενισχύσεις, σήμαινε κατασκευές οι οποίες θα αλλοίωναν το 
έργο τέχνης και την ιστορική του μαρτυρία. Πιστεύω σαν μηχανικός 
ότι κάποια πειραματικά δεδομένα ή κάποιες αναλύσεις με κάποια 
μαθηματικά μοντέλα που θα μας έλεγαν οτι ο Παρθενών δεν είναι 
ασφαλής σε σεισμό -και το είπε ο Πρόεδρος της Ομάδας των 
πολιτικών μηχανικών, ότι με βάση μία μαθηματική ανάλυση
υποστηρίχθηκε η άποψη και μάλιστα έχει γραφεί σε μία ανακοίνωση 
που θα παρουσιαστεί σε ένα Συνέδριο- δεν αρκούν γιά να μας 
πείσαυν. Εμένα σαν μηχανικό αλλά ελπίζω και την Επιτροπή
Ακροπόλεως αλλά και τους υπεύθυνους να παίρνουν αποφάσεις γιά το 
τι δέον γενέσθαι, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να μας οδηγήσουν
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αυτός αι απόψεις σε κάποιες δραστικός επεμβάσεις σε μία κατασκευή 
που επί 25 αιώνες δεν συμπεριφέρθπκε κατ'αυτόν τον τρόπο. Αυτά 
ήθελα να πω γενικά, σε κάποια πάρα πολύ βασικά θέματα που 
αναφέρθηκ αν.
Ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Περιέργως, μένει ακόμα λίγη ώρα. Κι επειδή ο κ.Kienast
ζήτησε να μιλήσει εάν περίσσευε ώρα, γι'αυτό θα τον παρακαλέσω να 
έρθει στο βήμα εάν θέλει.

Η.Kienast: ΰημ ι ουργείται τώρα κάτι το πολύ παράξενα. Να πάρω εγώ 
σαν τελευταίος το λόχο, πράγμα που δεν το βρίσκω καθόλου σωστό 
αλλά ήθελα να εκφράσω μία σκέψη η οποία μου ήρθε με την ιδέα που 
ειπώθηκε από δύο συναδέλφους εάν δεν κάνω λάθος, που είπαν γιά τα 
έργο του Μπαλάνου και μάλιστα εκφράσαν την ικανοποίησή και γιά 
μένα, δικαιολογημένα.

Και αναρωτιέμαι τώρα εάν είχε ο Μπαλάνος τότε τις 
δυνατότητες κι εάν είχε κι εκείνος την ομάδα την σημερινή την 
οποίαν είμαστε τυχεροί να έχουμε, δεν θα έκανε όλα τα έργα που 
προβλέπανται τώρα; Αρα, . εγώ δεν βλέπω το πρόβλημα το οποίο 
συζητήθηκε σήμερα μεταξύ των αρχιτεκτόνων και των αρχαιολόγων. 
Αυτό ήθελα μόνο να εκφράσω και βέβαια παρακαλώ πολύ να πάρει κι 
άλλος τον λόγο, επειδή δεν ήθελα να είμαι ο τελευταίος.

Πρόεδρος: Είμαι διατεθειμένος να ρωτήσω ποιός θα ήθελε να είναι 
ο τελευταίος αλλά έχω την εντύπωση ότι τα διάφορα θέματα τα 
γυρίσαμε από την μία, από την άλλη, μέσα-έξω, από όλες τις 
μεριές. Κι εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι εάν κανείς 
θέλει κάτι να πει το οποίο δεν ειπώθηκε ως τώρα και το οποίο δεν 
είναι ανακοίνωση αλλά ερώτηση ή σχόλια...
Τον λόγο έχει ο κ.Krumbein.

tl. Krumbein: I think that the architects and the civil engineers 
in this meeting will be agreeing with me that the conservators 
and chemists have had very little coverage during the presenta
tions yesterday. That is why I want to show four of the slides 
that have been brought to me by the team of young ladies who are 
styding the phenomena of the decay of the marble of the Acropolis 
and I want to congratulate these young colleagues about the 
precision of the analysis they have done. Because, as you see 
here the most dramatic mode of destruction of the marbles of the 
Acropolis is biocorrosion or biopitting through epilithic and 
rough endolithic lichens that have been dying from air pollution. 
You can see that the holes increase the life of possibilities of 
lichens through collected and stored humidity!! and they are very 
characteristic and they can be recognized all around the Mediter
ranean in all marble monuments. Here you have a blow up of the 
circular depressions that has already been described in the Bible 
as the disease of stones. And here you have the example of one 
of the tiles of the 20th century with the holes in it. And here 
you have a photography of the 19th century with extensive cover
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of lichen underneath it. This biocorrosion through microorganisms 
takes place and in all antique marbles be they sculpture or be 
they stonework. these pits can be seen and so we know that there 
are two biological factors in the destruction of beauty. One is 
man as animal and as a vandal and the other is the microbiology. 
I suggest sincerely a new program of greek biologists, conser
vators under' international participation in order to study pos
sibilities of preventions of the stone disease.

B. Feilden: Thank you very much, I just want to make some 
remarks about the decision making process which should fallow 
this excellent symposium. I think that as the objectives were 
defined 20 years ago and ideas have changed, I will recommend 
redefining the objectives because the original ones were purely 
to preserve the stone and that needs rethinking. I appreciate the 
remarks of Mr.Zambas and Mr. Di Stefano, but I think that in or
der to come to a right decision the values must be reviewed and 
put in order priority. We have had artistic values and historic 
values discussed but there are more values which should be con
sidered To get clear decision making the Committee must make a 
statment of the values and objectives.

Then I think the Committee should review 
mum necessary and then what should be added to 
sary to achieve the desirable objectives, 
think.· we have got to think of the Parthenon as 
good looking at one piece until we know really 
tion policy for the whole Parthenon is, we can 
I recommend a wholistic approach to making 
policy.

what is 
the min 
and in 
a whole 
what th 

make m 
the p

the mini- 
imum neces- 
this case I 
, it is no 
e presenta- 
istak.es. So 
resentation

I came here rather pessimistic about anastylosis because I 
have seen so many mistakes made using that technique in vain, I 
would like to say that I am deeply impressed by the research work, 
of Emmanuel Korres and the support of prof. C.Bouras and the 
scientific and engineering and conservation work. And this gives 
me confidence that what will be done will be done well. I hope 
that the Committee will review the whole situation to form the 
presentation policy, looking at the Parthenon as a whole and 
deciding what the policy is, how much added material is permitted 
to avoid destroying the artistic integrity of the monument.
Thank you very much.

Πρά3 όρος : Πλησιάζουμε προς τα τέλος.
0 κ.Μαράτος ο οποίος θα είναι ο τελευταίος, μπορεί να μιλήσει 
όέκα λεπτά.

κ.Μαράτος: Ηθελα να κάνω μία παρατήρηση σχετικά με ορισμένες
απόψεις οι οπαίες εξεψράσθησαν στην αρχή της σημερινής ημέρας. 
Μου φάνηκε ότι κουβαλάμε ακόμα -μερικοί από μας- τις βαλίτσες του 
ISou και του 19ου αιώνα, όσον αφορά την ρομαντική άποψη των 
ερειπίων. Δηλαόή αυτή την λατρεία του παλαιού και του θανάτου, η
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οπαία εμφανίστηκε στην Ευρώπη τον 18ο και. τον 19ο αιώνα. 
Παραδείγματα αυτής της λατρείας είναι πολλά στη φιλολογία και 
στην τέχνη και φαίνεται ότι ακόμα τα μεταφέρουμε στις δικές μας 
απόψεις της εικαστικής σήμερα.

Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν μας επιτρέπεται -είναι 
αλαζονικό- να μεταφέρουμε τις προσωπικές μας απόψεις, τις 
υποκειμενικές μας απόψεις σχετικά με το ωραίο επί του Παρθενώνας 
και να λέμε ότι τον έχουμε συνηθίσει εμείς να τον βλέπουμε κατά 
έναν ορισμένο τρόπο κατεστραμμένο, ή όχι, και επειδή αυτό, έχει 
γίνει στο δικό μας μυαλό μετά τον 19ο αιώνα ένα σύμβολο να λέμε 
άτι έτσι πρέπει να μείνει, επειδή εμείς έτσι τον έχουμε 
συνήθ ισει.

□ Παρθενώνας είναι το μέτρο κι όχι εμείς κι έχω ακούσει από
έγκριτο αρχαιολόγο να λέει ότι ο Παρθενώνας παίρνει άριστα. Ο
Παρθενώνας δεν παίρνει άριστα, ο Παρθενώνας είναι το άριστον. 
Εμείς, μπορούμε να πάρουμε ένα κάποιο βαθμό κατά το μέτρο με το 
οποίο, τον καταλαβαίνουμε. Το θέμα της αναστηλώσεως του
Παρθενώνας, δεν είναι θέμα συμβιβασμού του Παρθενώνας πρός τις 
δικές μας αισθητικές αντιλήψεις, αλλά μία υποχρέωση να τον
αντιμετωπίσουμε ως αντικείμενο, σύμφωνα με τις προθέσεις εκείνων, 
οι οποίοι τον κατασκεύασαν και τον σχέδιασαν, και μόνο. Οι 
αναφορές στον Βιτρούβιο είναι γιά μένα τουλάχιστον άσχετες, διότι 
ο Βιτρούβιος όπως όλοι γνωρίζετε, έζησε 400 χρόνια, ή 500 χρόνια 
μετά από εκείνους οι οποίοι σχέδιασαν τον Παρθενώνα και μου είναι 
αδιάφορο τι απόψεις είχε ο Βιτρούβιος περί του Παρθενώνας, ή 
οποιοσδήποτε άλλος μεταγενέστερος. Ηδη ο Παρθενώνας 100 χρόνια 
μετά το χτίσιμό του, είχε αρχίσει να παραμορφώνεται από 
ανθρώπους, οι οπαίοι δεν είχαν τα λεπτά αισθητήρια, εκείνων οι 
οπαίοι τον έκτισαν.

Υποχρέωση δική μας, είναι να τον κάνουμε να φαίνεται στον 
κόσμο όσο πιό κοντά στο ίνδαλμα εκείνα και στα ιδεώδες, το οποίο 
αποτελεί το μέτρο -επαναλαμβάνω- εκείνων και όχι στις δικές μας 
αντιλήψεις και κατά το μέτρο που να μπορέσουμε να πλησιάσουμε την 
ταυτότητα η οποία είναι συγχρόνως η ταυτότητα ταυ ελληνικού και 
ταυ δυτικού πολιτισμού, κατά το μέτρο εκείνο, να έχουμε 
αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις μας.
Ευ χαριστώ.

Πράε δροε: Ευχαριστούμε πολύ τον κ.Μαράτο γιά την τοποθέτηση των
πραγμάτων στη θέση τους και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις 
κυρίες μεταφράστριες γιά την βοήθειά τους. Η σημερινή σνεδρίαση, 
έληξε και αύριο το πρωί στις 10.οο θα μαζευτούμε πάλι εδώ, γιά 
την συνέχεια.
Ευ χαριστώ.
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4 - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ





ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΉ 4η 
ΗΜΕΡΑ 3π

Ημέρα: ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ωρα: 10.20'

Ευ vs ip ί αση της 2ας Απριλίου 19Θ9 
Προεδρία Ευν.: K.L.Beschi

Πράε δοοε : Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροιτή σ'αυτή τη 
Ευνάντηση γιά την τιμή να προεδρεύσω και σ'αυτή τη συνεδρίαση που 
θέτει τα προβλήματα του Παρθενώνα στο μεγαλύτερο πλαίσιο της 
Ακρόπολης και των άλλων Μνημείων της. Ηδη χτες, είχαμε την 
μοναδική ευκαιρία, να δούμε πάνω στην Ακρόπολη, την ποσότητα και 
την καταπληκτική ποιότητα των ερευνών και των εργασιών που 
γίνονται πάνω. Ηταν μία εμπειρία που μαζί με την έκθεση στις 
διπλανές αίθουσες, θα βοηθήσει πολύ σήμερα, στην κατανόηση της 
οργανικής παρουσίασης των ερευνών και των προβλημάτων της 
Ακραπόλεως. Επειδή τα προβλήματα είναι πολλά κι ο χρόνος 
περιορισμένος, παρακαλώ θερμότατα τους κ.ομιλητές, να διατηρήσουν 
τα χρονικά όρια, γιά κάθε ανακοίνωση, γιά να μην με αναγκάζετε να 
παίξω τον ρόλο του Κέρβερου που δεν μου πάει.

Ας αρχίσουμε λοιπόν από την δέσποινα της Ακραπόλεως. Η κα 
Εβη Τουλούπα, η οπαία, θα μας μιλήσει γιά την αρχαιολογική έρευνα 
στην Ακρόπολη από τα 19Θ4 ως σήμερα.

Ε.Τουλούπσ, Εφοοοε Αρχαιοτήτων, υέλοε rnc ΕΕΜΑ

Η αρχαιολογική έρευνα στην Ακρόπολη, 1984-1989

Κύριε Πρόεδρε,
Εγώ ζητώ την άδειά σας, να ξεπεράσω ίσως τα 45 λεπτά, προς 

χάριν των ξένων καλεσμένων μας, γιατί κατάλαβα ότι έχει πολύ 
σημασία, να μιλά κανείς αργά.

θα σας μιλήσω γιά την αρχαιολογική έρευνα στην Ακρόπολη τα 
τελευταία 5 χρόνια. Από τότε δηλαδή, που έχουμε να ξαναειδωθούμε 
με τους περισσότερους. Η έρευνα γιά τα αρχιτεκτονικά γλυπτά της 
Ακραπόλεως, άρχισε μαζί με την αποκατάσταση των Μνημείων από τα 
πρώτα κιόλας χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας και θεμελιώθηκε 
από τον Adolf Michaelis και τον Camillo Praschniker. Πολλά 
χρωστάει η έρευνα στην συστηματική εργασία του Frank Brommer, του 
οπαίου η απουσία, είναι πιστεύω σε όλους μας σήμερα, αισθητή. Το 
έργο ταυ Ernst Berger στην Kunsthalle της Βασιλείας, άνοιξε τον 
δρόμο γιά νέες έρευνες και μιμητές. Ετην Ακρόπολη η Μαρία 
Μπραύσκαρη, συμπληρώνει φέτας 36 χρόνια υπηρεσίας και η δουλειά 
της στις αποθήκες του Μουσείου, έχει αποδώσει τους καρπούς της. 
Ασφαλώς θα δημοσιεύσει ακόμα πολλές εργασίες της, όταν θα είναι 
απερίσπαστη από άλλα υπηρεσιακά καθήκοντα.

Δεν θα αναφερθώ εδώ στις δημοσιεύσεις του Γιώργου Δεσπίνη 
γύρω από την πλαστική του Παρθενώνα, γιατί σήμερα θα περιοριστώ, 
στις εργασίες των 5 τελευταίων ετών. Αξίζει ακόμα να αναφέρω ότι 
πολλές ανακαλύψεις, οψείλοντα ι *σε μία αμάδα τεχνιτών που μέσα σε
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αυτά τα λίγα .χρόνια, ασκήθηκαν όχι μόνο σε καθαρισμούς και 
συγκαλλήσεις, αλλά και σε αναγνωρίσεις θραυσμάτων στις αποθήκες 
και στα διάσπαρτα επάνω και γύρω στην Ακρόπολη. Τούτο, οφείλεται 
βέβαια στο ζήλο και στο ταλέντα τους, αλλά και στην επιμονή των 
αρχαιολόγων της Εφορείας, γιά την εκπαίδευσή τους. Αρχίζω με τις 
έρευνες γιά τα αρχιτεκτονικά, τα αναθήματα κ.ά. γλυπτά. θα 
συνεχίσω με την παρουσίαση των περισσότερο σημαντικών ευρημάτων 
που κείτονται σε λιθοσωρούς πάνω στην Ακρόπολη και θα τελειώσω με 
την παρουσίαση των αντικειμένων που βρέθηκαν στα κενά των λίθων 
του Παρθενώνα. Εξάλλου, πολλά τα είδατε και μόνοι σας εχθές.

Ετο σημείο αυτό αρχίζει προβολή διαφανείων.
I. Αρχιτεκτονικά γλυπτά.

Παρθενών α ) αετώματα
Με το θραύσμα 23Θ1, από την κεφαλή του Ηλιου, κατά τον Marcade, 
στα ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα, συσχετίζει α Αλέκος Μάντης 
ένα μικρό θραύσμα από το αριστερό μέρος της κεφαλής, που σώζει 
τον κρόταφο, την εξωτερική γωνία του οφθαλμού και τμήμα της κόμης 
με οπές παρόμοιες με εκείνες του θραύσματος 2331. Αν το νέα 
θραύσμα που βρέθηκε στην περιοχή των Προπυλαίων και σχετίζεται 
πράγματι με αυτό (δεν κολλάει ακριβώς), τότε προκύπτει σαφέστερη 
η στροφή της κεφαλής προς τα δεξιά. Αν η κεφαλή προέρχεται από 
ένα άγαλμα ταυ ανατολικού αετώματος, τότε θα πρέπει, κατά τον 
Μάντη να αποδοθεί στα άγαλμα της Ηρας στη δεξιά κερκίδα του 
αετώματος.

Ετο δυτικό αέτωμα τώρα αποδόθηκε από την Μαρία Μπρούσκαρη, 
η κεφαλή 2201 από τις αποθήκες του Μουσείου Ακροπόλεως. Με βάση 
τα σχέδιο του Carrey, τις διαστάσεις και την κίνηση της κεφαλής, 
πιστεύει ότι μπορεί να ανήκει στην μορφή την γνωστή με το γράμμα 
"S". Το θραύσμα του φιδιού που είχε αποδειχτεί από τον Lloyd Uat- 
kiss το 1Θ45 ότι ανήκει στο σύμπλεγμα του Κέκραπα, εξετάζει ο 
Brian Cook. Από διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες ταυ θραύσματος, 
από την ύπαρξη τόρμου στην επιφάνεια του συμπλέγματος, την 
προετοιμασμένη γιά την προσθήκη και την έλλειψη αντίστοιχου στο 
θραύσμα, αλλά και από κάποιες ατέλειες προσαρμογής, θεωρεί ότι το 
πρόσθετο αυτό τμήμα, είναι μία αποκατάσταση των Ρωμαϊκών χρόνων.

β> Μετόπες.
Εε 11 από τις νότιες μετόπες, συγκολλήθηκαν από τον Αλέκο Μάντη 
και τους συντηρητές Μαραζιώτη, Ζαχαρόπουλο και Εεβνταλή, πολλά 
νέα θραύσματα. Με την ευκαιρία αυτή ο συνάδελφος εξήτασε τα 
προβλήματά τους και τις ως τώρα αποδόσεις. Ernv μετόπη 2, 
αναγνωρίστηκε και επιβεβαιώθηκε στο γύψινα εκμαγεία, ότι κολλά ο 
αριστερός βραχίονας με τον πήχη του Κενταύρου 7237. Αποκαθίσταται 
η κίνηση του χεριού, που δεν παραδίδεται στα σχέδια του Carrey, 
γιατί φαίνεται ότι είχε σπάσει πριν από το 1674.

Ετο αριστερό πίσω πόδι tou Κενταύρου της μετόπης 4, 
αποδόθηκε το σκέλος αριθ. 748. Η μετόπη 10 ποσ βρίσκεται στο 
Μουσείο ταυ Λούβρου, είχε συμπληρωθεί από τον γλύπτη Lange με τον

179



γνωστά τρόπο λείανσης των σπασμένων επιφανειών. Γι'αυτό <5av της 
είχαν αποδοθεί ως τώρα κομμάτια. Ενα <5εξί χέρι αϊτό τον ώμο στην 
αποθήκη tou Μουσείου Ακραπάλεως (αρ. 737 + 787 ), μπορεί κατά τον 
Μάντη, με βάση το σχέάιο του Carrey και την διάβρωση που ύείχνει 
την θέση του, να απαύαθεί στον Κένταυρο.

Στην μετόπη 11, στο θραύσμα της κάτω ύεξιάς γωνίας με το 
ιμάτιο του ΛαπίΘη, κόλλησε το αριστερό πό<5ι αριθ. 3078 της 
Ακραπάλεως. Επίσης ξαναβρέθηκε και συγκολλήθηκε ο βραχίονας στο 
Θραύσμα της πάνω αριστερής γωνίας που σώζει το χέρι με την ασπίάα 
ταυ λαπίθη. 0 Μάντης θεωρεί πιθανότερο, να ανήκει στον Κένταυρο ο 
κορμός αριθ. 7307 παρά ο κορμός 819. Αμφιβάλλει ακόμα γιά την 
απόά'οση του σκέλους στο λαπίθη.

Σύμφωνα με το σχέύιο του Carrey ανήκει πιθανώς στην μετόπη 
15 ο κορμός του ηνιόχου που βρέθηκε από τον μαρμαροτεχνίτη 
Καφαύρα σε λιθασωρό στα νότια του Αρρηφορίου. Το εύρημα, είναι 
σχετικά πρόσφατο και η ταύτιση, βεβαιώθηκε από πολλούς 
συνεργάτες.

0 μισοπεσμένος νέος στο Βρετανικό Μουσείο που ή<5η απέ) τον 
Michaelis, είχε αποάαθεί στη νότια μετόπη 16, συμπληρώθηκε από 
τον Μάντη με το κάτω μέρας tou κορμού αριθ. 9254.

Στη μετόπη 17 α.τέύωσε ο Μάντης έ\'α αριστερό σκέλος που 
απαρτίστηκε από τρία θραύσματα και το θραύσμα αριθ. 1164 που 
ενώνει τον πάνω με τον κάτω κορμό του κιθαρωδού.

Στην ίεζιά γυναικεία μορφή της μετόπης 19, συγκολλήθηκε το 
θραύσμα 3321 που σώζει τον λαιμό και τα σαγόνι της. Στην αριστερή 
γυναικεία μορφή της ίύιας μετόπης, απαύόθηκε το θραύσμα 8344 που 
σώζει τμήμα των πού ιών πεπλοφόρου μορφής.

Με την συγκόλληση από τον Μάντη 7 νέων θραυσμάτων στην 
μετόπη 20, συμπληρώθηκαν σχεύάν, οι ίύο μορφές της μετόπης και 
επιβεβαιώθηκαν με ενόιάμεσα θραύσματα οι παλιότερες απαύάσεις. 
Στη ύημοσίευση των μετοπών του Παρθενώνα από τον Ε.Berger, 
αναφέρεται ότι η Μαρία Μπρούσκαρη, είχε ταυτίσει τρία από αυτά τα 
θραύσματα.

Στη μετόπη 21 απούίύει ο Μάντης το θραύσμα από την νότια 
κλιτύ αριθ. 811 που σώζει τμήμα από το μέσο του κορμού γυναικείας 
μορφής με χιτώνα και ιμάτιο. Την απόόοση βασίζει στην εργασία της 
πίσω πλευράς, που είναι ίόια με του θραύσματος 7218, που 
απούίίεται στην μετόπη και ενός τρίτου θραύσματος της αριστερής 
μορφής που προέρχεται επίσης από την νότια κλιτύ και το οποίο 
απέόωσε στην μετόπη ο Γεώργιος ΰεσπίνης.
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Στον κορμό του λαπίθη της μετόπης 24, συγκ αλλήθηκ e ο δεξιός 
μηρός από δύο θραύσματα. Ενας κορμός Κενταύρου, που βρέθηκε 
πρόσφατα από τους τεχνίτες Μακαντάση και Αναστάσιό στους βράχους 
βορειοδυτικά tou Διονυσιακού θεάτρου, συμπληρώνει αποφασιστικά 
αυτή τη μετόπη. Η ταύτιση έγινε από την Ισμήνη Τριάντη.

Τέλος ,ο Μάντης, ανασυνθέτει μία μετόπη της βόρειας πλευράς, 
συγκολλώντας δύο κομμάτια από την αριστερή πλευρά της μετόπης με 
πολεμιστή που μάχεται προς δεξιά, απαδ ί δοντας στην ίδια μετόπη 
την επάνω αριστερή γωνία με υπολείμματα της αντίπαλης μορφής. Σε 
αποδόσεις άλλων μικρότερων θραυσμάτων στις μετόπες, <5εν θα 
αναφερθώ ε<5ώ διεξοδικά.

γ ) Ζωφόρος.
Από τους συντηρητές Ζαχαρόπαυλο και Μαραζιώτη, βρέθηκε σε 
λιθοσωρό ανατολικά του Μουσείου, θραύσμα από την ζωφόρο με τμήμα 
ασπίδας και πτυχές ζωσμένου χιτωνίσκου οπλίτη, που κινείται προς 
τα αριστερά. Το θραύσμα προέρχεται από τις πλάκες των αποβατών 
της βόρειας πλευράς.

Δύο θραύσματα που βρέθηκαν νοτιοανατολικά του Παρθενώνα και 
συγκολλήθηκαν από τον Γιώργο Δεσπίνη, προερχόμενα από τον κορμό 
nvióxou προς δεξιά, ανήκουν κατά τον Μάντη, στην μορφή 82 της 
πλάκας XXXIII της νότιας πλευράς.

Η Μαρία Μπρούσκαρη αποδίδει το θραύσμα αριθ. 1268 
τον δεξιά πήχη και μέρος του σώματος ιματιοφόρου στην 
τής πλάκας XXIV της νότιας πλευράς της ζωφόρου. Το πάνω 
νέου στον οποίο αποδίδεται το θραύσμα, η αριστερή πάνω 
πλάκας, ήταν ήδη σπασμένη όταν την σχεδίασε ο Carray.

που σώζει 
μορφή 59 
μέρος tou 
γωνία της

Τώρα γενικότερα γιά την έρευνα την σχετική με την ζωφόρο. 0 
Luigi Beschi διατύπωσε μία νέα ερμηνευτική άποψη γιά την ζωφόρο. 
Η μελέτη του, αφορά στην ερμηνεία των επιμέρους μορφών και 
συνόλων, καθώς και στον χρόνο και τον τόπο όπου κινούνται η πομπή 
και οι αγώνες που εικονίζονται στην ζωφόρο. 0 HiTimelmann έχει 
δημοσιεύσει ένα άρθρο, όπου διατυπώνει κάποιες αντιρρήσεις 
γι'αυτή την. θεωρία, αλλά δεν έχει ακόμα φτάσει στην Ελλάδα το 
τεύχος αστό γιά να το δούμε καλύτερα.

0 John Boardman ξανασυζητά την 
ανατολική πλευρά, θεωρώντας την μορφή 35

σκηνή του 
της πλάκας,

πέπλου στην 
γυναικε ία.

□ Ian Jenkins επανέρχεται στην ερμηνεία των 10 μορφών της 
ανατολικής πλευράς της ζωφόρου, που θεωρούνται γενικότερα σήμερα, 
ως οι επώνυμοι ήρωες της Αττικής. Κατά τον Jenkins πρόκειται γιά 
τους 9 άρχοντες και έναν τελετάρχη.

Η Madeleine Sisler Huwiler, υπεύθυνη γιά την ανασύνθεση της 
βόρειας και νότιας ζωφόρου στο Μουσείο Εκμαγείων της Βασιλείας, 
θίγει τρία προβλήματα της βόρειας ζωφόρου: 1) θεωρεί ότι τα
άρματα των αποβατών, δεν είναι 12, αλλά μόνο 11 κι έτσι ο
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συμβολικός αριθμός 4 ττου χαρακτηρίζει την ροή της πομπής, δεν 
ισχύει χιά τους αποβάτες, χιατί ο αχώνας τους, δεν αποτελούσε 
μέρος της πομπής, αλλά χινόταν με την ευκαιρία της εορτής. 2) 
Νομίζει ακόμα ότι η μόνη <5υνατή θέση χιά τα κομμάτι με αριθ. 1065 
και 1039, είναι στην πλάκα XVI με βάση το σχέδιο ταυ Carrey και 
3) δεν δέχεται την τοποθέτησή του θραύσματος της Αχοράς 1176 με 
τα κάτω σκέλη του αλόχου στην πλάκα XXX, ούτε όμως προτείνει άλλη 
θέση Xι'αυτό.

0 Αχχελας όεληβαρριάς, δημοσιεύοντας δύο χλυπτά από τις 
αποθήκες του Εθνικού Μουσείου, συζητά διάφορα προβλήματα του 
βάθρου της Αθηνάς Παρθένου.

Ερέχθειο: Η Μαρία Μπρούσκαρη, αναχνώρισε 13 νέα θραύσματα από
μορφές της ζωφόρου. Δέκα από αστά, αποδίδει στο βόρειο πρόπυλο 
και τρία στην ζωφόρο του σηκού. Ενα από τα θραύσματα, 
συχκολλήθηκε ήδη στον δεξιό μηρό της μορφής 2Θ25.

Ναός της Αθηνάς Νίκης: Από την Μαρία Μπρούσκαρη, συχκολλήθηκε
στην καθιστή Νίκη του θωρακείαυ αριθ. 709Θ, ο κορμός της Νίκης 
αριθ. 7099. Εχει ήδη χίνει η συχκόλληση στο Μουσεία Ακραπόλεως 
και μπορείτε να την δείτε.

Από τον Ετέλιο Τριάντη, αναχνωρίστηκε ανατολικά του
Μουσείου κα συχκολλήθηκε ένα θραύσμα από το τρόπαιο του θωρακίου 
994.

Αναθήματα και άλλα διάφορα: Πριν πούμε χιά τα αναθήματα που
έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στην Ακρόπολη, να δούμε πρώτα τα 
σπουδαία που αποκάλυψε ή ξανασυζήτησε ο Μανώλης Κορρές. θα
περιοριστώ σε τρία. Το πρώτο είναι ένα βάθρο πυρχοειδές τιμητικού 
μνημείου, που έφερε πάνω έναν τέθριππο χιά έναν περχαμηνό
βασιλέα, μάλλον τον Ατταλο τον A'. Από τα λαξεύματα που είναι στο 
βράχο κι από άλλα στοιχεία, είναι βέβαιο άτι ήταν σε αυτή τη θέση 
και τόσο ψηλό, ώστε να κρύβει ένα μέρος του Παρθενώνα. Τούτα 
απαδεικνύεται χιατί η επιχραφή που τιμούσε τον Νέρωνα, σταματούσε 
σε αυτό ακριβώς τα σημείο, πράχμα που δείχνει ότι αν προχωρούσε, 
δεν θα ήταν δυνατόν να διαβαστεί.

Το δεύτερο είναι ένα τιμητικό μνημείο τύπου ημικυκλυκής
εξέδρας χιά τους περίφημους στρατηχαύς Κΰνωνα και Τιμόθεο. 
Αποδεικνύεται ότι είχε μεχαλύτερο μήκος από αυτό που πρότεινε ο 
Stevens. Ηταν βορείως του Παρθενώνας.

Το τρίτο τιμητικό μνημεία, επίσης τύπου ημικυκλικής
εξέδρας, φέρει μία επιχραφή με δύο ονόματα: του Κηφισαδότου και
του Αιθαλίδη και υποχραφές δύο καλλιτεχνών εκ των οποίων ο ένας 
είναι ο Δημήτριος. Βρισκόταν πιθανότατα, στα δεξιά της εισόδου 
προς το Βραυρώνειο.
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Δεν θα σας απασχολήσω με μία <5 ικ ή μου εργασία γιά τα 
χάλκινα ελάσματα της Ακροπόλεως των αρχαϊκών χρόνων, επειδή 
πρόκειται γρήγορα να τυπωθεί. Ξεχωρίζω όμως μία κατηγορία trou 
έδωσε αφορμή να ερμηνευθούν κάποιοι πώρινοι λίθοι με σχήμα 
πρισματικό ύφους 76 εκ. που βρίσκονται στην Ακρόπολη. Δείτε έναν 
στα νοτιοδυτικά του Παρθενώνα. Σε αυτούς προσαρμόζονταν μεταλλικά 
ελάσματα, με ανάγλυφες παραστάσεις των οποίων η στήριξη, ήταν ως 
τώρα προβληματική. Προφανώς ήταν στερεωμένα με καρφάκια πάνω σε 
ξύλινα πόδια, τα οποία ήταν εφαρμοσμένα με την βοήθεια γόμφων και 
τόρμων στα αυλάκια αυτών των λίθινων βάσεων. Υπολογίζεται ότι α 
τρίπους είχε ύψος 2 μέτρα και απαιτούντα 3 βάσεις από αυτές τις 
λίθινες που σας έδειξα γιά να φτάσει το ύψος του τρίποδος. Η άνω 
επιφάνεια έχει μία κοιλότητα γιά την υποδοχή tou λέβητος. Τα 
σχέδια και η υπόδειξη γιά την βάση είναι του Μανώλη Κορρέ.

Μετά από μακρά και επίμονη εργασία των συντηρητών μας, 
στήθηκε τελευταία στο Μουσεία Ακροπόλεως, το αρχαϊκό 
περιρραντήριο αρ. 592, τη λεκάνη του οποίου, στήριζαν 6 κόρες. 0 
Μανώλης Κορρές, βρήκε κοντά στο ανατολικό τείχος ένα θραύσμα που 
περιλαμβάνει τον πυρήνα και τμήμα από τα χέρια δύο κορών, τα 
οποία Συμπλέκονται.

Τώρα σας μεταφέρω στην Καισαριανή λίγα χρόνια πριν: Μία 
κεφαλή κριού που χρησίμευε ως κρουνός στην κρήνη της Μονής 
Καισιαριανής, ανήκει στον αρχαϊκό Ναό της Αθηνάς στην Ακρόπολη. Η 
ανακάλυψη είναι της Judith Binder, η οποία όμως, μου 
εκμυστηριεύτηκε, ότι της το είχε εμπιστευθεί ο William Bell 
Dinsmoor. Η κεφαλή, μεταφέρθηκε στην Ακρόπολη μετά από πολλούς 
κόπους, (είχαμε δυσκολίες στο να πεισθούν μερικοί άνθρωποι), αφού 
αντικαταστάθηκε από ένα μαρμάρινο αντίγραφο που φιλοτέχνησε ο 
αρχιτεχνίτης Γιώργος Αρμπιλιάς. Δυστυχώς δεν έχω διαφάνεια, αλλά 
αν έχετε καιρό, πηγαίνετε μία βόλτα στην Καισαριανή.

Η Μαρία Μπρούσκαρη, αναγνώρισε στην αποθήκη ταυ Μουσείου 
θραύσματα μιάς αρχαϊστικής Αθηνάς του γνωστού τύπου της Αθηνάς 
Herculaneum που βρίσκεται στο Μουσείο Νεαπόλεως. Από την ποιότητα 
της εργασίας των θραυσμάτων, κρίνει ότι το άγαλμα της Ακροπόλεως, 
ήταν το πρωτότυπο και χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 5ου 
αίώνα π.Χ.

Η Κόρη Λυών 
αυτό, καταλήγει ο 
λεγάμενου μηνίσκου 
τους τόρμους των 
έχει λεπτομέρειες, 
στοιχε ίο.

Ακροπόλεως, είναι Καρυάτις. Στο συμπέρασμα 
John Marszal μετά από προσεκτική εξέταση, του 
στο πάνω μέρος του πόλου, που δεν μοιάζει με 
μηνίσκων που σώζονται στις άλλες Κάρες, αλλά 
που δείχνουν ότι δεχόταν άλλο επικείμενο

Στο ψηλότερο άνδηρο 
αρχαίου τοίχου, δυτικά 
μέρα, το μάτι του Ντίναυ

της νότιας κλιτύος, κτισμένο σε θεμέλιο 
του χαλκουργείου, όπου περνούσαμε κάθε 
Τσάκαυ, ανακάλυψε έναν κορμό αρχαϊκού
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αγάλματος ντυμένης μορφής. Εώζεται καλά μόνα η πίσω πλευρά και. 
στην δεξιά πλαϊνή πλευρά ξεχωρίζουν πτυχές από χιτώνα. Αν είναι 
κόρη ή κάποιο άλλο άγαλμα, δεν είμαστε σε θέση ακόμα να το πούμε.

0 Γιώργος Δεσπίνης συγκόλλησε ι5ύο θραύσματα με αριθμούς 
7310 και 928 από τις αποθήκες του Μουσείου Ακροπόλεως, που 
αποδίδονταν στα γλυπτά του Παρθενώνα και αναγνώρισε ότι 
επαναλαμβάνουν την πίσω πλευρά του αγάλματος της ικέτιδας Bar
berini του Μουσείου του Λούβρου. Το αναφέρω τώρα γιατί τώρα 
είδαμε τα πρακτικά του Αρχαιολογικού Συνεδρίου του 1983. Η 
εργασία των θραυσμάτων της Ακροπόλεως, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
τα θεωρούμενο ως πρωτότυπο άγαλμα του Λούβρου, είναι αντίγραφο 
των ρωμαϊκών χρόνων και ότι τα θραύσματα της Ακροπόλεως 
προέρχονται από το κλασικό άγαλμα που συνδυαζόταν πιθανότατα, με 
μία δεύτερη μορφή. Οι δύο μορφές, θα μπορούσαν, κατά τον Δεσπίνη, 
να ταυτιστούν με την Ιώ και την Καλλιστώ του Αργείου γλύπτη 
Δεινομένη που είδε ο Παυσανίας στην Ακρόπολη, ανατολικά ταυ 
Παρθενώνα.

Η Ολγα Παλαγγιά, αναγνώρισε στο γυναικείο κορμό της 
Ακροπόλεως αρ. 13641 που σώζεται από τα γόνατα και κάτω και είναι 
ντυμένος με χιτώνα και δίπλακα, μία παραλλαγή των κλασικών χρόνων 
του τύπου της θεάς Κορίνθου-Mocenigo.

0 Γιώργος Δαντάς δημοσιεύει δύο κεφάλια από τις αποθήκες 
ταυ Μουσείου Ακροπόλεως: Ενα γυναικείο, αριθ. 3628 και ένα
ανδρικό, αριθ. 2335. Τα πρώτα εξαιτίας της εργασίας στις πλαϊνές 
πλευρές, νομίζει άτι προέρχεται από ακράλιθο άγαλμα γυναίκας 
ηγεμόνας και το δεύτερο, τα συγκρίνει με το γνωστό κεφάλι του 
Αττάλου από το Πέργαμο στο Μουσεία του Βερολίνου. Τα δύο κεφάλια 
της Ακ ροπόλε ως, έργα του ίδιου καλλιτέχνη και δημιουργίες των 
μέσων του 2ου αιώνος π.Χ., εικονίζουν κατά τον κ.Δοντά, ζεύγος 
Ατταλιδών. II.

II. Περισυλλογή αρχαίων.
Να δούμε μερικά κομμάτια, τα καλύτερα βέβαια, από 

περισυλλογή αρχαίων από διάφορα σημεία ταυ βράχου.
α) Περιοχή των Προπυλαίων: Από την εκκένωση της υστερορρωμαϊκής 
δεξαμενής (βορείως του μνημείου) συγκεντρώθηκαν όστρακα από 
αγγεία που χρονολογούνται από τα μυκηναϊκά, ως και τα βυζαντινά 
χρόνια, ακόμη και θραύσματα από ειδώλια. Από τα λίγα μαρμάρινα 
γλυπτά αναφέρω μόνο ένα τμήμα βάθρου με ανάγλυφη παράσταση 
πυρριχιστή. Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα θραύσματα των 
επιγραφών: Δύο στίχοι, χαραγμένοι κατά μήκος δύο ραβδώσεων ενός
δωρικού αναθηματικού κιονίσκου. Διατηρούν από 3 γράμματα δύο 
ονομάτων. Η Χριστίνα Βλασσοπούλαυ, συμπληρώνει τα ονόματα 
Αγγέλιτος στον πρώτα στίχο και Ευήνωρ στον δεύτερο, επειδή σε 
άλλο μνημείο, εμφανίζονται μαζί τα δύο ονόματα, ως αναθέτης α 
πρώτος και ως γλύπτης ο δεύτερος. Η επιγραφή χρονολογείται στα 
τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. □ Αγγελος Ματθαίου στον οπαία αποταθήκαμε
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χιά όλες τις επιγραφές που αναφέρουμε και ο οτταίος θα αναλάβει 
μαζί με τον Martin Kreeb, την συγκέντρωση όλων των επιγραφών αϊτό 
την Ακρόπολη, θεωρεί επίσης πιθανότατη την ανάγνωση.

Δύο θραύσματα από στήλη με επιγραφή "Παραδείγματα έργων” 
και ελάχιστο μέρος μιάς ανάγλυφης επιφάνειας με θέμα 
απροσδιόριστο. Κάτω από τα γείσο διακρίνεται η λέξη ΙΕΙτερον. Τα 
γράμματα είναι των μέσων του 4αυ αιώνος π.Χ. Πιθανόν να 
αναφέρεται σε παραδείγματα έργων που εικονίζουν σε ανάγλυφο, 
διάφορα μοντέλα μικρών έργων κι αν το "μής" συμπληρωθεί 
"δραχμής", τότε έχουμε και την τιμή του καθενός.

Τμήμα στήλης με τιμητικό ψήφισμα του 4ου αιώνος π.Χ. Οι 
Αθηναίοι τιμούν με πολιτεία, κάποιους ξένους γιά τις υπηρεσίες 
που προσέφεραν στον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμο των Αθηναίων 
κληρούχων στην Ηφαίστεια της Λήμνου.

Τμήμα αναθηματικής επιγραφής των μέσων του 5ου αιώνος π.Χ. 
Η επιγραφή είναι χαραγμένη πάνω σε άβακα στήλης στοιχηδόν και θα 
μπορούσε να συμπληρωθεί "Κλέδημος" επειδή το άνομα, υπάρχει στην 
Αττική προσωπογραφία.

β) θα πάω τώρα δυτικά ταυ αρχαίου Ναού. Κατά την διάνοιξη μιάς 
διαβάσεως προς το Ερέχθεια έγινε περισυλλογή οστράκων διαφόρων 
εποχών. Τα σπουδαιότερα ευρήματα είναι της υστερσαρχαϊκής εποχής: 
θραύσμα από πήλινο ανάγλυφο πίθο με ενσφράγιστη παράσταση: άρμα 
με ηνίοχο και οπλίτη που ανεβαίνει στο άρμα. Παρόμοια θραύσματα 
έχουμε στο Μουσείο Ακροπόλεως. Δύο θραύσματα από πήλινα 
αναθηματικά πλακίδια. Το ένα με γυναικεία καθιστή μορφή -ίσως η 
Αθηνά Εργάνη- και το άλλο με τροχό από παράσταση Αθηνάς σε άρμα, 
θραύσμα λακωνικού στρωτήρα με ενσφράγιστο ρόδακα.

γ) Από διάφορους λιθοσωρούς και προπαντός γύρω από τον 
Παρθενώνα, συγκεντρώσαμε μαρμάρινα θραύσματα. Αναφέρω μόνο: Τμήμα 
θρόνου με ανάγλυφη γλαύκα, θραύσμα αναθηματικού αναγλύφου 
κλασικής εποχής και τέλος ένα τιμητικό φήφισμα σύμφωνα με το 
οποίο ο Δήμος των Αθηναίων τιμά κάποιον, γιατί προσέφερε 
σημαντικές υπηρεσίες. Ισως απεκάλυψε κάποιον στρατηγό Θρασύβουλο 
για προδοσία. Πρόκειται πιθανώς γιά τον Θρασύβουλο θράσωνας 
Κολλητέα, πολιτική και στρατιωτική φυσιογνωμία του τέλους του 5ου 
αιώνος π.Χ. ή των αρχών του 4ου. Στον λόγο του Λυσίου (περί 
Ευάνδρου Δοκιμασίας), κατηγορείται ότι άλλαξε το δημοκρατικό 
πολίτευμα των Βοιωτών, αφού πήρε χρήματα και στέρησε την Αθήνα 
από την συμμαχία των Βοιωτών και ότι πρόδωσε τα πλοία των 
Αθηναίων σε ναυμαχία με τον Σπαρτιάτη ναύαρχο Ανταλκίδα το 387.

Στην περιοχή του Παρθενώνα με τις μετακινήσεις των 
μαρμάρων, ,καμμιά φορά αποκαλύπτονται μικροαντ ικ ε ίμενα. Στα 
ανατολικά του Ναού, βρέθηκε κεφαλή χάλκινου ειδωλίου αθλητή ύφους 
3 εκατοστών. Το αρχικό ύψος υπολογίζεται ΞΙ εκατοστά. Η στροφή 
και η κλίση της κεφαλής προς τα δεξιά και κάποιο ίχνος που 
δείχνει ότι ο δεξιός βραχίων ήταν ψηλά ανασηκωμένος, πείθουν ότι
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πρόκειται, γιά δισκοβόλο στη γνωστή στάση. Η Αλκηστη Χωρέμη παυ το 
δημοσίευσε, το χρονολογεί στα χρόνια 4-90-400 και πιστεύει ότι 
προέρχεται από κορινθιακό εργαστήριο. Κοντά του βρέθηκε ένας 
πήλινος μελαμβαφής μικροσκαπικός λύχνος του Sou αιώνος π.Χ. και 
στα νοτιοανατολικά του Παρθενώνος, απακαλύφθηκε μία χάλκινη 
συνάφεια λαβής σκεύους αρχαϊκών χρόνων. Ενα θραύσμα από ανάγλυφη 
ασπίδα, βρέθηκε στα βόρεια του Παρθενώνος περίπου στο σημείο που 
είπαμε ότι ήταν το Μνημείο ταυ Κόνωνος και του Τιμοθέου.

Η περισυλλογή μας, δεν περιορίστηκε πάνω στον βράχο και 
γύρω από τα βράχο, αλλά και σε κτήρια της Αθήνας. Στο Αρσάκειο 
π.χ. που είναι σχεδόν ολόκληρο χτισμένο από πέτρες της 
Ακροπόλεως, αποτοιχίστηκε ανάμεσα σε άλλα μάρμαρα ένα τιμητικό 
ψήφισμα των Αθηναίων γιά κάποιον που ευεργέτησε την στρατιά των 
Αθηναίων. Τα γράμματα χρονολογούνται στο 430 με 410. Παιός λοιπόν 
να είναι αυτός που ευεργέτησε την στρατιά των Αθηναίων; Ισως 
πρόκειται γιά τον Επικέρδη τον Κυρηναία, ποσ έγινε αίτιος να μην 
αφανιστεί η στρατιά των Αθηναίων στην Σικελία δίνοντας 100 μνας 
στους αιχμαλώτους που δούλευαν στα λατομεία των Συρρακουσών γιά 
να μην πεθάνουν της πείνας.

Περισυλλογή από τον θριγκό του Παρθενώνας.
Η αποξήλωση τμημάτων από τον θριγκό tou Ναού, παυ δεν είχαν θίγει 
σε παλιότερες αναστηλωτικές επεμβάσεις, είναι μία εργασία, που 
μοιάζει με ανασκαφή και γίνεται με την παρουσία αρχαιολόγου και 
συντηρητού. Οι παρατηρήσεις γιά την οικοδομική τεχνολογία, δεν 
μπορούν να εκτεθούν εδώ αναλυτικά. Ετσι περιορίζομαι να αναφέρω 
ότι ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά μέλη, υπήρχαν κενά γεμισμένα με 
χώμα, λατύπη (άμορφα κομμάτια από την επεξεργασία ταυ μαρμάρου) 
και διάφορα αντικείμενα. Πως και γιατί βρέθηκαν εκεί δεν θα ήταν 
φρόνιμο να πούμε, αν δεν ολοκληρωθεί η έρευνα. Η απουσία λίθων 
πληρώσεως μεταξύ της δωρικής ζωφόρου και των λίθων του 
διαζώματος, θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί γιά λόγους οικονομίας 
ή και στατικούς, αλλά δεν θέλω να μπω και στα οικόπεδα των 
αρχ ιτεκ τόνων.

Το μεγαλύτερο κενό, εντοπίσθηκε πρόσφατα κάτω από τα γείσα 
22 και 23 πίσω από την μετόπη 3 της ανατολικής πλευράς, όπου 
υπάρχει ένας μόνα λίθος πληρώσεως τοποθετημένος κατά την διαμήκη 
έννοια. Τα κενό έχει μήκος 2.10 και πλάτος 30-45. Η έρευνα μεταξύ 
λίθου πληρώσεως και διαζώματος έφτασε σε βάθος 1.25 μέτρα από την 
επιφάνεια της μετόπης. Περιείχε αργιλώδες χώμα, μικρά κλαδιά 
δέντρων, άφθονα οστά πτηνών αλλά και μικρών χορτοφάγων ζώων.

0 κ.Πίτσιος, λέκτωρ του Ανθρωπολογικού Μουσείου της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανέλαβε φιλικά, να 
ερευνήσει τα οστά. Του είμαστε ευγνώμονες, γιά όλες τις υπηρεσίες 
που πάντα πρόθυμα προσφέρει στην Εφορεία μας. όεν μας έδωσε όμως 
τελικά οτιω. ρλ-'σματα. Με επιφύλαξη πάντα, θα μπορούσε κανείς, να 
διατυπώσει την σκέφη ότι τα αντικείμενα που βρέθηκαν ανάμεσα 
στους αρμούς, είναι ή ξεχασμένα εργαλεία των τεχνιτών, ή μικρές 
σφήνες γιά την καλύτερη στερέωση των λίθων. Στα μεγαλύτερα
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ανοίγματα όμως σαν εκείνο που έδειξα, εισεχωρησαν προφανώς 
μικ ροαντ ι κ ε ίμενα από τα νεότερα κτίσματα ή προσκ τ ίσματα, που 
πετάχτηκαν με την έκρηξη του 1687. Και τώρα να δούμε τα 
αρχαιολογικά αυτά ευρήματα αϊτό το θριγκό. Ως τώρα έχουμε
περισυλλέξει 175 σιδερένιους αρχαίους συνδέσμους και 266 γόμφους. 
Αφαιρέθπκαν κατά την αποξήλωση και διατηρούνται σχεδόν όλοι 
ακέραιοι, σε- καλή κατάσταση. Καταγράφηκαν και φυλάσσονται στο 
γραφείο της Εφορείας στην Ακρόπολη. Ενας μόνο σύνδεσμος
χρειάστηκε να πριονιστεί και χρησιμέυσε γιά ανάλυση και ειδική 
μελέτη από τον χημικό Γιώργο Βαρουφάκη του οποίου τα πόρισμα, 
πιστεύω ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην ιστορία της αρχαίας 
Μεταλλοτεχνίας. Ανάμεσα τους λίθους πληρώσεως, πίσω από την 
μετόπη 9, βρέθηκε κι ένα σιδερένιο λιθουργικά ίσως εργαλείο.

Τρεις λαβές τύπου wish-bone από χάλκινα αρχαϊκά σκεύη, μία 
περόνη και ένας κρίκος, ήταν σφηνωμένα στα επιστύλια της βόρειας 
πλειιράς μεταξύ δεύτερου και τρίτου κίονα. Πίσω από την ανατολική 
μετόπη 12 βρέθηκε τμήμα μιάς περόνης. Ετο ανατολικό γείσο 19, 
βρέθηκε τμήμα μιάς δ ιακοσμητικής επένδυσης, προσηλωμένης σε 
σιδερένιο στέλεχος, ίσως να είναι λαβή εγχειριδίου. Ενα χάλκινο 
ραβδόσχημα αντικείμενο, ανασύρθηκε από τον αρμό, μεταξύ του 
ανατολικού τριγλύφου και των λίθων πληρώσεως.

Μολύβδινα αντικείμενα: Το ένα, ίσως ήταν εργαλείο που
μοιάζει σαν κουταλάκι. Το άλλο απροσδιόριστο. Ηταν σφηνωμένα σε 
αρμό πίσω από την ανατολική μετόπη 3. Κάποια στιγμή, σκεφθήκαμε 
μήπως είναι βόστρυχος, αλλά μάλλον απίθανο. Από τα διάφορά άλλα 
αντικείμενα που βρέθηκαν στην παράξενη αυτή ανασκαφή, αναφέρω ένα 
τμήμα μαρμάρινου τροχού από το επιστύλιο της βόρειας πλευράς. Τα 
σχήμα του μάλλον ελλειπτικό, υπολογίζεται ότι θα είχε διάμετρο 40 
εκατοστά. Πρέπει να πω ότι όστρακα κλασικά βρέθηκαν ανάμεσα στους 
αρμούς, αλλά είναι μικρότατα (μελαμβαφή ) και ελάχιστα. Αντιθέτως, 
έχουμε άφθονα μεταγενέστερα μαζί με κομμάτια από σοβά και χονδρά 
άχρωμα, ίσως από τούβλα και δύο χαρακτηριστικά του 17αυ αιώνος. 
Το μεσαίο αριστερά στη διαφάνεια είναι χρονολογημένα τον 17α 
αιώνα και νομίζω και τα επάνω αριστερά και εδώ, είναι μία 
ευκαιρία, να ευχαριστήσω την Αγγελική Χαριτωνίδου ποσ προσφέρει 
εθελοντική εργασία στην Εφορεία μας, όσες φορές χρειάζεται να 
χρονολογηθούν · και να ταξινομηθούν όστρακα βυζαντινά και
μεταβυζαντινά. Ενα φολιδόσχημο γαλάζιο γυαλί tou ήταν σε έναν
αρμό και ένα κομμάτι από ένα άλλο, προέρχονται άραγε από κάποιο 
υαλοπίνακα, βυζαντινού, φράγκικου Ναού ή μήπως τούρκικου 
τεμένους ;

Αφήνω γιά το τέλος, το πιό συνταρακτικό εύρημα, που είναι 
δύο επιγραφές πάνω σε αντιθήματα, γραμμένες πιθανώς με το δάκτυλο 
που θα βουτήχθηκε πρώτα σε κόκκινο χρώμα. Η ανάλυση έδειξε άτι 
αυτό το κόκκινο χρώμα, δεν είναι μίλτας αλλά αιματίτης (διοξείδιο 
του σιδήρου ). Το ένα αντίθημα ήταν πίσω από την ανατολική μετόπη 
14 και το άλλο πίσω από την ανατολική μετόπη 13. Το ύψος των 
γραμμάτων, είναι 12 με 14 εκατοστά. Το ένα λοιπόν αρχίζει με ένα
σταυρό (=Χ ) και μετά ένα σίγμα είναι το "ξ". Ακολουθούν τα
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γράμματα ΑΝΘ. Μπορεί να συμπληρωθεί "Ξάνθος", "Ξανθίας", 
"Ξάνθ ίππος" και. τα τρία υπάρχουν. Από τον άλλο λίθο προφανώς 
λείπει το αρχικό "θ" που 5ίνει νόημα στα γράμματα ΡΑΙΚΕ=θραξ. Η 
κάτω επιφάνεια όπου ήταν χραμμένες οι επιχραφές, ήταν και η μόνη 
επιφάνεια που προετοιμαζόταν πριν τοποθετηθεί στην αικαάομή. Ενώ 
της άλλης επιφάνειας και των πλαϊνών βέβαια, η τελική ερχασία 
χινόταν επί τόπου. Επομένως είναι πιθανό ένας τεχνίτης να έχραφε 
το όνομά του ακριβώς σε σημείο που 5εν φαίνεται. Και ε5ώ, να κάνω 
μία παρένθεση: Επειδή ρώτησα τους σημερινούς τεχνίτες αν χράφουν 
το όνομά τους, μου ομαλόχησαν ότι το χράφουν κάπου κρυςιά που 5εν 
θα φανεί, παρά με μία νέα αποξήλωση. Ευχόμαστε να μην τα βρούμε. 
Βρήκαμε όμως ονόματα από τεχνίτες του Μπαλάνου και φαίνεται ότι 
στο Ερέχθειο, υπαρχουν και κάποια αρχαία ονόματα. Τα χράμματα 
+3ΑΝΘ και CejPAIKS ανήκουν σε εποχή παλαιότερη από τα χρόνια που 
χτιζόταν ο Παρθενώνας. Αντιστοιχούν με χράμματα που 
χρονολοχούνται στα πρώτο τέταρτο ταυ 5ου αιώνας π.Χ.

Τώρα πώς συμβαίνει λίθοι πληρώσεως με χράμματα που 
χραναλαχούνται χύρω στα 480 να βρίσκονται πάνω σε ένα μνημείο, 
που άρχισε να αικο5ομείται 35 χρόνια αρχότερα και μάλιστα, όταν 
είναι βεβαιωμένο ότι οι πλάκες αυτές, κατασκευάστηκαν χιά τον 
Παρθενώνα ταυ Περικλή και 5εν προέρχονται από τον Προπαρθενώνα, 
όπως μας βεβαιώνει ο Μανώλης Καρρές και εχώ τον πιστεύω. Είναι 
όμως χνωστό ότι η χραφή, 5εν αλλάζει από την μία μέρα στην άλλη. 
Οσο κι αν το επιβάλλει ο νόμος. Ετσι μέσα σε μία χενιά, μπορεί να 
συνυπάρχουν οι παλιές και νέες αντιλήψεις.

Πιθανότατα στον Παρθενώνα (μετά από τόσα χρόνια που έχ ινε 
κάτι καινούρχιο στην Ακρόπολη) ήρθαν να ερχαστούν κάποιοι παλιοί 
τεχνίτες, όπως και εμείς παλιούς μαρμαράώες αναζητήσαμε χιά να 
ερχαστούν στα Ερέχθειο όταν άρχισαν τα έρχα συντηρήσεως το 1977. 
Κοντά σε αυτούς, εκπαιίεύτηκαν οι νεότεροι.

Καθώς οι άνθρωποι 5εν αλλάζουν εύκολα την χραφή τους, είναι 
φυσικό οι χεροντότεροι ερχο5ηχοί, να χρησιμοποιούσαν τα χράμματα 
παυ είχαν κάποτε μάθει, ενώ οι νέοι και προπαντός οι νέοι 
χαράκτες, ήταν υποχρεωμένοι να προσαρμοστούν στην χραφή παυ είχε 
εν τω μεταζύ επιβληθεί. Ετσι και η καλή μου 5ακτυλοχράφας, 
νεώτερή μου κατά 35 περίπου χρόνια, ακολουθεί το μονοτονικό, 
μεταχράφοντας τα 5ικά μου κείμενα με τους τόνους και τα πνεύματα, 
που 5εν μπορώ, ίσως και 5εν θέλω, να απαρνηθώ.
Εας ευχαριστώ.

κ.Πράε5poç: Αυτό τα χειροκρότημα, εκφράζει πιστεύω τον θαυμασμό 
μας, χιά μιά 5ιευθύντρια η οποία από το pondium της Ακροπόλεως 
όιευθύνει μία πολυσύνθετη ορχήστρα από αρχιτέκτονες, 
αρχαιολόχους, χιά τους οποίους εκφράζω από όλους μας, τα 
συχχαρητήρια χιά την πράο5ο των ερευνών, χι'αυτό τα καινούρχιο 
που προσφέρεται χιά τις μελέτες του Παρθενώνα.
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ι νε ί τα 
κ τήρ ια 
μας μι 
γε νικ

ι μία 
. Να 
λήσε ι 
ότερα

189



fl. Τανούλαε:αρχιτέκτων, uïïsùOuvqc υηχανικάς εργοταξίου 
Πρόπυλα ίων

Εργασίεε tsk uno ιώσεωο και ιιελέτηε των Προπυλαίων γενικότερα και 
ειδικότερα των φατνωματικών οροφών tou Μνημείου

Κατά τον 19α αιώνα στα Προπύλαια έγιναν κυρίως κατεδαφίσεις 
μεταγενέστερων κατασκευών από τις οπαίες ανακτήθηκαν πολλά 
αρχιτεκτονικά μέλη ταυ μνημείου. Οι πρωιμότερες αναστηλωτικές 
επεμβάσεις έγιναν στην όψη της θεμελίωσης του δυτικού τοίχου της 
βόρειας πτέρυγας το 1854 και στο δυτικό άκρα της κρηπίδας της 
νότιας πτέρυγας το 1889.

Η μεγαλύτερη αναστηλωτική επέμβαση στα Προπύλαια έγινε από 
τον Μπαλάνα μεταξύ 1909 και 1917 και περιορίστηκε στο κεντρικό 
κτήριο. Επαναφέρθηκαν στη θέση τους σπόνδυλοι κιόνων της
ανατολικής στοάς και οι λιθόπλινθοι της νοτιοανατολικής 
παραστάδας. Τα δεύτερο από το νότο κιονόκρανο αντικαταστάθηκε από 
ένα νέα, ενώ τα υπόλοιπα, των οποίων το ανατολικό τμήμα είχε 
καταστραφεί, περ ιστράφηκαν κατά 180 μοίρες και συμπληρώθηκαν με 
νέο μάρμαρο. Από την ανωδομή, της ανατολικής στοάς αναστηλώθηκαν: 
οι όψεις των επιστυλίων, η ζωφόρος ταυ βορείου τμήματος, το τμήμα 
της φατνωματικής οροφής που αντιστοιχεί στα δύο πρώτα από το 
βορρά μεταδόκια διαστήματα, τα υπερκείμενα γείσα, το αντίστοιχο 
βόρειο τμήμα του αετώματος και τμήμα της κεράμωσης της
βορειοανατολικής γωνίας της στέγης.

Ετη δυτική στοά αναστηλώθηκε 
οροφής ποσ αντιστοιχεί στα δύο πρώτα 
διαστήματα του βόρειου κλίτους τη 
υποστήριξη της οροφής αναστηλώθηκε 
βόρειας ιωνικής κιονοστοιχίας.

το τμήμα της φατνωματικής 
από τα ανατολικά μεταδόκια 
ς δυτικής αίθουσας. Γιά την 

ο ανατολικός κίονας της

Γύρω στα 1955, με εντολή του Ορλάνίαυ και ταυ Ετίκα, γιά τη 
στερέωση ταυ δυτικού τμήματος της βόρειας πτέρυγας, του οποίου η 
προς τα δυτικά απόκλιση αυξανόταν συνεχώς, κατασκευάστηκε ένα 
δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα μέσα στην Πινακοθήκη. Γι'αυτό το 
σκοπό απομακρύνθηκε η επίχωση, αναίχθηκαν πηγάδια στο πάχος της 
θεμελίωσης του βόρειου και του δυτικού τοίχου, τα οποία στη 
συνέχεια πληρώθηκαν με οπλισμένο σκυρόδεμα.

Στο σημεία αυτό γίνεται εξήγηση των διαφανειών.
Βλέπετε κάποιες εικόνες που δείχνουν πως είναι σήμερα το υπόγειο 
της Πινακοθήκης, που έχει καλυφθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα.

Κατά τα έτη 1958-1959 ο Ορλάνδος αναστήλωσε τμήματα της 
νότιας πτέρυγας: το δυτικό κίονα και τον πεσσό της δυτικής
πρόσοψης μαζί με τα επιστύλια που τα συνδέουν και ταν ελεύθερο 
πεσσό που διαμορφώνει το δυτικό άκρο της βόρειας πρόσοψης. Γιά τη 
σύνδεση των θραυσμάτων μεταξύ τους και με το νέο μάρμαρο 
χρησιμοπαιήσε ανοξείδωτα χάλυβα αντί γιά σίδερο που είχε
χρησιμοποιήσει ο Μπαλάνος.
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Το 1981 και 19Θ2, στα πλαίσια των δραστηρ ιατήτων της 
Επιτροπής Ευντηρήσεως των Μνημείων της Ακροπόλεως συντηρήθηκε από 
την Αυγή Τζάκου, αρχιτέκτονα, και την Μαρία Ιωαννίδου, πολιτικό 
μηχανικό, το επιστύλια ταυ δεύτερου από τα νότια μετακιονίου, 
όπου τα σί(5 ερα της αναστύλωσης του Μπαλάνου είχαν προκ αλέσει 
σημαντική φθορά.

Η σημερινή κατάσταση των Προπυλαίων στο σύνολό της έχει ως 
εξής: Το κύριο τεχνικό πρόβλημα στην περιοχή tou κεντρικού
κτηρίου είναι η οξείδωση των σιδερένιων ενισχύσεων που προξενεί 
διαρκώς ρηγματώσεις στο μάρμαρο. Εκτός από τις φατνωματικές 
οροφές, σιδερένιους συνδέσμους περιέχουν στο εσωτερικό τους και 
τα άλλα αναστηλωμένα τμήματα. Ομως τα φαινόμενο της ρηγμάτωσπς 
που έχουν προκαλέσει εμφανίζεται έντονα στα λεπτά κομμάτια της 
σίμης και των γείσων.

Ετα σημείο αυτό γίνεται εξήγηση των διαφανειών:
Βλέπετε δύο φωτογραφίες από τα ανατολικό γείσο του κεντρικού 
κ τηρ ίου.

Ετα μεγαλύτερα κομμάτια των επιστυλίων της ζωφόρου και των 
ανατιθημάτων τους, οι ρωγμές είναι αραιότερες. Τα συμπτώματα της 
επιφανειακής φθοράς από την όξινη βροχή είναι εμφανή σε όλα τα 
αρχιτεκτονικά μέλη ακόμη και στα στεγασμένα γιατί η βροχή περνάει 
μέσα από τις ρωγμές που ανοίγονται διαρκώς στα μάρμαρα της 
οροφής.

Ετα μη αναστηλωμένα από τον Μπαλάνο τμήματα, εκτός από τις 
επιφανειακές φθορές που οφείλονται στην όξινη βροχή, υπάρχουν και 
τα παρακάτω προβλήματα: μία διαμπερής ρωγμή στο ανώφλι του
κεντρικού ανοίγματος του Ουραίου τοίχου, ρωγμές στους ανώτερους 
δόμους των τοίχων εξαιτίας εκτεθειμένων σιδηρών συνδέσμων και 
ρωγμές στη μεσαία τρίγλυφο του θριγκού της βόρειας όψης της 
δυτικής δωρικής κ ιανοσταιχίας.

Η αντιμετώπιση μιάς επέμβασης στη βόρεια πτέρυγα γίνεται 
πολύ σύνθετη από πολλούς παράγοντες. □ πρώτος και σοβαρότερος 
είναι ότι η περιοχή αυτή του μνημείου δεν έχει αναστηλωθεί ποτέ 
και όλες οι παραμορφώσεις είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του 
μνημείου σύμφωνα με φυσικούς νόμους. 0 δεύτερος παράγοντας είναι 
ότι επιστέφεται με λείψανα μιάς αξιόλογης κτηριολαγικά και 
ιστορικά φάσης, της μεσαιωνικής. 0 τρίτος παράγοντας είναι η 
κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα που κατασκευάστηκε το 1955 και 
είχε αποτελέσματα αρνητικά και μη αναστρέψιμα στην πώρινη 
θεμελίωση: πρόσφυση ταυ σκυροδέματος στις ειργασμένες επιφάνειες 
των πώρινων αρχαίων μελών που χρησιμοποιήθηκαν από -τον Μνησικλή 
ως οικοδομικό υλικό των θεμελίων, "πηγάδια” ανοιγμένα στη μάζα 
της πώρινης θεμελίωσης όπου βρίσκεται εγκλωβισμένα σκυρόδεμα με 
σιδερένιο οπλισμό που εγκυμονεί τον κίνδυνο μιάς μελλοντικής 
οξείδωσής του και, στη συνέχεια, θραύσης των πώρινων
αρχιτεκτονικών μελών και σοβαρά προβλήματα της στατικής επάρκειας 
των θεμελίων. Ενας τέταρτος παράγοντας είναι ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό των αρχιτεκτονικών μελών της ανωδομής του κλασικού
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κτηρίου, ττου <5ev είναι in situ, (διατηρείται σε πολύ καλή 
κατάσταση και με τη χρήση μικρού ποσοστού νέου μαρμάρου, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί χιά μία πλήρη αναστήλωσα της ανω<δομής. Σήμερα 
ένα μέρας του υλικού βρίσκεται στο έδαφος και ένα άλλο μέρος του 
επιστέφει τους τοίχους της βόρειας πτέρυχας στις θέσεις όπου 
τοποθετήθηκαν τον μεσαίωνα. Η αποξήλωση των τελευταίων χιά να 
χρησιμοποιηθούν στην αναστύλωση της κλασικής μορφής ταυ κτηρίου 
θα σήμαινε και την εξαφάνιση των τελευταίων σωζομένων τμημάτων 
της μεσαιωνικής φάσης της βόρειας πτέρυχας.

Η νότια πτέρυχα των Προπυλαίων δεν έχει προβλήματα 
μηχανικής φύσεως. θα πρέπει, πάντως, να χίνει έλεχχας της 
στατικής κατάστασης του κτηρίου. Στερεωτικές επεμβάσεις του 
Πιττάκη είχαν ως αποτέλεσμα τη (διάσπαση της ενότητας της μορφής 
του υλικού και του (δομικού τρόπου του νότιου τοίχου. Τα τμήματα 
τα αναστηλωμένα από τον Ορλάνδο έχουν συνδεθεί με ανοξείδωτα 
χάλυβα και δεν παρουσιάζουν ακόμη κανένα μηχανικό πρόβλημα. Το 
κατακείμενο υλικό που βλέπετε σ'αυτή τη διαφάνεια, προέρχεται από 
τη νότια πτέρυχα. Είναι ως επί τα πλειστόν σε πολύ καλή κατάσταση 
και θα επέτρεπε τη συμπλήρωση ταυ κτηρίου ως και το ύψος των 
χείσων, με τη χρήση πολύ μικρής ποσότητας νέου μαρμάροιι.

Μία πρώτη έκθεση των προβλημάτων συντήρησης του συνόλου των 
Προπυλαίων περιέχεται σε κείμενο που κατέθεσα στην ΕΣΜΑ το 1907 
και η ερχασία τεκμηρίωσης χιά την αντιμετώπισή τους βρίσκεται σε 
πολύ προχωρημένο στάδιο.

Τώρα θα μιλήσω με μεχαλύτερη λεπτομέρεια χιά τα 
αναστηλωμένα από τον Μπαλάνα τμήματα της οροφής του κεντρικού 
κτηρίου. Από το φθινόπωρο του 1987 έχει χίνει πλήρης σειρά 
σχεδίων των αναστηλωμένων τμημάτων της οροφής σε κλίμακα 1:10. 
Επίσης έχει ερευνηθεί το αρχεία Μπαλάναυ και το αρχείο της 
υπηρεσίας αναστηλώσεως. Ετσι έχουμε μία πλήρη εικόνα χιά το τι 
συμβαίνει στην περιοχή αυτή του μνημείου.

Στην ανατολική στοά έχουν αναστηλωθεί τα τμήματα της 
οροφής. Γιά τη σύνδεση των θραυσμάτων, που συνθέτουν κάθε μία από 
τις αναστηλωμένες δοκούς και που δεν συνανήκουν, éxouv 
απολαξευθεί, κατά μήκος των άνω επιφανειών τους, αύλακες 
τραπεζοειδούς διατομής. Μέσα στις αύλακες αυτές έχουν τοποθετηθεί 
σιδερένιες δοκοί διατομής διπλού ταυ. Το διάστημα ανάμεσα στο 
σιδερένιο οπλισμό και τα μαρμάρινα τοιχώματα της αύλακας έχουν 
πληρωθεί με ισχυρή σιμεντοκονία που κατακαλύπτει τα σίδερα και 
πάνω από τη δοκό. Επιπλέον υπάρχει ένα σύστημα ανάρτησης της 
μαρμάρινης δοκού από τη σιδερένια. Μία δοκιμαστική αποκάλυψη 
τμήματος του σιδερένιου οπλισμού της δοκού τα 1904, έδειξε ότι η 
οξείδωση είναι σημαντική με αποτέλεσμα οι δοκοί να εμφανίζουν 
ρωχμές και μικρές παραμορφώσεις.

Ενα άλλο χαρακτηριστικό των αναστηλωμένων 
ιωνικά κυμάτια που επιστέφουν τις πλευρές τους, 
είναι σε μεχάλο τμήμα του μήκους τους σπασμένα,

δακ ών είναι τα 
Επειδή τα κυμάτια 
έχουν συμπληρωθεί
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με νέο μάρμαρο π με αρχαία θραύσματα παρομοίων κυματίων ττου έχουν 
διατηρήσει τη μορφή tquç. Κατά κανόνα, το σώμα των δοκών και τα 
προστιθέμενα κομμάτια των κυματίων έχουν απολαξευθεί ούτως ώστε η 
συνάρμοσή τους να συμπίπτει με τη βάση του κυματίου και να είναι 
δυσδιάκριτη ακόμη και από μικρή απόσταση.

Στα σ-ημεία αυτά γίνεται εξήγηση των διαφανειών:
Ετη δεξιά διαφάνεια μπορείτε να δείτε τα κομμάτια που έχουν 
συρραφεί στην κορυφή της δοκ ού. Στην άλλη βλέπετε τα κομμάτια του 
ιωνικ ού γε ίσου.

Κάθε ένα άπά τα δύο μεταδόκια διαστήματα της αναστηλωμένης 
οροφής της ανατολικής στοάς καλύπτεται από δέκα φατνωματικές 
πλάκες. Κάθε πλάκα έχει πρακύφει από το συνδυασμό πολλών 
θραυσμάτων που τις περισσότερες φορές δεν συνανήκουν. Εχει γίνει 
και σποραδική χρήση νέου μαρμάρου.

Γιά τη σύνδεση των καμματιών από τα οποία συνέθεσε τις 
αναστηλωμένες πλάκες, ο Μπαλάνας έχει λοξεύσει κατά μήκος των 
πλευρών κάθε πλάκας αύλακες ορθαγωνικής διαταμής μέσα στην οποία 
τοποθέτησε σιδερένιους επιμήκεις συνδέσμους μορφής πι που τους 
περιέβαλε με μολύβι. Στις περισσότερες από τις πλάκες που 
καλύπτουν το βόρειο μεταδόκιο διάστημα, έχουν χρησιμοποιηθεί 
πρόσθετες ενισχύσεις: δηλαδή, επάνω στις πλάκες και κατά την
έννοια του μήκους των έχουν τοποθετηθεί σιδερένιες δοκοί μορφής 
διπλού ταυ. Από αυτές έχουν αναρτηθεί με βίδες τα κομμάτια των 
πλακών. Γιά την υποδοχή κάθε βίδας τρυπήθηκε το μάρμαρο σε αρκετό 
βάθος, έτσι που συχνά τα κάτω άκρο της απέχει από την κάτω 
επιφάνεια της πλάκας μόλις 1,5 εκατοστά.

Η πυκνή κατανομή του σίδερου στις φατνωματικές πλάκες έχει 
ως αποτέλεσμα την απελπιστική κατάσταση που εμφανίζουν σήμερα. Το 
μάρμαρο έχει ρηγματωθεί διαμπερώς και έχουν ανοίξει αρμοί που το 
πλάτος τους κυμαίνεται από 0 έως 2,5 εκατοστά. Από ορισμένες 
πλάκες έχουν καταπέσει κατά την τελευταία δεκαετία αρκετά 
κομμάτια, ενώ πολλά έχουν φύγει από τις θέσεις τους, αλλά έχουν 
σφηνώσει και δεν πέφτουν.

Εκτός από τα σιδερένια στοιχεία που περιγράφηκαν
προηγουμένως, γιά τη σύνδεση των κομματιών που αποτελούν τα
αναστηλωμένα αρχιτεκτονικά μέλη της ανατολικής στοάς έχει
χρησιμοποιηθεί και κοινή σ ιμεντοκονία. Οταν τα συντιθέμενα 
κομμάτια δεν συνανήκαν, ο Μπαλάνας απολάξευε τις επιφάνειες 
θραύσης που ήθελε να συναρμόσει, διαμορφώνοντας συχνά επίπεδες 
επιφάνειες συναρμογής. Αϋτή η τακτική κάνει πολύ δύσκολη την 
απόδοση θραυσμάτων που χρησιμοποίησε ο Μπαλάνος σε θραύσματα με 
τα οποία συνανήκουν.

Στη δυτική αίθουσα του κεντρικού κτηρίου έχουν αναστηλωθεί 
ο πρώτος από τα ανατολικά κίων της βόρειας ιωνικής κιονοστοιχίας, 
η βόρεια πλευρά του ιωνικού επιστυλίου που το συνδέει με το
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θυραία τοίχο, di δύο πρώτες αϊτό τα ανατολικά δοκοί του βόρειου 
κλίταυς, π αντίστοιχη επιτοίχια δοκός του θυραίου τοίχου και αι 
Φατ νωματ ι κ έ ς πλάκες τταυ στεγάζουν τα μεταξύ tquç διαστήματα.

G Μπαλάνος συνέθεσε τα τμήματα ιωνικών επιστυλίων που 
αναστήλωσε από πολλά αρχαία θραύσματα και λίγα προσθήματα από νέο 
μάρμαρο. Στα επιστύλιο ποσ συνδέει τον κίονα με το θυραίο τοίχο 
χρησιμοποίησε και δύο σιδεροδοκούς διαταμής διπλού ταυ: η μία 
βρίσκεται στην πίσω,, δηλαδή τη νότια, επιφάνεια του επιστυλίου, 
12 εκ. ψηλότερα από τη βάση του. Η οξείδωσή της έχει προκαλέσει 
την απόσπαση και πτώση της υποκείμενης γωνίας του επιστυλίου 
καθ'όλο το αστήρικτα μήκος του. Η άλλη σιδηροδοκός βρίσκεται στην 
επάνω επιφάνεια του επιστυλίου σε απόσταση 23 εκ. από την πίσω 
(νότια) επιφάνειά ταυ και έχει τοποθετηθεί εκεί γιά να απαλλάξει 
το επιστύλιο από τα βάρη των υπερκειμένων τμημάτων της 
αναστηλωμένης οροφής τα οποία μεταφέρει στον τοίχο και στον 
κίονα. Γιά την τοποθέτηση των σιδηροδοκών έχουν λαξευτεί αύλακες 
και το διάστημα ανάμεσα στο σίδερα και το μάρμαρο έχει πληρωθεί 
με ισχυρή σιμεντοκον ία. Η οξείδωση του σιδήρου έχει προκαλέσει 
ρηγμάτωαη και παραμόρφωση του επιστυλίου. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι το δυτικό άκρο του τελευταίου, η άνω επιφάνειά ταυ απέχει 19 
χιλιοστά από την κάτω επιφάνεια της υπερκείμενης δοκού, η οποία 
κατά την αναστήλωσα εδραζόταν επάνω στο ιωνικό επιστύλια. Η 
απόσταση αυτή δημιουργήθηκε από την αμοιβαία μετακίνηση δοκού και 
επιστυλίου μετά την αναστήλωση Μπαλάνου. Στην απόσταση αυτή έχει 
τοποθετηθεί μολύβι.

Η μέθοδος σύνδεσης των θραυσμάτων που αποτελούν τα άλλα 
κομμάτια της οροφής της δυτικής αίθουσας είναι ανάλογη με αυτή 
που εφαρμόστηκε στην αναστήλωση των αντιστοίχων αρχιτεκτονικών 
μελών της ανατολικής στοάς. Ομως εδώ αντί γιά σιμεντοκανία έχει 
χρησιμοποιηθεί μαρμαροκονία με κολυμβητά θραύσματα λευκού 
μαρμάρου και έχουν χρησιμοποιηθεί σε ορατές θέσεις σύνδεσμοι 
μορφής διπλού ταυ καλυμμένοι με μολύβι, πράγμα που δεν έχει γίνει 
σε εμφανή μέρη της ανατολικής στοάς. Το σύνολο σχεδόν της 
αναστηλωμένης οροφής της δυτικής αίθουσας είναι καλυμμένο με 
σκυρόδεμα και μαλτεζόπλακες. Μόνο τα βόρεια άκρα των δοκών και οι 
μεταξύ τους μεταδόκιες πλάκες έχουν καλυφθεί με ένα υαλοστάσιο.

Στη συνέχεια θα περάσω στην πρόταση γιά την αποξήλωση των 
αναστηλωμένων οροφών των Προπυλαίων. Τα προβλήματα των τμημάτων 
των οροφών του κεντρικού κτηρίου που αναστήλωσε α Μπαλάνας 
εμφανίστηκαν νωρίς. Ηδη τα 1943 ο Ορλάνδας σε μία έκθεσή του 
ζητούσε αντικατάσταση των σιδερένιων συνδέσμων της ανατολικής 
στοάς με ορειχάλκινους, ενώ τα 1954 ο Μηλιάδης αναφέρει στο 
αρμόδιο Υπουργείο την πτώση του μεγάλου κομματιού που λείπει 
σήμερα από το ιωνικό επιστύλιο της δυτικής αίθουσας. Από τότε το 
θέμα της οικτρής κατάστασης των οροφών του κεντρικού κτηρίου των 
Προπυλαίων και της ανάγκης άμεσης θεραπείας της επανέρχεται 
συνεχώς σε εκθέσεις των Ορλάνδαυ, Μηλιάδη, Δαντά και Μπούρα. Την 
προώθηση της διαδικασίας γιά ε πέμβαση στις φατνωματικές οροφές 
των Προπυλαίων αποφάσισε η ΕΣΜΑ το 1981. Από τότε η επιδείνωση
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της κατάστασης από την οξείδωση ταυ σίδεροσ είναι εμφανέστατη και 
απαδεικνύεται από ταν αριθμό των θραυσμάτων που έχουν πέσει στο 
μεταξύ.

Σήμερα με την ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης στο τμήμα αυτό ταυ 
μνημείου δεν έχουμε κανένα λόχο να μη προχωρήσουμε το ταχύτερο 
στην αποξήλωσή του και στην αντικατάσταση των σιδερένιων 
συνδέσμων με τιτάνιο. Στην έκθεση αυτή δεν υπάρχει πρόταση 
αναστήλωσης. Q λόχος είναι ότι ο Μπαλάνας έχει τοποθετήσει τα 
θραύσματα των αρχιτεκτονικών μελών σε θέσεις ομόλαχες, οπωσδήποτε 
όμως όχι στις αρχικές θέσεις τους. Τα ατομικά χαρακτηριστικά των 
περισσοτέρων καμματιών δεν μπορούν να αναχνωριστούν με βεβαιότητα 
στις θέσεις που βρίσκονται. Ετσι δεν μπορούμε να προβλέψσυμε 
ακριβώς τα ικανό να αναστηλωθεί υλικό που θα προκύψει μετά την 
αποξήλωση των κομματιών και την πλήρη μελέτη τους σε συνδυασμό 
τόσο μεταξύ τους όσο και με τα κατακείμενα θραύσματα. Αυτό ισχύει 
κατ'εξοχήν χιά τις φατνωματικές πλάκες, από τις οποίες 1500 και 
περισσότερα θραύσματα βρίσκονται στην Ακρόπολη και έχουν 
καταχωρηθεί στο αρχείο των κατασπάρτων μελών.

Η απομάκρυνση των φατνωματικών οροφών θα δώσει τη 
δυνατότητα όχι μόνα να σωθούν τα κομμάτια που τις απαρτίζουν και 
να συντηρηθούν, αλλά και να ελεχχθεί η κατάσταση των υπολοίπων 
τμημάτων της αναστήλωσης Μπαλάνου και η κατάσταση των σιδερένιων 
ενισχύσεων που εμπεριέχουν. Με βάση τα συμπεράσματα από ταν 
έλεχχα αυτό θα αποφασιστεί αν η επέμβαση θα επεκταθεί και στα 
άλλα αναστηλωμένα τμήματα του κεντρικού κτηρίου. Μόνον τότε θα 
μπορέσει να συνταχθεί μία λεπτομερής πρόταση αναστήλωσης του 
κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων και θα λαμβάνει υπ'έίψιν της και 
τον σημαντικό αριθμό κατακειμένων αρχιτεκτονικών μελών χιά να 
δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρωθούν με τη σειρά touç οι μελέτες 
των επεμβάσεων στη βόρεια και στη νότια πτέρυχα του μνημείου. 
Ευχαριστώ πολύ.

Πράε δροε: Ευχαριστώ πολύ τον κ.Ταναύλα χιά την παρουσίαση της
σοβαρής καταστάσεως των Προπυλαίων και χιά τις προτάσεις του.
Και θα ακούσουμε τώρα την κα Ιωαννίδου, η οποία θα συνεχίσει να 
μας παρουσιάζει προβλήματα των Προπυλαίων. Η κα Ιωαννίδου είναι 
πολιτικός μηχανικός.
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Μ. Ιωανν<5ou : πολιτικάα ιιηχανικ àc . υπεύθυνη εργοταξίου Προπυλαίων

Στατικά προίλλήιιατα των αναστηλωμένων τυηυάτων των <ηατνωυατ ικ ών 
οροφών των Ποοπσλα ίων

Το κείμενο που ακολουθεί είναι μία πολύ σύντομη ενημέρωση 
πάνω σε μερικά από τα στατικά προβλήματα των αναστηλωμένων 
τμημάτων των φατνωματικών οροφών των Προπυλαίων. Επίσης 
παρουσιάζει μερικά στοιχεία σχετικά με την εγκατάσταση του 
εργοταξίου γιά την επέμβαση στην περιοχή αυτή του μνημείου.

Μερικά λόγια σχετικά με τις επεμβάσεις του Μπαλάναυ στις 
φατνωματικές οροφές. Τα προβλήματα στις οροφές οφείλονται σε 
μεγάλο βαθμό στη χρησιμοποίηση σιδερένιων ενισχύσεων κατά τις 
αναστηλώσεις του 1909-1917 από τον Ν.Μπαλάνα. 0 τρόπος με τον 
οποίο συνδέθηκαν τα κομμάτια των δοκών είναι α εξής: Στο άνω 
μέρος των δοκών λαξεύτηκαν σε όλο το μήκος της δοκού αύλακες 
τραπεζοειδούς διατομής με ύψος 30 εκ. και μέγιστο πλάτος 30 εκ. 
Μέσα στις αύλακες αυτές τοποθετήθηκαν σιδερένιες δοκοί μορφής 
διπλού ταυ (στην ημιδοκό είναι 1300, ενώ στις άλλες δοκούς είναι 
I 3Θ0). Το κενό μεταξύ της μαρμάρινης και της σιδερένιας δοκού 
συμπληρώθηκε με τσιμεντοκονίαμα, ώστε να εξασφαλισθεί η
συνεργασία μεταξύ των δύο δοκών. Επί πλέον τα κομμάτια της 
μαρμάρινης δοκού έχουν αναρτηθεί από την μεταλλική με κατακόρυφες 
ράβδους, που δεν διαπερνούν το ύφος της δοκού και η σύνδεση, 
γίνεται μέσα στη μάζα της δοκού. Στην πάνω πλευρά των δοκών, τα 
δοκάρια και οι αναρτήρες έχουν καλυφθεί με παχύ στρώμα
σιμεντοκ ονίας, έντονα ρηγματωμένο σήμερα ιδιαίτερα στις Θέσεις 
των αναρτήρων. Οι αναρτήρες είναι οξειδωμένοι. Αναμένεται όμως, 
ότι η οξείδωση είναι μεγαλύτερη στο κάτω πέλμα των δοκών και στην 
βάση των αναρτήρων, όπου το νερό που μπαίνει από τις ρηγματώσεις 
δεν έχει δυνατότητα διαφυγής προς τα κάτω.

Αυτό ενισχύεται από τα ότι παρατηρήθηκε ρηγμάτωση πλάτους 
σχεδόν 1 εκατοστού κατά μήκος της δοκού στην Θέση αναρτήρα. Η 
ρηγμάτωση αυτή οφείλεται στην διόγκωση ταυ αναρτήρα από σκουριά 
και διάρρηξη του μαρμάρου. □ τρόπος αυτός ανάρτησης παρουσιάζει 
τα εξής μειονεκτήματα:
1. Φθορά σε μεγάλο ποσοστό του αρχαίου υλικού και
2. επισφαλής τρόπος αγκύρωσης των αναρτήρων.

Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι στην οροφή της βόρειας πρόστασης 
του Ερεχθείου, όπου χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχος τρόπος γιά την 
ανάρτηση των μαρμάρινων δοκών, fai σιδερένιες αναρτήσεις 
τοποθετήθηκαν εντελώς πάνω από την δοκό, ενώ οι κατακόρυφες 
ράβδοι που αναρτούν τα κομμάτια των δοκών είναι διαμπερείς σε όλο 
το ύφος της δοκού. Ετσι και η φθορά ταυ αρχαίου υλικού είναι 
μικρότερη και ο τρόπος ανάρτησης ασφαλέστερος.

Στο σημείο αυτό γίνεται ανάλυση της διαφάνειας.
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Είναι η οροφή αϊτό πάνω, όπου φαίνονται τα 
τσιμεντοκονιάματα που έχουν καλύψει τις σιδερένιες <5οκούς. Κι εδώ 
μία άλλη άποψη της οροφής. Εόώ είναι η αφαίρεση σε κάποιο σημείο 
της κεφαλής της δοκού των τσιμεντοκονιαμάτων, όπου φαίνονται οι 
όιαστάσεις της δοκού που έχει χρησιμοποιηθεί χιά την ενίσχυση.

D στατικός έλεγχος απέδειξε ότι οι τάσεις του σιδήρου στην 
μεσαία δοκό,' είναι πολύ κοντά στις επιτρεπόμενες. Αυτό, χιά την 
περίπτωση που ο σίδηρος διατηρεί την αρχική ταυ όιατομή και η 
σφήνωση είναι επαρκής. Σήμερα, που τίποτα από αυτά δεν μπορεί 
κανείς να εχχυηθεί, οπωσδήποτε η κατάσταση είναι επισφαλής. 
Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και χιά τις δοκούς της δυτικής 
αίθουσας που έχουν αναρτηθεί με τον ί<5ιο τρόπο.

Ετη συνέχεια, θα αναφερθύ πού σύντομα στην εχκατάσταση του 
ερχοταξίου στην βορειοανατολική περιοχή των Προπυλαίων, που 
παρουσιάζει προβλήματα εξ αιτίας της ανώμαλης μορφολοχίας του 
εδάφους και της έντονης παρουσίας λειψάνων άλλων οικοδομημάτων.

Ετη διαφάνεια αυτή φαίνεται η περιοχή βορειοανατολικά των 
Προπυλαίων με τα λείψανα όλων των οικοδομημάτων που υπάρχουν 
εκεί με την πρόταση χιά την εχκατάσταση-του ερχοταξίου.

Ειδικά στην περιοχή της υστεραρρωμαϊκής δεξαμενής μετά τις 
ανασκαφές του Καββαόία 18Θ5-1090 εχκ ιβωτίστηχαν όλα τα μέλη που 
θεωρήθηκαν άχρηστα. Σήμερα, έχει ολοκληρωθεί σχεδόν ο καθαρισμός 
της δεξαμενής. Κάποιες φωταχραψίες από τον καθαρισμό της 
δεξαμενής κι εδώ μία φωτοχραψία που δείχνει ένα μέρος από τον 
όχκο των κομματιύν που βχαίνουν μέσα από κει.

0 χώρος προβλέπεται να παραμείνρι ελεύθερος και να καλυφθεί 
.με ένα ισχυρό πάτωμα, ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν χώρος ερχασίας. 
Στις εγκαταστάσεις του ερχοταξίου περιλαμβάνονται:
1. Δύο συστήματα χερανοχεφυρών πάνω σε ικριώματα,· χιά την 
αποσυναρμολάχηση και μεταφορά των φατνωματ ικών πλακών και δοκών 
στο έδαφος. Αριστερά, φαίνονται οι χεραναχέφυρες που θα μπουν 
μέσα στο μνημείο.
2. Δύο ερχαστήρια συντήρησης από τα οπαία ένα έχει ήδη 
κατασκευαστεί. Το ερχαστήρια μαζί με την περιοχή, όπου θα 
εγκατασταθεί η χερανοχέφυρα εδάφους.
3. Μία χερανοχέφυρα εδάφους χιά μεταφορές και εργασίες 
συχκ αλλήσεων.
Επίσης, προβλέπεται μία γενική διαμόρφωση της περιοχής, ώστε να 
αποκτήσει ομαλότερες κλίσεις και να προστατευθούν τα υπάρχοντα 
αρχα ία θεμέλια.

Πράε δροε: Ευχαριστώ πάρα πολύ την κα Ιωαννίόου. Και τώρα θα 
ακούσουμε τον αρχιτέκτονα κ.Ζιρώ, που θα μιλήσει χιά παρατηρήσεις 
σε αρχιτεκτονικά και ιστορικά ζητήματα του Ναού της Αθηνάς Νίκης 
και την αναγκαιότητα μιάς νέας αναστηλωτικής επέμβασης.
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θέλω να επαναλάβω στους κ . κ . ομιλητές, επειδή αρχίσαμε περιττού 
μισή ώρα αρχύτερα να είναι μέσα στο χρόνο, όσο είναι δυνατέιν, που 
προβλέπετα ι.

Δ.Ζιοώ: αρχιτέκτων, υπεύθυνος μηχανικάε εργοταξίου ναού Αθηνάς 
Μίκ ne

Παρατηοήσεic σε αρχιτεκτονικά και ιστορικά Ζητήματα του Ναού 
Αθηνάρ ΙΜίκηε

Η αναγκαιότητα μιάς νέας επέμβασης 

Κύριοι Σύνεδροι,
Πριν αρχίσω την παρουσίαση της έρευνας που έχω διεξάχει 

στην Ακρόπολη, στα πλαίσια των έργων συντηρήσεως των μνημείων της 
οφείλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Αρχα ιολοχ ικ fi 
Εταιρεία και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο κ. Γιώρχο ΰαντά, στο Γενικό 
Γραμματέα κ.Βασίλειο Πετράκσ χιά τη συμπαράσταση και βοήθεια που 
μου προσέφεραν στην διερεύνηση του φυλασσόμενου στην Εταιρεία 
πολύτιμου αρχείου Μπαλάναυ. Ευχαριστώ επίσης την αρχαιολόχα κα Α. 
Μπικάκη, στο αρχείο της Εταιρείας, όχι μόνο χιά την βαήθειά της, 
αλλά και χιά το πράχματι σπουδαίο έρχο tou προσφέρει στην 
αναχνώριση και ταξινόμηση ενός πριν λίχα χρόνια δύσχρηστου 
υλικού, ιδιαίτερα δε χιά την τακτοποίηση tou αρχείου Μπαλάναυ, 
από το οποίο διδάχτηκα πολλά χρήσιμα χιά την νέα αναστύλωση.

Ευχαριστώ τέλος, την αρχαιολόχο της Εφορείας Ακ ροπόλε ως κ α 
Φωτεινή Τυραβούζη, χιά την υπομονή της στην ανάχνωοη των μη 
προσιτών χιά μένα λόχω χλώσσας αναφορών του Ross και άλλων.

0 Ναός της Αθηνάς Νίκης κτίστηκε από τον αρχιτέκτονα 
Καλλικράτη μεταξύ των ετών 427/6 και 424/3 σε εξέχαυσα θέση στον 
αμυντικό πύρχο νοτιοδυτικά των Προπυλαίων. Ρυθμού ιωνικού, 
αμφιπρόστυλος τετράστυλος, με μοναδικές ιδιομορφίες στον 
σχεδίασμά του, αντικατέστησε ένα παλαιότερο πώρινο ναΐσκο επίσης 
αφιερωμένο στην Αθηνά Νίκη, ο οποίος ήταν κτισμένος στην ίδια 
θέση. 0 κλασικός ναός δεν διασώθηκε στην αρχική του κατάσταση. 
Είχε κατεδαφιστεί από τους Τούρκους τις παραμονές επίθεσης τασ 
Morosini περί το 1686, προκειμένου να χτιστεί στη θέση του υψηλή 
πυροβολαρχ ία.

Τα αρχιτεκτονικά μέλη του ηαού βρέθηκαν από τον L.Ross τα 
1Θ35 κατά τις ερχασίες κατεδάφισης των μεσαιωνικών και νεώτερων 
προσκτιαμάτων μπροστά από τα Προπύλαια. Η αναστύλωση του μνημείου 
που ακολούθησε αμέσως μετά χάρισε στην Ακρόπολη ένα πρώτης τάξεως 
μνημείο, που είχε εξαφανιστεί χιά 144 χρόνια. Η επέμβαση των 
Ross, Hansen και Schaubert αποτέλεσε την πρώτη σύχχρονη 
αναστηλωτική εργασία στην Ακρόπολη και η δημοσίευση των 
συμπερασμάτων επί της αρχιτεκτονικής και της ιστορίας του 
μνημείου που ακολούθησε, καθιστά την επέμβαση αυτή υποδειχματική, 
λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και τις συνθήκες της εποχής.
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Ηταν λοιπόν, επόμενο να παρουσ ιασθαύν προβλήματα, εξαιτίας 
κάποιων αναστηλωτικών σφαλμάτων, αλλά και λάχω της καθίζησης, που 
είχε σποστεί η αρχαία θεμελίωση tou ηαού. Ετσι, 100 χρόνια μετά 
την πρώτη αναστήλωσή του, η ελληνική ρολιτεία ανέθεσε στον 
Νικόλαο Μπαλάνα, βετεράνο των αναστηλωτικών έργων Ακροπόλεως, να 
διαλύσει και να συνθέσει εκ νέου τα κτήριο. Φυσικά, εφ'όσαν τα 
κύρια πρόβλημα ταυ ναού ήταν η καθίζηση των θεμελίων, οι 
εργασίες προχώρησαν και στην διάλυση του μοναδικού αυθεντικού 
τμήματος που είχε διασωθεί στη θέση του, την κρηπίδα.

Οι εργασίες επεκτάθηκαν και στο κλασικό πώρινα περίβλημα 
του μυκηναϊκού πύργου. Ετσι αςιαιρέθηκε κάθε μεταγενέστερη
προσθήκη και τοποθετήθηκαν νέοι δόμοι, όπου συτοί έλειπαν, ή ήταν 
αποσαθρωμένοι. Ανακατασκευάσθηκε εντελώς η κατεστραμμένη νότια 
πλευρά του περιβλήματος καθώς και η ετοιμόρροπη νοτιοδυτική γωνία 
του πύργου.

Στερεώθηκαν τα θεμέλια των κτισμάτων του παλαιάτερου 
πώρινου ιερού και κατασκευάσθηκαν νέα θεμέλια από λιθοδομή και 
σύάτημα σιδηρών δοκών, γιά τον κλασικό μαρμάρινα ναό. Το
αυθεντικό πώρινο υπόβαθρο του μαρμάρινου δαπέδου αντ ικ αταστάθηκ ε 
με νέο από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοποθετήθηκε στη θέση της η 
κρηπίδα. Νέα μάρμαρα τοποθετήθηκαν στην θέση των αναβαθμών που 
είχαν θρυμματισθεί από την καθίζηση, ιδίως στην δυτική πλευρά.

Τις εργασίες του Ν.Μπαλάνου συνέχισε ο Α.Ορλάνδας το 1940, 
μετά από σοβαρή ασθένεια ταυ πρώτου. Σε ότι αφορά την δεύτερη 
αναστήλωσή του ναα;y της Νίκης, υπεύθυνος γιά την τελική 
αναστηλωτ ικ ή μορφή ε.ίναι ο Α.Ορλάνδας, ο οποίας στην αναφορά του 
χαρακτηριστικά υποστηρίζει ότι είναι ορθότερη από αυτήν που 
προγραμμάτιζε ο πρακάτοκός του. Δυστυχώς όμως, στην τελευταία 
αυτή αναστήλωσή δεν ελήφθησαν υπ'όψιν οι εμπειρίες από την 
αναστήλωσή των άλλων μνημείων της Ακροπόλεως και γιά μία ακόμη 
φορά σίδηρος χρησιμοποιήθηκε γιά την σύνδεση των μαρμάρινων μελών 
μεταξύ τους.

Σαρανταπέντε χρόνια μετά την τελευταία αιιτή αναστήλωσή τα 
προβλήματα που προέκυψαν από τη χρήση του σιδήρου ήταν πλέον τόσο 
εμφανή, ώστε την άνοιξη ταυ 1935 η Διευθύντρια Ακροπόλεως κα 
Τουλούπα, μου ανέθεσε να συντάξω εκ θέση γιά τις φθορές του ηαού 
με απώτερο σκοπό την άμεση επέμβαση στα γλυπτά της ζωφόρου.

Η μελέτη έδειξε ότι τα προβλήματα που αντιμετώπιζε τα 
μνημείο ήταν πολλαπλά και σύνθετα. Εκτείνονται δε σε όλα τα μέρη 
από την εμφανή υπερδομή μέχρι τον τρόπο θεμελίωσής του. Με 
απόφαση της Επιτροπής Συντηρήσεως των Μνημείων Ακροπόλεως, 
προεδρεύοντας του αείμνηστου Γεωργίου Μυλωνά, μου ανετέθη η 
σύνταξη μελέτης γιά μία νέα επέμβαση στο ήδη ταλαιπωρημένο από 
τις παλαιότερες περιπέτειες του μνημείο. Γιά τα ζητήματα που 
αφορούσαν την γλυπτική του ναού και ειδικότερα τα προβλήματα της 
ζωφόρου και του θωρακείου, υπεύθυνη ορίστηκε η αρχαιολόγος Δρ. 
Μαρία Μπρούσκαρη, από χρόνια μελετήτρια του μνημείου και με
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βαθειά γνώση της γλυπτικής του. Ol εργασίες άρχισαν ευθύς αμέσως. 
Τον Δεκέμβριο του 1935 καθαιρέθηκε γιά να συντηρηθεί ένα μέλος 
της νότιας ζωφόρου, τταυ είχε σπάσει αϊτό την οξείδωση γόμφου και 
την άνοιξη του 1986 άρχισε η εργασία της λετττομερούς αποτύπωσης 
του μνημείου, σε κλίμακα 1:10.

Κατά το επίπονο στάδιο της έρευνας αστός της μελέτης, 
υπήρξαμε ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμέναυ να προβούμε σε ότι 
παρατηρήσεις ήταν δυνατόν να γίνουν, πριν αϊτό την διάλυση του 
μνημείου. ϋι παρατηρήσεις αυτές αφορούσαν τον έλεγχο ταυ αληθούς 
ή όχι παλαιότερων απόψεων και τον αποκλεισμό ενδεχόμενων 
σφαλμάτων, που πιθανά να είχαν γίνει κ ατά τις δύο προηγούμενες 
αναστηλώσε ις ,,

Τα αποτελέσματα της έρευνας α,.τής, υπήρξαν αισιόδοξα και 
ουσιώδη. Αποσαφηνίστηκαν ζητήματα αρχιτεκτονικά ι. σι οικοδομικά 
του κτηρίου. Οπως το ζήτημα της ξύλινης υποδομής, της μαρμάρινης 
κεράμωσης της στέγης, που επέτρεφε την εξακρίβωση της ορθής θέσης 
των φατνωματικών πλακών, οι οπαίες είχαν αναστηλωθεί μάλλον 
τυχαία.

Δεν έχουμε καμμία αμφιβολία γιά την ύπαρξη πλέον του 
κιγκλιδώματος και της μαρμάρινης βάσης του στις πλευρές του 
ρρονάου. Διερευνήθηκε το ζήτημα του παράγωνου σχήματος του σηκού 
και η διαφορά του μήκους των πλευρικών τοίχων, ανέρχεται σε λίγα 
χιλιοστά και όχι σε 1,6 εκατοστά, όπως υποστήριξε ο Ορλάνδος.

Διερευνήθηκ ε ακόμη, τα ζήτημα της κεκλιμένης προς τα δυτικά 
κρηπίδας του Ναού. Υπάρχει μία διαφορά ύφους μεταξύ ανατολικού 
μέρους και δυτικού 4,5 εκατοστών σε μήκος 8.155 μέτρων και 
διαπιστώθηκε ότι η παραδοχή του Μπαλάναυ ήταν εσφαλμένη και είχε 
ως συνέπεια οι κίονες της ανατολικής πρόστασης σήμερα να κλίνουν 
υπερβολικά προς δυσμάς, ενώ οι δυτικοί να είναι σχεδόν 
κ ατακ όρυ φαι.

Εκτός όμως από αυτά είμαστε σε θέση πλέον να μιλήσουμε, όχι 
μόνο γιά την αρχαία ιστορία του μνημείου, αλλά και να φωτίσουμε 
μία απόλυτα σκοτεινή φάση, την μεσαιωνική. Αξίζει να αναφερθούμε 
σ'αυτή, μιά και είναι όχι μόνα άγνωστη, αλλά δίνει και την 
απάντηση στο ερώτημα που ευθύς εξ αρχής θέσαμε: Είναι τα μέλη ταυ 
μνημείου, οι κίονες, τα κιονόκρανα, οι βάσεις, οι πεσσοί ορθά 
τοποθετημένοι και ποιά είναι η μέθοδος διά της οποίας θα 
μπορούσαμε σήμερα να εξακριβώσουμε και να ορίσουμε με ισχυρά και 
ανά πάσα στιγμή ελεγχόμενα τεκμήρια την ακριβή θέση των μελών του 
πλήρους διαλυμένου και δύο φορές αναστηλωμένου ναού;

Είναι φανερό ότι αν είχαμε την δυνατότητα να γνωρίζουμε την 
τύχη που είχε τα μνημεία κατά τους χρόνους που προηγήθηκαν της 
δ ιαλύσεώς του, τότε διά μέσου της οικοδομικής του ιστορίας, θα 
μπορούσαμε να έχουμε την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα.
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Ο Ναός της Αθηνάς Νίκης λόγω δέσεως, λαδικό είναι να 
ακολούθησε τις αλλαγές χρήσης και τις άλλες μετατροπές ττου υπέστη 
η μνημειακή είσοδος της Ακροπόλεως και η προς δυσμάς των 
Προπυλαίων περιοχή, μέχρι την Πύλη Baule. Ηδη, από τους 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους, η νότια πτέρυγα των Προπυλαίων είχε 
μετατραπεί σε ναό, ο οπαίας παρέμεινε σε χρήση μέχρι την ανέγερση 
του υψηλού · Φραγκικού Πύργου. Το υπόλοιπο κτήριο των Προπυλαίων 
είχε χρησιμοποιηθεί σαν φρούριο και κατοικία ήδη από τα χρόνια 
του Ιουστινιανού και ως μητροπολιτικό μέγαρο τουλάχιστον από τους 
μεσοβυζαντιναύς χρόνους. Οταν λοιπόν τόσες σημαντικές αλλαγές 
έχουν συντελεστεί στα Προπύλαια και στην νότια πτέρυγα, τι 
συνέβαινε στην Νίκη;

0 Ορλάνδος υποστήριξε ότι ήταν αδύνατο να είχε μετατραπεί 
σε χριστιανικό ναό, λόγω της απόκρημνης Θέσης της δυτικής του 
πλευράς, ενώ ο Satton υποστήριξε τα αντίθετο, χωρίς να παραθέσει 
στοιχεία. 0 Burnouf το 1877 σε σ έδια της Δυτικής πλευράς της 
Ακροπόλεως στα χρόνια του Ιουστιν αναύ και των Φράγκων δείχνει τα 
ναό, δίχως κ αμμ-ία μετατροπή στο πύργο του. 0 Schede τα 1922 
παρουσιάζει σε σχέδιο του Krischen μία φανταστική μάλλον άποψη 
της εισόδου της Ακροπόλεως στην Φραγκοκρατία, με το ναό της 
Αθηνάς Νίκης ορατό στον αμυντικό του πύργο.

Αργότερα, το I960 ο αείμνηστος Ιωάννης Τραυλός, βαθύς 
γνώστης της ιστορίας και της τοπογραφίας της Ακροπόλεως, 
παρουσιάζει γιά πρώτη φορά σχέδιο του Παλατιού των Φράγκων στα 
Προπύλαια, καθώς και την διάταξη των οχυρώσεων, δυτικά. Δέχεται 
ένα αμυντικό διατείχισμα τάχους 2 μέτρων περίπου, το οποίο 
εκτείνεται από τον πύργο της Νίκης μέχρι το βάθρα του Αγρίππα, 
ενώ ο ναός παρουσιάζεται και πάλι ελεύθερος στον πύργο του και 
ορατός από δυτικά.

0 Αναστάσιος Ταναύλας, τέλος, ε ξέθεσε το 1987 την άποψη,
ότι το διατείχισμα που δεχόταν ο Τραυλός έφτανε πολ ύ ψηλότερα και
ενσωμάτωσε έτσι την δυτ ικ ή όψη του ναού της Ν ί κ πς, ο οποίος έτσι
παρέμεινε αφανής 
Φραγκ οκ ρατ ίας .

από τα δυτικά, ήδη από τους χρόνους της

Ποιά άποψη όμως είναι η ορθή; Γ ιά να απαντήσουμε,
χρειάστηκε να αντλήσουμε στοιχεία από κάθε δυνατή πηγή, αλλά 
κυρίως από παλιές απεικονίσεις της Ακροπόλεως, από αφηγήσεις των 
περιηγητών και φυσικά την πλέον αξιόπιστη μαρτυρία, τα ίχνη που 
εντοπίσαμε στο ίδιο το μνημείο.

Κάνοντας αρχή από τις απεικονίσεις, θα αναφερθούμε στα 
παλαι,ότερα γνωστά σχέδια του Κάστρου της Αθήνας. Πρόκειται γιά 
τρία σχέδια αντίγραφα ενός χαμένου πρωτοτύπου, ασφαλώς 
χρονολογημένου στα 1670 και τα οποία δημοσιεύθηκαν και 
σχολιάσθηκαν τα ένα πρόσφατα από τον M.Pavan, και τα άλλα δύο τον 
περασμένο αιώνα από τον Ornant.



Το καμένο πρωτότυπο κρυφά σχεδιασμένο και με εξαιρετικό 
κ ίνδυνα από το λόψα των Μουσών, λόγω της αυστηρής απαγόρευσης των 
Τουρκικών Αρχών, οφείλεται ίσως σε Ιταλό (Βενετό) έμπορο γιά 
χρήση στρατιωτική, σε μία περίοδο κατά την οποία η Δημοκρατία της 
Βενετίας; ένα χρόνο μετά την πτώση του Χάνδακα και την παράδοση 
της Κρήτης, συνέλλεγε πληροφορίες προετοιμαζόμενη γιά την 
ανάκτηση των κατεχόμενων από τους Οθωμανούς κάστρων της Ελλάδας.

Με αιτιολογημένες λοιπόν τις παραλείψεις, τις
μικροανακρίβειες και εκ των υστέρων συμπληρώσεις από μνήμης ποϋ 
εύκολα είναι κανείς σε θέση να εντοπίσει, σε δύο από τα σχέδια 
αυτά διακρίνουμε ακριβώς στη βάση του υψηλού φράγκικαυ πύργου, 
τρία τόξα, ακριβώς εκεί όπου θα έπρεπε να προβάλουν τα τρία 
έντονα σκιασμένα μετακιόνια διαστήματα της τετράστυλης δυτικής 
κιονοσταιχίας της Νίκης. Και πράγματι, θα ήταν δυνατό κα 
εκληφθαύν σαν τόξα, τα μετακιόνια αυτά, τα οπαία ψηλά στένευαν εξ 
αιτίας των ελίκων των κιονακράνων με την ισχυρή προεξοχή τους, οι 
δε κίονες με την ερυθρωπή τους πάτινα, συγχέανταν με τις 
υπόλοιπες γαιώδους αποχρώσεως μεσαιωνικές ακυρώσεις, στα νότια 
του ναού.

Εάν λοιπόν, αυτή η γνώμη είναι η ορθή, τότε ίσως έχουμε 
και την παλαιότερη απεικόνιση του ναού της Νίκης με ελεύθερη την 
δυτική της πρόστασπ 16 μόλις χρόνια πριν την κατεδάφισή της από 
τους Τούρκους. Αλλά και η μαρτυρία των Span και Wheler, που 
επισκέφθηκαν την Ακρόπολη το 1675 συνηγορεί με τα παραπάνω.

Γιά να εισέλθει κανείς στην Ακρόπολη εκείνη την εποχή, 
έπρεπε να περάσει από τρεις διαδοχικές πύλες. Η τρίτη πύλη, 
εθεωρείτο ως η είσοδος του κάστρου και σύμφωνα με τις μαρτυρίες 
του Babin (1672), ταυ Spon, ταυ Whaler και του μηχανικού του 
Μοροζίνι Verneda (1687), εκοσμείτο με ανάγλυφη παράσταση αετού, 
που θεωρείτο σύμβολο βασιλικής εξουσίας και θεϊκής δύναμης. Η 
παρουσία αυτού του βυζαντινού γλυπτού, το οπαίο έχουμε ήδη 
εντοπίσει και η παρουσίασή του θα γίνει περί τα τέλη Μαϊαυ στο 9ο 
Συμπόσιο Χριστιανικής Αρχαιολογίας στην Αθήνα, δεν είναι ασφαλώς 
τυ χα ία.

Η τρίτη πύλη ταυτίζεται μετά βεβαιότητας με την 
υστεραρρωμαϊκή, η οπαία κατασκευάσθηκε στην βάση της νοτιοδυτικής 
γωνίας του πύργου της Νίκης. Μ πύλη αυτή μετασκευασμένη στους 
βυζαντινούς χρόνους, απετέλεσε γιά πολλές δεκαετίες την κύρια και 
μοναδική είσοδο προς την Ακρόπολη, μετά την ενσωμάτωση της άλλης 
υστερορρωμαικής πύλης Beule στις οχυρώσεις της κάτω
πυροβολαρχίας, το πιθανότερο μετά την κατάληψη της Ακροπόλεως από 
τους Οθωμανούς και την απομάκρυνση του τελευταίου Acciaiuoli.

Ακριβώς, μετά την πύλη αυτή, ο Spon και ο Whaler 
κατηγορηματικά αναφέρουν, ότι βρέθηκαν στο εσωτερικό του 
φρουρίου, και το πρώτα πράγμα που αντίκρυσαν στα δεξί τους χέρι 
ήταν □ μικρός ναός της Απτέρου Νίκης.
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Η περιγραφή του ναού που μας δίνουν, αν και ελλιπής, 
εξαιτίας των δικαιολογημένων περιορισμών και της δυσπιστίας που 
αντιμετώπισαν εκ μέρους της τουρκικής γρουράς, δεν παύει να είναι 
η πληρέστερη που διασώθηκε από κτίσεως του ναού,
συμπεριλαμβανομένου και tou ίδιου του Παυσανία. Από τα όσα 
χρήσιμα αναφέρουν θα σημειώσουμε την παρατήρηση, ότι ο ναός
χρησιμοποιείτο τότε σαν πυριτιδαποθήκη, πληροφορία, η οπαία 
προέρχεται ασφαλώς από τον συνοδό τους, τον καλά πληραφορημένα
πρόξενο τότε της Αθλιας στην Αθήνα Jean Giraud, πολύτιμο
μεσολαβητή και προστάτη όσων ξένων επισκέφθηκαν την Αθήνα την 
περίοδο εκείνη. Επίσης, ότι η μία πλευρά ταυ ναού, η νότια όπως 
εξακριβώσαμε, ήταν κτισμένη κοντά στα τείχος. Γτην περιγραφή τους 
βέβαια, διαπιστώνεται ένα κενό. Από την τρίτη πύλη όπου 
πρωτααντίκpu σαν ψηλά την δυτική πλευρά του ναού και έως ότου να 
ανέβουν την αρχαία κλίμακα του πύργου της Νίκης, από όπου 
αντίκρυσαν και περιέγραψαν συνοπτικά την ανατολική πλευρά της 
ζωφόρου μεσολαβούσε ένα τείχος - ανάλημμα, το οποίο ένωνε το 
Πύργο της Νίκης με το βάθρο του Αγρίππα. Γιά όλα αυτά, δεν 
αναφέρουν απαλύτμς τίποτα.

Από την πλήρη μελέτη του κειμένου τους, γίνεται σαφές, ότι 
οι δύο αρχαιάφιλαι περιηγητές δεν κατέγραψαν κατά τρόπο απόλυτο, 
όλα όσα συνάντησαν κατά την πορεία τους στην Ακρόπολη και φυσικά 
όσα έκριναν μη αρχαία, άρα μη άξια λόγου, δεν τα ανέφεραν, τα 
παρέλειφαν. Επίσης, είναι εξ ίσου φανερό ότι στην περιγραφή τους 
έχουν ως πρότυπο τον Παυσανία. Είναι σαφέστατο. Ετσι, ούτε ο 
ρωμαίας αυτός περιηγητής ανέφερε το παραμικρό γιά το μνημεία του 
Αγρίππα, προφανώς θεωρώντας το, ως μη άξιο λόγου, επειδή δεν ήταν 
αρχαία Και αυτό, σε μία εποχή που το τιμητικό αυτό μνημεία, 
έστεκε περίοπτο στην θέση του και όχι κατά μέγα μέρας 
ενσωματωμένο σε τείχη, όπως στην εποχή του Ξροη.

Πως όμως ήταν διαμορφωμένη η περιοχή κατά το 1675; Απάντηση 
στο ερώτημα αυτό παρέχει η εκτενής αναφορά του L.Ross, α οπαίος 
τα 1835, ανέσκαφε την περιοχή δυτικά των Προπυλαίων και 
κατεδάφισε την τουρκική πυροβολαρχία.

Παραδόξως οι τόσα χρήσιμες πληροφορίες του παρέμειναν μέχρι 
σήμερα ανεκμετάλλευτες, με αποτέλεσμα να έχουμε τόσο διαφορετικές 
απόψεις σχετικά με την διαμόρφωση της περιοχής, κατά τις διάφορες 
περιώδους.

fis την βοήθεια της αναφοράς ταυ Ross και των ελάχιστων, 
αλλά ορθών απεικονίσεων της περιοχής, πριν από την κατεδάφιση των 
μεσαιωνικών προσκτιαμάτων, όπως αυτή του Hallerstein, διαπιστώ
νουμε ότι η τουρκική πυροβολαρχία που συνέδεσε τον πύργο της 
Νίκης με το βάθρο του Αγρίππα, ήταν υψηλή και εάν ο ναός, δεν 
είχε προηγουμένως κατεδαφιστεί, θα είχε ενσωματωθεί μέχρι το ύψος 
του επιστυλίου από τα δυτικά.



Ετα ανώτατο τμήμα της πυροβολαρχίας, κατασκευασμένα με 
χαλαρά κώματα, υπήρχαν δυτικά οι επάλξεις γιά τα πυροβόλα ενώ στα 
ανατολικό του χείλος, είχε δημιουργηθεί ρείθρο με φατνωματιχές 
πλάκες των Προπυλαίων. Χαμηλότερα, στο ύψος περίπου του πύργου 
της Νίκης και μέχρι τη βάση του, το τείχος διακρίνετο σε τρία 
<5 ιαφαρετ ικ ά, κατακόρυφα τμήματα. Το εξωτερικό προς τα δυτικά, 
ήταν κεκλιμένο και παχύτερο στη βάση (σκάρπα), είχε δε κτισθεί ως 
επένδυση με ποικίλους λίθους.

Το εσωτερικό τμήμα στα ανατολικά, αποτελούσε επίσης 
επένδυση. Ηταν δε χτισμένο κατακόρυφα με τα αρχιτεκτονικά μέλη 
του ναού της Νίκης. □ πυρήνας όμως του τείχους ήταν αρχαιότερος, 
μεσοβυζαντινός, σύμφωνα με μαλυβδόβουλο που βρέθηκε στη μάζα tou. 
Το πάχος του, έφτανε τα 7 έως 8 μέτρα και είχε κατασκευαστεί με 
τόσο ισχυρά κονιάματα, ώστε η κατεδάφισή tou, διήρκεσε έναν 
ολόκληρο χρόνο. Ετα τείχος αυτό, βρέθηκαν οικοδομικές επιγραφές 
του Ερεχθείου, πώρινα δωρικά αρχιτεκτονικά μέλη με χρώμα, δύο 
γιγαντιαία αγάλματα και πολλά άλλα. Ούτε από ταν ναό της Νίκης, 
ούτε από τα Προπύλαια βρέθηκαν κομμάτια εντοιχισμένα εκεί.

Εύμφωνα πάντα με ταν Ross, ταυτόχρονα με την ανωτέρω 
επίχωση της πυροβαλαρχίας, κατεδαφίστηκε η ανατολική επένδυση του 
μεσοβυζαντινού τείχους - αναλήμμματος και αποτοιχίστηκαν έτσι τα 
μέλη του ναού. Επίσης ανεσκάφη η νότια πλευρά ταυ προμαχώνα, με 
αποτέλεσμα, να βρεθεί η κρηπίδα του ναού κι ανέπαφη η θόλος της 
υπόγειας κρύπτης.

Τέλος -πολύ σημαντικό στοιχείο- βρέθηκε στη θέση της η 
βάση του νοτιοανατολικού κίονα της προσόφεως ενώ οι τρεις από 
τους οκτώ κίονες, βρέθηκαν σπασμένοι. Οι πολύτιμες αστές 
πληροφορίες του Ross, μας παρέχουν πλέον την δυνατότητα να 
ερμηνεύσουμε λαξεύματα και ίχνη, τα οπαία διασώθηκαν στα κατά 
χώραν διασωθέντα τμήματα της κρηπίδος του ναού και την βόρεια 
πλευρά της κορωνίδος του κλασικού πύργου.

Ευνοψίζοντας αναφέρουμε: Η επικοινωνία του πύργου της Νίκης 
με το μεσοβυζαντινό ανάλημμα του οπαίου τα ύφος έφτανε περίπου 1 
με 2 βαθμούς χαμηλότερα από την στάθμη της κορωνίδας, γινόταν 
αρχικά με θύρα -ο στραφέας ο αρχικός είναι αυτός, εδώ είναι ο 
μεταγενέστερος- αν κρίνουμε από τον στροφέα στον ακραίο δίπλα 
στην αρχαία κλίμακα ανόδου λίθου της, ο οποίος από άποψη 
λιθαξα'ικής, είναι όμοιας με άλλους ανάλογους στρόφε ίς από 
μεσοβυζαντινές μετασκευές στην ανατολική περίσταση του Παρθενώνα 
στην βόρεια πρόσταση του Ερεχθείου, ή στην εκκλησία της νότιας 
πτέρυγας των Προπυλαίων.

Αργότερα η θύρα αυτή αντικαταστάθηκε με άλλη, ευτελέστερης 
όμως κατασκευής, ενώ σε τρίτη φάση, η άνοδος από το ανάλημμα στον 
πύργο γινόταν χωρίς θύρες, λίγο δυτικότερα με μία μικρή ράμπα, 
όπως διαπιστώσαμε από την έντονη φθορά του λίθου της κορωνίδος 
και των αντιολισθητικών ραβδώσεων που λαξεύτηκαν εκεί. Ενα μικρό 
εξώστεγα προστάτευε τα σημείο αστό, αν κρίνουμε από δύο
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τετράγωνες λαξευμένες υποδοχές σε λίθους της βόρειας πλευράς ταυ 
ναού, με την αίρεση φυσικά άτι οι λίθοι αυτοί είναι σήμερα ορθά 
τοποθετημένοι. Παρόμοιες αντιολισθητικές ραβδώσεις φέρουν και οι 
ανώτερες βαθμίδες της αρχαίας κλίμακας ταυ πύργου της Νίκης, η 
οποία παρέμεινε σε χρήση μέχρι την κατασκευή της πυροβολαρχίας 
περί τα 1686. Η μη λάξευση των κατώτατων βαθμιδών αποτελεί 
ένδειξη του ύφους που έφτασε η επίχωση στην εσωτερική πλευρά του 
αναλήμματος. Παιά όμως η διαμόρφωση της υπόλοιπης περιοχής του 
πύργου στα νότια και τα ανατολικά του ναού και ποιές μετασκευές 
έγιναν στο μνημείο;

Η γνωστότερη μετασκευή στον ναό, ήταν αυτή η οποία αφορούσε 
στο κατώφλι της κεντρικής του θύρας. Με την αλλαγή της χρήσης ταυ 
ναού, ίσως από την εποχή του Ιουστινιανού, τα υπερυψωμένο κατώφλι 
αφαιρέθηκε και οι αρχαίες δρύφακτες πόρτες, αντ ικαταστάθηκαν με 
θύρα δίφυλλη αρχικά και αργότερα μονόφυλλη. Τα δύο πλευρικά 
ανοίγματα, χτίστηκαν και πιθανώς μετατράπηκαν σε παράθυρα. Ομως 
ποιά είναι η αιτία γιά την λάξευση των οριζόντιων αυτών εγκοπών 
στις αντικρύζουσες τις παραστάδες ταυ σηκού παρειές των πεσσών;

Από την ύπαρξη ενός συνδέσμου τουρκικής εποχής σχήματος "Π” 
και την ανεύρεση αντεστραμμένου χαράγματος στον ίδιο πεσσό, 
διαπιστώσαμε τον τρόπο επαναχρησιμοποίησης των μελών αυτών, μετά 
την καθαίρεσή τους. Είναι προφανές ότι οι πεσσοί είχαν 
τοποθετηθεί όρθιοι και σε θέση θυρώματος όπως συνήθως 
χρησιμοποιήθηκαν και άλλα παρόμοια μέλη σε νεότερες μετασκευές, 
όπως στην βυζαντινή ανακαίνιση της πυλίδας στον βόρεια τοίχο του 
ανδήρου του Αγρίππα, που οδηγούσε στην Κλεψύδρα. Τότε λαξεύτηκε 
και το χάραγμα στο κάτω μέρος της εσωτερικής προς την θύρα 
παρειάς του ενέίς πεσσού.

Την ακριβή θέση επαναχρησιμαποιήσεως των δύο αυτών 
πεσσών,κατορθώσαμε να εντοπίσουμε με την βοήθεια κυρίως ενός 
έξοχου πίνακα του C.W.Von Hexdeck, a οποίος ζωγράφισε με θαυμαστή 
ακρίβεια και λεπτομέρεια, την πύλη του μεταξύ του πύργου της 
Νίκης και tou βάθρου ταυ Αγρίππα τούρκικου προμαχώνα, όπως 
σωζόταν το 1Q35 και ενώ οι εργασίες κατεδάφισης είχαν ήδη 
αρχίσει. Η νότια παραστάδα της πύλης, απατελείτα από δύο δίδυμους 
λεπτούς πεσσούς, τους πεσσούς της Νίκης, ώστε το συνολικό πάχος 
τους 0,25 + 0,25 - 50 εκ., να ταιριάζει με το πάχος της 
μονολιθικής βόρειας παραστάδας, συνδέονταν δε μεταξύ τους με 
συνδέσμους Π, πάνω και κάτω. Το ύψος των πεσσών ανερχόμενο σε 
3,54· μέτρα με την τοποθέτηση μικρού επικράνου το οποίο είχε ήδη 
αφαιρεθεί κατά τη σχεδίαση του πίνακα -υπάρχουν και ζημιές στην 
πύλη από την επανάσταση- συμφωνεί με το συνολικό ύψος της πύλης, 
•την οπαία υπολογίσαμε χαμηλότερη από 4· μέτρα. Ετσι βεβαιωθήκαμε 
ότι οι οριζόντιες λαξεύσεις που σώζονται στους πεσσούς, δεν 
έγιναν μετά την διάλυση του μνημείου, αλλά σχετίζονται με την 
μετασκευή του κατωφλιού και της κεντρικής θύρας του σηκού. Οι 
λαξεύσεις αυτές, αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα κατασκευής 
θυρών μεταξύ κιόνων και πεσσών λίθινων αρχαίων κτηρίων, των 
οπαίων τα περιστύλια, χτίστηκαν κατά την μακραίωνη ιστορία τους,
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ή as αρχαία λίθινα θυρώματα, τα οπαία αργότερα, μετασκευάστηκαν. 
Στην κιονοστοιχία της Πινακοθήκης, στην ανατολική κιονοσταιχία 
του Ερεχθείου καθώς και στα θυρώματα της βόρειας ττράστασης και 
της «δυτικής του εισόδου, στην ανατολική του κ ιονοστοιχ ία, στην 
πύλη Beule, στο πρόπυλα της Αρχηγέτιδος Αθηνάς στην Ρωμαϊκή Αγορά 
και αλλού, (διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά αυτά λαξεύματα, πάντα 
αντικρυστά μεταξύ τους, συνδεόμενα στο δάπεδο με ανάλογους 
τόρμους, γιά την υπο<δαχή των στροφέων των θυροφύλλων.

Είναι λοιπόν φανερό ότι οι λαξεύσεις στους πεσσούς της 
Νίκης, έχουν σχέση με την μετασκευή της κεντρικής θύρας. θα 
έπρεπε να αντικρύζουν το εσωτερικό του θυρώματος και αν αυτό δεν 
συμβαίνει τώρα, οφείλεται απλώς σε παρερμηνεία, ή έστω σε 
αβλεψία. Με την ορθή τοποθέτηση των πεσσών, τα λαξεύματα αυτά, 
αποσυνδέονται από τις αντίστοιχες λαξεύσεις, που σώζονται στους 
δύο γωνιακούς κίονες της ανατολικής πρόστασης του ναού. Οι δύο 
αυτοί κίονες είναι ορθά τοποθετημένοι, εφ'άσον φέρουν ψηλά τους 
τόρμους γιά την γόμφωση του δρύφακτου που υπήρχε τις πλευρές του 
προνάου και μόνον εκεί.

Χαμηλότερα όμως, σε ύψος 2,35 μέτρα, ο νοτιοανατολικός 
θραυσμένος κίονας, φέρει τετράγωνη οπή, ενώ ο βορειοανατολικός, 
φέρει οριζόντια παραλληλόγραμμη λάξευση στο ίδιο περίπου ύψος.

Οι λαξεύσεις αυτές δεν έχουν καμία λογική εξήγηση με την 
υπάρχουσα διάταξη των κιόνων του ναού. Στη δυτική όμως πλευρά, οι 
δύο μεσαίοι κίονες κατά σύμπτωση (; ) σπασμένοι, φέρουν ανάλογους 
τόρμους στις δύο εκ διαμέτρου αντίθετες πλευρές τους, σε ύψη 
ανταποκρινόμενα κατά ζεύγη με αυτά που διαπιστώσαμε στην 
ανατολική πλευρά. Οι δύο άλλοι κίονες στις γωνίες της δυτικής 
πλευράς, δεν φέρουν ανάλογες λαξεύσεις.

Είναι επομένως προφανές ότι οι δύο μεσαίοι κίονες της 
δυτικής πλευράς, ανήκουν στην ανατολική κιονοσταιχία του ναού. 
Οι βαθείς τόρμοι που περιγράψαμε, χρησίμευαν γιά την ένθεση 
οριζοντίων ξύλων, τα οποία ενσωματώνονται στην τοιχοποιία που 
κτιζόταν πάνω και κάτω. 0 σύνθετος αυτός τρόπος δομής με 
ξυλοδεσιές, είναι κοινός, αλλά όχι με ακρίβεια χροναλογήσιμος. 
Συναντάται πάντως στα γειτονικά Προπύλαια, στην κιανοστοιχία της 
Πινακοθήκης, ή στην θύρα εισέιδου προς το χριστιανικό ναό της 
νότιας πτέρυγας, όλα αναγόμενα σε βυζαντινή περίοδο. âsv 
απαντάται όμως στην μεσοβυζαντινή εντοίχιση των κιόνων της 
βόρειας πρόστασης του Ερεχθείου, στην τουρκική φάση της. Στραφείς 
θύρας στο πρώτο από τα νότια μετακιόνιο της ανατολικής 
κιονοστοιχίας της Νίκης, μαρτυρούν το σημεία από όπου εισήρχετο 
κανείς στον πρόναο. Λαξευμένη αύλακα στα δάπεδα του προνάου 
απομάκρυνε τα όμβρια που διαπερνούσαν την φατνωματική οροφή και 
λίμναζαν εκεί μη βρίσκοντας διέξοδο επειδή ήταν κτισμένη η 
κιονοσταιχία του ναού, κάτι που διαπιστώνεται επίσης στο δάπεδο 
της βόρειας πρόστασης του Ερεχθείου και στη Nò γωνία ταυ δαπέδου 
των Προπυλαίων γιά τους ίδιους λόγους.
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Η ανατολική λοιπόν κιονασταιχία και όχι η δυτική, ήταν 
κτισμένη, σε επιβεβαίωση των άλλων μαρτυριών παυ ήδη εξετάσαμε. 
Η άυτική κιονοστοιχία ταυ ναού, παρέμεινε ελεύθερη και ήταν 
πάντοτε ορατή στον εισερχόμενα στην Ακρόπολη επισκέπτη. Γιά τον 
λόγο αυτό, οι 4· δυτικοί κίονες του Ναού, παρέμειναν ανέπαφοι, 
<5ίχως να σπάσουν, παρά τις ταλαιπωρίες. Αν ήσαν κτισμένοι σε 
τείχος, τότε οι Τούρκοι απλώς θα τους ενσωμάτωναν στη νέα τους 
πυροβαλαρχία, όπως ακριβώς έκαναν με το βυζαντινό ανάλημμα. Αν 
πάλι αποφάσιζαν να το κατεδαφίσουν, τότε δεν θα έβγαζαν βέβαια με 
προσοχή ακέραιους τους κίονες μέσα από τα ισχυρότατα συνδετικά 
κονιάματα ταυ τείχους αυτού, αλλά σε κομμάτια, κάτι που είδαμε 
ότι συνέβη μόνο στους τρεις από τους τέσσερεις κίονες της 
ανατολικής κιοναστοιχίας του Ναού, παυ είναι βέβαια ότι ήταν 
κτισμένη. Με τα νέα στοιχεία που προέκυφαν, κατανοούμε την 
ύπαρξη, ερμηνεύουμε την λειτουργία των υπόλοιπων στραφέων που 
διακρίνουμε στο βορειοανατολικό άκρα της κρηπίδας του ναού της 
Νίκης και στις in situ πλάκες της αυθεντικής μαρμάρινης 
επίστρωσης του πύργου μπροστά από την αρχαία κλίμακα ανόδου και 
την νότια πτέρυγα. Από την ερμηνεία των στοιχείων αυτών προκύπτει 
ότι ο χώρος μεταξύ ταυ πύργου της Νίκης και της νότιας πτέρυγας, 
ήταν κτισμένος. Ενας εγκάρσιος τοίχος, ένωνε τον θυραία τοίχο της 
δυτικής όψεως του χριστιανικού ναού της νότιας πτέρυγας στο 
σημείο του πεσσού, με την κτισμένη πρόσοψη ταυ ναού της Νίκης. 
Στον εγκάρσιο αυτό άξονα, ανοίχθηκαν σε διαφορετικές εποχές τρεις 
θύρες, από τις οποίες κρίνοντας από το μέγεθος του στραφέα, η μία 
ήταν οχυρωματική, που πιστεύω ότι ανάγεται στην πρώτη περίοδο της 
Φραγκ οκ ρατ ίας .

Τα κτίσματα αυτά χρησίμευαν ως ενδιαιτήματα της φρουράς και 
γιά την αποθήκευση εφοδίων, αν κρίνουμε από δύο πίθους που 
ανευρέθησαν δυτικά της παραστάδας της νοτιοδυτικής πτέρυγας. 
Επίσης ο χώρος του αρχαίου ιερού της Επιπυργιδίας Εκάτης, μεταξύ 
της εξωτερικής πλευράς της νότιας πτέρυγας και του 
υστεραρρωμα'ίκ ού τείχους που οχύρωσε από τα νότια τον πύργο της 
Νίκης ήταν στεγασμένος, κάτι που διαπιστώνεται από το δομικό 
ίχνος της στέγης, στην εξωτερική παρειά της τοιχοποιίας της 
νότιας πτέρυγας, όπως κάτι ανάλογο συνέβη με το ίχνος που άφησε η 
στέγη του εξωνάρθηκα του Αγίου Ασώματου, στον τοίχο του Προπύλαυ 
της Βιβλιοθήκης του Αδριανού.

Τα κτίσματα αυτά, προηγούνται χρονολογικά της κτίσεως ταυ 
Φράγκικαυ πύργου και των λοιπών σύγχρονων με αυτόν κατασκευών στα 
Προπύλαια, εφ'όσαν διά tou πύργου της Νίκης γινόταν πλέον η 
προσπέλαση προς τα εσωτερικό της Ακροπόλεως και τον Παρθενώνα.

Μία άλλη σημαντική διαπίστωση που κάναμε στηριζόμενοι σε 
νέα αποτύπωση της περιοχής του πύργου της Νίκης σε κλίμακα 1:25, 
όπως επίσης σε παλαιότερα μετρικά στοιχεία από τον Bohn, αφορά 
την ακριβή χαραξη και πορεία του τείχους, κατά μήκος της νότιας 
πλευράς του πύργου της Νίκης.
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Κτισμένα πιθανώς στους υστερορρωμαϊκούς χρόνους, παρά τις 
μεταγενέστερες προσθήκες και επισκευές, διατήρησε χαμηλά την 
αρχική ταυ δομή και πορεία. Διαπιστώθηκε λοιπόν άτι είχε κτισθεί 
όχι στο ί <51 ο κατακόρυφα επίπεδα με την κλασική πώρινη επένδυση 
του πύργου της Νίκης αλλά λίγο πιό μέσα, σε τόση απόσταση από το 
χείλος της μαρμάρινης κορωνίδας του πύργου, όσο χρειαζόταν γιά να 
μείνουν εμφανή τα περίφημα θωράκια του στηθαίου της Νίκης.

Από εκεί 
τις επισκ ευές 
Φραγκ οκ ρατ ία. 
απε ί χε από την 
η μαρτυρία των 
χτισμένη κοντά

στη συνέχεια αυτά κατέπεσαν ή διερπάγησαν, κατά 
του τείχους στους βυζαντινούς χρόνους και τη 

Το τείχος αυτό, έκρυβε από τα νότια τον ναό και 
κρηπίδα ταυ μόλις 1,20 μέτρα. Επαληθεύεται συνεπώς 
Span και Wheler ότι η μία πλευρά ταυ ναού, ήταν 
στο τε ί χος.

Με τα μέχρι τώρα εκτεθέντα, είμαστε πλέον σε θέση να 
απακαταστήσουμε την χρονολόγηση μιάς κακότεχνης απεικόνισης της 
Ακραπόλεως, η οποία παρουσιάζει τις οχυρώσεις της δυτικής πλευράς 
του φρουρίου και τον ναό της Νίκης ήδη κατεδαφισμένους και τον 
προμαχώνα χτισμένο. Το σχέδιο αυτό πρωτσδημασίευσε ο Omont ο 
οπαίος στηριζόμενος σε αβάσιμη υπόθεση του Fauvel, το χρονολόγησε 
στα 1674 τελείως αυθαίρετα. Με τα νέα στοιχεία που έχουμε στη 
διάθεσή μας, είμαστε βέβαιοι έιτι τα σχέδιο αυτά έγινε κατά την 
περίοδο των έργων ενίσχυσης των οχυρώσεων της Ακραπόλεως, όταν 
αναμενόταν επίθεση του Morosini, έπεται της κατεδάφισης του ναού 
και της ανέγερσης της μέσης πυροβολαρχίας, προηγείται όμως 
χρονικά, της πιό αξιόπιστης απεικόνισης του Ortisr, στην οποία 
εμφανίζεται κτισμένος και ο Σερπετζές.

Κύριοι Σύνεδροι,
Στη σύντομη αυτή ομιλία επιχείρησα να παρουσιάσω ένα 

ενδιαφέρον και πρωτότυπα μέρος της σύνθετης έρευνας που 
διεξήγαγα,προκειμένου η προγραμματιζόμενη νέα αναστύλωση του ναού 
της Αθηνάς Νίκης, να είναι όσο το δυνατόν, ακριβέστερη. Η έρευνα 
είναι σπό εξέλιξη και νέα στοιχεία θα παρουσιαστούν τους
προσεχείς μήνες. Πρόθεσή μας είναι να επακολουθήσει η πλήρης 
δημοσίευση, όχι μόνο των όσων εξαιρετικά συνοπτικά και υπό μορφή 
ανακοινώσεως σας ανέπτυξα σήμερα, αλλά και των άλλων ποικίλων 
προβλημάτων tou μνημείου, τα οποία απλώς επιγραμματικά έθιξα. 
Τότε, εύχομαι να επακολουθήσει γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος 
μεταξύ των ειδικών επιστημόνων, περί της μεθοδολογίας και της 
φιλοσοφίας που θα πρέπει να διέπει την τρίτη αναστύλωση κατά 
σειρά ταυ ναού της Αθηνάς Νίκης, γιά την αναγκαιότητα της οποίας, 
ελπίζω να υπήρξα επαρκώς σαφής.
Σας ευχαριστώ.

Πρόεδρος : Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κ.Ζιρώ γιά την ανακοίνωση
την τόσο τεκμηριωμένη, πλούσια με ιστορικές και τεχνικές 
παρατηρήσεις. Ανοίγει ένα τρίτο κεφάλαια με την ανάγκη μιάς 
τρίτης επέμβασης, σε μία ιστορία του ναού της Νίκης που είναι 
επίσης ιστορία των μελετών και των αναστηλώσεων της Ακροπάλεως,
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όπου τη ττρώτη <5εκαετία 
του ναού της Νίκης 
Παρθενώνα.
θα κάνουμε ένα όιάλε 
ευνόητους λόχους ένα 
εργασίες μας.

της ελεύθ 
και μ ιάς

ιμα, ττου 
τέταρτο.

ρης Ελ/ΐάόας, 
κορώνας στ

άε V μττορε ί 
Στις 12.35'

έγινε η αναστόμωση 
ην βόρεια πλευρά του

να υπερβαίνει γιά 
θα ξαναρχίσουμε τις
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Πράε Spor : Αρχίζουμε το δεύτερο μέρος της Συνεδρίασης trou
προβλέπει τέσσερεις ανακοινώσεις από 15 λεπτά η κάθε μία.
Αρχίζει ο κ.Τσ ιτρούλης, αρχιτέκτονας, με μία ανακοίνωση με τίτλο: 
"Καταγραφή, τεκμηρίωση και μελέτη των διασπάρτων μελών και 
εργασίες στις διαβάσεις πάνω στην Ακρόπολη".
□ κ.Τσιτρούλης έχει τον λόγο.

θ. Τσ ι τοού λ ne :σσχ ι τέκ των.υπεύΟιινοε αηχανικόε συνεργείου 
διασπάρτων αε λ ών

Καταγραοή, τεκ uno ίωση και ιιελέτη των διασπάρτων αελών 
Ακ οοπόλεωε

Το 1833, με την αναχώρηση της τουρκικής φρουράς από την 
Ακρόπολη, αρχίζει η μεγάλη προσπάθεια του ελληνικού κράτους γιά 
την προστασία και ανάδειξη των μνημείων της. Από τις πρώτες 
εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, ήταν η κατεδάφιση των σπιτιών του 
τουρκικού οικισμού που απλωνόταν πάνω στο βράχο, ενώ τα επόμενα 
χρόνια κατεδαφίσθηκαν και τα υπόλοιπα κτίσματα πρακειμένου να 
επεκταθεί η αρχαιολογική έρευνα σε όλη την επιφάνεια του βράχου.

Ακόμα απομακρύνθηκαν τα μεταγενέστερα κτίσματα και τα 
προτειXίσματα πλησίον και επί των μνημείων. Από τις παραπάνω 
κατεδαφίσεις, προέκυφαν μεγάλες ποσότητες ειργασμένων και αργών 
λίθων κάθε μεγέθους και σχήματος, που προερχόταν ως επί το 
πλείσταν από αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά των μνημείων της 
Ακροπόλεως. Ενα μεγάλο μέρος αυτού του υλικού εκποιήθηκε ως 
οικοδομικά υλικό γιά την ανέγερση σπιτιών, εκκλησιών και δημοσίων 
κτηρίων, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μετά το 1835, 
αποφέραντας σημαντικά έσοδα που διατέθηκαν γιά τις ανασκαφές και 
τις αναστηλώσεις. Επίσης, μεγάλες ποσότητες λίθων ήρθαν στο φως 
κατά τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στην Ακρόπολη, ανελλιπώς 
από το 1334 ως τα τέλη του 19αυ αιώνα. Ενα μεγάλα μέρος του 
υλικού από τις κατεδαφίσεις χρησιμοποιήθηκε γιά την οικοδόμηση 
του Μουσείου Ακροπόλεως, ενώ μέρας του υλικού των ανασκαφών γιά 
το χτίσιμο των αναλημματικών τοίχων των σκαμμάτων στη νότια 
πλευρά και το λεγόμενο Μικρό Μουσείο»

Τα υπόλοιπο υλικό από τις κατεδαφίσεις και τις ανασκαφές, 
μαζί με τα αρχιτεκτονικά μέλη που είχαν πέσει από τα κλασικά 
κτήρια, αποτέλεσαν το διάσπαρτο υλικό που έφθασε ως τις μέρες 
μας. Στα υλικό αυτό, πρέπει ακόμα να συνυπολογίσουμε τα αξιόλογα 
αρχιτεκτονικά μέλη και θραύσματα γλυπτών που προερχόταν από άλλες 
θέσεις εκτός Ακροπόλεως, όπως την Αρχαία Αγορά, τα Διονυσιακό 
θέατρο, τη Στοά του Ευμένη, τα Ολύμπιε ίο, το Παναθηναϊκό Στάδιο, 
τα τουρκικό Νεκροταφείο στην δυτική κλιτύ κ.ά., ή από τις 
κατεδαφίσεις εκκλησιών της πόλεως των Αθηνών, που συγκεντρώθηκαν 
προς φύλαξη στην Ακρόπολη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Το 
υπόλοιπο διάσπαρτο υλικό συγκεντρώθηκε και χτίστηκε σε μικρούς ή 
μεγάλους λιθοσωρούς στο εσωτερικό ή κοντά στα μνημεία, σε 
επιλεγμένες θέσεις επί του βράχου ή εκτός αυτού επί των κλιτύων
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του. Οι περισσότεροι λίθοι έχουν αλλάξει επανειλημμένα θέση, 
χωρίς δυστυχώς να γνωρίζουμε κάθε φαρά τις χρονολογίες ττου 
μετακινήθηκαν και τις αντίστοιχες θέσεις τους.

Η αρχαιολογική και καλλιτεχνική αξία των διασπάρτων λίθων, 
είναι τεράστια, είτε ως αυτοτελών κινητών αρχαίων, είτε ως 
τεκμηρίων πολύτιμων γιά την οικοδομική ιστορία των μνημείων, από 
τα οποία έχουν αποσπασθεί ή απομακρυνθεί. Αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία, εφόσον αναγνωριστούν και ταυτιστούν, η επανένταξή τους 
στα μνημεία από τα οποία προέρχονται, δυνατότητα που παρέχουν οι 
σημερινές αναστηλωτικές εργασίες.

Μετά το 1975, ένα από τα πρώτα προγράμματα της Επιτροπής 
Ακροπόλεως ήταν η έρευνα όλων των διασπάρτων λίθων, με σκοπό την 
αναγνώριση, ταύτιση και απόδοσή τους, στα υπό αναστήλωση μνημεία.
Η εργασία αυτή, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1977 από τον αρχιτέκτονα 
Τάσο Ταναύλα υπό την εποπτεία του αειμνήστου Γιάννη Τραυλού και 
συνεχίστηκε αργότερα από τους Δημ.Σιρώ και τον ομιλούν-τα. Στην 
αρχή, καταγράφηκαν τα αρχιτεκτονικά μέλη που στην πλειοφηφία τους 
προερχόταν από τον Παρθενώνα και βρίσκονταν κατά μήκος της 
βορεινής πλευράς του μνημείου. Αργότερα, η καταγραφή επεκτάθηκε 
σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες μελών, στην Α. και Δ.πλευρά 
του Παρθενώνα, Α. και ΒΑ του Ερεχθείου, Α. του Αρχαίου Ναού στο 
χώρα του Ιερού tou Διός Παλιέως, Ν. και ΝΑ των Προπυλαίων, Ν. 
και NÛ ταυ βάθρου της Προμάχου Αθηνάς και Ν. της Χαλκοθήκης και 
του Βραυρωνείου κατά μήκος του νότιου τείχους της Ακροπόλεως. Από 
το 1980 η καταγραφή συνεχίστηκε στους μεγάλους λιθασωρούς, 23 
συνολικά μέχρι σήμερα, που οι περισσότεροι εντοπίζονται πλησίον 
του βορείου τείχους μεταξύ Προπυλαίων και Ερεχθείου, Β. και Α. 
του ΓΊουσείου, στο Belvedere, πλησίον του βάθροσ ταυ Αγρίππα και 
στα Ν. του παδίου του ναού της Αθηνάς Νίκης.

Η καταγραφή των διασπάρτων λίθων, αρχιτεκτονικών μελών και 
γλυπτών, συνίσταται στην συστηματική σχεδιαστική και φωτογραφική 
τεκμηρίωση κάθε λίθου χωριστά. Σε ένα δελτίο σχεδιάζονται όλες οι 
πλευρές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον με λεπτομερή αναγραφή των 
χαρακτηριστικών μετρητικών στοιχείων, με σκοπό τον προσδιορισμό 
της αρχικής του θέσεως. Επίσης, σημειώνονται οι πληροφορίες που 
αφορούν την σημερινή και ενδεχομένως την νέα θέση, τα υλικό, τον 
χαρακτηρισμό και την προέλευση, τις διαστάσεις καθώς και τα 
στοιχεία αναγνώρισής του στο φωτογραφικό αρχείο. Στην συνέχεια, 
κάθε λίθος φωτογραφίζεται και αριθμείται.

Με τον παραπάνω περιγραφέντα τρόπο έχουν καταγραφεί μέχρι 
σήμερα γύρω στους 6.000 λίθους. Σημαντικός είναι ο αριθμός 
εκείνων 'που έχουν αναγνωριστεί ότι προέρχονται από τα μεγάλα 
κλασικά μνημεία, στην περίπτωση μάλιστα ποσ συντρέχουν ορισμένες 
προϋποθέσεις επανατοπαθετούνται κατά τις αναστηλωτικές εργασίες 
που ακολουθούν. Ενδεικτικά αναφέρεται πως έχουν αναγνωριστεί 
περισσότερα από 500 μέλη του Παρθενώνα, 200 των Προπυλαίων, 100 
Tou Ερεχθείου, 20 της Αθηνάς Νίκης, 10 ταυ Βάθρου της Προμάχου 
Αθηνάς, ενώ ξεπερνούν τα 200 τα θραύσματα γλυπτών, που έχουν
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καταγραφεί κι έχουν μεταφερθεί στις αποθήκες ή έχουν συμπληρώσει 
αξιόλογα έργα, εκτεθειμένα στο Μουσείο. Επίσης, σημαντικός 
αριθμός αξιόλογων χριστιανικών μελών και γλυπτών που είχαν 
συγκεντρωθεί από τον Καββαδία Α. και ΒΑ της Πινακοθήκης και Β. 
του Μουσείου, καταγράφηκε και μελετήθηκε.

Οσα αρχιτεκτονικά μέλη έχουν αναγνωριστεί ότι ανήκουν σε 
επώνυμα μνημεία, μεταφέρθηκαν κοντά σ'αυτά, ενώ εκείνα που 
παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον καθώς και όλα τα γλυπτά 
μεταφέρο.νται σε ασφαλέστερες θέσεις, ή στις αποθήκες του 
Μουσείου. Τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη, ομαδοποιημένα κατά 
εποχή και κατηγορία, ξαναχτίζονται στην ίδια θέση εκτός και αν 
ειδικοί λόγοι επιβάλλουν τη μικρή ή μεγάλη μετακίνησή τους.

Αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιά την μελέτη των φατνωματικών 
οροφών των Προπυλαίων, η λεπτομερής καταγραφή (σχεδίαση υπό 
κλίμακα και μετρική φωταγράφιση) 950 θραυσμάτων από την οροφή της 
ιωνικής και <5ωρικής στοάς του μνημείου, που ήσαν συγκεντρωμένα 
στο χώρο της υστερορρωμαΐκής Δεξαμενής, ανατολικά της 
Πινακοθήκης. Η ευρετηρίαση του πλούσιου αυτού υλικού έδωσε τη 
δυνατότητα στους μελετητές του έργου, σε συνεργασία με τον 
καθηγητή Γ.Δεσπίνη, να προχωρήσουν σε συγκόλληση 110 θραυσμάτων.

Ενώ δίνεται προτεραιότητα στη μελέτη των διασπάρτων μελών 
που προέρχονται από τα κλασικά μνημεία, δεν θεωρούνται" μικρότερης 
σημασίας και αξίας τα υπόλοιπα μέλη που προέρχονται από άλλα 
κτήρια, τόσο του βράχου, όσο και των κλιτύων του, όπως επίσης και 
από τα πολυάριθμα κτήρια της πάλεως των Αθηνών. Η αναγνώριση και 
ταύτιση αυτών των μελών απαιτεί πολλές φορές έρευνα σε συλλογές 
και Μουσεία, συγκρίσεις με παλιές φωτογραφίες και εξέταση όλων 
των διαθεσίμων πηγών (ημερολόγια ανασκαφώνι κατάλογοι συλλογών, 
βιβλιογραφία κτλ. ). Η μελέτη αυτή, πέρα από το αναμφισβήτητο 
επιστημονικό κέρδος γιά την αρχιτεκτονική και την. ιστορία των 
μνημείων, παρέχει την δυνατότητα καλύτερης τεκμηρίωσης, 
ταξινόμησης και αποθήκευσης, καθώς και πιθανής μεταφοράς ορισμέ
νων από αυτά σε άλλες θέσεις ή χώρους εκτός Ακροπόλεως.

Κατά τις πρόσφατες εργασίες αποκαταστάσεως δημοσίων κτηρίων 
της Αθήνας επιβεβαιώθηκε η παλιά πληροφορία γιά χρήση λίθων από 
την Ακρόπολη, που είχαν εκποιηθεί ως οικοδομικό υλικό. Η σχετική 
έρευνα σε μερικές περιπτώσεις απέδωσε πλούσιους καρπούς. Ερευνα 
τον Ιούνιο 1986, στους εξωτερικούς τοίχους της Βουλής κατά τις 
εργασίες αποκαταστάσεως των όφεών της δεν απέδωσε τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα.

Τα 1986, στο Αρσάκειο Μέγαρο μετά την αποξήλωση των σοβάδων 
στους εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους διαπιστώθηκε η χρήση 
όχι μόνα άμορφων, αλλά και ειργασμένων λίθων της Ακροπόλεως 
κυρίως στους τοίχους του υπερυψωμένου ισογείου και λιγότερο 
σ'εκείνους του ορόφου. Από το σύνολο των λίθων που εντοπίστηκαν 
στις γυμνές εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων, αποτοιχίστηκε ένα 
μέρος μόνα: συνολικά 482 που μαζί με τους άλλους 216 που
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σ u 3 3 s5 χθηκ αν αϊτό την κατεδάφιση ενός εγκαρσίου εσωτερικού τοίχου, 
μεταφέρθηκαν στην Ακρόπολη. Η κατεδάφιση του παραπάνω τοίχου, 
έδωσε τη δυνατότητα να υπολογιστεί το ποσοστό του όγκου, περίπου 
3%, των λιθόκτιστων τοίχων που προερχόταν από την Ακρόπολη. Με 
την καταγραφή και μελέτη του υλικού, κατά πλειοψηφία της κλασικής 
περιόδου, αναγνωρίσθηκαν και αποδόθηκαν 70 αρχιτεκτονικά μέλη 
στον Παρθενώνα και 20 στα Προπύλαια. Επίσης δύο επιγραφές και 4 
θραύσματα γλυπτών. Τέλος, στις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων 
εντοπίστηκαν και φωτογραφήθηκαν utó κλίμακα, ένας προς έναν, 4Θ8 
ειργασμένοι λίθοι.

Οι διάσπαρτοι λίθοι, που βρίσκονται σήμερα συγκεντρωμένοι 
σε λιθοσωρούς ή απλώνονται ελεύθερα σε όλη την επιφάνεια του 
βράχου, αντιμετωπίζουν όλοσς τους κινδύνους φθοράς που προκαλεί 
το περιβάλλον και οι αλόγιστες ανθρώπινες επεμβάσεις. Το θέμα 
έχει προβληματίσει σοβαρά τόσο τα μέλη της Επιτροπής Ακροπόλεως, 
όσο και τους μελετητές των μνημείων και έχουν προταθεί διάςίοροι 
τρόποι γιά την αποτελεσματική προστασία ταυ διάσπαρταυ υλικού. 
Ετσι, πολλές φορές έχουν συγκεντρωθεί και χτισθεί σε λιθοσωρούς 
σε θέσεις μακριά από touç χώρους διέλευσης των επισκεπτών, μικρά 
και μεγάλα αρχιτεκτονικά μέλη. Επίσης, ένας μικρός αριθμός 
επιγραφών που ήταν πρώτα διασκορπισμένες, συγκεντρώθηκαν 
προσωρινά στη Nò γωνία του Παρθενώνα. Σε άλλες περιπτώσεις, 
κατασκευάσθηκαν στεγασμένα ράφια στα οποία τοποθετήθηκαν 
σημαντικά αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά, να μην εκτίθενται άμεσα 
στις καιρικές συνθήκες. Τέλος, αντιμετωπίζεται με κάποιο 
σκεπτικισμό η κατασκευή μελλοντικά υπογείων αποθηκευτικών χώρων 
στις θέσεις των τεχνητών ανδήρων της κλασικής περιόδου ή των 
μεγάλων επιχώσεων στη νότια πλευρά του Παρθενώνα και στο χώρο της 
Χαλκ αθήκ ης.

Το θέμα της διευθέτησης και οριστικής τακτοποίησης ταυ 
υπαιθρίου διασπάρτου υλικού συνδέεται άμεσα και καθοριστικά από 
μία σειρά αποφάσεων και επιλογών που έχουν σχέση με: 
α) την τελική εικόνα που θέλουμε να αποκτήσει η Ακρόπολη μετά τα 
μεγάλα αναστηλωτικά έργα και την διαμόρφωση του χώρου γύρω από τα 
μνημε ία,
β) την έκταση της επιφάνειας του βράχου που θα μείνει τελικά 
ορατή και δεν θα καλυφθεί,
γ) το δίκτυο διαβάσεων και στάσεων (πλατωμάτων) παυ θα
κ ατασκ ευασθούν,
δ) την αποτελεσματική προστασία του αρχαίου υλικού από τους 
επισκέπτες, τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση, 
προβλήματα παυ αντιμετωπίζουν και τα κατά χώραν μέλη των μνημείων 
και
ε) τη διάθεση ικανών σε έκταση αποθηκευτικών χώρων, που θα 
προέλθουν είτε από την κατασκευή νέων επί ή εκτός ταυ βράχου, 
είτε με την παραχώρηση χώρου από τις υπάρχουσες αποθήκες του 
Μουσείου, όταν τα σημερινά εκθέματα μεταφερθούν στο νέο Μουσείο 
Ακ ραπόλεως.
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Η διααάρφωση διαβάσεων πάνω στην Ακρόπολη

Η επιφάνεια του βράχου της Ακ ροπόλ s ως φθείρεται με ραγδαίο 
ρυθμό τα τελευταία χρόνια από τα βήματα χιλιάδων επισκεπτών, ενώ 
αντιμετωπίζει όπως και τα άλλα μνημεία, την αυξανόμενη 
ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα λαξεύματα, οι εγκοπές γιΰ τη στερέωση 
των βάθρων, οι χαράξεις των αρχαίων διαβάσεων και τα θεμέλια των 
οικανομημάτων παρέχουν σημαντικές αρχαιολογικές πληροφορίες, οι 
οποίες κινδυνεύουν να καταστραφούν ή να χαθούν οριστικά.

Στα μέτρα προστασίας της επιφάνειας του βράχου εντάσσεται η 
διαμόρφωση διαβάσεων και στάσεων (πλατωμάτων) γιά τους 
επισκέπτες, αφού προηγηθεί η λεπτομερής σχεδιαστική και 
φωτογραφική τεκμηρίωση του χώρου που πρόκειται να καλυφθεί. Τα 
1977 υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Τραυλού, συντάχθηκε από τον 
συνάδελφο Τάσο Τανούλα τοπογραφικό σχέδιο της Ακροπόλεως σε 
κλίμακα 1:200 με βάση τα τοπογραφικά σχέδια του Γ.Καβεράου. Στο 
νέα αυτό σχέδιο έχουν προστεθεί όλα τα νεώτερα στοιχεία που είχαν 
στα μεταξύ προκύψει και σημειώνονται όλοι οι λίθοι, διάσπαρτοι ή 
σε σωρούς, με βάση τις αεροφωτογραφίες της τοπογραφικής 
απατυπώσεως Μπαντέκα. Παράλληλα, προτείνεται ένα δίκτυο διαβάσεων 
και στάσεων που ακολουθεί σε γενικές γραμμές την αρχαία 
διαμόρφωση. Είχε ήδη όμως προηγηθεί η επικάλυψη της διαβάσεως 
μέσα από τα Προπύλαια με ξύλινο δάπεδο, κατασκευή που μέχρι 
σήμερα εξακολουθεί, με περιοδικές συντηρήσεις, να υφίσταται.

Τον επόμενο χρόνο (1978) κατασκευάζεται κεντρική διάβαση 
από τα Προπύλαια μέχρι την ΒΑ γωνία του Παρθενώνα, στα ίχνη της 
οδού των Παναθηναίων, αφού προηγήθπκε φωτογραφική τεκμηρίωση, 
αποτύπωση των αρχαίων λαξευμάτων και καταγραφή των ευρισκομένων 
κατά μήκος της οδού 350 περίπου αρχιτεκτονικών μελών, στην 
πλεισψηφία τους από τον Παρθενώνα, που μετακινήθηκαν και
αναδιατάχθηκαν τελικά σε μικρή απόσταση. Γιά την κατασκευή της 
διαβάσεως χρησιμοποιήθηκε ισχνό σκυρόδεμα ειδικής συστάσεως, ώστε 
η υφή και ο τελικός χρωματισμός ταυ, να εναρμονίζονται με 
εκείνους του φυσικού βράχου. Στα σημεία όπου το σκυρόδεμα θα 
ερχόταν σε επαφή με τον βράχο, παρεμβλήθηκε λεπτό πλαστικό φύλλα, 
ενώ στις περιοχές που προεξείχε σημαντικά εξακολούθησε να
παραμένει ορατός και δεν καλύφθηκε, βοηθώντας τον επισκέπτη να 
αναπλάσει την εικόνα της μορφολογίας ταυ εδάφους.

Το 1981, κατασκευάζεται ένα μικρό τμήμα διαβάσεως στην 
δυτική πλευρά του πύργοσ της Νίκης, καλύπτοντας τα λαξεύματα της 
Μυκηναϊκής αναβάσεως. Η πρόσφατα κατασκευασμένη διάβαση, στα 
δυτικά του Αρχαίου Ναού, βοήθησε στην ομαλή ροή των επισκεπτών 
γύρω από το Ερέχθεια, ενώ κατέστησε επισκέφιμη την δυτική πλευρά 
του, τον χώρο του Πανδροσείου και τα θεμέλια του Αρχαίου Ναού. Η 
διάβαση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και με τη λήξη των 
αναστηλωτικών εργασιών στα Προπύλαια θα αντικατασταθεί με άλλη 
που θα ακολουθήσει την αρχαία χάραξη, ξεκινώντας δηλαδή από την 
πλατεία ανατολικά των Προπυλαίων και θα καταλήγει στο Ερέχθειο. 
Γιά την κατασκευή της διαβάσεως ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία
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με εκείνη της κεντρικής πριν αϊτό δέκα χρόνια. Η περιοχή 
αποτυπώθηκε και φωταχραφήθπκε με την βοήθεια τηλεσκοπικού πύρχοιι. 
Είχε πραηχηθεί καθαρισμός του χώρου και ανασκαφή των βαθέων 
κοιλοτήτων του βράχου. Η σχετική έρευνα ταυ χώρου και των 
οστράκων απακάλυψε ότι η ανασκαφή των Π.Καββαδία, Γ.Καβεράαυ δεν 
προχώρησε παντού μέχρι την επιφάνεια του βράχου.

Γιά να επεκταθεί το υφιστάμενο δίκτυο διαβάσεων κυκλοφορίας 
των επισκεπτών αλλά και να προστατευθεί αποτελεσματικά η 
επιφάνεια του βράχου, που σε πολλά σημεία διασώζει σημαντικές 
αρχαιολαχικές πληροφορίες, χρειάζεται να υπάρξει ένα πλήρες και 
απόλυτα ενημερωμένο τοποχραφικό σχέδιο όλου του βράχου της 
Ακ ροπόλ ε ως.

Ετο τοποχραφικό σχέδιο (σε κλίμακα 1:100), που συνέταξε το 
1976 ο καθηχητής I.Μπαντέκας, παρουσιάζονται τα μνημεία με όλους 
τους λίθους διάσπαρτους ή σε σωρούς, με σχετική μόνο ακρίβεια ως 
προς την θέση τους και το μέχεθός τους. ΰυστυχώς, το σχέδιο
υστερεί από αρχαιολοχική άποφη και <5εν αποδίδει με ακρίβεια τις 
διάφορες αρχαιολοχικές λεπτομέρειες, όπως τα λαξεύματα στα βράχο 
και τα θεμέλια των διαφόρων μνημείων. Ετσι, θεωρήθηκε απαραίτητο 
να συνταχθεί ένα νέο τοποχραφικό σχέδιο, αναχνώσιμο από 
αρχαιολοχική και αρχιτεκτονική άποψη. Ετο σχέδιο αστό θα 
φαίνονται με ακρίβεια τόσο τα κινητά και ακίνητα επί του βράχασ 
αρχαία, όσο και όλα τα λείψανα, ορατά ή καλυμμένα σήμερα από τις 
επιχώσεις. Η χρησιμότητα του νέου σχεδίου είναι πολλαπλή: 
α) στη χάραξη και κατασκευή νέων διαβάσεων, 
β) στις οριστικές διαμορφώσεις χύρω από τα μνημεία, 
χ) στη σωστή εκτίμηση και μελέτη των σημαντικών αρχαιολοχικών 
λειψάνων,
δ) στις μετακινήσεις και τακτοποιήσεις των διασπάρτων μελών σε 
θέσεις όπου δεν υφίστανται αρχαία λείψανα,
ε) στην καταχραφή, σε επαναλαμβανόμενα περιοδικός σχέδια, ταυ 
διάσπαρτου υλικού που μετακινείται και αλλάζει διαρκώς λόχω των 
αναστηλωτικών ερχασιών στα μεχάλα κλασικά μνημεία.

Η συστηματι 
σύνταξη αυτού του 
ομιλούντα και μέ 
Αρχαίου Ναού μέχρι 
υπάρχοντα δίκτυα 
Μπαντέκα και η σχε 
τις περιοχές 
συντάσσανται σχέδι 
πλήρης φωτοχραφικ 
κ άθετες λήψεις με

κή αποτύπωση της επιφανείας του βράχου χιά την 
νέου σχεδίου έχει αρχίσει το 19Θ7 από τον 
χρι σήμερα έχει καλυφθεί η περιοχή δυτικά του 

τα Προπύλαια. Η αποτύπωση χρησιμοποιεί τα 
εξάρτησης που έχουν πυκνωθεί, της απατυπώσεως 

δίαση χίνεται επό κλίμακα 1:50 και 1:100. Γιά 
που παρουσιάζουν αρχαιολαχικό ενδιαφέρον 

α λεπτομερειών σε κλίμακα 1:20. Τέλος, υπάρχει 
ή τεκμηρίωση τόσο επίχεια όσο και από ύφος, με 
την βοήθεια τηλεσκοπικού πύρχου.

Με την καταχραφή των διασπάρτων μελών και χλυπτών, δόθηκε η 
δυνατότητα να συμπληρωθούν αρχιτεκτονικά μέλη των κλασικών 
μνημείων, στα πλαίσια των εκτελουμένων σήμερα μεχάλων 
αναστπλωτικών ερχασιών. Παράλληλα, πλουτίστηκαν σε σημαντικό 
βαθμό οι χνώσεις μας σχετικά με την αρχιτεκτονική, την ιστορία
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και τον πλαστικό διάκοσμο τόσο των κτηρίων του βράχου, όσο και 
άλλων λιγότερο γνωστών από την ευρύτερη περιοχή. Ετα μίτρα 
προστασίας του διάσπαρτου υλικού και της επιφάνειας του βράχου, 
εντάσσονται οι μετακινήσεις σε ασφαλέστερες θέσεις πολλών 
αρχιτεκτονικών μελών και γλυπτών, η κατασκευή διαβάσεων και η 
διαμόρφωση του χώρου γύρω από τα μνημεία. Οι πρασπάθειές μας 
όμως, πρέπει να συνεχισθούν και να ολοκληρωθούν με την καταγραφή 
και μελέτη των υπολοίπων μελών και την επέκταση του δικτύου 
διαβάσεων στις περιοχές που εμφανίζουν σημαντικά αρχαιολογικό 
ενδιαφέρον.
Εας ευχαριστώ.

ΠράεSpoc: Ευχαριστούμε πολύ τον κ.Τσιτρούλη γιά την ανακοίνωσή
του. Η ιστορία των μελετών της Ακροπόλεως, έχει επί 150 χρόνια 
πολλές λαμπρές σελίδες, αλλά πιστεύω ότι η εποχή που ζούμε, έχει 
ιδιαίτερη, ξεχωριστή σημασία γιά την συνολική αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της Ακροπόλεως. Μέσα σε αυτά τα προβλήματα, πολύ 
σημαντικά πιστεύω είναι το πρέιβλημα του αρχείου του υλικού της 
Ακροπόλεως και μας παρουσιάστηκε τώρα, προϋπόθεση γιά κάθε 
έρευνα, γιά κάθε μελέτη, γιά τα μνημεία και γιά την ιστορία της 
Ακ ραπόλεως.
θα ακούσουμε τώρα τον κ.Μανοκρούσο, πολιτικό μηχανικό. θα μας 
μιλήσει γιά στερεωτικές εργασίες στο βράχο της Ακροπόλεως.
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Δ.Μονοκοούσος: πολιτικός μηχανικός, υπεύθυνος έργου στερεώσεως 
βοάκων Ακροπάλεως

Στερεωτικές εργασίες στο Βράχο της Ακροπάλεως

Τα μνημεία της Ακραπόλεως βρίσκονται πάνω σε ένα λόφο που 
απατελείται κυρίως από λατυποποιημένα ασβεστόλιθο, καθώς και 
λατυπακροκαλοπαγή πετρώματα, ψαμμίτες, αργιλικούς σχιστόλιθους 
και υλικά επίχωσης. Q βράχος τέμνεται από σύστημα ρηγμάτων 4· 
κυρίων διευθύνσεων, τα οποία ρήγματα διαμόρφωσαν την γεωμετρία 
του πρανούς. (Δηλαδή αι κύριες διευθύνσεις των ρηγμάτων όπως 
φαίνεται στον χάρτη, είναι παράλληλες στα πρανή). Τα ρήγματα, 
παρουσιάζουν διαφορετική πυκνότητα κατά περιοχή και σε ορισμένες 
περιοχές ο συντελεστής δ ιακλαστικότητας φτάνει στο 3. Δηλαδή 
έχουμε 3 ρήγματα ανά μέτρο. Οι ασυνέχειες αυτές, αποκόπταυν από 
το μητρικό πέτρωμα επιμέρους μάζες, αι οπαίες έχουν οριακό 
συντελεστή ασφάλειας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, τα συστήματα 
ασυνεχειών των ρηγμάτων, δημιουργούν προβλήματα ευστάθειας σε όλο 
το πρανές.

Sto σημείο αυτό γίνεται ανάλυση των διαφανειών

Εδώ, διακρίνεται ο έντονος κατακερματισμός του πετρώματος, 
η χαλαρή δομή καθώς και τα υπερκρεμάμενα τμήματα.

Εκτός από τα τεκτονικά αίτια που αναφέρθηκαν, αι 
θερμοκρασιακές συστολοδιαστολές, οι πιέσεις των ριζών των φυτών 
κι άλλες σφηνοειδείς επενέργειες καθώς και η συνεχιζόμενη 
διάβρωση και αποσάθρωση, είναι οι βασικές αιτίες των προβλημάτων 
ευστάθειας.

Η βορειοανατολική γωνία, που βλέπουμε την πυκνή βλάστηση 
όπου οι ρίζες των φυτών, εισχωρούν μέσα στις ανοιχτές διακλάσεις 
του πετρώματος.

Η λεπτομέρεια της προηγούμενης εικόνας από πιά κοντά, όπου 
φαίνονται και οι επικρεμάμενες μάζες, που έχουν απακοπείαπό τον 
μητρικό βράχο.

Ετο νότιο πρανές κοντά στην νοτιοανατολική γωνία 
διακρίνεται ο πυκνός κατακερματισμός του πετρώματος και η χαλαρή 
δομή.

Η περιοχή πάνω από τα Ασκληπιείο, όπου διακρίνεται η μάζα 
του βράχου μεγάλων διαστάσεων που υπερκρέμεται και αυτή η 
φωτογραφία είναι παλαιότερη, προτού γίνουν οι στερεωτικές 
εργασίες.

£ε αυτές τις περιοχές που δείζαμε πριν, οι στερεωτικές 
εργασίες, έχουν σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί.
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Sto βορεινό πρανές η έντονα κατακερματισμένη βραχάμαζα και 
από άλλη θέση η ίδια εικόνα, όπου διακρίνεται η επιφάνεια 
ολ ίσθησης.

Κάτω από τα Προπύλαια φαίνονται οι φθορές που υφίσταται το 
κροκαλοπαγές πέτρωμα από τους διαβρωτικαύς παράγοντες. Η 
φωτογραφία είναι μετά από βροχή.

Τα προβλήματα αυτά, εκ τιμήθηκαν τα 1976 από την Επιτροπή 
Ακραπάλεως η οποία προχώρησε αμέσως στην σύνταξη γεωλογικής 
μελέτης, τα 1977 στη σύνταξη γεωτεχνικής προμελέτης και 
ταυτόχρονα μετά από πρόταση του καθηγητή κ.Εωκράτη Αγγελί<5η, στην 
εφαρμογή άμεσων προσωρινών μέτρων εξασφάλισης στην περιοχή 
Αναφιώτικα που άρχισαν από τον συνάδελφα Μιχάλη Αρβανιτάκη. Η 
προμελέτη έδειξε την έκταση των προβλημάτων ευστάθειας στα πρανή, 
τα οποία χωρίστηκαν σε περιοχές με μιία ιεράρχηση παυ φαίνεται 
στον χάρτη επισφαλών θέσεων. Με το έντονο κόκκινο χρώμα, είναι οι 
περιοχές όπου έχουμε προβλήματα ευστάθειας σε μεγαλύτερα τμήματα 
του πρανούς και σε βράχους μεγάλων διαστάσεων. Με χρώμα πορτοκαλί 
είναι οι περιοχές που έχουμε προβλήματα ευστάθειας σε 
μεμονωμένους βράχους. Με κίτρινο χρώμα, είναι οι περιοχές όπου 
έχουμε φθορά του ασβέσταλιθικού πετρώματος, λόγω της δράσης των 
ριζών και των χωμάτων που αναφέρθηκαν προηγούμενα.

Από την πρώτη φάση των επεμβάσεων, άρχισαν να 
προσδιορίζονται τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των 
πετρωμάτων και των υλικών πλήρωσης των ασυνεχειών του ασβεστολί
θου, να γίνεται η στατιστική αξιολόγηση των τεκτονικών στοιχείων 
και σε σχέση με την γεωμετρία του πρανούς, να γίνεται η 
δ ιαστασ ιολάγηση των μέτρων στερέωσης, που εφαρμόζονται κυρίως με 
την κατασκευή αγκυρώσεων που ο αριθμός των αγκυρίων και η θέση 
τους στο χώρο προσδιορίζεται μέσω προγραμμάτων Η/Υ.

Από τις πρώτες απασχολήσεις της επιτροπής Ακραπόλεως, ήταν 
η εξεύρεση ιιλικών σύγχρονης τεχνολογίας καθώς και μία μεθοδολογία 
επέμβασης που να σέβεται την μορφή ταυ βράχου.

Εδώ, είναι δοκίμια από εργαστηριακές δοκιμές γιά τον 
προσδιορισμό των ιδιοτήτων των κονιαμάτων και ενεμάτων που 
χρησιμοποιούνται στην στερέωση.

Εδώ είναι πάλι από εργαστηριακές δοκιμές. Είναι μονοαξονική 
δοκιμή σε θλίψη με ταυτόχρονη μέτρηση του μέτρου ελαστικότητας 
και του λόγου Poisson.

Ετσι στην στερέωση, χρησιμοποιούνται υλικά της σύγχρονης 
τεχνολογίας, όπως τα αγκύρια που είναι από κράμα ανοξείδωτου 
χάλυβα με χρώμιο, νικέλια, μολυβένιο και τιτάνιο. Οι δε 
επεμβάσεις, γίνονται με το βασικό κριτήριο ότι και ο ίδιας α 
βράχος είναι μνημείο, πράγμα, που πιστοποιείται από τα σπήλαια,
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τα λαξεύματα, τις κλίμακες κτλ., που υπάρχουν πάνω σ'αυτό. Οπως 
είναι το σπήλαια της Αγλαύρου στο ανατολικό πρανές, τα σπήλαια 
του Πανάς και του Απόλλωνος, η Κλεψύδρα κτλ.

Συγκριτικά, παρουσιάζονται επεμβάσεις που έγιναν σε 
παλιότερες εποχές γιά την αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων όπως 
στην περίπτωση του Αρε ίου Πάγου, όπου κατασκευάστηκε ένας ογκώδης 
τοίχος από άοπλο σκυρόδεμα, ή στην περίπτωση του βορεινού 
πρανούς, η κατασκευή τοίχων από λιθοδομή γιά την εξασφάλιση των 
βράχων, την εποχή του Μπαλάνου. Οι τοίχοι αυτοί όπως έχει τονίσει 
και ο κ.όοντάς, θα πρέπει να αφαιρεθούν.

Οταν η Επιτροπή Ακροπόλεως, αποφάσισε να πραγματοποιήσει 
την στερέωση των βράχων, τα χρονικά περιθώρια επέμβασης, είχαν 
εξαντληθεί, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πτώσεις βράχων όπως 
στα Αναφιώτικα, στα Ασκληπιεία, ή άλλα να υπερκρέμανται 
επικίνδυνα, όπως στην προεξοχή στην νοτιοανατολική γωνία στο 
Ασκ ληπιε ίο κτλ.

Γιά την πρόσβαση στους βράχους, κατασκευάζεται κλιμακωτή 
σκαλωσιά ξύλινη της οποίας τα κατακάρυφα στοιχεία, εδράζονται σε 
πέλματα από σκυρόδεμα. Οι κόμβοι της σκαλωσιάς, πακτώνονται στον 
βράχο με ανοξείδωτους γάντζους. Κατά την καθαίρεση της σκαλωσιάς, 
αφαιραύνται τα πέλματα και οι γάντζοι και δεν παραμένουν ίχνη 
στον βράχο. Γιά την προσωρινή εξασφάλιση των βράχων, 
τοποθετούνται εύκαμπτα δίκτυα ενισχυμένα με συρματόσχοινα γιά την 
εξασφάλιση κατακερματισμένων επισφαλών βράχων. Με τα δίκτυα 
επιτυγχάνεται κατανομή των δυνάμεων στην επιφάνεια του βράχου και 
συγκράτηση των τμημάτων που κινδυνεύουν με απόσπαση, ενώ τα 
συρματόχοινα χρησιμοποιούνται γιά τις περιπτώσεις συμπαγών 
επισφαλών βράχων. Στα άκρα των συρματόσχοινων διαμορφώνονται 
βρόγχοι, οι οποίοι μέσω εντατήρων που χρησιμεύουν γιά την 
πραένταση των συρματόσχοινων, δένονται σε ανοξείδωτους γάντζους, 
οι οποίοι πακτώνονται σε προϋπάρχουσες συνέχειες του βράχου. Η 
τοποθέτηση των συρματοσχοίνων, γίνεται αρχικά στα ψηλότερα 
τμήματα του βράχου και κατόπιν στα χαμηλότερα, γιά να 
αντιμετωπισθούν απρόοπτες καταπτώσεις, όταν εργάζεται το 
προσωπικό. Σλα τα προσωρινά μέτρα εξασφάλ'σης μετά την εφαρμογή 
και ολοκλήρωση των μέτρων στερέωσης, αφαιρούνται, ή 
ενσωματώνονται χωρίς να αφήνουν ίχνη.

Μετά την προσωρινή εξασφάλιση των βράχων με δίκτυα και 
συρματόσχοινα, κατασκευάζονται κατά θέσεις παρεμβλήματα από 
ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία ή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στις 
θέσεις που δεν είναι κατασκευαστικά δυνατή η εφαρμογή 
παρεμβλημάτων, γίνεται αύξηση των μηχανικών αντοχών ταυ υλικού 
πλήρωσης των διακλάσεων, με χημικά ενέματα ώστε να δημιουργηθούν 
γέφυρες σύνδεσης των επισφαλών βράχων με τα μητρικό πέτρωμα.
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Εδώ βλέπουμε υπερκρεμάμενα τμήματα που κ ινδυνεύουν με 
ολίσθηση. Είναι από πάνω η ίδια φωτογραφία. Βλέπουμε την δράση 
των ριζών των φυτών που έχουν προκαλέσει έντονο θρυμματισμό του 
πετρώματος,

Ε<5ώ είναι ένα τμήμα μετά την αφαίρεση των ριζών των φυτών 
και των κωμάτων που διακρίνεται ο κατακερματισμός του βράχου και 
επίσης περισσότερο καθαρισμένο.

Τα μπάζα, τα υλικά αποσάθρωσης του βράχου, οι ρίζες φυτών 
και δένδρων, τα οποία προκαλούν ανεξέλεγκτες σφηνοειδείς 
επενέργειες στα βράχο καθώς και θραύση και θρυμματισμό τους, 
συλλέγονται και απομακρύνονται από την περιοχή των βράχων. Οι 
διακλάσεις και η επιφάνεια του βράχου, καθαρίζονται με πίεση 
νερού και κατόπιν γίνεται πλήρωση των ασυνεχειών με κονίαμα με 
βάση το τσιμέντο.

Εδώ βλέπουμε ένα μικρό βράχο στην άκρη του γκρεμού όπου 
έχει δεθεί ένα δίχτυ με το συρματόσχοινο γιά την προσωρινή 
εξασφάλιση. Το τμήμα αυτό του ßpöxou, σπρώχνεται από τις ρίζες 
αστές, οι οποίες στη συνέχεια αφαιραύνται.

Εδώ, βλέπουμε τον πυκνό κατακερματισμό του πετρώματος.

Εδώ ένα τμήμα του βράχου που κινδυνεύει με ολίσθηση.

Με την εφαρμογή των κονιαμάτων, επιτυγχάνεται εκτός από την 
συγκόλληση των βράχων και η διευθέτηση των επιφανειακών όμβριων, 
ενώ γιά την αποφυγή των υδροστατικών πιέσεων, τοποθετούνται στις 
διακλάσεις αποστραγγιστικοί σωλήνες, κυρίως πήλινοι.

Γιά την εφαρμογή των αγκυρώσεων μετά την ενίσχυση της 
σκαλωσιάς, τοποθετείται το γεωτρύπανο πάνω σ'αυτήν και πακτώνεται 
με σύστημα πάκτωσης από μεταλλικά στοιχεία. Γιά την εξασφάλιση 
της δύναμης προώθησης το σύστημα πάκτωσης αγκυρώνεται στον βράχο, 
□λες οι γεωτρήσεις είναι δειγματοληπτικές. Κατά περίπτωση, 
γίνεται αρχική πλήρωση του διατρήματας με κονίαμα αγκύρωσης και 
κατόπιν τοποθέτηση του αγκυρίου, ή τοποθετείται το αγκύριο και εν 
συνεχεία εισπιέζεται τα ένεμα από μέσα προς τα έξω. Πριν από την 
πήξη ταυ κονιάματος, γίνεται η προένταση του αγκυρίου.

Γιά τα σβεσταλιθικά πετρώματα της Ακρόπολης, σαν πλέον κα
τάλληλο μέτρα στερέωσης, επελέγη ο συνδυασμός σημειακής με 
ολόσωμη αγκύρωση. Οι ράβδοι αγκύρωσης, προεντείνονται με 
αποτέλεσμα η αγκύρωση να δρα ενεργητικά από την αρχή και όχι μετά 
από μετακίνηση των βραχωδών μαζών. Τα αγκύρια που 
χρησιμοποιήθηκαν, είναι όπως είπαμε- χρωμανικελιούχο κράμα. Το 
σπείρωμα έχει κατασκευασθεί με ψυχρή έλαση, χωρίς ελάττωση της 
διαταμής της ράβδου, λόγω της διάνοιξης του σπειρώματος. Οι 
πλάκες αγκύρωσης που βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια, έχουν κωνικό 
διάτρημα. Ετσι σε μία λοξή θέση του αγκυρίου, ο κοχλίας εδράζεται 
πάνω στην πλάκα.
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Τα βάθη των αγκυρώσεων, κυμαίνονται συνήθως αττά 6 έως 16 
μέτρα. Σε ορισμένες περιοχές φτάνουν και τα 20 ως 24 μέτρα. Γιά 
ό'ε περιπτώσεις μικρότερων βράχων, γίνονται αγκυρώσεις 2 έως 4 
μέ τρων.

Εόώ, βλέ πούμε την περιοχή Αναφ ιώτ ικ α μετά την ολοκλήρωση 
των στερεωτικών εργασιών. Εόώ σ'αυτά το σημείο, έχουν
κατασκευαστεί μία ό αχός αγκύρωσης, η οποία βέβαια, έχει
προσαρμοστεί πιά στον βράχο ώστε η γενική εικόνα, να είναι αυτή 
ταυ βράχου και να μην είναι ορατή η όακάς.

Εόώ είναι τα ανατολικό πρανές κατά τη φάση των στερεωτικών 
εργασιών και εόώ είναι μετά την ολοκλήρωση των στερεωτικών 
εργασιών. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει στερεωτικές εργασίες στα 2/3 
του πρανούς.

Εόώ στον χάρτη με το πράσινο χρώμα, βλέπουμε τις περιοχές 
όπου οι στερεωτικές εργασίες, έχουν ολοκληρωθεί. Απομένουν όμως 
ορισμένες περιοχές όπου τα προβλήματα ευστάθειας, έχουν
εντοπιστεί και γιά τις οποίες υπολογίζεται σύμφωνα με τις 
εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί, ότι οι στερεωτικές εργασίες, θα 
όιαρκέσουν όύο περίπου χρόνια.

Εόώ, είναι η περιοχή της Κλεψύόρας που βλέπει κανείς τους 
υπερκρεμάμεvouç βράχους, καθώς και ψηλότερα ορισμένα τμήματα που 
υπερκ ρέμανται.

Εόώ, είναι τα σπήλαια του Πανός και ταυ Απόλλωνος. Βλέπουμε 
τον πυκνό καταχερματισμά του βράχου και έχουμε έντονα καρστικά 
φαινόμενα και μειωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά tou πετρώματος του 
ασβεστολ ίθαυ.

Είναι η ίόια περιοχή από πιό κοντά σε λεπτομέρεια. Εόώ 
είναι βράχοι στο ύψος του περιπάτου στο βορεινό πρανές. Εόώ, 
είναι τμήματα που κινόύνευαν να ανατραπούν και παλαιότερα 
τοποθετήθηκαν την εποχή του Μπαλάνου, όύο μεταλλικές λάμες.

Εόώ, βλέπουμε το νότια πρανές μετά την ολοκλήρωση των 
στερεωτικών εργασιών.

Η γενική άποψη ταυ Νότιου πρανούς. όιακρίνεται ο βράχος, 
μετά το τέλος των στερεωτικών εργασιών.

Εόώ είναι ένα τμήμα που υπάρχουν σκαλωσιές και γίνονται 
στερεωτικές εργασίες και εόώ, είναι ένα τμήμα που όεν έχουν γίνει 
ακόμα. Εχουν γίνει στο μισό, γιατί η φωτογραφία, είναι από 
πέρυσ ι.

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί άτι κατά την στερέωση των 
βράχων της Ακροπάλεως, αναπτύχθηκε μία νέα μεθοόαλαγία στερέωσης 
βραχωόών πρανών, η οποία αντιμετωπίζει την στερέωση όχι μόνο με
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στατικά κριτήρια, αλλά και με αρχαιολογικά και αρχιτεκτονικά. 
Εχει ίε βρει εφαρμογή και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους στην 
Ελλάδα.
Ευχαριστό.

Πράε (5doc : Ευχαριστούμε τταλύ τον κ . Μονακ ρούσο ιτου μας οδήγησε στα
προβλήματα του βράχου της Ακροπάλεως. Δεν είναι μόνο υττόβαθρο γιά 
τα μνημεία ιτου έχει πάνω, αλλά μνημείο με όλα τα χαρακτηριστικά 
που έχει γύρω του σαν στεφάνι της Ακροττόλεως.
θα ακούσουμε τώρα την κα Χατζηασλάνη, αρχαιολόγα-αρχιτέκτονα. θα 
μας μιλήσει γιά εκ ττα ι όευτ ικ ά ττρογράμματα στην Ακρόπολη.
Η κα Χατζηασλάνη έχει τον λόγο.
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Κ. ΧατΕηασλάνη: αοχιτέκτων - αοχαιολάγοε. utsüOu νη Εκπαιδευτικών 
προγ ραιιυάτων

Εκπαιδευτικά προγράυυατα στην Ακρόπολη

Η Ακράπολις των Αθηνών, περιλαμβάνεται στην διδακτέα ύλη των 
περισσατέρων ,σχολείων ταυ κόσμου και φυσικά, αποτελεί ένα αρκετά 
εκτεταμένα κεφάλαιο του μαθήματος της Ιστορίας στα ελληνικά 
σχολε ία.

Εχεδόν όλοι οι μαθητές της Ελλάδας, την επισκέπτονται σε 
μία σχολική "εκπαιδευτική εκδρομή". Οι μαθητίς-επισκέπτες, οι ο
ποίοι συχνά φτάνουν τους 1.000 με 2.000 την ημέρα, συνήθως συνω
στίζονται άσκοπα, βλέπουν αδιάφοροι τα Μνημεία και δεν 
αποκομίζουν κανένα όφελος. Πολλές φορές ίσως η πρώτη τους επαφή 
με τα αρχαία, να έχει αρνητικά αποτελέσματα. Μακροχρόνιες 
παρατηρήσεις της παραπάνω κατάστασης, οδήγησαν τους υπεύθυνους 
αρχαιολόγους, στην αναζήτηση μεθόδων χιά μία καλύτερη απόδοση των 
επισκέψεων αυτών. Ετσι αποφασίστηκε η οργάνωση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.

Με τα προγράμματα αυτά, γίνεται η προσπάθεια να δουν τα 
παιδιά την ομορφιά των αρχαίων Μνημείων, να αντιληρθούν την σοφία 
της κατασκευής και γενικότερα, να πλησιάσουν τα αρχαίο πνεύμα. 
Ετσι ελπίζουμε μακροπρόθεσμα να βοηθήσουμε στην δημιουργία 
ελλήνων πολιτών, οι οπαίοι θα έχουν μία σωστή θεώρηση του αρχαίου 
πολιτισμού. Πολιτών, οι οπαίοι είτε ως ειδικευμένοι αρχαιολόγοι, 
είτε ως απλοί πολίτες θα έχουν γνωρίσει καλύτερα την αρχαία μας 
κληρονομιά και θα έχουν πιστέψει στην ανάγκη γιά την διατήρησή 
της .

Λόγω του τεράστιου αριθμού των ενδιαφερομένων, η 
πρατεραιότητά μας, επικεντρώθηκε κυρίως σε εκπαιδευτικούς όλων 
των ειδικοτήτων.

Τα προγράμματα που καταρτίζομε, δεν έχουν σκοπό να 
αντικαταστήσουV την διδασκαλία και τον εκπαιδευτικά. Λύνουν 
ορισμένα στοιχεία, θίγουν συγκεκριμένα θέματα, που εμείς ως 
αρχαιολόγοι και αρχιτέκτονες, θεωρού,υε χρήσιμα και προσιτά γιά 
τον μαθητή. 0 εκπαιδευτικός, θα αζιοποιήσει ορισμένα, θα
παρακάμψει άλλα, ανάλογα με την ειδικότητά του, με την τάζη στην 
οπαία διδάσκει, touç στόχους ταυ, άλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία, 
που θα τον οδηγήσουν στις επιλογές του γιά την κατάρτιση του 
μαθήματάς του.

Η επαφή μας με τους·εκπαιδευτικούς, γίνεται σε προσωπικό 
επίπεδο -ύστερα από ανακοίνωση στον Τύπο-, σε συνδικαλιστικό 
επίπεδο -σε συνεργασία με τους Ευλλόγους που ενδιαφέρονται- και 
σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας -σε συνεργασία ριε τους υπεύθυνους 
των αρμοδίων τμημάτων.



πουΗ επαφή αυτή, γίνεται με Ημερίδες-Σεμινάρια,
οργανώνουμε μία φορά τον μήνα, ή πιό συχνά, εφόσον το ζητήσουν 
τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικοί. Το τελευταίο Σεμινάριο ποε έγινε σ5 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, συγκέντρωσε 1Θ0
εκπαιδευτικούς από 10 Νομούς της Ελλάδας.

Ενα Σεμινάριο περιλαμβάνει πρώτα-πρώτα ξενάγηση στην 
Ακρόπολη και στο Κέντρο Μελετών. Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής, 
αυτή γίνεται μέσα στην αίθουσα διαλέξεων, με προβολή διαφανειών. 
Υστερα με ενημέρωση γιά τα πρόγραμμα "Μία μέρΐι στην Ακρόπολη" και 
συμμετοχή και εκμάθηση της λειτουργίας των "εργαστηρίων".

Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί, έχουν την δυνατότητα να δουν 
έκθεση έντυπου υλικού γιά την Ακρόπολη καθώς και τα υλικό από το 
αρχείο μας -ένα αρχείο γιά εκπαιδευτικούς- με αντίστοιχα 
προγράμματα από ξένα Μουσεία. Μπορούν να πάρουν το πληροφοριακό 
υλικό που τους χορηγούμε και να παρακολουθήσουν όποια 
βιντεοκασέτα επιθυμούν από τη συλλογή μας. Εναπόκειται στον 
εκπαιδευτικό να κρίνει, αν κάποιο από αυτό το υλικό, είναι 
ενδιαφέρον και μπορεί να το προσαρμόσει στην τάξη του. Στη 
συνέχεια, θα σας παρουσιάσω σύντομα τα παραπάνω μέρη ου 
σεμιναρ ίου.

Η πρώτη φροντίδα της Εφορείας, ήταν η οργάνωση του χώρου 
της Ακρόπολης, ώστε οι επισκέψεις, να είναι πιό αποδοτικές. 
Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, ήταν το πρόγραμμα "Μία μέρα 
στην Ακρόπολη δουλεύοντας γιά την αναστήλωση των μνημείων της” 
Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την δυνατότητα στο ευρύ 
κοινό μέσα από εμπειρίες απτικές, ακουστικές και αφής, νά 
γνωρίσει καλύτερα τον κλασικό πολιτισμό.

Η έμφαση δόθηκε στην αρχιτεκτονική ανάλυση των Μνημείων, 
στους αρχαίους τρόπους δομής, στις φθορές που έχουν προκληθεί στα 
Μνημεία, στα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζαυν οι ειδικοί, 
στην επιστημονική εργασία που γίνεται γιά την αναστύλωσή τους. 0 
αρχαιολογικός χώρος οργανώθηκε ώστε να παρουσιάζει στους 
επισκέπτες τις δραστηριότητες αυτές αναλυτικά. Αρχιτέκτονες, 
αρχαιολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί, χημικοί, συντηρητές, λιθοξόοι 
και πολλοί άλλοι, είχαν κατανεμηθεί στα χώρο της Ακρόπολης, έτσι 
ώστε ο καθένας να παρουσιάζει την δική του εργασία. 0 συντονισμός 
της συμμετοχής του καθενός, έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι 
μαζί, να δίνουν μία πλήρη περιγραφή της κατασκευής, της 
συντήρησης και της αναστύλωσης ενός αρχαίου μνημείου. Η κάθε 
δραστηριότητα συνοδεύεται από ιδιαίτερο πληροφοριακό κείμενο. 
Φροντίσαμε η συμμετοχή των επισκεπτών στις δραστηριότητες, να 
είναι όσα το δυνατόν μεγαλύτερη.

Οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα 
διαδοχικά στάδια της λιθοξο'ίκής από το λατομείο στο κτήρια. 
Χρησιμοποιώντας αντίγραφα των αρχαίων εργαλείων, μπορούσαν να 
επεξεργαστούν το μάρμαρα και να προσπαθήσουν να διακρίνουν ίχνη 
από διαφορετικά εργαλεία σε σύγχρονα και αρχαία μάρμαρα. Η

224



διαδικασία που ακολουθούσαν οι αρχαίοι χιά να τοποθετήσουν τα 
αρχιτεκτονικά μέλη στην οριστική τους θέση, η σύνθεση των μελών 
χωρίς κονίαμα, αναλύθηκε και αναπαραστάθηκε. Αρχαίοι σύνδεσμοι 
σχήματος <5ιπλσύ "Τ" καθώς και ορθοχωνικοί χόμψαι, μπορούσαν να 
τοποθετηθούν στις αρχικές τους θέσεις από τους επισκέπτες. Το 
προσωπικό των έρχων, αναπαριστούσε την διαδικασία της 
μολυβδοχόηση'ς, επεξηχώντας άτι ο μόλυβδος εκτός από την πλήρωση 
ταυ κενού ανάμεσα στα μάρμαρο και στον σίδηρο, απορροφούσε μέρος 
της ενέρχειας των κραδασμών σε περίπτωση σεισμού και προστάτευε 
τον σίδηρο, από την οξείδωση. Επίσης, έδειχναν την χρήση των 
ξύλινων πόλων και εμπολίων που χρησίμευαν χιά την κέντρωση των 
σπονδύλων των κιόνων. Τέλος, οι επισκέπτες μπορούσαν να δουν 
δείχματα της αρχαίας αρχιτεκτονικής, όπως κιόνων της ελληνιστικής 
στοάς που χρησιμοποιήθηκαν στα τέλος των αρχαίων χρόνων χιά την 
επισκευή του Παρθενώνα, καθώς και δείχμα της αρχαίας μαρμάρινης 
κεράμωσης από στρωτήρες και καλυπτήρες.

Οι αρχαίες μέθοδοι της ανάρτησης και μεταφοράς των 
αρχιτεκτονικών μελών αναπαραστάθηκαν από το προσωπικό των έρχων 
με βοήθεια από μακέτες και σχέδια. Παράλληλα, μπορούσε ο 
επισκέπτης να 6ε ι τις αντίστοιχες σημερινές μεθόδους. Είναι πάντα 
ενδιαφέρουσα η αντιπαράθεση της μακέτας ενός χεραναύ του 5ου π.Χ. 
αιώνα με τον σημερινό χερανό, που σχεδιάστηκε ειδικά χιά τον 
Παρθενώνα.

Οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν και 
σε ορισμένες περιπτώσεις να συμμετάσχουν στις οριζόντιες και 
κάθετες μετακινήσεις των μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών με το 
χέρι, καθώς επίσης και με μηχανήματα χειροκίνητα και ηλεκτρικά.

Οι επισκέπτες μπορούσαν να διακρίνουν ίχνη από χρώμα σε 
ορισμένα σημεία των μνημείων, να παρατηρήσουν έχκρωμες 
αναπαραστάσεις και να προσθέσουν χρώμα στο σχέδιο μιάς 
φατνωματικής πλάκας, παρατηρώντας το πρωτότυπο.

Το υπόλοιπο πρόχραμμα αφορούσε στην λεπτομερε ιακή ανάλυση 
των σταδίων της επιστημονικής έρευνας, της τεκμηρίωσης, της 
συντήρησης και της αναστήλωσης των μνημείων. Επεξηχήθηκε ο 
τρόπος, που καταρτίζεται και τηρείται το αρχείο των διασπάρτων 
αρχιτεκτονικών μελών. Αναλύθηκαν οι αρχές, καθώς και οι δυσκολίες 
της κατάταξης των δεκάδων χιλιάδων θραυσμάτων σε κατηχορίες. Οι 
επισκέπτες προσπάθησαν να διακρίνουν στοιχεία ταυ ΰωρικού, 
Ιωνικού και Κορινθιακού ρυθμού στα χιλιάδες αρχιτεκτονικά μέλη 
που βρίσκονται στο χώρο, με τη βοήθεια του προσωπικού της 
Εφορείας και βάσει ενός διαχράμματος. Μία μετωπική φωταχραφία ταυ 
ναού της Αθηνάς Νίκης κόπηκε ειδικά, ώστε να προκύφει ένα πάζλ. 
Τα παιδιά στην προσπάθειά τους να ανασυνθέσουν το πάζλ, 
αναχκάστηκαν να παρατηρήσουν και να αναχνωρίσουν τις επιμέρους 
μορφές του Ιωνικού Ρυθμού. Προσπαθήσαμε αντιπαρσθέταντας 
επιλεχμένα αρχιτεκτονικά μέλη να δώσουμε την δυνατότητα στους 
μαθητές να διακρίνουν τη διαφορά στην κλίμακα και στην ποιότητα 
της επεξερχασίας.
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Αναλύθηκαν οι μέθοδοι φωτογραφικής τεκμηρίωσης ενός 
μνημείου, καθώς και η σχεδιαστική τεκμηρίωση. Οι επισκ έπτες 
μπορούσαν να συμμετάσχαυν, βοηθώντας τους αρχιτέκτονες. Μπορούσαν 
να παρακολουθήσουν πως γίνονται οι λεπτομερείς μετρήσεις, πως 
αναγράφονται στο σχέδιο, πως τελικά ολοκληρώνεται ένα 
αρχιτεκτονικό σχέδιο υπό κλίμακα. Επίσης, μπορούσαν να 
επεξεργαστούν τα όργανα ακρίβειας, που χρησιμοποιούνται στις 
διάφορες μετρήσεις.

Οι κύριες αιτίες και μορφές διάβρωσης των μαρμάρων 
αναλύθηκαν. Μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη επιλεγμένα επειδή είναι 
πολύ φθαρμένα, τοποθετήθηκαν το ένα πλάι στο άλλο και οι 
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να εξετάζουν και να αναγνωρίζουν 
μόνοι τους το κάθε διαφορετικό πρόβλημα. Προβλήματα από την 
μόλυνση του περιβάλλοντος και την όξινη βροχή, την οξείδωση και 
διαστολή των σιδερένιων στοιχείων στηρίξεως ή συνδέσεως, φθορές 
από μικροοργανισμούς, από τις ρίζες των φυτών, από τα περιττώματα 
των πουλιών, από βανδαλισμούς, βομβαρδισμούς, πυρκαγιά και από 
συνδυασμούς όλων αυτών, παρουσιάστηκαν ανάγλυφα στα μάτια των 
επισκεπτών. Οι ειδικοί επιστήμονες έδειχναν τις μεθόδους
καθαρισμού και συντήρησης. Τον ειδικό εξοπλισμό, τα χημικά μέσα 
που χρησιμοποιούνται. Οι επισκέπτες μπορούσαν να δουν μέσα από 
ένα στερεοσκοπικό μικροσκόπιο ένα ειδικά επιλεγμένα διαβρωμένα 
κομμάτι μαρμάρου. Ειδικές μελέτες γιά την αντιμετώπιση των φθορών 
αναλύθηκαν, όπως τα διαγράμματα της διάβρωσης των μετοπών και 
άλλα. Αναλύθηκαν οι αρχές που τηρούνται κατά την επέμβαση στα 
μνημεία της Ακρόπολης, τα άρθρα της χάρτας της Βενετίας με 
ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της αναστρεψιμότητας.

Η έρευνα γιά την εύρεση της δρχικής θέσης των διασπάρτων 
και των παρατοποθετημένων αρχιτεκτονικών μελών αναλύθηκε. Η αρχή 
της διάκρισης των αυθεντικών μελών από τα αντίγραφα, με την 
διαφοροποίηση ως προς τα υλικό -μάρμαρο γιά τα χαμένα μέλη, λευκό 
τσιμέντο γι'αυτά που βρίσκονται σε Μουσεία- καθώς επίσης και ως 
προς την υφή και ως προς τα χρώμα αναλύθηκε. Αναπαραστάθηκε η 
κατασκευή συμπληρωμάτων με λήψη εκμαγείου και στη συνέχεια 
αντιγραφή του εκμαγείου σε μάρμαρο με την βοήθεια σημειοθέτη, ή 
αυτόματα με την μηχανή γλυπτικής αντιγραφής. Παρουσιάστηκε 
επίσης, η συγκόλληση ενός αρχαίου κομματιού με τα σημερινό 
συμπλήρωμα με την βοήθεια οπλισμού από τιτάνιο. Οι επισκέπτες 
προσπάθησαν να διακρίνουν στις όψεις του Ερεχθείαυ τα αρχαία 
μέλη, τα αντίγραφα των μαρμάρων, που έχουν χαθεί και τα αντίγραφα 
των αρχιτεκτονικών μελών, που σήμερα βρίσκονται σε Μουσεία. 
Τέλος, οι προτάσεις γιά την αναστήλωση των μνημείων
παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν με συνεχή αναφορά στην παρούσα 
κατάσταση των μνημείων.

Το πρόγραμμα αυτό έχει επαναληφθεί 5 φορές. Διαρκεί
τέσσερις ώρες. Και μπορούν να συμμετάσχουν περίπου 1500 άτομα 
κάθε φορά. Επειδή απασχολεί σχεδόν το σύνολα του προσωπικού των 
έργων, δεν είναι δυνατό να επαναλαμβάνεται πάνω από μία φορά το 
χρόνο. Εφέτος, συνεργαζόμαστε πειραματικά με το Πανεπιστήμιο
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Αθηνών, ώστε φοιτητές της Αρχαιολογίας και της Αρχιτεκτονικής να 
παρουσιάζουν το πρόγραμμα σε μαθητές τον Απρίλιο. Τα σεμινάριά 
μας στους φοιτητές διαρκούν δύο εβδομάδες. Στόκος μας, είναι η 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκπαιδευτική απόδοση του προγράμματος, 
τόσο γιά τους μαθητές, όσα και γιά τους φοιτητές.

Τελικός μας στόχος είναι να οργανώσουμε ένα οδοιπορικό, που 
θα δώσει τη δυνατότητα στον καθηγητή να καθοδηγεί την τάξη ταυ 
στην Ακρόπολη, χωρίς την βοήθεια των εργαζομένων. Το οδοιπορικό 
αυτό, βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας.

Η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στα Μουσεία είναι η 
στιγμή που ο μαθητής αντικρύζει την πραγματικότητα στα 
αριστουργήματα που μελετάει στο σχολείο. Αυτή τη στιγμή, εμείς 
προσπαθούμε να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιό ευχάριστη, να την 
συνδυάσουμε με ψυχαγωγία, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι, θα την 
κάνουμε πιό παραγωγική.

Στην προσπάθειά μας αυτή, οργανώσαμε μιά σειρά από 
εργαστήρια. Τα εργαστήρια αυτά λειτουργούν στα Κέντρο Μελετών και 
στο προαύλιό του και είναι ειδικά μελετημένα, ώστε οι 
εκπαιδευτικοί να μπορούν να τα εφαρμόσουν μόνοι τους μετά από τα 
σεμινάριο. □ καθηγητής παραλαμβάνει από τον φύλακα ένα καλάθι με 
τα απαιτούμενα υλικά και τις οδηγίες χρήσεως, "δουλεύει", με τα 
παιδιά, στο χώρο που του έχουν υποδείξει και όταν τελειώσει 
επιστρέφει το υλικό πάλι στον φύλακα.

Το εργαστήριο της λιθοξοϊκής, ήταν τα πρώτο, που 
οργανώσαμε. 0 καθηγητής παραλαμβάνει ένα καλάθι με το σχετικά 
υλικό, ματρακάδες, λιθουργικά σιδήρια, προστατευτικά γυαλιά και 
οδηγίες χρήσεώς τους. Στο χώρο είναι τοποθετημένα δοκίμια με ίχνη 
των εργαλείων πάνω στο μάρμαρο, καθώς και μάρμαρα, όπου τα παιδιά 
μπορούν να κάνουν πρακτική εφαρμογή.

Στόχος μας είναι, οι μαθητές να έχουν την δυνατότητα να 
γνωρίσουν τις δυσκολίες tou υλικού, να παρατηρήσουν τα ίχνη που 
αφήνουν τα εργαλεία στο μάρμαρο και στη συνέχεια να μπορούν να τα 
αναγνωρίσουν επάνω στα αρχαία μάρμαρα.

Ενα άλλα εργαστήρια είναι αυτό της κατασκευής εκμαγείων. Το 
σχετικό υλικό είναι γύψος καλλιτεχνίας, μήτρα και σχετικά 
εργαλεία, οδηγίες κατασκευής ταυ εκμαγείου και τέλος ενημερωτικό 
κείμενο γιά τα αρχαίο αντικείμενο, που πρόκειται να αναπαράγουν. 
Με τα εκμαγεία, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν από 
κοντά τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του αρχαίου γλυπτού. 
Επιλέξαμε να αναπαράγουμε ένα τμήμα με κυμάτια από το Ερέχθειο. Η 
επιλογή αυτή έγινε, επειδή είναι στοιχείο που επαναλαμβάνεται στα 
περισσότερα μνημεία του αρχαίου κόσμου κι έχει χρησιμοποιηθεί 
συνεχώς από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.
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Ενα τρίτο εργαστήρια είναι αυτό της σύνθεσης της Ζωφόρου 
του Παρθενώνας αττό αντίγραφα των λίθων σε κλίμακα lì 20. 
Κατασκευάσαμε μιά μήτρα γιά κάθε μεμονωμένο λίθο της Ζωφόρου,
δίνοντάς ταυ το πάχος που είχε όταν ήταν στα μνημείο. Σ'αυτό
βοήθησε η αποκατάσταση που επιμελήθηκε το 1820 το γλύπτης Τζων 
Χένιγκ στο Λονδίνο, αφού μελέτησε τα γλυπτά του Ελγιν. Οι μαθητές
αρχικά παρακολουθούν ένα βίντεο διάρκειας 12' γιά τη Ζωφόρο.
Κατόπιν, ο κάθε μαθητής χυτεύει ένα λίθο - αντίγραφα. Στο χώρο 
όποσ εκτίθεται η Ζωφΰρος, οι μαθητές προσπάθούν με την βοήθεια 
του εκπαιδευτικού να βρουν το λίθο τους και όλοι μαζί να 
συνθέσουν μία πλευρά της Ζωφάραυ, παρατηρώντας τα πρωτότυπα.

Μ'αυτό το τρόπο, οι μαθητές ασκούνται στην κριτική 
παρατήρηση ενός αρχαίου έργου, συνειδητοποιούν ότι η ζωφόρος του 
Παρθενώνας είναι μία ενιαία παράσταση και άτι αποτελούσε 
αναπόσπαστα μέρος του μνημείου.

Τέλος, επειδή πιστεύουμε στην επαφή των μαθητών με την 
πραγματική κλίμακα των μνημείων και των γλυπτών επιλέξαμε να 
αναπαράγουμε τα κεφάλι της Ιριδας από την πλάκα 5 της ανατολικής 
Ζωφόρου, σήμερα στα Μουσείο Ακροπόλεως.

Αυτά τα εργαστήρια έχουν ολοκληρωθεί. Σε στάδια 
επεξεργασίας βρίσκονται δύο εργαστήρια σχετικά με την τυπολογία 
των ναών και την τεκμηρίωση των αρχιτεκτονικών μελών, καθώς και 
κάποιοι πειραματισμοί με εργαστήρια γιά την ελληνική ενδυμασία 
και τα μουσικά όργανα των αρχαίων, που τα παιδιά προσπαθούν να 
αναγνωρίσουν στα αρχαία εκθέματα.

Κυρίες και Κύριοι,
οι εκπαιδευτικές δυνατότητες των αρχαίων μνημείων είναι 

τεράστιες και η διδαχή μέσα απ'αυτά επιβεβλημένη.

Μέσα 
αυξάνετα ι, 
ανέβα ίνε ι 
πιθανότητες 
στο χρόνο.

από τη γνωριμία με 
οι γνώσεις εξαπλώνοντα 

με αποτέλεσμα τα 
σωστής συντήρησης και

την αρχαιότητα, το ενδιαφέρον 
ι, τα γενικό επίπεδο των πολιτών 
μνημεία να έχουν περισσότερες 
επιμήκυνσης της ζωής τους μέσα

Είναι πεποίθηση της Α'Εφορείας και της Επιτροπής 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, ότι μιά στενότερη επαφή με την 
τέχνη και την ιστορία της κλασικής εποχής δεν πρέπει να είναι το 
προνόμιο των λίγων μόνον ειδικών επιστημόνων, αλλά και κάθε 
ανθρώπου που ενδιαφέρεται να την γνωρίσει.

Πράε δοοε: Ευχαριστούμε
ανακοίνωση την τόσα σημαντ 
Ευτυχισμένα τα παιδιά της 
και μάθαμε μερικά πράγματα,

πολύ την κα Χατζηασλάνη, γιά την 
ική γιά το πρόβλημα της Παιδείας. 
Αθήνας και κρίμα σε μας που μεγαλώσαμε 
όταν είμασταν 18 και 20 χρονών.
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Εχω μία ανακοίνωση, α κ . Παπανικ αλάαυ λυπάται πολύ που <5εν 
θα μπορέσει να παρουσιάσει την ίιάλεξή του, γιατί έχει γρίππη με 
υψηλό πυρετό. Η όιάλεξή του θα μοιραστεί στους Ευνέίραυς μετά τα 
τέλος των ομιλιών.

Τώρα την τελευταία ανακοίνωση της 
αρχαιολόγου, η οποία θα μας μιλήσει γ ιά την 
Αποκαταστάσεως των Μνημείων Ακροπόλεως 
Δε όομένων".

κας Μαλλούχου-Tufano, 
"Τεκμηρίωση των Εργων 
Δημιουργία Τράπεζας
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Φ· Μαλλούχου-Tijfano: αρχαιολόγος, υπεύθυνη αρχε (ou ΕΣΜΑ

Η TSK uno ίωση των έργων αττοκ αταστάσεωε των υνηυείων Ακροπόλεωε - 
Δημιουργία Τράπεξαρ Δεδαυένων

Το αίτημα γιά τεκμηρίωση των επεμβάσεων αττοκ αταστάσεως των 
μνημείων παρουσιάστηκε, όπως είναι γνωστό, χιά πρώτη φορά κατά 
την πρώτη επιστημονική και κριτική θεώρηση των εργασιών 
συντηρήσεως στην τελευταία εικοσαετία του περασμένου αιώνα γιά να 
καθιερωθεί σήμερα ως μία από τις βασικές αρχές παυ διέπαυν τις 
αποκαταστάσεις των μνημείων διεθνώς, αρχικά με τον Χάρτη των 
Αθηνών το 193ί, στη συνέχεια με τα Χάρτη της Βενετίας το 1964. Το 
άρθρο 16 του Χάρτη της Βενετίας σαφώς ορίζει ότι όλες οι εργασίες 
συντηρήσεως, απακαταστάσεως και ανασκαφών θα πρέπει να βασίζονται 
σε ακριβή τεκμηρίωση, δηλαδή σε αναλυτικές και κριτικές εκθέσεις, 
σε σχέδια και σε φωτογραφίες. Ολες οι φάσεις των εργασιών και 
αποιαόήποτε στοιχεία προκόψουν κατά την εκτέλεση πρέπει να 
καταγράφονται λεπτομερώς: η τεκμηρίωση πρέπει να κατατίθεται σε
ένα δημόσιο αρχείο ανοικτό στους ερευνητές. Συνιστάται η 
δημοσίευσή της.

Η Επιτροπή Συντηρήσεως των Μνημείων Ακροπόλεως θέτοντας ως 
γνώμονα στο έργο της τις αρχές του Χάρτη της Βενετίας προσέδωσε, 
από την αρχή της λειτουργίας της, ιδιαίτερη βαρύτητα στην πλήρη 
τεκμηρίωση της σπάρχουσας καταστάσεως των μνημείων και των 
συγχρόνων επεμβάσεων σ'αυτά. Η ανάγκη αναλυτικής τεκμηριώσεως των 
επεμβάσεων επιτάθηκε και από μία συμπληρωματική αρχή που η 
Επιτροπή θέσπισε στα έργα της: την αρχή tou αναστρέψιμου των
επεμβάσεων, κάτι που είναι εφικτό σε μεγάλα βαθμό λόγω του τρόποσ 
δομής των κλασικών μνημείων με αυτοτελή στοιχεία, εύκολα 
συναρμολογούμενα και αποσυναρμολογούμενα. Μέσα γιά την επίτευξη 
αυτού του σκοπού είναι η κατά τα δυνατόν μικρότερη επέμβαση στα 
αρχαία μέλη και η σχολαστική τεκμηρίωση κάθε εργασίας.

Το πρόγραμμα τεκμηριώσεως των έργων Ακροπόλεως περιέλαβε 
από την αρχή εξαντλητικές μετρήσεις και σχεδιαστικές αποτυπώσεις 
των μνημείων, φωτογραφικές και φωταγραμμετρικές λήψεις και 
σχολαστικές περιγραφές της κατάστασης διατηρήσεως των μνημείων. 
Περιέλαβε επίσης στατικές αναλύσεις και ελέγχους της ευστάθειας 
των μνημείων και της αντοχής των φορέων και των άλλων στοιχείων 
των προγενέστερων αναστηλώσεων των ενσωματωμένων στα μνημεία, 
εργαστηριακές έρευνες γιά τη μελέτη και εξεύρεση τρόπων
αντιμετωπίσεως των χημικών και βιολογικών αλλοιώσεων της
επιφάνειας του μαρμάρου καθώς και τον εργαστηριακό προσδιορισμό 
της αντοχής του. Η τεκμηρίωση αυτή απέδωσε ένα μεγάλα αριθμό 
πληροφοριών οι οποίες αποτέλεσαν -και συνεχίζουν να απατελούν- 
κ aι τη βάση γιά τη σύνταξη των γ ενικ ών μελετών γιά την 
αποκατάσταση των μνημείων.

Οχι μόνα στην Ελλάδα αλλά και .διεθνώς είναι η πρώτη φορά 
που επεμβάσεις συντηρήσεως σε μνημεία τεκμηριώνονται τόσο 
σχολαστικά και λεπτομερώς πριν, στη διάρκεια και μετά
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εκτέλεση των έρχων. Γ ιά τα λόχο αυτό ας μου επιτραπεί να παραθέσω 
περισσότερες λεπτομέρειες χιά ορισμένες φάσεις αυτής της 
ερχασίας.

Κατά τη σχεδιαστική αποτύπωση της υπάρχουσας καταστάσεως 
των μνημείων ως σταθερό σύστημα αναφοράς των μετρήσεων - 
απαραίτητο χ.ιά την εξασφάλιση του αναστρέψιμου και στην
τεκμηρίωση και χιά την περιοδική παρακολούθηση των διαφόρων 
φαινομένων που δρουν στα μνημεία- χρησιμοποιήθηκε στο μεν
Ερέχθειο τρ ισορθοχώνιος κάνναβος διαστήματος 1.00 μ. στα δε 
Προπύλαια και στο ναό της Αθηνάς-Νίκης σύστημα αξόνων. Τα 
συστήματα αυτά εχκαταστάθηκαν με τη βοήθεια ταποχραφικών ορχάνων 
και εξαρτήθηκαν από σταθερά τριχωνομετρ ικά σημεία ταυ βράχου της 
Ακρόπολης. Στον Παρθενώνα ως σταθερό σύστημα αναφοράς των 
μετρήσεων ορίστηκε η κρηπίδα tou ναού, χιατί διαπιστώθηκε ότι 
είναι αδύνατος ο καθορισμός με σχεδιαστικά όρχανα ενός συστήματος 
χραμμών λεπτότερων, ευθύτερων και σταθερότερων από εκείνων του 
ί δ L ου του μνημείου. Στον Παρθενώνα ακόμη κατά την αποτύπωση 
πολύπλοκων μορφών χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι μέθοδοι όπως 
τρισορθοχώνιο πλέχμα νημάτων, αρθαπροβαλ ικός πίνακας, ή όρχανα 
ειδικά σχεδιασμένα όπως λ.χ. εκείνα χιά την απολύτως ακριβή
μέτρηση ταυ πλάτους των ραβδώσεων των κιόνων ή του
στερεαπαντοχράφαυ, ενός αρθρωτού μηχανισμού, ο οποίος επιτρέπει 
την ταχεία σχεδίαση, σε διάφορες κλίμακες, όχι μόνον
περιχραμμάτων και χαρακτηριστικών χραμμών αλλά και όλων των 
ισοβαθών καμπύλών. Στο ίδιο μνημεία επιχειρήθηκε και η διερεύνηση 
της εσωτερικής κατασκευής και η αποτύπωση των λίθων και της δομής 
σε θέσεις τελείως απρόσιτες με τη βοήθεια κατόπτρων και
χαλύβδινων συρμάτων χιά τις μετρήσεις αρχικά, με ηλεκτρικά 
ενδοσκόπια στη συνέχεια.

Κατά την αποτύπωση του Ερεχθείου χρησιμοπαιήηκε και η 
μέθοδος της φωτοχραμμετρίας σ'ορισμένα τμήματα ταυ μνημείου.
Σ'αυτή την περίπτωση η φωτοχραμμετρική αποτύπωση απέδωσε τη
χενική μορφαλοχία των επιφανειών και των φθορών από θραύσεις,
χρειάστηκε όμως να χίνει επεξερχασία των σχεδίων με μετρητικές 
μεθόδους χιά να συμπληρωθούν οι ειδικές πληροφορίες που ήταν 
απαραίτητες και κυρίως χιά να χαρακτηρισθαύν όλα τα ίχνη που 
παρουσιάστηκαν πάνω στις επιφάνειες ταυ μνημείου.

Κατά την αποτύπωση ταυ Ερεχθείου η οριστική σχεδίαση έχινε 
επιτόπου με μολύβι πάνω σε ειδικό αδιάβροχο και αδιάσταλτα χαρτί. 
Στις άλλες περιπτώσεις τα επιτόπου σχέδια και μετρήσεις, πάντα 
υπό σκιά και με συνεχή έλεχχα των μετρητικών ορχάνων μεταφέρονται 
σε μελάνι πάνω σε αδιάσταλτο χαρτί και σε σειρά σχεδίων του 
Παρθενώνας, πάνω σε χαρτόνι. Οι κλίμακες των σχεδίων κυμαίνονται 
συνήθως από 1:50, 1:20, 1:10 χιά τις χενικές απόψεις των μνημείων 
και των επιμέρους τμημάτων τους χιά να φθάσουν στις 1:5 ακόμη και 
1:1 κατά την αποτύπωση λεπτομερειών. Στον Παρθενώνα 
χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικές κλίμακες 1:40, 1:25 και στη
σχεδίαση λεπτομερειών του διακόσμου του μνημείου, ακόμη και 2:1.
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Τα διάσπαρτα μέλη που έχουν ταυτιστεί και αποδοθεί στα 
μνημεία ή τα μέλη που διασώζονται ακόμη πάνω στα κτήρια 
(ιδιαίτερα στα Προπύλαια και στον Παρθενώνα) σε άλλη όμως θέση 
από την αρχική λόγω μετακ ινήσεώς τους στη διάρκεια της μακραίωνης 
ιστορίας των μνημείων, αποτυπώνονται σε ειδικά δελτία, όπου και 
αναγράφονται όλες οι σχετικές παρατηρήσεις.

Γιά τη σύνταξη των μελετών της στατικής επάρκειας και της 
αντισεισμικής προστασίας των μνημείων κρίθηκε απαραίτητη η 
διερεύντση tqu φέροντας οργανισμού των κτηρίων, οι σύγχρονοι 
μέθοδοι της γαμμαγραφίας και των υπερήχων χρησιμοποιήθηκαν στο 
Ερέχθειο κςι στον Παρθενώνα αντίστοιχα δίνοντας αποτελέσματα τα 
οποία σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία της συστηματικής αυτοψίας των 
δομικών προβλημάτων, οδήγησαν την Επιτροπή Ακροπάλεως στην
απόφαση της αποσυναρμαλόγησης και νέας ανάστηλώσεως των μνημείων.

Από την αρχή η τεκμηρίωση δεν περιορίστηκε μόνο στα τέσσερα 
μεγάλα μνημεία της Ακρόπολης. Επεκτάθηκε και στον ίδιο τον βράχο, 
ο οπαίος μελετήθηκε από απόφεως εδαφολαγ ικής, υδρολογικής και 
σεισμολογικής και αποτυπώθηκε τοπογραφικά. Παράλληλα άρχισε το 
πρόγραμμα της διευθέτησης και τακτοποίησης του διάσπαρτου πάνω 
στα βράχο αρχαίου υλικού και η σύνταξη του συστηματικού μητρώου 
των διασπάρτων μελών, γιά το οποίο μας μίλησε πριν από λίγο ο 
υπεύθυνος μηχανικός.

Η τεκμηρίωση συνεχίζεται σ'όλη τη διάρκεια της
αναστηλωτικής επέμβασης, καθημερινά τηρείται ημερολόγιο και η 
παραμικρή εργασία φωτογραφίζεται, γιά κάθε μέλος -ou 
αποσυναρμαλογείται και συντηρείται συντάσσεται ειδικό δελτίο, 
όπου καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με την αρχική κατάσταση 
του μέλους, τις αλλοιώσεις που αυτά έχει υποστεί από τον χρόνο 
και τον άνθρωπο, λεπτομερή στοιχεία της σύγχρονης επέμβασης 
συντηρήσεως. Τα δελτία συμπληρώνεται με τη λεπτομερή σχεδίαση του 
μέλους και τη φωτογραφία του. Ακόμη στη διάρκεια των έργων πολλές 
φορές συντάσσανται ειδικές εκθέσεις και μελέτες από τους
υπεύθυνους μηχανικούς γιά όσα νέα -και απρόσμενα μερικές φορές- 
στοιχεία προκύπτουν κατά την αποσυναρμολόγηση των μνημείων ή γιά 
την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων, που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθαύν με την τελική δημοσίευση του έργου μετά την
αποπεράτωσή του, ή οποία ήδη έχει αρχίσει να ετοιμάζεται γιά το 
Ερέχθειο από τους υπεύθυνους μηχανικούς.

Ολη αυτή η τεκμηρίωση, που μεγάλο μέρος της εκτίθεται στις 
διπλανές αίθουσες, φυλάσσεται στο αρχείο της Επιτροπής 
Ακραπολεως, το οποίο στο τέλος των έργων προβλέπεται ότι θα 
περιλαμβάνει γύρω στα 70.000 τεκμήρια: Ì.500 σχέδια, 40.000
φωτογραφίες, 5.S00 δελτία καταγραφής μελών μνημείων, 12.000 
δελτία καταγραφής διασπάρτων μελών. Επιπλέον σκαριφήματα, τα 
ημερολόγια των έργων, τα πρωτότυπα των μελετών, εκθέσεων, 
εισηγήσεων -γενικών και ειδικών- της αποκατάστασης των μνημείων, 
διαφάνειες και ταινίες κινηματογραφικές ή μαγνητοσκαπήσεως. Το 
αρχείο συμπληρώνεται με τη βιβλιοθήκη, η οποία εκτός από

232



αυτοτελείς ειδικές μελέτες, ανάτυπα άρθρων, περιοδικών ή 
συλλαβικών επιστημονικών εκδόσεων και ένα παράρτημα με αποκόμματα 
τύπου χιά τις σύγχρονες εργασίες στην Ακρόπολη, περιλαμβάνει μία 
συστηματική αποδελτίωση πηγών και βιβλιογραφίας όχι μόνον από τις 
παλαιάτερες επεμβάσεις στα μνημεία αλλά και γιά την ιστορία, την 
τέχνη και την ανασκαφική έρευνα γενικότερα στην Ακρόπολη (περίπου 
1.180 δελτία ως σήμερα).

Από το τέλος του 1986 άρχισε μία προσπάθεια γενικότερης 
αναδιοργάνωσης του αρχείου της Επιτροπής Ακραπόλεως: συντάχθηκε
ένας νέος κανονισμός λειτουργίας, με βάση τον οποίο άρχισε μία 
συστηματική καταγραφή και ταξινόμηση του υλικού. Στο σημεία αυτό 
θα ήθελα να αναφερθώ στην ομάδα που ασχολείται με το αρχείο, η 
οπαία αποτελείται εκτός από την σμιλήτρια, από τον πληροφορικό 
κ.Γιάννη Αλεξόπουλο και τους διοικητικούς υπαλλήλους κ.κ.Κατερίνα 
Λιακαπαύλου και Στάθη Τυροπώλη. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας 
η Επιτροπή Ακροπόλεως αποφάσισε την μηχανοργάνωση της τεκμηρίωσης 
των έργων με την βοήθεια Η/Υ. Στο πρόγραμμά μας αυτό βρήκαμε 
θερμή συμπαράσταση από Γάλλους ειδικούς, πρωτοπόρους στην 
εφαρμογή της Πληροφορικής σε ζητήματα αρχαιολογικής έρευνας. Γιά 
το λόγο αυτό το 1983 αγοράστηκε με χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων σύστημα Η/Υ αποτελούμενο από μία Κ.Μ.Ε. με κεντρική 
μνήμη A Mbyte και λειτουργικό σύστημα Unix, από μονάδα μαγνητικού 
δίσκου χωρητικότητας 14-0 Mbyte, από τρεις προς το παρόν 
τερματικούς σταθμούς -από τους οπαίους οι δύο είναι 
εγκατεστημένοι στο κεντρ.κό αρχείο και ο ένας στο εργοτάξιο του 
Παρθενώνας και από δύο εκτυπωτές.

Η μηχανοργάνωση της τεκμηρίωσης του αρχείου της Επιτροτής 
Ακροπόλεως κρίθηκο απαραίτητη λόγω των πολλαπλών —και προςιανών— 
προβλημάτων που έχουν ανακύψει από τον όγκο του υλικού που έχει 
ήδη συγκεντρωθεί, προβλήματα τα οπαία φυσικά θα πολλσπλασιαστούν 
με την συνεχή επαύξηση των τεκμηρίων στα μέλλον. Με τη 
μηχανοργάνωση ελπίζεται άτι θα επιλυθούν σε πρώτη φάση τα 
προβλήματα της διαχείρισης του υλικού του αρχείου (οριστική 
ταξινόμηση και ομαδοποίηση, γρήγορη και εύκολη ανεύρεση των 
τεκμηρίων) και στη συνέχεια ότι θα υποβοηθηθεί η εκτέλεση των 
έργων (με την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων), η τελική δημοσίευση 
των εργασιών και γενικά η έρευνα και η μελέτη των μνημείων -με 
την εισαγωγή όλων των πληροφοριών σχετικά με τις συντηρήσεις και 
αποκαταστάσεις των μνημείων Ακροπόλεως, οι οποίες αντλούνται από 
τα παντοειδή τεκμήρια του αρχείου μας, σε μία Τράπεζα Δεδομένων.

Γιά τη δημιουργία αυτής της Τράπεζας χρησιμοποιείται το 
λογισμικό Sigmini, ευρεσιτεχνία -της Ecole des Mines των Παρισίων 
και της Union Miniere του Βελγίου, οι οπαίοι και το παραχώρησαν 
αντί συμβολικού τιμήματος στην Επιτροπή Ακροπόλεως. Το λογισμικό 
Sigmini έχει προσαρμόστεί στις ειδικές αρχαιολογικές απαιτήσεις 
από τα Centre de Recherche sur las Traitements automatises an Ar
cheologie Classique του Πανεπιστήμιου X των Παρισίων που 
διευθύνεται από τον καθ. Rene Sinouves και έχει χρησιμοποιηθεί 
επανειλημμένος σε εφαρμογές αρχαιολογικού περιεχομένου. Με το



ανωτέρω ερευνητικό Κέντρο και ιδιαίτερα με την ερευνήτρια του 
Κέντρου Δρα Anne Marie Guimier-Sorbets συνεργαζόμαστε από τον 
Ιούλιο του 1988 στη δημιουργία της Τράπεζας Πληροφοριών σχετικά 
με tlç αναστηλώσεις των μνημείων Ακραπόλεως.

Πρόκειται γιά μιά ενιαία Τράπεζα Πληροφοριών, που 
περιλαμβάνει επιμέρους αρχεία, τα οποία καλύπτουν τις ειδικές 
απαιτήσεις περιγραφής των παντοειδών τεκμηρίων (φωτογραφίες, 
σχέδια, δελτία μελών, εξειδικευμένη αποδελτίωση.βιβλισγραφικού 
και αρχειακού υλικού). Η ταυτόχρονη χρήση των επιμέρους αυτών 
αρχείων επιτυγχάνεται κυρίως με τη χρησιμοποίηση καινών πεδίων 
αναλύσεως των τεκμηρίων.

Ως τώρα έχουν καθοριστεί τα πεδία χαρακτηρισμού και 
ανάλυσης των βιβλιογραφικών και αρχειακών τεκμηρίων καθώς και των 
φωτογραφιών. Τα πεδία αυτά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Α. Σε εκείνα τα οποία αφορούν τα τυπικό μέρος των τεκμηρίων και 
διαφέρουν έτσι ανά είδος (λ.χ. τίτλος, συντάκτης, χρονολογία, 
γλώσσα τεκμηρίου προκειμέναυ γιά τα βιβλιογραφικό ή το αρχειακό 
υλικό, ή φωτογράφος, ακριβής χρονολογία, διαστάσεις και είδος 
αρνητικού κ.ά. προκειμέναυ γιά φωτογραφίες).
Β. Πεδία 'τα οπαία σχετίζονται με την ανάλυση του μνημείου, στο 
οποίο αναφέρανται τα διάφορα τεκμήρια (η ανάλυση αφορά στα 
τμήματα του μνημείου ή ορισμένες ειδικότερες πληροφορίες σχετικά 
με τις μεταγενέστερες προσθήκες και τα στοιχεία των παλαιότερων 
επεμβάσεων στα μνημεία, σχετικά με την κατάσταση διατήρησης και 
τη φθορά των μνημείων, τον διάκοσμο, τον τρόπο κατεργασίας της 
επιφάνειας, τα κατασκευαστικά στοιχεία των μνημείων κ.ά.).
Γ. Πεδία τα οποία σχετίζονται με τις επεμβάσεις οι οπαίες έχασν 
γίνει στα μνημεία (είδος επεμβάσεως, υλικό, μέσον, υπεύθυνος, 
χρονολογία, κριτική επεμβάσεως κ.ά. ).
Οι δύο τελευταίες κατηγορίες πεδίων είναι καινές γιά όλα τα είδη 
των τεκμηρίων.

Είναι φανερό ότι στόχος αυτής της Τράπεζας δεν είναι μόνο η 
εισαγωγή των υφισταμένων τεκμηρίων στο σύστημα του Η/Υ και η 
αυτοματοποιημένη διαχείρησή τους αν και από μόνη της η παραπάνω 
εργασία θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη γιά την πληρέστερη, ταχύτερη 
και δυναμικότερη προσέγγιση στο περιεχόμενο του αρχείου. Αυτά τα 
οπαίο παράλληλα επιδιώκεται είναι η δυνατότητα άμεσης παροχής 
πληροφοριών διαμέσου της Τράπεζας, σχετικά με την αποκατάσταση 
των μνημείων και τις επεμβάσεις σ'αυτά, χωρίς να είναι απαραίτητη 
πάντοτε η αναδρομή στα ίδια τα τεκμήρια. 0 μελλοντικός χρήστης 
του συστήματος αποκτά εκ των προτέρων μία αρκετά σαφή εικόνα του 
περιεχομένου των τεκμηρίων και οδηγείται έτσι ταχύτερα και 
ακριβέστερα στις πηγές που άμεσα τον ενδιαφέρουν.

Η δημιουργία της Τράπεζας Πληροφοριών σχετικά με τις 
αναστηλώσεις των μνημείων της Ακρόπολης μόλις έχει αρχίσει. Ως 
τώρα έχει γίνει ανάλυση και δοκιμαστική εισαγωγή στο σύστημα 
βιβλιογραφικού και φωτογραφικού υλικού σχετικά με τα Ερέχθεια (η
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επιλογή είναι προφανής: πρόκειται γιά ένα ολοκληρωμένο έργο και 
σύντομα, μετά την τελική δημοσίευσή του, δα έχουμε στη διάθεσή 
μας πλήρη την τεκμηρίωσή του). Η δημιουργία της Τράπεζας είναι 
ένα έργο υποδομής μακροχρόνιο, που χρειάζεται επιμονή, υπομονή, 
προσωπικό με αποκλειστική απασχόληση και κυρίως διάθεση 
συνεργασίας με την ομάδα του αρχείου εκ μέρους όλων όσων 
ασχολούνται με τις εργασίες συντηρήσεως της Ακρόπολης και 
ιδιαίτερα των 'μελετητών των μνημείων και των υπεύθυνων των 
διαφόρων έργων. Ομως "η αρχή είναι τα ήμισυ του παντός". Πιστεύω 
ότι έχει γίνει τα πρώτο, σημαντικό, ρήμα γιά την εξέλιξη του
αρχείου της Επιτροπής Ευντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σ'ένα 
πραγματικό Κέντρο Τεκμηριώσεως σχετικά με τις αναστηλώσεις των 
αρχαίων Ελληνικών Μνημείων, ανοικτό στους ερευνητές και τους 
ιστορικούς του μέλλοντος.
Εας ευχαριστώ.

Φ.Μαλλού xou-Tufanο: Ηθελα να σας πω ότι γιά όσους ενδιαφέροντα ι, 
μπορούμε στα γραφείο μας να σας δείξουμε την Τράπεζα Δεδομένων 
που ετοιμάζουμε. Να σας κάνουμε μία επίδειξη, γιά να δείτε τα 
τεκμήρια που έχουμε βάλει στο σύστημα.
Ευ χαριστώ.

Πρόεδρος : Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κα Μαλλούxou-Tu£ano, που
μας ενημέρωσε με τόση σαφήνεια γιά την τεκμηρίωση ταυ έργου 
αποκαταστάσεως των μνημείων Ακροπόλεως και γιά την δημιουργία της 
Τράπεζας Δεδομένων.

Κύριοι Εύνεδροι,
στο σημεία αυτό θα διακόφουμε και Θα επανέλθουμε στις 17. co 

γιά να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας.
Ευχαριστώ πολύ.
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ





ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5n 
ΗΜΕΡΑ 3n

Ημέρα: Κυριακή
Ωρα: 17.12'

Συνεδρίαση της 2ας Απριλίου 19Θ9 
Προεδρία Συν.: κ. Hoepfner

Πράε δρας :
Αγαπητοί Φίλοι της Ακροπόλεως,

άκαυσα με έκπληξη άτι υπάρχουν και εχθροί της Ακροπόλεως, 
αλλά 5εν θέλω να τους χαιρετίσω ιδιαίτερα. Τρεις ημέρες εδώ 
είχαμε μία πολύ ζωντανή συνάντηση και φτάσαμε στα τέλος της 
τελευταίας συζήτησης και σ'αυτή την συζήτηση θα μιλήσουμε 
προπαντός γιά τις σημερινές διαλέξεις.

Οπως μάθαμε σήμερα, σε 6 διαλέξεις, το πρόγραμμα, το οποίο 
ξεκίνησε από το Ερέχθειο έχει πλατύνει. Εχει πιάσει όλα τα 
σπουδαία κτήρια της Ακροπόλεως. Ολο το έδαφος της Ακροπόλεως και 
τον Βράχο και βλέπουμε πρώτα απ'όλα μελέτες. Μελέτες ερευνητικές 
και αποτελέσματα γιά την επιστήμη. Την μελέτη την θαυμάζουμε 
γιατί είναι τόσα συστηματική και τόσο μελετημένη, που δεν θα 
μπορούσε κανείς από μας αυτή τη στιγμή να φανταστεί κάτι 
καλύτερο. Αυτό τα οφείλουμε προπαντός σ'αυτή την ομάδα εργασίας 
και πρέπει να πούμε ότι είμαστε όλοι τυχεροί που βρέθηκε μία 
τέτοια αμάδα, η οποία συνεργάζεται τόσο καλά μαζί και τόσα χρόνια 
μαζί, χωρίς να ακούγεται γι'αυτήν τα παραμικρό σκάνδαλο.

Αν λέμε σήμερα, όπως έχουμε πει τις δύο μέρες πριν, ότι ο 
Μανώλης Καρρές είναι ο Ικτίνος της εποχής μας, πρέπει να 
τονίσουμε ότι και όλοι οι άλλοι συνεργάτες έκαναν καταπληκτική 
δουλειά στον τομέα τους. Κα να μην ξεχάσουμε αυτούς που άνοιξαν 
το δρόμο γι'αυτή την εργασία. Που έστρωσαν το δρόμο. Εννοώ 
προπαντός την Ξβη Τουλούπα και τον Ντίνα Τσάκο. Να μην ξεχώσουμε 
βέβαια, τον πρώτο που έδωσε την εμπειρία και αυτή τη μέθοδο της 
έρευνας και της αναστηλώσεως εδώ, τον Χαράλαμπο Μπαύρα, που πολλά 
χρόνια πριν έκανε αυτή τη θαυμάσια δουλειά με την στοά της 
Βραυρώνας και τη δημοσίευσε σ'ένα βιβλίο, το οποίο ως σήμερα δεν 
έχασε τίποτα από την αξία του. Και πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η 
στάση ήταν δύσκολη, γιατί σε μερικές λεπτομέρειες ξεφεύγει από 
τον Χάρτη της Βενετίας. Προπαντός, στη συμπλήρωση ταυ υλικού. Ενώ 
ο Χάρτης της Βενετίας λέει άτι πρέπει να ξεχωρίζει φανερά το 
καινούργια από τα παλιό υλικό. Και μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω 
ότι είμαι και σε μία άλλη Επιτροπή, γιά μία μεγάλη αναστήλωση, 
που εκεί σύμφωνα με το Χάρτη της Βενετίας κάναμε ένα τεράστιο 
λάθος στην πλήρωση της δυτικής πέτρας, την κάναμε με τεχνητή 
πέτρα. Και τώρα που έχουμε κάποια πείρα, βλέπουμε ότι όχι μόνο 
είναι πιό ακριβή αυτή η πέτρα, δουλεύεται και πιό δύσκολα κι έχει 
και μιά άγρια εμφάνιση αλλά δεν ξέρουμε και τι θα γίνει με την 
τεχνητή πέτρα, μετά από 20 χρόνια. Δηλαδή, αυτό τα λάθος δεν 
έγινε στην Ακρόπολη. Είναι κι αυτό ένα αποτέλεσμα της μελέτης του 
κ.Μπούρα.
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Στη συζήτηση που θα χίνει τώρα θα θέλαμε προπαντός να 
μιλήσουμε χιά τα θέματα της σημερινής διαλέξεως. Οχι τόσο πολύ 
χιά τον Παρθενώνα. Αν μας μείνει καιρός θα μιλήσουμε και χιά τον 
Παρθενώνα. Προπαντός χιά τα προβλήματα στα Προπύλαια, που είδαμε 
στις φωτοχραφίες και συμφωνώ ότι μάλλον θα έπρεπε να χίνει μία 
εχχείρηση σ'αυτά το κτήριο και χιά το ναό της Νίκης και ίσως και 
χιά χενικά προβλήματα της αναστηλώσεως. Πρώτα απ'όλα παρακαλώ την 
κα Τουλούπα να πει μερικά λόχια και μετά έρχομαι εκ μέρους του 
ICCRQM της Ρώμης στον κ.Tomazevsky που θέλει να μας κάνει μία 
ανακ ο ίνωση.

Πράε Spaç: Αφού ο κ.Tomazewsky δεν έχει φτάσει ακόμα, μπορούμε να
πούμε μερικές λέξεις χενικά χιά τις ερχασίες στην Ακρόπολη. 
Πρώτα-πρώτα μας κάνει εντύπωση πόσες λεπτομέρειες μάθαμε χιά τα 
σχέδια του 5ου αιώνα, χιά την αρχιτεκτονική του 5ου αιώνα. Και 
δεν μπορούσαμε να φανταστούμε μετά από το τεράστιο έρχα του 
κ.Ορλάνδου να έχει τόσα αποτελέσματα στον Παρθενώνα. Αυτό είναι 
ένα βασικό φαινόμενο απ'όλες αυτές τις ερχασίες, ότι και στα 
ΠροτΓύλαια που έχουμε φτάσει σε βασικές μελέτες χιά ιστορικές 
φάσεις και σήμερα ακαύσασαμε το ίδια χιά τα ναό της Νίκης.

Αυτές οι έρευνες είναι τα πρώτο βήμα. Βέβαια, πάντοτε χιά 
κάποια αναστύλωση, στην οποία θα μπορούσε να φτάσει το έρχο. Αυτό 
που έχει στο νου, αλλά βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, απασχολούμε ένα 
πολύ κουρασμένο υλικό και το πρόβλημα είναι πάντοτε, εάν αντέχει 
αυτή την εχχείρηση.

Νομίζω ότι παρόλες τις ιστορικές φάσεις που έχουμε στην 
Ακρόπολη, η πιό σημαντική είναι η τήρηση της Δημοκρατίας, που 
είναι στον 5ο αιώνα και αν κρίνουμε την κίνηση της Ευρώπης. Κι αν 
είναι δυνατό να 6ε ίξουμε από τον 5ο αιώνα περισσότερες 
λεπτομέρειες, νομίζω ότι πρέπει να πιάσαυμε αυτή την ευκαιρί-α. 
Τώρα όμως βλέπω ότι θα ήταν κρίμα να μην αρχίσουμε με την 
συζήτηση. Και σας παρακαλώ όποιος θέλει να έχει το λόχο. Αυτό 
ακριβώς είχαμε πει. θέλω να μιλήσουμε προπαντός χιά τα Προπύλαια, 
χιά το Ναό της Νίκης και τα λοιπά. Να ανοίξουμε την λίστα των 
ομιλητών.

Ετο σημείο αυτό ανοίχεται κατάλοχας ομιλητών 

Πράε δροε: Η κα ΰρασοχιάννη έχει το λόχο.

Φ.Δροσογιάννη: Φυσικά αυτό που απασχολεί εμένα είναι οι
βυζαντινές φάσεις του Παρθενώνα που ίσως χιά σας να είναι 
επουσιώδεις. Παρόλο που είμαι βυζαντινός αρχαιολάχος, είμαι κατά 
της επανατοπαθετήσεως των δόμων της Βυζαντινής αψίδος στην αρχική 
του θέση του. Γιατί νομίζω ότι, άπαξ κι έχει χαλάσει ένα κομμάτι 
μεταχενέστερπς προσθήκης, δεν πρέπει να ξανατοποθετείται στη 
θέση. Αλλωστε και μία από τις βασικές αρχές του Χάρτη της 
Βενετίας είναι, όταν χίνονται προσθετικές ερχασίες σ'ένα μνημεία, 
αυτές να ανήκουν μόνα σε μία από τις φάσεις του κτηρίου και ει 
δυνατόν στην πρώτη, η οποία είναι και η σπουδαιότερη.
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Από την άλλη μεριά όμως ήθελα να ρωτήσω εάν ελήφθη καμμία 
μέριμνα χιά ένα υπόλειμμα από Βυζαντινό κουρασάνι, της Βυζαντινής 
αψίδας, που υπήρχε στα δάπεδα ταυ Παρθενώνα, στον πρόναο. Αυτά 
ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι και πάλι σύμφωνα με τα Χάρτη της 
Βενετίας άπρεπε να ληφθεί μεχάλη μέριμνα να διατηρηθεί, διότι 
ούτε την στατική ταυ μνημείου επηρέαζε, ούτε την αισθητική ταυ 
μνημείου. Και'πραχματικά θέτω το ερώτημα έχει διατηρηθεί αυτό το 
κομμάτι του κουρασανιού, οπού έχει ιστορική σημασία χιά τα 
κτήριο;

Επίσης θέτω ένα άλλο ερώτημα: τι μέριμνα έχει ληφθεί χιά 
τις Βυζαντινές τοιχοχραφίες μέσα στον Παρθενώνα; Μέσα στον 
οπισθόδομο υπάρχουν τοιχοχραφίες 12ου αιώνα, που αποδίδονται 
συνήθως στον Μιχαήλ Ακομινάτο. Αυτές είναι πολύ χνωστές. Αλλά 
επίσης υπάρχουν τοιχοχραφίες στον οπισθόναο. Και μάλιστα στη 
βόρεια πλευρά του μεσαιωνικού πύρχου. Ευχκεκριμένα, είναι μία 
μορφή που τρέχει με τα χέρια σηκωμένα ψηλά που ο Ορλάνδος την 
απέδιδε σε μία παράσταση Δευτέρας Παρουσίας.

Τρίτο: τι πρόχραμμα υπάρχει χιά τα διάφορα χλυπτά του
Παρθενώνα; Πολλά από αυτά βρίσκονται στα Βυζαντινό Μουσεία. 
Συγκεκριμένα ρωτώ πού τοποθετείται ένα κιονόκρανο από πολύ μεχάλο 
αμφικίανα, προερχόμενο από τον Παρθενώνα, καθώς και δύο μεχάλα 
επιστύλια, που βρίσκονται στο Βυζαντινό Μουσείο.

Εκτός από αυτές τις ερωτήσεις μου θέλω να εκφράσω κι ένα 
φόβο που μου δημιαυρχήθηκε σήμερα, σχετικά με τα τιτάνιο.Μέχρ ι 
σήμερα νόμιζα ότι το τιτάνιο είναι ένα υλικό που δεν επηρεάζεται 
από τίποτα και ότι είναι τελείως αναλλοίωτο. Σήμερα όμως άκουσα 
ότι υπάρχει κίνδυνος να δημιουρχείται κάποια χημική αντίδραση από 
την επαφή τιτανίου και μολύβδου. Δεν είναι διαπιστωμένα. Υπάρχει 
όμως κίνδυνος. Και άρχισα να φοβούμαι κι αυτό τα τιτάνιο, που 
μέχρι σήμερα δεν το φοβόμουνα.

Πράε δοoc : Παιάς θα ήθελε να απαντήσει; □ κ.Κορρές έχει τον λόχο.

Μ.Kogpéç: Κυρία Δροσοχιάννη,
σας ευχαριστούμε χιά τις παρατηρήσεις σας που ήταν και 

πολυάριθμες και σύντομες. Σχετικά με τα λείψανα κονιάματος στο 
εσωτερικό πο·ϋ απομένουν από την αψίδα, μπορώ να πω ότι τα
περισσότερα που είχαν απομείνει μετά τον καθαρισμό από τον 
Ευστρατιάδη, σώζονται και σήμερα. Εκτός όμως από εκείνα, τα οποία 
ήσαν στα μέσον του δαπέδου, εκεί που περπάτησαν πολλοί επισκέπτες 
ως το 1975, αυτά έχουν λιώσει. Αλλά τα περισσότερα, αυτά δηλαδή 
που σκεπάζουν μέρος των κιόνων, άλλα που σκεπάζουν τον στυλαβάτη 
κι άλλα τον τοιχοβάτη και τον τοίχο, είναι πάντα στη θέση τους. 
Του δαπέδου ίσως ήταν αυτά που πρόσεχε κανείς περισσότερο, αλλά 
τα πιό σημαντικά είναι αυτά που βρίσκονται και στους κίονες και 
στον τοίχο και στον στυλοβάτη και στον τοιχοβάτη. Αλλά και στο 
δάπεδο σώζονται. Στις παρυφές των δαπέδων, εκεί δηλαδή που δεν 
έχουν πατήσει πολλοί επισκέπτες.
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Σχετικά με τη διαχρονική λεγάμενη αναστήλωση, νομίζω ότι 
και οι δικές μας απόψεις έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα, όπως 
ανέφερα και χτές, έχουν αυτές οι προτάσεις τα κέρδη και τις 
ζημίες. Εμείς υπολογίσαμε και τα κέρδη και τις ζημίες και απλώς 
νομίζουμε ότι η ανατοποθέτηση των λίθων, των γωνιολίθων της 
αψίδας στη θέση τους, είναϊ εις όφελος τελικά. Προκαλεί και μία 
ζημία, βέβαια, μειώνει λίγα την αναλογία του πλήρους προς το 
κενό, συγχέει λίγο την συνέχεια και την εικόνα, όμως προσφέρει 
κέρδος. Και αποκαθιστά πραγματικό μέρος ταυ μνημείου, ένα 
πραγματικό μέρος που υπήρξε επί αιώνες. Σας θυμίζω ότι δεν είναι 
κάτι φανταστικό. Είναι μέρος που αναγνωρίζεται σε παλιές 
Φωτογραφίες. Γιά τα άλλα: Βέβαια, πολλά από τα μάρμαρα του
χριστιανικού Παρθενώνα θα ξέρετε ότι είναι στο Βυζαντινό Μουσείο. 
Δεν είναι όμως όλα βεβαιωμένα από την δική μας έρευνα μάρμαρα του 
Παρθενώνας, γιά ορισμένα απλώς υπήρξε παλαιότερα η σχετική άποψη. 
Υποστηρίχτηκε η άποψη ότι είναι Παρθενώνεια. Βέβαια, τα γνωστά 
επιστύλια, τα καμπύλα επιστύλια που είναι στο προθάλαμο του 
Βυζαντινού Μουσείου κι έχουν την γνωστή επιγραφή του 12ου αιώνα, 
είναι μάλλον από τον Παρθενώνα.

Ε<5ώ μπορώ να πω ότι με κανένα τρόπο <5εν επιβεβαιώνεται η 
προέλευσή τους από μία φιάλη, όπως είχαν υποστηρίζει παλιότερα 
σημαντικοί μελετητές της Χριστιανικής αρχαιολογίας. Ομως, είναι 
από τον Παρθενώνα και μπορώ να προσθέσω κάτι ευχάριστα: Τα
τελευταία χρόνια βρήκαμε δύο ακόμα ενεπίγραφα θραύσματα των ιδίων 
επιστυλίων, εκ των οποίων το ένα είναι και πολύ σπουδαίο, <5ιότι 
ονομάζει αυτόν που έκανε τις επισκευές και τις ανακαινίσεις στον 
Παρθενώνα. Αυτό είναι ένα θέμα που θα αποτελέσει αντικείμενο 
ιδιαίτερης μελέτης.

Γιά το επίκρανο του αμφικιονίσκου με κανένα τρόπο δεν μπορώ 
να σας βεβαιώσω ότι όντως έχει σχέση με συγκεκριμένα παράθυρα, 
γνωστά παράθυρα. Αλλωστε, πάνω στην Ακρόπολη έχουμε πολλά
επίκρανα αμφικιονίσκων. Και γι'αυτό είναι πολύ δύσκολο να 
κατανείμουμε τα διάφορα επίκρανα στους διάφορους αμφ ικ ιονίσκους 
και όλα αυτά με την σειρά τους στα διάφορα παράθυρα tou
Χριστιανικού Παρθενώνα και των άλλων Χριστιανικών μνημείων της 
Ακραπόλεως. Ομως, από την άλλη το γνωστό θωράκιο που είναι στο
Βυζαντινό Μουσείο, με τα μεγάλο σταυρό, αυτό πράγματι είναι από
τον άμβωνα του Παρθενώνα. Και μία πρόσφατη μελέτη μας συμπλήρωσε 
το μνημείο με το μεγαλύτερο μέρος των μαρμάρων του. Δηλαδή, με τη 
βάση, τα βόθρο, με τα κυμάτια του βάθρου, την επίστεψη και πολλά 
άλλα στοιχεία. Κι έτσι ξαναγυρ ίζω στην αρχική σας σκέψη, ότι δεν 
είναι καλό να φορτώσουμε το μνημείο με στοιχεία από την νεότερη 
ιστορία του. Ομως, υπάρχει καλύτερη λύση από το να βάλουμε μέσα 
στον Παρθενώνα (ο οποίος έχει πραγματικά μεγάλο εσωτερικό χώρο) 
και τον άμβωνα; Εφόσον υπάρχει τα ίδιο το μνημείο και το 
πραγματικό άμεσο περιβάλλον στο οποίο υπήρξε αυτός ο άμβων, δεν 
υπάρχει άλλη καλύτερη θέση σήμερα. Κι εφόσον μάλιστα, δεν 
συντρέχουν λόγοι προστασίας του άμβωνα. Δηλαδή, ο άμβωνας δεν 
έχει επιγραφές, ούτε λεπτά γλυπτά, ούτε μία λεπτή αρχιτεκτονική
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κατασκευή. Κάθε μέρα και ιτερ ισσότερο ανακ αλύπτουμε πάσα εις 
όφελος του μνημείου είναι να επαναφέρουμε στο εσωτερικό tou 
μερικά στοιχεία των διαδοχικών ιστορικών του φάσεων.

Οσο χιά το θάμα του τιτανίου, βέβαια, μόνο οι μηχανικοί 
μπορούν να το απαντήσουν. Από ότι όμως ξέρω το θέμα το έχουν 
αντιμετωπίσει και πάντως περισσότερα από μας.

Πράε 6ρ OQ : Ευχαριστώ τον κ.Κορρέ. Παρακαλώ τώρα τον κ . Εκ ουλ ικ ί δη
να κάνει τις παρατηρήσεις του και να μας δώσε ι την απάντηση 
σχετικά με το τιτάνιο.

θ. Σκ ουλ ικ ί èrte: Δεν υπάρχει καμμία υπόδειξη χρησιμοποίησης
μολύβδου χύρω από το τιτάνιο. Ούτε και χίνεται αυτό. 0 κ ί-νδυνος 
που μπορεί να ειπώθηκε είναι μήπως βχάζαντας το παλιό σί<5ερο που 
είναι περ ιβεβλημέ να με μόλυβδο, μείνει λίχος μόλυβδος εκεί και 
μετά πάει τα τιτάνιο και έρθει σε επαφή μαζί του. Εάν ρυτό 
φοβάστε, υπάρχει θέμα ηλεκτροχημικής αλλοίωσης και όχι χημικής. 
Και το ζήτημα είναι ποιας είναι ο αρνητικός και παιός ο θετικός 
πόλος.

Εάν αυτή τη στιχμή, θέλετε να περάσετε ηλεκτρικό ρεύμα με 
θετικό πόλο τον μόλυβδο αυτό περνάει. Αν θέλετε να περάσετε ρεύμα 
με θετικό πόλο το τιτάνιο δεν περνάει ρεύμα. Το λέω απλά, χιατί 
<5εν είναι η μόνη απόδειξη αυτή, ότι μεταξύ των <5ύα εκείνο που θα 
Xίνει αρνητικός πόλος είναι ο μόλυβδος. Κι επομένως είναι αυτός 
που θα καταστραφεί και όχι το τιτάνια.

Τι επίδραση έχει τα προϊόν της φθοράς του μολύβδου στα 
μάρμαρα; Η καταστροφή του μολύβδου σημαίνει επιτεταρτοξείδιο του 
μολύβδου, που είναι το χνωστό μίνιο. Επόμενα, θα προστατεύσει τα 
μάρμαρα.

Πράε Spac: Παρακαλώ τώρα τον K.Seki να κάνει την ερώτησή του. Και 
παρακαλώ όλους τους ομιλητές να μη μιλήσουν παραπάνω από 5 λεπτά, 
χιατί μόλις άκουσα ότι πάλι έχουμε ένα πρόβλημα χρόνου.

Τ.5eki: Thank you Mr.Chairman. I am a classical archaeologist who 
lives unfortunately more than 15.000 kms away from the Acropolis, 
but taking advantage of this occasion, I would like to join the 
discussion. Since 1983 I have been following the restoration 
works carried out by the Committee for the Preservation of the 
Acropolis Monuments and I have always respected and admired the 
plans of restorations proposed by Mr. Corres and his colleagues.

A history of restoration works is in a sense, a history of 
technology. It has always been the case that a new restoration 
trial demanded a new technology. Balanos must have been convinced 
of using a product of the new technology in his time, that is the 
reinforced concrete, for example. But after a century we now ac
cuse him of using it, and ironically, it is our turn to carry out 
a new restoration work.
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Are we sure that we will be free from any accusations that 
our descendents may make for our work after one hundred years 
from now? A history of restoration works is, as we have seen in 
the case of Balanos'restoration, like a history of "trial and 
error". But, at present the deterioration of the condition of the 
Acropolis monuments, has reached such a crucial point that we may 
make another trial, but without any fundamental error. In this 
situation, a computer technology can be of a great help to us. In 
the last six years, the computer system has shown a great 
development: What it was impossible in the year of 19Θ3 is pos
sible now. It may be difficult to imagine, but for example a com
puter can take a position of an ancient mason and carves marble 
blocks into the shapes of drums of columns or capitals and so on. 
It can also build a temple in the way an ancient architect have 
done. Since a computer can master all the necessary data like 
measurments of weight and dimensions of material of the Parthenon 
and if we introduce the most advanced computer system we can make 
a very good rehearsal of a simulation of restoration plans before 
we put them in action. In order to check our error in the minimum 
quantity, it is also indispensable to set up several stages of 
"fail-safe" systems for the restoration and in this way too, an 
advanced computer system can be of a great help to us. Our res
toration work will certainly be continued to the 21st century, 
and I hope sincerely that the application of an advanced computer 
system will be taken into a serious consideration in the near fu
ture.
Thank you.

Πράε Soac : Thank you very much Mr. Seki far your very interesting 
comments and I think what we heard in the morning and what you 
said now is very useful for the next steps not only in this res
toration but also for achaeology in whole.
Τώρα παρακαλώ τον κ.Καλλιγά να ττάρε ι το λόγο.

Π. Καλλ ι γάε : Κύριε Πρόε<5ρε,
Ηθελα να κάνω <5ύο μικρές παρατηρήσεις. Η μία αφορά στην 

ανακοίνωση του κ.Μονοκρούσου τα πρωί, όπου μας εξέθεσε τα σχετικά 
με την συντήρηση του βράχου της Ακ ραπόλεως, μάλλον των πρανών του
βράχου της Ακροπόλεως. Δεν έχω να κ άνω παρατήρηση X <· ά το ί διο τα
ép* ο, α Uri ώς ελπίζω να συνε κ ιστέ ί και να ολοκληρωθε Ί - Αλλά έχω να
παρατηρήσω ότι σαν έργο, σ αν εργασία, θεωρώ οτι θα πρέπει να
ε Ά έ y X ε τα ι κατά τακτά χρονικ ά <5 ια στήματα. Δηλαόή, π. X . ανά 5ετί ες,
ώστε να παρακαλουθε ίται η κατάσταση του βράχου. Αν όηλαάή αί
αχκ υρώσε ις συμπεριφέρονται όπως θα θέλαμε να συμπερ ιφ έρονται, αν
τα ρήγματα είναι όπως τα έχουμε 5ιαπιστώσει, ή αν αυ ξάνονται, τ ι
πρέπει να κάνουμε. Δηλαύή συμττε ρασματικά πρέπει να υπάρχει μ id
συνεχής παρακολούθηση του έργου. Αυτό με φέρνει σε μιά άλλη 
παρατήρηση, ύστερα μάλιστα από την εντύπωση, που αποκομίζει 
κανείς όταν επισκέπτεται αστή τη λαμπρή έκθεση των σχεύίων μέσα 
στο κτήριο Weiler. Επειύή από την μία μεριά γνωρίζω τα ανθρώπινα 
πράγματα και από την άλλη, επειύή τώρα υπάρχει αυτή η όραστήρια

24-1



Επιτροπή Συντηρήσεως των Εργων της Ακραπόλεως, εκφράζω την ευχή 
να επιμεληθεί γιά την διατήρηση όλου αυτού του πλούσιου 
σχεδ ιαστικού υλικού, ώστε η αρχειοθέτησή του και η αποθήκευσή ταυ 
να είναι μόνιμη, πάνω-σε μόνιμη βάση, γιά να μπορεί να είναι 
χρήσιμη και στις επερχόμενες γενεές.
Eu χαριστώ.

Πράε δ ppc : Πολύ ευχαριστούμε και ελπίζουμε όλοι ότι θα υπάρχει
μία συνέχεια της φροντίδας όχι μόνο όσο κρατάει αυτό το 
πρόγραμμα, αλλά και μετά. Γιατί όσο ξέρουμε κάθε ζωντανό κτήριο 
αλλά και κάθε πεθαμένο κτήριο, θέλει μία συνέχεια της φροντίδας. 
Παρακαλώ τον κ.Μονακραύσο να πάρει το λόγο, γιά μία απάντηση στον 
κ.Καλλιγά.

Δ.Μονακ ρούσος: Σχετικά με το θέμα ελέγχου των πρανών πριν και
μετά την εφαρμογή των αγκυρώσεων κατα θέσεις τοποθετούνται 
κυψέλες μέτρησης αλλαγής της εντατικής κατάστασης, όπου μετρώνται 
οι παραμορφώσεις συναρτήσει του χρόνου. Στις περιπτώσεις όπου 
μετά την εφαρμογή των αγκυρώσεων διαπιστώσουμε άτι οι 
παραμορφώσεις συναρτήσει του xpóvou είναι φθίναυσες, δηλαδή 
μειώνονται, συμπεραίνεται ότι υπάρχει επαρκής στήριξη και κατά
συνέπεια υπάρχει ικανοποιητικός συντελεστής ασφάλειας. Εάν σε 
ορισμένες περιπτώσεις οι παραμορφώσεις είναι αύξαυσες συναρτήσει 
του χρόνου, τότε πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των αγκυρώσεων. Με 
τις κυψέλες μέτρησης αλλαγής της εντατικής καταστάσεως που 
βρίσκονται πάνω στο βράχο, μπορούμε κατά διαστήματα να κάνουμε 
αυτές τις μετρήσεις και να έχουμε αιιτόν τον έλεγχο που αναφέρατε. 
Ευχαριστώ.

Α.Τανούλασ: 0 συνάδελφος Σιρώ, τόσο στη διάλεξή ταυ όσα και στο
τεύχος που διένειμε στους συνέδρους,, αναφέρθηκε σχεδόν 
αποκλειστικά στα προβλήματα των μεταγενέστερων φάσεων όχι μόνον 
του ναού της Αθηνάς Νίκης, αλλά και του συνόλου της δυτικής 
πρόσβασης και κυρίως στα σχέδιά του, προσ,πάθησε να απακ αταστήσε ι 
τις αντίστοιχες φάσεις της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων και γιά 
την ύστατη μεσοβυζαντινή περίοδο, ταυ συνόλου των Προπυλαίων. 
Επειδή από χρόνια μελετώ τις φάσεις των Προπυλαίων και της 
δυτικής πρόσβασης κατά τον μεσαίωνα και τους νεότερους χρόνους, 
δεν μπορώ να μην πω δυά λόγια σχετικά.

Χαίρομαι που α συνάδελφος υιοθετεί τις απόψεις μου γιά την 
ερμηνεία των μεσαιωνικών λαξευμάτων στα δάπεδο της νότιας
πτέρυγας και στην πλακόστρωση προς τα δυτικά της. Η μελέτη των
στοιχείων αυτών εμπίπτει στο πλαίσιο της υπό εκπάνησιν 
διδακτορικής διατριβής μου, πολλά από τα συμπεράσματα της οποίας 
έχω επανειλημμένα κοινοποιήσει τόσο σε διαλέξεις όσο και σε επί 
τόπου ξεναγήσεις, αλλά και με τη δημοσίευση σχεδίων σε καταλόγους 
εκθέσεως που συμπεραλάμβαναν τα σχέδια αυτά. Δυστυχώς, η
προφορική έκθεση επιστημονικών απόψεων δεν κατοχυρώνει τον 
πνευματικό τους ιδιοκτή-tn, γι'αυτό σήμερα θα περιοριστώ να 
εκφράσω μόνον τη διαφωνία μοσ με την ερμηνεία παυ δίνει ο
συνάδελφος σε πολλά χωρία των περιηγητών και σε σχέδια στα οποία
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ανφέρθηκε και, φυσικά, με τα σχέδια αναπαράστασης της εισόδου της 
Ακροπόλεως τα 1206. Ενας επί πλέον λόχος χιά τον αποία κρίνω 
σκόπιμα να μην εκθέσω τα επιχειρήματά μου τώρα είναι τα χεχανός 
πως θέματα όπως αυτά με τα αποία μας απασχόλησε α συνάδελφος 
Ζιρώ, βρίσκονται έξω από τον άμεσο κύκλο των ενδιαφερόντων αυτού 
του Συνεδρίου, που επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα αναστύλωσης.

Πράε δοοσ : □ κ.Ζιρώ έχει το λόχο χιά να μας δώσει μία απάντηση.

Δ.Ζιρώ: G κ.Τανούλας, νομίζω ότι τις χενικότερες απόψεις του τις
κατέστησε επαρκώς χνωστές, σε μελέτη που δημοσίευσε πρα διετίας 
σε έχκυρα επιστημονικό περιοδικό. Σύμφωνα <5ε με την συνήθη 
πρακτική, τα συμπεράσματα κάθε νέας μελέτης εκτιμώνται ή 
αναθεωρούνται αρχά ή χρήχαρα εφ'όσον συντρέχουν λόχοι. Επομένως 
εχώ προσωπικά δεν περίμενα ο κ.Τανούλας να συμφωνήσει ευθύς 
αμέσως με τις απόψεις μας, εφ'όσον δεν του έχει δοθεί α χρόνος να 
εκτιμήσει σε βάθος τους συλλοχισμούς και τα νέα στοιχεία που 
προσκ αμίσαμε.

Μένω όμως κατάπληκτος στον ισχυρισμό ότι σιωπηρά 
υιοθετήσαμε εκφρασμένες απόψεις του σχετικά με την ερμηνεία 
λαξευμάτων στην Νότια πτέρυχα και στην πλακόστρωση του πύρχου 
δυτικά. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από την ανάχνωση της 
προαναφερθείσας μελέτης του, ούτε χνωρίζω σε ποιό άλλο δημοσίευμα 
αναφέρεται, πέραν φυσικά των όσων ήσαν ήδη χνωστά από τους Bur
nou!:, Ορλάνδα, Τραυλό και στους οποίους νομίζω ότι αναφέρθηκα.

Τα συμπεράσματα και οι συλλοχισμαί της έρευνάς μας, αν και 
παρουσιάσθηκαν σήμερα εξαιρετικά συνοπτικά και υπό μορφήν 
ανακοινώσεως, τα έχετε διατυπωμένα στο ειδικό έντυπο του 
Συνεδρίου που σας διενεμήθη, συνεπώς ο καθένας μπορεί να 
σχηματίσει αντικειμενική άποψη χιά τα παραπάνω.

Εάν τώρα α κ.Τανούλας φαίνεται να διαφωνεί χενικώς σε 
βασικά ζητήματα της έρευνας, όπως επί παραδείχματι στην ορθή 
επαναχρανολόχηση του φερόμεναυ από τον Fauvel ως οφειλόμενον εις 
τον' Mointel σχέδιαν της δυτικής πλευράς της Ακροπόλεως, αυτό 
αποτελεί δικαίωμά του. Νομίζω όμως ότι συμβαίνει κυρίως διότι το 
εν λάχω σχέδιο αποτελεί το μοναδικό τεκμήριο που επικαλείται, 
προκειμένου να υποστηρίξει ότι η δυτική πλευρά του ναού της Νίκης 
ήταν ενσωματωμένη ήδη από το 1674 σε τείχος. Αν βέβαια 
ασπαζόμουνα δίχως περαιτέρω διερεύνηση την άποψη αυτή, τότε 
φοβάμαι ότι θα αναστήλωνα τον ναό χιά τρίτη φορά λάθος. Βέβαια η 
πλήρης παράθεση των στοιχείων της έρευνας ως και η ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη των συμπερασμάτων, παράλληλα με την τεκμηριωμένη 
ανασκευή παλαιοτέρων απόψεων, ήταν αδύνατον να επιτευχθεί μέσα 
στα προκαθορισμένα πλαίσια της ημίωρης ομιλίας. Αυτό θα χίνει σαν 
κανονική δημοσίευση της μελέτης, η οποία δεν πρόκειται να 
κ αθυστερήσει.

Ποάεδοοσ: Ευχαριστώ τον κ.Ζιρώ. Τώρα έχουμε τον κ.Gankins να
κάνει τις ερωτήσεις του.
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I.Jenkins: I have just two points to make and both relate to ar
chitectural friezes. One is that of the Nike temple and what I 
have to say about that will also apply to the west frieze of the 
Parthenon.

I am very concerned that no mention has been made so far of 
proposals for rescuing these extremely important documents of 
sculptural art of the Sth century B.C. I urge the immediate 
removal, during the reconstruction of the temple, of the Nike 
frieze to the safety of a museum environment, and I must say that 
I am not convinced that the west frieze of the Parthenon is not 
deteriorating daily in the atmosphere of modern Athens. I would 
like to see some statement upon future recommendations for the 
preservation of what is one of the most beautiful of all passages 
in the great Panathenaic frieze of the Parthenon.
Thank you.

Πράε iSaoc : Ευ χαρ ι σταύμε πολύ τον κ. Jenkins, γι'αυτή την σημείωση 
itou είναι. πράγματι πολύ σπουδαία. Μόλις όμως άκσυσα ότι εκ 
μέρους της Επιτροπής ο κ.Μπούρας μπορεί να απαντήσει σ'αυτό το 
θέμα. Κύριε Μπαύρα έχετε το λόχο.

X,Μπούραο : Εχει θεωρηθεί από την Επιτροπή, ότι είναι ένα 
πρόγραμμα που μπορεί κάπως να περιμένει. Εχει μπει πάνω από την 
Δυτική Ζωφόρο μία προσωρινή στέγη από ξύλο. Αθέατη ουσιαστικά 
απέξω από τον Παρθενώνα, που μας επιτρέπει να μεταθέσουμε τις 
αποφάσεις μας γιά μερικά χρόνια. Δεν πέφτει πιά νερά πάνω στη 
Ζωφάρο. Δεν αποπλέναντααι οι γύψοι της Ζωφάραυ. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι το θέμα μπορεί κάπως να αναμένει. Το θέμα είναι πάρα 
πολύ σοβαρό. Σχετίζεται με την στατική επάρκεια των δυτικών 
κιόνων του απισθανάου, των κιόνων των εσωτερικών. Εχουν ασχοληθεί 
σοβαροί επιστήμονες, στατικοί, ο κ.Ζάμπας, a κ.Αγγελίδης και 
παλιά είχε γίνει και μία συζήτηση με τον κ.Τάσσιο.

Το θέμα, λοιπόν, μπορεί να αναβληθεί γιά λίγο χρόνο. Εγώ 
τουλάχιστον πιστεύω (δεν ξέρω οι υπόλοιποι στην Επιτροπή πως τα 
βλέπουν) ότι η επόμενη συνάντηση που θα γίνει με τους αγαπητούς 
εδώ συναδέλφους, θα έχει ακριβώς outó το αντικείμενο: Παιά θα 
είναι η μοίρα της δυτικής Ζωφάρου.

Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι συνηρτημένα με ένα καινούργιο 
Μουσείο, γιατί δεν μπορούμε να κατεβάσουμε τη Δυτική Ζωφόρο και 
να την πάμε σε υπόστεγα και σε πρόχειρα πράγματα. Είναι 
συνηρτημένο με την πλήρη αξιοποίηση του υλικού αυτού (αν θα 
κατέβει σε Μουσειακό χώρο) και συγχρόνως με το τεράστιο θέμα των 
εκ μάγε ίων.

Φοβούμε ότι αυτή τη στιγμή, είμαστε τελείως ανέτοιμοι να 
δώσουμε μία απάντηση στον κ.Jenkins. Απλώς θέλω να διαβεβαιώσω 
όλους και τον κ.Jenkins, ότι το θέμα βρίσκεται σε πλήρη οδό 
μελέτης.
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Πράε ópac : Νομίζω dt ι uirdpxouv ακόμα πολλές ερωτήσεις. Αφού όμως
ο χρόνος μας είναι πολύ λίγος, σας παρακάλεσα να κρατήσετε αυτές 
τις ερωτήσεις γιά 5 χρόνια, γιά το επόμενο Ευμπόσια. θα 
παρακαλέσω τώρα τον κ.Tomaszewski να μας μιλήσει εκ μέρους του 
ICCROM.

Tomaszewski: Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers 
amis grecs et étrangers réunis et unis autour du berceau de notre 
culture occidentale et universelle -autour de 1'Acropole.

Permettez-moi, 
notre colloque, de 
tional d'études pour 
culturels, au nom 
ville éternelle de R

au commencement de la discussion finale de 
prendre la parole au nom du Centre Interna
la conservation et la restauration des biens 

de l'ICCROM, dont le siège se trouve dans la 
orne.

Tout d'abord, j'aimerais vous presenter en quelques mots 
notre organisation internationale. L'ICCRGM, créé il y a trente 
ans par 1'Unesco a deux visages. Le premier est celui d'une or
ganisation intergouvemementale qui réunit quatre-vight Etats 
membres de quatre continents et soixante-quinze Membres associes 
-parmi lesquels se trouvent les plus importants centres de 
recherche et de formation en conservation. Le second est celui 
d'un centre d'études et de formation post-universitaires dans les 
différents domaines de la protection et de la conservation des 
biens culturels.

Nous sommes heureux d'avoir parmi nos Etats membres la 
Grèce, qui devrait devenir un partenaire important, notamment 
pour deux raisons: grâce à l'énorme richesse de son patrimoine 
culturel et grâce à la très expérience des conservateurs qui en 
ont la charge.

3'aimerais donc, en profitant de l'occasion que m'offre ce 
colloque international, mais aussi national grec, soumettra à 
votre discussion quelques proposotions de collaboration dans le 
futur, qui pourraient être fructueuses pour nous tous.

3e me réfère aux pourparlers que j'ai déjà eu ces dernières 
années avec mon éminent collègue et ami M. le Professeur Sauras, 
ainsi qu'au message que j'ai prononcé en juillet dernier lors de 
la séance plénière de clôture du XlIIème Congrès d'archéologie 
classique à Berlin-Ouest, notamment en présence de nombreux ar
chéologues grecs.

Lors de est important congrès, je vous ai parlé de la for
mation des architectes-conservateurs et des archéologues au 
niveau international, dans le domaine de la documentation, con
servation et presentation des monuments d'architecture antique: 
grecque et romaine combien urgente et nécessaire. La situation 
dans ce domaine est alarmante et si nous ne la changeons pas nous
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risquons la perte systématique de 1'authenticité de nos sites ar
chéologiques qui ne seront plus des sanctuaires de lart mais 
deviendront des parcs de loisirs.

Pour éviter ce risque et sauver nos sites archéologiques en 
tant que sources historiques pour les futur chercheurs, l'ICCROM 
a décidé d'organiser, dans un proche futur, des centres de forma
tion post-universitaire dans ce domaine en collaboration avec les 
organismes les plus expérimentés.

Les différences de problématique conservatrice qui carac
térisent l'architecture antique grecque et romaine nous suggèrent 
qu'il faut organiser les deux centres de la formation: en Italie 
en commun avec nos confrères italiens, et en Grèce en commun-avec 
vous - mes chers amis grecs!

Et si en Grèce, donc à Athènes, et si à Athènes, donc sur
tout à l'Acropole.

L'importance universelle de ce site archéologique implique 
que tous les travaux destinés à sa conservation, ancienne ou 
récente, sont entrés ou entrent immédiatement dans l'histoire 
mondiale de la conservation:
- La grande expérience des conservateurs grecs et internationaux 
qui s'occupent de l'Acropole, et la perfection de l'étude et de 
la documentation que notre ami Korres et ses collègues nous ont 
montre ces derniers jours;
- et finalement la grande expérience pédagogique de Monsieur le 
Professeur Bouras et de ses collaborateurs de l'Université tech
nique d'Athènes.
- Tout cela nous montre clairement que l'Acropole -champs de 
bataille mondiale pour la sauvegarde des ses chefs-d'oeuvre 
darchitecture- devra devenir aussi le champs de bataille de la 
formation professionelle des futurs conservateurs d'architecture 
classique.

Je ne veux pas entrer dans les détails, les formes 
d'organisation, le programme d'enseignement et la composition du 
corps, enseignant international doivent être le résultat de nos 
discussions. Gn pourrait commencer par un programme modeste puis 
le développer et le perfectionner au fur et à mesure.

Il existe une autre possibilité de collaboration qui pour
rait être entre l'ICCROM et les archives de la documentation des 
travaux de restauration de l'Acropole.

J'attends votre réponse, mes amis grecs, à la question 
générale que je vous pose aujourd'hui au nom de l'ICCROM: voulez 
vous développer une collaboration avec notre maison internation
ale qui est aussi la vôtre?
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Permettez-moi, à la fin de mon intervention, de vous remer
cier pour votre invitation à ce colloque. Il nous a montre toute 
la richesse et la complexité des problèmes posés par la conserva
tion de l'Acropole, mais aussi toutes les difficultés, touts las 
points d'interrogation, et le grand poids de nos responsabilités 
devant l'histoire pour chaque decision qui serait prise.

Brace à vous - chers organisateurs de notre colloque - nous 
partirons demain à l'ICCROM plus riches: avec votre et notre 
Acropole devant nos yeux et dans nos coeurs, et avec l'espoir 
d'une amicale collaboration.
Merci de votre attention.

Πράε δρο; : Παρακαλώ τον κ.Μπούρα να πάρει το λόγο και αν θέλει να 
συμπληρώσει κάτι.

X.Μπούραε: Κι εγώ ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κ.Tomaszewski 
γιά τα τόσα καλά του λόγια, γιά την καλή του πρόθεση. Κι είναι 
σαφές νομίζω σ'όλους σας, ότι η Ακρόπολη σήμερα είναι το ιδεώδες 
εργοτάξιο γιά εκπαίδευση αναστηλωτών. Τα πράγματα έχουν κάποιες 
δυσκολίες από ελληνικής πλευράς και θέλω αμέσως να ξεκαθαρίσω την 
κατάσταση. Από πλευράς Πολυτεχνείου, ο φάκελλος ο οποίος ορίζει 
και οργανώνει τις μεταπτυχιακές σπουδές μνημειακής 
αποκαταστάσεως έχει κατατεθεί τα 1900 και έκτοτε δεν έγινε 
απολύτως τίποτα. Και αυτό όχι από δική μαυ βέβαια, αβελτηρία και 
από δική μαυ κόπωση. Εγινε μία συζήτηση κάποτε και στο Υπουργεία 
γιά τις δυνατότητες να δημιουργηθεί κάτι ανάλογο με το 
μεταπτυχιακό Γαλλικό σχολείο, το οποίο ανήκει στην Service des 
Monuments Historiques (δεν ανήκει στο Πανεπιστήμιο) αλλά και πάλι 
η σύσκειρη δεν οδήγησε σε θετικό αποτέλεσμα.

Εκτιμώ εξαιρετικά την πρόθεση ταυ κ.Tomaszewski. Ελπίζω ότι 
θα ξαναρχίσουμε τις συζητήσεις γι'αυτά τα μεταπτυχιακά. θα ήθελα 
πάρα πολύ αν ήταν δυνατά να συναντήσει την κα Υπουργό μ'αυτό το 
ενδεχόμενο, αλλά δυστυχώς θα φύγει αύριο το πρωί. Μιά και 
απογοητευτήκαμε κάπως από το Πολυτεχνείο τουλάχιστον να δούμε τις 
δυνατότητες μέσα ακριβώς από την ομάδα των αρχιτεκτόνων, που 
δουλεύει, όχι μόνο στην Ακρόπολη, στην ομάδα των ανθρώπων παυ 
ανήκει στο Υπουργείο και αναστηλώνει και στην Αθήνα και κάτω στην 
Ρόδο και στην Επίδαυρο και στην Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ.

κ■Πράεδρορ: Στα τέλος θα ήθελα εκ μέρους του ακροατηρίου να
ευχαριστήσω κι εγώ θερμά όλη την Επιτροπή και τους φίλους και 
τους συναδέλφους γιά όλα τον κόπο, που μας έκαναν αυτό το 
Συμπόσια εδώ και παυ μας κάλεσαν και που μπορέσαμε όλοι τρεις 
μέρες εδώ να μάθουμε τα καινούργια αποτελέσματα και από τις 
έρευνες και από το πρόγραμμα αναστηλώσεως.
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Τα τελευταία λόγ ια, πάλ ι 9α ήθελα να γίνονται. στους 
πολιτικούς, να κάνουμε ότι μπορούμε όλοι μας, γιά να πιέσουμε 
τους πολιτικούς να φροντίσουν, όπως γίνεται σ'άλλες πόλεις να 
γίνει και στην Αθήνα μιά πιό καλή ατμόσφαιρα και οι ειδικοί να 
φροντίσουν χιά τα κατάλληλα μέτρα.

Εας ευχαριστώ πολύ. Τώρα 9α κάνουμε ένα διάλειμμα μόνο 15 
λεπτών.

Πράεóppc: Ευνεχίζουμε την διακοπείσα Ευνεδρίασή μας. 0 κ.Μπούρας
έχει το λόγο.

X. ΓΊττούρας, Ποόεδροσ ΕΕΜΑ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

θα κάνω μία προσπάθεια περιλήψεως, λέγοντας ίσως κάπως με 
έμφαση τα πράγματα, τα οποία κατά τη δική μου γνώμη είχαν κάπως 
μεγαλύτερη σημασία. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται γιά μιά επανάληψη, 
η οπαία είναι "μήτηρ της μαθήσεως" όπως λέμε. Ετα κομμάτια τα 
οποία αφορούν στους πολιτικούς μηχανικούς θα με διαδεχθεί ο 
κ.Αγγελίδης και στα κομμάτια που αφορούν την συντήρηση 
επιφάνειας, φυσ ικ αχημε ίας και συντήρησης ο κ . Εκ οιιλ ικ ί δης . Ετο 
τέλος δεν θα υπάρξουν βεβαίως συμπεράσματα. Τι είδους 
συμπεράσματα μπορούν να βγούν; Αντί συμπερασμάτων θέλουμε τα 
ερωτηματολόγια συμπληρωμένα. Κι ακριβώς αυτή είναι η απόφαση της 
Επιτροπής μας, να στηριχθούμε κυρίως σ'αυτή την αυστηρά προσωπική 
και υπεύθυνη απάντηση την οποία θα μας δώσετε. Εε όσους μπορέσουν 
απόψε να καταθέσουν αυτά τα δελτία θα είμαστε suγνώμονες. Οσοι 
δεν μπορέσουν, το ταχύτερο δυνατό εντός της εβδομάδας που 
έρχεται, να μας τα ταχυδρομήσουν με συστημένη επιστολή και ex
press. Μόλις λήξει η απεργία θα μας φέρουν τα γράμματα. Είναι 
σαφές.

Παρακαλώ πολύ, μη ξεχάσετε αυτό το θέμα. Οσοι μας τα δώσετε 
απόψε, θα μας διευκολύνεται πάρα πολύ. Κι επαναλαμβάνω αυτά που 
είπα στην αρχή, όλες ανεξαιρέτως οι απαντήσεις θα τυπωθούν όπως 
ακριβώς θα μας δοθούν, όπως επίσης θα τυπωθεί και ολόκληρος ο 
κατάλογος των προσκεκλημένων. Και από εκεί, είμαι υποχρεωμένος να 
σας το πω, θα φανεί πόσοι δεν απάντησαν, όπως άλλωστε έχετε κάθε 
δικαίωμα να μας γράφετε ότι δεν είσαστε ώριμοι να απαντήσετε, ή 
δεν θέλετε να απαντήσετε, άεν υπάρχει κανένας εξαναγκασμός. Απλώς 
ο καθένας είναι μπροστά στο πρόβλημα και δεν μπορεί πιά να πει 
ότι δεν υπήρξε μπροστά στο πρόβλημα.

Αρχίζω λοιπόν, μία ταχυτάτη επανάληψη. Και βεβαίως, ελπίζω 
ότι θα τα πω πολύ σύντομα. Ετσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα από 
τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής να πάρουν το λόγο και ενδεχομένως 
μερικοί και από σας (κατ'εξαίρεση πιά, αν είναι κάτι τα πολύ 
ειδικό), θα μπορέσουν να πουν δύο λόγια.
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Η πρώτη Συνεδρίαση ξεκίνησε με ταν κ.Σάμπα, ο οποίας μίλησε 
εκ μέρους και. ταυ κ.Καρρέ και. του κ.Τογανίδη.Και μίλησαν γιά τις 
μέχρι σήμερα εργασίες που έγιναν στον Παρθενώνα. Γιά τα πρώτα 
προγράμματα. Μας έδειξε ορισμένα slides α κ.Σάμπας, περιéχραψs 
ταχύτατα τον μηχανολογικά εξοπλισμό και μετά μίλησε γιά την 
αποσυναρμολόγηση που άρχισε τον Απρίλιο του 19Θ6. Μας είπε γιά 
τις συνέπειες από τα εμπεριεχόμενα μεταλλικά στοιχεία των 
νεωτέρων αναστηλώσεων. Μας είπε ότι δεν χρειάστηκε -κάτι πάρα 
πολύ σημαντικό- να γίνει αυτή η προγραμματισμένη μετακίνηση ταυ 
βορειοανατολικού γωνιακού κίονα, διότι ήρθε μόνος tou στην Θέση, 
μόλις έφυγαν από πάνω τα στοιχεία του θριγκού. Μας μίλησε γιά ταν 
τρόπο συγκολλήσεις των μελών που γίνεται. Μετά μας είπε γι'αυτό 
το γιγάντια μάρμαρο που ανήκει σε άλλα προγράμματα και το οποίο 
όμως τα βρήκαμε στα νταμάρια και ήδη το πήραμε και το ανεβάσαμε 
στην Ακρόπολη: Το υπέρθυρο της μεγάλης δυτικής πόρτας.

Μας μίλησε γιά τα εκμαγεία των μετοπών, τα οποία άρχισαν 
ήδη να κατασκευάζονται πάνω στις παλιές μήτρες που βρέθηκαν στο 
Μουσείο κα καταλλήλως συντηρήθηκαν. Και κατόπιν μίλησε γιά την 
τεκμηρίωση και γιά τους συνεργάτες όλης αυτής της δουλειάς.

Ακολούθως, στις 11,45' περίπου άρχισε να μιλά α κ.Μανώλης 
Κορρές, ο οποίος βέβαια ξαναπαρουσίασε αστά που έχετε ήδη μπροστά 
σας στους τόμους, τους οποίους έχουμε μοιράσει.Μίλησε σε δύο 
κομμάτια. Το πρώτο ήταν σχετικά με τα επιστημονικά κέρδη του 
πρανάου και πως αυτός ο πρόναος με τις δικές του ιδιαιτερότητες 
και με τα καινούργια στοιχεία που βρέθηκαν, μπορεί να 
ξανασχεδ ιαστεί. Είναι δηλαδή μία καθαρά αναλυτική εργασία και 
αρκετά αργότερα μας μίλησε γιά τα project, δηλαδή γιά αυτά τα 
οπαία προτίθεται να κάνει. Μας μίλησε στην αρχή γιά τα 
γνωρίσματα, με τα οποία δούλεψε. όηλαδή, μας παρουσίασε την 
μέθοδό του. Πως μπόρεσε να ταυτίσει και να βάλει στη θέση τους 
όλα αυτά τα κομμάτια, βάσει των στοιχείων που έχει αφήσει επάνω η 
θερμική καταστροφή, στοιχείων, τα οποία έγιναν όταν 
προσαρμόστηκε η Χριστιανική Αψίδα και έγιναν οι κατάλληλες 
απολαξεύσεις καθώς και στοιχείων της εντάσεως, παρουσιάζοντας 
πως μπόρεσε να μετρήσει την ένταση των κιόνων, κάνοντας μία ad 
hoc επινόηση. Μας μίλησε γιά τις διαφορές των υφών που έχουν οι 
σπόνδυλοι κι από εκεί πως μπόρεσαν αυτά τα πράγματα να οδηγήσουν 
σε μία αναπαράσταση.

Μίλησε γιά τις παραστάδες, οι οπαίες ήταν πραγματικά ένα 
σοβαρότατο πρόβλημα και πως βρέθηκαν τα κομμάτια προς αναστήλωση. 
Μας μίλησε γιά την εσωτερική σκάλα και τους λίθους του ανατολικού 
τοίχου και τα παράθυρα, τα οποία από παλιά είχε ανακοινώσει και 
ανεφέρθη σε υποβοηθητική εργασία του κ . Π. !<αυ φόπουλαυ, αρχιτέκτονα 
που εργάστηκε μαζί του.

Μετά μας μίλησε γιά το επιστύλια ταυ πρσνάαυ. Πως άρχισε να 
μαζεύει θραύσματα από το 1976, γιά να καταλήξει να τα έχει σχεδόν 
όλα σήμερα μπροστά μας. Και τα αντιθήματα αντιστοίχως αυτών των 
επιστυλίων. Τα κομμάτια του θράνου τα οποία βρήκε. Πως μελέτησε
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την είσοδο και διαπίστωσε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην 
δυτικά και στην ανατολική είσοδο. Γιά τα κιονόκρανα και γιά τις 
διαφορές, που υπάρχουν μεταξύ απισθανάου και προνάου, καθώς και 
γ ιά το κ ατώφλ ι.

Και στο τέλος (διαπιστώνει κάτι που είναι πολύ σημαντικά 
(από πλειιράς γνώσεων της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής του 5ου 
αιώνα)' ότι έγινε μία μεταβολή σχεδίοσ. Μία μεταβολή σχεδίου γιά 
να φαρδύνει ο πρόναος έναντι του οπισθονάου. Και μάλιστα, αυτό ο 
κ.Κορρές το τεκμηριώνει καταλλήλως στο βιβλία tou, πολύ εκτενώς 
γιά να καταλήξει σε μία υπόθεση, ότι ίσως και μία άλλη ζωφόρος 
έτρεχε πάνω από τους κίονες. Κάτι βεβαίως που δεν έχει 
αποδειχτεί, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ερμήνευε την διεύρυνση 
αυτή του προνάου.

Μας μίλησε γιά τις οροφές. Οτι βρήκε ένα καινούργιο είδος 
φατνώματος πέραν του φατνώματος Γ, τα οποία είχε διαπιστώσει από 
παλιά ο Ορλάνδος. Είπε ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν ενδεχομένως 
και το πρότυπα ενός ιωνικού φατνώματος, όπως έχουμε ακριβώς στο 
Ερέχθειο. Ανεφέρθη στο επίκρανο και στην ακριβή του μορφή, όπως 
αυτή βρέθηκε πίσω από πέτρες ποσ αφαιρέθηκαν μέσα από τα 
μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο και φάνηκαν τα χρώματα σ'άλη τους την 
ομορφιά. Μας μίλησε γιά τα επιστύλια της δυτικής στοάς, μετά από 
την μεγάλη πυρκαγιά της Ρωμαϊκής Εποχής. και πως αυτά 
χρησιμοποιήθηκαν και στο κατώφλι και στις εσωτερικές 
κ ιονοστοιX ί ες.

Φαντάζομαι ότι χτές τα πρωί θα είδατε, ξαναστημένη αυτή την 
Ελληνιστική στοά που ήταν κάπου εδώ μέσα στην Πλάκα κατά την 
αρχαιότητα, ότι θα είδατε τα κομμάτια που έχουν στηθεί εκεί γιά 
λόγους διδακτικούς νότια από τον Παρθενώνα.

Στα τέλος, μας μίλησε γιά την Αφίδα και γιά την μορφή της. 
Μας είπε ότι είχε φωτογραφίες από τις οποίες έκανε φωτοερμηνεία, 
έτσι ώστε να δούμε ακριβώς τη μορφή που είχε αυτή η περίφημη 
Αφίδα, η οποία δεν ήταν παλαιοχριστιανική. Ηταν μία αψίδα του 
12ου αιώνα. Σας θυμίζω ότι ο 12ος αιώνας γιά την Αθήνα είναι μιά 
εποχή ακμής διότι είχε σπουδαίους Μητροπολίτες, όπως τον Μιχαήλ 
Κωνιάτη και άλλους κι όλα αυτά δικαιολογούν. θυμηθείτε εδώ την 
μικρή εκκλησία, δίπλα στην μεγάλη Μητρόπολη, γιά να καταλάβετε 
ότι είναι μία εποχή αρχαιοφιλίας γιά τους Βυζαντινούς Αθηναίους 
και μιά εποχή οικοδομικής ακμής γιά την Αθήνα. Κι αυτή η ταύτιση 
ποσ έκανε α κ.Κορρές νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική.

Στις 12.55 α κ.Κορρές άρχισε τη δεύτερη διάλεξή του. Τις 
προτάσεις γιά την αναστήλωση του προνάου. Εδώ δεν θα επεκταθώ 
πολύ, γιατί τα έχετε όλα μπροστά σας. Βεβαίως, θα γίνει δουλειά 
ρουτίνας, θα αφαιρέσουμε μέσα από τα μέλη τα σίδερα Μπαλάναυ, να 
τα πετάξουμε και να βάλουμε τιτάνια. Αυτό είναι αυτονόητο. Οτι θα 
διαλυθεί η παραστάδα και ο πρώτος, α νότιος κίων, είναι κι αυτό 
εύλογο. Ολες οι λοιπές δουλειές ρουτίνας που γίνονται στα μνημεία 
θα γίνουν κι εδώ χωρίς καμμίας αμφιβολία. Αλλά τα πράγματα
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αρχίζουν να γίνονται. σοβαρά με τις 300 πέτρες, τις οποίες ο 
κ.Καρρές βρήκε και τις απέδωσε με βάσιμα επιχειρήματα στον πρόναο 
και θα δούμε τι θα κάνουμε πλέον με αυτά. Είναι ακριβώς οι τρεις 
προτάσεις που έχετε μπροστά σας.

ϋ κ.Κορράς μίλησε γιά μία αναστήλωσα ταυ προνάαυ. Οτι είναι 
αμοιβαία ωφέλιμη και γιά την συντήρηση του υλικού και ρυγχρόνως 
χιά καθαρά λόχους εμφανίσεως του κτηρίου. Αισθητικής ταυ κτηρίου. 
Και διδακτικότατος tou κτηρίου. Μας είπε ότι τα απαχορευτικά δεν 
υπάρχουν. Δηλαδή, ένα χάσμα στις χνώσεις μας, που θα απαχόρευε 
την αναστήλωση άεν υπάρχει πιά. Τα καλύψαμε αυτά τα πράγματα. Οτι 
τα υλικό είναι σχετικά πολύ λίχα, αλλά βεβαίως άεν είναι τόσα 
λίχα, ώστε να απαγορέψει μιά αναστήλωσα.

Ευγχράνως μας είπε ότι η πρόταση άεν οδηγεί με κανένα τρόπο 
σε μία απίθανη μορφή. Δηλαδή και οι τέσσερις λύσεις που έχετε 
μπροστά σας, είναι λαχικές. Εχουν άηλαάή, την λογική μιάς άοκού 
επί στύλων. Δεν υπάρχουν πράχματα άυναμικά. Δεν υπάρχουν 
πραβάλλαντα στοιχεία. Δεν υπάρχουν πράχματα, που ήταν ξένα χιά 
τους αρχαίους Ελληνες. Κι αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό. 
Κι είμαι υπέρ και των τεσσάρων λύσεων. Επεύδω να το πω από την 
αρχή.

Ειάικά χιά τον πρόναο. θα υπάρξει μία περιορισμένη βέβαια 
αλλαχή της εικόνας. Ακριβώς αυτές τις μεγάλες κολώνες που έχουμε 
μπροστά, άεν θα επιτρέψουν την άμεση προβολή ταυ έρχου, το οπαία 
έχουμε να κρίνουμε. Και μας είπε τους όρους υπό τους οποίους 
μπορεί να χίνει η αναστήλωσα. Ανοφέρθηκε σε ορισμένα ιστορικά, 
χιά τον πολύ κόσμο, που ενδεχομένως τα είχε λησμονήσει. Μίλησε 
χιά την άιασπορά του υλικού και γι'αυτές τις μετακινήσεις του 
υλικού που Xίνονταν από τους αρχαιολόγους και τους άιάφαρους που 
έκαναν διευθετήσεις του χώρου της Ακροπόλεως. Και μίλησε χιά τους 
υπόλοιπους χώρους. Την πληρότητα των χνώσεών μας. Το βαθμό 
εντάξεως των στοιχείων αψιμοτέρων φάσεων. Τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα, ποσ θα έχει κάθε λύση και τους λοιπούς όρους, ότι 
έχουμε δηλαδή σήμερα μία τεχνολογία προηγμένη που επιτρέπει όλα 
αυτά τα πράχματα, αποτελεσματικότητα του προσωπικού και όλα τα 
σχετικά.

Αναφέρθηκε ο κ.Καρρές στις εσωτερικές όψεις τις 
κατεστραμμένες από την φωτιά και μας είπε ότι αυτό το φαινόμενα 
ενός κτηρίου, το οποίο απέξω είναι πολύ ωραίο, αλλά εσωτερικά 
έχει άιαβρωθεί από πυρκαγιές, δεν είναι μοναδικό στον Παρθενώνα. 
Και ανέφερε ωραία παραδείγματα από τους Δελφούς και έδειξε και 
μία ωραία φωτογραφία από τα μεταπολεμικό Βερολίνο.

Οι εσωτερικές όψεις θα έχουν προβλήματα, λόγω των 
συμπληρώσεων. Αυτό είναι οφθαλμοφανές! Αλλά εκείνα που έχει 
σημασία είναι να επιμείνουμε σε μία αντίληψη αξιαλοχήσεως των 
φάσεων και να καταλάβουμε ότι πιό σπουδαία φάση (μετά την κλασική 
βεβαίως) είναι η λεγάμενη υστερορρωμαίκή και που εκεί έγιναν 
διάφορες ουσιαστικές επισκευές μετά την μεγάλη πυρκαγιά.

251



Μίλησε περί των ιστορικών και των μη ιστορικών φάσεων στα 
μνημεία. Κάπως θεωρητική συζήτηση έκανε εκεί ο κ.Κορρές. Και περί 
συνυπάρξεως των φάσεων. Δηλαδή, πως είναι δυνατά τα ίδιο το 
κτήρια χιά λόχους ιστορικότητας να συνυπάρχουν οι φάσεις.

Δεν έχοσμε διλήμματα πουρισμού στον Παρθενώνα. Διότι οι 
παλαιότερες χενεές είναι φανερό ότι φρόντισαν να απαλοίφαυν πολλά 
πράχματα από την νεωτερική ιστορία των μνημείων. Και μίλησε χιά 
τον προβληματισμό των προκστόχων μας. Μίλησε ακόμα ο κ.Κορρές χιά 
την αρχή της αναστρεψιμότητας. Προσπαθούμε -δεν είναι κάτι το 
απολύτως εφικτό- πάντως να μειώσουμε όσο το δυνατό περισσότερα 
κάθε είδους επέμβαση πάνω στο αρχαίο υλικό. Αυτό με τη σειρά tou 
σημαίνει, ότι το αρχαίο υλικό κάποτε μπορεί να απελευθερωθεί και 
να ξαναχυρίσαυμε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Δηλαδή, 
μπορούμε κάποτε να μεταναιώσουμε χι'αυτό που κάνουμε σήμερα, αλλά 
από δεν θα είναι μοιραίο. Αυτό δεν είναι κάτι που σημαίνει τον 
θάνατο του υλικού.

Κατόπιν μας είπε χιά τις τέσσερις λύσεις. Υπάρχει μία 
μίνιμουμ λύση. Είναι μία δεύτερη με το αριστερό κομμάτι 
πληρέστερο. Μιά άλλη λύση, που έχει όλους του κίονες, αλλά μόνα 
τα επιστύλια πάνω. Και μία μαξιμαλιστική λύση, την οποία δήλωσε ο 
κ.Κορρές, ότι την προτιμά και η οποία έχει και τα εκμαχεία στο 
επάνω μέρος του θριχκού.

0 κ.Κορρές μετά μας μίλησε χιά την βόρεια και την νότια 
πλευρά του πρανάου, την παραστάδα και τις δυνατότητες συνδυασμού 
των λύσεων. Δηλαδή, μπορεί κανείς να δει διάφορες περιπτώσεις 
συνδυασμού. Επέμεινε ο κ.Κορρές, κάτι το οποίο εχώ προσωπικά το 
βρίσκω πολύ λοχικό, στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Δωρικού ρυθμού 
και ιδιαίτερα σ'αστούς τους ναούς. Οτι όλα είχαν μία λοχική- 
τυποποίηση. Οτι όλη η ουσία των πραχμάτων βρίσκεται στα μέλη. Δεν 
υπάρχει συνδετήριο υλικό. Οτι έχουμε ένα ολοκλήρωμα της μορφής, 
που δεν είναι τίποτε άλλο παρά το ολοκλήρωμα των μελών ιτου 
αποτελούν την μορφή ταυ ναού. Οτι η συνσρμολόχηση και η 
αποσυναρμολόχηση είναι κάτι το νόμιμο. Είναι κάτι που τα έκαναν 
και οι αρχαίοι Ελληνες. Μετέφεραν ναούς. Μετέφεραν από τα 
μεσόχεια της Αττικής το ναό του Αρεως και τον έβαλαν στο κέντρο 
της Αθηναϊκής Αχοράς μιά μέρα. Και δεν φαινόταν καμμία απολύτως 
διαφορά. Τα κτήριο μπορούσε να αλλάξει και προσανατολισμό. 
Μπορούσε να αλλάξει και περιβάλλον. Ολα αυτά τα πράχματα είναι 
στο πνεύμα μιάς τέτοιας αρχιτεκτονικής στην οποία υπάρχει μόνο 
ένας κώδικας. 0 κώδικας ακριβώς, δείχνει σε ποιά θέση είναι τα 
πράχματα. Και αν αυτός ο κώδικας τηρηθεί, τότε όλα μπορούν να 
επαναληφθούν, εφόσον το υλικό δεν καταστρέφετα ι, εφόσον το υλικό 
δον ταλαιπωρείται.

Η αυθεντικότητα λοιπόν των αρχαίων ελληνικών ναών είναι 
ουσιαστικά η αυθεντικότητα των μελών τους. Και η αναστρεφιμότητα, 
αν βάλουμε κάτι κατά λάθος μέσα σ'αυτό το σύνολο, είναι
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εξασφαλισμένη. Κάποτε, δηλαδή, μπορούμε αυτό το κακό, την 
ενδεχόμενη σημερινή κακή απόφαση να την αφαιρέσουμε και να την 
πετάξουμε από το μνημείο.

Εκανε μία παραβολή με μία μηχανή. Και μίλησε χιά την 
αυθεντικότητα της ύλης, λόχο δομής χιά να καταλήξει τέλος στο 
σεβασμό της δομικής αυτοτέλειας, έναν καθοριστικό όρο, τον οποίο 
βάζει στη δουλειά του. Δεν δημιουρχούμε δυναμικές καταστάσεις. 
Δεν ενοχλούμε τοποθετώντας κομμάτια, με τρόπο που δεν υπήρχε στην 
αρχαιότητα. Κρατάμε την δοκό επί στύλων με σχολαστικότητα. 
Κρατάμε τις απλές εδράσεις και την πλήρη αντοχή με μερικούς 
μεταλλικούς συνδέσμους και με την τριβή ανάμεσα στα λίθινα μπλοκ.

Αυτό σημαίνει ότι κρατάμε μετά μανίας και με έμφαση την 
αυτοτέλεια των μελών. Αυτοτέλεια, η οποία στην αρχαία ελληνική 
αρχιτεκτονική υπήρξε τόσο στο δομικό μέρος όσο και στο αισθητικό. 
Αν έχετε ένα κιονόκρανα μόνο του, είναι ένα έρχα τέχνης μόνο του. 
Και την ίδια στιχμή και δομικά ήταν ένα μέλος μόνα του. Η 
αντίληψη αυτή πρέπει πάση θυσία να διατηρηθεί στον Παρθενώνα και 
σε όλα τα αρχαία ελληνικά μνημεία, που έχουμε. Αυτή η ιδέα ότι 
μπορούμε με τρυπάνια να τρυπάμε τους τοίχους από πάνω μέχρι κάτω 
και να τους δένουμε οδηχεί σε δυναμικές λύσεις, οι οποίες είναι 
εντελώς ξένες με την αντίληψη της αρχαίας ελληνικής 
αρχιτεκτονικής. Και πρέπει πάση θυσία να αποφεύχονται.

Προσθέτω όπως καταλαβαίνετε και μερικά δικά μου, πέρα αυτών 
που είπε ο κ.Κορρές στον λόχο του. Ευνεκτίμηση των στοιχείων και 
κάποια ιδιαίτερη εκτίμηση και χιά την εσωτερική μάζα των μελών. 
Ευζήτηση, η οποία όπως καταλαβαίνετε είναι φιλοσοφική. Που 
βρίσκεταιτο αυθεντικά; Ετην κατε ιρχασμένη επιφάνεια, ή στην μάζα 
των πραχμάτων; Εας πληροφορώ ότι πολλές φορές τελείως άμορφα 
μέλη, όταν έρθουν να συμπληρώσουν άλλα, τα οποία όμως έχουν 
στοιχεία της επιφάνειας, χίνονται εξίσου πολύτιμα χια περαιτέρω 
συνδυασμούς που οδηχούν πάλι στην συμπλήρωση των μελών. Δηλαδή, 
αυτή η έννοια του αμόρφου κομματιού δεν είναι αδιάφορη χιά μας. 
Εχει κι αυτή το νόημά της. Οσοι έχουν κάνει ανασυνθέσεις αρχαίων 
ελληνικών αχαλμάτων, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι θέλω να πω. 
Ενα βουβό εσωτερικό κομμάτι, καμμία φορά είναι το κλειδί χιά να 
αποκατασταθεί τα χλυπτό.

□ κ.Κορρές δεν έκρυψε ότι η άποψή του είναι χιά την 
μαξιμαλιστική λύση. Οτι θέλει την μεχάλη λύση και στα εκμαχεία. 
Ναι λοιπόν, στα εκμαχεία χιά τον κ.Κορρέ. Ναι στην αποκατάσταση 
μεταχενέστερων φάσεων. Αυτό το οποίο αποκαλεί (ίσως λίχο ατυχώς) 
συ ναναστήλωση. Και αυτονόητη βέβαια, την αποκατάσταση του
κατωφλιού τα οποίο κακώς, κάκιστα πέταξαν παλαιότεροι αρχαιολόχοι 
από τη θέση του. Το ρωμαϊκό δηλαδή κατώφλι να ξαναχυρίσει στη 
θέση του, μιά και το έχουμε ολόκληρο.

Μίλησε επίσης χιά την ισορροπία μεταξύ πλαστικού και 
αρχιτεκτονικού χαρακτήρα ταυ μνημείου. Είπε ναι στη χρησιμοποίηση 
του μαρμάρου. Είναι κάτι που το έχουμε αποφασίσει από χρόνια.
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Χρησιμοποιούμε πεντελικό μάρμαρο στις συμπληρώσεις και μόνο. Και 
προτείνει επίσης μία Μαγική πάτινα, η οποία Θα απαλείψει την 
οξύτητα ταυ λευκού χρώματος κατά τις συμπληρώσεις.

Τα απόγευμα της Παρασκευής, Πρόεδρος ήταν ο «.Lemaire, ο 
οπαίος ξεκίνησε με μερικά επαινετικά λόγια γιά μας και ταν 
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι είπε ότι η προπαρασκευαστική μας 
μελάτη είναι πάρα πολύ προχωρημένη. Την εκτίμησε ιδιαιτέρως και 
νομίζω ότι αυτό αντανακλά και στους μελετητές και στην Επιτροπή.

□ κ.Τογαν 5ης παρουσίασε προκαταρκτική μελέτη των δύο 
τοίχων του Σηκ . Εκανε μία περιγραφή αρκετά επεκταμένη γιά να 
δείξει ποιό είνα. το πρόβλημα. Ουσιαστικά, είμαστε μπροστά σ'ένα 
κατασκεύασμα του Μπαλάνου και παλιότερων αναστηλωτών με ανάμειξη 
διαφόρων στοιχείων. Μία εμπειρική τοποθέτηση των λίθων ο ένας 
πάνω στον άλλο. Κι αυτό το πράγμα πρέπει κάποτε να αποκατασταθεί. 
Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τελείως απαραίτητο, δηλαδή δεν θα 
χαθούν τα πάντα, αν αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι. Τα λάθη όμως 
που είναι φανερά και τα οποία οδηγούν σε κάποιες παρανοήσεις, 
πρέπει να αρθούν. Μ'αυτό το πνεύμα έκανε την εισήγησή του ο 
κ.Ταγανίδης.

Είπε κι αυτός ορισμένα ιστορικά. Μας μίλησε γιά τις 
αναστηλώσεις Πιττάκη ο οποίος είχε το θάρρος να βάλει τούβλα εκεί 
που έλειπαν τα αρχαία κομμάτια. Δηλαδή να κάνει μία γενναία 
επίδειξη της νέας ύλης που προσέθεσε στο κτήριο. Και μετά γιά την 
επέμβαση Μπαλάνου γιά να καταλήξει τέλος στις τελευταίες
εργασίες που έγιναν από τον μακαρίτη ταν Ορλάνδο και τον Στίκα, 
συμπλήρωση του δαπέδου και των δύο Παλαιοχριστιανικών θυρών 
αριστερά και δεξιά.

0 κ.Τογανίδης ουσιαστικά θέλει κατανόηση στην ανάγκη της 
διαλύσεως των πλαγίων τοίχων. Αυτό με τα σκοπό να . άρει τα 
παλαιότερα λάθη. Και με τα σκοπό να εντάξει στα πάρα πολλά 
κομμάτια που έχει βρει και τα οποία έχει σχεδόν ταυτίσει ως προς 
τις θέσεις τους. Κατά την ταύτιση αμέσως ξεχωρίζουν μισαί-μισαί 
οι μπατικοί και οι παραμήκος λίθοι, δηλαδή τα δύο είδη δομής των 
στρώσεων. Και βεβαίως θα κάνει και την δουλειά ρουτίνας, δηλαδή, 
όπου υπάρχουν μέσα σίδερα του Μπαλάνου θα τα πετάξει και θα βάλει 
τιτάνιο στη θέση τους. Η δουλειά ρουτίνας θα γίνει οπωσδήποτε. 
Πρέπει να αφαιρεθούν δυστυχώς και ορισμένοι αρχαίοι σύνδεσμοι και 
γόμφοι σε ορισμένα σημεία πασ θα προσεγγίσουμε την αυθεντική 
αρχαία κατασκευή. Διότι κι αυτά δυστυχώς μετά τις εκρήξεις έχουν 
διογκωθεί. Και τα αποτελέσματα δεν είναι καλά.

Μίλησε γιά τις παρατυπίες των παλαιοτέρων παρεμβάσεων και 
απαρίθμησε την ανάμειξη των λιθοπλίνθων. Τη μανία παυ είχε ο 
Πιττάκης να βάζει αόρατες όψεις των λιθοπλίνθων σε θέσεις ορατών 
γιά λόγους γραφικότητας. Μ'αυτό τον τρόπο πέτυχε μία άμβλιινση της 
εντυπώσεως ενός καινούργιου τοίχου, όπως καταλαβαίνετε και 
βεβαίως δεν έκρυψε το τεράστια πρόβλημα του Σηκού, ότι από μέσα 
οι επιφάνειες είχαν υποστεί σοβαρή ζημιά από την αρχαία πυρκαγιά.
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Δηλαδή, ότι οι εσωτερικές πέτρες είναι πολύ παραμορφωμένες. Αν 
γίνουν συμπληρώσεις γιά στατικούς λόγους θα είναι άσπρες πέτρες. 
Καιδεν θέλουμε να απακράψουμε από τώρα τα ενδεχόμενα-στο οποίο θα 
οδηγήσει μία τέτοια μελέτη. Είμαστε όμως ακόμα στο στάδιο του να 
εγκρίνουμε να εκπονήσει την μελέτη διαλύοντας, τον τοίχο. Και όχι 
στο στάδιο της εγκρ-ίσεως.

Δεν νομίζω ότι προκαταλαμβάνουμε κάποιο αποτέλεσμα, όταν 
επιτρέψουμε την διάλυση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
διαφορετικές λύσεις ως προς την περιεκτικότητα των λευκών 
συμπληρωμάτων. Ελάχιστα από τα επιστύλια μπορούμε να ταυτίσουμε. 
Από τη Ζωφόρο δεν έχουμε τίποτε, εκτός από τα αποπριονίσματα του 
Ελγιν: Οταν ο Ελγιν έκοβε τα ογκώδη μπλοκ γιά να κρατήσει μόνο 
τις πλάκες και να μην έχει πρόσθετα φορτία στα πλοία της εποχής, 
τα υπόλοιπα έμειναν στην Αθήνα. Κι αυτά είναι τα μόνα πράγματα 
που έχουμε από κει επάνω.

Μας μίλησε γιά ποσοστά κάθε στρώσεως και μας έδειξε κι ένα 
σχέδιο γιά να μας δείξει πως έχει γίνει η παραμόρφωση, λόγω των 
εκρήξεων. Γιά την αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού, μίλησε ο 
κ.Ταγανίδης και την εύρεση των θέσεων, βάσει συστηματικών 
κριτηρίων. Δηλαδή, μας είπε ότι πρέπει να γίνει μέτρηση με μεγάλη 
προσοχή, διότι όλα εξαρτώνται από τις μικρές εκείνες διαφορές 
διαστάσεων, στις οποίες έχουν οι λίθοι, εξαιτίας των καμπυλώσεων 
των οριζοντίων αρμών.

Μίλησε επίσης, γιά τις γωνίες που δεν είναι ακρ ιβώς ορθές, 
αλλά αμβλείες, ή οξείες. Γιά τις διαφορές ύψους των κατακορύφων 
αρμών. Μας μίλησε γιά γομφώσεις, συνδέσεις, διεύθυνση 
μαχλοβοθρίων, σειρά μαχλαβαθρίων και τα λοιπά, γιά να καταλήξει 
στο τέλος ότι μπορεί να φέρει ως τελικό αποτέλεσμα μία τοποθέτηση 
όλων των λίθων, ή του μεγαλύτερου ποσοστού τους στην αρχική τους 
θέση.

Μίλησε επίσης γιά υποβάθμιση της μεθόδου του από αμοιβαίες 
άλλες σχέσεις των λίθων και γιά τον εγκάρσιο τοίχο, ειδικές 
μετρήσεις και παρατηρήσεις στον τοιχοβάτη. Είαι κάτι που μπόρεσε 
ήδη να κάνει. Γιατί όπως ξέρετε ο τοιχοβάτης εκτείνεται και εκεί 
που έχει γκρεμίσει ο τοίχος στην βόρεια πλευρά. Και μίλησε επίσης 
γιά μιά άγνωστη τροποποίηση του σχεδιασμσύ ενδεχομένως κι εκεί.

Ετους ελεύθερους ορθοστάτες τους οποίους ήδη τους μέτρησε, 
μπορεί να προτείνει μία αναδιάταξη, διότι είναι σαφέστατα 
ανακατεμένοι από τον Μπαλάνο. Το σχέδιο, το οποία έχει δώσει ο 
κ.Τογανίδης, επιμένει ότι είναι ένα σχέδιο ενδεικτικό, το οποίο 
δείχνει μία ποσοτική σχέση και όχι μία ποιοτική σχέση. Δηλαδή, 
μας λέει ότι αυτά τα πράγματα περίπου είναι δυνατό να γίνουν. 
Τίποτε περισσότερο. Μη φαντασθείτε ότι αυτή η δουλειά έχει 
ολοκληρωθεί. Δεν πρόκειται να γίνει, αν δεν διαλυθεί ο τοίχος.
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Γιά την προσωρινή διάταξη των επιστυλίων μας είπε ότι από 
τα κομμάτια τους μπόρεσε να έχει συμπεράσματα και να τα βάλει 
τουλάχιστον στο χαρτί με τη σειρά. Μας είπε χιά το διασωθέν 
υλικά, το οπαίο έχει περισυλλεχεί χύρω από τον Παρθενώνα, από την 
νότια, την βόρεια πλευρά και μας είπε περίπου πόσα κομμάτια είναι 
εκεί. Εχουμε θρόνους και άλλα κομμάτια. Και στο τέλος κατέληξε 
σ'αυτά: Η πρότασή του χιά την ώρα είναι η διάλυση των
αναστηλωμένων τμημάτων, αφαίρεση των νέων σιδήρων, σύνδεση και 
συμπλήρωση των λίθων, όπου αυτό είναι αναχκαίο, με νέοσς προς τα 
έσω, όπου αυτοί θα λείψουν. Και ένταξη του αποκατεστημένου 
υλικού. Δεν είναι ανάχκη να πω ότι αυτά τα πράχματα (5εν θα
προχωρήσουν στην εκτέλεση με κανένα τρόπο, παρά μόνο όταν τα 
ξαναζούμε πάλι όλοι μαζί, υπό μορφή μιας πλήρους και
ολοκληρωμένης μελέτης.

0 κ.Σάμπας παρουσίασε μετά προτάσεις χιά την δομική
αποκατάσταση του Παρθενώνας. Ε(5ώ δεν θα επεκταθώ περισσότερο,
ίιότι ο κ.Αχχελίδης θα πάρει μετά το λόχο και θα σας πει 
περισσότερα πράχματα. Αυτό που κατά την δική μου χνώμη είναι 
μεχίστης σημασίας είναι, ότι ο κ.Σάμπας κατάφερε να κάνει 
επιστημονικό αυτό που άλλοτε χινόταν από τους μαρμαράδες, 
εμπειρικά. Δηλαδή, αστό το σύστημα του περιορισμού όσο το δυνατόν 
περισσότερο σε μικρές οπές χιά να περάσουν μέσα σχετικά μικρά 
κομμάτια τιτανίου και να συνδεθαύν τα θραύσματα με μία αβλαβή 
σύνδεση, το έκαναν οι τεχνίτες μόνοι τους, αλλά τώρα με τον 
κ.Σάμπα έχινε επιστήμη. Αυτά τα πράχματα πλέον υπολοχίζανται. Δεν 
μπαίνουν με το μάτι. Μπαίνουν με ένα απόλυτο υπολοχισμά χιά να 
προσδώσουν στα κομμάτια μία σταθερότητα και μία ικανότητα 
στατικής συμπεριφοράς, όπως ήταν και η αρχική.

Δεν επεκτείνομαι εδώ περισσότερο. Μας μίλησε χιά τον τρόπο 
της ερχασίας του. Περί του τιτανίου, χιά το οποίο έχουμε 
αποφασίσει από παλιά. Γιά τα στοιχεία με τα οποία χίνεται η 
σύνδεση μεταξύ κομματιών και χιά τον τρόπο με τον οποίο χίνονται 
τα συμπληρώματα από καινούρχια μάρμαρα. Μίλησε χιά μεθόδους 
προσδιορισμού και σχεδιασμού του οπλισμού των συμπληρωμάτων, χιά 
την θέση, η οποία είναι η βέλτιστη στην οποία μπαίνουν οι 
σύνδεσμοι, ώστε να έχουν το καλύτερα αποτέλεσμα και χιά την 
σεισμική καταπόνηση. Μας μίλησα χιά τον σχεδίασμά των νέων χόμφων 
από τιτάνια. Γιά την συμπεριφορά του κτηρίου σε σεισμό, ο 
κ.Σάμπας έχει κάνει μεχάλη προσπάθεια. Δούλεφε και αναλυτικά και 
πειραματικά, αλλά εδώ ο κ.συνάδελφος θα τα πει πολύ καλύτερα από 
άτι εχώ.

Ακολούθησαν οι συντηρητές και η κα Μωραϊτου μας έκανε μία 
περιχραφή των μορφών της επιφανειακής φθοράς. 0 κ.Εκουλ ικίδης θα 
μπορέσει να τα επαναλάβει πολύ επί τροχάδην, σας λέχω άτι έχουμε 
μία ζαχαροειδή όπως την λέμε φθορά, μία διαφορική φθορά (η οπαία 
προσδιάζει προς νότον) μία αποσάθρωση κατά περιοχές, και την 
θείωση από το διοξείδιο του θείου. Αιγτή την κυψελική φθορά που 
χαρακτηρίζει τις βόρειες επιφάνειες. Αποφλοιώσεις και θραύσεις 
από την παλαιά φωτιά και άλλες φωτιές κατά το διάστημα των 
αιώνων. Επικαθήσεις με απορρόφηση από χύφα και ανακρυστάλλωση του
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ανθρακικού ασβεστίου και τη δημιουργία κρούστας με μαύρο χρώμα, 
με άσκημα απλώς αισθητικά αποτελέσματα. Qi συντηρητές κάνουν και 
εκτίμηση των παλαιοτέρων επεβάσεων στην επιφάνεια. Κάτι πολύ 
σοβαρά. 0 Παρθενώνας δεν έπαψε ποτέ να συντηρείται. Γίνονταν κατά 
καιρούς διάφορες μικροσυμπληρώσεις. Γιά να προλάβουν το νερό και 
τον παγετό και τις αποσπάσεις των θραυσμάτων παλαιότερα είχαν 
χρησιμοποήσε ΐ' υλικά, τα οποία σήμερα αποδείχθησαν άτι αστόχησαν. 
Κι έτσι τώρα, είμαστε σε θέση πιά να κρίνουμε αυτές τις 
συμπληρώσεις, τις μικρο-συμπληρώσεις, τις μικρο-στερεώσεις, οι 
οποίες γίνονταν με τσιμέντο, με Mayor, στηρίγματα από ορείχαλκο 
και διάφορα άλλα πράγματα μέχρι και το 1775.

Κρίση, λοιπόν, των παλαιών υλικών, της κονίας Mayer, της 
πατροπαράδοτης κονίας των μαρμαράδων, από την αρχή του αιώνα. Και 
των τσιμεντοκονιαμάτων και τα λοιπά.

0 κ.Μπελογιάννης, μίλησε εν συνεχεία κατά τις 19.30 μ.μ. 
γιά τους κομμούς μέσα στα μάρμαρο. Αυτό ήταν ένα φαινόμενα που 
μας απασχόλησε από παλιά. Τώρα όμως μόλις άρχισε να συζητείται. 
Ευρύτερα, μέσα το μάρμαρο (ακόμα και το καλό μάρμαρο της 
Πεντέλης) εμπεριέχει φλέβες από ξένες ουσίες. Και είναι σαφές πιά 
ότι από κει αρχίζει η διάβρωση. Είναι τα διάφορα χαλαζιακά, τα 
διάφορα αργυλαπυριτικά, που υπάρχουν μέσα και τα οπαία τα 
αντιμετωπίζει ο κ.Μπελογιάννης με σοβαρότητα όπως είδατε κι έχει 
κάνει τις σχετικές προτάσεις, πως- θα ξεκινάμε απ'αυτές ακριβώς 
τις φλέβες γιά να κάνουμε σωστή συντήρηση.

Η κα Κουζέλη εν συνεχεία μίλησε γιά τα στρώματα των 
χρωμάτων, πολυχρωμίας, μονοχρωμίας. Μίλησε γι'αυτή την περίφημη 
επιδερμίδα του μαρμάρου, την οπαία ύμνησαν οι ποιητές όπως 
ξέρετε, αυτό τα χρυσοκάστανο χρώμα, το οποίο υπάρχει καθώς και
γιά την έρευνα που έγινε εκεί. Εχει ένα πάχος περίπου 150 μικρά, 
έχει αυτό το πάρα πολύ χαρακτηριστικό χρώμα του παλιού πεντελικού 
μαρμάρου. Εγινε μία χαρτογράφηση των χρωμάτων αυτών και φάνηκε η 
μεγάλη διαφορά από παλιά λόγω όξινης βροχής. Προφανώς αυτό το 
λεπτό στρώμα το καταστρέφει η όξινη βροχή. Μίλησε γιά τα αν έχει 
συντελέσει ο άνθρωπος σ'αυτή την κατεύθυνση. όεν επιμένω 
περισσότερο, γιατί εγώ δεν τολμώ να παω θέση σ'αυτά τα ζητήματα 
που είναι πολύ σοβαρά επιστημονικά. Και μας μίλησε κσι γιά τα 
επίστρωμα. Κάτι το οποίο διαφέρει ως προς την χροιά, που είναι 
περίπου 50-60 μικρά, πολύ λεπτότερο ακόμα. Το ανέλυσαν. Είδαν ότι 
έχει κάποια ανόργανα υλικά. Και πιθανολογούν ότι είναι κάποια 
επίχριση λεπτότατη, η οποία έγινε ή παλαιότερα, ή μεταξύ 10ου και 
13ου αιώνα.

0 κ.Εκουλ ικ ίδης, μας είπε ορισμένα πράγματα γιά τις 
αποθέσεις χαλαρών στοιχείων, θα επαναλάβει μετά, δύο λόγια.
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Μετά μίλησε π κα Παττπκ ωνσταντ ί ναυ, γιά την δυτική Ζωφόρα 
ταυ ναού. Τις διαπιστώσεις από το '76 που άρχισαν οι παρατηρήσεις 
και τις καταγραφές της επάλειψης γύψου. Μία πρώτη παλιά 
χαρτογράφηση, μιά επανάληψη χαρτογραψήσε ως το 19Θ3 και μιά 
επανάληψη χαρτογραφήσεως τον περασμένα χρόνο το 1933.

Σας Οσμίζω ότι το ξύλινο προσωρι.ά στέγαστρο, μπήκε τα 
1973. Και βεβαίως δημιούργησε μιά άλλη κατάσταση. Πιστεύουμε 
βέβαια γιά το καλύτερα. Οτι αλλοιού-raL, διατηρείται τουλάχιστον 
στην θέση ταυ. Μίλησε επίσης, γιά την ανατολική ζωψόρο, γιά τις 
αρχαίες απολαξεύσεις και γιά μιά νέα χαρτογράφηση που έκαναν οι 
συντηρητές πάνω στη δωρική εξωτερική πλέον ζωψόρο με τρίγλυφα και 
μετόπες χωριστά και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία διαπιστώνονται 
σε σύγκριση με παλιές φωτογραφίες.

Τέλος, η κα Δαγάνη, μίλησε γιά το πρόγραμμα-πιλάτος, τα 
οπαίο ήδη ξεκίνησαν σ 'ένα από τους κίονες του Παρθενώνα. Παιά 
είναι δηλαδή η διαδικασία, την οποία τηρούν. Τα έχετε όλοι στα 
βιβλία μπροστά σας. Και ο κ.Σκαυλικίδης μπορεί να συμπληρώσει γιά 
όλα αυτά και γιά το ασβεστόνερο το οποίο χρησιμοποιείται, ένα 
-κατά την ταπεινή μου γνώμη- ακίνδυνο υλικό.

Το Σάββατο τα πρωί, έγινε η επίσκεψη πάνω στην Ακρόπολη. 
Εδώ δεν έχω να πω τίποτε απολύτως. 0 καθένας έχει τις δικές του 
εντυπώσεις. Και είμαστε ευτυχείς, που είχαμε τις σκαλωσιές, που 
επέτρεφαν σε πολλούς από σας γιά πρώτη φορά να ανεβείτε πάνω στα 
μνημεία και να δείτε ακριβώς το μεγαλείο στο γέρασμά του. Πόσο 
ωραία ήταν τα μνημεία και πόσο κινδυνεύουν σήμερα απ'όλες τις 
φθορές.

Το απόγευμα στις 13.30 με την κα Καράγιωργα ως Πρόεδρο 
άρχισε η απογευματινή συνάντηση. Και δήλωσε η κα Πρόεδρος ότι η 
ενημέρωση είχε ολοκληρωθεί. Είπε κι εκείνη τους επαίνους της γιά 
την εργασία. Και ξεκινήσαμε με ερωτήσεις πάνω στις εισηγήσεις του 
κ.Κορρέ και του κ.Ταγανίδη, παυ άρχισαν στις 13.45 με πρώτο 
ομιλητή τον κ.Lemaire, ο οποίας μίλησε γαλλικά. Και ο «.Lemaire 
συμφωνεί ότι η δουλειά από πλευράς προπαρασκευής είναι πάρα πολύ 
καλή. Εξέφρασε τον θαυμασμό ταυ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ 
γι'αυτό. Την μελέτη του προνάου από πλευράς αρχαιολογικής την 
βλέπει ότι είναι πολύ σοβαρή. Και ακόμα είναι απολύτως βέβαιος, 
ότι αντιμετωπίζουμε το τόσα σπουδαίο αυτό κτήριο με σοβαρότητα.

Μετά την εις βάθος μελέτη των ντοκουμέντων του ίδιου του 
κτηρίου έχει να κάνει ορισμένες παρατηρήσεις. Δεν μπορεί καταρχήν 
κι εκείνος τόσο βιαστικά να πάρει απόφαση ανάμεσα στις 4 λύσεις. 
Τον καταλαβαίνουμε, είναι απολύτως σεβαστό. Ολες μπορούν να 
δικαιωθούν επιστημονικά μιά κι είναι σωστές από πλευράς
επιστημονικής κι επίσης οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε -λέει ο 
κ.Lemaire- ότι τις βρίσκει ικανοποιητικές. Πλην όμως, σε δύο 
άλλες περιοχές, νομίζει ότι υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή, πιστεύει 
ο κ.Lemaire, ότι δεν ετέθησαν δύο ζητήματα πολύ σοβαρά από ταν 
κ.Καρ ρ έ.
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Τα πρώτα είναι.η αρμονία του συνόλου, η ωραιότητα, τα 
βασικό στοιχεία της αρχαίας αρχιτεκτονικής, η ομορφιά του. Οτι 
πάρα του αυθεντικού υλικού και του στηρικτικαύ υλικού, πρέπει να 
δούμε τον Παρθενώνα σαν μία αρχιτεκτονική σύνθεση, που έχει την 
δική του ομορφιά, την δική tou αντίληψη συνθέσεως. 0 Παρθενώνας 
έχει την ικανότητα να μας μεταφέρει συγκινήσεις κι αυτό το πράγμα 
πρέπει να διατηρηθεί. Δεν αρνείται μεν την αναστήλωσα, ο
κ.Lemaire, αλλά θέτει το ζήτημα, κυρίως της αισθητικής, της νέας 
αυτής κιανοσταιχίας εσωτερικά και το θέμα του φόντου. Δηλαδή, ότι 
πίσω δον Θα μπορέσει ο τοίχος να ανέβει ψηλά και δεν θα πάφαυμε 
να έχουμε ως φόντο τον ουρανό.

Το δεύτερο θέμα, που έθεσε ο κ.Lemaire, πολύ ευστόχως, 
είναι ο συμβολισμός ότι έχουμε ένα τρομερά δύσκολο πρόβλημα, όταν 
αγγίζουμε τα σύμβολα. Δεν μπορεί κανείς σύμβολα, διεθνή,
πανευρωπαϊκά, όπως είναι ακριβώς αυτή η πρόσοψη του Παρθενώνας να 
τα αρχίζει. Εχει απατυπωθεί στη μνήμη μας και το πρόβλημα προς 
κρίση είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να αλλοιωθεί η μορφή, την οποία 
ως ιδεόγραμμα έχουμε στο μυαλό μας. Η τελική απόφαση -λέγει ο 
κ.Lemaire- πρέπει να λάβει υπόψη της τις δύο παραπάνω απόψεις 
του .

0 K.Hoepfner εν συνεχεία είπε ότι η κατάσταση της 
αρχιτεκτονικής είναι επάνω πάρα πολύ κακή. Οτι από το '33 
συζητείται το θέμα της ατμοσφαιρικής βελτίωσης και δεν έγινε 
τίποτα. Dkl μόνα δεν έγινε τίποτα αλλά μάλλον είμαστε και 
χειρότερα. Και ρίχνει την ιδέα προσωρινών μέτρων: Κάποιο
στέγαστρο, αλουμίνιο, γυαλί, ή κάτι τέλος πάντων που αναστέλλει 
την φθορά. Πρέπει να σας πω -δεν σηκώθηκα να απαντήσω εκείνη την 
ώρα— μπορώ όμως να απαντήσω τώρα, ότι η Επιτροπή αντιμετώπισε ήδη 
τέτοια πράγματα. Ευγκεκρ ιμένα, γιά την γλυπτική, γιά τις 
Καρυάτιδες, όταν ήταν ακόμα οι Καρυάτιδες στη θέση τους. Γιά τις 
μετόπες, κάναμε και σχέδια, πως θα μπορούσαμε να έχομε μία 
ατμόσφαιρα αζώτου τελείως ουδέτερη γύρω απ'αυτά τα πράγματα, αλλά 
όλα τα σχέδια δεν μας ικανοποίησαν. ϋλα παραμορφώνουν το κτήριο. 
Είναι τόση η ευαισθησία της αρχιτεκτονικής του Παρθενώνα, ώστε 
ότι και αν βάλετε επάνω θα το μετανοιύσετε. Ολα δε ίχνουν τόσο 
ξένα, τόσο βίαια, ως προς την ιδέα, το ίνδαλμα που έχουμε στο 
μυαλό μας, ώστε όλα απέτυχαν παταγωδώς. Τα σχέδια τα οπαία έκανε 
ο κ.Ταγανίδης, κι αυτά τα οποία είχαν κάνει παλαιότερα άλλοι 
αρχιτέκτονες, όλα αυτά απέτυχαν. Ενα γενικό στέγαστρο, είναι μιά 
συζήτηση, στην οποία φοβούμαι ότι τώρα ούτε καν μπορούμε να την 
ανοίξουμε.

0 κ.Παπαγεωργίου ρώτησε τον κ.Τογανίδη εάν τα καθαρώς 
γεωμετρικά στοιχεία θα επιτρέψουν να βρει την αρχική θέση σ'όλα 
τα κομμάτια. Κι επίσης, να δηλώσει αν θα προκύψουν σημαντικά κενά 
απ'αυτή την ανασύνταξη των μελών στους μάκρους τοίχους.
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ϋ κ . Ταγαν ί <5πς απάντησε, άτι τα σχέδια δείχνει ποσοτικές 
δυνατότητες. Οι δυνατότητες των υπολογιστών είναι πάρα πολύ 
μεγάλες και ότι θα δουλέψει με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι 
ώστε να έχει θετικά αποτελέσματα. Και στο τέλος, αν υπάρχει 
ασάφεια, ότι θα είναι μιά μικρή σχετικά ασάφεια.

0 κ.Καρρές λέει ότι έχουμε προβληματιστεί πολύ σοβαρά στα 
θέματα, τα οπαία έθιξε ο κ.Lemaire. Η συμβολική εικόνα ελπίζει 
ότι δεν θα αλλάξει. Οτι δεσπόζει τόσο πολύ η πρόσταση με τις 9 
καλώνες, ώστε οι έξι από πίσω δεν θα ενοχλήσουν την τελική 
εικόνα. Και ότι τα ιδεόγραμμα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, γιά 
τον Παρθενώνα δεν θα επηρεαστεί καθόλου από αυτούς τους κίονες 
που ουσιαστικά θα απακρύπτονται από την εξωτερική κιανοστοιχία.

Οι τοίχοι του σηκού θα κρατήσουν τον χαρακτήρα, γιατί ένα 
πολύ μεγάλα μέρος του υλικού -όπως ξέρετε- είναι παλαιό. Η μορφή 
του ανοιχτού ερειπίου προς νότο θα διατηρηθεί. Δεν πρόκειται να 
αλλάξει. Και οπωσδήποτε θα παραμείνει ορατός ο ουρανός από τις 
διάφορες θέες του μνημείου.

Γιά την πειραματική μέθοδο αναστηλώσεως είπε ότι είναι 
κάπως δυνατή. Και τα θέματα που έθεσε ο K.Hoepfner λέει ότι 
αρμόδιοι είναι κυρίως οι χημικοί. Μία στέγη είναι μιά προοπτική, 
την οποία δεν Θέλει καν να σκεφτεί στο μυαλό του. Είναι μία 
καθόλου ευχάριστη προοπτική. Κι είναι μάλιστα έτοιμος να δώσει 
λύση αν απαφασιστεί κάτι τέτοια, αλλά δεν το βλέπει. Να σωθεί η 
ύλη έναντι της παραμορφώσεως. Αυτό είναι η ουσία ταυ νοήματος του 
κ.Κορρέ.

0 κ.Κσλπαξής μίλησε στις 14.20'. Μας είπε ότι αν 
καλύπτονται τα θ ερωτήματα του κ.Κορρέ, γιατί δεν επεκτείνονται 
και στους υπόλοιπους ναούς της Ελλάδας. Αν είναι δυνατό να 
ξεκαθαριστεί αν αυτά που Λέμε αφορούν μόνο τον Παρθενώνα, ή και 
άλλα μνημεία. Αν είναι κι εκεί η σκέψη μας. Και αν ο Παρθενώνας 
θα είναι ένα πρότυπο αναστηλωτικό γιά την υπόλοιπη χώρα. Κι αν 
αυτό, θα απατελέσει πρότυπο αναστηλωτικό.

Νομίζω ότι σ'αυτή την ερώτηση δρν μπορούμε να απαντήσουμε 
εμείς εδώ. Κατά πόσον θα αναστηλωθούν άλλα μνημεία στην Ελλάδα, 
άλλοι έχουν τα λόγο. Κι αν υπάρχουν δυνατότητες από πάσης πλευράς 
όπως τις θέτει ο κ.Καρρές και γιά τα υπόλοιπα μνημεία, είναι κάτι 
που μόνο άλλοι μπορούν να απαντήσουν. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία.

0 «.Parent μίλησε επίσης Γαλλικά. Στο βιβλία δεν βλέπει 
ζητήματα ουσιώδη. Ολα σήμερα συνυπολογίζονται. Ολες οι επιστήμες 
είναι στην υπηρεσία μας. Χρειαζόμαστε ένα ηθικό έλεγχο γιά τα 
πράγματα. Λέει ο «.Parent ότι ο κ.Lemaire ήδη έθεσε τα σχετικά
θέμα. Και ότι η αισθητική είναι κάτι, το οποίο έχει κάποια σχέση
με τις κοινωνίες, που κάθε φορά κρίνουν τα πράγματα. Σήμερα, οι
επιστήμες επιτρέπουν την απόλυτη ανάλυση και έ χαυμε τα δεδομένα
μιάς συνολικής αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων.
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Μας λέει ότι α Χάρτης της Βενετίας χρησιμοποιείται ενίοτε 
κατά περίπτωση. Αλλοτε να μην τον ακολουθούμε και άλλοτε να μην 
θέλουμε να τον ακολουθήσουμε απολύτως. Ξανατίθεται το ζήτημα της 
ενάτητος του όλου, της σφαιρικής σχάσεως. Δηλαδή, άτι πρέπει να 
δούμε και την παρούσα κατάσταση, την προκειμένη μάλλον αναστήλωση 
σε μία συνολική αντιμετώπιση του πράγματος. Και χάρη στην 
επιστήμη -μας λέει- διευκολύνθηκαν τα λάθη στα φιλοσοφικά θέματα. 
Δηλαδή, ότι μιά προχωρημένη τεχνολογία, σας δίνει την δυνατότητα 
να κάνετε ευκολότερα λάθη.

□ κ.Ζήβας μίλησε εν συνεχεία κι επανέλαβε ορισμένους 
επαίνους. Ζήτησε να παραμείνει η εικόνα αυτή που ξέρουμε. Ü 
κ.Ζήβας ρωτά τον κ.Καρρέ, μήπως προχωρεί πάρα πολύ στην 
αναστήλωση. Μήπως όντως κι αυτό αλλάξει την εικόνα.

Ετσι τελειώσαν στις 14.36' οι ερωτήσεις. Μετά από αυτά 
απάντησε ο κ.Καρρές. Είπε στον κ.Καλπαξή ότι τα κτήρια έχουν την 
Ίδιαιτερότητά τους. Κάθε φορά τα μνημεία μελετώνται από την αρχή. 
Και κάθε φορά έχουν ένα σύνολα προβλημάτων, τα οποίο πρέπει να τα 
βλέπουμε. Επιβάλλεται να το βλέπουμε από την αρχή. Δεν υπάρχουν 
μοντέλα στις αναστηλώσεις. Στον κ.Parent απάντησε ότι είναι η 
δυσκολότερη περιοχή ακριβώς αυτή την οποία θέτει με τα ερωτήματά 
του. Και η δυσκολότερη περιοχή είναι η συνέπεια στις θεωρίες. 
Περί της τεχνικής σήμερα απάντησε ότι, π τεχνολογία δεν μας 
παρασύρει. Διότι το μεγαλύτερα ποσοστό της τεχνολογίας, που 
έχουμε πάνω στην Ακρόπολη είναι μία χειροτεχνική τεχνολογία. 
Ακολουθούμε τους αρχαίους τρόπους λαξεύσεως και τις παραδοσιακές 
μεθόδους. Δεν μας παρασύρει η τεχνολογία με κανένα τρόπο. Κι είπε 
κάτι, που εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, ότι ακόμα είμαστε 
μέσα σε μία παράδοση μαρμαροτεχνίας, η οποία αρχίζει μετά την 
επανάσταση στην Ελλάδα. Ισως, μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
η μαρμαρική και προ της Ελληνικής Επαναστάσεις είχε την άσκηση 
της στα νησιά του Αιγαίου. Κι εκεί ακριβώς την είχε και στην 
αρχαιότητα, με τα καλύτερα δείγματά της. Κι είπε α κ.Καρρές ότι 
οι διατάξεις του Χάρτη της Βενετίας επιδέχονται μια εξειδίκευση.

Προς τον κ.Ζήβα, απάντησε ότι κάθε λύση έχει τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Δεν υπάρχει σμιγός καλό 
και αμιγώς κακό στις αναστηλώσεις. Και κάθε φορά γίνεται μία νέα 
εκτίμηση των'δεδομένων. Ως προς τη δυνατότητα εισόδου μέσα στον 
ναό έγινε κάποια σχετική συζήτηση. 0 κ.Καρρές νομίζει ότι καλώς 
διώξαμε τους τουρίστες μέσα από το ναό. Οχι γιά τίποτε άλλο, αλλά 
γιατί εμπόδιζαν τους άλλους τουρίστες με την θέα τους μπροστά στα 
ερείπια. Κι έχει απολύτως δίκια. Και οι φθορές είναι επίσης ένας 
άλλος σοβαρός λόγος.

Μας είπε και μία φράση έτσι λιγάκι χιουμοριστική, ότι όταν 
αναστηλωθούν οι τοίχοι, τότε δεν θα υπάρχει κι αυτός ο φόβος. Οι 
επισκέπτες Θα μπαίνουν μέσα στο σηκό και δεν θα φαίνονται απέξω.



Ο κ.Δημακόπουλος άρχισε την συζήτηση tou στις 14.52'. 
Μίλησε γιά την Επιτροπή. Είπε ότι τα μέλη της Επιτροπής είναι 
ελεύθερα να πουν τις απόψεις τους. Και πράγματι outó είναι 
αλήθεια. Και βέβαια, σπεύ(5ω να πω ότι δεν εμποδίζεται και τώρα 
την ύστατη στιγμή να πει κάποιος τις απόψεις του. Εχει ορισμένες 
παρατηρήσεις, ο κ.Δημακόπουλος. Φοβάται ότι.το Συμπόσιο μπορεί να 
αποκτήσει κάποιο χαρακτήρα διχογνωμίας και θυμήθηκε τον Λουκιανό 
και το Συμπόσιο της αρχαιότητας. Και έκανε μιά μομφή στον κ.Κορρέ 
ότι λέει καινοφανή πράγματα ως πρας τις αναστηλώσεις. Οτι 
ξεπέρασε τον εαυτό του με όσα γράφει και με όσα δήλωσε, ότι 
προτιμά την με ίζανα λύση του.

0 κ.Δημακόπουλος επισημαίνει ότι πολλά αρχαία θα είναι 
θραύσματα, που θα ενσωματωθούν σε λευκό μάρμαρο σε περίπτωση μιάς 
μείζονος λύσεως. Λέει ο κ.Κορρές, ότι δυστυχώς δεν μπορεί να 
μετακινηθεί από την έρευνα της αναστήλωσης. Οτι είναι ένα είδος 
φανατικού ζηλωταύ της αρχαιολογικής ερεύνης, ο οποίος δον μπορεί 
va osi τα πράγματα με τρόπο ευρύτερα. Κι επιμένει ότι τα μνημεία 
είναι πνεύμα, γοητεία κι αρμονία και ότι αυτό το ξεχνάει □ 
κ.Κορρές με την μηχανιστική του μέθοδο.

Μας θυμίζει ο κ.Δημακόπουλος, ότι ειδικά ο δωρικός ρυθμός 
και ο Παρθενώνας έχουν μία ολύμπια γαλήνη. Και φοβάται ότι αυτή η 
ολύμπια γαλήνη ταυ δωρικού ρυθμού θα <5ιαταραχθεί από την ίδ ια την 
αποκατάσταση. Πάλι κάνει μομφή στον κ.Κορρέ, άτι έμπλεξε ένα 
κτήριο με μία αντίληψη - μηχανή. Οτι έμπλεξε ένα πάζλ νοητικό με 
μία αρχιτεκτονική λύση. Και ξεχνάει αν κι είναι αρχιτέκτονας να 
(Ss ι τα αρχιτεκτονικά ζητήματα, καθ'αυτά. Λέει ο κ . Δημακ όπουλος 
ότι (5εν νοείται πρόσταση χωρίς τις παραστάτες και τον πίσω τοίχο. 
Σ'αυτό ειδικά θα ήθελα κι εγώ να συμφωνήσω.

Λέει επίσης ότι θυμάται την παλιά επιχειρηματολογία μεταξύ 
Ορλάνόου και Μπαλάναυ γιά τα φόντο πίσω από μία κιαναστοιχία, ή 
όχι. Το πράγμα έχει περιορισμένη σημασία, νομίζω εν προκειμένω. 
Λέει ότι η πρόσθεση θα είναι ορατή μόνα από εμπρός. Αλλά ότι θα 
μειώσει την αναγνωσιμότητα ταυ προνάαυ. Οτι η ενδεχόμενη 
ανστήλωση στο αναγνώσιμο του προνάαυ, θα το μετριάσει. 
Επανέρχεται στις απόψεις των κυρίων που μίλησαν προηγουμένως γιά 
την αισθητική της προστάσεως. Είναι κάτι που όλοι το κατανοούμε. 
Μας μίλησε γιά τις παλιές θεωρίες. Την θεωρία του Choisy και την 
θεωρία του Ορλάνδου που δικαιολογούν, γιατί μέσα οι κολώνες. έχουν 
κάποιες διαφορετικές διαστάσεις από τις μπροστινές. Και λέει ότι 
αν γίνει η αναστήλωσα θα επηρεαστεί και η όψη της κυρίως 
προσόψεως του ανατολικού μέλους της κυρίας δηλαδή κ ιονοστο ι χίας 
της προσόψεως. Ομιλεί ο κ.Δημακόπουλος γιά το ποσοστά ταυ 
αυθεντικού και του νέου υλικού. Και διερωτάται πως μετράει a 
κ.Κορρές. Αν μετράει τις επιφάνειες, ή αν μετράει τον όγκο. Και 
επισύρει την προσοχή μας στο προοπτικό (το οποίο έχετε όλοι στα 
χέρια σας ) tou δείχνει την αναστήλωσα εκ των έσω και παυ εκεί 
πράγματι το ποσοστό του νέου υλικού είναι κάπως υψηλό.
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Από την θεωρία tou κ.Καρρέ νομίζει ότι δεν είναι σωστό το 
να εκτιμούμε και τα τελείως όμορφα τα εσωτερικά, την μάζα δηλαδή 
των μελών και όχι την επιφάνεια. Και στο τέλος έφτασε να πει την 
λέξη "φετιχισμός", ότι αυτό, το οποία κάνει ο κ.μελετητής, έχει 
κάτι το φετιχιστικό, δηλαδή σέβεται υπερβολικά σαν ένα φυλαχτό, 
σαν ένα φετίχ το αρχαίο υλικό, το οποία όμως δεν διστάζει μετά να 
το ενσωματώσει σε καινούργια κομμάτια.

Η προσέγγιση -μας λέει— του κ.Καρρέ είναι απλώς γνωστική 
και αδιάφορη και το αισθητικό και γιά το ηθικά ωραίο. Κανείς δεν 
βλέπει τις δύο άλλες μέγιστες αξίες των ανθρώπων. Φοβείται ότι 
μία προέκταση των θεωριών του οδηγεί σ'ένα είδος φαύλου κύκλου. 
Και αντιτίθεται βέβαια στην διάλυση και στην επανασυγκρότηση των 
πλαγίων τοίχων του σηκού, διότι φοβείται ότι κι εκεί να έχουμε 
πράγματα, τα οποία θα έχουν πολλά καινούργια μάρμαρα.

Στις .16.00 παρεμβάλλεται ένα διάλειμμα και μετά επί ένα 
διάστημα ο κ.R. ìlainstone έκανε την ανακεφαλαίωση του τμήματος 
μέσα των πολιτικών μηχανικών. Λεν θα μιλήσω γι'αυτά. Ο
κ.Αγγελίδπς θα τα συνοψίσει εν συνεχεία. Ακολούθησε ο
κ.Romanovsky στις 16.10, ο οπαίας στα Γαλλικά μας είπε τα 
προβλήματα τα οποία συζητήθηκαν, στον κύκλο των συντηρητών 
χημικών και λοιπά. Κι αυτά άλα θα μας τα πει εν συνεχεία ο 
κ.Σκ ουλ ικ ί δης .

Στις 16.22' ανοίγει νέα λίστα των ομιλητών. Ομιλεί η κα 
Μαραγκού, η οποία θεωρεί ότι δεν είναι μόνο πνεύμα, βέβαια, ο 
Παρθενώνας. Κατά κάποιο τρόπο απαντά στον κ.ώημακύπουλα και λέει 
ότι είναι βεβαίως και ύλη ο Παρθενώνας και αυτή τη στιγμή είμαστε 
μπροστά σε υλικά και πάρα πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Και 
βέβαια το κύριο υλικό, το αρχαίο έχει κι αυτό τις απαιτήσεις του. 
και ο καλύτερος τρόπος είναι να ενσωματωθεί στο ίδιο το μνημεία 
απ'άπου κάποτε έφυγε. Η κα Μαραγκού επιμένει σε μία προσέγγιση 
πραγματιστική μέσα από τα ίδια τα πράγματα, με αναλύσεις και με 
επιχειρήματα στην ύλη και όχι με αναφορές στη Β'Σοφιστική, όπως 
ήταν ο μακαρίτης ο Λουκιανός με το Συμπόσιό του.

Ακολουθεί ο κ.Machatchek, ο οποίας κατ'αρχήν συμφωνεί με 
την μελέτη. Βρίσκει την μελέτη ότι είναι θαυμαστή. Βλέπει τις 
μεγάλες δυσκολίες, οι οποίες υπάρχουν γενικά γιά να επέμβει 
κανείς σ'ένα μνημείο όπως είναι ο Παρθενώνας. Λέει άτι η μελέτη 
ως βάση γιά περαιτέρω εργασίες, άτι είναι πάρα πολύ καλή, αλλά 
βεβαίως διερωτάται κι εκείνος, ως που μπορεί να προχωρήσει μία 
αναστήλωση, και προτείνει κάτι: Μία εκτέλεση by step. Βήμα προς 
βήμα, δηλαδή, να κάνουμε κι ένα είδος πειραματισμού. Απαξ κι 
έχουμε τα πράγματα από πλευράς επιστημονικής πλην ένα, ότι θα 
μπορούσαμε να βλέπουμε το αποτέλεσμα ανάμεσα· στις λύσεις. Και να 
προχωρήσουμε βήμα προς βήμα.

Εγώ θα τολμούσα να πω ότι κάτι τέτοια το βρίσκω πολύ 
λογικό. Απλώς, τα βρίσκω δύσκολα εφαρμόσιμα. ώιότι η τελική 
απόφαση με τις διαδικασίες μέσα στην Αρχαιολογική Υπηρεσία 
λαμβάνεται από την κα Υπουργό και καταλαβαίνετε άτι είναι πολύ

263



δύσκολο να βάζουμε μιά πέτρα, να φωνάζουμε την Υπουργό να δει 
αυτή τη πέτρα και. να προχωρούμε περαιτέρω, ή όχι. Εν πάση 
περιπτώσει, το step by step είναι κάτι που πρέπει να εξετασθεί. 
Κι αυτό παυ μας είπε α κ.Machatchek είναι μία πάρα πολύ ωραία 
ιδέα, η οποία χρήζε ι περαιτέρω εξετάσεως.

□ κ.Δημακόπσυλος ρωτά αν θα γίνει συζήτηση μετά. Εδώ όπως 
βλέπετε είναι καθισμένη όλη η Επιτροπή, η οποία μου έχει πει να 
κάνω εγώ τα breefing. θα το συνεχίααυν μετά ο κ.Αγγελίδης και ο 
κ . Εκ ουλ ικ ί <5 η ç . Κανείς από την Επιτροπή δεν Θα εμποδιστεί να πει 
την γνώμη του. Η αποχώρηση των μεταφραστριών είναι μία 
λεπτομέρεια,' την οποία δεν σκέφτηκα. Ζητώ συγγνώμη. θα επισπεύσω 
όσο μπορώ περισσότερο.

Εν συνεχεία μίλησε ο K.Coulton, ο οποίος διερωτήθηκε 
κατ'αρχήν γιά το όνομα της Επιτροπής, αν η Συντήρηση "σημαίνει 
Αποκατάσταση. Μίλησε ότι έχουμε δύο επιλογές, ή να ξαναβάλουμε τα 
υλικό στη Θέση του, ή να το απαμακρύνουμε σε αποθήκευση σε 
υπόστεγα. Και στο τέλος είπε ότι το υπόστεγο προστασίας του 
υλικού είναι μία άρνηση λύσεως. Εκανε ένα είδος επαίνου στην 
διδακτικότητα, την οποία ήδη από τον Μπαλάνο είχε δεχτεί ο 
Παρθενώνας. Και είπε ότι η προτεινόμενη λύση είναι το λιγότερο 
από αυτό παυ Θα θέλαμε να απολαύσουμε τελικά από τον Παρθενώνα. Η 
σωτηρία του μνημείου επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο κάποια προώθηση 
της αναστηλώσεως περαιτέρω.

Εν συνεχεία μίλησε ο κ.Παπαγεωργίου-Βενετάς, ο οποίος μας 
είπε γιά μία επέκταση παλαιατέρων καταστάσεων, ότι ο Παρθενώνας 
δεν είναι η πρώτη φορά που αναστηλώνεται. Είχε ζαναγίνει αυτό το 
πράγμα. Και εκ προοιμίου ότι μία αναστήλωση είναι η άρνηση των 
αποτελεσμάτων της ιστορίας. Κι αυτό πράγματι συμβαίνει. Δηλαδή, 
ότι έχουμε εκ των προτέρων κάποιου είδους σύγκρουση δεοντολογίας 
μέσα σε μία αναστήλωση. Autó είναι φανερό. Μίλησε γιά την έννοια 
της συνέχειας. Και είπε ότι οι αρχαιολόγοι, οι Γερμανοί στην 
αρχή, Ελληνες αργότερα από την επανάσταση της Ελλάδας και μετά 
δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να καθαρίζουν την Ακρόπολη από την 
νεότερη ιστορία της. Μίλησε γιά το ειδικό σύμβολο ταυ Παρθενώνας 
και της Ακροπόλεως, ότι είναι μιά κιβωτός, ότι είναι μιά εθνική 
ναυαρχίδα με την Ελληνική σημαία επάνω. Τόνισε την ιδεαλιστκή 
εικόνα της Αικροπόλεως, η οποία σε τελική ανάλυση είναι η εικόνα 
της αρχαίας Ακροπόλεως, όταν αυτό το κτήριο ήταν σε πλήρη δόξα 
ακέραιο και βαμμένο και χρυσωμένο και τα λοιπά. Είπε ότι δεν 
γυρίζουμε πίσω στην αντίληψη γιά να ξανακατασκευάσουμε όσα 
κατεστράφησαν. Δηλαδή, ο κ.Παπαγεωργίου τίθεται σαφώς κατά της 
ανακ ατασκ ευής.

Δεν αρνείται κατ'αρχήν μία νέα αναστήλωση. Αρνείται όμως τα 
εκμαγεία. Κι αρνείται την συ\'αναστήλωσπ. Μας λέει ότι το 
προκείμενο δεν έχει προς θεού καμμία σχέση με πράγματα που έγιναν 
παλιά εδώ στην Αθήνα και τα οποία κατεδίκασε εκ των υστέρων η 
επιστήμη, ανακατασκευές δηλαδή (όπως στην Στοά του Αττάλου και 
του Παναθηναϊκού Σταδίου). Εδώ έχουμε μία πολύ μικρότερη
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ανακατασκευή, ακόμα και στην με ίζανα λύση. Και στα τέλος λέγει 
ότι τα εκμαγεία είναι στα όρια της νομιμότητας και ότι εκείνος 
τουλάχιστον δεν Θα τα ήθελε.

Μίλησε στη συνέχεια η κα θεοχαρ ί .ίου. Επαίνεσε την ανάλυση. 
Την κατανόηση του προβλήματος. Είπε ότι είμαστε μπροστά σε μία 
σο(3αρή πρόκληση αναστηλώσεως. Επέμενε οτ ι πρέπει να μείνει το 
μέτρα αυτό που χαρακτήριζε τον αρχαίο Παρθενώνα να είναι γνώμων 
γιά την δουλειά μαζί από δω κι εμπρός. Είπε ότι πρέπει να 
κοιτάξουμε το απαραίτητο, αλλά συγχρόνως να μην αγνοήσουμε κα το 
<5 >. <5ακ τ ικ ά. Κι είπε ότι είναι υπέρ μιάς μερικής αναστηλώσεως, που 
προφανώς Θεωρεί αυτό, που έχουμε τις δύο καλώνες μόνον, το 
θεωρεί ότι έχει πολλά προτερήματα κ α το βρ ίσκ ε ι σαν μιά λύση 
συμβιβαστή με τους πλαγίους τοίχους και τις παραστάδες. Πολύ 
σωστά βεβαίως το παρατήρησε η κα θεοχαριSau.

Μίλησε στη συνέχεια ο κ.Κίζπς γιά τα δύσκολα προβλήματα, 
ειδικά tou Παρθενώνα. Λέγει ότι υπάρχουν ορισμένες θέσεις 
φορτισμένες συναισθηματικά. Πνεύμα, τιμή και τα λοιπά. Αλλά την 
ίδια στιγμή, τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Δεν μπορούμε να τα 
αγνοήσουμε. Εχουμε δηλαδή, μπροστά μας την μελέτη, το υλικό και 
μία ανάγκη αποφάσεως. Δεν πρέπει να βάλουμε ένα φρένα στις 
προτάσεις χωρίς να εξετάσουμε άλες αυτές τις απόψεις. Και 
κατ'αρχήν λέει ναι στην αναστήλωση. Και μεταξύ των λύσεων, την 
επιθυμητή θα την βρούμε μ'ένα τρόπο. Δεν τίθεται δηλαδή υπέρ μιάς 
λύσε ως.

Εν συνεχεία μίλησε α κ.Mertens, ο οποίας θυμήθηκε κι αυτός 
το Μπαλάνα, όπως ο K.Coulton γιά να μας πει ότι οι αποκαταστάσε ις 
του ήταν θετικές. Αν εξαιρέσουμε το τεχνικό μέρας, ήταν θετικές 
οι παρεμβάσεις του. θετικός στις αναστηλώσεις είναι και ο ίδιας α 
κ.Mertens. Συμφωνεί με τον κ.Machatchak γιά το σύστημα by steps. 
Και κυρίως θέλει την ενσωμάτωση του παλαιού υλικού και βλέπει τον 
προβληματισμό tou νέου υλικού.

Μιλάει γιά την ιστοριογραφία της μελέτης των Ελληνικών 
μνημείων. Και πιστεύει πως ότι υπάρχει από μεριάς μελετών, το 
ξεπερνάει η σημερινή μελέτη ταυ κ.Κορρέ, την οποία βρίσκει αρίστη 
κι επιστημονικός πλήρη.

Q K.Schwandner εν συνεχεία στις 17.αα' έμεινε εμβρόντητος 
από την πολύ κακή κατάσταση των ερειπίων, ότι υπάρχουν πολλές 
ζημιές, μεγάλη φθορά και πρέπει πάση θυσία τα πράγματα να σωθούν. 
Λέει ότι κι αν είναι πνεύμα ο Παρθενώνας κι αυτό πρέπει να 
διασωθεί. Την μελέτη την βρίσκει αρίστη βάση γιά να γίνει τα 
σωστό.

Μιλάει γιά τον υπερτουρισμό και τα προβλήματα που φέρνει α 
συνωστισμός των ανθρώπων επάνω και γιά τα κομμάτια ότι δεν πρέπει 
να πάνε στις αποθήκες. Τίθεται, λοιπόν, ο K.Schwandner υπέρ της 
μαξιμαλιστικής λύσεως, ειδικά στον Παρθενώνα βέβαια και όχι στους 
υπολοίπους ναούς. Αυτά το λέει μόνο γιά την προκείμενη περίπτωση, 
θΐεωρεί την αναστρεφ ιμότητα όρο απαραίτητο. Και την δυνατότητα
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επαναφοράς των προβλημάτων στις άλλες γενεάς. Δηλαδή, αν αργότερα 
δηλαδή μετά από 6ύο ή τρεις γενεάς θέλουν να ξαναγυρίσαυν στα 
ίδια τα προβλήματα τα σημερινά δεν θα έχουν καμμία δυσκολία. 
Πράγματι, έτσι θα είναι αν κρατήσουμε την αναστρεψιμότητα.

Η κα Νικ.Ιωαννίδου μίλησε εν συνεχεία. Είπε και μας 
παρατήρησε ότι εάν δεν υπήρχαν ζημιάς, δεν θα γινόταν και λόγος 
περί αναστηλώσεως. Αυτό είναι μία άποψη. Δεν ξέρω. Εν πάση 
περιπτώσει, μπορεί κάποιοι να ήθελαν να κάνουν την αναστήλωσα, 
χωρίς να πραηγηθαύν καταστροφές. Ακόμα λέει ότι η μελέτη είναι 
ένα τμήμα και δεν έχουμε μία πλήρη εικόνα του Παρθενώνα, όπως θα 
έπρεπε μετά τις επεμβάσεις.

Την παραπέμπω σ'αυτά που λέγαμε το 1983. Γιά λόγους 
μεθοδολογικούς ο χωρισμός σε προγράμματα ήταν τελείως 
απαραίτητος. Δεν ήταν δυνατό να γίνει διαφορετικά. Μας έφερε ως 
παράδειγμα τους οικισμούς, όπου πράγματι κάποιες συντηρήσεις με 
πλήρη καταστροφή του πέριξ περιβάλλοντος οδηγούν σε αδιέξοδα. Δεν 
νομίζω όμως άτι αυτού του είδους ο παραλληλισμός έχει εδώ σχέση.

θα ήθελα να πω κάτι δικό μου, πέραν αυτών που έλεγαν οι 
ομιλητές. Οτι εγώ νομίζω πως από πλευράς περιβαλλαντολογικής όλα 
όσα γίνονται πάνω στην Ακρόπολη είναι ακίνδυνα. Είναι ανώδυνα. 
Τίποτε δεν αλλάζει στα άμεσο περιβάλλον των πραγμάτων. Κι αυτός ο 
λευκός μανδύας των μαρμάρων, τα οποία είναι χύμα παταγμένα πάνω 
στο βράχο αν γοητεύει μερικούς ανθρώπους, αποτελεί μιάν εικόνα 
πλαστή. Είναι η εικόνα που έφτιαξαν οι αρχαιολόγοι στα τελευταία 
100 χρόνια. Κι αυτή η εικόνα δεν πρέπει να μας γοητεύει. Πρέπει 
να μας δημιουργεί θλίψη, γιά το πως αφήσαμε αυτά τα πράγματα να 
κ αταστραφούV.

Ξαναγυρίζω στους ομιλητές. 0 K.Schmith της Γαλλικής Εχαλής 
μίλησε εν συνεχεία. Είναι υπέρ της αναστηλώσεως. Βλέπει τις 4 
λύσεις με θετικότητα και προτιμά την μείζονα λύση. Την 
μαξιμαλιστική λύση. Την ίδια στιγμή βλέπει ότι τα αρχαία μάρμαρα 
είναι σε πολύ κακή κατάσταση και πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις 
σταθεροποιήσεώς τους.

Γιά την αψίδα και την συναναστήλωση, νομίζει ότι είναι καλή 
η σκέψη. Αλλά διερωτάται αν αυτή θα την βλέπουν οι επισκέπτες 
όταν δεν μπαίνουν στον Παρθενώνα. Κι έχει δίκιο. Και μας λέει 
κάτι άλλα ο K.Schmith, τα οποίο είναι οσσιώδες. Το ότι η κύρια 
όψη είναι η ανατολική. Εήμερα δεν φαίνεται. Δηλαδή έχει τόσο πολύ 
υποβαθμιστεί από την καταστροφή των εσωτερικών κιόνων, ώστε ο 
περισσότερος αφελής κόσμος που ανεβαίνει στην Ακρόπολη, νομίζει
ότι η κύρια είσοδος ήταν από τα δυτικά. Ενώ η κύρια όψη στην 
αρχαιότητα ήταν η ανατολική όψη. Αυτή η μικρή παρατήρηση του 
κ.Schmid νομίζω ότι πρέπει να μας βάλει σε πολλές σκέψεις.

Εν συνεχεία μίλησε ο κ.Πορτελάνας, εκ μέρους του Ελληνικού 
τμήματος του IC0M0S, α οποίος έβαλε μιά σειρά από ερωτήσεις. Δεν 
κατάλαβα πολύ καλά, γιατί. Αν είδαμε την συνολική εικόνα της
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Ακραπόλεως, αν είδαμε την αυθεντικότητα του μνημείου, αν είδαμε 
την αρχή της αναστρεψιμότητας, την αρχή της αυτοτελείας και 
λοιπά. Βεβαίως, αυτά, όλοι θα έχετε καταλάβει ότι μας απασχολούν 
κατά κόρον εδώ και πολλά χρόνια. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, γιατί 
ξαναλέμε τα ίδια πράγματα.

Εν πάση περιπτύσει, πιστεύει σε μία εξειδίκευση των αρχών 
ταυ Χάρτη της Βενετίας. Και πιστεύει στην ανάγκη συγκλήσεως 
περισσοτέρων συνεδρίων, στα οποία θα συζητάμε αυτά τα ζητήματα. 
Κι εμείς το πιστεύουμε απολύτως. Κι ελπίζουμε ότι θα το κάνοσν 
και οι άλλοι υπεύθυνοι γιά τα μνημεία της Ελλάδας.

□ κ.Πέτρος Καλλιγάς, μίλησε και είπε ότι σήμερα είναι μία 
ιστορική ώρα γιά το ίδιο τα μνημείο. Είναι θέμα χρόνου γιά να το 
σώσουμε. Η πόλη είναι μαλυσμένη. Οι παλιές επεμβάσεις àxouv 
ανάγκη νέων λύσεων. Και η έννοια του τυχαίου, είναι που δεσπόζει 
αυτή τη στιγμή πάνω στην Ακρόπολη και στο μνημεία. Οτι είναι 
εκεί, είναι αποτέλεσμα μιάς τύχης. Λέει επίσης ο κ.Καλλιγάς ότι η 
αναγνώριση των 300 τεμαχίων δεν μπορεί να αγνοηθεί. Και βέβαια, 
επιμένει ότι πρέπει να επισπεύσουμε τις επιμέρους μελέτες. 
Επίσης, κάνει μιά ευχή ο κ.Καλλιγάς να κρατηθούν οι Επιτροπές, τα 
γραφείο, πιστώσεις, όλα, ούτως ώστε να εξακολουθήσει το έργο. 
Γιατί θυμάται και ο ίδιος σαν παλιός Επιμελητής πάνω στην 
Ακρόπολη, τα πολλά χρόνια που πέρασαν χωρίς να γίνεται τίποτα 
πάνω στην Ακρόπολη. Γιά να φθάσουμε σήμερα την υστάτη στιγμή να 
βλέπουμε τα πράγματα σ'αϋτή την κατάσταση.

0 κ.Jenkins στις 17.30 έκανε ευχαριστίες στον κ.Καρρέ γιά 
την μελέτη. Λέει ότι δεν είναι έτοιμος να κάνει την επιλογή του. 
Πολύ λογικά. Και βλέπει ότι πολλές φορές πάνω στην Ακρόπολη 
υπάρχουν αναχρονισμοί. Δεν είναι η πρώτη φορά, που θα κάνουμε 
πράγματα, που ποτέ άλλοτε δεν υπήρξαν ακριβώς έτσι. Δηλαδή, 
έρχεται σε μία σκέψη ανάλογη με του κ.Παπαγεωργίου. Κι επιμένει 
βέβαια σε θέματα της ειδικότητάς του: Γιά τις αρχαίες χρωματικές
επιφάνειες, γιά τις τεχνικές τους. Κυρίως πως αυτά τα πράγματα 
επιβάλλεται να τα διαφυλάξουμε αλώβητα.

Πιστεύει ότι ο ναός κάπως θα αλλάξει. Αλλά πιστεύει ότι 
αυτή η αλλαγή θα γίνει προς το καλύτερο. Γιά διδακτικούς λόγους, 
επίσης λέει, σε όλα αυτά τα μυρμήγκια που ανεβαίνουν κατά 
χιλιάδες πάνω στην Ακρόπολη, οφείλουμε και σ'αυτούς κάτι. Τους 
οφείλουμε μιά καλύτερη ανάγνωση tou Παρθενώνος και την συντήρηση 
του Παρθενώνας. Οτι κατέστρεφε ο άνθρωπος, ο άνθρωπος οφείλει να 
το απακαταστήσει. Αν εμείς κάναμε την πόλη απάνθρωπη με τους 
καπνούς και με τα καυσαέρια, οφείλουμε αυτά τα πράγματα ακριβώς 
να τα άρουμε.

0 κ.Λάββας ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής μας μίλησε εν 
συνεχεία. Είπε ότι έχουμε μιά νέα γενιά αναστηλωτών οι οποίοι 
δουλεύουν πάρα πολύ καλά αλλά είπε ότι μαζί με τον θαυμασμό του 
προς τις μελέτες, αισθάνεται και έντονο τον προβληματισμό. Είναι 
προφανές, ως μέλος της Επιτροπής ξέρει ότι δεν κάνουμε τίποτε
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άλλα πέραν ταυ να ομιλούμε περί προβλημάτων στην Επιτροπή. Ετις 
τέσσαρες προτάσεις κρύβεται τα τι πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε. 
Λεν έχει κι εκείνος αποφασίσει παιά απ'όλες τις λύσεις επιθυμεί 
περισσότερο κι έχουμε κι ένα πρόβλημα μπροστά μας: Να εντάξουμε 
ιστορική ύλη, ύλη δηλαδή φορτισμένη με ιστορία, με την βαήθεια 
μιάς άλλης ύλης η οποία δεν είναι ιστορική. Δηλαδή ένα μάρμαρο 
καινούργιο. Κι αυτό ελπίζει ότι θα γίνει με τις λιγότερες ζημιές.

Επίσης αυτή η ιδέα της κατά στάδια αναστηλώσεως, τον 
βρίσκει σύμφωνα. Βλέπει δηλαδή την ιδέα του κ.Machatchek ότι 
μπορεί να δουλέψει. Και βλέπει ότι και στα λοιπά μνημεία θα 
μπορούσαν να γενικευθούν αντίστοιχες καταστάσεις.

Εν συνεχεία μίλησε ο κ.Di Stefano γαλλιστί και είπε ότι 
μιλάει πάνω σε προσωπική βάση κι όχι από την ιδιότητά του βέβαια 
ως Προέδρου του Διεθνούς IC0M03. Λέει ότι επάνω στην Ακρόπολη 
γίνεται μεγάλη δουλειά και μάλιστα σκέπτεται ότι και τα 
οικονομικά τα οποία αφιερώνονται στα έργα Ακροπόλεως παίρνανται 
από άλλες ουσιώδεις ανάγκες της κοινωνίας και ότι πρέπει τα 
πράγματα να μην τα βλέπουμε υλιστικά και ούτε βέβαια και γιά 
τουριστικές ανάγκες, αλλά να τα δούμε ως πνευματικές ανάγκες και 
ανάγκες γιά ποιότητα ζωής που έχει ο μοντέρνος κόσμος. Σ'αυτό
συμφωνούμε απόλυτα μαζί του. Η ισορροπία μεταξύ ιστορικότητας και 
αισθητικής είναι αυτό τα οποίο ιδιαιτέρως θέλει ο k.Dì Stefano 
και -τα εκτιμούμε επίσης πολύ. Βεβαίως βλέπει και το θέμα της 
συμβολικής αξίας και της συγκινησιακής αξίας των πραγμάτων.

Λέγει ότι οι αναστηλώσεις είναι δυνατές, η προκειμένη 
αναστήλωση είναι δυνατή αλλά όχι και αναγκαστική. Δεν είναι 
απαραίτητη. Και βεβαίως έτσι είναι. Και βλέπει ότι πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε τα απαράιτητο μίνιμουμ γιά την στερέωση tou 
κτηρίου και τα απαραίτητα μίνιμουμ γιά τον μηχανισμό της
φαντασίας. Λέει κάτι το οποίο από παλιά έχει τεθεί και τα ξέρουμε 
και το εκτιμούμε, ότι δεν είναι ανάγκη να τα δώσουμε πάντοτε όλα 
πλήρως ολοκληρωμένα γιά να καταλάβουμε τι ήταν ο Παρθενώνας. Να 
αψήσαυμε και την φαντασία τους κάπως να εργαστεί. Λέει ότι ο κάθε 
άνθρωπος φτιάχνει στο μυαλό του τον δικό tou Παρθενώνα και 
εργαζόμαστε περισσότερο γιά τους ανθρώπους κι όχι βέβαια γιά τις 
πέτρες και ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που δίνουν τα μέσα γιά να 
γίνουν όλα αυτά τα πράγματα κι αυτούς πρέπει να σκεφτόμαστε.

Εγώ απλώς ήθελα να πω στον αγαπητό μου k.Dx Stefano ότι οι 
πέτρες είναι τα μέσα γιά να κατακτήσουμε τους ανθρώπους στην
προκειμένη περίπτωση. Γιά τους ανθρώπους δουλεύουμε, αλλά
δυστυχώς με τις πέτρες δουλεύουμε. Μέσα από τις πέτρες θα γίνει 
αυτό που θέλουμε.

Μίλησε εν συνεχεία ο K.Seppessan ο οποίας είπε ότι κι αυτός 
έχει δυσκολία επιλογής. Μίλησε γιά τα αντίγραφα του Παρθενώνσς τα 
οποία υπάρχουν κι ότι αυτά αφού έχασαν το περιβάλλον τους είναι 
αγνώριστα και τελείως ακατάληπτα κι εν πάση περιπτώσει σκέπτεται 
πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον το οποίο έχει ο Παρθενώνας
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σήμερα. Φοβάται ότι αν βάλουμε στη θέση τους τους θεούς (τους 
θεούς της ζωφόρου) με μορφή εκμαγείου στην θέση τους μπορούμε να 
περάσουμε από αναστήλωση σε ανακατασκευή και ότι αυτά <5εν θα το 
ήθελε. Επίσης έχει μιά 1δέα ο K.Ueppessen ότι στο εσωτερικό θα 
μπορούσε να διαμορφωθεί και κάποια έκθεση γλυπτών ή 
αρχιτεκτονικών μελών.

0 κ.Mainstone μίλησε εν συνεχεία. Είπε ότι συμφωνεί πλήρως 
γιά την αυτοτέλεια των μελών, να μην την καταστρέφουμε. Μίλησε 
περισσότερο σαν αρχιτέκτων και λιγότερο σαν πολιτικός μηχανικός. 
Είπε ότι όλες οι λύσεις τον βρίσκουν σύμφωνο. Εχει κάποιες 
επιφυλάξεις αλλά ο καλύτερος τρόπος διασώσεως του υλικού, είναι 
βέβαια η ενσωμάτωσή του. Να μην γίνονται όμως -οι lacunae, τα 
κενά δηλαδή μεταξύ των παλιών κομματιύν- αιτίες της προσοχής. 
Προβλήματα της εντάξεως του μαρμάρου είπε ότι υπάρχουν επίσης 
πολύ σοβαρά. Μιλάει κι εκείνος γιά ποσοστό επιφάνειας των μικρών 
τεμαχίων και γιά την συνέχεια της μορφής. Και λέει ακόμα κάτι, 
ότι μερικά τεμάχια πρέπει να μείνουν ελεύθερα γιά μελλοντική 
επιστημονική παρατήρηση. Προτιμητέα λοιπόν νέα τεμάχια μαρμάρου 
παρά να απακρύφουμε πράγματα πολύτιμα γιά την μελλοντική έρευνα.

Εν συνεχεία έγινε η παρέμβαση του κ.Τάσσιου η οποία 
αφορούσε στα στατικό μέρος και στα αντισεισμικά γιά τα οποία θα 
μιλήσει ο κ.Αγγελίδης.

Κατόπιν μίλησε ο K.Giuffra ο οποίος είπε ορισμένα πράγματα 
γιά τη δουλειά που γίνεται σε συνεργασία γιά το σεισμό.

Επακολούθησε ένα διάλειμμα και μετά νέα συνεδρίαση υπό την 
Προεδρία του κ.Ιακωβίδη. Μίλησε πρώτα ο κ. Βαρουφάκης α οποίας 
μας είπε γιά τα μέταλλα και την πρόοδο της προσωπικής ερεύνης την 
οποίαν έχει κάνει και μας παρουσίασε τα συμπεράσματά της.

Εν συνεχεία ήρθε ο κ.Αργυρόπουλος στις 7.20', είπε άτι δεν 
είναι ειδικός, ότι είναι πολυπλοκότατο το θέμα, ότι βλέπει πως θα 
σωθεί α Παρθενώνας. Λέει ότι διά της φθοράς ο Παρθενώνας έγινε 
ένα φυσικό φαινόμενο ενώ στην αρχή ήταν ένα καθαρά καλλιτεχνικό 
φαινόμενο και μας λέει ότι χρειάζεται μετριοφροσύνη και σεμνότητα 
η όλη προσπάθεια. Ελπίζω ότι θα κρατήσουμε αυτές τις δύο αρετές. 
Λέει ότι η αναστρεψιμότητα δεν πρέπει να μας κάνει τολμηρούς και 
να προχωρήσουμε πολύ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Και ότι δεν είναι 
ακόμα σε θέση να υποστηρίζει λύση.

Εμίλησε εν συνεχεία ο κ.Πλαϊνής, πολιτικός μηχανικός, ο 
οποίος ανεφέρθη στη παρέμβαση του κ.Τάσσιου. θα μας τα πει ο 
κ.Αγγελίδης. Και μετά ο κ.Krumbein έκανε ερώτηση στον κ.Κορρέ 
"αν έχει αντιμετωπίσει τον συνδυασμό γλυπτών-αρχιτεκτανικής και 
περιβάλλοντος και πως βλέπει την περαιτέρω στο μέλλον συντήρηση 
των πραγμάτων ακόμα και των νέων μαρμάρων, διότι μας θυμίζει ότι 
ο Παρθενώνας άρχισε να καταστρέφεται από την επαύριον που οι 
τεχνίτες έφυγαν από εκεί".
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Εν συνεχεία, πήρε τον λόγο α κ.Κορρές, α οποίος έδωσε 
απαντήσεις: Στον κ . όημακ όποσλο αν η μορφή είναι δόκ ιμη ή μη 
δόκιμη. Στο θέμα της αυτάρκοιας της μορφής και της αλακληρώσεως, 
όσο και στο θέμα των ερειπίων έδωσε ορισμένες απαντήσεις. Στο 
θέμα του πίσω τοίχου, ότι είναι σχετικό. Αλλα μνημεία έχουν πίσω 
τοίχο κι άλλα δεν έχουν τοίχο πίσω από τις κολόνες αλλά αυτό ι5εν 
μειώνει καθόλου την αξία τους. Μας θύμισε το Σούνιο που <δεν έχει 
όπως και την Αγκυρα που έχει μόνο μόνο τοίχους.

0 κ.Kienast πήρε εν συνεχεία το λόγο και ρώτησε αν τότε ο 
μακαρίτης ο Μπαλάνας είχε τις δυνατότητες τις δικές μας θα 
σταματούσε την αναστύλωση» Αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ έξυπνη. 
Εχώ είμαι πετΓε ισμέ νος ότι θα προχωρούσε την αναστύλωση ο 
Μπαλάνος, Ευτυχώς δεν την προχώρησε, διότι αν την προχωρούσε θα 
είμαστε ακόμα σε χειρότερα σήμερα αποτελέσματα. Αλλά με το 
παραπάνω θα προχωρούσε κι εκείνος με τις διδακτικές προθέσεις τις 
οποίες είχε. 0 κ.Krumbein διευκρίνισε ορισμένα πράγματα, 
συγκρίσεις φωτογραφιών κτλ.

Εν συνεχεία μίλησε ο K.Feilden, είπε γιά τις πραγματιστικές 
προσεγγίσεις του K.Di Stefano και του κ.Mainatone συμφωνεί μαζί 
τους. Εγιναν είπε ο K.Feilden τόσα λάθη σε κακές αναστηλώσεις 
ώστε ο ίδιος είναι απαισιόδοξος. Συμφωνώ μαζί του. Εγιναν λάθη 
και είμαστε απαισιόδοξοι όταν αυτά τα πράγματα προχωρούν πολύ. 
Αλλά ελπίζουμε ότι η αναστρεψιμότητα μας κατοχυρώνει έναντι αυτών 
των λαθών ακριβώς.

Ακολούθως μίλησε ο κ.Mertens: θέλω να πω -το λέω ευθέως-
ότι δεν είναι το ίδια ο Παρθενώνας με αυτά που γίνονται ενίοτε 
σήμερα, με το Ναό της Ηρας στον Εελινούντα λ.χ. Εκεί δεν τον 
έχετε πιά τον ναό. Εδώ θα τον έχετε. 0 κ.Mertens επίσης επαίνεσε 
την μελέτη μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας είπε ότι ο 
Παρθενών πρέπει να αντιμετωπισθεί και ως σύνολα, -βεβαίως πρέπει 
να αντιμετωπισθεί-. Και βεβαίως προβληματίζεται πόσο τα νέο υλικό 
μπορεί να μπει χωρίς να αλλοιωθεί η αυθεντικότητα tou μνημείου 
και ότι εκεί είναι το πρόβλημά του.

Τελειώσαμε με τον κ.Μαράτο ο οποίος στις 8.10' είπε ότι δεν 
πρέπει να μεταφέρουμε μιά ρομαντική αντίληψη των πραγμάτων πιά 
σήμερα και ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα ή μάλλον ότι είναι 
κάπως αλαζανικό να βλέπουμε τα πράγματα μόνο από το πνεύμα της 
δικής μας εποχής και από τις δικές μας ιδέες και ότι εν πάση 
περιπτώσει, πρέπει να τηρήσουμε κι εμείς το μέτρο. Είναι θέμα 
συμβιβασμού όλη η αναστύλωση αλλά και αντικειμεναποιήσεως.

Εδώ σταματώ διότι τα άλλα προβλήματα γιά τα άλλα μνημεία τα 
ακούσατε σήμερα. Αν θέλετε να γίνει κάποια συζήτηση εγώ δεν έχω 
καμμία αντίρρηση.

Τώρα δίνω ταν λόγο στον κ.Αγγελίδη και μετά στον 
κ.Σκουλικίδη. Προσωπικά επαναλαμβάνω δεν έχω καμμία απολύτως 
αντίρρηση να εξακολουθούμε να συζητούμε εδώ όσα θέλετε.
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Σ.Ayyελίδηε. Καθηγητής Ε.ΓΊ.Π., υέλοε Tnc ΕΣΝΑ

θα προσπαθήσω να συνοψίσω όσα είπαμε τις τρεις ημέρες πάνω 
στα θέματα της ψέρουσας ικανότητας των στοιχείων που απαρτίζουν 
τον Παρθενώνα. 0 κ. Σάμπας με τις λεπτομερείς αναπτύξεις που έκανε 
στα σχετικά θέματα και τις παρεμβάσεις, πιστεύω ότι έχει 
ξεκαθαρίσει αρκετά τα σχετικά θέματα. Παρακάτω, θα είμαι 
λεπτομερέστερος, θέλω όμως ακόμα να αναφερθώ και στην συμβολή της 
συναδέλφου κας Ιωαννίδαυ, επάνω στα γενικά στατικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια πάνω στην Ακρόπολη. 
Κατ'ανάγκην, επειδή υπάρχει ένας περιορισμένος χρόνος λόγω του 
ότι θα φύγουν οι μεταφράστριες, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος.

Να ευχαριστήσω, γιατί με τις χρήσιμες παρεμβάσεις τους και 
τις θετικές κρίσεις τους οι καθηγητές κ.κ.Mainatone, Wenzel και 
άλλοι σύνεδροι μας βοηθούν να διορθώσουμε ορισμένα θέματα τα 
οποία επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Το ίδιο ισχύει και γιά τις 
υποδείξεις tou συναδέλφου κ.Πλαϊνή. 0 φίλος μου και συνάδελφος 
κ.Τάσσιος θα έλεγα ότι μάλλον ήταν λίγο αόριστος πάνω στα θέματα 
που έθιξε. Τον παρακάλεσα όμως να μου δώσει ένα πλήρη κατάλογο 
των μελετών που πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν και δεν έχουν 
γίνει. Να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ.Jenkins γιά τις υποδείξεις 
του σχετικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ηδη στο τεύχος 
που έχετε στα χέρια σας υπάρχουν ορισμένες αναλύσεις με την χρήση 
πεπερασμένων στοιχείων ορισμένων τμημάτων της κατασκευής τα οπαία 
μπορούμε να προσεγγίσουμε με τις μεθόδους αυτές. Και βεβαίως, η 
χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών θα προχωρήσει στην 
συνέχεια, όσο γίνεται και περισσότερο.

□ι ανακοινώσεις του κ.θεοφανόπουλου και του καθηγητή 
κ.Νάνου στην Υποεπιτροπή κριτικάρονται παρακάτω με τις 
συμπερασματικές θέσεις που θα διατυπώσω. Τα θέματα της φέραυσος 
ικ ανότητας, τα οποία είναι εξειδικευμένα γιά τους περισσότερους 
από εσάς, είναι πάρα πολύ σημαντικά όμως. Εδώ και αρκετά χρόνια 
καταβάλλεται προσπάθεια συστηματική γιά την επίλυση της φέρουσας 
ικανότητας και νομίζω ότι υπάρχουν σήμερα τρόποι γιά άμεση 
αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε επάνω 
στον Παρθενώνα. Και το τονίζω αυτό, γιατί πρέπε.ι να λύσουμε τα 
πρακτικά προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Παρθενώνα. 
Και πιστεύω ότι και με τις'εργασίες του κ.Σάμπα και των άλλων 
συναδέλφων αυτά σήμερα μπορούν να λυθούν. Βέβαια υπάρχει και μία 
εκτεταμένη εργαστηριακή έρευνα γιά να μπορέσουμε να 
προσδιορίσουμε ορισμένες χαρακτηριστικές, όπως είναι η αντοχή των 
οπλισμών τιτανίοσ, ο τρόπος με τον οποίον θα τα τοποθετήσουμε, 
θέματα μέτρων ελαστικότητας, θέματα αντοχής σε εφελκυσμό λόγω 
κάμψεως, θέματα αντοχής γενικότερα. Γιά όλα αυτά έγινε συνεργασία 
με πολλά εργαστήρια που υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως είναι τα 
Εργαστήρια του κ.Τάσσιου, το Εργαστήριο του Κέντρου Ερευνών του 
Υπουργείου Δημοσίων Εργων, το Εργαστήριο Αντοχής Υλικών ταυ 
καθηγητή κ.θεαχάρη στο Πολυτεχνείο και άλλα. Στο εργοτάξιο του
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Παρθενώνα κάναμε ορισμένος εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να 
απομονώσουμε τους αριθμούς παυ μας είναι απαραίτητοι χιά να 
κάνουμε τους υπολογισμούς μας.

Αυτός ήταν ο πρώτ-ος στόχος. 0 δεύτερος στόχος γιά τον 
οποίαν έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση είναι το πρόβλημα του 
αντισεισμικού ή αν θάλετε του δυναμικού υπολογισμού. Εχουν γραφεί 
κι έχουν λεχθεί πάρα πολλά πάνω σ'αυτό το θάμα. Ομως είμαι 
υπαχρεωμάνας να επισημάνω αρισμάνα πράγματα. Πρώτον, όλες οι 
σχετικάς εργασίες και ανακοινώσεις που άχουν γίνει μάχρι σήμερα 
-και το τονίζω με άμφαση, όλες- δεν μπορεί να αναφάρονται στον 
συγκεκριμένο Παρθενώνα. Και το λόω αυτό, γιατί ο Παρθενώνας έχει 
αυτή την στιγμή μεγάλες φθοράς. Οι σπόνδυλοι που απαρτίζουν τους 
κίονάς ταυ δεν εδράζονται σε πλήρη κύκλο ο άνας πάνω στον άλλον. 
Επίσης υπάρχουν μεγάλες φθοράς otouç σπονδύλους. Αυτό σημαίνει 
ότι υπάρχει μία γεωμετρία του συγκεκριμένου Παρθενώνα που δεν 
μπορεί να αγνοηθεί. Το να φτιάχνουμε μοντέλα τα οποία εμφανίζουν 
τον Παρθενώνα όπως ήταν στην αρχαιότητα αυτό δεν μας λύνει το 
σημερινό μας πρόβλημα. Υπάρχει μιά γεωμετρία κι αυτή είναι 
δεδομένη και δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε.

Ενα δεύτερο σημεία παυ θέλω να επισημάνω είναι ότι υπάρχει 
μιά μεγάλη αντικειμενική δυσκολία: η κλασική εφαρμοσμένη στατική 
με την οποίαν υπολογίζουμε τις κατασκευές μας στηρίζεται σε μιά 
αρχή: στην αρχή του συμβιβαστού των παραμορφώσεων. Αυτό σημαίνει 
ότι αν άνας κίονας αναλυθεί με την βοήθεια αυτής της στατικής δεν 
θα εμφανίσει τις ολισθήσεις των σπονδύλων μεταξύ τους. Αυτό όμως 
είναι λάθος, διότι η τριβή η οποία αναπτύσσεται κατά την διάρκεια 
της ολισθήσεως είναι θετικό στοιχείο γιατί απορροφά έργο και 
επομένως μειώνει την ένταση την οποίαν δίνει ο σεισμός. Αρα, δεν 
μπορούμε να αγνοήσουμε με κανένα τρόπο την ολίσθηση μεταξύ των 
σπονδύλων που απαρτίζουν τους κίονες. Επομένως, ο μόνος τρόπος 
γιά να αντιμετωπισθεί ο Παρθενώνας (εγώ θα έλεγα και ένας κίονάς 
του ακόμα) θα ήταν να ληφθαύν υπ'όψει όλοι αυτοί οι περιορισμοί. 
Βέβαια έχουν γίνει υπολογισμοί με ορισμένες πρραδαχές ως προς το 
είδος των τριβών που αναπτύσσονται μεταξύ των σπονδύλων. Αυτά 
όμως είναι παραδοχές οι οποίες πάλι δεν έχουν επιβεβαιωθεί και 
είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Με βάση τα παραπάνω, 
υπάρχει ο κίνδυνος αν δεχθούμε σαν ορθούς υπολογισμούς που δεν 
στηρίζονται σ'αυτά που είπα πριν, να οδηγηθούμε σε ενισχύσεις 
κιόνων που δεν χρειάζονται και που θα αλλοιώσουν επομένως το 
αισθητικό αποτέλεσμα. Τι μένει λοιπόν να κάνουμε; Νομίζω πως 
πρώτα πρέπει να εξετάσουμε με όσα στοιχεία έχουμε -κι έχουμε πάρα 
πολλά στοιχεία- συμπεράσματα από την συμπεριφορά σεισμών σε 
τέτοιες κατασκευές. Υπάρχουν οι εργασίες του καθηγητή 
κ.Γαλανόπουλου, υπάρχουν και νεότερες. Με βάση κείμενα αρχαίων 
συγγραφέων που αναφέρονται σε σεισμούς που έγιναν στο παρελθόν 
και εξετάζοντας τις αντίστοιχες ζημιές, φθάνουμε σε χρήσιμα 
συμπεράσματα σχετικά με την συμπεριφορά τέτοιων ναών ακόμα και 
του Παρθενώνα σε σεισμούς παυ έγιναν κατά την διάρκεια των 
αιώνων.
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θα τελειώσω λέγοντας ότι η Επιτροπή Ευντηρήσεως Μνημείων 
Ακροπόλεως είναι έτοιμη να συζητήσει κάθε πρόταση, κάθε μελάτη 
σχετικά με το δυναμικό πρόβλημα του Παρθενώνα, που όμως θα 
αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα στον συγκεκριμένα Παρθενώνα 
κι όχι μοντέλα που <5εν ανταπακ ρ ί νοντα ι στον Παρθενώνα, μας 
βολεύουν όμως μαθηματικές εξισώσεις κάποιας θεωρίας.
Ευχαριστώ.

Πράε 6 ο oc : Τον λόγο έχει ο κ . Εκ ουλ ικ ί <5ης .
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θ. Εκ au?) ικ ί one Καθηγητής Ε.Μ.Π., μέλοα toc ΕΣΜΑ

Κυρίες και Κύριοι,
παλιότερες διεθνείς συναντήσεις πολυάριθμων χημικών και 

συντηρητών είχαν καταλήξει στην αποδοχή των εξής εισηχήσεών μας 
που έχουν ήδη εφαρμοστεί χιά πρώτη φορά διεθνώς και ισχύουν και 
τώρα:

Χρησιμοποίηση τιτανίου χιά αντικατάσταση των χαλύβδινων 
συνδέσμων και σκελετών. Επειδή κάτι ερωτήθηκα σήμερα θέλω να σας 
πω ότι το τιτάνιο αντέχει στην διάβρωση 500 φορές περισσότερα από 
τον χάλυβα κι επειδή ο χάλυβας ταυ Μπαλάνου άρχισε να ρηχματώνει 
τα μάρμαρα περίπου 50 ή 60 χρόνια από την τοποθέτηση, θα πρέπει 
να πολλαπλασιάσουμε το 500 επί 60, άρα σε 3.000 χρόνια θα τα 
ξαναπαύμε, εδώ, σε κάποια συνάντηση χιά την αναστήλωση του 
Παρθενώνα.

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αποφασίστηκε η μεταφορά των 
ευπαθών τμημάτων στο Μουσεία σε διαφανείς χώρους με κυκλοφορία 
αζώτου. Κι αυτό έχινε χιά πρώτη φορά διεθνώς και εφαρμόστηκε στον 
Κέκραπα και στις Καρυάτιδες. Η τρίτη παραδοχή ήταν να μην 
χρησιμοποιηθούν πολυμερή, δηλαδή πλαστικά χιά την προστασία της 
επιφάνειας των μαρμάρων, όπως προέκυψε από την αποκάλυψη και 
αποδείξεις του μηχανισμού της χυψοπαίησης, χιατί αυτά επιταχύνουν 
τη φθορά. Επης είχε πιστοποιηθεί και είχε χίνει δεκτό στις 
συναντήσεις ακτές ότι η ρύπανση επιταχύνει τη διάβρωση του χάλυβα 
30 % και επίσης είχε χίνει δεκτός και ο μηχανισμός μας της 
χυψοπαίησης.

Μετά απ'αυτά είχαμε μία σειρά από καινούρχια δεδομένα, που 
ένα μέρος τους ανέφερε ο κ.Πρόεδρος. Δεν θα έχω τον πειρασμό να 
μιλήσω εχώ χιά αρχαιολοχικά, αλλά θα ήθελα να συμπληρώσω μερικά 
πράχματα, χιατί δεν πρέπει να μείνουν έτσι χωρίς να τονίσει 
κανείς, την σειρά αυτή των πραχματικά πολύ καλών ερχασιών των 
χημικών και συντηρητών. Η ομάδα Δαχάνη, Μωραϊταυ, 
Παπακωνσταντίνου, Χαραλάμπαυς, που η κα Μωραϊταυ μας παρουσίασε 
τις οξύτατες παρατηρήσεις τους ως προς τα είδη της φθοράς, 
προσθέτει νέα στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα. Παρουσίασε όλες τις 
μορφές της φθοράς που είναι χνωστές και που, θα μου επιτρέψετε να 
πω, ότι αυτές οι μορφές μοιάζουν πάρα πολύ με τις μορφές 
διάβρωσης των μετάλλων. Από την άλλη μεριά, υπάρχει βέβαια ένα 
πρόβλημα διαφοροποίησης μεταξύ βιαλσχικής προσβολής. Αυτό το 
πρόβλημα συζητήθηκε στη σύσκεψη της τωρινής ομάδας και θα σας 
παρουσιάσω μετά μερικά στοιχεία. Επίσης η κα Μωραϊταυ παρουσίασε 
μιά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανασκόπηση των επεμβάσεωψν, που έχιναν 
στο παρελθόν και παρατηρήσεις ως προς τις επιπτώσεις 
χρησιμοποίησης διαφόρων υλικών. Η "Μάχιερ" βέβαια αποκλείστηκε 
τελείως από την πρώτη στιχμή, χιατί με τα χλωριόντα της προσβάλει 
τα μέταλλα και τα μάρμαρα. 0 σίδηρος αποκλείστηκε χιατί είχαμε τα 
χνωστά αποτελέσματα. 0 χαλκός αντέχει περισσότερο στη διάβρωση 
από τον σίδηρο, αλλά λόχω της ρύπανσης αποπαθητικοποιείται. Αυτή 
είναι ένα θέμα που οδηχεί στην αλλαχή του τρόπου σκέψης χιά την
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αντ ιμετώπιση της διάβρωσης των μετόχων. Είναι πολύ ανθεκτικότερα 
μέταλλα α χαλκός, αλλά με την ρύπανση απαπαθητ ικ απαιε ίτα ι και 
αυξάνει η διάβρωσή ταυ πάρα πολύ. Τα ίδιο και α ορείχαλκος. 
Καταλήξαμε στο τιτάνιο.

0 κ.Μπελαγιάννης παρουσίασε την μελάτη μαζί με τον 
συνεργάτη του κ.θεουλάκη γιά τις αργιλαπυριτικές φλάβες, που 
πράγματι είναι πάρα πολύ ευαίσθητες στην φθορά και δεν ξέρω αν 
απά εκεί αρχίζει αυτή, αλλά πάντως οπωσδήποτε επιταχύνεται η 
φθορά λόγω της παρουσίας τους. Και η κα Καυζάλη έθεσε άνα θέμα 
—τα είπε ο κ.Πρόεδρος- ερμηνείας της συστάσεως της επιδερμίδας- 
χρώματος και αρχαίων χρωμάτων και βέβαια εδώ υπάρχει πάλι το 
ερώτημα, αν τα οξαλικά που βρήκε είναι ανθρώπινης επέμβασης γιά 
προστασία, είναι προϊόντα φυσικοχημικών διεργασιών ή είναι 
βιολογικής προέλευσης.

Η κα Παπακωνσταντίνου (με τον κ.Χαραλάμπαυς) μίλησε γιά την 
δυτική ζωφόρα kl επίσης η κα Παπακωνσταντίνου με Δαγάνη, 
Χαραλάμπους κτλ. μας εξήγησαν την επισήμανση που έκαναν γιά τα 
διάφορα είδη φθοράς στην δυτική και στην ανατολική ζωφόρο. Εδώ 
στην ανατολική ζωφάρο είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει μιά 
επισήμανση της γυψαποίησης της επιφάνειας το 1976, τα 1983, που 
είναι αυξημένη και τα 1988, που είναι ακόμα περισσότερα αυξημένη, 
γιατί βέβαια μεσολάβησε και το στέγαστρο, που εμπόδισε το νερό 
της βροχής να διαλύσει τη γύφα.

Επίσης υπάρχει μιά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επέμβαση της κας 
Δαγάνη και κας Μωρά itou, γιά συντήρηση σπονδύλων μιάς κολόνας. 
Εκεί πέρα έγινε φοβερή δουλειά και πρέπει να τονιστεί γιατί 
μάζεψαν 40 κομμάτια, tou ήταν σκόρπια. Ηταν σκισμένα τα μάρμαρα, 
αποφλοιωμένα κτλ., τα έβαλαν όλα στην θέση τους, μιά δουλειά 
πολλών μηνών. Βέβαια εδώ το λέμε "πιλότο", γιατί χρησιμοποιείται 
γιά την συγκόλληση au-τή μόνα λευκό τσιμέντο με χαμηλά θειικά, με 
χαμηλή περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου (που είναι ο παράγων 
ρηγματώσεως του τσιμέντου, γιατί γίνεται η γνωστή ανθράκωση, το 
γνωστό ”καρμπονέίσον" ) και με πάρα πολύ σταθερή σύσταση. Επίσης 
χρησιμοποιείται μαζί η χαλαζιακή άμμος ή ótou είναι πολύ λεπτές 
οι ρωγμές και υπάρχει ανάγκη συγκόλλησης μικρών κομματιών, 
γίνεται χρήση ασβέστου ή ασβεστίου ύδατος, γάλατος ή πολτού ή 
υδραυλικής ασβέστου, που θα δοκιμαστεί και αλλού. Βέβαια αυτό 
είναι ένα υλικό αθώο, όπως είπε ο Πρόεδρος, με τη διαφορά άτι 
πολύ γρήγορα -κι εκεί οφείλεται και η συγκολλητική ικανότητα- 
μετατρέπεται σε ανθρακικό ασβέστια. Κι επειδή το ανθρακικό 
ασβέστιο είναι νεοσχηματισμένα, προσβάλλεται πολύ γρήγορα από τα 
διοξείδια του θείου και γίνεται γύψος, διαλυτή στο νερό. Αν 
λοιπόν εκεί βρέχεται το τμήμα, τα κομμάτι αυτό θα πέσει. Γι'αυτά 
λέμε ότι μαζί με τον ασβέστη ή την υδραυλική άσβεστο, που 
ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κι ένα 
μικρό μέρος τσιμέντου, ώστε αν διαλυθεί και φύγει η γύψος, να 
παραμείνει το κομμάτι του μαρμάρου και να μην το μαζεύομε με την 
σκούπα. Από την άλλη μεριά, η κα Παπακωνσταντίνου μας μίλησε γιά 
την δυνατότητα τεχνητής πάτινας, που πρόκυψε με πειράματα στο
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εργαστήριό μας με θεϊκό σίδηρο κι εττίσπς ο όμιλόν σας μίλησε χιά 
μιά νέα μέθοδο προστασίας των μαρμάρων, δηλαδή χρησιμοποίηση 
πολυμερών καταλλήλων, αλλά με πιχμέντα ντοπαρισμένους
η-ημιαχωχούς.

Τώρα σχετικά με την συνάντηση ταυ αποχεύματος. Συζητήθηκαν 
ορισμένα θέματα και η ομάδα αυτή απατελέστηκε καταρκήν από 
Ελληνες χιατί είχαμε δυστυχώς μόνο δύο ξένους και τους 
ευχαριστούμε θερμότατα που ήρθαν, από 25 που είχαν τελικά κληθεί. 
Ηταν μαζί μας ο καθηχητής Romanovsky, Πρόεδρος της Διεθνούς 
Επιτροπής Διάβρωσης και Προστασίας των Υλικών σε θαλάσσιο 
Περιβάλλον και Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής χιά την Προστασία 
της Πέτρας από την Φθορά και ο καθηχητής κ.Krumbein, που είναι 
βιαλόχος. Ετσι δεν καλυπτόταν καταρχήν από πλευράς ξένων 
συντηρητών η ομάδα αωτή ούτε από όλες τις άλλες πλευρές. Τα 
θέματα που τέθηκαν ήταν πρώτα-πρώτα η τεχνητή πάτινα. Εδώ δεν θα 
σας πω τις διάφορες παλιές μεθόδους. Ξεκαθαρίσαμε μιά μέθοδο, που 
θα πρέπει να δοκιμάσαμε ακόμα, αυτή με θειικό σίδηρο και μία 
μέθοδο, που πρότεινε ο κ.Krumbein με θειικό μαχχάνιο. Σχετικά με 
την πάτινα, θα την χρησιμοποιήσομε, αν μας ζητηθεί από τους 
αρμόδιους αρχαιολόχους και αρχιτέκτονες, να πατινάραμε το νέο 
υλικό που προστίθεται κατά τις αναστηλώσεις. Σχετικά με την 
αιθάλη, αν μας ζητηθεί να την απομακρύνουμε, υπάρχει μιά σειρά 
από μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό και εκείνο, που 
τονίστηκε, ήταν ότι όποια μέθοδο και αν αρχίσαμε να δοκιμάζαμε 
αυτή η μέθοδος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί οσσίες που διαλύουν 
το μάρμαρο. Να είναι ένα διάλυμα όχι σε νερό ή να είναι υδατικά 
διάλυμα κορεσμένα σε χύψα, ώστε να μην διαλύεται το στρώμα της 
χύψου, που υπάρχει επάνω στην επιφάνεια. Κι αυτό χιά ένα λόχο, 
που είχα πει την άλλη φορά, ότι η χύψας αστή διατηρεί 
λεπτομέρειες των χλυπτών που έχουν εξαφανιστεί από την επιφάνεια 
μεταξύ μαρμάρου και χύψου. Επόμενα, αυτό το στρώμα χύψου, όπου 
υπάρχει διάκοσμος ή άχαλμα, είναι πολύτιμο και πρέπει να 
διατηρηθε ί.

Επίσης υπάρχει η μαύρη κρούστα. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι 
πρόκειται χιά ανακρυστάλλωση υλικού (ανθρακικού ασβεστίου) μαζί 
με αιθάλη και αιωρούμενα σωμάτια που έχουν έρθει από άλλο σημείο. 
Εχουν κολλήσει αυτά πάνω σε χύψα, παρασύρονται από το νερό της 
βροχής και μένουν και σε οριζόντια σημεία. Δεν ανήκει αυτό το 
υλικά στην κάτω επιφάνεια, επόμενα μπορεί να ψύχει. Και αν μας το 
ζητήσουν, υπάρχουν τρεις μέθοδοι: με υπέρηχους, με θερμικούς
λέιζερ και με μ ικρα-αμμοβολή.

Το τέταρτο θέμα ήταν τα υλικά συντήρησης. Αποκλείσαμε τις 
μοριακές κόλλες, που είναι πολυμερή και τα πολυμερή, χιά τους 
λόχους που ανέφερα (επιταχύνουν την φθορά) και δοκιμάσαμε -κι 
αυτό ήταν το "πιλότος"- λευκό τσιμέντα, που όπως σας εξήχησα, 
είναι ανώδυνο χιά το μάρμαρο κι επίσης εκείνο που ενδιαφέρει εδώ 
είναι να πούμε ότι αυτό που συνιστάται μερικές φορές να 
προστίθεται ανθρακικό ασβέστιο είναι λάθος, διότι αυτό θα 
μετατραπεί σε θειικό και θα ρηχματώσει το τσιμέντο. Σχετικά με
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την προστασία' της επιφάνειας, 5εν υπάρχει κανένα υλικά που μπορεί 
να έχει κανείς εμπιστοσύνη να το χρησιμοποιήσει. Βέβαια, θα 
συνεχιστούν οι έρευνες. Συνεχίζονται και στο εξωτερικά και στην 
κατεύθυνση αυτή της όικής μας μεθάίου με η-ημιαγωγούς. Και τέλος, 
σχετικά με την προέλευση των οξαλικών αλάτων ο κ.Krumbein λέει 
ότι αυτή τη στιγμή <5sv είναι όυνατόν να ξεχωρίσει κανείς, αν αυτά 
τα οξαλικά είναι ανθρώπινη επέμβαση ή είναι βιολογικής προέλευσης 
ή είναι από αυθόρμητη φυσικοχημική όράση.
Ευ χαριστώ.

Κ.Μπούρας: D κ.Lemaire έχει ζητήσει τον λόγο να μιλήσει εκ 
μέρους των ξένων συμετεχόντων στη συνάντησή μας.

κ■ Lemaire: Nos envités étrangers seraient bien ingrats M» le 
Président, Madame, Mesdames et Messieurs du Comité, s'ils ne vous 
exprimaient pas leur gratitude de les avoir invités â partager 
vos travaux de la conservation des monuments de l'Acropole.

Nous sommes très conscients de l'honneur que vous nous 
faites en nous appellant à partager vos responsabilités que pose 
la conservation de ce malade -le plus grand malade peut-on dire, 
du patrimoine monumental mondial.

Vous nous avez fait part de vos études, nous avons admiré 
vos travaux remarquables incotestablement entre tous. Vous nous 
avez dit vos certitudes, vous nous avez également communique' les 
points sur lesquels peut-être vous posiez des questions, vous 
nous avez dit vos doutes également. D'un autre coté vous avez ap
pelle une réponse sincère et je crois que nous avons été tentés 
de le faire - les plus jeunes, peut-être plus audacieux; les plus 
anciens marqués par leurs propres échecs, expriment parfois la 
nécessaire prudence, je crois que tout cela est extrêmement fer- 
tibia à la fois pour les expériences que nous avons partagé et 
également pour les impressions que nous emportons tous, ces trois 
jours exceptionnels des travaux réalisés en commun. Nous avons vu 
ce patrimoine unique de l'humanité qui est 1' Acropole étant 
entre de très bonnes mains; nous avons vu avec quelle conscience 
vous menez vos travaux; avec quelles exigences vous faites vos 
études et nous sommes certains que vous partagez également cette 
prudence nécessaire des hommes d'aujourd'hui pour qu'ils reposent 
entre les mains de témoins exceptionnels de la mémoire de 
l'humanité. C'est cette mémoire que tous ensemble nous désirons 
préserver parce que nous sommes certains que c'est l'un des ac
quis les plus importants de notre époque et que c'est aussi une 
des richesses essentielles que nous allons transmettre aux génér
ations qui viendront après nous. Et c'est, je dirais, conscient 
de ces responsabilités mais aussi très heureux de cette col
laboration fraternelle, de votre reception si généreuse, de votre 
amitié, que nous vous disons merci pour votre acceuil et peut- 
être au revoir pour rediscuter de ces problèmes qui nous tiennent 
tous essentiellement à coeur.
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X. Μπούραο : Νομίζω ότι εκφράζω την χνώμη όλων των μελών της
Επιτροπής. Ευχαριστούμε πολύ τον κ.Lemaire χιά τα φιλόψρονα λόχ ια 
τα οποία μας απηύθυνε. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους οι 
οποίοι ήρθαν να μας βοηθήσουν και όλους τους Ελληνες
συμμετέχοντες σ'αυτή τη συνάντηση. θα πρέπει να σας πω ότι δεν 
υπάρχουν συμπεράσματα όπως είπα και πριν. Εκείνο που μας 
ενδιαφέρει είναι τα ερωτηματολόγια να έρθουν στα χέρια μας. Είστε 
τελείως ελεύθεροι να προσθέσετε ότι θέλετε στα ερωτηματολόγια 
αυτά και να ξέρετε ότι αστό θα δημοσιευθεί, Ακόμα και η χειρότερη 
χνώμη. Ολα θα πάνε σ'ένα βιβλίο, στα πρακτικά της Επιτροπής, τα 
οποία ελπίζουμε ότι θα μοιράσουμε σε μεχάλη κλίμακα.

Τώρα νομίζω όμως ότι (παρά το χεχονός ότι δεν υπάρχουν 
συμπεράσματα) κανείς δεν είπε ότι η μελέτη είναι κακή.
Τουλάχιστον σ'αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι! Και βεβαίως κύριοι 
συνάδελφοι, ο έπαινος ανήκει στους συνερχάτες μας και ιδιαίτερα
στον κ.Μανώλη Καρρέ. Και νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον είναι το 
κ έ ρ δος.

Κύριοι 'συνάδελφοι,
πρέπει να σας πω ότι η συζήτηση στην Ολομέλεια ήταν εχθές το 
βράδυ μεταξύ 6.15' και 8.30'. Και υπάρχει ένα χεχονός το οποίο 
κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει: Οτι στις 8.30 κανείς δεν
έμεινε που να ήθελε να μιλήσει και δεν μίλησε. Αυτό σημαίνει ότι 
απόψε δεν έχουμε άλλη συζήτηση. 0 τελευταίος ομιλητής ήταν ο 
κ.Μαράτος ο οποίας μάλιστα επειδή δεν είχε επίσημη πρόσκληση 
είχαμε πει ότι "αν υπάρχει ο χρόνος, κι εμφανιστεί κάποιος, έστω 
και άνευ επισήμου προσκλήσεως μπορεί να ομιλήσει". Και υπήρξε ο 
αχαπητός μας κ.Μαράτος. θέλω να πω ότι τυπικά η συζήτηση τελείωσε 
χθές. Πλήν όμως εάν νομίζετε ότι μπορούμε να εξακολουθήσουμε και 
τώρα την συζήτηση, εχώ δεν έχω καμμία απολύτως αντίρρηση. Μέχρι 
τις 8.30' θα υπάρχουν μεταφραστές. Μετά η συζήτηση μπορεί να 
εξακολουθήσει στα αχχλικά όσο θέλετε.

Ποιός θέλει να λάβει τον λόχο;

Φαίνεται ότι ουδείς πλέον θέλει τον λόχο. Ευχαριστούμε 
όλους πάρα πολύ κι εύχομαι σε μία επόμενη συνάντηση.

Λύεται η συνεδρίαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X.

Answers of Prof.Skoulikidis to some comments of the participants

Although the plurality of the participants have a positive 
opinion for the use of the special white cement already applied 
for the stabilization and restoration of the Acropolis monuments 
and of the research work on the protective coatings (not used 
yet), there are same negative comments for these two subjects.

Thus it follows some answers to the comments of the par
ticipants:

1. Concerning the use of the special white cement of the par
ticipants:

1. Concrete is indeed an irreversible material as well as all 
polymeric substances used for the same purpose. It is not pos
sible to avoid irreversible material for the consolidation and 
restoration of monuments. The need of dismantling the Erechtheion 
to replace steel clamps and juctions with titanium followed by 
the need to remove the cement used during the Balanos restora
tion. This was made without damaging the marbles. One can use 
dentistry tools, thermal Lasers or ultrasonic waves. Thus the ce
ment can be considered as a hardly reversible material.

ii. The examination of marbles in contact with the cement used 
during the Balanos restoration does not show a damaging in
fluence. It must also be consedered that the quality of cement at 
that time ( 1902-1937) was not as good as the contemporary special 
white cement. Thus the cement for about 30 years has riot produced 
any damages to the marbles as it is trie case for the plurality of 
polymers for a shorter time period. If in some rare cases we ob
served some damages ( 1) these they were due to the wrong ratio of 
cement: sand: water. It must also be emphasized that some damages 
on stones produced by the use of cement, reported in the litera
ture, concern porous stones arid not marbles, especially pentelic 
marbles with a reduced porosity of 0.35% before and 0.55% after 
weathering.

2. Concerning the suggestion of Prof.Skoulikidis to test (in 
laboratory and in situ but not on monuments yet) protective coat
ings consisting from a suitable polymer as vehicle and a suitable 
n-semiconductor as pigment (2-5) according to the mechanism of 
sulfation (6-10), there are a positive (Dr.3.Sramek ) and a nega
tive comment (Dr.V.Fassina).

The test with epoxy or acrylic vehicles with ALzOa or 
FezOa, FeaOu. pigments is indicatif and was executed with the ob
ject to control the validity of the idea. With the test of this 
idea, based on the revealed by Prof.Skoulikidis mechanism of sul
fation, a new art of thinking in the protection of marble was in-
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traduced. It will be interesting if other laboratories test 
similar systems of protection: a suitable polymeric vehicle with 
a suitable n-semiconductar. The epoxy resins, as well as all 
polymeric protective substances, crack and exfoliate if they 
cover marbles (7). This is not due to their properties but to the 
mechanism of sulfation (8). These substances do not crack in the 
environment if they do not cover marbles. They do not also crack 
if they caver marbles and have suitable pigments (4,5). This is 
also certified by a 3 years exposure in the environment. About 
the changing of color or generally the influence of U.V. on epoxy 
and acrylic resins we used anti-U.V. substances.

These polymers as well as all other polymers are not re
versible, but in spite of this they were used and are used for 
restoration and protection purposes.

As it is known (7) the 50a is oxidised catalytically by the 
marble, by the coagulated suspended particles, fcy gypsum, 
humidity, calcium sulfate solution, sulfur oxidised bacteria 
e.t.c. On the other hand the first step of sulfation is precisely 
this oxydation. The rate determining reaction is the attack of 
marble by SOa (rate determining step the solid state diffusion of 
Ca3'"·"). In addition to this the AlzQa and FeaOa, FeaOt, used are 
n-semiconductors and they do not favour oxidations but reductions 
(11). About the suggestion to use siloxanes it is révélant to 
read Ball's article (12).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X X

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΣΜΑ





To the participants of the Meeting of Specialists for 
the Restoration of the Parthenon.

Athens. March-Apri1 1989.

The Committee for the Preservation of the Acropolis Monuments 
does not intend that the present Meeting should arrive at a 
specific course of action relative to the anastylosis proposals 
which have been submitted. It has invited specialists and 
scholars from all over the world to participate in a fruitful 
dialogue on the anastylosis project and to contribute their views 
and opinions on the various proposals presented to it. These 
views will certainly be taken into consideration by the 
authorised bodies in arriving at their final decisions; these 
bodies being the Committee for the Preservation of the Acropolis 
Monuments and the Central Archaeological Council. However, the 
said Committee must stress that members of this Meeting cannot 
share any responsibility for any decision the Committee may 
arrive at concerning the anastylosis proposals.

With the above in mind, the Committee has deemed it preferable 
that those specialists and scholars who have been invited to 
express their views should do so individually by submitting 
written answers to specific questions which appear below. All 
answers will subsequently be published in full so that the 
personal obligations of contributors will at least be recognised 
at a theoretical level. The Committee will later submit its own 
conclusions to the Central Archaeological Council which 
constitutes the legally competent body in this instance.

Those specialists from abroad who were invited but unable to 
attend the Athens Meeting can. should they wish, send their views 
which will likewise be published.

1) On page 86 of the "Study" document, four alternative 
projects for the anastylosis of the six-columned portico of the 
Pronaos (east side, pis.13-16) are presented in summary form . A 
fifth alternative proposal would be the absence of any 
intervention.

Please formulate your opinions on the proposal which you consider 
has the most to offer, noting possible advantages and, 
conversely, whatever disadvantages it may have. Please do not 
hesitate to criticise either positively or negatively the 
architect's views which appear on pages 73 ff. It would also be 
appreciated if you could express your views as to the fate of the 
scattered ancient material belonging to the Pronaos in the event 
that it would not be re-incorporated into the Parthenon.

Suggested length of answer: one to one and a half typed pages at 
most.

2) -On page 86 of the "Study" document two alternative projects 
for the anastylosis of the south side of the Pronaos (pi. 17) are 
formulated in summary form. To these a third alternative 
proposal would be the absence of any intervention.



As with the previous paragraph (1), we request you to formulate 
your opinion on the proposal' you feel most constructive.

Suggested length of answer: half a typed page.

3) On page 86 of the "Study" document two alternative projects 
for the anastylosis of the east wall (between the Pronaos and the 
naos proper, pi.18) are formulated in summary form. Again, a 
third proposal would be the absence of any intervention.

As with the previous paragraphs (1) and (2), we request you to 
formulate your opinion on the proposal you feel most 
constructive.

Suggested length of answer: half a typed page.

4) On pages 131-150 the proposals for the methods of structural 
reconstruction of the Monument and its architectural members are 
presented. We request you express your views on these methods.

As with the previous paragraphs (1) and (2), please formulate 
your opinion on the proposal you feel most constructive.

Suggested length of answer: half a typed page.

5) On pages 151-187 proposals are given for a "Pilot Programme" 
aiming at the preservation and restoration of the marble 
surfaces.

As with the previous paragraphs (1) and (2), please formulate 
your opinion on the proposal.

Suggested length of answer: half a typed page.

Concerning the programmes for the two long sides of the cella of 
the Parthenon, the coffered ceiling of the Propylaia and the 
small temple of Athena Nike, please indicate whether you agree 
with their being dismantled, with view to careful study of the 
members, their systematic preservation and finally their 
reassembly.

Your answers will be published in full in the Acts of the present 
Meeting, in offset-litho form. Finally we request not to forget 
to include at the end of your answers:

Name.............................................................................................................................................................
Professional title and position...................... .............................................................
Address.....................................................................................................................................................
Date..................................................................................................................................................
Te lephone................................................................................................................................................



Προς τους συμμετέχοντες στην επιστημονική Συνάντηση γιά την απο

κατάσταση του Παρθενώνος. Αθήνα, Μάρτιος-Απρίλιος 1989

Η Επιτροπή Συντηρήσεως των Μνημείων της Ακροπόλεως δεν επιζητεί 

να μοιρασθεί τις ευθύνες της επί της προκείμενης αποφάσεως της 

αναστηλώσεως, με τα μέλη της Συναντήσεως. 0 σκοπός της δεν είναι να 

καταλήξει στη διαμόρφωση ενός πορίσματος γιά τις προτάσεις που υπο

βάλλονται. Επιδιώκεται να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ 

ειδικών επιστημόνων από όλο τον κόσμο και να διατυπωθούν απόψεις που 

οπωσδήποτε θα ληψθούν υπόψη από τα θεσμοθετημένα αρμόδια γιά τις τελικ 

αποφάσεις όργανα, δηλαδή την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως 

και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως κατέληξε έτσι στην άποψη ότ 

θα είναι καλύτερα να εκφραστεί σε επιστημονικό επίπεδο η γνώμη όσων 

το επιθυμούν χωριστά, με ατομικές γραπτές απαντήσεις σε σαφή ερωτήμα

τα, τα οποία ακολουθούν.'Ολες οι απαντήσεις εν συνεχεία θα δημοσιευ- 

θούν αυτούσιες, έτσι ώστε σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο να υπάρχει 

η ατομική ευθύνη, πάνω σ'ένα τόσο σοβαρό θέμα. Η Επιτροπή αργότερα θα 

εισηγηθεί τη δική της γνώμη στο αρμόδιο κατά τον Νόμο Κεντρικό Αρχαιο

λογικό Συμβούλιο. Και τελικώς το Υπουργείο θα αποφασίσει επί του πρα- 

κτέου.

Ξένοι ειδικοί προσκεκλημένοι που δεν μπόρεσαν να παραστούν στη συνάν

τηση των Αθηνών μπορούν, αν το επιθυμούν, να στείλουν επίσης τις από

ψεις τους, οι οποίες καθ'όμοιο τρόπο θα δημοσιευθούν.

1) Στην σελίδα 77 του κειμένου της "Μελέτης" με τρόπο συνοπτικό πα

ρουσιάζονται τέσσερα-εναλλακτικά σχέδια γιά την αναστήλωση της εξα- 

κιονίου προστάσεως (της ανατολικής πλευράς) του Προνάου (πιν. 13-16) 

Μία πέμπτη εναλλακτική λύση θα ήταν αποχή από κάθε επέμβαση.

Διατυπώστε τη γνώμη σας επί της μιάς από αυτές, τις λύσεις πφυ. θεωρε ί - 

ται- προσφορώτερη, σημειώνοντας τα πιθανά πλεονεκτήματά της έναντι των 

-οποιωνδήποτε μειονεκτημάτων της.Μην παραλείψετε εν προκειμένω να 

σχολιάσετε θετικά ή αρνητικά τις απόψεις του μελετητού που παρουσιά

ζονται στις σελίδες 68 και εξής.Μην παραλείψετε επίσης να δ.ατυπώ- 

σετε την άποψή σας γιά τη τύχη του κατακειμένου αρχαίου υλικού που ανι 

• <ε ' στον Πρόναο και ενδεχομένως· δεν θα επανενταχθεά στον Παρθενώνα.



Συνιστώμενη έκταση της απαντήσεως: μία έως και. μισή το πολύ σελίδα 

δακτυλογραφημένη.

2) Στ'ις σελίδες 77 και 78 του κειμένου της "Μελέτης" διατυπώνονται 

συνοπτικά δύο εναλλακτικές λύσεις γιά την αναστήλωση της νότιας αλευ

ράς του ΙΙρονάου (πιν. 17).Σ'αυτές θα μπορούσε να. προστεθεί ως τρίτη 

εναλλακτική λύση η αποχή από κάθε επέμβαση. '

Με τρόπο ανάλογο προς εκείνο της προηγούμενης παραγράφου 1, παρακα- 

λούμε να διατυπώσετε τη γνώμη σας επί της λύσεως την οποία θεωρείτε 

προσφορότερη.

Συνιστώμενη έκταση της απαντήσεως: μισή δακτυλογραφημένη σελίδα.

3) Στην σελίδα 78’ του κειμένου της "Μελέτης" διατυπώνονται συνοπτι

κά δύο εναλλακτικές λύσεις γιά την αναστήλωση του τοίχου (μεταξύ του 

Προνάου και του κυρίως ναού, πιν. 18). Σ'αυτές θα μπορούσε να προστε

θεί ως τρίτη λύση η αποχή από κάθε επέμβαση.

Με τρόπο ανάλογο προς εκείνο των παραγράφων 1 και 2, παρακαλούμε δια

τυπώστε τη γνώμη σας επί της λύσεως την οποία θεωρείτάι προσφορότερη.

Συνιστώμενη έκταση της απαντήσεως: μισή δακτυλογραφημένη σελίδα.

4) Στις σελίδες 153-180 παρουσιάζονται οι προτάσεις γιά τις μεθόδους 

δομικής αποκατάστασης του Μνημείου και των αρχιτεκτονικών μελών του. 

.Παρακαλούμε να εκφράσετε τις απόψεις σας γιά τις μεθόδους αυτές.

Με τρόπο ανάλογο προς εκείνο των παραγράφων 1 και 2, παρακαλούμε δια

τυπώστε τη γνώμη σας επί της λύσεως την οποία θεωρείτε προσφορότερη.

Συνιστώμενη έκταση της απαντήσεως: μισή δακτυλογραφημένη σελίδα.

5) Στις σελίδες 181-220 παρουσιάζονται προτάσεις γιά επεμβάσεις 

συντήρησης■και αποκατάσταση της επιφάνειας του μαρμάρου - "Πρόγραμμα, 

πιλότος" .

Με τρόπο ανάλογο προς εκείνο των παραγράφων 1 και 2, παρακαλούμε δια

τυπώστε την γνώμη σας επί της προτάσεως..

Συνιστώμενη έκταση της απαντήσεως: μισή δακτυλογραφημένη σελίδα.



Ως προς τα. προγράμματα των δύο μακρών πλευρών του σηκού του Παρθε- 

νώνος, της φατνωματικής οροφής των Προπυλαίων και. του ναΐσκου της 

Αθηνάς Νίκης, παρακαλούμε σημειώστε αν συμφωνείτε στην αποσυναρμο

λόγησα τους, προκειμένου να μελετηθούν, να συντηρηθούν συστηματικά 

και εν συνεχεία να αναστηλωθούν.

Οι απαντήσεις σας θα δημοσιευθούν αυτούσιες στον τόμο των πρακτικών 

της παρούσης Ευναντήσεως, υπό μορφήν φωτο-όφσετ. Τέλος παρακαλούμε 

να μην παραλείφετε να σημειώσετε στο τέλος της απαντήσεώς σας.

'Ονομα..........................................................................................................................................

Επιστημονικούς τίτλους και θέση......................................................................

Διεύθυνση..................................................................................................................................

Ημερομηνία .............................................................................................................................

Τηλ..................................................................................................................................................



Mr. Ernst Berger 
Dr. - Archaeologist
Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig 
St.Albangraben 5, CH-4051 Basel

Ä ANTIKENMUSEUM BASEL 
M UND SAMMLUNG LUDWIG

St. Alb&jigraben 5, CH- 4051 Buel

Originalsammlung (Antikenmuseum) Didaktische Ausstellungen (Wetkstudio) Abguss-Satnmlung (Skulpturhalle)
St. Albangraben 5, CH-4051 Basel LuftgSsslern 5, <051 Basel Mittlere Strasse 17, Ί056 Basel
061/222202 061/239826(222202) 061/2S52t5 (Werkstatt: 575690)

.Herrn Prof. Dr. Ch. Bouras 
Präsident des Komitees für 
die Erhaltung der 
Akropolis-Monumente 
10 Polygnotou Strasse

GR' - 10555 Athen

Basel, 11. Mai 1989

Lieber Herr Bouras,

Wegen meiner mangelnder Kompetenz habe ich zunächst gezögert, 
meine Meinung zur Restaurierung des Parthenon schriftlich einzu
reichen. Aüfgrung Ihrer Mahnung vom 14.4.89 will ich nun doch auf 
einige Fragen Ihres ersten Rundschreibens kurz eingehen (S.86 
Taf.13 ff)

Frage l:Die zur Diskussion gestellten vier Rekonstruktions-Vor
schläge (Taf.13-16) möchte, ich hinsichtlich Ergänzungsmaterial wie 
folgt differenzieren:
a) Unproblematische Minimallösung: Wiederherstellung des Zustandes 

von Taf■13 mit Ergänzung der fehlenden Teile in Marmor.
b) Für den darüberliegenden Abschnitt (gemäss Zustand Taf■15) 

würde ich die fehlenden Teile (anstatt in Marmor) in Zement 
oder Kunststoff ergänzen, um die originalen Teile klarer abzu
heben und für künftige Modifikationen einen freien Spielraum zu 
haben.

c) Wenn mann sich gemäss Taf■16 entschliesst, den darüberliegenden 
Friesabschnitt im Abguss hinzuzufügen, würde ich nach Einbezug 
der vorhandenen originalen Platten und Fragmente auch die feh
lenden Teile des Gesimses in Kunststoff ergänzen. (Die auf dem 
letzten nördlichen Stirnblock eingezeichneten Friesfragraente 
gehören höchstwahrscheinlich nicht an diese Stelle; man sollte 
darum auf deren Einbezug verzichten).



Fragen 2 und 3 : (Südseite des Pronaos und Eingangswand)
Hier scheint mir eine Ergänzung der fehlenden Teile problema
tischer als im Abschnitt der Pronaos-Säulen. Wenn sich diese Er
gänzung aus konstruktiven Gründen aufdrängt, würde ich den Richt
linien von a - c folgen.

Zu Punkt 4 und 5 habe ich keine Einwände.

Zusammenfassend darf ich sagen, dass ich die gründlich durchdach
ten und ausgewogenen Restaurierungspläne der Akropolis-Kommission 
mit uneingeschränktem Vertrauen unterstützen kann. Die Kompetenz 
der unter Ihrer Leitung arbeitenden Architektengruppe steht ausser 
Frage. Da wir nicht wissen, wie lange diese einmalige Konstella
tion dauern wird, sollte man jetzt den Mut zum raschen Handeln 
aufbringen - auch wenn gewisse zeitbedingte Unzulänglichkeiten und 
Fehlentscheide unvermeidlich sind.- Ein schwerwiegendes Hindernis 
für das gesamte Restaurierungsprogramm dürfte der Umstand sein, 
dass noch immer keine idealen Voraussetzungen für die Unterbrin
gung der Skulpturen und den Ersatz dieser Skulpturen am Bauwerk 
Vorhand n sind. Vielleicht fehlt es in diesem Bereich an der hot
wendigen Infrastruktur? (Ausbau der Werkstätten etc.) und an einen 

ekoordinierten Einsatz aller zur Zeit verfü baren Fachleute.

Ich möchte diese Zeilen nicht beschliessen, ohne Ihrem Komitee für 
die höchst aufschlussreiche Tagung und die ausserordentlich gross
zügige Gastfreundschaft nochmals herzlich zu danken.

Mit freundlichen Grüssen 
Ihr sehr ergebener



Luigi Beschi
Prof. -Archaeologist
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze'dell'Antiquité "Giorgio Pasquali" 
Piazza Brunelleschi 4, - 50121 Firenze 
Tel.: (055) 2640081
Via Tommaso Salvini 2/A - 00197 Roma

Univcrsil.i tlcjjli Studi di Firenze

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ “Giorgio Pasquali”

III Convegno intemazionale por il restauro dei Monumenti dell'Acropoli 

LUIGI B13GCIII

A) Lo studio ciré li.Korrès Ivi condotto sui materiali del pronao del 

Partenone rappreseli ta/ormai un con tributo di grande risol to allo cono
scenza del monumento. Modello di metodo, caratterizzato da grande rifrore 
e da una Tara intei licenza, lo studio ha 4 portato insospettate novità 
strutturali, come la prònonza delle Finestre e di una scala nel corpo 
della parete di fondo coronato da un frerio e conclusa da una cornice 
cop modanature scolpite, nonché una serio di caratteri elle distinguono 
l'impianto delle sei colonne del pronao da quelle dell'opistodomo. A 
queste e ad altre novità delle fase originaria del monumento si aggiunge, 
ora, con precisione filoio,"iea, il recupero di elementi di.fasi successi
ve, come le due absidi ohe invadono successivamente l'area centrale del 
pronao. Queste novità, ohe sono frutto di un analitico riesame ma soprnft- 

- tut to di uno straordinario riconoscimeli to dei di si ec ta membra del mo
numento sconvolto dalla distinzione morosiniana c dalle successive vicen
de della rovina, rappresentano una fase senza confronti nella storia degli 
studi partenonioi; ma, nello stesso tempo, data l'entità del materiale in
dividuato e il suo stalo di conservazione, spesso eccellente, impongono, 
come mai prima d'ora, un discorso sulle sorti del materiale stesso. Ana- 
stilosi (ma di quale entità?) o una ordin· tn collocazione in Magazzino ? 

Penso che nel caso di 1 l'artcnone la seconda soluzione sarebbe ingiusta e 
in un certo senso mortificante rispetto alla situazione attuale. I disje
cta membra, riconosciuti nella loro collocazione originaria, tornano in
fatti ad essere foi ma oltre che ina te ri a del monumento. Una museal izzazioe 
del materiale porterebbe^nocesaariamonte; ad una dicotomia del monumento die, 
se è già purtroppo, realizzata per il suo apparato decora ti vo-scul torio 
(ma ni moti :i. storici ben noti si a,· rivivono ora anelli di una opportuni
tà di conservazione) , sarebbe piuttosto singolare per il contesto .venerale 

arditettonico . Penso auindi ohe un restauro del pronao sia possibile e, 
come è olii a rameute espresso nello studio, anche opportuno ni fini di 
una reciproca in terrazione del monumento con i suoi sparsi clementi, usci
ti ora dall'anonimato. Don credo si possa temere una ni teraziono dell'a
spetto attuale del menusen to, prvehA rii sips to A flutto di. una tappa 
ricostruttiva ('inolia ibi jjnlnnos) ulte ,ονν |.·.ι·κ·:·ι Ι;·7 non può precludere
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interventi successivi. Il Partenone hn avuto, infitti, vario frisi storielle 
che vanno rispettate.fino al womento in cui in sua vita funzionale cessa, 
per diventare rovina, nel I6R7. Uopo tale data e un successivo depre
do > ini zio una lenta opera di restauro ohe ritenpo fiustificctn dai In na
tura stessa della distruzione. Una distruzione per calamità. naturale o 
per eventi hellici, se la orniita. del materiale disponibile lo permette, 
riusi tifica, io credo, l'intervento ricostruttivo, impari esteso nel tempo 
in accordo con la dinamica desìi studi e delle tecniche. Credo, nuindi, 
alla hecessità. di un processo evolutivo del restauro (senza sentirmi ! cate
to ad lunarini o simboli che sono so iplicemen te indici di una tappa), n rigi

ra Inente nei termini di una ricostruzione scientificamente dimostrata, do
me nel «no del1o studio del Forr^s. ha discussione resta aperta, a mio 
avviso, solo sulla entità e stilla "valiin del restauro.

i-'cr guanto rinard·" il y»ino '-resito, relativo al colonnato del pronao, 
per rispetto all'ovvio principio di rnr inserzione ridotta al minino 
indispensabile di materiale moderno, sarei suiti di favorevole alla propo
sta n.2 (tav.14). Questa soluzione avrebbe il vanta,"pio di collocare in 

opera una struttura in larpa parte conservata, assicurando, con il ripore 
scientifico, la tutela del materiale, l'aspetto formale (con i dovuti ac
corpi menti da dedicare alle poche inteprazioni moderne) o una sufficien

te chiarezza dimostrativa per.il visitatore. Il che non sipnificn esclu
dere a priori la soluzione n.4 (tav.lS) che implica una più larpa inte

grazione moderna, elianto piuttosto ohe essa venpn preceduta da tappe 
sperimentali ( ad esempio traiate prove con materiali le,· peri) in modo 

da verificarne l'aspetto estetico, lo «uèsto non comprometto 1'armonia 
pene rale del «wav rcnto (ovviamente mi preoccupa l'aspetto ricostruito 
di cue pii clementi di alto valore plastico come le colonne) avremmo il. 
van tarsio di ricollocare in opera 1° consistente entità, della sovrastane 
trabeazione. In caso contrario, il materiale individuato potrebbe coll odiar
si a t· rra , nell ' sili !.o dell· rovina. Ili sol to -resto problema, affiderei 

lipuslnentc all ' e gpe? imrn to la collocazione dei cale''! delle lastre del 
frapio fi,· arato. Vari casi di sosti vuzione delle sculture origin· li al fi
ne d'ila conservazione (ricordo, tra i molti, il caso del Campanile di 
Giotto a Firenze) sono prece-·'· nti ornai entrati nella storia. .Fa anche 
in tal caso si dovrà, pi-oc· dere a verifiche «li narrata estetica.

B) ho s: tori tur fio del 1 ' an ta ne’ r di ornile del pronao si impone, oltr° che 
per sostituir" 1" pr’p c di fejuo anche per cotre«- ere alcuni errori del 
vecchio restauro. Ora che '■ sta i;· seien fei i'icnHoute appurata la colloca
zione dei blocchi doli' · ntn y della parete^nonché dei sovrastanti blocchi



3« trabeazione, ri tonfo pomi, iln un In tervon to di •■nnrit<3ooi ni'io 
niello pro opr i;t- to dolio tov.37· 01 l.r- .· 1 v ”t.··, in , onoro!« di conser
var«- in si.tu i blner-hi individu·,ti , 3 1 ·· »»ntilooi rt< 3 Into mcridionala 
dol pronno verrebbe n 3ofr.ro In colonna on,· o] nre(d) con is nun ont·· in 
un contento n tint turn! π ο foi mol ο poi fcicol «innen tr si/uificativo. li vor
rebbe onche ad intOfiara in manici··. più ■ iranien 3 * annotilo si dolio ine 
colonne Meridionali del pronao secondo ina piopostn ( 1" seconda) oboi 
mi è sembrato · reni istallile mi rispetto ibi noni minto r con un·" modesto 
.inserzione di materiale nuovo, darà ovvi ai rn te da studiare 3' spetto di 
tali in te,erosioni, perchè siano bin distile uibil i ina al tempo sten o ito 
non dissonanti dd.11 'adiacon to conti sto an tico.

C) Per 'pianto ri,'riarda In parete, i>· base ni motivi ,'-in. addotti ai pun
ti prec·-denti e pei· ra/ rimi,·tere un equilibrio di masse con il.resto del
la, costruzione, -ravviso 1 'oppor tuuitù d n« proposta II taw. 1 fì-10). Q 

quantità, dol ma torio! c disponibile .-i e-tifica l'intervento, pero li <5 an
che qui 1 'insornione di materiale nuovo non produca effetti stridenti 
con il parameli to mar orco antico, h·· tur al monto por «unnto ripenrdn la 
porta sono favorevole al ripristino della so, lia tarda i iconnnistato o 
sarei anche favorevole al ripristino indicativo de,'li anpoli dell'absi
de lobati con lo due colonne centrali. !Ji vuirobbe a ricreare nell 'arca 
del pronao nuclln indicativa pre suma di resti delle principali fasi 
storiche, ,"ià attestate anello nel 1 ' o pi litodomo, ma iti misura di sor·· ta al 
equlibrata.

D) Per quanto ri'-iatrda i pici,leni stre I;tin ali del re :touro e i metodi 
ricostruttivi non ho particolari osservazioni da esporre, dal momento die 
è prevista lina omogeneità di materiali e una tecnica che è consone a quel 
la antica. Va garantita ( ma lo studio di CfZampas lo prevede. tjì-lìOdo 
ben articolato) la necessaria distinzione tra antico o moderno ; iiollo 
.stesso tempo va assicurato, oltre ad una armonica co:'pensasi one delln 
parti, anche una solidità del là struttura che permetta di/superare, più 

che nel passato, i pericoli di darmi sismici e soprattutto del 1 ' afre arnio
ne dogli adenti atmosferici iir.i i "a ti.

E) la elaborazione d Ilo supe«fioi rapprr sent’· uno dei problemi più deli
cati perché il loro tes uto entra con franile evidenza nell'aspetto for
male del monumento·; non dovrebbe infatti entrare in conflitto non la 
situazione attuale A> Ila' peri stasi sin nei settori co· pi e tomento miti-



;ii si;·’ in cuoi3i ricostruiti tV-l JB'*3 nnog, Solo necessità statiche C 
in servo ti ve dovrebbero .‘-lustificnrc lo nuove inserzioni, ridotte al 
inirao indispensabile, lasciando. si blocchi antichi nudi1 aspetto che# 
i conserva anche la loro storia.

) Per nuan o ripuarrta. lo pareti laterali della cella del Partenone, i 

ropilei e il tempietto di Atena Nike, varie necessità ( come la libera- 

ione dalle crappe di fetio, la corrosione di errori di precedenti reotau- 
L, e la necessità di un consolida'tento e di una tutela adc/njata alle 
indizioni attuali e di un prevedibile futuro) mi sembrano imporre 

'opportunità, di un loro mante!la1 lento. üse,"uito fino ai livelli della 

bruttura che richielono ta!.,e operazione, esso può offrire anche miei la 
sessione di studio e di registrazione ohe mi è sembrata esemplare por 
1 Partenone.

Vorrei concludere ricordando, por pura ipotesi, clic- se il disastroso 
aso * lorosini fos-e accaduto durante l'ultimo conflitto mondiale, molti 
robl.emi che con prende apertura alla considerazione internazionale e 
on ina eccezionale documentazione sono stati sottoposti al nostro esame, 
crebbero probabilmente più stati risolti, ovviamente nel rispetto dei 
dori storici e formali di un monumento C03Ì complesso, sipni:ieativo 
sinpolare come è il dirtonone.

tene, 2 aprilo 19'°>9



Name: Dr.Judith Binder
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The Committee for the Preservation of Acropolis Monuments 

Questionnaire sent to participants at the Meeting of March 30- 

April 2, 1989

In answer to the first three questions, maximum anastylosis 

is to be preferred for the six columns of the pronaos, for the 

south side of the pronaos and for the east wall, because it is 

best for the building, physically. At the meeting a great deal 

was heard about symbolic values, cultural heritage, aesthetic 

viewpoints; it tasted like cold coffee diluted for the 

fifteenth time and warmed over. As a simple practical-minded 

American, my interest is in saving what can be saved. From long 

experience working in American, German and Greek excavations I 

see' that fragmentary material from the smallest bronze pin to 

the largest architectural complex has a better chance of 

survival if mended and restored. The more that is put together, 

the more stays together in better condition. It seems to be a 

law of physics that architectural fragments are subject to centri

fugal force operating to disperse them further and further away 

from their original sites. The further they go the more they, are 

drained of meaning.

The Acropolis team did not devote all those years working to 

recover the stones,to determine their original p %itions, thereby 

gaining insights concerning the plan of the Parthenon and making 

discoveries about the architecture, in order to enrich the pages 

of books on the history of architecture. They did it for the 

Parthenon itself. Now that so many stones have been recovered,



the best thanks one can give the gods for this undreamt of gift 

is to reincorporate the stones in the building. Using new 

material is not, as is often said, a matter of falsification or 

somehow detracting from the original Parthenon, detracting from 

its "authenticity" or from its aura. Nothing is falsified, 

neither the facts nor the impression on the eye of the beholder.

As for setting up the casts of the Parthenon frieze in 

place, it makes sense. The overwhelming majority of visitors to 

the Acropolis will simply be grateful for the chance of seeing 

the frieze all together in place and the transparent 

centrality of the figures will come out in a way not now 

possible when looking at the scattered originals. Much of the 

original effect of the frieze will be regained and it is hard 

to see what loss is involved.

Concerning the programs for the two long sides of the cella 

of the Parthenon, the coffered ceiling of the Propylaia and the 

samll temple of Athena Nike, I agree with their being 

dismantled, studied, given conservation treatment and

reassembled.



Yves Boiret
Architecte diplômé par le gouvernement 
Architecte en chef des monuments historiques 
176, Boulevard Saint Germain, Paris, 6e 
Tel.: (1) 45 48 62 57

COMMITTEE FOR THE PRESERVATION OF THE ACROPOLIS MONUMENTS

Meeting 31/3 - 1. 2./4/1989

Observations de M. Yves BOIRET
Architecte, Inspecteur Cenerai des Monuments Historiques 
Président d'Honneur de la Section Française de l'ICOMOS

Ayant eu l'honneur de participer à la consultation internationale 
organisée à ATHENES,., je tiens à exprimer ma très vive gratitude aux 
responsables grecs de la Conservation et de la Restauration, et à 
rendre hommage à l'effort exceptionnel accompli pour faire toute la 
lumière sur une opération exemplaire qui concerne la communauté 
internationale toute entière.

Les résultats d'études, communiqués au cours des exposés, 
justifient pleinement la très vive admiration témoignée à leurs auteurs 
par l'assistance unanime ; la clarté des analyses effectuées et la 
franchise des solutions envisagées permettent aux responsables grecs 
de ces opérations prestigieuses d'affirmer leurs certitudes : cela 
appelle, en retour, les observations également franches et claires 
qu'ils sollicitent.

La méthode adoptée :

Ma première observation concerne la méthode mise en oeuvre : 
ma propre certitude est que le PARTHENON est en bonnes mains : la 
qualité, la minutie et l'importance impressionnante des documents 
élaborés et des recherches accomplies peuvent servir de modèle en 
la matière.

La compétence et la passion des équipes d'architectes, d'archéologues, 
d’ingénieurs et de techniciens des diverses disciplines, méritent 
respect et admiration.

Le principe même de l'effort de consultation mettant les projets à 
l'épreuve de la critique internationale en porte témoignage, et le 
bilan des recherches doit être particulièrement apprécié à sa juste 
valeur.

La collecte des données :

Tous les moyens technologiques permettant (en l'état actuel des techniques) 
de proposer des remèdes aux dangers qui menacent 1'ACROPOLE semblent 
avoir été exploités et l'élimination rigoureuse des thèses hasardeuses 
en matière d'anastyiose semble acquise.

Diverses interrogations peuvent néanmoins rester actuellement sans 
réponse ; c'est précisément à leur égard que je souhaite m'exprimer, 
espérant que cette modeste contribution à la réflexion pourra paraître 
utile et recevable.



Ces questions portent sur les points suivants :

1) Est-il licite de compléter une ruine au nom des seules nécessités de 
bonne conservation et de sécurité ?
Si l'obligation ardente de la transmission intégrale d'une oeuvre
fragile qui tend à périr ne peut être ni criticable ni considérée
comme de "l'acharnement thérapeutique", le complément des parties manquantes
est-il cependant la seule réponse possible aux risques encourus ?

2) Comment les compléments inévitables des lacunes vont-ils s'insérer 
dans l'harmonie homogène d'une ruine dont ce caractère même constitue 
l'un des charmes générateur d'émotion ?

3) Cet état d'équilibre ne peut-il être stabilisé en l'état, dans la 
discrétion des interventions ?

Ψ) Les domaines d'insatisfaction nés de l'état actuel sont-ils d'ordre 
technique, esthétique ou documentaire ?
Dustifient-ils pleinement la transformation d'aspect de l'équilibre 
apparent que nous contemplons aujourd'hui ?
Où est la prudence dans le cas d'espèce ?

Parmi les remarquables exposés d'ATHENES, peu, semble-t-il, 
ont abordé l'aspect sensible et esthétique de cette ruine célèbre.

Les brillants raisonnements théoriques dont la logique 
incontestable a beaucoup frappé les auditeurs, n'ont cependant pas 
traité du domaine de l'émotion esthétique ou des sentiments du coeur. 
C'est pourtant, entre bien d'autres, l'une des vertus de l'oeuvre 
architecturale de les provoquer.

Certes, au-delà de sa seule valeur documentaire, le PARTHENON 
est l'archétype de la beauté à l'état pur. On pourrait donc prétendre 
en accroître l'intensité en rétablissant au maximum son intégralité, 
mais cette oeuvre, née d'une civilisation géniale, est devenue, 
aujourd'hui, le symbole d'une civilisation disparue. Dans sa mutilation 
même, et malgré la splendeur éclatante d'un climat somptueux, il s'en 
dégage une beauté pathétique qui en fait une sorte de symbole et un 
message poétique exceptionnellement émouvant.

Doit-on, ou peut-on, passer outre à ce caractère devenu 
quasi documentaire d'un état auquel la succession des siècles l'a porté ?

Cinq solutions sont proposées à l'examen des observateurs venus 
à ATHENES ; toutes sont minutiej.ement justifiées au plan scientifique... 
mais on aurait souhaité qu'une démonstration aborde également le problème 
sous un angle qui ne relève ni des critères archéologiques ni des 
critères techniques, mais simplement de 1'harmonie.

.../...



La vision du PARTHENON telle qu'elle se révèle dans les 
déambulations de ses contemplateurs émerveillés, présente, sous 
des angles variés, un jeu de transparence, d'opposition de pleins 
et de vides, d'ombres et de lumières, d'éclairages irradiants 
l'intérieur des marbres du PENTELIQUE, d'opposition de pans de ciel 
à travers la blancheur éclatante des péristyles, les soulignant 
d'ombres profondes ; bref, toute une scénographie changeant sans 
cesse au gré ds heures et des angles de vues.

Quelle sera l'incidence des apports nouveaux, qu'il s'agisse 
des compléments de matériaux, des modifications de plans successifs, 
des transformations d'arase des murs ?

Ces compléments partiels seront-ils innocents ?
N'y aura-t-il pas atteinte autant au symbole qu'à sa représentation 
sensible, partiellement affectée par un parti pris de sincérité ?

Le traitement nécessairement artificiel des arrêts d'arase 
futurs (car on ne saurait fabriquer des ruines), l'insertion de 
compléments neufs, ne vont-ils pas engendrer, par souci pédagogique, 
les mêmes contrastes que ceux visibles en certaines parties de 
l'ERECHTEION, et qui en atténuent le message architectural.

■Sans mettre en cause les excellentes et indispensables 
dispositions envisagées pour résoudre les angoissants probièmes de 
nuisances, et en affirmant au contraire que la pertinence des propositions 
faites donne toute confiance et beaucoup d'espoir dans lès solutions 
qui seront finalement adoptées, il paraîtrait néanmoins souhaitable et 
possible de trouver l'état d'équilibre légitimant les ajouts nécessaires 
à la stabilisation, les mises à l'abri des éléments fragiles, et leur 
remplacement par des moulages.

Hais cet état d'équilibre doit prendre en considération 
l'effet architectural autant que l'aspect archéologique, documentaire 
et pédagogique, et des simulations sensibles sont à cet égard 
indispensables pour devenir probantes.

La qualité des études déjà faites et la compétence de leurs 
auteurs ne laissent aucun doute sur leur capacité à prouver que cet 
état d'équilibre subtil, mais indispensable pour pertétuer cette ruine 
sublime, est possible.

Yves BOIRET



Nancy Bookidis
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ANAZKAOAI ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟ/ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΟΝ ΙΠΟΥΔΟΝ 

ΟΔΟΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ βΑ. ΑΘΗΝΑΙ. 140 

ΤΗΛ. 730-313

June 1, 1989 

the Acropolis

Dear*Professor Bouras,
If I have not submitted my ideas regarding the restoration 

of the Parthénon, it is simply because I do not feel qualified 
to do so. I do not feel myself sufficiently knowledgable 
in ar’chtectural matters dealing with materials and stresses 
to give the committee a useful and responsible response 
Because of this, also, I would prefer not to have my 
"uneducated" statements published.

On general principle I would be in favor of as much 
restoration as is permitted by the existing fragments, so 
long as that restoration does not introduce personal iiter- 
pretatidns of what thè building looked like. In other words,
I would be in favor of at least solution 3, if not mofe.
I too believe that it is safer to incorporate fragments ι ,o 
a restoration than to leave them free, viheye they can be 
misplaced, removed by a tourist, or perhaps further broken 
these acts can happen anywhere where large numbers of people 
gather over the course of years. It also seems to me that 
such fragments take on more meaning when restored to their 
original position than when disassociated from that position.
I do not find the introduction of other materials into a 
restoration bothersome - the Committee's work on the Erectheion 
I find visually satisfying. The questions I cannot address, 
however, are those of stress and pressures, and response of the 
stone to those problems over a long period of time.

The conference presented by your Committee in such a 
thorough way ought to have made all of us aware of the dreadful 
problems that must be immediately addressed. I very strongly 
feel that the Parthenon is no different from any other monument 
of any other period, and I disagree with the romantic view 
expressed by a number of our colleagues that it would be wrong 
to change in any way the image vie have of a beautiful^ruin.
However, v/ithout a significant change on the part of the government' 
attitude toward the problems of pollution, I wonder whether the 
Committee's excellent work v/ill be able to reverse the tern) i 
damage that has been done. It seems to my untutored eye that 
the consolidation of the stone is almost more pre^sisng and 1 
insoluble a problem than the physical restoration of the order.

I hope that these few comments will be of help. I would 
like to conclude by congratulating you and your committee for

over'



work that it has done and is continuing to do, for the 
excellence of the program that it put together in April, 
and to thank you for taking the time to inform those of 
us who are not involved of the problems you are facing.

Yours sincerely,

Nancy Bookidis,
Asst. Director, Corinth Excavations



John McKesson Camp II
Mellon Professor of Classical Studies
54 Souidlas St.
Athens IO676
Greece (tel. 72363I3)

Dear Professor Bouras,

I thought I had already sent in the answers on your questionnaire 
long ago, but I see from your circular of 8 September that either I 
am mistaken or they did not arrive. My apologies for this late response.

1) On the question of the restoration of the Pronaos, I lack the 
technical knowledge to assess the desirability of replacing ori
ginal pieces in their correct location within the building. I 
defer to the experts on what can be achieved and what is best 
for the preservation of the fragments themselves. Storage on the 
ground in the vicinity seems to me a bad idea.
Leaving aside technical questions, I feel that no restoration makes 
sense unless it helps enlighten the thousands of dally visitors 
to the Acropolis, Their needs seem to me paramount and, as a 
general rule, they seem to enjoy and appreciate sensitive restora
tion. The architect on pp. 92/3 has called for the opening of the 
Interior of the Parthenon to visitors. If this cannot be accomplished 
then it seems to me no restoration is desirable or necessary. If 
the building is to be opened to the public - and I strongly believe 
it should be - then I favor restoration #4 (pi. 16) or, failing 
that, restoration #2 (pi. 14), for they both would help the 
visitor picture the original appearance far more successfully than 
either #1 or #3·

2) For the same reasons, then, it follows that I favor alsc 'he full 
restoration of the south side (plate 1,7)»,· to go with either

restoration #4 or #2 on the east.

3) . I would favor also the restoration shown on plate 18, especially
those parts which show later phases.

Again, I lack the technical skills to comment or even fully under
stand the problems of the restoration and preservation of marble 
surfaces, though the movement of moisture and salts through marble 
makes me nervous about the application of any foreign material, 
particularly any which might act as a sealant.

In some respects I feel that the vast effort and expense 
represented by the Acropolis restoration projects are undermined by 
the fact that the symptoms and not the cause of the deterioration 
are being treated. Unless a serious long-term effort is made to cleanse 
the air over Athens Jckwn it seems to me that the extraordinary dedication 
and expertise shown by those working on the Acropolis monuments will have 
been in vain.

In closing, let me thank you for asking me to attend the conference 
- at which I learned a great deal - and for soliciting my views. Let me 
also express my admiration for the work already done by yourself and 
Mr, Korres and your teams. The Gree-k people and all of us who love the 
monuments of Greece are greatly in your debt.

Sincerely,



Giovanni Carbonara
Professor of Architectural Conservation
Department of History of Architecture, Restoration and Conservation 
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Tel.: 06/ 3277 016
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Giovanni Carbonara

Answers concerning the anastylosis proposals

1) Of the four solutions proposed for the anastylosis of the six- 
columned portico of the Pronaos (east side), excluding a fifth 
alternative proposal of the absence of any intervention, in my 
opinion those which deserve further consideration are the first and 
the second. The first because it enables the rigorous reconstruction 
of those parts of the columns which preserve the most material and 
consequently put back in the proper places many pieces now 
scattered without altering the traditional image. The second, 
without overdoing the anastylosis, because it enables an essential 
and illustrative (not reconstructive) re-reading of architectonic 
order and at the same time the replacement in-situof'pieces now 
scattered.
The third anastylosis. on the contrary, involves excessive 
reconstruction with new materials of the three columns towards 
the north without offering, on the other hand, the possibility to 
comprehend the architectonic order in all of its elements. Finally, 
the fourth anastylosis is an exaggerated reconstruction, in other 
words, a perfect copy of that which has been lost; it weakens the 
authenticity of the monument and does not add any information 
with respect to the second solution.
On the whole the latter (anastylosis II) appears the most well- 
balanced and correct and is to be preferred taking into 
considérât ion these lent if ic and historical-critical reasons, as well as 
educational and "aesthetics" motives of the public that visit the 
monument. Furthermore, the partial restoration not only respects 
the principle of minimum intervention (in line with the need to help 
with the comprehension of the building by non-specialists as well) 
but also responds to the principles by now familiar to those with 
experience in archaeologic areas, especially of Hellas and Magna 
Grecia. That is partial anastvlosisof a building, defined and limited 
with care in order to avoid any risk of falsification, which enables



better comprehension of the overall composition, rebuilding only 
when indispensable.
In this connection, in answer to the kind invitation of the 
Committee, 1 would like to briefly present a few personal comments 
on the general orientation of the restoration of the Parthenon, 
contained in the 1983 volume by Korres and Bouras and 
particularly in the 1989 volumes (2a and 2b) by Korres etalii:

a. from a historical point ol view, the studies carried out during 
the last ten years are of immense importance. They now form a 
fundamental reference, in many aspects definitive, about the 
knowledge of the history of the construction of the Parthenon;

b. the identification of scattered and erroneously misplaced pieces and the proposal for their exact anastylosis is the consequence of 
the preceding point;
c. the technical and scientific support relative to the aforesaid 
anastylosis and the entire preservatio works (from sismic 
adaptation to marble restoration) are of Unquestionably good 
quality;

d. however, from a theoretic and ethics point o view there is something that provokes a little preoccupati ,^as much from a 
rational level as from an emotional level.

In accepting the rigorous process of the replacement in-s'tu of the 
scattered pieces, an integration of amaged marble with modern 
marble, the dismantling and correction' of old restored parts (from 
Pittakis to Balanos), even surpassing the valid principle of 
minimum intervention to confer greater legibility, sqlidity and 
capacity to defend the monument, what appears as unacceptable is 
the choice to dismantle even undisturbed original parts, or to 
remove the ancient iron clamps or even to disassemble the original 
carved pieces and place them in a museum or substitute them with 
copies.
As Ch. Bouras (1983, p. 696) writes, even the smallest piece should 
be preserved because we don't know today what significance it may 
assume in the future: an even greater reason for preserving the 
authenticity of the undisturbed parts. The statements about the 
authenticity as "psychological " data (Korres 1989, p.88) or about 
the architectonic "code" as an indestructible element, in particular 
the "dcric vStyle", or also about the possible comparison with 
industrial mechanica. products which may be dismarçtled and 
assembled at will, are· or 'some because they often, even with the 
best intentions, involunt rily cause us to lose sight of the 
fundamental postulate of restoration: that is the preservation of



original material in its original disposition and with the original 
signs of the manual skill of ancient craftsmen.
The distinction between "code" and "material" reminds us of an 
extremely dangerous return to the "stylistic" principles of Viollet- 
le-Duc and even further back to the Italian Renaissance artists who 
both drew and studied the monuments^ in order to find a 
linguistic code, and they even baked the marble pieces in order to 
make lime, certain that the essential part would nevertheless be 
saved.
In this sense the statements expressed on the subject by the Sub
committee, Appendix III (1989, pp. 195-197) seem very well 
balanced and should beheld in the highest account asserting: a) the 
necessity to separate, at sight, the ancient and the new; b) the 
limitation of the new to the indispensable: c) the non-necessity 
(Bouras) to put back in place all of the stone pieces identified.

2. Of the alternative projects for the anastylosis of the south side 
of the Pronaos, the second seems preferable because it makes an 
important and complex corner of the building easily legible with a 
reasonable and clear addition of material to the wall. It moreover 
corresponds well with the preceding second alternative of the 
portico, which provided for the completion of the south side. 
Furthermore it corrects the position of some pieces in the anta. The 
fact that the case (2) + (5) may have existed for a short time rather 
than the (2) + (6). preferred by us, is of little importance because 
the scope of the restoration is not the restitution of an older lost 
condition but the creation at present of a balance favourable for the 
preservation and which, in some way, helps us understand the 
ancient.

3. For the anastylosis of the east wall (between the Pronaos and 
the Naos proper) the second solution is preferable because it raises 
the north half of the wall just enough to create a balance of the 
mass around the door and to clearly lighten the entire wall. 
Furthermore, as we are always dealing with limited reconstruction 
it does not appear preponderant or disturbing. Even the 
compromise which results with respect to the late-Byzantine apse is 
completelyacceptable.

4. About proposals for the methods of structural reconstruction of 
the monument and its architectural members the utmost 
satisfaction can be expressed for the high quality of the 
intervention and, in particular, for: confining the intervention to 
areas which have suffered serious damage; re-establishing the



original bearing capacity of the structure; observing the principle of 
reversibility; the kind of repair and completion of architectural 
members (with marble, white Portland cement and titanium); 
stud/!ng modern-ancient clamps and dowels; using sheets of lead to 
distri te compressive stresses.
The use of Portland cement and cement mortar, with silica sand is 
very important in the restoration of the pieces of marble. The 
cement, unjustly accused of being the cause of the rapid 
deterioration of the restoration done by Balanos (while the real 
cause was the iron) here is acknowledged better than polymers, 
for its resistette, inalterability and its adaptability for various 
uses (sealing,filling, joining, etc.)and for its durability.

5- As to the Pilot Programme aiming at the preservation of the 
marble surfaces one cannot help but appreciate the accuracy of the 
studies and proposals, all of which are aimed at a preservation 
characteristic of lengthy durability, which such a solidly built 
monument requires. In this sense the use of inorganic materials is 
considerable, from Portland cement (because of its good adhesive 
properties, its resistence to acid attack and its compatability with 
Pentelic marble) to the consolidation of the surface gra-ins with lime 
water, finally totheartificial patination.
Notwithstanding all of this, there is still the problem of effective 
protection of marble and an effective durable patination for the 
new marbles to harmonize with the ancient colours. A fundamental 
question to settle, if we really want to use Pentelic marble for the 
integration.
A particular problem is presented by the casts of the carved pieces 
(tympanum, metopes, frieze) their duration and their effective 
aging. Can the casts guarantee a homogeneous aging to that of 
marble or will they deteriorate before, forcing their substitution 
and therefore a new, and perhaps periodic, partial dismantling of 
the top part of the temple? I think that rather than casts it would 
be opportune to use carved and dated marble copies, absolutely 
homogeneous with the rest of the construction. They would not be 
identical in form to the original pieces^as the casts were, but would 
be identical in material. They would be similar enough to the 
ancient image to give the correct sculptured impression, also 
bearing in mind the distance from which the visitors would be 
viewing them. The identical material would certainly produce in 
the long run fewer maintenance problems.

6. Concerning further programmes for the two long sides of the 
cella of the Parthenon, . ?e coffered ceiling of the Propylaia and the



small temple of Athena Nike, it is necessary to respond according to 
the principles raised under point 1 and, naturally, wait for precise 
indications of the project. In general,I should agree with a most 
careful study (but only external' and not destructive) of the 
members and their systematic preservation, keeping in 
consideration the following points:

a. the replacement of dispersed architectural material, when it is 
certain and correct, is always welcome and should constitute t( 9 
main reason for anastylosis;

b. the dismantling of parts erroneously restored during the XIX and the beginning of the XX centuries should constitute only an 
exception;
c. the dismantling of undisturbed original parts should instead be 
prohibited. The only time it should be permitted is for urgent 
reasons of conservation of the whole and certainly not to correct, 
complete or add to the "aesthetic value" of the monument.

Architecture, and more specifically a work of art, is not a machine 
but always a unicum which can always be seen in a new and 
unexpected concept; thus the meaning of restoration as critical 
hypothesis because of its reversible nature. If an addition, carried 
out according to modern dictates of restoration, can easily be 
reversible,the same cannot be said of each removal or dismantling 
whose irreversibility alters forever the original, even if we think 
that we can reconstruct "exactly as it was." This is never a 
mathematical certainty and, even if it was, the dismantling would 
somehow lose some of the aura of the monument which is tied to 
its character of "authentic pieces'", notwithstanding the damage of 
time and history.

For the scattered ancient material belonging to the buildings which 
cannot be incorporated into them, their fate should be that of 
remaining, in different ways, but always part of the original 
building:
a. placed inside in a manner to suggest, even if impossible to reach, 
the original position. They could be placed on a pedestal (as in 
plate 18 of voi. 2b/1989), particularly if part of the higher places, 
or simply placed on the floor;

b. if placed on the floor, they could also be used to identify different paths, as in an outdoor museum, useful to guide the 
visitor and to keep them away from areas best not reached (for 
preservation and security reasons);



c. if dealing not with single pieces but with a pleiad of fragments, 
they could be placed on the ground outside the monument, on the 
side where they presume they are pertinent; also in this case they 
could have the function of guide or as part of the landscape on the 
outside, as a sort of rock garden, according to the pattern of other 
archealogical areas^AsiaMinor/Horthern Africaand Italy.
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April 4th, 1989
PROPOSALS FOR THE REINSTATEMENT OF 
ELEMENTS OF THE PARTHENON AT ATHENS

A. INTRODUCTION

i- The extent, if any, to which anastylcsis should be undertaken
depends on ohe purpose for which it is carried out. During che 
conference, three principal motives for ar.astylosis were 
discussed

a. The present vulnerability of the fallen and dispersed 
material.

b. The potential for increased understanding of the monument.

c. The enhancement of its aesthetic quality.

£. The first and second motives were not. in my view convincingly
argued. Protection of the fallen material could-be provided by 
its systematic storage either on or off the site, in a manner 
which would make it available for recording and research over an 
indefinite; period, a facility not afforded by its réintroduction 
into the monument. With regard to increased understanding in an 
objective sense the impressive depth and quality of the research 
presented to the conference demonstrated that the process of 
anastylosis would be incidental; indeed almost irrelevant to 
the knowledge and understanding already gained by the.research 
team. Moreover, the reincorporation in the walls of material 
at present available for inspection would limit future 
re-evaluation that the discovery of any further information 
might make desirable.

3. It is when the prospect cf enhancing the aesthetic quality of 
the monument is considered that a different picture emerges.
The conference found tie issue of aesthetic quality difficult to 
discuss in purely objective terms. Partly, this is because the 
questions of our intellectual understanding of the monument and 
its innate aesthetic quality are most difficult to differ
entiate; partly because of the sheer impossibility of setting a 
meaningful quantitative scale of aesthetic value.

4. What the conference demonstrated beyond all doubt, however, was 
its near unanimous belief that the incomparable nature cf the 
Furihenon transcends such analytical considerations. This 
conviction, expressed in different ways by speaker after 
speaker, was only possible because of the confidence generated 
by the high quality of the research and drawings presented to 
the conference. Furthermore, ever, beyond the competence of the 
research material itself, the love cf and identification with 
the monument ce more tra ted by the research team in the quality of 
their results proved a source of inspiration to which this 
response was an eloquent testimony.



B. GOVERNING PRINCIPLES OF ANASTYLOSIS

5. if the principle of anastylosis is accepted on this basis, it 
seems to rr;e tc follow that it should be as extensive as is 
practicable within certain bounds. I believe that any work of

reinstatement must be governed by the following principles :

a. Reinstatement must be limited to tnat for which there is an 
incontrovertible factual basis, and should not be attempted 
where speculation is involved as tc the original form.

b. Since the classical orders embody a logical assembly of 
elements, which is necessarily diminished when it is 
incomplete, there is a case for che reirstaterrent cf 
coherent structures rather than simply the disconnected 
fragments of such structures.

c. As against this, it. is essential to maintain a very clear 
dominance of original material over new material. The 
amount of new material which can be incorporated without 
impairing the aesthetic integrity of the monument must be 
severely curtailed and this places strict limits on the 
extent to which reinstatement can be under taken.

d. The introduction of cast, as opposed to carved, material 
would strike an unacceptably discordant note, as is 
demonstrated by earlier projects, and anastylosis should 
step short, of the introduction of castings.

e. In view of the arbitrary or accidental nature of much of 
the previous history cf the monument, its state at any 
given stage of its history is an imperfect guide to the 
degree of anastylosis which should be attempted.

C. PROFOSED EXTENT OF INTEF:VENTION

6. Since there is some conflict between the above principles ar.y 
solution will necessarily include an element of compromise. But 
taken together they seem to me tc· point tc the following course 
of action in respect of the Pronaos :

a. East side : Anastylosis II up to and including the 
architrave of' the southern half, but excluding the cast 
reproduction of the frieze. (Anastylosis III sèems tc 
involve the use of an undesirable amount of new material).

b. South face : Anastylosis I, up to the architrave.

c. Wall : Anastylosis I.

7. I consider that it is too early to judge soundly the proper 
extent of the rebuilding of the cella walls, but the constraints 
set cut in paragraph 5 above should govern the consideration of 
this work also.



D. additional observations

8. Finally, I should like tc record the following additional 
observations :

First, no satisfactory’ conclusion was reached by the conference 
with regard to the prcper surface treatment of exposed new 
material. The requirement for it to be distinguishable so as 
not to threaten the authentic integrity of the original work 
runs counter tc the desire for it to be so unobtrusive that it 
does not disturb the aesthetic coherence cf the whcle. Provided 
that new material is adequately marked by incised dating or 
similar means, and its location properly recorded, the overall 
visual appearance seems to me ir. this instance to be the more 
important consideration.

Second, research into methods of reducing the rate of decay of 
the monument as a result of pollution is the most urgent task in 
the foreseeable future, a higher priority should be given to it, 
and a higher proportion of resources devotee· to it than to 
anastylosis.

Robert Chitham 
Chapman Taylor Partners 
April 1989
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COMMENTS ON THE PROPOSED ANASTYLOSIS AND CONSERVATION OF THE PARTHENON

1. THE EAST PORTICO

1.1 CeneràL Considerations. The iiLtimate responsibility of our 
generation is to hand on to future generations the artistic and 
archaeological, heritage of the past, if possible in better state and 
certainly not in a worse state than we received it from our 
predecessors. Tn considering the proposed anastylosis of part of the 
Parthenon, priority must be given to the consolidation of the monument 
and the conservation of individual members: nothing must be done that
wouLd endanger either of these fundamental purposes. It is clear from 
the admirable exposition by M. Kories that these factors have been fully 
taken into account throughout.

1.2. The Potential Audience. To restore the Parthenon to the state it 
was in at any particular period in the past is not only impossible but 
unnecessary and undesirable. The Parthenon has seen many changes of 
form in its long history, and further changes are unavoidable, if onLy 
because earthquakes and other natural causes will destroy the building 
if we neglect its care. The immediate question is whether to Leave the 
Parthenon as a picturesque ruin, appealing to a romantic but outmoded 
taste, to be interpreted as a monument only by the expert, whether 
archaooLegist or architect, or rather to attempt to present i.t as an 
intelligible structure for the millions of ordinary people, Hellenes and 
PhiLhellenes, who are drawn to visit it each year. Some degree of 
anastylosis is therefore essential.

1-3· The Options. If the Parthenon is to remain a picturesque ruin, 
then the fifth option must be adopted: no restoration at aLL. If some
restoration is to be undertaken, the first option (minimum anastylosis, 
plate 13) might satisfy the purists and the romantics, but it wiLL do 
little for the ordinary visitor. If an attempt is to lie made to 
revitalise tie building for the people, rather more anastyLosis must be 
undertaken.

The second option (full restoration only of the south side, plate 14) 
seems to Jack courage and conviction. It will satisfy no one. The 
third option (completion to architrave Level, plate 15) has the merit of 
presenting a balanced appearance, at least in the drawing of the 
elevation. Since a large part of the or iginal, architrave is available 
it makes sense to continue the restoration at least to this level. At 
this point it is essential to consider whether the incorporation of new 
materiaL is justified, and whether enough of the original members 
survive to maintain the integrity of the building as an ancient monument 
rather than a modern pastiche. There is a certain danger that the 
quantity of new marble required for the anastyLosis of the columns on 
the north side might seem to overwhelm the original blocks in the eyes 
of an observer on the ground. This danger would be particularly acute if 
the restored blocks remain in the stark white of newly quarried marble.



This introduces the question of the surface treatment of the marble 
restorations. Recent Investigations Into the extant surface coatings of 
the Parthenon and its sculptures show that the tempLe was, at various 
times i.n its history, treated to a protective wash, which both tinted 
the marble and protected its surface, indeed the original surface only 
survives where this coating has protected it from the weather. A 
similar tinted wash, applied to the new marble after anastylosis, would 
enhance the appearance of the building while being consistent both with 
authenticity and the demands of conservation.

Restoration above architrave level requires particularly careful 
consideration, especially as it involves the use of casts of the 
friezp. It is necessary to try to anticipate the likely reactions of 
influential but uninformed people (Journalists, politicians, etc.) and 
if possible to forestall them. The great virtue of placing casts of the 
frieze at the original, height is that it enables the visitor to see the 
Sculpture at the height and angle at which it was seen in antiquity, and 
indeed as it was originally designed to be seen. From time to time 
criticisms continue to appear in the press about the height at which the 
original sculptures are exhibited in museums (both the British Museum 
and the Acropol is Museum). Such criticism could be more easily refuted 
if a substantial length of the frieze were available in the original 
position in the form of casts, which experience with the west pediment 
has shown to he indistinguishable From originals at this height. Casts 
here would balance those in the west frieze when the originals are 
removed, as is desirable, to the safety of the museum environment.

1.4· THE SCATTERED BLOCKS

The best solution to the problem of how to care for the scattered blocks 
is to incorporate them into the anastylosis. In this way they will not 
only he protected from further deterioration of the ends and upper and 
Lower beds, but wiLL also be displayed for aLL visitors Ln an 
intelligible context. If they are not so re-used they will need to be 
protected from the elements and to be accessible to specialist 
archaeologists and architects. Since It is inconceivable that the 
general public would have any interest in an exhibition of .isolated 
blocks, the concept of a special "museum" is nonsensical.. Removal of 
tiie blocks from the Acropolis is probably unacceptable and there is 
evidently no available space for their storage within the existing 
Acropolis Museum. A low, open-sided .shelter on the south side of the 
Parthenon, on the site of the present temporary structure, wouLd be 
practical but unsightly. An ideal solution would he excavation of that 
area to provide a subterranean extension to the existing store rooms of 
the Acropolis Museum, but this would he very expensive.

2. THE SOUTH SIDE OF THE PROMAOS

The treatment of the South Face depends on the same principles as those 
for the East Face. To disregard this opportunity for discreet 
anastylosis based on the detailed examination of the surviving blocks



recentLy undertaken by Mr. Korres is to contienili the Parthenon to remain 
as a picturesque ruin. The first option (anastyLosis to architrave 
level) presents a minimum requirement. The second option (anastylosis 
to the level of the beams, pLatc 17) should be undertaken if the East 
Face is restored above architrave level, but not otherwise.

2- THE EAST WALL

The wall, being solid, seems in general to require a different approach 
to anastylosis from that appropriate to columns, which are separated 
from one another by spaces. In this particular instance the case for 
more rather than less anasty losis seems weaker than in the case of the 
columns of the portico, which are needed to support the restored 
architrave. The benefit of showing more of the original doorway hardly 
seems to outweigh the disadvantage of using a smaller proportion of 
original blocks in option IT (plates l8 to 19)· ' Partial anastyiosis of 
the apse is desirable to illustrate a long and important phase in the 
history of the building.

4. METHODS OF STRUCTURAL RECONSTRUCTION

The methods of structural reconstruction must be consistent with the 
overall technical aims of the proposed anastyLosi.s: protection of
individual blocks from further damage and stability of the structure as 
a whole. To determine whether the particular proposals are Likely to 
achieve those aims requires expertise in architectural construction and 
engineering that we cannot pretend to possess. We do, however, have 
great confidence in the ability of Professor Douras and the Committee 
for the Preservation of the Acropolis Monuments both to assess the 
problems and to evaluate the advice of the appropriate technical 
experts.

5- THE "PILOT PROGRAMME" ON THE MAR RLE SURFACES

The future treatment of the surface of the marble calls not only for 
consideration of the technical aspects of treatment but also for a 
detailed study of former treatments. Evidence exists for the 
application of protective coatings in the past. Provided that any 
proposed future coating meets the appropriate technical standards, the 
archaeological precedent for such a coating should override any mistaken 
objections on merely aesthetic grounds. At the same time, before any 
new coating is applied, it is essential to conduct a fu LI. survey of alL 
traces of ancient poLychromy, including where necessary the removal of 
samples for analysis and microscopic examination.

6. THE LONG SIDES OF THE CELLA OF THE PARTHENON

It seems desirable that aLl blocks that have been replaced on the long 
sides from time to time should again be removed with a view to study, 
conservation and, if possible, reassembly.



7. Tl IE COPTERS OP THF, I’KOI’YLAIA AND THE TEMPLE OF ATI IENA NIKE

In principle it seems best to dismantle all previous restorations for 
conservation purjxises (includili" the romovaL oF old iron dowels) and for 
study with a view to reassembly. The sculptured Friezes of the temple 
of Athena Nike should be removed to the protective environment of the 
Museum and replaced with casts.

15. F. Cook
Keeper of Greek and Roman Antiquities

I. D. Jenkins
Department of Greek and Roman Antiquities

12 April·, 1089
British Museum, London.
Telephone 01-323 8411 (Cook) 8.367 (Jenkins)
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Reply to Questionnaire on the Restoration 
of the Pronaos of the Parthenon

I. East Side. As the current Director of the American School of 
Classical Studies at Athens, I am influenced by the philosophy of 
complete restoration, as has been done with the Stoa of Attalus 
in the Athenian Agora. Accordingly, of the four plans proposed,
I prefer Plan 4 (pi. 16) which proposes complete anastylosis up 
to the wall crown and the beams and includes cast 
reproductions of the frieze. Plan 4 has the advantage of 
providing the most complete picture of how the Parthenon looked 
throughout its long life in antiquity; more importantly, it 
restores to its original position the frieze which is arguably 
the most significant part of the pronaos. Without the frieze, 
the symbolism of the east side of the Parthenon is lost.

Plan 2 (pi, 14) has little advantage to it. There is little 
advantage to restoring completely the south half of the pronaos 
and not the north half. If one half, why not the other also? 
Likewise, Plan 3 (pi. 15) has little advantage to it, since it 
omits the frieze. The two most serious proposals, therefore, are 
Plan 1 (pi. 13) and Plan 4 (pi. 16); the difference between the 
two is really a difference in the philosophy of restoration, whether 
to do a minimal (Plan 1) or complete (Plan 4) restoration. To 
recapitulate. Plan 4 provides the most complete picture of the 
pronaos of the Parthenon in antiquity and as such is to be 
preferred.

In the event that the scattered ancient material of the 
pronaos not le re incorporated into the Parthenon, it should be 
collected, catalogued, drawn/photographed, and stored in a nearby 
apothiki, but not out in the open where it is subject to 
deterioration by acid rain.

2. South Face. In accordance with my philosophy of complete 
restoration, I prefer anastylosis up to the wall beams (Case 6) 
(pi. 17). In fact, if complete anastylosis up to the wall crown 
and beams is performed on the east side, then it follows that for 
aesthetic reasons and for the reasons expressed under answer No.
1 above, similar restoration must be done on the south face. For 
both the east side and ^outh face, the architect has proposed



a very sensible scheme of incorporating the ancient material 
where possible and supplementing it with newly cut blocks where 
necessary. fie has managed a restoration whereby the ancient 
blocks do not have to carry much weight, thus avoiding the 
imminent danger of collapse.

3. East Wall. In the final analysis and despite the problems 
the architect outlines, Case 8 (pis. 10-19) is preferable since 
it is in keeping with the aestheties of restoration outlined 
above in the answers 1 and 2.

4. Structural Reconstruction. The overriding concern here 
should be the stabilizing of the building against further damage, 
especially seismic activity. This writer is not an expert on the 
chemical properties of ttie materials proposed for use in the 
reconstruction of the building, but feels that concern should be 
taken with the strength and durability of the materials, i.e. 
that they cause no damage to the ancient blocks and that·they 
last for a significant period of time in the future.

5. Pilot Program. The Pilot Program outlined on pp. 151-107 of 
the study document seems to have been well conceived and 
formulated and, accordingly, should be started as soon as 
possible.

Concerning the two long sides of the celia of the 
Parthenon, the coffered ceiling of the Propy.laea, and the Temple 
of Athena Nike this writer agrees with the proposal that they be 
dismantled for careful study, preservation of the individual 
architectural members, and reassembled. This work, however, 
should be accomplished expeditiously in order to preserve the 
aesthetics of the Acropolis.
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International Meeting for the Restoration of the Parthenon, 1989

Answer 1.
Reconstruction is not normally an element of the conservation of 
a building, and in other cases I would tend to argue against it, 
because any major movement of blocks involves some risk of damage, 
because blocks left on the ground can not fall further, and because 
there are bound to be visual problems in incorporating new material 
beside old. Having seen the present state of the Parthenon marbles, 
however, and having studied the careful investigations of decay and 
corrosion, I am convinced (i) that corroding iron, both ancient and 
modern, must be removed from the building, (ii) that the large 
number of blocks on the ground is suffering serious and rapid damage 
from atmospheric pollution and tourism. To maintain the status quo 
is not therefore a viable option. Since ancient blocks replaced have 
fewer exposed surfaces, reconstruction offers a substantial 
reduction in certain damage which outweighs the possible risks. The 
alternative is to remove a large number of ancient blocks to storage 
off the acropolis, where they will be of no value to the 
understanding or enjoyment of the site or building -- a negative 
result.

None of the proposed reconstructions will change the distant view of 
the Partheonon significantly, and from close up they will help 
appreciation of the original form of the building, which is the 
fundamental reason for its fame. The existing state of the building 
is largely fortuitous, and results from many past interventions, 
including a substantial lowering of the "historic" (early 19th 
cent.) ground level. Of the reconstructions proposed I prefer no. 4, 
since it protects most, and at the same time shows most. Proposal 3 
is the least satisfactory. The use of casts of sculpture removed to 
a museum is in principle acceptable to me, but the appearance of the 
replacement east metope is not wholly satisfactory. It would in any 
case be desirable to arrange any casts so that they can be removed 
without disturbing the building, in case opinion turns decisively 
against them, or a more satisfactory material becomes available.

This réponse depends on the conclusions of answer 4 below.

Answer 2.
For the reasons given above, proposal 6 for the south side of the 
pronaos is preferable. Aesthetically it presupposes a substantial 
reconstruction of the south long wall of the Parthenon, which I 
favour, for the same reasons of protection of ancient material.

Answer 3.
Again for the same reasons, I prefer proposal no.8. This has the 
added advantage that it removes any risk of people climbing on 'the 
east wall if, after the reconstruction, the public is again allowed 
into the cella (this would be desirable if appropriate walkways 
could be prepared).



Answer 4.
Answers 1-3 above are given on the understanding, which appears to 
me justified, that the competent structural specialists see no 
significant predictable risks in the methods proposed. Damage to the 
Parthenon from any conceivable earthquake can not be excluded, 
whether before or after reconstruction. A structural system as close 
as possible to the original one seems safest, and the principle of 
designing the titanium clamps and dowels to yield before the marble 
breaks is an important one. Care must be taken in completing 
fragmentary blocks to ensure that the holes drilled for titanium 
rods do not coincide with and intensify a pre-existing weakness in 
the stone.

Answer 5.
Some sort of surface consolidation seems urgently necessary. The 
research on causes and mechanism*of corrosion is thorough, but no 
final cure has been attained. Limewater seems an excellent 
temporary measure, while research is still continuing. White 
Portland cement, although chemically satisfactory, has in the past 
shown excessive strength; it is not clear how far that is being 
systematically dealt with.

Answer 6.
The present condition of the long walls of the Parthenon, the 
coffered ceilings of the Propylaia, and the temple of Athena Nike, 
justifies their dismantlement and the removal of corroding iron. 
Careful study and systematic preservation will obviously be 
appropriate, but the possibility of reassembly must depend on their 
condition, which in the case of the Propylaia ceilings looks 
questionable.

Name: J.J.Coulton.
Position: Reader in Classical Archaeology, University of Oxford. 
Address: Ashmolean Museum, Oxford 0X1 2PH, U.K.
Date: 6 April 1989.
Telephone: Oxford (Code 0865) 278081.
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Ta the Committee far the Preservation of the Akropolis Monuments

Notes on the proposals for anastylasis of the Pronaas of the 
Parthenon submitted on the occasion of the 3rd International 
Meeting for the Restoration of the Akropolis Monuments

What follows is the reaction of an archaeologist and a teacher to 

the proposals: I am not quali fed to discuss questions 4 and 5 of

your questionnaire; therefore, I am limiting my answer to 

questions 1-3, avoiding altogether the technical questions, with 

one exception, namely, to voice the opinion that, in the selection 

of new materials for the anastylosis, marble should be given 

preferenee.

General The only truly indefensible option is not to intervene at 

all and let the monument deteriorate. I do not think any sane 

person will defend this view. Some restoration will have to take 

place (sooner rather than later), with the understanding that 

restoration will involve, of necessity, compromises between 

various desi derata.

1. Of the solutions proposed, III seems the least desirable: 

given the amount of the new material to be used, this solution 

does not have the balancing advantage of a clear picture of the 

monument, since restoration stops short of the frieze. Solution 

I, the most conservative, and the one that may eventually be 

implemented , would satisfy the preservation aspect, at least for 

some of the stones, while pleasing people who would like to see 

the building comtlnue as a "ruin". I am personally attracted to 

solution II, which combines a clear picture of the monument for 

the viewer with .less use of new material, and at the same time

1



preserves the more conservative restoration of the M.part of the

E.face.

2.On the south face, solution 6 (Anastylosis II) would naturally 

follow solution 3, above. Here, however, one will have to 

consider the next phase of restoration of the building, in 

general.

3.The restoration of the E. wall in either option does not 

present any problems; restoring, however, various historical 

phases-in the life of the building would be very confusing (it is 

an altogether different matter if one respects the various phases 

that are still standing). If the details of the original doorway 

are certain, restoring those would be acceptable. for this 

particular part of the building, the various historical phases 

could be demonstrated somewhere close to the building (in any 

case ,on the Akropolis) in a clear manner, perhaps in 

connection with actual fragments. One idea I would suggest is 

taking advantage of new advances in technology and designing a 

computer display that would show the various phases of the 

building in vivid, almost three- dimensional form , with the use 

of superimposed colours for various periods. A terminal for this 

program could be installed in the present Akropolis museum, and 

could work with other programs as well. The above program could 

also be useful, displayed on a larger screen, in the Wrier 

building, to accomodate larger crowds .

Στα ανωτέρω, που γράφτηκαν πριν από τη συνάντηση, θα ήθελα να προ.- 

σθέσω την ευχή να χρησιμοποιηθεί το ελαφρό υλικό που ανέφερε ο Μ. 

Κορρές δοκιμαστικά πριν από οποιαδήποτε λύση υιοθετηθεί.



Antonino Di Vita
Prof. - Archaeologist - Direttore di 
Scuola Archeologica Italiana di Atene 
Παρθενώνος 14 - 117 42 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.r 9239 163 - 9214 024

SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA 1Q lg0g
DI ATENE “ ~............... ...........................

ODOS PARTHENONOS 14 -GR-M7 42 ATENE 

TEL. (01) 9239163-9214024
IL DIRETTORE

Προς τον
ΚαΒ. X. ΜΠΟΥΡΑ
Επιτροπή για την Ιυντήρηση
των Μνημείων της Ακρόπολης
Πολυγνώτου 10
JI05_55__ΑΘΗΝΑ

Αξιότιμε κ. Μποϋρα,
Την συμφαινια μου - αε γενικές γραμμές 

- για τα έργα αναατήλωσης και αυντήρηαης που έγιναν στην 
Ακρόπολη, την έχω εκφράσει και δικαιολογήσει στην ανακοίνωση 
που έκανα στο Ευνέδριο που έγινε στην NAPOLI στις 8-9 Φε
βρουάριου 1984 με θέμα: "Η Ακρόπολη της Αθήνας: συντήρηση
και αναστήλωση", της οποίας σας στέλνω δυο αντίγραφα.

ΙχετIκα με το ερωτηματολάγιο που μαυ 

στείλατε, σας δίνω τις λύσεις που, προσωπικό, ναυίζω περισ
σότερο αποδεκτές από την άποψη του κοινού επισκέπτη, του 
μελετητή και της συντήρησης του μνημείου, έχοντας υπ'οψη’, 
φυσικά, την προϋπόθεση ότι αυτή η επέμβαση αντιπροσωπεύει 
μια καινούρια "ιστορική φάση" του Παρθενώνα και κατά συνέ
πεια πρέπει να γίνει προσεχτικά.

* * * * *

1. Λναστήλωση_της_στοάς_του_πρόνα ου
Εχοντας υπ’όψη τις διαβεβαιώσεις, σχετικά με την στατική 
ισχύ της προτεινόμενης συντήρησης, που δόθηκαν από τον 
μηχανικό Κ.Ζάμπα (σ.146), η λύση που προτιμώ είναι η 
αρ.2 (: αναστήλωση II, πιν.14), μολονότι η εικονογραφημέ
νη ζωφόρος θα πρέπει - ωσότου υπάρχέι η ατμοσφαιρική



IL DIRETTORE

SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA

DI ATENE
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ODOS PARTHENONOS 14-GR-117 42 ATENE 

TEL. (Ot) 9239163 -9214024

μόλυνση - να είναι ένα εκμαγείο.
Αυτή η λύση επιτρέπει την ύπαρξη μιάς υπεροχής πρωτότυ
πων στοιχείων: που δείχνει στον επισκέπτη τα αρχιτεκτονι
κά διακοσμητικά στοιχεία του πρόναου στην πλήρη αρχική 
τους διαδοχή ’ που κλείνει στατικά την νότια γωνία του 
κτιρίου που, μαζί μα την ζωφορα πάνω στον οπισθοδομο, 
υλοποιεί την ιδέα της συνεχείας της ζωφορου κατα μήκος 
της περιμέτρου του σηκού.

2. Λναστήλωση_της_νότ2ας_πλευράς_του_πρόναού
Σύμφωνα με οσα είπα στο σημείο 1, νομίζω περισσότερό 
αποδεκτή την υπόθεση της αναστήλωσης II, που παρουσιάζε- 
ταI στον πιν.17.

3. ^ναστήλωση__του__ΕΖΖΖΖίΑΖΖΞΪ!__Z2ZZEH.L__ËZZE^Ê__ΠΕΕΖΞΕΕ__ΖΞΖ
ναού
Και γι'αυτό τον τοίχο, και παρ'όλη την "διαχρονική ανα- 
στήλωση" (που κατήγγειλε ο σρχ. Κορρές στην σ.87) που 
θα προέκυπτε, προτιμώ την λύση II (πιν. 18-19) η οποία 
επιτρέπει να διαγραφτούν καλά και η αρχαία πύλη και 
οι χώροι που αυτός ο τοίχος έπρεπε να διαγράφει.

4-5. 'Οσο γι'αυτά τα σημεία (σσ.131-150 και 151-187), επειδή 
δεν είμαι τεχνικός μπορώ μόνο να πω ότι η μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε στα διάφορα πεδία έρευνας μου φαίνεται 
σωστή και κατάλληλη. Από μια προσεχτική ανάγνωση των 
σελίδων που αφιερώθηκαν στο "PILOT PROGAMME", μου φαίνε
ται ότι μια αποτελεσματική αντιμετώπιση, τουλάχιστον 
προσωρινή, εναντίον της φθοράς των επιφανειών θα ήταν 
να τους δοθεί εκείνη η "SKIN" και εκείνο το "COVERING",
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για τους οποίους αναφέροντσι οι σσ.168,169 και 176 (1.3). 
θα υπάρξει η δυνατότητα και το "θάρρος" να γίνουν)

Σχετικά με το υλικό του πρόναου που δεν θα ξαναχρησιμο- 
ποιηθεί, αυτό, φυσικά, θα φυλαχθεί σε κάποια αποθήκη και
θα είναι στην διάθεση μελετητών και συντηρητών.

Οσον αφόρα στην αποσυναρμολογηση των μακριών πλευρών 
του σηκού του Παρθενώνα, της οροφής των Προπυλαίων και
του μικρού ναού της Απτέρου Νίκης, η γνώμη μου είναι ότι
μια τέτοια αποσυναρμολογηση μπορεί να υποτεθεί μόνο για
σοβαρότατα προβλήματα συντήρησης, αλλοιως δεν την θεωρω 
δ Iκαιολογημένη.

Με τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου

(Καθ. ANTONINO DI VITA)
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1) On page 86 of the "Study" document, four alternative
projects for the anastylosis of the six-columned portico of the
Pronaos (east side, pis.13-16) are presented in summary form . A
fifth alternative proposal would be the absence of any
intervention.
Please formulate your opinions on the proposal which you consider 
has the most to offer, noting possible advantages and, 
conversely, whatever disadvantages it may have. Please do not 
hesitate to criticise either positively or negatively the 
architect's views which appear on pages 73 ff. It would also be 
appreciated if you could express your views as to the fate of the 
scattered ancient material belonging to the Pronaos in the event 
that it would not be re-incorporated into the Parthenon.

Proposal N 0 1 is in tere s ting s ince it lira its the anastylosis to
its m inimum. It also offers the greates t numb er of

genuine col urans in com paris on with new members. It is a ver y
clear so lut ion. I 'll class ify it in sec ond position.

Proposal N 0 2 is in tere sting too, by its pedagogical c harac t er
since i t indude s a major e xample of the friez e ,

and by i ts plastic qua lity si nee it brings about an h armonious
balance between ho rizo n tal an d vertical lines, between the fully
occupied sp aces of the structure and the empty spaces be twe en the
columns. I do not cons ider th e objection of its eventual short
exis tene e a fter th e ex plosion as a disad vantage. I'l 1 clas sify
it in th ird position.

Proposal N ° 3 canno t be s tud ie d without b eing compared with p ropo-
sal N 0 4. It d oe s not seem to correspond to a very

precise his torical stage. It s interest is limited from the peda-
gogical poi nt of V iew. The P resentation of the entab lature redu-
ced to the architrave without the frieze is unfortuna te. The
proportions lack b alance. I object to this proposal for ae s the-
tic reasons . I'll classify i t in fourth position.

Proposal N° A corre spon ds wi th the structure that exis ted fo r the
longe St p er iod i-e till 1687. It presents a high

pedagogical interest. The frieze is restored in^its (almost 
totality. It brings an essential component to the understanding 
of the Parthenon: i-e its frieze which breaks free from Doric 
rules. It is equally interesting by its proportions. I'll 
classify it in first position.

Yet this p
The new parts are to 
to make the marble lo 
requires a very great 
too new. A good cohe 
rials and treatments 
regarding the missing 
a plaster casting. N 
that there should not 
w^e implemented.

roposal is the most difficult one to tre 
be treated in marble and I deem it neces 
ok old and give'it a patina. This work 
skill so that the marble should not loo 

siveness and complementarity of the mate 
are absolutely necessary. With this res 
parts, I'd rather have a marble copy th 

ew stones could be usefully stamped so 
be any doubt as to the date when they

at. 
sary

k
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As with the previous paragraph (1). we request you to formulate 
your opinion on the proposal' you feel most constructive.

2) On page 86 of the "Study" document two alternative projects
for the anastylosis of the south side of the Pronaos (pi. 17) are
formulated in summary form. To these a third alternative
proposal would be the absence of any intervention.

2 - SOUTH SIDE OF THE PRONAOS

The comment is the same as for the East wall. 
I classify proposal N° 6 in first position.



As with the previous paragraphs (1) and (2), we request you to 
formulate your opinion on the proposal you feel most 
constructive.

3 - EAST WALL

3) On page 86 of the "Study" document two alternative projectsfor the anastylosfs of the east wall (between the Pronaos and the
naos proper, pi.18) are formulated in summary form. Again, a
third proposal would be the absence of any intervention.

I obse rve 1that the function of the w all ( sc reen, door)
exi sted for cen tu ries and till 1870. Can i t be a d isadvantage
to re-erect the w all next to a part that w as mo d i f i ed in the
pas t, these two walls hav ing never co -exis ted 7 Can th ere be
any compatib ility in 1the anastylosis with bio ck N 0 5 7 That is,
ind eed a dis advan tage but not a major impe dim en t, i n m y opinion.

•P erson ally , I attach great impo r tanc e to th e reading
of a monumen t. I t sei;ms a prime necessi ty th at who eve r looks
at the Parth enon migh't vi sualize the repar tit io n of su rfaces
and volumes, the rela!tion between fully oc cup ie d sp ace s and
emp ty ones and th e scale of the compo nen ts

a very favourable 
of the nast wall.

Such are the reasons why I express 
opinion on Proposal N°8 (maximum re-erection



4) On pages 131-150 the proposals for the methods of structural 
reconstruction- of the Monument and its architectural members are 
presented. We request you express your views on these methods.
As with the previous paragraphs (1) and (2). please formulate 
your opinion on the proposal you feel most constructive.

4 - PROPOSALS FOR THE METHODS OF STRUCTURAL 

RECONSTRUCTION OF THE MONUMENT

My limited experience concerning the protection 
against earthquakes will lead me to underline only two points:

1 - CLAMPS AND DOWELS PLUGGING It is possible to improve the 
quality of the plugging in time and to limit the effect of 
the corrosion of steel by using lead instead of mortar. This 
device is pointed out in the Study. It seems highly desirable 
to generalize it except for some apertures which may have 
unsuitable shapes.

2 - CHECKING THE BUILDING MOVEMENTS related with seismic acti
vity as well as the natural movements of structural evolution. 
It would be highly interesting to have at our disposal distor
tion measures. They might be the subject of two or four regu
lar checkings every year. The system of vibrating cords 
enables to measure differences in dimensions of Ι/Ι00 milli
meter. They are hardly visible and could b» placed in a very 
discreet way so as not to impair the presentation of the 
Parthenon.



5) On pages 151-' / proposals are given for a “Pilot Programme" 
aiming at the prese .vation and restoration of the marble 
surfaces.

As with the previous paragraphs (1) and (2). please formulate 
your opinion on the proposal.

Opinion on the proposal :

to

The method presented
th e p rotecition of the Parthenon
or igi nal. Yet is the essential
su ppo rts cc3rrec tly resolved?

If we admit thatthis
treat slightly damaged marbles,
ha ppe ns in a saccharoldal area?
conso 1idation. Under which coni
or ac ryl ic coatings al low marbli

by Professor Skoulikidis for 
marbles is both interesting and 
problem of the consolidation of

kind of protection is effective 
i3 there any indication of what 
The latter, indeed, requires 

itions, incidentally, can epoxy 
to breathe?

I interestedly observe the chemists’ caution about the 
generalization of this method on the monument itself. The thing 
is now to carry out tests under natural conditions .which seems 
quite reasonable. Since measures will be made before and after 
the treatment, I would like to know the result of dynamic auscul
tation allowing to measure sonic 3peed through deteriorated 
marbles.

While waiting for the results of the metal protection 
type method and taking into account t^e time allowed for the 
answer, it might be reasonable to explore other ways. The me
thods used nowadays in Germany, Belgium, France and Italy with 
different products (WACKER, MONTEDISON, RHONE POULENC, etc.Iff 
PARALOID, Ethyl Sili te, etc... type, might be usef’lly compared

A grea”t deal of carefulness and rigour is required on 
the scientific plan for all that concerns the PARTHENON.



Concerning the programmes for the two long sides of the cella of 
the Parthenon, the coffered ceiling of the Propylaia and the 
small temple of Athena Nike, please indicate whether you agree 
with their being dismantled, with view to careful study of the members, their systematic preservation and finally their 
reassembly.

My opinion is quite reserved on this particular

point.

However, I shall confirm my point' of view after 

I have beeb able to examine the monuments.



annex documents

K French team with the he1p<οΓ some foreign experts 
is now working on the consolidation ofToolitic limestones and 
CARRARE Marbles of the façade of SAINT TROPHIME'S Primate 
Church at Arles. We would be interested in providing you with 
a deteriorated fragment of CARRARE marble so that you might 
carry on tests of treatment according to Professor SKOULIKIDIS's 
method and send it back to us, once treated.

We would receive in exchange a deteriorated fragment 
of PENTELIC marble, which we would treat in the Building and 
Public Works Experimental Laboratory under the control of the 
Historic Monuments Research Laboratory in Paris.

We propose you to compare the results obtained both 
in PARIS and ATHENS.

Besides, we are working in St Trophime's to perfect 
a method of continuous prevention related to atmosphere pollution 
to measure permanently the deposits of sulphur, nitrogen and 
hydrocarbons^measure the consequent damage and therefore deter- 
the regular upkeep treatment after cleaning and consolidating 
the stones.
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Sami-Rémy, le 29 Mars 1989

Destinataire t Monsieur J.P, DUroiX
' Architecte en Chef des Monuments

Historiques
94, rue de la Croix du Sud 
34000 MONT PC 1.1 IFR

N/Réf. 2120.0.620 - DG/IP.

Siège social:
12. ru# Branalon 75737 Parla Cadtx 15
Ôarvioaa Taohnlquaa 
da Saint-Rémy 
B,P. 37 Domaine da Saint Paul 
75470 Salnt-Rémy-lea-Chavreust·
0 (1)3052MM 
Télex : 60S 527 F FEDEBAT 
Télécopia : (1)30 62 75 75

BORDEREAU D'ENVOI
par télécopie n° 67.52.81.87

Expéditeur t SERVICE CENTRAL MATERIAUX

Unité ·! Maçonnerie-Monuments Historiques 

affaire suivie par t ··. mm; BOUINEAU & GARNIER,

OBJET t
11 Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre proposition 
(version française et version anglaise) d'etude pour la préservation des ιικιι- 
brea de l'Acropole d'Athènes.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Responsable de l'Unité 
Maçonnerie-Monuments Historiques,

A. BOUINEAU.



Saint-Rémy-Lfes-Chevreuse, le 29 Hare 1989.

SERVICE. CENTRAL MATERIAUX
Unité Maçonnerie-Monuments Historiques. Monsieur J.P. ÜUEUIX 

Architecte en Chef de3 
Monuments Historiques 
94, rue de la Croix du Sud 
34000 MONTPELLIER

Programme adressé à
Lettre n° 2120.0.620 - 0G/IP.
Affaire suivie par MM. A. B0UINEAU ET

0. GARNIER

Tèi I 30.32.92.00 - Postes : 167 et 253

STUDY Of PRESERVATION ANO CONSOLIDATION Of MARBLE IN THE 

ACROPOLIS, ATHENS.

1 - Préllminary diagnostica »

, Survey of typical deterioration.

. Examination of damage.

. Possible remedies.

2 - Dynam o testing of the monument ;

Determination of the behaviour of the materials in the monument under 

ultrasonic teatinq (measurement of 3peed of propagation of longitudinal waves) 

loading to s

- determination of different types or varieties of marble (and other materials)

and classification in families according to the respective speed of sound recorded

- estimation of the degree of deterioration of marble (and other m tenais),

- determination of depth of deterioration,

- choice of representative points in the structure where samples could b taken 

for identification in the laboratory,

- subsequent estimation of the effectiveness of consolidation treatment.

e
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3 - Sampling by core extraction :

Samplinq undertaken on the monument (et points of least archeological 

value) or on replacement materials with the same origin and similar deterioration 

(in collaboration with C.R.M.H. - L.R.M.H.).

The choice of sampling points would be defined on the basis of the dyna

mic testing campaign.

A - Identification of samples :

a) Petrographic identification (thin layer scanning electronic microscope coupled 

with sn energy dispersion spectrometer.M.E.B. + E.D.S.).

b) Chemical identification of materials and surface deposits.

c) Physical identification.

Dynamic testing.

Dynamic modulus of elasticity.

Coefficient of thermal expansion.
Measurement of capillarity, porosity to water, mercury porosimetry.
Permeability to water vapour.

3 - Study of consolidation of deteriorated marble s

Using the results of the physical and chemical identification as a basis, 

wc shall be able to define the type of consolidations products which are suitable 

for this kind of material.

5.1 - laboratory investigation on replacement materials :

Application by a restorer (accredited by Ίιβ Historic Monuments authority, 

of different selected consolidation processes on replacement materials under the 

control of the C.t'.B.T.P. who will record :
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- the quantities of product applied,

- the epplicatiori technique,

- application time and number,

- change in colour.

5.2 - Monitoring of the effectwiness of different treatment tcchnioupa-;

After treatment, wc will monitor the development of the following 

characteristics for each product :

1/ behaviour under ultrasonic testing,

2/ dynamic modulus of elasticity,

3/ coefficient of thermal expansion,

A/ depth of penetration of products,

5/ porosity, porosimetry, capillarity,

6/ permeability to water vapour,

7/ durability of treatment determined by an accclerater agejnej test.

6 - Application of selected consolidation products on Bite s

6.1 - Preparation of substrates i

The consolidation producta can only be applied to subsl- ates devoid of 

aorlinq. Therefore the experimental zones must just be prepared (cleaning methods 
to be dotined). Before treatment wc will verify proper elimination of deposits 

(sulphates, nitrates, ,.Λ.β.ο.) by means of chemical analyses of s<7mples from the 

substrates.

6.2 - Application of treatment products :

The treatment products will be applied by a restorer (accredited by the 

Historic Monuments authority) under the control of C.E.B.T.P.

Wc will record the treatment method, application time, quantity of product 

consumed end any change in colour.
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6.3 - Verification oF the Immediate effectiveness of treatment :

After complete hardeninq of the consolidation products (at least 3 - A 

weeks) we will check then immediate effectiveness by dynamic testing.

6.4 - Verification of the time-dependent effectiveness of consolidation treatment

A campaign of dynamic testing could be undertaken annually to observe 

time-dependent behaviour of the different consolidation products applied.



AIRMARAIX

PRESENTATION OF NETWORK



AIR POLLUTION UNDER CONTROL

Important industrial areas and large urban settlements which are representing a high 
density of polluting, are subject to air pollution.
Pursuant to an ambitious programm, the Environment Ministry has progressively equipped 
the large settlements with modern networks of pollution control,

Marseille and its region have been equipped with such a network, which is managed by an 
association joining up all the people who take an interest to this problem : the 
AIRMARAIX ASSOCIATION.

AIRMARAI X CONTROLS THE QUALITY OF THE AIR

27 analysis stations, run by AIRMARAIX, are controlling all around the clock, the urban 
area of Marseille, the industrial zones around it and the city of Aix en Provence.

The automatic analysers are measuring the polluting gas and the dust present in the air 
as well the climatic parameters :

■ sulphur dioxide - S02 -
■ nitrous oxide - NO - N02 -
* .total hydrocarbon and methane
• ozone
■ carbon monoxide
■ dust
■ strong air acidity
■ direction and speed of the wind, temperature, humidity

Each station is radio transmitting the results of its samplings to a central computer 
located in Marseille, every quarter of an hour. Every day, 10 000 data are registered.

The investment, 5,5 millions of French Francs, has been made by the Environment 
Ministry.

INFORMATION FOR ACTION

The thorough knowledge of AIRMARAIX allows to integrate the notipn of air quality to 
the projects of urban and industrial planning.

AIRMARAIX is entrusted with running the network, studying and publishing the results, 
and warning the authorities.

Its vocation of general interest has allowed to bring State and Local Representatives, 
industrials and environment protection associations together.

AIRMARAIX is a place of concert and study. Its part is to perform services to its 
questioners. AIRMARAIX has a double competence :

1 — Xo tiaJbce title existing pollution into account

Thanks to its network and to a close collaboration with complementary services, such as 
the National Meteorology of the South-East, AIRMARAIX is providing elements of decision 
to the responsible authorities :



• point zero before the installation of a new industrial unit
■ impact of a existing unit on its environment
■ impact of the highway traffic, especially in towns ; definition of the critical 

periods
■ identification and cartography of sensible areas

The measurements collected by AIRMARAIX are actually used by the public powers in order 
to warn the industrials (reducing of their emissions) when the climatic conditions are 
favourable to episodes of pollution.

2 - Xo future poll

« study of the impact of a new plant or of the modification of a polluting unit

■ forecast of episodes presenting a risk of important pollution.

The pollution, its distribution and its dispersion are subject to the mechanics of 
fluids and very much depend on the landscape and climatic conditions. With a 7 years 
experience, AIRMARAIX has an undeniable knowledge of the properties of the air and of 
its polluting agents on its measurement territory which will soon be the whole of the 
region Provence, Alps and French Riviera thanks to the acquisition of a mobile 
laboratory.

3 — References of studies

• Determination of the critical zones in case of leakage of a phosgene tank (1984).

■ Site of Gardanne - Study of the phenomena of the atmosphere's thermic inversion 
(1985).

■ Directional pollution in Port de Bouc - Definition of an alarm procedure (1985).

■ Impact of the emissions of a cement plant in the north of Marseille (1986).

• Study of the environmental impact of the emissions of Aluminium Pechyney around the 
plant (1986).

• Analysis of the pollution coming from the plant Cellulose du Rhône near Arles. 
Installation and control of an odour measurement station - sulphur components (1986- 
1987).

« Quality of the air in the region of Gardanne. Consequences of the starting of a coal 
power plant of 600 Mw (1987).

■ Quality of the air in two schools of Gardanne - Comparison between the inside and the 
outside of a class-room (1987).

• Dust fall-outs near Aluminium Pechiney in Gardanne. Rating of a stack's impact 
(1988).

■ The part of Aluminium Pechiney in the dust cover observed around the plant, in the 
city of Gardanne (1989 in progression).

PROJECT 1989 : Measurement of the polluting agents on Saint Trophime's Portal in Arles.



MEASUREMENT OF THE AIR POLLUTION 
ON A MONUMENT

Two kinds of deposits, humid and dry, can be distinguished in the external environment.

They come from particles present in the air which include an important amount of H+ 
ions which are determining the rate of acidity, and also of dissolved gas, the most 
important thereof being S02, NOx, 03, NH3 and the hydrocarbons.

The quality of the air varies a lot from one place to the other. The surrounding 
pollutants - cars, industries, heatings - have an impact which depends on the diffusion 
conditions bound to the local turbulence.

In addition to the particle deposit measurements on the frontage, the permanent 
measurement of the gases present in the atmosphere allows to take into account the rate 
of aggressivity the stones are subject to.

This control can be made by installing a measurement station on the frontage of the 
monument.

The devices indicate the average value over a given time (quarter of an hour, hour, 
day...).

The sampling of the air can be made at various levels of the monument. This allows to 
assess the part of the variations of pollution levels in the deterioration process.

In order to complete this information, it is also important to evaluate the respective 
part of the different sources responsible of the pollution :

- knowledge of the industrial polluting agent 
■ road traffic.







Ministère de la Culture

Direction du Patrimoine

Centre de Recherches 
sur les

Monuments Historiques

Palais de Chaillot 
(Aile Paris) 75116 Paris 

tél. : 727.84.64

Paris, le 22 mars 1989

Monsieur J.P. DUFOIX 
Architecte en chef des M.H. 

94, rue Croix du Sud 

34000 MONTPELLIER

AB/IW/116 

Cher Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint un bref conmentaire du texte que vous m'aviez 
confié sur le Parthénon. Je ne vois rien à ajouter à l'étude pétrogra- 

phique du marbre pentellique qui est présentée en résumé p.159 et 160. 
Elle répond bien aux questions posées par les restaurateurs sur l'origine 

d'un certain type d'altération du marbre.

Je vous prie d'agréer, cher Monsieur, l'expression de mon meilleur 

souvenir.

Annie Blanc



Ministère de la Culture

Direction du Patrimoine

Centre de Recherches 
sur les

Monuments Historiques

Palais de Chaillot 
(Aile Paris) 75116 Paris 

tél. : 727.84.64

Paris, le 22 mars 1989

STUDY FOR THE RESTORATION OF THE PARTHENON (vol. 2a)

by M. KORRES, N. TOGANIDES, K. ZAMBAS, Th. SKOULIKIDES et al.

Athens, 1989

p.159,160
Analyse des minéraux autres que la calcite des veines du marbre pentellique 
Les méthodes d'analyse sont bien adaptées au travail et ont été bien conduite: 

en fonction des problèmes spécifiques posés par les altérations de ce marbre.
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10 Berley Mow Passage 
Chiswick London W4 4PH
Απάντηση εκ μέρους του κ. Sherban Cantacuzino

Iconio» m
sc/ke

Prof Dr Ch Bouras 
Ministry of Culture 
10 Polygnotou Str 
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16 May 1989

International Council 
on Monuments & Sites

10 Barley Mow Passage 
Chiswick London W4 4PI1 
Telephone 01-994 6477 
Telex 8811418

I Iis Royal I Ugliness
The Duke of Gloucester CïCVO
President
Sir Bernard Peildeii CUI: I) Univ 
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Chair man
Sherban Cantacuzino CUI: MA PRIMA 

Secretary
Jane faucett MUP. I Ion. PRIUA
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I Ion. Treasurei 
Brian I laves UA I CA

Dear Professor Bouras,

Our Chairman, Sherban Cantacuzino, lias asked me to thank you 
for your letter of 14 April, asking for his comments on the 
questionnaire about the Acropolis monuments. He has asked 
me to say that he is a conservationist in a general sense, 
but not a restoration architect, and therefore does not feel 
competent to answer your questionnaire. However, he hopes 
that replies to it will be submitted by other members of the 
UK ICOMOS committee.

Yours sincerely,

Z—

K Entwistle, Mrs 
Assistant



Vasco Fassina
Dr. - Director of Scientific Laboratory of Superrintendency 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia 
Laboratorio Scientifico - Scuola Vecchia Della Misericordia 
Cannaregio 3553 - 30131 Venezia 
Tel.: 041/ 718284 - 720661

SOPRINTENDENZA PER I BENI 
ARTISTICI E STORICI 

DI VENEZIA

LABORATORIO SCIENTIFICO 
SCUOLA VECCHIA DELLA 

MISERICORDIA
CANNAHECIO 3553 

30131 VENEZIA 
Tel 041/710204-720661 Venice 15th Aprii 1 9Θ9

Prof. Dr. Ch. Bouras
President of the Committee for the 
Preservation of the Acropolis Monuments 
10, Polygnotou Street 
105 55 ATHENS 
Greece

Dear Mr. Bouras,

Unfortunately I could not partecipate at the 3rd 
International Meeting for the Restoration of the Acropolis 
Monuments because my governement did not give me the financial 
support to come to Athens.
I would like to have further information about the communication 
presented and if you are printing the Proceedings of the 
Symposiurn.
Reading the proposals for the restoration that you sent me I have 
soma considerations on them.
As far as the protection of the marbles proposed by Skoulikidis 
I have some dgubts about the use of epoxy resins.
First of all they are irreversible and where they were used 
after certain years they presented problems of exfoliation and 
changing in the colour-
The second problem is the addition of metal oxides.
In this case .the presence of oxides can be harmful after a 
certain time because the protective films can be attacked by 
atmospheric pollutants and can become not continuous and the 
oxides contained if come in contact with sulphur dioxide could 
favour its oxidation.
As far as the reversibility of these coatings it is well known 
that epoxy are generally not récommendede for stone protection.
In my opinion a water repellent that can be used as pritective 
can be a siloxane.
Thanking in advance for your collaboration I am at your disposal 
for any suggestion or advice.

Yours SLacere 1 y

dr. VASCO FASSINA
Director of Scientific Laboratory of Superintendency



Ναηω: ία Bernotd f-βil‘dan

Professional Title: Director Emeritus of 1CCR0M.
Architectural Conservation Consultant.

Address: Stiff key Old Hall, Wells-next-Sea, Norfolk England NR23 IQJ.

Date: 5th April 1989.
Telephone 0044-328-75585 Fax 0044.283·741098.

RESTORATION OF THE PARTHENON AND ACROPOLIS.

Introduction.
Sincere thanks are due to the Greek Government for arranging

this, the third meeting for the restoration of the Acropolis

Monuments. The Committee for the Acropolis under the Chairman

Professor C.Bouras must the congratulated on the excellent work done, 

under their direction, by the specialists M.Korres, N.Toganides, 

K.Zambas, T.Skoulikidis and the team of conservators.

The organisation, talent and financial support is worthy of 

a great World Cultural Heritage Site and a good example to other 
countries. As Professor Bouras says "The Parthenon is Western

Civilisation's most valued monument". One is , therefore, confident 

that the work will be executed to the highest possible standards

and that mistakes in previous campaigns for anastylosis will be

avoided. However a cautious approach, as suggested by several
speakers, is recommended with each phase being reviewed before the 

next one is authorised.

Objectives.
In Professor Bouras words, "The intervention began as a rescue 

measure to eliminate dangers to the monuments which had arisen from 
the inefficiency of the new material during older restorations and 
from wear and disintegration due to a host of factors which are now 

made more serious by the atmospheric pollution of modern Athens."

The programme now before us goes considerably beyond a "rescue" 

operation. As the above objective was defined some twenty years 

ago, it is recommended that the objectives are redefined. The 
"rescue" operation implies a minimum intervention, but the present 

proposals go well beyond this minimum. The definition of revised 

objectives will assist in the decision making processes of the

Committee which, while guided by the Venice Charter, has extremely 

subtle questions to resolve which go beyond these guidelines. An 

early statement of the revised objectives, some of which are achieved 

by anastylosis, should be provided.

Review of Values.

Having decided on the objectives the Committee will be able 

to place the values in the Parthenon in order of priority, perhaps 

in blocks. It is generally agreed that the artistic perfection of



the Parthenon is supreme. However there are other values which should 

be considered. These are listed in three groups:

The emotional values include identity, continuity, symbolic and 

spiritual factors which are felt by everyone in varying degrees.

The cultural- values are artistic, archaeological, architectural, 

documentary, technological, landscape, art historical, 

historical etc.. There can be conflicts between these values 

for instance anastylosis can remove the deformations caused by 

the explosion of 1687 so deleting evidence of a historic event. 

Likewise too much anastylosis can alter the landscape value of 

ruined Parthenon and can change the spatial values of the interior 

of the ruin, and reduce the authenticity of the monument.

The use values are social, educational, econ ic, functional and 

political. The economic value of the Acropolis to Athens and 

Greece is enormous but there is no mention of the problems of 

mass tourism in the report. It was most encouraging to receive 

the statement on the educational uses by C.Hadziaslani.

Some of the problems concerned withQthe "values" of the Acropolis 

have been Couched upon. The Committee is far more compétent to produce

a well considered document reviewing all the values.

Presentation policy.

It is not possible to make decisions on the Parthenon in isolation 

from the Acropolis for which a consistant holistic policy is required. 

When objective^ have been agreed and values have been defined and placed 

in order it is possible to consider presentation policy logically. 

It'is suggested that the policy should be formed:

1) By establishing the minimum intervention necessary for 

preservation of the standing ruins,

2) By examining the effect of anastylosis with :

a) No visible make-up material,

b) Say 1%, 2%, 5%, 10% make-up material.

The incorporation of fragments of original stone which have no 

external surfaces visible, seems undesirable on structural and economic 

grounds.

As pointed out, anastylosis involves some elimination of evidence



of historical events. Criticism of past works of anastylosis have been 

made on the grounds of inaccuracies (which can now be corrected) and 

on the grounds of faulty materials such as steel and concrete. Because 

anastylosis involves changing the form of the ruin, it is important 

for the Committee to define the desired new form of the ruin.

There is also the problem of "patina" which is being changed by 

the action of atmospheric pollution. Anastylosis does nothing to solve 

this problem. Indeed as pointed out there is a difficulty in 

re-errecting stones which have already weathered in a recumbant position 

so may look strange and out of context when errected in their new 

position.

The drawings presented give an excellent record of the various 

damages suffered by each stone but a comparison with the slide shown 

of a lintol and the drawing raised the doubt whether the drawings give 

the true visual effect of the anastylosis proposals. This could be 

done easily with graded ink rendering. Also the photographs of the 

models did not show the colour differences between new make up' stone 

and original material.

As the anastylosis of the Parthenon also has to be a work of art 

and must retain the feeling of authenticity the archaeological gain 

from the inclusion of each new stone must be weighed against the loss 

of authenticity.

At the most only a few hundred stones can be reincorporated into 

the proposals leaving thousands to be cared for, many of which contain 

important evidence. Taking a holistic view the presentation policy 

should state what is to be done with these thousands, all of which are 

subject to atmospheric pollution until enclosed storage is provided.

The presentation policy should also include a statement on 

maintenance of the Acropolis outlining the procedures to be adopted.

Conclusion.

In my opinion it is not possible to answer the specific questions 

enumerated until we have a clearer idea of:

The objectives

The consideration of values

The statement of preservation policy.



However as stated I have great respect for the past achievements 
of the Committee for the Acropolis and every confidence in the archaelo- 

gical and technical competance of the experts concerned I

I recommend that the anastylosis proceeds step by step, subject 

to due consideration of the form of the ruin.
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Herrn
Prof. Dr. ‘Ch. Bauras 
lofontos 25

10.5.89

Betr.: Restauration des Parthenon
Bezug: Ihr Schreiben vom 14.4.1989

Sehr verehrter Herr Bouras,

beiliegend sende ich Ihnen meine Stellungnahme zu dem auf der Tagung über 

den Parthenon vom 31.3. - 2.4.1989 diskutierten Fragen. Ich bitte Sie um 

Verständnis dafür, daß meine Stellungnahme ganz kurz ist und sich auch 

nicht zu allen Punkten äußert. Für mich ist die Materie ziemlich neu, an den 

bisherigen Diskussionen war ich noch nie beteiligt, so daß ich keine 

wirkliche Kompetenz beanspruchen kann. Da mich das von Ihnen betreute 

Projekt aber auszuordentlich beeindruckt und mir auch die Tagung über den 

Parthenon sehr gefallen hat, bin ich gern bereit, mich zur Sache selbst zu 

äußern.

Mit den besten Empfehlungen bin ich

Ihr ergebener

Bankverbindung. National Bank von Griechenland. Athen TT 132



Stellungnahme zu den Fragen 
der Rekonstruktion des Parthenon

Vorbemerkung: -Die von M.Korres und seinem Team auf der Akropolis 

geleistete Arbeit beeindruckt durch Kunstschaft, Präzision und planerischen 

Konzeption. Die 'dabei für die Wissenschaft gewonnenen Erkenntnisse 

schreiben mir mindestens ebenso bedeutend wie die Restaurierungsmaßnahmen 

selbst. Ich halte es auf grund dieser neuen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen für legitim, daß sich das neue Restaurierungskonzept daran 

orientiert. Wenn diese Erkenntnisse und der gegenwärtige Zustand der Ruinen 

die Beseitigung oder Veränderung früherer Restaurierungen gleichermaßen 

erforderlich machen, sollte nicht gezögert werden, Restaurierungen auf 

verbesserter, wissenschaftlicher und technischer Grundlage durchzuführen. 

Die Idee, zugehöriges antikes Material möglichst wieder an seiner 

ursprünglichen Stelle zu integrieren, weil damit dieses Material besser 

geschützt wird und weil dadurch zugleich die Anschaulichkeit des Monuments 

verbessert wird, ist einleuchtend. Maßstab, wie weit man bei einer 

derartigen Reintegration gehen soll, hängt besonders vom Umfang der dafür 

nötigen neuen Baumaterialien ab. Hier scheinen mir Kompramien nötig und 

möglich.

1) Säulen des Pronaos: die Vorschläge 3 (Taf.15) und 4 (Taf.16), die für den 

Betrachter zweifellos das größte Maß an Anschaulichkeit bieten würden, 

setzen besonders bei den Säulen 1-3 einen großen Umfang neuen Baumaterials 

voraus; deshalb scheint mir der Vorschlag 2 (Taf. 14) den Vorzug zu 

verdienen.

2) Südante des Pronaos: Für die Anschaulichkeit ist die Rekonstruktion 

dieser Stelle zweifellos wichtig; da noch genügend antike Bausubstanz 

vorhanden ist, scheint mir der Rekonstruktionsorschlag Taf.17 einleuchtend 

(d.h. passend zum Vorschlag 2 der Pronaos-Säulen).

3) Pronaos-Rückwand: Der Rekonstruktionsvorschlag Taf. 18 würde die 

Rekonstruktionen der übrigen Teile des Pronaos (Taf.14/17) sinnvoll und 

angemessen abrunden.



Die in diesen Rekonstruktionen nicht unterzubringenden Bauglieder und 

Fragmente könnten in einem Steinmagazin aufbewahrt werden; damit der 

Betrachter einzelne Bauglieder, z.B. das Kapitell der Säule 2, auch aus der 

Sähe betrachten kann, wäre es wünschenswert, solche Stücke im Parthenon 

selbst, z.B. auf der Pronaos-Rückwand, auszulegen.

Ob es sinnvoll ist, die Reste der byzatinischen Kirchenapsis an den Säulen 

3 und 4 aufzustellen, scheint mir zweifelhaft. Bei der gegenwärtigen 

Rekonstruktion geht es doch nicht so sehr um die · Rekonstruktion 

verschiedener historischen Zustände sondern um die des ursprünglichen 

Bauwerks. Die beiden Apsidenblöcke könnten angemessener in einer musealen 

Rekonstruktion untergebracht werden.

Zu den übrigen Kestaurierungsvorschlägen:

Die Restaurierung der Kassetenplatten der Propyläen scheinen mir die größte 

Dringlichkeit zu haben. Dagegen sollten für eine verbesserte Rekonstruktion 

des Niketempels und der Längswände der Partnenon-Cella die 

wissenschaftlichen Grundlagen noch erweitert werden.

Auf der Tagung wurde mehrfach daraufhigewiesen, daS die figürlichen 

BauteileiParthenon-Vertfries, Nike-Tempel-Fries) ins Museum überführt und 

durch Kunstmarmorabgüsse ersetzt werden sollten. Besonders für den 

Siketempei scheint eine soche Maßnahme dringend erforderlich.



René Ginouvès 
Professeur à l'Université de Paris X 

Directeur d'une Unité de recherche CNRS 
6 Rue Frédéric-Bastiat, F 75008 PARIS 

Tel.: (1)4256 29 40

Avant de répondre aux questions, je voudrais insister sur deux 
points :

a) Il n'est pas évident que je sois réellement qualifié pour 
donner un avis sur un bâtiment du Ve siècle grec, car mon domaine 
de recherche est plus tardif, - l'architecture hellénistique et 
celle de la Grèce et du Proche Orient à l'époque impériale. 
Pourtant je suis amené normalement, en tant que professeur, à 
enseigner l'architecture grecque "classique"; la préparation du 
Dictionnaire méthodique d'architecture me maintient dans un con
tact direct avec ses monuments; et la réflexion sur la théorie de 
l'archéologie m'a depuis longtemps confronté au problème de 
1',anastylose. C'est pourquoi je répondrai au questionnaire qu'on 
m'a fait l'honneur de me proposer, mais avec beaucoup de prudence 
et de modestie.

b) Je voudrais de toute manière exprimer mon admiration profonde 
pour les recherches conduites, sous l'autorité du professeur Ch. 
Bouras, par M. Korres et son équipe. Je ne crois pas qu'une 
anastylose ait jamais été étudiée avec autant de soin, d'intel
ligence, de respect pour le bâtiment. Un tel travail est non 
seulement la meilleure préparation possible pour les opérations 
matérielles, mais il apporte en lui-même un enrichissement consi
dérable à notre connaissance du bâtiment.

J'en viens au questionnaire:

QUESTION 1)

1.1 La cinquième proposition alternative (absence de toute 
intervention) semble devoir être immédiatement rejetée, à cause 
des

1.11 raisons positives d'intervenir:

- il faut arrêter le plus vite possible le processus de des
truction du monument, qui tend â s'accélérer,

- il faut protéger les blocs dispersés en les remettant en place, 
ce qui leur rend, avec leur fonction, leur dignité (et contribue 
accessoirement à libérer l'environnement),

- il faut rapprocher autant que possible la forme actuelle du 
bâtiment de sa forme idéale, celle qu'avait voulue l'architecte, 
et ainsi rendre la ruine plus lisible, mieux compréhensible, plus 
vraie.



1.12 réponses aux objections présentées contre l'anasty-
lose :

-on n'a pas le droit de dire que l'anastylose changera la fonc
tion symbolique du bâtiment, parfaitement fixée dans la conscien
ce collective,

- on ne peut objecter que l'anastylose changera l'apparence du 
bâtiment, car' cette apparence résulte d'événements contingents, 
parmi lesquels une série d'anastyloses,

- on ne peut objecter que l'anastylose fera perdre la "poésie des 
ruines", car le bâtiment restera de toute manière une ruine. Et 
une telle esthétique romantique ne saurait prévaloir contre la 
poésie du bâtiment authentique: nous savons depuis Malraux que la 
Victoire de Samothrace est un chef d'oeuVre du destin; mais si on 
retrouvait ses bras, la volonté artistique du sculpteur antique 
aurait plus de prix que les circonstancs aveugles responsables de 
la forme actuelle de la statue.

- on ne peut objecter que l'anastylose constituera une gêne pour 
le libre jeu de l'imagination individuelle. Car pour imaginer,à 
partir de quelques fragments, la beauté de la colonne antique, il 
faudrait avoir le génie de l'architecte antique. L'anastylose 
laissera toujours assez de place à l'imagination, qu'il nous 
appartient d'enrichir et de conduire.

En définitive, aucune objection ne vaut contre le souci de 
rapprocher - autant que possible la ruine de la forme du bâtiment 
voulue par l'architecte antique.

1.2 Les remarques qui précèdent conduisent à une proposition 
maximaliste pour 1'anastylosë; et le désir d'utiliser le plus 
possible de blocs antiques (même sous la forme de moulages pour 
la frise) m'inciterait à choisir, parmi les quatre premières 
propositions, le numéro 4. Je voudrais cependant suggérer les 
précautions suivantes:

- ne pourrait-on contrôler visuellement l'effet des anastyloses 
en employant d'abord des matériaux synthétiques, relativement 
faciles à façonner, manier, détruire ?

- sinon, ne devrait-on pas procéder par étapes, - par exemple 
selon la séquence des quatre propositions, de manière à pouvoir 
juger, à chaque fois, de l'effet obtenu ?

- les auteurs du projet ont très justement insisté sur la néces
sité de réaliser un travail qui soit réversible et qu'on puisse 
ainsi corriger, en y intégrant éventuellement les éléments nou
veaux qui ne manqueront pas d'être découverts.

- il semble nécessaire de prévoir , pour des raisons d'esthétique, 
une patine artificielle des éléments ajoutés.



QUESTION 21

Je propose ici la solution 5 dans un premier temps, et, si on 
adopte pour la face Est la solution 4, il sera indispensabe 
d'adopter ici la solution 6.

La justification de la premiè.re et de la seconde de ces solu
tions se trouve dans la nécessité de les accorder avec les solu
tions adoptées pour la façade.

QUESTION 3)

En ce qui concerne le mur Est, je propose la solution 8.

L'objection à cette proposition, telle qu'elle est présentée à 
la page 87 du volume 2a, premier paragraphe, ne me paraît pas 
contraignante: ce qui importe, à mon sens, n'est pas de retrouver 
une coexistence historique, mais de se rapprocher, autant que 
possible, lorsque c'est possible, de l'état initial du bâtiment.

C'est la raison pour laquelle il ne me semble pas totalement 
justifié de replacer les blocs de l'abside, comme il est proposé 
p. 83, premier paragraphe vers la fin : ces blocs donneraient 
certes le plan et l'échelle de l'abside, mais je ne vois pas 
pourquoi il faudrait privilégier ainsi un moment dans l'histoire 
du bâtiment, plutôt que tel ou tel autre moment (pourquoi ne pas 
remettre alors en place quelques éléments de la mosquée ?). C'est 
aussi pourquoi il me paraîtrait utile de procéder à la des
truction de l'escalier à l'Ouest, dont il est question p-85, 
troisième paragraphe, non pas pour remettre en place ses blocs 
dont la provenance n'est pas encore connue, mais pour dégager un 
espace qui l'était dans la conception de l'architecte antique. 
Mais, comme il est justement indiqué p. 85 à la fin du même 
paragraphe, il n'y a pas urgence et l'étude ici doit encore 
progresser.

QUESTION 4)

Je ne suis pas qualifié pour donner un avis.

QUESTION 5)

Ici encore, je n'ai aucune qualification me permettant de 
donner un avis. Je voudrais simplement insister sur l'intérêt que 
présenterait, me semble-t-il, l'emploi d'une patine artificielle. 
Je voudrais dire aussi combien me paraît juste la proposition de 
M. Korres de garder, dans l'ensemble des travaux ,1a pratique de 
techniques traditionnelles, et, plus encore, la fidélité à 
l'esprit de la grande architecture de marbre.

3



Enfin, à propos des programmes concernant les deux longs côtés 
de la cella du Parthenon, ainsi que les plafonds à caissons des 
Propylées et le petit temple d'Athéna Nike, j'approuve sans 
restriction le projet de les démonter , en vue leur étude minu
tieuse, leur protection et leur réassemblage.

Fait à Athènes , avril 1989



Antonino Giuffré
Prof. - Civil Engineer
Università di Roma. Istituto di Sciena e Tecnica delle Construziono 
53, Via ArGramsci, 00197 Roma - ITALY
Salvatore D'Agostino
Sopritendenza Archeologica delle Province di Salerno,
Aveliino-Benevento
Museo Archeoloqico Nazionale di Paestrum 84063 SA - ITALY

3rd INTERNATIONAL MEETING FOR THE RESTORATION OF THE ACROPOLIS 
MONUMENTS 1989, apri 1,2

observations by Antonino Giuffrè (University of Rome) and 
Salvatore D’Agostino (University of Naples)

Following the discussion we had in group B, we would like to 
say that in our opinion the Parthenon was not unsafe against 
ear thquak e.
It is not easy to evaluate the mechanical behaviour of such, a 
monument in numerically way, but its mechanical response to 
the past earthquakes is written in it, among its stones, and 
the engineer must only read it. The experimental approach, 
nowadays successfully adopted by the engineers, is already 
available, and it is the most opportune way to study the 
monument .
It is interesting to listen to Mr Korres speaking about the 
traces of ancient earthquakes on the Parthenon; in this 
lecture the work of the engineer and that of the archaeologist 
coincide.
Of course little displacements should be expected, as 
consequence of future earthquakes, like those appened in the 
past, but not collapse.
The corrosion of iron, as it was clearly said, is strongly 
more dangerous than the earthquake effect.
But we are not sure that so much amount of the monument had to 
be removed with regard to the corrosion.
From an engineering point of view the decision of dismounting 
the monument is the easiest one. In Italy we prefer to protect 
the material, in order to delay the damage process, providings/ 
a monitorage of the most significant damage parameters in 
order to be prepared to possible emergency. (How to achieve an 
effective monitoring is an open and difficult field of 
research >
Of course that choice derives from the idea that the 
historical documentation contained in the monument should be 
preserved, untouched as far as possible.
For thi“.' reasons we disagree with large disassembling, we are 
afraid that not everi.thing possible -has been attampted in 
order to avoid destroying the surviving originality.
From a mechanical point of view the dismounting is dangerous 
too; infact it removes the high level of friction present 
between for so long time faced stones, and, after 
reassembling, the monument is less safe than before. 
Nevertheless, given the choise done by the Commission for 
archeological reasons, we find that the technologies adopted 
have been conveniently studied, according to the present state 
of art, singling out the most important features related to 
the behaviour of the inserts in comparison to the strength of 
the marbre, and they are phi1 ο 1ogica 11 y correct.
Perhaps, if the monument would be simply preserved against the 
rain, the heavy intervention which is now goimg on could be 
delayed for a hundred of years, and new studies could be 
carried out about it and its restauration.
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Zur Restaurierung des Parthenon

Die Dokumentation von 1983 und 1989 sowie eine alljährliche 

Besichtigung begründen mein Urteil über die Restaurierung des 

Parthenon: Diese Arbeiten stehen an der Spitze aller derartigen 

Unternehmungen in der Welt. Auch die vorbildliche Bauhütte des 

Kölner Doms steht dahinter zurück. Die von E.Touloupa und 

Ch.Bouras und anderen getragene Leitung und die von M.Korres 

und seinen Mitarbeitern geleistete wissenschaftliche Vorberei

tung und praktische Durchführung ist - das ist das Höchste, was 

sich sagen läßt - diesem Bauwerk, dem non-plus-ultra der Archi

tektur, angemessen.

Die nicht nur scharfsinnige, sondern geniale Untersuchung der 

Ruine und der disiecta membra hat die ursprüngliche Position jedes 

Baugliedes zweifelsfrei bewiesen. Der Pronaos ist mit seinem 

bisher unbekannten Innenfries und den beiden Fenstern lückenlos 
rekonstruiert. Es gibt also keine Zweifel über die Richtigkeit 
der Anastilosis. Die handwerkliche Ausführung der bereits fertig

gestellten Bauglieder erreicht fast die originale Qualität.

Die technische und statische Solidität ist abgesichert.

Ein auswärtiger Gutachter kann also der Kommission und den Bearbei

tern nur sein volles Vertrauen und seine Bewunderung' aussprechen, 

ohne weitere Kritik. Da aber eine Stellungnahme ausdrücklich 

verlangt wird, möchte ich die folgenden Anmerkungen anfügen.

1.) Die O-Prostasis

Da von den Säulen 1-3 relativ wenig erhalten ist, möchte ich 

den Plan 2 (Taf.14) empfehlen. Die Verwendung von Abgüssen 

des Frieses bedeutet eine grundsätzliche Entscheidung, die auch 

für die Metopen und den nur im Museum zu rettenden W-Fries 

gilt.



Das Material der Joche 1-3 sollte als Paradeigma im geplanten 

Museum ausgestellt oder magaziniert werden (Kapitelle 470 und 

654, Eckepistyl 321 und Deckprofile des Frieses) bzw. mit 

der Außenseite in gewaschenem Sand gebettet auf der Akropolis 

gelagert werden.

Hier gebe ich zu bedenken, daß das aufgerichtete Material in 

Zukunft der progressiven Korrosion ausgesetzt sein wird, 

während die deponierten Bauteile geschützt werden können.

Es gilt also, von allen wichtigen Baugliedern Paradeigmata 

im Museum zu bewahren, zumal gerade beim Parthenon die Archi

tektur den gleichen künstlerischen Rang besitzt, wie die 

Plastik.

2. ) Die S-Seite des Pronaos
sollte, da das Material fast vollständig erhalten ist, wie 

Taf.17 wiederaufgebaut werden.

3. ) Die Türwand des Pronaos

Die Anastilosis II (Taf.18) ist, obwohl im N-Teil viel zu er

gänzen ist, vertretbar. Allerdings sollte überlegt werden, ob 

nicht besser ausschließlich der originale Bestand der Türe 

(ohne den späteren Zustand) wiederhergestellt werden sollte 

(vgl.dazu unten).

4. ) Konstruktive Methoden

Sicher ist der eingeschlagene Weg richtig: eine werkgetreue 

Restaurierung mit den originalen Methoden des Bauwerkes ohne 
die Anwendung von Stahlbeton. Der Einsatz von Titanium statt 

Eisen oder Bronze erhöht die Sicherheit. Auch die Erdbeben

sicherheit ist wahrscheinlich größer bei einer beweglichen 

als bei einer steifen Konstruktion.

5. ) Konservierung des Marmors

Das Zaubermittel für den Gesteinsschutz ist offenbar noch nicht 

gefunden. So sollte man sich auf die sicher unschädliche 

Hygrophobierung beschränken.

Die entscheidende Maßnahme steht nicht in der Macht der Akropolis- 

Kommission, sondern in der der Politiker: die Beseitigung der 

Luftvergiftung. Dabei geht es um die Gesundheit nicht nur der 

Monumente, sondern der über 2 Mill.Einwohner von Groß-Athen,



das zu den belastesten Städten der Welt gehört. Die notwen

digen Maßnahmen sind bekannt:

a) Einfuhr und Verwendung von schwefelfreiem Petroleum

b) Neuzulassung von Autos nur mit Katalysator
c) strenge jährliche Kontrolle der Abgase von Autos und Heizungen

d) gesetzlich vorgeschriebener Übergang zu Elektro-Nachtspeicher- 

heizungen für ganz Athen sowie Abgasreinigung (Schwefel

und Kohlendioxyd) der Kraftwerke, die in großem Abstand zur 

Metropole anzuordnen sind. Da der Verbrauch im Sommer für 

die Klimaanlagen sich dem für Heizungen im Winter nähert, 

müßte die Stromkapazität erreichbar sein.

Wenn diese lebensnotwendigen Forderungen in den kommenden 

Jahrzehnten nicht erfüllt werden, ist sowohl die erhaltene 

wie auch die ergänzte Ruine des bedeutendsten Bauwerks dieser 

Erde vor dem Zerfall durch vergiftete Luft nicht zu retten.

6.) Von den vorgeschlagenen musealen und didaktischen Maßnahmen 

möchte ich abraten.

Der Parthenon ist seit dem 19.Jh. in seine klassische Gestalt 

zurückrestauriert worden, durch Ausräumung der'Moschee, der 

byzantinischen Baureste usw. Das hatte seine Berechtigung in 

der dominierenden Bedeutung des klassischen Tempels. Würde man 

jetzt diese Geschichtszeugnisse wieder rekonstruieren (wie 

die Apsis oder die späteren Innensäulen), so wäre das eine 

künstliche Inszenierung von Geschichte, bei einem Bau, dessen 

originale Form alle späteren Veränderungen überragt. Aus dem 

gleichen Grund möchte ich von der Einrichtung einer Parthenon- 

Dokumentation im Sekos abraten. Eine solche didaktische Dar

bietung stört die Vollkommenheit gerade dieser einzigartigen 

Architektur. Die erhaltene, aus einer hellenistischen Halle 

bestehende spätere Innenordnung könnte im südlichen Vorfeld 

als Paradeigma aufgebaut werden.

Ich wünsche den bewunderten griechischen Kollegen Kraft, Ausdauer 

und Erfolg für ihre große Aufgabe.
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Remarks to the "Study for the Restoration of the Parthenon" 

(Meeting in Athens March-April 1989)

First of all I want to express my admiration for the work of Mr. 

Korrés: for his detailed observations, for his exact measurements, 

for his precise drawings of the stones in a well defined set of 

symbols. Likewise I am impressed by the whole competence in all 

techniques which have been developed around the restoration of the 

monuments of the Acropolis. Finally I must prize the Committee for 

the Preservation of the Monuments of the Acropolis for its endeav

our to have all sides of this important project examined and dis

cussed as thoroughly as possible. The conceptions of restoration 

and conservation have undergone great changes during the last cen

tury, and future generations may look attentively to the interven

tions of our time.

Anastylosis of the pronaos (questions 1-3)

A necessary conditions is the already fulfilled identification of 

all possible fragments, their detailed study and the establisment 

of the exact position of each single member in the reconstruction.

Another condition is, that all the sides of the stones are meas

ured, drawn and photographed, as it has also been done here. The 

stone surfaces are inexhaustible sources of information. Mr. Korrés 

has gone further than anyone in rendering his observations in draw

ings, but neither a drawing nor a photograph can be the stone it

self, and other scolars may want to extract other knowledge from 

its surfaces. The marks of the tools are as the hand-writing of 

the stone-cutter. They may tell about the organization of the build

ing site, and thereby give an idea of the economic and social 

structure of the society. Some faint traces may explain technical 

procedures, from the extraction in the quarry to the last adjust

ments during the setting, details still imperfectly known and vary

ing from building to building, from working team to working team.

Even observations on the broken faces can give interesting infor

mation (about tlie destruction of the monument), as shown by Mr.

Korrés himself.

From this point of view it would be preferable not to make any 
anastylosis, but keep the blocks apart, having always all the sides 

accessible. On the other hand, as it has been pointed o t, the best 

way to preserve the stones is to return them into their original



position in the construction, where they may survive as long as 
the building itself, at least longer than the possible hangar which 

should otherwise be constructed to protect them.
Consequently I agree about the anastylosis of the pronaos columns, 

preferably project (1) which involves a minimum af new material, 

and which doesn't exclude the possibility of a later realization 

of the projects (2), (3) or (4), if they should remain desirable

after further consideration.

I also think that the well preserved south anta should be re

constructed in connection with the south wall. The placing of the 

architrave on top might furthermore have the effect of supporting 

the otherwise free angle column 6. On the other hand, the putting 

up of the architrave on the east side, of which only three blocks 

have been preserved in reasonably good condition, seems to me less 

attractive, as it necessitates a considerable number of new column 
drums. A possibility might be to restore the southernmost of the 

architrave blocks, which will imply the completion of column 5. As 

to the possibility of introducing copies of the frieze, I share 

the hesitations of Mr. Korrés himself. Introduction of new material 

will always reduce the authenticity of the monument, but if all 

the sculptures of the Parthenon are to be brought into safety, re

placement with copies seems a necessity, and then project (4) would 

be a consequence. In any case, considering the other urgent enter

prises at the Acropolis, it has to be postponed.

The most serious question to be taken into consideration before 

the decision about the anastylosis is whether the column drums in 

situ, traversed by cracks, are able to carry the load of the re

constructed columns: an argument for not carrying on with the 

project beyond (1).

The anastylosis of the east wall in project (7) or (8) is in 

direct relation to the anastylosis of the south anta and will at 

the same time act as a sort of buttress to this wall. Finally the 

partial anastylosis of the corners of the apse is an interesting 

feature, directly understandable and refering to an important phase 

in the history of the building.. As the purpose of the anastylosis 

in my opinion is to bring as much ancient (and as little new) ma

terial as possible back into the building, I should pay less atten

tion to conflicts arising from the lack of co-existence of certain 

members-difficult to avoid in restorations.



Restoration of the two long sides of the cella
I agree about this project, since the use of iron in the actual 

construction is causing damage to the stones, and since the project 

includes careful study of the blocks, their systematical preser

vation and their reassembly, completed with all other members, 
which have been identified, all placed in their correct original 

position. As'it must be foreseen that this undertaking will neces

sitate the manufacture of new blocks in the gaps , where original 

material is lacking, and that the reconstruction must stop, where 

the percentage of new stones become too big, the extent of the ana- 

stylosis can only bee judged when the detailed study of the dis

mantled stones has been finished. It is desirable, that the parts 

of the walls in situ should not be desmantled, but here a careful 

evaluation of the state of the stone material and iron fittings is 

necessary.
As for the anastylosis of the pronaos, all sides of each block 

ought to be carefully drawn and photographed. Considering the im

portance of the building, the high percentage of stones preserved, 

and the fact that the exact position of each of them'will be known, 

there is a unique chance to study the procedures of construction, 

the distribution into working teams, and the organization in gen

eral of the building site. This work must not be carried out by 

students (as is sometimes seen) but by architects who must have 

great experience of observing and understanding the traces of the 

tools.

Dismantlement of the roof of the Propylaia

This project seems to be one of the most urgent at the Acropolis. 

Completion of injured blocks

The Parthenon is not only a great work of art and of technical per

fection. It is also a monument which has taken part in the long 

history of the Greek people, through days of glory and days of 

disaster, as a temple, as a church, as a mosque, as a ruin. Each 

period has its importance, and its traces should not be obliterated. 

Mr. Korrés has given a vivid impression of the explosion in 1687.

The great fire is another disaster which evokes our imagination, 

and which is attached to an essential historic event (how much 

interest is not being payed to similar catastrophes which have de

stroyed Minoan and Mycenaen buildings?). Even the holes in the 

walls produced by people looking for metal are interesting (cf.



Colosseum in Rome). They will appear again, when the blocks of the 

side-walls are put back in their original position, and bear wit

ness of a period of decline (the culprits must be excused for giv

ing more importance to their hunger than to beauty of architecture). 

To me such traces are valuable historical evidence, and completion 

of stones should therefore, in my opinion, only take place when 

necessary for the stability of the structure. I should pay more 

attention to the value of the building as a historical document 

than to its fulfillment of our own esthetical or moral evaluations.

Methods of structural reconstruction (question 4)
A necessary background for the anastylosis is the whole technology 

listed on pp. 93-94 (of the English report), which intends to as

sure the perfect quality and durability of the work. It represents 
an important progress in the techniques of restoration, especially 

the study of the metal fittings, which will assure a well controled 

stability of the structure, giving a maximum of efficiency combined 

with a minimum of intervention. The theoretical treatment of the 

question is concerned with full-edged blocks. In the case of broken 

edges (which may very often occur), I should like to ask which 

considerations have been made? Are the clamps and dowels placed 

in the old (often injured) holes, in the original or in the broken 
surfaces, and which are the technical and antiquarian consider

ations in this connection?

Stone conservation (question 5)

One question seems to need further investigation. In général the 

report recommends use of white Portland cement for the filling of 

cracks, but unsuccessful results of previous use of Portland cement 

are mentioned on p. 173. Are they due only to the poor quality of 

the mortar used? In Denmark we have similar bad experiences with 

cement mortar, being too hard and having, as far as Γ understand, 

another thermal and hygroscopic dilatation coefficient than the 

stone material.

For the sake of harmony I agree about the use of artificial pat

ina. In general, efforts to accentuate the difference between old 

and new materials seem superfluous to me. The experienced eye will 

not fail to recognize the new materials and the ordinary visitor 

will scarsely be interested in the question. For scientific purposes 

further information will always be available in the detailed docu

mentation of the restoration.



Conclusion
It would have been wonderful to have seen the monuments of the 

Acropolis as Stuart and Revett saw them, surrounded by humble 
houses, or Delphi with the picturesque village on top of the ruins. 

When first the clearing of a site begins, the natural life of the 

building is stopped. It becomes an object of study, a tourist at

traction, an,instrument of education, a dead thing which must be 

kept artificially alive by constant supervision and clinical treat

ment. And gradually the monuments are surrounded by fences, ticket- 

offices, toilet-buildings, waste-baskets, walk-ways, security-in

stallations etc. The fallen stones are cleared away, put into rows, 

numbered, treated and replaced in the buildings. The more interest 

we show to the monuments, the more they get the mark of our time, 

and the more they loose their own identity. We are all captured in 

this vicious circle, whether we like it or not. There is no way 

back: the state of the monuments reflects the problems of our own 

society. We can not restore eternal life to the buildings. What 

we can do, as shown by the example of the Committee for the Pres

ervation of the Monuments of the Acropolis, is carefully to con

sider each of our steps evaluating them, both ih light of our pre

sent and of a future society.

Erik Hansen, architect,

Institute of Restoration, History of Architecture and Measured 

Drawing, School of Architecture, Royal Academy of Fine Arts, Kongens 

Nytorv 1, DK 1050 Copenhagen K, Denmark (Tel. 45 33 12 68 60)
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Comments on the Proposals for Restoration of the Parthenon

1) I am inclined to prefer Case (2) to the others, even though it 
may not correspond to any historical phase. The restoration of all 
six pronaos columns in Case (4) would present greater esthetic 
problems because of the large amount of new marble required in the 
shafts of the three columns to the north of the axis of the building. 
If the new drums showed perfectly preserved flutes, these columns 
would look startlingly unlike the preserved southeast column. If 
they were given intentional damage to imitate the fire damage of 
the preserved drums, the whole column would look ugly from the 
inside, since the fake damage would have a raw, crude look. This 
problem would exist to a much lesser extent in the southern three 
columns both because of the smaller quantity of new marblç and 
became their inner faces are more often in shadow.

Also, the corner frieze block is too much destroyed on the 
northeast corner to help in understanding the flow of the procession 
as the »outheast corner block would. A partial restoration of the 
frieze in casts as proposed in Case (2) would not seem objectionable 
to me since it would be analogous to the representation in casts of 
figures in the corners of the east and west pediments, to which we 
have become accustomed.

In Case (2) the well preserved epistyle block V496 and the well 
preserved capital v'471 would be accommodated in the reconstruction.
The well preserved capital \7470 should be kept in a safe place where 
it would not be too difficult for interested persons to gain access. 
The two more fragmentary capitals and the two epistyles that are 
composed of fragments should also be under shelter and protected 
from dispersal as well as from tourists.

In general, it is hard to propose final solutions for the storage 
of such pieces so long as the new Acropolis Museum remains unbuilt. 
When it is built, it seems to me that the area of the present museum 
should be devoted to architectural storage and study facilities, 
accommodating the orphan members of the classical buildings as well 
as the archaic architectural pieces now housed there.

Ideally, we should have all . the sculpture now in the Acropolis 
Museum as well as all the Acropolis bronzes, vases and terracottas 
now in the National Museum housed together in the new Acropolis 
Museum to the south of the Acropolis. The present Acropolis 
Museum should become an architectural museum, somewhat after the 
pattern of the Epigraphical Museum, with exhibition space for selected 
pieces and clean, accessible storage for the greater part of the 
material. Until the New Acropolis Museum is built all solutions 
will necessarily be temporary.
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2) South face. I would favor (6), anastylosis II, shown on pi. 17, 
since this would permit the inclusion of the corner of the frieze.
I am not able to visualize clearly the westward termination of the 
proposed anastylosis of the pronaos south wall, hence I cannot feel 
sure of its esthetic effect.

3) I am in favor of some kind of anastylosis that would make clear 
the position and shape of the ancient door. I do not feel able to 
comment on the esthetic advantages of one solution over the other.

4) and 5) I do not have the technical expertise to comment on these 
proposals, though I read the expositions with great interest. I have 
an ingrained lack of faith in the long-term effectiveness of any 
sort of external protective coating.

Of the three proposals|for disassembly, study and reassembly, that 
of 'the Nike Temple seems to me the most needed, since there have 
been disagreements in the past about fundamental points, e.g. 
Orlandos stated that the cella was slightly trapezoidal in plan 
and Dinsmoor Sr. denied this. Also, it is necessary to remove the 
parts of the frieze that are still on the temple, and this will 
require removal of the overlying architecture. Since this needs 
to be done as soon as possible and since the temple is small, it 
would seem reasonable to begin the whole Nike Temple project as 
soon as possible. On the other two projects I do- not have an 
informed opinion.
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Stellungnahme zu den Restaurierungsvorschlägen für den Pronaos 

des Parthenon.

Der Parthenon ist nicht nur eines der bedeutendsten Bauwerke der 

gesamten Architekturgeschichte, er ist - trotz aller Schäden - 

auch eines der am besten erhaltenen Monumente der klassischen 

Antike. Beides hat dazu geführt, daß sich die Forschung seit mehr 

als zwei Jahrhunderten intensiv mit diesem einmaligen Gesamt

kunstwerk beschäftigt hat, weshalb dieser Tempel zurecht als das 

am gründlichsten untersuchte und am besten dokumentierte grie

chische Gebäude gelten kann.

Vor diesem Hintergrund ist die hier zu erörternde Frage der Ana- 

stylosis des Pronaos zu beurteilen. Dabei handelt es sich in er

ster Linie um die Beseitigung der 1687 eingetretenen Schäden, 

d.h. um restituierende Maßnahmen, die einen zwar historischen, 

aber relativ jungen Zustand zugunsten der ursprünglichen, in ihrer 
Aussagekraft höher zu bewertenden Gestalt verändern sollen. Hinzu 

kommt, daß eine solche Rekonstruktion - unabhängig von ihrem 

Ausmaß - die signifikante äußere Form des Parthenon kaum verän

dern wird. Aufgrund der allgemeinen Fundsituation und dank der 

gründlichen Untersuchungen von M. Korres ist auch nicht zu erwar

ten, daß wesentliche Bauteile neu hinzukommen werden. Deshalb wäre 

eine weitgehende Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes 

- etwa im Sinne des Vorschlages 4 - in diesem speziellen Fall 

grundsätzlich zu befürworten.

Wenn cier Unterzeichnete trotzdem dem Vorschlag 2 den Vorzug gibt, 

so vor allem aus zwei Gründen. Erstens ist das geschlossene Er

scheinungsbild des Pronaos, wie es "Zeichnung 4" (Taf. 16) sugge

riert, in der Realität gar nicht zu erreichen. Denn die stark 

zerstörte Türwand und die fehlende Nordante beeinflussen die Raum

wirkung ebenso nachhaltig wie die völlig veränderten Lichtver

hältnisse. Auch wenn man die Front vollständig rekonstruierte, 

würde sie eine weitgehend isolierte Säulenreihe darstellen, deren



ursprüngliche Funktion nur bedingt verständlich wäre. Demgegen

über würde eine nur teilweise wiedererrichtete Front das Zufälli

ge der Ruine klarer erkennen lassen.

Zweitens stellt der Erhaltungszustand der Innenseiten ein erheb

liches ästhetisches Problem dar, für dessen Beurteilung die in 

situ befindliche Südost-Säule allein nicht ausreicht. Deshalb 

sollte sich der Wiederaufbau zunächst auf einen Teilabschnitt be

schränken, an dem die Wirkung der zusammengefügten und ergänzten 

Teile studiert werden kann, bevor Entscheidungen über weitere 

Maßnahmen getroffen werden.

Erwägenswert erschiene es mir, dann ggf. auch das Mitteljoch in 

die Rekonstruktion einzubeziehen. Dadurch erhielte die Hauptachse 

eine klare architektonische Fassung und die räumliche Abfolge von 

Peristase, Pronaos und Cella wäre deutlicher abzulesen. Außerdem 
könnte auf diese Weise die Überbetonung der Vertikalen, wie sie 

in den Proportionen des Anastylosis-Vorschlages 2.zu beobachten 

ist, gemildert werden. Allerdings würde diese modifizierte Lösung 
("2a") das Verhältnis von originaler Substanz zu moderner Ergän

zung negativ beeinflussen. Aber nicht allein aus diesem Grund 

möchte ich vorschlagen, den Säulenstumpf Π.Κ1 in seiner jetzigen 

Form zu belassen und Π.Κ2 nur soweit zu ergänzen, wie das vorhan

dene Material ohne Ersatzstücke reicht - d.h. bis zur 4 . Trommel.

Hinsichtlich der Frage, was mit den überzähligen Baugliedern ge

schehen soll, wird empfohlen, die besser erhaltenen Gebälkstücke 

gemeinsam mit den Friesplatten im neuen Akropolismusetim auszu

stellen. Weniger aussagefähige Teile sollten wegen der Luftver
schmutzung in einem überdachten Depot (z.B. im alten Akropolis

museum) gelagert werden'.

ad 2) Eine Wiedererrichtung der südlichen Antenwand - wie auf 

Taf. 17 vor geschlagen - wird nachdrücklich befürwortet. Auf diese 

Weise können eine Vielzahl von identifizierten Blöcken an ihrem 

alten Platz zusammengefügt werden, so daß das verstreute Material



weder die Umgebung noch ein neu anzulegendes Depot belasten würde 

Als wichtigstes Argument für diese Lösung ist jedoch anzuführen, 

daß die Säulenfront des Pronaos - vor allem im Gebälkbereich - 

eine klar erkennbare Anbindung an die Südwand erhält. Eine Teil

rekonstruktion der Wand könnte sich aber auch auf das Gesamtbild 

des Parthenon vorteilhaft auswirken, indem sie die Südost-Ecke 

optisch etwas verstärkt.

ad 3) Wegen des schlechten Erhaltungszustandes der zugehörigen 

Quader sollte die Rekonstruktion der Türwand auf ein Minimum be

schränkt bleiben. Vorerst dürften der Orthostatensocke1 und viel

leicht eine Quaderlage ausreichen, um die Grundrißgliederung zu 
veranschaulichen. Weitergehende Ergänzungen sollten zumindest so 

lange zurückgestellt werden, bis eine endgültige Entscheidung 

über die Rekonstruktion der Nordwand herbeigeführt ist.

Von dem ebenfalls auf Taf. 18 dargestellten Vorschlag, die mittel 

alterliche Kirchen^psis durch einige wiederzuversetzende Blöcke 

anzudeuten, wird abgeraten. Das verfügbare Spo1ienmateria1 ist 

zu gering, um die ursprüngliche Gestalt und die Funktion dieser 

Maueransätze verständlich zu machen — zumal auch alle übrigen 
Spuren der christlichen Kirche nahezu vollständig entfernt wurden 

Aus heutiger Sicht mag man das puristische Antikenverständnis 

des 19. Jhs. bedauern, reversibel sind die Folgen dieser Auffas

sung m.E. nicht.

ad 4) Soweit man es als Nichtstatiker beurteilen kann, bestehen 

gegen die von K. Zambas erarbeitete statische Konzeption und die 

technische Durchführung der Restaurierungsmaßnahmen keinerlei 

Bedenken. Sollte die bemerkenswerte Klebewirkung des Portland

zementes langfristig vielleicht doch nachlassen, so müßten die 

Zug- und Schubkräfte allein von den Titanarmierungen aufgenommen 

werden. Deshalb verdient deren Verankerung besondere Beachtung.

Skeptisch beurteilt wird hingegen der Versuch, kleine abgesplit

terte Oberflächenfragmente mittels Titanstiftung und Zementein

spritzung dauerhaft zu fixieren. Es steht zu befürchten, daß



insbesondere thermische Spannungen zu erneuter Rissebildung mit 

den bekannten Folgen führen werden. Je nach Größe und Lage der 

Fragmente wird man von Fall zu Fall über ihre Wiederverwendung 
entscheiden müssen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, daß 'natür

liche' Bruchflächen im Gesamtbild weniger störend sind als zufäl

lig erhaltene und isoliert angesetzte Fragmente.

ad 5) Der Unterzeichnete sieht sich außestande, zu den im Teil 

4 erörterten Analysen und Konservierungsvorschlägen ein eigenes 
Urteil abzugeben. Es kann aber kein Zweifel bestehen, daß Schutz 

vor schädlichen Umwelteinflüssen dringend geboten ist. Deshalb 

werden chemische Konservierungsversuche grundsätzlich für not

wendig erachtet. Nach meiner subjektiven Einschätzung sollte man 
die Versuche zunächst noch auf untergeordnete Bauteile beschrän

ken und verstärkt von den technischen Möglichkeiten (Abdeckungen, 

Entwässerungen etc.) Gebrauch machen. Solange die Unschädlichkeit 

chemischer Behandlungsmethoden nicht in Langzeitversuchen (!) 

nachgewiesen ist, wird wegen der möglichen Spätfolgen von einer 

großflächigen Anwendung solcher Verfahren abgeraten.

Die Programme zur Sanierung der Parthenon-Wände, der Propyläen 

und des Niketempels werden befürwortet. Gegen die Zerlegung der 

von Balanos und Orlandos zusammengefügten Bauteile bestehen keine 

Bedenken, da der historische Aussagewert dieser älteren Rekon

struktionen vergleichsweise gering ist gegenüber den Gefahren, 
die den Bauteilen (und Besuchern) aufgrund unzureichender Restau

rierungsmethoden drohen. Die Beseitigung der eingetretenen Schä

den, deren Ausmaß nach dem damaligen Kenntnisstand nicht vorher

sehbar war, ist dringend notwendig. In situ befindliche Teile 

sollten aber nur dann bewegt werden, wenn es sich um'kleinere 

Korrekturen - etwa zur Behebung von Erdbebenschäden - handelt.
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Archäologisches Institut. Am Hofgarten 21. 5300 Bonn 1 ·

Herrn
Prof. Dr. Charalambos Bouras 
Technische Universität 
Iophontos 25

GR-116 34 Athen /Griechenland

Sehr verehrter, lieber Herr Bouras,

nehmen Sie vielen Dank für Ihr freundliches Schreiben vom 9.3. mit den 
zugehörigen Unterlagen. Ich habe mich damit ausführlich beschäftigt, 
mußte jedoch feststellen, daß das Problem meine Kompetenz bei weitem 
übersteigt. Als architektonischer Laie kann ich mich deshalb nur unter 
ästhetischem Aspekt dazu äußern. In dieser Hinsicht würde ich für die 
Ostseite Anastylosis III Taf. 15 befürworten (zusammen mit Anastylosis I 
der Südwange und Analstylosis I der Mauer). Bei der Lösung IV sehe ich 
die architektonischen Vorteile wohl ein, doch würde eine so vollständige 
Rekonstruktion mit Einschluß von Reproduktionen des Frieses im Gesamtzu
sammenhang einen Fremdkörper darstellen.

Es tut mir leid, Ihnen und der Kommission nicht besser helfen zu können, 
doch wäre es leichtfertig, in einer so wichtigen Angelegenheit ein ober
flächliches Urteil abzugeben.

Mit freundlichen Grüßen 
bin ich

Bonn, den 4.4.89

Ihr



Wolfram Hoepfner
Professor for Classical Archeology at Berlin Free University 
Kiebitzweg 7 
Berlin 33 
6.4.1989
0049 030 8386577/78

CONCERNING THE RESTAURATION OF THE PARTHENON

1)
Project 4 is the best one, because most of the stones belonging to the 
temple and lying now scattered on the ground will find their original 
position. The reconstruction with new made stones Is without problèmes., 
because it Is no hypothetical reconstruction, every detail Is known and the 
completions are of so high quality that they do not differ from the old.
One more argument is that the original building of the 5th century B.C. 
doubtless is they main phase with a uttermost historical importance. We 
are obliged to return to this phase us much as possible and not to any other 
phase more or less accidental and of less importance.

2)

I prefer the anastilosis II shown on pi. 17 by the same reasons.

3)
I prefer anastilosis II shown on pis. 18 and 19. In the same way at the 
Propylaia the doorway is shown with roman alterations.

4)
I agree in general with all methods proposed here.

5)
I am not able to critisize the pilot programme. We see that the 
atmosphere in Athens not in the least became better the last years, and 
that no convincing method was found to protect the surface of marble. 
Anastilosis is only one step to protect the ancient monuments. In my 
opinion the monuments must be covered temporary with a roof, even'if a 
beautiful solution cannot be found. And I would not hesitate to cover the 
frieze (which is roofed but still suffer) with cotton-wool or any other 
suitable material until atmosphere becomes better.

I agree with the proposals for the Propylaia and the Temple of Athena Nike. 
Especially at the Propylaia the operation is very urgent.



Ministry of Culture,
Committee for the preservation of the Acropolis monuments 
Athens.

After having attended the internationa^meeting in Athens 31 March - 2 April 

1939 I have reached the following conclusions as reg^ds the specific quest

ions on which the participants invited are requested to express their personal 

opinion:

Ad question no.l
I am prepared to endorse proposal no. 3 entirely. In proposal ηο,Α I can also 

accept anastylosis of the beams and of the thranos, but I think that copies 

of the frieze, partial or complete, should be avoided since they are not of 
crucial structural importance ( cf. the different case as regards the {Carya

tids in the Erechtheion).

The method of integrating fragments of confidently identifiable members of 

the building by incorporating them in restored full-size blocks seems to me 

the best way I can imagine of preserving, them. Moreover, such blocks ought to 

be used for the purpose of restoring as much of the missing parts of the build

ing as possible. If fragments survive that are sufficient as a basis for a 
reliable restoration of any separate section of the structure, be it a column, 

a -wall course, or an architrave, it does not seem to me of decisive importan
ce whether they represent, for example, 75) 5°, or 25 % of the original piece 

of structure to which they once belonged.

Ad question no,2

In consequence of my acceptance of proposal no. 3 and part of proposal no.4 

it seems logical that I can also endorse proposal no.6 (anastylosis of the 

south side of the pronaos up to the wall beams).

Ad question no,3

Since the east wall faces the interior of the building, the problem of its 
restoration should probably be dealt with in connection with a discussion 

of the possible restoration of the long sides of the cella and of the poten

tial use of the room for the display of museum exhibits.



Ad question no,1)·

As regards the technical methods suggested for the structural reconstruction of 

the monument, it seems to me that the course hitherto followed and anticipated 

for the continuation and completion of the work deserves full credit. The out

come sofar achieved testifies to the great care that is taken in order to achieve 

the best possible results.

Ad question no.5

I am confident that the proposals given for the "Filot Programme" represent a 

maximum of what can actually be done in the way of protecting the marble surfaces 

from further destruction.

Concerning the programmes for the two long sides of the cella of the Parthenon, 

the coffered ceiling of the Propylaia and the small temple of Athena, I strongly 

recommend that they be dismantled, with a view to careful study of the members, 

their systematic preservation and finally their reassembly.

Thanks to the immense practical and intellectual efforts that have been made on 

the part of the Greek Authorities to elucidate the issue at the most exhaustive 

level that can be imagined, I have found it easy to arrive at the above-mentioned 

conclusions.

With my warmest congratulations and wishes for the future of the 

Acropolis, yours sincerely

3 April 1989
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Committee for the Preservation of the Acropolis Monuments, 
Folygnotou 10,
Athens 105 55·

July 3, 1989

I am responding to your request for comment on the Proposals put forward 
at the Meeting in Athens, March-April 1989· In fact I am in a position 
to comment only on the Pilot Programme for the preservation and restoration 
of the marble surfaces·

I was most impressed by the several presentations in this section. The 
laboratory studies have been thorough and produced a wealth of information 
about the Parthenon marbles and their treatment which will be of immense 
value to lithic conservation research worldwide. There are two specific 
points I would like to make. Has the polymerisation of triethoxy vinyl 
silane been tried as a protective coating? Prof. 0 Guven at the Chemistry 
department at Hacetette University, Ankara reports it to be a very good 
consolidant.

By its very nature, the laboratory work on protective coatings could be 
continued almost indefinitely. Since, unfort nately, the environmental 
conditions affecting the Acropolis monuments are unlikely to improve 
significantly during the next few years, could more emphasis be given 
now to field trials using the currently most promising coating materials? 
Could the relevant Greek specialists meet with foreign colleagues at 
regular intervals during the next two years to monitor progress and 
attempt to formulate a 'preferred solution'?

RE J vies



Mr. Juko Ito
Faculty of Engineering, Department of Architecture 
Kumamoto University
Kurokaml 2-39-1, Kumamoto 860 - Japan 
Tekl.: 096-344-2111

ANASTYLOSIS OF THE EAST PRONAOS OF THE PARTHENON
Everything in this world is dcsüncd to change. The time goes on and on as is 

incessant the flowing water and things which have form will be destroyed at last. This 
is also true with ancient buildings. Even if we make so much effort to preserve the 
buildings as they are or as they were, we cannot preserve them eternally, as we cannot 
stop Hie time. My opinion about the restoration of tire east pronaos of the Parthenon is 
based on this recognition. Standing on this somewhat oriental idea, there could be also 
the proposal that we would do nothing for the restoration of tire east pronaos of the 
Parthenon; in other words, leaving it as it is now, as John Lennon sings 'Let it be’. 
This would be the best answer from my view point, although there was no such 
proposal from the committee.

Nevertheless, confronting tire fact that thousands of thoudands of tourists visit the 
Acropolis to see the monuments of ancient Greece every year, it is also true that we 
should do somelliing for their better understanding of tire splendour of its civilization. 
Therefore, my basic way of thinking is doing notliing and leaving the east pronaos as it 
is, however, if we actually do some restorational work, we should not'take a half way 
restoration because the ground for tiro restoration should be always clear.

In this sense, tire proposal 1): to build high up to tire frieze level, would be 
preferable, because it contributes most among the four proposals to the general 
understanding of tire architecture and sculpture of tire Parthenon. Although the cast 
reproduction in place of tire frieze is necessary, tire restoration to this extent would be 
acceptable, considering its great contribution to tire comprehension of one of the most 
important part of tire Partheon. Therefore, litis reproduction of tire frieze should be very 
well done, and its joint to the architrave should be carefully worked not to damage the 
original blocks of the architrave.

The disadvantage of this proposal is that tire percentage of the original blocks is less 
comparatively with the other proposals. However, it may be very difficult to decide 
how many percent of use of original blocks is right, because tire criteria for it is vague. 
Who can say that the use of 80 % of original blocks is appropriate and 30 % not. For 
instance, the Stoa of Attalos in Athenian agora was restored with the original blocks of 
maybe less than 10 %. Is that restoration, or almost reconstruction, is not right? Thus, 
the percentage of tire original blocks has no substantial ground for tire restoration. In 
this sense tire proposal 4) is preferable to lire others and the total number of tire original 
blocks increases after all.

If we do not take the proposal 4), tire next preferable would be the proposal 1), a 
modest and prudent instance of the restoration. The advantage of tills proposal is that 
the most of the blocks are original, but, of course, tire disadvantage is conversely that 
this proposal serves less for the visitor’s general understanding of the architecture.



As for the marble fragments of the Parthenon and the other buildings on the 
Acropolis, we would have no other way but we store them in a storage near around the 
Acropolis. In addition, I suggest that it would be better to put the data of all of the 
fragments including their illustrations into a computer for the future study and 

restoration.

SHELTER FOR THE PARTHENON
It may be unfortunately true that the Parthenon will be continued to be damaged untili 

the day when the problem of air polution will be solved, as far as it is exposed directly 
to the atmosphere. The recent condition of the atmosphere around the Acropolis is 
getting worse and worse, and this condition will continue some decades of years in the 
future unless new type of harmless energy for automobiles, factories and so fourth is 
invented. Considering the quick deterioration of the marble blocks of the Parthenon in 
modem times, there could be no other way of protection except to cover it with a kind 
of shelter, or at least, to roof it untili the day of the solution of atmospheric pollution. I 
also thought of coating surfaces of the marble blocks of the Parthenon with Epoxy, etc, 
as the study group suggested, however, it would be risky because we still do not know 
what effects it will have on the surfaces during the following decades of years.

In Japan we have a tradition of sheltering called ’saya-do’ which means a ’covering’ 
of temples and shrines to protect original architecture when it threatens to be damaged 
by rain and so fourth. This kind of covering building is not necessarily rare in Japan 
and the architectural quality of some of those is very high. For western people to shelter 
the Parthenon might seem to be very peculiar and unacceptable, probably because it 
definately dusturbs its outstanding view from outside. It does indeed, however, I think 
that it is one of the most preferable ideas to stop the deterioration of the marble blocks of 
the Partheon. With the shelter we would be able to protect it from the attack of rain 
water which is seemingly one of the main causes of the corrosion. Otherwise we just 
leave the Parthenon with the aesthetics of catastrophe as it is exposed now to the 
atmostphere.

International design competition for the shelter of the Parthenon would be one of the 
best way to have a good design and good device for it It will surely cause a sensation 
and many designers and civil engineers will participate in this copetition, because the 
Parthenon is historical and artistic value for the people all over the world and its 
preservation is the focus of the world’s attention. It could be a glass house, an air dome 
and so fourth.

Juko Ito
Architect, Dr. of Eng.,
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Ministry of Culture,
Committee for the preservation of the Acropolis monuments 
Athens.

After having attended the internationa^meeting in Athens 31 March - 2 April 

1989 I have reached the following conclusions as reg^ds the specific quest

ions on which the participants invited are requested to express their personal 
opinion :

Ad question no.l
I am prepared to endorse proposal no. 3 entirely. In proposal ηο,Λ I can also 

accept anastylosis of the beams and of the thranos, but I think that copies 
o-f the frieze, partial or complete, should be avoided since they are not of 
crucial structural importance ( cf. the different case as regards the Karya- 
tids in the Erechtheion).
The method of integrating fragments of confidently identifiable members of 
the building by incorporating them in restored full-size blocks seems to me 
the best way I can imagine of preserving them. Moreover, such blocks ought to 
be used for the purpose of restoring as much of the missing parts of the build
ing as possible. If fragments survive that are sufficient as a basis for a 
reliable restoration of any separate section of the structure, be it a column, 
a wall course, or an architrave, it does not seem to me of decisive importan
ce whether they represent, for example, 75, 5°, or 25 % of the original piece 

of structure to which they once belonged.

Ad question no.2

In consequence of my acceptance of proposal no. 3 and part of proposal no.4 
it seems logical that I can also endorse proposal no.6 (anastylosis of the 

south side of the pronaos up to the wall beams).

Ad question no.3

üince the east wall faces the interior of the building, the problem of its 
restoration should probably be dealt with in connection with a discussion 

of the possible restoration of the long sides of the cella and of the poten
tial use of the room for the display of museum exhibits.



Ad question no.k

As regards the technical methods suggested for the structural reconstruction of 

the monument, it seems to me that the course hitherto followed and anticipated 

for the continuation and completion of the work deserves full credit. The out

come sofar achieved testifies to the great care that is taken in order to achieve 

the best possible results.

Ad question no.5

I am confident that the proposals given for the "Pilot Programme" represent a 

maximum of what can actually be done in the way of protecting the marble surfaces 

from further destruction.

Concerning the programmes for the two long sides of the cella of the Parthenon, 

the coffered ceiling of the Propylaia and the small temple of Athena, I strongly 

recommend that they me dismantled, with a view to careful study of the members, 

their systematic preservation and finally their reassembly.

Thanks to the immense practical and intellectual efforts that have been made on 

the part of the Greek Authorities to elucidate the issue at the most exhaustive 

level that can be imagined, I have found it easy to arrive at the above-mentioned 

conclusions.

With my warmest congratulations and wishes for the future of the

Acropolis, yours sincerely

3 April 1989
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Some, June 25. 1989

THE RESTORATION OF THE PARTHENON 

Jukka Jokilehto

It is appreciated that the opportunity has been offered by the 
Committee for the Restoration of the Acropolis Monuments to the 
participants of the third international meeting to comment on the 
proposed restoration of the Parthenon.

The organizers of the meeting and all those involved must be 
congratulated for the presentation of the excellently documented 
studies and analyses carried out so far; particularly the well 
organized site visits gave a clear picture not only of the knowledge 
obtained on the Acropolis monuments, but especially of the obvious need 
for a systematic programme for their conservation and restoration.

The Parthenon. one of the great symbols of Western culture, has 
had a history, as a temple, as a church, as a mosque, it has been 
destroyed, and it has been partly rebuilt in the nineteenth and the 
early twentieth centuries. It was appreciated that the Committee has 
put so much effort to the archaeological study and documentation of 
the Early Christian phase of the monument.

International significance
The international significance of the Parthenon has been recogniz

ed long time ago - not only for its architectural values, but also for 
its historical values. Already in 1904, this was emphasized by Arthur 
Sambon who addressed the Greek authorities concerning the planned 
restoration:

"Like all masterpieces of human intellect, whatever their 
homeland or their age, it is an integral part of the 
intellectual heritage of mankind, an international property, 
which we must prevent from destruction, and which must in no 
way be changed."

The question of conservation and restoration is still' of great 
international actuality due to the complex problems presented by the 
state of the material and the structure of the monument. But it is' so 
also due to the status of World Cultural Heritage officially recognized 
by Unesco.

The scope of restoration
One of the principal objectives in preserving the universal value 

of World Heritage sites and monuments is to maintain their authentic
ity. This authenticity lies in the original material arid workmanship 
as well as in the architectural form and history of the monument. 
Particularly in the treatment of ruined buildings, emphasis has been 
laid on the avoidance of reconstructions limited only to "anastyl- 
osis. that is to say, the reassembling of existing but dismembered 
parts" (Venice Charter. 15).

Restoration can be seen as a process. It must be based first of 
all on a critical appreciation and definition of the existing histori
cal reality of the object, its values and its context. Only then can
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The Restoration of the Parthenon
[n the case of the Parthenon we are dealing with a ruined 

building. It is a monument, a work of art, that has been destroyed to 
a large degree some three hundred years ago, and therefore can now be 
considered to have lost much of its potential unity which might have 
justified restoration. Only a part of the original architectural and 
decorative elements still exist, and even these often badly mutilated.

Considering the importance of the Parthenon, one can understand 
the desire of the Committee to explore opinions about the limits of 
the restoration of the Parthenon. However, the question of the 
Pronaos, in the form as it is presented, seems to remain rather 
isolated and out of context. After all, the answer should not be 
expected from an opinion poll; it should result from a systematic 
process where the reality of the monument is considered in all relevant 
aspects.

It is revealing that the fourteen years of work that have been 
carried out so far on the Acropolis have given us much more exact 
information about the site already, and have contributed to correcting 
many earlier misconceptions. Therefore, it also becomes a necessity to 
redefine the scope of the work and its objectives accordingly.

It is realized that the works on the monuments were started as a 
"rescue operation". and this must certainly still be valid in part. 
However, one must not stretch the concepts beyond reasonable limits. 
In the case of the Erechtheion, much more has been done than pure 
"rescue", and similarly the proposals concerning the Parthenon seem to 
aim at various decrees of restoration and reconstruction - not yet 
clearly defined. As it is said, the finds in the Pronaos have "led the 
investigator to a new theoretical restoration of the Pronaos, which 
differs in quite a few details from that commonly accepted until now." 
(Voi.2a,9) ' -
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The use of scattered original elements from the temple in further 
anastyloses or reconstructions is a question which merits serious 
thought. The archaeological analyses have permitted to obtain much new 
factual information and even to identify a large number of the 
scattered elements. Up to what point these should be used in the 
construction must depend on the overall evaluation of the work, the 
consistency of the elements and their state of preservation.

Unfortunately the present polluted environment over the Acropolis 
causes serious problems in guaranteeing the conservation of marble 
objects. Special concern is naturally given to the extremely valuable



sculptural elements which have been preserved either on the site or in 
various collections. Therefore, to preserve these pieces in a museum 
and to prepare casts of some essential ones for the site seems 
legitimate so far as the conditions are not improved.

In the Erechtheion already various techniques have been used to 
prepare casts of existing originals and placing them in situ. 
Regarding particularly the Caryatids, maybe the adopted solution is the 
least bad. Some concern is expressed, however, on the inconsistency of 
techniques used in the reintegrations of this monument. It is hoped 
that a more coherent approach be established in the Parthenon.
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The final aim of the work should be the conservation of this World 
Heritage Monument - not its reconstruction. Knowing the original form 
is not necessarily a justification for a reconstruction although 
factual information is certainly an essential prerequisite for any 
restoration. Much valuable archaeological and scientific work has been 
done on the monuments of the Acropolis by now. This can be seen to be. 
of international importance. It will give merit to the authors, and it 
will also be of great value for the work on other sites and monuments 
in Greece and in other countries.

In conclusion, the question of the restoration of the Pronaos 
should be seen in the broader context of the Parthenon. It should be 
carried out in small enough steps to allow the possibility of feed back 
from other sections of the monument. The work on the Parthenon will 
certainly be more than a “rescue operation" and should be recognized as 
such in real terms. This means that on the basis of the information 
obtained so far (also as a result of restorations) the object and its 
values should be newly defined, and the objectives of restoration re
established according to the requirements as understood in the light of 
today's experience.
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Committee for the Preservation 1.5.1989
of the Acropolis Monuments 
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: Restoration of the Parthenon-Pronaos

Dear Professor Bouras,

at first I thank you very much for the three volumns 
with all the material to the Pronaos of the Parthenon, 
and the honorable offer to give reasons for my view - 
even though I could not participate the Meeting.
I consider it as an essential task and obligation; 
but since the death of my husband I have so many 
different duties, that at the moment it is impossible 
to argue all the points of view in a manner suitable 
for publication.
I studied the proposals and admire the thoroughness 
and the detailed weightning - the best discussion of 
anastylosisproblems I ever red or heard. For this 
reason I send you some remarks, for your personal 
information, without repeating all the arguments.
The quantity of extant and scattered material, 
the state of preservation and the technical possi
bilities justify the complete anastylosis of the 
East Colonnade up to the thranos and beams (p.86 no. 4-).

2



This seems to be the best way to replace the frieze 
(cast) to its original place and to give an impression 
of the high of the ceiling or the ceiling itself.
In this case it would be logical to restore the south 
face in an adequate form (p. 86 no. 6).

More problems are included in the door-wall between 
Pronaos and Celia. At first I intended to an anastylosis 
of the classical stage only, because a model like that 
in the Agora-Museum with the mosque within the temple 
could illustrate the middle byzantine church and its 
apse in.the Pronaos. But reading all the advantages 
for a diachronic anastylosis I support the implication 
of the historical development, demonstrating indeed 
only this phase (p. 86 no. 8). Even in such a recon
struction the special doric character of the architec
ture would not be injured.
Later on the new Acropolis-Museum (Makrijanni) offers 
the chance of demonstrating the reasons for the realized 
anastylosis.
Last not least the problems concerning the devasting 
of the inner wallfaces by fire and the deterioration 
of marble can only be solved by specialists and not 
by common archeologists.

Hoping that you appreciate my trouble with time and 
that you see my interest in the anastylosis I want 
to express my engagement in forther times.

Sincerely yours



Kienast Hermann, Dr.Ing., wissenschafti. Direktor 

Deutsches Archäologisches Institut 

Pheidiou 1, 10G 78 Athen, Tel.: 3620 270

Rfistaujr.iex.u ngsarbe.i ten, a m .Pai: the non

Der Parthenon ist unstreitig ein herausragendes Monument der europäischen 

Architektur. Trotz beträchtlicher Zerstörungen, die er in seiner langen 

Geschichte hinnehraen mußte, stellt er ein Ideal des künstlerischen Schaffens 

dar und wurde, - sicher auch wegen seiner Zerstörungen - zum Symbol der 

griechischen und ganz allgemein der europäischen Kultur.

So ist es auch zu erklären, daß man sich schon bald nach der Befreiung 

Griechenlands dieses Bauwerks angenommen hat. Der Parthenon wurde von 

späteren üinbauten befreit, wurde gereinigt, schrittweise restauriert und 

wiedoraufgebaut. Unabhängig von der .jeweiligen Absicht und unabhängig auch 

vom Erfolg der jewe lügen Bemühungen waren alle diese Aktivitäten bestimmt 

vom theoretischen Wissen und von den praktischen Möglichkeiten. Das gilt in 

besonderem Maße für die letzte Großrestaurierung unter N.Balanos, der 

wiederaufgebaut hat, soweit es die damaligen Möglichkeiten - technische und 

finanzielle - zuließen, und vor allem auch soviel, wie er von dem Bauwerk 

und seinen Einzelheiten verstanden hatte, ßaianos gelang es - abgesehen von 

den verheerenden bau technischen Fehlern - ein Monument zu schaffen von 

derart überzeugender Harmonie, daß es zum Inbegriff der Idee Parthenon 

v/erden konnte.

Mit dieser allgemeinen Einführung sind drei Dinge angesprochen: 

a) Das Resultat einer Anastylosis ist immer ein zufälliges: es hängt ab

vom verfügbaren Wissen, von den praktischen Möglichkeiten und vom 

Zeitgeschmack. Wenn man sich dieso drei Faktoren vor Augen hält, und darüber



hinaus berücksichtigt, daß Balança auch Blocke an falscher Stelle verbaute, 

wird klar, wie wenig bindend sein Werk fur uns sein kann - auch wenn wir 

es als noch so harmonisch empfinden.

b) Wenn wir Baufo,rschung wollen und dabei Erkenntnisse 'erarbeiten, hat das 

selbstverständlich auch praktische Konsequenzen. Jedes Monument bekommt 

seine Bedeutung durch das Wissen um es. Ein anonymer Block weckt allenfalls 

mein Interesse, ein identifizierter Block ist dagegen Zeugnis und erfordert 

meine Fürsorge.

c> Aus den Punkten a und b geht hervor, daß die Arbeiten von Balanos 

keineswegs unantastbarer Bestandteil der Geschichte des Parthenon sein 

können, sondern daß wir ira Gegenteil verpflichtet sind, gemäß unserer 

Erkenntnis und unserer Kögichkeiten unseren Teil beizutragen. Im übrigen 

gilt zu bedenken, daß unter den gegebenen Umständen "Hichtstun" nur 

scheinbar eine Respektierung des status quo wäre; in Wirklichkeit wäre es 

ein mindest ebenso einschneidender Eingriff in die Bausubstanz wie jede Art 

von Anastylosis.

Aufgrund dieser prinzipiellen Überlegungen nehme ich zu den vom {Committee 

vorgelegten Fragen wie folgt Steilung:

zu 1) Der Wiederaufbau des Premaas ist aus den genannten Erwägungen in 

jedem Falle zu befürworten, zumindest soweit originales Material vorhanden 

ist und soweit es auch ohne umfangreiche neue Zusätze verbaut werden kann. 

Die Lösung 2 fïaf.H) scheint mir das in idealer Weise zu verwirklichen, 

weil kaum neue Blöcke notwendig sind, weil ein hohes Maß an 

Anschaulichkeit gewonnen ist und weil dennoch der Ruinencharakter erhalten 

bleibt. Die wenigen authentischen Blöcke! die bei dieser Lösung nicht ira 

Bauverband integriert werden, könnten problemlos als Belegstücke für



Werkdetails ausgestellt werden - entweder im unmittelbaren Bereich des 

Baues oder auch in einem Museum.

Ein weiteres Argument spricht für diese Lösung: die südliche Halite ist 

sowohl optisch als auch konstruktiv mit der Ante verbunden, bei der 

nördlichen Hälfte fehlt ein solcher Zusammenhang. Das 1st zwar nicht 

unbedingt nötig, eine vollständig errichtete Prästase, wie auf Taf. 16 

abgebildot, könnte aber leicht zum Argument werden, im nächsten Schritt 

auch die Nordwand wieder vollständig aufzubauen.

zu 2) Die Vielzahl der identifizierten Blöcke und die geringen Zusätze an 

neuem Material sprechen m. E. ohne Einschränkungen für einen Wiederaufbau, 

wie er auf Taf. 17 dargestellt ist.

zu 3) Hier gelten die gleichen Überlegungen wie oben: Der auf Taf. 18 

dargestellte Wiederaufbau ist die sinnvollste Art, die Werkstücke 

"aufzuräumen". Die Eingangssituatlon wird auf diese' Weise klarer, ohne daß 

das gewohnte Bild eines zerstörten Bauwerks aufgehoben wird.

Aus den gleichen Überlegungen befürworte ich auch die Wiederanordnting der 

Blöcke der Kirchenapsis. Es wäre damit ein wichtiger Bestandteil der 

Geschichte des Monuments wiedergewonnen, der ehemals aus rein puristischen 

Überlegungen beseitigt wurde.

zu 4) und 5) Ich sehe mieli nicht im Stande, die Einzelheiten der statischen 

Probleme und der konservatorischen Folgen des Pilot Programmes kompetent 

zu beurteilen, ich sehe jedoch einen dringenden Handlungsbedarf und mir 

scheinen die gewählten Methoden und formulierten Prinzipien konsequent und 

richtig zu sein. Erkannte Schadensherde müssen beseitigt werden; die 

verwendeten Materialien - Zement, Titan und Marmor - versprechen beim

derzeitigen Wissenstand höchste Zuverlässigkeit.



Unabhängig davon, wie die Anastylosis an den Längswänden des Parthenon, bei 

den Propyläen und am Niketempel letztendlich aussehen soll, hat die 

bisherige Erfahrung gezeigt, daß nur durch einen völligen Neuanfang 

katastrophale Gefahrenherde erkannt und beseitigt werden können. Ich halte 

deshalb eine totale Revision aller bisher durchgeführten Anastylosisarbeiten 

für unabdingbar, bei der Kassettendecke der Propyläen wäre jedes andere 

Verhalten geradezu verantwortungslos. Nur ein Neuanfang bietet auch die 

Möglichkeit, eine zuverlässige wissenschaftliche Beurteilung aller verbauten 

Werkstücke zu erarbeiten und die nötigen konservatorischen Eingriffe 

vorzunehmen.

Ich möchte es nicht versäumen, dem Kommittee und den .verantwortlichen 

Mitarbeitern meine Hochachtung auszusprechen für die bisher geleistete 

Arbeit und noch mehr für die prinzipielle Handhabung einer solchen Aufgabe.



Wolf Koenings 
Dr. - Ing.
Deutsches Archäologisches Institut Abteilung Istanbul 
Taksim, Sira Selviler 123 - Istanbul - Turkey

DEUTSCHES ARÇIIAOLOGISCIIES INSTITUT Λ LIMAN ARICEOLOJt ENSTÎTÜSO
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To the
Committee for the preservation 
of the Acropolis monuments 
Polygnotow 10

I_GR - 10555 ATHEN
Istanbul, 29.3.1989

Answer

to questions concerning 

reconstructing measures at the Parthenon 

(Meeting in March - April 1989)

The Parthenon of the 5th century was one of the most Importen. * 

works of architecture and sculpture in world art history as design 

as well as an executed building. Therefore attempts to regain its 

shape, not only on paper and in scholars' minds but also in 

reality on the site, have already started in the 19th-century. The 

successive dismantling of almost every trace of later building 

phases in the course of these attemps had two reasons:

1. The epoch of the 19th century was mainly searching for 

complete models of stilistic purity to serve as standards -for 

its own architecture.

2. The later additions to the Parthenon were indeed of lower

'artistic value.



Therefore, the importance of today's remains of the Parthenon is 

given by its original parts and original shape more than by 

secondary effects like the picturesque impression as a ruin or its 

situation in a natural surrounding. Under these special 

circumstances one could certainly agree to a partial 

reconstruction of the Parthenon, even under the auspices of the 

Charta of Venice. Two reasons are especially in favour of these 

plans : ·

1. The anastylosis would permit a large number of otherwise 

meaningless original building blocks to be stored and 

preserved in their old places.

2. The original shape of the building could partly be regained. 

However, this is confined to the masses, whereas the original 

impression of the spaces was largely depending upon the way 

the light entered into the peristasis. For the same reason 

the impression of the building from outside will also never 

be as compact as it used to be in antiquity.

The undersigned would like to submit to the committee the 

following suggestions concerning the four alternative projects for 

the anastylosis of the Portico of the Pronaos (numbered as in the 

questionary). 1

1) Project I (plate 13) is the most cautious solution, which

however does not contribute to a better visual understanding 

of the building. Besides, it contains less original blocks 

than the following projects.

Project II (plate 14) is definitely to be considered the best 

solution and comprehends several advantages:



The project gives a very good visual impression, at the same 

time retaining a touch of ruin-architecture, thus avoiding 

the impression of artificial completeness. Above all, it 

contains a very high percentage of old material.

Project III (plate 15) is less convincing, since the columns 

plus architrave give a proportion of the front view which 

never existed.

Project IV is doubtless the most consequent solution, if a 

maximum of reconstruction should be intended. But under the 

given circumstances of this case even project IV does not 

give a correct impression of what once had been existing; it 

shows an artificial completeness which contradicts our 

knowledge of the original. The front pteron of the Parthenon 

had never this open-air lightness. Therefore project II is 

preferable, because it does not make us forget that we are 

looking at a ruin. Furthermore the reconstruction of the 

upper parts of the northern three columns in project IV will 

need a lot of new material which would "isolate" the 

entablature in a certain respect. Consequently we suggest to 

exhibit these capitals and entablature blocks together with 

the friezes in the Acropolis-Museum, in order to give 

visitors the opportunity to admire the exquisit craftmanship 

of the building parts as well as of the sculpture.

Looking at the projects for the reconstruction of the south 

Pronaos solution II (plate 17) seems reasonable and 

compatible with the preferred project II of the colonnade.



Concerning the east wall (between Pronaos and Celia) project 

II seems to be apropriate and in harmony with the above 

selected projects.

4. The proposals referring to technical methods of 

reconstruction of the Acropolis monuments look near to 

perfection and represent the highest level of up-to-date 

preservation technique.

5. Concerning questions of preservation and restoration of 

marble surfaces we would like to suggest to get into contact 

with the "Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege" in 

Munich, because its specialized Central Laborabory runs a 

research program on similar subjects and its specialists are 

in contact with every institution in Germany working in this 

field. (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Postfach 

301, D-3000 München 1).

Unfortunately the present "Meleti" does not show clear enough the 

intended distribution of old and new material on the north and 

south cella walls, so a definite statement on these 

reconstruction cannot be given here. In any case it will be 

suggested to reconstruct these walls only as fas as original 

material is preserved, but certainly not to the original hight, 

because this would create an undesirable effect of ostensible 

completeness. Also we would suggest to show the inner surface of 

the wall blocks as it is, to remind the visitor of the

conflagration.



There is no objection to a dismantling of the north and south 

wall of the Parthenon cella, the ceiling of the Propylaia and the 

temple of Athena Nike for the reasons given in the ''Meleti", as 

far as the methods and "principles of structural reconstruction" 

layed down in the study are followed, and if no part which has 

been preserved since antiquity in the original position (in situ) 

will be removed.

Let me take this opportunity to express our great appreciation 

and thanks to the team of experts who prepared again an excellent 

and sumptuous study for this meeting.

Dr.-Ing. Wolf Koenigs



H.Kyrieleis
Professor - Archaeologist 
Deutschen Archäologisches Institut
Podbielskiallee 69, Postfach 330014 - D-.IOOO Berlin 33 
Tel.: (030) 832041 (Neue Ruf.Nr. 83008-0)

DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT

DER PRÄSIDENT

570/89 Berlin, den 12.6.1989/Na

Herrn
Prof. Dr. Ch. Bouras 
Committee for the Preservation 
of the Acropolis Monuments 
Ministry of Culture 
Polygnoton St. 10

GR - 105 55 ATHEN

Lieber Herr Bouras,

zunächst möchte ich Ihnen und allen an dem Parthenon-Projekt Be
teiligten meine aufrichtige Bewunderung für die exzellente Darle
gung der anstehenden Restaurierungsprobleme am Parthenon aus- 
drücken. Es hat mir sehr leid getan, daß ich an der wissenschaft
lichen Tagung zu diesem Thema in Athen nicht teilnehmen konnte. Um 
so mehr begrüße ich es, daß Sie mir Gelegenheit geben, schriftlich 
zu den aufgeworfenen Fragen Stellung zu nehmen.
Ich fasse mich dabei kurz, ohne auf die generelle Problematik 
jeden modernen Eingriffs in antike Ruinen näher einzugehen:

1. Anastilosis der Säulenhalle des Pronaos

Vorschlag 1 ist sympathisch, weil verhältnismäßig sehr wenig 
moderne Ergänzung erforderlich wäre. Diese Lösung hat jedoch auch 
sehr stark den Charakter der künstlichen 5'.’iederherStellung eines 
zufälligen, 'romantischen' Ruinenzustandes und bleibt relativ un
anschaulich. Ich gebe deshalb der zweiten Lösung den Vorzug, bei 
der die südlich Hälfte der Säulenreihe bis ans Gebälk ergänzt wer
den soll. Dieser Vorschlag scheint mir sehr gut die Balance 
zwischen Original-Bestand und Ergänzung zu wahren und ist gleich
zeitig ein klares Bekenntnis zu einer paradigmatisch veranschauli
chenden Form der Anastilosis. Problematisch erscheint mir hier nur

Podbielskiallee 69-71 D-1000 Berlin 33 · Tel.: (030) 83^20 4^·, Jplegramme: DAINST Berlin

mnnR.n



die Einbeziehung des Frieses (in Kopie). Der Ostfries des 
Parthenon ist, für sich als Kunstwerk betrachtet, eine großartig 
ausgewogene Komposition, die man nach meiner Auffassung nur als 
Ganzes oder gar nicht einbeziehen könnte. Ich halte es daher für 
besser, ganz auf eine Andeutung des Frieses zu verzichten und die 
Anastilosis auf die rein architektonischen Teile zu beschränken.

2. Südseite des Pronaos

Im Zusammenhang mit dem soeben zur Säulenhalle Gesagten erscheint 
es mir konsequent, hier dem zweiten Vorschlag (Anastilosis II) zu
zustimmen. Bei dieser Lösung werden die strukturellen Elemente des 
Kernbaues des Parthenon besser verständlich und die Verbindung von 
Säulenhalle und Wand wird sinnfällig. Der Vorteil dieser Lösung 
besteht u.a. auch darin, daß sehr viel originales Baumaterial ver
wendet werden kann. Allerdings sollte meines Erachtens auch hier 
auf den Fries verzichtet werden, da mir seine Einbeziehung auf der 
Ostseite aus den oben genannten Gründen nicht sinnvoll erscheint.

3. Türwand des Pronaos

Hier erscheint mir Anastilosis I die vorteilhafteste Lösung zu 
sein. Sie bezieht viel Originalmaterial mit ein und bietet genü
gend Anschaulichkeit. Außerdem ist die Anbindung an den südlichen, 
stärker rekonstruierten Teil des Pronaos befriedigend. Ausgezeich
net erscheint mir d^r Vorschlag, auch die Ansätze der. Kirchenapsis 
darzustellen. Auch aus diesem Grunde wäre eine weitergehende Re
konstruktion der Türwand m.E. nicht günstig.

Zu den übrigen in Ihrem Fragebogen aufgeworfenen Fragen möchte ich 
deswegen nicht Stellung nehmen, weil dies sehr spezifische Kennt
nisse denmalpflegerischer Methoden voraussetzt, übe die ich nicht 
verfüge. Diese Probleme der Bautechnik in der Denkmalpflege können 
nur Fachleute kompetent behandeln.



Ich hoffe, mit dieser kurzen Stellungnahme etwas dazu beizutragen, 
daß die schwierigen und grundsätzlichen Probleme der Parthenon- 
Anastilosis, die von allen Mitarbeitern dieses Projekts mit bewun- 
derrSrfertem Verantwortungsgefühl aufgefaßt werden, in würdiger und 

aus heutiger Sicht optimaler Weise gelöst werden.

Mit allen guten Wünschen an alle, die mit Ihnen an diesem großenm 
Vorhaben arbeiten und

mit freundlichen Grüßen 

Ihr

(Helmut Kyrieleis)



Prof. Eugenio La Rocca
Professore Ordinario di Archeologia e Storia dell'Arte Greca e 

Romana presso l'Università' di Siena 
Piazza di Montevecchio 6, 00186 ROMA
Tel. 06/6869298

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI SIENA 
DIPARTIMENTO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELLE ARTI

Roma, 10 giugno 1989

Prof. Ch. Bouras
President of the Committee for the Preservation 
of the Acropolis Monuments 
Polygnotou 10 
GR - 105 55 Athens

Gentile Prof. Bouras,
e' con grande piacere che rispondo alla Sua richiesta, 

sperando che il mio modesto contributo possa essere di qualche 
aiuto per il Vostro progetto di restauro del Partenone.

Desidero premettere che, secondo il mio parere, il 
contributo basilare di un restauro deve consistere nella migliore 
conservazione possibile del monumento stesso. Durante la mia 
lunga esperienza nella Direzione dei Fori Imperiali, ho avuto 
modo di constatare che gli elementi in alzato, laddove si e' 
potuto procedere ad una anastilosi, si conservario molto meglio 
degli elementi lasciati all'aperto, in posizione di caduta.

Sono convinto, pertanto, che, dove gli elementi recuperati 
lo consentano, un corretto intervento di anastilosi con opportune 
integrazioni, contribuisce a proteggere le strutture superstiti 
del monumento.

Nel caso specifico del Partenone, non si può' neanche 
parlare di una situazione codificata nel tempo, che impedisca 
l'attuazione di interventi consistenti, visto che i restauri 
sull'edificio, e le anastilosi, si sono succedute nel tempo ad 
intervallo regolare, a partire dal secondo venticinquennio del 
XIX secolo.

Vengo ora ai problemi specifici:

1. Sulla base dei materiali superstiti, l'intervento piu' 
corretto per quanto riguarda la facciata orientale .del pronao mi 
sembra quella prospettata nella tavola 14, ma senza l'aggiunta 
del fregio figurato e con la limitazione dell'architrave al solo 
primo intercolumnio." Gli elementi delle colonne nord-orientali 
sono troppo scarsi per un'anastilosi totale come nella tavola 15, 
e l'architrave e' troppo lacunoso. Bellissimo certamente 
l'effetto del fregio in situ come nella tavola 16; ma ormai si 
dovrebbe purtroppo intervenire con calchi, e questo mi sembra un 
po' azzardato.

2. Per quanto riguarda l'anastilosi del fianco Sud del 
pronao, mi sembra che gli elementi siano sufficienti per 
procedere ad un rialzamento del muro, come nella tavola 17. Ma, 
tenendo conto degli stati di conservazione, sarebbe preferibile 
rimontare solo l'architrave, senza il fregio figurato. Questa 
proposta mi sembra preferibile per una visione comprensiva, 
d'insieme, tenendo conto della veduta principale, dal lato 
orientale.
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3. L'anastilosi del muro tra pronaos e naos, come sulla 
tavola 18, mi sembra assolutamente corretto e di grande 
importanza per offrire un'idea dello spazio interno della cella. 
L'effetto d'insieme, come si intuisce dalla tavola 19, e' di 
grande suggestione.

Non sono purtroppo in grado di offrire in tempi cosi' 
stretti una risposta alle domande 4. e 5. Per quanto riguarda la 
prima, non sono pratico di problemi strutturali. Per quanto 
riguarda la seconda domanda, e' noto che le discussioni sul modo 
di preservare le superiici del marmo sono all'ordine del giorno 
anche in Italia; e non si e' giunti ' ancora a soluzioni 
soddisfacenti. Mi sembra che la soluzione piu' onesta possa 
essere quella di provvedere annualmente ad un lavoro di 
manutenzione ordinaria, evitando il depositarsi sul marmo di smog 
ed agenti aggressivi.

In quanto al programma inerente i lati lunghi della cella 
del Partenone, il soffitto dei Propilei ed il tempietto di Athena 
Nike, reputo che, se vi sono fondati motivi per ritenere 
scorretti i lavori di assemblaggio compiuti, e se lo smontaggio 
permettesse uno studio accurato dei membri architettonici, ma 
anche l'eliminazione di eventuali perni di ferro, cosi' dannosi 
per la coesione del marmo, sarei propenso ad esprimere parere 
favorevole ad un ulteriore programma di lavori su questi 
monumenti.

Desidero, alla fine di questa breve nota, ringraziarla di 
cuore per l'invito che mi ha rivolto. Formulandole tutta la mia 
ammirazione per il proficuo lavoro che si sta svolgendo nel 
cantiere dell'Acropoli, colgo l'occasione per inviarle i miei 
piu' cordiali saluti

Prof. Eugenio La Rocca



RAYMOND M. LEMAIRE

Univesrity of Louvre
Groot Begijnhot 95, 3000 Louvain
BELGIQUE

A Monsieur le Professeur CH. Bouras 
Président du Comité de l’Acropole 
10 Polygnotou Street 
GR 105 55 Athènes.

RL/MG/198 Le 20 juillet 1989

Mon cher Ami,

J’ai voulu prendre du recul par rapport à la réunion sur lea restauration du Parthénon car le débat y 
était, finalement, dominé dans une telle mesure par la passion, qu’il me paraissait peu sage d’en tirer, 
pour ma part, une conclusion valable sans reflexion complémentaire. Pris, entretemps, par quelques 
problèmes de grande urgence, j’ai du remettre plusieurs fois le projet de vous faire part de mes 
réflexions.

Lors du débat, j’ai fait état à l’assemblée de mes préoccupations face aux problèmes tels qu’ils se 
posent en ce moment. Je maintiens ce que j’ai dit à l’époque : la préparation du dossier est exemplaire, 
la qualité de la recherche scientifique exceptionnelle, les conclusions pratiques, par contre, 
insuffisemment élaborées.

Quatre solutions sont proposées entre lesquelles on nous demande, un peu naïvement, de choisir. 
Toutes ces solutions reposent sur des arguments et des considérations archéologiques parfaitement 
valables. Aller plus ou moins loin dans la reconstitution archéologique -et de l’anastyiose- du 
monument relève dès lors d’un autre champ d’argumentation. La faiblesse du dossier présenté est 
fondamentalement que celui-ci n’a guère été exploré. Les quelques considérations apportées dans ce 
domaine par notre excellent ami Korès relèvent davantage d’impressions personnelles que d’un 
argumentaire convainquant.

J’ai cité deux aspects qui me paraissent devoir être examinés plus à fond avant de pouvoir prendre 
position : la qualité esthétique et pittoresque globale de la ruine et l’image symbolique du Parthénon 
tel qu’il apparaît aujourd’hui. Aucun de ces deux aspects ne doit, nécessairement, nous conduire à 
l’imobilisme, mais il me parait évident que, face à un monument d’une telle qualité que le Parthénon 
dont l’image fait partie de la mémoire visuelle d’un très grand nombre de personnes, il convient de 
savoir où l’on va avant d’agir. A cet effet des recherches beaucoup plus poussées à l’aide de photo
montages et de maquette me paraissent indispensables.

On ne peut pas perde de vue que l’objectif à poursuivre n’est pas de "restaurer" la ruine du temple 
mais bien d’en assurer la meilleure conservation. Or il me semble que, peu à peu, on glisse du concept 
"conserver" vers celui de "restaurer”. Les certitudes acquises par la superbe recherche archéologique
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encouragent inconsciemment cette évolution. Il me semble qu’il faut s’en garder et dominer les 
"démons" de la restitution archéologique même scientifiquement certaine à cent pour cent.

Je voudrais ajouter à cet avis un argument qui me semble avoir été beaucoup trop négligé. Chaque 
solution d’anastylose proposée pour le pronaos et il en sera de même plus tard pour d’autres parties 
du monument - nécessité pour la remise en place originale des pierres et fragments de pierre 
conservés, un apport de plus en plus important selon qu’on passe de la proposition 1 à la proposition 
4, de pierres nouvelles, qui va de 20 à 45 % de l’ensemble. C’est déjà en soi, considérable. Le problème 
se complique fort pour tous les monuments de l’Acropole du fait de la pierre utilisée et de l’état de 
conservation des matériaux originaux. 2500 années et bien des évènements dramatiques ont patiné et 
souvent blessé les pierres primitives. Leur couleur admirablement dorée est l’une des sources de la 
beauté ineffable du monument et du site. Le temps a atténué la rigueur des formes originales et leur a 
donné un supplément d’âme, de sensibilité et une douceur absente lors de leur manufacture. Les 
hommes ont brisé la forme primitive d’un grand nombre. L’oeuvre des temps et la barbarie des 
hommes nous ont livré un chef d’oeuvre poignant, qui tel quel, est avec la Croix le symbole visible de la 
culture occidentale.

L’insertion de pierres nouvelles au sein de l’édifice et une source incontournable de déséquilibre et de 
rupture de l’harmonie actuelle. Les travaux effectués à l’Erechtéion, avec une science archéologique et 
une technique au-dessus de toute critique (à l’exception des moulages!), démontre les limites, voire les 
risques de ce type d’intervention. L’opposition est brutale entre les pierres anciennes revêtues d’une 
patine qui est l’oeuvre de nombreux siècles et aux formes adoucies par Γusure et la blancheur 
immaculée et la rigueur géométrique des pierres nouvelles cependant de même origine. Et il s’agit ici 
de l’application la moins difficile et la moins dangereuse de la méthode : un parement uni.

A-t-on étudié l’effet de ce contraste, pour l’ensemble du Parthenon lorsqu’il s’agira de rafire de 
nombreuses assises et parfois des parties entières de colonnes dans la pronaos?

Quel effet feront ces matériaux neufs, aux formes dures dans la vision partielle ou globale du 
monument? Ceci me paraît d’autant plus important que de nombreux morceaux anciens qui justifiant 
archéologiquement Panastylose ne sont plus des moignons presques informes qui ne portent plus qu’un 
lointain souvenir de leur forme primitive.

Pour moi, tout choix entre les quatres solutions proposées dépend de la réponse à cette question 
essentielle. La mise au point d’une technique qui permet une insertion de pierres nouvelles "absorbées" 
tant en ce qui concerne leur forme que leur couleur par l’ensemble du monument, tout en étant 
identifiable de près est la clef du problème que vous nous avez posé. Aucune réponse satisfaisante n’y 
a été donnée jusqu’à présent. On a même l’impression que cette question, tout comme celle de la 
qualité des moulages, est plutôt considérée comme secondaire. En fait, à mes yeux, elle est 
fondamentale, car c’est elle qui déterminera l’harmonie de l’édifice "anastylosé" après les travaux, et 
donc le choix de la solution finale.

N. Balanos me parait aussi été sensible à cet aspect de la question lorsqu’il a adopté la solution, 
techniquement critiquable, des tambours enrobés de béton : il dominait ainsi un double problème celui 
de la granulométrie de l’épiderme neuf plus proche que le marbre frais de celui des pierres usées par 
le temps, et de la couleur, qu’il pouvait à loisir harmoniser avec la patine des matériaux anciens 
(évolution du béton a trahi hélas son objectif).



L’étude de cette question me paraît donc urgente et prioritaire. Son aboutissement -ou son non 
aboutissement- déterminera les choix possible ou souhaitables, au départ des études archéologiques, 
mais avec l’objectif de préserver et d’améliorer, là où c’est possible, le message artistique de la 
composition architecturale, la beauté de la ruine et l’harmonie du site.

A ce niveau un dernier problème me paraît devoir être souligné : il me paraît risqué de résoudre les 
problèmes posés par le Parthénon au "coup par coup" : aujourd’hui le pronaos, demain les murs de la 
"cella", après demain le fronton de la façade occidentale, puis la colonnade sud et peut-être encore, le 
mise en place des moulages de la frise sur les faces nord et sud. Une vision d’ensemble s’impose dès le 
départ, et celle-ci inclut des choix essentiels. Les documents de 1983 ont ouvert le débat, mais 
certaines options potentielles ont été fort critiquées et il est évident qu’ils ne constitueraient qu’une 
première approche de problèmes qui, tous requièrent une étude plus approfondie avant de pouvoir 
proposer des décisions valables. Les options pour le pronaos seraient plus faciles à faire si la vison 
d’ensemble future était plus claire.

Je n’ignore pas que cette approche demande une recherche et une étude fort longue et coûteuse et 
que, à un certain niveau, on pourrait ne pas comprendre que rien ne se passe sur le chantier, malgré 
cet handicap la priorité, selon moi, devrait être mise sur cette étude d’ensemble : les options futures en 
seront facilitées et les travaux d’exécutions simplifiés.

Je vous ai fait part, Cher Ami, du fond de mon sentiment. N’y cherchez pas une critique : vous savez 
l’admiration que j’éprouve pour tout le travail, si difficile, qui a été réalisé tant en ce qui concerne les 
études que l’exécution.

La sauvegarde d’un monument est une tâche tellemant difficile : il faut allier la rigueur de l’homme de 
science pour l’étude des aspects archéologiques et techniques et la sensibilité de l’artiste et du poète 
dans l’intervention et la recherche du résultat final. La quadrature du cercle, dans bien des cas! Le 
Parthénon vaut bien que l’on resolve ce problème déjà pose par les philosophes grecs!

En vous priant de bien vouloir excuser cette lettre tardive, je vous assure de mes sentiments de fidèle 
amitié.

R.M. Lemaire.
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COMMENTS ON THE PROPOSALS MADE FOR THE RESTORATION OF THE PARTHENON IN 1989 * I

1

I have to begin by admitting that when I read the report before attending 

the meeting I had a preconception that more than was necessary was being 

proposed. I was also uneasy about the use of the word anas tylosis in the 

proposal. Although it is a Greek word, which I have always understood as 

meaning the setting up again of what has fallen down, in the process of which 

the original arrangement of the fallen parts is incontrovertible, it seems to 

be used in a looser and more questionable interpretation in the present study. 

However, the presentations, and more particularly the unique opportunity to 

inspect the upper parts of the Parthenon convinced me that a major intervention 

is necessary and that more than a conservative repair programme has to be 
undertaken. I was also greatly impressed by Mr.Korres' research, which has 

produced some significant new information since the meeting in 1983, and by 

his graphic reconstructions. However, reconstructions on paper are one thing; 

reconstructions in marble are another, especially when so much is missing, and 

so much of what remains is fragile. As Sir Gilbert Scott said,. "The difficulty 

is to know where to stop" once restoration begins.

Considering the six-columned portico of the Pronaos, it might appear attractive 

to select Plan 4 on the grounds that this would offer the most complete 

realisation of the original concept. But whilst it might do on paper one would 

have misgivings about the result which would be partly old weathered marble, 

but largely new marble with the addition of synthetic material in the casts of 

the frieze. The mixture of materials and the contrast between old and new 

would not in fact reproduce anything like the original concept of beauty; and 

here one must stress the need not to impair the beauty and the harmony still 

displayed in the Parthenon, ruined though it is. Purely archaeological 

considerations should not take precedence. These objections to the implications 

of Plan 4 relate too to Plans 2 and 3, although to a lesser degree, and Plan 

1 seems to be the ultimate permissible in reconstruction although there is 

some logic in Plan 2. Even so there must be a reservation that this will 

obviously affect the traditional image of the most famous monument in the world 

and not reconstruct it as it was at any time in its history.



2

Similar arguments apply in this case as in the east sidè, and once again one 

would favour the lesser intervention, Plan 5, whilst recognising the logic of 

putting back part of the frieze. But as with Plan 2 of the east side one 

would not wish to see casts of the frieze if the sample displayed on the site 

in situ is what is intended.

3

In this case one would select Plan 7 because of the larger proportion of old 

material.

4

In general there is little disagreement with the methods of restoration proposed 

on pages 131-150, since for the most part they are necessary either for 

structural reasons or to prevent further damage from rusting iron cramps. 

Nevertheless, such agreement should not be a licence to wholesale renewal or 

reconstruction except where absolutely necessary, and once again one would stress 

the need always to think of achieving a harmonious result. The full beauty of 

the Parthenon can never be restored, but it is still a beautiful image. The 

process needs to be slow and questioning all the time, avoiding taking too many 

final decisions in the early stages.

5
The papers presented at the conference were proof of the value of scientific 

research and the need to carry out a Pilot Project as described on pages 176-177. 

But may one refer to the note about artificial patination on p.181. The first 

sight of the Erechtheum after work was completed was a shock, and one felt the 

startlingly white patches were so prominent that the building's beauty and its 

quality of age were both disturbingly reduced as a consequence. Nevertheless, 

artificial patination does not seem to offer a solution, and one would prefer 

to believe that Time and Nature will provide a reconciliation. However, there 

seems no reason why casts such as the Caryatids should not be patinated; their 

appearance is preferable to that of the north-east column.



There seem to be two parts to this final question. The dismantling, preservation 

and reassembly of the original material in situ of the coffered ceiling of the 

Propylaia and the temple of Athena Nike seem to be necessary ultimately, if not 

immediately, while the two long walls of the cella need not be reconstructed. 

This latter proposal would be the most obvious change in the familiar image of 

the Parthenon; and whilst there is no doubt that the outer columns were intended 

to be seen with a wall behind them, on which a changing pattern of shadows would 

be seen, the image of the weathered columns against an Attic sky is much loved 

universally, and it has a poetic beauty that one should hesitate before 

destroying for the sake of an archaeological reconstruction.

6
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Preamble :

The Parthenon as it appears today 
it is a document of people's behav 
to preserve monuments, but also to 
traces of nature's effect on it du 
Thus the Parthenon has become a ru 
Greece and of European culture. Th 
the monument requires above all th 
character as a natural ruin with 
harmonious appearance. Because Bai 
works according to this principle, 
view, they may still today, after 
as an admirable example of an anas

reflects its long history, 
iour to build, rebuild and 
destroy them, and of the 

ring more than 2000 years, 
in and as such a symbol of 
erefore any intervention on 
e consideration of its 
respect of its existing 
anos carried out all his 

from an aesthetic poiatcof 
two generations, be described 
tylosis.

The numerous existing stones and those found again as a result 
of your exemplary studies justify the anastylosis to be con
tinued as long as the old building material determines the 
appearance and completions are restricted to a minimum. In order 
to find the correct aesthetic proportion between a maximum re
use of old parts and a still small number of additions, works 
should not be carried out on the basis of purely theoretical 
and methodical considerations, but by a method which allows to 
proceed step by step. This method gives the opportunity to stop 
work at any moment and to study and examine not only the 
achieved appearance but also the next phase by experimenting, 
e.g. with light material. (Roofmate or something similar, 
coloured accordingly.) Such a method applied at the Erechtheion 
might, for instance, have made it evident,that the new cornice 
over the north-eastern corner of the building is superfluous.
Those parts of the monuments on the Acropolis which are in an 
increasingly bad condition caused by technically wrong measures 
of former interventions have to be restored even if this requires 
their dismantling and reassembling. This procedure would also 
allow to replace valuable and irreplaceable sculptures by copies, 
perhaps 'temporary'; (e.g. the freeze of the temple of Nike.) 
However, before using artificial stone its'composition and also 
the treatment of the surface should be examined very carefully. 
(Perhaps sandblasting the surface might prove useful.) If, in 
future, a method is found to prevent a further deterioration of 
the original stones, then they could be placed in situ again.
Such decisions, however, will have to be made by later generations 
our duty is to maintain the building and the precious- original 
material for the future, unaltered and undamaged as far as possibl

Answers to your specified questions:

Ad 1: First step as plan 13.
Second step possibly as plan 14 - after examinations as 
described in the preamble; (perhaps as an intermediary 
step, only with 2 complete columns at the south-east corner 
and one piece of the architrave above them and still 
without the frieze.
Third step perhaps as plan 14. In my opinion, a complete 
restoration of the Pronaos would go too far, but this 
could easily be studied by the method described above.



Ad 2: First step (together with step 1 with the columns of
the Pronaos) as plan 17, but only up to ttie 14th course 
including the orthostates, the uppermost course should 
still be formed with original material.

Second step perhaps as plan 17.
In both cases special, critical consideration should be 
given to the proposed straight ending of the wall in the 
Naos, as this contradicts the character of the natural 
ruin and it might have an adverse effect on the harmonious 
appearance, especially when seen against the sky.

Ad 3: First step (together with the columns and the south-wall 
of the Pronaos) as plan 18, but without the new parts on 
the northern end of the wall.
Second step perhaps as plan 18.
(The anastylosis of the parts of the Christian period 
should be considered again: the historical and artistic 
value of this building period bears no relation to the 
importance of the classical period. Models could serve 
in order to give an impression of the changing appearance 
of the Parthenon during different later periods.

Ad 4: Studies, arguments and proposed methods are very convincing. 
Interventions into the original structure or changes in the 
structural system with regard to a grater stability and 
security against earthquakes do not seem justified. As an 
architect I can make statements to point 4 and 5 only with 
the necessary reservation.

Ad 5: The studies, arguments and the proposed methods are also
convincing, above all the special care taken in the study of 
all procedures deserves admiration. With a view to the very 
necessary long-term experience one should wait with applying 
modern methods, even at the risk of a further weathering 
of the stones.

Ad 6: The measures necessary to prevent further destruction should 
be taken as quickly as possible, even if the building parts 
have to be dismantled and put together again. In this respect 
works at the Erechtheion are exemplary.
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RESTORATION OF THE PARTHENON

ANSWERS TO QUESTIONS POSED IN MARCH 1989 MAINSTONE Page 1

Question 1

a) comments on the architect's views I

I consider that the graphic reconstructions of the pronaos and the further 
elucidation of its history now presented provide a sound basis for physical 
reconstruction on: the' lines proposed, and I am broadly in agreement with the 
views expressed on pp. 73-85 and 87-89 of the English version of voi.2a. I 
think that it would be wrong, now that the ground has been so well prepared, 
not to undertake a considerable measure of reconstruction to give back to the 
east end of the temple something of its original pre-eminence as well as 
preserving it for the future, and I see no fundamental objection to limited 
"diachronic" anastylosis or to replacing the "symbol” partly created by 
Balanos with one that bears a closer resemblance to the original structure. 
Having also examined what has been done recently on the Acropolis, I am 
confident that the work is in good hands and that the detailed choices that 
must be made as it proceeds will be properly weighed, though I feel that it 
should be undertaken with an eye primarily on the long-term future, and am 
therefore less easy about the more tentative proposals for public access to 
the cella.

X warmly support the view that the "articulated" structural system of closely 
fitting individual blocks of marble joined only by cramps and dowels is "part 
and parcel of the essence and value of the architecture" and that any static 
problems should be resolved without departing from this system, as is indeed 
desirable structurally also. I am further encouraged by the recognition of 
the equal importance of line and surface and of the problems created by the 
substantial losses of outer surface suffered by many of the individual blocks 
of marble.

Since losses due to thermal fracture of blocks that are still in situ bear 
witness to important episodes in the history of the monument, I feel that 
attempts to make good these .losses are undesirable. Likewise, where only 
parts of similarly fractured blocks survive as disjecta membra, it seems 
reasonable to complete them (as in the Erechtheion) with a rounded outer face 
continuous with the surviving fractured face. But where it is necessary to 
insert a completely new block, I think that it is better to dress this as it 
would have been before the fire rather than to represent hypothetically the 
losses that the original block would have suffered - ie that it is better, 
for instance, to replace lost column drums with new whole drums rather than 
with drums having simulated fire damage to their west sides as is suggested 
by plates 18 and 19.

My chief reservations are about the desirability of re-incorporating in their 
original places those disjecta membra that have lost a large proportion of 
their original faces or have suffered significant losses on these faces of a 
kind which they would not have suffered if they had remained in situ, and I 
do not consider that preservation of such disjecta membra is necessarily best 
ensured by their re-incorporation in the wall or column from which they came. 
To re-incorporate all fragments runs the risk of giving the finished surface
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an excessively rootled appearance, far removed from any that it ever had 
previously. Since, also, their re-incorporation would hide from view and 
render inaccessible to future inspection valuable evidence of the original 
manner of placing and joining the blocks - evidence which also helped to 
establish the original locations and thereby served as one important basis 
for the reconstruction - would it not be better to place these pieces in a 
museum or other protected store, and to cut and insert complete replicas of 
the original undamaged blocks in their places?

b) comments on proposals for the six-columned portico

I would support the larger scheme IV (plate 16) if a partial reconstruction 
of the north-east anta and adjacent part of the north cells wall were also 
decided upon, with the rider that where it is necessary to cut new column 
drums or to cut completion pieces for the west sides of partly preserved 
drums, no attempt should be made to simulate fire damage.

Without this further reconstruction at the north end, I think that this end 
would stand in visually disturbing and historically unjustified isolation if 
scheme IV were adopted. Until a decision is reached on the anta and north 
wall, I therefore favour scheme II (plate 14). (See above for material not 
re-incorporated.)

Question 2

I favour scheme II (plate 17) as being consistent with schemes II and IV for 
the portico, with the same proviso as above in relation to simulation of fire 
damage.

Question 3

I favour scheme II including the reinstatement of surviving blocks of the 
second Christian apse (plates 18 and 19) , again with the same proviso as 
above in relation to simulation of fire damage. Though not part of the 
present proposals as I understand them, I also favour, in principle, the re
erection of part of the later internal colonnade as shown in plate 19 to give 
some impression of the original interior and of its subsequent modification.

Question 4 I

I agree about the limited value of elastic analyses (including the latest 
non-linear analysis presented at the meeting of specialists), about the 
impracticability (even by more realistic analyses of rocking and shearing 
displacements) of predicting safety margins against collapse, and about the 
consequent need to rely primarily on the evidence furnished by the perform
ance of the structure itself. I see the analyses that have been made and 
shaking-table tests of small models chiefly as aids in interpreting what can
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be directly observed of this performance. I therefore^ fully support the 
approach now being taken, with its concentration on restoring to damaged 
blocks as much as possible of their earlier undamaged strengths.

I also agree with the criteria proposed for the design of necesssary rein
forcements and new connective elements. I foresee difficulty only where it 
may be necessary to make good small losses on the top or bottom edges of 
column drums that nevertheless result in significant reductions in their 
effective diameters - ie losses such as that illustrated on p.64 of the Greek 
voi.2a. If a drum that had suffered such a loss were near the foot of a 
re-erected column, the joint with the completion piece would be subjected, in 
any future rocking about its edge, to high shear and tension. On account of 
the small size of the loss, it might be difficult to anchor the necessary 
reinforcement in the completion piece without first cutting into the block to 
allow the use of a larger piece, and it might be preferable to substitute a 
complete new drum.

In addition to the proposed tests on a shaking table, I suggest that it would 
be helpful, in relation to the use of lead for bedding the epistyles on the 
column capitals, to carry out tests on the deformation behaviour of this 
material at the high rates of straining associated with earthquake movements 
in order to clarify its ability to absorb energy and reduce shear transfer.

Question 5

I welcome the attention given to the preservation of the marble from further 
surface loss and to possible artificial patination treatments. But I leave 
further comment on these to those who are better qualified.

Further programmes for the cella walls of the Parthenon, ceiling of the 
Propylaia, and Temple of Athena Nike I

I agree in principle to what is proposed in so far as dismantling is called 
for to correct previous errors and safeguard these structures for the -u-ure.

Dr Rowland J Mainstone
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Il ne saurait être question, je pense, de traiter le 
Parthénon comme la Stoa d'Attale et de le reconstruire à neuf. 
D'un autre côté, l'immense progrès qui a été fait au cours des 
deux dernières décennies dans la connaissance et la compréhension 
du monument invite à des restaurations et À des compléments 
permettant de mieux apprécier, en vraie grandeur, l'effet 
esthétique et dynamique d'une création antique prestigieuse entre 
toutes.

La difficulté vient du fait que le Parthénon n'appartient 
pas seulement aux archéologues et aux spécialistes de
l'architecture. Il est trop lié à la sensibilité, àia pensée et 
à la littérature du XVIIIe et du XIXe siècle (non moins qu'à 
l'histoire de la Grèce moderne) pour qu'on puisse en transformer 
profondément l'image. Il doit rester reconnaissable. pour les 
yeux et pour le rêve, par rapport aux évocations de ceux qui 
l'ont vu, dessiné et décrit quand il était mêlé à la vie et 
faisait partie d'un contexte d'époque aujourd'hui révolu mais 
dont nous sommes les héritiers.

Dans le patrimoine universel de l'humanité, le Parthénon a 
acquis une valeur de symbole et de référence en ce qui concerne 
toute réflexion sur le passé. Il compte autant pour le sentiment 
subjectif qu'il procure de l'écoulement dramatique du temps et du 
naufrage des civilisations, que pour l'appréciation objective 
qu'il autorise des capacités de conception et de technique qui 
étaient celles de la Grèce au siècle de Périclès. A l'heure où 
son insertion dans le monde contemporain lui vaut déjà la poi-



lution et le tourisme de masse, il faut craindre de lui imposer, 
à force de rigueur exigeante, la forme abstraite et impeccable 
d'un chef-d'oeuvre mort.

1. Pour l'anastylose du portique hexastyle du pronaos, mes 
préférences vont au second projet (pl. 14). Il met en oeuvre un 
nombre important d'éléments originaux sans introduire une part 
excessive de matériaux modernes. Il ne dissimule pas les graves 
dommages qui ont été subis, mais il fatit bien comprendre la 
structure et la relation avec les parties encore debout du sékos. 
Il est heureux, à mon avis, que la moitié Sud soit favorisée dans 
cette solution qui ne modifie pas beaucoup l'apparence générale 
dans la vue traditionnelle.

Les débris identifiés qui resteront non-incorporés pourront 
être regroupés dans un dépôt lapidaire ordonné, au Sud- ou à 
l'Ouest du Parthénon.

2. Pour le côté Sud du pronaos, le premier projet me paraît 

compatible avec l'option précédente et suffisant pour l'intelli

gence claire du portique prostyle, en matérialisant la relation 

entre l'extrémité Est du long mur Sud et la p mière des six 

colonnes.

3. Pour le mur Est entre pronaos et naos, je p 'fère la 
première solution qui évite d'introduire trop de matériaux 
modernes et fait néanmoins bien apparaître le plan fondamental.

Quant aux témoins des tranformations ultérieures, je 
souhaiterais qu'ils soient discrets pour ne pas gêner la 
compréhension des grandes lignes de l'ouvrage.

4. En ce qui concerne les méthodes de travail appliquées à



la structure du monument et aux membres architecturaux, les 
principes me paraissent sains : de proscrire les matériaux arti
ficiels, de supprimer tous les fers dont l'oxydation a créé tant 
de dégâts, d'utiliser le plus possible les marbres antiques dont 
l'appartenance est établie à la place même qu'ils occupaient dans 
la construction du Ve siècle, et de procéder aux compléments qui 
s'imposent pour assurer la stabilité et la continuité des 
éléments restitués.

5. De même, pour la préservation et la restauretion des 
surfaces, l'étude attentive des agents de dégradation et des 
causes de détérioration apparaît primordiale. Je ne m'estime pas 
compétent sur le choix des remèdes. Je pense seulement qu'ils 
devront être expérimentés avec prudence afin d'éviter de généra
liser de nouvelles erreurs.

Pour le démontage et le remontage des deux longs murs de la 
cella - du Parthénon, des caissons des Propylées ou du Temple 
d'Athéna Niké, je suis tout à fait d'accord sur le principe. 
C'est une tâche minutieuse, qui sera longue et coûtera beaucoup 
d'argent, mais que mérite le souci de sauvegarder pour la 
postérité les monuments de l'Acropole et les valeurs morales qui 
leur sont attachées.

Prof. Jean MARCADE 
membre de l'Institut

17, avenue d'Italie, F-75013 Paris 
25 août 1989

tél (1)45.86.76.30



Paolo Marconi
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Chiar.mo Prof. Dr. Ch. Bouras,

Presidente del Comitato

Per la preservazione dei Monumenti

dell'Acropoli,

IO, Polygnotou Str.,

GR. 105 55 AT H E N Ξ

OGGETTO: Atene - il Partenone - Restauro del Portico del Pronao

Est, etc.

Richiesta di parere formulata con nota n" 14.04.89,90/89

In ordine alla richiesta di parere formulata nella

nota cui si risponde, mi pregio di far seguire le‘ seguenti os

servazioni :

I), Pronao, lato Est, Tavv. 13-16

Premetto che lo studio di M. Korres è di grande qualità, 

ed anzi unico nel suo genere, fondandosi non solo su un rilie

vo accuratissimo,, ma.'-anohe: su.OÈàervaz'ibnitche rivelano una 

simbiosi entusiastica col monumento. Apprezzo altresì partico

larmente la scelta di intervenire sul Pronao Est, in quanto 

il suo stato di disgregazione offre un test amplissimo sulle 

possibilità tecniche finora messe a punto sull'Acropoli, in 

una collocazione che consente all'esperimento di svolgersi sen 

za compromettere troppo l'aspetto attuale del monumento, ma 

promette nello stesso momento di essere ulteriormente esteso 

ad altre parti altrettanto degne di essere recuperate e valo

rizzate.

- Preferisco nettamente la proposta n° 4 (tav. 16), nonostan

te la percentuale di materiale originale sia minore delle al-

l:m, nnr i seguenti motivi:

11.06.89



a) Consente una valida ammorsatura del portico alle mura del

la cella, nell'ipotesi di una eventuale ricostruzione, o quan
tomeno un'efficace configurazione a£della struttura, che ga

rantisce la maggiore stabilità, anche se la struttura dovesse 

restare autonoma. Rimpiango solo che il rilievo in scala I/IO 

sia isolato da quello del complesso, che avrebbe potuto figu
rare in scala minore (1/50 ο I/I00), mostrando quindi con mag

giore evidenza l'effetto dell'anastilosi, sia estetico che strut 

turale.

b) aggiunge al complesso il motivo figurato del fregio, seppu

re realizzato con calchi. Ma la qualità dei calchi finora rea

lizzati (cfr. l'Eretteo) garantisce egualmente l'effetto este

tico. Ricordo che l'uso di calchi di elementi scultorei è sem

pre più diffuso in Europa ed in particolare in Italia, dato

il livello attuale e prevedibile dell'inquinamento atmosferico.

In quanto al materiale scartato, esso può essere conserva

to al coperto.

Ciò che mi.sembra davvero importante è che la fisionomia 

del Tempio ritorni quanto più vicina possibile all'originale, 

sia pure alla condizione di recuperare quanto più possibile 

del materiale originale, e che dia garanzie statiche, di resi

stenza agli eventi atmosferici e tellurici.

Aggiungo che condivido in pieno le considerazioni di M. 

Korres sulla metafora filologica che deve giudare il restaura

tore, rendendolo simile a colui che restituisce ad un testo 

poetico lacero ed irriconoscibile la leggibilità, e dunque il 

sensçjciô tanto più in quanto abbiamo a che fare con uno dei 

testi poetici più importanti e pregnanti per la cultura mon

diale, alla stessa s'tbegda dell'Odissea.

2) Pronao, lato Sud

Preferisco, conseguentemente a quanto detto sopra, la pro

posta n° 6, tav. 17.



Approvo in particolare l'opportunità di sommare 

il caso 4) al caso 6), per gli stessi motivi addotti da M. Kor- 

res. In quanto al rammarico per l'uso di riproduzioni del fre

gio, rinvio a quanto detto sopra.

3) Pronao, muro Est.
Preferisco, in conseguenza a quanto detto sopra, la propo

sta 8), tavv. 18 e 19, anche se appare un compromesso, come 

ben spiegato da M.Korres.

4) Proposta di metodo strutturale per la ricostruzione 

Circa detta proposta, ho un primo dubbio:

- Perchè non proteggere le grappe in titanio con piombo fuso, 

come in origine e come si verifica anche nei monumenti in mar

mo di Roma antica (senza eccezioni), ed in altri monumenti ri

nascimentali italiani? Una guaina di piombo fuso mi sembra più 

efficace del piccolo spazio (spessore e, pag. 144, 3a riga dal

lo alto) lasciato tra la grappa ed in marmo. Vero è che il ti

tanio non è ossidabile, e che il cemento ricopre il titanio;

il cemento peraltro è più duro del marmo, e può fratturarlo, 

mentre l'effetto di plasticità del piombo mi sembra migliore.

— Non si parla mai in modo esplicito del ripristino di una su

perficie regolare ed estesa quanto piò possibile , al contat

to tra due blocchi di marmo sovrapposti. Eppure il problema

mi sembra fondamentale, dato che comporta talvolta la portan

za di strutture snelle come le colonne. Si parla, peraltro, 

dell'uso di foglie di piombo per sigillare fessure orizzonta

li o verticali (pag. 135, par. 2-3), sia moderno che antico; 

che non sia il caso di utilizzare sottili foglie di piombo per 

migliorare l'aderenza tra blocchi sovrapposti, anche se ciò 

pone il problema della modifica degli spessori dei giunti, che 

peraltro potrebbero essere aggiustati dal dimensionamento op

portuno dei conci di marmo nuovi interpolati tra quelli origi

nali? Lastre di piombo collocate tra rocchi di colonne marmo-



ree sono usate dai Romani di età classica e dagli architetti 

rinascimentali che ne studiarono i metodi (ad es. , B.Peruzzi 

pone foglie di piombo tra i rocchi di colonne in travertino 
del Palazzo Massimo a Roma). Anche in fabbriche romane diifi- 

ne'XIX - inizio XX see. si usano sottili fogli di piombo tra 

i rocchi delle colonne: essi servivano, tra l'altro, ad assi

curare un impatto soft in sede di montaggio.

In conclusione: d'accordo sulla malta di cemento'.Portland 

bianco e di sabbia silicea (perchè non polvere di marmo?) ad 

uso di sigillatura delle fratture irregolari, o delle protesi 

in marmo realizzate col pantografo, previamente pulite con stru

menti meccanici per ricavare un adeguato spessore fra le super- 

fici a contatto; proporrei peraltro, per migliorare l'aderen

za tra facce regolari:

a) ottimizzare la superficie di contatto, aggiungendo porzio

ni di marmo che aumentino la superficie fino-aliai massima di

mensione del blocco, usando il metodo delle protesi col panto

grafo;

b) inserire, tra i blocchi già ottimizzati, una foglia di pi

ombo (mm. 1/2), per i motivi sopra detti. E' vero che si com

pierebbe un anacronismo; ma non è altrettanto anacronistico 

l'impiego del titanio, piuttosto che del ferro?

5) Conservazione superficiale del marmo

Circa le proposte dette, vedo menzionati esclusivamente ma

teriali di recentissima sperimentazione, e quindi di dubbia 

durabilità ed efficacia, e non vedo menzionati metodi tradizio

nali, dei quali in Italia vi è già abbondante letteratura, cui 

anche chi scrive ha contribuito. Mezzi tradizionali, quali la

certamente più sperimentati dei materiali menzionati alla pag. 

184, beninteso a patto di rinnovarne il film con frequenti ma

acqua di calce, additivata sembrano più soft e

nutenzioni.



Circa il problema della cella del Partenone, del soffitto 

dei Propilei e del tempietto di Athena Nike, preferisco senza 

altro lo smontaggio ed il rimontaggio più consapevole oggi che 

allora, con le tecniche finora messe a punto, ed altre che sca

turiranno da questo referendum.

La ringrazio dell'opportunità concessami, e la prego di 

gradire, assieme a Madame Tulupa cui rivolgo un reverente pen

siero, i miei più distinti saluti.



Dr.-Ing. Dieter Mertens
Architekt, Referent am Deutschen Archäologischen Institut Rom
Via Sardegna 79, I 00187 Rom
4.4.89
0039 6 4817817

STELLUNGNAHME ZUM VORSCHLAG DER RESTAURIERUNG DES PRONAOS DES 
PARTHENON, IN 'STUDY FOR THE RESTORATION OF THE PARTHENON’ (1989)

Der Parthenon ist ein Sonderfall unter den historischen 
Baudenkmälern; mit der strikten Anwendung von allgemeingUltigen 
Konventionen allein 1st den Problemen, die seine angemessene 
Erhaltung stellt, nicht beizukommen. So bedarf es einer 
profunden Auseinandersetzung mit seiner Stellung in Geschichte 
und Eaugeschichte, wie sie von M. Korres S. 73 ff. gefllhrt wird. 
Darauf kann in der Begründung dieser Stellungnahme nicht 
eingegangen, sondern nur bekräftigend hingewiesen werden. So 
beschränke ich mich auch auf ein einziges, meines Erachtens 
grundsätzliches Argument: die Betonung der Authentizität und
damit der WUrde jedes einzelnen Fragmentes des Parthenon, die nur 
im Zusammenfuhren der Bruchstücke wieder hergestellt werden können, 
Unter dieser Prämisse bleibt nach meiner Meinung keine Wahl, als 
soviele Fragmente wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zuzuführen, 
wie aus aesthetischen und allgemein konzeptionellen Gründen 
möglich ist.

Dafür scheinen mir aber gegenwärtig so günstige Voraussetzungen 
zu bestehen, dass ich grundsätzlich eine Anastilosis für geraten 
halte und daher die kombinierte Lösung 2 + 6 t 8 (zu Fragen 1-3) 
unterstütze.

Die Voraussetzungen für die Realisierbarkeit sind die folgenden:
1) Im Gegensatz zu fast allen früheren Eingriffen, vor allem 
demjenigen von Balanos, sind unter den bestehenden Prämissen alle 
Garantien der völligen Reversibilität ohne weitere Schädigung der 
Bausubstanz gegeben. Möglichen besseren oder alternativen 
Lösungen der Zukunft wird der Weg offen gehalten. Dies gilt 
jedenfalls für den Bauverband als ganzen.
2) Das Material, der nur leicht an der Oberfläche verwitterte, ln 
klaren Bruchstrukturen erhaltene und in sich konsistente und 
homogene Marmor, ist für passgenaue und statisch beanspruchbare 
Zusammenfügungen der wohl am besten für solche Restaurierungen 
geeignete Stein. Die in der Bauhütte der Akropolis erprobten 
Technologien der Anpassungen scheinen inzwischen ausreichend 
ausgereift, um auch Spätfolgen abschätzen zu lassen.
3) Die konzeptionellen, planerischen, handwerklichen und 
administrativen Gegebenheiten sind optimal und stellen einen 
Standard dar, wie er seit der Antike nie mehr erreicht wurde.
Diese Konstellation bedeutet eine Verpflichtung sie zu nutzen.

Als Ergebnis der Anastilosis darf man danach erwarten:

1) Wiederherstellung des Eindrucks der Dichte und plastischen 
Geschlossenheit eines repräsentativen Teils der Ostfront. Dabei 
spielt das gut erhaltene Gebälk (zusammen mit den Abgüssen des 
Frieses) eine entscheidende Rolle als verbindendes und 
vereinheitlichendes Element. Seine Geschlossenheit Uberwiegt bei 
weitem die fehlenden originalen Bestandteile der Säulen.
Angesichts des kontinuierlichen Gesamtumrisses der Säulen ist 
ihre Ergänzung durch neue Elemente am ehesten hinzunehmen.



Der nach unserem Vorschlag (Wahl der Lösung 2) nicht mehr zu 
verbauende Architrav der nördlichen Joche könnte zusammen mit den 
Kapitellen (und evtl, ebenfalls dem Fries) museal aufgestellt 
werden, um diese kostbaren und repräsentativen Teile auch aus der 
Nähe bewundern zu lassen. Diese Aufstellung könnte dann auch das 
nördliche Seitenjoch bis hin zum Antenkapitell umfassen.

2) Die Überwiegende Mehrzahl der Fragmente wird so nicht nur am 
besten gegen weitere Zerstörung am besten geschlitzt, sondern die 
Stücke werden vor allem auch wieder in ihre alte Aufgabe 
eingesetzt. Gleichzeitig steht der Tempel als ganzer wieder 
freier da. Auch die Anordnung der Ecken der christlichen Basilika 
im Mitteljoch des Pronaos bekommt dadurch eine Aufwertung und wird 
verständlicher.

Die einzige Reserve der Stellungnahme betrifft die Ergänzungen 
der Oberflächen aus ästhetischen Gründen. Sie sollten jedenfalls 
erst Schritt um Schritt in jeweils einzelnen Entscheidungen nach 
Errichten der originalen Substanz sowie der statisch 
erforderlichen Ergänzungen vorgenommen werden. Dabei stellt die 
künstliche Patinierung der weiiSen Marmorflächen ein technisches 
und ethisches Problem, das noch weiterer Diskussion bedarf.
Auch die Gestaltung der Oberfläche der ergänzten Bauteile dort, 
wo die originale Substanz stark durch das Feuer beschädigt ist, 
gibt groiie Probleme auf.

Zu den Fragen 4-5:
Die grundsätzlichen Erfahrungen des Autors Uber das Verhalten 
griechischer GliederbauweIse klassischer Zeit im Erdbebenfall 
können gewiss geteilt werden. Die 2 1/2 Jahrtausende alte
Geschichte der Akropolisbauten liefert dazu genug Anschauung und 
erübrigt darüberhinausgehende Simulationen.
Während der Marmor im Wesentlichen seine Festigkeit bewahrt hat, 
sind die Eisenverbindungen, mit Ausnahme der antiken, jedenfalls 
zu ersetzen. Der Ersatz mit Titanium scheint sich so b'ewährt zu 
haben, dais dem Material auf lange Zeit zu vertrauen ist. Im Falle 
oberflächlicher Flickungen wie bei der Anstückung von ’
Kannelurfragmenten im ’Pilotprogramm1 S. 176 ff. Abb. 37.40 
stellt sich freilich die Frage, ob hier Stiftungen wirklich nötig 
sind und nicht die Klebung ausreicht. - Zu den Fragen der 
Oberflächenbehandlung des Marmors Stellung zu nehmen, fühle ich 
mich nicht kompetent.

Zu den Cellawänden des Parthenon, zur Kassettendecke der 
Propylaeen und zum Niketempel:

Der Umfang des Wiederaufbaus der Cellawände hängt nicht allein 
von den verfügbaren originalen Steinen, sondern auch von der oben 
diskutierten Lösung des Pronaos ab. Eine weitergehende Anastilosis 
des Pronaos zieht eine umfassendere Aufrichtung der Cellawände 
nach sich. Dabei wäre schliesslich wohl auch eine Rekonstruktion 
der nördlichen Ante nicht mehr zu umgehen. Eine solche 
Entscheidung ist aber gegenwärtig noch nicht zu fällen. Daher



optiere ich einstweilen für eine ZusaramenfUhrung ausschlie.lieh 
originaler Blöcke. Dies auch wegen der oben angesprochenen 
Probleme der Gestaltung der zu ersetzenden Steine auf der 
Innenseite der Wände.

Das dringlichste Problem überhaupt scheint mir nach der 
Besichtigung die Demontage und Restaurierung der Kassettendecken 
der Propylaeen zu sein.

Auch der Niketempel sollte sobald als möglich abgebaut und seine 
Restaurierung eingeleitet werden. Angesichts der rasch 
fortschreitenden Verwitterung der zarten Oberflächen des 
zierlichen Tempelchens ist sogar zu erwägen, ihn ganz in eine 
geschütztere Umgebung zu überführen. Die besondere nachantike 
Geschichte des Tempels mag es dabei am ehesten tragbar erscheinen 
lassen, an seiner Stelle eine Rekonstruktion zu errichten - das 
schwerwiegende Problem bedarf freilich einer ausführlichen 
Diskussion.



Prof, archéologeM. Olivier Picard
Directeur de l'École Française d'Athènes - 
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6, rue Didotou - 106 80 Athènes 
tel.: (33-1) 3612 518 - 3612 521
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284/D/89
Monsieur le Professeur Ch. BOURAS 

Ministère de la Culture 
Committee for the preservation of 

the Acropolis Monuments 
10. Polygnotou 
105 55 ATHENES

Cher Professeur Bouras,
Je vous écris bien tard pour vous remercier de m'avoir 

invité à participer au colloque international sur le Parthénon, 
et pour vous féliciter du magnifique succès de cette réunion qui 
m'a beaucoup intéressé, et qui a fait une très forte impression 
sur les participants français, tant à cause de *la qualité des études faites par l'équipe d'‘ architectes que par la précision et 
la beauté des dessins.

Je n'ai pas répondu au questionnaire, ne voulant pas 
que l'on oppose à un numismate "ne ultra crepidern, sutor". Mais 
i1 me semble que certaines réactions réservées, voir hostiles aux 
restaurations, n’ont pas assez porté d’attention au caractère 
particulier du Parthénon et de la grande architecture grecque en 
général. Nous sommes habitués maintenant à une séparation 
radicale dans l'art moderne et contemporain entre l'architecture 
et la sculpture, et nos études, nos manuels d'archéologie 
entérinent cette division. Or celle-ci n'était pas du tout 
naturelle a l’esprit grec classique. Phidias, Scopos. les maîtres 
du trésor de Siphnos étaient des artistes travaillant le marbre, 
et comme G. Roux l’a bien noté, le temple classique est tout 
entier un άγαλμα en l'honneur du dieu. Lorsque M. Korrès retrouve 
la succession des tambours de la colonnade Est, ou qu'il 
reconstitue la porte de la cella, c'est autant une sculpture 
géométrique qu'une architecture au sens moderne du mot qu'il 
dessine. Cette constatation m'invite à accepter bien volontiers 
les projets d’anastylose.qu'il nous propose. Imaginerait-on si 
l'on retrouvait une statue dont la tête est cassée, de ne pus 
la recoller, sous prétexte que les deux morceaux ont été 
retrouvés séparément, que le corps sans tête ou la tête sans „ 
corps donnent une impression esthétique émouvante ou que cette 
restauration n'est pas prévue par la Charte de Venise?

souhaitant 
possible.

Je me permets ces quelques réflexions en vous 
, malgré votre malheur, une aussi bonne Pâques

/"

que

Olivfier PICAR1
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April IS, 1909

Prof. Dr. Chary lombo;; Bouraj 
President
Committee for the Preservation of the Acropolis Monuments 
Ministry of Culture 
10, Poiygnotou Street 

6R 105 55, ATHENS- GREECE

Dear Professor Bouras,

fou paid me the honor of inviting me to the International Meeting tor the Preservation of the 
Acropolis Monuments, which I was regretfully unable to attend. You then placed nie further in 
your debt by sending me the important publications on the current study ot the Parthenon, and 
by ask ing me to comment on the var ious proposals. I am again honored by your request, and l 
shall answer your questionnaire to the best of my knowledge. I must emphasize, however, that 
in matters of engineering and scientific procedures I am totally incapable of formulating a 
considered opinion, because of my lack of training in those fields.

In the field of ancient architecture and anas tylosis, i feel that only my great love tor tne 
Acropolis inali its monuments and history gives me any basis for answering. I have been 
studying and teaching Greek culture and architecture tor over thirty-five years, but i cannot 
beg in to approach the competence and understanding that you, II. Lorres, and the other 
participants in the restoration efforts possess or have acquired through these years of intense 
concern with the Acropolis structures.

I also wish to add that during my recent stay in Athens (September-Decern her 19 SB) I wasable 
to visit the Maeryanni Museum, its cast collection and its exhibition of drawings, photographs 
and materials on the Parthenon and the Acropolis in general, and to speak with members of the 
Education Department, in particular with Mrs. C Hadziaslani. I was enormously impressed, and 
wish to congratulate all your collaborators for what is indeed a monumental effort for humanity 
Athens is once again not just the School of Hel las but School to the Wor Id

Finally, I should state that my comments can be published, if you so desire, but I do not believe 
them to be necessarily Important or. more valid than a personal reaction to your questions The 
final answer to these weighty matters should rest with you and with the persons who know best 
what is involved in the restoration of these extraordinary monuments



Comments.

1. For the anastylosis of the Pronaos oorch, I would support proposal 4.

The advantages are well described bv the architect, in that most of the ancient material would be 
utilized, and thus protected from further damage, as well as removed from its present scattered 
location. There is no doubt that the correct restoration would be provided, since so much 
knowledge has been acquired about all parts of this portion of the building; and those aspects of 
the prenais that may still be considered theoretical are not involved in the proposed anastylosis. 
Although it is possible for some viewers to visualize the entire elevation with few or almost no 
physical remains, this constitutes nonetheless an abstract exercise, and even the most 
exper ienced student of ancient architecture may profit from the observation of the reconstructed 
members ( play of light and shadow, enclosure of space, relationship between peristyle and 
pronao? columns, etc ).

I distinctly remember the surpr ise generated in most observers by the restoration of the Stoa of 
Attalos, in 1956-57. Although we all (nought ‘we could visualize a big Hellenistic stoa, the 
actual appearance of the building was unexpected, and a great deal was learned from a 
reconstruction that was, in that case as well. based on secure information on all parts of the 
structure I have also been personal ly involved in advising the Centennial Park Authorities of 
Nashville, Tennessee, in the construction of a colossal statue of Athena to be placed in their 
reproduction of the Parthenon, in im i tat ion of the chryselephantine creation by Pheidias. My 
reasons for supporting that project are the same as those that spur me to suppor t the most 
extensive restoration for the Athenian Parthenon; the learning that would derive from it. 
Currently, the statue has been assembled within the interior colonnade of the Nashville 
Parthenon, and already the effect is overwhelming and informative beyond expectations.

I am also in favor of restoring plaster casts of the east frieze. To be sure, these are not 
originals. But one would not want to expose the irreplaceable originals to the damages of current 
air pollution; and casts have been shown to function well for the sculptures on both Parthenon 
pediments, and for the Erechtheion (Caryatids. Since no doubts exist as to the sequence of the 
frieze blocks and their appearance, this restoration seems eminently viable.

2. For the anastylosis of the south side of the Pronaos, I would support proposal 6 ( p! 17).

This solution is completely coherent with the proposed action for the east side of the pronaos, 
and would actually complete the appearance of the prostyle porch. We would be able to observe 
the effect of the inclination of the antae, and the transition of the frieze from column to solid 
wall, in binding fashion. I have previously published my opinion ( in my Fifth Century 
Styles in Greek Sculpture' that the continuous trieze of the Parthenon represents 
primarily an architectural r equirement dictated by the prostyle porches, to function as a 
connecting ling between sefcos and colurns The proposed reconstruction could go a long wav to 
demonstrate whether this theory is visually correct.

The historical considerations expressed on p. 56 in favor of Case ( 4) + ( 6) seem also 
compelling.

3. For the anastyiosis of the east wall ( between the pronaos and the naos proper). I would favor 
proposal S.



I must admit, however, that l am riot entirely at ease about reconstructing par t of trie apse 
adjacent to the columns, with two blocks of the old apse in appropriate settings on the floor, as 
discussed on p. 34. I appreciate the architect's argument about a diachronic anastylosis, which 
would in any case be partially carried out by the restoration solutions I have supported above. 
On the other hand, in the previous cases ( l and 2), the effect seems closest to the Rerik leian 
appearance of the structure, even if in practice the inner faces of fhe pronaos wall and of the 
prostyle columns would reflect later damage and alterations. The presence of the apse, even if 
onlv hinted at and not. completed, would detract from the complete perception of the 
fifth-century phase while not sufficing to convey the full appearance of the Christian phase. 
The ancient materials that were used in the construction of the apse could perhaps be displayed 
in an accessible storeroom, as suggested on d. 33.

To be sure, scholars would not. be confused bv the presence of the apse blocks; but. the many 
visitors to the Acropolis would. It has been my personal experience that it is difficult to have a 
"layman" think stratigraphically or historically, closing one's mind to what seems the 
contemporary presence of different phases of a single building. Since most visitors view the 
Parthenon as the best representative of classical architecture, they would want to understand it 
primarily in its fifth-century form, rattier than in all its subsequent alterations, which have, 
by and large, been alr eady obliterated arid --if I understand correctly-- would not be recreated 
during further anastylosis.

4. As for the structural reconstruction of the monument, I am in no way qualified to pass 
judgment on the proposed technical methods. I feel confident that all necessary precautions will 
be taken to avoid damage and to ensure the best possible results. The principles expressed, e.g.. 
on pp. 135-137 meet with my complete agreement. I appreciate the desire to avoid 
irreversible reconstructions, and the need to provide as much accessibility as possible to all the 
ancient blocks, for future study

5. Once again, I am not competent to comment on the 'Pilot Programme' for the preservation and 
restoration of the marble surfaces. The importance of the Parthenon is such that every 
technological innovation should be brought to bear on its reconstruction, and I am sure that help 
and advice will be sought --and eagerly given-- as needed.

Finally, concerning the programmes for the two long sides of the Parthenon cella, the coffered 
ceiling of the Propylaia, and the Temale of Athena Hike, I would agree that they be dismantled for 
careful stud/, preservation treatment, and eventual reassembly. I understand that a great deal 
has been learned by the dismantling of previously untouched sections of the Par thenon, and ! am 
sure that similar benefits would accrue from this process in other areas of the Parthenon itself, 
and in other Acropolis structures.

Brunilde Sismondo Ridgway
Rhys Carpenter Professor of Classical and Hear Eastern Archaeology
Bryn Mawr College
Bryn Mawr, PA 19010 - U.5.A.
April 15, 1939
Office telephone: ( 215) 526-5337. Home telephone: (215) 525-7252.
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Dear Prof. Bouras,

As I v.'rote you before, it was to rny regret 
impossible to attend the .important international meeting in 
Tiarch/A,pril and to contribute answers by our specialists to 
the questions submitted; indeed your request reached me af
ter the meeting. So I could not answer in clue time, and I 
took no further steps.
Your recent letter, however, makes clear that even in this 
very month a reaction would still be welcome.
Of course I can give you a global but fundamental opinion; 
subscribing to recent Unesco recommandations, we prefer con
serving to restoring.
On the other hand, we are acvare that the Acropolis monuments 
have great historical and symbolic importance; v/e also have 
to take into account the existing restorations.
That is what I can write by return of post.
During the academic holidays it is not possible to get the 
specialists' advices on the application of our principles to 
your concrete questions: their answers would arrive after the 
date you mentioned.
The option resulting from the general principles is to reduce 
the interventions to the very minimum possible: just to fulfill 
what is required by statics and aesthetics, virtually with
out supplementing.
I hope this reaction will yet be of some use.

Yours faithfully



Om. Ima. V. ROMANOVSKY

32 rue du Duc 
17000 La Rochelle

NOTE CONCERNANT 

LA RESTAURATION DU PARTHENON

1-La Restauration.
Il faut utiliser tous les morceaux de marbre,même les 

plus petits,qui se trouvent éparpillés sur l'Acropole pour 
les remettre à leur place sur le Parthenon.C1 est une tâche 
ardue car certains éléments proviennent d'emplacements actu
ellement vides aussi faut-il ausai 1Î faire un inventaire
précis et complets, de tous les morceaux qui se trouvent sur 
1'Acropole.Peut être faudrait-il également rechercher des mor
ceaux, provenant du Parthénon,dans des constructions neuves 
car ce Monument a servi de carrière pendant de nombreuses an
nées .

Les caractéristiques des morceaux (forme et dimensions) 
doivent être connues avec précision pour retrouver leur empla
cement initial.Ce travail pourrait être confié à un ordinateur.

Lorsqu'on aura trouvé la place que doivent occuper les 
morceaux,il y aura des manques qu'il faudra combler avec un 
ciment dont la couleur,ne se modifiant pas dans le temps,sera 
identique à celle du marbre et proscrire absolument des ciments 
gris inesthétiques (comme ce fut le cas sur un mur de l'Erech- 
téion).

Je ne suis pas favorable à une restauration complète 
c'est à dire à faire du Parthénon le monument tel qu'il était 
à l'origine.

Dans une première phase immédiate,il faut ütiliser les 
morceaux existants et les remettre à leur places respectives. 
Lorsque ce travail sera terminé on verra si d'autres restaura
tions peuvent être entreprises.

2-Etudes sur le site.

Pour apprécier les causes des dégradations dues au milieu 
ambiant,il faut obligatoirement connaître ce milieu et par 
conséquent installer, en divers endroits du Parthénon/de petites 
stations météorologiques pour déterminer le "nano-climat" res
ponsable des dégradations.On mésurerait la température,1'humi
dité, 1 'insolation et les quantités de pluie. Sur les eaux



recueillies, orjplevrait faire des analyses pour en connaître 
les constituants.D'autres études pourraient être envisagées 
dans des emplacments particuliérement attaqués.

Si une telle étude interesse le Comité,il me serait pos
sible de faire un projet cocret de telles installations, ayant 
déjà réalisé,sur plusieurs Monuments français, des stations 
météorologiques du "nano-climat".

On ne comprendra le processus de détérioration que lorsqu' 
on en connaîtra exactement les causes qui ne sont pas les mêmes 
sur l'ensemble d'un Monument.

La Rochelle le 29 mai 1989

V.ROMANOVSKY
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1) Von den vier Vorschlägen für die Anastylose der sechs-säuligeh 
Pronaosfront des Parthenon gebe ich. dein vier ten den Vorzug(Taf ;16), 
weil er am besten zu der von M.Korrës so vorzüglich begründeten Kon
zeption eines restaurierten Parthenon passtj in dem auch einzelne 
Kunstwerke aus der späteren beschichte des Parthenon museal äüfge- 
stellt werden könnten. Nur so erhält der Besucher eine Vordteilüpg 
von der inneren proportionalen Gliederung, ich habe auch kein Be
denken gegen die Verwendung von Kopien der originalen Bauplastik. 
Theoretisch könnte man sich sunk an irgendeinem musealen Ort adch 
eine originalgrosse Rekonstruktion des Parthenon denken, aber ihr -w 
würde stiiucfiixjiH der Bezug zur AkrSîis fehlen, für die nun einmel 
der Parthenon erbaut wurde.
Durck Korres' vorgesehen Rekonstruktion sind die verstreuten {frag

mente am besten geshhützt, deren Sammlung und Interpretation éih 
Korres verdankter wichtiger Schritt in'der Geschichte der Forschung 
ist. Aber die originale Plastik und so empfindliche Bauglieder wie 
die der Tholos von Epidauros gehören natürlich ins Museum-*

2) Auch die Projekte für die Anastylose der Nord-und Südseite des 
Pronaos überzeugen mich(Taf.l7)

3) Ebenso überzeugt mich das Broftektfür die Anastylose der Pronaos- 
wand(lafll8)

4) Wichtig sind auch die Ueberlegungen zur Sicherung der Struktur des 
Baus, die die Folge der Restauration sein wird.

4) Für die Behandlung der Marmor-oberflächen fehlt mir die Erfahrung.
Die Ergebnisse der Studien Herrn Korres' und seiner Mitar

beiter sind so bedeutend, dass sie ebenso grossartige Begebnisse 
versprechen für die Untersuchung der Parthenoncella, der GebäSke 
der Porpyläen und des Niketempels.



1) Von den vier Vorschlägen für die Anastylose der sechs-säuligen 
Pronaosfront des Parthenon gebe ich dem vierten den Vorzug(Taf.16), 
wei. er am besten zu der von M.Korres so vorzüglich begründeten Kon
zeption eines restaurierten Parthenon passt, in dem auch einzelne 
Kunstwerke aus der späteren beschichte des Parthenon museal aufge
stellt werden könnten·. Nur so erhält der Besucher eine Vordtellupg 
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Athènes, le 17 'juin 1989

Réponse au questionnaire

1) Des 4 propositions, la 4ième gui présente 1'anastylose la 

plus complète (IV), a ma préférance pour les raisons déjà évoquées 

- elle utilise le maximum de pierres antiques- et elle offre en 

outre au visiteur la vision de la frise des Panathénées si importante 

dans le décoration intérieure du monument et de son histoire.

Les propositions 1 et 2 (anastyloses I et II) -dessins 13 et 
14- moins audacieuses sont bien équilibrées quant à la proportion 

de pieres neuves et antiques mises en ouevre. Par contre la propo

sition 3 (anastylose III) me semble moins heureuse car elle néces

site un nombre important de tambous de colonnes neufs supportant un 

nombre relativement réduit de pierres antiques -les architraves-.

Les pierres antiques qui ne seraient pas réemployées dans une 

anastylose comme par exemple les pierres qui se situent au-dessus 
du mur Est -correspondants à l'assise de l'architrave et de la fri
se -pourraient être déposées le long du mur du naos (côté intérieure). 

Bien sûr une telle solution ne peut être envisagée que pour un nombre 

resteint de pierres antiques ce qui suppose un reémploi maximum des 
pierres dans l'anastylose Ainsi les abords du temple seraient libérés 

de tout dépôt de pierres ce qui rendrait la promenade du visiteur 

plus aisée.

L'on pourrait aussi envisager de présenter dans le nouveau 

musée de l'Acropole quelques pierres caractéristiques dans des re

constructions partielles de structures architecturales comme par 

exemple la pierre de couronnement de l'aute· Nord-Est du mur (qui 
a apparaît posée sur l'assise 3 de l'aute dans le dessin 18).



2) Façe Sud

Comme je suis favorable à la proposition 4 (anastylose IV) 
en ce qui concerne la colonnade, c'est évidemment la proposition 

du dessin 17 qui retient mon attention.

3) Mur Est
L'anastylose la plus complète -dessin 18- est celle qui suggère 

le plus fortement le mur séparant le naos du pronaos, seule quel 

doit se détacher la colonnade.

4) Les réponses aux méthodes proposées ne sont pas vraiment de ma 

compétence.

5) Idem 4
Si le traitement des marbres antiques, recollage, consilidation 

des surfaces, ... nettoyage est undispensable, le traitement des 

marbres neufs avec une patine artificièlle ne l'est pas.
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Restoration of the Parthenon 
Anastylosis of the east side of the Pronaos

The studies made for the anastylosis of the east side of the 
Pronaos are briliant. Every piece of stone has found its right 
position and the isometric drawing of the reconstruction of the 
whole front of the pronaos is most impressive. With the help of 
new marble the whole front could be restored.
The question is whether it should, in fact, be clone, because one 
consequence would be that the other parts of the building should 
also have been restored in this way. One of the most important 
values of historic monuments is authenticity and every 
restoration must respect this. Only the minimum of new material 
and new reconstruction should be done. If this is valid for the 
anastylosis, the idea Nr. 3 and A could not be accepted.

Generally the architect who has done the research of a building, 
understands all the signs very well, and they are important as 
evidence of his theory. He is also willing to give his knowledge to 
his colleagues and let them see and understand the evidence. My 
opinion, however, is that it would be a mistake to obliterate the 
signs s they exist in the building even if they are preserved as 
visible details for the edification of the observer, for he, the 
tourist, is not generally interested in the steps of understanding 
but only in the impression of the building.

The present work on the anastylosis on the east side of the 
Pronaos is one step towards the anastylosis of the whole 
Parthenon. That necessitates consideration of the change of level 
of the cella walls. The north east corner of the celia now is very 
low and it would become a great difference to a totaly 
reconstructed pronaos (alternative Nr.3, A). Therefore, if the 
north east corner of the cella will not be reconstructed, for the 
appearance of the building the alternative 2 should be better.

The anastylosis of a ruined building is not only a scientific 
undertaking but also an artificial exercise. While it is necessary to 
be able to recognice the new work it must not be visibly 
obtrusive. On the other hand the new pieces should have to be 
incorporated in such a way that they would not be obvious as 
alien elements. Therefore the back of the columns schould be 
worked out in a form like the original burned surface.
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I am for the fourth proposal stated in the "Study" docu
ment .

Since the strict observance of the Charter of Venice has 
been promissed by the Greek Committee what interests us most 
is the educational merit of the restoration work; the fourth 
proposal offers the best chance for the people who visit the 
Acropolis to realize the Parthenon as a historical monument 
rather than as ruins of the past.

The fourth proposal requires, on the other hand, the 
largest quantity of restorations in comparison to the others 
and we have to bear the fact in mind that the deterioration of 
the Parthenon, fatigue of materials, for example, has reached 

at present such a crucial point that it cannot afford to any 
fundamental errors to be made. We need, in this sence, a kind 
of "fail-safe" system to set up. It must be very beneficial to 
take advantage of introducing the most advanced technique of 
today for this purpose; the ' computor graphics (CGs) The
technique of the CGs has shown enormously high development 
recently that we can use it as a visual simulator for the 
anastylosis. When we use its technique we can make an ideal 
reconstruction of the Parthenon visually on the TV monitor and 
compare it with its present condition to get the knowledge of 
the necessary anastylosis to be executed.

Another merit for using the computor system is that of the 

educational purpose which is the main reason for us to support 
the fourth proposal. As we have seen in the above if we can 
set a video system in the new Acropolis museum to be built, 
the visual simulations of the CGs can offer the visitors clear 
visions of the Parthenon in the original form of the 5th 
century B.C., in the Chrisitian period or even on the day of 
the bombardment of the Parthenon by Morosini on the 26th of 
September 1687. In this way it will be possible for us to ex
perience the diachronic-anastylosis!

Referring to the projects for the anastyloses of the south 
side of the pronaos(2), and that of the east wall (3), it must 

be also beneficial to introduce the CGs just so much as I 
explained in the above. The CGs must be helpful, too, to
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analyze the structural problems involved in the restoration of 
the Parthenon (4) .

Concerning the programmes for the two long sides of the 
cella of the Parthenon, the coffered ceiling of the propylaia 
and the small temple of Athena Nike I agree with their being 
dismantled, but in its procedure I hope a fail-safe system 
will be set up and theoretical possibilities will be tested in 
use of the visual simulations assisted by the CGs.
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Dear Professor Bouras.

Thank you for your kind letter of March 6th and enclosed 
"Study for the Restoration of the Parthenon" which is 
worked out for the International Meeting for the
Preservation of the Acropolis Monuments.

I have found the Study extremely interesting and have been
foremost impressed by results obtained __in___the ' field of
detection or heavy metals within the surface of corroded 
marble^Zdhe investigation of 7 noraamc coati'ng materials"]] 
is as well important and I regret in this connection even 
more that 1 was not able to participate. I suppose the"f| 
Sj_scussion will he fruitful ang~l nope that 1 will re'ceiveTr 
not~es on TV.----------------------------------- “ ' ---------------- ■—

I think we could still measure some results using our
techniques of sulfur isotopes composition m the. gypsum 
crust on samples from Parthenon. This could reveal the | 
main source of sulfur if it is coming from petrol '
combustion or oils resp. coal.

We could also help you evaluating preservation efficiency 
of tested materials by means of radioactive krypton ■
labelling which was introduced in this Laboratory and is\ 
frequently used to the objective assessment of '
conservation technology.

Wishing you succ 
Yours sincerely.

Dr. Jiri SRAMEK 
Head of Research

•ss during.^ the Meeting. I remain.

Ifh·
1/

aboratory
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Stellungnahme zum Restaurierungskonzept für den Pronaoa des Parthenon auf der Akropol 
von Ernst-Ludwig Schwandner

So positiv beeindruckend die vorzügliche Studie zu den Möglichkeiten 
einer Anastilosis im Pronaos des Parthenon auf mich wirkte, so nieder
schmetternd war der Eindruck vom Zustand der Bauten auf der Akropolis, 
den wir gerade bis inè Detail studieren konnten. Die Schäden, ganz gleich 
ob sie durch unsachgemäße Restaurierungen, durch Alterung oder von der 
Luftverschmutzung verursacht wurden, fordern unser Einschreiten heraus.
Man mag einwenden, daß auch ein historisches Gebäude ein Recht auf 
Alterung und Niedergang bis zum Ende habe, aber hier handelt es sich 
um ein historisches Erbe nicht nur Griechenlands, sondern auch viel 
weitergehend der europäischen Zivilisation, um ein einzigartiges Monument 
von Weltbedeutung. Diesem Erbe gegenüber haben wir Verantwortung und 
Verpflichtung eben nicht zum Begräbnis, sondern zum Bewahren. Loch was solin 
wir bewahren ? Etwa die und gewohnte Form, die erst vor zwei Generationen 
durch die technisch unglückliche Restaurierung durch Balanos mehr oder 
weniger zufällig entstanden ist ?

Mit dem ganz frischen Eindruck unseres Akropolisbesuchs unter den 
Bedingungen des Massen- und Superturismus blutet einem das Herz, wenn man 
sich vorstellen muß, daß die unglaublich große Menge des gestürzten 
Materials dieses verehrungswürdigen Tempels nach dem Ende der Sicherungs
arbeiten den Turistenströmen ausgesetzt sein sollte. So wie Millionen von 
Turistenfüßen den Felsen der Akropolis schon blank gerieben haben, so 
können wir uns dann den Untergang der gestürzten Bauglieder vorstellen.
Und daß es im Akropolisbereich Magazine von der Größe geben könnte, in 
denen diese Bauglieder geborgen werden könnten, das ist mit Sicherheit 
auszuschließen.

In diesem besonderen Fall sehe ich überhaupt keine bessere Lösung 
den Tempel und seine Bauglieder zu retten, als deren Wiederaufbau soweit 
es bei sparsamen Gebrauch von Ergänzungsmaterial eben nur möglich ist.
Und ich glaube, daß dies mit der vorgeschlagenen Lösung Nr.4 gerade noch 
vertretbar ist. Ich will dabei aber besonders betonen, daß ich ganz und 
garnicht ein Freund monumentaler Wiedererrichtungen antiker Ruinen bin, 
aber unter den besonderen Bedingungen der Akropolis keine bessere Lösung 
sehen kann. Daß hier in diesem Kreis von Fachleuten auch nur zwei Köpfe 
zu gleicher Ansicht über die Philosophie von Ruinen- und Anastilosisästhetik 
zu bringen seien, halte ich für ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen. 
Unter der strikten Anwendung des Gesetzes von der Reversibilität aller 
Ergänzungsarbeiten glaube ich, daß wir auch auf die Urteilsfähigkeit 
späterer Generationen vertrauen dürfen. Und sollte sie das nicht überzeugen, 
was wir aus Verantwortung zum Bewahren des kulturellen Erbes unternehmen 
wollen, so sollen sie die Möglichkeit zur Änderung wahrnehmen.



So,wie die Bedingungen aber heute gegeben sind, sehe ich zum Schutz 
der Akropolisarchitektur nur zwei Möglichkeiten : schließt die Akropolis 
oder treibt die Arbeiten der Anastilosis soweit wie möglich voran.

(Dr.E.-L.Schwandner)
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“Ας μυϋ έπιτραπεΐ πρωτίστως νά ευχαριστήσω τόν Καθ. κ.

X. Μπούρα, τά μέλη τής Επιτροπής καί την ‘Εφορεία τής "Ακρο- 

πόλεως γιά τήν εύγενή τους πρόσκληση σέ αυτή την συνάντηση καί 

νά συγχαρώ τούς συντάκτες τής μελέτης-βάσεως αύτής τής συζητήσεως. 

Ή παρουσία μου στην ‘Αθήνα θά είναι δυστυχώς εξαιρετικά σύντομη 

λόγω άλλων ανειλημμένων ύποχρεώσεων. Μή μπορώντας έτσι νά 

βρίσκομαι ανάμεσα σας καθόλο τό διάστημα τής συναντήσεως, ή 

προφορική μου εισήγηση θά άντικατασταθεϊ μόνον στη μορφή από 

τό γραπτό αυτό κείμενο.

Στήν εύγενή σας πρόσκληση συμμετοχής στίς εργασίες τής 

συνάντησης ζητείται ή λήψη θέσεως πάνω σέ συγκεκριμένα σημεία 

σχετικά μέ τήν αποκατάσταση τοϋ Παρθενώνος, ειδικά τοϋ άνατολικοϋ 

μέρους τοΟ σηκοϋ. 'Επιβάλλεται όμως, κατά τή γνώμη μου, νά συζητη-

θόϋν πρώτα τά κριτήρια τής άποκαταστάσεως στά όποια κανείς επιθυ
μεί νά παραμείνει προσηλωμένος καί άπό τά όποια επειτα θά προκό

ψει καί ή πρακτική πλευρά. Τά κριτήρια βέβαια άποκαταστάσεως 

προϋποθέτουν μιά βούληση παρεμβάσεως τελείως διαφορετική άπό 

μιά άπλή έπιθυμία ’καθαρής,,συντήρήσεως. Αύτή η τελευταία θέση, 

αν καί πάντοτε σεβαστή, είναι όμως παραπλανητική, καθόσον, αν καί 

παρουσιάζεται ώς θεματοφύλακας τής ιστορικής συντήρήσεως- δηλαδή 

τών άποτελεσμάτων τής χρονικής άνελίξεως-, στήν πραγματικότητα 

δέν ευνοεί στήν περίπτωση τοϋ Παρθενώνος, παρά τήν διατήρηση 

τών πλέον προσφάτων, όλων άνεξαιρέτως συγχρόνων, άποτελεσμάτων 

τών συμβάντων πού έπηρρέασαν τό μνημεΐο( άπό τήν έκρηξη τής 

πυριτιδαποθήκης ώς τίς '.καθαρ ιστ ικές_ διαλύσεις τοϋ Πιττάκη 

καί τοϋ Εύστρατιάδη, ώς τήν έπίσης .καθαριστική,,τακτοποίηση 

τής μαρμάρινης τοιχοδομίας πού έγινε άαό τόν Στίκα μέ σκοπό τήν

άπόκρυψη τών πλευρικών θυρών πού άνοιξαν οί Βυζαντινοί)' άλλά 
ολα αυτά δέν έχουν βέβαια καμμιά άπολύτως σχέση μέ τίς οικοδο-

ιιικές ίστορικο-αρχιτεκτονικές φάσεις τοϋ κτηρίου. Μοϋ φαίνεται



ότι αύτή η παθητική στάση, λογικΏς κατανοητή καί σέ . μελλοντική 

προοπτική, πού θά πρόβλείιε τή διατήρήσή':τοΟ sV^-ÎkS. ογι μόνον

τΟν ίσταμένων ακόμη κατασκευήν τοΟ ναοΟ, αλλά καί όλων τΟν α

κεραίων καί άποσπασματικΏν στοιχείων πού μεταφέρθηκαν άπό τά 

σημεία ανείιρέσεως και προσωρινής συγκεντρώσεως καί σήμερα 

καταλαμβάνουν εν είδει άμορφης μάζας ή θεάματος τρόμου ολο τόν 

ορατό περίγυρο τοΟ μνημείου, δέν θά μποροΟσε πιά νά είναι 

ανεκτή ή καί άπλΟς νά έκτιμδται.

Πρόκειται γιά παρέμβαση κατά τρόπο ένεργητικό καί όχι γιά 

μιά συζήτηση μέ'προέχον θέμα τό άν μιά αναστήλωση είναι σωστή 

ή εσφαλμένη. Τό σημείο τής άφετηρίαςΤέχει ώς ούσία του τήν> 

δεδηλωμένη έπίγνωση ότι κάθε αρχιτεκτονική φάση που πραγματο

ποιήθηκε συνειδητά σέ ένα μνημείο στήν αρχαιότητα έχει τήν 

ίδια ιστορική αξιοπρέπεια μέ τίς άλλες. 'Επομένως μιά σημε- 

ριμή έργασία άποκαταστάσεως είναι ορθή άν λαμβάνει ύπόψη τό 

παραπάμω πόρισμα και δέν ευνοεί μία φάση τοΟ μνημείου, έξα- 

φανίζοντας τίς άλλες.

Είναι ορθή λοιπόν η αντιμετώπιση τοΟ προβλήματος άπό 

τόν μελετητή Δρα Μ. Κορρέ σέ αύτή τήν κατεύθυνση, μέ τήν 

παρουσίαση σέ Χρονολογική τάξΐ] τών φάσεων τοΟ Προνάου 

τοΟ Παρθ* νώνοςί αρχική, ύστερορωμαϊκή, παλαιοχριστιανική, 

μεσοβυζαντινή , καί μέ τήν αναγνώριση μόνον ότι, μετά τήν 

αρχική φάση, άπό_άποψΐ]_δο|-ΐική, δηλαδή εξέλίξεως αύτοΟ πού 

τότε έπιτελέστηκε, ή πιό σημαντική( θά έλεγα ή πιό αξιο

σημείωτη) είναι ή μεσοβυζαντινή. Είναι αυτονόητο ότι ή 

έπιδοκιμασία τής θέσεως τοΟ Κορρέ έπεκτείνεται καί στίς 

μελέτες τΠν Τογανίδη και Ζάμπα, καθόσον είμαι μέτοχοι σέ 

μιά ενιαία έργασία, όπως επιβάλλεται στην περίπτωση τοΟ 

ΠαρθενΟνος, άν καί ή έπιμέλεΐα τβν ξεχωριστήν μερΏν ανατέ

θηκε σέ διαφορετικά άτομα, όλοι" συγκλίνουν πρός ένα κοινό



κεντρικό σημείο προγραμματισμού.

'Η έννοια τής δ ιαχρο ν ικής_θεωριίσεως ενός μνημείου και 

επομένως ή έννοια τής διαχρονικής_συντηρ]]σεως. τΩν '.αλληλο

διαδόχων στήν ίδια μνημειακήν^&ϊίίδδομικών φάσεων,-ή.δεύτερη 

πηγάζετ από τήν πρώτη-, βρίσκουν ένα ακριβές πεδίο συγκρίσεως 

στήν αρχαιολογική πρακτική τής "ερευνάς" τής άνωδομής μι2ς

κτιστής καταΛυής χρησιμοποιΩντας τήν τεχνική τής"κατακό- 
ρυφης στρωματογραφίας", πού είναι παράλληλη μέ τήν πιό 
γνωστή "οριζόντια στρωματογραφία",πού εφαρμόζεται στό πεδίο

τής άνασκαφής. "Επειτα σήμερα ή τελευταία αυτή χρησιμοποιείται, 

σωστά, όχι μόνο γιά τά βαθύτερα στρώματα, αλλά καί γιά τά 

μεταγενέστερα, ■ αρχίζοντας άπό τά επιφανειακά " τού πλαστικού" 

καί τοΟ "τενεκέ". Σήμερα μάλιστα ενα αρχαίο γλυπτό μελετδ- 

ται όχι μόνο σέ σχέση μέ τήν αρχική φάση του αλλά καί σέ σχέ

ση μέ τίς φάσεις τού ξαναδουλέματός του στήν αρχαιότητα" . 

ύστερα εξετάζονται οΐ σύγχρονες συμπληρώσεις, όχι πιά ώςίένα 

σύνολό, αλλά μέ προσπάθεια νά διακριθούν οΐ διάφορες παρεμ

βάσεις”, νά χρονολογηθούν καί νά άποδοθοΰν, έτσι ώστε τό .γλυ

πτό νά επανεξετάζεται ώς ένα σύνθετο κατασκεύασμα τής έποχής 

τής άποκαταστάσεως και συμπληρώσεώς του. Άπό τήν άποψη, λοιπόν, 

τής συρφώνου άντιμετωπίσεως εί.ναι προφανές ότι ή "κατακό- 

ρυφη στρωματογραφία" πρέπει νά εμπεριέχει ακόμη καί τίς 

μεταγενέστερες οικοδομικές φάσεις" στην περίπτωση τού 

ΓΙαρθενΩνος νά περιλαμβάνει καί τίς μεσοβυζαντινές κατασκευές, 

έκτός φΟσικά άπό τίς προηγούμενες.

Ά έννοια τής διαχρονικής συντήρησης τΩν οίκοδομικΩν 

φάσεων ενός μνημείου, πού παρακολουθεί τίς εργασίες τής 

"κατακόρυφης στρωματογραφίας", βρίσκει τήν τελείωσή της στή 

συμπληρωματική της έννοια τής διαχρονικής άναστηλώσεως π(5ύ 

ευστόχως, ή μελέτη Κορρέ προβλέπει ώς έφικτή, αν καί,όταν 

φθάνει στά άκρα, γίνεται απολύτως χιμαιρική(ούτοπιστική).



Στό σημείο αυτό, μοϋ φαίνεται δτι επιβάλλεται, νά είσαχθεϊ, 

εν παραλλήλω, καί μιά άλλη έννοια δηλαδή ή "χρήση" τοϋ μνημείου, 

χρήση πού δέν είναι, καί δεν είναι δυνατόν νά είναι, ίση 

"πολιτιστικβς" γιά όλους. 'Εάν, σύμφωνα μέ τό. κριτήριο τοϋ 

"απέριττου", έπεζητεΐτο ή βοήθεια πρός τόν λιγώτερο προικι

σμένο χρήστη, μέ τήν προσφορά τής άναστηλώσεως τής αρχικής φάσεως 

τοϋ μνημείου, τοϋτο θά ήταν ένα πλεονέκτημα εικονικό, έπειδή 

ταυτοχρόνως ò χρήστης θά έστερεΐτο έξολοκλήρου τήν "πολιτιστι- 

κή απόλαυση" τβν λοιπών ,διαδοχικών, φάσεων, οι όποιες μέ

αυτόν τόν τρόπο παρουσίασης όχι μόνον θά έμεναν παραμελλημένες,

, , , , „αλλά στήν ουσία ησαν μάλλον απαγορευμένες. Αν πάλι ήθελε
έπιδιωχθεΐ τό κριτήριο τοϋ " ύπερκαθαροϋ" πού άρνεϊται απο

λύτως κάθε άναστηλωτική εργασία, υποστηρίζοντας ότι αρκεί 

ή παρουσία ενός κιονοκράνου γιά νά υπαινιχθεΐ τήν ύπαρξη 

ενός ολόκληρου κίονα_>θά ήταν ανάγκη νά δοθεί μιά απάντηση 

στό έρώτημα* τί μπορούν νά υπαινιχθοϋν οί 300 λίθοι εκτός 

τοίχων άπό τήν περιοχή τοϋ Προνάου τοϋ ΠαρθενΟνος σέ αίοιον 

δέν είναι είδικός γιά τά ελληνικά μνημεία τοΌ 5ου πΛΧ. αιΏ- 

νος.

'Εν πάση περιπτώσει, στήν περισσότερο σύνθετη διάρθρωση 

τΠν αρχιτεκτονικήν μνημείων μέ πολλές φάσεις είναι αναγκαία 

μιά ανταπάντηση μέ μιά πιό σύνθετη διάρθρωση στό πεδίο τής

διδακτικής "εικονογράφησης" του κάθε μνημείου καί ακόμη καί 
τής δυνατότητας "περιηγήσεώς " του, στήν οποία γίνεται ανα

φορά σέ άλλο σημείο τής άνακοινώσεως.

’Εν κατακλείδι, μοϋ φαίνεται ότι καί ή "πλήρης" χρήση 

τοϋ μνημείου έκ μέρους τοϋ κοινοϋ, χρήση τήν οποία σήμερα 

δέν είναι δυνατόν κανείς νά τοϋ στερήσει, φέρει μαζί της 

τήν αναγκαιότητα μιας διαχρονικής άναστηλώσεως ως στόχου 

πρός έπιδίωξη.



i'Soö είναι, αδύνατον νά λάβω υποψη τόν οικονομικό παρά

γοντα, καθόσον αυτός δέν άφορα την θεωρητική άποψη τοϋ 

προβλήματος, άλλά νομίζω ότι, άν δέν επιλυθεί, τουλάχι

στον σέ έπίπεδο προβλέψεων, όποιαδήποτε άλλη βούληση και 
συζήτηση θά ήσαν καταδικασμένες νά πέσουν στό κενό.

Ή ουτοπία,πού απειλεί τή διαχρονική άναστήλωση αντι

μετωπίζεται κατά τρόπο πρακτικό καί δχι θεωρητικό, τή στιγ

μή πού πρέπει νά αποδώσει κανείς σέ μιά μοναδική φάση, σέ 

μιά μοναδική θέση, σέ μιά μοναδική δομή, λίθους χρησιμοποιη

μένους καί έπαναχρησιμοποιημένους,κατά τήν ιστορική πορεία 
τοΟ μνημείου, σέ δύο ή τρεις οικοδομικές φάσεις τοϋ ίδιου

μνημείου, ή ακόμη και σέ άλλα μνημεία, σέ διαφορετικές θέσεις 

και μέ διαφο?ρετικές λειτουργίες.

Δέν πιστεύω δτι μπορεί κανείς νά προβληματίζεται γιά 

τήν προτεραιότητα τής απόδοσης ενός λίθου σέ μιά φάση αντί 

γιά μιά άλλη, θεωρώντας α- ρη-οιΊ. μιά φάση κύρια καί τίς

άλλες δευτερεύουσες. ’Αντίθετα μπορεί κανείς νά προβληματιστεί, 
νομίζω, κατά πρώτον μέσα στό γενικό πλαίσιο τής άναστήλωσης

καί ’“υστέρα στό πλαίσιο τής διαχρονικής άναστήλωσης- δηλαδή 

τών διαφόρων συμβιουσών άναστηλώσεων τών διαφορετικών αρχι

τεκτονικών φάσεων- πάνω στή σκοπιμότητα τή? έφαρμογής όλων 

τών αναγκαίων διεργασιών σέ έξάρτηση μέ τό ποσό τών λειψάνων 

πού βρίσκομται έκτος λειτουργίας καί είναι δυνατόν νά χρησι- 

μοποιηθοΟν* Αυτή ή τελευταία φράση αναλύεται έζάλλου σέ 

δύο κατευθύνσεις«

I) ’Εκείνο πού μετρά, κατά τή δική μου άποψη, δέν πρέπει νά
ζ1 αι°' ,

είναι ό αριθμός σέ ψηφία τών στοιχείων πού εφθασαν ως εμάς, 

άλλά τό ποσοστό τους σέ σχέση μέ τό συνολικό άριθμό τών

στοιχείων τοΟ μέρους τής τοιχοδομίας πού προτίθεται κανείς 
νά ^νασυστήσει μέ τήν άναστήλωση, - ξεκαθαρίζουμε- οχι σέ



σχέση μέ δλον τόν τοίχο, δηλαδή καί μέ τό μέρος πού δέν προ- 

τίθεται κανείς νά άποκαταστήσει. II) άλλο έκτιμητέο στοιχείο, 

κατά τη γνώμη μου, είναι ή θέση πού θά όφειλαν νά καταλάβουν 

στην άναστήλωση οί ανακατασκευασμένοι( lι·λ'άt.τ.a ) λίθοι, σέ 

σχέση μέ τούς αύθεντικούς, λαμβάνοντας υπόψη δτιΓ α- τό ανα

στηλωμένο μέρος πρέπει νά τελειώνει τό ύψος του μέ ένα αρχαίο 

τμήμα και όχι μέ ένα επίσης αναστηλωμένο, καί β)- ότι, σέ μιά

κατασκευή, γιά παράδειγμδ^μιά κιονοστοιχία, τό ποσοστό τών 

ανακατασκευασμένων στοιχείων υπολογίζεται σέ σχέση μέ τόν αριθμό

τών υφισταμένων στοιχείων τοΟ κάθε κίονος μέχρι τό άναστηλωτέο 

ύψος , έάν δέν ύφίσταται θριγκός’ αν όμως ·■ ' ύπάρχει θριγκός-

κάί 'άκόμη άν υπάρχουν λίθοι τής ζωφόρου καί τοΟ άνω διαζψματος- 

ό κίονας υπολογίζεται, κατά τρόπο ανάλογο μέ έκεΐνον τοΟ έλ- 

λείποντος ποδός ενός αγάλματος, ώς τό υποστήριγμα τοΟ έπιστυ- 

λίθυ_,καί κατά συνέπεια τό ποσοστό των στοιχείων πού είναι δυ

νατόν νά άποκατασταθοΟν υπολογίζεται σέ σχέση μέ ολόκληρο τό μέρος 

τή'ς άναστηλωτέας κατασκευής.

’Επιστρέφοντας κατόπιν στή διαχρονική άναστήλωση ή καλλίτερα 

στίς συμβιοΟσες αναστηλώσεις τών διαφόρων αρχιτεκτονικών φάσεων, 

μπορεί νά έπιτευχθεΐ ή εξισορρόπηση τής κατανομής τών λίθων 

σέ μιά ή άλλη φάση σέ εξάρτηση μέ τή συμπλήρωση τών ποσοστών 

τών αύθεντικών στοιχείων της καθεμιάς, μέ- εισαγωγή, άν παραστεΐ 

ανάγκη αντιγράφων τών λίθων της αρχικής φάσεως στην άθάκτιση 

μιας άλλης. Θά υπάρξουν έπειτα- λαμβάνοντας ώς παράδειγμα 

τήν περίπτωση του Παρθενώνος- ειδικές περιπτώσεις, όπως έ-

κείνη τοΟ λίθου το0 θριγκού, μη χρησιμαποιητέου σέ καμμιά 

από τίς δύο φάσεις, λόγω τής κατάστασης τη? διατήρησής του'

ή ό λίθος 337, πού δέν είναι τοΟ Παρθεμώνος, αλλά ανήκε 

άρχικώς στό τιμητικό μνημείο του ΙΙηφισσοδότου και έπαναχρησι- 

μοποιήθηκε δυό φορές στήν παλαιοχριστιανική και στην μέσο-



βυζαντινή αψίδα. Σέ άμφότερες τίς περιπτώσεις ή εξαίρεσή τους άπό 

κάθε άναστηλωτικό σύνολο φαίνεται ως ή πλέον ένδεδειγμένη, έκτός 

άν άντικατασταθοϋν, άν το επιτρέπει ή περίπτωση μέ τό ανάλογο 

υλικό άντικαταστάσεως.

Δεδομένου ότι, κατά την κρίση μου, ή διαχρονική άναστήλωση 

είυ&ι ή μόνη έφαρμόσιμη, ακολουθεί κατά συνέπειαν ή επιλογή της, 

όχι υποκειμενική, όχι εγκεφαλική, όχι αισθητική, αλλά λογική 

γιά τήν επέμβαση στόν σηκό τοϋ ΠαρθενΟνος.

Τό μόνο συλλογικανοποιητικό είναι αύτό πού 

παρουσιάζεται ώς IV(4) γιά τήν 'Ανατολική Ηλευρά(ΕΪκ.Ι6) και II 

(6) γιά τή Νότια πλευρά(Βίκ.17), συν αύτό πού παρουσιάζεται ώς 

11(8) γιά τον τοίχο τοϋ σηκοί) και γιά τήν ήμιεζάγωνη αψίδα τής 

μεσοβυζαιτινής φάσεως(Εΐκ. 18 καί 19).

Στό πρόγραμμα αύτό μπορεί κανείς νά απαντήσει-, σέ δύο

επίπεδα^ ευνοϊκά·. ‘Η πρώτη παρατήρηση άφορδ τό γεγονός ότι 
κατ αύτόν τόν τρόπο θά συνυπήρχαν η εξάστυλη κιονοσσοιχία καθ’δλο 
τό ύψος της καί η μεσοβυζαντινή αψίδα, ενώ κατά τή στιγμή τής

άνεγέρσεως τής τελευταίας η κατάσταση τής κιονοστοιχίας ήταν 

διαφορετική. 'Εδώ επιβάλλεται νά απαντήσει κανείς ότι ή διαχρο

νική άναστήλωση, όπως προανέφερα, πρέπει νά θεωρείται οχι άπό 

μιά μοναδική , συλλογική άποψη, αλλά σέ παράλληλες άναστηλώσεις(ίυνανχ6ι·.' 

τών διαφόρων αρχιτεκτονικών φάσεων τοϋ μνημείου, ή κάθε μιά τους 

ώς μεμονωμένη πολιτιστική απόλαυση. 'Εξάλλου παραπάνω έκανα ήδη 

νύξη γιά την αναγκαιότητα άφθονου υλικοϋ διδακτικοϋ-ένημε'ρωτικοϋ.

'Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τή χρήση τών ύποκαταστάτων( brii.it2ej 

πού ένδέχεται νά είναι δύο τύπων:, λίθοι καινούργιοι, μαρμάρινοι, 

σέ αντικατάσταση λίθων ή μερών τών αρχικών λίθων, πού ελλείπουν

ή άχρηστεύθηκαν λόγω τής κακής καταστάσεως διατηρήσεώς τους" καί 
αντίγραφα σέ συνθετικό υλικό τών πλακών τής ζωφόρου μέ τίς παρα-



στάσεις τβν Παναθηναίων- κάποια κριτική μπορεί νά σημειωθεί πάνω 

στό θέμα τών ι)ποκαταστάτων χfjç ζωφόρου. 'Αλλά στην περίπτωση αυτή 

ή άπάντηση πού πρέπει νά δοθεί είναι οτι, όταν κανείς δεχθεί την 

αρχή τβν υποκαταστάτων, δέν έχει μεγάλη σημασία τό υλικό στό όποιο

κατασκευάζονται, όταν ή έμφάνγσή τους είναι πρακτικβς παρόμοια- 
καί τούτο σήμερα είναι έφικτό. 'Εξάλλου, άκριββς ή έπανατοποθέτηση

στήν αρχαία της θέση τής εικονιστικής ζωφόρου, ε®τω καί σέ άντί- 

γραφο, προσφέρει μιά θέαση τβν μορφβν από κάτω, συμφώνως μέ τίς 

άρχικές(άρχαΐες) οπτικές γωνίες, κάτι πού κανένα^μ80Η5¥8, στό
, 7· ff Π !«■»£*■>*/) (
οποίο βρίσκονται τά πρωτότυπα, δέν επιτρέπει. Η πλήρης άναστή- 

λωση ολόκληρης τής αρχιτεκτονικής φάσης εναι λοιπόν ή μοναδική

ευκαιρία γιά νά ζαναθοθεΐ στή ζωφόρο ή αρχική της άποψη: συν-
οπτικΩς, έπρεπε καί μπορούσε νά έπαρκεΐ αυτό τό μεγάλο κέρδος

ώστε νά δικαιολογεί μιά ανάλογη επιχείρηση.

Τά υλικά δομής τά διαθέσιμα γιά τήν άναστήλωση τής όψεως 

προκύπτουν ήδη ιδεατά έπανατοποθετημένεα ατούς πίνακες. ît καί 

12. Ειδικά οί άχρησιμοποίητοι σπόνδυλοο τβν κιόνων Κ I, Κ 2,

Κ 3, Κ 4 και Κ 5 είναι τοποθετημένοι στό σχέδιο άναφορικβς 

μέ τίς αντίστοιχες διαμέτρους τβν σπονδύλων τού κίονος Κ 6 .

Αυτή ή αποκατάσταση τβν πέντε άϊίόσπασματ ικβν κιόνων "άναλογικβς" 

πρός τόν έκτο είναι μιά επιχείρηση ορθή, άλλά θά μπορούσε νά

αποκτήσει μιά περαιτέρω στήριξη και νάένισχυθεϊ άν άντιπα-

, , , , , ,ραβαλλόταν μέ μια πιθανή αποκατάσταση τού αρχαίου προγρ«·μ-
μμτος τής καμπυλότητας τής έντάσεως τβν κιόνων! τότε

, h?) irJ , ^--------------- ; 7~ ' . ,
.πα-ράδε-ι^γμα θα αποτ-ε-δούσΐ τή^ θεωρητικό σχήμα/ egp. ενα απλό 

ο.'οχ°
παράδειγμα, τής κίονος Κ6, τής πρακτικής του έφαρμογής.

"Εχοντας ώ^'βάση όλα τά μετρικά δεδομένα τά όποια προσφέρονται 

στήν μελέτη στά διαγράμματα 6 καί 7(σσ. 18 και 19) και τό μέτρον 

τού παρθενωνείου δακτύλου ϊσο πρός 1,90650, κατάφερα, πιστεύω,

νά αποκαταστήσω τήν πορεία τής προβλεπόμενης καμπυλότητος τής 
έντάσεως τβν κιόνων, πού μετριέται στό έσωτερικό τβν ραβδώσεων.



Νομίζω ότι ήμαθηματική πορεία τού αρχιτέκτονα θά πρέπει υά ήταν 

ή ακόλουθη.· άφοΰ βρήκε τή διαφορά των ημιδιαμέτρωυ τού κατώτατου 

κορμοϋ τού κίονος (παρθ. δάκτ. 33,5 τ έκ. 63,86) και τού ανώτατου 

κορμοΰ(παρθ. δάκτ. 43,25= έκ. 82,45), τή διαίρεσε σέ 24 μέρη.

Αυτά κατόπιν τά κατέυεμε στους 12 σπονδύλους- θεωρητικά τού ίδιου ύψους- 

σύμφωνα μέ ενα σαφΏς καθορισμένο μέτρο, πού αναγνωρίζει στον κορμό 

πέντε μέρη, χαμηλό, μέσο -χαμηλό, μέσον , μέσο-υψηλό και υψηλό.

Στό χαμηλό μέρος, άποτελούμενο άπό έναν μόνο σπόνδυλο, μεταξύ τού

κατώτατου κορμού και τής υψηλής ήμιδιαμέτρου άφαιρέθηκε ενα εικο
στό τέταρτο" στό μέσο-χαμηλό μέρος, πού άποτελεΐται άπό τρεις

σπονδύλους, άφαιρέθηκε ενα εικοστό τέταρτο και μισό γιά κάθε 

σπόνδυλο. Στό μεσαίο τμήμα, άποτελούμενο άπό τρεις σπονδύλους 

άφαιρέθηκαν δύο εικοστά τέταρτα άνά σπόνδυλο. Στό μέσο-υψηλό 

τμήμα , πού άποτελεΐται άπό τρεις σπονδύλους, άφαιρέθηκαν δύο 

εικοστά τέταρτα καί μισό στόν πιό χαμηλό σπόνδυλο καί τρία ει

κοστά τέταρτα στούς δύο ψηλότερους. Τέλος στό ψηλό μέρος τού 

κορμού ,πού άποτελεΐται άπό δύο σπονδύλους, άφαιρέθηκαν δύο 

εικοστά τέταρτα άπό τόν κάθε σπόνδυλο. Οί τιμές σέ εκατοστά 

καί τρία ακόμη δεκαδικά ψηφία, έμφαίνονται στόν ένθετο πίνακα.

Αυτές οι τιμές, έν μέρει συμπίπτουν κατά προσέγγιση χιλιοστοί! 
μέ τά μέτρα τΰν υφισταμένων σήμερα σπονδύλων' έν μέρει βρίσκονται
f Κ νά H*ö"CÄ· ^ ^ , , , tu ,
ετυδ-ίττμέσως σέ δύο μετρήσεις,τή μιά ψηλή και τήν άλλη χαμηλή , 

τών διαμέτρων στό ίδιο επίπεδο ύψους ή περίπου στό 'ίδιο. Μόνο 

δυό φορές οΐ τιμές διαφέρουν στό μέγιστο ,πού φθάνει τά 2 χιλιο

στά άπό τήν μοναδική μέτρηση υπαρχόντων στοιχείων.

"Οσον αφορά τώρα τήν έρευνα τού άρχικοϋ προγράμματος τής

καμπυλότητας τής έντάσεως, ήδη δοκίμασα μέ υπολογιμμούς τήν 
ύπαρξη- σύμφωνα μέ μία όμοια λογική, όχι όμως καί άνάλογη,καί

πάντοτε σύμφωνα μέ μαθηματικό υπολογισμό- ενός αρχικού σχεδίου 

γιά τήν ένταση τών κιόνων τού ’Ολυμπιείου τής Κυρήνης.

"Αν άποδεχθούμε τά δεδομένα τής άποκαταστάσεως τού αρχικού 

σχεδίου γιά τηύ καμπύλη τής έντάσεως στόν ΙΤρόναο τού παρθενωνείου



£ηκοΰ, πού προτάθηκε έδΩ, θά εχουμε μιάν αυξημένη σιγουριά στήν 

απόδοση τΩν θραυσμάτων μέχρι τό οφειλόμενο ύψος καί ακόμη (θά

εχουμε) τη δυνατότητα νά προβλέψουμε, γιά τά έλλείποντα μέρη, 
όμοια υποκατάστατα πρός τά δεδομένα τΩν άρχικΩν σχεδίων καί 
όχι όμόια πρός αή μιά ή την άλλη δκ^πνιπη αρχαία έκφανση τού

αύτού σχεδίου . Τούτο τό τελευταίο επειδή στίς αρχαίες αυτές
, J > ( I . -υλοποιήσεις τού αρχικού σχεδίου υπεισήλθαν οι αναπόφευκτες πο-ι- 
-£λ£ς5 στήν έργασία, καέι πού άποδεικνύουν οί διαφορετικές διά

μετροι σπονδύλων ,πού βρίσκομται στό ίδιο επίπεδο ύψους. 

'Αντιλαμβάνομαι ότι ή συζήτηση είναι περισσότερο θεωρητική παρά πρα

κτική, καθόσον οί διαφορές είναι μόλις έλάχιστων χιλιοστΩν ,

"Ισως όμως ή άναστήλωση τού ΓΙαρθενΩνος μπορεί νά καρπωθεΐ καί 

αύτή τήν έκλέπτυνση.

'Επειδή κρίνω ότι οί απαντήσεις, στά τιθέμενα ζητήματα 

πρέπει νά δοθούν σέ επίπεδο έζειδίκεύσεων και όχι "κατ ' εντύπωσι ν')

νομίζω ότι δέν είμαι ειδικός νά λάβω θέση σέ όσον αφορά τήν 
μεθοδολογία και τή μεθόδευση τής δομικής άποκατάστάσεως είτε

τού καθενός ξεχωριστά αρχιτεκτονικού στο ιχείου,άπδ|δματ ικού ή(καί) 

μέ έλλείψεις, είτε τδν ολοκλήρων αρχιτεκτονικήν φάσεων. Αυτό 

είναι αντικείμενο τΩν μηχανικΩν, τΩν φυσικΩν καί τΩν χημικβν, 

μεμονωμένως, αλλά κατά τρόπο συλλογικό καί ένιαΐο” αύτή ή επι

χείρηση πρέπει πάντοτε νά εναρμονίζεται μέ τίς θεωρητικές άρχές 

πού έξέφρασα άρχικΩς, εκτός καί άπό τήν αρχή τής άντιστρεψιμό- 

τητος τής άναστηλώσεως.

“Οσον αφορά τέλος τήν τελευταία έρώτηση, τή σχετική μέ 

τίς μακρές πλευρές τού σηκού τού ΠαρθενΩνος, τήν οροφή τ^ν

Προπυλαίων καί τόν ναΐσκο τής ’Αθηνάς Νίκης, αύτή είναι μάλλον 
γενική, αλλά αντιλαμβάνομαι άριστα ότι αύτή προηγείται τΩν

σχετικΩν μελετΩν καί δέν μπορούσε συνεπΩς νά είναι εύρύτερα



τεκμηριωμένη. "Αν έν πάση περιπτώσει, ή διάλυση τΩν προαναφερ- 

θέντων φαίνεται έπιβεβλημένη λόγω α) λόγων στατικότητος ολοκλή

ρου τού κτηρίου, β) λόγων ύποχωρήσεως τΩν μεμονωμένων αρχιτε
κτονικών στοιχείων, γ) λόγων μελέτης, καί όλα ταύτα μέ την προ

οπτική μιδς μελλοντικής τους άναστηλώσεως, τότε σύμφωνα μέ τά κριτή

ρια πού προεζετέθησαν, μαύ φαίνεται ότι άποτελεΐ καθήκον νά 

άναληφθεϊ ή έπιχείρηση αυτή. Μοΰ φαίνεται όμως ακόμη πιό έπιτακτική 

ή έκτέλεση μιας έξονυχι&τικά ακριβούς επιχείρησης χιλιοστομετρικής 

άποτυπώσεως τΩν μερΩν πού πρόκειται νά διαλυθούν γιά νά μελετηθούν, 

καί κατόπιν νά κριθούν κατά τό δυνατό”, οί αποκλίσεις άπό τό 

"κατακόρυφον" κα(· άπό τό "όριζόντιον" τΩν γραμμών, μέ στόχο τήν 

απόδοση αυτών τΩν αποκλίσεων α) στήν αρχική σύλληψη τΩν σχεδίων,

β) σέ αποκλίσεις αρχαίες πού έλαβαμ χώραν πατά τήν πορεία τΩν

, ,εργασιών, γ) σέ ενέργειες τεκτονικής(σεισμογενούς) φύσεως,fÜ> )σέ 

μεταγενέστερες ηθελημένες ανθρώπινες παρεμβάσεις, Τά ανωτέρω 

(πρέπει νά γίνουν) κατά ρρόπο πού νά μπορεί έν συνεχεία νά σπο- 

φασιστεΐ κατά πόσον στήν μελλοντική νέα άναστήλωση αυτές οί απο

κλίσεις θά έπαναληφθούν ή θά έκμηδενιστούν.

Τακτ. Καθηγητής της I "Εδρας τής 'Αρχαιολογίας καί τής ‘Ιστορίας

Via Gran Sasso 70 

Roma 00141 

20 Marzo 1S89





Claudio Tiberi

.Professor of History of Architecture in the University of

Rome 'La Sapienza' (Italy)

Via Gerolamo Belloni 95, 00191 Roma (Italy)

Tel. 06/3290797

(I) I deeply appreciate the rigorousness, the care and the skill

with which the investigations on the Parthenon have been carried out: 

the discovery of numerous previously unknown archi tectural features, 

throws new light upon t-he complex history of the Perictean age. Regard 

ing to the anastylosis, or rebuilding, of the monument, on the other 

side, doubts arise, about both proposals and relative philosophical and 

theoretical principles. I'll try to express my ideas in a few words.

The scientific method, which underlies With its certitudes

the whole "Study for the Restia Ta t ion of the Parthenon^ does not fit 

/ ;with works of art. It gives evidence for the identification of blocks 

and the research of their original position, but does not enlighten 

the 'form', in which the essence of the building consists.

The Parthenon is not a machine. The latter, in the field of

necessity, is meaningless and obedient to general laws of working: it

is possible to disassemble and reassemble its parts, and even to replace

lost pieces by new ones, without loss of authenticity. The former, a 

/ /
work of art, in the field of freedom, is obedient to the taste of its 

time and to the singular law that its author create: it is possible 

to ascertain its often meaningful features, not to infer them; without 

loss of authenticity maybe it is possible, if a miracle of exactness 

is possible, to disassemble and reassemble the building's blocks, not 

to replace lost pieces by new ones. The Parthenon itself shows, unfore 

seen ' irregu Iari t ies' in the parts still preserved in situ: nobody knows 

the peculiarities of the lost ones. We actually know the shape of a column, 

and the indubitable original position of its drums, only when there is a 

phisical evidence: that is when the surfaces of remaining pieces fit with

complete precision one onto another. According to my opinion, the ana 

stylosis of collapsed blocks is correct only when it does not imply modern 

integrations. Otherwise there will be a new building: from a historical 

point of view, a falsehood.



For the anastylosis of the six columned portico of the Pronaos, 

then, I should like to choose a project between the first of the four 

proposals and the absence of any intervention: anastylosis, yes, but 

only of the drums (or parts of the drums) which do not rely on modern 

integrations.

(2) And I have the same opinion about the anastylosis of the jSbiiAli

(3) 333Ö» side of the Pronaos and of the east l^all between the Pronaos and 

the naos proper.

Advantages? Disadvantages? Not a matter of choice, I think: 

in any case, a falsehood is not acceptable. But there is the advantage 

of saving public money, eventually useful to build a museum in which 

the scattered ancient material belonging to the Pronaos, and to the 

whole Parthenon, would be preserved and shown, together with all the 

possible explanations and drawings of graphic restorations.

4) If an extensive anastylosis is not desirable, the intervention 

on the material either in situ or scattered on the Acropolis will be more 

easily limited to the necessary preservation. I agree with the removal

of iron clamps and dowels used in previous restorations and with the 

repair of members by the joining of their fragments with new material, 

but I should avoid, as far as possible, completions with new marble.

5) As to the preservation and restoration of the marble surfaces, 

and their not yet certain methodology, the last word belongs to the 

specialists, whom I exort to cautiousness. In a purely technical field, 

the risk of vilifying our past is even greater. Let me note a sign.

In the Greek copy of the "Study" document, Voi. 2a, Part 4., the authors 

use very modern forms of words and the new method of writing not only 

in the text (where it is acceptable: a language changes from time to 

time) but even in the references: e. g., p. 218, the £8® work of Orlandos, 

^•eH /4ç)(lÎ£.v<roV'lK/'| Τίο I ", -bicorne " Ή" AcX'liKrc\Λlc-1] τδυ Τ5|$£

It is worrying, at least in a volume concerning restoration, which



implies respect of the past, of its authenticity.

As to tfie programmes Tor the two long sides of the cella of 
the Parthenon, etc., I should avoid, as far as possible, their being 

dismantled etc. (over all the parts never moved since antiquity).



Homer A.Thompson
Professor Emeritus
The Institute for Advanced Study-
Olden Lane, Princeton, New Jersey 08540
Tel.: (609) 734-8304

THE INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY
Olden Lane

Princeton, New Jersey 08540

Telephone (609) 734-8304 
Telefax (609) 924-8399 
Telex 229 734 LASUR 

May 12, 1989

Prof. Dr. Ch. Bouras
Committee for the Preservation of the 

Acropolis Monuments 
10, Polygnotou St.
Gr 105-55 Athens 
GREECE

Dear Professor Bouras:

Having read the text of the Study for the Restoration of 
the Parthenon, voi. 2a (1989) and having looked closely at the 
accompanying drawings (voi. 2b) I favor Anastylosis IV (pi. 16) 
for the East Side of the Pronaos, Anastylosis II (pi. 17) for 
the South Face and Anastylosis II (pis. 18, 19) for the Hall.

My opinion depends on the assumption that the materials 
and techniques which you are now employing will assure 
sufficient strength in both the horizontal and vertical planes 
of such elaborate restoration.

Permit me to say that in assessing the various aspects of 
the whole program of anastylosis I attach great importance to 
the desirability of making the ancient monument more readily 
intelligible not only to the scholar but also to the many 
thousands of non-scholarly but intelligent and interested 
visitors who see the Parthenon each year. In observing the 
reaction of visitors over the past thirty years to the restored 
Stoa of Attalos I have been much impressed by hearing 
innumerable expressions of gratitude for the fact that this 
great building has been made readily intelligible through a 
complete restoration in which the ancient evidence for all 
members is clearly visible.

I am also influenced by the practical consideration that 
much the best way of displaying and preserving the innumerable 
fragments that have now been attributed to this part of the 
building is to incorporate them in the anastylosis.

Despite the aesthetic objections that may be raised to the 
inclusion of so much cast sculpture I would favor the insertion 
of the whole east frieze. This is the best possible way of 
relating this so very significant part of the frieze to the 
whole building, and of encouraging the visitor to compare the 
east frieze with the west frieze. Even if the original marbles 
should one day be returned to Greece they should undoubtedly be

SCHOOL OF HISTORICAL STUDIES 
Homer A. Thompson 
Professor Emeritus



placed in the shelter of the new museum while the casts could 
remain indefinitely on the building.

One of the very few ciriticisms I have heard of the work 
on the Erechtheum has to do with the unhappy color contrast 
between the ancient and the new marble. The same problem will 
arise in a still greater scale if the complete anastylosis of 
the Pronaos is adopted. I am aware that the specialists are 
trying to devise some way of reducing the contrast in color.
If I may express a personal opinion I would resist the 
temptation to tint the new marble and would recommend patience. 
Once again I venture to refer to my own experience with the 
Stoa of Attalos. There nothing was done to change the tone of 
the modern marble. At first the striking contrast between old 
and new was admittedly painful. But after some 30+ years of 
exposure the contrast is much less marked; it is now just 
enough to enable one readily to distinguish the new from the 
old.

In closing I wish to express my warmest admiration for the 
work that you and the Committee, and above all M. Korres, have 
done to facilitate the study for the next, and perhaps most 
vital, stage of this great project. I greatly regret that I 
was unable to be with you for the last meeting. I apologize 
also for the lateness of this response. My health is no longer 
as robust as in the old days.

You

Homer A. Thompson



Alessandra Melucco Vaccaro
Archaeologist - Direttore del Servizio Beni Archaeol. 
Instituto Centrale del Restauro
P.zza San Francesco di Paola 9, 00184 Roma - ITALY

III INTERNATIONAL MEETING FOR THE RESTORATION 

OF THE ACROPOLIS MONUMENTS

Studies and researches concerning the Acropolis monuments now 

carried on are the most important general survey of an 

archaeological site ever done.

In this case the most reliable bases is so granted to allow the 

preservation of the antiquities.

Nevertheless we perceive to be in disfavourable conditions as to 

the value of general principles and ethics about restoration, as 

formally established in the different Charts from the Athenian 

one up to the Italian "Carta del Restauro 1972”. Despite the 

authority of such recommandations the our generation in charge 

with the preservation of the cultural heritage is quite conscious 

of novalties and difficulties to overcome.

As correctly argued by scholars favourable to the anastylosis it 

is no more possible to claim only for the respect of storicity 

iri front both of evidence of Balanos phylological and

architectural faults and of ravaging consequencies of his radical 

intervention.

Some contribution could come from theoretical reflections and 

work site experiences carried on during restorations of Roman 

Fora monuments. In present conditions the principles of “minimum 

intervention" is the best one if applied to all aspecst of 

conservât ion.

The choise is not, as argued, between anastylosis and loss of so 

many just ancient fragments : in spite of serious difficou1ties,



it is always possible to build a correct container to store and

preserve the architectural members; the need for a broader room 

is foreseen by the staff even for the Acropolis museum and it 

could be necessarely to face soon this problem.

It is necessary a further scrutiny of static and visual 

consequenc i eS of anastylosis and it is more cautious to plan as 

few replacements as possible of original members, in order to 

limit the amount of completion parts: these must be recorded and 

documented with the greatest accuracy, but patinated to avoid 

well known perceptive phenomena.

It is also necessary to previously evaluate the surfaces state of 

conservation of surviving fragments: for casual factors a surface 

other than the external one should be the best preserved.

Extended d i smoun 1; i ngs would be limited as far as possible: it

should be quite desireable to have a pilot intervention in situ 

both to seal metal clamps and to test surface conservation 

treatments; the experience carried on by the Roman Fora team 

suggests it is possible.

The proposed policy at ‘present seems to aim eventually to 

dismountings and anastylosis and no safeguard measures are 

foreseen other than moving to museum sculptured members in 

danger.

Strong motivations due to cultural traditions and emotional 

factors seem to be behind the anastylosis proposal: 

reasons of course deserve the most of respect and regard.

Alessandra Melucco Vaccaro 
Istituto Centrale del Restauro 

Italia

such



Dr. J. Λ. K. E. de Waele 
Prof, of Class. Archaeology,
Catholic University of Nijmegen, 
Erasmusplein 1,
NL 6525 UT Nijmegen - The Netherlands 
15 August 1989
(00) 31-80/ univ. 512866; home 230586.

Restoration of the Parthenon 
Recommendations 1989

Taking into account the restoration principles set forth in the docu
ments published to date by the Committee for the Preservation of the Acro
polis Monuments, it is imperative that further work should be done on the 
Parthenon. As long as the exact provenience of the dispersed material 
around .the building was not known, anastèlosis could not be carried out. 
Now thatNall fragments have been catalogued by M. Korres, many pieces 
identified as certainly belonging to the Pronaos, and their position 
following the explosion of 1687 exactly located, a restoration of this part 
of the building could be attempted without any risk. If re-incorporated 
into the Parthenon, they are less exposed to the polluting agents than if 
lying scattered around.

1. The anastèlosis of the hexastyle Pronaos

With the five possible options in mind, we shall proceed by elimina
ting the less desirable ones, thus arriving at our choice, albeit subjec
tive and personal. 1

1) PI. 3: leaving the remains as they are, would bear witness of a senti
mental yearning to archaeological remains which could be expected in the 
past age ot Romanticism, but completely out of date in modern times. We do 
piece together vases in museum showcases as much as possible, Supplem .itifr-T 
missing fragments with modern material, clearly distinguishing between an
cient pieces and modern patches.
2) PI. 13: though providing the least possible modern mendings, this resto
ration does necessitate several modern supplementary pieces. However, this 
option would leave out of the building too many fragments whose exact ori
ginal location h2s been identified. There exist already enough sites in 
Grece», characterized by column stumps.
3) PI. 14: gives only the three southernmost columns entirely with enta
blature and frieze slabs (in cast). This option is utterly unbalanced, 
putting an almost completed number of columns against some stumps: not 
phSf erP.Me I
4) Pi. 3.5: the epistyle without the frieze makes a odd impression, because 
too shallow even for the untrained visitor.
5) Pi. 16: gives.-the most feasible and complete restoration of the hexa
style pronaos front. Comparison with the extant remains (PI. 11) shows 
that not too many parts must be supplemented. Besides, the casts of the 
frieze slabs - the sculpture being an essential part of the building
illustrate their original location better and the modern additions protect 
further the surface of the original pieces. In this option, overt errors 
can be excluded. The aesthetic value of this proposal is, to our opinion, 
the most satisfactory.



2. The anastèlosis of the south side of the Pronaos

The choice of the most complete possible restoration of the front (PI. 
16) determines also the anastèlosis of the south-east anta of the pronaos. 
Many ashlars are preserved among the scattered remains (cf. Pi. 7). The 
same goes for the frieze, so that here also the most complete restoration 
must be carried out, as shown on Pi. 17.

3. Anastèlosis of the east entrance wall

The inventory of the blocks has yielded quite a few blocks that belong 
to the (east) entrance wall of the cella. As the ashlar masonry is quite 
regular and presents an isodomic structure, the missing blocks can easily 
be replaced, because the block size can be established with certainty. I 
therefore suggest that the wall be built up as proposed in PI. 18.

4. Methode of structural reconstruction of the monument and its 
architectural members

The repairs done with Portland cement and titanium reiforcements seem 
quite appropriate. The replacement of older patches by new marble, apart 
from being necessary, is an improvement. That the reerection of the failen 
marbles in their proper place will result in their better preservation (p. 
136), makes this way of restoration preferable.

The measures to be taken in order to avoid major failures and damage 
following severe possible earthquakes seem to exclude awkward surprises. In 
general, the tests executed by the technical personnel and their recommen
dations are on the whole satisfactory.

5. Pilot programme for the preservation and restoration of the marble 
surfaces

The effect of agressive air pollution and acid rain are appalling, as 
is knowr» for some time. On the basis of the evidence set forth on pp. 176 
ff., 182 ff., the applied methods of surface conservation as to the joining 
of fragments, the consolidation of exfoliations, and the treatment of 
surfaces in general must still be further developed. The provisional tests 
seem the . right way to proceed. They illustrate the urgent need to 
intervene and the severe problems the technical personnel is being 
confronted with. The titanium clamps and dowels have proven their 
superiority over the previous methods of clamping with iron, brass, or 
bronze.

The research results on the protection of the marble surface requires 
uttermost attention. The effect of acrilic coated +50% ALe0j seem to 
warrant rather satisfactory results. How these coatings will work out on 
the long run, is difficult to foresee.
Hopefully the damage sustained by the monument can be stopped.



I full" agree with the proposed plans of dismantling, studying, 
preserving, and re-assembling the long sides of the Parthenon cella, the 
coffered ceiling of the Propyiaia, and the small Athena Hike temple.

P.Ξ. The technical term 'anastylosis' should be written as 'anastè- 
losis'. It comes from the Greek word 'anastèlono, anastèlo', but has 
nothing to do with 'styloi, columns'.



Fritz Wenzel 
Prof. Dr. Ing.
Universität Karlsruhe, 

Sonderforschungs bereich 315, 

Parkstrasse 17, D-7500 Karlsruhe

A short comment from my point of view as a civil engineer 

(too). It deals with the approach Mr. Kosta Zambas made to both the 

existing 'static structure of the Parthenon and the limits of ne

cessary reinforcement as well. 11 like to encourage Mr. Zambas to 

continue reinforcing the dameged structural members only to a degree 

that is equivalent to the beaving capacity of the undameged ones.

This is also meant as it concerns the results of earthquake calcu
lations .

Earthquake calculations first should try to find out why the 

still existing structure survived all the many earthquakes'. The que
stion whether the structure will withstand future earthquakes cannot 

be answered without the knowledge why and how it withstood in the 
past. My experience with historical buildings is that measures that 

are meant to preserve the structure against possible future damage 
easily help to destroy what is thought to be preserved.



10. April 1989Prof. Dr. Burkhardt Wesenberg 

Lehrstuhl für Klassische Archäologie 

Universität Regensburg 
Universitätsstr. 31 / Postfach 397 
D-8400 Regensburg

Tel.: 0941 / 943-3755 

Kriterien.

a) Die gegenwärtige Erscheinung des Parthenon und der übrigen Bau
werke auf der Akropolis wird ganz überwiegend von originalen an
tiken Werkstücken bestimmt. Dieser Eindruck muß insgesamt, aber 
auch im Hinblick auf die einzelnen Teile eines Gebäudes, ge

wahrt bleiben.

b) Das an und für sich erstrebenswerte Ziel, möglichst viele Werk
stücke durch die Zurückversetzung an ihren ursprünglichen Platz 
vor dem fortschreitenden Verfall zu schützen, kann nicht die 

Herstellung eines Bauverbands rechtfertigen, in dem vereinzelte 

originale Werkstücke allseitig und großräumig von nachgefertig

ten Werkstücken umgeben sind.

c) Unter dem Aspekt der zu erhaltenden Originalität stören Ersatz
materialien umso weniger, je höher im Bauverband sie Verwendung 
finden, weil die außer Reichweite .des Betrachters liegenden 
Partien des Bauwerks einer taktilen Kontrolle entzogen, d.h. auf 
ihre optische Erscheinung reduziert sind. Dies trifft in beson
derem Maße zu für die überwiegend in großer Höhe angebrachte 

Bauskulptur.

d) Gegen eine 'diachrone' Anastilosis, die zur Verdeutlichung histo
rischer Phasen unterschiedliche Bauzustände vereinigt, obwohl 

diese niemals gleichzeitig existiert haben, bestehen keine Ein
wände, sofern dafür Sorge getragen wird, daß nicht solche Bau
zustände unvermittelt aufeinandertreffen, die einander evident 

ausschließen. Dieser Gesichtspunkt bedarf besonderer Beachtung 

bei der Wiederherstellung von Resten der christlichen Kirche

im Parthenon.

1.) Östliche Prostasis.

Für eine Wiederaufrichtung der drei nördlichen Säulen (Anastilosis 

III und IV) ist nicht genügend originale Substanz vorhanden. Eine 
Aufstellung der drei südlichen Säulen (Anastilosis II) erscheint 
dagegen akzeptabel, zur Einbindung der heute allein aufrechtstehen
den südlichen Endsäule sogar wünschenswert. Keine Einwände bestehen 

auch gegen die vorgesehene Anbringung von Abgüssen der Ostfries
platten I-IV; nachdem die Ersetzung auch der übrigen Skulpturen 
des Parthenon durch Abgüsse unvermeidlich erscheint, bedürfte der 
Vetzicht auf die Friesplatten sogar eigens der Begründung.



Gegen eine Aufstellung auch der drei nördlichen Säulen der Pro- 

stasis (Anastilosis III und IV) spricht zusätzlich die Tatsache, 
daß die Türwand und die Nordostante nicht zu voller Höhe hochge
führt werden können und folglich auch der zur nördlichen Endsäule 
führende Architrav nicht angebracht werden kann. Dabei liegt das 

Problem weniger in der vieldiskutierten Frage, ob eine Säulenstel
lung aus ästhetischen Gründen des Hintergrunds einer geschlossenen 
Wand bedarf, sondern vielmehr darin, daß von zahlreichen Stand

orten innerhalb und vor allem außerhalb des Tempels dem Betrachter 
der freistehende Nordabschnitt der Prostasis nicht als Bestandteil 
der Cella, sondern als Verdoppelung der östlichen Peristasis er

scheinen würde. Dieser irreführende und daher unerwünschte Effekt 
kann durch die Beschränkung auf den Wiederaufbau der zwei südlichen 
Joche weitgehend vermieden werden.
Von den nicht wieder verbauten Architekturstücken können signifi

kante Beispiele im Museum aufgestellt werden. Entsprechend sollte 

mit den 'übrig gebliebenen' Architekturteilen der anderen Akropolis

bauten verfahren werden. Die verbesserte Zugänglichkeit insbeson
dere hochgelegener Bauteile ist der einzige Vorteil, den der rui
nöse Zustand der Bauwerke mit sich bringt; ihn gilt es für eine 

verbesserte Anschauung zu nutzen.

Ein nicht geringes Problem stellen die Brandschäden an den Innen
seiten der Prostasissäulen dar. Eine allseitige Kannelierung der 
Ersatztrommeln wäre ebenso störend wie eine vorgetäuschte Beschä
digung peinlich. Das Problem wächst mit der Anzahl der zu erset

zenden Trommeln, die bei den drei nördlichen Säulen die Zahl 
der erhaltenen Trommeln übersteigt. Auch aus diesem Grund ist die 
'kleine Lösung' (Anastilosis II) vorzuziehen.

2.) Südseite des Pronaos.

Die Wiederaufrichtung der Südseite des Pronaos mit der Südostante 

ist dringend erwünscht. Der zur südlichen Endsäule der Prostasis 
führende Gebälkzug macht deren Zugehörigkeit zur Cella deutlich, 
die im gegenwärtigen Zustand nicht unmittelbar ansichtig wird. Die 
Anbringung von Abgüssen der Südfriesplatten XLI-XLHIa-XLII-XXXVIII- 

XLIV (Anastilosis II) ist akzeptabel; sie versteht sich von selbst, 

wenn auch für das Gebälk der Prostasis eine entsprechende Lösung 

gewählt wird.



3.) Türwand.

Bei isolierter Betrachtung ist Anastilosis II eindeutig vorzu
ziehen, weil sie einen besseren Eindruck von der antiken Situation 
der Cellatür vermittelt. Allerdings sollten die Reste der mittel
byzantinischen Apsis nicht an ihren Platz gesetzt werden, weil im 

Hinblick auf die aufrechtstehende nördliche Türwange ein evidenter 
Widerspruch zwischen unvereinbaren Bauzuständen entstehen würde, 
den der Besucher ohne sehr weitreichende Vorkenntnisse nicht auf
zulösen imstande wäre. Abhilfe könnte, wenn man auf die Apsis nicht 

ganz verzichten will, dadurch geschaffen werden, daß die beiden 
Mauerstücke der Apsis aus dem Verband der Prostasissäulen gelöst 
und isoliert aufgestellt, d.h. als erklärende Exponate behandelt 
würden, wie es nach Taf. 18 für den in der Apsis wiederverwendeten 

Architrav des Mitteljochs vorgesehen ist. Sollen jedoch die Mauer
stücke der Apsis auf jeden Fall ihren ursprünglichen Platz ein
nehmen, so verdient Anastilosis I den Vorzug. Selbst in diesem Fall 
ist zu bedenken, daß die bis zu einer Höhe von 1.70 erhaltenen 
Türwangen nur einem Besucher verständlich werden, der über die nicht 
mehr sichtbare Inneneinrichtung der Apsis (erhöhter Fußboden, Syn- 
thronos) unterrichtet ist.

Cella des Parthenon, Kassettendecke der Propyläen, Tempel der 

Athena Nike.

Nachdrücklich spreche ich mich dafür aus, daß die Langseiten der 

Parthenoncella, die Kassettendecke der Propyläen und der Niketem

pel zerlegt und anschließend unter Berücksichtigung sämtlicher 

Korrekturen und nach Ausführung der nötigen Konservierungsmaßnah
men wiederaufgebaut werden. In den Cellamauern des Parthenon kön
nen die nachträglich gebrochenen Türen offen bleiben. Angesichts 

des besorgniserregend schlechten Zustands von Architrav und Kasset- 

tendecke der Propyläen ist eine Intervention an dieser Stelle von 

besonderer Dringlichkeit. Die Arbeiten am vergleichsweie gut er
haltenen Niketempel sind weniger dringlich, im Interesse der mögli
chen Korrekturen (ibes. einer verbesserten Plazierung der Säulen) 

und einer Klärung der Baugeschichte des Tempels gleichwohl unein

geschränkt wünschenswert; dem paradoxerweise nach zwei Wieder-



aufrichtungen fortbestehenden Mangel an detaillierten Bauaufnah- 
men könnte bei dieser Gelegenheit abgeholfen werden. Die origi
nalen Blöcke des Nikefrieses sollten abgenommen und durch Abgüsse 
ersetzt werden.

Prof. Dr. Burkhardt Wesenberg 10. April 1989



Dr.-Ing. Wolfgang W. Wurs-ter 
Wissenschaftlicher Direktor 
Deutsches Archäologisches Institut 
Kommission für Allgemeine und 
Vergleichende Archäologie 
Endenicher Str. 41

5300 Bonn 1
Tel.(0228) 69 20 27

12. April 1989

Stellungnahme■zu den Restaurierungsvorschlägen des 

Akropolis-Komitees für den Parthenon

1. OSTSEITE PROMAOS

Bei der Ostseite des Pronaos plädiere ich für die 

Restaurierungslösung 3 (Anastylosis III, pl. 15) 

mit einer Wiederherstellung über die ganze Breite 

bis zur Höhe des Architrave.

Begründung: Die Lösung 3 ergibt nach meiner Meinung 

eine in sich ausgewogene, tektonisch homogene Wie
derherstellung eines Teiles des Bauwerks bis zu ei

ner bestimmten Höhe; dabei würde ein ruinenr manti- 

sches Aussehen wie bei Lösung 1 und 2 mit den un

terschiedlichen Höhenstufungen vermieden. Die tek

tonisch-optische Ausgewogenheit gegenüber den vor aus

gehenden Lösungen halte ich für so wichtig, daß ich 

dabei den mit 3 verbundenen Nachteil des geringeren 

"Verbrauchs" antiker Werkstücke in Kauf nehmen wür

de. Die Lösung 4 mit einer Wiederherstellung ein

schließlich des Frieses scheint mir zu weitgehend, 

zumal dann der Fries ganz aus Abgüssen bestehen müß

te, während bei der Lösung 3 einheitliches Material 

unter Verwendung antiker und neuer Werkstücke aus 

Marmor benutzt würde. Das auf S. 86 des "Study-docu

ment" zugunsten der Lösung 2 sowie der Lösung 4 an

geführte Argument, daß Erscheinungsform 2 möglicher-



weise eine Zeitlang nach der Explosion des Gebäudes 

bestand und Erscheinungsform 4 immerhin auf der Außen

seite von frühchristlicher Zeit bis 1687, sehe ich 

nicht als zwingend für die Lösungen 2 oder gar 4 an:

Die Zufälligkeiten der Zerstörungszustände in der Ge

schichte des Baudenkmals sehe ich bei den hier vor

liegenden Anastylosis-Überlegungen nicht als anzustre

bende Ziele an.

Ob bei der Lösung 3 gegenüber 2 und 1 außerdem noch 

éin statischer und erdbebentechnischer Vorteil gege

ben ist, vermag ich nicht zu beurteilen, halte ihn 

jedoch für möglich.

Die im Bau bei Anwendung der Lösung 3 nicht unterzu

bringenden Werkstücke des Pronaos würde ich auf der 

Südostseite des Tempels, zwischen Stützmauer und Kre- 

pidoma, in geordneter Form so aufstellen, daß ihre 

Zugehörigkeit zum Pronaos-Bereich noch optisch ables

bar ist.

Grundsätzlich würde ich bei einem weniger gut erforsch

ten antiken Bauwerk in einem vergleichbaren Fall für 

eine Nullintervention plädieren; angesichts des hohen 

Grades der Erforschung bis zur Definition der Position 

einzelner Blöcke und der ganz wichtigen, durch Eingriff 

3 zu verbessernden visuellen Erlebbarkeit scheint ,mir 

eine Anastylosis nach Lösungsvorschlag 3 nicht nur er

laubt, sondern ausdrücklich wünschenswert.

2. SÜDSEITE PRONAOS

An der Südseite schlage ich in Analogie zur vorher vor

gezogenen Lösung 3 die Lösung 5 mit einer Anastylosis



von Anten und Architrav vor. Die dafür sprechenden 

Argumente ergeben sich aus der vorausgehenden Begrün

dung, wobei die Wiederherstellung des Baudenkmals zu 

einem räumlich erlebbaren Gebilde, dessen Proportio

nen und tektonischer Aufbau vom Betrachter visuell 

erfaßbar sein sollen, das Hauptargument ist.

3.OSTWAND ZWISCHEN PRONAOS UND NAOS

Bei de Ostwand zwischen Naos und Pronaos plädiere ich 

für die vorgeschlagene Anastylosis-Lösung I mit einem 

Aufbau der südlichen Wandhälfte bis Schicht 6 und 7 
und der nördlichen Hälfte bis Schicht 1. Die Anastylosis- 

Lösung II scheint mir für die Türwand zu weiu ehend und 

außerdem mit dem Restaurierungskonflikt des Apsis-Ansat

zes zu "unrein". Optisch wird das Bauwerk durch den Auf

bau der Pronaos-Säulenstellung bis zum Architrav be

stimmt, die dahinterliegende Türwand und vor allem die 

Position der Tür bleibt auch bei der weniger weitgehen

den Version I no h sichtbar.

4. METHODEN DER STRUKTURELLEN REKONSTRUKTION DES BAU

DENKMALS UND SEINER ARCHITEKTURGLIEDER

Die vorgeschlagenen Methoden zur strukturellen Rekon

struktion erscheinen mir theoretisch solide und auch in 

der Materialanalyse gründlich vorbereitet. Wichtigster 

und besonders zu begrüßender Gesichtspunkt ist die von

C. Zambas deutlich geäußerte (Study-document S. 134 u. 

136) Beschränkung der Eingriffe zur strukturellen Erd

bebensicherung auf ein Ausmaß, wie sie dem Bauwerk in 

seinem ursprünglichen Erhaltungszustand entspräche, ohne



absolute Sicherheitsausprüche zu sehen, welche zwei

fellos übermäßig weitgehende Eingriffe in das Bauge
füge verlangt hätten. Die Materialauswahl bei der Wie

derherstellung der Bauglieder (für Dübel und Klammern 

Titanium, für Flickstücke Marmor) ebenso wie die dabei 

vorgesehene Methode der Zusammenfügung in ihrer Rever

sibilität sind überzeugend. Gewisse Bedenken habe ich 

jedoch noch bei der Verwendung von weißem Portland

zement für das Ankleben und Portlandzementmörtel mit 

Quarzsand für das Ausfugen von Rissen. Bisher liegen 

nicht ausschließlich positive Langzeiterfahrungen über 

den tatsächlichen Alterungsprozeß dieser Zementarten 

vor, auch wenn Druckproben mit künstlich gealterten 

Versuchswürfeln gemacht wurden. Weißer Portlandzement 

als Fugenschließmittel kann wegen seiner starken Haf

tung mit Marmor bei seismischen Bewegungen Marmorrisse 

mitverursachen (A. Moraiton, Study-document S. 173).

5. ERHALTUNG UND RESTAURIERUNG DER MARMOROBERFLÄCHEN

Aus der Aufzählung der Maßnahme des Pilotprojekts für 

Oberflächenkonservierung (Study-document S. 176f.) 

schließe ich, daß die gleichen Maßnahmen auch als 

Restaurierungsvorschlag für das gesamte Bauwerk gedacht 

sind. Meine Bedenken richten sich dabei gegen dasgroß- 

flächige Ausfugen mit weißem Portlandzement, dessen mög
liche, langfristig erst auftauchende negativen Wirkungen 

noch nicht ganz auszuschließen sind. Es kommt hinzu, daß 

das Ausfugen mit Zementmörtel ein irreversibler Eingriff 

in die Bausubstanz ist. Äußerste Zurückhaltung scheint 

mir auch bei einer großflächigen Anwendung künstlicher 

Patinierung wegen noch nicht voraussehbarer Langzeitver

änderung geboten zu sein.



6. PROGRAMME FÜR CELLA-LANGSEITEN DES PARTHENON, 

PROPYLÄEN-KASSETTENDECKE UND NIKE-TEMPEL

Diese außerordentlich weitgehenden Maßnahmen und Ein

griffe sollten meiner Meinung nach erst als langfrist 

ges Programm, nach Abschluß der jetzt vorgesehenen Ar

beiten im Ostbereich des Parthenon angefangen werden.



Σ.Δάκαρης
Καθηγητής Πανεπιστημίου, αρχαιολόγος
Καλούδη 16
452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλ. 0651 - 25338

Ιωάννινα, 3.6.1989

Προς την
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως 

Αθήνα

Απαντώντας στο έγγραφό σας, αρ.πρωτ. 90/89/14.4.89, επιθυμώ 
να σας συγχαρώ γιά την πρωτοβουλία σας αυτή και να κάνω γνωστό ότι 
δεν έχω να υποβάλω παρατηρήσεις, πέρα από εκείνες που εκτίθενται στα 
Πρακτικά του XII Διεθνούς Συνεδρίου της Κλασικής Αρχαιολογίας, στον 
τόμο Δ', σ.41 εξ. και ειδικότερα στη σ. 47-48 και αφορούν την μου
σειακή έκθεση των αρχιτεκτονικών γλυπτών του δωρικού ναού και ειδι
κότερα του Παρθενώνα.

Με τιμή

Σ.ΔΑΚΑΡΗΣ



Γ.Δοντάς
Πρόεδρος Αρχαιολογικής Εταιρείας 
Πανεπιστημίου 22 - 106 72 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 0 Μαί'ου 1989

Πρός
την 'Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Άκροπόλεως 

Πολυγνώτου 10 

105 55 ΑΘΗΝΑ

Κοινοποίηση: Κυρίαν 'Υπουργόν Πολιτισμού

Σύλλογον 'Ελλήνων ’Αρχιτεκτόνων

Σχετικά μέ τό γράμμα σας τής 14-4-1989 καί τηρώντας τήν υπόσχεση πού 

σάς είχα δώσει στό γράμμα μου τής 24-3-1989 σάς έκθέτω σήμερα μερικές σκέ

ψεις πού μοϋ προκαλεϊ ή άνάγνωση των προτάσεων τής μελέτης άποκαταστάσεως 

τού Παρθενώνος.
Διαβάζοντας τίς προτάσεις αύτές μετά τίς έπεμβάσεις πού έγεναν πρ' 

έτών στό Έρέχθειο πρέπει νά όμολογήσω ότι μοϋ ζα ήρθαν στό νοϋ οί βσ ι- 

κές άπορίες πού είχα καί τότε: Γιά ποιόν λόγο προτείνονται οί όναστηλώσ Ις; 

Μόνο έπειδή ύπάρχουν άρχαία μέλη των κτιρίων, κατακείμενα σήμερα έπί τοϋ 
έδάφους;

Έξηνοΰμαι: "Ας κάνουμε γιά μιά στιγμή τήν έξής ύπόθεση: “Ας φανταστοΰ 
με δηλαδή δτι οί "Αγγλοι μάς δίνουν τά 'Ελγίνεια. Πρόκειται σ'αύτήν τήν - 

-βέβαια έντελώς άπίθανη περίπτωση- νά τά ξαναβάλουμε στήν άρχική τους θέση 

στό κτίριο; 'Από τήν πρόταση άρ.4 γιά τήν άναστήλωση τοϋ προνάου προκύπτει 

πρόθεση τοποθετήσεως άντιγράφων τής Α. ζωφόρου πάνω άπό τόν πρόναο, μέ εύ- 

ρείας έκτάσεως άνακατασκευές. “Αν είχαμε στά χέρια μας τά πρωτότυπα τής Α. 

ζωφόρου θά τολμούσαμε νά τά τοποθετήσουμε έκεΐ δπου σήμερα θέλουμε νά τοπο
θετήσουμε άντίγραφα; "Υστερα άπό τήν άφαίρεση των μετοπών τής Α. προσόψεως 

τοϋ Παρθενώνος, πού άποφασίστηκε με'άπαίτηση τών-χημικών- λόγα^τοϋ κινδύνου 
όλοκληρωτικής φθοράς των, καί ϋστερα άπό τήν έκδήλωση πρόθεσης νά άπομακρυν 

θεϊ γιά τούς ίδιους λόγους στό μέλλον καί ή δυτική ζωφόρος άπό τό κτίριο, 
άναρωτιέμαι άν θά τολμοϋσε κανείς νά είσηνηθεϊ τήν έπανατοποθέτηση των πρω

τοτύπων τμημάτων τής ζωφόρου πάνω άπό τόν πρόναο. Όχι βέβαια. Διότι 5ν τυ

χόν έπανατοποθετηθοϋν στό κτίριο είναι βέβαιο δτι θά έχουν τήν ίδια τύχη μέ



δσα είναι ήδη έκεΐ, στή θέση τους, θά φθαρούν δηλαδή όριστικά. ή 
φθορά θά έπέλθει γιά δλα δαα βρίσκονται στό ύπαιθρο, γλυπτά καί άρχιτεκτο- 

νικά,,έστω καί άν γιά άλλα τμήματα θά έρθει γρηγορώτερα καί γιά άλλα άργό- 
τερα- τά γλυπτά ώς γνωστόν έχουν "προτεραιότητα" στή φθορά,- έκτός άν ληφθοϋν 

δρακόντεια κυβερνητικά μέτρα άπορρυπάνσεως τής άτμόσφαιρας καί/ή βρεθεί 

μέθοδος προστατευτική των έν ύπαίθρω μαρμάρων είτε γλυπτά είναι αυτά είτε 

άρχιτεκτονικά. Πως λοιπόν ζητείται νά έπανατοποθετηθούν πρωτότυπα άρχιτεκτο- 
νικά μέλη σέ ένα κτίριο πού είναι τόσο βαριά άρρωστο δσο οί ίδιοι οί είδικοί 
μας διακηρύσσουν δτι είναι καί δσο δέν έφαρμόζεται καμμία άπορρυπαντική πο
λιτική γιά τήν άτμόσφαιρα ή στερεωτική γιά τά μάρμαρα τά ίδια; Μήπως ή πολι

τική τού "βγάζω γιά νά σώσω" ισχύει μόνο γιά ένα μέρος άπό τά άρχαια αύτά 
πού έμείς θεωρούμε άζια διασώσεως -παιό είναι άραγε τό κριτήριο διακρίσεως 

των καί ποιός ό έν γένει συλλογισμός πού οδήγησε σ' αύτή τήν άπόφαση έπανα- 

τοποθετήσεως άρχαίων μελών;

θά μου προβληθεί ίσως ή δικαιολογία δτι καί έκεϊ δπου βρίσκονται σήμε
ρα στό έδαφος τά άρχαια μέλη πού ζητείται νά έπανατοποθετηθούν, φθείρονται. 

Λικαιολογία πολύ φτωχή. Λιότι ή πολιτεία έχει βεβαίως ύποχρέωση νά προστα
τέψει τά κατακείμενα άρχαια, είναι δμως ή έπανατοποθέτησή τους στό κτίριο 
ό ένδεδειγμένος τρόπος προστασίας τους; Μήπως ή στέγασή, τους δέν είν τό 

μόνο ώς τήν ώρα άποτελεσματικό καταφύγιο;
'"Ενς άπό τά κύρια έπιχειρήματα που προβάλλονται γιά τήν έγκριση τής 

άναστηλώσεως είναι ή αύξηση τής "διδακτικότητος" τού μνημείου. ’Ασθενέστατο 

έπιχείρημα. Πρώτον διότι γιά νά έπιτευχθεϊ στά σοβαρά αύτός ό σκοπός θά 
έπρεπε νά άνακατασκευαστεΐ όλόκληρος ό ναός, ένώ μέ τις προτεινόμενες άνα- 

στηλώσεις έζυπηρετείται ένα μυριοστό μονάχα των κενών στήν "πληροφόρησή" 
μας. Πρόκειται έπομένως περί άστείου όφέλους. Σπεύδω νά διευκρινίσω δτι 

δέν ήμουν κατ'άρχήν άντίθετος σέ άναστήλωση άρχαίου υλικού, άλλά ύπό δύο 
βασικές προϋποθέσεις: Πρώτον δτι τό ύλικό αυτό θά έξασφαλιζόταν άπό τήν φθο
ρά (δπως άλλωστε έχουμε πρωταρχική ύποχρέωση καί γιά τά ήδη έν ύπαίθρω άρχαί 
δεύτερον δτι τό άναστηλούμενο αρχαίο ύλικό θά ήταν κατά τό μάλλον ή ήττον 

συνεχές έπί τού κτιρίου, δέν θά "ποντίζονταν" μέσα σέ μάζα νέου ύλικού μόνο 

καί μόνο γιά νά ζαναμποϋν στή θέση τους κάποια άρχαια μέλη. Μιά προσεκτική 

καί πολύ μετρημένη χρήση νέου υλικού θά ήταν καί αύτή δχι έντελώς άπαγορευ- 

μένη, εύρεϊα δμως χρήση νέου υλικού είναι κατηγορηματικά καταδικαστέα διότι 

νοθεύει καίρια τόν χαρακτήρα τού μνημείου, τάνόποιο φαίνεται δυστυχώς δτι 

οί προτείνοντες τέτοιες έπεμβάσεις δέν κατανοούν. Διότι τό μνημείο - ό Παρ
θένων- δέν έχει άνάγκη εύρυτέρων συνόλων γιά νά δείξει τήν άξια του. Τήν 

δείχνουν καί τά παραμικρά λείψανά του, ή άξια τού Παρ^ενώνος είναι πρώτα- 

πρώτα IMMANENT. Καί μία μόνο κολόνα τού Παρθενώνος έάν είχαμε δέν θά είχε



βεβαίως τήν άνάγκη άποκαταστάσεως λ.χ. ή περίσταση όλόκληρη /I μέρος της 
γιά νά φανεί ή άξια τής κολόνας. Σέ κτίρια μεταγενέστερων χρόνων, τά όποια 
έχουν τήν άνάγκη της σχέσης ιών στοιχείων πρός τό σύνολο μιά μερική άναστή- 

λωση μέ χρήση νέου υλικού είναι κατ'άρχήν έπιτρεπτή, σέ κλασσικά όμως μνη

μεία καί μάλιστα τής άφθαστης καλλιτεχνικής ποιότητας του Παρθενώνος εύρείαο 
κλίμακας συμπληρώσεις μέ νέο ύλικό γιά νά μπουν κάποια άρχαία κομμάτια στή 

θέση τους καί νά προκληθεϊ άντύπωση μέ τήν δημιουργία νέων συνόλων είναι 

βέβηλοι βιασμοί τής άξίας καί τής τιμιότητας τοϋ μνημείου. Ή διδαχή τοϋ 

έπισκέπτη άντί νά γίνεται στό ίδιο τό μνημείο μέ έπεμβάσεις πού άποβαίνουν 

εις βάρος αύτοΰ έπιτυγχάνεται -καί πολύ καλλίτερα- στό Μουσείο, μέ καλές 

μακέτες τοϋ συνόλου καί τμημάτων τού κτιρίου.
Μέ τήν εύκαιρία αύτή θά ήθελα νά έπιστήσω τήν προσοχή σας καί σέ κάτι 

άλλο: Ή ’Επιτροπή κινδυνεύει μέ αύτές τις άναστηλώσεις νά ξεστρατίσει άπό 

τόν άρχικό προορισμό της, αύτόν ό όποιος περιέχεται άλλωστε στόν τίτλο της. 

Τό βασικό μέλημα τής 'Επιτροπής έπρεπε νά είναι ή συντήρηση καί δχι οί άνα- 

στηλώσεις, ή προστασία των μνημείων άπό τούς μύριους κινδύνους φθοράς καί 

κυρίως τήν διάβρωση τής άτμόσψαιρας, κίνδυνο τόν όποιο φαώνεται νά άντιμε- 

τωπίζει μοιρολατρικά ή 'Επιτροπή (έκτός άπό τήν άφαίρεση των πασχόντων μελών 
"Οταν τό έργο τής 'Επιτροπής γίνεται, όπως φοβούμαι, πείίο προαγωγής προσωπικό 

φιλοδοξιών (καί βλάπτεται μεταξύ άλλων τόσο δραματικά ή δψη τού ιερότερου 
άρχαιολογι.κοΰ τόπου τής χώρας καθώς μέ τά τεράστιας κλίμακας έργα θά άπο- 

κλεισθούν τά μνημεία καί κυρίως δ Παρθενών έπι δεκαετίες) χρειάζεται γεν

ναία άναθεώρηση τής όλης στάσης τής ’Επιτροπής άπέναντι στό έργο πού άνε- 
λήφθη έδώ καί 15 χρόνια γιά τή διάσωση τών μνημείων προτού τά "έργα" γλυσ- 
τρήσου' σ', τέτοιο σημείο όπου θά είναι πιά άδύνατο νά σταματήσουν γιά τ 

άνασκόπηση καί ένδεχομένως άναθεώρηση τής θέσεως τής ’Επιτροπής -καί έχω 
μέσα μου τήν άνρσυχία ότι έχουμε ήδη φθάσει σ’αύτό τό σημείο-..

Αύτές είναι μέ λίγα λόγια οί βασικές άντιρρήσεις πού έχω γιά τήν άνα- 
στήλωση πού προτείνεται καί γιά τις άλλες πού διαγράφονται ήδη εύκρινώς 

στόν όρίζοντα. Σ'αύτές λοιπόν περιορίζομαι γιά τήν ώρα χωρίς.νά έπεκτείνο- 

μαι καί στις σκέψεις πού μοΰ προκαλοΰν οί έπιμέρους προτάσεις διότι νομίζω 

ότι όσο ή 'Επιτροπή δέν λαμβάνει θέση έπί τών βασικών ζητημάτων πού έξέθε- 

σα παραπάνω δέν έχει νόμημα ή έκθεση τών έπιμέρους παρατηρήσεων.

Μέ τιμή

Πρόεδρος

τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής 

’Εταιρείας



Ονΰμ«. ΦΛΝΗ Λ. ΔΡΟΣΟΓΙ ANNI!

Επιστημονικοί τίτλοι και θέση: ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΟΡΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Διεύθυνση : ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ 2, ΑΘΗΝΑ 105 55 

Τηλ: 5218075 και 5251-044

Η μελέτη είναι αξιολογότατη και αξία πολλών συγχαρητηρίων. Έχει 
εμβαθύνει στο πρόβλημα και εισχωρήσει σε όλες τις πτυχές του.

Επί των 6ιατυπουμένων τιροτάσεων η γνώμη μου είναι η εξής:

I) ^γαστήλωστ]_τΐ]ς_εξαΗ]1ον ίου_προστάσεως_(_τΐ]ς_ανατολ ικής_πλευράς_)

Ξ2ί!_Π22Υί?2Η_!ί2Ξ2_]:22Χ2ζ_π22_4ου_δόθηκε_πα£ουοΗάζεται_σττ]_σελ.

Ζ2_ϊ?ξ_2Χξ_2ΙΠ_22^_Ζ2ΐ ·
Προτιμώ την πρώτη εναλλακτική λύση για τους κάτωθι λόγους:

α) Παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό αρχαίου υλικού. Αντίθετα η 4η 
εναλλακτική λύση παρουσιάζει το συντριιιτικό ποσοστό 54^ νέου 
υλικού (βλ. πιν. στη σελ. 72).

β) Συνεπάγεται μικρότερη αλλοίωση της παραδεδομένης εικόνας του 
μνημείου. Γνωστό βέβαια είναι ότι η αλλοίωση γίνεται σε ένα 
δεύτερο επίπεδο, πίσω από τους κίονες της περίστασης και δεν 
θα είιχι υπερβολικά κραυγαλέα.

γ) Π χρήση τόσο πολλού νέου υλικού φοβούμαι ότι θα συνεπάγεται 

ένα απειροελάχιστο .έστω ποσοστό αυθαιρεσίας όσο μικρό και αν 

είναι αυτό.

δ) Πιστεύω ότι στη συντήρηση πρέπει να είναι κανείς συντηρητικός. 
Πιστεύω ότι οι μεγάλες αλλαγές και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις ^ 

είναι σοφό να γίνονται σταδιακά, γιατ^ έτσι τα πράγματα αφ'ενός 
ωριμάζουν στη συνείδησή μας και αφ’ετέρου μελετώ^ται καλύτερα.
Ας αφήσομε κάτι και για τους νεωτέρους μας. Τα πλεονεκτήματα 
του τρόπου αυτού είναι η ψυχολογική προετοιμασία, η δυνατότης 
περαιτέρω μελέτης, η δυνατότης1· αλλαγής ή xponojco Ιήσεως γνώμη, 
και η δυνατότης ανακαλύψεως τελειοτέρων τεχνικών, μεθόδων και 
υλικών, που θα μειώσουν αφ’ενός το ποσοστό επεμβάσεως στα παλαιά 
κομμάτια (συγκολλήσεις, σύνδεσμοι) και αφ’ετέρου την πιθανότητα 

μιάς απειροελάχιστης έστω αυθαιρεσίας.

ε) Η 2η και η 4η εναλλακτική λύση παρουσιάζουν το μειονέκτημα 
της εκτεταμένης χρήσης εκμαγείων από τη ζωφόρο σε μέρη που 

δεν είχαμε συνηθίσει να υπάρχει η ζωφόρος αυτή, πράγμα που θα 
υποβαθμίσει την αισθητική ποιότητα του Παρθενώνα. Επομένως 

κατά σειρά προτεραιότητος προτιμώ τις λύσεις Ιη, 5η, 2η 4η.

Ως προς τις απόψεις του μελετητού και την φιλοσοφική θεώρηση



του θέματος, που κάνει στις σελίδες 68 κ.ε., είναι πάρα πολύ 
σοβαρές και αξιόλογες και διευρύνουν τον ορίζοντα εκείνου που 
πλησιάζει το θέμα.

Ως προς το κατακείμενο αρχαίο υλικό, που ανήκε στον Πρόναο 
και ενδεχομένως δεν θα επανενταχθεί στον Παρθενοόνα, νομίζω 
ότι η καλύτερη λύση είναι μία επιμελημένη αποθήκευση. Αυτή θα 
προσφέρει και την ποθητή προστασία από την συνεχή φθορά που 
υφίσταται τώρα το κατακείμενο υλικό.

2) Αναστήλωστ]_της_υότιας πλευράς Ι2υ_^£2ν!ί22 (στο_τεύχος_που_μου
δόθηκε_παρουσιάζεται_στις_σελ^_79-80_και όχι__οτις_σελ1_77-7§)

Δεν πρδτείνεται εναλλακτική λύση που να αντιστοιχεί με την 
εναλλακτική λύση I της ανατολικής πλευράς. Βέβαια το συνολικό 
ποσοστό του νέου υλικού στη νότια πλευρά κατεβαίνει στο 12/ο 
καίτοι το ποσοστό αυτό ανεβαίνει πάλι ως προς τον θριγκό (βλ. 
πιν. στη σελ. 73)· Δεν παρέχεται λεπτομερής σχεδίαση αλλά μόνο 
φωτογραφίες του τόσο σημαντικού λίθου α 1049 (καθώς και του 
β 1308) από τον θράνο με ανάγλυφο Λεσβιο κυμάτιο, που σχηματίζει 
ευ κατόψει ορθή εσωτερική γωνία. Στην εν 'Λακτική λύση 6 (πιν. 17) 
προστίθεται νέο υλικό που α-τιγ^άρει το κυμάτιο προφανώς για 
διδακτικό σκοπό. 0 σκοπ', αυτός όμως ίσως μπορούσε να εξυπηρετη
θεί και διαφορετικά (.μακέττες, σχέδια).

3) ΑνΛστήλωσΐ}_του_τοίχου^^εταξύ του_Προυάου_και_του_κυρίως_υαού)
(στο τεύχος_που_μου ^όθηκε_παρουσιάζεται_στη_σελ_1_80_και_όχι

£ΙΙ1_σε^Λ_Ζ§2
Προτιμώ την πρώτη από τις δύο λύσεις.

4) Μέθοδοι_δομικής_αποκατάστασης_του_Ηυημείου_(σελΛ_Ι53;ΙδΟ)
Παρ’όλο που μελέτησα το κείμενο, δεν έχω τις τεχνικές γνώσεις 

που θα μου επέτρεπαν να εκφέρω γνώμη.

3) Επεμβάσε_ις_συυττ]{3Τ]στ]ς και αποκατάστασΐ]ς_της_επ_ιφανείας του_μαρμάοου 
"_Π£2Ι£2Π4α_5άλότος_"_(σελ_._Ι8Ι-222)

Η εν λόγω μελέτη δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με το σοβαρότα ο 
θέμα της συντήρησης των ιχνών βυζαντινών τοιχογραφιών, που αποδί

δονται στον Μιχαήλ Ακομινάτο και έχουν δημοσιευθεί από του Ξυγγό- 

πουλο στην Αρχαιολογική Εφημερίδα 1920.Βρίσκονται στο δυτικό τοίχο



ίου οπισθοδόμου (βόρειο και νότιο ήμισυ αυτού),στο βόρειο 
τοίχο του οπισθοδόμου και στο νότιο τοίχο του οπισθονάου.
Οι τοιχογραφίες βρίσκονται απ’ευθείας πάνω στην επιφάνεια του 
μαρμάρου και εμπίπτουν νομίζω στο αντικείμενο της μελέτης.
Προτείνω να τεθεί το θέμα στους μελετητές.

Ως προς το θέμα των προτεινομένων συναναστηλώσεων είμαι 
κατηγορηματική αντίθετη. Η συναναστήλωση μερών των διαφορετικών 
ιστορικο-οικοδομικών φάσεων μου είναι τόσο απαράδεκτη όσο 
απαράδεκτη είναι η αντίστοιχη καθαίρεση σωζομένων τμημάτων 
από αυτές τις διαφορετικές ιστορικο-οικοδομικές φάσεις. Την μεν 
καθαίρεση την αποκλείει ρητά ο Χάρτης της Βενετίας με το άρθρο 11 
(" Οι αξιόλογες προσθήκες όλων των εποχών στη σημερινή υπόσταση 
ενός μνημείου πρέπει να γίνουν σεβαστές, γιατί σκοπός της αποκα- 
ταστάσεώς του δεν είναι η ενότητα του αρχικού ρυθμού. Όταν ένα 
κτίριο φέρνει υπερκείμενες φάσεις διαφόρων εποχών, η επαναφορά 
στην αρχική του κατάσταση δεν δικαιολογείται παρά μόνο κατ’εξαίρεση 
Αν, δηλαδή, τα στοιχεία που θα αφαιρεθούν έχουν πολύ μικρή σημασία 
και η σύνθεση που θα αποκαλυφθεί είναι μεγάλης ιστορικής αρχαιο
λογικής ή αισθητικής αξίας, κι ακόμη αν η κατάσταση της διατηρή- 
σεως του μνημείου κριθεί αρκετά ικανοποιητική. Η κρίση σχετικά 
με την αξιολόγηση των μεταγενεστέρων στοιχείων και η απόφαση για 
την απάλειψή τους, δε θα πρέπει να εξαρτώνται μόνο από το άτομο 
που άνέλαβε τη μελέτη του έργου"). Νομίζω όμως ότι και την συνα
ναστήλωση την αποκλείει έμμεσα με το άρθρο 12 (" τα στοιχεία 
που προορίζονται να αντικαταστήσουν τμήματα του μνημείου που 
έχουν καταστραφεί, πρέπει να ενσωματώνονται αρμονικά στο σύνολο.... 
δοθέντος ότι κατά κανόνα οι υπερκείμενες φάσεις διαφόρων εποχών δεν 
ενσωματώνονται αρμονικά στο σύνολο και νοθεύουν την καθαρότητα 
της μορφής του. Τον δε Χάρτη της Βενετίας τον ασπάζομαι όχι επειδή 
είναι νόμος αλλά επειδή ασπάζομαι τις αρχές που έρχεται να 
θεσμοθετήσει.

Έτσι πιστεύω ότι όταν μεν σώζονται δευτερογενείς φάσεις πρέπει 
να τις σεβόμαστε για λόγους ιστορικούς, αλλά όταν έχουν καταστρα
φεί δεν πρέπει να τις αποκαθιστούμε για λόγους μορωολογικούς και 

αισθητικούς αλλά ακόμα και ιστορικούς, γιατί όπως πολύ σωστά 
παρατηρεί ο μελετητής η αποκατάσταση των δευτερογενών φάσεων εκ 
παραλλήλου με την αποκατάσταση της πρωτογενούς " δημιουργεί μία 

σχέση φάσεων η οποία δεν υπήρξε ακριβώς μ’αυτή τη μορφή", πράγμα 
που αποτελεί ένα "ιστορικό άτοπο" (σελ. 77 και 78).



Επομένως είμαι, αντίθετη στην προτει-νόμενη αποκατάσταση των 
γωνιών της βυζαντινής αψίδας (πιν, 18). Αντίστοιχα όμως λυπούμαι 
που καταστράφηκε το κονίαμα της αψίδας, που σωζόταν μέχρι τελευ
ταία στερεότατο και στερεά προσηλωμένο στο δάπεδο του προνάου και 
που διέγραφε πάνω στο δάπεδο το τοξωτό σχήμα της αψίδας αυτής.

Δεν παρείχε κανένα πρόβλημα ούτε στατικό ούτε αισθητικό ενώ συγχρό
νως αποτελούσε ένα ζωντανό μάρτυρα της ιστορίας του Παρθενώνα.

Για τους λίθους που διατηρούν ορατά τα χαρακτηριστικά δύο ή 
περισσοτέρων χρήσεων συμφωνώ με την πρόταση να "προτιμηθεί η παρα
μονή τους σε κατάλληλες θέσεις εκτός αναστηλώσεως" (σελ. 77)·
Όσο για το διδακτικό σκοπό που θα εξυπηρετούσε η συναυαστήλωση, 
νομίζω ότι αυτή δεν θα βοηθούσε στην κατανόηση των διαδοχικών 
φάσεων, αλλά μάλλον θα οδηγούσε σε σύγχυση. Η κατανόηση των διαδο
χικών φάσεων μπορεί καλύτερα να επιτευχθεί με μακέττες και σχέδια 
(τρόπους ευρύτατα διαδομένους).

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω πολύ ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη των 
ταυτισθέντων λίθων'της μεσοβυζαντινής αψίδος όπως παρουσιάζεται 

στην εικόνα 24 της σελίδας 50, καίτοι διερωτώμαι αν η ερμηνεία των 
λίθων α 90β και α 1106 είναι βέβαιη ή απλώς υπο^τική.1 θα ήταν εν_>ια- 
φέρον να επιχειρηθεί μία ανάλογη μελέτη για την παλαιοχ, ισπανική 
αψίδα και να εξετασθεί μέσα στο πλαίσιο της μελέτης αυτής ο αμ^ κιο

νίσκος και το κιονόκρανο, του Βυζαντινού Μσυσείου (αριθ.528,404) που 
προέρχονται κατά πάσαν πιθανότητα(καίτοι όχι με απόλντη βεβαιότητα)^ 

από την Ακρόπολη (Ευρετήριο Μεσαιωνικών Μνημείων της Βλ’@.δος, σ. 58 
και 42 και εικ. 20).

7) Ως προς τα προγράμματα των δύο μακρών πλευρών του σ ,κο) του Παρθε- 
νώνος, της φατνωματικής οροφής των Προπυλαίων και του ναΐσκου της 
Αθηνάς Νίκης, νομίζω ότι δεν θα είναι σκόπιμο να αποσυναρμολογηθούν 
όλα αυτά τα μνημεία συγχρόνως. Πιστεύω ότι πρέπει να προηγηθεί 
αποσυναρμολόγησης της φατνωματικής οροφής των Προπυλαίων, που είναι 

' - 'α προγράμματα.
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ϊ,'ΐί Απάντ ηση στύν πρώτη Από τίς έρωτύσε ις τοϋ ερωτηματολογίου προϋποθέτει 

τύν,κατ’Αρχύν,θετικύ η Αρνητικό Απάντηση-στάση στύν πρόταση τοποθετύσεως 

Αντ £γράφων των γλυπτών της ζωοφόρου στύν εν δλω η εν μέρει Αναβτηλούμενη 

κιονοστοιχία τοϋ προνάου,Κι ’αυτό γιατί οι προτεινόμενες τέσσερες εναλλα

κτικές λύσεις Αναατηλώσεως αΰτης της κιονοστόιχίας υποδιαιρούνται σέ δύο 

ομάδες; οι μέν πρώτη καί τρίτη εναλλακτικές λύσεις δέν περιέχουν πρόταση 
τοποθετύσεως αντιγράφων γλυπτών της ζωοφόρου,ένω οι δεότερη καί τέταρτη 

προβλέπουν καί τόν τοποθέτηση τέτοιων Αντιγράφων,κατά τύν έκταση αναστη- 

λώσεως των έπιο'τυλίων που ή κάθε μιά προβλέπει.

Μεταξύ των δόο αυτών ομάδων οφείλω νά δηλώσω την προτίμησή μου υπέρ της 

πρώτης(λύσεις Ιη καί 3η) «Θεωρώ ότι ή αντικατάσταση γλυπτοϋ που υπάρχει 

ενσωματωμένο στό μνημείο καί κινδυνεύει νά καταστραφεί Από τύν Ατμοσφαι

ρικό ρύπανση,Από Αντίγραφό του,είναι μιά τελείως διαφορετική υπόθεση Από 

την τοποθέτηση Αντιγράφων γλυπτών τά οποία έχουν πρό πολλοϋ ηδη Αποσπασθεΐ 

Από τό μνημείο.

Μεταξύ εξ Αλλου των εναλλακτικών λύσεων I καί 3 προτιμώ τ#ν λύση I μέ τύν 
λογική ότι προϋποθέτει τύν μικρότερη χρύση νέου υλικόν καί συνεπώς Αναδει- 

κνόει,στόν μέγιστο δυνατό βαθμό,τό σωζόμενο Αρχαίο υλικό καί διαφυλάσσει 

την ομοιογένειά του,πράγμα πού θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό.Ιίέραναΰτοϋ θά 

ήταν ίσως δυνατό ή επέκταση της λύσης I μέ τύν Αναστύλωση καί τοϋ επιστυ
λίου τοϋ ενός (η έστω καί των 5ύο,’)πρός μεσημβρίαν μετακιονίων δ ιαστημάτων, 

πράγμα πού θά συνέβαλλε στύν ολοκλύρωση της εικόνας ενός τμήματος της κι- 

ονοστοιχίας τοϋ προνάου,καί πάλι όμως μέ σωζόμενο,σέ μεγάλη Αναλογία,Αρ- 

Χ«ϊο υλικό.'Ιί Αναστύλωση τοϋ επιστυλίου αΰτοϋ μέ κανένα τρόπο δεν θά έπρε
πε νά ερμηνευθεί,μελλοντικά,ιός ευκαιρία γιά την τοποθέτηση των Αντιγράφων 

των γλυπτών της ζωοφόρου,

υ,’Κφ’όσον μέ τέν υιοθέτηση της λύσης I καί την έν μέρει επέκτασύ της σέ 

τμήμα της λύσης 3,όπως διατυπώνεται προηγουμένως,γίνεται όεκτύ ή τοποθέ

τηση επιστυλίου στό πρώτο πρός μεσημβρίαν μετακιόνιο διάστημα της κιονο— 
στοιχίας του προνάου,είναι προφανές ότι θά Αναστηλωθεί καί τ6 τμήμα τοϋ 

τοίχου καί τό Ιπιστύΐιο της νότιας πλευράς,όπως εμφανίζεται στόν πίν.17, 

χωρίς καί πάλι τύν τοποθέτηση των Αντιγράφων των γλυπτών της ζωοφόρου.

Είναι βέβαια φανερό ότι ή μύ τοποθέτήοη των Αντιγράφων των γλυπτών συνεπά

γεται τύν μύ τοποθέτηση καί των τμημάτων των θράνων ποό διασώζονται.”3να 

πιθανό τέτοιο επιχείρημα υπέρ της τοποθετήσεις των Αντιγράφων μέ βρίσκει 

Αντίθετο διότι ή Αποδοχύ του μάς οδηγεί ευθέως στύν λογικό της "Αποκαταστά

σεων1 της μορφής τοϋ μνημείου μέ τύν χρησιμοποίηση,α.των σωζομένων Αρχικών 

τμημάτων του,β.τύν παρεμβολή των Απαραίτητων συμπληρωμάτων,Από τό αυτό 
βεβαίως υλικό,πού πάντως,θά έχει μιά τελείως διαφορετικό ΰφύ καί,γ.μέ



ΔΙΟΝΥΣΗΣ A. ΖΗΒΑΣ

-lfv τοποθέτηση αντιγράφων τοϋ γλυπτού διακόσμου τοϋ μνημείου άπ6 ενα τρίτο 
ύλικό,τελείως άσχετο πρός «ΰτά.Καί πιστεύω πώς κάτι τέτοιο δέν r.pSr.st νά 
γίνει.

3. Σχετικά με τήν άναστήλωση τοϋ τοίχου μεταξύ τοϋ προνάου καί τοϋ κυρίως να
ού (πίν.Ιδ) π ίστεύω ότι θά πρέπει νά γίνει μέ γνώμονα τήν χρησιμοποίηση τού 
μεγίστου δυνατού άριθμοΰ σωζομένων τμημάτων ν.αί την ελάχιστη δυνατή χρησι
μοποίηση νέων,Μέ αυτή ττ) λογική θεωρώ ότι ή πρόταση πού πεοιέχεται ο'τόν 
πίν,Ι3 είναι πειστική ώς πρός τό νότιο τμήμα τοϋ τοίχου καί λιγότερο πει
στική ώς πρός τό βόρειο,όπου τό ποσοστό των προστιθεμένων νέων μαρμάρων φαί
νεται νά υπερβαίνει τό 5ÖJS,

4. 'Η απάντηση στό ερώτημα φοβούμαι οτι προϋποθέται τίς ειδικές γνώσεις των με
λετητών,πού δέν διαθέτω,Ζτόν βαθμό,πάντως,πού μπορώ νά άντιληφθώ τόσο τούς 
στόχους τοϋ προγράμματος όσο καί τίς μεθόδους πού άκολουθοϋνται,τούς εργα
στηριακούς ελέγχους κλπ,πιστεύω ότι τό έκτελούμενο πρόγραμμα βασίζεται σέ 
άπολύτο)ς ικανοποιητικές ίπιστημον ιν.ές άρχές,

ΰ.Βλ.τήν προηγούμενη άπάντηση &ρ,4,
6»'Ως πρός τά προ γράμματα άποαυναρμολυγήσέως, μελέτης, συντηρήσεως καί έν συ
νεχεία αναστηλώσεις των τοίχων τοϋ σηκοϋ του ' «ρθενώνος,της οροφής των Προ
πυλαίων καί τοϋ Καοϋ της ’Αθήνας Νίκης,φρονώ ότι πρέπει νά έκτελεσθοΰν κα
τά τήν σειρά τοϋ επείγοντος πού υπαγορεύουν τά ίδια τά προβλήματα.'Υποθέτω, 
γιά παράδειγμα,ότι οΐ εργασίες στήν φατνωματική οροφή των Προπυλαίων είναι 
πολύ πιό επείγουσες άπ.ό ό,τι οι άναστηλωτικές-διορθωτικές εργασίες στό Ναό 
τής Νίκης.Τήν ιεράρχηση ωστόσο «ΰτή -τόσο άπό άποψη ποιοτική όσο καί από 
άποψη οικονομική καί χρονική— πιστεύω ότι θά πρέπει νά κάμει ή ομάδα μελέ
της.

7.’Απαντώντας,τέλος,στό γενικό ερώτημα γιά τήν τύχη τοϋ κατακείμενου αρχαίου 
ΰλικοΰ θά είχα νά παρατηρήσω τά εξής.
α.χωρίς άμφιβολία,ή ενσωμάτωση τοϋ μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού άπό τό 
ΰπάρχον αρχαίο υλικό,στό μνημείο,φαίνεται,τουλάχιστον εκ πρώτης δψεως, 
ο'ς μία λογική άρχή.
β.είναι ωστόσο περισσότερο από βέβαιο ότι η ενσωμάτωση αυτή θά σημάνει καί 
τήν άνάγκη ενσωμάτωσης καί νέου υλικού γιά τήν συμπλήρωση των κενών πού 
θά υπάρξουν στό άρχαίο υλικό.Δέν πιστεύω ότι είναι δυνατός ô προσδιορισμός 
συγκεκριμένου άποδεκτοϋ ποσοστού νέου πρός αρχαίο υλικό.‘Η μόνη συνεπώς 
άρχή πού μπορεί νά διατυπωθεί είναι ή ελάχιστη δυνατή προσθήκη νέου υλικού, 
ώστε στό τελικό αποτέλεσμα νά κυριαρχεί ή εντύπωση τής άναστήλωσης καί όχι 
εκείνη τής άνακατασκευής.ϋϊναι,πιστεύω,φανερό ότι πέρα άπό τήν
επιθυμία της άπόδοσης στό άρχαίο υλικό τοϋ άρχικοΰ του ρόλου,πέρα ά.κόμα άπό 
τήν όποιαδήποτε επιστημονική ή διδακτική διάσταση τοϋ έργου τής άναστήλω— 
σης,υπάρχει καί ή αισθητική διάσταση τοϋ τελικού άποτελέσματος πού πρέπει



Δ I O N Y Σ Η Σ A. Z Η 8 A Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. Μ. ΤΤ.

σοβαρότατα νά λαμβάνεται υπόψη.
γ.τό επιχείρημα ότι ή Ατμοσφαιρικό ρύπανση καταστοέφαι τά κατακείμενα μάρ
μαρα περισσότερο Από τά ενσωματωμένα στό μνημείο φοβούμαι δτι εχει μερική 
μόνο ίσχύ,Τά ενσωματωμένα στό μνημείο μάρμαρα γνωρίζουμε δτι προσβάλλονται 
έξ ίσου,τουλάχιστον κατά τίς ορατός επιφάνειες τους καί γνωρίζουμε επίσης 
δτι ή ελλειψη της στέγης,οί υπάρχουσες ρωγμές η καί τά κενά ακόμα ανάμεσα 
στ-.ΰς μαρμάρινους δόμους,Αφήνουν πολλές δυνατότητες προσβολής τους Από τή 

ρύπανση,καί στίς επιφάνειες εκείνες πο·ό κανονικά θά ήταν «φανείς. 
δ»η συγκέντρωση των μαρμάρινων τμημάτων που τελικά δέν C-ά ενσωματωθούν στό 
μνημείο σέ κάποιο χώρο ποό θά επιλεγεί Από τόν ομάδα μελέτης,η μέ κάποια 
τάξη τοποθέτησή τους -ώστε νά είναι πάντα δυνετη ή μελέτη τους- καί η 
προστασία τους,'ίσως μέ εν« ελαφρό στέγαστρο η,Ακόμα -καί γιατί όχι;- ό 
ενταφιασμός τους μετά τόν πληρη σχεδιαστικό Αποτύπωση,φωτογράφηση καί κάνε 
άλλου είδους επιθυμητή καί αναγκαία τεκμηρίωση,ώστε καί προφυλαγμένα νά 
είναι καί πάντοτε διαθέσιμα,νομίζω πως Αποτελούν Απαντύσεις στό ερώτημα, 
Ιίολύ περισσότερο που,όπως Ασφαλώς καί ή ομάδα μελέτης θά δέχεται,οÌ έκτε— 
λούμενες η οί προτεινόμενες νά έκτελεσθούν Αναστηλωτικές εργασίες Αποτε
λούν μία άπό τίς άναστηλωτικές φάσεις που εχει περάσει καί περνά τό μνημεί
ο καί,πιθανότατα,όχι ή τελευταία,

S.’-ΐά τελευταία παρατήρηση στό θέμα της "συναναστηλωσης".Πέρα άπό τόν Αρκετά 

καινοφανή δρο καί Tifv ολοφάνερη Ανάγκη Ανάλυσης καί προσδ ιορισμού του περι

εχομένου του,φεβοϋμαι πώς ή εφαρμογή της,όπως άλλωστε καί στό κείμενο της 

μελέτης Αναγνωρίζεται,θά δημιουργήσει ιστορικά άτοπα καί σόγχιση μάλλον θά 

προκαλέσει παρά διευκρίνηση των ιστορικών φάσεojv καί περιπετειών τοϋ μνη

μείου, "Αλλωστε ,δλα αυτά μπορούν κάλλιστα νά παρασταθοϋν μέ Αρκετούς άλλους 

τρόπους καί νά γίνουν κατανοητά,σέ άλλους χώρους,δπως μέ σχέδια,προπλάσμα

τα,εικόνες κλπ^της άριστης πραγματικά ποιότητας ποό είδαμε κατά τό διάρκεια 
της δυναντιέσεως έκτεθειμένα στό λέγαρο Βά’ι’λερ,

Διονυσης Α,Ζηβας
Λρ, ’Αρχιτέκτων Ιίηχαν ικός,Καθηγητές ίίθν,ίίετσοβ ίου Πολύτεχνε ίου 
Πατησίων 42,106 82 ,ACvfva 
20 ίΐαίου IS89 
362 25 53



Πέτρος Θέμελης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης - Αρχαιολόγος 
Ρίζου Νερουλού 20 - 111 41 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΝΑΟΥ ΤΟΥ

ΠΛΡΘΕΝΩΝΟΣ

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής Συντηρήσεως 

των Μνημείων της Ακροπόλεως (Μ.Κορρέ ■- U .Τογανίδη-Κ . Σάμπα- Θ-.Σκου- 

λέκίδη κ.’α.,Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τόμος 2α, 

Αθήνα 1989, σ.79-80, 153-180, 181-220).

1. Ανατολική πλευρά. Αναστήλωση εξακιονίου προστάσεως.

Η πλήρης αναστήλωση μέχρι τον θρήνο και τις δοκούς, συμπερι- 

λαμβανομένης της τοποθετήσεως χυτών αντιγράφων της ζωφόρου 

(=Αναστήλωση IV(niv. 16) είναι κατά την γνώμη μου η προσφορωτέρα 

των τεσσάρων εναλλακτικών λύσεων, ο πλέον ενδεδειγμένος στην προ

κειμένη περίπτωση βαθμός αναστήλωσης. Στην επιλογή αυτή κατέληξα 

ύστερα από συνεκτΐμηση των εξής παραγόντων (με βάση την ανάλυση 

του Μ. Κορρέ):

α) Της επάρκειας του αυθεντικού υλικού. Το αρχαίο αυθεντικό 

υλικό (τριακόσια μεγάλα μάρμαρα) σώζεται σε ικανοποιητικό 

ποσοστό ( /100 του συνόλου) .

β) Του υψηλού ποσοστού μηχανικής αντοχής του υλικού.

Y) Της πλήρους γνώσης της αρχικής μορφής του μνημείου και

των ιστορικών φάσεων.

δ) Της μή απώλειας σοβαρών ιστορικών μαρτυριών.

ε) Της αναγκαιότητας αποκατάστασης μιάς μορφής, την οποία 

είχε ο πρόναος κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της 

ιστορίας του και η οποία δεν θα επηρεάσει αρνητικά τη 

συνολική εικόνα του μνημείου.

στ) Της εμπιστοσύνης στους συντελεστές του έργου που διαθέτουν 

ήδη αφενός πολύτιμη εμπειρία και υψηλό βαθμό εξειδίκευσης 

στην εφαρμογή ειδικής τεχνολογίας στα έργα Ακροπόλεως 

(από το 1977 έως σήμερα) και αφετέρου επαρκή και κατάλληλο 

μηχανικό και εργαλειακό εξοπλισμό.



Η επάρκεια του προσωπικού και των οικονομικών μέσων είναι 

δεδομένη.

2. Νότια πλευρά ( Αναστύλωση II )■

Τάσσομαι υπέρ της πλήρους αναστήλωσης (μέχρι του ύφους 

των επίτοιχων δοκών), η οποία αντιστοιχεί στην Αναστήλωση IV 

της ανατολικής πλευράς.

3. Τοίχος μεταξύ του Πρόναου και του κυρίως ναού.

Τάσσομαι υπέρ της αναστήλωσης του νότιου ημίσεως του τοίχου 

ως την 6η και 7η στρώση και του βόρεiQUημίσεως του τοίχου ως 

την 2η και 3η στρώση ( = Αναστήλωση II ).

Τα πλεονεκτήματα της λύσης αυτής βαραίνουν σαφώς έναντι 

των μειονεκτημάτων, σύμφωνα με την ανάλυση που γίνεται σ~ ιν 
σελίδα 80 της "Μελέτή'ς Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος" (ό. Π·. )

4. Μέθοδοι δομικής αποκα'άστασης του Μνημείου και των

αρχιτεκτονικών μελών του.

(: Κ. Ζάμπα, Δομικά προβλήματα της αποκατάστασης του

Παρθενώνος, ό. π, σελ. 153 - 180).

Είμαι πεπεισμένος ότι η σοβαρότητα (το προχωρημένο στάδιο) 

των δομικών βλαβών του Παρθενώνος καθιστά τις προτεινόμενες 

επεμβάσεις αναπόφευκτες. Τάσσομαι υπέρ της μέγιστης δυνατής πρό

τασης αναστήλωσης, η οποία θα προσδώσει στο Μνημείο δομική 

επάρκεια μεγαλύτερη, απ'αυτήν που είχε επί 15 αιώνες μετά τηj 
πυρκαϊά του 267 μ.Χ. (εμπρησμός Ερούλων ; ).

Οι προτεινόμενες μέθοδοι δομικής αποκατάστασης στην ως άνω 

μελέτη του Κ. Ζάμπα υπαγορεύονται από την ισχύουσα γενικώς ανα- 

στηλωτική δεοντολογία, κινούνται μέσα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων 

που επιβάλλει η τήρηση βασικών αναστηλωτικών αρχών, όπως του 

σεβασμού στην αυθεντικότητα των στοιχείων και των αρχικών κατα

σκευαστικών χαρακτηριστικών, της διατήρησης της αυτοτέλειας των 

μελών, της αναστρεψιμότητος.

Συγκεκριμένα συμφωνώ με τις επί μέρους φάσεις των επεμβάσεων 

και τα χρησιμοποιηθησόμενα υλικά : α) Αφαίρεση σιδε'ρέν ιων συνδέ

σμων και γόμφων, β) Αποκατάσταση της μονολιθικότητος τοιν μελών 

δια συγκολλήσεως των τμημάτων τους με λευκό τσιμέντο PORTLAND 

και οπλισμούς τιτανίου. Φειδωλή χρήση νέου μαρμάρου στα απολύ



τως αναγκαία συμπληρώματα σε αποκατάσταση παλαιών από σκυρό

δεμα. γ) Επανατοποθέτηση των μελών και σύνδεσής τους με γόμφους 

τιτανίου που στερεώνονται στις υφιστάμενες εντορμίες με μίγμα 

λευκού τσιμέντου PORTLAND και χαλαζιακής άμμου, δ) Χρήση φύλλων 

μολύβδου στις επιφάνειες έδρασης ή τους κατακόρυφους αρμούς μελών 

που δεν αποζηλώνονται και εμφανίζουν κενά λόγω παραμορφώσεων.

5. Επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης επιφάνειας

μαρμάρου ( Θ.Σκουλικίδης κ.α., Το μάρμαρο του Παρθενώνα 

και η συντήρησή του, ό. π., σελ. 181 - 220).

Συμφωνώ με τις προτεινόμενες μεθόδους επεμβάσεως: (τη

συγκόλληση θραυσμάτων, τη στερεώση αποφλοιώσεων, τη στερέωση 

επιφανειών και τη χρήση υλικών, όπως πολτός λευκού τσιμέντου 

PORTLAND χαμηλής περιεκτικότητας σε θειί'κό, τυφλές καρφίδες 

τιτανίου, 5% χλωριούχο ισοθειαζολινόνη,ασβεστόνερο).

Γεν ι κ έ ς_____ παρατηρήσει ς.

Η πληρέστερη μορφή αναστήλωσης, που θα συμβάλει στο να προ

βληθούν και πάλι, τηρουμένων των αναλογιών, οι αρχικές αζίες 

του μνημείου, είναι τόσο επιθυμητή και θεμιτή, όσο επιθυμητή, 

θεμιτή και αναγκαία είναι, κατά την γνώμη μου, η πλήρης κατά 

το δυνατόν αποκατάσταση (συγκόλληση, μερική συμπλήρωση) και 

η ανίδρυση ενός αρχαίου γλυπτού, που η τυχαία και συμπτωματική 

πτώση του προκάλεσε τον θρυμματισμό και την διασπορά του στο 

έδαφος. Με την αν-ίδρυσή του στο αρχικό ύψος, στη σωστή στάση 

και κλίση είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτά τόσο η μορφή, όσο 

και το περιεχόμενο του έργου, είναι δυνατόν να προσεγγίσει και 

να κατανοήσει κανείς την αρχική σύλληψη και σύνθεση, την κλίμακα 

μεγεθών, την αμοιβαία σχέση μάζας (ύλης) και χώρου (κενού), 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σύμπλεγμα ή σύνταγμα.

Εφόσον το υλικό και οι λοιπές συνιστώσες το επιτρέπουν, 

η επαν- όρθωση (αν -ίδρυση, αναστήλωση) ενός έργου γλυπτικής 

ή αρχιτεκτονικής δεν υπαγορεύεται μόνο από την " επιθυμία της 

ορθής στάσης " ή την τάση " της ανθρώπινης νόησης για τάζη και 

εκλογίκευση " (Μ.Κορρές, ό. π., σελ. 68), αλλά αποτελεί και



αναγκαιότητα που επιβάλλεται από την ίδια την αρχική δημιουργία. 

Είναι επιταγή και χρέος μας πρός το δημιούργημα. Δεν αρκεί η φαν

τασία του πληροφορημένου θεατή για να αναπλάσσει ένα κίονα 

πεσμένο με την βοήθεια των άλλων κιόνων που στέκονται δίπλα του. 

Οποιος υποστηρίζει αυτή την άποψη υπερτιμά τις ικανότητες μιάς 

μειοψηφίας θεατών, αγνοεί τους πολλούς, παραβλέπει το γεγονός 

ότι κάθε κίονας λειτουργεί και μόνος αλλά, κυρίως, και με το 

σύνολο, ότι " κάθε μικρός όγκος έχει νοηθεί σύμφωνα με τον νόμο 

που διέπειτον ναό ολόκληρο" και ότι από μόνος του,αποκομμένος 

από το σύνολο δεν μεταδίδει παρά μέρος μόνο των αρχικών μηνυμά

των. Ο ίδιος υποστηρικτής της παραπάνω άποψης παραβλέπει' ταυτό-' 

χρονα " το διδακτικόν και ευανάγνωστον" ως ουσιαστικούς στόχους 

της επέμβασης σ'ένα μνημείο. Εφόσον είναι εξασφαλισμένα από 

τους συντελεστές του έργου της επέμβασης ο σεβασμός στη μοναδι

κότητα του μνημείου και η αποφυγή "υβριστικών και αυθαιρέτων 

συμπληρώσεων", τότε η λύση στο πρόβλημα της αναστήλωσης του 

Παρθενώνα είναι αυττξι ,που πρότεινε ο Μπουρντέλ και προσυπογράφουν 

οι ειδικοί της Επιτροπής Ακροπόλεως: " να στερεώσουμε το θείο 

ερείπιο, χωρίς να λειάνουμε, να κόψουμε, να ξύσουμε τίποτε και 

κυρίως χωρίς να εξωραΐσουμε... Να αναστηλώσουμε τα σημαντικά 

τμήματα, όσα βρέθηκαν πεσμένα πλάΙ’ στο σημείο που ήταν και να 

τα ξαναβάλουμε στη θέση τους με προσοχή σαν τα λουλούδια πάνω 

στο κλαδί. Κι' ακόμη να προβλέψουμε και να προλάβουμε τις μελ

λοντικές καταστροφές" (F. Λαμπράκη-Πλάκα, Bourdell et la Grece, 

Εκδ. Ακαδημίας Αθηνών 1985: Εφημερίδα "ΤΟ Β Η Μ Α" 16-4-1989, 

σελ. 57) .

ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΜ]



K.Ιακώβiδης
Καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας 
University Museum, University of Pensylvania,
33rd and Spruce Streets, Philadelphia Pa 10104 - USA 
Tel.: (215} 8984 273

Υπουργείο Πολιπηιού

Επιτροπή Συντηρήσεων τών Μνημείων τής Ακροπόλεων 

Πολυγνώτου 10 

GR 105 55 ΑΘΗΝΑ

Κύριοι,

Θεωρώ αναγκαίο να δηλώσω εκ προοιμίου ότι δεν συ^ιμερίζοιιαι την άποψη που 

διατυπώθηκε στο Συνεδο ο κατά την οποία Οα πρεπει να αποφευχθή οποιαδήποτε επέμβαση 

ή συμπλτρωση στον Παρθενώνα που θα αλλοίωνε την αισθητική εντύπωση που ασκεί το 

κτίριο σήμερα, μετά τιν αναστηλώσειν του Μπαλάνου. Η αισθητική τού ερειπίου, που ήταν 

τήν μόδαν στα τέλη του 18ου και στίν αρχε'ν του 19ου αιώνα, και που οδήγησε στην 

κατασκευή ιιμιτελών και τεχνητά κολοβών διακοσμητικών κτισμάτων σε δημόσιουν χώρουν 

και ιδιωτικούς κήπουν, συζητήσιμη ή μή, δεν μπορεί πάντων να ισχύσει γιά Κτίρια που 

σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν εξ υπαρχήν πλήρη με σκοπό να εξυπηρετήσουν μιά 

ορισμένη λατουργία. Αλλοιών, η επιμονή να κρατήσουμε οποιοδήποτε μνημείο και 

ιδιαίτερα τον Παρθενώνα σε κατάσταση ερειπίου για λόγουν αποκλειστικά αισθητικούς 

ισοδυναμεί με τον ισχυρισμό όπ το αισθητικό αποτέλεσμα στο οποίο κατεληξε ο Μπαλάνον 

είναι ανώτερο από εκείνο που επεδίωξε και πετύχε ο Ικτίνον. Θιιερ άτοπον.

Προκειμένου λοιπόν να ληφθουν αποφάαειν γιά τιν σχεδιαζόμενεν αναστηλωτικεν 

εργασίεν στον Παρθενώνα και ιδιαίτερα στον πρόναο του, εργασίες που θα πρεπει 

οπωσδήποτε να είναι αναστρέψιμες, πιστεύω ότι οι σχετικές προτάσεις πρεπει να 

υποβληθούν στον ελεγχο τριών βασικών κριτηρίων:

1) Αν υπάρχουν αρκετά χρησιμοποιήσιμα κομμάτια ώστε το αποτέλεσμα να είναι 

αναατήλωση και όχι ανακατασκευή, στην οποία Οα κυριαρχούσε το καινούργιο υλικό.

2) Αν οι εργασίες είναι τεχνικά εφικτες, αν δηλαδή η κατάσταση των σωζομενων κομματιών 

και οι με'θοδοι συναρμολογήσεων τους επιτρέπουν το στήσιμο τους χωρίς μηχαι κό κίνδυνο 

γιά το αναστηλωνόμενο τμήμα άλλα και γιά το σύνολο του μνημείου και,

3) Αν θα οδηγιίσουν σε σιμπλήρωση τής εμφανίσεων τού μνιιμείου, που να το πλησιάζει 

υπολογίσιμα στην αρχική του μορφή.



Κατά την συμμέτοχη μου στο Συνέδριο, διαπίστωσα με ενθουσιασμό και με καμάρι 

πόσο εξονυχιστικά συστηματική, σχολαστικά προσεκτική και τεχνικά τεκμηριωμένη υπήρξε η 

μελέτη των υπό συζήτηση εργασιών. Η παρακολούθηση των συζητήσεων και η ανάγνωση 

των γραπτών προτάσεων που μάς1 υποβλήθηκαν με κατατόπισαν βέβαια σημαντικά ως προ? 

την κατάσταση τού μνημείου και ως προς τις δυνατότητες και ενδεχομένως την ανάγκη 

σιμπληρωσεως των τμημάτων του που μελετήθηκαν. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι η γνώμη 

μου μπορεί να βαρύνει ως προς το κριτήριο 2. Δέχομαι πς εμπεριστατωμένες εισηγήσεις 

των άδικων που έδειξαν, νομίζω, ότι και το υλικό υπάρχει και η χρησιμοποίηση του είναι 

τεχνικά δυνατή, δεν είμαι όμως σε θέση να αμφισβητήτω έγκυρα αντιρριρεις καθαρά 

τεχνικής φύσεως που ' εγέρθηκαν ή που θα μπορούσαν να εγερθούν από άδικούς. Η 

συζήτηση αυτή πρέπει να μείνει μεταξύ των αρμοδίων. Περιορίζομαι λοιπόν να απαντήσω, 

βασιζόμενος στα κριτήρια 1 και 3.

Ως πρός την ανατολική πλευρά του προνάου, νομίζω ότι η λύση 1 θα τονίσει ακόμη 

περισσότερο την κατάσταση ερειπώσεως τού μνημείου, χωρίς να προσθέσει πολλά στην 

κατανόηση τής αρχικής του μορφής γιά όποιον δεν είναι ειδικός. Η λύση 2 πληροφορεί 

καλύτερα, είναι όμως ετεροβαρής (πρός Ν) και δεν βοηθάει στην αποκατάσταση τής 

ισορροπίας τής εμφανίσεως του κτιρίου. Η λύση 3 περιέχει πολύ καινούργιο υλικό έχοντας 

συγχρόνως ύφος βαρύ, γυμνό και ημιτελές. Η λύση 4 περιλαμβάνει ακόμη περισσότερο 

σύγχρονο υλικό ( 3 βόρειοι κίονες, κεντρικό επιστύλιο α 871 και κυρίως ολόκληρη η 

ζωοφόρος) και φοβάμαι ότι όλες αυτές οι μεταμοσχεύσεις θα είναι εις βάρος τής 

πειστικότητος τού αποτελέσματος. Προτείνω λοιπόν μιά παραλλαγή τής 4, από την οποία 

να αφαιρεθή το επιστύλιο α 371 και η ζωοφόρος από πάνω του και πάνω από το γετονικό 

προς Β του αρχαίο επιστύλιο, καθώς και τα κομμάτια τού θρόνου ν 476 και ν 54 (βλ. 

συνημμένο σχέδιο). Ετσι, πιστεύω, θα αποφευχθή η υπερσιμπλήρωση ενώ το μάτι εύκολα θα 

γεμίζει το κενό στη μέση.

Η αναστήλωση τής νοτιάς πλευράς θα πρέπει να εξαρτηθή από την αναλογία των 

αιθεντικών κομματιών προς τα συμπληρώματα, και να περιοριστή, αν γίνει, στο μικρότερο 

δυνατό ποσοτό συγχρόνων παραγεμισμάτων. Το προτιμώτερο θα ήταν ίσως ο συνδυασμός 

τής αναστηλώσεως I (5) με την 1 του τοίχου (7).



Ως προ? τηΐ' διάλνχτν), συντήρηση και αναστήλωση τού ναού της Νίκη?, τής οροφής 

των Προπυλαίων και των πλευρικών τοίχων του σηκού τού Παρθενώνος, η ιδία με |5ρίσκει 

κατ’ αρχήν σύμφωνο, μ« την επιφύλαξη ότι οι επεμβάσεις· αυτές θα αποδειχθούν τεχνικά 

εφαρμόσιμες χωρίς ζημία των μνημείων, Η έκθεση τού κ. Τογανίδη και η συνομιλία που 

είχα μαζί του επί τόπου με έπεισε ότι η μελέτη γιά τον σηκό τού Παρθενώνος είναι εξ 

ίσου άρτια και εμπεριστατωμένη όσο και οι άλλες που αναπτύχθηκαν και ότι το μνημείο θα 

έχει να κερδίσει από την εφαρμογή της. Για τα Προπύλαια και τα ναό της Νίκης δεν έχω 

ira ’ οψιν μου τα σχετικά στοιχεία και συνεπώς προτιμώ να μην εκφράσω γνώμη. Κατά 

μείζονα λόγο ισχύει τούτο γιά το πρόγραμμα συντιρήσεως τής επιφάνειας των μαρμάρων.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Καθηγητής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Πεννσυλβανίας, 

University Museum, University of Pennsylvania, 

33rd and Spruce Streets, Philadelphia Pa 10104 

USA

2 6 Απριλίου 1989 

Τηλεφ. (215) 8984273



Κων/νος Ν. Καζαμιάκης 

Τοπογράφος μηχανικός Λ.Γ1.Θ.

Λρχιτέκτων μηχανικός Π.Μ.Π. ·

A ' Εφορο, ία Πϋο;ϊστ.& Κ,λασ. Αρχ/των - θρασύλλου 20 - 105 58 ΑΘΗΝΑ 
Σεπτέμβριος 1989

Προς την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Λκροπόλεως

Αξιότιμοι κύριοι,

Ευχαριστώ γ La την τ ιμή και την ευκαιρία που μου δίδετε να. 

εκφράσω τις απόψεις μου για τις προτεινόμενες επεμβάσεις στα 

μνημεία της Λκρυπόλεως.

Τα συνέδρια, οι δημοσιεύσεις, οι ανακοινώσεις, η επί τόπου 

ενημέρωση αλλά και η εργασιακό σχέση μου με τον χώρο και 

τους μελετητές μου δίδουν τη δυνατότητα μιας προσέγγισης 

που διατυπώνω αμέσως.

Οι προϋποθέσεις που τίθενται από το υφιστάμενο διεθνώς πλαίσιο 

αρχών για τις αποκαταστάσεις των μνημείων υπερκαλύπτονται από 
τη γενικό εξαντλητική τεκμηρίωση όλων των προβλημάτων η οποία 

προέκυψε από:
- την πολυετή απασχόληση οτην ΓΙαρθενώνα του μελετητή, την 
ουσιαστική και> σε βάθος γνώση της αρχαίας αρχιτεκτονικής και 

τις ιδιαίτερες ικανότητές του.
- την πολυμέρεια και το υψηλό επιστημονικό επίπεδο της ομάδας εογαπίας.
- την υψηλΑ τεχνική κατάρτιση και εμπειρία των λιΟοξόοιν και όλων των εργαζομένων.
- την εποπτεύουαα Επιτροπή με μέλη επιστήμονες διεθνούς κύρους.
- την γνώση και την συνεχή κριτική ερμηνεία όλων των θεμάτων 
από τον πρόεδρο της Επιτροπής δίδοντας έτσι τη δυνατότητα στους 

μελετητές για διεισδυτικό και σύνθετο προβληματισμό.

- τον "διάλογο" που επεδίωξε η Επιτροπή μεταξύ ειδικών σ’όλο 

τον κόσμο για τα θέματα αναστύλωσης των μνημείων.

Για την αναστήλωση της εξακιονίου προστάσεως, της νότιας πλευράς 
και του τοίχου μεταξύ του προνάου και του κυρίως ναού η αποχή 

από κάθε επέμβαση θα αδικούσε το μνημείο και την αρχική του 

υπόσταση, θα υποβάθμιζε τα μέλη που δεν θα εντάσσονταν και θα 
καθιστούσε την διασφάλιση της συντήρησης τους ιδιαίτερα δύσκο

λη. Αντίθετα η ένταξη μέρους των μελών στο μνημείο, η τακτο

ποίηση των υπολοίπων ou ενότητες και η απομάκρυνση των μελών 
και θραυσμάτων που δεν έχουν σχέοη με το μνημείο βελτιώνουν 

την .εικόνα του γύρω χώρου και βοηθάνε στην κατανόηση της αρχι

κής υπόστασης του Παρθενώνας.



Από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις η πλήρης αποκατάσταση 

της εξακιονίου προστάσεως του προνάου μέχρι το θράνο και τις 

δοκούς και η πλήρης αναστήλωση μέχρι και τις επίτοιχες δοκούς 
της νότιας πλευράς του προνάου συγκροτούν την σωστότερη επέμβαση:

Η επέμβαση είναι σωστή και έχει σωστή αιτιολογία.

Η αρμονική ένταξη των μαρμάρινων μελών στον πρόναο προκύπτει από 

τη μορφολογική και δομική τους συνέπεια προς την αρχική μορφή.
Η ποσοστιαία σχέση αρχαίου και νέου υλικού δεν δημιουργεί την 
εντύπωση της ανακατασκευής ακόμη και για τον μη ειδικόπαρατηρητή. 
Ενστάσεις που συνήθως εγείρονται για επεμβάσεις σε μνημεία όπως η 
αναστρεψιμότητα, ο σεβασμός στην αρχική υπόσταση του μνημείου, 
η διάκριση αυθεντικών και νέων μελών, ο σεβασμός στις

διαδοχικές φάσεις του κτηρίου, ο περίγυρος του μνημείου, τα 
δομικά προβλήματα, η ρύπανση και τα επακόλουθά της αντιμετωπί
ζονται με ώριμο τρόπο πάνω σε ορθή κρίση.

Η τελική μορφή είναι συνεπής προς την δομή του κτηρίου και βρίσκεται 

σε αρμονία με την εποχή μας διότι η χρήση νέων υλικών (λ.χ. κράμ- 

μα τιτανίου) και νέων εργαλείων (λ.χ. ο γερανός) συνδυάζεται με 

τις σύγχρονες ιδέες για τις επεμβάσεις στα μνημεία.

Η προσθήκη εκμαγείων στη θέση των γλυπτών υπαγορεύεται και από 
διδακτικούς λόγους, δημιουργέί όμως πρόβλημα αυθεντικότητας γιά 

τους περισσότερους παρατηρητές.Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να 
γίνουν μαρμάρινα. Έτσι βέβαια επιτείνεται το πρόβλημα της 

αυθεντικότητας αλλά ενισχύεται η δυναμική και καλλιτεχνική 

υπόσταση του μνημείου.

Για την αναστήλωση του τοίχου μεταξύ του προνάου και του κυρίως 

ναού συμφωνώ με την πρόταση του μελετητή και για τους λόγους που 

ανέπτυξα πιό πάνω αλλά και γιατί η μεταβολή του χώρου που 

προκύπτει θα είναι θετική αφού τα νέα πλήρη στοιχεία που θα 
προκύψουν θα οριοθετήσουν το χώρο; θα αρθρωθεί η παλιά 

σύνθεση του κτηρίου και θα λειτουργήσει πάλι ο κανόνας αναλο

γιών των μερών μεταξύ τους και των μερών προς το σύνολο.



Για την αισθητική θεώρηση του μνημείου μετά τις επεμβάσεις, 

η διατύπωση σίγουρης κρίσης είναι δυσχερής αφού όσο σίγουροι 
κι αν είμαστε για τη χαμένη μορφή δε μπορούμε να είμαστε 
σίγουροι για τη διατήρηση του 'πνεύματος της μορφής κατά την 

εκτέλεση των εργασιών,

Η άρση της γραφικότητας του ερειπίου σε μεγάλο βαθμό είναι 

αναπόφευκτη με τις επεμβάσεις.

Η επανένταξη αυθεντικών μελών θα αναβαθμίσει το μνημείο σαν 

καλλιτεχνικό έργο διατηρώντας το γενικότερο σχήμα χωρίς 

αλλοιώσεις και χωρίς διατάραξη της ισορροπίας.

Από τις αρχές του αιώνα μας οι απόψεις για τη τέχνη δεν είναι 

άσχετες με το ασυμπλήρωτο1 το τραυματικό και γενικά με την 

αφαίρεση.

Για το φως και τη σκιά οποιαδήποτε - άποψη θα ήταν παρακινδυνευμένη* 

ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι θετικό. Η αρχική αρμονία 

φωτός-σκιάς είναι σίγουρο ότι δεν θα ξανακερδηθεί ποτέ.

Γνωρίζουμε ότι στον Παρθενώνα η τεχνική τελειότητα συνδυάζεται 

με μοναδικές μορφολογικές προθέσεις και το σύνολο ήταν ιδιαίτερα 
ισορροπημένο και αρμονικό δίδοντας έτσι στην αρχιτεκτονική το 

κορυφαίο έργο και στο· ανθρώπινο πνεύμα το τελειότερο δημιούργημα 

του. Ο γλυπτός διάκοσμος είναι σταθμός και πρότυπο στην τέχνη. 
Κατά τον Le Corbusier ο Παρθένων είναι έργο υψηλής πνευματικό
τητας που προέκυψε από συνεχή τελειοποίηση.
Πιστεύουμε ότι και οι τωρινές επεμβάσεις έχουν σχέση μ'αυτήν την 

τελειοποίηση.

Συμφωνώ με την αποσυναρμολόγηση προκειμένου να μελετηθούν και 
να συντηρηθούν και στη συνέχεια να αναστηλωθούν τα μέλη των 
μακρών πλευρών του Παρθενώνα, της φατνωματικής οροφής των 
Προπυλαίων και τού Ναού της Λθηνάς Νίκης,



Θ. Καράγ ιωργα- Εταθακοπούλου
Αρχαιολόγος, Δρ.Φιλ. - Έφορος Αρχαιοτήτων 
ΓΈφορε ία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των 
Αιόλου 1 & Πελοπίδα - 105 55 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 3251 744

Αθήνα, 27 Απριλίου 1989
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Συντάσσομαι με τη συλλογιστική των μελετητών σε ό,τι αφόρα 

την μείζονα αναστήλωση του ΓΙρονάου, την επανένταξη δηλαδή κατά 

το δυνατόν περισσό_τερου από το κατακείμενο αυθεντικό υλικό, 

α)για την καλύτερη προστασία και αναβάθμιση της αξίας του ίδιου 

του υλικού και β) για την αποκατάσταση της πλαστικής συνέχειας 

του κτηρίου σ’αυτό το τμήμα του. Αυτό μπορεί να γίνει στο βαθμό 

που δεν δημιουργείται στατικό πρόβλημα και, εφ’όσον γίνει χρήση 

συμπληρώσεων με νέο υλικό, στο βαθμό που χρειάζεται και αρκεί για 

να ανακτηθεί μια αρχιτεκτονική μορφή, συνεπής προς την ιστορία του 

μνημείου και με στοιχειώδη λειτουργική και αισθητική αρτιότητα.

θεωρώ γι’αυτό τις λύσεις (3)+ (5), δηλ. την αναστήλωση των 

6 κιόνων και της ΝΑ παραστάδας μέχρι και το επιστύλιο, ως εύλογη 

αφετηρία για την αναστήλωση του Προνάου. Πέραν αυτού,και εφ'όσον 

είναι δυνατό από καθαρά δομική άποψη, θεωρώ ότι είναι θεμιτό, 

για μια μεγαλύτερη προσέγγιση προς την αρχική εικόνα, να δοκίμασθεί 
και το αμέσως επόμενο βήμα που είναι η αναστήλωση μέχρι τον θράνο 

και τις δοκούς (λύση 4), αλλά μόνο για το νότιο ίήμισυ της npcgrà- 

σεως (πρβλ. και λύση 2). ·Η λύση αυτή μπορεί ναΓ συνδυασθεί με 

τη λύση (6) για τη νότια πλευρά, δηλ. τιλήρη αναστήλωσή της μέχρι 

και τις επίτοιχες δοκούς. Πλεονεκτεί των συνδυασμών (2)+(5) ή

(3) +■ (5) γιοι τους λόγους που ιιλεονεκτεί κατά τις εκτιμήσεις του 

μελετητού και η λύση (4)-Ρ(6) έναντι εκείνων. 'Εναντι της λύσεως

(4) + (6) πλεονεκτεί γιατί παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό αρχαίου 

υλικού, δη], περιορίζει το βαθμό χρήσεως αντιγράφων. Μειονεκτεί 

έναντι της (4)+ (6) κατά το ότι ανταποκρίνεται λιγότερο σε μιά 

συγκεκριμένη ιστορική <(3άση του κτηρίου (παρακάμπτει ωστόσο το πρό

βλημα του βου λίθου της ζωφόρου, σε περίπτωση αναστήλωσης των γωνιών 

της αψίδος)’ θα μπορούσε επίσης να της προσάψει κανείς εμφανέ

στερη "διδακτικότητα".

Για την αναστήλωση του ανατολικού τοίχου τάσσομαι υπέρ της 

λύσεως (7), με την ελασσόνα μορφή αναστηλώσεως του βορείου ημίσεος 

του τοίχου.



Μολονότι η πρόταση για την συναναστήλωση των γωνιών της αψίδος 

είναι καθ’όλα τεκμηριωμένη και έχει καθ’εαυτήν πολλά: θετικά στοι

χεία, θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα,που θα έχει ως επέμβαση,θα 

είναι αρνητικό- Η παρεμβολή του στοιχείου αυτού θα αναιρεί την 

ίδια την έννοια της εισόδου στον κυρίως Ναό και θα διασπά την 

ενότητα, αισθητική και λειτουργική, των χώρων Προνάου-Ναού.

Αυτό που θα απολεσθεί με αυτόν τον τρόπο για τον θεατή και την 

άμεση, βιωματική προσέγγιση του μνημείου, θα είναι σημαντικότερο 

από αυτό που ενδεχομένως θα κερόηθεί με την ιστορική πληροφόρηση 

που θα του παράσχει 'ή συναναστήλωση. Η συναναστήλωση τμημάτων

Θιαο-Ορων φάσεων προσθέτει μεν στην ιστορικότητα ενός μνημείου, 

διατρέχει όμως του κίνδυνο να μεταβληθεί σε φιλολογικό σχόλιο 
που παρεμβάλλεται στους στίχους του ΐιΓιου ΤΟυ προς αποκατάστασιυ 

Kti ^ενου-
ίο αρχαίο υλικό που δεν θα επανευταχθεί στον Πμρθευώυα, θα μπο

ρούσε να ταξιθετηθεί σε υπόστεγους χώρους στη θέση του'σημερινού 

εργοταξίου, υπό τη νότια πλευρά του μνημείου. Η πρόταση υπόκειται 

σε αναθεώρηση, σε περίπτωση απομάκρυνσης του σημερινού Μουσείου 

και των αποθηκών του. Μέλη, αντιπροσωπευτικά των διαφόρων φάσεων 

της ιστορίας του μνημείου θα μπορούσαν να εκτεθούν κατ’επιλογήν 

στο εσωτερικό του Ναού, αφού εξευρεθεί ο κατάλληλος γι’αυτό τρόπος.

Ως προς τις μεθόδους δομικής αποκατάστασης του μνημείου και 

συντήρησης της επιφάνειας του μαρμάρου, θεωρώ δεδομένη την αξιοπι

στία των μελετών και τον υψηλό βαθμό ανάπτυξης της τεχνολογίας που 

εφαρμόζεται στα έργα της Ακροπόλεως. Οι προτεινόμενες λύσεις είναι 

αποδεκτές, αφού εγγυώνται τη στατική ασφάλεια του αποτελέσματος 

χωρίς να παραβιάζουν την αρχή του σεβασμού της αυθεντικότητας του 

υλικού, των μορφών και του δομικού συστήματος του μνημείου.

Ως προς τις μακρές πλευρές του σηκού του Παρθενώνος, τη φατνω- 

ματική οροφή των Προπυλαίων και τον ναΐσκο της Αθηνάς Νίκης, δέχομαι 

τις προτεινόμενες επεμβάσεις στο βαθμό που είναι αναγκαίες για την 

αποκατάσταση των δομικών βλαβών.



Γιάννης Κίζης
Αρχιτέκτων Δρ. ΕΜΠ- DipConservation IAAS 
Λέκτορας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ 
Υπερείδου 10 - 105 58 ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 3240 362

Πρός την
Επιτροπή Συντηρήσειυς Μνημείων Ακροπόλεως 
του Υπουρ γείου Πολιτισμού

Πολυγνώτου 10, 10555 ΑΘΗΝΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στα ερωτήματα που τέθηκαν από την Επι τροπή 
Συντηρήσεως των Μνημείων της Ακροπόλεως κατά την 3η Διεθνή 
Συνάντηση, 31.03 - 02.04.39.

1. Από τα τέσσερα προτεινόμενα εναλλακτικά σχέδια γιά την 
αναστήλωση της εξακιονίου προστάσεως του Προνάου του Παρβενώνος, 
πιστεύω ότι την προσφορώτερη λύση παρέχει το τέταρτο (πίν.16), 
γιά τους λόγους που αναλυτικώτατα και με αξιοπρόσεκτη ενάργεια 
αναπτύσσει ο Μ.Χορρές στις σελίδες 68 - 85 του κειμένου της 
μελέτης του. Εκφράζοντας την προσωπική μου εκτίμηση ως πρός τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τέταρτης, "μαξιμαλιστικής" 
λύσης, ιΊα έστιαζα την προσοχή μου στην αρχιτεκτονική αρτιότητα 
της, στην αυξημένη "αναγνωσιμότητα" και διδακτικότητά της και 
στην επανένταξη του κατακείμενου αρχαίου υλικού σε μέγιστο 
βαβμό. Αξίζει, πιστεύω, να ανταλλαγούν τα παραπάνω με το κάπως 
αυξημένο ποσοστό νέου υλικού, προκειμένου να προσεγγιστεί η 
διαρκέστερη κατά την ιστορία του μνημείου μορφή, αφού, μετά τήν 
αποκάθαρση και "κλασσικοποί ηση" της Ακρόπολης, καλώς ή κακώς, 
κατά τα μεταεπαναστατικά χρόνια, η εικόνα που εκάστοτε προκύπτει 
είναι εικόνα αναστηλώσεως ανάλογη της επιστημονικής προόδου και 
του βαθμού ορθότητας των γνώσεων γιά τον Παρθενώνα.

2. Από τις δύο εναλλακτικές λύσεις για την αναστήλωση της 
νότιας πλευράς του προνάου, σύμφωνα και με τα παραπάνω, θα ήταν 
προτιμώτερη η υπ’αριθ. II, ως "συνεργαζομένη" αρμονικώτερα με την 
προηγούμενη επιλογή για την ανατολική πλευρά, με στόχο την 
πλησιέστερη προσέγγιση της διαρκέστερης στην ιστορία του μνημείου 
μορφή.

3. Στην αναστήλωση του τοίχου μεταξύ προνάου και κυρίως ναού, 
ίσως η αποφυγή της παραλλαγής [8] και η προτίμηση της [7] θα ήταν 
πιό δόκιμη, από την άποψη της γειτνίασης μορφών που ουδέποτε 
συνυπήρξαν.

4. Τόσο οι γενικές αρχές, όσο και η φιλοσοφία της μελέτης 
δομικής αποκαταστάσεως του Παρθενώνας, που συνέταξε ο κ.
Κ.Σάμπας, με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο. Οι τεχνικές λεπτομέρειες 
και η απόλυτη εξειδίκευση των μεθόδων είναι πέραν των δυνατοτήτων 
μου γιά κρι τική.



5. Φοβούμαι ότι οι εξαιρετικές και επιστημονικά πολύτιμες 
έρευνες και προσπάθειες συντήρησης και αποκατάστασης της 
επιφάνειας του μαρμάρου, της ομάδας του καθηγητή Θ.Σκουλικίδη, 
αποτελούν σταγόνα μέσα στον ωκεανό της σημερινής Αθηναϊκής 
ρύπανσης, αφού δεν υποστηρίζονται από θαρραλέες αποφάσεις της 
Πολιτείας και από μεγάλες επενδύσεις σε αντιρρυπαντικά της 
ατμοσφαίρας τεχνικά έργα.

Τέλος, συμφιθνώ στην αποσυναρμολόγηση, μελέτη, συστηματική 
συντήρηση και τελικώς αναστήλωση των δύο μακρών πλευρών του σηκού 
του Παρθενώνος, της φατνωματικής οροφής των Προπυλαίων και του 
ναού της Αθηνάς Νίκης, δεδομένης μάλιστα της μέχρι σήμερα 
επιτυχούς εμπειρίας πάνω στην Ακρόπολη.

Τιάννης KJ ζης
Αρχ itpfrov Δρ . ΣΜΠ, Vi pConssrvati onIAAS. 
ΣοέπΤτορας στό τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΣΜΠ.

Υπερείδου 10, 10558 Αθήνα.

25 Απριλίου 1989

Τη λ.3240352.



KM ΟΛΚΗΣ ΓΙΑΜΝΙΙΣ 
Αρχιτέκτων Αναστηλωτής ΥΙ1.Ι10 

Λγ.Νικολάου 24, 166 75 Γλυφάδα,Αθήνα 
14 Απριλίου 1989 

Τηλ.96.33.347

Επιστημονική Συνάντηση γιά την αποκατάσταση του Γίαρθενώνα

Ιίριν από κάθε απάντηση πάνω στα τεθέντα ερωτήματα θεωρώ υποχρέωση 
μου να τονίσω ότι το πρώτο μέρος της μελέτης που αφορά την αποτύ- 
7ΐωσΐ]/κ¥ήν διερεύνηση της αρχικής μορφής του Πρόπυλου, όπως και η 
σειρά των σχεδίων που την συνοδεύουν μαζί μ'αυτά που παρουσιάζονται 
στην μόνιμη έκθεση του Κέντρου Μελετών Ακροπόλεως, έχει μιά αξε
πέραστη μορφή τελειότητας, πρωτόγνωρης γιά μιά σημερινή μελέτη,που 
μας παραπέμπει σε άλλες εποχές στις οτιοίες το καθ'αυτό έργο ήταν 
σκοπός της καθημερινής ύπαρξης του ατόμου.
Απο την ανάγνωση των προτάσεων και τις δύο αρχικές επιμέρους παρου
σιάσεις είχα ήδη σχηματίσει μία πρώτη γνώμη, περίμενα όμως όπως 
είναι φυσικό .και τις σχετικές με το θέμα απόψεις άλλων μελετητών 
οι οποίες θα διατυπώνονταν στην συνάντηση που θα ακολουθούσε. Μετά 
την παρακολούθηση των επιμέρους συζητήσεων η αρχική μου θέση 
ισχυροποιήθηκε, συνίσταται δε στην προσεκτική κατά*στάδια αναστή- 
λωση του Πρόναου, θέση την οποία άλλωστε πάντα προτείνω και κατά 
κάποιο τρόπο εφαρμόζω καθημερινά σ'άλλους χώρους δουλειάς. Δεν 
αποδέχομαι ταυτόχρονα την πέμπτη ή τρίτη σε άλλες ερωτήσεις του 
κειμένου που μας δόθηκε εναλλακτικής όπως τονίζεται με έμφαση 
θέσης, της αποχής δηλαδή από κάθε επέμβαση, την οποία θεωρώ σαν 
επικίνδυνη και καταστροφική αν γενικευτεί θέση-άρνηση, γιατί
κάθε γενιά πρέπει να έχει και την δυνατότητα γιά νέα περαιτέρω 
έρευνα, όπως και το δικαίωμα να λαμβάνει μέτρα γιά την σωτηρία 
και την ανάδειξη των μνημείων.
Σαν προσφορότερη από τις τέσσερεις προτεινόμενες λύσεις θεωρώ 
την πρώτη της αναστηλώσεως δηλαδή των έξι κιόνων χωρίς τα επι
στύλια. Με την λύση ευτή θα γίνει επιπροσθέτως δυνατό ταυτόχρονα 
να ελεγχθούν σταδιακά στην πράξη όλα τα επιμέρους προβλήματα
μέσα στα οποία συγκαταλεγονται/αυτα που θα πμελθουν ajto την ένταξη

όπωςτου μικρού-μεσαίου μεγέθους θραυσμάτων των σφονδύλων και να διε-
ρευνηθεί επίσης η μορφή των μεγάλων συμπληρώσεων της δυτικής, κα-
τεστραμένης από την φωτιά,.πλευράς της κιονοστοιχίας.
Αποδεχόμενος την προτεινόμενη πρόταση ανασυνθεσεως του ανατολικού
τοίχου, πιστεύω ότι η αποκατάσταση της νότιας πλευράς του προνάου

, .. , Η ^ . ,
7ΐρέπει να συμβαδίζει μ αυτή και κατ επεκταση/του βορείου τμήματος



(του ανατολικού τοίχου). Γιά τον λόγο αυτό θα πρέπει, κατά την 
γνώμη μου, ν'εξεταστεί σ'ένα επιμέρους σχέδιο η πρόταση της από- 
καταστάσεως του συνόλου-νότιας πλευράς και ανατολικού τοίχου- 
στο ύψος των 7-9 δόμων. 'Οσο γιά τα επιμέρους νεώτερα αρχιτεκτο
νικά στοιχεία του μνημείου, θεωρώ επιβεβλημένη την επανατοποθέ
τηση του υστερορρωμαϊκού κατωφλιού, και είμαι κατ'αρχάς θετικός
στην δοκιμαστική τοποθέτηση ορισμένων λίθων της β'χριστιανικής 
,, ’ , ορισμένων fylHIMUM

αψιδος, και για την δυνατότητα τοποθετησεως/λειτουργικων
στοιχείων των προγενεστέρων φάσεων του μνημείου, θέση που εκφράστηκε
στην συνάντηση από τον μελετητή, όπως η αποκατάσταση του τιαλαιοχρι-
στιανικού άμβωνα και η τοποθέτησή του στον σηκό του Παρθενώνα.'Οσο

, t ~ ✓ „ ' ✓/κάλλιστα
για το διαθέσιμο αυθεντικό υλικό του θριγκού, θα μπορούσε αυτό/να
διαταχθεί, έν ήδη συνεπτυγμένης καθ'ύψος αποκαταστάσεως, στο έδα
φος σε κατάλληλη θέση.
Γιά τις προτάσεις-μεθόδους δομικής αποκαταστάσεως του μνημείου και 
των αρχιτεκτονικών μελών, σημειώνω την ανάγκη μεγαλύτερης διερε&ησης 
του θέματος της μη πλαστικής συμπεριφοράς των οριζοντίων και των 
κατακορύφων συνδέσεων, με την χρησιμοποίηση του τσιμέντου στην θέ
ση του μολύβδου" ενώ κρίνονται κατ'άρχάς ικανοποιητικές οι προτά
σεις γιά την συντήρηση και την αποκατάσταση της επιφάνειας του 
μαρμάρου με το πειραματικό "πρόγραμμα πιλότος".
Τέλος συμφωνώ με τα επιμέρους προγράμματα που αφορούν την αποσυναρμο-
λόγηση, μόνο όμως αναστηλωμένων κατά το παρελθόν τμημάτων, με φοβίζει
όμως πραγματικοί η συνολική εικόνα των μνημείων του βράχου, με τα
σημαντικότερα μνημεία, Παρθενώνας, Προπύλαια, ναός της Αθήνας Νίκης
αποσυναρμολογημένα να περιμένουν στο έδαφος την μελέτη και την ο-

, , αναστ,ηλωτικα ,ριστική τους ανασύνθεση. Απο τα τρία/προγράμματα βέβαια το σημαντι
κότερο αφορά τον Παρθενο'να, όπου όμως βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη άλλες

, , , „ ✓/ίσως■ιεκριμένες εργασίες*“1· στον 071010 θ^επακολουθήσει αμέσως-μετά η ανα
σύνθεση του Ιΐρονάου, η άμεση λοιπον αποξήλωσή και των δυο αναστηλω— 

του σήκου , , ✓ _
μένων τοίχων/θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα τα οποία θα
επιταθούν στο έπαρκο αν γίνει συνάμα αποδεχτή και η θέση της εντά- 

ξεως του συνολικού αριθμού των ταυτισθεντων λίθων ·
ΚΝΙ8ΛΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ



Πέτρος Κουφόπουλος
Σισμανογ λε tou 13, ΒριλΙσσια 152 35
Τηλ. 8048037

Αθήνα 10.10.1989

Πρός τον κ. X. Μπούρα 
Πρόεδρο της ΕΣΜΑ 
Πολυγνώτου 10 
105 55, Αθήνα

Αξιότιμε κ. Μποάρα

Σε απάντηση της από 8.9.1989 επιστολής σας γ ιά το 
σχετικό με τις προτάσεις Κορρέ ερωτηματολόγιο που απηύθυνε 
η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, θα ήθελα να σας 
πω ότι όντας βοηθός του κ. Κορρέ και μέλος της ομάδας 
μελέτης στερείται νοήματος η απάντηση του και ότι δεν 
προτίθεμαι να το απαντήσω.

Με τιμή

Πέτρος Κουφόπουλος



Β.Ε.Ε.Σ. Κυριάκη 
Αρχιτέκτων Α.Π.Θ.
Μ.Sc.on Architectural Conservation 
Αρχιτέκτων Ομάδας Εργασίας Επιδαύρου 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ετιιδαύρου 
21052 Λυγουριό 
0753-22009

19-4-1989

Σκέψεις για την Μελέτη Αποκατάστασης του Παρθενώνα 
Επιστημονική Συνάντηση, Αθήνα Μάρτιος-Απρίλιος 1989

Η μελέτη που συνοπτικά μας παρουσιάστηκε από την Ομάδα 
που έχει αναλάβει τη φροντίδα του Παρθενώνα, περιέχει αναφορές 
σε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αποτελούν μέρος μιας εξαντλη
τικής προσέγγισης ενός μνημείου, πείθοντας και τον πιό απαιτητικό 
αναγνώστη για την ορθότητα των συμπερασμάτων της. Είναι προφανές 
ότι κερδήθηκαν.πολύ σημαντικά στοιχεία για την ιστορία-οικο*ομι- 
κές φάσεις του κτιρίου, αποσαφηνίστηκαν ιδιαιτερότητες, μελ-ετή- 
θηκαν σε βάθος και ερμηνεύτηκαν σημεία, συμπληρώνοντας τις γνώ
σεις μας για το μοναδικό αυτό μνημείο της αρχαιότητας με την εξαι
ρετικά ενδιαφέρουσα και λιγότερο γνωστή στους μη ειδικούς μετέ- 
πειτα ιστορία του.

Η συστηματική αυτή προσέγγιση του μνημείου, ειδικώτερα του 
Προπύλου του, αποκάλυψε το πλήθος των αυθεντικών μελών τα οποία 
σε μεγάλο ποσοστό μπορούν να ταυτισθούν στις αυθεντικές τους θέ
σεις και στο βαθμό που τηρούνται και άλλες προϋποθέσεις (στατική 
επάρκεια, κλπ), καθιστούν μια αναστήλωση πράγματι εφικτή και επι
θυμητή. Το ποσοστό της αναστήλωσης είναι μια δύσκολη απόφαση και 
ο συνυπολογισμός των πλεονεκτημάτων-μειονεκτημάτων δεν οδηγεί 
μονοσήμαντα προς την επιλογή μιας λύσης και απόρριψη των άλλων, 
αφού σε όλες ενυπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία 
δηλώνονται καθαρά ήδη από τον μελετητή. Ετσι άλλοτε προσεγγίζουμε 
τη μορφή που είχε για κάποιο διάστημα το μνημείο πιό πολύ, (άλλοτε 
κάποια μεταγενέστερη ή προγενέστερη οικοδομική—ιστορική του φάση, 
άλλοτε επιτυγχάνουμε μια καλύτερη σύνδεση, και βέβαια σε όλες τις 
περιπτώσεις παρουσιάζονται μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσοστά αυθε
ντικού και νέου υλικού. Αυτό το τελευταίο σημείο, είναι νομίζω 
πολύ σημαντικό, η τύχη δηλαδή του αυθεντικού υλικού και μάλιστα 
εκείνου που δεν θα επανατοποθετηθε.ί στο κτίριο, το οποίο αυξάνει 
με τις μετριοπαθέστερες προτάσεις αναστήλωσης.

Τα προβλήματα των διάσπαρτων μελών είναι πολύ γνωστά σε όσους 
εργάζονται σε αρχαιολογικούς χώρους: α) Οθορά και υποβάθμιση από 
την υγρασία, βλάστηση κάι επισκέπτες, β) δυσχέρεια κατανόησης των 
μελών αλλά και του υπόλοιπου αρχαιολογικού χώρου. Βέβαια -το πρό
βλημα των φθορών είναι εντονώτερο σε μαλακούς πωρόλιθους ή ασβε
στόλιθους και μετριώτερο στα σκληρά μάρμαρα. Στην περίπτωση της 
Ακρόπολης όμως μόνον σαν οξύ μπορεί να χαρακτηρισθεί, τόσο λόγω 
του μεγάλου αριθμού επισκεπτών όσο και της συχνής επιθυμίας τους 
να συναποκομίσουν κάποιο μικρό θραύσμα μαρμάρου.

Οσον αφορά την αναγνωσιμότητα μελών και χώρου, η τακτοποίηση 
των διασπάρτων σε κατηγορίες ομοειδών μελών, μέρος μόνο του προβλή
ματος αντιμετωπίζει. Ετσι ενώ γίνεται ευχερέστερη η κατανόηση επί 
μέρους μορφών, δεν παρέχονται καθόλου νύξεις για το σύνολο, την



θέση των μελών πάνω στο κτίριο, τη σύνθεση των όγκων και των χώ
ρων. Αποκαθιστώντας τμήματα του κτιρίου το κέρδος είναι διπλό, 
μερική έστω πληρότητα μορφής και βίωση του μνημείου, αλλά και 
συγχρόνως, εξασφάλιση πρόσθετης προστασίας για ορισμένο αριθμό 
λίθων. Η μεταφορά μελών σε αποθήκες ή Μουσεία ενώ δικαιολογείται 
και συχνά επιβάλλεται για μέλη ιδιαίτερης αξίας που διασώζουν 
γραπτό ή γλυπτό διάκοσμο, είναι μάλλον υπερβολική για αγελαία 
μέλη που διασώζουν ως επί το πλείστον κατασκευαστικές λεπτομέ
ρειες. Ετσι λοιπόν επιλέγοντας κάποια από τις μετριοπαθέστερες 
λύσεις καταδικάζουμε ένα μεγαλύτερο αριθμό μελών σ'αυτή την υπο- 
βάθμιση. Συγχρόνως επιτείνουμε το πρόβλημα των μελών τα οποία εκ 
των πραγμάτων δεν είναι εντάξιμα στην αναστήλωση, γιατί είναι εύ
λογο ότι πολύ δυσκολώτερα αντιμετωπίζεται η προστασία σημαντικού 
αριθμού μελών και μάλιστα του μεγέθους των μελών του Παρθενώνα, 
ενώ ευκολώτερα διευθετούνται και προστατεύονται αυτά όταν είναι 
περιορισμένα.

Στην περίπτωση του Προνάου η επανατοποθέτηση μελών στο κτί
ριο είναι διπλά επιθυμητή όχι μόνο για τους λόγους που μόλις ανα
φέρθηκαν, αλλά και γιατί θα προσδώσουν στο τμήμα αυτό του κτι
ρίου μέρος της βαρύτητας και της σημασίας που είχε αρχικά. Για 
τον μη ειδικό η είσοδος από τα Προπύλαια και η θέα του δυτικού 
τμήματος του κτιρίου το οποίο μάλιστα αυτή τη στιγμή εμφανίζεται 
πιό πλήρες, το καθιστά αυτόματα πιό σημαντικό, εντύπωση που θα 
μετριασθεί όταν στο ανατολικό τμήμα θα υπάρχει αναστηλωμένο μέ
ρος του Προνάου.

Με βάση το σωζόμενο υλικό αλλά και αισθητικά η πρόταση (2) 
για την κιονοστοιχία θα φαινόταν προσφορότερη, συνεκτιμώντας 
όμως τους παραπάνω λόγους οδηγείται κανείς στην πρόταση (4) σε 
συνδυασμό με την πρόταση (6) για την παραστάδα.

Οσον αφορά τον τοίχο, μόνη δυνατή μορφή φαίνεται η προτει- 
νόμενη στη λύση (7), αφού όπως διευκρινίζει ο ίδιος ο μελετητής 
η λύση (8) δημιουργεί μια σχέση φάσεων που δεν υπήρξε και σαν 
τέτοια δεν είναι επιθυμητή ούτε στην αναστήλωση.

Η.υποδήλωση της αψίδας με ενδεικτική τοποθέτηση των γωνιαίων 
λίθων θα μπορούσε να παραληφθεί. Αισθητικά η γειτνίαση των αμβλυ
γώνιων λίθων με τις ραβδώσεις του κίονα ξενίζει, ενώ είναι πολύ 
πιθανό ότι θα προκαλέσει σύγχιση στους περισσότερους επισκέπτες. 
Αντίθετα η μη τοποθέτησή τους αναιρεί και το πρόβλημα της συνύ
παρξης των φάσεων αψίδα-μέσον του θριγκού που φάνηκε να προβλημα
τίζει και του μελετητή. Η ενημέρωση του επισκέπτη για τις μετα
γενέστερες φάσεις του κτιρίου, όπως ηδη προτείνεται στην μελέτη 
μπορεί να γίνει μέσα στο κτίριο με έκθεση αυθεντικών κινητών εκ
θεμάτων αλλά και μοντέλλων, σχεδίων, διαγραμμάτων. Η τοποθέτησή 
τους σε επιλεγμένα σημεία της υποχρεωτικής διαδρομής των επι
σκεπτών θα διευκολύνει την κατανόηση των φάσεων που επεξη^ούν.

Οσον αφορά τις συμπληρώσεις των κατεστραμμένων από φωτιά 
επιφανειών, το πρώτο σημείο που πρέπει να αντιμετωπισθεί αποτε
λεσματικά είναι η στατική επάρκεια. Στα μέλη που αυτό είναι εξα
σφαλισμένο οι συμπληρώσεις θα πρέπει να αντιμετωπισθούν κατά 
περίπτωση, ανάλογα με τα αισθητικά προβλήματα που ενδεχόμενα 
δημιουργούνται λόγω της γειτνίασης τους με άλλα πληρέστερα μέλη.
Η παρουσία φθαρμένων μελών στο κτίριο είναι μαρτυρία των διαδο
χικών περιπετειών του και σαν τέτοια δεν πρέπει να απαλειφθεί.



Η προηγμένη αρχαία λιθοτεχνία που παρήγαγε τις γνωστές σε όλους 
μας άρτιες μορφές αποκαλύπτεται επαρκώς σε άλλα σημεία του κτι
ρίου, εκεί που δεν έχει επιδράσει η φωτιά, αλλά και σε άλλα μνη
μεία στον Ιερό Βράχο.

Για τα προτεινόμενα προγράμματα αποσυναρμολόγησης των δύο 
μακρών πλευρών του σηκού του Παρθενώνος, της φατνωματικής οροφής 
των Προπυλαίων και του ναΐσκου της Αθηνάς Νίκης είναι προφανής 
η ανάγκη επέμβασης. Η αναχαίτιση των ρυθμών φθοράς με οριστική 
αντιμετώπιση των αιτιών που την προκαλούν είναι ασφαλώς το κί
νητρο, χωρίς να παραβλέπουμε τα επιστημονικά οφέλη που προκύπτουν 
συχνά από τέτοιου είδους επεμβάσεις. Ηδη οι πολύ σημαντικές πα
ρατηρήσεις για την κατάσταση των υλικών, αλλά και ο εντοπισμός 
σημείων που χρήζουν προσεκτικότερης μελέτης προμηνύουν την εξα
γωγή και άλλων νέων συμπερασμάτων που θα πλουτίσουν τις γνώσεις 
μας για τα κτίρια.



Γρηγδρης Κωνσταντινδπουλος 
τ.Γενικός 'Εφορος Αρχαιοτήτων 
Διδ.Φιλοσοφικής Στολής Αθηνών 
Επιτ.Διδ.Πανεπιστημίου WÜRZBURG Δ.Γερμ.
Σερίφου 3-Κολιάτσαυ,Αθήνα ΙΙ2 54 

Αθήνα 6 Μαίου 1989 
Τηλ.8610607.

Επειδή οι μελετητές της αποκαταστάσεως του Παρθενώνος μας 
παρουσίασαν:

Α.Πλήρη,σχολαστική και εξαντλητική συλλογή και συνάρτηση των στοι- 

χείων-μαρμαρίνων λίθων ή τμημάτων-που ανήκαν στην παλαιδτερη Και, 

κατά τη γνώμη μου,σπουδαιότερη φάση του μνημείου,

Ξ.Βαθμίδες αναστηλώσεως με πλήρη κατάλογο των πλεονεκτημάτων και 
των μειονεκτημάτων κάθε μιας,
Γ.Έθεσαν επί τάπητος το μέγα θέμα της περαιτέρω τύχης των,ύστερα 
απδ τόσων χρόνων ενδελεχούς μελέτης,ταυτισθέντων,κειμένων εν διασπο- 
ρά σήμερα στον πέριξ του ναού χώρο,ανηκδντων στον πράναο μαρμαρίνων 
τεμαχίων,
Ί__με έπεισαν απολύτως δτι πρέπει σταδιακά να βαδίσουμε
στην πλήρη,μέχρι το θράνο και τις δοκούς αναστήλωση(Αναστήλωση IV, 
Πιν.ΐ6),υπδ τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να γίνεται συνεχής κινηματογράφιση υπό τη διεύθυνση των μελετη
τών και αναστηλωτών δλων των φάσεων της συναρμολογήσεως,ανασύρσεως 
και επί τδπου τοποθετήσεως κάθε μέλους του προνάου και απδ όλες τις 
πλευρές,έτσι ώστε να είναι διάφανη η δλη πορεία της αναστηλώσεως 
με πλήρη διά λδγου αιτιολδγηση κάθε θέματος απδ τον επί κεφαλής 
αρχιτέκτονα κ.Κορρέΐ4μ δποιον άλλο ήθελε κρίνει κατάλληλο η Επιτρο
πή.Επειδή τα έγχρωμα φιλμ φθείρονται,πρέπει να ληφθεί μέριμνα να 
μετατρέπονξαΐ και σε ασπρδμαυρα κινηματογραφικά φίλμ,καθώς και σε 
βι τεοκασσέτες.Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται συνεχώς και έγχρω
μες διαφάνειες,απδ τις οποίες να γίνονται αμέσως ασπρόμαυρες. 
β.'Οταν περατωθεί η αναστήλωση I να γίνει επί τόπου παρουσίαση του 
επιτελεσθέντος έργου σε όσο το δυνατό ευρύτερο χώρο ειδικών και 
εν συνεχεία προβολή του φίλμ και των διαφανειών,με σχετική συζήτηση, 
γ. Η δεύτερη και οι δύο επόμενες φάσεις να γίνουν κατά τον ίδιο 
τρόπο.
δ. Να ληφθεί μέριμνα,ώστε τα χυτά αντίγραφα της ζωφόρου να μη παραλ- 
λάσσουν από τα πρωτότυπα,για να μη παρουσιασθεί στο μάλλον αισθητή 
χρωματική ή ποιοτική παραλλαγή από τα λοιπά μαρμάρινα καθαρώς αρχι
τεκτονικά μέλη,έστω και εάν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας συγχύσεως 
στους επισκέπτες,επειδή πιστεύω δτι με κατάλληλες πινακίδες μπορεί 
να γίνεται προειδοποίηση του κοινού.

Είμαι σε ηλικία τέτοια που επί σαράντα συνεχή έτη έχω εξοικει
ωθεί με την παρούσα μορφή του προνάου,η οποία λειτουργεί μέσα μου 
ανασταλτικά.Παρόλα αυτά η επιστημοσύνη των συναδέλφων^που δουλεύουν 
τόσα χρόνια στην Ακρόπολη,μΕ έχει πείσει απολύτως ότι τέτοιες θέσεις 
είναι καθαρά αντιεπιστημονικές,τουλάχιστον όσον αφορά τον πρόναο.



2. - Ou ίδιοι λογοι με έπεισαν δτι πρέπει να βαδίσουμε στην αναστύ
λωση II αρ.6 (Πιν.17) της νοτίας πλευράς του προνάου,με την Còla 
διαδικασία που περιέγραψα για τον πρδναο.
3. -Με τους ίδιους δρους θα προτιμούσα τη λύση 7(Λναστήλωση I) για 
τον τοίχο μεταζύ του προνάου και του κυρίως ναού,χωρίς να αντιτίθεμαι 
ριζικά προς τη λύση 8.Η προτίμησή μου πηγάζει απδ το γεγονδς δτι
με τη λύση αυτή γίνεται χρήση λιγδτερου νέου υλικού.Και στην αναστή- 
λωση αυτή πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που ανέφερα στην 
παράγραφο I.
4 και 5.-Δεν μπορώ να πω δτι κατάλαβα πλήρως τ· αντικείμενο,δπως 
συνέβη στις παραγράφους 1,2,3,και γιαυτδ το λδγο δεν μπορώ υπεύθυνα 
να απαντήσω στα ερωτήματα αυτά.

Τέλος ως προς τα Προγράμματα των δύο μακρών πλευρών του σηκού ταυ 
Παρθενώνος,της φατνωματικής οροφής των Προπυλαίων και του Ναΐσκου 
της Αθηνάς Νίκης, συμφωνώ δτι πρέπει να αποσυναρμολογηθούν 
για να μελετηθούν και να συντηρηθούν συστηματικά εν συνεχεία δε 
να αναστηλωθούν.



Φανή Μαλλούχου-Tufano
Αρχαιολόγος,απόφοιτος ICCROM και Scuola di Perfezionamento 
per lo Studio ed il Restauro dei Monumenti Πανεπιστημίου Ρώμης 
Υπεύθυνη του Αρχείου Τεκμηρίων των έργων Ακροπόλεως 
Τεχνικό Γραφείο Ακροπόλεως,Πολυγνώτου 10,GR 10555 Αθήνα 

3 2 4 3 4 27 , 3251620 , 8084764 (κατ. )

Αθήνα,15 Εεπτεμβρίου 1989

Απάντηση στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής Ευντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως 
σχετικά με το θέμα της αναστήλωσης του Προνάου του Παρθενώνος'

Κατ'αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη της Επιτροπής Ακροπόλεως 
γιά τη μεγάλη τιμή που μου έκαναν να ζητήσουν να εκφράσω τις απόψεις μου 
σχετικά με το τόσο σοβαρό ζήτημα της αναστήλωσης του Προνάου του Παρθε
νώνος .

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να εκφράσω τη βαθειά μου εκτίμηση και θαυ
μασμό για την έρευνα και μελέτη του Μ.Κορρέ,οι οποίες μας χάρισαν ένα 
μεγάλο μέρος του Παρθενώνος,θεωρούμενου ώς τώρα οριστικά χαμένρυ,ενώ εμ
πλούτισαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις γνώσεις μας σχετικά με την αρχιτεκτο
νική και την ιστορία του μοναδικού αυτού μνημείου. Θα ήθελα επίσης να 
αναφερθώ και στούς υπόλοιπους συντελεστές του μεγάλου-σε κλίμακα και ευ- 
θύνες-έργου της αποκατάστασης του Παρθενώνος· και ιδιαίτερα στη συμβολή 
του Κ,.Ζάμπα σε θέματα οργανώσεως και επιβλέψεως της εκτέλεσης των έργων 
αποκαταστάσεως των μνημείων-του Ερεχθείου παλιότερα και τώρα του Παρθενώ- 

νος.

Οσον αφορά στα ερωτήματα σχετικά με τις προτεινόμενες εναλλακτικές προτά

σεις της αναστήλωσης -cou Προνάου του Παρθενώνος θα’ήθελα να παρατηρήσω 
τα εξής: 1

1. Ο πολύ μεγάλος αριθμός των διασπάρτων μελών του Προνάου,τα οποία ανα

γνωρίστηκαν και ταυτίστηκαν από τον Μ.Κορρέ πιστεύω ότι υποχρεώνει την 
Επιτροπή Ακροπόλεως στο να.μη περιοριστεί μόνο σε μιά εργασία συντηρήσεως 

και διασώσεως του μνημείου απλώς,με την άρση ή μετριασμό των διαφόρων αι
τίων φθοράς του ,αλλά στο να προβεί σε μια ευρύτερη αναστηλωτική επέμβαση- 

Ετή "Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος",τομ.2α,αποδεικνύεται με τον 
καλύτερο τρόπο η αξία αυτού του υλικού-αυτοτελούς μνημείου,φορέα μοναδι
κών μαρτυριών της οικοδομικής τελειότητας της κλασσικής εποχής-και η άρ
ρηκτη σχέση του με την ίδια την υπόσταση του κλασσικού δωρικού ναού. 

Καταδεικνύεται ακόμη η ανάγκη και υποχρέωση διασώσεώς του από τα γνωστά 
φθοροποιά αίτια για τις επερχόμενες γενεές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: 

την επανένταξή του στο- μνημείο από το οποίο αυτό προήλθε και μάλιστα· στις 
αρχικές του θέσεις. Η ενέργεια αυτή δεν αντιβαίνει,κατά τη γνώμη μου.



προς την ενέργεια της διάσωσης,με την απομάκρυνση από το μνημείο,του 
πλαστικού διακόσμου του Παρθενώνος: η επανένταξη σ'αυτόν αρχιτεκτονι
κών μελών με επαναλαμβανόμενα συνήθως χαρακτηριστικά διασώζει αναμφιβό- 

λως από την ανελέητη ατμοσφαιρική ρύπανση τις επιφάνειές εδράσεως και 
ώσεώς τους,κύριους φορείς των αρχαίων κατασκευαστικών λεπτομερειών,ενώ 
η παραμονή στο μνημείο των γλυπτών οδηγεί με βεβαιότητα στην οριστική 

απώλεια μοναδικών,ανεπανάληπτων στοιχείων. Η αρίστη ίσως λύση διαφύλα
ξης του διάσπαρτου υλικού(αρίστη από πλευράς εξασφαλίσεως της δυνατότη
τας περιοδικής εποπτείας του) στο φιλόξενο'χώρο μιας αποθήκης ή του Μου
σείου στο Βράχο της Ακρόπολης κρίνεται ανέφικτη και ουτοπιστική,αφού σ' 

αυτήν την περίπτωση δεν θα υπήρχαν ασφαλή,αντικειμενικά κριτήρια δια
χωρισμού και επιλογής των μελών προς διαφύλαξη ή■όχι;ανάμεσα στα χιλιά
δες που κείνται διάσπαρτα στο Βράχοίφυσικά κάθε απομάκρυνση των μελών 
από την Ακρόπολη-εκείνων βέβαια που ανήκουν στα μνημεία του Βράχου-πρέ- 

πει σε κάθε περίπτωση να αποκλειστεί).

Αναμφίβολα η αναγκαία αυτή αναστηλωτική επέμβαση θα αλλάξει την τόσο 
οικεία σ'ολόκληρο τον κόσμο εικόνα του Παρθενώνος,απαλύνοντας κυρίως 

την αίσθηση του ερειπίου του μνημείου. Μια εικόνα όμως,ένα ερείπιο σε 
τελευταία ανάλυση "τεχνητό1' και αρκετά "τυχαίο",τελικό προϊόν μιας σει
ράς αναστηλώσεων στη διάρκεια του περασμένου αιώνος,λιγώτερο ή περισσό

τερο επιστημονικών,που αποκρυστάλλωσαν για πενήντα χρόνια το βαθμό και 
την ορθότητα των γνώσεων για το μνημείο μιας εποχής και ενός ανθρώπου 
(είμαι πεπεισμένη ότι αν ο Ν.Μπαλάνος-διέθετε τις γνώσεις και τη συν
δυαστική των αρχαίων λίθων δεινότητα του Μ.Κορρέ θα είχε οπωσδήποτε προ- 
βεί στις υπό συζήτηση επεμβάσεις,απαλλάσοντάς μας από πολλές,ψυχολογικής 
κυρίως φύσεως,αναστολές και επιφυλάξεις...). Από την άλλη μεριά η προ- 
τεινόμενη νέα αναστήλωση του Παρθενώνος θα προβάλλει τις εγγενείς αρετές 
και αξίες του μνημείου,καθιστώντας το ταυτόχρονα πιό κατανοητό·και προ
σιτό σ'ένα πολύ πλατύτερο κοινό - μια ενέργεια αναμφισβήτητα με ευρύτερες 
πολιτιστικές επιπτώσεις.

Συνεπέστερη προς τα ανωτέρω καθώς και προς τους υπόλοιπους όρους της 
προτεινόμενης αναστύλωσης,όπως αναλύονται στη "Μελέτη" (από αυτούς θα



ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω την πρωτοφανή,διεθνώς,τεκμηρίωση σ’όλες 
τις φάσεις της επέμβασης - εγγύηση για την επιστημονική ορθότητα της- 
και το αναστρέψιμο/,σε μεγάλο βαθμό,των εργασιών - ασφαλιστική δικλεί

δα για το μέλλον - καθώς και την υψηλή αποδεδειγμένη ποιότητα εργασίας> 
είναι η αναστηλωτική πρόταση IV (πιν.16). Η πρόταση αυτή,εκτός του 
ότι διασώζει το σύνολο του ταυτισμένου υλικού του Προνάου,ξαναδίνει 
στο τμήμα αυτό του μνημείου μεγάλο μέρος-της αρτιότητας του αρχικού 
ρυθμού και αποκαθιστά - σε συνδυασμό με τη Δ.Ζωφόρο - την άρρηκτη σχέ

ση αρχιτεκτονικής και πλαστικής στον Παρθενώνα, από τα κύρια χαρακτη
ριστικά του μνημείου.

Ως σοβαρό μειονέκτημα της πρότασης IV θεωρώ τη συγκέντρωση του μεγαλύ

τερου μέρους του αναγκαίου νέου υλικού στους τρεις πρώτους από 3.κίονες. 

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την άμεση γειτνίαση του νέου υλικού με 

τα αρχαία επιστύλια και τα υπερκείμενα χυτά εκμαγεία της ζωφόρου θέτει 

σοβαρά ζητήματα "παντρέματος" των διαφόρων υλικών,εξεύρεσης του ιδανικού, 

κατά περίπτωση,ορίου και τρόπου επεξεργασίας και πατιναρίσματος των 

νέων συμπληρωμάτων και μελών,αισθητικής αποδώσεως των ·αντιΥράφων. Ζητή

ματα τα οποία πιστεύω ότι μπορούν να λυθούν ικανοποιητικά -ήδη υπάρχουν 

οι πρώτες πολύ ενθαρρυντικές ενδείξεις - σε αντικειμενική - βάση,με σειρά 

δοκιμών - ακόμη και σε φυσικό μέγεθος και μέ μάρμαρο (το οικονομικό 

κόστος δεν θα πρέπει να λειτουργήσει κατά τρόπο ανασταλτικό σ'αυτή την 

περίπτωση).

Αν ,παρ ’ ελπίδα, οι δοκιμές αυτές δεν οδηγήσουν σ-'ένα ι'κανοπο ιητ ικό, και 
γενικώτερα αποδεκτό, αισθητικό αποτέλεσμα,φοβούμαι ότι η αναστηλωτική 
επέμβαση στον Πρόναο του Παρθενώνος θα πρέπει να περιοριστεί στην πρό
ταση II (πιν. 14),την αμέσως μετά την IV συνεπέστερη προς,τους όρους 
της επέμβασης που προαναφέρθησαν. Η λύση αυτή περιλαμβάνει σημαντικά 
μεκρότερο ποσοστό νέου υλικού;μη επανεντάσσοντας όμως στο μνημείο σπου
δαιότατα αρχαία μέλη και παρουσιάζοντας μιά αντιαισθητική ανισομέρεια.
Η πρόταση ΙΙΙ(πιν.15) της αποκατάστασης του Προνάου πιστεύω ότι θα πρέ
πει να αποκλειστεί : αν και- η μόνη που υποδηλώνει μια χαρακτηριστική 

στιγμή κατά την εξέλιξη του ευρωπαϊκού πνεύματος,τη λεηλασία των ελλη-



υικών αρχαιοτήτων,δημιουργέί μια παραπλανητική εικόνα(ένα ρυθμό που 
ουδέποτε υπήρξε) η οποία συσκοτίζει μάλλον παρά αποσαφηνίζει το ευανά- 
(•νωστον του μνημείου.

2. Οσον αφορά στην αναστήλωση της νότιας πλευράς του Προνάου τάσσομαι 
υπέρ της λύσης II(πιν.17),της πλέον σύμφωνης προς τους προαναφερθέντες 

όρους της επέμβασης και κατ'επέκταση προς τις προτάσεις IV(4) και 11(2).

3. Σχετικά με την αναστήλωση του ανατολικού τοίχου του Προνάου θεωρώ 

καταλληλότερη τη λύση 1(7),η οποία δεν δημιουργεί προβλήματα "συνανα- 
στηλώσεως"τμημάτων ιστορικών φάσεων του μνημείου,που ουδέποτε συνυπήρξαν. 
Για τον ίδιο λόγο επμαι αντίθετη και προς την αναστήλωση των γωνιών
ιης μεσοβυζαντ ι.νής αψίδος. Επιπρόσθετα η επέμβαση αυτή έρχεται σε 

αντίθεση με τον κλασσικό χαρακτήρα που κυριαρχεί στο μνημείο μετά 
τις "πουριστικές" επεμβάσεις του 19ου αι.,χαρακτήρας που θα τονιστεί 
ικόμη περισσότερο με την πραγματοποίηση της νε’ας προτεινόμενης αναστήλωσης.

4-5. Στην ουσία των προτάσεων της δομικής αποκατάστασης τους Παρθενώνος 

και της επιφανειακής συντήρησης του μαρμάρου (πρόγραμμα-πιλότος) δε.ν 
μπορώ να υπεισέλθω. Συμφωνώ όμως απολύτως προς τις αρχές των ανωτέρω επεμ
βάσεων , το σεβασμό των αρχικών κατασκευαστικών χαρακτηριστικών,στην πρώτη 
περίπτωση,την εφαρμογή υλικών και μεθόδων αναστρέψιμων και δοκιμασμένων 
στο χρόνο, στη δεύτερη.

Σχετικά με τους τοίχου Β.και Ν.του σηκού του Παρθενώνος πιστεύω ότι θα 
πρέπει να αποξηλωθούν προκειμένου να, μελετηθούν τα μέλη τους και να επι- 
χειρηθεί μια νέα αναδιάταξή τους,η οποία θά άρει τά σφάλματα’ των παλαιο- 
τέρων αναστηλώσεων και θα επανεντάξει στο μνημείο τους διάσπαρτους ταυτι
σμένους λίθους. Θα πρέπει όμως να αποφευχθεί,κατά το δυνατόν,η συμπλήρω
ση των εσωτερικών επιφανειών των λίθων,προκειμένου να διατηρηθεί η υφιστά
μενη γενική εικόνα της καταστροφής,αδιάψευστος μάρτυς ενός πολύ σημαντι
κού για την ιστορία του μνημείου γεγονότος.

Τέλος,όσον αφορά στα προγράμματα του ναΐσκου της Αθηνάς-Νίκης και της 

φατνωματικής οοοφής των^Προπυλαίων πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η απο- 
συναρμολόγησή τους,προκειμένου να προχωρήσει η μελέτη και,ενδεχομένως, 
μια νεα αναδιάταξη των μελών. Βέβαια το θέμα της αποκατάστασης των Προ



πυλαίων είναι ευρύτερο με πολλά ειδικά προβλήματα,τα οποία πιστεύω ότι 

ο υπεύθυνος του έργου αρχιτέκτων Τ.Τανούλας,βαθύς γνώστης και από χρόνια 

μελετητής του μνημείου ,θα αντιμετωπίσει με τον καλύτερο·τρόπο.



AΙΛα Μαραγκού
Καθηγήτρια της Κλασικής 'Αρχαιολογίας στήν Φιλοσοφική Σχολή τοϋ ΤΤαν/μ Lou 
'Ιωαννίνων, 'Αναπληρωματικό μέλος στήν 'Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων 
' ΑκροπόΛεως.
'Αθήνα 1ο676, Δεινοκράτους 63 
ΤηΛ. 72 33 279

25.05.89

Σημείωμα γ lit τά Πρακτικά: τής 3ης Διεθνούς Συναντήσεως 
γlit τήν άποκατάστασή των Μνημείων τής 'ΑκροπόΛεως.

Flit τήν άναστήλωση τής έίακιονίου προστάσεως τοϋ Προνάου τοϋ Παρθενώνος 
(έρώτημα 1), θεωρώ, ότι ή προτεινόμενη άπό τόν Μ. Κορρέ "πΛήρης άναστήλωση 
μέχρι τόν θρόνο καί τΙς δοκούς, μέ χυτό άντίγραφα στήν θέση τής ·ζωφόρου" 
(Λύση άρ . 4), είναι ή προσφορώτερη.
Εφόσον ή άνασύσταση τής ώρχικής μορφής τής προστάσεως είναι δυνατή, όπως 

συνάγεται άπό τήν έπιστημονικά τεκμηριωμένη μεΛέτη τών είδικών ( βλ. Μ. 
Κορρές,τομ. 2α,σεΛ. 68 κ.έ καί Κ. Ζάμπας,αϋτόθι, σεΛ. 153 κ.έ.), ή πΛήρης 
άναστήΛωση τοϋ προνάου είναι, κατά τήν γνώμη μου, όχι άπΛώς "έπιθυμητή" 
άΛΛά έπιβεβλημένη. 'Επισημαίνω ότι στήν έπιστημονική μεΛέτη τών μνημείων 
τής 'ΑκροπόΛεως καί στίς προτεινόμενες Λύσεις γlit τήν άποκατάστασή τους, 
στήν προκειμένη περίπτωση τοϋ Προνάου τοϋ Παρθενώνος, όδήγησε ή έπιτακτική 
άνάγκη τής παρεμβάσεως γιά νά σωθή κυρίως ό,τι άπέμεινε στό ίδιο τό ■ 
μνημείο. 'Εφόσον ή διάλυση, ή άπο^ήλωση τών οικοδομικών μελών καί ή 
άνασνστασή τους, συν ιστοϋν τήν προσφορώτερη Λϋ.ση γ ιά τήν προστασία τοϋ 
μνημείου άπό τίς παντοειδείς φθορές, θεωρώ ότι είναι μοναδική εύκαιρία νά 
άποκατασταθή όσο τό δυνατόν πληρέστερα στήν άρχική του μορφή 
(συμπεριλαμβανομένης, εί δυνατόν, καί τής κεραμώσεως). 'Η άναγνώριση τής 
άρχικής θέσεως πολυάριθμων Λίθων άπό τόν Μ. Κορρέ άποτεΛεί έίαιρετικά 
πολυσήμαντη συμβοΛή, γιαυτό καί πιστεύω ότι πρέπει νά ένσωματωθοϋν όΛοι οί 
λίθοι , άκόμα καί τά σπαράγματα, ποϋ ταυτίστηκαν μέ βεβαιότητα. Μέ τήν 
έπανένταΊη όλων τών νεοανακαλυφθέντων Λίθων διευθετείται κατά τόν καλύτερο 
τρόπο καί τό μεϊ^ον θέμα "γιά τήν τύχη τού κατακειμένου άρχαίου ϋλικοϋ ποϋ 
άνήκει στόν πρόναο".

'Η συμπλήρωση τών κενών μέ μή αύθεντικό ύλικό,’ νομίζω ότι δέν 
άντιμάχεται τόν κατ’ έϋοχήν παιδευτικό, αισθητικό καί διδακτικό ρόλο τού 
μνημείου. Οί άντιρρήσεις γιά τήν άλλοίωση τής "εικόνας" τοϋ μνημείου 
(ποιας "εικόνας” ;) άντικρούονται μέ πειστικά, έπιστημονικά τεκμηριωμένα 
έπιχειρήματα ( βλ, Κορρές, έ.ά. σελ. 68-75)..
Τήν πλήρη άποκατάστασή τής άρχικής μορφής τού Προνάου έπιβάλλει καί ό 

σεβασμός τοϋ πλήθους τών μή είδικών έπισκεπτών καί τών εύάριθμων 
έκπαιδευομένων. Γιαυτό καί θεωρώ, ότι ή τοποθέτηση πιστών άντιγράφων στήν 
θέση τής Ιωνικής ·ζωφόρου, όπως γιά παράδειγμα τά έκμαγεϊα που έκτίθενται 
στό Αρχιτεκτονικό Μουσείο στό 'Ιερό τής ’Αφαίας στήν Αίγινα, δέν θά 
παραβλάψει τήν αισθητική άπόλαυση τοϋ θεατή' άντιθέτως μάλιστα,πιστεύω ότι 
τά πιστά άντίγραφα θά τού έπιτρέψουν νά άπαλλαγεί άπό τήν παραπλανητική 
εικόνα ποϋ δημιουργεί ή μακροχρόνια "λατρεία τών έρειπίων"("Ruinen-Ku1t, 
culte des ruines"), ή ή τυρρανική "άγωγή τοϋ έρειπίου" καί νά κατανοήσει 
τήν άρρηκτη σχέση τοϋ γλυπτού διάκοσμου μέ τήν άρχιτεκτονική μορφή τοϋ 
μνημε ίου.
Είναι αϋτονόητο ότι "ή άρχή τής άντιστρεψιμότητος τών δομικών έπεμβάσεων", 
όπως διετυπώθη άπό τόν καθ.X. Μπούρα τό 1962, άποτελεί τό σταθερό έρεισμα 
γιά όποιαδήποτε προσθήκη, συμπλήρωση ή άνασύσταση.



Γιά τήν νότια πλευρά του Προνάου (έρώτημα 2), θεωρώ τΐιν προτεινόμενη 
"πλήρη άναστήλωση μέχρι καί τ'ις έπίτοιχες δοκούς" ( Λύση άριθμ.6 ,σελ. 
80, άναστήλωση II), ώς τήν προσφορώτερη ,έπειδή τεκμηριώνεται άπόλυτα στήν 
Μελέτη και άνταποκρίνεται στό σκεπτικό πού διετύπωσα στό Ιο έρώτημα.

’Από τΙς δύο έναλλακτκές Λύσεις πού διατυπώνονται στήν Μελέτη (σελ.78 καί 
80) χιό τήν άναστήλωση τού τοίχου μεταΐύ τοΰ Προνάου καί τοϋ κυρίως ναού, 
πιστεύω ότι fi ώρ. 8 πλεονεκτεί έναντι της άρ.7, έπειδή, όχι μόνον 
έπιτρέπει τήν άποκατάσταση αύΟεντικοϋ ύλικοϋ, άλλά καί παρέχει τήν 
δυνατότητα στόν έπισκέπτη νά σχηματίσει έναρχέστερη είκόνα τών δυο 
σημαντικοτέρων ίστορικών φάσεων τής λειτουρχίας τοΰ Μνημείου , ώς άρχαίου 
Ναού και ώς χριστιανικής ’Εκκλησίας .

■ Οσον άφορά στίς "προτάσεις χιά τις μεθόδους δομικής άποκαταστάσεως τοϋ 
Μνημείου καί τών άρχιτεκτονικών μελών του" (έρώτ.4. Μελέτη σελ. 153-180), 
ώς μή καθ’ύλην άρμοδία. δέν είναι δυνατόν νά έχω τεκμηριωμένη άποψη.
Τό αύτό ισχύει καί χιά τό είδικό τεχνικό θέμα τών έπεμβάσεων συντηρήσεως 
καί άποκαταστάσεως τής έπιφανείας τοϋ μαρμάρου ( έρώτ. 5, Μελέτη σελ. 
181-220, "Πρόχραμμα πιλότος")

Ως πρός τά προχράμματα άποσυναρμολοχήσεως τών δύο μακρών πλευρών τοΰ 
σηκού τοϋ Παρθενώνος, τής ψατνωματικής όροφής τών Προπυλαίων καί τοϋ 
ναΐσκου τής ’Αθήνας Νίκης, συμφωνώ άπολύτως προκειμένου νά μελετηθούν, νά 
συντηρηθούν συστηματικά καί έν συνεχεία νά άναστηλωθοϋν.

Λίλα Μαραχκου
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Πολυγνώτου 10 
105 55 Λ Θ Η N A

'Ελαβα στις 23/8/89 το γράμμα σας από 18/8/89 σχετικά με το 
ερωτηματολόγιο, που αφορά στην αναστηλωση του Παρθενώνος.
Μετά από μελέτη των προτάσεων της 3ης Διεθνούς Συναντήσεως 
για την αποκατάσταση των Μνημείων της Λκροπόλεως και πιό 
συγκεκριμένα για την αναστηλωση του Πρόναου του Παρθενώνος 
προτιμώ τις εξής λύσεις, όπως έχουν αναγραφεί αριθμητικά στις 
σελίδες 79 και 80 του κειμένου στην Ελληνική γλώσσα.
Για τρν ανατολική πλευρά : τη λύση 4, Αναστηλωση IV, πιν. 16.
- " ΓΙληρης αναστηλωση μέχρι τον_θράνο και τις δοκούς. Χυτάαντίγραφα στην δέση της ζωφόρου ".
Για τρ νότια πλευρά : τη λύση 6 .
- " ΓΙληρης αναστηλωση μέχρι και τις επίτοιχες δοκούς 
Για_τον τοίχο : τη λύση 8, Αναστηλωση II.
- " Πλέον της περιπτώσεως I αναστηλωση και των στρώσεων 2 και 3

του βορείου ημισεος του τοίχου ".
'Οσον αφορά τα προγράμματα τα σχετικά με τους δύο τοίχους του 
σηκού του Παρθενώνος, συμφωνω με τις προτεινομένες λύσεις, ενώ 
για τη φατνωματικη οροφή των Προπυλαίων και το μικρό Ναό της 
Αθηνάς Νίκης θα επιθυμούσα μεγαλύτερη ενημέρωση.
0α ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αποστολή των τόμων 2α και 
2β της Μελετης και συγχρόνως να σας εκφράσω τα συγχαρητήριά μου



για τις εργασίες σας, καθώς και τις. ευχές μου για την 

επιτυχή αποπεράτωση του τόσο σημαντικού έργου για την 

αποκατάσταση των Μνημείων της Ακροπόλεως.

Με τιμή

IU!.
■ - Ο- I: .·

Δρ. Βερόνικα Μητσοπουλου-Λεόν



Ανδρονϊκη Μιλτιάδου
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην UNESCO 
1, rue Miolis - 75015 Paris - FRANCE

Τα δομικά προβλήματα της αποκαταστάσεως του Παρθενώνος 
και η χρησιμότητα μίας μη γραμμικής δυναμικής αναλόσεως.

Κατ'αρχήν θα ήθελα να εκφράσω τη βαθειά εκτίμησή μου και το 
θαυμασμό μου για το σημαντικότατο επιστημονικό έργο που έχει εκτε- 
λεσθεί μέχρι σήμερα από την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπό- 
λεως και το Τεχνικό Γραφείο Ακροπόλεως. Πρόκειται για μιά συστημα
τική και σε βάθος επιστημονική μελέτη-έρευνα των ποικίλων πλευρών 
που συνθέτουν ένα τόσο δύσκολο έργο, όπως αυτό της αποκαταστάσεως 
του Παρθενώνος, η οποία γίνεται με την απαιτούμενη συναίσθηση ευθύ
νης και σεβασμού προς την ανεκτίμητη αξία και μοναδικότητα του μνη- 
με ίου.

'Οπως τονίζεται και στη μελέτη, ένας απο τους κύριους λόγους 
εκτεταμένης επεμβάσεως στον Παρθενώνα,είναι η ανάγκη δομικής απο
καταστάσεως του μνημείου.Προς τούτο, είναι πολύ σημαντικό οι επεμ
βάσεις να καθοδηγούνται, μεταξύ άλλων, από μία λεπτομερή κατανόηση 
της συμπεριφοράς της κατασκευής, κυρίως στην περίπτωση σεισμικής 
καταπονήσεως.

Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα αποδεικνύουν τον 
ιδιαίτερα πολύπλοκο χαρακτήρα του προβλήματος και παρέχουν πολύτι
μες απαντήσεις, ως προς τη συμπεριφορά των διαφόρων μεμονωμένων 
αρχιτεκτονικών μελών και των συνδέσμων, καθώς και ως προς τις μεθό
δους σχεδιασμού της αποκαταστάσεώς τους. Στην εργασία που παρουσιά
στηκε το 1983,"Το πρόβλημα της αντισεισμικής επάρκειας του Παρθενώ
νος", η συνολική συμπεριφορά της κατασκευής σε περίπτωση σεισμικών 
δράσεων είχε μελετηθεί με τη βοήθεια μίας γραμμικής σιατικής αναλύ- 
σεως. Η μελέτη αυτή παρέχει ενδιαφέρουσες ποιοτικές εκτιμήσεις,όσον 
αφορά το ρόλο των διαφόρων αρχιτεκτονικών μελών και εκείνον των ενδε 
χομένων επεμβάσεων.

Μια μη γραμμική δυναμική ανάλυση, η οποία θα ήταν πλησιέστερη 
στις πραγματικές συνθήκες της κατασκευής είνατ προφανώς δύσκολη. 
Είναι γεγονός ότι τα υπάρχοντα προγράμματα υπολογισμού (πεπερασμένα 
στοιχεία) δεν παίρνουν συνήθως υπ'οψη τις ιδιαιτερότητες μίας κατα
σκευής όπως ο Παρθενών (αρθρωτός φορέας, ...). Όμως,δεδομένης της 
σπουδαιότητας των εργασιών αποκαταστάσεως του μνημείου, η ανάπτυξη 
μίας ειδικής, πρωτότυπης και κατάλληλης θεωρητικής προσομοιώσεως 
φαίνεται αναγκαία. 'Αλλωστε,στην ίδια πρόταση είχε καταλήξει και η 
εργασία που παρουσιάστηκε το 1983.
Μια τέτοια μελέτη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία ρεαλιστικότερη 
εκτίμηση της κατανομής των εντατικών μεγεθών στα διάφορα τμήματα 
της κατασκευής και των ενδεχομένων μηχανισμών καταρρεύσεως,τόσο ό
σον αφορά την υπάρχουσα κατάσταση του μνημείου όσο και εκείνη που 
θα προέκυπτε μετά από τις προτεινόμενες επεμβάσεις. Μια παραμετρική 
διερεύνηση θα ήταν φυσικά αναγκαία, και για την αντιστάθμιση των 
αναμενόμενων αβεβαιοτήτων,αλλά και για τον καθορισμό του βαθμού επιρ 
ροής της κάθε παραμέτρου. Η βαθμονόμηση αυτών των αναλύσεων θα μπο
ρούσε να διευκολυνθεί από πειραματικές δοκιμές φυσικών ομοιωμάτων 
σε σεισμικό προσομοιωτήρα, όπως εκείνη που έχει ηδη εγκριθεί από την 
Επιτροπή Ακροπόλεως.

Οι ανωτέρω μελέτες βέβαια είναι ενδεχόμενο να αποδειχθούν μακρο
χρόνιες και πολυδάπανες. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν πρόκειται 
για ένα μνημείο τέτοιας σημασίας, δεν μπορεί κανείς να μην αξιοποι- 
ήσει στο έπακρο την υπάρχουσα σήμερα επιστημονική γνώση.



Μάνος Γ. Μττίρης 
Δρ.'Αρχιχέκτων 

'Επίκουρος Καθηγητές ΕΜΠ 
*06. ΓΤολυλά 4 6 
'Αθήνα

τηλ. 2231108

'Απόψεις έπί της μελέτης Αποκαταστάσεως τού Παρθενώνος (έπέμβαση 
στόν Πρόναο) όπως αύτή παρουσιάζεται στό σχετικό δημοσίευμα των 
Μ. Κορρέ, Ν. Τογανίδη, Κ. Ζάμπα.

‘Οδηγός γιά μία Απάντηση στό έρώτημα τής άναστηλώσεως τοΟ Προ- 
νάου είναι, κατά κύριο λόγο,ή όλοκληρωμένη μελέτη έπί του μνημείου, 
ίδιαίτερα στό άναλυτικό τμήμα της. Τά δημοσιευόμενα στοιχεία παρέ
χουν άπολύτως Αξιόπιστα συμπεράσματα, τά όποια καλύπτουν - άπό τε
χνική άποψη - μία έκτεταμένη άναστήλωση, όπως αύτή έμφανίξεται 
στίς προτάσεις III καί IV.

* II μεταφορά στήν πράξη τών προτάσεων αυτών δημιουργεί άμεσο 
πρόβλημα λόγω του αύξημένου - σέ κρίσιμη Αναλογία - υλικού συμπλη- 
ρώσεως. Προκύπτει έπομένως στήν περίπτωση Αποδοχής μίας έκ τών δύο 
προτάσεων,ή υποχρέωση τής αρμόδιας γνωμοδοτικής έπιτροπής νά δια
τυπώσει - μέ σαφήνεια καί πειστικότητα - μία "aCτιολογημένη παρέκ
κλιση" Από τούς μέχρι σήμερα καθιερωμένους κανόνες δεοντολογίας 
τών Αναστηλώσεων.

Ετήν περίπτώση αυτή καί μέσα Από τήν atτιολογημένη άποψη τής 
έπιτροπής ,0ά πρέπει νά διαφαίνεται μία νέα - έμπεδωμένη στίς σύγ
χρονες Αντιλήψεις συντηρήσεως τών μνημείων - φιλοσοφία Αναστηλώ- 
σεως, ή όποια θά διέπει τό σύνολο του έργου Αποκαταστάσεως τών 
Αρχιτεκτονημάτων τής 'Λκροπόλεως.

Έφ'δσον τά Ανωτέρω δέν είναι δυνατόν νά καλυφθούν, τότε ή πρό
ταση H Φαίνεται νά είναι ή μόνη συμβιβάσιμη πρός τίς καθιερωμένες 
Αρχές συντηρήσεως, τουλάχιστον όπως αύτές διατυπώθηκαν Αρχικά στό 
Χάρτη τής Βενετίας.

*Η δυνατότητα Αναστηλώσεως τών τοίχων τού σηκού, δύμφωνα μέ 
τό ποσοστό τών σχετικών σχεδίων τής μελέτης, έπιτρέπει τήν δυνατό
τητα έφαρμογής τής "μείζονος" προτάσεως, δηλαδή έκείνης τού πίν,
18 καί γιά τόν Ανατολικό θυραίο τοίχο. Προϋπόθεση θά είναι ή σα
φής τεκμηρίωση τού υλικού τών δόμων.

Σχετικά μέ τήν τύχη τού μή συμπεριλαμβανομένου στήν Αναστήλω- 
ση Αρχαίου υλικού, θά ήταν πρόωρη μία οίαδήποτε συγκεκριμένη Απάν
τηση, έφ'όσον δέν έχει Ακόμα Αποκρυσταλλωθεί ή έποπτική-μουσειακή 
δργάνωση τού όλου Αρχαιολογικού χώρου.



Πλαισιώνοντας αύτές τίς σκέψεις - ot όποιες έκτέθηκαν συνοπτι
κά - μέ μία γενικώτερη θεώρηση τοϋ προβλήματος, είναι βέβαιο καί 
πρέπει Ασφαλώς νά έπισημανθεί ότι ή περίπτωση άναστηλώσεως του Παρ- 
θενώνος δέν ύπόκειται σέ μία συνήθη, έγκεφαλική Αντιπαράθεση Αρ
χών συντηρήσεως καί Αντικειμενικών δεδομένων, Αλλά προωθεί - έκ 
τών πραγμάτων - μία νέα Αντίληψη στήν όλη σύλληψη τοΟ έργου έπεμ- 
βάσεως. Τό προσδοκώμενο πρακτικό Αποτέλεσμα θά προσφέρει μέ τρόπο 
δυναμικό - χωρίς όμως Ακρότητες - ένα Ανανεωμένο πρότυπο έργασίας^ 
γιά τήν μελλοντική προσπάθεια συντηρήσεως τών κλασικών μνημείων.

Αθήνα, 10 'Απριλίου 1989

Μάνος Γ. Μπίρης

Δρ. Άρχιτέκτων 

'Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 

Όδ. Πολυλά 4 6 

'Αθήνα 

τηλ. 2231108
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Απάντηση στιο_προτάσειε της_3ης. Συvάvτησnc ύι« την Αποκατάσταση
του Παρθενώνα

Είναι βέβαιο ότι η μελέτη αποκατάστασης του Προνάου του Παρθενώνα από τον 
κο Μ. Κορρέ έφθασε σε πληρότητα και βάθος αντάξια του μνημείου. Προσωπιχά 
δέχομαι την άποψη ότι μνημεία της τάξης του Παρθενώνα δεν πρέπει να κείνται 
στο έδαφος η δε αποχή από κάθε επέμβαση θα ήταν τόσο αδικαιολόγητη όσο χαι 
οπισθοδρομική.

Για την ανατολική πλευρά θεωρώ προσφορότερη μια λύση που να πλησιάζει την 
πρόταση (2) διότι είναι σύμφωνη με τα πιο κάτω κριτήρια, των οποίων την 
σχετικότητα γνωρίζω:
• Το ποσοστό του αυθεντικού υλικού είναι υψηλό
• Δεν επηρρεάζει αισθητά οποιαδήποτε ιστορική αξία της παρούσας μορφής του 

μνημείου
• Η αναλογία και η σχέση ανάμεσα στα υπάρχοντα in situ και αναστηλωμένα μέλη 

της ανατολικής πλευράς και την νέα επέμβαση είναι αρμονικότερες και
• 0 συσχετισμός της νέας μορφής της αναστηλωμένης ενότητας με την σημερινή 

γενική μορφή του Παρθενώνα αφ'ενός και εκείνη του συνόλου των μνημείων της 
Ακρόπολης αφ'ετέρου έχει μεγαλύτερη ισορροπία.

Η λύση (1) ως και επεμβάσεις μικρότερου μεγέθους από αυτήν δεν θα πρόσθετον 
σημαντικά στοιχεία για την αύξηση της αναγνωσιμότητας της μορφής και την 
κατανόηση των πλαστικών αρετών του μνημείου και μπορούσαν να αποδειχθούν 
ιδιαίτερα ανεπιτυχείς αισθητικά.

Η λύση (4), η οποία αγγίζει το ιδεώδες και για τον κοινό νου, βρίσκεται 
πλησιέστερα όχι μόνο στην αρχική μορφή αλλά και στις αξίες των αρχαίων 
δημιουργών. Θα μπορούσε θεωρητικά να ερμηνευτεί και αιτιολογηθεί ως το



επόμενο στάδιο μιας απόλυτα καταξιωμένης ιστορικής φάσης του μνημείου που θα 
ευνοείτο από την επιτυχή αναστήλωση σύμφωνα με την λύση (2). Κατά την γνώμη 
μου θα ήταν πιο πρόσφορο να αποδοθεί στις επόμενες γενιές σε χρόνο που τα 
πιο πάνω κριτήρια και κυρίως το τέταρτο το επιτρέψουν. Δεν βρίσκω πειστικό 
λόγο γιατί να μην μοιραστούν και άλλες εποχές, κάτω από την συνεχώς 
εξελισσόμενη πρακτική, την αναστηλωτική ευθύνη αυτού ειδικά του μνημείου.

Σε σχέση με την λύση (2) εκφράζω την άποψη ότι θα μπορούσε να γίνει ηπιότερη 
η γραμμή μείωσής της εάν η αναστήλωση πάνω από το τέταρτο μετακιόνιο έφθανε 
μέχρι το ύψος του επιστυλίου (α4961-νέο μεσαίο), το αντίθημα α886 
ετοποθετείτο στην ορθή του θέση παραμένοντας εν μέρει ακάλυπτο, η δε ζώνη 
των θράνων σταματούσε στον λίθο ν480. Ως προς τους θράνους ν490 και α994 
θέλω να επισημάνω το εξής μείζον θέμα: τις περισσότερες φορές η αναστήλωση 
καθ'ύψος και κατά μήκος επί μέρους τμημάτων, -κυρίως στις ανώτερες ζώνες-, 
με κύριο στόχο την ενσωμάτωση και διάσωση αρχαίου υλικού, γεννά απροσδόκητες 
μορφές. Διατηρώ την επιφύλαξή μου για το κατά πόσο οι δυναμικές μορφές σε 
αναστηλωμένα κλασσικά μνημεία είναι πάντοτε επιτυχείς και την απορία μου αν 
θα μπορούσαν να αιτιολογηθούν από το μικρό ποσοστό, καί κατά μάζα καί κατά 
επιφάνεια, αυθεντικών λίθων.

Στις πλευρικές επιφάνειες της παραστάδας υπάρχει μικρό ποσοστό ικανοποιητικά 
σωζόμενης αυθεντικής επιφάνειας. Εκτιμώ ωστόσο από τον πίνακα 6/2β ότι η 
μάζα του αυθεντικού υλικού θα πρέπει να είναι υψηλή σε απόλυτα μεγέθη. Στην 
περίπτωση του Παρθενώνα η αρχή περί της αξίας της μάζας που εισάγει ο 
μελετητής στην σελίδα 82/2α είναι βάσιμη. Η αναστήλωση της παραστάδας είναι 
ενδεδειγμένη, απαραίτητη για την κατανόηση του Προνάου και οπωσδήποτε θα 
αποκαθιστούσε κάποια μορφή ισορροπίας ανάμεσα στα διδακτικά μηνύματα του 
Προνάου και του Οπισθονάου. Το ποσοστό του σωζόμενου υλικού του θριγκού της 
νότιας πλευράς καθιστά την εφαρμογή της λύσης (6) δυνατή. Όμως το που και 
πως θα σταματήσει η αναστήλωση της νότιας πλευράς προς τα δυτικά -(κυρίως 
στις ανώτερες ζώνες)- δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα από το 
πρόγραμμα αναστήλωσης του νότιου τοίχου του σηκού.

Η λύση <7) για το νότιο ήμισυ του θυραίου τοίχου έρχεται σαν επακόλουθο της 
αναστήλωσης της νότιας πλευράς και θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή για 
αντίστοιχους με τους πιο πάνω λόγους, με βελτιώσεις στην γενική μορφή της 
(ηπιότερη μείωση) καθώς και στην σχέση μεταξύ των επιφανειών των 
συμπληρωμάτων και του αυθεντικού υλικού. Η λύση (8) για το βόρειο ήμισυ σε 
συνδυασμό με την αναστήλωση της νότιας πλευράς και του νότιου ημίσεως του 
θυραίου τοίχου θα αποδεικνυόταν χρήσιμη για την κατανόηση του Προνάου και θα 
διέσωζε μέσω της επανένταξης αυθεντικά μέλη· αν και με την μεσολάβηση 
σημαντικής ποσότητας νέου υλικού. Έρχεται όμως σε αντίφαση με την 
υποστήριξη της μερικής αναστήλωσης της μεσοβυζαντινής αψίδας. Αμφιβάλλω για 
το κατά πόσο μπορούμε ακόμη να μιλάμε για ευδιάκριτες μεταγενέστερες 
οικοδομικές φάσεις στον Παρθενώνα και πολύ περισσότερο για το αν η 
προτεινόμενη αναστήλωση, -έστω και σε συνδυασμό με την πλήρη εφαρμογή της 
λύσης (7) για λόγους συνέπειας-, θα μπορούσε να διαφωτίσει τον μέσο



επισκέπτη για την μορφή και την διάρθρωση του Προνάου στην μεσοβυζαντινή 
εποχή. Το πιθανότερο είναι ότι Οα προκαλέσει παρανοήσεις και κατά την 
ανάγνωση της κλασσικής φάσης. Λν επιμέναμε να μνημονεύσουμε ενδιαφέρουσες 
οικοδομικές φάσεις με κατανοητό και διακριτικό τρόπο θα ήταν ίσως καλύτερα 
να επισημαίναμε το περίγραμμα τόσο της ημιεξαγωνικής όσο και της ημικυκλικής 
αψίδας επάνω στην προστατευτική επίστρωση του αρχαίου δαπέδου, στην 
περίπτωση που ο Παρθενώνας ξαναδινόταν στους επισκέπτες.

Δεν έχω να διατυπώσω άποψη για την τύχη του κατακείμενου υλικού που δεν θα 
επανενταχθεί σε επέμβαση μικρότερης κλίμακας του συνδυασμού των λύσεων 
<4) + <6) + (8>, όπως αγνοώ τις απόψεις του μελετητού για την τύχη των 
διασωθέντων μελών της βόρειας πλευράς και των ανωτέρων στρώσεων του 
ανατολικού τοίχου. Η ενσωμάτωσή τους σε ανακατασκευασμένες ενότητες, 
στημένες σε κατάλληλα επιλεγμένο μέρος, θα μπορούσε να θεωρηθεί μια 
εύκολη λύση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και η πιο επιτυχής.

Τέλος τάσσομαι υπέρ της αποσυναρμολόγησης μελών που αναστηλώθηκαν με 
παλαιφτερες επεμβάσεις στον σηκό του Παρθενώνα, την φατνωματική οροφή των 
Προπυλαίων και τον ναό της Λπτέρου Νίκης στο βαθμό που η ενέργεια αυτή είναι 
απαραίτητη όχι μόνο για την μελέτη και τον εντοπισμό αλλά και την ουσιαστική 
θεραπεία δομικών και μορφικών προβλημάτων.

Κωνσταντίνος ΜκοΧάτης
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ΠολΟγυώτου ΙΟ

Σχετικά μέ τδ ερωτηματολόγιο ποΟ άπευθόνατε στους συμμετέχουτες 
στήν Εκιστημουική Συνάντηση γιά τήυ αποκατάσταση του ΙΙαρθευώυος 
σας γνωρίζω τίς απόψεις μου στό έρώτημα τής σελίδας 3 ποΟ άφορα 
στήν έπέμβαση πού μελεταται νά γίνει στό ναό τής ’Αθήνας Νίκης:

"'Η αποσυυαρμολόγηση του ναού τής Νίκης (όπως καί κάθε άρχαίου 
μνημείου γενικά) δεν συυισταται κατά τή γνώμη μου παρά μόνον 
στήν περίπτωση ποΟ διαπιστώνονται σοβαρά στατικά προβλήματα 
άυαστηλωτικά σφάλματα.Νομίζω ότι κάθε μετακίνηση άρχαίωυ μελών 

ατιό τή θέση τους σημαίνει μεγάλη δοκιμασία γι’αυτά καί σοβαροός 
κινδΟυους.Φυσικά διαφορετική πρέπει υά είναι ή άυτιμετάυιιση του 
IN SITU γλυπτοΰ διακόσμου (αυθεντικά, τμήματα τής ζωφόρου),τοϋ 
οποίου άκριβώς ή παραμονή στό ύπαιθρο σημαίνει έπιδείνωση τής 
φθοράς του,καί ή απομάκρυνσή του έπιβάλλεται έπομέυως χωρίς 
άυαβολή".



Αθανάσιος Νακάσης, αρχιτέκτων Ε.Μ.Π., προϊστάμενος του τμήματος Μελετών 
Προϊστορικών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Διεύθυνση: Αιγυπτιωτών 8, Κηφισιά 145 61. Τηλ.: 8018770, 8086693.

Αθήνα, 17 - 5 - 1989.
Σχετικά με την αναστήλωσπ του προνάου.
Ως περισσότερο πρόσφορη θεωρώ την προτεινόμενη λύση IV, δηλαδή την πλήρη 

αναστήλωση μέχρι το θράνο και τις δοκούς. Για τα χυτά αντίγραφα στη θέση της 
ζωφόρου έχω ορισμένες επιφυλάξεις. θα τα προτιμούσα μαρμάρινα αν το κόστος 
είναι τέτοιο που το επιτρέπει. Μετά τη λύση IV θα προτιμούσα κατά σειρά τις 
λύσεις II, I, III. Πιστεύω στην κατά το δυνατό μεγαλύτερη αναστήλωση, όμως στη 
λύση III χρησιμοποιείται τόσο νέο υλικό χωρίς να προκύπτουν αντίστοιχα 
πλεονεκτήματα, όπως στις λύσεις IV και II.
Για το κατακείμενο υλικό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια 

επανένταξής του. Εφόσον πιστεύουμε στην αξία της ανθρώπινης επέμβασης και γι' 
αυτό, μεταξύ άλλων, θαυμάζουμε, ευαισθητοποιούμαστε και προστατεύουμε τα αρχαία 
μνημεία δεν είναι δυνατό, νομίζω, να αναπτύσσονται σοβαρά απόψεις για την 
αισθητική των ερειπίων και των πεσμένων. θα ήταν σαν να παραδεχόμαστε τη νίκη 
των φυσικών φαινομένων πάνω στην ανθρώπινη δημιουργία, τη νίκη του τυχαίου πάνω 
στον ορθολογισμό (Αν κάποιος πετάξει κάποια μέλη κάτω αντί να τα ξαναστήσουμε 
θα αναπτύξουμε απόψεις για το αν θα πρέπει να τα ξαναστήσουμε;). Αν η αρχαία 
λατρεία είχε διατηρηθεί μέχρι τις μέρες μας ποιός θα διαφωνούσε για την 
αυτονόητη συντήρηση κάθε ναού; Αυτό δεν συμβαίνει και στα μνημεία της 
χριστιανικής λατρείας που είναι σε χρήση; Η αλλαγή χρήσης ενός αρχαίου κτηρίου 
ποτέ δεν μπορεί να σημάνει διαδικασία εγκατάλειψής του.
Σχετικά με τις απόψεις του μελετητή συνάδελφου Μανόλη Κορρέ έχω να κάνω τις 

εξής παρατηρήσεις;
0 σ. Μ. Κορρές που έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με τη διεξοδική, συστηματική 

και εξαντλητική.μελέτη του μνημείου και έχει δόσει ήδη σπουδαία δείγματα της 
εργασίας του έχει ασφαλώς σοβαρό λόγο σε κάθε είδους απόφαση σχετική με το 
μνημείο γιατί είναι πιο κοντά από κάθε ό:λλο στα πράγματα. ΙΤιστέύω όμως ότι η 
αγάπη του για τη δουλειά του και για το μνημείο τον έχουν οδηγήσει σε ορισμένες 
απόψεις που θα χαρακτήριζα μάλλον ως προσωπικές (Τέτοιες απόψεις, για 
παράδειγμα, είναι η αναφερόμενη "επιθυμία της όρθιας στάσεως" και κατά συνέπεια 
η επιθυμία των ανθρώπων για περισσότερη αναστήλωση, η κατάταξη των ανθρώπων σε 
"οπτικούς και θεωρητικούς τύπους" , η άποψη ότι ο τεμαχι'σμός του αρχαίου υλικού 
αποτελεί "έργο αποτρόπαιο" (!). π άποψη ότι ο Παρθενώνας είναι ενδεχόμενα το 
πιο σημαντικό μνημείο κ.τ.λ.). Τον καταλαβαίνω γιατί παρόμοια αισθάνονται 
διάφοροι μελετητές σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους, τα ίδια νοιώθω 
και εγώ. Ισως τελικά να είναι απαραίτητο να έχεις "προσωπική" σχέση με το 
μνημείο για να μπορείς να αποδίδεις. Τε ευτύχημα για τον σ. Μ.Κορρέ είναι ότι 
καίτοι έχει κάποια ιδιαιτερότητα στις απόψεις του για τα μνημεία, αυτό δεν τον 
εμπόδισε τελικά να καταλήξει σε αξιόλογα συμπεράσματα. Μπορεί νάχει αυτός 
δίκηο.

Σε σχέση με τα επιχειρήματα που αφορούν στην αισθητική, έχω να παρατηρήσω ότι 
την κυρίαρχη αισθητική την καθορίζει κάθε φορά η κυρίαρχη τάξη (που στην 
περίπτωσή μας είναι λίγο-πολύ π πολιτική ηγεσία και αυτοί που, μετέχουν σε 
τέτοιου είδους συνέδρια, σαν και αυτό που διοργανώθηκε και γι' αυτό θεωρώ πολύ 
εύστοχη την απόφαση της Ε.Σ.Μ.Α. για τις ατομικές γραπτές απαντήσεις των 
διαφόρων συνέδρων). Απόψεις που παλιότερα δεν τις δεχόμασταν (όπως τις 
εκτεταμένες αναστηλώσεις που έχουν γίνει στην Ιταλία) τώρα τις συζητάμε γιατί 
οι απόψεις ίσως έχουν αλλάξει (Ποιός θα δεχόταν εξ άλλου στις μέρες μας . την 
κατεδάφιση τόσων μνημείων της Ακρόπολης που πραγματοποίησε τον περασμένο αιώνα 
το νεοσύστατο τότε ελληνικό κράτος, σε συμφωνία με τις τάσεις και την ιδεολογία 
της εποχής εκείνης). Είναι καιρός να το παραδεχτούμε - αν συμβαίνει - παρά να 
επικαλούμαστε διάφορες μεταφυσικές αιώνιες αξίες που άλλωστε δεν υπάρχουν. 
Κατανοώ την προσπάθεια του σ. Μ. Κορρέ. που όντας πεισμένος για την αξία της 
επέμβασης που προτίθεται να πραγματοποιήσει, επιχειρεί να διατυπώσει ένα 
κείμενο που θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό 
ατόμων και να προβλέψει ίσως κάθε δυνατή αντίρρηση (και πολύ καλά κάνει).
Τελειώνοντας, ουσιαστική αντίρρηση έχω στην άποψη για τη συμπλήρωση του 

αρχαίου υλικού, όταν αυτό δεν είναι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
στατική του επάρκεια. Οι απόψεις για τη διατήρηση της πλαστικής συνέχειας, παρά 
τη διδακτικότητα και τα άλλα πλεονεκτήματα είναι δυνατό να οδηγήσουν σε 
εξαφάνιση του αρχαίου υλικού κάτω από καινούργια υλικά και συνεπώς στην



εξαφάνιση της αυθεντικότητας, της ιστορικής μαρτυρίας κ.τ.λ. Δεν έχει νόημα να 
δείχνουμε κάποιο μνημείο και να λέμε ότι πίσω από αυτό που φαίνεται υπάρχει 
κάτι αρχαίο. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν προτιμότερο να ξανακτιστεί το 
μνημείο με νέα υλικά σε άλλη θέση.

Σχετικά υε την αναστήλωση της νότιας πλευράς του ποονάου.
Για τους λόγους που και προηγούμενα ανέφερα πιστεύω στη μεγαλύτερη 

αναστήλωση, δηλαδή στην περίπτωση II, μέχρι και τις επίτοιχες δοκούς. Με 
καλύπτουν τα πλεονεκτήματα που ο μελετητής αναφέρει.

Σχετικά ιιε την αναστήλωση του τοίχου υεταξύ του ποονάου και του κυρίως ναού.
Δεν έχω άποψη διότι με προβληματίζουν οι μορφές που ποτέ δεν συνυπήρξαν, θα 

προτιμούσα περισσότερο την επιστροφή στην μορφή εκείνη για την οποία άλλωστε 
θεωρείται σπουδαίο το μνημείο, που δεν είναι άλλη παρά η αρχαία.

Σχετικά ιιε τις υεθόδους δουικής αποκατάστασης του ίΐνηυείου και των 
αρχιτεκτονικών ιιελών του.
Η αντιμετώπιση του θέματος από τον συνάδελφο Κώστα Ζάμπα έχει γίνει με 

επιμέλεια και σεβασμό τόσο στο μνημείο και το αρχαίο υλικό όσο και στις αρχές 
τις οποίες ήταν υποχρεωμένος να ακολουθήσει, αρχές που έχουν διατυπωθεί από 
άλλους πρόσφατα ή σε άλλες εποχές, όταν ίσχυε άλλη ιδεολογία, αρχές που κακώς 
κατά τη γνώμη μου ονομάζονται αρχές αφού δεν αποτελούν δέσμευση για κανένα και 
που έχουμε δει ότι λίγο-πολύ παραβιάζονται.
Προσωπικά με καλύπτει μια γενική "αρχή", εκείνη της όσο το δυνατόν μικρότερης 

επέμβασης που κάνει δυνατή την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Πιστεύω ότι 
κάθε επέμβαση πρέπει να απορρίπτεται αν είναι δυνατό να αποδειχτεί ότι υπάρχει 
μια άλλη που αποτελεί μικρότερη επέμβαση με τα ίδια αποτελέσματα. 0 Ικτίνος 
και οι άλλοι αρχιτέκτονες της εποχής εκείνης εφάρμοσαν την τεχνολογία της 
εποχής τους (ενώ στα αρχαία μνημεία προτείνονται σήμερα ανάμικτες τεχνολογίες) 
και δεν φαντάστηκαν ποτέ ότι οι απόψεις τους θα κατέληγαν σε θέσεις σαν και 
αυτές που αναφέρονται, για παράδειγμα, στο Χάρτη της Βενετίας. Παρ' όλο που 
είχαν συναίσθηση της σημασίας των εγχειρημάτων τους δεν πίστευαν ότι "έγραφαν 
ιστορία" ή ότι οι ενέργειές τους θα μπορούσαν να είναι 'τόσο δεσμευτικές για 
τους επιγενόμενους, όπως και δεν ήσαν για πολλούς αιώνες.
Δεν συμφωνώ επίσης με την απόρριψη των ρητινών ειδικά τώρα που το ιξώδες τους 

είναι δυνατό να ρυθμιστεί. Δεν νομίζω ότι είναι μικρότερη επέμβαση η χρήση 
τιτανίου με λευκό τσιμέντο (Πού είναι ο σεβασμός της προστασίας της μάζας που 
επιθυμεί ο σ. Μ.Κορρές; Μήπως πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από την επέμβαση 
Μπαλάνου αφού τώρα είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τις εντορμίες που 
εκείνος δημιούργησε; Λν δεν υπήρχαν οι αρχαίες εντορμίες θα δεχόμασταν μια 
αναστήλωση του μνημείου που θα κινδύνευε να πέσει σε κάποιο ισχυρό σεισμό; 
Γιατί είμαστε επιφυλακτικοί στις νέες εντορμίες τη στιγμή που τις δεχόμαστε για 
τα αγάλματα που είναι έργα τέχνης;).
Γιατί τα αρχαία μάρμαρα είναι πιό σημαντικά από τους αρχαίους συνδέσμους που 

προτείνεται η αντικατάστασή τους; 0 σ. Μ.Κορρές αναφέρει βέβαια ότι και οι 
αρχαίοι τους είχαν σχεδιάσει έτσι ώστε να καταστρέφονται ευκολότερα από τα 
μάρμαρα. Αυτό δεν έγινε γιατί οι σύνδεσμοι ήσαν ήσσονος σημασίας αλλά γιατί η 
αντικατάστασή τους υπήρξε ευκολότερη (!) από τα μάρμαρα, με άλλα λόγια γιατί 
αυτό ήταν κατασκευαστικά για την εποχή εκείνη ορθότερο. Γιατί κατά συνέπεια 
πρέπει να δεχτούμε την αυτοτέλεια των μελών ή την προσπάθεια διατήρησης της 
αρχαίας λειτουργίας άν η εποχή μας έχει να παρουσιάσει τεχνολογία με 
ικανοποιητικότερη στατική συμπεριφορά; Ποιά επέμβαση υπήρξε μέχρι τώρα 
αντιστρέψιμη ώστε να υπάρχει προηγούμενο; Καταλαβαίνω βέβαια τους λόγους που 
οδήγησαν πρώτα τον σεβαστό καθηγητή κ. Χ.Μπούρα καθώς και τον σ. Μ.Κορρέ στη 
διατύπωση μιας τέτοιας σειράς αρχών. Η αγωνία τους για την προστασία της 
αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, η επιθυμία τους για μια όσο το δυνατό μικρότερη 
επέμβαση, ο σεβασμός προς το αρχαίο υλικό δεν ήταν δυνατό παρά να καταλήξει στη 
διατύπωση κάποιων αρχών. Ομως οι αρχές αυτές πιστεύω ότι διατυπώθηκαν μάλλον 
για τρίτους αφού και οι δυο τους έχουν παρουσιάσει "δείγματα γραφής", ώστε οι 
αρχές αυτές να αποτελούν τελικά ένα είδος αυτοδέσμευσης.



:n ιφάνε ιαςΣχετικά ue τις επειιΒάσεις για τπ συντήοτ.ση και αποκατάσταση της 
του μαουάοου.

Με βρίσκουν σύμφωνο οι προτάσεις των σ. Γ.Λογάνη και Α.Μωρα'ίτου για τη 
συγκόλληση· των θραυσμένων ή απολεπιζομένων μελών, για τη στερέωση των 
αποφλοιώσεων και της επιφάνειας του μαρμάρου.

Για την τεχνητή πάτινα καίτοι δεν διαφωνώ δεν την βρίσκω πρώτης 
προτεραιότητας.

Συμφωνώ επίσης με την προσπάθεια εύρεσης του πλέον πρόσφορου τρόπου για τον 
καθαοισυό των επιφανειών του υαοϋάοου.

Για τα μελλοντικά ποοΥοόυιιατα των δυο μακρών πλευρών του σηκού του 
Παρθενώνος, της φατνωματικής οροφής των Προπυλαίων και του μικρού ναού της 
Αθηνάς Νίκης, ασφαλώς και συμφωνώ στην αποσυναρμολόγηση, μελέτη, συντήρηση και 
συστηματική αναστήλωση εφ' όσον υφίσταται κίνδυνος για την ευστάθειά τους ή 
κίνδυνος περαιτέρω φθοράς τους ή περίπτωση αποκατάστασης παλιότερων 
αναστηλωτικών λαθών.



Ολγα Παλαγγιά
Διδάκτωρ της Αρχαιολογίας,
Επίκουρη καθηγήτρια.
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης, Πανεπιστημιούπολη 
157 04 Αθήνα, τηλέφωνο 7213203 (εσωτ. 2420)

1

Προς την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Λκροπόλεως

Αθήνα, 18 Απριλίου 1989

Αφού παρακολούθησα την επιστημονική συνάντηση γιά την 
αποκατάσταση του Παρθενώνος και διάβασα την "Μελέτη 
αποκαταστάσεως του Παρθενώνος" υπό Μανώλη Κορρέ κ.α.. ευχαρίστως 
απαντώ στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής.

Η ανάγκη συντηρήσεως και αναστηλώσεως του Παρθενώνος είναι 
εμφανής λόγω της σαθρής καταστάσεως του αρχαίου υλικού. 
Επιχειρήματα εναντίον της αναστηλώσεως ως "ανευλαβούς" δεν 
ευσταθούν γιατί ο ναός βεβαίως δεν σώζεται όπως παραδόθηκε από 
τους αρχαίους αλλά η σημερινή του κατάσταση είναι προϊόν νεωτέρων 
επεμβάσεων και αναστηλώσεων.

Ο πραγματικά μεγάλος όγκος του κατακειμένου αρχαίου υλικού 
που προέρχεται από τον πρόναο του Παρθενώνος και η τεκμηριωμένη 
μελέτη αποκαταστάσεώς του στην αρχική του θέση καθιστούν 
επιθυμητή την όσο το δυνατόν πληρέστερη αναστήλωση, έστω και με 
συμπληρώσεις από νέους λίθους από μάρμαρο Διονύσου. Η 
επανατοποθέτηση του αρχαίου υλικού στον ναό λύνει αυτομάτως το 
πρόβλημα της αποθηκεύσεως και διατηρήσεώς του και καθιστά το 
κτίριο περισσότερο "ευανάγνωστο". Τα προγράμματα αναστηλώσεως 
ανατολικής πλευράς IV ("Μελέτη" πίν. 16), νότιας πλευράς II και 
τοίχου II ανταποκρίνονται περισσότερο σ' αυτή την αρχή. Θέλω όμως 
να διατυπώσω και ορισμένες επιφυλάξεις

α) σχετικά με την σκοπιμότητα αποκαταστάσεως των δύο λίθων της 
μεσοβυζαντινής αψίδας, οι οποίοι ίσως δεν έχουν θέση σε ένα 
κτίριο στο οποίο διαλέξαμε ως τώρα να διατηρήσουμε και να 
αποκαταστήσουμε αρχιτεκτονικές φάσεις μόνο των ελληνικών και



ρωμαϊκών χρόνων που ανταποκρίνονται στην χρήση του ως ναού της 
Α0ηνάς.
S) σχετικά με την τοποθέτηση χυτών αντιγράφων στην 9έση της 
ανατολικής ζωφόρου. Η τοποθέτηση χυτών αντιγράφων των 
αρχιτεκτονικών γλυπτών πρέπει κατ' αρχήν να αντιμετωπισθεί 
σφαιρικά. Επίσης είναι άμεσα συνυφασμένη με την τύχη της δυτικής 
ζωφόρου γιά την οποία δεν έγινε ακόμα καμμία συζήτηση παρόλο που 
βρίσκεται ήδη σε απελπιστική κατάσταση. Αν δεν αφαιρεθεί τάχιστα 
από το κτίριο. σε λίγο θα είναι "αναγνώσιμη" μόνο από τα 
εκμαγεία του 19ου αιώνα. Ίσως η σαθρή κατάσταση των ανατολικών 
μετοπών θα έπρεπε να μας γίνει μάθημα. Παράλληλα με την 
αναστήλωσπ του προνάου ίσως θα έπρεπε να μελετηθεί ένα πρόγραμμα 
διασώσεως της δυτικής ζωφόρου.

Οι ανεπαρκείς, σε ορισμένες περιπτώσεις εσφαλμένες καθώς και 
επιζήμιες, παλαιότερες αναστηλώσεις των μακρών πλευρών του σηκού 
του Παρθενώνος , της φατνωματικής οροφής των Προπυλαίων και του 
ναΐσκου του Αθπνάς Νίκης καθιστούν πράγματι επιθυμητή και 
αναγκαία μία νέα αποκατάσταση. Επισημαίνω και πάλι την θλιβερή 
κατάσταση των γλυπτών της ζωφόρου του ναΐσκου της Νίκης, η οποία 
είναι άλλωστε γνωστή στην Επιτροπή, και εύχομαι η αφαίρεσή τους 
να θεωρηθεί επείγον θέμα.

Τελειώνω με την ευχή να δούμε αναστηλωμένο και συντηρημένο 
όλον τον Παρθενώνα καθώς και τα Προπύλαια και τον ναό της Αθηνάς 
Νίκης.



A.Παλαιοκρασσά
Αρχαιολόγος - Επίκουρη Καθηγητρια Πανεπιστημίου Αθηνών 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης - Πανεπιστημιούπολη - 157 84 ΑΘΗΝΑ

Ερώτημα 1 :

Ένας συνδυασμός των προτεινόμενών σχεδίων 2 Mat 3 θα ήταν κατά 
τη γνώμη μου η προσφορώτερη λύση για την αναστήλωση της προστάσης 
του π ρ ο ν ά ο υ.. Συνδυάζεται έτσι η παρουσία ενός υψηλότερου ποσοστοό 
αρχαίου υλικου στην αναστήλωση, σε σχέση με το σχέδιο 4, και η 
πλήρης αναστηλωση τουλάχιστον ενός τμήματος της ανατολικής πλευ
ράς του προνάου, ενώ αποφεύγεται το βασικό μειονέκτημα του σχε
δίου 4, η τοποθέτηση δηλαδή μεγάλης ποσότητας νέου υλικου στο κτή

ριο.
Η τοποθέτηση χυτών αντιγράφων στη ζωφόρο, που θεωρείται μειο

νέκτημα (κείμενο Μ. Κορρέ, σελ.80), αντίθετα θα πρέπει να επεκτα

θεί το ταχύτερο δυνατό και στα υπόλοιπα μέλη του γλυπτοί διακό

σμου του ναού που βρίσκονται επάνω στο κτήριο, όπως οι πλάκες 

της ζωφόρου της δυτικής πλευράς, που παρουσιάζουν μεγάλη φθορά 

κάτω από τις παρούσες συνθήκες.

Η->αναστήλωση πρέπει κατά μεγάλο μέρος να αποβλέπει στο να το- 

νισθεί περισσότερο η αρχική, και σημαντικότερη,χρήση του κτηρίου. 

Με το σκεπτικό αυτό δεν πρέπει να γίνει συναναστήλωση του θριγκοί 

της κιονοστοιχίας της πρόστασης και των γωνιών της μεσοβυζαντινής 

αψίδας, γιατί αφ’ενός θα είναι αισθητικά άτοπη η παρουσία των γω

νιών της αψίδας ανάμεσα στους κίονες, αφ'ετέρου θα προκόψει ιστο

ρική ανακολουθία. Για τους ίδιους λόγους δεν θα πρέπει να τοποθε

τηθούν και οι λίθοι της παλαιότερης αψίδας, όπως προτείνεται. Οι 

μαρτυρίες που θα παρείχε η τοποθέτηση των λίθων των αψίδων στη 

θέση τους γίνονται αντιληπτές και από τα σχέδια. Άλλωστε υπάρχουν 

ενδεικτικές μαρτυρίες των μεταγενέστερων ιστορικών φάσεων του κτη

ρίου που διατηρούνται στη θέση τους, όπως κ.χ. το μεσαιωνικό κ λ ι - 

μακ οστάσιο.

Σχετικά με την τύχη του αρχαίου υλικου, που δεν θα χρησιμοποιη

θεί στην αναστήλωση, συμφωνώ με την πρόταση να εκτεθεί το υλικό 

αυτό, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της ιστορίας του μνημείου στο 

εσωτερικό του ναού, με τη δημιουργία όπως ανασέρεται(σελ. 85), 

ενός είδους "μουσείου".

Θετική επίσης είναι η πρόταση για μετριασμό της χρωματικής αντ 

τ ί 0 ε σ η ς ν έ ο υ-π a λ aιο υ μα ρμά ρ ου i ενώ αντίθετα η συμπλήρωση των όψεων 
κ α ι το υ κ αχούς τ ω ν λίθων πρέπει ν « ·: είναι η μικρότερη ο υ ν a τ ή κ « ι ν a 
εφαρμόζεται μόνο όταν συντρέχουν \ή\ οι στατικότητας, αφού στις 
περισσότερες περιπτώσεις θα καθιστά ίορατή την ιστορική μαρτυρία
που αντιπροσωπεύουν τα μέλη του



ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΟΡΓΙΟΥ - ΒΕΝΕΤΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
Titurelstrass'e 5
8000 München 81

Κον
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΝ ΜΠΟΥΡΑΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΕΜΠ
ΠΡΟΕύΡΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΟΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡ0Π0ΛΕ0Σ
ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ 10
105 55 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 10.4.1989.

Φίλε κ. Πρόεδρε,

Προσθέτω στην αναλυτική ανάπτυξη των απόψεων μου για τα αναστυλωτικά 
έργα της ακροπόλεως (που σας απέστειλα ήδη) σύντομη απάντηση στα συγκε
κριμένα ερωτήματα που θέσατε γραπτώς στους συνέδρους της β1 συναντή- 
σεως για τον Παρθενώνα:

6πόγττ)στ)_στο_Ερώττ)μ.α_1ι Τάσσομαι υπέρ της σταδιακής πραγματοποιήσεως 
πρώτα της λύσευς 2, και αφού ελεγχθεί η περαιτέρω δυνατότητα της ανα- 
στυλώσεως (με προσωρινές κατασκευές στοιχείων προπλάσματος εις κλίμακα 
1:1 επί τόπου) της λύσεως 3. Μετά εμψάσεως αποτρέπω από της λύσεως 4 
(τοποθέτησης επί του μνημείου της Ιωνικής ζωοφόρου εν αντιγράφω).

Απάντηση_σταΕρωτήματα_2_και_3: Τάσσομαι υπέρ των δύο λύσεων των σχετι- 
κώς πλέον εκτεταμένων αναστυλώσεων του νοτίου και ανατολικού τοίχου του 
προνάου.

8π4ντί)στ)_στρ_Ερώττ)μα_4χ Πλήρης συμφωνία και αποδοχή των δομικών μεθόδων 
αναστυλώσεως. Μετά εμφάσεως αποτρέπω από την τεχνικήν γήρανσιν ή τον 
χρωματισμόν των επιφανειών των νέων λίθων.

Επί_του_ερωτήματος_5ι Λεν διατυπώνω άποψιν ως μη ειδικός. Τέλος συμφω
νώ απολύτως με την ανάγκην αποξυλώσεως, μελέτης και επανατοποθετήσεις 
των δομικών στοιχείων των πλευρικών τοίχων του Παρθενώνος, των φατνωμά
των των προπυλαίων και του Ναού της Νίκης.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Α. Παπαγευργίου - Βενετάς



Βάσος ίιαπαδημητρίου
Μηχανικός Αναστηλωτής του Υίί.ΠΟ.Πολυγνώτου 6 - ΙιΛΑΚΛ
5-4-1989

Επιστημονική Συνάντηση για την αποκατάσταση του Παοθενώνος 
οομικης;Απόίιεις για τις μεθόδους /αποκατάστασης του Μνημείου και των 

αρχιτεκτονικών μελών του

Είναι πια γευι>ιά παραδεκτό , ότι ο τύπος των στατικών μελετών, 
που εφαρμόζονται σήμερα στα νέα κτίρια με βάση τους κανονισμούς 
αντισεισμικής προστασίας , δεν μπορούν να αναλύσουν τα τιραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα αρχαία Μνημεία.

Στην πράξη η μέθοδος ανάλυσης που τείνει να καθιεοωθεί είναι 
η διερεύνηση των υπαρχόντων μηχανισμών αποορόφησης της σεισμικής 
ενέργειας . Οι μηχανισμοί αυτοί εντοπίζονται , πεοιγράφονται και 
προσδιορίζεται η συμπεριφορά και εξέλιξή τους στόν χρόνο .

Ετσι οι ποοτάσεις επέμβασης περιέχουν αντίστοιχους μηχανισμούς, 
για τους οποίους έχουν εξασφαλισθεί οι όσοι "διατήρησής" τους 
και οι οποίοι συνεργάζονται με τους παλαιούς .

Στο συγκεκριμένο μνημείο οι μηχανισμοί αποροόφησης ενέργειας 
σε γενικές γραμμές εντοπίζονται : α) στο μέταλλο των συνδέσμων 
και γόμφων ,^β) στον μόλυβδο που παρεμβάλλεται μεταξύ του μετάλλου 
και του μαρμάρου , γ) στη διοίταξη των επιμέρους στοιχείων του 
κυρίου δομικού υλικού του μαρμάρου.Απο |>ή μου είναι ότι οι μελέτες που έχουν ήδτ) εκπονηθεί για τον 
Παρθενώνα, δίνουν περιθώρια για περαιτέρω διερεύνηση αυτών των 
μηχανισμών και ιδιαίτερα όσο αφορά στη συμπεριφορά του μολύβδου.

ϊα συμπεράσματα. 7ΐου θα προκύ|)ουν, σε συνδυασμό με την παραδεδεγμένη αρχή ότι το ζητούμενο είναι η ομοιόμορφη συμπεριφορά των 
επιμερους τμημάτων του δομικού συστήματος ώστε να ελαχιστοποιούνται 
οι πιθανότητες συγκέντρωσης ανεπιθύμητων δυνάμεων, ίσως οδηγήσουν σε μία επαναθεώρηση όσο αφορά στη χρήση ή την μέθοδο χρήσης των 
νέων υλικών και ιδιαίτερα, του τσιμέντου.



θάνος Παπαθανασόπουλος 
Αρχιτέκτωυ
A Έφορε Ca Προί'στ. & Κλασ . Αρχ/τωυ
Μέλος της Εκιτροπής Ευντπρησης του Θεάτρου του Διονύσου 
Θρασύλλου 20 - 105 58 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 3247 996

Κύριε πρόεδρε
II οργάνωση ιου συνεδρίου, η ενημέρωση χων συνέδρων και η παρουσίαση 
ίων προεεινόμενυν προγραμμάτων αποκαχα'σ χάσης ιου προνα'ου ίου 
Παρθενώνα έγιναν με ένα ειιια ιημονικά αριιο και υπόδειγμα ιικό τρόπο. 
Πιαιεύω όχι μέ to συνέδριο καιακχήθηκε μία καθοριοχικής οημασίας 

εμπειρία jjia όσους ασχοΠούνιαι με χην προαχασία και ανααχήλωση ιων 
μνημείων.
Οι χέσσερις προχαοεις ιου Ι.ΙανώΠη Koppe ήχον όίΐες εξαιρετικά 
χεκμηριωμένες χόοο σχο Οεωρηχικό χους υπόβαθρο όσο και σχην 
εξαντλητική ανάλυση χου αποιείΐέομαχος χης επέμβασης. Μετά από 
προσεχτική μελε'χη χυν χόμων που παρουσιείσχηκαν και μεχα' χις 
χοποΟεχΓισεις που έγιναν καχα χην δια'ρκεια χης συνα'νχησης Ρρίσκω όχι η 
χέχαρχη πρόχαση συγκεντρώνει ια ιιερισσόιερα πλεονεκτήματα, χοσο 
επειδή υπηρεχεί χην επιταγή χης διαιήρησης και αποκαχα'σ χάσης χων 
καλλιτεχνικών αξιών χου μνημείου, όρο :η: r~r:c.ή -ξασφαΠίζει χην 
αυθεντικότητα χης μορφής, και χην (αυχο)προσχαοία χυν δομικών λίθων 
χου προνα'ου που σώζονχαι εκ ιός χου μνημείου
Ο αλματώδης ρυθμός φθοράς χου jaluntou διακόσμου ιου Παρθενώνα και 
όΠων χων μνημείων χης Ακρόπολης από χις ατμοσφαιρικές συνθήκες χυν 
Αθηνών, όπως περι^ραφ.εχαι σχην «ΙΙεΠε'χη», καθιστούν καχα' χην ;;νώμη 
μου χο πρόβΠημα χης προστασίας χους επιτακτικό άμεσο και επείγον. H 
δοκιμαστική Πύα η tou σχε;;όοχροσ σχην δυχική ζωφόρο χου Παρθενώνα, 
όπως περη'ρα'φεχαι (σ. :ι·92) εξασφαλίζει ta ανάγλυφα από χην όξινη βροχή 
afilla δεν ια προοχαχεύει από την αιθάλη και επομένως χην ηυψϋποίηση. 
Είναι δηλαδή επιτακτική η αναμκη να προαχαχευθούν σε σ χερσωμένο χώρο 
όπως syivo με χις Κάρυοπόες II μέριμνα via χα ;;Πυπχα είναι άρρηκτα 
συν&εδεμένη με χην οποιαδήποχε εργασία προαχασίας χαυ μνημείου. Οπως 
είναι γνωστό όμως χο μουοείο χης Ακρόπολης δεν έχει ιούς απαραίτητους 
χώρους ;μα χην στέγαση και την έκθεση χων φλυσχών, και επειδή οι 
προοπχικές yia χην καχαοκευή ιου νέου μουσείου χης Ακρόπολης δεν είναι 
ιδιαίχερα ευοίωνες ÿia αυτήν χην χιλιεχία, προτείνω να χρησιμοποιηθεί χο 
μόνο κχίριο που προσφέρεχοι, Ιπ κχίριχι Y/ci 1er'. » μπορεί να 
μεχαχραπεί αε «μουσείο ^λυπχών χυν μνημείων χης Ακροπόίΐεως», επειδή 
διαθέχει χους απαραί τη τους χώρους. II τρομαχτική φθορά χου ;<λυπχού 
διάκοσμου είναι τέτοια που αν ιο κτήΊϊιοWeiler εξακολουθήσει ν,α 
λειτουργεί όπως σήμερα, υπάρχει ο κίνδυνος, σε λί;;ο καιρό να έχουμε ένα 
«κέντρο μελετών» σχο οποίο θα μελετάμε χην πλαστική χου Παρθενώνα 
που θα έχει χαθεί επειδή η yevid μας δεν ιεράρχησε χα προβλήματα και 
χις ανάγκες. II επιφάνεια χων τριών ορόφων χου κτιρίου είναι υπεραρκετή 
ÿia την τοποθέτηση ιων φλυσχών και χων αναχλύφων χου Παρθενώνα ιου 
Ερεχθείου και χης Αθήνας Νίκης II πρόχαση αυχή είναι «λάαη αωιηρίας» 
και ασφαλώς έχει προσωρινό χαρακχήρα μέχρι δηλαδή να χχισχεί χο νέο 
μουσείο και χην διατυπώνω διό χι είναι τέτοια η αναμφισβήτητη 
καταστροφή των επιφανειών ιου μαρμάρου που θεωρώ όχι δεν ωφελεί να

το κτήριο Weiler



χάνεται καιρός.
Πιστεύοντας ότι η πρόταση αυτή είναι πραγματοποιήσιμη θεωρώ ότι όσα 
3ραύσματα του προνάου δεν 9α χρησιμοποιηθούν στην αναατήδωση 
μπορεί να προστατευ9ούν στο κτίριο Weiler.
Επίσης με βρίσκει σύμφωνο το πρόγραμμα επέμβασης στους μακρούς 
τοίχους του σηκού όπως αναδύεται στην μεδέτη του Νίκου Το;;ανίδη 
Μετά την ανάδυση από τον Τάσο Τανούδα της κατάστασης των 
ψατνυματικών πδακιίν των Προπυδαίων και των αναγκών τους, συμφωνώ με 
την καταβίβαση και συντήρησή τους.

Μια νέα διορθωτική αναατήδωση yia τους δόμους που ανέπτυξε ο 
Δημοσθένης 2ιρώ είναι θεμιτή. Ανεξάρτητα όμως από την οποιαδήποτε 
αναστηδωτική επέμβαση η ιωνική ζωψόρος πρέπει και αυτή να 
καταβιβαστεί το ταχύτερο και να τοποθετηθεί σε προστατευμένο 
περιβάδδον. ^
Η προστασία και η συντήριση του ^δυπτού διάκοσμου των μνημείων της 
Ακροπόδεως και η αντικατάστασή τους με χυτά avàypaipa που θα 
τοποθετηθούν στα μνημεία είναι η μόνη ρεαλιστική δύση από όσες έχουν 
προταθεί yia την διατήρησή τους στις επόμενες γενιές.

ΉάνσξΠαπαθανασόπουδος 
αρχιτέκτων Α' ΕΠΚΑ
Μέλος της Επιτροπής Συντήρησης του θεάτρου του Διονύσου
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Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1989

Προς την Επιτροπή

Συντηρήσεως Μνημείων Ακροττόλεως

X. Θα ήθελα πρώτιστα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Ακρο- 

πόλεως γιά την πρόσκληση συμμετοχής στην σημαντική συνάντηση γιά 

την αποκατάσταση του Παρθενώνος και τους μελετητές που με την εξαι

ρετική παρουσίαση των ζητημάτων που αφορούν την αναστήλωση του 

προνάου, έθεσαν την βάση γιά την ενδελεχή συζήτηση'των επί μέρους 

προτάσεων.
2· Τα ζητήματα που τίθενται στην μελέτη έχουν βέβαια ξεπεράσει 

προ πολλού την άποψη γιά την συντήρηση και μόνον της υφισταμένης 
καταστάσεως του Παρθενώνος και εμβαθύνουν -σωστά- σε προτάσεις 

γιά μιά ενεργητική παρέμβαση στον Παρθενώνα και ίδια στον πρόναο 

όπου με μεγάλη μεθοδικότητα συνεξετάζονται οι ιστορικές φάσεις 

του μνημείου (κλασική, υστερορωμαϊκή, παλαιοχριστιανική, μεσοβυ- 
ζαντινή, έκρηξη 1687 και νεώτερες επεμβάσεις μετά την απελευθέρωση).

Από την άποψη αυτή καθοριστικός είναι ο όρος διαχρονική 

αναστήλωση που εισαγάγει όλες τις ιστορικές παραμέτρους της τύχης 

του μνημείου, γιά να καταλήξει η αναλυτική μελέτη τους στην πρακτική 

των προτάσεων, εισαγάγοντας αντικειμενικά κριτήρια γιά την υλοποίηση 

των προτάσεων και όχι υποκειμενικές θεωρήσεις γιά την -"αλλοίωση ή 

μη της σημερινής αισθητικής εικόνας" του μνημείου η οποία εν πολλοίς 

αποτελεί τυχαίο γεγονός επιλογής και δεν αποδίδει καμμία εικόνα των 

φάσεων του μνημείου, ει μη μόνον αδρομερώς της αρχικής. Ετσι η ανα

στήλωση Μπαλάνου αποτέλεσε την εύκολη λύση και η επιθυμία π.χ. απο- 

καταστάσεως της "οριζόντιας γραμμής" στο ύψος του θριγκού στην Β.



κιονοστοιχία, μία επιλογή γιά την αρτιότερη "αξία χρήσεως" του 
μνημείου με βάση το υφιστάμενο υλικό του μνημείου, δεν αποτελεί 

παρά μία τυχαία επιλογή.

Στην παρούσα μελέτη όμως η συνεκτίμηση των καίριων ιστορι
κών φάσεων του μνημείου επιβάλλει και την μερική αναθεώρηση των 

απόψεων ότι αναστηλώνεται μόνον ότι είναι αυθεντικό. Τούτο απο

τελεί ένα πουρισμό που απάδει με την ιστορική και καλλιτεχνική 

αξία του μνημείου. Το ζήτημα δεν είναι μόνον ποσοτικό.

Κάτω από το πρίσμα αυτό δεν μπορώ να αποδεχτώ την πρόταση 

I (σχ.13) γιατί αποτελεί επανάληψη επιλογών που δεν αποδίδουν 

παρά μία τυχαία μορφή του προνάου έξω από τις ιστορικές φάσεις 

του μνημείου.
Ο χαρακτήρας της αναστηλώσεως πρέπει να είναι διαχρονικός 

και οι επιλογές συγκεκριμμένες εκεί που το υλικό αποκτά την ιστο

ρική του αξία και την αξία χρήσεως.

Διά τούτο και η πρόταση XV πιν. 16 ενώ αποδίδει την εικόνα 

του μνημείου μέχρι τους υστερορωμαϊκούς χρόνους αγνοεί τις φάσεις 

της παλαιοχριστιανικής και μεσοβυζαντινής περιόδου.Από την άποψη αυτή 

απομακρύνονται από το μνημείο ιστορικές φάσεις που θα έπρεπε να 

περιγράφονται. Οι άλλες δύο ενδιάμεσες προτάσεις δεν αποτελούν 

παρά εναλλακτικές λύσεις που διαπραγματεύονται την αναστήλωση του 

προνάου με βάση τα ποσοστά του αυθεντικού υλικού που διασώζεται 

σήμερα.

Προσωπικά θα ήθελα να διατυπώσω μιά εναλλακτική πρόταση η 

οποία συσχετίζεται άμεσα με την πρόταση 4 (πιν. 16) και η οποία 

λαμβάνει υπόψην τις μεταβολές μετά τον 6ο αι. Δεν πρέπει να επανα- 
τοποθετηθούν τα επιστύλια και η ζωφόρος μεταξύ 3ου και 4ου κίονα 

εφ'όσον αποτελούν καθοριστικά στοιχεία επεμβάσεως στο μνημείο κα

τά τον 6ο μ.Χ. αι. Παράλληλα πρέπει να υποδηλωθεί η αψίδα του 

ιερού ίσως και σε λίγο μεγαλύτερη κλίμακα από την προτεινόμενη 

(πιν. 18) (συμπλήρωση της αψίδας σε ύψος 1 δόμου). Επί πλέον η 

μερική αναστήλωση της στοάς του Ρωμαίου (;) εντός του σηκού σύμ

φωνα με τον πιν. 19 θα υποδηλώσει παράλληλα την εικόνα του μνημείου



μέχρι και την μεσοβυζαντινή περίοδο και ίσως μέχρι το 1687 όταν 

γίνεται η ανατίναξη του Παρθενώνας.

Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθεί το μέγιστο του οικοδομι

κού υλικού του Παρθενώνος με παράλληλη την παρουσίαση του μνημείου 

στις κύριες ιστορικές του φάσεις.

Ισως βέβαια διατυπωθούν-ενστάσεις γιά τις προσθήκες του νέου 

υλικού που συνεπάγεται η παραλλαγή της λύσεως 4 (πιν.17). Εκείνο 

που μετράει δεν είναι -κατά τη γνώμη μου- μόνον ο απόλυτος αριθμός 

των επί μέρους.δομικών στοιχείων σε ένα τμήμα του μνημείου αλλά 

και η σπουδαιότητα του κάθε μέλους που διατηρήθηκε από αυτό. Ετσι 

δεν αποτελεί εξοβελιστέα ιδέα η ρυθμική επανάληψη π.χ. νέων προσθηκών 

σπονδύλων στον Β.κίονα του προνάου όταν τα διακεκριμένα μέλη, κιο

νόκρανο, επιστύλιο, ζωφόρος (έστω και σε αντίγραφο της "αντικατα- 

.στάσεως" είναι γενικά αποδεκτή) μπορούν να αποκτήσουν την αρχική 

τους υπόσταση.Άλλωστε η αξία των μελών ενός μνημείου χύδην δια

ταγμένων πέριξ του μνημείου αποτελούν όπως σωστά επισημαίνει μετα

φορικά ο κ.Κορρές σκόρπιες λέξεις ενός πολύτιμου κειμένου ή θα 

τολμούσα να πω σκόρπιες νότες μιάς μοναδικής συμφωνίας που στον 

"μη ειδικό" δεν έχουν κάποια αξία, αλλά και από τον "ειδικό" μπο

ρούν να διαβαστούν λανθασμένα ή και παράφωνα. Προσωπικά δεν μπορώ 

να κατανοήσω την αισθητική αξία και την αξία χρήσεως ενός αγγείου 

μόνον από την λαβή του και τα σωζόμενα θραύσματα όταν θα ήταν 

εφικτή και πρέπουσα η ανασύνθεσή του.

Η κάθε αναστηλωτική προσπάθεια βέβαια αποτελεί και μία 

αμφιλεγόμενη πράξη. Το αποτέλεσμά της κρίνεται πάντοτε από το 

αντικειμενικά δεδομένο σήμερα υλικό και το αποτέλεσμα της αναστηλω- 

τικής προσπάθειας δεν είναι παρά η παραγωγός ενός "τυχαίου" απο

τελέσματος σε σχέση με την αυθεντική ιστορική εικόνα και συναρτάται 

από το αξιοπόιήσιμο αυθεντικό υλικό. Από την άποψη αυτή δεν μπορεί 

παρά να παραμένει ανεκπλήρωτη η αρχική εικόνα και όχι σύμφωνα δε

δομένη με την αρχική κατάσταση. Αυτό δημιούργησε και η αναστήλωση 

Μπαλάνου.'Οταν όμως τείνει να προσεγγίσει τις ιστορικές φάσεις του 

μνημείου μέσα από την καθιερωμένη δεοντολογία, αποτελεί μία θεμιτή



αντικειμενικά ενέργεια. Με τον τρόττο αυτό συμβιώνουν αναστηλωτικές 

προσπάθειες γιά την απόδοση διαφόρων ιστορικών φάσεων και αποτελούν 

όχι υποκειμενική αλλά απόλυτα εκλόγιμη και αντικειμενική επιλογή.

Συμφωνώ επίσης με την πρόταση 6 (II) πιν. 17 της μελέτης γιά 

την αποκατάσταση της Ν.Α γωνίας του σηκού όπως και με την άποψη 

7 (I) γιά τον θυραίο τοίχο (πιν. 18). Εύχομαι οι αρχικές διατυπώ

σεις γιά την δομή των μακρών τοίχων του σηκού (σ. 150 κ.ε.) να 

αποτελέσουν το έναυσμα μιάς συστηματικότερης μελέτης των κατακεί- 

μενων διακεκριμένων και αγελαίων λιθοπλίνθων ώστε να βρουν την 

θέση που τους αρμόζει στο μνημείο.

3. Οι προτάσεις γιά τις μεθόδους δομικής αποκαταστάσεως του μνη

μείου (σ. 153-180) αποτελούν μία κωδικογράφηση και εμβάθυνση των 

μεθόδων που εφαρμόστηκαν στο έργο της αποκαταστάσεως του Ερεχθείου. 

Δεδομένης της σπουδαιότητας του Παρθενώνος η ανάπτυξη των μεθόδων 

δομικής αλλά και της αντισεισμικής προστασίας αποτελεί μία αδίρρητη 

ανάγκη. Οι επί μέρους διαπιστώσεις σήμερα αποτελούν την βάση γιά μία 

συνθετική θεώρηση του όλου προβλήματος στο άμεσο μέλλον και σίγουρα 

θα αποτελέσουν πρότυπο γιά την δομική προστασία όλων των μνημείων 

με αρθ. ωτό χαρακτήρα.
4· Οι προτάσεις γιά την επιφανειακή προστασία του μαρμάρου (σ. 

181-228) είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Δεν είναι δυνατόν βέβαια να 

κριθούν από ένα μη ειδικό στην ουσία τους. Σίγουρα όμως αποτελούν 

ένα σημαντικό πεδίο διδαχής και επιμορφώσεως γιά τις άλλες ειδικότη

τες που εμπλέκονται σε έργα αποκαταστάσεως μνημείων.

5- Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει αντίρρηση γιά την αποσυναρμο- 
λόγηση της οροφής των Προπυλαίων και του ναού της Νίκης, εφ'όσον 
υπάρχουν προβλήματα δομικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα.

Αλέξανδρος Παπανικολάου 

αρχιτέκτων



Κώστας Παπαντωνόαουλος
Πολιτικός Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Γραφείου 
Ναού Επικουρίου Απόλλωνος 
Ψαρομηλίγκου 21 - 105 53 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 3250 273

Πριν αναφερθούμε στα επί μέρους ερωτήματα δεν θα ήταν άσκοπη μια γενικής 

φΰσεως τοποθέτηση στα κυριώτερα ζητήματα που τέθηκαν στην Συνάντηση, όπως αυτά 

εκφράστηκαν μέσα από τον πλούσιο προβληματισμό που αναπτύχθηκε μεταξύ των συνέ

δρων. Η γνώμη αυτή άλλωστε θα μπορούσε να εκληφθεί και σαν απάντηση στο αίτημα 

του ερωτηματολογίου για το σχολιασμό των απόψεων του μελετητή που παρουσιάζονται 

στις σελίδες 68-87 της Μελέτης.

1. Από την ετυμολογία κιόλας του όρου "μνημείο" προκύπτει η υπερφυσική ανά

γκη της συντήρησης του. Κάθε σωστική προσπάθεια είναι κατ’ανάγκη υπερφυσική αφού 

αντιστρατεύεται τον πιο αδυσώπητο φυσικό νόμτ : τη φθορά του χρόνου. Από την άποψη 

αυτή η συντήρηση αποκτά και φιλοσοφικό ειδικό βάρος, μια και εξυπηρετεί την πρω

ταρχική ανάγκη των δημιουργών του μνημείου, την οικοδόμηση δηλαδή έργων τέχνης 

που θα υπερακοντίζουν τη φυσική φθορά και θα απαντούν στο "άχρονο" αίτημα της καλ

λιτεχνικής δημιουργίας.

2. Τα όρια των σωστικών ενεργειών συγχέονται συχνά με τις αναστηλωτικές επεμ 

βάσεις, γιατί δεν είναι πάντα προφανές το σύνορο όπου τελειώνει η συντήρηση και 

αρχίζει η αναστήλωση. Μήπως η πρόταση για την αναστήλωση του Προνάου δεν αποβλέ

πει πρωτίστως στην προστασία από τον αφανισμό και ανάδειξη τους από την ανώ

νυμη αφόνεια σημαντικού πλήθους "αχρήστων" αυθεντικών μελών;

3. Το είδος της κατά περίπτωση αναστήλωσης προδιαγράφεται εν πολλοίς από το 

χαρακτήρα του μνημείου. 0 δωρικός ναός τόσο από οικοδομική άποψη (το "αρθρωτό" 

σύστημα που αναλύεται στη Μελέτη), όσο και από το χαρακτήρα του πολιτισμού που τον 

δημιούργησε, προκαλεί την αναστηλωτική προσπάθεια. Η υποταγή της ατίθασης ύλης των 

διασπάρτων στην τεκτονική τάξη αντανακλά την κλασική αντίληψη για'επιβολή της τά

ξης στο χάος της ασύνταχτης συσσώρευσης.

Ήδη ο Πλάτωνας στο Γοργία (503 Ε) αποφαίνεται "ίδεΐν τούς ζωγράφους, τούς οικο

δόμους, τούς ναυπηγούς, τούς άλλους πάντας δημιουργούς, όντινα βούλει αυτών, ώς 

εις τάξιν τινά έκαστον τίθησιν δ δν τιθή, καί προσαναγκάζει τό έτερον τφ έτέρω 

πρέπον τε είναι καί άρμόττειν, έως δν τό άπαν συστήσηται τεταγμένον τε καί κεκο- 

σμημένον πράγμα".

4. Η αναστήλωση θα ήταν ανεπιθύμητη για τους λόγους που αναφέρονται στην σελ 

68 της μελέτης, αλλά και αν περιέπιπτε στο αδίκημα της αμετροέπειας,αν δηλαδή 

υπερεκτιμούσε τις τεχνικές δυνατότητες της εποχής της και με υπερβολικό ή βιαστι

κό τρόπο ξέφευγε από το ορθό μέτρο. Τέτοιος κίνδυνος δεν διαφαίνεται αν κρίνουμε 

από την περίσκεψη που χαρακτηρίζει τους μελετητές.



5. Επιφυλάξεις θα διατυπώναμε για την άποψη tou μελετητή περί ιστορικότητας 

όσον αφορά τη νομιμοποίηση ή όχι αναστηλωτικών λύσεων. Νομίζουμε ότι για δομήμα- 

τα τέτοιου χαρακτήρα όπως ο Παρθενώνας, είναι ήσσονος σημασίας το χρονικό διάστη

μα που τούτη ή Π άλλη μορφή επικράτησε. Μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα θα δικαιολο

γείτο μόνο για σημαντικές επεμβάσεις που θα αλλοίωναν την εξωτερική "παραδεδεγμέ

νη" όψη του μνημείου. Και τούτο συνεκτιμώντας τη ψυχολογική φόρτιση της εικόνας 

του Παρθενώνα, ως μνημείου με εθνική ή ακόμη περισσότερο οικουμενική σημασία.

6. Με γνώμονα τα παραπάνω προκρίνουμε την Αναστήλωση IV για την ανατολική 

πλευρά του προνάου, την πλήρη δηλαδή αναστήλωση μέχρι τον θράνο και τις δοκούς 

με χυτά αντίγραφα στη θέση της ζωφόρου και την Αναστήλωση II της νότιας πλευράς.

Εν πάσει περιπτώσει νομίζουμε ότι η περίπτωση (2) + (5) αποτελεί τον ελάχιστο 

βαθμό αναστήλωσης που οπωσδήποτε πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ακόμη θεωρούμε ότι 

αν είναι τεχνικ' δυνατό, θα μπορούσε η περίπτωση (2) + (5) να αποτελέσει το προ- 

κριμα της τελικήις μορφής.

Για ευνόητους λόγους συμφωνούμε για την αποσυναρμολόγηση των δύο μακρών πλευ

ρών του σηκού του Παρθενώνα, της φ°τνωματικής οροφής των Προπυλαίων και τού ναού 

της Αθηνάς Νίκης, τη συστηματική μελέτη και συντήρηση τους και την τελική αναστή- 

λωσή τους.

Τέλος για την αναστήλωση του τοίχου προσφορότερη λύση θεωρούμε την περίπτωση (8) 

(Αναστήλωση II), χωρίς όμως να είμαστε σε θέση να αποφανθούμε για τα ιδιότυπα 

αρχιτεκτονικά της προβλήματα.

Η συμπλήρωση των κατεστραμμένων από τη φωτιά επιφανειών λίθων και σπονδύλων πρέπει 

να γίνεται μόνο στις θέσεις που η στατική επάρκεια το απαιτεί (ευστάθεια της κα

τασκευής).

Όσον αφορά τις προτάσεις για τις μεθόδους δομικής αποκατάστασης του Μνημείου 

θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής :

1. Είναι απόλυτα αποδεκτή η φιλοσοφία της μελέτης και ο τρόπος που προσδιορί

ζονται αποδεκτές και μη αστοχίες. Η δομική αποκατάσταση μνημείων τόσο μακράς ιστο

ρίας επιτάσσει τη» πρωτότυπη θεωρητική αντιμετώπιση προβλημάτων σχεδιασμού, όπως 

π.χ. τον καθορισμό των συντελεστών ασφαλείας.Έχει διανυθεί ήδη αρκετός δρόμος 

στο πεδίο αυτό από το μελετητή.

2. Το πρωτότυπο και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων μας αναγκάζουν να καταφύ

γουμε σε σύνθετες αναλύσεις με όχι πάντα πρακτικά αξιοποιήσιμο αποτέλεσμα, θα έπρε

πε να διατεθούν στο μελετητή επί πλέον μέσα και πόροι για τη διενέργεια τέτοιων 

αναλύσεων (εργαστήρια, προγράμματα Η/Υ).



3. Την καλύτερη συνηγορία για την αναστήλωση του Προνάου αποτελούν τα όσα 

αναφέρονται στη σελ. 175 της μελέτης, ότι. δηλαδή η αναστηλωμένη μορφή θα έχει, 

μεγαλύτερη δομική επάρκεια απ’αυτή που είχε επί 95 αιώνες μετά την πυρκαί'ά.

4. Δεν συμμεριζόμαστε την άποψη που διατυπώθηκε, στη Συνάντηση, περί του επι

σφαλούς του Παρθενώνα σε περίπτωση εξαιρετικά ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Το θέμα παραμένει ανοιχτό (πώς άλλωστε θα μπορούσε να κλείσει;), οι έρευνες 

πρέπει να συνεχισθούν εντατικά, η σπεύδουσα όμως πρόβλεψη αυξημένου κινδύνου μάλ

λον κρούει κώδωνα κινδύνου παρά στηρίζεται στην αμερόληπτη επιστημονική θεώρηση. 

Ακόμα και αν αποδεικνυόταν ότι ο σεισμός π.χ. της χιλιετίας καταστρέφει το μνη

μείο και για την άρση της πιθανότητας αυτής απαιτηθούν υπερβολικά μέτρα προστα

σίας, ποιός θα αναλάμβανε την ευθύνη μιας τόσο εκτεταμένης επέμβασης; Εξ άλλου 

ο βλαπτικός για τον Παρθενώνα σεισμός θα έχει ήδη αποδειχθεί καταστρεπτικός για 

την Αθήνα.

Για το "Πρόγραμμα πιλότος" της αποκατάστασης της επιφάνειας των μαρμάρων μια 

μόνο γενική κρίση. Το θέμα είναι εξαιρετικά επείγον, και ο μόνος τρόπος που μπο

ρεί να αντιμετωπισθεί είναι η διάθεση επί πλέον μέσων και πόρων στους ερευνητές 

για την επιτάχυνση των εργασιών τους. Γιατί θα ήταν τουλάχιστον ανακολουθία να 

ασχολούμαστε με την αναστήλωση εκείνου ή του άλλου βαθμού, χωρίς να έχει επιλυθεί 

το πρωταρχικό πρόβλημα της διαφύλαξης του οικοδομικού υλικού.

Τέλος νομίζουμε ότι μια ΐόσο τεκμηριωμένη και προσεκτική πρόταση για την 

αναστήλωση του Προνάου αξίζει να υλοποιηθεί. Άλλωστε η αρχή της αναστρεψιμότητας, 

στην απίθανη περίπτωση μη ικανοποιητικού αποτελέσματος, διασφαλίζει το έργο για 

το παρόν και το μέλλον.

Κώστας Παπαντωνόπουλος



I.A.Παπαποστόλου - Αρχαιολόγος 

Καθηγητής Πανεπιστημίου

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Εχολή 

451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Απάντηση στο Ερωτηματολόγιο για την 

Αναστήλωση του Παρθενώνος

Το σχέδιο IV, πιν. 16 για την αναστήλωση της ανατολικής 

πρόστασης και το σχέδιο αναστήλωσης της νότιας πλευράς του 

προνάου με την παραστάδα και το επιστύλιο (πιν. 17),συμβάλευν 

στην αποκατάσταση της μορφής του μνημείου, εν ισχύάυ\ι(τον "ευα

νάγνωστο" και "διδακτικό" χαρακτήρα,ρνταποκρ ivewfcai τέλος στην 

έντονη επιθυμία να δούμε την φθορά του χρόνου διορθωμένη και 

τον Παρθενώνα να στέκει όπως αρχικώς ήταν. Με τον ίδιο τρόπο 

θα μπορούσε ενδεχομένως να προχωρήσει κανείς κατά σειράν στην 

αναστήλωση και άλλων μερών και έτσι να δημιουργηθεί μία νέα, 

η σύγχρονη "ιστορική φάση" του μνημείου. Κάτι τέτοιο θα ήταν 

αναγκαίο αν κυρίως λόγοι πρακτικοί, όπως στατική υποστήριξη, 

το επέβαλλαν. Αλλά δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα.

Εξάλλου η ποσότητα του διασωθέντος υλικού και η κατάστα

ση διατήρησής του δικαιολογεί νομίζω τον περιορισμό στη συν

τηρητική πρόταση (σχέδιο I, πιν.13), ή το πολύ την αναστήλωση 

των δύο μόνο κιόνων προς Βορρά του νοτίου-με τμήματα του 

επιστυλίου του. Νομίζω επίσης ότι είναι δικαιολογημένη και 
η αναστήλωση της νότιας πλευράς του προνάου,αλλά η τοποθέτη

ση αντιγράφων των πλακών της ζωφόρου δεν βρίσκω ότι εξυπηρε

τεί σημαντικό σκοπό. Το σχέδιο του πιν. 13 έρχεται και σε_μ: 

αισθητική συμφωνία με την προτεινομένη αναστήλωση του τοί

χου του προνάου (πρόταση II, πιν. 18). 'Εχω την γνώμη ότι ο 

αισθητικός λόγος της σχέσης μεταξύ κιονοστοιχίας και τοί.χου- 

βάθους στον οποίο αυτή προβάλλεται δεν είναι τελείως αμελη·- 

τέος στην προκειμένη περίπτωση. Τόσο που/αν επιλεγεί τελικώς 

το σχέδιο IV του πιν. 16 για την κιονοστοιχία,θα μπορούσε 

να εξετασθεί και η αποκατάσταση του τοίχου της εισόδου του 

σηκού σε όλο του το ύψος έστω και με νέο υλικό..

Πιστεύω ότι κατ'αρχήν είναι εύλογη^ό^ι μόνο η διατήρη- 

ση^λλά και η "συναναστήλωση" στοιχείων διαφόρων ιστορικών 

φάσεων του μνημείου (π.χ. η προτεινομένη τοποθέτηση στο δά—

. / .



πεδο των δύο λίθων της παλαιότερης αψίδας), έκτος αν προκα- 
λειται τυχόν ανεπίτρεπτη μορφολογικη άλλο ίωση}στην περίπτω

ση συναναστήλωσης στο'.χε ίων που ποτέ δεν συνυπήρξαν ·

Το υλικό που μπορεί να μη επανενταχθεί στον Παρθενώνα 

θα ήταν δυνατόν να φυλαχθεί σε μουσειακό χώρο κοντά στα σχέ

δια αποκατάστασης.

/
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ΠΡΟΣ:Την Επιτροπή Συντηρήσεως 
Μνημείων Ακροπόλεως 

Πολυγνώτου 10
Α_Θ_Η_Ν A (10555)

Αιρού σας ευχαριστήσω πρώτα για την επιστολή σας από 
18-8-1989 και την τιμητική σας πρόσκληση να αποστείλω κεί-

νάντησης για την αποκατάσταση των Μνημείων της Ακροπόλεως, 
θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι, επειδή δεν έχω άμεση, πλήρη 
και ακριβή γνώση του θέματος, θα προτημούσα να αωήσω σε άλ
λους αρμοδιώτερους το έργο της διατύπωσης ;γνωμών και προτά

σεων.
Υπάρχουν άλλωστε πολλοί καταξιωμένοι έλληνες και ξύνοι 

ειδικοί ερευνητές των Μνημείων της αθηναϊκής Ακροπόλεως, 
που θα εκφράσουν τις έγκυρες απόψεις τους.-

μενο που θα περιληφθεί στα Πρακτικά της 32ς Διεθνούς Συ-

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς

ΙΩΑΝΝΗΣ X ΙΣΤΟ ΔΟΥΛΟΥ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ



Πριν αναφερθούμε στα επί μέρους ερωτήματα δεν θα ήταν άσκοπη μια γενικής 

φύσεως τοποθέτηση στα κυριώτερα ζητήματα που τέθηκαν στην Συνάντηση, όπως αυτά 

εκφράστηκαν μέσα από τον πλούσιο προβληματισμό που αναπτύχθηκε μεταξύ των συνέ

δρων. Η γνώμη αυτή άλλωστε θα μπορούσε να εκληφθεί και σαν απάντηση στο αίτημα 

του ερωτηματολογίου για το σχολιασμό των απόψεων του μελετητή που παρουσιάζονται 

στις σελίδες 68-87 της Μελέτης.

1. Από την ετυμολογία κιόλας του όρου "μνημείο" προκύπτει η υπερφυσική ανά

γκη της συντήρησης του. Κάθε σωστική προσπάθεια είναι κατ'ανάγκη υπερφυσική αφού 

αντιστρατεύεται τον πιο αδυσώπητο φυσικό νόμο: τη φθορά του χρόνου. Από την άποψη 

αυτή η συντήρηση αποκτά και φιλοσοφικό ειδικό βάρος, μια και εξυπηρετεί την πρω

ταρχική ανάγκη των.δημιουργών του μνημείου, την οικοδόμηση δηλαδή έργων τέχνης 

που θα υπερακοντίζουν τη φυσική φθορά και θα απαντούν στο "άχρονο" αίτημα της καλ

λιτεχνικής δημιουργίας.

2. Τα όρια των σωστικών ενεργειών συγχέονται συχνά με τις αναστηλωτικές επεμ

βάσεις, γιατί δεν είναι πάντα προφανές το σύνορο όπου τελειώνει η συντήρηση και 

αρχίζει η αναστήλωση. Μήπως η πρόταση για την αναστήλωση του Προνάου δεν αποβλέ

πει πρωτίστως στην προστασία από τον αφανισμό και ανάδειξη τους από την ανώ

νυμη αφάνεια σημαντικού πλήθους "αχρήστων" αυθεντικών μελών;

3. Το είδος της κατά περίπτωση αναστήλωσης προδιαγράφεται εν πολλοίς από το 

χαρακτήρα του μνημείου. Ο δωρικός ναός τόσο από οικοδομική άποψη (το "αρθρωτό" 

σύστημα που αναλύεται στη Μελέτη), όσο και από το χαρακτήρα του πολιτισμού που τον 

δημιούργησε,προκαλεί την αναστηλωτική προσπάθεια. Η υποταγή της ατίθασης ύλης των 

διασπάρτων στην τεκτονική τάξη αντανακλά την κλασική αντίληψη για επιβολή της τά

ξης στο χάος της ασύνταχτης συσσώρευσης.

Ήδη ο Πλάτωνας στο Γοργία (503 Ε) αποφαίνεται "ίδεΐν τούς ζωγράφους, τούς οικο

δόμους, τούς ναυπηγούς, τούς άλλους πάντας δημιουργούς, δντινα βούλει αυτών, ώς 

εις τάξιν τινά έκαστον τίθησιν ö δν τιθή, και προσαναγκάζει τό έτερον τφ έτέρψ 

πρέπον τε είναι καί άρμόττειν, έως δν τό άπαν συστήσηται τεταγμένον τε καί κεκο- 

σμημένον πράγμα".

4. Η αναστήλωση θα ήταν ανεπιθύμητη για τους λόγους που αναφέρονται στην σελ. 

68 της μελέτης, αλλά και αν περιέπιπτε στο αδίκημα της αμετροέπειας,αν δηλαδή 

υπερεκτιμούσε τις τεχνικές δυνατότητες της εποχής της και με υπερβολικό ή βιαστι

κό τρόπο ξέφευγε από το ορθό μέτρο. Τέτοιος κίνδυνος δεν διαφαίνεται αν κρίνουμε 

από την περίσκεψη που χαρακτηρίζει τους μελετητές.



5. Επιφυλάξεις θα διατυπώναμε για την άποψη του μελετητή περί ιστορικότητας 

όσον αφορά τη νομιμοποίηση ή όχι αναστηλωτικών λύσεων. Νομίζουμε ότι για δομήμα- 

τα τέτοιου χαρακτήρα όπως ο Παρθενώνας, είναι ήσσονος σημασίας το χρονικό διάστη

μα που τούτη ή η άλλη μορφή επικράτησε. Μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα θα δικαιολο

γείτο μόνο για σημαντικές επεμβάσεις που θα αλλοίωναν την εξωτερική "παραδεδεγμέ

νη" όψη του μνημείου. Και τούτο συνεκτιμώντας τη ψυχολογική φόρτιση της εικόνας 

του Παρθενώνα, ως μνημείου με εθνική ή ακόμη περισσότερο οικουμενική σημασία.

6. Με γνώμονα τα παραπάνω προκρίνουμε την Αναστήλωση IV για την ανατολική 

πλευρά του προνάου, την πλήρη δηλαδή αναστήλωση μέχρι τον θράνο και τις δοκούς 

με χυτά αντίγραφα στη θέση της ζωφόρου και την Αναστήλωση II της νότιας πλευράς.

Εν πάσει περιπτώσει νομίζουμε ότι η περίπτωση (2) + (5) αποτελεί τον ελάχιστο 

βαθμό αναστήλωσης που οπωσδήποτε πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ακόμη θεωρούμε ότι 

αν είναι τεχνικά δυνατό, θα μπορούσε η περίπτωση (2) + (5) να αποτελέσει το προ- 

κριμα της τελικής μορφής.

Για ευνόητους λόγους συμφωνούμε για την αποσυναρμολόγηση των δύο μακρών πλευ

ρών του σηκού του Παρθενώνα, της φατνωματικής οροφής των Προπυλαίων και του ναού 

της Αθηνάς Νίκης, τη συστηματική μελέτη και συντήρηση τους και την τελική αναστή- 

λωσή τους.

Τέλος για την αναστήλωση του τοίχου προσφορότερη λύση θεωρούμε την περίπτωση (8) 

(Αναστήλωση II), χωρίς όμως να είμαστε σε θέση να αποφανθούμε για τα ιδιότυπα 

αρχιτεκτονικά της προβλήματα.

Η συμπλήρωση των κατεστραμμένων από τη φωτιά επιφανειών λίθων και σπονδύλων πρέπει 

να γίνεται μόνο στις θέσεις που η στατική επάρκεια το απαιτεί (ευστάθεια της κα

τασκευής) .

Όσον αφορά τις προτάσεις για τις μεθόδους δομικής αποκατάστασης του Μνημείου 

θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής:

1. Είναι απόλυτα αποδεκτή η φιλοσοφία της μελέτης και ο τρόπος που προσδιορί

ζονται αποδεκτές και μη αστοχίες. Η δομική αποκατάσταση μνημείων τόσο μακράς ιστο

ρίας επιτάσσει τη»πρωτότυπη θεωρητική αντιμετώπιση προβλημάτων σχεδιασμού, όπως 

π.χ. τον καθορισμό των συντελεστών ασφαλείας.Έχει διανυθεί ήδη αρκετός δρόμος 

στο πεδίο αυτό από το μελετητή.

2. Το πρωτότυπο και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων μσς αναγκάζουν να καταφύ

γουμε σε σύνθετες αναλύσεις με όχι πάντα πρακτικά αξιοποιήσιμο αποτέλεσμα, θα έπρε

πε να διατεθούν στο μελετητή επί πλέον μέσα και πόροι για τη διενέργεια τέτοιων 

αναλύσεων (εργαστήρια, προγράμματα Η/Υ).



3. Την καλύτερη συνηγορία για την αναστύλωση του Προνάου αποτελούν τα όσα 

αναφέρονται στη σελ. 175 της μελέτης, ότι δηλαδή η αναστηλωμένη μορφή θα έχει 

μεγαλύτερη δομική επάρκεια απ'αυτή που είχε επί 95 αιώνες μετά την πυρκαΐ'ά.

4. Δεν συμμεριζόμαστε την άποψη που διατυπώθηκε στη Συνάντηση, περί του επι

σφαλούς του Παρθενώνα σε περίπτωση εξαιρετικά ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Το θέμα παραμένει ανοιχτό (πώς άλλωστε θα μπορούσε να κλείσει;), οι έρευνες 

πρέπει να συνεχισθούν εντατικά, η σπεύδουσα όμως πρόβλεψη αυξημένου κινδύνου μάλ

λον κρούει κώδωνα κινδύνου παρά στηρίζεται στην αμερόληπτη επιστημονική θεώρηση. 

Ακόμα και αν αποδεικνυόταν ότι ο σεισμός π.χ. της χιλιετίας καταστρέφει το μνη

μείο και για την άρση της πιθανότητας αυτής απαιτηθούν υπερβολικά μέτρα προστα

σίας, ποιός θα αναλάμβανε την ευθύνη μιας τόσο εκτεταμένης επέμβασης; Εξ άλλου 

ο βλαπτικός για τον Παρθενώνα σεισμός θα έχει ήδη αποδειχθεί καταστρεπτικός για 

την Αθήνα.

Για το "Πρόγραμμα πιλότος" της αποκατάστασης της επιφάνειας των μαρμάρων μια 

μόνο γενική κρίση. Το θέμα είναι εξαιρετικά επείγον, και ο μόνος τρόπος που μπο

ρεί να αντιμετωπισθεί είναι η διάθεση επί πλέον μέσων και πόρων στους ερευνητές 

για την επιτάχυνση των εργασιών τους. Γιατί θα ήταν τουλάχιστον ανακολουθία να 

ασχολούμαστε με την αναστήλωση εκείνου ή του άλλου βαθμού, χωρίς να έχει επιλυθεί 
το πρωταρχικό πρόβλημα της διαφύλαξης του οικοδομικού υλικού.

Τέλος νομίζουμε ότι μια ΐόσο τεκμηριωμένη και προσεκτική πρόταση για την 

αναστήλωση του Προνάου αξίζει να υλοποιηθεί. Άλλωστε η αρχή της αναστρεψιμότητας, 

στην απίθανη περίπτωση μη ικανοποιητικού αποτελέσματος, διασφαλίζει το έργο για 

το παρόν και το μέλλον.

Κώστας Παπαντωνόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός, μέλος 

του Τεχνικού Γραφείου ναού 

Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών

Ψαρομηλίγκου 21 - 105 53 Αθήνα 

Τηλ. 3250273
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Προς Επιτροπή Ευντηρήσεως Μνημείων Λκροπόλεως 

Παρατηρήσεις-Προτάσεις για τη'/ αναστήλωση του Προνάου

Η άρτια από κάθε άποψη αυτή μελέτη αναστήλυσης του 
Προνάου δίνει την ευκαιρία στη διεθνή επιστημονική 
κοινότητα να επανεξετάσει την παρούσα κατάσταση του 
Παρθενώνα και να αναζητήσει, υπό το φως των νέων δε
δομένων, την μελλοντική της στάση και σχέση με το 
μνημείο συνολικά.

Η προβ ,Ίηματική της αναστήλυσης του Προνάου πρέπει να 
ενταχθεί στο πλαίσιο τυν συνολικών επεμβάσευν που προ- 
τείνονται στο μνημείο.

Οι αναστηλυτικές επεμβάσεις συνεπάγονται μεταβολή της 
αποτυπωμενης μορφής του μνημείου, τόσο στην αρχιτεκτο
νική όσο και στην συμβοΠική της διάσταση. Ετα πλαίσια 
τυν αρχών του Χάρτη της Βενετίας, κάθε νέα εικόνα που 
προτείνεται με την συγκεκριμένη μελέτη αναστήλυσης του 
Προνάου (ανεξάρτητα απο το πόσο το κατακείμενο αυθεν
τικό υλικό επιτρέπει την ολοκλήρωση της αρχικής μορφής) 
είναι σχετικά εύκολα αποδεκτή όταν το ποσοστό του νέου 
υλικού που απαιτείται για τις συμπληρώσεις τυν αρχιτε
κτονικών μελών, είναι εξαιρετικά περιορισμένο, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια και συνάφεια του αυ
θεντικού υλικού και πάντυς να μην δημιουργούνται σε 
αυτό εκτεταμένες επιφάνειες παρεμβολής. ΛντιΘέτυς, η 
αποδοχή γίνεται εξαιρετικά δύσκολη (παρόλα τα αποκο- 
μιζόμενα νέα κέρδη) όταν για την αποκατάσταση αυθεν
τικών μελών εισάγεται σημαντική ποσότητα νέου υλικού. 
Ετη περίπτυση αυτή, η αίσθηση της ανοικοδόμησης πέραν 
τυν επιμερους μορφολογικύν προβλημάτων επιτείνει τη 
δυσκολία αποδοχής.

Επειδή τέλος, οι σημαντικότερες των αξιών του μνημεί
ου είναι η καλλιτεχνική -ακόμα και μα την σημερινή του 
μορφή (συνέχεια της πλαστικής έκφρασης του ερειπίου)- 
και η συμβολική, και εφόσον δεν τίθεται σήμερα θέμα 
άρσευς τυν προηγούμενων αναστηλυτικών επεμβάσεων, εν- 
δείκνυνται οι ελάσσονος βαθμού προτάσεις αναστήλυσης 
και η ανάδειξη σε μουσειακούς χώρους του ταυτισμένου 
και μη εντασσόμενου στην αναστήλυση υλικού.

0 βαθμός αναστήλυσης του Προνάου πρέπει να αντιμε
τωπίζεται, σε καθαρά θεωρητική βάση, μέσα στο ανωτέρω 
πλαίσιο.

Το κρίσιμο όμως ζήτημα είναι η αντιμετώπιση της επι
ταχυνόμενης φθοράς που προκελείται στο μνημείο από το 
έντονα διαβρωτικό περιβάλλον και από τις συνέπειες τυν 
προηγούμενων επεμβάσεων. II ταχύτητα της προκαλούμενης 
φθοράς είναι μεγάλη, η περαιτέρω διάρκεια των αιτίων 
καταστροφής είναι πολύ πιθανή, η επανόρθωση των αστο
χιών παλαιοτέρων επεμβάσευν είναι βραδεία, η δε αναζη- 
τούμενη χημική προστασία του υλικού απαιτεί χρονοβόρες 
έρευνες. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ενιαία αντιμετώ
πιση των προβλημάτων του μνημείου ώστε να διασωθεί και 
να παραδοθεί στις επόμενες γενεές ένα μοναδικό στο κόσ
μο έργο της αρχαίας τέχνης.



Στα πθαίσια avrà, ir', μόνο για θόγους προστασίας icau 
διατήρησης των αυθεντικών καθθιτεχνικών αξιών του Παρ
θενώνα, η ανάγκη άμεσης τοποθέτησης στεγάστρου στο μνη
μείο (εθαφρά κατασκευή που δεν υπερβαίνει, τα όρια της 
περιστάσεως του ναού) φαίνεται να είναι, επιτακτική διό
τι., αν και. δεν επιθύει διεξοδικά το πρόβθημα, παρέχει 
υψηθό βαθμό προστασίας. Επειδή όμως μια τέτοια επέμβαση 
προσβάθ.θει αναπόφευκτα τις καθθιτεχνικές και αισθητικές 
αξίες του ερειπίου, το θέμα του βαθμού αναστήθωσης του 
Προνάου αξίζει να επανεξετασθεί. Και τούτο διότι ένας 
υψηθός βαθμός αναστή.Ίωσης βοηθάει στην εξεύρεση ενός 
όσο το δυνατόν ανώδυνου αισθητικά τρόπου ένταξης και 
στήριξης του στεγάστρου. Σε αυτά τα πθαίσια, μπορεί κατ 
εξαίρεση να θεωρηθούν θεμιτές και επιθυμητές, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο, μέχρι και θύσεις μείξονος βαθμού ava 
στήθωσης, όπως αυτή που προτείνει τεθικά ο μεθετητής 
για τον Πρόναο.

Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ÌTEOY ΥΛΙΚΟΥ. Στη θήτη της απόφασης για την 
προσθήκη νέου υΠικού, (πέραν της αντιμετώπισης παραμέ
τρων όπως η οργανική ευστάθεια και η χρωματική εντύπω
ση), επιβάθθεται να αντίμετυπισθεί και ο τρόπος εναρμό
νισης του εντασσόμενου νέου υθικού με τις ιδιαίτερες 
κατά τόπους μορφοπθασίες του υπάρχοντος αυθεντικού υθι
κού προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνέχεια της πθσστι- 
κής έκφρασης του μνημείου-ερειπίου.

Ειδικότερα, το πρόβθημα εντοπίζεται στις συμπθηρώσεις 
των άμορφων όψεων των θίθων με νέο υθικό. Επειδή η επέμ 
βάση, στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, αποτεθεί εζ αντί 
κειμένου καθθιτεχνική πρωτοβουθία επί της πθαστικής 
αξίας του ερειπίου θα πρέπει να αποφευχθεί η αποκατά
σταση αρχιτεκτονικών μεθών στην ιδανική αρχική τους 
μορφή, έτσι ώστε τεθικά να εξασφαθίξεται η συνοχή και 
ισορροπία της πθαστικέτητας του μνημείου.

Τέθος, για την αναγκαία διαφοροποίηση μεταξύ του νέου 
και του υπάρχοντος αυθεντικού υθικού, πρέπει η χρωμα
τική εντύπωση των επιφανειών reu πρώτου να είναι πθεον 
σκοτεινόχρωμη του δευτέρου (προς την εντύπωση που προ-

Η ΣΥίΤΛΝΛΣΤΗΛΠΣΗ. Η έννοια της 
μπορούσε να εφαρμοσθεί στη·' περί

οποία τυγχάνουν υφηθής καθθιτεχ 
σημασίας, και των οποίων η οργαν 
κυρίαρχη αρχιτεκτονική σύνθεση ε 
"ία νέα και αναβαθμισμένη π^ία (

αναγνωρισθέντες και ταυοισθέντες θίθοι της χριστιανικής 
αψίδας του Παρθενώνα παρά τη\ μεγάθη ιστορική τους αξία

τηση in situ κάποιων υποθοιμμάτων, ποθύ μεταγενεστέρων 
προσκτισμάτων του Παρθενώνα, είναι ανεπαρκής για την

στην οποία ανήκουν, προκαθεί θανθασμένη ανάγνωση της
παραδεδομτγης κθασσικής εικόνας και οδηγεί τέθος στην



κτονικύν αξιών της τελευταίας. Τα μέλη αυτά θα πρέπει 
να εκτεθούν σε μουσείο παράλληλα με το απαραίτητο πλη
ροφοριακό υλικό.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί η ορθότητα της μεθο
δολογίας των προγραμμάτων δομικής αποκατάστασης του 
Παρθενώνα, της αποσυναρμολόγησης του σηκού του Παρ
θενώνα, της φατνωματικής οροφής του Προπυλαίων και 
του Ναού του Λθηνάς Νίκης.

Ας προστεθεί ακόμα, όσον αφορά τα προγράμματα συν
τήρησης του μαρμάρου, η ανάγκη να διερευνηθούν και 
άλλες δυναμικές λύσεις (όπως π.χ. η δημιουργία προ
στατευτικού φράγματος καθαρού αέρος γύρω από το μνη
μείο) οι οποίος σε συνδυασμό με τη τοποθέτηση στεγά
στρου ενδεχομένως θα παράσχουν ακόμα μεγαλύτερη προ
στασία στο μνημείο.

Αθήνα, 17 Απριλίου 1989



Α.Ποζιόπ,ουλος
Αρχιχέκτων Διευθύνσεως Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχ/των 
ΥΠΠΟ
Αριστείδου 14 - 101 86 ΑΘΗΝΑ

1-3 Παραδεχόμενος τα επιχειρήματα της μελέτης, που με τοσο 
σοβαρό τρόπο αντιμετωπίζει το μνημείο, αναγνωρίζοντας την σκοπι
μότητα ένταξης, του κατά το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού κατα- 
κειμένων μελών σ'αυτό, αλλά και πιστεύοντας ότι η τεκμηρίωση 
και η ταύτισή τους έγινε από τον μελετητή με τον πλέον προσεκτι
κό και επιμελή τρόπο, θα ήμουν κατ'αρχήν υπέρ της λύσης 4-, η 
οποία και προτείνεται. Παραγνωρίζεται όμως έτσι, κατά τη γνώμη 
μου, ένα γεγονός! Η αφαίρεση, κατακερματισμός και λεηλασία πο
λιτιστικών αγαθών που ασκήθηκε από τον ευρωπαϊκό κόσμο, σε βάρος 
πολιτισμών που έτυχε, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονι
κής περιόδου να τελούν υπό κατοχή ή υπανάπτυξη. Κ κατάσταση 
αυτή απετέλεσε ένα ateo τα μέγιστα πολιτιστικά - κατα αρνητικό 
βέβαια τρόπο - φαινόμενα στην ιστορία της ανθρωπότητος, που δεν 
ανήκει μάλιστα στο παρελθόν, εφ'όσον έμμονη είναι και η ως τώρα 
άρνηση επιστροφής των έργων τέχνης αυτών, στους λαούς που τα δη
μιούργησαν και τους ανήκουν.

Η πρόταση τοποθέτησης εκμαγείων των γλυπτών παραστάσεων 

στη ζωφόρο του πρόναου, δεν λαμβάνει υπόψη της ένα άμεσα συνδε- 

δεμένο και σημαντικό - έστω και αρνητικά - γεγονός με την 

ιστορία του μνημείου, όπως άλλωστε είναι και η πυργκαϊά των 
υστερορωμαϊκών χρόνων, ή (έκρηξη του Ι7°υ αιώνα. Αντίθετα πιστεύω, 

ότι ένα τόσο καθοριστικό ωαινόιιενο και γεγονός θα ποέπει να υπο

δηλώνεται, να είναι σαφώς καταγραμαένο, και να εκφράζεται στον 

τρόπο αναστήλωσης του μνημείου! Στον πρόναο τα γλυπτά της ζωφό

ρου να_μήν_είναι, ενώ στον πισθόναο ·

Τάσσομαι έτσι υπέρ της π^οτάσεως 3> Π οποία χρησιμοποιώντας 
το μέγιστο δυνατό ποσοστό των κατακειμένων λίθων και χωρίς να 
αλλοιώνει αισθητά την αρχιτεκτονική σύνθεση του μνημείου, σημει
ώνει σαφώς την θλιβερή αυτή ιστορική φάση του._ Η πλήρης σύνθεση 
άλλωστε του αντιστοίχου τμήματος στον οπισθόναο - ασχέτως αν 
εκεί η ζωφόρος aντικατασταθεί με εκμαγεία - βοηθά στη σωστή



θεώρηση του κτηρίου, προβάλλοντας ταυτόχρονα την - επιθυμητή 

κατά την γνώμη μου - αντίθεση, μεταξύ των θρεγγών· Ακόμα, ως 

πλεονέκτημα της προτάσεως 3 ένα ντε της προτάσεως 4, μπορεί να 

θεωρηθεί καε το υψηλώτερο αν^λογεκά ποσοστό αυθεντεκών λίθων 

σε σχέση με τους νέους. Τα μέλη άλλωστε που δεν επανατοποθε- 

τούνταε κατά την αν^στήλωση με τον τρόπο αυτό - θράνοε καε 

αντεθήματα - εεναε σχετεκά λίγα.

Ως εναλλακτεκή λύση, θα μπορούσε ενδεχομένως να εξετασθεε 

καε η τοιεοθέτηση των αντεθημάτων κ^ε των θράνων στες ακρεβεές 

τους θέσεες, αν αυτό βέβαεα καθεσταταε τεχνεκώς δυνατό. Η απου

σία έτσε των γλυπτών παραστάσεων θα ήταν καε σ‘αυτήν την περίπτω

ση έκδηλη, ακόμα καε από τα ίχνη πρεονεσαου καε αφαίρεσής τους.



Ελίζα Πολυχρονιάδου 
Ευντηρήτρια Αρχαιοτήτων ΑΈΠΚΑ 
Μακρυγιάννη 2-4 - 117 42 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 9239 186

Προς την Επιτροπή Συντηρησεως Μνημείων Ακροπόλεως 

Απάντηση στο ερώτημα αρ, 5 σελ. 181-220

θεωρώ ότι το πρόγραμμα "πιλότος" είναι η πλέον συστηματι 
σήμερα επέμβαση συντήρησης επιφάνειας του μαρμάρου με ικανό 
αποτελέσματα.

Το θέμα όμως των αρνητικών για τα μνημεία ατμοσφαιρικών 
στην Αθήνα εξακολουθεί να υφίσταται και δραστικά μέτρα για 
μετώπισΐ} του δεν προβλέπεται να ληφθούν σύντομα.

Επομένως οι προβληματισμοί για την στερέιοση επιφάνειας τ 
μάρου παραμένουν

κη μέχρι 
ποιητικά

συνθηκών 
την αντι-

ου μαρ-

Ελίςα Πολυχρονιάδου



Αναστάσιος Hop ceλονος
Λρχιτέκτων και Τοπογράφος Μηχανικός της Αιευθυνσεως^
Αναστηλώσεως Αρχαίων Μνημείων 
ΤΤλατ. ΚαρΟτση 12. Αθήνα 10651 
Αθήνα 2 Απριλίου 1909 
Τηλ. 3239408, 7242374

. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΣ
Γεν ικέςπαρατηρήσεις σχετικά υε τις προτε ινόμενες 

αναστπ λώσεις.

1. Αντιμετώπιση των καμένων από τη φωτιά όψεων.
1.1. Αναστήλωση κιόνων.
Τα véa στοιχεία, που θα προστεθούν για την 'αναστήλωση και 

κυρίως οι ολόκληροι σπόνδυλοι, σύμφωνα με τις προτάσεις θα 
μπορούσαν.να διαμορφωθούν με δύο τρόπους, α) Με κατασκευή των 
ραβδώσεων σε ολόκληρη την περίμετρο, β) Με απολάξευση στη δυτική 
όψη των σπονδύλων, προκειμένου να αντιμετωπίσθεί το θέμα της 
μορφολογικής ενότητας των παλαιών και νέων στοιχείων

Η πρώτη περίπτωση μειονεκτεί σε δύο κατά τη γνώμη μάζ ιβάσιΚή 
θέματα. Βλάπτει την αυθεντικότητα των στοιχείων απόκρύπτοντάς τίς· 
αυθεντικές δυτικές όψεις και πλαστογραφεί την "ιστορία τού 
μνημείου καλύπτοντας τα καμένα τμήματα και μάλιστα μόνο στους 
κίονες του.:προνάου. ενώ οι αντίστοιχοι του οπισθόναου στους 
οποίους δεν απαιτείται απέμβασηθα διατηρήσουν τις φθόρές.

Η δεύτερη·,περίπτωση, εφόσον δεν■ συμπληρώνει τις δυτικές όψεις 
των αυθεντικών μελών, διατηρεί σε ικανοποιητικό Βαθμό την
αυθεντικότητα του μνημείου, προχωρεί όμως σε πλαστογράφηση της 
ιστορίας του με τη μίμηση στη δυτική όψη της καμένης· επ ιφάνε Ιας 
Η απολάξευση της δυτικής όψης σε λίγα χρόνια, λαμβανομένης υπόψη 
της ταχείας διάβρωσης του υλικού, λόγω των δυσμενών
περιβαλλοντικών συνθηκών, δεν θα διακρίνεται από το παλιό.

Επισημαίνουμε ότι η δυτική όψη δεν έχει σχεδιασθεί σε- καμμία 
από τις λύσεις, ούτε και περιλαμβάνονται στη μελέτη σαφείς 
προτάσεις για την αντιμετώπιση των προσθηκών. Οι εναλλακτικές 
λύσεις διακρίνονται σε μακέτες στην έκθεση που λειτούργησε.

Πιστεύουμε ότι σε κάθε περίπτωση επέμβασης1στό μνημείο θα 
πρέπει να επικρατούν ενιαίες αρχές.

Τα νέα στοιχεία τα οποία προστίθενται,’θα πρέπει:
1. Να φανερώνουν την κατασκευή τους. Κατά συνέπεια τό υλικό, 

η μορφή και η κατασκευή θα πρέπει να είναι αντίστοιχα με εκείνα 
των αυθεντικών μελών.

2. Να εξασφαλίζουν πλήρη στατική επάρκεια της κατασκευής με 
τις ελάχιστες επεμβάσεις.

3. Μα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Συγκεκριμένα εφόσον τα στοιχεία αυτά σώζονται, όπως π.χ. τα 
αρχιτεκτονικά μέλη που Βρίσκονται στα ξένα μουσεία, μπορούμε να 
κατασκευάσουμε αντίγραφά τους, ή εφόσον υπάρχουν στοιχεία, που 
απεικονίζουν δεδομένη χρονική στιγμή' (περιγραφές, γκραβούρες, 
πίνακες, φωτογραφίες),·· μπορούμε να αναπαραστήσουμέ τις 
συμπληρώσεις με βάση αυτά.

4. Τα■ νέα στοιχεία να διακρίνονται από τα αυθεντικά και να 
μην πλαστογραφούν την ιστορία.

5. Το σύνολο της επέμβασης αναγνώσιμα να παρέχει την ιστορία 
του μνημείου, τμήμα της οποίας αποτελεί και η αναστήλωση·.

6. Το νέο στοιχείο να συμβάλλει στην αναβάθμιση της
διδακτικότητας του μνημείου.

7. Δεν θα πρέπει οι προσθήκες να επιβάλλουν λύσεις πού 
παραβλάπτουν την αυθεντικότητα του μνημείου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεδειγμένη · λύση πιστεύουμε ότι θα 
ήταν η προσθήκη ολόκληρων σπονδύλων με λαξευμένες τις ραβδώσεις, 
χωρίς πρόσθετες συμπληρώσεις στην δυτική όψη των αυθεντικών



σπονδύλων. Εφόσον η λύση αυτή δεν είνάιυ. εφικτή, ' για λόγους 
στατικούς ή όρλλους■(π.χ. αντιαισθητικό αποτέλεσμα), θα μπορούσαμε 
να πάμε σε άλλες λύσεις. Μία an αυτές θα μπορούσε να. ήταν η 
προσθήκη ενός στοιχείου, το οποίο φανερά θα δηλώνει ότι πρόκειται 
περί νέου στοιχείου ξένου προς την αρχική κατασκευή. Άλλη 
περίπτωση θα μπορούσε να ήταν η απόδοση στην προσθήκη μορφής, που 
να δηλώνει τη διαφοροποίηση της, όπως π.χ. επίπεδη ή άλλης 
γεωμετρικής μορφής μείωση των διαστάσεων του στοιχείου στις 
θέσεις που αυτό Κρίνεται αναγκαίο π;χ. στη δυτική πλευρά των 
κ ιόνων.

1.2. Αναστήλωσπ τοίχων.
Στην αναστήλωση των τοίχων η μελέτη δεν μπαίνει σε 

λεπτομέρειες. Απουσιάζουν και εδώ τα σχέδια των εσωτερικών όψεων 
του τοίχου τοψ προνάου, αλλά και δεν περιγρώφονται στην μελέτη οι 
αρχές της επέμβασης στην περίπτωση αυτή.

Το προηγούμενο όμως της αναστήλωσης στο Ερέχθειο φανερώνει τη 
μεθοδολογία noy ακολουθείται και η οποία συνίσταται στα εξής:

α. - Συμπληρώσεις αρχαίων τμημάτων μελών με νέο μάρμαρο. Η 
εσωτερική όψη στην περίπτωση αυτή λαξεύεται με απομίμηση της 
φθοράς, που παρουσιάζουν τα αυθεντικά τμήματα.

β. Συμπλήρωση ολόκληρων λιθόπλινθων σε όλο τους το πλάτος, με 
διαμόρφωση της επίπεδης εσωτερικής παρειάς.

γ. Συμπλήρωση ολόκληρων λιθόπλινθων με μέρος του πλάτους 
τους.

Οι περιπτώσεις αυτές παρουσιάζουν μία ποικιλία η οποία 
φανερώνει έλλειψη συνέπειας στις ακολουθούμενες αρχές:

θεωρούμε το θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Σχετίζεται με όσα 
αναφέραμε για τους κίονες. Συναρτάται στενά με θέμοπτα όπως η 
διδακτικότητα του μνημείου, η στατική και η αισθητική του 
μνημείου στην αναστηλωμένη του μορφή,’ η ιστορία του μνημείου, οι 
προγενέστερες αναστηλώσεις κ.ά.

θεωρούμε ότι το θέμα της αναστήλωσης δεν έχει επιλυθεί στο 
σημείο αυτό.

ΓΓροτε ίνονται οι αρχές που αναπτύχθηκαν αντίστοιχα για τους 
κ ίονες.

2. Αντικατάσταση ή τοποθέτηση στοιχείων από σκυρόδεμα.
Η τοποθέτηση στοιχείων από σκυρόδεμα, που εγκαινιάστηκε στα 

μνημεία , της Ακρόπολης με την αναστήλωση του Ερεχθείου, 
παρουσιάζει; τα παρακάτω προβλήματα:

α. Μειώνει την αυθεντικότητα των μνημείων. Σε συνδυαρμό με το 
μεγάλο όγκο του υλικού, που προστίθεται στους κίονες, η 
τοποθέτηση των αντιγράφων από σκυρόδεμα θα έχει βλαπτικές 
επιπτώσεις επί της αυθεντικότητας του μνημείου.

β. Τα νέα στοιχεία παρουσιάζουν διαφορετική όψη (χρώμα, 
χροιά), από τα αυθεντικά μέλη. Δεν ενσωματώνονται αρμονικά στο 
σύνολο. Πιστεύουμε ότι ούτε η σημερινή οπτική χροιά του μαρμάρου 
μπορεί να αναπαραχθεί στο σκυρόδεμα, αλλά παράλληλα αν αυτό 
επιτευχθεί, με προσθήκη χρωστικών και άλλων υλικών στη μάζα του 
σκυροδέματος, η γήρανση των δύο υλικών θα είναι διαφορετική και 
κατά συνέπεια θα παρουσιάζουν αντίθεση με τα αυθεντικά στοιχεία.

γ. Η αναπαραγωγή . των επί μέρους, τμημάτων της ζωφόρου θα 
ανταποκρίνεται στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα, θα πρέπει να 
προβληματίσει κατά .ηόσο είναι αναγκαίο να- αναπαραχθούν τα 
στοιχεία στα τμήματα, τα οποία βρίσκονται σήμερα μετά την θραύση



ή την κοπή τους. Το γεγονός αυτό 8α.οδηγήσει σε συνδέσεις και, 
συγκολήσεις, προκειμένου να εξασφαλισθεC η στερέωση τους, σαν να 
επρόκειτο γ La αυθεντικά στοιχεία.

Το προηγούμενο της τοποθέτησης του β.α,.κίονος του ΕρεχθεΙου 
και της αντικατάστασης της μετώπης του Παρθενώνος έχει επιπτώσεις 
επί της αισθητικής και της αυθεντικότητας των μνημείων. 
Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι δυσμενέστερα όταν θα 
αντικατασταθούν όλες οι μετώπες του Παρθενώνος με αντίγραφα από 
σκυρόδεμα, θα πρέπει η χρήση των αντιγράφων από σκυρόδεμα να 
προβληματίσει . έντονα. Η παραγωγή μαρμάρινων αντιγράφων δεν 
φαίνεται ανέφικτη σε πολλές περιπτώσεις και παρουσιάζει πολλά 
πλεονεκτήματα, ιδίως όταν γίνει χρήση πατίνας. Χρήση 
σκυροδέματος θα μπορούσε.να γίνει σε ειδικές περιπτώσεις και 
κατόπιν ειδικής μελέτης, ως ■ προς το αποτέλεσμα που τελικά θα 
προκύψει. Είναι δυνατή επίσης η χρήση του σε μουσειακές 
αναστηλώσεις και αποκαταστάσεις.

3. Η αντιμετώπιση των αναστηλώσεων.της.Ακρόπολης ως ενιαίου 
συνό λου.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις, με τις τολμηρές προτάσεις τις 
οποίες εισηγούνται, θέτουν επιτακτική την ανάγκη μιάς 
αντ ι.μετώπ ιρης της Ακρόπο,λης σε επ ίπεδο ·. συνό λου . .;1

Με το δεδομένο ότι τα έργα στα μνημεία της Ακρόπολης θα 
αφήσουν τη σφραγίδα της εποχής μας σ'αυτά, απαιτείται καθορισμός 
ενιαίων γενικών αρχών.σε σχέση ,με τις συμπληρώσεις στοιχείων, 
αντικαταστάσεις αρχιτεκτονικών μελών ή γλυπτού διάκοσμου., το 
βαθμό αναστήλωσης, καθώς και άλλες επιλογές γενικής εφαρμογής.

Οι αρχές αυτές θα πρέπει να ισχύουν για όλα . τα μνημεία της 
Ακροπόλεως. Είναι δυνατόν να στηρίζονται στο Χάρτη της Βενετίας 
και. σε άλλες αρχές που έμμεσα απορρέουν από αυτόν, ορισμένες από 
τις οποίες τέθηκαν από τους μελετητές στον τόμο της μελέτης 
αποκαταστάσεως τους Παρθενώνος το 1983. Οι αρχές αυτές δεν πρέπει 
να μένουν στις γενικότητες, αλλά να εξειδικεύονται στις επί 
μέρους επεμβάσεις. Παράλληλα η πρακτική απέδειξε ότι απαιτείται 
επέκταση και εξειδίκευση των αρχών σε νέα θέματα τα οποία 
προέκυψαν από τη μέχρι σήμερα εμπειρία και από τις ανάγκες των 
μνημε ίων.

Είναι απαραίτητο να υπάρξει συνολική εικόνα των επεμβάσεων σε 
κάθε μνημείο, κ:ατά συνέπεια είναι απαραίτητο να δοθούν μέσα από 
μελέτες η τελική μορφή την οποίαν θα λάβουν ο Παρθενώνας, τα 
Προπύλαια και. η Νίκη μετά από την εκτέλεση όλων τωνι αναγκαίων 
έργων. Για τον λόγο αυτό κρίνουμε απαραίτητο στη φάση αυτή, να 
προχωρήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερο περιορισμένες 
επεμβάσεις, ενώ παράλληλα.θα συνταχθούν όλες οι αναγκαίες μελέτες 
οι οποίες θα μας δώσουν την τελική εικόνα για κάθε μνημείο.

θα πρέπει οι αρχές επέμβασης και η συνολική εικόνα του 
μνημείου να τύχουν ευρύτερης αποδοχής, δεδομένης της παγκόσμιας 
σημασίας του μνημείου.

4. Αυθεντικότητα του μνημείου.
Η αυθεντικότητα του μνημείου είναι συνάρτηση τελικά της 

αναλογίας παλαιού και νέου υλικοί και μάλιστα στις νέες 
επιφάνειες των επί μέρους όφεων. Σύμφωνα και με το άρθρο 5 των 
αρχών που απορρέουν έμμεσα από τα Χάρτη της Βενετίας, όπως αυτές 
αναπτύχθηκαν στην μελέτη του 1983, πρέπει "οι αλλαγές στην



εμφάνιση του μνημείου να περιορισθούν στο ελάχιστο".
■ θα πρέπει κατά συνέπεια να προβληματίσει σοβαρά τόσο η 

ποσότητα του νέου υΛικού, λαμβανομένης υπόψη της συνολικής οραΐής 
του επιφάνειας, όσο και η τοποθέτηση στο μνημείο αντιγράφων από 
άλλα υλικά, όπως σκυρόδεμα, συνθετικά υλικά κ.ά.

5. Αναβάθμιση της διδακτικότητας τού μνηψείου.
Είναι φανερό ότι με την ανέγερση του νέου Μουσείου της 

Ακρόπολης, η διδακτικότητα των μνημείων της Ακρόπολης θα είναι 
αθροιστικά το 'ίδιο το μνημείο, καθώς και τα εκθέματα του 
Μουσείου. Κάτά συνέπεια είναι απαραίτητο να υπάρξει γενικότερα 
αποδεκτή απόφαση σχετικά με τα στοιχεία, που παραμένουν στη θέση 
τους, καθώς και αυτά που μεταφέρονται στο Μουσείο. Στην τελευταία 
περίπτωση Θα πρέπει να καθορισθούν, ποιά από αυτά θα 
αντικατασταθούν με αντίγραφα επί των μνημείων.

Η αναβάθμιση της διδακτικότητας των μνημείων θα αποτελεί 
τελικά αντικείμενο ειδικής μελέτης, η οποία Θα λάβει υπόψη τα 
ανωτέρω,' καθώς και πρόσθετα στοιχεία, που θα τοποθετηθούν επί της 
Ακροπόλεως και εντός του χώρου του μουσείου, όπως μακέτες, 
διαγράμματα, προοπτικά κ.ά.

Στα εοωτήυατα που τίθενται από την επιτροπή, οι απόυεις ιιας 
είναι οι ακόλουθες:

1. Αναστήλωσπ της εξακιονίου ποοστάσεώς του προνάου.
Αναστήλωση I.
Προτιμητέα είναι η λύση αυτή, δεδομένου ότι το υλικό είναι 

απόλυτα ταυτισμένο και οι προσθήκες είναι μικρής κλίμακας. Κατά 
συνέπεια δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του μνημείου.

Σε σχέση με τις συμπληρώσεις αυτές Θα πρέπει να γίνουν με 
στόχο τη στατική ισορροπία των ταυτισμένων μελών, που θα 
επανατοποθετηθούν στη θέση τους. Οι αρχές που θα πρέπει να 
ακολουθηθούν στις αναγκαίες συμπληρώσεις, θα είναι αυτές που 
αναφέροντςη παραπάνω.

Η περίπτωση αυτή έχει περιορισμένες· προσθήκες και η 
οποιαδήποτε τελικά προσθήκη δεν αποτελεί αλλοίωση του χαρακτήρα 
του προς αναστήλωση τμήματος, που είναι αυτός του ερειπίου. 
Πιστεύουμε ότι και στην περίπτωση αυτή οι επεμβάσεις θα πρέπει να 
περιορισθούν στις στατικά αναγκαίες. Μειονέκτημα της λύσεως I 
είναι ότι δεν αξιοποιείται το ' ταυΐισμένο υλικό και κυρίως τα 
κιονόκρανα, τα επιστήλ’ια, τα αντιθήματα της ζωφόρου, τα μέλη του 
θράνου.

Τα ' στοιχεία αυτά προσωρινά μπορούν να εκτεθούν στεγασμένα 
πλησίον του μνημείου και εφόσον είναι δυνατόν να παρουσιασθούν σε 
μουσειακή έκθεση Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική 
αναστήλωση, εφόσον μία άλλη λύση γινόταν γενικότερα αποδεκτή, με 
επίλυση πολλών από τα προβλήματα που θέτει η αναστήλωση του 
μνημείου σήμερα.

Αναστή λωση 11.
Η κατασκευή ολόκληρου του ύψους στους κίονες 4,5 δημιουργεί 

το πρόβλημα της συμπλήρωσης μεγάλης κλίμακας, η οποία υπαγορεύει 
ανεπιθύμητες λύσεις, κύρια στη δυτική όψη, όπου μεταξύ άλλων 
κρίνονται,■·από τους μελετητές, αναγκαίες συμπληρώσεις και στους 
κατώτερους ατυθεντικούς σπόνδυλους. Το γεγονός αυτό μπορεί να



καταλήξει στη γενική συμπλήρωση της όψης αυτής με λάξευση των 
ραβδώσεων. Η λύση αυτή: α) Περιορίζει σημαντικά (σχεδόν 
μηδενίζει) την ύπαρξη αυθεντικού υλικού στην αναπτολική όψη. β) 
Πλαστογραφεί ιστορικά τεκμήρια του μνημείου γ) Οδηγεί σε 
αντίστοιχες συμπληρώσεις και στον κίονα 6: για μορφολογική 
ενότητα, ο οποίος δεν έχει ανάγκη από προσθήκες. Το ίδιο 
συμβαίνει και στους κίονες 1,2,3. δ) Δεν εναρμονίζεται με τις 
αντίστοιχες ανατολικές όψεις των κιόνων του οπίσθόναου, που 
παρουσιάζουν αντίστοιχες φθορές.

Η απολάξευση των δυτικών όψεων, με μίμηση· των καμένων μελών 
που σώζονται, παρουσιάζει το πλεονέκτημα 'ότι διατηρεί τις 
αυθεντικές όψεις των αρχαίων μελών. Για το λόγο αυτό δεν 
συντρέχουν οι συνέπειες α (μερικώς), γ, δ της προηγούμενης 
περίπτωσης. Πλαστογραφεί όμως τεκμήρια με την ομοιότητα αρχαίων 
και νέων μελών, τα οποία δεν θα διακρίνονται με τπν πάροδο του 
χρόνου.

Εχει στην περίπτωση αυτή εφαρμογή η αρχή, ότι οι ποσοτικές 
μεταβολές συνεπάγονται από ένα σημείο και μετά ποιοτικές 
μεταβολές'. Εεσι κινδυνεύουμε να πέσουμε σε αναπαράσταση και 
σκηνογραφία και όχι αναστήλωση.

Σχετικά με την αναστήλωση του θριγκού, έχουμε να 
επισημάνουμε, , ότι. είναι προβλημοπτική ή λύση που δίνεται, με την 
τοποθέτηση αντιγράφων από τσιμεντοκονία ' στη θέση της ζωφόρου, 
τόσο για τα τμήματα αυτής τα οποία βρίσκονται στο Μουσείο της 
Ακροπόλεως, όσο και εκείνων που βρίσκονται στα ξένα Μουσεία και. 
αυτό κυρίως γιά· τους, λόγους που αναφερθηκαν αναλυτικότερα 
-νωτέρώ.

Μειονέκτημα εκτός των ανωτέρω αποτελεί η άνιση ανάπτυξη της 
όψεως στην ανατολική πλευρά του προνάου.

Πλεονέκτημα της λύσης είναι, ότι αποκαθιστά σε όλο της το 
ύψος την νοτιοανατολική γωνία του προνάου, σε συνδυασμό με την 
παραστάδα, της οποίας σώζονται πολλοί λιθόπλινθοι. Το γεγονός 
αυτό αυξάίνει τη δ ιδακτικότητα του μνημείου.

Αναστή λωση III.
Παρουσιάζει το πλεονέκτημα της συμμετρικής όψης, που 

εναρμονίζεται πληρέστερα στο χαρακτήρα του κλασσικού, ναού, καθώς 
και τη διατηρούμενη σε όλο το ύψος και πλάτος ανατολική όψη της 
περ ίστασης.

Μειονέκτημα είναι η προσθήκη μεγάλου όγκου νέου υλικού, κύρια 
στους κίονες 1,2,3.

Για τη διαμόρφωση των δυτικών όψεων των Κιόνων, ισχύουν όσα 
αναφέραμε παραπάνω. Η αναστήλωση αυτή διατηρεί στα ψηλά τμήματα 
μεγαλύτερη αυθεντικότητα από τις λύσεις 2 και 4, που 
περιλαμβάνουν τη τσιμεντένια ζωφόρο.

Πρόβλημα αποτελεί η απουσία της βόρειας παραστάδας.

Αναστήλωση IV
Η πρόταση αυτή παρουσιάζει την πλήρη μορφή. Παρουσιάζει όλα 

τα μειονεκτήματα των προηγούμενων λύσεων που προαναφέραμε. Κύρια 
επισημαίνουμε τη σημαντική μείωση της αυθεντικότητας, η οποία με 
την προσθήκη μεγάλου όγκου νέου υλικού, καθώς και της 
τσιμεντένιας ζωφόρου εγγίζει την σκηνογραφική αντιμετώπιση.

Τα προβλήματα της αντιμετώπισης της δυτικής όψης των κιόνων 
υπάρχουν και εδώ και είναι του ιδίου μεγέθους με την προηγούμενη



λύση.
Πρόβλημα και- εδώ η απουσία* της βόρειας παραστάδας.

Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι πρέπει να ιεπιλεγεί η 
λύση Αναστύλωσης I με τις παρατηρήσεις που επισημάναμε. Κάθε 
επόμενο βήμα θα πρέπει να ακολουθήσει την επίλυση όλων των 
προβλημάτων που θέτουν τα μνημεία της Ακροπόλεως, τα κυριότερα 
από τα οποία αναφέρθηκαν ανωτέρω.

2. Νότια πλευρά.
Δεν θα πρέπει να συσχετισθεί η αναστήλωσή της νότιας πλευράς 

με την αναστήλωσή της ανατολικής και συγκεκριμένα της περιπτώσεως 
5 με την αναστήλωσή III.

Με τις επιφυλάξεις που,αναφέρθηκαν ανωτέρω για την τοποθέτηση 
των αντιγράφων από σκυρόδεμα, προτείνουμε τη λύση 6, με τις 
παρακάτω παρατηρήσεις:

α. Οι προσθήκες τμημάτων να περιορισθούν στις στατικά 
αναγκαίες και να μη μειώνουν την αυθεντικότητα των αρχαίων μελών 
με συμπληρώσεις στην εξωτερική επιφάνεια, έστω και αν αυτή είναι 
φθαρμένη (συσχ. πίν.7 και 12 με πιν.17).

β. Οι προσθήκες.νέων λιθοπλίνθων να περιορισθούν σε εκείνες, 
που είναι αναγκαίες για τη στερέωση υπερκείμενων λίθων.
Συγκεκριμένα μπορεί να συμπληρωθούν οι υπερκείμενοι των ν2062, 
ν329, ν243, ν379. Οι τοίχοι των ν38, ν371, ν919 θα πρέπει, να
κριθεί με τις επεμβάσεις στο νότιο τοίχο, μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών μελετών. Η αναστήλωσή στη νότια πλευρά σ'αυτή τη φάση θα 
πρέπει να περιορισθεί εδώ.

γ. Οι προσθήκες θα πρέπει να γίνουν με μάρμαρο.
δ. Συμφωνούμε με συμπλήρωση του επικράνου.
ε'. θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες εντορμίες στις 

γομφώσε ίς.
ζ. Σχετικά με την παρειά προς το εσωτερικό του ναού για τις 

συμπληρώσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όσα αναφέρθηκαν σχετικά 
με τις καμένες όψεις.

η. Το γεγονός ότι δεν διασώζονται αρχαία μέλη, ώστε να 
υπάρξει αντίστοιχη διαμόρφωση στη βόρεια παραστάδα, δεν αποτελεί 
λόγο · μη αναστήλωσης της νότιας. Βασικό κριτήριο για την 
αναστήλωσή αποτελεί το σωζόμενο αυθεντικό υλικό, το οποίο σε 
τελευταία ανάλυση είναι αυτό, που καθορίζει την τελική μορφή του 
ερειπίου,

3. Τοίχος του προνάου.
Συμφωνούμε με την αναστήλωσή II του προνάου επειδή:
- Η αναστήλωσή στο νότιο τμήμα του τοίχου θα συμβάλλει στην 

στατική ενίσχυση της αναστηλωμένης παραστάδος.
- θα αξιοποιήσει σημαντικό μέρος του διατιθέμενου υλικού.
- θα δώσει τη δυνατότητα διαμόρφωσης και μικρού τμήματος της 

βόρειας παραστάδας.
- θα διαμορφώσει το άνοιγμα της πόρτας.
Οι παρατηρήσεις μας επί της παραπάνω αναστήλωσης είναι:
α. Οι συμπληρώσεις τμημάτων και ολόκληρων λιθοπλίνθων να 

περιορισθούν στις αναγκαίες για την έδραση των υπερκειμένων 
αυθεντικών λίθων.

β. Να διατηρηθούν οι όψεις των αυθεντικών μελών, παρά την 
παρουσιαζόμενη φθορά, στο μέγιστο δυνατό.



γ. Σχετικά με την εσωτερική παρειά, για τις συμπληρώσεις, θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη όσα αναφέρθηκαν σχετικά :με·: τις·!: καμένες 
όψεις.

δ. θα πρέπει να γίνει χρήση των υπαρχουσών εντορμιών στις 
γομφώσεις.

ε. Η πιθανότητα ύπαρξης σκάλας στη βόρεια πλευρά θα πρέπει να 
περιορίσει τις αναστηλώσεις στην πλευρά αυτή, στα απόλυτα γνωστά 
στοιχεία.

4, Δομική αποκατάσταση του μνημείου και των αρχιτεκτονικών 
με λών,

Σχετικά με τα περιλαμβανόμενα στις σελίδες 153-180 της 
μελέτης, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα.

α. Συμφωνούμε κατ'αρχήν με τις βασικές αρχές, που θέτει η 
μελέτη, δηλαδή εκείνη της αυτοτέλειας των μελών και της απλής 
στατικής λειτουργίας, καθώς και με τη μέθοδο συγκόλλησης των 
τμημάτων των αρχιτεκτονικών μελών.

β. θα πρέπει οι προτάσεις αναστήλωσης να συνοδεύονται και από 
αντισεισμικό έλεγχο των προτεινομένων λύσεων, για να συνεκτιμηθεί 
το ενδεχόμενο της αναγκαιότητας πρόσθετων μέτρων ενίσχυσης της 
στατικής λειτουργίας των αναστηλωμένων κατασκευών, σε κάθε 
περίπτωση.

γ. θα πρέπει να ερευνηθοϋν και άλλα σύγχρονα υλικά 
συγκόλλησης τόσο των θραυσμένων τμημάτων των μελών. δοκιμασμένης 
αντοχής και συμπεριφοράς, όσο και των συμπληρώσεων στα αυθεντικά 
μέλη. Ενδεχομένως έτσι να επιτύχουμε μεγαλύτερες αντοχές σε 
εφελκυστικές τάσεις γεγονός που θα μείωνε και τις πρόσθετες 
ενισχύσεις από ράβδους τιτανίου και κατά συνέπεια τις μη 
αναστρέψιμες φθορές των αυθεντικών λίθων.

δ. θα πρέπε ΐ· vqc, ερευνηθούν π ιθανά πλεονεκτήματα τηςύπαρξης 
του μολύβδου μεταξύ των συνδέσμων και του μαρμάρου στις γομφώσεις 
και κατά πόσο η παρουσία του ευνοεί τις κατασκευές, με την 
ανάληψη πιθανώς πλαστικών παραμορφώσεων, έναντι της άκαμπτης 
σύνδεσης των μεταλλικών συνδέσμων με τη μάζα του μαρμάρου, που 
επιφέρει π πλήρωση των εντορμιών με τσιμέντο, γεγονός που έχει ώς 
συνέπεια την απ ευθείας επί των μαρμάρων μεταφορά των 
καταπονήσεων από τη λειτουργία των,συνδέσμων. Αυτό θα πρέπει να 
ερευνηθεί τόσο για την μεταξύ των επί μέρους μελών συμπεριφορά, 
όσο και για το σύνολο της κατασκευής.

5 Ποόκοαιιμα πιλότος,
θεωρούμε την προσπάθεια συντήρησης του υλικού από τη φθορά 

πρωταρχικό μέλημα, καθώς η φθορά του αρχαίου υλικού, με δεδομένη 
την ρύπανση της ατμόσφαιρας, είναι ραγδαία. Κάθε προσπάθεια που 
στοχεύει στη συντήρηση του υλικού και στηρίζεται στη λεπτομερή 
επιστημονική έρευνα είναι αποδεκτή, εφόσον η τελική επέμβαση δεν 
προκαλεί αισθητική βλάβη και δεν αλλοιώνει την αυθεντικότητα του 
μνημε ίου.

Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια, που έχει αναληφθεί από την 
επιστημονική ομάδα που εργάζεται στην Ακρόπολη, είναι πάρα πολύ 
σοβαρή και απαιτεί τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη.

Διερωτώμαστε μήπως θα έπρεπε να μελετηθούν για το μνημείο 
και ριζικότερα μέτρα προστασίας από τις αντίξοες σημερινές 
περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως στέγαστρα ή κλειστοί χώροι, γιά 
να μην αναγκαστούμε να μεταφέρουμε συνεχώς τμήματα των μνημείων



στα μουσεία.

6. ïïoôxoauua των τοίχων του σηκού του ΤΤαρθενώνος.
Συμφωνούμε με την αποσυναρμολόγηση των τοίχων προκειμένου να 

μελετηθούν και να αναστηλωθούν με στόχο την διόρθωση λαθών των 
παλαιών αναστηλώσεων και την αξιοποίηση του διοττιθέμενου αρχαίου 
υλικού, με τις εξής παρατηρήσεις:

α. Η εργασία της ταύτησης των 'λιθοπλίνθων στη σωστή τους θέση 
απαιτεί μετρήσεις υψηλής ακρίβειας και κατά συνέπεια ' και 
κατάλληλων μεθόδων, οι οποίες να παρέχουν τις μέγιστες δυνατές 
απόλυτες ακρίβειες.

β. Απαιτείται χρήση ηλεκτρονικών υπολογοστών και κατάλλη'λω\)·! 
προγραμμάτων, καθώς και χρήση καταλήλλων μεθόδων, όπως αυτές των 
ελάχιστων τετραγώνων, της προσομοίωσης με ιδεατές μαθηματικές 
καμπύλες κ.ά.

γ. θα πρέπει να γίνει συνδυασμός κριτηρίων, δεδομένου ότι τσ 
σχήμα του λιθόπλινθου οδηγεί σε τοποθέτηση του σε τέσερεις 
θέσεις, αποτελεί όμως την αφετηρία της έρευνας.

δ. Είναι αναγκαία η λήψη αποφάσεων γενικής αποδοχής σε σχέση 
με τις συμπληρώσεις και προσθήκες νέων μελλών σύμφωνα με όσα 
αναφέραμε παραπάνω.

ε. θα πρέπει η μελέτη αυτή να λαμβάνει υπόψη τό σύνολο τών 
επεμβάσεων στο μνημείο και να αποτελέσει μαζί με άλλες 
αντικείμενο νέου συνεδρίου.

7. Αποσυναουολόγηση της φατνωιιατικής οροφής των προπυλαίων.
Η αποσυναρμολόγηση αυτή αποτελεί ανάγκη γιά την προστασία 

του μνημείου, δεδομένου ότι σι φθορές που προκαλούν οί 
προηγούμενες επεμβάσεις στο μνημείο είναι μεγάλες.

8. Αποσυναρμολόγηση Ναΐσκου της Αθηνάς Νίκης.
Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης, έγινε φανερό ότι μία νέα σωστή αναστήλωση του ναού 
αυτού είναι δυνατή. Είναι απαραίτητο να υπάρξει συγκεκριμένο 
πρόγραμμα μελετών και έργων σε συνδυασμό με τα άλλλα μνημεία και 
κύρια με τα προπύλαια.

9. Αντιμετώπιση του Βράχου της Ακροπόλεως.
Κρίνουμε απαραίτητη την αποτύπωση του βράχου της Ακροπόλεως 

στο σύνολό του με χρήση φωτογραμμετρικών μεθόδων και την 
εγκατάσταση σε συνδυασμό με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους μέτρησης 
των τάσεων, πρόσθετων μέτρων παρακολούθησης πιθανών 
παραμορφώσεων, όπως, απαραίτητα ενός μικρομετρικού δικτύου, 
κλισιομέτρων κ.ά.

θα πρέπει κλίνοντας να συγχαρώ του μελετητές γιά τις τόσο 
εμπεριστατωμένες μελέτες, τις οποίες συνέταξαν, οί οποίες 
αποτελούν.μοναδική τεκμηρίωση των κορυφαίων'μνημείων μας.

Αναστάσιος Πορτελάνος 
Αρχιτέκτων και Τοπογράφος Μηχανι 
Αναστηλώσεως Αρχαίων Μνημείων 
Πλατ. Καρύτση 12, Αθήνα 10.651 
Αθήνα 2 Απριλίου 1989 
Τηλ. 3239408, 7242374

της -Διευθύνσεως



Δήμος Σβωλόπουλος
Αρχιτέκτων - Μέλος Τεχνικού Γραφείου 
Ναού Επιπουρίου Απόλλωνος Βασσών 
Ψαρομηλίγκου 21 - 105 53 ΑΘΗΝΑ 
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΥΡΑΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 

ΤΟΥ ΠΡΟΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

Η επέμβαση στον Πρόναο του Παρθενώνος έχει χαρακτήρα περισσότε
ρο αναατηλωτικό και λιγότερο συντήρησης και προστασίας. Οι επεμβά
σεις για την δομική συντήρηση του Προνάου όπως περιγράφονται στην 
σελίδα 66-67 του τόμου της σχετική μελέτης, είναι επιβεβλημένες και 
επομένως δεν αποτελούν αντικείμενο προς συζήτηση.

Το ισχυρότερο κίνητρο για την αναστήλωση είναι η επιθυμία για 
αναβάθμιση της αξίας τόσο του μνημείου (αισθητική και γνωστική) όσο 
και των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών του.

Η "επιθυμία της όρθιας στάσεως" που αναφέρεται στην μελέτη σαν 
κίνητρο αναστήλωσης (και ερμηνεύεται σαν η γενική τάση του ανθρώπου 
να αντιταχθεί στην βαρύτητα και στην φυσική φθορά) δεν μπορεί να γί
νει αποδεκτή σαν τέτοιο. Η κατασκευή όρθιων μορφών έχει κίνητρα πιο 
άμεσα και συγκεκριμένα από την ψυχολογική "επιθυμία- της όρθιας στά
σεως του ανθρώπου", δηλαδή την παραγωγή των μέσων συντήρησης του.

Είναι ευνόητο ότι στην παραγωγή μέσων συντήρησης περιλαμβάνεται 
και η κατασκευή κτιρίων για την ικανοποίηση αναγκών απλών ή σύνθετων 
(κατοικία,συνάθροιση, λατρεία, εκπαίδευση, εμπόριο κ.λ.π.).

Κύριοι στόχοι της αναστηΑωτικήιεπέμβασης, (ή αλλιώς της "ανα
σύνθεσης όγκων και χώρων") παραμένει η πιστή και πλήρης προσέγγιση 
της αίσθησης και του αυθεντικού χαρακτήρα της αρχικής σύνθεσης,Αυτό 
σημαίνει αποκατάσταση κατά το δυνατόν των διαστάσεων, του κτιριακού 
τύπου, της κατασκευαστικής τάξης, του πλαστικού χαρακτήρα της κατα
σκευής, της σχέσεως φώτος-σκιάς kol πλήρους-κενού.

Το υψηλό ποσοστό σωζόμενου υλικού, η καλή του κατάσταση καθώς 
και η επάρκεια της τεκμηρίωσης των φάσεων του μνημείου συνηγορούν 
υπέρ της αναστήλωσης του Προνάου.

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρώ προσφορώτερη για την αναστήλωσης της 
ανατολική5πλευράς την ^2 εναλλακτική πρόταση ("Αναστήλωση IV"), δηλα

δή την πλήρη αναστήλωση μέχρι τον θράνο και τις δρκούς.
Τα πλεονεκτήματα της ανωτέρω περιπτώσεως είναι τα εξής:
1. Επιτυγχάνεται προσέγγιση των αρχικών αναλογιών των οριζοντίων 

μεγεθών προς τα κατακόρυψα, καθώς και ενίσχυση του ρυθμού με την επα
νατοποθέτηση μεγάλου μέρουι των κιόνων, των κιονοκράνων και του θριγκού 
του Προνάου (που σήμερα δεν βρίσκονται in situ).

2. Αίρεται η υφιστάμενη διατάραξη της σρχικήΐσύνθεσης πλήρων και 
κενών και η εν γένει σοβαρή υποβόθμιση της αρχιτεκτονικής διάρθρωσης



της ανατολικής Προστάσεως.

3. Με την επανατοποθέτηση του δωρικού επιστυλίου και της ιωνι

κής ζωφόρου (έστω και αντίγραφων αυτών) αποκαθίσταται το αρχικό σύ

στημα μορφών που συνθέτουν τον αττικό ρυθμό και καθίστανται κατανοη

τές οι αναλογίες των δωρικών κιόνων, το χαμηλό επιστύλιο, η ασθενής 

κρηπίδα της Προστάσεως.

4. Οι χώροι του Προνάου και του Οπισθονάου στην αρχική τους μορ

φή, παρουσιάζονταν "συμμετρικοί και ισοδύναμοι", με τον Πρόναο μάλι

στα πλουσιότερα διακοσμημένο (πλουσιότερα διακοσμημένος θρόνος και 

φατνώματα οροφής, πιθανή ύπαρξη ανάγλυφης ζωφόρου στο εσωτερικό).

Στη σημερινή τους μορφή, οι χώροι εμφανίζονται δραματικά ανισο- 

δύναμοι λόγω της καλύτερης διατήρησης του Οπισθονάου. Η εκτεταμένη 

αναστήλωση θα αποκαταστήσει εν μέρει την αρχική εντύπωση συμμετρίας 

και ισοδυναμίας των Προστάσεων.

Η τέταρτη εναλλακτική πρόταση παρουσιάζει τα ακόλουθα "μειονεκτή

ματα" :

1. Χαμηλότερο ποσοστό αρχαίου υλικού σε σχέση με τις άλλες εναλ

λακτικές προτάσεις.

2. Μέτριο αισθητικά αποτέλεσμα στην Β.Α. γωνία του Προνάου, όπου 

είναι αναπόφευκτη η οπτική σύνκριση του Β.Α. κίονα και του υπερκείμε

νου θριγκού στο αρχικό τους ύφος με την Β.Α. παραστάδα που φτάνει καθ' 
ύφος μόνο μέχρι την 2^ στρώση του τοίχου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στο πρόβλημα της συνύπαρξης 

του αυθεντικού υλικού που έχει υποστεί θερμική θραύση και αποφλοίωση, 

με το νέο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στην αναστηλωση. Το πρόβλημα πα

ρουσιάζεται εντονώτερο στην Α. όψη των κιόνων του Προνάου όπου οι νεο- 

λαξευμένοι σπόνδυλοι θα συσχετισθούν με tous μονόπλευρα κατεστραμμένους 

αυθεντικούς.

Προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποδεκτό αισθητικό αποτέλεσμα, η 

Û. πλευρά των νέων σπονδύλων πρέπει να υποστεί μια τεχνητή απομοίωση 

υλικού ώστε να εναρμονιστεί με τις σχεδόν άμορφες αντίστοιχες επιφά

νειες των αυθεντικών.

Είναι ευνόητο ότι για την επιλογή της προσφορώτερης αισθητικά λύ

σης, (μορφής και χρωματικού τόνου), θα πρέπει να πραγματοποιηθούν



δοκιμές σε ομοιώματα των λίθων της κιονοστοιχίας σε φυσικό μέγεθος.

Για την αναστήλωση της νότιας πλευράς του Προνάου θεωρώ προ- 
σφορώτερη την 2^ εναλλακτική λύση ("Αναστήλωση II"), η οποία παρου

σιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

1. Με την τοποθέτηση των αντίγραφων της ζωφόρου και των λίθων 
της επίστεψης του θριγκού και στην Ν. πλευρά, συμπληρώνεται επαρκώς 
η αρχιτεκτονική της Α. πρόστασης και ενισχύεται ο αρχικός χαρακτήρας 
του σηκού "ως αυτοτελούς ναΓκού κτίσματος".

2. Επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό η αποκατάσταση της αρχι
κής ενότητας της κιονοστοιχίας με τον τοίχο και η επανενοποίηση των 
πλευρών του κτιριακοϋ χώρου του σηκού .

3. Επιτυγχάνεται η επανασύνδεση της Α. πρόστασης με την περί
σταση, με την τοποθέτηση δοκών πάνω από το Α. πτερό.

Σαν μειονέκτημα μπορεί βέβαια να αναφερθεί το μικρότερο ποσοστό 
αρχαίων λίθων έναντι της ΐ2ζ εναλλακτικής πρότασης.

Όσον αφορά στην αναστήλωση του ανατολικού τοίχου, τάσσομαι 
υπέρ της 23ς λύσης ("Αναστήλωση II"), δηλαδή της αναστήλωσης και του 

βορείου ημίσεως του τοίχου.
Παρά την δημιουργία κατ’αυτό τον τρόπο φάσεων που δεν συνυπήρξαν 

γίνεται καλύτερα αντιληπτός ο χώρος του σηκού και του Προνάου των 
οποίων ο τοίχος υπήρξε βασικώτατο αρχιτεκτονικό στοιχείο.

θα αναφέρω στο σημείο αυτό κάποιες επιφυλάξεις μου σχετικά με 
την αναστήλωση των λίθων των γωνιων της αψίδας: το ισχνό αποτέλεσμα 
αυτής της αναστήλωσης δεν πληροφορεί με επάρκεια για την κλίμακα της 
αψίδας και μάλλον δημιουργεί αισθητικό πρόβλημα.

ΔΗΜΟΣύ ΣΒΟΑ0Ι)ΟΥ/\^Σ

1 // Γ
ίΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Μέλος του Τεχνικού Γραφείου 
Ναού Επικουρίου Απόλλωνος Βσσσών

Ψσρομηλίγκου 21 - ΑΘΗΝΑ 105 53 
ΤΗΛ. 3250273



Σβώλος Ιωάννης
ΛρχιXέκτων Μηχανικός (ΥΠΠΟ Εργο Επιδαύρου)
(Μ.Arch. State Universityof N.Y. at Buffalo U. S. A. ) 
Γ. Παπανδρέου 15 
Αθήνα 157 73
Τηλ. : 7701. .186 - 7236 . 380

Ερώτηση 1

Παρά τα τοπικώς υψηλά ποσοστά νέου υλικού στους κίονες 
1,2,3 του ΙΙρονάου θεωρώ προσφορώτερη την λύση 4, διότι κατ' 
αρχήν τα οφέλη της σχέση με την μικρή επιβάρυνση του συνόλου 
του μνημείου με νέο υλικό είναι ασυγκρίτως περισσότερα. Ανα
λυτικά στην λύση 4:

α.- Αποδίδεται στην πρακτικά ανύπαρκτη σήμερα πρόσταση 
του ΙΙρονάου η πλήρης αρχιτεκτονική της υπόσταση με αποτέλεσμα 
την μέγιστη -και μόνη δυνατή πλέον- ενίσχυση του συμπαγούς 
και τρισδιάστατου στην μέχρι τώρα μονοδιάστατη και διάτρητη 
ανατολικά, κύρια όψη του Παρθενώνος, συνεισφέροντας έτσι απο
φασιστικά και στη δημιουργία μιας σημαντικότατης και πολύ επι
θυμητής ισορροπίας συνολικών εντυπώσεων του μνημείου που μέχρι 
σήμερα έλειπε αφού η εξαιρετικά άνιση διατήρηση των δύο των 
όψεων παρουσίαζε μια εικόνα εξίσου άνιση και γι'αυτό πρόσφορη 
σε παρερμηνείες και διόλου αντιπροσωπευτική της πραγματικής 
του αρχιτεκτονικής υπόστασης.

β.- II ένταξη των αντιγράφων της ιωνικής ζωφόρου των Πανα- 
θηναίων ενισχύει στον οπτικό πλούτο του μνημείου ένα στοιχείο 
από τα σημαντικότερα της αρχιτεκτονικής, πλαστικής και ιστο
ρικής του ιδιαιτερότητας και μάλιστα το κρισιμότερο τμήμα του 
(το δωδεκάθεο και η παράδοση του πέπλου). Ετσι, η παρουσία 
ιωνικής ζωφόρου και στα δύο άκρα του μνημείου κάνει πλέον και 
εμπειρικά αντιληπτή την περί τον σηκό συνέχειά της.

γ.- II ένταξη των διασπάρτων μελών στη δομή έχει τα γνω
στά οφέλη συντήρησης, προστασίας και αναγνωσιμότητας τόσο γι' 
αυτά όσο και για το μνημείο.

δ.- Η έστω και χαλαρή σύνδεση μεταξύ προνάου και όψεως 
του μνημείου που γίνεται με τις τέσσερις δοκούς ενώ συνεισφέ
ρει ελάχιστα στην στατική ασφάλεια του συνόλου συγχρόνως υπο
δηλώνει επαρκώς την ύπαρξη της φατνωματικής οροφής μεταξύ 
των δύο κιονοστοιχιών.

Οσον αφορά την ύψωση τμημάτων της Β' Χριστιανικής αψίδας 
η προτεινόμενη λύση με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο με τον μελετη
τή και για τους λόγους ακριβώς βάσει των οποίων την διεμόρφω- 
σε. Το υλικό του Προνάου που δεν θα μπορέσει να ενταχθεί στην 
παρούσα ή σε μια βελτιωμένη μελλοντική αναστήλωση (π.χ. σε 
περίπτωση που ο Βόρειος τοίχος του σηκού παρουσιάζει υψηλά πο
σοστά διατήρησης υλικού στην περιοχή της Βόρειας Παραστάδας) 
μπορεί κατά περίπτωση είτε να εκτεθεί εν συνθέσει στο νέο 
Μουσείο, είτε να αποθηκευθεί. Μια τέτοια σύνθεση θα ήταν δυ
νατή για τα αρκετά σωζόμενα μέλη (πιν. 8,9,10) του θριγκού του 
Προνάου στο νότιο ήμισυ του τοίχου και στην βόρεια πλευρά' με 
μια προς τα κάτω επέκταση αυτής της μουσειακής αποκατάστασης 
θα μπορούραν να δεχθούν και τα παράθυρα με εντεταγμένα τα ταυ
τισμένα μέλη που σχετίζονται με αυτά.

Τέλος οι απόψεις του μελετητού (σελ.68 και εζής) όσον αφο
ρά την θεωρητική και υλική υποστήριξη μιας αναστήλωσης του Προ
νάου με βρίσκουν εν γένει σύμφωνο γιατί ενώ παρουσιάζουν μια 
υπερεπάρκεια θεωρητικής τεκμηρίωσης βασισμένης σε αντικειμενι
κής και υποκειμενικής προέλευσης επιχειρηματολογίες, συγχρόνως 
διαπνέονται και τελικά 6ιαμορφώνονται από έναν ήπιο πραγματισμό.



Ερώτηση 2

Η προτεινόμενη λύση αναστήλωσης για την νότια πλευρά 

του Προνάου που αντιστοιχεί στην λύση "4" της πρόστασης 

με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, λόγω των υψηλών ποσοστών δια

τήρησης του υλικού, της αναμφισβήτητης στατικής επάρκειας 

και των αρχιτεκτονικών και αισθητικών της προτερημάτων.



Ερώτηση 3

H εμφαινόμενη στον πίνακα 18 λύση αναστήλωσης του τοίχου 
του ΓΓρονάου σε συνδυασμό με την ελάχιστη προτεινόμενη αναστή- 
λωση της β' Χριστιανικής αψίΰος με βρίσκουν σύμφωνο και μάλι
στα για τους ίδιους λόγους τιου οδήγησαν τους μελετητές στην 
διαμόρφωσή της, εκτός από την περιοχή του βορείου ημίσεως του 
τοίχου. Εκεί νομίζω πως η ύψωση του τοίχου εν επαφή προς το 
θύρωμα και επάνω από την πρώτη στρώση εκτός του θεωρητικού α
τόκου της συνάναστήλωσης δια<ρορετικών μη συνυπαρξασών φάσεων, 
δημιουργεί και αντιληπτική σύγχυση, με την εκκεντρότητα του 
ψευδοκανονικού ανοίγματος που διαμορφώνεται. Αντίθετα το δια
κριτικό σταμάτημα στην πρώτη στρώση με μόνη υπέρβαση την τοπο
θέτηση του Επικράνου της Παραστάδας σε ξύλινους τάκους επάνω 
από την περιοχή της θέσης της, νομίζω ότι και τα του βορείου 
ημίσεος του κλασσικού τοίχου εξυπηρετεί και τα της Χριστιανι
κής αψίδος δεν εμπλέκει. Σε περίπτωση που μια αυθεντική ανα- 
στήλωση του Βόρειου Τοίχου του Σηκού οδηγούσε σε ανύψωση της 
Παραστάδας αυτό θα σήμαινε είτε μια αναθεώρηση του όλου θέμα
τος αναστήλωσης της αψίδας, είτε ανεξάρτητη ύψωση της Παραστά
δας όπως άνετα προτείνεται για την νότια πλευρά.

Σ τα των 
πλήρως.

ερωτ ησεωτ; Ί κα 5 τα προτεινόμενα με καλύπτουν



Κωνσταντίνος Σκόκκος 
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π.
ΙΓερικλέους 3 - 151 22 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 
Τηλ.: 4527 460 - 8060 556

’Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1989

Πρός την
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ 10 
105 55 ΑΘΗΝΑ

Κύριοι,

θεωρώντας την πρόσφατη πρόσκληση της ’Επιτροπής σας μιά 
ενθάρρυνση πρός τούς μη ειδικούς η άρμόδιους νά διατυπώσουν τήν άποψη τους, 
ξεπερνώ τόν αρχικό δισταγμό μου νά πάρω θέση σέ ένα τόσο σοβαρό καί 
έξειδικευμένο άντικείμενο πού προκαλεΐ δέος σέ όποιον δέν έχει άφιερωθεΐ 
σ’ αύτό.

Πιστεύω άτι τά μνημεία καί ιδιαίτερα ό Παρθενώνας πού εχει δια
μορφώσει τήν αισθητική άντίληψη τοΰ δυτικού τουλάχιστον ανθρώπου έπί τόσους 
αιώνες, πρέπει νά συντηρηθεί καί νά άναστηλωθεϊ στόν πληρέστερο δυνατό 
βαθμό.
Διότι τό ώραΐο όπως καί οί ιδέες έχουν άνάγκη άπό τήν υλική έκφρασή τους 
γιά νά γίνουν προσιτές στούς πολλούς καί κτήμα τών ολίγων.

Ή άναστήλωση θά πρέπει νά αποδώσει τήν αρχική μορφή τού μνημείου 
αδιαφορώντας γιά τις έπεμβάσεις μεταγενεστέρων χρόνων πού άναμφίβολα άφαί- 
ρεσαν άντί νά προσθέσουν καί πού άλλωστε έκπροσωποΰν πολιτισμούς καί αισθη
τικές πού εκφράζονται αύθεντικώτερα άπό άλλα καλλιτεχνικά δημιουργήματα της 
έποχης τους.
Συνεπώς τό πρόβλημα συνίσταται στόν βαθμό άναστήλωσης πού μάς επιτρέπουν 
τά σωζόμενα μέλη τού μνημείου.

Σάν Μηχανικός πού είχα τήν εύκαιρία, τιμή θά έλεγα, νά 
συνεργαστώ μέ τήν ομάδα της ’Ακρόπολης σέ συγκεκριμένα τεχνικά θέματα, άλλά 
καί μέ βάση τήν άρτια μελέτη πού έτέθη ύπ’ άψη τών συνέδρων πιστεύω άτι ή 
άναστήλωση στόν βαθμό 4 είναι έφικτή δσο καί επιθυμητή.
Πολύ σημαντικό έπιχείρημα ύπέρ της πρότασης είναι κατά τήν γνώμη μου ό 
σεβασμός πρός τήν αύθεντικότςτα καθώς καί ή άρχή της άντιστρεψιμότητας πού 

_διέπει τις προτειμόμενες δομικές έπεμβάσεις.
Ή άρχή αύτή αποτελεί έγγύηση δτι οί μελλοντικές γενιές δέν θά έχουν μόνον 
διασώσει τον Παρθενώνα άπό τήν αναπόφευκτη καί έπιταχυνόμενη φθορά άλλά 
θά μπορούν νά χρησιμοποιήσουν τά έπιστημονικά μέσα πού θά διαθέτουν γιά 
νά ύπηρετήσουν τόν ίδιο σκοπό.

Κωνσταντίνος Σκοκος 
Μηχανολόγος ’Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ



Κ. Λ. Ευρμακέζης 

Αν. Καθηγητής ΕΜΠ 

Πατησίων 4 2 

Αθήνα 1 OR 8 2 

τηλ. 3 G 2 4 8 4 0

Σχόλια Κ■ Α· Συρμακέζη

Το σημείωμα αυτό περιλαμβάνει τον σχολιασμό και κάποιες προσωπικές 

απόψεις του υπογράφοντος, όσον αφορά το τμήμα της πρότασης που αφορά τα 

προβλήματα πολιτικού μηχανικού (τόμος 2α, σελ. 152-180). Αναφέρεται σε 

τρία επιμέρους αντικείμενα.

Α) Αντισεισμική Προστασία

Για το συγκεκριμένο μνημείο (Παρθενώνας), κατασκευασμένο στη συγκε

κριμένη θέση (Αθηναϊκός Βράχος), οι κίνδυνοι από σεισμό είναι γενικά μικροί, 

όπως εξάλλου από την πρόταση συνάγεται (σελ. 173, παρ. 7, εδ. 1). Η άποψη 

αυτή θα μπορούσε εύκολα να τεκμηριωθεί και πιό αναλυτικά, με βάση τα σύγχρονα 

δεδομένα της αντισεισμικής μηχανικής, σε ένα πιό εκτεταμένο σημείωμα. Οι 

βλάβες άρα (όσες είναι πράγματι βέβαιο ότι οφείλονται αποκλειστικά στο σεισμό), 

έχουν τοπικό χαρακτήρα, οφείλονται σε τοπικές ατέλειες της κατασκευής, και 

απαιτούν εν γένει τοπική μόνο παρέμβαση. Η αντισεισμική προστασία συνεπώς 

του μνημείου, απο γενική άποψη, δεν είναι το κυριάρχο πρόβλημά του.

Ειδικά τώρα όσον αφορά την προσθήκη νέων τμημάτων ή την σοβαρή τροπο

ποίηση (επανακατασκευή) υπαρχόντων κατά την πρόταση, θα μπορούσε κανείς 

τελείως επιγραμματικά να επισημάνει ότι είνα άκρως επιθυμητή (αν όχι επιβεβλη

μένη) η αποφυγή μεμονωμένων στοιχείων (ελεύθεροι κίονες, ελεύθερα τμήματα 

τοίχων κλπ.1, για τα οποία η αντισεισμική συμπεριφορά αναμένεται διαφορετική 

(και πιο επικίνδυνη) από τη γνωστή μέχρι σήμερα αντισεισμική συμπεριφορά 

του μνημείου.

Η ελαχιστοποίηση των ζημιών του μνημείου από σεισμό ανά τους αιώνες, 

αποτελεί κατά την άποψη του υπογράφοντος την καλύτερη απόδειξη για την σωστή 

αντισεισμική συμπεριφορά του, και είναι σαφώς αξιοπιστότερο κριτήριο, σύμφωνα 

και με τα διεθνώς κρατούντα, από οποιαδήποτε ανάλυση με σύγχρονες μεθόδους 

και μέσα. Ο πειραματικός έλεγχος που προτείνεται στην πρόταση, παρουσιάζει 

τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον το αντίστοιχο όμως πρακτικό του ενδιαφέρον 

θα πρέπει να θεωρείται προκαταβολικά μειωμένο, αωού τα αποτελέσματα.του πει

ράματος δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα αποδίδουν με πιστότητα και την πραγ

ματική συμπεριφορά του μνημείου, όπως άλλωστε αναγνωρίζεται και στην πρόταση 

(σελ. 173, παρ. 7, εδ. 2).

Β) Στατική επάρκεια

Κυρίαρχο πρόβλημα κατά την προτεινόμευη παρέμβαση είναι το πρόβλημα 

της αποκατάστασης μιάς ελάχιστης αντοχής στα υπο αναστήλωση τμήματα. Και οι 

μέθοδοι που ποοτείνονται(ή χρησιμοποιούνται) στη πρόταση, με ειδικό (τοπικό) 

ως επι το πλείστον χαρακτήρα, είναι γενικά εύλογες. Νομίζω όμως ότι πρέπει 

να καταγραφούν με μεγαλύτερη σαφήνεια κατά αντικείμενο,7γενικότερη φιλοσοφία 

αντιμετώπισης, καθώς και τα όρια της αρχής της αναστοεψιμότητας που έχουν τε

θεί προκαταβολικά για τις εργασίες πολιτικού μηχανικού στο έργο (διανοίξεις



Εχόλια K.Λ. ΕυρμακέΕη

σελ. 2.

οπών, συγκολλήσεις με τσιμέντο κλκ.).

Εε αναστηλώσεις πάντως του κροτείνόμενου είδους πρόβλημα παρα

μένει η αποφυγή των πάοης ψύσεως μετακινήσεων (καθιζήσεων), ιδίως στις προχω

ρημένες φάσεις του έργου, όταν το μεγαλύτερο μέρος του Φορτίου θα έχει ήδη 

επιβληθεί, οπότε και η εμφάνιση του προβλήματος θα συνεπάγεται το λιγότερο 

απ' αρχής εκτέλεση των εργασιών. Λναιρέρεται βέβαια στην πρόταση ότι "μετρή

σεις μεγάλης ακρίβειας στον στυλοβάτη δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμμία βύθιση 

σε σχέση με την αρχική κατάσταση (σελ. 175, εδ. 4). Έστω όμως και αν

πράγματι μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί βύθιση για τον στυλοβάτη, αλλού 

παρατηρείται (σελ.117, τελευταίο εδάφιο και σελ. 120). Πυνεπώς δεν πρέπει 

να αποκλείεται προκαταβολικά η περίπτωση να εμφανιστεί το πρόβλημα στο μέλ

λον, κατά τη διάρκεια των εργασιών, εβ αιτίας των φορτίων που
επιβάλλονται ήδη (λειτουργία γερανού) ή πρόκειται να επιβληθούν (νέα τμήματα) 

λαμβανομένου υπόψη και του ιδιαίτερα επικίνδυνου στη διαβροχή υλικού του υπο

βάθρου (πορόλιθος), τη στιγμή που η διείσδυση νερού στην περιοχή της προτεινό- 

μενης αναστήλωσης θα πρέπει μάλλον να θεωρηθεί βέβαιη. 0 αποκλεισμός της 

διείσδυσης νερού, σε συνδυασμό με μιά δοκιμαστική φόρτιση, παραμένουν πάντοτε 

ισχυρά όπλα για την πρόληψη.

II μεγαλύτερη προσοχή πρέπει πάντως να δοθεί στην καλή λειτουργία των 

συνδέσμων, η οποία, σε συνδυασμό με την αποκατάσταση και των λίθινων στοιχείων 

(μονολιθικότητα, αντοχή κλπ.) είναι απαραίτητες προϋποθέσεις και για να ισχύουν 

τα όσα στην παράγραφο Λ αναφέρθηκαν.

Γ) Μηχανικά Μέσα

0 μεγάλος χρόνος (ίσως δεκαετίες) συνύπαοΕης του μνημείου και των μηχα

νικών μέσων που το εΕυπηρετούν (γερανός), καθιστά σκόπιμους έως απαραίτητους 

του συνεχείς περιοδικούς ελέγχους, τόσο του εΕοπλισμού, όσο και της φέρουσας 

αυτόν κατασκευής. Τελικός στόχος των ελέγχων αυτών πρέπει να είναι ο πλήρης 

αποκλεισμός της πιθανότητας ζημιών του μνημείου εζαιτίας της "συνύπαρΕής" 

του με τον μηχανικό εΕοπλισμά: π.χ. περιοδικός έλεγχος παραμορφώσεων πλάκας 

σκυροδέματος και αρχικού δαπέδου, φυσικής κατάστασης μαρμάρου μετά τον εγκλει

σμό, σκωρίασης γερανού, διαρροών κλπ.

0 αποφασισμένος κατά την πρόταση "αποκλεισμός της επιτάχυνσης κυρίως 

της εκτέλεσης των έργων ...." (σελ. 5, εδ. 4) αποτελεί αναμφίβολα σοβαρό 

παράγοντα που θα συντελέσει θετικά στην αντιμετώπιση όλων των παραπάνω προ

βλημάτων.



Τάσος Τανούλας
Αρχιτέκτων Ανάστηλωτής -Μέλος του Τεχνικού Γραφείου Συντήρησης
Μνημείων Ακροπόλεως
Πολυγνώτου 10 - 105 55 ΑΘΗΝΑ
τηλ.: 3243 427 - 3251 620 - 7231 849

Αθήνα, 5 Μαΐου 1989

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πριν αττό οτιδήποτε άλλο, δεν μπορώ να μην επαινέσω την υψηλού 

επιπέδου τεκμηρίωση της μελέτης του Προνάου του Παρθενώνος από 

το συνάδελφο Μ.Κορρέ, καρπός της οποίας είναι τα εξαίρετα σχέ

δια, οι πολύτιμες γιά τη γνώση της μορφής και της ιστορίας του 

Παρθενώνα παρατηρήσεις και, οπωσδήποτε οι ανασχηλωτικές προτά

σεις.

Απάντηση στην ερώτηση 1 : Γιά την ανατολική πλευρά του Προνάου

τείνω να δεχθώ μία λύση σχετική με αυτή που φαίνεται στο σχέδιο 

2, που δεν θα συμπεριλαμβάνει τα εκμαγεία της ζωφόρου (και, φυ

σικά, ούτε τους υπερκείμενους θράνους). Μία απόφαση γιά το θέμα 

αυτό δεν μπορεί να ληφθεί μεμονωμένα γιά μία περιοχή του μνημείου, 

αλλά μόνον στο πλαίσιο μιάς συνολικής απόφασης γιά την τύχη του 

συνόλου του γλυπτικού διακόσμου του Παρθενώνα. Προτείνω η επέμβα

ση να γίνει κλιμακωτά: να αρχίσει, αναπόφευκτα, με τη συντήρηση 
των τμημάτων που είναι in situ και, σε δεύτερη φάση, να συνεχιστεί 

με την πραγματοποίηση της αναστήλωσης που προτείνεται με το σχέδιο

1. Αν στη συνέχεια κριθεί ωφέλιμο και απαραίτητο γιά αισθητικούς 

λόγους, να πραγματοποιηθεί η αναστήλωση που προτείνεται με το σχέ

διο 2. Μ'αυτό τον τρόπο η ΕΣΜΑ θα είχε την ευκαιρία σε κάθε στάδιο 

των εργασιών, να διαμορφώνει την άποψή της γιά τη συνέχιση του έρ

γου με βάση το μέρος της αναστήλωσης που θα έχει ήδη πραγματοποιη

θεί. Αυτό θα είναι χρήσιμο γιά τη διαπίστωση, κάθε φορά, της ποσό

τητας των ορατών επιφανειών από νέο μάρμαρο. Νομίζω' ότι η ποσότητα 

των επιφανειών αυτών στην πραγματικότητα θα είναι μεγαλύτερη από 

όσο μπορεί κανείς να συλλάβει βλέποντας τα σχέδια, γιατί τα περισ

σότερα από τα κομμάτια που εντάσσονται στην αναστήλωση διατηρούν 

μικρό μόνο μέρος από την αρχικά ορατή επιφάνειά τους, με αποτέλε
σμα η επιφάνεια θραύσης, που είναι πολύ μεγαλύτερη, να καλυφθεί 

από το νέο μάρμαρο των συμπληρωμάτων. Ειδικά γιά τις περιπτώσεις 

αυτές προτείνω οι σφόνδυλοι να κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από



καινούργιο μάρμαρο γιά να μη συμβαίνει διακοπή στη συνέχειά του 

νέου μαρμάρου, πράγμα που έχει επιπτώσεις τόσο στην αισθητική 

της εμφάνισης των αρχιτεκτονικών μελών, όσο και στην στατική τους 

συμπεριφορά. Μ'αυτό τον τρόπο τα θραύσματα θα εξακολουθήσουν να 

είναι στη διάθεση της έρευνας γιά μελέτης και γιά τη συναρμογή 

τους με θραύσματα που ίσως εντοπισθούν στο μέλλον.

Ο λόγος που δεν μπορώ να στέρξω μία από τις επόμενες λύσεις είναι 

όχι μόνο η μεγάλη ποσότητα νέου μαρμάρου που προϋποθέτουν αλλά και 

το γεγονός ότι η συμπληρωμένη μορφή του βόρειου άκρου της ανατολι

κής πλευράς του Προνάου θα "επιβάλλει" την αναστήλωση της παραστά- 

δας του βόρειου τοίχου και συνεπώς, μία ευρύτερη συμπλήρωση στην 

περιοχή αυτή του μνημείου.

Ως προς τη διαμόρφωση των ορατών επιφανειών των τμημάτων από νέο 

μάρμαρο, θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα πολύ σύνθετο και θέλει επι- 

σταμένη μελέτη. Η κατά περίπτωσιν λύση του προβλήματος και η "συνα- 

ναστήλωση" στοιχείων από διαφορετικές χρονικές περιόδους, υπάρχει 

κίνδυνος να μειώσουν την αναγνωσιμότητα του μνημείου γιά τον μέσο 

θεατή αποδυναμώνοντας, με τον τρόπο αυτό, ένα από τα βασικά επιχει

ρήματα γιά τις αναστηλώσεις που επιχειρούνται. Κλίνω προς την άπο

ψη ότι τα νέα κομμάτια πρέπει να έχουν πλήρη τη μορφή του αρχιτεκτο

νικού μέλους το οποίο υποκαθιστούν.

Το κατακείμενο αρχαίο υλικό που δεν θα επανενταχθεί στον Παρθενώνα 

μπορεί είτε σε κατάλληλες θέσεις στον χώρο του Μνημείου είτε σε απο

θήκες. Στην τελευταία περίπτωση, το υλικό θα είναι ασφαλέστερο από 

τα κομμάτια που θα περιληφθούν στην αναστήλωση, τα οποία θα εξακολου
θούν να υφίστανται στην ορατή τους επιφάνεια την καταστρεπτική δρά

ση της ατμοσφαιρικής μόλυνσης, η οποία επιβαρύνεται συνεχώς.

Απάντηση στην ερώτηση 2: Σχετικά με την αναστήλωση της νότιας πλευ

ράς του Προνάου δέχομαι την πρόταση I που αναφέρεται στη σελίδα 79 

της "Μελέτης", η οποία είναι απολύτως συμβιβαστή με την αναστήλωση II



της ανατολικής αλευράς, στην παραλλαγή π,ου πρότεινα παραπάνω, 

χωρίς δηλαδή την τοποθέτηση των εκμαγείων της ζωφόρου και των 

υπερκειμένων θράνων. Η αναστήλωση αυτή θα αξιοποιήσει τη σημαν

τική ποσότητα του υλικού που ταύτισε η πρόσφατη έρευνα και θα 

συμπληρώσει τον ιστάμενο in situ νότιο κίονα της κιονοστοιχίας 

του Προνάου, αποκαθιστώντας μία σημαντική ενότητα της αρχιτεκτο

νικής του μνημείου με μεγάλο ποσοστό αυθεντικού υλικού.'Οπως και 

στην περίπτωση της ανατολικής πλευράς, στην περίπτωση μη τοποθέ-' 

τησης των εκμαγείων της ζωφόρου, δεν θεωρώ απαραίτητη την προσθή

κη 'αντιθήματος του επιστυλίου από νέο υλικό.

Απάντηση στην ερώτηση 3: Σχετικά με την αναστήλωση της δυτικής

πλευράς του προνάου κλίνω να δεχθώ την πρόταση I που διατυπώνεται 

στη σελίδα 80 του κειμένου της "Μελέτης"2. Νομίζω ότι το ύφος του 

τμήματος προς τα βόρεια της πόρτας επιτρέπει την κατανόηση της 

κάτοφης του τμήματος αυτού του σηκού, όπου τα πράγματα σήμερα εμφα

νίζονται τελείως συγκεχυμένα. Η δεύτερη προτεινόμενη >ύση αυξάνει 

πολύ το ήδη μεγάλο ποσοστό νέου υλικού που προβλέπεται από την λύ

ση I, χωρίς να αυξάνει την αναγνωσιμότητα της συγκεκριμένης περιο

χής του μνημείου.

Απάντηση την ερώτηση 4: Οι μέθοδοι δομικής αποκατάστασης του μνη
μείου που εφαρμόστηκαν στην αναστήλωση του Ερεχθείου και εφαρμόζον

ται και στον Παρθενώνα είναι ικανοποιητικές γιατί αναπαράγουν το 

αρχικό δομικό σύστημα των κλασικών μνημείων της αθηναϊκής Ακρόπολης.

Συμφωνώ στο πρόγραμμα αποξήλωσης των αναστηλωμένων αλλά και των 

πασχόντων αυθεντικών τμημάτων των μακρών τοίχων του Παρθενώνα, με 

σκοπό τη μελέτη, τη συντήρησή τους και την επανένταξή, τους σε μία 

νέα αναστήλωση. Η τελική μορφή των τοίχων θα πρέπει να είναι συμβι- 

βαστή με τη μορφή που θα πάρουν ο πρόναος και ο οπισθόναος μετά την 

ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης του Παρθενώνα.



Σχετικά με την αποξήλωση των αναστηλωμένων φατνωματικών των Προπυ

λαίων υπάρχει διατυπωμένη η πρότασή μου στο σχετικό τεύχος που 

διανεμήθηκε στους συνέδρους.

Συμφωνώ με την αποσυναρμολόγηση του ναΐσκου της Αθηνάς Νίκης με 

σκοπό την μελέτη, συντήρηση και αναστήλωσή του. Μαζί με την προ

στασία του γλυπτικού διακόσμου του, που πρέπει να μεταφερθεί στο 

μουσείο και να αντικατασταθεί με εκμαγεία, ίσως θα έπρεπε να αντι- 

μετωπισθεί το ενδεχόμενό παρόμοιας μεταχείρισης γιά τα ευπαθέστε

ρα, τουλάχιστον, αρχιτεκτονικά μέλη του μνημείου.

Τάσος Τανούλας

Αρχιτέκτων Αναστηλωτής, μέλος του Τεχνικού Γραφείου 

Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως 

Πολυγνώτου 10, 105 55 ΑΘΗΝΑ 

5 Μαΐου 1989
Αριθμοί τηλεφώνων: γραφείο 3243 427, κατοικία 7231 849
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ΠΛΡΛΤΗΡΗΕΕΙΕ ΓΙΑ 'ΓΙΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΟΜΙΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

I.- ΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΜΑΤΑ

Στην σελίδα 222 του τόμου 2α, παρατίθενται οι συστάσεις της 
ομάδας Πολιτικών Μηχανικών και Σεισμολόγων, οι οποίες διατυ
πώθηκαν κατά την διεθνή συνάντηση του Σεπτεμβρίου 1983 και 
πιθανότατα έγιναν'δεκτές απ’ την ελληνική πλευρά ως προϋπό
θεση των μελλοντικών ενεργειών.
Κατά την άποψη της παραπάνω ομάδας, η τελική απόφαση για τις 
επεμβάσεις που θα γίνουν στον Παρθενώνα, θάπρεπε να βασισθή 
καί σε πρόσθετες διερευνήσεις/μελέτες, πέραν των όσων είχαν 
παρουσιασθή το 1983. Πιστεύουμε οτι αυτές οι πρόσθετες διε- 
ρευνήσεις όπως ζητήθηκαν απ' την παραπάνω Ομάδα εί.ναι πράγμα
τι αναγκαίες. Συγκεκριμένα,

α) "Ακριβέστερη εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας, μέσώ 
επιτόπου μετρήσεων και βάσει μακροσεισμικών παρατηρήσεων"
• Είναι γνωστό (αναφέρεται και στις σελίδες 173 και 174

της μελέτης-τόμος 2α) οτι έχουν εγκατασταθή στον Παρθενώ
να 12 επιταχυνσιογράφοι απ' το 1987. (0 εκ των υπογραφο-
μένων Θ.Π.Τάσιος, ο οποίος, ως Εθνικός Αντιπρόσωπος στο 
σχετικό πρόγραμμα UNIDO, οργάνωσε και προκάλεσε την σχε
τική δωρεά, επιθυμεί μ’ αυτήν την ευκαιρία να συγχαρή 
την ΕΣΜΑ για την εγκατάσταση και την συνεχή λειτουργία 
του συστήματος). Θα ήταν ιδιαιτέρως σκόπιμο να δημοσιευθή 
μια συστηματική αξιολόγηση των καταγραφών των επιταχυνσιο
γράφων απ' την ημέρα της εγκαταστάσεώς-των μέχρι σήμερα, 
μαζύ με τα πρώτα συμπεράσματα γύρω απο ιδιότυπες συμπερι
φορές μεμονωμένων δομικών στοιχείων, επαληθεύσεις αντί
στοιχων θεωρητικών υπολογισμών κλπ.

• Επιπλέον, απαιτείται εκτεταμένη αξιολόγηση των διατιθέμε
νων ενόργανων και μακροσεισμικών δεδομένων, ώστε να εκΤι- 
μηθούν τα χαρακτηριστικά αναμενόμενων σεισμών με διάφορες 
περιόδους επαναφοράς στην Αθήνα, και ειδικότερα στον βρά
χο της Ακροπόλεως. Δέν είναι δυνατόν ο προβληματισμός 
συντηρήσεως του ιερού βράχου να στηρίζεται σε λιγότερες 
μελέτες απ' ότι μια μεγάλη γέφυρα. Τούτο βεβαίως καθόλου 
δέν σημαίνει οτι οι τελικές αποφάσεις δομητικής ενισχύ-



σεως θα στηριχθούν σε μιαν υπερφιλόδοξη μεγάλη πιθανολο
γούμενη διάρκεια ζωής του Μνημείου. Αλλά και, το ποιοτι- 
κό-φαταλιστικό επιχείρημα "άντεξε δυο χιλιετίες, θ' αντέ- 
ξη άλλο τόσο", πέρα απο οποιοσδήποτε θεωρητικές επιφυλά
ξεις, δέν βοηθάει για την επιλογή της στάθμης επεμβάσεως 
ούτε και απαντάει σε πλήθος σχετικών ερωτημάτων που θα 
υποβληθούν απ' την διεθνή επιστημονική κοινότητα πάνω στο 

θέμα.

β) "Πλήρης απογραφή της σημερινής καταστάσεως του μνημείου 

και εγκατάσταση μετρητικών οργάνων για την συνεχή παρακο
λούθηση της εξελίξεως των βλαβών"
Είμαστε βέβαιοι οτι αυτή η εργασία έχει ήδη πραγματοποιηθή. 
Πιστεύουμε όμως οτι είναι αναγκαία η λεπτομερής παρουσίασή- 
της μέσα στην μελέτη (σε κατόψεις, όψεις, τομές, κατακλί
σεις). Αναλόγως, εκτιμήσεις ή μετρήσεις μηχανικών ιδιοτή
των μαρμάρου οφείλουν επίσης να γίνωνται με κάποια μέθοδο 
(π.χ. σαν εκείνη που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία "Συμπερι
φορά μαρμάρου στην πυρκαγιά μετά την απόψυξη"/βλ. συν. 1, 
η οποία λόγω αβλεψίας δέν αναφέρεται στην βιβλιογραφία). 
Αυτά τα στοιχεία είναι, προφανώς, αναγκαία για την αποτί

μηση της σημερινής δομητικής καταστάσεως του μνημείου, θα 
είναι δε πολύτιμα για την μεταγενέστερη γενιά η οποία θα 
χρειασθή να επέμβη στον Παρθενώνα.
Είναι αυτονόητο οτι ο φάκελλος του μνημείου θα συμπληρώ

νεται με τα αποτελέσματα των μετρήσεων που λαμβάνονται 
κατά διαστήματα, τόσο πριν απ' την έναρξη των εργασιών, 
όσο και κατά την διάρκεια και μετά απ' την ολοκλήρωσή-τους.

γ ) "Ανάπτυξη μεθόδων για ορθολογικότερη ανάλυση του Παρθενώ
να, κυρίως έναντι σεισμού. Ενδεχόμενος έλεγχος αυτών των 
μεθόδων μέσω πειραμάτων"
Πιστεύεται οτι είναι εμφανώς αναγκαία η διεξαγωγή παραμετρι 
κών διερευνήσεων (με πιθανές παραμέτρους: τα χαρακτηριστι

κά των αναμενόμενων σεισμών, τα χαρακτηριστικά αντοχής 
και ακαμψίας των οριζόντιων στοιχείων του ναού, τον τρόπο 
συνεργασίας των σπονδύλων κλπ) για όλες τις προτεινόμενες 
μεθόδους επεμβάσεως, ώστε να υποβοηθηθή η επιλογή της βέλτι 
στης μεθόδου. Δέν αρκεί μόνη η δοκιμή ομοιωμάτων σε σεισμι
κόν προσομοιωτήρα (η οποία, όπως αναφέρεται στην μελέτη,



ορθότατα έχει ήδη αποφασισθή). Αυτή θα επιτρέψη βέβαια την 
βαθμονόμηση των μεθόδων αναλύσεως, αλλά η τελική επιλογή 
μεθόδων θα στηριχθή παρα πολύ στην ευρεία αναλυτική δουλειά. 
Είναι σκόπιμο να γίνη εδώ ένα σχόλιο γύρω απ' την αξιοπιστία 
των μεθόδων αναλύσεως αρθρωτών-σπονδυλωτών κατασκευών και 
τις αβεβαιότητες των βασικών δεδομένων αντιστάσεως: Ακριβώς 
για να αντισταθμισθούν αυτές οι αβεβαιότητες, χρειάζεται 
μια παραμετρική διερεύνηση, περιοριζόμενη άλλωστε κι απο 
ορισμένες επιτόπου μετρήσεις στοιχείων αντιστάσεως (λχ. τρι
βές, ενδοσιμότητα θεμελίων, κλπ).
Εκείνο όμως το οποίο δέν θα συνιστούσαμε θα ήταν (προκειμέ- 
νου μάλιστα περί ενός τέτοιου μνημείου) να παραιτηθούμε απο 
την εκτεταμένη αυτήν έρευνα επειδή είναι περίπλοκη και 
εγκλείει αβεβαιότητες...

δ) "Διερεύνηση της επιρροής των αποφορτίσεων κατά την αποξήλω
ση και των επαναφορτίσεων κατά την επανατοποθέτηση τμημά

των του μνημείου"
Τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα τέτοιων μετρήσεων περιλαμβά
νονται ήδη στην μελέτη, όπου αποδεικνύεται και η μεγάλη 

χρησιμότητά-τους (πδ. αποφυγή μετακινήσεως γωνιακού κίονα, 

ο οποίος επανήλθε στην κατακόρυφη θέση-του χάρη στην απο- 
φόρτισή-του απ' τα υπερκείμενα οριζόντια στοίχε ία},Είναι 

πολύ χρήσιμο να γενικευθούν τέτοιες μετρήσεις.

ε) "Μελέτη και ανάπτυξη τεχνικών για την βελτίωση της ικανό
τητας για απορρόφηση ενεργείας"
Σε σχέση με αυτό το βασικό θέμα, έχομε την γνώμη οτι θα 
πρέπει να διερευνηθούν τα εξής:
• Για ποιούς σεισμούς θα ήταν επιθυμητή μια τέτοια αύξηση; 

Πρέπει να σημειωθή οτι η μεγάλη απορρόφηση ενέργειας προ
ϋποθέτει μεγάλες παραμορφώσεις, οι οποίες θα ήταν απαρά
δεκτες για τον Παρθενώνα για σεισμό με μικρή περίοδο 
επαναφοράς (π.χ. 100 έτη). Αντίθετα, μεγάλες παραμορφώσεις 
θα μπορούσαν να γίνουν δεκτές για έναν σεισμό με μεγάλη 
περίοδο επαναφοράς (π.χ. 1000 έτη). Η παρατήρηση αυτή
δέν ενθαρρύνει "τεχνητές" λύσεις τοπικών οιονεί-αποσβεστή- 
ρων (όπως παρενθέματα μολύβδου).

• Με ποιούς μηχανισμούς είναι εφικτή αυτή η απορρόφηση ενερ
γείας κατά τον σεισμό σχεδιασμού έναντι καταρρεύσεως;



Η άποψή-μας είναι οτι καί το αναστηλωμένο μνημείο πρέπει 
να επωφεληθή στο έπακρο των ίδιων δομητικών "μηχανισμών" 
που διέθετε το αρχικό μνημείο. Το θέμα αυτό συνδέεται 
άμεσα με το αντικείμενο της § γ.

Σημείωση

Εχει, νομίζουμε, τη θέση-της εδώ μια ειδικότερη παρατήρηση 
σχετική με τις μηχανικές δοκιμές που έγιναν απ' το Γραφείο 
Ακροπόλεως μέχρι σήμερα. Απ' την δημοσίευση μερικών απο
τελεσμάτων δίνεται κάποια εντύπωση αποσπασματικότητας. Εχομε 
τη γνώμη οτι θέματα όπως η καμπτική ή διατμητική συμπερι
φορά κι η πλαστιμάτητα σύνθετων στοιχείων (ιδίως δε οπλι
σμένων με τιτάνιο) μπορεί να απαιτούν μια ευρύτερη πειρα
ματική και θεωρητική δουλειά.

II.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική ακόμα και σε μνημεία ήσσονος 
σημασίας όταν συγκριθούν με τον Παρθενώνα, πιστεύομε οτι 
πέραν και παράλληλα με την σημαντικότατη δουλειά, που έγινε 
ήδη απ' τα διακεκριμένα στελέχη του Γραφείου Ακροπόλεως, 
τα θέματα που εξετέθησαν στα προηγούμενα (παραγ. I) απαιτούν 
την ανάθεση ενός ευρέος Συντονισμένου Προγράμματος Μελετών/ 
Ερευνών προς Ομάδες και εκτός Υπηρεσίας, ειδικευμένες στα επι- 
μέρους θέματα. Για τον σκοπό αυτόν, θα χρειαζόταν η σύνταξη 
ενός λεπτομερέστερου Καταλόγου Μελετών/ερευνών, η αναζήτηση 
των Ομάδων και, βεβαίως, η εξασφάλιση μιας σημαντικής πιστώ-

σεως.

Θ.Π.Τάσιος 

Ε.Βιντζηλαίου 

Π.Πλαϊνής
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TOMITA r ΛΓΧΛίΟΛΟΠΛΧ |<ΛΙ 

ΙΣΤΟΡΙΛΓ ΤΗΓ ΤΕΧΝΙΙΧ

Θεσσαλονίκη, 10-/,-1989

Προς

την !Γ.π 1 rpo»n Γ.υντηρήσεως Μνημείων Λκροπόλεως

Κύριοι,

£ας στέλνω πς απόψεις μου για ιιμ» προτεινόμενη αναοιήλωση του Προναου του Παρθενώ

να συιιΦωυα ιιε το ερωιηΐκπολόγιό σας.

ΕΓΩΤΗΜΛ PÌTIA. ΙΙρέηει να δ»ιλι>χτι·» ευθύς εξαρχής ότι η συνιήρηοη και αναστήλιοση των αρ

χαίων μνημείων είναι επιβεβλημένη καίω αιιό ορισμένες βέβαια προϋποθέσεις. Λ η ό αυτές 

αναφέρω, λόγω περιορισμένος έκτασης ίου κειμένου, πς οημανπκότερες:

1. Το αρχαίο υλικό να είναι πολύ περισσότερο α/ιό ιο νέο ιιου Οα χρειαστεί να ενσωμα

τωθεί στο μνιμιείο και να είναι σε καλή κατάσταση·

2. Μα είναι υπεράνω πάσης αιιΊυβολίας γνωσιή ο ακριβής θέση του υλικού αυτού.

3. Τα "ξένα" στοιχεία »ου Οα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια όλων τοιν Φάσεων της 

αναστήλιιίσης να είναι "ανπστρέΦιna".

/,. Μα έχει εξανιληΟεί, καιά το δυναιόν, ri έρευνα η σχειική με την αναζήτηση και 

εντοπισμό του αρχαίου υλικού που ανήκει οιο υπό ανασιήΑοκ.ιιι μνημείο.

5-Μα μην καταοτραφούν ιir; την αναστύλωση ιυχόν νεότερες ή »αγιότερες ιστορικές Φά

σεις του αρχαίου μνημείου.

Ile τα δεδομένα αυτά πιστεύω όιι είναι δυναιόν να προχωρήσει π αναστύλωση του ΙΙαρΟε- 

νώνα και ειδικότερα του Προνάου ιου. Εδώ βέβαια Οα πρέπει να παρατηρήσω ότι Οα ήχον 

σωστότερο να είχαν προπγηΟεί σχετικές μελέιες και να είχαν υποβληθεί λεπτομερείς 

προτάσεις αναοτήλωοπς για ολόκληρο τον ΙΙαρΟενώνα. Τότε μόνο Οα είχαμε μια καλύτερη 

και πιο ολοκληρωμένη εικόνα των ηροβλιμιάιων που σχετίζονται ιιε την αναστύλωση του 

ναού αυτού. Μια γενική αρχή που καιά τη γνώμη μου Οα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

στις αναστηλωτικές εργασίες ειδικά του !ΙαρΟενώ\»α προκύπτει από το όπ ο Παρθενώνας 

έγινε σύμβολο του Λυτικού Πολιτισμού ως μνημείο του 3ου αι. π.Χ. και όχι εξαιτίας 

των μεταγενεστέρων Φάοεών ιου. Επομένως οι μεταγενέσιερες Φάσεις του κτίσματος Οα



πρέπει να υποδηλώνονται όσο είναι δυνατόν πιο διακριτικά.

Λπό τα προτεινόρενα τέσσερα σχέδια αναστύλωσης της εξακιονίου προστάσεως του Προνάου 

του Παρθενώνα θεωρώ ότι πρέπει να εΦαρροστεί το υπ'αριθ.ΙΙ. Είναι προφανές ότι σύρ- 

Φωνα ρε το σχέδιο αυτό η ποσότητα του νέου υλικού που θα χρειαστεί να ενσωρατωθεί 

στο αρχαίο κτίσρα είναι πολύ ιιικρότερη σε σχέση ρε την ποσότητα του αρχαίου σωςόρε- 

νου υλικού. Όσον αΦορά τα εκραγεία της ζωΦόρου π παρουσία τους δεν ρε ενοχλεί. Υ- 

πενθυρίζω ότι χρηση εκραγείοιν έχει γίνει ηδη στα ρνηρεία της Ακρόπολης (Κόρες Ερέχ- 

θείου). Με την αναστύλωση αυτή ο επισκέπτης Οα έχει προφανώς pia πληρέστερη εικόνα 

της αρχικής προσόψεως του περίκλειου Προνάου που βασικά ηαρέρεινε αναλλοίωτη σ'όλη 

τη διάρκεια της αρχαιότητας. Επίσης ρε την αναστύλωση αυτύ θα βρει τη σωστύ του θέ

ση και Οα αξιοποιηθεί ένα σηραντικό ρέρος του αρχαίου υλικού που για διάφορους λό

γους αποσπάστηκε από του ναό. (Υπενθυρίζω ότι ρέρος του υλικού αυτού έχει απορακρυν- 

θεί και από τους ίδιους τους Μελετητές). Αν ρέρος τουλάχιστον του υλικού αυτού δεν 

βρει την αρχικύ του θέση στο ναό,τότε θα είναι πολύ ρεγάλο το πρόβληρα ανεύρεσης 

ριας ρόνιρης, ασφαλούς και πρέπουσας θέσης γι' αυτό στον περιορισρένο χώρο της Α

κρόπολης. Γιατί βέβαια ρε καυέναν τρόπο δεν θα πρέπει να απορακρυνθεί από το βράχο 

της Ακρόπολης. Τα ρέλη εκείνα που δεν θα καταστεί δυνατόν να ευσωρατωθούν στο ναό, 

πιστεύω ότι ρπορούν να εκτεθούν σε χαρηλά π.χ. γυάλινα,στέγαστρα στη νότια πλευρά 

του Παρθενώνα, εκεί δηλαδύ που Φαίνεται να ύταν εγκατεστηρέυα και τα αρχαία εργοτά

ξια κατά τη διάρκεια του κτισί ρατός του. Άλλωστε το υλικό αυτό δεν παρουσιάζει ι

διαίτερα εκθεσιακά προβλύραχα. Η σχετικά περιορισρέυης έκτασης αναστύλωση του σχεδί

ου II ασφαλώς θα χρησιρεύσει και ως οδηγός για τυχόν συνέχιση της αναστύλωσης στο 

τρύρα αυτό του αρχαίου ναού,αΦού είναι γνωστό ότι συχνά νέες ιδέες και νέα προβλύ- 

ρατα προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών. Τέλος, ως προς 

τις απόψεις του ρελετητύ που παρουσιάζονται στις σελ. 68 κε. θα πρέπει να πω ότι βα

σικά ρε βρίσκουν σύρφωνο. Κάποιες επιφυλάξεις διατηριο ρόνο για όσα αναπτύσσονται 

σχετικά ρε τις αρχές της "συναναστύλωσης".

ΕΡΠΉΙΗΛ ΔΥΟ. Λπό τις δυο εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται για την αναστύλωση 

της νότιας πλευράς του Προνάου, ρε βάση τις αρχές και τις σκέψεις που ανέπτυξα στο 

ερώτηρα 1, προτείνω την υπ'αριθ. II. Ωστόσο πιστεύω ότι η συρπλύρωση ρε νέο υλικό 

της βόρειας όψης του τοίχου αυτού Οα πρέπει να γίνει ρε Φειδώ και σχεδόν ρόνον



ΠΛΝΕΙΜΣΤΜΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛI 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ -ΓΗΣ ΤΣΧΝΜΣ

όταν αυτό κρίυεται απαραίτητο για λόγους στατικούς προκειμέυου να επιτευχθεί η ανα

στύλωση τπς νότιας όψης του. Και αυτό επειδή το αρχαίο υλικό που λείπει εδώ είναι 

σχετικά πολύ και εντοπίζεται οε καίριες Πέσεις.

ΕΓΏΠ1ΗΛ ΤΡΙΛ. Λπό τις δυο εναλλακτικές λύσεις που προτείυονται για την αναστύλωση 

του τοίχου μεταξύ του προνάου και του κυρίως ναού θεωροί προσφορότερη την υπ'αριθ.Ι 

ιιε μια διαφορά, λντί υα αναστηλωθεί το βόρειο τμήμα του τοίχου ως την πρώτη στρώση 

και σ'όλο του το μήκος, υα αναστηλωθεί ως τη δεύτερη στρώση το τμήμα εκείνο μόνο 

που βρίσκεται πλησίον του Ουραίου ανοίγματος" η συνέχιση του τοίχου αυτού μέχρι το 

βόρειο τοίχο του σηκού, αν κρίνειαι απαραίτητη, υα γίνει μ'έναυ τρόπο εντελώς δια

κριτικό (π.χ. υα μη ξεπερνά το Γψ'ος \ΙΛ\% cΙ^ώ-ι-ιν;).



Παναγιώτης Τουρνικιώτης,

αρχιτέκτων, διδάκτωρ Πανεπιστημίων Poris X και Taris Vili,

Ανδρου 4, Κηψισιά 1413 62, τηλ: 80-81 -549.

20 Απριλίου 1989

Αποκατάσταση του Παρθενώνα στα πλαίσια μιας σύγχρονης αντίληψης του ιστορικού 

μνημείου.

Οι απόψεις μου για τα τρία πρώτα ερωτήματα προς τα μέλη της Συνάντησης στη

ρίζονται σε κοινά επιχειρήματα, που έχουν σχέση με τη θεωρητική αντιμετώπιση της 

αποκατάστασης και οδηγούν κάθε φορά στη μείζονα λύση, θα τις εκφράσω με ενιαίο 

τρόπο, παραβαίνοντας τη δομή των ερωτήσεων. Τα δύο επόμενα ζητήματα δεν είναι της 

αρμοδιότητάς μου και προτιμώ να μην εκφέρω γνώμη.

Το πρόβλημα της μερικής αναστήλωσης του Παρθενώνα τέθηκε ως προς τον βαθμό 

(εναλλακτικές λύσεις) και ως προς τον τρόπο (σχέση νέου και αρχαίου υλικού, συνα- 

ναστήλωση). Στη διάρκεια της Συνάντησης εκφράστηκαν, επιπλέον, επιφυλάξεις σχετι

κά με την αισθητική και το συμβολικό χαρακτήρα του αποκατεστημένου μνημείου.

1. Τα ιστορικά μνημεία δεν έχουν απόλυτη αισθητική και συμβολική αξία- κρίνο- 

νται σύμφωνα με τις εκάστοτε σύγχρονες απόψεις. Δεν θαυμάζουμε πια τη σημερινή 

μορφή των ερειπίων του Παρθενώνα - όσο και αν συγκινεί το πνεύμα μας η μελαγχολι

κή τους κατάσταση - αλλά το κτίριο που "διακρίνουμε" πίσω απ'τα φαινόμενα, χάρη 

στη συστηματική μελέτη δυόμισυ αιώνων, θαυμάζουμε τον (αφανή) Παρθενώνα, που απο~ 

καθιστά το πνεύμα μας, πρι ν απ'αυτόν που βλέπουν τα μάτια μας.

Πιστεύω πως δεν μπορεί να τεθεί πλέον στις μέρες μας θέμα αναβίωσης της μορ

φής κάποιας συγκεκριμένης εποχής του μνημείου· ούτε διατήρησης μιας συμβατικής 

μορφής ξεπερασμένης από νεώτερες έρευνες, όπως αυτή που στέκει σήμερα στην Ακρό

πολη. // μορφή που θα προ κύψε ι από τις εργασίες αποκατάστασης θα πρέπει να είναι η 

προβολή του σημερινού επιπέδου γνώσεων στα ευρισκόμενα μέλη του ναού. Μια μορφή 

εντελώς σύγχρονη, που δεν θα έχει υπάρξει καθαυτή σε καμιά περίοδο της ιστορίας 

και θα συγκεντρώνει ταυτόχρονα τεκμήρια των διαφόρων φάσεων, φανερώνοντας στο 

θεατή τη συνέπεια της σύγχρονης ανάλυσης του ιστορικού μνημείου. 0 Παρθενώνας θα 

είναι και θα λειτουργεί σαν τεκμήριο ιστορίας, διδάσκοντας κάτι περισσότερο από 

το αφηρημένο ύψιστο του κατεστημένου ειδώλου του.

2. 0 Παρθενώνας θεωρείται κορυφαίο σύμβολο του δυτικού πολιτισμού και της ελλη

νικής ιστορίας. Το σύμβολο δεν είναι, όμως, η σημερινή μορφή των ερειπίων, αλλά 

το ιδεόγραμμα που συνοψίζει την ιδέα του κορυφαίου μνημείου, όπως αυτή καλλιεργή

θηκε στη μακρά διάρκεια των νεωτέρων χρόνων. Για μας, το ιδεόγραμμα προβάλλεται 

στη συμβατική μορφή που γνωρίσαμε στα βιβλία και στην πραγματικότητα· για τις 

επόμενες γενιές - αν παραμένει σύμβολο του κορυφαίου - θα προβάλλεται στη μορφή 

που αυτές θα γνωρίσουν. Συνεπώς, θεωρώ πως η προτεινόμενη αποκατάσταση δεν θίγει



καθόλου το συμβολικό χαρακτήρα του μνημείου.

3. Η άποψη της εμφανούς διάκρισης αυθεντικού και προστιθέμενου υλικού ε·ΐναι 

απόρροια των αντιλήψεων μιας εποχής, που έθεσε το είναι πάνω από το φαίνεσθαι της 

αρχιτεκτονικής. Η εξισορρόπηση της σχέσης αυτής θέτει, στις μέρες μας, το ζήτημα 

του μετριασμού της αντίθεσης των υλικών, χάριν της αισθητικής ενότητας των φαινο

μένων επιφανειών, θεωρώ θεμιτή τη μείωση των αντιθέσεων (πάτινα, προσαρμογή κατά 

περίπτωση του νέου υλικού στη φθαρμένη υφή του αρχαίου) σε βαθμό που να επιτρέπει 

την αντίληψή τους μόνο στον έμπειρο και στον προσεκτικό παρατηρητή. Ειδικά στην 

περίπτωση του δωρικού ναού, η συμπλήρωση διακένων σε σπονδύλους, επιστύλια κλπ, 

με σύγχρονη επεξεργασία υλικού από ΐα ίδια λατομεία δεν θέτει ζήτημα αυθαίρετης 

αποκατάστασης των αρχικών., μορφών· μόνο πρόβλημα ηθικής και, σε άλλο επίπεδο, αι

σθητικής ενότητας των φαινομένων επιφανειών. Με την ίδια λογική και στα πλαίσια 

της αντίληψης του μνημείου ως τεκμηρίου ιστορίας, θεωρώ θεμιτή την τοποθέτηση χυ

τών αντιγράφων στη θέση της ζωφόρου.

4. Στην εποχή μας, τα ιστορικά μνημεία δεν αποτελούν αντικείμενο μίμησης, ούτε 

άμιλλας, αλλά μελέτης και ανάλυσης. Η νοητική αυτή αντιμετώπιση του παρελθόντος 

επέτρεψε να συλλάβουμε την αισθητική και ηθική διάσταση των επιλογών των προγόνων 

μας και τη σχετικότητά τους. Ταυτόχρονα, βοήθησε, να συνειδητοποιήσουμε τη σχετι

κότητα των επιλογών της εποχής μας, ανεξάρτητα από την ορθότητα της ιστοοικής 

ερμηνείας. Η αντιστρεψιμότητα δεν εκφράζει, συνεπώς, αμφιβολία. Είναι αποτέλεσμα 

της βαθύτερης κατανόησης των νημάτων της ιστορίας, που επιτρέπει να θεωρήσουμε το 

παρόν μό'Ό σαν φάση και να δώσουμε στους απογόνους μας το δικαίωμα να προχωρήσουν 

πέρα απ’τις δικές μας ερμηνείες, να διαφωνήσουν μαζί μας και - ίσως - ν'αντι- 

στρέψουν τις επιλογές μας στο φως των δικών τους ιδεών.

5. Οι απόψεις μου συγκλίνουν στην υποστήριξη - και στα τρία πρώτα ερωτήματα - 

της πλέον προωθημένης λύσης, που επιτρέπει την καλύτερη συντήρηση του κατά χώραν 

υλικού και την καλύτερη προβολή της σύγχρονης ανάλυσης του ιστορικού μνημείου. Με 

την ίδια λογική, συμφωνώ με τα προγράμματα μελέτης και αποκατάστασης των δύο μα

κρών πλευρών του σηκού του Παρθενώνα, της φατνωματικής οροφής των Προπυλαίων και 

του ναΐσκου της Αθηνάς Νίκης.

Παναγιώτης Τουρνικιώτυο.



Κωνσταντίνος Α.Τρυτχάνης 
Ακαδημαϊκός
Γ.Νικολάου 3 - ΚΗΦΙΣΙΑ 
τηλ. 8081 018

Αθήνα, 29 Απριλίου 1989

Σύντομες απαντήσεις στα ερωτήματα από την Συνάντηση γιά την 
Αποκατάσταση του Παρθενώνος - Αθήνα, Μάρτιος - Απρίλιος 1989

1) . Η αναστήλωση του.Προνάου είναι επιθυμητή. Τάσσομαι υπέρ της
4ης εναλλακτικής λύσης (πίναξ 16), παρ'όλο το νέο υλικό και 
τα αντίγραφα της ζωφόρου που απαιτούνται.

2) Νότια Πλευρά. Τάσσομαι υπέρ της πλήρους αναστήλωσης του Θριγκού 
και μέχρι την γωνιών της αψίδος (συμβιβαστική συναναστήλωση 
Θριγκού της κιονοστοιχίας και των γωνιών της αψίδος)

3 ) Τοίχος μεταξύ Προνάου και κυρίως ναού. Τάσσομαι υπέρ της ανα1- 
στήλωσης II ( αναστήλωση και του Βορείου και του Νοτίου ημίσεως 
(παρά το μη σύγχρονο υλικό).

4) Αι τηρούμεναι μέθοδοι (δηλαδή τιτάνιο γιά τους συνδέσμους, 
συγκόλληση ρωγμών και μαρμάρων με τσιμεντοκονίαμα κτλ., μη 
επάλειψη των μαρμάρων με συντηρητικές ουσίες κτλ.) μου φαίνον
ται αι άρισται.

5) Τα λεπτομερώς αναγραφόμενα εις το "Πρόγραμμα πιλότος" (σελ. 181 
κ.εζ. της μελέτης Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τόμος 2α, φαί
νονται πολύ διαφωτιστικά και ικανοποιητικά σε έναν που δεν γνω
ρίζει τα της συστάσεως και των ασθενειών του πεντελικού μαρμά
ρου.

6) Συμφωνώ στην αποσυναρμολόγηση και στην εν συνεχεία αναστήλωση 
των δύο μακρών πλευρών του Παρθενώνος, της φατνωματικής οροφής 
των Προπυλαίων και του ναΐσκου της Αθηνάς Νίκης, προκειμένου 
να μελετηθούν.



'Κων/νος Τσάκος 
'Εφορος Λοχ/xcùv

A Εφορεία Προϊστ.& Κλασ.Αρχ/των 
Μακρυγιάννη 2-4

Αθήνα 7 Ιουνίου 1989

Προς
Την ΕΣΜΑ 
Πολυγνώτου 10 
ΑΘΗΝΑ

Πάνω στα συγκεκριμένα ερωτήματα του εντόκου που μας είχε στα
λεί με τους τόμους της μελέτης Αποκατάστασης του Παρθενώνος και 
μετά, το έγγραφο-σας αρ.90/89/14.4.89 θα ήθελα να διατυπώσω τις 
παρακάτω απόψεις:
'Εχοντας υπόψη τις απόψεις του μελετητή κ.Μ.Κορρέ όπως αυτές εκφρά
ζονται στις σελίδες 68 και εξής, κρίνω ότι μια αναστήλωση της εξά- 
στυλης πρόστασης του προνάου στην ανατολική πλευρά του Παρθενώνος 
σύμφωνα με το σχέδιο 3 (πιν.15) είναι και δυνατή και θεμιτή και σκό
πιμη. Η εξαντλητική μελέτη του θέματος "η πλήρης γνώση της αρχικής 
μορφής, αλλά και των ιστορικών φάσεων του συνόλου, των μερών και 
ακόμη εκάστου λίθου" όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σελ.68 και 
επιπλέον η ύπαρξη του μεγαλύτερου μέρους από το αρχαίο υλικό, που 
σήμερα καταστρέφεται εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες και στο έ
λεος των τουριστών, επιτρέπουν μια τέτοια ενέργεια. Η τοποθέτηση 
της ζωφόρου σε εκμαγεία - πρόταση ιδιαίτερα ελκυστική - θα μπορούσε 
να αναβληθεί ως τη στιγμή που θα αποφασιστεί και η τύχη της Δ ζωφό
ρου και των άλλων γλυπτών του Παρθενώνος.

Επιφυλάξεις και αντιρρήσεις ως προς την αισθητική του εγχειρή
ματος και φόβος για την αλλοίωση της μορφής μνημείου ήου διατυπώθη
καν κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα μπορούσαν να θεωρηθούν χωρίς 
ουσιαστικό περιεχόμενο για πολλούς λόγους: Καταρχήν το μνημείο έχει 
αυτή τη στιγμή την συμπτωματική εμφάνιση που του έδωσαν οι παλιότε- 
ρες αναστηλώσεις και δεν αντιπροσωπεύει καμιά ιστορική φάση του 
οικοδομήματος. Εάν οι αναστηλώσεις του Μπαλάνου συνεχίζονταν για 
κάποιο διάστημα η μορφή του μνημείου θα ήταν διαφορετική. Εξάλλου 
με την αναστήλωση της κιονοστοιχίας στο εσωτερικό του ναού, πίσω 
από την εντυπωσιακή 8στηλη πρόσοψη ελάχιστα επηρεάζεται η εικόνα 
του μνημείου. Και μάλιστα προς το καλύτερο αφού ενισχύεται η εντύπω
ση της αρμονίας και της ηρεμίας που το χαρακτηρίζουν.

. / .



Διδακτικό για την περίπτωση είναι το παράδειγμα του Ερεχθείου, 
όπου με την υπεύθυνη και προσεγμένη επέμβαση, με την προσθήκη του 
6ου κίονα, βελτιώθηκε η εμφάνιση του μνημείου χωρίς να μεταβληθεί 
η γνωστή και καθιερωμένη μορφή του. Οι επιφυλάξεις που θα μπορού
σαν να διατυπωθούν για το υψηλό ποσοστό του νέου υλικού, ιδιαίτερα 
στους τρεις βορειότερους κίονες, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια 
απόφαση προσεκτικότερης επέμβασης που θα προχωρούσε σταδιακά με 
γνώση και ευαισθησία, ακόμη και σε μια δοκιμαστική αναστήλωση με 
υλικά που αφαιρούνται ευκολότερα. Η ύπαρξη πάντως του μεγαλύτερου 
μέρους των επιστυλίων και των αντιθημάτων της πρόστασης βαραίνει 
αποφασιστικά υπέρ της αποδοχής της λύσης (3).

Συμφωνώ με την αναστήλωση της παραστάδας και του επιστυλίου 
στη νότια πλευρά κατά την πρόταση 5 (σελ.79), δηλαδή συνδυασμό των 
λύσεων (3)+(5) τουλάχιστο για την πρώτη φάση για τους λόγους που 
αναφέρονται στην σελ.80, επειδή δηλαδή θα έχουν υψηλότερο ποσοστό 
αρχαίου υλικού.

Επίσης κρίνω σκόπιμη την αναστήλωση του θυραίου τοίχου της πρό
σοψης του σηκού κατά την λύση 7, δηλαδή αναστήλωση του Ν μέρους του 
τοίχου ως την 6η -7η σειρά, και του βόρειου ως την 1η σειρά, για 
τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.

Την συναναστήλωση των λειψάνων των βυζαντινών φάσεων δεν την 
θεωρώ απαραίτητη. Θα μπορούσε μάλιστα τα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν 
σε άλλη θέση, σε μια μουσειακή αναστήλωση που θα είχε και πολύ περισ
σότερο νεώτερο υλικό και θα ήταν περισσότερο διδακτική.

Θεωρώ ακόμη αναγκαία την αποσυναρμολόγηση, των αναστηλωμένων 
τμημάτων των μακρών τοίχων του ναού για την συντήρηση και μελέτη 
του υλικού και την ανασύνταξη του με σωστότερο τρόπο. Η έκταση και 
το ύψοςτης αναστήλωσης θα εξαρτηθεί από το υλικό που θα προκόψει 
και τις αποφάσεις που θα ληφθούν για την αναστήλωση και των τμημά
των της ανατολικής πλευράς (θυραίος τοίχος, νότια παραστάδα, 6στηλη 
πρόσοψη). Οπωσδήποτε η υπερύψωση των τοίχων του σηκού σε επίπεδα 
ανώτερα από τα σημερινά θα μετρίαζε την εντύπωση του κενού που υπάρ
χει σήμερα πίσω από τις κιονοστοιχίες και θα ενίσχυε την ιδέα του 
πτερού. Αυτό ίσως θα δώσει την ευκαιρία να τοποθετηθεί στο εσωτερι
κό του σηκού ένα τμήμα της εσωτερικής δίτονης κιοναστοιχίας που θα 
ξαναδώσει την αίσθηση του εσωτερικού χώρου.

·/.



Ευμφωνώ επίσης με την αποσυναρμολόγηση του ναού της Νίκης 
που παρουσιάζει, βασικά προβλήματα φθοράς και την αναστήλωση του 
με βάση και τις νεότερες παρατηρήσεις και μελέτες, καθώς και την 
διάλυση των φατνωματικών οροφών των Προπυλαίων για την συντήρηση 
και μελέτη του υλικού.

Κων/νος Τσάκος 
'Εφορος Αρχ/των

A'Εφορεία Προϊστ.δ Κλασ.Αρχ/των 
Μακρυγιάννη 2-4



Μηνάς Φύτος 
Μηχανολόγος-Μηχανι κός 
χηλ.: 9892 084

Προς την
Επιτροπή Συντηρήσεως

Αθήνα, 22.5.1989 Μνημείων Ακροπόλεως

Μερικές απόψεις γιά τον δεύτερο τόμο της Μελέτης Αποκαταστάσεως 
του Παρθενώνος, υπό Μ.Κορρέ, Ν.Τογανίδη, Κ.Ζάμπα, Θ.Σκουλικίδη 
κ.ά., Αθήνα 1989

Κατ1αρχάς ο γράφων επιθυμεί και από τη θέση αυτή να εκφράσει 
τις θερμές του ευχαριστίες προς την Ε.Σ.Μ.Α. γιά την πρόσκληση 
συμμετοχής του στην Δεύτερη Διεθνή Συνάντηση γιά την αποκατάσταση 
του Παρθενώνος.

Επίσης, επιθυμεί να εκφράσει τον θαυμασμό του γιά το πρωτο
ποριακό έργο που έχει επιτελέσει από το 1975 και εξής η Ε.Σ.Μ.Α., 
το Τεχνικό Γραφείο και όλο το απασχολούμενο εκεί προσωπικό. Ακόμη, 
επιθυμεί να εκφράσει ιδιαιτέρως τα συγχαρητήριά του προς τον κ.Μ. 
Κορρέ, του οποίου την μελέτη εφαρμογής θεωρεί ως ολοκληρωμένο και 
ώριμα θεωρητικό έργο.

Στην συνέχεια εκθέτω τις απόψεις μου γιά τα διάφορα σχετικά 
θέματα, όπως ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΕΜΑ, Καθηγητή Χ.Μπούρα 
με ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε στους συνέδρους, 
ακολουθείται δε η ίδια όπως και σ'αυτό, αρίθμηση παραγράφων.

Εξ αρχής επιθυμώ να δηλώσω ότι τάσσομαι υπέρ του συγκεκρι
μένου αναστηλωτικού προγράμματος, γιά πολλούς και διάφορους λόγους, 
εκ των οποίων οι κυριώτεροι είναι οι εξής:
α) Θεωρώ την ποσότητα και τον βαθμό διατήρησης του ταυτισμένου αυ
θεντικού υλικού, επαρκή, ώστε -με την αναστήλωση- να ξανακερδιθεί 
σε ικανοποιητικό βαθμό η μορφή του Προνάου και
β) θεωρώ την βελτίωση της αναγνωσιμότητας και επαύξηση της διδακτι
κής αξίας του Μνημείου -μετά από μία αναστήλωση- ως σκοπούς υψίστης 
προτεραιότητας μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών και παιδευτικών συν
θηκών που διαμορφώνονται τις τελευταίες δεκαετίες στην Δυτική Ευρώπη 
και την Ελλάδα.



Συνεπώς, τάσσομαι κατά των εναλλακτικών λύσεων πέμπτης, 
τρίτης και τρίτης ("αποχή από κάθε επέμβαση") στις παραγράφους 
1. (Ανατολική πλευρά), 2. (Νοτιά πλευρά) και 3 (Τοίχος), αντί
στοιχα.

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

1.1. Οι "εναλλακτικές λύσεις" με τους αριθμούς 1,2,3 και 4, οι 
οποίες παρουσιάζονται στους πίνακες 13 έως και 16 του τόμου 2.β., 
μπορούν να χαρακτηρισθούν διαφορετικοί βαθμοί πληρότητος ("βαθ
μοί ανμστηλώσεως" κατά τον τόμο 2.α., σελ. 79) της (τελικής) "λύ
σεις" 4. Είναι εμφανές ότι από "λύση" σε "λύση" έχουμε μία διαδοχι
κή βελτίωση της αναγνωσιμότητας των μορφών της εξακιονίου προστά- 
σεως, η οποία είναι ευθέως ανάλογη προς την ποσότητα του μη αυθεν
τικού υλικού, που πρέπει να ενσωματωθεί κάθε φορά.

Θέτοντας ως βασικά κριτήρια αξιολόγησης των λύσεων, δύο ευρύ
τατης αποδοχής αιτήματα, ότι δηλαδή:
α) Είναι επιθυμητή μία, όσον το δυνατόν πληρέστερη αναγνωσιμότητα, 
και
β) είναι επιθυμητή, μία όσον το δυνατόν μικρότερη χρησιμοποίηση 
μη αυθεντικού υλικού,
προκύπτει ότι η λύση που τελικά θα επιλεγεί, θα είναι αυτή που θα 
παρουσιάζει την πιό ικανοποιητική ισορροπία, μεταξύ αποδεκτής ανα
γνωσιμότητας και ελάχιστης δυνατής ποσότητας/οπτικού βάρους μη αυ
θεντικού υλικού.
1.2. Με βάση τα όσα εκτέθηκαν παρά πάνω επιλέγεται ως προσφορώτερη 
η λύση 2. Οι σκέψεις που οδήγησαν σ'αυτήν την επιλογή είναι οι εξής 
Θεωρείται ότι, έναντι της λύσης "1", παρουσιάζει βελτιωμένη ανα
γνωσιμότητα, καθ'όσον περιέχει και τμήμα του θριγκού. Η βελτίωση αυ 
τή έχει προέλθει με προσθήκη μη αυθεντικού υλικού στους κίονες, τα 
επιστύλια και την ζωφόρο, αυτό όμως εξισορροπείται οπτικά ρε την 
παράλληλη ένταξη αυθεντικού υλικού στα επιστύλια και στον θράνο.



Ακόμη, θεωρείται, ότι υπερτερεί κάπως σε αναγνωσιμότητα και 
έναντι της λύσης "3". Η λύση "3" παρουσιάζει μεν την εξακιόνιο 
πρόσταση σε πλήρη ανάπτυξη κατά πλάτος και σε μεγάλη ανάπτυξη 
καθ'ύψος,-μέχρι την στάθμη των επιστυλίων- όμως η παντελής έλλει
ψη στοιχείων ίδιων ή δηλωτικών της ζωφόρου ενδέχεται να προκαλέ- 
σει κάποια σύγχιση κατά την "ανάγνωση". Σε ότι αφορά την χρησιμο
ποίηση μή αυθεντικού υλικού, η λύση "2" υπερτερεί, καθ'όσον η ανά
πτυξη της εξακιονίου προστάσεως, της λύσης "3", έχει επιτευχθεί με 
προσθήκη αρκετού μη αυθεντικού υλικού, που ίσως έχει ικανό οπτικό 
βάρος (ΒΑ κίων, μεσαίο επιστύλιο).

Τέλος, έναντι της λύσης "4", μειονεκτεί σε αναγνωσιμότητα, 
εφ'όσον η λύση "4", πέραν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω γιά την 
λύση "3", παρουσιάζει σε πλήρη ανάπτυξη και την ζωφόρο. Εφ'όσον 
όμως θα πρέπει να αποκλεισθεί η τοποθέτηση στο μνημείο των αυθεν
τικών γλυπτών της ζωφόρου, η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται με χυτά 
αντίγραφα, δηλαδή με επιπρόσθετη ποσότητα μη αυθεντικού υλικού. 
Τούτο, αν και αυτό καθ'ευατό μη κατακριτέο, θα πρέπει -κατά την 
άποψη του γράφοντος- να εξετασθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της τελι
κής άποψης γιά την τοποθέτηση αντιγράφων της -in situ και αποσπα
σμένης- αρχιτεκτονικής γλυπτικής και ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τα 
αναστηλωτικά προγράμματα που οπισθονάου και των μακρών πλευρών 
του σηκού.'Αρα η λύση "3" μπορεί να υστερεί έναντι της λύσης "4" 
σε ότι αφορά την αναγνωσιμότητα, υπερτερεί όμως σε ότι αφορά την πο
σότητα μη αυθεντικού υλικού που χρησιμοποιείται.

1.3. Επί πλέον, ο γράφων επιθυμεί να εκθέσει και τα εξής:
Η νοητική συμπλήρωση που απαιτείται, ώστε από την αποσπασμα

τική μορφή της προτιμητέας λύσης "2", να αναχθούμε στην πλήρη μορφή 
της εξακιονίου προστάσεως, είναι μεν αβίαστα δυνατή γιά όποιον έχει 
μία στοιχειώδη γνώση γιά το τι ήταν ο πρόναος, γιά τον μη ενήμερο 
επισκέπτη όμως, παρουσιάζει ακόμη δυσκολίες. Προς χάριν αυτού του 
είδους επισκέπτου, το οποίο και συνιστά την πλειονότητα των ξένων



και Ελλήνων επισκεπτών του Ιερού Βράχου, και ακόμη, σεβόμενος 
και την προτίμηση του μελετητού υπέρ της λύσης "4", όπως εκφρά
στηκε στην συνάντηση, ο γράφων προτείνει τα εξής συμβιβαστικά:

Η λύση' "2" εφαρμόζεται επί του Μνημείου, ενώ το συμπλήρωμα 
της, μέχρι την επίτευξη της λύσης "4” αναστηλώνεται εντός του Νέου 
Μουσείου Ακροπόλεως και σε συνδυασμό με την έκθεση των αυθεντικών 
αναγλύφων της ζωφόρου.

Μιά τέτοια έκθεση -η οποία ασφαλώς παρουσιάζει δυσκολίες, 
τις οποίες όμως η σύγχρονη αρχιτεκτονική μουσείων μπορεί να θέσει 
υπό έλεγχον- θα επιτρέπει στον επισκέπτη να αντιληφθεί άμεσα, που 
εντάσσονται τα μέλη,-τα οποία θα ιδεί (ή είδε) αναστηλωμένα στο 
Μνημείο. Ακόμη, μία τέτοια έκθεση προσφέρει μουσειακή στέγη στο 
κατακείμενο και μη επανεντασσόμενο αυθεντικό υλικό: Το "υλικό πρό
σοψης" είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμο στην μουσειακή έκθεση, ενώ το 
υπόλοιπο (π.χ. αντιθήματα, εσωτερικές δοκοί κτλ.) μπορεί να φυλα
χθεί σε αποθήκες, με άμεση πρόσβαση στους εξειδικευμένους μελετητές.

2. ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ

Γιά την αναστήλωση της Νότιας πλευράς, επιλέγεται ως προσφο- 
ρώτερη η λύση "6" (Αρίθμηση σύμφωνα με την σελ. 80 του'τόμου 2α).
Οι σκέψεις που οδήγησαν σ'αυτήν την επιλογή, είναι οι εξής:
Θεωρείται ότι έχει βελτιωμένη αναγνωσιμότητα έναντι της λύσης "5", 
καθ'όσον παρουσιάζει μέρος του θριγκού και της ανωδομής. Η υποδήλωση 
της ζωφόρου γίνεται και εδώ με την προσθήκη μη αυθεντικού υλικού, 
αυτό όμως εξισορροπείται κάπως οπτικά με την ένταξη αυθεντικού υλι
κού στον θράνο και την επί τοίχο δοκό.

Άλλωστε η λύση αυτή, συνδυάζεται πολύ καλά και με την λύση 
"2" που θεωρείται προτιμότερη γιά την ανατολική πλευρά (παρουσίαση 
της γωνίας της ζωφόρου).



3. ΤΟΙΧΟΣ
Γιά την αναστήλωση του Τοίχου, επιλέγεται ως προσφορώτερη 

η λύση "8" (Αρίθμηση σύμφωνα με την σελ. 80 του τόμου 2α). Οι 
σκέψεις που οδήγησαν σ'αυτήν την επιλογή είναι οι εξής:

Οι λύσεις "7" και "8" δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές 
στην αναγνωσιμότητα, λόγω της αποσπασματικής διατήρησης του υλικού. 
Ακόμη, και στις δύο περιπτώσεις, οι προσθήκες μη αυθεντικού υλικού 
βρίσκονται σε χαμηλά, σχετικά, και οριζόντια στρώματα, ίσως όχι 
τόσο κρίσιμα οπτικά, και εξισορροπούνται ικανοποιητικά από το ενσω- 
ματούμενο αυθεντικό υλικό. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή προέχει το 
κριτήριο εκτενέστερης χρησιμοποίησης του κατακείμενου υλικού.

4. ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ
Η μελέτη παρουσιάζει αξιοθαύμαστη ευστοχία και σαφήνεια, τόσο στις 
κρίσιμες επιλογές (φιλοσοφία της μελέτης - αστοχίες αποδεκτές ή 
μη, σελ. 160-161), όσο και στην μετάβαση από την γενική γνώση προς 
τα δεδομένα του συγκεκριμένου προβλήματος. Τα δοκίμια και οι παρα
δοχές φόρτισης των πειραμάτων είναι τα απλούστερα και δυσμενέστερα, 
με τα "φύλλα υπολογισμού" όμως, επιτυγχάνεται μία ικανοποιητική 
προσέγγιση στα πραγματικά δεδομένα της κάθε συγκεκριμένης περίπτω
σης. Παρακάτω, γίνονται παρατηρήσεις σε ένα θέμα που μάλλον θα έχει 
απασχολήσει τον μελετητή, δεν αναφέρονται όμως στις σελ. 153-180 
του τόμου 2α.
Σύστημα ποιοτικής εξασφάλισης ("Quality assurance") των εργασιών 
δομικής αποκατάστασης.

Εννοείται ο εκ των προτέρων καθορισμός των ειδικών εκείνων 
διαδικασιών, παραμέτρων, ελέγχων κτλ., οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι 
τα υλικά και οι λοιπές κατασκευαστικές εργασίες ανταποκρίνόνταν 
στις παραδοχές της μελέτης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
- Καθορισμός φυσικών και χημικών ελέγχων των χρησιμοποιουμένων υλι

κών (π.χ. Μαρμάρου-Τιτανίου-Τσιμέντου-Άμμου κτλ.)



- Καθορισμός ποιοτικών παραμέτρων γιά τις εργασίες αποκατάστασης 
(π.χ. ανοχές ευθυγράμμισης συνδεόμενων τεμαχίων, ποιότης επιφα
νειακής κατεργασίας, έλεγχος επιφανειακών εδράσεων κτλ.)

- Καθορισμός ειδικών ελέγχων καλής εκτέλεσης (π.χ. μη καταστροφι
κοί έλεγχοι συγκολλήσεων κορμού (κεφαλής των συνδέσμων, έλεγχος 
κεντρικής θέσης του οπλισμού εντός των διατρημάτων κτλ.).

5. ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΕ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
0 χράφων, λόγω μη επαρκούς εμπειρίας επί θεμάτων φυσικοχη- 

μείας, δεν επιθυμεί να διατυπώσει κρίσεις ή σχόλια γιά αυτό το μέ
ρος της μελέτης.'

Τέλος ο γράφων συμφωνεί στην αποσυναρμολόγηση, μελέτη, συντή
ρηση και αναστήλωση των δύο μακρών πλευρών του σηκού του Παρθενώνος, 
της φατνωματικής οροφής των Προπυλαίων και του Ναΐσκου της Αθηνάς 
Νίκης.



Κορνηλία Χατζηασλάνη 
Αρχαιολόγος-Αρχιτέκτων Α' ΕΠΚΑ 
Μακρυγιάννη 2-4 
Τηλ: 9239 186

Απάνιηση στο Ερωτηματολόγιο της ΕΣΜΑ για 
την αποκατάσταση του Παρθενώνος

Θεωρώ τη μελέτη του Μ.Κορρέ για τον Πρόναο του Παρθενώνος 
εξαντλητική.Πιστεύω ότι τα στοιχεία που η κάθε πέτρα μπορεί να 
δώσει ακόμα και στον πιο απαιτητικό ερευνητή έχουν ήδη 
αποτυπωθεί στα λαμπρά σχέδια,στα κείμενα και στα δελτία με τις 
σημειώσεις του Μ.Κορρέ.
Παράλληλα πιστεύω ότι η κάθε μια πέτρα μόνη της είναι εντελώς 
ακατάληπτη για τους μη ειδικούς και ότι η καλύτερη συντήρηση και 
προστασία των λίθων αυτών είναι η ενσωμάτωσή τους,η επανένταξή 
τους στο μνημείο για το οποίο και έγιναν από την αρχή. Στην 
αντίθετη περίπτωση οι όγκοι αυτοί δεν μπορούν να εκτεθούν σε 
κάποιο Μουσείο-είναι πάρα πολλοί-σε καμμία δε αποθήκη δεν θα 
μπορούν να είναι προσιτοί στους ερευνητές.
Εργάζομαι στην Ακρόπολη από το 1986 και πολύ συχνά ξεναγώ 
δημοσιογράφους,εκπαιδευτικούς,σχολεία και γενικά το ευρύτερο 
κοινό.Το κοινό αυτό ανήκει στην κατηγορία που δεν έχει μεν 
ειδικές γνώσεις έχει όμως ενδιαφερθεί αρκετά ώστε να ξεναγηθεί 
από κάποιον που εργάζεται στην Ακρόπολη.
Πολύ συχνά έχω εκπλαγεί με τις ελάχιστες γνώσεις που έχουν για 
τον Παρθενώνα.Παράλληλα δε έχω διαπιστώσει την αδυναμία τους να 
δούν στο χώρο,με την φαντασία τους,κάτι που δεν υπάρχει να 
πολλαπλασιάσουν στο χώρο μια υπάρχουσα μορφή π.χ.έναν κίονα και 
έτσι να συνθέσουν με τη φαντασία τους την όψη ενός ναού.Ετσι οι 
περισσότερες συζητήσεις για τον Παρθενώνα γίνονται στη' Δυτική 
πλευρά του Μνημείου την οποία εν γένει θεωρούν κύρια όώη του 
ναού.
Παράλληλα έχω διαπιστώσει ότι το κοινό αντιμετωπίζει τα 
εκτεθειμένα στο μουσείο αρχιτεκτονικά μέλη σαν να είναι 
μεμονωμένα γλυπτά.Διακρίνει την ποιότητα της τέχνης,τα 
θαυμάζει ,σπάνια όμως μπορεί να τα φανταστεί ενσωματωμένα σ'ένα 
σύνολο.



Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία θεωρώ ότι τα ποσοστά του σωζόμενου 
αυθεντικού υλικού δικαιολογούν απόλυτα την συμπλήρωσή τους με 
νέο μάρμαρο.Πιστεύω λοιπόν ως καλύτερη λύση στο:
Ερώτημα No 1. Τη λύση 4. Πιστεύω ότι η προσθήκη της ζωφόρου σε 
εκμαγείο θα προσθέσει πολύ στην αναγνωσιμότητα του μνημείου 
άλλωστε υπάρχει το ικανοποιητικό προηγούμενο των Καρυατιδών στο 
Ερέχθειο.
2. Για τους ίδιους λόγους προτιμώ τη λύση 6
3. Για τους ίδιους λόγους προτιμώ τη λύση 8
4. Θεωρώ τη μελέτη για τις προτάσεις και τις μεθόδους δομικής 
αποκατάστασης του Μνημείου και των αρχιτεκτονικών μελών του 
πλήρη και συνεπώς συμφωνώ με τις απόψεις του μελετητή.
5. Θεωρώ ότι δεν έχω ειδικές γνώσεις που θα μου επέτρεπαν να έχω 
άποψη επί των θεμάτων της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως της 
επιφάνειας του μαρμάρου.
6. Συμφωνώ στην αποσυναρμολόγηση των δύο μακρών πλευρών του 
σηκού του Παρθενώνος,της φατνωματικής οροφής των Προπυλαίων και 
του ναΐσκου της Αθηνάς Νίκης.
Πιστεύω ότι η επέμβαση σ' αυτά είναι αναγκαία λόγω της 
επιτακτικής ανάγκης που υπάρχει να συντηρηθούν.Παράλληλα δε 
πιστεύω ότι τα νεώτερα στοιχεία που θα προκόψουν από την έρευνα 
των μελετητών θα είναι τόσο σημαντικά όσο αυτά,που μας έδωσε η 
έρευνα του κυρίου Μ. Κορρέ.



Δρ. NIK. Θ. ΧΟΛΕΒΑΣ 
Άρχιτέκτων - 'Αναστηλωτής 
Έπικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
'Αβέρωφ 10, 'Αθήνα 104 33 
τηλ. 822.30.86

Κατ'άρχήν πρέπει νά άναγνωρισθεϊ ή μεγάλη, κοπιώδης καί μέ 
αυταπάρνηση έργασία δλων των έπιστημόνων υπευθύνων στις έργασίες 
άποκαταστάσεως των μνημείων τοϋ ‘Ιεροϋ Βράχου.

'Επισημαίνουμε ότι ή σοβαρότητα των άποφάσεων στίς έπεμβάσεις 
στά μοναδικά αυτά μνημεία είναι τέτοια, πού άπαιτεϊ άπό όλους με
γάλη προσοχή, βαθύ στοχασμό άλλά καί συγκεκριμένη άποψη.

‘Η ίδεολογία μέ βάση τήν όποια έπεμβαίνουμε είναι χαρακτηρι
στική τής σήμανσης ακριβώς αυτής τής συγκεκριμένης άποψης πού 
απαιτείται. Πρέπει κατά τή γνώμη μας μέ κάθε τρόπο νά άποφευχθοϋν 
οί μεγάλες συμπληρώσεις καί οι δραστικές προσθήκες νέου ύλικοϋ πού 
χωρίς άμφιβολία θά άλλοιώσουν όχι μόνο τό αισθητικό άποτέλεσμα, 
άλλά θά δώσουν τελικά μιά ψεύτικη "εικόνα" τοΰ μνημείου.

'Εχοντας ύπ'όψιν λοιπόν άφ'ένός τούς τόμους τής μελέτης πού 
διανεμήθηκαν, άλλά καί τίς συζητήσεις πού έγιναν κατά τή διάρ
κεια των έργασιών τής Διεθνούς Συναντήσεως, πιστεύουμε ότι ή προ- 
σφορώτερη κατά τή γνώμη μας πρόταση γιά τήν άναστήλωση τής έζακιο- 
νίου προστάσεως (τής άνατολικής πλευράς) τοϋ Προνάου είναι έκείνη 
όπως παρουσιάζεται στόν πίν. 13 τής μελέτης. Μετά άπ'αύτό νομίζου
με ότι γίνεται σαφής ή άποψή μας καί έπί τοϋ πνεύματος πού πρέπει 
νά διέπει τίς τελικές έπιλογές καί στά υπόλοιπα έρωτήματα πού έθε
σε ή έπιτροπή, μέσω τοΰ έρωτηματολογίου πού μοιράσθηκε.

“Ως πρός τά προγράμματα πού άφοροϋν τήν άποσυναρμολόγηση των 
δύο μακρών πλευρών τοΰ σηκοΰ τοΰ Παρθενώνος, τής φατνωματικής ό- 
ροφής τών Προπυλαίων καί τοΰ Ναοΰ τής 'Αθήνας Νίκης, συμφωνοΰμε 
κατ'άρχήν στήν πρόταση άποσυναρμολόγησης, προκειμένου νά μελετη
θούν, νά συντηρηθούν καί έν συνεχεία νά άναστηλωθοΰν μέ τή σαφέ
στατη όμως έπιφύλαζη, όπως διατυπώνεται παρακάτω: Πρέπει νά άπο- 
συναρμολογηθοΰν ΜΟΝΟΝ τά κακώς άναστηλωθέντα μέρη άπό τίς παλιό- 
τερες έπεμβάσεις καί όπωσδήποτε οί μελέτες πού θά συνοδεύουν τίς



έπεμβάσεις άποσυναρμολογήσεων πρέπει νά γίνουν άντικείμενο δημο
σιοποίησης καί έλέγχου σέ διεθνές συλλογικό έπιστημονικό έπίπεδο, 
τοϋ όποιου τά πορίσματα προτού έφαρμοσθοϋν στήν πράξη νά τεθούν 
έκ νέου σέ κρίση μέ βάση τίς νεώτερες μελέτες πού θά έχουν έκπονη 
θεϊ γιά τό σκοπό αύτό.

'Ιδιαίτερα γιά τό Ναό τής 'Αθήνας Νίκης, ή άποσυναρμολόγηση - 
πάντα μέ τίς παραπάνω δεσμεύσεις - γίνεται άπαραίτητη γιά νά πραγ 
ματοποιηθεΐ ή σωστή έπανένταξη των διαφόρων μελών καί δομικών 
στοιχείων τοϋ Ναοϋ, πού οί προηγούμενες άναστηλωτικές έπεμβάσεις 
είχαν άλλοιώσει σέ πολύ μεγάλο βαθμό, όπως μέ έπιστημονική σαφή
νεια παρουσίασε κατά τή διάρκεια τών έργασιών τής Διεθνούς Συναν- 
τήσεως καί ô ύπεύθυνος μελετητής Δρ. Δ, Ζιρώ.



Αθηνά Χριστοφίδου 
ΑρχιτέκτωνΠροϊσταμένη Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζ/νων και Μεταβυζαντινών Μνημείο: 
ΥΠΠΟ - Ερμου 17 - 105 63 ΑΘΗΝΑ

Απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε η Επιτροπή 
Συντηρήσεως των Μνημείων της Ακροπόλεως.

1. Από τα τέσσερα εναλλακτικά σχέδια για την αναστήλωση της εξακιονίου προ- 
στάσεως του Πρόναου συμφωνώ με την 2η λύση, η οποία προτείνει την πλήρη α
ναστήλωση του νότιου μισού και την αναστήλωση του μέρους των τριών βορινών 
κι όνων (1ου, 2ου και 3ου) από το οποίο σώζεται το αφθονότερο υλικό, 
θεωρώ ότι τα πλεονεκτήματα αυτής της λύσης είναι τα εξής :
α. Επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμός αυθεντικότητας έναντι των περιτώσεων (3) 
και (4), εφόσον μειώνεται το ποσοστό χρησιμοποίησης νέων λίθων, 
β. Αποφεύγεται ο αναστηλωτικός συμβιβασμός, τον οποίο θα απαιτούσε η συνύπαρ
ξη του αναστηλωμένου 5ου λίθου της ζωφόρου και των αναστηλωμένων γωνιών της 
αψίδας.
γ. Η λύση αυτή εξασφαλίζει την διδακτική λειτουργία του μνημείου, γιατί εύκο
λα όχι μόνο ο θεωρητικός αλλά και ο οπτικός τύπος ανθρώπου μπορεί να συμπληρώ
σει με τη φαντασία του την εικόνα, θυμίζω, δε, ότι σύμφωνα με το 15ο άρθρο του 
Χάρτη της Βενετίας "οι συμπληρώσεις θα αντιπροσωπεύουν το ελάχιστο που απαι
τείται για να εξασφαλισθούν οι συνθήκες συντηρήσεως του μνημείου και να απο- 
κατασταθεί η μοριρολογική του συνέχεια"
δ. Το αισθητικό αποτέλεσμα της αναστηλωτικής επέμβασης θα είναι περισσότερο 
ικανοποιητικό και συνεπές , εφόσον από το βορινό τμήμα του ανατολικού τοίχου 
αναστηλώνεται μόνο η 1η στρώση, λείπει η βορειοανατολική παραστάδα και μεγάλο 
μέρος του βορινού τοίχου. Η πλήρως αναστηλωμένη κιονοστοιχία θα στεκόταν α
σύνδετη στο χώρο και θα έμοιαζε στατικά επισφαλής.
ε. Αποφεύγονται μερικές όχι απολύτως ασφαλείς ταυτίσεις όπως των λίθων ν340 
(στον 6ο σπόνδυλο του 2ου κίονα), ν484+178 (στον 8ο σπόνδυλο του 3ου κίονα)
295+ ... (στον 2ο κίονα), 343 (στον Ιο κίονα), α1703+α2042 (στον 3ο κίονα), 
α 2049+α 2050 (στον 2ο κίονα). Σύμφωνα με το Χάρτη της Βενετίας (άρθρο 9) 
η διαδικασία της αποκατάστασης σταματάει στο σημείο που αρχίζουν να υπάρχουν 
υποθέσεις.
Ως μειονέκτημα της λύσης θεωρώ το γεγονός ότι αυθεντικοί λίθοι του μνημείου 
δεν θα επανενταχθούν. Προτείνω γι'αυτούς να μεταφερθούν σε κατάλληλα διαμορ
φωμένη αποθήκη.
Ως προς τις υπόλοιπες προτάσεις της μελέτης (σ. 87) έχω να παρατηρήσω τα εξής: 
α. Διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη συμπλήρωση λίθων και σπονδύλων με 
νέο υλικό. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται με φειδώ, μόνο εκεί όπου το υπαγορεύει 
η αποκατάσταση της μηχανικής συνέχειας της κατασκευής.
β. Διατηρώ, επίσης, επιφυλάξεις ως προς την τοποθέτηση αντιγράφων των γλυπτών. 
Προτείνω να τοποθετηθούν σε απολύτως περιορισμένη έκταση και μόνο για λόγους



διδακτικούς.
γ. Συμφωνώ με την αναστήλωση των γωνιών της αψίδας του χριστιανικού ναού, 
δ. Συμφωνώ με τον μετριασμό της χρωματικής αντίθεσης ανάμεσα στο νεόκοπο 
μάρμαρο και στο αυθεντικό υλικό, με την προϋπόθεση ότι το νέο υλικό θα 
είναι διακριτό.
Ως προς τις γενικώτερες θέσεις του μελετητή για τις αναστηλώσεις των μνη
μείων έχω να παρατηρήσω ότι σύμφωνα με τις αρχές που ο ίδιος διατυπώνει στη 
σελίδα 68:
"Ανεπιθύμητη επίσης μπορεί να είναι μια αναστήλωση όταν το αυθεντικό υλικό 
είναι λίγο".

"Ανεπιθύμητη μπορεί να είναι μια αναστήλωση αν συνεπάγεται αλλοίωση της πα- 
ραδεδομένης εικόνας ενός μνημείου.^ δεν θα έπρεπε να επιλέξουμε την 

πλήρη αναστήλωση της κιονοστοιχίας του πρόναου.
'Οσον αφορά, δε,στην αρχή της αντιστρεψιμότητας των δομικών επεμβάσεων (σελ. 
79),’πιστεύω ότι δεν τηρείται απόλυτα, διότι οι επεμβάσεις που γίνονται για 
τη συγκόλληση των λίθων (αφαίρεση στρώματος πάχους 1 ΜΜ και διατρήσεις για 
την εισαγωγή οπλισμού τιτανίου) καθώς και η χάραξη των αριθμών μητρώου (σελ.
9) θίγουν σημαντικά την αυθεντικότητα της εσωτερικής μάζας, για την οποία ο 
μελετητής ζητεί την εκτίμησή της ως αυθεντικού μέρους του μνημείου (σελ. 82). 
Θα ήθελα, τέλος, να απαντήσω στην παρατήρησή του (τέλος σ. 76): "η σκοπού- 
μενη αναστήλωση, αν μάλιστα πραγματοποιηθεί στην έκταση που επιτρέπει το υλι
κό, ασφαλώς θα αποτελεί για τους επιγενόμενους μία ακόμη φάση μεγάλης σημα
σίας',' ότι κατά τη γνώμη μου μιά αναστηλωτική επέμβαση πρέπει να αποσκοπεί στο 
να διατηρήσει την ιστορία και όχι να γράψει ιστορία.

2. Από τις δύο εναλλακτικές λύσεις για την αναστήλωση της νότιας πλευράς του 
προνάου επιλέγω την 1η (περίπτωση 5) επειδή:
α. Παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό αρχαίου υλικού.
β. Δεν απαιτεί την τοποθέτηση χυτών αντιγράφων της ζωφόρου, με την οποία, όπως 
προανέφερα, είμαι αντίθετη.

3. Από τις δύο εναλλακτικές λύσεις για την αναστήλωση του τοίχου μεταξύ του 
προνάου και του κυρίως ναού προτιμώ την 1η (περίπτωση 7) διότι:
α. Μειώνεται το ποσοστό χρησιμοποίησης νέων λίθων.
β. Το αισθητικό αποτέλεσμα της αναστήλωσης θα είναι ικανοποιητικότερο, καθώς 
το ερείπιο θα "σβύνει"προς ταν βορινό τοίχο, που δεν υπάρχει σήμερα.

4. Σχετικά με τη μελέτη δομικής αποκατάστασης του μνημείου και των αρχιτεκτο
νικών μελών του, έχω να παρατηρήσω τα εξής :
α. Δεν τηρείται απόλυτα η αρχική της αναστρεψιμότητας, την οποία θέτει ο μελε
τητής στη σελ. 156, για τους λόγους που ανέπτυξα στην απάντηση του πρώτου ερω-



τήματος.
β. Ol συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο θα πρέπει να είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες 

για την αποκατάσταση της μηχανικής συνέχειας της κατασκευής.

γ. Υπολογισμοί έχουν γίνει για τη μέγιστη δυνατή πρόταση αναστήλωσης (σελ. 175). 

Θα ήταν χρήσιμο να είχαν γίνει και για τις άλλες τρεις, ώστε τα αποτελέσματά 

τους να ληφθούν υπόψη στην επιλογή της αναστηλωτικής λύσης.

5. Για τις προτάσεις συντήρησης και αποκατάστασης της επιφάνειας του μαρμάρου 

δεν έχω καμμία παρατήρηση.

6. Ως προς τα προγράμματα των δύο μακρών πλευρών του σηκού του Παρθενώνος, 

ουμφωνώ με την αποσυναρμολόγησή τους προκειμένου να μελετηθούν και να συντηρη

θούν συστηματικά. Δεν θα συμφωνούσα, όμως, με μία αναστήλωση που θα απαιτούσε 

εκτεταμένες συμπληρώσεις νέου υλικού.

Συμφωνώ, επίσης, με την αποσυναρμολόγησή της φατνωματικής οροφής των Προπυλαίων 

προκειμένου να σωθούν και να συντηρηθούν τα κομμάτια που τις απαρτίζουν, αλλά 

και να ελεγχθεί η κατάσταση των υπολοίπων τμημάτων της αναστήλωσης Μπαλάνου.

Διατηρώ επιφυλάξεις ως προς την αποσυναρμολόγησή του ναΐσκου της Λθηνάς 

Νίκης, γιατί δεν μας παρουσιάσθηκε κάποια μελέτη που να τεκμηριώνει τις 

φθορές και την ανάγκη καθολικής συντήρησης. Δεν θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί 

το πρόβλημα με τοπικές επεμβάσεις;

ί ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΏΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΒΥΖ . ΜΝΗΜΕΙΩΝ



ΕΠΕΙΓΟΝΑΛΚΗΣΤΗ ΧΩΡΕΜΗ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 
ΔΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
A'Εφορε Ca Αρχ/των Ακροτιόλεως 

Μακρυγιάννη 2-4, Τ.Τ.117 42 

Τηλ: 9238-747 , 3214-825 Αθήνα 29 Μαΐου 1989

Προς

Την Ε.Σ.Μ.Α.
Πολυγνώτου 10

Αθήνα

Σε απάντηση στο έγγραφό σας αρ.90/14.4.89 διατυπώνω παρακάτω 

τη γνώμη μου στα συγκεκριμένα ερωτήματα του ερωτηματολογίου που μου 

δόθηκε μαζί με τους τόμους της"Μελέτης Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος" 

των Μ.Κορρέ, Ν.Τογανίδη, Κ.Σάμπα, Θ.Σκουλικίδη κ.ά.

1) Κατά τη γνώμη μου η προσφορότερη από τις προτεινόμενες στην παρα

πάνω μελέτη λύσεις για την αναστήλωση της βκιονίου προστάσεως του 

προνάου του Παρθενώνα είναι η αρ.ΙΙΙ(3), γιατί αναστηλώνεται η πρόστα- 

ση σε όλο το πλάτος της μέχρι και το επιστύλιο και δίνει στον μεγαλύ

τερο δυνατό βαθμό την μορφή του προνάου. Με τη λύση αυτή δεν θίγεται ση

μαντικά η αυθεντικότητα του μνημείου, εφ’ όσον χρησιμοποιείται αρκετό 

αρχαίο οικοδομικό υλικό που έχει ταυτισθεί και τώρα κείται στα Ανατ. 

του Μνημείου, ενώ το νέο μάρμαρο που θα χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερο 

ποσοστό ιδίως στους τρεις βορειότερους κίονες και στα αντίστοιχα επι
στύλια δεν νομίζω, ότι θα ενοχλήσει αισθητικά το μνημείο, γιατί βρίσκε

ται πίσω από την πλήρως σωζόμενη εξωτερική ανατολική κιονοστοιχία του 

πτερού. Τα ανωτέρω θα μπορούσαν ίσως να ελεγχθούν, σε δοκιμαστική εφαρ

μογή της λύσης αυτής με προπλάσματα από φελιζόλ σε φυσικό μέγεθος.

Η τοποθέτηση της ζωφόρου σε αντίγραφα που προβλέπει η λύση IV(4) 

θα πρέπει, νομίζω, να αντιμετωπισθεί μελλοντικά, όταν ληφθούν αποφάσεις 

για το σύνολο του γλυπτού διάκοσμου του μνημείου.

Ο μελετητής Μ.Κορρές με την ανάλυση που κάνει στις σελ.68 κ.ε. 

πείθει, νομίζω απόλυτα, ότι η αναστήλωση του Προνάου του Παρθενώνα 

είναι επιθυμητή και εφικτή εφ'όσον:

- Υπάρχουν αποδείξεις για την αρχική μορφή του προνάου

- Υπάρχει αρκετό αυθεντικό υλικό, που έχει ταυτισθεί

- Η αναστηλώσιμη μορφή δεν θα αλλοιώσει την παραδεδομένη εικόνα του 

μνημείου, γιατί βρίσκεται πίσω από την σωζόμενη πλήρως πυκνή εξωτε

ρική κιονοστοιχία της Ανατ.πλευράς.



-Η εκτέλεση του έργου θα γίνει αττό ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό 

με όλους τους κανόνες και τις μεθόδους μιας σύγχρονης αναστύλωσης

2) Από τις εναλλακτικές λύσεις για την αναστύλωση της Ν.πλευράς του 

Προνάου προσφορότερη θεωρώ την αρ.5, ύτοι την αναστύλωση της παραστά- 

δας και του επιστυλίου, γιατί έχει μεγάλο ποσοστό αρχαίου υλικού 

(μεγαλύτερο έναντι της λύσης 6) και μπορεί να συνδυασθεί η λύση αυτύ 

με την λύση III (3) αναστύλωσης της πρόστασης του προνάου.

3) Για την αναστύλωση του τοίχου μεταξύ προνάου-και κυρίως ναού προσφο-
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ροτερηψτη λύση αρ.7, ήτοι την αναστηλωση του Ν.ημισεος του τοίχου ως 
την 6η -7η σειρά, ενώ του βόρειου μόνον ως την 1η σειρά, γιατί έχει 

περισσότερο αρχαίο υλικό έναντι της λύσης 8.

Δεν θεωρώ σκόπιμη την συναναστύλωση της χριστιανικός αψίδας, εφό

σον αυτύ έχει ύδη αφαιρεθεί παλαιότερα, πρόκειται δε για οικοδομικό 

φάση του μνημείου που δεν συνυπύρχε με την αρχικό.

Η αποκατάσταση έστω και μέρους της αψίδας στο σημείο αυτό, που 

είναι από τα πιο σημαντικά του μνημείου (όταν η κύρια είσοδος του ναού) 

θα έφερνε σύγχυση στην αρχικό μορφύ της εισόδου του ναού.

Θα μπορούσε ίσως να δηλωθεί στο δάπεδο με μερικούς λίθους μόνον 

το περίγραμμα της αρχικός αψίδας.

Το ταυτισμένο οικοδομικό υλικό της αψίδας όπως και άλλων μερών 

του μνημείου, που δεν θα χρησιμοποιηθεί στην αναστύλωση,θα μπορούσε να 

τοποθετηθεί σε αντίστοιχη θέση στα Ν.του Ναού.

4) Συμφωνώ με τις μεθόδους δομικός αποκατάστασης του μνημείου και των 

αρχιτεκτονικών μελών που παρουσιάζονται στις σελ.156-159 αναλυτικά.

5) Συμφωνώ με τις επεμβάσεις συντύρησης και αποκατάστασης της επιφά

νειας του μαρμάρου που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα "Πιλότος" 'Ητοι: 

α) συγκόλληση των θραυσμάτων με λευκό τσιμέντο Portland και χρησιμο
ποίηση τυφλών καρφίδων τιτανίου β) στερέωση των αποφλοιώσεων με ενέ- 

ματα τσιμεντοπολτού και σφράγιση των ρωγμών με κονίαμα τσιμέντου και 

ποσοστό χαλαζιακύς άμμου γ) στερέωση αποσαθρωμένων επιφανειών με ασβε

στόνερο, ώστε να σχηματισθεί νέο ανθρακικό ασβέστιο στις περιοχές 

αυτές. Με αυτές τις μεθόδους είναι φανερό, ότι εκτός του ότι αποτρέπε- 

ται η περαιτέρω φθορά της επιφάνειας επιτυγχάνεται κατά τον καλλίτερο 

δυνατό τρόπο η αποκατάσταση της επιφάνειας των μαρμάρινων αρχιτεκτονι

κών μελών.



6) Θεωρώ σκόπιμη τη διάλυση των δυο μακρών πλευρών του σηκού του 

Παρθενώνα και της φατνωματικής οροφής των Προπυλαίων προκειμένου 

να μελετηθούν συστηματικά και αποκατασταθούν σωστά.

Επίσης συμφωνώ να αποσυναρμολογηθεί ο ναός της Αθηνάς Νίκης, ο 

οποίος,παρά τις δυο προηγούμενες αναστηλώσεις,παρουσιάζει στατικά 

προβλήματα και εμφανή φθορά της επιφάνειας των μαρμάρων του. Ετη 

νέα αναστήλωση θα είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη και ίσως να απο

κατασταθούν τα νέα στοιχεία από διάφορες οικοδομικές φάσεις του μνη

μείου που προέκυψαν από την μελέτη του αρχιτέκτονος Δ.Ζιρώ.

Με τιμή

Άλκηστη Χωρέμη
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