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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως 
Κατάλογος Συνέδρων 
Πρόγραμμα εργασιών

1. Χαιρετισμοί

Π.Καλλιγάς, Διευθυντής Α’ Εφορείας Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων σ. 1
Γ.Δοντάς, Πρόεδρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας σ. 4
Θ.Μαστρομηνάς, Εκπρόσωπος Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (Διεύθυνση X) σ. 5
Χ.Μπούρας, Πρόεδρος της Επιτροπής Συντηρήσεως
Μνημείων Ακροπόλεως σ. 7
Θ.Μικρούτσικος, Υπουργός Πολιτισμού σ. 11

2. Απόδοση ολοκληρωμένων έργων στον Παρθενώνα 

Π.Κουφόπουλος, Χρονικό της επεμβάσεως στην ανατολική
πλευρά του ναού. Επιτευχθέντα αποτελέσματα. σ. 13
Μ.Κορρές, Νέες διαπιστώσεις στην ανατολική πλευρά
του ναού (αρχιτεκτονική). σ. 17
Κ.Ζόμπας, Απόδοση του προγράμματος αποκαταστόσεως
του 5ου από ανατολικά κίονος της νότιας πλευράς. σ. 25
Π.Καλλιγάς, Η αρχαιολογική έρευνα στην Ακρόπολη,
1989-1994. σ. 28
Αλ.Μάντης, Νέα ευρήματα. Οι νότιες μετόπες
του Παρθενώνος. σ. 36
Ι.Τριάντη, Νεώτερα για τις μετόπες του Παρθενώνος. σ. 42

3. Προτάσεις και προβλήματα του Οπισθονάου του Παρθενώνος 

Π.Κουφόπουλος, Αρχιτεκτονικό και αναστηλωτικό
προβλήματα. Η καθαίρεση της ζωφόρου και οι νέες προτάσεις, σ. 49
Κ.Ζόμπας, Δομοστατικά προβλήματα της δυτικής πλευράς
του ναού. σ. 61
Μ.Κορρές, Ο δυτικός τοίχος του σηκού και άλλα μνημεία.
Προτάσεις αποκαταστόσεως. σ. 70
Θ.Σκουλικίδης, Μελέτες και έρευνες για τη συντήρηση
της επιφάνειας των μαρμάρων, 1989-1994. σ. 82
Α.Γαλανού και Γ.Δογάνη, Επισήμανση των φθορών
στη δυτική ζωφόρο. σ. 92
Ε.Παπακωνσταντίνου, Παρατηρήσεις και έρευνες
στη δυτική ζωφόρο. σ. 97
Θ.Σκουλικίδης, Προτάσεις συντηρήσεως (και καθαρισμού) 
της δυτικής ζωφόρου. σ.101



Ν.Τογανίδης, Η αναδιάταξη των λίθων στους μακρούς τοίχους 
του σηκού. Η γενόμενη εργασία. Το πρόγραμμα Η/Υ.
Προτάσεις. σ.105
Φ.Μαλλούχου-Tufano, Ιστορικό των παλαιοτέρων επεμβάσεων
στη δυτική πλευρά και το σηκό του Παρθενώνα. σ.117

4. Προπύλαια: απόδοση έργων και αναστηλωτικές προτάσεις

Τ.Τανούλας, Το πρόγραμμα των Προπυλαίων α) Γενόμενες 
ήδη εργασίες καθαιρέσεως της οροφής β) Εργασίες 
τεκμηριώσεως γ) Προτάσεις. σ.123
Μ.Ιωαννίδου, Δομοστατικά και άλλα προβλήματα των 
Προπυλαίων. Το ειδικό πρόβλημα της ανασυνθέσεως των 
φατνωματικών πλακών της οροφής. σ.141
Α.Μωραϊτου, Προβλήματα συντηρήσεως της επιφάνειας 
του μαρμάρου των Προπυλαίων. σ.151

5. Ναός Αθηνάς Νίκης: αναστηλωτικές προτάσεις 

Δημ.Ζιρώ, Πρόγραμμα επεμβάσεως στο ναό της Αθηνάς Νίκης.
Εργασίες τεκμηριώσεως και προτάσεις. σ.155
Κ.Μπαμπανίκα, Κατάσταση διατηρήσεως του ναού της
Αθηνάς Νίκης. σ.172

6. Απόδοση άλλων προγραμμάτων Ακροπόλεως.

Δ.Μονοκρούσος, Απόδοση του έργου στερεώσεως των βράχων
της Ακροπόλεως. σ.177
Π.Καλλιγάς, Τα προγράμματα τεκμηριώσεως των
διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών και τωγ επιγραφών
της Ακροπόλεως. σ.181
Φ.Μαλλούχου-Tufano, Η τράπεζα δεδομένων της ΕΣΜΑ. Αρχείο,
1989 - 1994. σ.185
Κ.Χατζηασλάνη, Πληροφόρηση και εκπαιδευτικά προγράμματα
για την Ακρόπολη, 1989 - 1994. σ.189

7. Τελική συζήτηση - Συμπεράσματα - Συνόψιση των εργασιών 
της Συναντήσεως

Συζήτηση σ.195
R. Mainstone σ.241
V.Romanovsky σ.245
Χ.Μπούρας σ.254
Κ.Συρμακέζης σ.265
Θ.Σκουλικίδης σ.268



8. Παράρτημα: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της ΕΣΜΑ.

Ερωτηματολόγιο 0.273
Bammer Ant. 0.281
Berger E. 0.284
Binder J. 0.287
Blomé B. 0.289
Bourgeois B. O.290
Camp li J. 0.296
Conforto M. 0.297
Cook Br. O.303
Coulson W. O.306
Coulton J. O.307
D'Agostino S. 0.297
De Waele J. 0.310
Di Vita Ant. 0.314
Dinsmoor-Norre A. 0.317
Domaslowski W. 0.319
Fittschen Ki. 0.324
Gizzi St. 0.279
Hansen E. 0.328
Herrmann Kl. 0.332
Himmelmann N. 0.336
Hoepfner W. 0.337
Hueber Fr. O.340
Isler H. 0.344
Ito J. 0.347
Jeppesen Kr. 0.349
Kienast H. 0.351
Klingspor M. 0.355
Koenigs W. 0.358
Krumbein W. 0.361
Kyrieleis H. 0.363
Mainstone R. 0.364
Marconi P. 0.368
Melucco-Vaccaro A. 0.297
Mertens D. 0.372
Mitsopoulos-Leon V. 0.377
Nohlen Kl. O.380
Piacenti Fr. 0.378
Romanovsky V. 0.389
Seki T. O.390
Schuller M. 0.393
Sheedy K. 0.395
Schwandner L. 0.397
Tiberi Cl. o.400
True M. O.402
Urzi Cl. O.407
Wesenberg B. 0.413



Zivkov St. σ.41 8

Βαλαβάνης Π. σ.421
Βελένης Γ. σ.423
Δημητροκάλλης Γ. σ.425
Δημοσθένους Μ. σ.523
Δοντάς Γ. σ.426
Δροσογιάννη Φ. σ.432
Ζάμπας Κ. σ.436
θεουλάκης Π. σ.445
Ιακωβίδης Σπ. σ.448
Ιωαννίδου Μ. σ.450
Καράγιωργα-Σταθακοπούλου θ. σ.454
Κορρές Μ. σ.455
Μόνος Γ. σ.523
Μεντζίνη Μ. σ.530
Μουτσόπουλος Ν. σ.533
Μπρούσκαρη Μ. σ.535
Παπαθανασόπουλος θ. σ.536
Παπαντωνόπουλος Κ. σ.538
Παχύγιαννη-Καλούδη Φ. σ.542
Πενέλης Γ. σ.523
Πετρονώτης Αργ. σ.545
Ποζιόπουλος Α. σ.547
Τανούλας Τ. σ.552
Τιβέριος Μ. σ.555
Τουρνικιώτης Π. σ.562
Φύτος Μ. σ.564



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Χ.Μπούρας,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αρχιτέκτων, Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου.

Σ.Αγγελίδης,

Α.Δεληβοριάς,

Γ.Δεσπί νης,

Ι.Δημακόπουλος,

Γ.Δοντάς,

Π.Καλλιγάς,

Γ.Λάββας,
Β.Λαμπρινουδάκης,
Θ.Σκουλικίδης,

Γ.Τζεδάκις,

ΜΕΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Αρχαιολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη
Αρχαιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης
Αρχιτέκτων, Διευθυντής Αναστηλώσεως Αρχαίων 
Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού 
Επίτιμος Γενικός 'Εφορος Αρχαιοτήτων, Πρόεδρος 
της Αρχαιολογικής Εταιρείας
Έφορος Αρχαιοτήτων, Διευθυντής Α’ Εφορείας 
Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων Υπουργείου 
Πολιτισμού
Αρχιτέκτων, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Αρχαιολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Χημικός Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Έφορος Αρχαιοτήτων, Διευθυντής Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρχιτέκτων, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Έφορος Αρχαιοτήτων
Αρχιτέκτων Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων 
Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού
Αρχαιολόγος, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Αρχιτέκτων, Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου

Απ.Οικονομόπουλος, Χημικός Μηχανικός, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Θράκης

Α.Παλαιοκρασσό, Αρχαιολόγος, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Κ.Συρμακέζης, Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου

Πολυτεχνείου
Ο.Τζάχου-Αλεξανδρή, Έφορος Αρχαιοτήτων 
Ι.Τουράτσογλου, Έφορος Αρχαιοτήτων
Ι.Τριόντη, Έφορος Αρχαιοτήτων

Γ.Δημητροκάλλης,
Η.Ζερβουδόκη,
Κ.Κυριακόπουλος,

Ε.Μαραγκού, 
Μ.Μπίρης,



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Αρχαιολόγοι

Berger Ε., Prof.,Dr.,Dir. d. Antikenmuseum u.d. Skulpturhalle, St. 
Albangraben 5, CH-4051, Basel, Switzerland
Binder J., Dr..Αμερικάνικη Σχολή Κλασσικών Σπουδών, Σουηδίας 54, 106 
76 Αθήνα, Ελλάδα
Camp II J., Dr..Αμερικάνικη Σχολή Κλασσικών Σπουδών, Σουηδίας 54, 106 
76 Αθήνα, Ελλάδα
Caskey Μ., Dr..Αμερικάνικη Σχολή Κλασσικών Σπουδών, Σουηδίας 54, 106 
76 Αθήνα, Ελλάδα
Coulson W., Prof..Αμερικάνικη Σχολή Κλασσικών Σπουδών, Σουηδίας 54, 
106 76 Αθήνα, Ελλάδα
Coulton J., Dr..University of Oxford, Ashmolean Museum, Beaumont St., 
Oxford 0X1 2PH, Great Britain
De Waele J., Prof.,Katholieke Universiteit, Faculteit der Letteren, 
Erasmusplein 1, 6525 Nijmegen, Netherlands
Dinsmoor Norre A., Dr..Αμερικάνικη Σχολή Κλασσικών Σπουδών, Σουηδίας 
54, 106 76 Αθήνα, Ελλάδα
Di Vita A., Prof.,Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή, Παρθενώνος 14-16, 117 42 
Αθήνα, Ελλάδα
Fittschen Κ., Prof..Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Φειδίου 1, 106 78 
Αθήνα, Ελλάδα
Hagg R., Ρ rof.,Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Μητσαίων 9, 117 42 
Αθήνα, Ελλάδα
Isler Η., Prof.,Dr.,Archaeologisches Institut d.Universitaet., Ramistr. 73, CH- 
80006 Zuerich, Switzerland
Jeppessen Kr.,Prof., 13 Strandvaenget, 2100 Copenhagen, Denmark 
Kienast H., Dr..Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Φειδίου 1, 106 78 
Αθήνα, Ελλάδα
Koenigs W., Prof..Deutsches Archaeologisches Institut, Gumussuyu 
Ayazpasa, Camii Sokak 48, TR-800 90 Instanbul, Abteilung Instanbu-I, Turkey 
Kreeb M.,Dr.,Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Φειδίου 1, 106 80 Αθήνα, 
Ελλάδα
Melucco Vaccaro A..Direttrice del Servizio Dei Beni Archeologici, Istituto 
Centrale de; Restauro, Via San Michele 13, 00153 Roma, Italy 
Mitsolpoulos Leon V.,Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, 
Λεωφ.Αλεξάνδρας 26, 106 83 Αθήνα, Ελλάδα
Seki Τ., Prof..Osaka City, University, Sumiyoshi-Ku, Osaka 588, Japan 
Sheedy K., Prof..Αυστραλιανό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Ζαχαρίτσα 23, 117 
41 Αθήνα, Ελλάδα
True Μ., Prof..Curator of Antiquities, The Paul Getty Museum, 17985 Pacific 
Coast Highway, Malibu, California 90265 5799, USA.
Wesenberg B., Prof.,Univertitaet Regensburg, Universitaetstrasse 31, PF- 
101042, Germany



Βαλάκου Ν., Δ/νση Κλασικών & Προϊστορικών Αρχ/των, Μέλος του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ΥΠΠΟ, Μπουμπουλίνας 20-22, 106 
82 Αθήνα, Ελλάδα
Βασιλοπούλου Β., ΑΈφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των, Μακρυγιάννη 2-4, 
117 42 Αθήνα, Ελλάδα
Βλασσοπούλου Χρ., ΑΈφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των, Μακρυγιάννη 2-4, 
117 42 Αθήνα, Ελλάδα
Δανάλη Γκιολέ Αικ., Καθ., Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 73 Αθήνα, Ελλάδα. 
Δροσογιάννη Φ., Δρ., 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχ/των, Κλεψύδρας 2, 105 
55 Αθήνα, Ελλάδα
Ευαγγελινϊδης Στ., Α’ Εφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των, Μακρυγιάννη 2-4, 
117 42 Αθήνα, Ελλάδα
θεοχάρη Μ., Δρ.,Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Αρχαιολογικής Εταιρίας, 
Σταυροπούλου 3Α, 112 52 Αθήνα, Ελλάδα
Ιακωβίδης Σ., Καθ.,Ακαδημία Αθηνών, Ελευθερίου Βενιζέλου 28, 106 79 
Αθήνα, Ελλάδα
Καλογεροπούλου Α.,Αχαιού 15, 106 76 Αθήνα, Ελλάδα 
Καλτσάς Ν., Δρ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο., Μέλος Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου, Τοσίτσα 1, 106 82 Αθήνα, Ελλάδα 
Καράγιωργα-Σταθακοπούλου θ., Δρ.,Γ’ Εφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των, 
Αιόλου και Πελοπίδα 1, 105 55 Αθήνα, Ελλάδα
Κίσσας Κ., Δρ.,Α’ Εφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των, Μακρυγιάννη 2-4, 117 
42 Αθήνα, Ελλάδα
Κόκκου Αγ., Δρ.,Οδυσσέως Ανδρούτσου 31, 117 41 Αθήνα, Ελλάδα 
Κοκκορού-Αλευρά Γ., Καθ.,Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, 157 71 Ζωγράφου, Αθήνα, 
Ελλαδα
Κορρές Γ., Καθ.,Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, 
Πανεπιστημιούπολη, 157 73 Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα 
Κριτζάς X., Δρ.,Επιγραφικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, 106 82 Αθήνα, Ελλάδα 
Κύρκου Μ., Σπύρου Μερκούρη 39, 1 16 34 Αθήνα, Ελλάδα 
Κωνστάντιος Δ., Δ/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, 
Μέλος Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ΥΠΠΟ, Μπουμπουλίνας 20-22, 
106 82 Αθήνα, Ελλάδα
Λαζαρίδου Π., ΑΈφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των, Μακρυγιάννη 2-4 117 
42 Αθήνα, Ελλάδα
Λεμπέση Αγ., Δρ., Εφορεία Αρχαιοπωλείων & Ιδιωτικών Συλλογών, 
Πολυγνώτου 13, 105 55 Αθήνα, Ελλάδα
Λεμπιδάκη Ε., Ομάδα Εργασίας για τη Συντήρηση των Μνημείων του 
Ασκληπιείου Επιδαύρου, Μουσείο Επιδαύρου, 210 32, Ληγουριό, Ελλάδα 
Μαλλούχου-Tufano Φ., Α’ Εφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των, Μακρυγιάννη 
2-4,1 17 42 Αθήνα, Ελλάδα
Μάντης Α., Δρ.,Α’ Εφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των, Μακρυγιάννη 2-4 , 
117 42 Αθήνα, Ελλάδα
Μαραγκού Ευ., Καθ., Τμήμα Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.θ. 1 186, 45 1 10 Ιωάννινα, Ελλάδα 
Μποζάνα-Κούρου Π., Καθ.,Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης,
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 27 Μαϊου 1994

Πρωϊνή Συνεδρία : 10.00 - 13.15 
Πρόεδρος : Καθ.Σπύρος Ιακωβίδης

10.00-10.30 Χαιρετισμοί

10.30

Π.Καλλιγός, Προϊστάμενος της Α' Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
θ. Μ αστρομηνάς, Εκπρόσωπος Ελλάδος στην Ε.Ε. (Δ/νσηΧ). 
Χ.Μπούρας, Πρόεδρος της Επιτροπής Συντηρήσεως 
Μνημείων Ακροπόλεως.
Θ.Μικρούτσικος, Υπουργός Πολιτισμού.

Απόδοση ολοκληρωμένων έργων στον Παρθενώνα

Π.Κουφόπουλος, Χρονικό της επεμβάσεως στην ανατολική 
πλευρά του ναού. Επιτευχθέντα αποτελέσματα.

10.50 Μ.Κορρές, Νέες διαπιστώσεις στην ανατολική πλευρά του 
ναού (αρχιτεκτονική).

11.30 Κ.Ζάμπας, Απόδοση του προγράμματος αποκαταστάσεως του 
5ου από ανατολικά κίονος της νότιας πλευράς.

11.45 Διάλειμμα

12.00 Π.Καλλιγάς, Η αρχαιολογική έρευνα στην Ακρόπολη, 1989 - 
1994.

12.30 Α.Μάντης, Νέα ευρήματα. Οι νότιες μετόπες του 
Παρθενώνος.

12.45
13.00
13.15

Ι.Τριάντη, Νεώτερα για τις μετόπες του Παρθενώνος. 
Διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους συνέδρους.
Τέλος της πρωινής συνεδριάσεως.

13.15-14.00 (Για όσους ενδιαφέρονται). Προβολή της ταινίας "Παρθένων 
1991" του Δ.Βερνίκου.

Απογευματινή συνεδρία : 16.30 - 20.30 
Πρόεδρος : Καθ-A.Di Vita

Προτάσεις και προβλήματα του Οπισθονόου του Παρθενώνος

16.30 Π.Κουφόπουλος,Αρχιτεκτονικά και αναστηλωτικά 
προβλήματα. Η καθαίρεση της ζωφόρου και οι νέες

17.30
προτάσεις.
Κ.Ζάμπας, Δομοστατικά προβλήματα της δυτικής πλεμράς 
του ναού.



18.00 Μ.Κορρές, Ο δυτικός τοίχος του σηκού και άλλα μνημεία. 
Προτάσεις αποκαταστάσεως.

18.45 Διάλειμμα

19.00 Θ.Σκουλικίδης, Μελέτες και έρευνες για τη συντήρηση της 
επιφάνειας των μαρμάρων, 1989-1994.

19.25 Α.Γαλανού και Γ.Δογάνη, Επισήμανση των φθορών στη δυτική
ζωφόρο.

19.40 Ε.Παπακωνσταντίνου, Παρατηρήσεις και έρευνες στη δυτική
ζωφόρο.

19.50 Θ.Σκουλικίδης, Προτάσεις συντηρήσεως (και καθαρισμού)
της δυτικής ζωφόρου.

20.00 Διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους συνέδρους.
20.30 Τέλος της απογευματινής συνεδριάσεως.

Σάββατο 28 Μαϊου 1994

Πρωινή συνεδρία : 09.00 - 13.20
Πρόεδρος : Δρ.Γ.Δοντάς

09.00 Ν.Τογανίδης, Η αναδιάταξη των λίθων στους μακρούς 
τοίχους του σηκού. Η γενόμενη εργασία. Το πρόγραμμα Η/Υ. 
Προτάσεις.

09.45 Φ. Μ αλλούχου-Tufano, Ιστορικό των παλαιοτέρων
επεμβάσεων στη δυτική πλευρά και το σηκό του Παρθενώνα.

10.00 Διάλειμμα

Προπύλαια : απόδοση έργων και αναστηλωτικές προτάσεις

10.15 Τ.Τανούλας, Το πρόγραμμα των Προπυλαίων, α) Γενόμενες 
ήδη εργασίες καθαιρέσεως της οροφής, β) Εργασίες 
τεκμηριώσεως. γ) Προτάσεις.

11.15 Μ.Ιωαννίδου, Δομοστατικά και άλλα προβλήματα των
Προπυλαίων. Το ειδικό πρόβλημα της αποσυνθέσεως των 
φατνωματικών πλακών της οροφής.

11.45 Α.Μωραϊτου, Προβλήματα συντηρήσεως της επιφάνειας του
μαρμάρου των Προπυλαίων.

12.00 Διάλειμμα

Ναός Αθηνάς Νίκης : αναστηλωτικές προτάσεις

12.15 Δ.Ζιρώ, Πρόγραμμα επεμβάσεως στο ναό της Αθηνάς
Νίκης. Εργασίες τεκμηριώσεως και προτάσεις.

12.50 Κ.Μπαμπανίκα, Κατάσταση διατηρήσεως του ναού της
Αθηνάς Νίκης.



13.00
13.20

Διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους συνέδρους. 
Τέλος της πρωινής συνεδριόσεως.

Απογευματινή συνεδρία 16.30 - 20.00 
Πρόεδρος : Δρ.Η.Kienast

16.30

Απόδοση άλλων προγραμμάτων Ακροπόλεως

Δ.Μονοκρούσος, Απόδοση του έργου στερεώσεως των 
βράχων της Ακροπόλεως.

16.45 Π.Καλλιγάς, Ταπρογράμματατεκμηριώσεωςτωνδιασπάρτων

17.00
αρχιτεκτονικών μελών και των επιγραφών της Ακροπόλεως. 
Φ.Μαλλούχου-Tufano, Η τράπεζα δεδομένων της ΕΣΜΑ.

17.15
Αρχείο, 1989-1994.
Κ.Χατζηασλάνη, Πληροφόρηση και εκπαιδευτικά προγράμματα 
για την Ακρόπολη, 1989-1994.

17.30 Διάλειμμα

17.45-20.00 Προετοιμασία θεμάτων για την τελική συζήτηση κατά ομάδες

Α’ομάδα : Αρχαιολόγοι και αρχιτέκτονες.
Πρόεδρος: Ε.Τουλούπα

Β'ομάδα : Πολιτικοί μηχανικοί.
Πρόεδρος: R.Mainstone

Γ’ομάδα : Χημικοί και συντηρητές.
Πρόεδρος: R.Romanovsky

20.00 Εγκαίνια της έκθεσης "Ακρόπολη: Μελέτες, έρευνες, έργα 
1989-1994". Δεξίωση.

Κυριακή 29 Μαϊου 1994

Επίσκεψη στην Ακρόπολη

09.00-12.30 Επίσκεψη στα εργοτάξια της Ακροπόλεως. Ξενάγηση από τα 
μέλη του Τεχνικού Γραφείου.
Επίσκεψη στο Μουσείο και τις αποθήκες της Ακροπόλεως.

13.00-14.00
Ξενάγηση από αρχαιολόγους της ΑΈΠΚΑ και συντηρητές. 
Ελαφρό γεύμα στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως.

Απογευματινή συνεδρία : 15.00 - 20.00 
Πρόεδρος : KaO.W.Hoepfner

15.00- 17.00
17.00- 17.15 
17.15-18.30 
18.30-18.45

20.00

Συζήτηση στην ολομέλεια
Διάλειμμα
Συζήτηση στην ολομέλεια
Χ.Μπούρας, Συνοπτική επισκόπηση των πεπραγμένων της 
Συναντήσεως.
Λήξη των εργασιών της Διεθνούς Συναντήσεως.20.00
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Πρωινή συνεδρία Παρασκευής 27 Μαϊου 1994 
Πρόεδρος: Καθ.Σπϋρος Ιακωβϊδης
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχίζει το συνέδριο των μνημείων της Ακροπόλεως και θα 
παρακαλέσω τους κυρίους οι οποίοι έχουν να απευθύνουν χαιρετισμούς, 
να τους απευθύνουν. Το εναρκτήριον λάκτισμα θα δώσει ο κύριος 
Καλλιγάς, τον οποίον παρακαλώ να πάρει το λόγο.

Π.ΚΑΛΛΙΓΑΣ, Έφορος Αρχαιοτήτων, Διευθυντής ΑΈφορείας Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα, Κυρίες και Κύριοι,
θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τους συνέδρους της 4ης Διεθνούς 

Συναντήσεως για τη Συντηρηση των Μνημείων της Ακροπόλεως, έλληνες 
και ξένους, που τόσο πρόθυμα ήλθαν για να εργαστούν μαζί μας εντατικά 
αυτό το τριήμερο. Σας καλωσορίζω και ως Διευθυντής της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως και ως μέλος της Επιτροπής Συντηρήσεως 
Μνημείων Ακροπόλεως στη σημερινή Συνάντηση, που γεφυρώνει το έργο 
που συντελέστηκε κατά την πενταετία που κύλησε από την προηγούμενη 
Συνάντηση του 1989 μέχρι σήμερα.

Ως Διευθυντής της Ακροπόλεως από το 1990 θα ήθελα κατ’αρχήν 
να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής και τον Πρόεδρό της καθηγητή 
Χαράλαμπο Μπούρα για την αμέριστη βοήθεια, που παρέχουν ως 
νομοθετημένο επιστημονικό όργανο στην Αρχαιολογική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Πολιτισμού. Οι γνώσεις και η εμπειρία τους, καθώς και η 
μακρόχρονη και αφιλοκεδρής προσφορά εργασίας τους, έχουν κάνει 
κατορθωτή τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης εξαιρετικό 
υψηλής ποιότητας σε όλα σχεδόν τα κλασικά μνημεία του Ιερού Βρόχου.

θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου 
αρχαιολόγους στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως, που δουλεύουν 
εντατικά για την παρακολούθηση επι μέρους προγραμμάτων των έργων 
συντηρήσεως, καθώς και ιδιαίτερα τους προικισμένους μηχανικούς των 
έργων, υπεύθυνους, κατά ειδικότητα, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, 
χημικούς, και το άξιο εργατοτεχνικό προσωπικό που ασχολείται σε αυτό. 
Ακόμη, θα πρέπει να μνημονευτεί η γραμματεία της Επιτροπής και το 
λογιστήριο. Η καλή συνεργασία όλων επιτρέπει την καλή ροή των έργων 
και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και τη 
Διεύθυνση Αναστηλώσεως Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού 
για την υποστήριξη του έργου της Εφορείας, και ιδιαίτερα στα θέματα 
συντηρήσεως των μνημείων.

Εδώ θα ήθελα να επισημόνω την παρουσία σήμερα, ανόμεσά μας, 
και δύο παλαιοτέρων Εφόρων Αρχαιοτήτων, του κυρίου Γεωργίου Δοντό και 
της κυρίας Εύης Τουλούπα που ως διευθυντές, τότε, της Ακροπόλεως, 
εργάστηκαν σκληρά κατά τις προηγούμενες δεκαετίες για την ευόδωση των
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ίδιων σκοπών και που συνεχίζουν ακόμη να το πράττουν από άλλες πια 
θέσεις.

Μια απουσία όμως είναι ιδιαίτερα αισθητή! Αυτή της αείμνηστης 
Μελίνας Μερκούρη, μέχρι τον πρόσφατο θάνατό της Υπουργού Πολιτισμού! 
Η Μελίνα Μερκούρη πίστευε ακράδαντα στην πολιτιστική ακτινοβολία των 
μνημείων της Ακρόπολης και κατέβαλε κάθε προσπάθεια για την 
απρόσκοπτη συνέχιση των στερεωτικών έργων, για τη συνένωση των 
διασπαρμένων γλυπτών του Παρθενώνα στο νέο Μουσείο Ακροπόλεως και 
για τη γνωστοποίηση με κάθε μέσο του συντελουμένου στην Ελλάδα 
σχετικού επιστημονικού έργου. Ας είναι το έργο της παράδειγμα για 
μίμηση!

Από την έναρξη των μεγάλων στερεωτικών έργων στην Ακρόπολη, 
το 1975, με πρωτοβουλία του τότε Πρωθυπουργού κυρίου Κωνσταντίνου 
Καραμανλή, σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας, η ελληνική πολιτεία 
έφερε σχεδόν αποκλειστικά το αντίστοιχο οικονομικό βάρος, πιστεύοντας 
ορθά ότι ως θεματοφύλακας των αρχαίων της χώρας έχει την υποχρέωση 
αυτή προς την ελληνική και προς τη διεθνή κοινότητα. Το βάρος είναι 
βέβαια μεγάλο για τη μικρή μας χώρα, αλλα ευτυχώς υπήρξε και ενίσχυση 
τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την πενταετία που 
πέρασε, 1989-1993, δαπανήθηκαν για τα έργα της Ακροπόλεως συνολικά 
2 δις 250 εκατομμύρια δρχ., από τις οποίες 1 δις 750 εκατομμύρια 
προήρχοντο από ελληνικούς πόρους και περίπου 500 εκατομμύρια από 
κοινοτικούς.

Για την ομαλή διαχείριση των χρηματικών αυτών ποσών, μακρια από 
την αγκυλωτική κρατική γραφειοκρατία, ιδρύθηκε το 1992 το Ταμείο 
Διαχειρίσεως Αρχαιολογικών Πιστώσεων. Τα μέλη του Ταμείου και 
ιδιαίτερα τον πρόεδρό του, νομικό σύμβουλο Δημήτριο Παπαπετρόπουλο, 
θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις προσπάθειές του.

Αντικειμενικοί σκοποί των εργασιών στα μνημεία της Ακροπόλεως 
είναι η προστασία των αρχαίων από περαιτέρω φθορά και η όσο το 
δυνατόν συμπλήρωση τμημάτων και μερών τους που σήμερα λείπουν. Οι 
τρόποι επίτευξης των σκοπών είναι πολλοί, όπως η αφαίρεση ξένων 
στοιχείων από τα μνημεία, που είναι βλαπτικά γι’αυτά. Η προστασία της 
εκτεθειμένης επιφάνειας του μαρμάρου. Η προστασία των γλυπτών 
συνθέσεων που τα κοσμούσαν. Η προσθήκη στα μνημεία αρχαίων 
αρχιτεκτονικών μελών που ανήκαν σε αυτά και είχαν παλαιότερα 
παραμεληθεί και παραληφθεί. Η εξασφάλιση στατικής επάρκειας των 
μνημείων κ.ά.

Αποτέλεσμα των εργασιών θα είναι η παράταση της ζωής των 
μνημείων αυτών της ακμής της αρχαίας ελληνικής τέχνης και 
αρχιτεκτονικής και η βελτίωση της κατάστασής τους, ώστε, ως κοινωνικό 
αγαθό που είναι, να επιτελούν κατά τον καλύτερο τρόπο το έργο τους ως 
πηγή αισθητικής απόλαυσης και γνώσεων και ως σημείο ιστορικής 
αναφοράς.

Οι προβληματισμοί που αναπηδούν από τη μελέτη των μνημείων της 
Ακρόπολης και οι προτεινομενοι τρόποι αντιμετώπισής τους θα εκτεθούν
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και θα αναλυθούν κατά το τριήμερο αυτό με τις επι μέρους ανακοινώσεις, 
τα εις χείρας σας δημοσιεύματα και την παράλληλη παρουσίαση εποπτικού 
υλικού στην παρακείμενη έκθεση.

Όμως, θα ήθελα να επισημάνω ένα σημείο ιδιαίτερης σημασίας για 
τη συνέχιση των έργων και την εκπλήρωση των στόχων τους, το νέο 
Μουσείο της Ακροπόλεως! Από τον περασμένο ήδη αιώνα έγινε αντιληπτό, 
ότι εκτός από τα αντικείμενα ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας που 
συνδέονταν με τον Ιερό Βράχο, όπως επιγραφές, αναθήματα, ανεξάρτητα 
έργα γλυπτικής και άλλα, θα έπρεπε να στεγαστούν και τμήματα που 
προέρχονταν από τα ίδια τα μεγάλα μνημεία, τον Παρθενώνα, το Ερέχθειο, 
κ.ά. Επρόκειτο κυρίως για τις γλυπτές συνθέσεις που κοσμούσαν τα 
αρχιτεκτονήματα, όπως οι μετόπες, οι ζωφόροι, τα αετωματικά γλυπτά.

Το αρχικό κτίριο κτίστηκε το 1874 και την τελική μορφή στην 
έκθεση, στο σημερινό μικρό μουσείο της Ακροπόλεως,έδωσε ο αείμνηστος 
αρχαιολόγος Γιάννης Μηλιάδης πριν από 35 χρόνια. Ο σημερινός χώρος 
όμως δεν επιτρέπει καμία επαύξηση ή προσθήκη στο κτίριο. Έκτοτε, 
παρόλα ταύτα, χρειάστηκε να στεγαστούν στο ίδιο μουσείο γλυπτά από το 
δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα, οι Καρυάτιδες από το Ερέχθειο, οι μετόπες 
της ανατολικής πρόσοψης του Παρθενώνα. Ακολούθησε πρόσφατα αριθμός 
επιγραφών από το χώρο και το τμήμα της ζωφόρου της δυτικής πλευράς 
του Παρθενώνα, ενώ προβλέπεται σύντομα να στεγαστούν εκεί τα τμήματα 
της ζωφορου της Αθηνάς Νίκης. Είναι πασιφανές ότι ο χώρος έκθεσης και 
οι αποθήκες του σημερινού μουσείου δεν επαρκούν για να στεγάσουν και 
να προβάλλουν τα αριστουργήματα αυτά της αρχαίας γλυπτικής. Και είναι 
εντελώς απαραίτητη η οικοδόμηση του νέου Μουσείου Ακροπόλεως, που 
αποφασίστηκε μετά από τη διενέργεια του διεθνούς αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού το 1990.

Η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη οικοδόμηση του νέου μουσείου είναι 
ανάγκη πλέον πιεστική, άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη με τα 
εκτελούμενα στον βράχο αναστηλωτικά έργα, αφού μάλιστα αποφάσεις που 
λήφθηκαν μετά το 1990 σχετικά με τις μετακινήσεις γλυπτών, βασίζονταν 
και στην προοπτική του νέου Μουσείου της Ακρόπολης.

Το νέο μουσείο θα επιτρέψει την πλήρη ανάπτυξη των καλλιτεχνικών 
θησαυρών, που προέρχονται από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και τα 
ιερά γύρω από αυτόν, και την ορθή αποθήκευση των υπόλοιπων αρχαίων 
όλα μέσα σε ρυθμιζόμενη ατμόσφαιρα, που θα τα προστατεύει από τη 
γεμάτη βλαπτικούς ρύπους ατμόσφαιρα της σημερινής πόλης.

Αλλά η ρύπανση της ατμόσφαιρας της Αθήνας είναι ένας άλλος 
τομέας στον οποίον επίσης πρέπει να επέμβει η πολιτεία, για τη σωτηρία 
ανθρώπων και μνημείων. Η Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία που έχει στα 
χέρια της, καταγράφοντας περιοδικά τους ιδιαίτερα βλαπτικούς για τα 
μνημεία της Ακρόπολης ρύπους, έχει επισημάνει το γεγονός, αλλά οι 
αποφάσεις και η λήψη ουσιαστικών μέτρων, είναι έργο της πολιτείας.

Ως προς το έργο της προετοιμασίας της νέας μεγάλης έκθεσης στο 
κτίριο του νέου μουσείου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων δεν έμεινε πάντως αργή, 
αλλά άρχισε ένα πρόγραμμα πλήρων καταγραφών, μελέτης και
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αποδελτιώσεων όλων των αρχαίων, κάθε είδους, που προέρχονται από την 
Ακρόπολη είτε αυτό βρίσκονται σήμερα στα μουσεία και στις αποθήκες της 
Εφορείας, είτε σε μουσεία άλλα, ελληνικά ή του εξωτερικού.

Για την υποβοήθηση του πραγματικά γιγάντιου αυτού έργου, 
προσέφυγε στη σύγχρονη τεχνολογία, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
Από αυτήν την ανάγκη προέκυψε το 1993 το ειδικό πρόγραμμα για το 
Μουσείο Ακροπόλεως, με την κωδική ονομασία "Φειδίας", που συντάχθηκε 
από ομάδα ειδικών υπό τον καθηγητή της πληροφορικής στο Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, κύριο Καραγιάννη, με τη συνεργασία αρχαιολόγων της 
Εφορείας.Όποιος από τους συνέδρους το επιθυμεί, θα είναι δυνατόν 
σήμερα να εξετάσει το πρόγραμμα, που στεγάζεται στο Κέντρο Μελετών 
Ακροπόλεως.

Με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα και πάλι να σας καλωσορίσω. Να 
ευχηθώ επιτυχία στο συνέδριο και να θυμίσω ότι προσδοκούμε την 
τεκμηριωμένη κριτική σας, ευνοϊκή ή αρνητική, για το επιτελούμενο και 
προτεινόμενο έργο. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θα παρακαλέσω τώρα τον Πρόεδρο της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, τον κύριο Δοντά, να απευθύνει κι αυτός τον χαιρετισμό του εκ 
μέρους της Εταιρείας.

Γ.ΔΟΝΤΑΣ, Επίτιμος Γενικός Έφορος Αρχαιοτήτων, Πρόεδρος 
Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματεύ, Κυρίες και Κύριοι,
Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, εις την οποίαν οφείλεται, ως 

είναι γνωστόν, το μεγαλύτερο μέρος των παλαιών ανασκαφών και των 
πρώτων έργων αποκαταστάσεως των μνημείων της Ακροπόλεως, απευθύνει 
τον θερμό χαιρετισμό της σε σας όλους, που ευγενώς ανταποκρινόμενοι 
στην πρόσκληση της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, είστε 
σήμερα εδώ για να συμμετάσχετε στην 4η Διεθνή Συνάντηση που 
πραγματοποιείται με θέμα την αποκατάσταση και συντήρηση των μνημείων 
της Ακροπόλεως.

Οι περισσότεροι θα ξέρετε ασφαλώς, ότι η Αρχαιολογική Εταιρεία, 
δεν είναι πια ο φορεύς των χρηματοδοτήσεων των έργων της Ακροπόλεως, 
που προέρχονται από τους πόρους του Ελληνικού Δημοσίου και της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως ήταν μέχρι προ ολίγων ετών. Εξακολουθεί 
όμως, υπό την ιδιότητά της του παλαιοτέρου αλλά αειθαλλούς 
αρχαιολογικού καθιδρύματος της χώρας, να παρακολουθεί με στοργή και 
αδιάπτωτο ενδιαφέρον τις εργασίες συντηρήσεως, που εκτελούνται στα 
σπουδαιότερα μνημεία του αρχαίου ελληνισμού και κατά το άρθρο 1 του 
Οργανισμού της να συνεργεί σε αυτές συμμετέχοντας στην Επιτροπή, δια 
του ομιλούντος.

Η Αρχαιολογική Εταιρεία δράττεται της ευκαιρίας να εκφράσει το 
θαυμασμό της για την ποιότητα του εκτελουμένου από τους υπευθύνους 
των τομέων έργου, που έχει άλλωστε κατ’επανάληψη επαινεθεί στις
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Διεθνείς Συναντήσεις και ευελπιστεί ότι από την παρούσα Συνάντηση θα 
προκύψει consensus γόνιμο για περαιτέρω εργασίες.

Δεν αποκρύπτει πάντως την επιθυμία της να δει την επιτόγχυνση 
των έργων αποκαταστάσεως των μνημείων, πάντοτε βεβαίως με διατήρηση 
του επιπέδου της σημερινής ποιότητος, και την τήρηση των αρχών που 
προβλέπονται από τους διεθνείς αναστηλωτικούς χάρτες.

Παράλληλα, εκφράζει και την ευχή της να εξευρεθεί τρόπος 
επιλύσεως του ακανθώδους θέματος της δημιουργίας ενός νέου Μουσείου 
Ακροπόλεως, στο οποίο προσβλέπει με έντονο ενδιαφέρον. Όχι μόνο για 
την πρέπουσα στέγαση των παλαιών πολυτίμων εκθεμάτων του μικρού 
σημερινού μουσείου του Βράχου, αλλά και των αρχαίων εκείνων που 
αναγκαστικά μεταφέρθησαν ήδη ή θα μεταφερθούν στο προσεχές μέλλον 
από τα μνημεία της Ακροπόλεως για τη διάσωσή τους από τις 
καταστρεπτικές επιδράσεις της ατμοσφαίρας.

Ταυτόχρονα όμως, ελπίζει η Εταιρεία μας, ότι θα αντιμετωπιστούν 
κατά τρόπο γενικώς αποδεκτό και όλα τα σύνθετα όσο και εξαιρετικώς 
λεπτά θέματα, αισθητικά, περιβαλλοντικά, κυκλοφοριακά και άλλα, που 
αναπόφευκτα συνδέονται με την παρουσία ευμεγέθους κτίσματος στην 
περιοχή της Ακροπόλεως.

Εύχομαι καλή εργασία, ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλείται ο αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ο κύριος Μαστρομηνάς, να μας απευθύνει τον λόγο.

Θ.ΜΑΣΤΡΟΜΗΝΑΣ, Εκπρόσωπος Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Διεύθυνση X).

Μια μικρή διόρθωση. Αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπώ την Ελλάδα 
στην ΕΟΚ, μάλλον εκπροσωπώ την ΕΟΚ εδώ, στην Ελλάδα.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Με μεγάλη μου χαρά ευρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να χαιρετίσω 

ως εκπρόσωπος, όπως είπα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ιδιαίτερα της 
πολιτιστικής δράσης της Γενικής Διεύθυνσης X, την έναρξη του 4ου 
Διεθνούς Συνεδρίου για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των 
μνημείων της Ακρόπολης.

θα ήθελα επίσης να εκφράσω ιδιαιτέρως την προσωπική μου 
ικανοποίηση για την παρουσία μου και συμμετοχή μου στο συνέδριό σας, 
που μπορώ να πω ότι είναι για δεύτερη φορά, γιατί ήμουν εδώ και το 1989, 
και επίσης που εδώ και έξι χρόνια παρακολουθώ, προσωπικά και 
υπηρεσιακά, τις πραγματικά τεράστιες προσπάθειες που 
πραγματοποιούνται, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα, 
με μεγάλη επιτυχία, στον χώρο αυτόν τον ιερό της Ακρόπολης, από όλο 
ανεξαιρέτως το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.

Γι’αυτό το εξαιρετικά σημαντικό και δύσκολο έργο, για την 
προστασία και αποκατάσταση των ανεπανάληπτων έργων τέχνης, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, εδώ και δώδεκα χρόνια, από το 1983, αποδείξει,
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με την πλήρη υποστήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο το 
μεγάλο ενδιαφέρον της όσο και την οικονομική της συνδρομή, μέσω της 
ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης, που όπως ο ίδιος ο κύριος Καλλιγάς 
ανέφερε, δίνομε από το 1983 και εντεύθεν, και η οποία γίνεται έναντι των 
συνολικών δαπανών που η ελληνική πολιτεία δαπανά για τις εργασίες 
αποκατάστασης των ιερών μνημείων της Ακρόπολης.

Η οικονομική ενίσχυση της Επιτροπής βασίζεται πάντοτε τόσο στη 
στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το Υπουργείο Πολιτισμού, 
την Εφορεία της Ακρόπολης, την Επιτροπή Συντηρήσεως των Μνημείων της 
Ακρόπολης, οσο και στις περιοδικές εκθέσεις που γίνονται απο διεθνείς 
εμπειρογνώμονες και αναφέρονται στην πρόοδο και ποιότητα των τεχνικών 
επεμβάσεων. Η πιο πρόσφατη δε τέτοια έκθεση είναι αυτή που έγινε πριν 
από δυο χρόνια, από ομάδα εμπειρογνωμόνων με επικεφαλής τον καθηγητή 
κύριο Raymond Lemaire, και η οποία έκτος από μια μικρή κριτική που 
αφορούσε στα αντίγραφα των γλυπτών, επικροτεί με πάρα πολύ θετικό 
τρόπο τη μεγάλη μεθοδικότητα και ποιότητα των επεμβάσεων που έχουν 
γίνει στα μνημεία της Ακρόπολης.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω και μια προσωπική 
παρέμβαση: αν και μη ειδικός γνώστης των επιστημονικών και τεχνικών 
πτυχών των προβλημάτων που άπτονται του τομέα συντήρησης και 
αναστήλωσης, θα ήθελα να εκφράσω την προσωπική μου γνώμη και να 
επικροτήσω τις μέχρι τώρα τεράστιες προσπάθειες στο αξιολογότατο έργο 
που έχει επιτευχθεί, και που πιστεύω ότι θα εξακολουθήσει να συνεχίζεται 
με την ίδια επιτυχία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η υπηρεσία μας ειδικότερα, θέλοντας να 
τονίσει και να προβάλλει τη σημασία της πλούσιας ευρωπαϊκής 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, καθώς και να ευαισθητοποιήσει το ευρύτερο 
κοινό σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, ανέλαβε εδώ και δύο χρόνια 
μια σημαντική πρωτοβουλία, μέσω της δημιουργίας περιοδεύουσας 
φωτογραφικής έκθεσης, που αναφέρεται στα πιλοτικά έργα συντήρησης, 
αποκατάστασης μνημείων και χώρων, που χρηματοδοτούνται κάθε χρόνο 
στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος μας.

Μέσα σε αυτό το πνεύμα εφέτος πλαισιώσαμε αυτή την προσπάθειά 
μας με μικρά δείγματα των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, τόσο στο χώρο 
της Ακρόπολης όσο και σε δύο άλλους σημαντικούς ιστορικούς χώρους, 
όπως των ιερών μονών του Αγίου Όρους, στη Μακεδονία, στη Βόρειο 
Ελλάδα, και το ιστορικό κέντρο του Ciato στη Λισσαβώνα που επίσης 
χρηματοδοτούνται από την υπηρεσία μας σε ετήσια βάση.

Έτσι, η φετεινη έκθεσή μας, ενισχυμενη αισθητικά και ποιοτικά, 
ξεκίνησε στη Λισσαβώνα στο τέλος Απρίλη και θα φιλοξενηθεί στην πορεία 
της στις πόλεις Βαρκελώνη, Παρίσι, Φλωρεντία, Βουκουρέστι, Βαρσοβία 
και Βρυξέλλες μέχρι το τέλος του χρόνου.

Με αυτή την προσπάθεια επιθυμία είναι να δείξουμε το ενδιαφέρον 
μας για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο σημαντικό αυτό τομέα της 
προστασίας και ανάδειξης της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, που πιστεύουμε ότι οι θετικές επιπτώσεις δεν
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θα αφορούν μόνο τον πολιτισμικό τομέα, αλλά εξίσου και άλλους τομείς, 
όπως το περιβάλλον αλλά και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των 
περιοχών της Ευρώπης.

Πριν τελειώσω, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η υπηρεσία μας, 
στα πλαίσια της ενίσχυσης και διεύρυνσης της δράσης της στον τομέα 
αυτόν, και μέσα από σειρά διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες εθνικές 
υπηρεσίες και άλλους διεθνείς κυβερνητικούς και μη οργανισμούς, 
εργάζεται εντατικά για τη σύνταξη της "Ανακοίνωσης της Επιτροπής", όπως 
λέγεται στη γραφειοκρατική μας γλώσσα, που θα παρουσιαστεί πριν από 
το τέλος του χρόνου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο και 
στην επιτροπή των περιφερειών.

Σκοπός αυτής της προσπάθειας, είναι η επισκόπηση της μέχρι τώρα 
δράσης της Επιτροπής και η εύρεση τρόπων μεγιστοποίησης της 
αποδοτικότητας των επί μέρους δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και μια 
προσπάθεια διεύρυνσης του φάσματος επεμβάσεων, όπως π.χ. στον τομέα 
της κινητής πολιτιστικής κληρονομιάς, πάντα όμως μέσα στα όρια του 
πλαισίου της επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη νέα συμφωνία για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για τις 
υπηρεσίες του και ιδιαίτερα την Εφορεία της Ακρόπολης και την Επιτροπή 
Συντηρήσεως των Μνημείων της Ακρόπολης για τη διοργάνωση αυτής της 
σημαντικής Διεθνούς Συνάντησης, τα αποτελέσματα της οποίας είμαι 
σίγουρος ότι θα είναι πολύ θετικά για την περαιτέρω εξέλιξη των εργασιών 
της συντήρησης και αποκατάστασης των ανεπανάληπτων, επαναλαμβανω, 
σε παγκόσμιο επίπεδο, μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης.

Και θα ήθελα να ευχηθώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
από μένα προσωπικά καλή επιτυχία στις εργασίες στις δύο επόμενες, στις 
τρεις επόμενες ημέρες.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο λόγος περνάει τώρα στον πολυπαθή Πρόεδρο της Επιτροπής 
Ακροπόλεως, τον καθηγητή κύριο Μπούρα, ο οποίος παρακαλείται να μας 
πει λίγα λόγια.

Χ.ΜΠΟΥΡΑΣ, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,Πρόεδρος της 
Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματεύ, Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως έχω 

την τιμή να σας υποδεχθώ και να σας ευχαριστήσω και να εκφράσω την 
ικανοποίησή μου για την εδώ παρουσία σας. Δεν θα επαναλαβω τις 
ευχαριστίες, τις οποίες ήδη διετύπωσε ο κύριος Καλλιγάς, αλλά και εκ 
μέρους της Επιτροπής ευχαριστώ όλους οσους βοηθουν εμμέσως ή 
αμέσως το μεγάλο αυτό έργο στην Ακρόπολη.

Όπως και κατά τις προηγούμενες, έτσι και κατά την παρούσα 4η 
Διεθνή Συνάντηση για τη Συντήρηση των Μνημείων Ακροπόλεως, η
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σύγκλιση ανεβλήθη δύο ή τρεις φορές,προκειμένου να διατυπωθούν 
προτάσεις στα πλαίσια των μελετών για τα διάφορα έργα. Σπεύδω αμέσως 
να παρατηρήσω ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν 
περισσότερες από μία εναλλακτικές λύσεις, καθώς και ότι η Επιτροπή δεν 
έχει ακόμη λάβει αποφάσεις επ’αυτών. Σκοπός των θεσμοθετημένων πλέον 
διεθνών συναντήσεων δεν είναι μόνον η άμεση ενημέρωσή σας για τις 
παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Ακρόπολη, αλλά και η 
ωρίμανση απόψεων και συνακόλουθων αποφάσεων με συνεκτίμηση και των 
δικών σας γνωμών. Γίνονται ακόμα οι διεθνείς συναντήσεις τα χρονικά 
ορόσημα ενός έργου που συνεχίζεται και έχει ήδη ηλικία δεκαεννέα ετών. 
Η ανάγκη για τη συνέχεια επιβάλλει να σας κατατοπίσω συνοπτικά για το 
έργο που πραγματοποιήθηκε κατά τα πέντε έτη που διέρρευσαν από τον 
Απρίλιο του 1989, από την 3η δηλαδή Διεθνή Συνάντηση στην Ακρόπολη 
έως τώρα.

Κατ’αρχήν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της ανατολικής πλευράς 
του Παρθενώνος, του οποίου θα γίνει συνοπτική απόδοση από τους 
αρχιτέκτονες Μανόλη Κορρέ και Πέτρο Κουφόπουλο.

Ολοκληρώθηκε ένα εμβόλιμο πρόγραμμα αποκαταστάσεως του 
πέμπτου από τα ανατολικά κίονος της νοτιάς κιονοστοιχίας και του 
υπερκειμένου θριγκού. θα το παρουσιάσει σήμερα ο κύριος Κώστας 
Σάμπας.

Αλλά, το πιο σπουδαίο από όλα, πραγματοποιήθηκε η καθαίρεση της 
δυτικής ζωφόρου και η μεταφορά της στο μουσείο. Η συνεχής επιδείνωσις 
της καταστάσεως των φειδιακών παραστάσεων της ζωφόρου, λόγω της 
ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως, οδήγησε τον Οκτώβριο του 1990 την Επιτροπή, 
στη οριστική απόφαση της επεμβάσεως. Τον Φεβρουάριο του 1991 το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση αυτή και αμέσως 
άρχισε εντατική προετοιμασία του εγχειρήματος. Το πρώτο μέλος της 
δυτικής ζωφόρου καθαιρέθηκε και μεταφέρθηκε στο Μουσείο στις 3 
Δεκεμβρίου 1992. Η όλη εργασία ολοκληρώθηκε εντός του πρώτου 
τριμήνου του 1993. Είναι ευνόητο ότι η μεταφορά των μελών της ζωφόρου 
σε ελεγχόμενο περιβάλλον δεν είναι παρά το πρώτο βήμα ενός μεγάλου 
προγράμματος στη δυτική πλευρά του Παρθενώνος, καθώς και ότι ένα 
πλήθος άλλων μη αναμενομένων προβλημάτων απαιτεί ήδη την λύση του. 
Αλλά γι’αυτά θα σας μιλήσουν αύριο ο κύριος Πέτρος Κουφόπουλος και ο 
κύριος Κώστας Σάμπας.

Παραλλήλως εξελίχθηκε το πρόγραμμα αναδιατάξεως των 
λιθοπλίνθων των μακρών τοίχων του σηκού και για το οποίο είχε γίνει 
λόγος το 1989. Όλα τα τμήματα των τοίχων αυτών, που είχαν αναστηλωθεί 
απο τον Μπαλάνο στις αρχές του αιώνος, διαλύθηκαν, προκειμένου να 
μελετηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λιθοπλίνθου. Και για την 
πρόοδο του προγράμματος αυτού θα σας μιλήσει ο κύριος Νίκος 
Τ ογανίδης.

Η σημαντική αυτή δραστηριότητα στον Παρθενώνα, καθυστέρησε 
το πρόγραμμα της αναστηλώσεως του Προνάου, που αποτελούσε το κύριο 
θέμα συζητήσεως κατά την Συνάντηση του 1989. Η Επιτροπή Συντηρήσεως
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Μνημείων Ακροπόλεως έλαβε τις γραπτές απαντήσεις σχεδόν όλων όσων 
είχαν συμμετάσχει σε αυτήν, και τους έδωσε πλήρη δημοσιότητα μαζί με 
τα πρακτικά της. Οι χρονοβόρες συζητήσεις που έγιναν αργότερα, στην 
ίδια την Επιτροπή και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, οδήγησαν 
στην έγκριση της δευτέρας από τις τέσσερεις εναλλακτικές λύσεις που 
είχε προτείνει το 1989 ο κύριος Μανόλης Κορρές, και μάλιστα χωρίς την 
προσθήκη των αντιγράφων της ανατολικής ζωφόρου επάνω στον θριγκό. 
Μόνον προπαρασκευαστικές εργασίες στο στυλοβάτη της προστάσεως του 
Προνάου κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν ώς τώρα. Η μεγάλη αυτή 
καθυστέρηση του Προγράμματος του Προνάου δεν είναι άσχετη και με την 
ουσιαστική αδυναμία συγκροτήσεως νέων εξειδικευμένων συνεργείων 
μαρμαροτεχ νιτών, αλλά και παρακολουθήσεώς τους από το τεχνικό 
γραφείο.

Στα έργα που πραγματώθηκαν κατά τη διαρρεύσασα πενταετία 
περιλαμβάνεται η καθαίρεση των μαρμάρινων οροφών των αναστηλώσεων 
Μπαλάνου στα Προπύλαια, η οποία είχε συζητηθεί κατά την Συνάντηση του 
1989. Γι’αυτήν θα ακούσετε από τον κύριο Τάσο Τανούλα.

Έρχομαι τώρα στο περιεχόμενο της Διεθνούς Συναντήσεως που 
αρχίζει τώρα. Το περιεχόμενο αυτό είναι τριπλό, θα παρουσιαστούν: 
προγράμματα εργασιών με προτάσεις, αποδόσεις ήδη γενομένων έργων 
και, τέλος, ερευνητικά θέματα.

Για τον Παρθενώνα τα προγράμματα έργων που είναι ώριμα για 
συζήτηση είναι τέσσερα. Πρώτον το πρόγραμμα του Οπισθονάου και του 
δυτικού πτερού του ναού, που περιλαμβάνουν το πρόβλημα της 
αντικαταστάσεως της ζωφόρου, την ενίσχυση των κιόνων της δυτικής 
εσωτερικής προστάσεως και την αποκατάσταση της μαρμάρινης οροφής 
του δυτικού πτερού. Υπεύθυνοι μελετητές είναι οι κύριοι Κουφόπουλος και 
Ζάμπας. Δεύτερον, το πρόγραμμα των πλαγίων τοίχων του σηκού με κύριο 
αντικείμενο την σωστή αναδιάταξη των λιθοπλίνθων και μελετητή τον κύριο 
Νίκο Τογανίδη. Τρίτον του δυτικού τοίχου του σηκού και της μεγάλης 
θύρας του, το υπέρθυρο της οποίας παρουσιάζει ειδικά προβλήματα. 
Υπεύθυνος μελετητής είναι ο κύριος Μανόλης Κορρές. Και τέλος, 
τέταρτον, το πρόγραμμα της συντηρήσεως και του καθαρισμού του 
μαρμάρου, με έμφαση στη δυτική ζωφόρο, η οποία στεγάζεται ήδη στο 
Μουσείο Ακροπόλεως. Έχει υπευθύνους ομάδα συντηρητών, υπό τις 
οδηγίες του καθηγητή κυρίου Θεόδωρου Σκουλικίδη, των κυριών 
Παπακωνσταντίνου, Γαλανού και Δογάνη.

Για τα Προπύλαια τα προγράμματα έργων στο κεντρικό τους κτίριο 
και την Πινακοθήκη παρουσιάζονται από τους υπευθύνους κύριο Τανούλα 
και κυρία Ιωαννίδου. Ένα δεύτερο πρόγραμμα για την αποκατάσταση των 
φατνωματικών οροφών του κεντρικού κτιρίου δεν παρουσιάζεται, 
δεδομένου ότι δεν έχει φθάσει ακόμα σε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η 
κυρία Μωραϊτου, τέλος, θα παρουσιάσει τα ζητήματα επιφανειακής 
συντηρήσεως του μαρμάρου στα Προπύλαια.

Για τα προβλήματα του Ναού της Αθηνάς Νίκης θα μιλήσει ο 
υπεύθυνος αρχιτέκτων κύριος Δημοσθένης Ζιρώ και η συντηρήτρια κυρία
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Μπαμπανίκα.
Λυπάμαι πολύ για το ότι οι επιστημονικές αποδόσεις τεσσάρων ήδη 

έργων δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστούν τώρα υπό την μορφήν 
ολοκληρωμένων, τυπωμένων βιβλίων. Το επιστημονικό τους ενδιαφέρον 
είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πρόκειται για την αποκατάσταση του Ερεχθείου, 
την οποία έχει γράψει σε μέγιστο ποσοστό ο κύριος Παπανικολόου. Την 
αποκατάσταση της ανατολικής πλευράς του Παρθενώνος, που έγραψαν από 
κοινού οι κύριοι Κορρές, Κουφόπουλος και Σόμπας και για την οποία θα 
σας μιλήσουν οι δύο πρώτοι συνοπτικώς. Τη στερέωση των βράχων γύρω 
από την Ακρόπολη, που ολοκληρώθηκε από διετίας με τη συνεχή επίβλεψη 
του πολιτικού μηχανικού κυρίου Μονοκρούσου. Και, τέλος, την 
αποκατάσταση του πέμπτου κίονος της νοτιάς πλευράς του Παρθενώνος, 
την οποία θα παρουσιάσει, όπως προανέφερα, ο κύριος Σάμπας.

Τέλος, τα ερευνητικά θέματα, που έχουν και περισσότερο 
επιστημονικό ενδιαφέρον, είναι αφ’ενός τα αρχαιολογικό ευρήματα που 
προέκυψαν κατά την αποσυναρμολόγηση των διαφόρων τμημάτων του ναού, 
τα οποία περισυνέλλεξε η κυρία Βλασσοπούλου, που επέβλεπε, και οι 
ανασυνθέσεις Παρθενωνείων γλυπτών για τις οποίες θα μιλήσουν οι 
αρχαιολόγοι της Α’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
κύριος Μάντης και κυρία Τριόντη και αφ’ετέρου οι σπουδαίες διαπιστώσεις 
του Μανόλη Κορρέ για τα παντοειδή μάρμαρα, που είχαν τοποθετηθεί σε 
δεύτερη χρήση κατά την υστερορρωμαϊκή περίοδο στην κεντρική θύρα του 
μεγάλου ναού.

Ο κύριος Καλλιγός θα παρουσιάσει επίσης δύο προγράμματα που 
επιβλέπει η Α’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων: της 
καταγραφής των διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών και της καταγραφής 
όλων των επιγραφών που έχουν βρεθεί επάνω στο Βράχο. Με συντομία η 
κυρία Φανή Μαλλούχου-Tufano θα σας πληροφορήσει για την Τράπεζα 
Δεδομένων και για το Αρχείο της Επιτροπής και η κυρία Κορνηλία 
Χατζηασλάνη για τα θέματα ενημερώσεως και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, που συνεχίζονται με τα μνημεία της Ακροπόλεως και τα 
έργα.

Για το μεγάλο πρόβλημα του καθαρισμού της ατμοσφαίρας των 
Αθηνών, το οποίο μας εξηναγκασε να απομακρύνουμε τα γλυπτά από τα 
μνημεία, δυστυχώς δεν υπάρχει θετική μεταβολή κατά τα τελευταία πέντε 
χρόνια. Όπως σας εξήγησα και το 1989, έτσι και τώρα επαναλαμβάνω ότι 
το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως ξεπερνά κατά πολύ τις 
αρμοδιότητες αλλά και τις δυνατότητες της Επιτροπής Συντηρήσεως 
Μνημείων Ακροπόλεως.

Για την παρούσα επιστημονική συνάντηση έχετε ήδη το αναλυτικό 
πρόγραμμα των εργασιών. Μετά τις παρουσιάσεις των προγραμμάτων από 
τους υπευθύνους συνεργάτες, σήμερα και αύριο το πρωί, προβλέπονται 
ιδιαίτερες συνεδριάσεις, αύριο το απόγευμα, χωριστά κατά ειδικότητες, 
αρχιτεκτόνων και αρχαιολόγων, πολιτικών μηχανικών και, τέλος, 
συντηρητών και χημικών. Σκοπός τους είναι να διαμορφώσουν τα θέματα 
της γενικής συζητήσεως, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της



Κυριακής. Το πρωί της ίδιας μέρας είναι αφιερωμένο στην επίσκεψη της 
Ακροπόλεως, και την επί τόπου εξέταση της προόδου των έργων 
αποκαταστάσεως των μνημείων.

Δυστυχώς δεν έγινε εφικτή η αποστολή των μελετών στους 
συνέδρους της παρούσης Συναντήσεως, τρεις μήνες προ της συγκλίσεώς 
της, όπως προέβλεπε η Οδηγία της Συναντήσεως του 1983. Τους τόμους 
τους παραλάβατε μόλις σήμερα και αυτό σημαίνει πολύ μεγαλύτερη 
προσπάθεια εκ μέρους σας για την κατανόηση των προβλημάτων που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Το ερωτηματολόγιο, τέλος, στο οποίο παρακαλεί η Επιτροπή να 
απαντήσετε, αποτελεί, όπως και το 1989, τον πλέον πρόσφορο τρόπο 
εκτιμήσεως της γνώμης των συνέδρων. Όπως και τότε, η δημοσίευση όλων 
ανεξαιρέτως των απαντήσεων στα πρακτικά της Συναντήσεως, θα έχει και 
την αξία της προσωπικής επιστημονικής ευθύνης ενός εκάστου για 
προβλήματα ιστορικής σημασίας, τόσο για τη συντήρηση και την 
αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, όσο και για τα μοναδικά 
μνημεία της Ακροπόλεως.

Εκ μέρους της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, και 
πάλι σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και παρακαλώ να συμβάλλετε 
στην επιτυχία της παρούσης 4ης Επιστημονικής Συναντήσεως.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τώρα, κύριε Υπουργέ, θα μας κάνετε την τιμή να μας 
απασχολήσετε.

Θ.ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ, Υπουργός Πολιτισμού
Κυρίες και Κύριοι,
Έλεγα χθές στους δημοσιογράφους ότι εμείς οι’Ελληνες, ανάμεσα 

στα πολλά ελαττώματα έχουμε κρατήσει από τους προγόνους μας μερικά 
προτερήματα.Ένα από αυτά είναι η ανάγκη για διάλογο. Μια πρόσκληση 
για διάλογο ανάμεσα σε ειδικούς είναι η>σημερινή Δ’Διεθνής Συνάντηση 
για την Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακρόπολης.

Τα μνημεία της Ακρόπολης περιέχουν τις ρίζες του παγκόσμιου 
πολιτισμού. Γι’αυτό η συντήρησή τους δεν είναι μόνο ευθύνη των 
επιστημόνων,αλλά και δική σας. Χρειαζόμαστε την εμπειρία σας για να την 
προσθέσουμε στη δική μας και να προχωρήσουμε στην προστασία ενός 
κορυφαίου συνόλου μνημείων, που πρέπει να παραδοθεί στους αιώνες που 
έρχονται,στις γενιές που ακολουθούν μετά από εμάς.

Από τη δική μας μεριά έχουμε κάνει, και πρέπει να μας το 
αναγνωρίσετε, το καλύτερο δυνατόν. Μια επιτροπή ειδικών, την Επιτροπή 
Συντηρήσεως των Μνημείων της Ακροπόλεως, που είναι μια ομάδα 
ξεχωριστών επιστημόνων που εποπτεύει όλο το έργο. Μια ολόκληρη 
υπηρεσία μας, η Α’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
μετέχει στο πρόγραμμα αναστήλωσης των μνημείων του Ιερού Βράχου με 
όλες της τις δυνάμεις. Μια ομάδα ‘εξαιρετικών νέων επιστημόνων που 
έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτό το έργο με εντυπωσιακά
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αποτελέσματα. Μια ομάδα εκπληκτικών εργατοτεχ νιτών, που με 
συγκινητική αφοσίωση και παραδειγματική δεξιοτεχνία αποδεικνύουν 
καθημερινά τι σημαίνει η λέξη "μεράκι”. Με λίγα λόγια, έχουμε φτιάξει μια 
ομάδα που από την κορυφή της πυραμίδας μέχρι τη βάση της λειτουργεί 
με σύμπνοια και υπευθυνότητα. Μια ομάδα, που πρέπει κι αυτό να το 
αναγνωρίσετε, δημιουργεί μια σοβαρότατη Σχολή Αναστήλωσης, και η 
οποία, δόξα τω θεώ, θα μας χρειαστεί και για άλλες επεμβάσεις.

Γνωρίζω ότι όλοι σας θα θέλατε να μάθετε τι γίνεται με το νέο 
Μουσείο της Ακρόπολης, θα σας πω μόνο δύο πράγματα: είναι βούληση 
της κυβέρνησης και ιδιαιτέρως του πρωθυπουργού, του κυρίου Ανδρέα 
Παπανδρέου, να γίνει αυτό το Μουσείο και πιστεύω πως σε ελάχιστες 
εβδομάδες, σε δύο - τρεις εβδομάδες, θα κάνουμε πολύ συγκεκριμένες 
ανακοινώσεις και θα αποδείξουμε ότι θα κινηθούμε με μεγάλη ταχύτητα για 
να κερδίσουμε το χρόνο που μέχρι σήμερα έχει πραγματικά χαθεί. Το νέο 
Μουσείο της Ακρόπολης θα γίνει, γιατί τα μάρμαρα του Παρθενώνα, 
επιστρέφοντας, πρέπει να βρούνε την στέγη τους.

Κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου σας, σας καλωσορίζω στη 
χώρα μας, σας ευχαριστώ για τη βοήθεια, τη γνώση και τις εμπειρίες που 
μας προσφέρετε. Εύχομαι ο διάλογος όλων σας να είναι γόνιμος.

Σας ευχαριστώ πολύ.



2. ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
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Πρωινή συνεδρία Παρασκευής 27 Μαϊου 1994 
Πρόεδρος: Καθ.Σπύρος Ιακωβίδπς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουφόπουλος στη συνέχεια θα μας μιλήσει για το 
χρονικό της επεμβάσεως στην ανατολική πλευρά του Παρθενώνος.

Παρακαλώ σημειώσετε ότι, επειδή έχουμε αργήσει με τις 
προσφωνήσεις και τα διαλείμματα κλπ., και επειδή ο χρόνος είναι πάρα 
πολύ σφικτός, θα επιμείνω απολύτως ως προς τη διάρκεια των ομιλιών, να 
μη ξεπεράσουν το όριο το οποίο υπάρχει στο πρόγραμμα, γιατί ήδη έχουμε 
καθυστερήσει, θα παρακαλέσω δηλαδή τους ομιλητές να μείνουν μέσα 
στα όρια του χρόνου, ο οποίος τους έχει δοθεί και παρακαλώ τώρα τον 
κύριο Κουφόπουλο να αρχίσει.

Π.ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ: Χρονικό της επεμβάσεως στην ανατολική πλευρά του 
ναού. Επιτευχθέντα αποτελέσματα.

Δέκα χρόνια μετά το μεγάλο σεισμό του 1981, το καλοκαίρι του 
1991, σύσσωμο το συνεργείο του Παρθενώνα εργάστηκε εντατικά, με 
μεγάλη όμως ικανοποίηση, για τη διάλυση και απομάκρυνση των 
ικριωμάτων της ανατολικής πλευράς, αποκαλύπτοντας έτσι την 
αναστηλωμένη πλέον ανατολική όψη του Παρθενώνα. Τα ικριώματα είχαν 
παραμείνει στη θέση αυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να 
εκτελεστεί το πρώτο κατά σειρά πρόγραμμα δομικής αποκαταστάσεως του 
Παρθενώνα.

Η επέμβαση άρχισε από την ανατολική πλευρά κατά προτεραιότητα, 
λόγω των σοβαρών βλαβών που είχε προκαλέσει στις δύο γωνίες, όπως 
όλοι γνωρίζετε, ο μεγάλος σεισμός της 24ης Φεβρουάριου 1981. Με την 
πρόοοδο της αποσυναρμολογήσεως του ανώτερου μέρους του θριγκού 
αποκαλύφθηκαν σταδιακά αδιάγνωστες ώς τότε βλάβες και επομένως το 
εκτελούμενο πρόγραμμα υπέστη διαδοχικές αναθεωρήσεις. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα το διπλασιασμό της αρχικής του εκτάσεως και της 
υπολογιζόμενης χρονικής του διάρκειας. Το αέτωμα, το οριζόντιο γείσο, 
οι δεκατέσσερεις μετόπες μαζί με τις τρεις της βόρειας πλευράς,δεκατρία 
τρίγλυφα, πολλές δεκάδες λίθων πληρώσεως και αντιθημάτων,δεκαπέντε 
επιστύλια, ένα κιονόκρανο και μισός σπόνδυλος καταβιβάσθηκαν, 
οδηγήθηκαν στα εργαστήρια για συντήρηση. Κατά την αποσυναρμολόγηση 
του θριγκού εγινε αναγκαία η αφαίρεση πολλών εκατοντάδων αρχαίων και 
νεωτέρων σιδηρών συνδέσμων, γόμφων και οπλισμών, που στις 
περισσότερες περιπτώσεις είχαν ήδη προκαλέσει τη διάρρηξη των 
μαρμάρων.

Η σύνταξη των πρώτων μελετών, που ήσαν απαραίτητες για την 
έναρξη και τη γενική οργάνωση του έργου, έγινε από τον Μανόλη Κορρέ, 
αρχιτέκτονα, κατά το διάστημα 1980 έως 1984, οπότε και ξεκίνησε 
σταδιακά η εγκατάσταση του εργοταξίου. Στη συνέχεια άρχισαν να 
κατανέμονται αρμοδιότητες των μελετών και των επιβλέψεων των δομικών
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επεμβάσεων πρώτα στον Κώστα Ζάμπα και αργότερα στον Νίκο Τογανίδη, 
και τέλος, αρκετά αργότερα, και στον ομιλούντα. Η φύση των εργασιών 
απαιτούσε τη συνεχή παρουσία αρχαιολόγου κατά τη διάρκεια των 
αποξηλώσεων για τις ανάγκες ανασκαφών και καταγραφής των ευρημάτων. 
Το έργο αυτό διεκπεραίωσε η Χριστίνα Βλασσοπούλου σε συνεργασία 
πάντοτε με τους εκάστοτε προϊσταμένους της Εφορείας Ακροπόλεως, 
κυρία Εύη Τουλούπα και αργότερα κύριο Πέτρο Καλλιγά. Με πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον τις εργασίες παρακολούθησαν στενά όλα τα μέλη της 
Επιτροπής Ακροπόλεως και ιδιαίτερα ο πρόεδρός της καθηγητής 
Χαράλαμπος Μπούρας.

Το προσωπικό του τεχνικού γραφείου στεγάστηκε σε υπόστεγο νότια 
του Παρθενώνα, και είχε πέρα από την παραγωγή των μελετών και την 
ευθύνη της τεκμηριώσεως των επεμβάσεων. Στη δύναμή του είχε ακόμη 
ένα φωτογράφο, ένα χειριστή υπολογιστή, δύο σχεδιάστριες, ένα τεχνικό 
βοηθό και ένα διαχειριστή. Το συνεργείο μαρμαροτεχνιτών, του οποίου οι 
αρμοδιότητες δεν περιορίζονται στη μαρμαρογλυπτική αλλά εκτείνονται σε 
σύνθετες και επικίνδυνες, συχνά, αναστηλωτικές εργασίες, όπως 
μεταφορές μεγάλων φορτίων κλπ., συγκροτήθηκε αρχικά το 1983 από έξι 
άτομα για τις προκαταρκτικές εργασίες. Με την έναρξη του πρώτου 
αναστηλωτικού προγράμματος της ανατολικής πλευράς στις αρχές του 
1986 αυξήθηκε προοδευτικά σε 24 άτομα. Ο υπεύθυνος του τεχνικού 
προσωπικού Γιάννης Αρμπιλιάς είχε και την ευθύνη για την εκτέλεση των 
πολυπλοκότερων εργασιών, μαζί με τους επικεφαλής των συνεργείων 
Γιώργο Βίδο, Φίλιππο Σκαρή, Φρατζέσκο Αλεξόπουλο, Τζώρτζη Παπαρίδη 
και τους ικανούς συνεργάτες τους. Στο έργο συμμετείχαν επίσης δύο 
ηλεκτρολόγοι-χειριστές των ανυψωτικών μηχανημάτων, δύο αποθηκάριοι- 
συντηρητές των εργαλείων και μερικοί βοηθητικοί υπάλληλοι. Για την 
παραγωγή των αντιγράφων των γλυπτών, που καταβιβάστηκαν και 
οδηγήθηκαν στο Μουσείο, αλλά και μερικών αρχιτεκτονικών μορφών και 
επιφανειών εργάστηκαν εκμαγείς του Κέντρου Μελετών Ακροπόλεως, με 
υπεύθυνο τον Αλέξανδρο Μάντη, αρχαιολόγο. Τέλος υπεύθυνες για τη 
συντήρηση των επιφανειών ήσανοι ειδικές συντηρήτριες Αμέριμνη Γαλανού 
και Γιάννα Δογάνη, μαζί με ίη χημικό μηχανικό Εύη Παπακωνσταντίνου. Η 
σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση που προηγήθηκε των επεμβάσεων 
υπήρξε αναλυτική και αξιοποιήθηκαν στην κατεύθυνση αυτή οι δυνατότητες 
του εργοταξίου.

Η δομική αποκατάσταση,που περιλάμβανε τη συγκόλληση και τον 
οπλισμό με ράβδους τιτανίου των διαφόρων θραυσμάτων των 
αρχιτεκτονικών μελών,παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκολίες στα επιστύλια. 
Η απολύτως ακριβής αποκατάσταση της αρχικής ευθυγραμμίας των 4.30 
ώς 4.70μ και βάρους πλέον των 10 τόννων λίθων ήταν απαραίτητη για την 
κανονική τους έδραση πάνω στα κιονόκρανα. Η εργασία έγινε με πολύ 
μεγάλη προσοχή και με τη βοήθεια κατάλληλων μέσων από τους 
καλύτερους τεχνίτες του έργου. Τα γωνιακά γείσα, βάρους περίπου 9 
τόννων, ανασυναρμολογήθηκαν από τα πολυάριθμα, αλλά πάντα ογκώδη 
θραύσματά τους, και αποκαταστάθηκαν στην αρχική τους μορφή με την
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προσθήκη νέου μαρμάρου. Για τον οπλισμό των επιστυλίων και των γείσων 
χρησιμοποιήθησαν ισχυροί οπλισμοί ράβδων τιτανίου, των οποίων η θέση 
και τα μεγέθη ορίστηκαν βάσει λεπτομερών υπολογισμόν του Κώστα 
Ζάμπα, ο οποίος άλλωστε είχε και τη γενική εποπτεία τη\ς εκτελέσεως 
αυτού του προγράμματος. 0 βορειοανατολικός κίονας επανήλθε εν μέρει 
στην κανονική του θέση αμέσως μετά την αφαίρεση των υπερκειμένων 
μετατοπισμένων επιστυλίων. Μια ακριβέστερη διόρθωση της θέσεώς του 
κατά μερικά ακόμα χιλιοστόμετρα κρίθηκε ως μη αναγκαία. Δεν κρίθηκε 
ακόμα απαραίτητη η μεταφορά και επισκευή του υποκείμενου στυλοβάτη 
διότι η στατική του επάρκεια αποδείχθηκε, μετά από σειρά δοκιμαστικών 
φορτίσεων, ικανοποιητική. Ανάλογα αφέθηκε ως είχε και η προς τα 
ανατολικά μετατόπιση (κατά 1εκ) του κιονοκράνου του επόμενου προς 
νότον κίονα και των υπερκειμένων μερών του θριγκού, η οποία είχε 
προκληθεί επίσης από το σεισμό του 1981. Αντίθετα στο νοτιοανατολικό 
κίονα η ολική ατροφική μετατόπιση κρίθηκε ανεπιθύμητη και διορθώθηκε 
χωρίς να λυθεί ο κίονας, απλώς με έναν πολύ ισχυρό στρεπτικό μηχανισμό 
που μελετήθηκε από το Μανόλη Κορρέ και εφαρμόσθηκε από τον ίδιον και 
τον Κώστα Ζάμπα. Με ιδιαίτερη επιμέλεια συγκολλήθηκαν επί τόπου, με τη 
βοήθεια κατάλληλου μηχανισμού, τα δύο θραύσματα του ανώτατου 
σπονδύλου του 7ου κίονα.

Η ανατοποθέτηση των καταβιβασθέντων λίθων, συνολικού βάρους 
άνω των 400 τόννων, έγινε μετά από ακριβέστατους υπολογισμούς των 
αρχικών θέσεων, αλλά και των υφισταμένων κατά χώραν μελών. Οι 
υπολογισμοί αυτοί επέτρεψαν την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής 
προσεγγίσεως, της αρχικής κανονικής μορφής. Η οριζόντια καμπύλωση του 
θριγκού, προϊόν διαφόρων σεισμικών και άλλων παραμορφώσεων, 
περιορίστηκε στο 1 /3 της αρχικής της εντάσεως, ενώ η περίφημη κανονική 
καμπυλότης του ναού είναι, μετά την επισκευή και την κατά το δυνατόν 
ευθυγράμμιση των επιστυλίων και των γείσων, πολύ καλύτερα ορατή. Οι 
συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο περιορίστηκαν στις περιπτώσεις 
αντικαταστάσεως συμπληρωμάτων από μάρμαρο ή χυτό σκυρόδεμα της 
προηγούμενης αναστηλώσεως, που είχαν αστοχήσει καθώς και στην 
περίπτωση της συμπληρώσεως του βορειοανατολικού γείσου, και της 
νοτιοανατολικής τριγλύφου.

Κατά την ανασύνθεση των ακραίων τμημάτων του αετώματος 
αποκαταστάθηκε το αυθεντικό σχέδιο του αντιθηματικού τοίχου στο βαθμό 
που το επέτρεπε το σωζόμενο υλικό, μετά από ιδιαίτερη μελέτη που 
εκπονήθηκε από τον ομιλούντα, σε συνεργασία με τον Μανόλη Κορρέ. 
Επειδή, κατά την παλαιότερη αναστήλωση του 1931, το αυθεντικό σχέδιο 
είχε αγνοηθεί, έγινε αναγκαία κατά τη νέα αναστήλωση η χρήση νέων 
μαρμάρων για την κατασκευή του αντιθηματικού τοίχου του τυμπάνου. Το 
δομικό και το επιστημονικό κέρδος σε αυτό το σημείο του κτηρίου είναι 
τώρα αντιληπτό σε κάθε επισκέπτη του εσωτερικού του κτηρίου. Η ταύτιση, 
τέλος, ενός μεγάλου τεμαχίου του τυμπάνου του αετώματος, από τον Νίκο 
Τογανίδη, επέτρεψε την πληρέστερη αποκατάστασή του.

Κατά την ανασύνθεση του θριγκού και του αετώματος
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χρησιμοποιήθηκαν αντί των αυθεντικών μετοπών και των αντιγράφων του 
1931 (Ήλιος, δύο ίπποι, Διόνυσος, ένας ίππος) χυτά τσιμέντινα αντίγραφα, 
που ετοιμάστηκαν στα εργαστήρια εκμαγείων του Κέντρου Μελετών 
Ακροπόλεως. Οι παλαιότερες, αλλά και πιο πρόσφατες προτάσεις, να 
τοποθετηθούν στο αέτωμα αντίγραφα και των άλλων γλυπτών, (Ίρις,τρεις 
θεές,Σελήνη) δεν έχουν ώς τώρα γίνει δεκτές. Οι νέοι σύνδεσμοι και 
γόμφοι έγιναν από τιτάνιο και τοποθετήθηκαν κατά κανόνα στις θέσεις των 
αφαιρεθέντων αρχαίων.

Η δομική επέμβαση στην ανατολική πλευρά περατώθηκε το 1991 και 
ακολούθως απομακρύνθησαν τα μεγάλα ικριώματα. Όμως οι εργασίες 
συντηρήσεως των επιφανειών με τη βοήθεια ενός μικρού κινητού 
ικριώματος συνεχίζονται ακόμα. Η αφαίρεση της μαύρης κρούστας θα γίνει 
λίγο αργότερα.

Η πρώτη συστηματική συντήρηση επιφάνειας άρχισε το 1988 με την 
έγκριση της Επιτροπής Ακροπόλεως και του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου του ΥΠΠΟ, ενός πιλοτικού προγράμματος, το οποίο 
παρουσιάστηκε αναλυτικά στο προηγούμενο συνέδριο. Η συντήρηση 
επιφάνειας περιλαμβάνει τη στερέωση των αποσαθρωμένων περιοχών και 
ετοιμόρροπων θραυσμάτων, τη σφράγιση ρωγμών, τη στερέωση περιοχών, 
που παρουσιάζουν ζαχαροειδή φθορά και τη συλλογή και 
επανασυγκόλληση των μικροθραυσμάτων που συγκεντρώνονται κατά τις 
αποξηλώσεις. Η ομάδα συντηρήσεως του Παρθενώνος λειτουργεί 
παράλληλα με το συνεργείο αναστηλώσεως και έχει ολοκληρώσει ήδη 
σημαντικό έργο. Πλήρης είναι η συντήρηση της ανωδομής της ανατολικής 
πλευράς, ενώ συνεχίζεται το έργο της συντηρήσεως στους κορμούς των 
κιόνων.

Η εργασία συντηρήσεως τεκμηριώνεται με την τήρηση αναλυτικού 
ημερολογίου, με λεπτομερή φωτογραφική τεκμηρίωση και με τη σύνταξη 
ενός τυποποιημένου πλέον συστήματος χαρτογραφήσεως. Παράλληλα η 
ομάδα συντηρήσεως αποτύπωσε, σε συνεργασία με τον Μανόλη Κορρέ, 
όλα τα σωζόμενα ίχνη γραπτού διακόσμου, κατέγραψε όλες τις θέσεις, 
όπου διασώζονται ίχνη αρχαίας πολυχρωμίας, και αποτύπωσε τα έγχρωμα 
επιφανειακά στρώματα των επιστυλίων, που σώζουν ίχνη αρχαίων ασπίδων, 
επιγραφών και άλλων ιστορικών τεκμηρίων και τα χαράγματα ων κιόνων. Η 
αποτύπωση αυτή έγινε σε διαφανή φύλλα σε φυσική κλίμακα. Τέλος το 
συνεργείο του Παρθενώνος, σε συνεργασία με την ΑΈφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ετοίμασε την προσωρινή έκθεση 
των καταβιβασθέντων γλυπτών της ανατολικής πλευράς στην αποθήκη του 
Μουσείου Ακροπόλεως.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Κώστα Ζάμπα, για το διάστημα των 
πρώτων εννέα ετών από την έναρξη του έργου μέχρι και την ολοκλήρωση 
του πρώτου προγράμματος το σύνολο των άμεσων και έμμεσων δαπανών 
ανήλθε στο ποσόν των 950 εκατομμυρίων δραχμών και περιλαμβάνει και 
την εγκατάσταση του εργοταξίου. Το συνολικό κόστος του πρώτου 
προγράμματος, που διήρκεσε πέντε χρόνια, ανήλθε σε 584 εκατομμύρια 
δραχμές.
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Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου προγράμματος φυσικά δεν 
σήμανε και την περάτωση του έργου. Αυτή ήταν μόνον η αρχή. Πολύ 
σύντομα άρχισε η ραγδαία μεταμόρφωση του εργοταξίου, προκειμένου να 
προσαρμοστεί σε κάθε νέο μέτωπο εργασιών. Έτσι, πρακτικά, ενώ οι 
μελέτες αποκαταστάσεως όλου του σηκού φθάνουν σε ένα τέλος, το ίδιο 
το έργο προχωρεί. Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του ανατολικού 
τμήματος της νότιας κιονοστοιχίας, και ξεκίνησαν να βρίσκονται σε 
εξέλιξη τα προγράμματα του Προνάου, του ρωμαϊκού κατωφλιού της 
ανατολικής θύρας, των μακρών τοίχων του σηκού, και της δυτικής 
προστάσεως, που ελπίζουμε να ολοκληρωθούν σύντομα. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κουφόπουλο για όσα πάρα πολύ 
ενδιαφέροντα είχε να μας πει.

Και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο ομιλητή του πρωινού, τον 
κύριο Κορρέ, ο οποίος θα μας πει τις καινούργιες διαπιστώσεις του για την 
ανατολική πλευρά του ναού.

Μ.ΚΟΡΡΕΣ: Νέες διαπιστώσεις στην ανατολική πλευρά του ναού.
Επιτευχθέντα αποτελέσματα (αρχιτεκτονική).

Μετά τη σύντομη, αλλά λίαν περιεκτική, έκθεση του Πέτρου 
Κουφόπουλου για τις επεμβάσεις στην ανατολική πλευρά του Παρθενώνος 
είναι πολύ κατάλληλη η στιγμή για την παρουσίαση των θεωρητικών κερδών 
της μεγάλης αυτής επιχειρήσεως. Είναι, άλλωστε, κοινή εμπειρία όσων 
εκτελούν έργα σε μνημεία, ότι τα έργα αυτά δεν αποτελούν απλώς ένα 
πεδίον σοβαρών τεχνικών εφαρμογών. Κατα κανόνα αποτελούν και ένα 
πεδίον νέων αρχαιολογικών ανακαλύψεων.

Με την πρόοδο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν νέες, 
πολυάριθμες μετρήσεις, πράγμα εύλογον, παρά την ύπαρξη μεγάλου 
πλήθους παλαιοτέρων μετρήσεων. Αναφέρω μόνον τα ονόματα των Eduard 
Schaubert, Christian Hansen, Josef Hoffer, Alexis Paccard, Francis Cranmer 
Penrose, Νικολάου Μπαλάνου, Δημητρίου Λαμπαδαρίου και Αναστασίου 
Ορλάνδου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι νεες μετρήσεις απλώς 
συμπλήρωσαν ποσοτικώς τις παλαιοτερες και καθώς έγιναν με καλύτερα 
μέσα και με άνεση χρόνου πρέπει να θεωρούνται ακριβέστερες των 
παλαιοτέρων, εξαιρουμένων μόνον εκείνων του Penrose. Οι δικές του 
μετρήσεις παραμένουν ακόμη για πολλά μέρη του μνημείου οι καλύτερες, 
είναι όμως ευάριθμες. Σκοπός του Penrose ήταν η ακριβέστατη μέτρηση 
και ο τέλειος υπολογισμός της αρχικής τιμής θεμελιωδών διαστάσεων και 
όχι η εξαντλητική αποτύπωση.

Οι δικές μας αποτυπώσεις καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της 
ανατολικής πλευράς από τα κιονόκρανα και ανω. Στο σημείο αυτό 
επιτρέψατέ μου μια σύντομη αναφορά στη συμμετοχή των μελών του 
τεχνικού γραφείου του Παρθενώνος, αφού για τη λαμπρή συμμετοχή των 
τεχνιτών έγινε ήδη λόγος. Τα σχέδια συντάχθηκαν επί τόπου υπό κλίμακα
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1:10 και 1:20. Οι λεπτομέρειες σχεδιάστηκαν υπό κλίμακα 1:1. Σε φυσικό 
επίσης μέγεθος σχεδιάστηκε η εξωτερική όψη του επιστυλίου, κατά το 
μέγιστον από την Αμέριμνη Γαλανού και τη Γιάννα Δογάνη. Τα σχέδια 
αυτά, 50 φύλλα διαστάσεων 60x130εκ, αποτελούν ένα μοναδικής 
αξιοπιστίας τεκμήριο, όχι μόνον για την παρακολούθηση της μελλοντικής 
επιφανειακής φθοράς, αλλά και για την επισήμανση των τελευταίων 
καταλοίπων του γραπτού διακόσμου και για τις θέσεις λεπτότατων 
καταλοίπων αρχαίων σχεδιαστικών γραμμών κ.τ.λ.

Οι αποτυπώσεις κατά στρώσεις έγιναν από τον Νίκο Τογανίδη, τον 
Πέτρο Κουφόπουλο και τον Κώστα Ζάμπα. Οι αποτυπώσεις των μικρότερων 
αλλά πολυαριθμότερων λίθων από την Κλειώ Ματάλα και την Τίνα Σκαρή. 
Η φωτογραφική τεκμηρίωση έγινε από τον Σωκράτη Μαυρομμάτη. Η 
φροντίδα για τους αριθμούς ευρετηρίου και το αρχείο ήταν του Γιάννη 
Σταυρακάκη. Τέλος, ο ομιλών έκανε ολίγες μόνον σχεδιαστικές 
αποτυπώσεις, αλλά επαναληπτικώς όλες τις μετρήσεις που ήσαν 
απαραίτητες για τον ορισμό των αρχιτεκτονικών μορφών.

Οι νέες διαπιστώσεις, που έγιναν δυνατές μόνον χάρις στις 
μοναδικές ευκαιρίες που προσέφερε το έργο, είναι πάρα πολλές και επί το 
πλείστον σπουδαίες. Επομένως το μόνον που επιτρέπει ο περιορισμένος 
χρόνος είναι μια επιλεκτική παρουσίαση μόνο μερικών, και μάλιστα εν 
περιλήψει.

Κατά τη διάλυση της ΒΑ γωνίας διαπιστώθηκε ότι, αρχικά, το 
βάθρον του ακρωτηρίου είχε μιαν άλλη μορφή. Ηταν πολύ μικρότερο και 
σύμφυτο με το γωνιαίο στρωτήρα, του οποίου απλώς αποτελούσε ένα 
μέρος, ακριβώς πίσω από τη λεοντοκεφαλή. Το υφιστάμενο βάθρον 
αντικατέστησε όχι μόνον το αρχικό, αλλά και τον πρώτο από τη γωνία 
ανθεμωτό ηγεμώνα καλυπτήρα, ο οποίος ήταν ήδη τοποθετημένος και διπλά 
γομφωμένος (με ένα γόμφο επάνω στο γωνιαίο στρωτήρα και έναν επάνω 
στον αμέσως επόμενο (ηγεμώνα) στρωτήρα. Η ωφέλιμη επιφάνεια του νέου 
βάθρου είναι τριπλάσια εκείνης του αρχικού, αλλά ακόμη μεγαλύτερη, 
περίπου δεκαπλάσια(Ι) είναι η ολική του έκταση. Εκτός από τον κοσμημένο 
με τη λεοντοκεφαλή γωνιαίο στρωτήρα, καλύπτει σχεδόν άλλους τρεις 
επαέτιους στρωτήρες και μέρος των παρακειμένων κοινών στρωτήρων. Για 
την τοποθέτηση, λοιπόν, του νέου βάθρου, απαιτήθηκαν επεμβάσεις σε όλη 
την καλυπτόμενη από αυτό έκταση, ως εξής:
1. Αφαίρεση του αναφερθέντος ηγεμώνος καλυπτήρος και των σχετικών 
γόμφων (η μόνη σωζόμενη από τις εντορμίες γομφώσεως, απολαξευμένη 
κατά την αρχαία επέμβαση, εγινε για πρώτη φορά ορατή κατά τη διάρκεια 
των δικών μας εργασιών).
2. Απολάξευση της μαρμάρινης μάζας του αρχικού βάθρου πίσω από τη 
λεοντοκεφαλή.
3. Επιφανειακή απολάξευση των λοιπών επαετίων στρωτήρων και πλήρης 
απολάξευση μέρους των παρακειμένων κοινών στρωτήρων.

Από τη μορφή και τις διαστάσεις του νέου βάθρου και από τη μορφή 
και τη διάταξη των εντορμιών αγκυρώσεως του ακρωτηρίου, καθίσταται 
βέβαιον ότι αυτό ήταν μεγάλη μαρμάρινη Νίκη, με χαρακτηριστική κίνηση
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προς τα εμπρός και προς τα έξω. Η προς τα έσω πλεονάζουσα μάζα του 
βάθρου λειτουργούσε ως αντίβαρον του γλυπτού και τα μεγάλα σιδηρά 
αγκύρια εξασφάλιζαν την έναντι ανατροπής αγκύρωση του γλυπτού στο 
βάθρον-αντίβαρον. Ενα ακόμη αγκύριο στο αντίθετο άκρον του βάθρου 
παρείχε πρόσθετη ασφάλεια έναντι ανατροπής βάθρου και γλυπτού. Η 
τέλεια ομοιότης των βάθρων των ακρωτηρίων του δυτικού αετώματος προς 
το βάθρο της ΒΑ γωνίας δείχνει ότι τα ακρωτήρια της δυτικής πλευράς θα 
ήσαν και αυτά Νίκες.

Κατά την καταβίβαση μετοπών και τριγλύφων και κατά τη μελέτη των 
σχετικών οικοδομικών ιχνών και λεπτομερειών διαπιστώθηκαν τα εξής:
-Οι γωνιαίες τρίγλυφοι είναι τα μέλη που τοποθετήθηκαν πρώτα.
-Η τοποθέτηση τριγλύφων και μετοπών έγινε σε συνεχή διαδοχή: 1η 
μετόπη, 2η τρίγλυφος, 2η μετόπη, 3η τρίγλυφος κ.ο.κ. και προχώρησε 
κυρίως από Β προς Ν.
-Η φορά τοποθετήσεως ήταν οριζόντια, όχι μόνον για κάθε τρίγλυφο, αλλά 
και για κάθε μετόπη.
-Μόνο μία μετόπη, η 3η, που ήταν η τελευταία κατά την τοποθέτηση, 
οδηγήθηκε στη θέση της, δηλαδή στις υποδοχές των οικείων τριγλύφων, 
εκ των άνω.
-Πριν από την οριστική τοποθέτησή της, η 3η μετόπη είχε τοποθετηθεί 
δοκιμαστικώς άλλες δύο φορές, αλλά με οριζόντια φορά τοποθετήσεως. 
Πρώτα από Ν προς Β και στη συνέχεια από Β προς Ν, μετά από προσωρινή 
αφαίρεση της προσκείμενης τριγλύφου και της επομένης μετόπης (δηλ.της 
4ης μετόπης). Το φαινόμενο διαδοχικών τοποθετήσεων και αφαιρέσεων 
λίθων στην περιοχή ενός καταληκτηρίου λίθου δεν είναι σπάνιο ούτε 
αποτελεί ανωμαλία. Στην πραγματικότητα χαρακτηρίζει μια πολύ αυστηρή 
αρχαία μέθοδο εργασίας. Η μέθοδος αυτή, που πρώτη φορά μελετήθηκε 
από τον Erik Hansen στο θησαυρό των Σιφνιών, εξασφάλιζε την τελειότερη 
δυνατή συνάρμοση των επιφανειών ώσεως. Η ίδια μέθοδος έχει 
εφαρμοσθεί και κατά τη δόμηση των τοίχων του Παρθενώνος.
-Η εφαρμογή της ως άνω μεθόδου στη δωρική ζωφόρο της ανατολικής 
πλευράς παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα: στην πρώτη δοκιμαστική
τοποθέτηση είχε λάβει μέρος και η 2η μετόπη. Είναι, επομένως, πιθανόν 
ότι στην περίπτωση αυτή δεν αντιμετωπίστηκε μόνον το γενικό ζήτημα 
εφαρμογής του καταληκτηρίου λίθου, δηλαδή της 3ης μετόπης, αλλά ίσως 
και ένα ζήτημα διατάξεως ή ακριβούς αποφάσεως των ορίων των 
γειτονικών μετοπών.

Παρατηρήθηκαν επίσης διάφορες τεχνικές, αλλά και πλαστικές 
λεπτομέρειες, που έως τώρα δεν είχαν κατανοηθεί. Από αυτές αξίζει να 
αναφερθούν ως λίαν ενδιαφέρουσες οι πλαστικές λεπτομέρειες στο 
υπογάστριο των ίππων της 14ης μετόπης. Οι λεπτομέρειες αυτές 
αποδεικνύουν ότι οι ίπποι δεν ήσαν μόνον δυο. Ησαν τέσσερεις.

Η προσεκτική μελέτη του επιστυλίου απεκάλυψε την ύπαρξη πέντε 
διαφορετικών ειδών στηριγμάτων των ασπίδων και δύο διαφορετικών 
φάσεων, κατά τις οποίες γύρω από τα κεντρικά στηρίγματα των ασπίδων 
έγιναν διάφορες απολαξεύσεις για την απόσπαση του μετάλλου.
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Αναγνωρίσθηκαν τρεις διαδοχικές φάσεις των ασπίδων. Οι αρχικές 
ασπίδες, στερεωμένες κάτω από κάθε μετόπη, ήσαν δεκατέσσερεις. Μετά 
τη βίαιη απόσπαση αυτών των ασπίδων, άλλες κατέλαβαν τη θέση των. 
Αυτές, όμως, ήσαν μόνο δώδεκα και έτσι οι θέσεις κάτω από τις ακραίες 
μετόπες απέμειναν κενές. Οι νεώτερες δώδεκα, είναι οι ασπίδες, ανάμεσα 
στις οποίες στερεώθηκαν, αργότερα, τα μεταλλικά γράμματα της ρωμαϊκής 
επιγραφής. Τα γράμματα αυτά αποσπάσθηκαν μετά την πτώση του Νέρωνος 
και μαζί τους, ή ίσως αργότερα, οι νέες ασπίδες. Πολύ αργότερα 
τοποθετήθηκαν δύο μικρές ασπίδες επάνω από τον 4ο και 5ο κίονα, ενώ 
μερικές από τις οπές στερεώσεως των παλαιοτέρων ασπίδων 
σφραγίστηκαν με πρισματικά τεμάχια μαρμάρου.

Ιδιαιτέρως χρήσιμες είναι οι μετρήσεις του μήκους των ακραίων 
επιστυλίων, τα οποία πριν από την επέμβαση ήσαν πολύρηγματωμένα και 
παραμορφωμένα. Ο υπολογισμός των μηκών απαιτούσε την ακριβή άθροιση 
των χασμάτων των ρηγμάτων των. Τούτο είχε πράξει και ο ομιλών, όπως 
παλαιότερα ο Penrose. Οι νέες μετρήσεις έγιναν στο έδαφος, όταν τα 
τεμάχια των εν λόγω επιστυλίων συναρμόσθηκαν δοκιμαστικώς εν ξηρώ και 
το μήκος των ήταν μόνον ανεπαισθήτως μεγαλύτερο του αρχικού. Μετά τη 
συγκόλλησή των τα μήκη αυξήθηκαν κατά ~2 και 4 χιλ. Είναι γνωστόν ότι 
η ακριβής τιμή της προς τα έσω κλίσεως των πλευρών του Παρθενώνος 
δεν είναι αμέσως μετρήσιμη, ασχέτως της ποιότητος των οργάνων. Οι 
μετατοπίσεις των σπονδύλων είναι μεν μικρές, αλλά όχι αμελητέες. 
Επομένως το ζητούμενο είναι εφικτό μόνον με έμμεσους υπολογισμούς, εκ 
των οποίων ο καλύτερος έχει ως βάση τη μεταξύ στυλοβάτου και 
επιστυλίου διαφορά μήκους. Ετσι εμφανίζεται και πάλιν το πρόβλημα της 
ακριβούς μετρήσεως ή, το χειρότερο, του ακριβούς υπολογισμού της 
αρχικής τιμής του μήκους των μαρμάρων. Το πρόβλημα είναι πιο δύσκολο 
από ό,τι φαίνεται. Προς το παρόν οι προσεγγίσεις μας είναι της τάξεως 
του ενός τετάρτου του εκατοστομέτρου, δηλαδή πολύ ικανοποιητικές για 
τη μελέτη των περισσοτέρων ζητημάτων. Το αποτέλεσμα των νέων 
υπολογισμών πρακτικώς δεν διαφέρει από εκείνο του Penrose. Ωστοσο οι 
νέες μετρήσεις έφεραν για πρώτη φορά στο φως πολύ ενδιαφέρουσες 
λεπτομέρειες του μνημείου. Στα δύο άκρα της ανατολικής πλευράς η προς 
τα έσω κλίση του επιστυλίου διαφέρει. Στη νότια πλευρά είναι μεγαλύτερη, 
σχεδόν διπλάσια από ό,τι είναι στη βόρεια πλευρά, και τούτο ισχύει φυσικά 
για όλο το μήκος των δύο πλευρών. Παρόμοια διαφορά των δύο πλευρών 
υφίσταται και ώς προς την κλίση της δωρικής ζωφορου. Και πάλιν είναι 
πολύ ισχυρότερη στη νότια πλευρά. Περίπου 1:40. Η διαφορά της κλίσεως 
των δύο συνδυάζεται πολύ λογικά, αφ’ ενός με τη γνωστή προς βορράν 
μετατόπιση του σηκού, η οποία ώς τώρα είχε αποδοθεί σε υπολογιστικό 
σφάλμα του Ικτίνου, αφ’ ετέρου με μια άλλη, όχι γνωστή ιδιοτροπία της 
κατόψεως του μνημείου: το έκτο μετακιόνιό της ανατολικής πλευράς είναι 
μεγαλύτερο του κανονικού κατά 2 1/2 περίπου εκ. Το ίδιο ακριβώς 
συμβαίνει και με το έκτο μεταξόνιο της δυτικής πλευράς! Επομένως η κατά 
το πλάτος ασυμμετρία του Παρθενώνος είναι αποτέλεσμα προθέσεως και 
όχι τύχης.
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Αλλά με αυτά περάσαμε ήδη για τα καλά στο παλαιό ζήτημα του 
σχεδίου του Παρθενώνος. Το ζήτημα τέθηκε πρώτη φορά από τον Penrose. 
Το 1847 διαπιστώθηκε απο τον Penrose ότι:
-Ενώ γενικώς τα κανονικά μεταξόνια των κιόνων της περιστάσεως 
παρουσιάζουν διακυμάνσεις μεγέθους μερικών μόνον χιλιοστομέτρων, ένα, 
το δεύτερο από A της βόρειας πλευράς, είναι κατά 4 εκ σχεδόν μικρότερο 
του κανονικού και ότι η μείωση αυτή συνοδεύει ισοδύναμη αύξηση του 
πρώτου μεταξονίου.
-Ενώ τα κιονόκρανα της δυτικής πλευράς, της νότιας πλευράς και τα 
πλείστα της βόρειας παρουσιάζουν ένα σταθερό πλάτος ~2.00μ, τα 
κιονόκρανα προς το ανατολικό πέρας της βόρειας πλευράς είναι 
πλατύτερα μέχρι και κατά ~4εκ και εκείνα της ανατολικής πλευράς είναι 
ακόμη πλατύτερα, - 2.06μ.
-Το επιστύλιο της ανατολικής πλευράς είναι μετατεθειμένο κατά - 4εκ 
προς τα έξω, δηλαδή προς Α.
-Τα μήκη των επιστυλίων παρουσιάζουν έκδηλες διακυμάνσεις, όχι μόνο 
στην ανατολική, αλλά και στις άλλες πλευρές.
-Ενώ η πρώτη βαθμίς του σηκού απέχει εξ ίσου (-4.85) από τις δύο 
προσόψεις, η δεύτερη είναι κατά -2 εκ μετατεθειμένη προς Α, με 
αποτέλεσμα το ακάλυπτο μέρος της πρώτης να είναι κατά - 4εκ 
πλατύτερο στη δυτική πλευρά (-.42) από όσο στην ανατολική (-.38) και 
αντιστοίχως το δυτικό πτερόν πλατύτερο από το ανατολικό.
-Οι κίονες του Οπισθονάου είναι παχύτεροι εκείνων του Προνάου κατά 
~6εκ, χωρίς ωστόσο να είναι αντιστοίχως όνισα και τα πλάτη των οικείων 
παραστάδων.
-Ο μεταξύ κιόνων και τοίχου χώρος του Προνάου είναι κατά -16 εκ 
βαθύτερος εκείνου του Οπισθονάου.

Οι ανωτέρω ακανονιστίες απετελεσαν την αφορμή διαφόρων γνωμών 
για το σχέδιο και τις φάσεις εκτελέσεώς του. Ετσι, κατά τον Penrose, τα 
κανονικότερα κιονόκρανα πρέπει να είναι αυτά της ανατολικής πλευράς, 
οι κανονικοί κίονες του σηκού πρέπει να είναι εκείνοι του Προνάου, ενώ 
το μεγαλύτερο πάχος των κιόνων του Οπισθονάου, πρέπει να οφείλεται σε 
αναθεώρηση του σχεδίου, η οποία πρεπει να εγινε μετά την κατασκευή των 
κιόνων του Προνάου.

Ο Penrose πίστευε ότι η κατασκευή του ναού είχε προοδεύσει από 
ανατολών προς δυσμάς. Αντιθέτως ο Dinsmoor πίστευε ότι το έργο πρέπει 
να είχε προοδεύσει από δυσμών προς ανατολάς και ότι τα κιονόκρανα της 
ανατολικής πλευράς πρέπει να είναι τα νεώτερα, μεγαλύτερα των 
κανονικών κατόπιν σχετικής αναθεωρήσεως. Κατά τον ίδιο οι ανισότητες 
των αποστάσεων των τριγλύφων αποσκοπούν στη βελτίωση των 
αποτελεσμάτων της προοπτικής θεωρήσεως των προσόψεων από πλάγιες 
θέσεις. Κατά τον Stevens το μεγαλύτερο πάχος των κιόνων του 
Οπισθονάου υπηρετούσε την έκφραση μεγαλύτερης στερεότητος στο μέρος 
εκείνο του κτηρίου, το οποίον, λόγω της λειτουργίας του ως ταμείου, 
έπρεπε να παρέχει την εντύπωση μεγαλύτερης στερεότητος. Ο Ορλάνδος 
θεωρούσε ορθότερη τη γνώμη του Penrose. Κατα τον Dinsmoor, οι κίονες
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του Οπισθονάου, ως κληρονόμοι της διαμέτρου των κιόνων των 
προστάσεων του Προπαρθενώνος, πρέπει να κατασκευάσθηκαν πρώτοι, με 
χρήση του υλικού εκείνων των κιόνων, το οποίο βεβαίως αρκούσε για τους 
κίονες μιας μόνον προστάσεως του νέου ναού και απέμενε τόσο λίγο για 
εκείνους της ανατολικής, ώστε να δικαιολογείται ένα νέο σχέδιο με κίονες 
μικρότερης διαμέτρου. Ολοι οι αναφερθέντες μελετητές θεωρούσαν ότι η 
προς A μετατόπιση του σηκού ήταν αποτέλεσμα της μεταξύ κιόνων 
Προνάου και Οπισθονάου διαφοράς πάχους, παρόλον ότι μια τέτοια αιτία 
θα έπρεπε μάλλον να έχει προκαλέσει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, 
δηλ. την εμφάνιση του μεγαλύτερου πλάτους της 1ης βαθμίδος στα 
ανατολικά και όχι στα δυτικά. Πιο κάτω θα δειχθεί ό,τι πραγματικώς 
συνέβη.

Προηγουμένως, όμως, είναι χρήσιμη η εξέταση των υποδοκίων του 
Παρθενώνος από τυπολογικής απόψεως. Υποδόκιον ή θράνος καλείται το 
ανώτερο οριζόντιο στοιχείο ενός τοίχου ή ενός θριγκού, το οποίο φέρει 
μια οροφή. Συχνά ονομάζεται και γείσον του τοίχου. Στους κανονικούς 
δωρικούς ναούς ο θράνος έχει απλή επίπεδη όψη, εξέχει ελαφρώς μόνον 
από τις απλές επιφάνειες, ή ισχυρότερα επάνω από γλυπτές μετόπες και 
είναι κοσμημένος στο άνω μέρος του με δωρικό κυμάτιο. Στον Παρθενώνα 
τέτοιος κανονικός, απλής, δηλαδή, μορφής θράνος, σώζεται μόνον στον 
Οπισθόναο. Αντιθέτως, επάνω από τη ζωφόρο ο θράνος δεν είναι 
κανονικός. Παρουσιάζει πλουσιότερη μορφή. Εξέχει πολύ περισσότερο από 
το κανονικό με τη βοήθεια ενός λεσβίου κυματίου, το οποίο έχει προστεθεί 
στο κάτω μέρος του. Η ισχυρότερη προεξοχή δημιουργεί ένα καλά ορατό 
όριο μεταξύ γλυπτών και οροφής και εμποδίζει την απόκρυψη της άκρης 
της οροφής απο τα προεξέχοντα γλυπτά.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης του Προνάου διαπιστώθηκε ότι οι 
κύκλοι, των οποίων εγχάρακτα ίχνη σώζονται ακόμη επάνω στο στυλοβάτη, 
έχουν γίνει για παχύτερους κίονες τοποθετημένους - 4 εκ πιο μέσα από 
τους τωρινούς. Κατά την προσωρινή αφαίρεση των ολίγων, κατά χώραν 
σωζόμενων, σπονδύλων του 1ου και του 2ου κίονος έγινε δυνατή η 
παρατήρηση εγχάρακτων αξόνων και κέντρων και εκείθεν η διαπίστωση 
ενός προηγούμενου σχεδίου, κατά το οποίον τα μεταξόνια θα ήσαν κατά 
~ 2εκ μικρότερα των σημερινών, ενώ οι κίονες θα ήσαν παχύτεροι από 
τους σημερινούς, οι μεν μεσαίοι κατά ~ 6 εκ, οι δε γωνιαίοι κατά ~ 9,5 εκ! 
Ακόμη ισχυρότερη μεταβολή έχει γίνει στον ανατολικό τοίχο. Ο τοίχος 
έχει μετατεθεί κατά - 8 εκ προς τα δυτικά. Με τη μετατόπιση του τοίχου 
και τη λέπτυνση των κιόνων του Προνάου το βάθος του χώρου αυξήθηκε 
κατά ~15±. Η αύξηση αυτή ισοδυναμεί προς τη διάφορά, που, ως 
γνωστόν, υπάρχει μεταξύ Προνάου και Οπισθονάου. Η ίδια ακριβώς αύξηση 
προδίδεται και από μια ιδιομορφία του δαπέδου. Οι τρεις σειρές πλακών 
που αποτελούν αυτό το δάπεδο δεν είναι ισοπλατείς, όπως θα έπρεπε κατά 
το γενικό για τον Παρθενώνα σύστημα. Μία εξ αυτών, η μεσαία, είναι 
πλατύτερη από τις άλλες κατά - 14 εκ. Οι δύο στενότερες σειρές 
αντιστοιχούν στο αρχικά σχεδιασμένο πλάτος, ενώ η πλατύτερη 
συμπεριλαμβάνει και αυτό που προστέθηκε.



23

Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις γεννάται και το εξής ερώτημα: 
πόσο είχε προοδεύσει η κατασκευή, όταν έγινε αυτή η αλλαγή; Τα ορατά 
ίχνη χαράξεων ή κατεργασίας στην άνω επιφάνεια του στυλοβάτου 
αποδεικνύουν ότι, όταν έγινε η αλλαγή, ήσαν ήδη τοποθετημένοι 
τουλάχιστον οι κατώτεροι σπόνδυλοι όλων των κιόνων. Κατά την αλλαγή 
οι τοποθετημένοι σπόνδυλοι καταβιβάσθηκαν, οι κατώτεροι ανεστράφησαν, 
για να γίνει νέα λάξευση της αρχής των ραβδώσεων και 
ανατοποθετήθηκαν. Τούτο μαρτυρείται από τη θέση του εμπολίου του 
πρώτου σπονδύλου του 1ου κίονος, η οποία προέκυψε έκκεντρη λόγω της 
νέας λαξεύσεως του σπονδύλου. Αλλά γιατί όλη αυτή η αναστάτωση;

Ο μόνος λόγος για τον οποίο θα άξιζε να γίνει μια τέτοια 
αναστάτωση νομίζω ότι θα ήταν μια νέα απόφαση για την προσθήκη 
συνεχούς ζωφόρου στο χώρο του Προνάου. Επειδή η προεξοχή μιας 
ζωφόρου αμέσως κάτω από μια οροφή προκαλεί πάντα αισθητικές 
δυσκολίες, λόγω της μερικής αποκρύψεως της περιμέτρου της οροφής, 
προστίθεται συνήθως ένα κυμάτιο επάνω από τη ζωφόρο και μεταφέρεται 
πιο έξω το υποδόκιον (δηλαδή το πλαίσιον επί του οποίου εδράζεται η 
οροφή).

Κατά τη διάρκεια της δομικής επεμβάσεως (1989) στο θριγκό της 
ανατολικής πλευράς του ναού έγιναν και διαπιστώσεις σχετικές προς τα 
εξεταζόμενα εδώ ζητήματα των μεταβολών του σχεδίου του Παρθενώνος. 
Είναι γνωστόν στους ασχολούμενους με τον Παρθενώνα, ότι ο επί της 
ζωφόρου θράνος αποτελείται από λίθους που καταλαμβάνουν ολόκληρο 
το πάχος του θριγκού ή του τοίχου, ενώ ο θράνος της εσωτερικής όψεως 
του περιστυλίου αποτελείται από λίθους μικρού πάχους τοποθετημένους 
μέσα σε μία εγκοπή των λίθων, που αποτελούν την εσωτερική όψη του 
θριγκού επάνω από το επιστύλιο. Κατά την προσεκτική εξέταση αυτών των 
λίθων διαπιστώθηκε ότι οι ευρισκόμενοι στην ανατολική πλευρά διαφέρουν 
κατά πολύ από εκείνους των άλλων πλευρών. Εχουν πολύ μικρότερο 
πάχος, με αποτέλεσμα στο άνω μέρος το απομένον πίσω από την εγκοπή 
υπόλοιπον του πάχους να είναι μια λεπτή και συχνά εύθραυστη πλακοειδής 
μάζα. Η μάζα αυτή δεν διαθέτει πλάτος και αντοχή για κατά μήκος 
τοποθέτηση συνδέσμων. Ωστόσο, σε διάφορες θέσεις, διατηρεί ελάχιστα 
κατάλοιπα εντορμιών, οι οποίες ανήκουν σε τέτοιους συνδέσμους, 
τοποθετημένους ακριβώς στο μέρος που απολαξεύτηκε για την εγκοπή 
υποδοχής του θράνου. Η ίδια απολάξευση έχει προκαλέσει και την 
εξάλειψη της αρχικής αναθυρώσεως, με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
χασμάτων στη θέση των αρμών, τα οποία είναι και πάλι ορατά λόγω της 
απουσίας των περισσοτέρων θράνων. Τέλος με την απολάξευση έχουν 
εξαλειφθεί και τα πλευρικά μοχλοβόθρια, που κάποτε εξυπηρέτησαν την 
τοποθέτηση των λίθων.

Στις άλλες πλευρές οι λίθοι αυτοί είναι πολύ παχύτεροι και μόνον 
το ήμισυ του πάχους των καταλαμβάνεται από την εγκοπή. Το υπόλοιπον 
ήμισυ είναι προφανώς αυτάρκες και περιέχει τους κατά μήκος συνδέσμους 
αυτών των λίθων. Οι αναθυρώσεις των αρμών δεν διακόπτονται από την 
εγκοπή, αλλά την ακολουθούν. Χαμηλότερα από την εγκοπή διατηρούνται
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ακέραια πλευρικά μοχλοβόθρια, που κάποτε υπηρέτησαν την τοποθέτηση 
των λίθων. Είναι φανερό ότι οι λίθοι αυτοί διέθεταν προετοιμασμένη την 
εγκοπή πριν από την τοποθέτησή των. Ιχνη εργασίας λατομείου στην 
επιφάνεια της εγκοπής δείχνουν, ότι η ειδική μορφή αυτών των λίθων ήταν 
προετοιμασμένη ήδη χονδρικως στο λατομείο.

Από τις ως άνω διαφορές των πλευρών του ναού εις ό,τι αφορά στις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες που μόλις περιγρόψαμε, είναι σαφές, ότι 
κατά την τοποθέτηση των λίθων της ανατολικής πλευράς δεν υπήρχε 
ακόμη καμία πρόβλεψη για την εγκοπή ενθέσεως του υποδοκίου. Η 
προσθήκη αυτού του στοιχείου αποφασίστηκε, ενώ η ανατολική πλευρά της 
περιστόσεως ήταν έτοιμη τουλάχιστον μέχρι το δάπεδο του αετώματος. 
Η προσθήκη αυτή ήταν τόσο αναγκαία, ώστε να μη διστάσουν οι οικοδόμοι 
του ναού να απολαξεύσουν μερικούς τόννους μαρμάρου από ένα έτοιμο 
μέρος του κτηρίου, καταστρέφοντας συγχρόνως όλες τις κατά μήκος 
συνδέσεις του. Αλλά, όπως τονίσθηκε ήδη, το τωρινό υποδόκιον της 
περιστόσεως είναι αντίγραφο του υποδοκίου του σηκού, του οποίου η 
μορφή είναι αποτέλεσμα της παρουσίας της ιωνικής ζωφόρου. Εύλογον 
είναι επομένως το συμπέρασμα ότι η περίφημη παναθηναϊκή ζωφόρος δεν 
είναι μέρος του αρχικού σχεδίου, αλλά αποτέλεσμα μιας μεταγενέστερης 
απόφασης για την εφαρμογή της οποίας έγιναν αναγκαίες διάφορες 
αλλαγές, μία εκ των οποίων είναι και αυτή που περιγρόψαμε.

Από τα ανωτέρω αποδεικνυεται ότι το σχέδιο του ναού υπέστη 
πολλές διαδοχικές αλλαγές κατά τα πρώτα στάδια της κατασκευής, και 
γίνεται φανερό ότι οι λόγοι που τις προκόλεσαν απέρρευσαν από μια 
αυξανόμενη απαίτηση για επέκταση των αρχικών γλυπτικών προγραμμάτων. 
Οι συνεχείς αναθεωρήσεις των σχεδίων δεν πρέπει να εκληφθούν ως 
επαγγελματική ανεπάρκεια και καλλιτεχνική περιπλάνηση των δημιουργών 
του Παρθενώνος. Μας έχουν αφήσει άλλωστε υπερεπαρκείς αποδείξεις για 
το αντίθετο, για την καταπληκτική των ικανότητα για λεπτότατες 
προβλέψεις και αλάθητους υπολογισμούς. Ομως το γλυπτικό πρόγραμμα 
δεν ήταν μόνο δική τους υπόθεση. Πολύ περισσότερο πρέπει να ήταν 
αντικείμενο αποφάσεων άλλων δυνάμεων του αθηναϊκού κρότους, από τις 
οποίες οι δημιουργοί του Παρθενώνος ελάμβαναν ορισμένες οδηγίες, οι 
οποίες, όπως φαίνεται, προκαλούσαν και αναθεωρήσεις.

Η αναθεώρηση του προγράμματος με τελικό αποτέλεσμα τη ζωφόρο 
φανερώνει την προοδευτική επικράτηση μιας νέας ιδέαςινα χρησιμοποιηθεί 
η γλυπτική όχι μόνο για τη δόξα των θεών, των μυθικών ηρώων και, των 
προγόνων, αλλά και για την προβολή της πολιτείας, η οποία μέσα σε 
μερικές δεκαετίες δημιούργησε ένα πολιτικό, ένα οικονομικό και ένα 
πολιτιστικό θαύμα. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ότι γίνεται δουλειά στην Ακρόπολη, υποδειγματική από 
πόσης απόψεως, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, ούτε εδώ μέσα ούτε έξω, 
είμαι βέβαιος. Εκείνο όμως το οποίο είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτο, νομίζω, 
είναι η συγκέντρωση αυτή των πληροφοριών και η τεκμηρίωση των 
παρατηρήσεων αυτών, οι οποίες ξεπερνούν πλέον τα όρια της
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αποκαταστάσεως των μνημείων και μπαίνουν μέσα στο χώρο, για να 
χρησιμοποιήσω κι εγώ μια έκφραση που είναι της μόδας τώρα, της 
τεκμηριώσεως των όσων ξέρουμε για την αρχαία αρχιτεκτονική.

Λυπούμαι για την παρέμβαση αυτή, η οποία έφαγε ένα ή δύο λεπτό, 
και θα παρακαλέσω τον κύριο Ζάμπα τώρα να μας πει ό,τι έχει κι εκείνος 
να προσθέσει.

Κ.ΖΑΜΠΑΣ: Απόδοση του προγράμματος αποκαταστάσεως του 5ου από 
ανατολικά κϊονος της νότιας πλευράς.

Κατάσταση προ τηο επευΒάσεωο.
Ο 5ος κίων της νότιας πλευράς του Παρθενώνος βρισκόταν σε 

εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση ισορροπίας. Κατά την ανατίναξη του 
κτιρίου το 1687 τη στιγμή που κατέρρεαν πέντε κίονες της νότιας πλευράς, 
από τον 6ο και μετά, ο 5ος υπέστη ισχυρότατο κλονισμό. Η κατάσταση 
του κϊονος προ της επεμβάσεως, καθώς και η πρόταση αντιμετωπίσεώς της 
φαίνεται στα αξονομετρικά σχέδια και τη μακέτα του Μανόλη Κορρέ, που 
από κοινού με τον ομιλούντα μελέτησαν και στη συνέχεια επέβλεψαν το 
έργο. Παρατηρούμε: μετατόπιση του κορμού κατά 20,5 εκατοστόμετρα 
προς Ν-ΝΔ. Στροφή του κορμού κατά 7 μοίρες. Μετακίνηση και στροφή του 
κιονοκράνου και του επιστυλίου. Η ετοιμορροπία όμως του κϊονος οφείλετο 
κυρίως στην καταστροφή του προς Ν ενός τρίτου του πρώτου σπονδύλου. 
Η προσθήκη σαθρής αργολιθοδομής με επένδυση απο πωρόλιθο στο 
απωλεσθέν τμήμα δε βοηθούσε καθόλου, αφού ο μεταξύ αυτού και του 
δευτέρου σπονδύλου αρμός έχασκε. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από το 
σεισμό του 1981, εξ αιτίας του οποίου υπήρξε επιπρόσθετη μετατόπιση 4 
εκ. Λατύπες μαρμάρου από το χώρο μεταξύ των κατακορύφων αρμών 
κατέπεσαν. Σκοπός της επεμβάσεως ήσαν η άρση της ετοιμορροπίας και 
η διόρθωση της θέσεως του κϊονος και του θριγκού (διαφάνειες). 
Μέθοδοο επευΒάσεωο.

Κατασκευή ειδικού φορείου - αρπάγης κινουμένης επί βάσεως από 
σκυρόδεμα. Αποσυναρμολόγηση θριγκού του 4ου μετακιονίου. Μεταφορά 
ολόκληρου του κϊονος, βάρους 60 τόννων,προς το εσωτερικό του κτιρίου 
από το δεύτερο σπόνδυλο και άνω. Αφαίρεση και συμπλήρωση του πρώτου 
σπονδύλου με νέο μάρμαρο. Επιστροφή του κϊονος με διόρθωση των 
σοβαρών γεωμετρικών μεταβολών. Επανασυναρμολόγηση του θριγκού. 
Πλεονέκτημα της λύσεως είναι η διατήρηση της αδιατάρακτης συνέχειας 
των σπονδύλων του κϊονος (διαφάνειες).
Μπγανισυόο υεταοοοάο.

Με βάση μια ιδέα του Μανόλη Κορρέ, που αφορούσε στη 
μετακίνηση του ΒΑ κϊονος της περιστάσεως, που τελικώς δεν χρειάστηκε 
να γίνει, σχεδιάστηκε ένα φορείο- αρπαγή, με το οποίο ήταν δυνατό να 
γίνουν η ανύψωση του κϊονος, η οριζόντια μεταφορά του επί 
σιδηροτροχιών σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα και μικρές μεταφορικές 
και περιστροφικές κινήσεις αναγκαίες για την τελική διόρθωση της θέσεως 
του κϊονος επί του πρώτου σπονδύλου.
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Σειρά εονασιών.
Καθαίρεση της αργολιθοδομής του πρώτου σπονδύλου και 

προληπτική υποστύλωση (διαφάνειες).
Λήψη εκμαγείου του απωλεσθέντος τμήματος του πρώτου 

σπονδύλου (διαφάνειες).
Λάξευση του συμπληρώματος σε όγκο μαρμάρου, που επελέγη έτσι 

ώστε η διεύθυνση του κρυσταλλικού ιστού του να συμπίπτει με αυτήν του 
σωζομένου τμήματος του σπονδύλου. Η επιφάνεια του συμπληρώματος, 
που προσαρμόζεται στην επιφάνεια θραύσεως, ετοιμαζόταν στο χρονικό 
διάστημα που κατασκευαζόταν το ικρίωμα και αποσυναρμολογούνταν τα 
μάρμαρα του θριγκού, ώστε να συγκολληθεί αμέσως μετά τη μεταφορά του 
κίονος στον πρώτο σπόνδυλο και να περιοριστεί έτσι στο ελάχιστο ο 
χρόνος που ο κίων θα παρέμενε εκτός θέσεως (διαφάνειες).

Κατασκευή του ικριώματος εργασίας της βάσεως από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και συναρμολόγηση του φορείου γύρω από τον κίονα. Το 
φορείο ήταν ένα ορθογώνιο πλαίσιο που περιέβαλε το δεύτερο σπόνδυλο 
του κίονος. Οι τέσσερεις ορθοστάτες του πλαισίου στηρίζονταν με 
τέσσερα χαλύβδινα έδρανα σε σιδηροτροχιές, επιστρωμένες με φύλλα 
ορειχάλκου. Η λαβή του κίονος έγινε με είκοσι σιαγόνες - μία σε κάθε 
ράβδωση - που αναρτήθηκαν με κοχλιωτούς γρύλους από από τα ζυγώματα 
του πλαισίου. Οι σιαγόνες περισφίχτηκαν με ζεύγος συρματόσχοινων,έτσι 
ώστε κατά την ανύψωση του κίονος να αυξάνεται η πίεση των αρπαγών, 
άρα και η τριβή μεταξύ αυτών και του κίονος. Επρόκειτο δηλαδή για ένα 
αυτορρυθμιζόμενο σύστημα που εισάγει ταυτοχρόνως τόσο την πίεση όσο 
και την ανωστική δύναμη. Οι γρύλοι αναρτήσεως δεν ήταν κατακόρυφοι 
αλλά είχαν κλίση τέτοια, ώστε κατά την ανύψωση να περιστραφεί ο κίων 
περί κατακόρυφο άξονα προς την κατεύθυνση της επιθυμητής διορθώσεως 
(διαφάνειες). Η οριζόντια μεταφορά του κίονος προβλέφθηκε να γίνει 
χειρωνακτικά με δυο κοχλίες μήκους 4 μ στηριγμένους τη βάση.

Αποσυναρμ.ολόγηση των μαρμάρων του θριγκού συνολικού βάρους 
50 τόννων (διαφάνειες) κατά σειρά: των τριγλύφων,των λίθων πληρώσεως, 
του εσωτερικού διαζώματος και των τριών επιστυλίων.

Μετακίνηση του κίονος. Στις 20 Φεβρουάριου 1992 έγινε μια πρώτη 
-ανεπιτυχής- προσπάθεια ανυψώσεως του κίονος. Δεν είχε επιτευχθεί η 
ανάπτυξη της αναγκαίας τριβής μεταξύ των αρπαγών και της επιφάνειας 
του μαρμάρου, όπου παρεμβάλλετο σκληρό ελαστικό φύλλο. Η αύξηση της 
τριβής δεν έπρεπε να γίνει με τραχύ παρέμβλημα, που θα έφθειρε την 
επιφάνεια του σπονδύλου. Επετεύχθη τελικώς με την παρεμβολή σφηνών 
ανάμεσα στα ελεύθερα τμήματα των συρματόσχοινων και στο μάρμαρο, 
δηλαδή με μια πρόσθετη προένταση. Η επιχείρηση έγινε τελικώς στις 27 
Φεβρουάριου 1992 .0 κίων ανυψώθηκε κατά 1χιλ, μετατοπίστηκε 2μ προς 
το εσωτερικό του ναού και αποτέθηκε στη βάση εκ σκυροδέματος 
(διαφάνειες). Από το ξύλινο εμπόλιο στο κέντρο του σπονδύλου είχαν 
διασωθεί ελάχιστα μόνον υπολείμματα (διαφάνειες).

Συμπλήρωση σπονδύλου. 0 πρώτος σπόνδυλος καταβιβάστηκε και 
άρχισαν αμέσως οι εργασίες προσαρμογής του ετοιμασθέντος
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συμπληρώματος. Μετά από διαδοχικές δοκιμές και διορθωτική λάξευσή 
του, το συμπλήρωμα συγκολλήθηκε με τσιμεντοπολτό και διάσπαρτο 
οπλισμό τιτανίου. Ακολούθησε η λάξευση και επιπέδωση των εδρών του, 
η χονδρολάξευση της παράπλευρης επιφάνειας, η χάραξη των ραβδώσεων 
και η λάξευση των οδηγών τους στην κατωτάτη ζώνη, όπως γινόταν και στα 
αρχαία χρόνια (διαφάνειες). Από τον κενό χώρο που είχε αφεθεί στη βάση 
αποθέσεως του κίονος υπήρχε η δυνατότητα επιθεωρήσεως και 
αποτυπώσεως της κάτω έδρας του δεύτερου σπονδύλου.

Επαναφορά κίονος. Ο συμπληρωθείς σπόνδυλος επαναφέρθηκεστην 
αρχική του θέση και ακολούθησε η επιστροφή του κίονος. Με τέσσερις 
οριζόντιους γρύλους έγινε η διόρθωση της θέσεως του κίονος, έτσι ώστε 
να συμπέσουν οι ραβδώσεις των δυο πρώτων σπονδύλων. Πριν από την 
τελική απόθεση ο κίων υψώθηκε κατά 7χιλ, στερεώθηκε με τρία χαλύβδινα 
ελάσματα και περάστηκε στον αρμό ειδικά σχεδιασμένο από τον Μανόλη 
Κορρέ τριπτικό εργαλείο, το οποίο, όπως περιγράφει ο ίδιος, "μετέφερε τις 
ελάχιστες διακυμάνσεις της υπερκείμενης αρχαίας έδρας στην υποκείμενη 
νέα". Μετά την αφαίρεση της κόνεως μαρμάρου και των ελασμάτων, ό κίων 
αποτέθηκε οριστικώς και ο αρμός έκλεισε στο μέγιστο μέρος της 
εκτάσεώς του με ακρίβεια της τάξεως των 2/100 του χιλιοστομέτρου 
(διαφάνειες).

Διόρθωση θέσεως κιονοκράνου. Το κιονόκρανο, που επίσης ήταν 
μετακινημένο, καταβιβάστηκε προκειμένου να επισκευαστεί ο τελευταίος 
σπόνδυλος, που ήταν ρηγματωμένος. Το ξύλινο εμπόλιο και ο πόλος, που 
βρέθηκαν σε αρκετά καλή κατάσταση, παρελήφθησαν από τις συντηρήτριες 
Γιάννα Δογάνη και Αμέριμνη Γαλανού, συντηρήθηκαν και παρεδόθησαν στο 
Μουσείο Ακροπόλεως.

Επανασυναρμολόγηση θριγκού. Ο θριγκός επανασυναρμολογήθηκε 
με διόρθωση της θέσεως των αρχιτεκτονικών μελών και αποκατάσταση των 
συνδέσεων με συνδετήρια από τιτάνιο (διαφάνειες).

Λάξευση ραβδώσεων. Μετά τη λύση του μηχανισμού μεταφοράς και 
των ικριωμάτων και την καθαίρεση του σκυροδέματος, έγινε κατά στάδια 
η λάξευση των ραβδώσεων.

Οπλισμοί εκ τιτανίου. Λόγω του δυσμενούς προσανατολισμού της 
διεπιφάνειας μεταξύ αρχαίου μαρμάρου και συμπληρώματος και του μικρού 
πάχους του νέου μαρμάρου στην κάτω ζώνη εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 
στο έργο η αγκύρωση των οπλισμών με κεφαλές αγκυρώσεως. Πριν από τη 
χονδρολάξευση της παράπλευρης επιφάνειας του μαρμάρου είχαν 
αποκοπεί τέσσερα τεμάχια μαρμάρο από τις θέσεις, όπου θα εμφυτεύονταν 
οι οπλισμοί. Στις θέσεις αυτές λαξεύτηκαν υποδοχές για τις κεφαλές 
αγκυρώσεως και στη συνέχεια λαξεύτηκαν και προσαρμόστηκαν καλύμματα 
από τα αντίστοιχα τεμάχια που είχαν φυλαχθεί. Μετά την τελική λάξευση 
τα τέσσερα καλύμματα, οι στρώσεις των οποίων συμπίπτουν με τις 
στρώσεις του μαρμάρου στις αντίστοιχες θέσεις, είναι σχεδόν αθέατες 
(διαφάνειες).
Συυπέοασυα.

Οι εργασίες τελείωσαν με τη λάξευση των ραβδώσεων του
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συμπληρώματος τον Ιούλιο του 1993 (διαφάνειες). 0 κίων έμεινε εκτός 
θέσεως από τις 22 Φεβρουάριου έως τις 17 Αυγούστου 1992. Η επέμβαση 
υπήρξε απόλυτα επιτυχής. Αποκαταστάθηκε τόσο η στατική όσο και η 
αισθητική ισορροπία του κίονος και του θριγκού (διαφάνειες). Η εκτέλεση 
έγινε από τμήμα του συνεργείου του έργου με επικεφαλής τον αρχιτεχνίτη 
του έργου Γιάννη Αρμπιλιά, και τους τεχνίτες Στέλιο Καφούρο, Ιωσήφ 
Αρμάο και Τζώρτζη Σκαλκώτο, που συμμετείχαν στο σύνολο των εργασιών. 
Σε ορισμένες φάσεις συμμετείχαν και οι άλλοι τεχνίτες του έργου. Για την 
υψηλή τεχνική τους κατάρτιση, στην σπάνια ειδικότητα της αναστηλώσεως 
αρχαίων μνημείων, και την εργατικότητά τους, τους οφείλονται πολλά. Σας 
ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος της Συναντήσεως και
ακολουθεί διάλειμμα όχι 15’ αλλά 10’. θα παρακαλέσω πολύ τις κυρίες και 
τους κυρίους συνέδρους να είναι πίσω σε 10’ και θα καλέσω τον πρώτο 
ομιλητή, τον κύριο Καλλιγά, να αρχίσει ανεξαρτήτως των όσων θα είναι 
μέσα.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Καλλιγάς θα μας μιλήσει για την αρχαιολογική 
έρευνα στην Ακρόπολη και τον παρακαλώ να πάρει το λόγο.

Π.ΚΑΛΛΙΓΑΣ: Η αρχαιολογική έρευνα στην Ακρόπολη, 1989 - 1994

Ενώ εκτελούντο τα αναστηλωτικά και στερεωτικά έργα πάνω στην 
Ακρόπολη, κατά την τελευταία πενταετία συνεχίζονταν παράλληλα σε όλα 
τα μνημεία μελέτες και μετρήσεις από τους υπευθυνους μηχανικούς των 
έργων με αντικειμενικό σκοπό τη σύνταξη τεκμηριωμένων προτάσεων για 
την αποκατάσταση εκάστου. Η προσεκτική αυτή νέα προσέγγιση των 
μνημείων έδωσε την ευκαιρία για νέες, πρωτότυπες παρατηρήσεις, που 
εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας γι’αυτά. Αξίζει εδώ να αναφερθεί το 
πρόσφατο διδακτικό έργο του κυρίου Μανόλη Κορρέ "Από την Πεντέλη 
στον Παρθενώνα" (Αθήνα 1993), όπου αναλύεται η διαδικασία λατόμευσης 
του πεντελικού μαρμάρου κατά την αρχαιότητα, ο τρόπος μεταφοράς του 
υλικού στην Ακρόπολη και η αρχαία τεχνική της κατεργασίας του λίθου.

Από την άλλη μεριά, ο Παρθενών, το Ερέχθειο, ο μικρός ναός της 
Νίκης και τα Προπύλαια υπήρξαν συγχρόνως το αντικείμενο μελέτης 
σημαντικού αριθμού ερευνητών, ελλήνων και ξένων, πράγμα που 
υποδηλώνει το αδιάπτωτο ενδιαφέρον για τα έργα της κλασικής 
αρχαιότητας και ιδίως των αθηναϊκών της ακμής του 5ου αιώνα π.Χ.

Η παράλληλη προσπάθεια τακτοποίησης του αρχαιολογικού χώρου 
της Ακρόπολης και της ταξινόμησης των διασπάρτων σε λιθοσωρους 
αταύτιστων αρχιτεκτονικών μελών, επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά τη 
διαπίστωση ότι ανάμεσα στα μέλη αυτά υπήρχαν θραύσματα γλυπτών και 
επιγραφών, που πιθανότατα συνανηκαν σε ήδη γνωστά και δημοσιευμένα 
επιγραφικά μνημεία ή έργα γλυπτικής, συμπληρώνοντάς τα και κάνοντάς
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τα πιο κατανοητά. Η αντίστοιχη εργασία τακτοποιήσεως, που συντελείται 
τα τελευταία χρόνια και στη νότιο κλιτύ της Ακρόπολης, προσέφερε επίσης 
άγνωστο μέχρι τώρα αρχαιολογικό υλικό, που είχε αρχική προέλευση την 
επάνω επιφάνεια του Βράχου και είχε καταπέσει από εκεί για διάφορους 
λόγους. Τέλος, οι εργασίες καταγραφών και ταυτίσεων που εκτελούνται 
τακτικά στις αποθήκες του Μουσείου Ακροπόλεως, μας φανέρωσαν με νέα 
μορφή σημαντικό αριθμό γνωστών αρχαίων έργων ή επέτρεψαν την 
ανεύρεση χαμένων ή ακόμη προσέφεραν αξιόλογες νέες αποδόσεις.Όλες 
αυτές είναι νέες γνώσεις, αποτελούν προσφορά στην καλύτερη κατανόηση 
της ιστορίας του Ιερού Βράχου και των καλλιτεχνημάτων που τον 
κοσμούσαν. Και θα αξιοποιηθούν κατά την έκθεση του νέου Μουσείου της 
Ακροπόλεως.

Οι εργασίες στον Παρθενώνα έδωσαν την ευκαιρία σε ένα πλήθος 
παρατηρήσεων, κυρίως στην ανωδομή του κτιρίου. Από το γλυπτό διάκοσμο 
του μνημείου άξια να μνημονευθούν είναι τα σχετικά με το ανατολικό 
αέτωμα : εκεί είχαν καταβιβαστεί προ ετών οι δύο πίσω αλογοκεφαλές από 
το τέθριππο του Ηλιου στην αριστερή κερκίδα. Τα κεφάλια αυτά ήσαν 
αρκετά κατεστραμμένα και δεν ήλκυσαν την προσοχή του Elgin, που 
αντίθετα μετέφερε στο Λονδίνο τα δύο μπροστινά, καλύτερα διατηρημένα, 
κεφάλια αλόγων. Η κατασκευή αντιγράφων των πίσω αυτών αλογοκεφαλών 
για την τοποθέτησή τους στη θέση των πρωτοτύπων πάνω στο μνημείο, 
επέτρεψαν την κατασκευή και γύψινων αντίγραφων που εμπλούτισαν τα 
εκθέματα του Κέντρου Μελετών Ακροπόλεως. Έτσι, ύστερα από σχεδόν 
δύο αιώνες, το σύνολο των τεσσάρων κεφαλών, έστω και σε αντίγραφα, 
εκτίθεται μαζί, δίδοντας με τον αναδυοντα Ήλιο, τον παρακείμενο 
“Διόνυσο", μιαν απτή ιδέα της πυκνότητας της αρχικής σύνθεσης. Η 
ανισότητα που παρατηρείται στο κάτω μέρος των μπροστινών κεφαλών σε 
σχέση με την κυματιστή επιφάνεια του Ήλιου, και που μάλλον οφείλεται σε 
εργασία προσαρμογής των γλυπτών κατά την τοποθέτηση πάνω στο 
μνημείο την τελευταία στιγμή, υπήρξε το αντικείμενο πρόσφατου άρθρου 
του γνωστού αρχαιολόγου Brian Cook (BSA 88,1993,183-5).

Επίσης, πρέπει να αναφερθούν νέες συγκολλήσεις θραυσμάτων που 
συνθέτουν αξιόλογη γυναικεία κεφαλή αποδιδόμενη στη λεγάμενη 
"Πεπλοφόρο Weber“ του αετώματος. Συνολική σύγχρονη μονογραφία για τα 
αετώματα είναι εκείνη της Όλγας Παλαγγιά "The pediments of the 
Parthenon" (Brill 1993) στην οποία είναι συγκεντρωμένη η μέχρι τώρα 
βιβλιογραφία για το θέμα και προτείνονται νέες ενδιαφέρουσες απόψεις.

Αξιόλογη εργασία νέων ταυτίσεων έγινε σχετικά με τις μετόπες του 
ναού, ιδίως εκείνων της νότιας πλευράς, όπως θα αναπτύξουν στη 
συνέχεια η κυρία Ισμήνη Τριαντη και ο κύριος Αλέξανδρος Μάντης. Εδώ 
αξίζει να σημειωθεί η εύρεση λαμπρού κορμού νέου, που ταυτίστηκε με τη 
βοήθεια των σχεδίων του Carrey ότι προέρχεται από τη νότια μετόπη 
αριθμός 13. Το αρχαίο βρέθηκε το 1992 εντοιχισμένο σε μεταγενέστερο 
τοίχο στη ρίζα του νότιου τείχους της Ακροπόλεως, όπου είχαν 
επισημανθεί και άλλα θραύσματα μετοπών. Μικρό θραύσμα από την άνω 
αριστερή γωνία της γνωστής νότιας μετόπης 27, σήμερα στο Βρετανικό
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Μουσείο, βρέθηκε επίσης το 1992, πάνω στο επιστύλιο στη νότια πλευρά, 
κατά τη διάρκεια των αναστηλωτικών εργασιών, παραμερισμένο προφανώς 
ως ασήμαντο από τους εργάτες του Elgin.

Οι μετόπες της ανατολικής πλευράς του ναού, που είχαν κατέβει 
προ ετών από το κτίριο κατά τη διάρκεια των εκεί αναστηλωτικών εργασιών 
και είχαν αντικατασταθεί με αντίγραφα, τακτοποιήθηκαν πρόσφατα σε 
ιδιαίτερη αποθήκη του Μουσείου Ακροπόλεως και έτσι θα καταστεί 
δυνατός τώρα ο προγραμματισμός της μελέτης και της συντήρησής τους. 
Κατά την επίσκεψη της Κυριακής θα μπορέσουν οι σύνεδροι να 
επισκεφθούν την αποθήκη αυτή.

Η ζωφόρος του ναού έτυχε κατά τα έτη 1992-93 ιδιαίτερης 
προσοχής. Μετά από την σχετική απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου, συντελέστηκε η καταβίβαση του τμήματος της δυτικής 
πλευράς της ζωφόρου που σωζόταν στη θέση του, και η μεταφορά του στο 
Μουσείο Ακροπόλεως. Για το σκοπό αυτό απομονώθηκε τμήμα της μεγάλης 
Αίθουσας VIII του Μουσείου και ο χώρος μετετράπηκε σε στοιχειώδες 
εργαστήριο, ώστε να αρχίσει εκεί κατ’αρχήν η συντήρηση και η 
αποκατάσταση της αθέατης πλευράς των μεγάλων λίθων της ζωφόρου. Η 
συντήρηση της γλυπτής επιφάνειας θα ακολουθήσει αργότερα. Οι σύνεδροι 
θα μπορούν να επισκεφθούν κι αυτόν τον χώρο κατά την επίσκεψη της 
Κυριακής.

Από τη ζωφόρο επίσης, από την αριστερή κάτω γωνία λίθου, 
προέρχεται θραύσμα, που είχε εντοιχιστεί στα νεώτερα χρόνια στο 
γέμισμα του κατώτατου σπονδύλου του 5ου κίονα από ανατολικά της 
νότιας πλευράς του ναού, για το οποίο μας μίλησε μόλις προ ολίγου ο 
κύριος Ζάμπας και βρέθηκε κατά το 1991, κατά τη διάρκεια των 
στερεωτικών εργασιών στον κίονα. Από την ανάγλυφη σύνθεση διασώζεται 
τμήμα τροχού άρματος.

Κατά το 1992 παρουσιάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από την 
καθηγήτρια O’Konnely μια νέα ερμηνεία για τη θεματολογία της ζωφόρου. 
Η ερμηνεύτρια αποσυνδέει την παράσταση από την εορτή των Παναθηναίων 
και πιστεύει ότι στην ανατολική πλευρά απεικονίζεται τοπικός αττικός 
μύθος με την παράδοση νεκρικού υφάσματος, που προοιωνίζει 
ανθρωποθυσία. Η ερμηνεία εντυπώσιασε και τα σχετικά δημοσιεύματα του 
τυπου κατέδειξαν το ενδιαφέρον που προκαλεί ακόμη το σεπτό μνημείο.

Η έρευνα του αρχιτέκτονα Μανόλη Κορρέ, στην περιοχή της 
μεγάλης δυτικής θύρας του ναού, έδωσε την ευκαιρία σε νέες ταυτίσεις 
αρχαίων αναθηματικών μνημείων σε δεύτερη χρήση, όπως θα μας αναλύσει 
στη συνέχεια και όπως διατυπώνεται στον 4ο τόμο της "Μελέτης 
Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος” (Αθήνα 1994).

Οι αναστηλωτικές εργασίες στην ανωδομή του ναού μας έδωσαν 
ανέλπιστα και ενδιαφέροντα μικρά μεταλλικά ευρήματα, που εισέδυσαν στο 
εσωτερικό σε κενά ανάμεσα από τα επιστύλια και τα αντιθήματα ή πίσω 
από τις μετόπες, μαζί με άφθονη λατύπη μαρμάρου από την κατεργασία 
των λίθων του ναού. Αρκετοί μικροί χάλκινοι ραβδίσκοι ερμηνεύονται ως 
μικρά κατρακύλια για τη διολίσθηση των βαρειών λιθοπλίνθων, ενώ μικρά
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ελάσματα μολύβδου χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη των αρχαίων λίθων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χάλκινη μεοομφαλη φιάλη, ακέραιη αλλά 

στρεβλωμένη, που βρέθηκε το 1990 σε αρμό των ανατολικών επιστυλίων 
καθώς και χάλκινο ακέραιο κωνικό αγγείο που βρέθηκε το 1994 παρα τη 
νοτιοδυτική γωνία του κτιρίου. Το αγγείο αυτό βρέθηκε να περιέχει 
υπολείμματα κόκκινης χρωστικής ουσίας, πιθανότατα μίλτου, που 
προφανώς χρησιμοποιήθηκε για τη σημείωση των λίθων κατά το στάδιο της 
ανέγερσης του ναού. Το αγγείο φέρει εγχάρακτη επιγραμματική επιγραφή 
στην Αθηνά, του πρώτου μισού του 5ου αιώνος, και παρουσιάζει 
ενδιαφέρον το γεγονός της επαναχρησιμοποίησής του στις οικοδομικές 
εργασίες του ναού μερικές δεκαετίες αργότερα.

Οι μετακινήσεις των αρχαίων λίθων και μελών του ναού κατά τις 
εργασίες σε αρκετές περιπτώσεις αποκάλυψαν τους αρχαίους σιδερένιους 
συνδέσμους των λιθοπλίνθων, άλλοτε εντελώς πλέον κατεστραμμένους, 
άλλοτε, σε αρκετές περιπτώσεις, σε άριστη κατάσταση, προστατευμένους 
μέσα στην αρχαία μολυβδοχόηση. Η μελέτη τους από τον χημικό κύριο 
Βαρουφάκη έδωσε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την αρχαία 
τεχνογνωσία στην κατεργασία του σιδήρου και του χάλυβα, που 
δημοσιεύθηκαν πρόσφατα. (Journal of Hist. Metallurgy Society, 26 (1992), 
1-18).

Πρόσφατη εργασία αποτυπώσεων και μετρήσεων στο Ασκληπιείο 
στη νότια πλευρά της Ακρόπολης, ιδιαίτερα στη διώροφη δωρική στοά, 
επανέφερε το θέμα της πιθανότητας σχέσεως της στοάς αυτής με 
ορισμένη φάση του Παρθενώνα. Όπως είναι γνωστό, με κύριο υποστηρικτή 
τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Τραυλό (ΑΕ 1973,218),είχε διατυπωθεί η άποψη, ότι 
κατά τους υστερορρωμαϊκούς χρόνους η κιονοστοιχία στο εσωτερικό του 
σηκού του Παρθενώνα είχε ανακατασκευαστεί ύστερα από προηγηθείσα 
καταστροφή, χρησιμοποιώντας σε δεύτερη χρήση τα αρχιτεκτονικά μέλη 
μιας μεγάλης άγνωστης στοάς από την κάτω πόλη, που χρονολογείται 
στους Ελληνιστικούς χρόνους. Κίονες και άλλα στοιχεία από την ίδια 
ελληνιστική στοά θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα με την 
επισκευή του Παρθενώνα και στην επισκευή της Δωρικής στοάς του 
Ασκληπιείου κατά τους ίδιους υστερορρωμαϊκούς χρόνους. Η 
λεπτομερειακή μελέτη των αρχιτεκτονικών μελών της Δωρικής Στοάς του 
Ασκληπιείου, που πραγματοποιείται τον καιρό αυτό από την αρχιτέκτονα 
Ροζαλία Χριστοδουλοπούλου, θα επιτρέψει, ελπίζουμε, την επιβεβαίωση ή 
τη διάψευση της συσχέτισης αυτής των δύο μνημείων.

Στο Εοέγθειο ολοκληρώθηκαν προ ετών οι αναστηλωτικές εργασίες, 
αλλά υπολείπεται ακόμη η διαμόρφωση του Πανδροσίου στα δυτικά, η 
προστατευτική κάλυψη της βόρειας πρόστασης, η επίχωση του εσωτερικού 
του ναού και η συντήρηση της επιφάνειας του μαρμάρου του μνημείου.

Σε υπαίθρια αποθήκη ο αρχιτεκτων, υπεύθυνος του έργου, 
Αλέξανδρος Παπανικολάου, με τη βοήθεια της αρχαιολόγου κυρίας 
Αλεξάνδρας Χριστοπούλου ταξινόμησαν και κατέγραψαν τα σωζόμενσ 
τμήματα της σίμης του ναού, που ανήκει στη φάση της επισκευής κατά 
τους ρωμαϊκούς χρόνους. Επίσης ο κύριος Παπανικολάου συνέχισε τη
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λεπτομερειακή αποτύπωση, με τη βοήθεια αντίστοιχης φωτογράφησης με 
πλάγιο φωτισμό, της περιοχής της ζωφόρου του ναού, όπου επάνω στον 
σκουρόχρωμο ελευσινιακό λίθο ήταν στερεωμένες οι από λευκό μάρμαρο 
μικρές ανάγλυφες μορφές. Η εργασία αυτή ελπίζεται να υποβοηθήσει τη 
μελέτη και την κατανόηση της θεματολογίας των παραστάσεων της 
ζωφόρου.

Νέο μικρό θραύσμα της ζωφόρου αυτής περισυλλέχθηκε στο χώρο 
το 1991 και διασώζει ανάγλυφο τμήμα ενδεδυμένης γυναικείας μορφής. 
Παράλληλα η συλλογή εκμαγείων πλουτίστηκε με εκμαγεία δύο 
θραυσμάτων, που βρίσκονται σήμερα σε βρετανικά μουσεία, το ένα στο 
Fitzwilliam Museum στο Cambridge και το άλλο στο Sir John Soan's 
Museum στο Λονδίνο. Και τα δύο αντίγραφα εκτίθενται στο ισόγειο του 
κτιρίου του Κέντρου Μελετών και η δαπάνη είναι δωρεά των "Φίλων του 
Μουσείου Ακροπόλεως".

Ο μικρός vaòc τπο Αθπνάο Νίκης μελετήθηκε εκ νέου από τον 
αρχιτέκτονα Δημοσθένη Ζιρώ και τα αξιολογότερα ανήκοντα αρχιτεκτονικά 
μέλη, ιδίως τα μικρού μεγέθους, καταγράφηκαν και φυλάχθηκαν στο 
Μουσείο Ακροπόλεως. Η αρχαιολόγος Μαρία Μπρουσκαρη, με τη βοήθεια 
της Εφορείας και τη χρηματική ενίσχυση της ΕΣΜΑ για τη φωτογράφηση, 
συνεχίζει τη μελέτη των σωζομένων τμημάτων της ζωφόρου του ναού, 
ετοιμάζοντας τη δημοσίευσή της. Εν τω μεταξύ κυκλοφορήθηκε πρόσφατα 
η αξιόλογη μονογραφία του αμερικανού αρχιτέκτονα Ira Mark "The 
Sanctuary of Athena Nike in Athens” (Princeton 1993), όπου αναλύονται 
λεπτομερειακά οι οικοδομικές φάσεις του ιερού και επιχειρείται μια νέα 
διατύπωση της χρονολογικής αλληλουχίας των φάσεων. Τα συμπεράσματα 
του νέου αυτού συνθετικού έργου θα πρέπει ν’αξιοποιηθούν κατά τις 
προγραμματιζόμενες νέες εργασίες των μνημείων.

Τα Προπύλαια μελετήθηκαν επίσης εκ νέου από τον αρχιτέκτονα 
Τάσο Τανούλα. Και από αυτό το μνημείο φυλάχτηκαν στο Μουσείο, μετά 
την καταγραφή τους, τα εύκολα να χαθούν αρχιτεκτονικά μέλη.

Οι εργασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου στα ΒΑ του 
μνημείου έδωσαν την ευκαιρία στον μελετητή να εξετάσει τα σωζόμενα 
στην περιοχή αυτή οικοδομικά λείψανα (ΒΔ Οίκημα και δεξαμενές), και τα 
συμπεράσματα δημοσιεύθηκαν πρόσφατα (AM 1 107, 1992). Αξιόλογη
προσφορά στη μελέτη του μνημείου υπήρξε η μονογραφία του Jos De 
Waele, "The Propylaia of the Acropolis in Athens. The Project of Mnesikles" 
(Amsterdam 1990).

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η προαναγγελθείσα δημοσίευση 
των σχεδίων και συμπερασμάτων των παλαιών ερευνών, που είχε εκτελέσει 
στο μνημείο στις αρχές του αιώνα ο μεγάλος αμερικανός αρχιτέκτων 
William Bell Dinsmoor και σώζονται σήμερα στο αρχείο της οικογένειάς 
του. Παράλληλα στην αποθήκη του Μουσείου Ακροπόλεως 
αναγνωρίστηκαν πρόσφατα ομάδες κεραμικής, που προέρχονται ακριβώς 
από αυτές τις έρευνες του Dinsmoor και τέθηκαν στη διάθεση του εκδότη 
των σχεδίων.

Στο Μουσείο της Ακροπόλεως, συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια
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σημαντικό έργο αναδιοργάνωσης των αποθηκών σε μια προσπάθεια 
καλύτερης ταξινόμησης των αρχαίων και εξεύρεσης κατάλληλου χώρου 
φύλαξης, καθώς συνεχώς εισρέουν σε αυτό ενδιαφέροντα αρχαία από τον 
αρχαιολογικό χώρο, ιδίως ύστερα από περισυλλογές και την εργασία του 
συνεργείου των διασπάρτων μελών.

Κατ’αρχήν το Μουσείο απέκτησε ένα μικρό αλλά καλά εξοπλισμένο 
εργαστήριο, που δίνει τη δυνατότητα στους άξιους συντηρητές του 
Μουσείου να αναπτυξουν με άνεση τα προς συντήρηση αρχαία. Όμως το 
εργαστήριο δημιουργήθηκε σε βάρος του υπάρχοντος αποθηκετευτικού 
χώρου και αυτό μας ανάγκασε, για την αποσυμφόρηση των φυλασσομένων 
αρχαίων, στη δημιουργία καθ’ύλην άλλων αποθηκών. Η κυρίως αποθήκη 
παρέμεινε για τη γλυπτική, ενώ η υπάρχουσα υπόγεια αποθήκη παρέμεινε 
επίσης αυστηρά για τα αρχιτεκτονικά μέλη. Παράλληλα δημιουργήθηκε νέα, 
αποκλειστικά για την κεραμεική, και άλλη μικρότερη για τις επιγραφές. 
Επίσης συγκεντρώθηκαν σε έναν χώρο όλα τα χάλκινα ευρήματα. Νέα 
ασφαλή ράφια περιθέουν το Μουσείο εξωτερικά, για τη φύλαξη ομάδων 
λίθινων δευτερεύουσας σημασίας.

Παράλληλη ήταν η εντατικοποίηση των καταγραφών αρχαίων, και 
κατά το 1990-1993 προστέθηκαν 2150 νέοι αριθμοί στο ενιαίο ευρετήριο 
του Μουσείου που έφθασε αισίως τον αριθμό των 15.960. Τα χρόνια αυτά 
ολοκληρώθηκε και ο απεγκιβωτισμός των αρχαίων από τα μεγάλα ξύλινα 
κιβώτια, όπου είχε φυλαχθεί μεγάλος αριθμός αρχαίων, άλλα από τα 
χρόνια του τελευταίου πολέμου, και άλλα μετά την επανέκθεση του Γιάννη 
Μηλιάδη.

Στην αποθήκη τηο κεοαυικήο εγκαινιάστηκε ένα πρόγραμμα 
συντήρησης όλων των πήλινων ειδωλίων, της μυκηναϊκής,της αρχαϊκής και 
της κλασικής εποχής, παράλληλα με την ολοκλήρωση της καταγραφής 
τους. Το γεγονός αυτό επιτρεπει πλέον την κατάταξή τους κατά τύπους και 
θα διευκολύνει τη συνολική μελέτη των πήλινων αναθηματικών ειδωλίων, 
πλακιδίων, δίσκων και ζωαρίων από την Ακρόπολη, μαζί με αυτά που 
φυλάσσονται από ετών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ήδη η 
συνάδελφος Χριστίνα Βλασσοπουλου ετοιμάζει για δημοσίευση τον 
κατάλογο των πήλινων ειδωλίων Μυκηναϊκής εποχής, που φυλάσσονται 
σήμερα στην Ακρόπολη.

Τα γάλκινα αντικείυενα και σκεύη από την Ακρόπολη αποτελούν ένα 
αξιόλογο μέρος των αναθημάτων στον Ιερό Βράχο, τα οποία και είχαν 
αποσταλεί κατά καιρούς για φύλαξη και συντήρηση στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Εκεί ο ομιλών είχε προ ετών ασχοληθεί με την 
κατάταξη, τη συντήρηση και την καταγραφή τους ετοιμάζοντας τη συνολική 
νεα δημοσίευση [Πρακτικά XII Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής 
Αρχαιολογίας, Β’(Αθήνα, 1988),92-97].

Τα διατηρούμενα σήμερα στην Ακρόπολη χάλκινα είναι σχετικά 
ολίγα, αλλά ο ομίλων με τη βοήθεια της αρχαιολόγου Νικολέττας Σαραγά, 
προεβη στη συγκέντρωση και την ταύτισή τους. Τα χάλκινα αυτά, εκτός 
από εκείνα της μυκηναϊκής περιόδου, ανήκουν στους γεωμετρικούς μέχρι 
και τους πρώιμους κλασικούς χρόνους και προέρχονται κατά πλειοψηφία
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από σκεύη και αγγεία, όλα αναθήματα στη θεό. Βρέθηκαν πυκνό στις 
παλαιές ανασκαφές του Παναγιώτη Καββαδία, στο λεγόμενο "περσικό 
στρώμα" της καταστροφής.

Οι παλιότερες έρευνες μου στο Εθνικό Μουσείο και τα τωρινά 
ευρήματα από την ανωδομή του Παρθενώνα έδωσαν εκτός από το πλήθος 
των θραυσμάτων έναν αριθμό ακέραιων σκευών, όπως τούτο εδώ, που 
βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο για την ώρα, γεγονός σημαντικό για το 
σχηματισμό συνολικής εικόνας του ευρήματος. Υπενθυμίζω πάντως ότι 
ανάμεσα στα πρώτα προ ετών συμπεράσματά μου ήταν ότι υπήρχε πάνω 
στηνΆκρόπολη χυτήριο, στο οποίο έλυωναν τα παλαιά χάλκινα σκεύη και 
συνέλεγαν το χαλκό σε “χελώνες" για νέα χρήση. (AAA, VI,1974, 99-103). 
Αυτή η πρακτική έχει επισημανθεί και σε άλλα ελληνικά ιερά και θα πρέπει 
στην προκειμένη περίπτωση να αποδοθεί στο ιερατείο της θεάς Αθηνάς, 
που επιθυμούσε προφανώς την αξιοποίηση των θραυσμένων και ελλειπών 
πια χάλκινων σκευών, που κατά εκατοντάδες είχαν κατατεθεί στον ναό.

Στην αποθήκη των νλυπτών συντελεστηκε από την αρχαιολόγο 
Ισμήνη Τριάντη σημαντική εργασία νέων ταυτίσεων, αρχαίων και νέων 
συγκολλήσεων με τη βοήθεια των συντηρητών του Μουσείου. Από τις 
αξιολογότερες ταυτίσεις είναι η αναμφισβήτητη απόδοση της ωραίας 
μικρής κεφαλής της γνωστής ως “κεφαλής Fauvel“, σήμερα στο Μουσείο 
του Λούβρου, στον επίσης γνωστό καθιστά "γραφέα" του Μουσείου 
Ακροπόλεως (αρ. ευρ. 629). θραύσμα από την κάψα της κεφαλής, που 
έκειτο αταύτιστο στις αποθήκες του Μουσείου της Ακροπόλεως, επίσης 
προστίθεται στο σύνολο. Εκπλήσσει η προκύπτουσα νέα στροφή της 
κεφαλής του μικρού αγάλματος, που τοποθετείται χρονολογικά στα τέλη 
του 6ου π.Χ. αιώνα. (I.Τριάντη στο" The Archaeology of Athens and Attica 
under the Democracy",ed.W.Coulson et al.,Oxbow 1994, 83-86).

Επίσης σημαντική είναι η ταύτιση τμήματος του λαιμού του γνωστού 
αγάλματος της Πρόκνης του Μουσείου Ακροπόλεως, που έχει επιπτώσεις 
στη σύνδεση της μέχρι σήμερα αποδιδόμενης κεφαλής του αγάλματος. 
Ακόμη ένα ενεπίγραφο θραύσμα μαρμάρινης αρχαϊκής λεκανίδας 
περιρραντηρίου αναγνωρίστηκε ότι συγκολλάται με γνωστό δημοσιευμένο 
θραύσμα, σήμερα στο Επιγραφικό Μουσείο, συμπληρώνοντας έτσι την 
επιγραφή με το δημοτικό όνομα του αρχαίου αναθέτη.

Από τις νέες συγκολλήσεις εντυπωσιακές είναι εκείνες που έγιναν 
στο σημαντικό αρχαϊκό ίππο του Μουσείου, (αρ.ευρ. 1359). Τρία μέχρι 
σήμερα αταύτιστα θραύσματα από τις αποθήκες συγκολλήθηκαν στα ήδη 
γνωστά τμήματα του ζώου και μαζί με ένα καίριο νέο θραύσμα, από 
περισυλλογή στο χώρο (το οφείλουμε στον αρχιτέκτονα Νίκο Τογανίδη), 
μας έδωσαν το ακριβές μήκος του ίππου και την ακριβή του στάση, 
θαυμάζει κανείς τώρα, παρά τις σημαντικές φθορές, το ωραίο αυτό άλογο 
με την περήφανη στάση, καθώς σηκώνει ελαφρά το κεφάλι, υπακούοντας 
προφανώς στον αναβάτη που σήμερα λείπει. Μονο μικρό θραύσμα του 
ενός χεριού του ιππέα ταυτίστηκε με βεβαιότητα, ο οποίος ασφαλώς θα 
ανήκε σε ευγενική αθηναϊκή οικογένεια της τάξης των Ιππέων, του τέλους 
του 6ου αιώνα π.Χ.,σαν αυτόν που μνημονεύει ο Αριστοτέλης στην
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"Αθηναίων Πολιτεία" (VII,4) ότι ανέθεσε άγαλμα ίππου πάνω στην Ακρόπολη 
με σχετική αναθηματική επιγραφή.

Ακόμη, συγκολλήθηκαν νέα θραύσματα στο σώμα μαρμάρινου 
σκύλου του Μουσείου (αρ. Μ.Ακρ. 143 + 519 + ά.αρ.), καθώς και στον 
αρχαϊκό λέοντα συγκολλήθηκε το πίσω μέρος του ζώου.

Επίσης έγιναν συντηρήσεις και αφαιρέσεις νεωτέρων 
συμπληρώσεων και σιδερένιων στηριγμάτων σε αριθμό μαρμάρινων 
κεφαλών και αναγλύφων του Μουσείου διαφόρων εποχών.

Στη νέα αποθήκη των επινοαοών συγκεντρώθηκαν όλες οι 
επιγραφές, που άλλοτε φυλάσσονταν σε διάφορα σημεία του Μουσείου. 
Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στα αρχαϊκά αναθήματα, τα δημοσιευμένα από τον 
Antony Raubitschek στο μνημειώδες έργο του, "Dedications from the 
Athenian Acropolis" και επιτεύχθηκαν μικρές προσθήκες με νέα θραύσματα, 
αλλά όμως δυστυχώς ανεπίγραφα. Στην εργασία αυτή βοήθησε και ο 
επιγραφικός Άγγελος Ματθαίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές του 1994 κυκλοφορήθηκε το 2ο 
τεύχος της από μακρού αναμενόμενης τρίτης νέας έκδοσης του 1ου τόμου 
των “Inscriptiones Graecae“. Έργο των επιφανών Άγγλων επιγραφικών David 
Lewis και της αποθανούσης εν τω μεταξύ Anne Jeffery, είναι βασικό 
εγχειρίδιο για τη γνώση των αρχαϊκών και κλασικών επιγραφών, και κυρίως 
των αθηναϊκών. Στο εργαστήριο του Μουσείου έγιναν αρκετές 
συγκολλήσεις επιγραφών, ώστε τα θραύσματα να εξασφαλιστούν, κι όλες 
οι επιγραφές καταγράφησαν στο ευρετήριο, εργασία στην οποία βοήθησε 
ο νέος αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Κίσσας.

Στην αποθήκη των αονιτεκτονικών υελών συνκεντοώθηκαν όλα τα 
αντίστοιχα μέλη και κυρίως οι μαρμάρινες αρχαϊκές σίμες και τα ωραία 
γλυπτά πήλινα αρχιτεκτονικά του 6ου και 5ου αιώνα π.Χ. Νέα θραύσματα 
περισυλλέγησαν στο χώρο, ενώ συνεχίζεται εντατικά η ταύτιση και 
καταγραφή όλων των φυλασσομένων από την αρχαιολόγο Χριστίνα 
Βλασσοπούλου. Αξίζει να αναφερθεί εδώ η ωραία και διδακτική έκθεση των 
πήλινων αρχιτεκτονικών, που λειτουργεί στο Κέντρο Μελετών, και στήθηκε 
από την Χριστίνα Βλασσοπούλου, η οποία επιμελήθηκε και το μικρό 
σχετικό κατάλογο με τον τίτλο "Πήλινες διακοσμητικές κεραμώσεις από 
την αθηναϊκή Ακρόπολη" (Αθήνα, 1989).

Όλες αυτές οι εργασίες του μουσείου συνεχίζονται παράλληλα με 
τις εργασίες στα μνημεία και οι μελετητές άρχισαν ήδη τις παρουσιάσεις 
των νέων ευρημάτων, που θα βελτιώσουν και συμπληρώσουν τελικά την 
εικόνα της αρχαίας τέχνης πάνω στον Ιερό Βράχο, ιδίως κατά την αρχαϊκή 
και κλασική περίοδο. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πρέπει να συγχαρούμε τον κύριο Καλλιγά όχι μόνο για όσα 
είπε, αλλά και διότι έμεινε στην ώρα του.

Παρακαλώ τώρα τον κύριο Μάντη να πάρει το λόγο με την ελπίδα 
ότι κι αυτός θα μείνει στην ώρα του.
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A.ΜΑΝΤΗΣ: Νέα ευρήματα. Οι νότιες μετόπες του Παρθενώνος.

Η καταστροφή που επέφερε η έκρηξη του 1687 στη νότια δωρική 
ζωφόρο του Παρθενώνα, που κοσμείται κατά τα δυο τρίτα της σύνθεσης 
με σκηνές κενταυρομαχίας, προκάλεσε την πτώση δεκαπέντε μετοπών από 
το κτίριο και εστιάσθηκε, δυστυχώς για μας, στις εννέα κεντρικές 
αινιγματικές στην ερμηνεία τους νότιες μετόπες, στο σημείο δηλαδή που 
θα επιθυμούσαμε περισσότερο από οπουδήποτε αλλού τη διατήρηση 
αυθεντικού υλικού. Έτσι οι μετόπες αυτές, που διαφοροποιούνται 
εικονογραφικά από την κενταυρομαχία, παρέμεναν αποκλειστικά γνωστές 
από τα σχέδια του Carrey (1674) και σε ορισμένες περιπτώσεις από μερικά 
σπαράγματά τους, που άρχισαν να ταυτίζονται από τους ερευνητές από τα 
τέλη του προηγούμενου αιώνα.

Η αναζήτηση θραυσμάτων των μεσαίων νότιων μετοπών, που πήρε 
συστηματικό χαρακτήρα από το 1985 και μετά, είχε ως αποτέλεσμα να 
υπερδιπλασιαστεί σήμερα το διαθέσιμο υλικό. Η εντατικοποίηση της 
έρευνας με τη συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων, όχι μόνο στις 
αποθήκες της Ακρόπολης αλλά και στους μαρμαροσωρους του βράχου και 
της νότιας κλιτύος, απέδωσε πλούσιο υλικό, που μας επιτρέπει για πρώτη 
φορά τη μερική αποκατάσταση ορισμένων μετοπών, γεγονός που 
ευελ πιστού με να αποτελέσει αφετηρία για την κατανόηση των 
παραστάσεών τους.

Ενδιαφέρον πάντως από στατιστική άποψη για το υλικό που 
συγκεντρώθηκε τα τελευταία χρόνια είναι το γεγονός ότι παρά τη διασπορά 
των νότιων μετοπών ή θραυσμάτων τους στις πόλεις Αθήνα, Λονδίνο, 
Παρίσι, Ρώμη, Κοπεγχάγη, Μόναχο και Wuertzburg στάθηκε δυνατόν να 
αποδοθούν από ένα έως περισσότερα θραύσματα σε δεκαεπτά 
τουλάχιστον από τις τριάντα δυο νότιες μετόπες.

Νότια υετόππ 13. Είναι η πρώτη από τη σειρά των κεντρικών νότιων 
μετοπών, στην οποία έχουν αναγνωρισθεί άλλοτε μέλη της οικογένειας των 
Κεκροπιδών και άλλοτε πρόσωπα συγγενικά των πρωταγωνιστών της 
θεσσαλικής κενταυρομαχίας. Η δεξιά μορφή της μετόπης είχε περιέργως 
θεωρηθεί από ορισμένους παλαιότερους κυρίως μελετητές, στα πλαίσια 
διαφορετικών ερμηνευτικών εκδοχών ως γυναικεία, αλλά ο ανδρικός 
κορμός που πριν από δυο περίπου χρόνια εντοπίστηκε από τον συντηρητή 
Βασίλειο Αναστασιά και τον αρχιτεχνίτη Θεόδωρο Χάππα, σε ένα 
μεταγενέστερο πρόσκτισμα στη βάση του νότιου τείχους της Ακρόπολης, 
έχει τόσες πολλές ομοιότητες με τη δεξιά μορφή της μετόπης, που δεν 
αφήνει καμιά αμφιβολία για την προέλευση από αυτή. Η μορφή (Μ. Ακρ. 
15587) έχει ύψος 58 εκ και προέρχεται,όπως δείχνουν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της πίσω πλευράς, από το ανάγλυφο. Είναι ντυμένη με 
ιμάτιο, που αφήνει ακάλυπτο το επάνω μέρος του σώματος, περνά πίσω 
απο την πλάτη και καλύπτει εξ ολοκλήρου τον αριστερό πήχυ. Το δεξί χέρι 
θα κατέληγε μπροστά, σύμφωνα με το σχέδιο του Carrey, όπου θα 
συγκρατούσε την αναδίπλωση του ιματίου, ενώ το κεφάλι στρεφόταν προς 
τα αριστερά, όπως δείχνουν τα ίχνη στη σφαγή του λαιμού.
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Το εύρημα αποκαθιστά την στάση και το μοτ'ιβο της μορφής στην 
μετόπη, διορθώνοντας έτσι την εσφαλμένη προοπτική του Carrey και 
προσφέροντας ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό της αξιοπιστίας του 
ζωγράφου. Ο τύπος όμως της μορφής δεν είναι προσδιοριστικός για την 
ιδιότητά της, και μολονότι επισημαίνεται με μερικές παραλλαγές στην 
πλαστική του β’μισού του 5ου αι. δεν προσφέρει στοιχεία για την ερμηνεία 
της. Βέβαια η διάπλαση των ανατομικών λεπτομερειών του κορμού 
παραπέμπει σε μια ώριμη μάλλον μορφή, που θα τολμούσε κανείς να τη 
συμπληρώσει ως γενειοφόρο, αλλά και πάλι παραμένει άγνωστο εάν εδώ 
εικονίζεται ο Κέκροπας, όπως υπέθεσαν παλαιότερα οι Becatti και Doerig.

Ωστόσο το νέο αυτό εύρημα ενισχύει τώρα σε μεγάλο βαθμό την 
απόδοση ενός θραύσματος στην αριστερή μορφή της μετόπης. Το θραύσμα 
που ταυτίσθηκε στις αποθήκες του Εθνικού Μουσείου από τον Δεσπίνη 
(ΕΑΜ 5690, τώρα στην Ακρόπολη) και δικαιολογημένα αποσυσχετίστηκε εξ 
αιτίας του μικρού μεγέθους του από τα αετώματα, στα οποία είχε αποδοθεί 
από τον Smith, προέρχεται από ανάγλυφο και σώζει τμήμα από το μηρό 
μιας ιματιοφόρου μορφής. Η ανταπόκριση του θραύσματος προς την 
αντίστοιχη λεπτομέρεια του σχεδίου του Carrey, αλλά κυρίως η στενή 
στυλιστική συγγένεια των δυό θραυσμάτων, κάνουν πολύ πιθανή την 
απόδοση σε αυτό το σημείο. Η σχέση των δύο κομματιών φαίνεται 
πειστικότερη στην σχεδιαστική αποκατάσταση της μετόπης, που 
επψελήθηκε με την γνωστή ευαισθησία του ο Κωστής Ηλιακής.

Νότια υετόππ 14. Ανεξήγητη εξακολουθεί να παραμένει και η σκηνή 
που διαδραματίζεται στη νότια μετόπη 14, παρά το πλήθος των ερμηνειών 
που έχουν προταθεί. Νέα σπαράγματα όμως διαφώτισαν την ανδρική μορφή 
της μετόπης, στην οποία είχε ήδη αποδοθεί από τον Praschniker, το πάνω 
τμήμα ενός ακέφαλου νεανικού ανδρικού κορμού (Μ. Ακρ. 7219). Τα νέα 
θραύσματα προέρχονται από την περιοχή του Ασκληπιείου. Το πρώτο από 
αυτό που φυλασσόταν στην αποθήκη του Ασκληπιείου (Ακρ.ΝΚ 1645) 
αργότερα συγκολλήθηκε με ένα άλλο θραύσμα που ανασύρθηκε από τη 
μεγάλη βυζαντινή δεξαμενή ΝΔ του ιερού. Τα δύο θραύσματα, που σώζουν 
αρκετό τμήμα από την πλάκα του αναγλύφου, με μέρος ενός απλωμένου 
ιματίου πάνω σε αυτήν, με παρέπεμψαν στις αντίστοιχες λεπτομέρειες του 
απλωμένου ιματίου στο σχέδιο του Carrey και τελικά μπόρεσαν να 
συναρμοστούν στον ανδρικό κορμό, (Μ.Ακρ.7219) επιβεβαιώνοντας έτσι την 
ορθότητα της απόδοσης του Praschniker.

Αρκετές πιθανότητες, τέλος, να προέρχεται από τη γυναικεία μορφή 
αυτής της μετόπης, συγκεντρώνει το θραύσμα (Μ.Ακρ.6597) από τη δεξιά 
ωμοπλάτη μιας γυναικείας πεπλοφόρου μορφής, που σώζει τμήμα από το 
λαιμό της και την αρχή του δεξιού βραχίονα. Η ισχυρή διάβρωση και τα 
υπόλοιπα παρθενώνεια χαρακτηριστικό του, δικαιολογούν την απόδοση του 
Brommer στις μετόπες του Παρθενώνα, χωρίς όμως κάποιον αμεσότερο 
προσδιορισμό.

Δεν αποκλείεται οι μετόπες 13 και 14 να συνθέτουν, όπως έχει 
υποστηριχθεί, ένα ενιαίο μυθικό επεισόδιο, το οποίο όμως φαίνεται 
δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί στις λεπτομέρειές του.
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Νότια υετόπη 16. Δεν αποκλείεται να συμβαίνει το ίδιο και με τις 
μετόπες 15 και 16. Στη μετόπη 16 δεν είναι και τόσο βέβαιο ότι εικονίζεται 
σκηνή μονομαχίας ή φόνου, όπως έχει υποστηριχθεί από τους 
περισσότερους ερευνητές, γιατί ούτε το μοτίβο της σύνθεσης, ούτε η 
κατεύθυνση των βλεμμάτων των υποτιθεμένων αντιπάλων στο σχέδιο του 
Carrey, συνηγορεί υποχρεωτικά για κάτι τέτοιο. Δεν αποκλείεται μάλιστα 
η πτώση της αριστερής μορφής να οφείλεται στην επέλαση του άρματος, 
που εικονίζεται στην προηγούμενη μετόπη.

Στην πεσμένη αριστερή μορφή της μετόπης είχε ήδη αποδοθεί από 
τον Michaelis ο ανδρικός κορμός στο Βρετανικό Μουσείο (ΒΜ 342.3), 
απόδοση στην οποία συμφώνησαν όλοι οι μεταγενέστεροι μελετητές. Η 
απόδοση αυτή επιβεβαιώθηκε πριν από μερικά χρόνια με δύο θραύσματα 
των αποθηκών του Μουσείου της Ακρόπολης. Το ένα από αυτά (Μ. Ακρ. 
929), που σώζει χονδρές πτυχές στη μια του πλευρά, είχε παλαιότερα 
συσχετισθεί με τα αετώματα, αλλά με τη συγκόλλησή του σε ένα άλλο, 
άγνωστο έως τότε στη βιβλιογραφία θραύσμα (Μ.Ακρ.9254), διαπιστώθηκε 
ότι προέρχεται από το κάτω μέρος μιας καθιστής η ανακεκλιμένης στο 
έδαφος ανδρικής μορφής, όπως ακριβώς συμβαίνει με την αριστερή μορφή 
στο σχέδιο του Carrey. Η συγκόλληση του κορμού του Βρετανικού 
Μουσείου με τα σπαράγματα της Ακρόπολης επιβεβαιώθηκε με τη δοκιμή 
εκμαγείων. Στη σχεδιαστική αποκατάσταση της μετόπης,που επιμελήθηκε 
ο Κωστής Ηλιάκης, έχει συμπεριληφθεί εκτός από το κεφάλι της όρθιας 
μορφής που βρίσκεται στο Βατικανό και το επάνω μέρος μιας αριστερής 
κνήμης με μέρος από το γόνατο, που ταύτισε ο Δεσπίνης στο Εθνικό 
Μουσείο (ΕΑΜ 5692,τώρα Μ.Ακρ.) και με βάσιμα στοιχεία απέδωσε στην 
αριστερή μορφή.

Νότια μετόπη 17. Η νότια μετόπη 17, που μέχρι τώρα αποτελούσε 
την πληρέστερα σωζόμενη νότια κεντρική μετόπη του Παρθενώνα, μετά από 
εύστοχες αποδόσεις και συγκολλήσεις θραυσμάτων από τον Praschniker, 
εικονίζει δύο ανδρικές μορφές να κινούνται και να στρέφονται προς τα 
δεξιά. Η ταύτιση του αντικειμένου, που κρατά η δεξιά μορφή, ήδη από τις 
αρχές του αιώνα, ως κιθάρας, βεβαίωσε την ταυτότητα του εικονιζομένου, 
ενώ η συγκόλληση ενός ακόμα θραύσματος στον κορμό του, που για πολλά 
χρόνια εθεωρείτο θραύσμα ζωφόρου, ξεκαθάρισε οριστικά το φύλο της 
μορφής. Το νέο θραύσμα (Ακρ. 1164) ενώνει το σύνολο των κομματιών, που 
αποτελούν το κάτω μέρος του κορμού του κιθαρωδού με το από 
παλαιότερα γνωστό θραύσμα από το επάνω μέρος του κορμού του.

Νότια υετόπη 19, Το πλήθος των νέων θραυσμάτων, που 
αποδόθηκαν τα τελευταία χρόνια στις μετόπες 19,20 και 21,μας επιτρέπει, 
νομίζω,να πατάμε σε πιο στέρεο έδαφος σε ότι αφορά στην κατανόηση 
αυτών των παραστάσεων.

Από τη μετόπη 19 ήταν μέχρι πριν από μερικά χρόνια γνωστό το 
πάνω μέρος του κορμού της δεξιάς μορφής (Μ.Ακρ.3733), που είχε 
αναγνωρίσει ήδη από το 1893 ο Sauer. Στις αποθήκες του Μουσείου της 
Ακρόπολης μπόρεσα να ταυτίσω τα αποσπασματικά σωζόμενα κεφάλια και 
των δυο μορφών. Το κατώτερο τμήμα ενός κεφαλιού (Μ.Ακρ.3321 ), που
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σώζει το λαιμό και το πηγούνι μιας μορφής και είχε παλαιότερα αποδοθεί 
στις βόρειες μετόπες συγκολλήθηκε τελικά στον κορμό της δεξιάς μορφής 
της μετόπης, επιβεβαιώνοντας έτσι και τη στροφή του κεφαλιού που μας 
παραδίνει ο Carrey.

Το γυναικείο κεφάλι (Μ.Ακρ.7277) με αποκρουσμένο εξ ολοκλήρου 
το πρόσωπο, σώζει αρκετά στοιχεία αποφασιστικά για την απόδοσή του 
στην αριστερή μορφή της μετόπης. Τα στοιχεία αυτά είναι η κάλυψη του 
κεφαλιού με τμήμα του ιματίου, η επεξεργασία της πίσως πλευράς, η 
έντονη διάβρωση στην περιοχή του λαιμού, αλλά κυρίως η διατήρηση κάτω 
από το πηγούνι της μορφής ενός υπολείμματος του δακτύλου του 
αριστερού χεριού της, που σύμφωνα με το σχέδιο του Carrey ακουμπούσε 
σε αυτό ακριβώς το σημείο. Σημαντικές όμως για την αποκατάσταση των 
μορφών ήταν οι αποδόσεις θραυσμάτων στο κάτω μέρος τους.

Το θραύσμα (Μ.Ακρ.8344) που εντοπίσθηκε σε χώρο εκτός των 
αποθηκών προέρχεται από ανάγλυφο, όπως δείχνει η επεξεργασία των 
πλαϊνών του πλευρών και σώζει τμήμα από το κάτω μέρος μιας 
πεπλοφόρου μορφής, από το μέσο περίπου των κνημών μέχρι το μέσον των 
μηρών περίπου. Η ανταπόκριση των λεπτομερειών της πτυχολογίας του 
προς τις αντίστοιχες λεπτομέρειες της αριστερής μορφής του σχεδίου του 
Carrey κάνουν την απόδοση στο κάτω μέρος της μορφής της μετόπης πολύ 
πιθανή. Εάν ωστόσο γι’αυτό το θραύσμα μπορούν να υπάρχουν κάποιες 
αμφιβολίες, βέβαιη είναι η απόδοση του κάτω μέρους ενός γυναικείου 
κορμού ντυμένου με χιτώνα και ιμάτιο (Μ.Ακρ. 15586), που αποτειχίστηκε 
απο το πρόσκτισμα του νότιου τείχους της Ακρόπολης το 1989 από τους 
Βασίλειο Αναστασιά και Θεόδωρο Χάππα, στη δεξιά μορφή της μετόπης. 
Το θραύσμα, που προέρχεται από ανάγλυφο, όπως δείχνει το σπάσιμο στην 
πίσω πλευρά του, είναι εξαιρετικής διατήρησης και η συσχέτισή του με τη 
δεξιά μορφή της μετόπης, είναι τόσο οφθαλμοφανής που περιττεύει νομίζω 
κάθε άλλη επιχειρηματολογία.

Στη νότια μετόπη 19 έχει αναγνωριστεί από αρκετούς ερευνητές μια 
σκηνή διαλόγου. Σύμφωνα με την άποψη αυτή η δεξιά μορφή θεωρήθηκε ότι 
με τις χειρονομίες της συνομιλεί με την αριστερή. Έτσι,κατά την Simon, 
η οποία αναγνωρίζει στην μετόπη μια σκηνή γαμήλιας διαδικασίας, δεξιά 
εικονίζεται η Πειθώ την στιγμή που προσπαθεί να πείσει τη Νεφέλη να 
μοιρασθεί το κρεββάτι με τον Ιξίωνα, μολονότι η ίδια επισημαίνει τη 
διαφοροποίηση της σκηνής από άλλες παρόμοιες παραστάσεις, γιατί η θεά 
δεν κοιτάζει τη νύφη ενώ της ομιλεί. 0 Doerig αντιλαμβάνεται τις κινήσεις 
της δεξιάς μορφής ως την προσπάθεια της βουβής Φιλομήλας να 
αναπαραστήσει με τον τρόπο των βουβών ανθρώπων τα τρομερά συμβάντα 
στην αδελφή της Πρόκνη, ενώ τέλος ο Fehr αντιλαμβάνεται τη μορφή δεξιά 
να συνομιλεί με την Άλκηστη. Κατά την άποψή μου όμως είναι αδύνατον 
να αναγνωρίσουμε εδώ μια διαλογική σχέση, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα 
οπτική επαφή των συνομιλούντων. Η δεξιά μορφή κατευθύνει πιστεύω το 
βλέμμα της στο χαμένο ήδη από την εποχή του Carrey αντικείμενο, που 
κρατούσε με το δεξί της χέρι, όπως υπέθεσε και η Harisson. Και το 
αντικείμενο αυτό, σε συνδυασμό με το υψωμένο αριστερό της χέρι, θα
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μπορούσε να είναι ένα αδράχτι. Ο εικονογραφικός τύπος της γνέθουσας, 
όπως μας είναι γνωστός από παραδείγματα της αγγειογραφίας κυρίως 
ταιριάζει με τη μορφή μας, η οποία θα μπορούσε να συμπληρωθεί ανάλογα 
με το αδράχτι στο δεξί χέρι και με τη ρόκα στο αριστερό. Η αναγνώριση 
μιας γνέθουσας μορφής στη Ν 19 δίνει πλέον άλλο περιεχόμενο στην 
ερμηνεία της μετόπης, σε συνδυασμό μάλιστα με αυτά που 
διαδραματίζονται στις επόμενες προς τα δεξιά μετόπες.

Νότια υετόπη 20. Στη μετόπη 20, είχαν αποδοθεί μέχρι το 1985 
πέντε μόνο μη συγκολλούμενα θραύσματα, τρία από τα οποία οφείλονται 
στις έρευνες του Praschniker. Ο αριθμός των θραυσμάτων που αποδόθηκαν 
τα τελευταία δέκα χρόνια αυξήθηκε εντυπωσιακά και σήμερα η μετόπη, την 
ιστορία της αποκατάστασης της οποίας έχω παρουσιάσει παλαιότερα 
διεξοδικά, αποτελείται από δεκατέσσερα συγκολλούμενα θραύσματα, ενώ 
δυο ακόμα θραύσματα συγκεντρώνουν κάποιες πιθανότητες να 
προέρχονται από αυτή. Τα θραύσματα που συμπλήρωσαν τη μετόπη 
περισυλλέχθησαν από διάφορα σημεία της Ακρόπολης και της νότιας 
κλιτύος, ενώ τρία από αυτά ήταν γνωστά στην έρευνα, αλλά είχαν 
εσφαλμένα αποδοθεί είτε στη ζωφόρο, είτε στις βόρειες μετόπες, είτε στα 
γλυπτά των αετωμάτων.

Η αριστερή μορφή κρατά, όπως βεβαιώνει το σωζόμενο θραύσμα 
(Μ.Ακρ. 11 18 + 3332), τμήμα ενός υφάσματος, η συνέχεια του οποίου 
διακοπτόταν αριστερά από το τρίγλυφο, και όχι ειλητάριο όπως το 
αντελήφθη ο Carrey. Είναι όμως βέβαιο ότι η κατώτερη απόληξη αυτού του 
υφάσματος ήταν διπλωμένη έτσι ακριβώς όπως την αποδίδει ο ζωγράφος, 
ο οποίος κατανόησε το περίγραμμα και το σχήμα του αντικειμένου, αλλά· 
παρανόησε την ύλη του. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν εδώ να διαδραματίζεται 
αυτό που υπέθεσε παλαιότερα ο Robertson, ότι η μορφή δηλαδή αφαιρεί 
ένα τελειωμένο ύφασμα από έναν αργαλειό, εφόσον τα παράλληλα 
δείχνουν ότι έτσι είναι διπλωμένα τα υφάσματα που έχουν υφανθεί, στο 
επάνω μέρος του αργαλειού. Η διαπίστωση αυτή,σε συνδυασμό με τη 
γειτονική γνέθουσα μορφή της μετόπης 19, δεν αφήνει, νομίζω, αμφιβολίες 
ότι στις μετόπες 19 και 20 εικονίζεται η ύφανση ενός καινούργιου 
υφάσματος, η υφή του οποίου στο σωζόμενο τμήμα του έχει κοινά στοιχεία 
με την παράσταση του πέπλου στην ανατολική ζωφόρο του Παρθενώνα. 
Ποιό στάδιο αντιπροσωπεύει σε αυτή τη διαδικασία η δεξιά μορφή της 
μετόπης 20, είναι δύσκολο να το πει κανείς, εφ'όσον το ελαφρά καμπύλο 
κυλινδρικό αντικείμενο που κρατά με το δεξί της χέρι και το οποίο έχει 
κατά καιρούς ερμηνευθεί ως ειλητάριο, μαχαίρι, ταινία, στεφάνι και 
πυρσός, έχει οριστικά χαθεί. Εκείνο όμως που μπορούμε σήμερα να πούμε 
με βεβαιότητα σχεδόν είναι ο προορισμός του ενδύματος, η ύφανση του 
οποίου είδαμε να εικονίζεται σε δύο μετόπες.

Νότια υετόπη 21. Η νότια μετόπη 21 έχει συμπεριληφθεί από τους 
περισσότερους ερευνητές στις σκηνές της κενταυρομαχίας και ο λόγος 
γι’αυτό είναι ότι η γυμνόστηθη δεξιά μορφή της μετόπης θεωρήθηκε ως 
Λαπιθίδα, που προστρέχει στο ξοανο της θεάς για προστασία. Η ερμηνεία 
αυτή έλυνε και το πρόβλημα των αριθμητικών αναλογιών, εφ’όσον οι οκτώ
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πλέον κεντρικές μετόπες πλαισιώνονταν από δύο δωδεκάδες μετοπών με 
σκηνές κενταυρομαχίας. Όμως και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι τα 
νέα θραύσματα ανατρέπουν την κατάσταση.

Στη νότια μετόπη 21 είχαν αποδοθεί μέχρι τώρα δύο βέβαια 
θραύσματα, το ένα απο τα οποία προέρχεται από το επάνω μέρος του 
κορμού της δεξιάς μορφής της μετόπης (Μ.Ακρ.713), και το άλλο από το 
επάνω μέρος της μετόπης με την ταινία (Μ.Ακρ.7218) και σώζει το 
περίγραμμα του αποκρούαμενου ξοάνου. Από την αριστερή μορφή της 
μετόπης δεν ήταν μέχρι τώρα τίποτα γνωστό, ενώ το σχέδιο του Carrey 
περιέχει ασάφειες που δυσκολεύουν την κατανόηση του μοτίβου της 
μορφής. Στο σχέδιο δεν διακρίνεται καν ποιά χειρονομία εκτελεί η μορφή 
με το αριστερό της χέρι, ενώ παραμένει ακατανόητη η χειρονομία του 
δεξιού χεριού, που φαίνεται να πιάνει και να τραβά, χωρίς όμως 
συγκεκριμένο λόγο, το ιμάτιό της.

Τα δύο νέα θραύσματα, που αποδίδονται με βεβαιότητα στην 
αριστερή μορφή της Ν 21 προέρχονται από το Ασκληπιείο. Στο πρώτο από 
αυτά σώζεται το επάνω αριστερό τμήμα του κορμού της μορφής με την 
ωμοπλάτη και τμήμα της πλάκας της μετόπης, που έχει το ίδιο πάχος και 
την ίδια επεξεργασία της πίσω πλευράς με το προηγούμενο θραύσμα. Στο 
σωζόμενο θραύσμα διακρίνονται ελάχιστες πτυχές από το χιτώνα της 
μορφής στη δεξιά του πλευρά, αρκετές από τις πτυχές του ιματίου και 
τέλος οι τεντωμένες πτυχές ενός τρίτου ενδύματος ή υφάσματος 
καλύτερα, το οποίο φαίνεται να τραβά η μορφή με το λυγισμένο στον 
αγκώνα αρισΥερό της χέρι. Το τρίτο αυτό ύφασμα φαίνεται να βγαίνει πίσω 
από κάποιο κατακόρυφο στέλεχος, που απολήγει κάτω σε κάποιο τόρμο. 
Το μέγεθος του θραύσματος, η ποιότητα της εργασίας και η 
χαρακτηριστική μορφή της διάβρωσης δεν αφήνουν αμφιβολίες ότι το 
θραύσμα προέρχεται από την αριστερή μορφή της μετόπης, η οποία 
σύμφωνα με το σχέδιο του Carrey φαίνεται να είναι ντυμένη με χιτώνα και 
ιμάτιο. Εάν μάλιστα τοποθετήσουμε το κομμάτι στην αντίστοιχη θέση του 
σχεδίου του Carrey, τότε το κατακόρυφο αυτό αντικείμενο δεν μπορεί να 
είναι κάτι άλλο εκτός από το δεξιό βραχίονα του ξοάνου. Τι συμβαίνει 
όμως με το τραβηγμένο και τεντωμένο ύφασμα, το οποίο δεν εμφανίζεται 
στην αντίστοιχη λεπτομέρεια του σχεδίου του Carrey;

Στο σημείο αυτό είναι καιρός να δούμε και το άλλο θραύσμα που 
για τους ίδιους με τους παραπάνω λόγους προέρχεται από την αριστερή 
μορφή της μετόπης. Το θραύσμα (Ακρ.ΝΚ 711) που σώζει, όπως και το 
προηγούμενο, τμήμα της πλάκας της μετόπης με το ίδιο πάχος και την ίδια 
επεξεργασία της πίσω πλευράς ταυτίστηκε ως προερχόμενο από αυτή τη 
μετόπη από τον Γιώργο Δεσπίνη σε μια επίσκεψή του στο Ασκληπιείο πριν 
απο μερικά χρόνια. Το θραύσμα, που προέρχεται από το κάτω μέρος μιας 
γυναικείας μορφής, σώζει στο κάτω του μέρος τις λεπτές πτυχές ενός 
χιτώνα και ψηλότερα ένα τμήμα χονδρού ενδύματος με καμπύλες πτυχές. 
Μολονότι δεν υπάρχει απόλυτη σύμπτωση των πτυχών με τις αντίστοιχες 
πτυχές στο σχέδιο του Carrey, το θραύσμα πρέπει να τοποθετηθεί στο 
κάτω δεξί μέρος της μορφής, γιατί στη δεξιά πλευρά του σώζεται το
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ελαφρά λυγισμένο στο γόνατο δεξί σκέλος της μορφής. Η χονδρή υφή του 
υφάσματος και οι ασυνήθιστες για ιμάτιο καμπύλες πτυχές φαίνεται να 
διαφωτίζουν, νομίζω, σε συνάρτηση με όσα ειπώθηκαν για το προηγούμενο 
θραύσμα, τη χειρονομία του δεξιού χεριού της μορφής στο σχέδιο του 
Carrey. Η μορφή πιάνει και τραβά με τα δυό της χέρια ένα μεγάλο ύφασμα 
που εκτείνεται μέχρι κάτω, σχηματίζοντας καμπύλες πτυχές. Το ύφασμα 
αυτό προέρχεται, όπως μας έδειξε το προηγούμενο κομμάτι, από το ξόανο 
που εικονίζεται στο μέσον της μετόπης. Είναι φανερό λοιπόν, νομίζω, ότι 
έχουμε να κάνουμε με την έκδυση του ξοάνου, την απομάκρυνση δηλαδή 
από αυτό ενός ενδύματος, τη θέση του οποίου προορίζεται να πάρει το 
τυλιγμένο ύφασμα, που εικονίζεται στην προηγούμενη μετόπη. Με την ίδια 
λογική θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι και η δεξιά μορφή της 
μετόπης απομακρύνει ένα στεφάνι ή ένα διάδημα ίσως από το κεφάλι του 
ξοάνου, ή ότι ασχολείται με το πλύσιμο και τον καθαρισμό του, 
προκειμένου να δικαιολογηθεί και η γυμνότητα του στήθους της, όπως μου 
υπέδειξε η Ridgway.

Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτή η τελετουργία της έκδυσης ενός 
ξοάνου στο μέσον της μεγάλης σύνθεσης της κενταυρομαχίας στη νότια 
πλευρά του Παρθενώνα, και ακόμα ποιά σχέση θα μπορούσε να έχει με 
γαμήλιες τελετές στα πλαίσια της θεσσαλικής κενταυρομαχίας είναι νωρίς 
ακόμα, νομίζω, να το πούμε. Το βέβαιο όμως είναι ότι με τα νέα 
θραύσματα οι μεσαίες νότιες μετόπες αρχίζουν να γίνονται περισσότερο 
κατανοητές και ανοίγει σιγά-σιγά ο δρόμος για την οριστική ερμηνεία τους.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το συμπέρασμα, προφανώς, είναι ότι όταν βρίσκεστε μπροστά 
σε ένα σωρό από πέτρες καλά θα κάνετε να τον ψάχνετε! Δεν ξέρετε 
ποτέ τι θα βρεθεί. *

Λοιπόν τώρα, ως συνέχεια αυτής της τακτικής, θα παρακαλέσω την 
κυρία Τριάντη να μας πει ό,τι νεώτερα έχουν προκύψει για τις μετόπες του 
Παρθενώνος.

I.ΤΡΙΑΝΤΗ: Νεώτερα για τις μετόπες του Παρθενώνος.

Στα ριζά του νότιου τείχους της Ακροπόλεως, ανάμεσα σε δύο 
αντηρίδες πάνω από το Ασκληπιείο υπάρχει ένας τοίχος Κτισμένος με 
μάρμαρα,κυρίως,λίγους πωρόλιθους και κεραμίδες. Στην πάνω σειρά 
ξεχώριζε ένα μάρμαρο,που αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 1989 από 
τον τεχνίτη Κώστα Μακαντάση και τον συντηρητή Βασίλη Αναστασιά, και 
διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τον κορμό ενός Κενταύρου. Πίσω από τον 
κορμό υπήρχε συμφυής πλάκα που είχε πάχος 14 εκ.Έτσι δεν έμενε 
αμφιβολία ότι επρόκειτο για ένα θραύσμα από τις νότιες μετόπες του 
Παρθενώνα, που εκτινάχτηκε με την έκρηξη του Morosini στη νότια κλιτύ 
και χρησιμοποιήθηκε ως οικοδομικό υλικό στα μετέπειτα χρόνια.

Στο θραύσμα (Ακρ.13805) σώζεται ο ανθρώπινος κορμός του 
Κενταύρου και το στήθος του αλόγου έως τα πλευρά. Από την κίνηση του
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κορμού φαίνεται ότι κατευθυνόταν προς τα δεξιά, ενώ η κίνηση του λαιμού 
δείχνει ότι έστρεφε την κεφαλή προς την αριστερή πλευρά του. Το δεξί του 
χέρι, από το οποίο σώζεται η αρχή του βραχίονα, ήταν κινημένο προς το 
πλάι, το αριστερό θα ήταν υψωμένο. Από τα υπολείμματα των σκελών του 
Κενταύρου φαίνεται ότι το εσωτερικό αριστερό σκέλος εκτεινόταν ελαφρώς 
υψωμένο προς τα πλάγια, ενώ το μπροστινό είχε κατεύθυνση προς τα κάτω 
και θα πατούσε μάλλον στο έδαφος.

Με βάση την κίνηση του Κένταυρου, όπως συνάγεται από ό,τι 
σώζεται, και σύμφωνα με τα σχέδια του Carrey, μπορούμε να αποδώσουμε 
με βεβαιότητα το νέο θραύσμα στη μετόπη 24 της νότιας πλευράς του 
Παρθενώνα. (Th.Bowie-D.Thimme.The Carrey Drawings of the 'Parthenon 
Sculpture(1971 ),51 ,mv. 10). Για την απόδοση συνηγορεί εκτός από την 
κίνηση και η κατεύθυνση της διάβρωσης του μαρμάρου, που είναι τόσο 
στον κορμό του Κενταύρου όσο και στον κορμό του αποδιδόμενου στην 
μετόπη αυτή Λαπίθη όμοια, με κατεύθυνση λοξή από δεξιά επάνω προς 
αριστερά κάτω.

Η μετόπη συμπληρώνεται από ένα κομμάτι (Ακρ.15585), που 
βρισκόταν πριν μερικά χρόνια στη Στοά του Ευμένους, και είχε 
αναγνωριστεί ότι ανήκει σε αυτή τη μετόπη από τον Αλέκο Μάντη. Σώζεται 
τμήμα από το κάτω μέρος της μετόπης, με πίσω κορμό και αριστερό πίσω 
πόδι του Κενταύρου.

Ο κορμός του Λαπίθη (Ακρ.714) έχει αναγνωριστεί ότι ανήκει στη 
μετόπη 24 ήδη από τον Michaelis (Der Parthenon(1871 ) 135). Από τον 
Praschniker (ParthenonStudien (1928),67) αποδόθηκε σε αυτήν ο μπροστινός 
κάτω κορμός Κενταύρου με αριθμό 3896, που παλαιότερα είχε θεωρηθεί ότι 
ανήκει στην μετόπη 22. Τις αποδόσεις αυτές δέχεται και ο Brommer (Die 
Metopen des Parthenon (1967), 1 13,mv.24).

Από τεχνοτροπική άποψη το σώμα του Λαπίθη και το ανθρώπινο 
σώμα του Κενταύρου δεν διαφοροποιούνται. Όμοια έχουν αποδοθεί οι 
ανατομικές λεπτομέρειες του θώρακα, του λαιμού και των ανασηκωμένων 
ώμων. Ο Λαπίθης σε αυτή τη μετόπη κυριαρχεί με τη στάση του,όπως πατά 
με το αριστερό του πόδι το αλογίσιο σώμα του Κένταυρου, καταβάλλοντας 
μεγάλη προσπάθεια, όπως δείχνει το έντονα δηλωμένο κάτω θωρακικό 
περίγραμμα και τα πλευρά του φουσκωμένου θώρακα. Οι μορφές δείχνουν 
εξελιγμένες, και η εργασία ταιριάζει πιο πολύ σε νεωτεριστή και όχι σε 
συντηρητικό καλλιτέχνη.

Το θραύσμα του κορμού του Κενταύρου, Ακρ. 3896, μετά τη 
συμπλήρωση της μετόπης 24 στην οποία αποδιδόταν έως τώρα, βρήκε 
χάρη σε μια επιτυχημένη συγκόλληση την οριστική του θέση. Η 
αναγνώριση έγινε από τους συντηρητές του εργαστηρίου γλυπτών Αημήτρη 
Μαραζιώτη και Γιώργο Παγανή. Με ενδιάμεσο το θραύσμα Ακρ.1121 από 
την κοιλιά ενός αλόγου συνδέθηκε το μπροστινό τμήμα του κορμού του 
Κενταύρου Ακρ.3896 με το πτσω τμήμα του Ακρ.709, που είναι βέβαιο 
θραύσμα της μετόπης 11.

Το θραύσμα της κοιλιάς του Κενταύρου είχε θεωρηθεί από τον 
Smith (British Museum,The Sculptures of the Parthenon(1910) 49,αρ.371) ότι
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προέρχεται από το σώμα του αλόγου του άρματος της μετόπης 15 και 
εξακολούθησε να συζητιέται σε σχέση με τη μετόπη αυτή και από τους 
νεώτερους μελετητές με επιφύλαξη.

Το σώμα του Κενταύρου, που αποτελέστηκε από τα τρία θραύσματα, 
σώζεται έως πάνω από τον αφαλό.Έχει διάβρωση που λοξεύει ελάχιστα 
από αριστερά προς τα δεξιά. Το πίσω σκέλος έχει απολαξευτεί με βελόνι 
σε ένα μικρό τμήμα που θα ακουμπούσε στο μηρό της συνεχόμενης 
τριγλύφου. Στον Κένταυρο της μετόπης 11 έχει αποδοθεί ένα θραύσμα με 
τον δεξιό ώμο και τμήμα του στήθους Ακρ.819, ενώ στον Λαπίθη το 
θραύσμα από τον δεξιό πήχυ, που είχε ένθετο το άκρο χέρι με το ξίφος. 
(Ακρ.826) και το θραύσμα του αριστερού χεριού με την ασπίδα (Ακρ.796 
+ 734). Επίσης έχει θεωρηθεί ότι ανήκει στη μετόπη ένα δεξιό σκέλος 
(Ακρ.762+ 907). Για το σκέλος αυτό έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες γιατί 
είναι πιο λυγισμένο στο γόνατο απ’όσο δείχνει το σχέδιο του Carrey και 
γιατί η εσωτερική όψη της κνήμης είναι δουλεμένη για να φαίνεται. 
Πράγματι, το σκέλος δεν πρέπει να ανήκει στη μετόπη για τους παραπάνω 
λόγους και επιπλέον γιατί οι διαστάσεις του είναι μεγαλύτερες από τις 
διαστάσεις που έχουν τα σκέλη των μορφών στις μετόπες. Στη μετόπη έχει 
αποδοθεί επίσης ένα θραύσμα από την κάτω δεξιά γωνία με πτυχές ιματίου 
και κάτω αριστερό πόδι. (Ακρ.7240 + 3078). Το θραύσμα αυτό θα πρέπει 
μάλλον να αποσυσχετισθεί από την μετόπη, γιατί οι λεπτομέρειες της 
κατεργασίας δεν ταιριάζουν με τις λεπτομέρειες της υπόλοιπης μετόπης, 
και γιατί η κίνηση του Λαπίθη που μαχαιρώνει τον Κένταυρο δύσκολα 
συνδυάζεται με ένα λοξά προς τα έξω τοποθετημένο πόδι, με πέλμα 
ελεύθερο στον αέρα. Στην θέση του μπορεί να τοποθετηθεί το θραύσμα 
Ακρ.2458, με πτυχές ιματίου, για το οποίο είχε ήδη κάνει τη σκέψη ο 
Praschniker (ό.π.80,129,130 εικ.64). Εκτός από τη συγγένεια των τεχνικών 
λεπτομερειών, παρατηρείται και μια ομοιότητα στην απόδοση των πτυχών 
και υπάρχει μια λογική συνέχεια από τις πτυχές του θραύσματος του 
δεξιού πήχυ του Λαπίθη.

Στον Λαπίθη νομίζω ότι μπορεί να ανήκει τό θραύσμα Ακρ. 1113, από 
τον πάνω κορμό ενός νέου με ιμάτιο. Ο Praschniker (ό.π.,71-72,131) το 
αποδίδει στη βόρεια σειρά των μετοπών, παρασυρμένος από τα σπασίματα 
της μπροστινής πλευράς, τα οποία όμως, όσο μπόρεσα να ελέγξω, δεν 
προέρχονται από βίαιη απόκρουση με βελόνι. Δεν πρόκειται δηλαδή για το 
σφυροκόπημα που έγινε κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους στις 
μετόπες της ανατολικής, της βόρειας και της δυτικής πλευράς του ναού. 
Είναι μάλλον τυχαίες αποκρούσεις. Ένας λόγος,για τον οποίον θα 
μπορούσε να ανήκει ο κορμός Ακρ.1113 στη μετόπη 11 της νότιας πλευράς 
του ναού, είναι το μοτίβο του νέου, με το σώμα σχεδόν κατ’ενώπιον, που 
γέρνει λίγο αριστερά, με τον βραχίονα λίγο προς τα έξω, και με τις πτυχές 
του ιματίου που πέφτουν λοξά προς τα κάτω και μοιάζουν με τις πτυχές 
που τυλίγονται στο χέρι του Λαπίθη. Ένα ακόμη βασικό στοιχείο γι’αυτή 
την απόδοση είναι ένα έξαρμα στον τράχηλο του νέου σαν ανάγλυφη 
ταινία, πάχους 5 εκ, για το οποίο ο Praschniker (ό.π.,72) διερωτάται εάν 
είναι από την κόμμωση ή από λοφίο κράνους. Δεν είναι απίθανο να
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πρόκειται για την ασπίδα, η οποία, όπως εικονίζεται στο σχέδιο του Carrey 
(Bowie-Thimme,ó.n.,48,mv.7), περνάει πίσω από το.κεφάλι του Λαπίθη. Η 
άντυγα της ασπίδας, που κρατά με το αριστερό του χέρι στο θραύσμα που 
είδαμε, έχει επίσης πλάτος 5 εκ.

Έχοντας πλέον μεγάλο μέρος από τις δύο μορφές, μπορούμε να 
εκτιμήσουμε την άριστη εργασία που φαίνεται στις λεπτομέρειες, στις 
φλέβες και στις πτυχές του δέρματος στο σώμα του Κενταύρου, στην 
απόδοση του πίσω σκέλους με ανεπαίσθητα διαβαθμισμένα επίπεδα, τέλος, 
στον ώμο του Λαπίθη με τους έντονα κινημένους τένοντες. Αλλά και ως 
σύνθεση η μετόπη 11 μπορεί να χαρακτηριστεί από τις πλέον επιτυχημένες 
της νότιας πλευράς. Η δράση των αντιπάλων κορυφώνεται στο μέσον με 
την ασπίδα του Λαπίθη και την κεφαλή του Κενταύρου που θα προβαλόταν 
στην κεφαλή της μετόπης. Η πλαστική των μορφών της μετόπης 11 δείχνει 
ότι ανήκει κι αυτή στην νεώτερη σειρά των νότιων μετοπών.

Περνάμε τώρα στον κορμό του νέου Ακρ.715, που πρωτοδημο- 
σιεύθηκε από τον Michaelis (ό.π., 141 ,mv.4j) και απασχόλησε την έρευνα 
κυρίως εξ αιτίας ενός ίχνους επαφής στη μέση του. Άλλοι θεώρησαν, ότι 
μπορεί να είναι υπόλειμμα από ανασηκωμένο πόδι Κενταύρου, που 
περνούσε μπροστά από το σώμα του, και άλλοι ότι είναι συνέχεια του 
δεξιού του χεριού. Η απόδοση από την Μπρούσκαρη (Tombropulu- 
Bruskari.AM 80, 1965,134-135,πιν.43,1-3, εικ.2) του θραύσματος του ώμου 
Ακρ.7330 έδειξε ότι το ίχνος είναι πράγματι η συνέχεια του δεξιού χεριού 
του νέου. Η μορφή επομένως δεν είναι ο Λαπίθης της νότιας μετόπης 23, 
όπως είχαν υποστηρίξει ο Smith (ό.π.46,αρ.254) και ο Casson (Catalogue 
of the Acropolis Museum 11,(1921) 80), αλλά μια μορφή που ανήκε σε 
μετόπη της βόρειας πλευράς, όπως είχαν υποστηρίξει ο Michaelis 
(ό.π.141), ο Praschniker (ό.π.64,πιν.46,και 69,129 κ.εξ.) και ο Brommer 
(ό.π. 132,αρ.27). Μία πρόσθετη επιβεβαίωση αποτελούν οι βελονιές, που 
βλέπει κανείς στον αριστερό πάνω μηρό και στο κάτω μέρος της κοιλιάς 
δεξιά.

Από όλους τους μελετητές έχει σημειωθεί το ανόμοιο πάχος της 
μετόπης, δεξιά 13 εκ και αριστερά μόλις 5 εκ, χωρίς να δίνεται εξήγηση 
γι’αυτό. Λαμβάνοντας κανείς υπόψη και το γεγονός ότι η επιφάνεια κάτω 
από το αριστερό χέρι είναι ελαφρά κοίλη, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
το φόντο της μετόπης είχε,κοιλανθεί για να αποδοθεί μία ασπίδα. Έχουμε 
λοιπόν έναν οπλίτη σε στάση 3/4 προς δεξιά. Με το αριστερό του χέρι, 
που εκτείνεται προς το πλάι, κρατάει την ασπίδα. Οι μυς στην περιοχή της 
μασχάλης και του ώμου έντονα δηλωμένοι δείχνουν ότι το χέρι ήταν σε 
δράση. Το αριστερό σκέλος του νέου, από το οποίο σώζεται το πάνω 
μέρος του μηρού που προβάλλει προς τα δεξιά, θα ήταν λυγισμένο στο 
γόνατο,ενώ το δεξιό θα πατούσε άκαμπτο λίγο λοξά, όπως δείχ-νει ένα 
πρόσφατα συγκολλημένο θραύσμα του μηρού. Το μοτίβο όπως 
αποκαθίσταται είναι το μοτίβο ενός πολεμιστή σε διασκελισμό προς τα 
δεξιά.

Αν το σφυροκόπημα στο δεξιό μηρό και το κάτω μέρος της κοιλιάς 
που δεν συνεχίζεται στο υπόλοιπο σώμα του νέου σχετίζεται με την
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απόσπαση της αντίπαλης μορφής, τότε ο πολεμιστής Ακρ.715 ήταν η 
αριστερή μορφή της μετόπης. Η έντονη κίνηση της μορφής και ειδικότερα 
οι κινήσεις των χεριών παραπέμπουν πιθανώς σε μια βίαιη σκηνή, θα 
μπορούσε π.χ. να σκεφθεί κανείς την σκηνή του Αίαντα και της 
Κασσάνδρας, όπως απεινονίζεται στον ελικωτό κρατήρα της Ferrara Τ-136 
με σκηνές από την άλωση της Τροίας,που χρονολογείται στα 400 με 390 
π.Χ. (LIMC στο λ.Αίας 11,91.)

Από μετόπη προέρχεται και το θραύσμα του μουσείου Ακροπόλεως 
Ακρ.7127. Το θραύσμα, από πεντελικό μάρμαρο, είναι σπασμένο πίσω 
κατακόρυφα. Σώζεται το κάτω μέρος του κορμού γυναικείας μορφής σε 
προφίλ προς τα αριστερά με πέπλο με απόπτυγμα. Το αριστερό σκέλος της 
μόρφής ήταν σχεδόν κάθετο, ενώ το προς τα μέσα δεξιό σκέλος, όπως 
φαίνεται από τη θέση του μηρού, θα ήταν λυγισμένο στο γόνατο και θα 
πατούσε κάπως υψηλότερα. Οι κατακόρυφες πτυχές του πέπλου είναι 
πρόστυπες και οι καμπύλες που σχηματίζονται ανάμεσα στα πόδια 
τονίζονται με χάραξη. Το απόπτυγμα είναι απτύχωτο μπροστά, σχηματίζει 
δυο πλατειές αναδιπλωμένες πτυχές πάνω στον ανασηκωμένο δεξιό μηρό 
και μια κατακόρυφη πίσω. Η επιφάνεια του αποπτυγματος μπροστά 
παρουσιάζει χαρακτηριστική διάβρωση, λοξή από δεξιά πάνω προς 
αριστερά κάτω. Στην εξωτερική πλευρά του αριστερού μηρού υπάρχουν 
ίχνη από βελονιές βαθειές, που δείχνουν βίαιη απολάξευση, παρόμοια με 
αυτή που έχουν υποστεί οι μετόπες της ανατολικής, δυτικής και βόρειας 
πλευράς του ναού.

Η μορφή Ακρ.7127 πρέπει να προέρχεται από τη βόρεια πλευρά, 
εφ’όσον παρόμοια γυναικεία μορφή δεν λείπει από τις μετόπες των άλλων 
πλευρών. Το μοτίβο της γυναίκας δείχνει ότι η μορφή μάλλον έκλεινε τη 
σύνθεση από τα δεξιά. Η πτυχολογία του ενδύματος είναι αυστηρή 
και θυμίζει τον ήλιο της 1ης βόρειας μετόπης (Brommer ό.π.,πιν.88). Ειδικά 
οι αναδιπλωμένες πάνω στο γόνατο πτυχές του αποπτύγματος είναι 
παρόμοιες με τις πλαϊνές πτυχές του πέπλου της γυναικείας μορφής της 
μετόπης D της βόρειας πλευράς (Brommer ό.π.,πιν. 1 41,142,1 ). Ταιριάζει 
δηλαδή το θραύσμα και τεχνοτροπικά με μετόπες της βόρειας πλευράς του 
μνημείου.

Η συνεχιζόμενη ανεύρεση, ταύτιση και συγκόλληση των 
θραυσμάτων από τις μετόπες μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε και για άλλες 
συμπληρώσεις. Η εργασία αυτή δημοσιεύεται στα AM,107,1992,187- 
197, πιν. 40-45.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θεωρητικά ακολουθεί τώρα μία μικρή χρονική περίοδος 
αποριών. Αλλά, αφ’ενός έχουμε αργήσει πάρα πολύ, αφ’ετέρου τα θέματα 
είναι τέτοια, ώστε εάν μεν οι απορίες είναι επουσιώδεις να είναι περιττές, 
εάν είναι ουσιώδεις να πρόκειται περί διαλέξεων. Επομένως, προτείνω όσοι 
έχουν να ρωτήσουν ο,τιδήποτε, να το ρωτήσουν από τους ομιλητές τους 
ίδιους, όπου τους πετύχουν.

Νομίζω ότι μπορούμε τώρα, όσοι θέλουν από εμάς δηλαδή, να



47

παρακολουθήσουν αυτό το video ή την αγγλική ταινία. Οι άλλοι μπορούν 
να πάνε να φάνε.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ





3.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ TOY 
ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ





Απογευματινή συνεδρία Παρασκευής 27 Μαϊου 1994 
Πρόεδρος: Prof.A.Di Vita
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και Κύριοι,
Ladies and Gentlemen, Good afternoon,

θα αρχίσουμε σύντομα. Εγώ δεν είμαι καλός πρόεδρος, όπως ο 
κύριος Ιακωβίδης το πρωί, έτσι πρέπει να με βοηθούν όλοι. Οι ομιλητές να 
μείνουν στα όριό τους, γιατί τα όρια είναι διαφορετικά στον καθένα.

0 κύριος Κουφόπουλος θα μας μιλήσει για αρχιτεκτονικά και 
αναστηλωτικά προβλήματα. Η καθαίρεση της ζωφόρου και οι νέες 
προτάσεις. Έχετε το λόγο.

Π.ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ: Αρχιτεκτονικά και αναστηλωτικά προβλήματα. Η
καθαίρεση της ζωφόρου και οι νέες προτάσεις.

Η Ιωνική ζωφόρος του Παρθενώνα είναι ασφαλώς το καλύτερα 
σωζόμενο από τα μεγάλα γλυπτικά σύνολα του ναού. Η δυτική ενότητα 
είναι σπουδαιότατη, πρώτα για την πληρότητά της, μια και κατά μήκος των 
άλλων πλευρών η διατήρηση είναι αποσπασματική, αλλά και για το γεγονός 
ότι ώς σήμερα διέφυγε όλες εκείνες της διαδοχικές κακοτυχίες που 
οδήγησαν τόσα άλλα γλυπτά του ναού στο έδαφος και από εκεί στον 
αφανισμό ή την κακομεταχείριση, μέχρις ότου γίνει δυνατή η εξασφάλισή 
τους στο περιβάλλον μουσείου.

Το ενδιαφέρον για την τύχη των εκτεθειμένων στις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες γλυπτών του Παρθενώνα αρχίζει να εκδηλώνεται από 
τον περασμένο αιώνα, οπότε διαπιστώνεται τεκμηριωμένα η συνεχής φθορά 
της ζωφόρου. Αυτό το ενδιαφέρον άλλωστε οδήγησε σε σειρά επεμβάσεων 
στερεώσεως και προστασίας της περιοχής. Ήδη, το 1872, ο στενός 
συνεργάτης της Γενικής Εφορείας Αρχαιοτήτων Napoleone Martinelli 
συντηρεί τους περισσότερους λίθους της ζωφόρου και συμπληρώνει τα 
υποκείμενα επιστύλια. Εκτεταμένες στερεωτικές εργασίες εκανε και ο 
Νικόλαος Μπαλάνος στο διάστημά 1898 έως 1902. Αυτός συμπλήρωσε τρία 
κιονόκρανα και αντικατέστησε έξι επιστύλια, ορισμένους θράνους και 
λίθους του διαζώματος και τη νότια ελεύθερη δοκό του δυτικού πτερού, 
αφού αφαίρεσε την τελευταία νότια επίτοιχη δοκό. Ενίσχυσε ακόμη τον 
ακραίο λίθο της ζωφόρου της νότιας πλευράς, αφού αφαιρέθηκε και ο 
υπερκείμενος θρανος. Τη μεταπολεμική περίοδο οι επεμβάσεις συνίστανται 
σε σειρά εργασιών συντηρησεως και συμπληρώσεως των λίθων το 1948, 
το 1958-1960 και το 1970-1971 από τις εκάστοτε Διευθύνσεις της 
Ακροπόλεως. Τελευταία αξιοσημείωτη επέμβαση πριν απο τη μεταφορά της 
ζωφόρου στο Μουσείο, είναι η τοποθέτηση προσωρινού στεγάστρου 
προστασίας της το 1976 απο την ΕΣΜΑ.

Σήμερα γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι η φθορά των παρθενωνείων 
γλυπτών στη βλαβερή αθηναϊκή ατμόσφαιρα δεν θα παψει παρά μόνο με 
έναν τρόπο,την άμεση απομάκρυνση τους απο το κτήριο και τη φύλαξή



50

τους σε κατάλληλο κλειστό χώρο. Την άποψη αυτή υποστηρίζει η 
συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερομένων και είναι ελάχιστοι εκείνοι που 
προτιμούν τον ένδοξο θάνατο του έργου από την προοδευτική απόσπασή 
του από το μόνο αντάξιο περιβάλλον του.Όμως, ανεξάρτητα από το ποιά 
άποψη πλειοψηφεί, εκείνη από τις δύο που αξίζει να ακολουθηθεί είναι 
εκείνη που είναι τελικά αναστρέψιμη.Έχει βέβαια ήδη αποκλειστεί, μετά 
από επισταμένη εξέταση του ζητήματος,το ενδεχόμενο δημιουργίας 
κατάλληλων συνθηκών φυλάξεως της δυτικής ζωφόρου επάνω στο ίδιο το 
μνημείο, είτε με στέγαση είτε με την τοποθέτηση κλειστής προθήκης με 
ελεγχόμενες κλιματιστικές συνθήκες.

Οι προϋποθέσεις που θα έπρεπε να πληρούνται, κατά τη διεθνώς 
ισχύουσα δεοντολογία, προκειμένου να ξεκινήσει το έργο της 
καταβιβάσεως της δυτικής ζωφόρου είναι: α) η πλήρης τεκμηρίωση της 
παρούσης μορφής και καταστάσεως του αντικειμένου πριν από την 
επέμβαση, αλλά και κατά την διάρκεια των επεμβάσεων, β) η εφαρμογή της 
ενδεδειγμένης τεχνολογίας, των καταλλήλων μεθόδων και των αρμοζόντων 
υλικών ως και η εξασφάλιση της συνεργασίας όλων των σχετικών προς το 
έργο επιστημονικών και τεχνικών κλάδων. Πληρουμένων των παραπάνω 
προϋποθέσεων, η απολύτως αναγκαία απομάκρυνση της ζωφόρου από τον 
Παρθενώνα αποφασίστηκε να ξεκινήσει, κατ’αρχήν από την Επιτροπή 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως και ακολούθως από το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα γινόταν δυνατή η πραγματοποίηση 
του 9ου και του 11ου προγράμματος, δηλαδή της αποκαταστάσεως της 
δυτικής προστάσεως και της οροφής του δυτικού πτερού, καθώς και του 
αμέσως γειτνιάζοντος 10ου προγράμματος, που αφορά στην αποκατάσταση 
του δυτικού τοίχου. Έτσι επιτυγχάνεται όχι μόνον ο άμεσος στόχος της 
διασώσεως της ζωφόρου, αλλά και ο αμέσως επόμενος της 
αποκαταστάσεως της δυτικής πλευράς, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
αρχικής μελέτης του έργου.

Η καταβίβαση των αρχιτεκτονικών μελών από την περιοχή του 
Οπισθονάου δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες, γιατί δεν απαιτούσε 
νέες, ειδικές τεχνικές και ανυψωτικές διατάξεις. Η μέθοδος εργασίας ήταν 
ανάλογη αυτής που εφαρμόστηκε στα ολοκληρωμένα ήδη έργα του 
Ερεχθείου και του 1ου προγράμματος, δηλαδή της ανατολικής πευράς του 
Παρθενώνα, από τα οποία έχει αποκτηθεί πολύ σημαντική εμπειρία. Η 
δυσκολία εστιαζόταν κυρίως στη λεπτότητα της εργασίας που απαιτείτο, 
ώστε οι ανεκτίμητης αξίας λίθοι της ζωφόρου να αποσπαστούν από το 
μνημείο και να μεταφερθούν με ασφάλεια στο παρακείμενο μουσείο.

Ανάμεσα στις απαραίτητες προκαταρκτικές εργασίες, που έπρεπε 
να γίνουν πριν την έναρξη του έργου,ήταν: α) η μεταφορά των διάσπαρτων 
λίθων, τμημάτων των δοκών του υπερθύρου της και λίθων της ρωμαϊκής 
επισκευής της δυτικής θύρας από τον Οπισθόναο σε άλλες θέσεις του 
εργοταξίου, β) η κατασκευή προστατευτικού δαπέδου στον 
Οπισθόναο,προκειμένου να προστατευθεί το αρχαίο δάπεδο κατά τη 
διάρκεια των εργασιών, γ) η συναρμολόγηση κατάλληλων ικριωμάτων στο 
δυτικό πτερό και στον Οπισθόναο, δ) η μετακίνηση και η περιστροφή του
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γερανού Derrick και η κατασκευή πρόσθετου αρθρωτού συστήματος 
επεκτάσεως του γερανοβραχίονα για κάποιες ειδικές εργασίες, ε) η 
ετοιμασία σιδηροτροχιάς από το εργοτάξιο μέχρι το μουσείο και 
ικριώματος για την καταβίβαση της δυτικής ζωφόρου στην αυλή του 
μουσείου, στ) να διαμορφωθεί ο χώρος του εργαστηρίου συντηρήσεως της 
δυτικής ζωφόρου μέσα στο μουσείο και να τοποθετηθούν οι απαραίτητες 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, ζ) να οργανωθεί ο χώρος φυλάξεως των 
λίθων της νότιας ζωφόρου, μαζί με τις μετόπες και τον υπόλοιπο γλυπτικό 
διάκοσμο του μνημείου στην αποθήκη του μουσείου, η) τέλος, ' να 
ολοκληρωθεί η πλήρης και ακριβής τεκμηρίωση της καταστάσεως της 
οροφής του δυτικού πτερού και του Οπισθονάου.

Η συστηματική αποτύπωση των παραμορφώσεων και της φυσικής 
καταστάσεως του Οπισθονάου ξεκίνησε από τον ομιλουντα το καλοκαίρι 
του 1992, και συνεχίστηκαν παράλληλα με την πρόοδο του έργου. Στη 
σειρά των σχεδίων τεκμηριώσεως της παρούσης καταστάσεως 
αξιοποιήθηκαν παλαιότερες αναλυτικές αποτυπώσεις κυρίως του Μανόλη 
Κορρέ, αλλά και του Κώστα Ζάμπα. Κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων η 
τεκμηρίωση εκτός από σχεδιαστική και φωτογραφική υπήρξε ακόμη και 
κινηματογραφική. Τον Ιούλιο του 1993, με την καταβίβαση των τελευταίων 
λίθων της δυτικής ζωφόρου και τη μεταφορά τους στο Μουσείο 
Ακροπόλεως, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των εργασιών στην οροφή του 
δυτικού πτερού και το θριγκό της δυτικής προστάσεως, δηλαδή η 
προετοιμασία του εργοταξίου και η καταβίβαση εκατό περίπου 
αρχιτεκτονικών μελών, περιλαμβανομένης και της δυτικής ζωφόρου.

Το έργο ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 1991 και χάρη στη φιλότιμη 
προσπάθεια όλων των συντελεστών του έργου ολοκληρώθηκαν οι 
προγραμματισμένες εργασίες με απόλυτη επιτυχία. Υπήρξε στενή 
παρακολούθηση του έργου από τα μέλη της Επιτροπής Ακροπόλεως, και 
ιδιαίτερα απο το Διεθυντή Ακροπόλεως Πέτρο Καλλιγά και τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Χαράλαμπο Μπούρα, των οποίων η παρουσία στο εργοτάξιο ήταν 
τακτική. Την ευθύνη του συντονισμού και της ορθής εκτελέσεως όλων των 
εργασιών είχε ο ομιλών, σε συνεργασία με τον επικεφαλής του έργου 
Μανόλη Κορρέ και τον υπεύθυνο πολιτικό μηχανικό Κώστα Ζάμπα. Οι 
αρμόδιοι αρχαιολόγοι Ισμήνη Τριάντη και Αλέξανδρος Μάντης 
παρακολούθησαν συστηματικά την καταβίβαση της ζωφόρου. Τις εργασίες 
προστασίας των ευπαθών περιοχών των γλυπτών και τις αναγκαίες 
στερεώσεις κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων φρόντισαν οι συντηρήτριες 
Αμέριμνη Γαλανού, Γιάννα Δογάνη και Αναστασία Πάνου, με υπεύθυνη τη 
χημικό μηχανικό Εύη Παπακωνσταντίνου. Τη μελέτη των ευρημάτων των 
παλαιών αναστηλώσεων του μνημείου ανέλαβε η αρχαιολόγος Φανή 
Μαλλούχου-Tufano.

Στο συνεργείο που επελέγη για τη διεκπεραίωση του έργου 
αξιοποιηθηκε η μακρόχρονη εμπειρία ορισμένων εκ των παλαιοτέρων 
τεχνιτών, χωρίς τη γνώση και την επιμέλεια των οποίων δεν θα ήταν 
δυνατή η απολύτως επιτυχής εκτέλεση των εργασιών. Ο επικεφαλής του 
έργου αρχιτεχνίτης Ιωάννης Αρμπιλιάς είχε την ευθύνη του προσωπικού
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και της εκτελέσεως των πολυπλοκότερων εργασιών, όπως και στα άλλα 
παράλληλα προγράμματα που εκτελούνταν, όπως είναι του πέμπτου κίονα, 
των μακρών τοίχων και του Προνάου. Επικεφαλής του συνεργείου των 
μαρμαροτεχνιτών ήταν ο Φίλιππος Σκαρρής, ο οποίος εργάστηκε μαζί με 
τους Δημήτρη Αλεξόπουλο, Δημήτρη Μεσολόγγη, Γιαννούλη θεοτικό και 
Γιώργο Φιλιππούση. Στις αποκολλήσεις και καταβιβάσεις των λίθων 
συνέβαλλαν κυρίως οι Τζώρτζης Σκαλκωτος, Δημήτριος Φώσκολος και 
Σπόρος Καρδάμης. Στο συνεργείο συντηρήσεως, εργάστηκε ο αρχιτεχνίτης 
Γιακουμής Κλάδιος μαζί με τους Κώστα Δημόπουλο και Ανδρέα Λυρίτη.

Προκειμένου να παραμείνει προστατευμένη η ζωφόρος από τις 
καιρικές συνθήκες, η επέμβαση διαιρέθηκε σε τέσσερεις τομείς: νότια 
πλευρά και τρεις της δυτικής πλευράς, προβλεποντας και τη σταδιακή 
αφαίρεση του στεγάστρου. Καταβλήθηκε προσπάθεια η διαδοχή των 
εργασιών να είναι γενικά αντίστροφη προς τη σειρά της αρχικής 
τοποθετήσεως των λίθων, ιδιαίτερα του θράνου και της ζωφόρου, ώστε να 
εξασφαλιστεί η αβίαστη απογόμφωση των λίθων, αλλά και η ταχύτερη 
εκτέλεση της επεμβασεως. Μετά τη σταδιακή αφαίρεση όλων των 
συνδετήριων στοιχείων, καταβιβάστηκαν συνολικά 8 δοκοί, 11 μεταδοκοί, 
5 λίθοι πεσσών στέγης, 38 θρόνοι, 17 αρχαίοι λίθοι ζωφόρου και 2 νεώτερα 
συμπληρωματά τους, 14 λίθοι διαζώματος, 5 λίθοι πληρώσεως, καθώς και 
ορισμένα θραύσματα των επιστυλίων. Τις μεγαλύτερες δυσκολίες κατά την 
καταβιβαση παρουσίασαν κυρίως οι θράνοι και τα αρχαία διαζώματα, που 
ήταν πολλαπλά θρυμματισμένα από τη φωτιά. Οι λίθοι της ζωφόρου στη 
νότια πλευρά καθώς και στο μεγαλύτερο τμήμα της δυτικής κατέβηκαν σε 
καλύτερη κατάσταση απ’ό,τι ανεμένετο. Οι περισσότεροι λίθοι 
αποξηλώθηκαν ακέραιοι χωρίς καμμία απώλεια στη γλυπτή επιφάνεια. 
Σοβαρα προβλήματα παρουσίασαν ένας απο τους μεσαίους λίθους (ΔΖ.7), 
ο λίθος ΔΖ.15 και ο νοτιοδυτικός ΝΔΖ, που καταβιβάστηκαν χωρισμένοι σε 
πολλά θραύσματα.

Η ζωφόρος μεταφέρθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή, με τη 
βοήθεια των ειδικά κατασκευασμένων διατάξεων, στο Μουσείο 
Ακροπόλεως για συντήρηση και φύλαξη. Βέβαια, σε όλες τις περιπτώσεις, 
συγκεντρώθηκαν διάφορα μικροθραυσματα προερχόμενα κυρίως από τις 
περιοχές των συνδέσμων, των γόμφων και των αρμών ώσεως. Η εξόλκευση 
μη ορατών γόμφων σε όλες τις περιπτώσεις εγινε χωρίς δυσκολίες, είτε 
λόγω διάβρωσης του αρχαίου σιδήρου, είτε λόγω χαλαρής τοποθέτησής 
τους απο τους αναστηλωτές. Οι επεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την 
καλύτερη κατανόηση των προηγουμένων αναστηλώσεων ή στερεώσεων 
καθώς και της σειράς δομήσεως του θριγκού της δυτικής προστάσεως. 
Στα λίγα αρχαία και νεώτερα ευρήματα τα πιο αξιόλογα ήταν η αποκάλυψη 
μέσα στις επιχώσεις των κενών μεταξύ των αρχιτεκτονικών μελών χάλκινης 
εφυλίδας, μολύβδινης γραφίδας και χάλκινης ενεπίγραφης φιάλης με 
λείψανα κόκκινης χρωστικής στο εσωτερικό της, πιθανότατα μίλτου, που 
χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα στην κατασκευή του θριγκού.

Παρα την πολύ καλύτερη ποσοτική διατηρηση που παρουσιάζει ο 
Οπισθόναος σε σχέση με το υπόλοιπο μνημείο, η σημερινή φυσική του



53

κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Οι φθορές και οι σοβαρές δομικές 
βλάβες δεν είναι αποτέλεσμα μόνον της φυσικής γηράνσεως των υλικών 
αλλά κυρίως των απερίσκεπτων ανθρώπινων επεμβάσεων, όπως 
μετασκευών, εμπρησμών, βομβαρδισμών, κατεδαφίσεων, βανδαλισμών, 
βίαιης αποσπάσεως των γλυπτών, άστοχων εργασιών στερεώσεως και 
ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως. Η καταγραφή και η διάγνωση των σοβαρών 
δομικών βλαβών έχει γίνει από τον πολιτικό μηχανικό Κώστα Ζάμπα. Η 
λεπτομερής χαρτογράφηση της καταστάσεως των λίθων της ζωφόρου και 
η ανάλυση των προβλημάτων τους έγινε από τις συντηρήτριες Αμέριμνη 
Γαλανού, Γιάννα Δογάνη και Αναστασία Πάνου.

Μαζί με τη δυτική πρόσοψη ο Οπισθόναος παρουσιάζει τα 
σοβαρότερα προβλήματα συντηρήσεως, λόγω της ταλαιπωρίας του 
μαρμάρου από την καταστροφική δράση της πυρκαϊάς και το θρυμματισμό 
των μελών από τους βομβαρδισμούς. Παράλληλα συγκεντρώνει το 
μεγαλύτερο μέρος του διατηρούμενου αρχαίου διακόσμου, όπως ίχνη 
αυθεντικών χρωμάτων, λείψανα τοιχογραφιών και διασώζει ακόμα και 
πλήθος σημαντικών ιστορικών στοιχείων, όπως χαράγματα, βυζαντικά, 
φράγκικα, τουρκικά καθώς και νεώτερα. Στο νότιο τμήμα του Οπισθονάου, 
βρίσκεται η μοναδική διατηρούμενη μεσαιωνική προσθήκη, το κοχλιωτό 
κλιμακοστάσιο. Πρόκειται για κατασκευή, πιθανότατα του 13ου αιώνα, της 
οποίας το ανώτατο τμήμα κατεδαφίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα.

Κατά τις αποξηλώσεις επιβεβαιώθηκε η αναγκαιότητα των 
επεμβάσεων του Νικολάου Μπαλάνου, αλλά και η επιμέλεια με την οποία 
εκτελέστηκαν. Οι εκτεταμένες αντικαταστάσεις επιστυλίων και διαζωμάτων 
και η αναστήλωση της βορειοδυτικής γωνίας του θριγκού εξασφάλισαν την 
απαραίτητη συνοχή και βελτίωσαν την συμπεριφορά της προστάσεως σε 
δυναμικές καταπονήσεις. Παρόλα αυτά, σοβαρότατα προβλήματα 
παρέμειναν άλυτα στις υπόλοιπες περιοχές, όπου δεν επεκτάθηκαν 
επεμβάσεις και αποκαλύφθησαν κατά τις πρόσφατες εργασίες.

Σε γενικές γραμμές τα προβλήματα συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
ελαφρά υποχώρηση του στυλοβάτη κάτω από τον 1ο και 3ο κίονα. Εξώθηση 
των γωνιών του θριγκού προς τα έξω και επισφαλής έδραση των επιστυλίων 
στη νοτιοδυτική γωνία. Αποκλίσεις των κιόνων από την αρχική τους θέση 
αντίστοιχα προς την παραμόρφωση του θριγκού. Διακοπή της συνέχειας 
των επιστυλίων με καταστροφή των συνδέσμων και διαμπερή ρήγματα στο 
2ο μεταξόνιο και στη νοτιοδυτική γωνία. Αντίστοιχα, θρυμματισμός των 
λίθων της ζωφόρου και του διαζώματος και λύση της συνέχειας στις ίδιες 
περιοχές, αλλά και στις εσωτερικές πλευρές των καμμένων επιστυλίων, 
διαζωμάτων και θράνων. Έντονη διάβρωση και αποσάθρωση του μαρμάρου 
παρατηρείται στις επιφάνειες θραύσεως και τους αρμούς, κυρίως λόγω του 
εγκλεισμού ύδατος και μικροοργανισμών. Δεν λείπουν τα συνήθη 
προβλήματα από την οξείδωση των σιδηρών συνδέσμων και γόμφων και την 
αστοχία παλαιοτέρων επεμβάσεων, όπως διάβρωση εξαιτίας της 
εκταταμένης χρήσης της κόλλας Meyer, τσιμετοκονιαμάτων κλπ. Στην 
περιοχή του κλιμακοστασίου εμφανίζονται προβλήματα οφειλόμενα σε 
κατερχόμενη υγρασία, που προκαλεί διάβρωση των δομικών υλικών και των
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κονιαμάτων. Η δυτική πλευρά της προστάσεως παρουσιάζει αυξημένη 
επικάθηση αιθάλης εξ αιτίας του προστατευτικού στεγάστρου.

Οι γνώσεις μας για την αρχική μορφή του Οπισθονάου είναι 
επαρκείς, λόγω της καλής διατηρήσεώς του, αλλά και των υφισταμένων 
πρόσφατων μελετών, κυρίως των Αναστασίου Ορλάνδου και Μανόλη Κορρέ. 
Παρόλα αυτά ορισμένα στοιχεία απαιτούν περαιτέρω έρευνα, προκειμένου 
να προχωρήσει η αναστήλωση και σε άλλες περιοχές της ανωδομής. 
Ακόμη, αρκετά νέα στοιχεία προέκυψαν από τις εργασίες καταβιβάσεως 
της ζωφόρου και από την ταύτιση της αρχικής θέσεως των κατακείμενων 
μελών.

Κατά την κατασκευή του αρχαίου ναού η τοποθέτηση των 
επιστυλίων ξεκίνησε από τη βόρεια και κατέληξε στη νότια πλευρά. 
Ανάμεσα στο διάσπαρτο υλικό, στα δυτικά του Παρθενώνα, στην περιοχή 
της Χαλκοθήκης, αναγνωρίστηκαν και συναρμόσθησαν από τα θραύσματά 
τους τα έξι καταβιβασθέντα από τον Νικόλαο Μπαλάνο αρχαία επιστύλια. 
Στη δυτική ζωφόρο τοποθετήθηκαν πρώτοι οι γωνιακοί λίθοι (ΒΔΖ και ΝΔΖ) 
που γομφώθηκαν διπλά και ένας κεντρικός (ΔΖ8), που ήταν επίσης 
αμφίπλευρα γομφωμένος και παραγομφωμένος. Έτσι δύο ανεξάρτητα 
.συνεργεία εργάστηκαν στις δύο πλευρές της δυτικής ζωφόρου 
τοποθετώντας ως καταληκτήριους λίθους, ως καταφραγές, μετά από 
δοκιμαστικές τοποθετήσεις,τους λίθους ΔΖ.3 και ΔΖ.13. Οι τελευταίοι αυτοί 
λίθοι δεν τοποθετήθηκαν από πάνω με αρπάγη, όπως συνήθως απαντάται, 
αλλά συρτά από πίσω.Όπως προκύπτει από δύο σειρές μοχλοβοθρίων στα 
υποκείμενα επιστύλια,η ώθηση αυτών των ελαφρά τραπεζόσχημων 
καταληκτήριων λίθων στη θέση τους γινόταν με δύο λοστούς και με 
κατρακύλια. Για τον τρόπο λαξεύσεως της ζωφόρου πρόσφατη έρευνα του 
Μανόλη Κορρέ επιβεβαίωσε ότι έγινε επιτόπου μετά την ολοκλήρωση των 
βασικών οικοδομικών εργασιών κατασκευής του κτηρίου.

Με ανάλογη σειρά τοποθετήθηκαν και οι λίθοι στο διάζωμα. Από 
τους λίθους,που αφαιρέθηκαν από τον Μπαλάνο,αναγνωρίστηκαν δύο 
πλήρεις λίθοι, που ανήκουν στη βορειοδυτική γωνία, καθώς και θραύσματα 
από άλλες θέσεις. Αναγνωρίστηκε επίσης και ένας λίθος πληρώσεως, που 
αντιστοιχούσε στο κεντρικό μεταξόνιο. Όσον αφορά στην τοποθέτηση των 
θράνων, ανατρέποντας τις μέχρι τώρα γνωστές θεωρίες, πρώτος 
τοποθετήθηκε ο μεσαίος, ο 14ος λίθος, και τελευταίοι οι γωνιακοί. Η 
πρακτική αυτή δεν απαντάται σε άλλες θέσεις του κτιρίου. Αυτό 
επιβεβαιώνεται και από τις θέσεις των γόμφων, παραγόμφων και 
μοχλοβοθρίων.

Ο εντοπισμός του υλικού που προέρχεται από την οροφή του 
δυτικού πτερού και η ακριβής αναγνώριση της θέσεώς του, οφείλονται 
στον Μανόλη Κορρέ, ο οποίος είχε ήδη εκπονήσει τη μελέτη 
αποκαταστάσεως της οροφής του δυτικού πτερού το 1976. Στο έδαφος 
διατηρείται μια πλήρης δοκός, που καταβιβάσθηκε από τον Νικόλαο 
Μπαλάνο στις αρχές του αιώνα, καθώς και θραύσματα, που ανήκουν στην 
πρώτη δοκό και στην όγδοη μεταδόκια πλάκα. Εντυπωσιακή είναι η καλή 
διατήρηση των επίτοιχων δοκών κατά μήκος του δυτικού τμήματος των
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τοίχων.
Ποοτάσειο

Τα θέματα των αρχών και των σκοπών των αναστηλωτικών 
επεμβάσεων στα μνημεία της Ακροπόλεως έχουν συζητηθεί πολύ κατά το 
παρελθόν. Οι προβληματισμοί αυτοί, μαζί με την εφαρμοζόμενη πρακτική 
δύο δεκαετιών, έχουν αποκρυσταλλώσει σταδιακά ένα συγκεκριμένο και 
δοκιμασμένο πλέον πλαίσιο εργασίας. Έτσι οι αρχές που ακολουθούνται 
στο σχεδίασμά των προτάσεων και στον τρόπο εφαρμογής τους σε κάθε 
νέο έργο ή πρόγραμμα είναι πρακτικά οι ίδιες και βασίζονται στο Χάρτη 
της Βενετίας και στις αρχές που απορρέουν από αυτόν, όπως έχουν 
διατυπωθεί από τον καθηγητή Χαράλαμπο Μπούρα. Τα θεωρητικά ζητήματα 
της επεμβάσεως στη δυτική ζωφόρο και στον Οπισθόναο εν γένει 
συζητούνται περισσότερο από έναν αιώνα,όπως θα παρουσιαστεί αύριο 
από τη Φανή Μαλλούχου-Tufano. Τα ίδια επιχειρήματα διατυπώνονται με 
τον ίδιο τρόπο μέχρι σήμερα. Τα σημερινά όμως δεδομένα διαφέρουν στο 
βαθμό που τις επιλογές μας κατευθύνει η ανάγκη προστασίας πλέον του 
μνημείου από νέους καταστροφικότερους παράγοντες.

Όσον αφορά στον Οπισθόναο σκοπός της επεμβάσεως, εκτός από 
την άμεση σωστική μεταφορά της δυτικής ζωφόρου στο μουσείο όπου θα 
συντηρηθεί και θα εκτεθεί, είναι η δομική αποκατάσταση της δυτικής 
προστάσεως και η συντήρηση και αισθητική της αναβάθμιση. Η 
αποκατάσταση της προστάσεως, θεραπεύοντας τις τομές και μεταβολές 
που έχει υποστει από προηγούμενες επεμβάσεις, και η έστω και μερική 
άρση των παραμορφώσεων θα συμβάλλουν στην αισθητική βελτίωση αλλά 
κυρίως και στην καλύτερη συμπεριφορά του μνημείου απέναντι στα αίτια 
της συνεχιζόμενης καταστροφής του.

Ο Οπισθόναος, σε αντίθεση προς τον Πρόναο, δεν αντιμετωπίζει το 
δύσκολο πρόβλημα της αναπαραστάσεως της αρχικής του μορφής, ούτε 
της ταυτίσεως του μεγάλου μέρους του υλικού στην αρχική του θέση. Η 
περιοχή παρουσιάζει την καλύτερη ποσοτική, και στη στάθμη του θριγκού, 
και ποιοτική διατήρηση. Επομένως το μεγαλύτερο μέρος αυτού του έργου 
αφορά στη στερέωση και συντήρηση και λιγότερο στην αναστήλωση. Τα 
κύρια αναστηλωτικά προβλήματα συνδέονται με την επανένταξη αρχαίων 
μελών στο κτήριο, την αποκατάσταση ορισμένων τμημάτων στην αρχική 
τους μορφή, την αντικατάσταση της καταβιβασθείσης ζωφόρου με 
αντίγραφα, την αποκατάσταση των δοκών της οροφής του δυτικού πτερού 
και την κάλυψη της περιοχής με ένα ελαφρό στέγαστρο.

Στη συνέχειά θα παρουσιαστούν οι προτεινόμενες επεμβάσεις, ανά 
δομική ενότητα. Σε όσες περιπτώσεις κρίθηκε σκόπιμο εξετάζονται 
εναλλακτικές προτάσεις και διερευνώνται τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματά τους. Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με τη δομική 
αποκατάσταση του Οπισθονάου θα πρέπει ν’αναζητηθούν στη μελέτη του 
Κώστα Ζάμπα. Επίσης, όσον αφορά στη συντήρηση των γλυπτών της 
ζωφόρου, οι προτάσεις διατυπώνονται αναλυτικά από τους συντηρητές. Οι 
μέθοδοι αποκαταστάσεως των αρχιτεκτονικών μελών που θα ακολουθηθούν 
δεν περιγράφονται, μια και δεν αποκλίνουν από τη μέχρι τώρα πρακτική.
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Αυτή έχει παρουσιαστεί και στο παρελθόν και αποτελεί βέβαια και 
αντικείμενο ερευνάς άλλων συνάδελφων.Ένα μόνο ζητημα αξίζει να 
σημειωθεί, που αφόρα και στη γενικότερη πρακτική συντηρήσεως του 
μνημείου. Η δομική αποκατασταση των λίθων βασίζεται στις συγκολλήσεις 
με τσιμεντοπολτο και οπλισμούς τιτανίου, που φαίνεται για την ώρα π υόνπ 
αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος. Αντιμετωπίζουμε όμως ταυτόχρονα 
σε καθημερινό επίπεδο τα προβλήματα προσβολής του μαρμάρου απο τα 
αλατα του τσιμέντου των συντηρήσεων του παρελθόντος. Αυτό οδήγησε 
στη σταδιακή κατάργηση των τσιμεντοκονιαμάτων, στη συντήρηση 
επιφάνειας και την εισαγωγή των ασβεστοκονιαμάτων. Παράλληλα 
προχωρεί η έρευνα στον τομέα αυτό διερευνώντας την καταλληλότητα των 
διάφορων ειδών κονιαμάτων στο πεντελικό μάρμαρο. Επειδή όμως η 
αποκατάσταση του Οπισθονάου αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό στπ 
συντηρηση επιφάνειας που είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρημένη, πρέπει να 
εξεταστεί άμεσα η ανάγκη παντελούς καταργήσεως του τσιμέντου στις 
επεμβάσεις της επιφάνειας και στις συγκολλήσεις μικροθραυσμάτων και 
τα αρμολογήματα.

Για την καλύτερη προστασία του πώρινου θεμελίου και την 
απαραίτητη βελτίωση της ευστάθειας της προστάσεως είναι απαραίτητη π 
συμπλήρωση του στυλοβάτη. Έτσι θα εξασφαλιστεί η συνέχεια στη 
στρώση εδρασεως των κιονών. Οι περισσότερες βλάβες συγκεντρώνονται 
στο βόρειό τμήμα του και στο κεντρικό μεταξόνιό. Βέβαια πολλές απο τις 
θραύσεις οφείλονται σε πλήγματα των κανονιοβολισμών. Συμπληρώσεις 
είναι απαραίτητο να γίνουν τουλάχιστον σε οσα μέλη δεν καλύπτουν το 
πώρινο θεμελιο ή επηρεάζουν άμεσα την ευσταθεια των υπερκείμενων 
κιονών. Αυτά είναι οι λίθοι ΟΣΒ 1,5,7,8 και 9. Επειδή όμως μια τέτοια 
επιλεκτική συμπλήρωση θα είχε δυσάρεστο αισθητικό αποτέλεσμα, και δεν 

υνει και ολα τα οικοδομικά προβλήματα, είναι ορθοτερο να συμπληρωθούν 
και ο, ενδιάμεσοι λίθοι ΟΣΒ 3,4 και 6. Στα συμπληρώματα αυτα θα 
επαναληφθουν οι μεσαιωνικές διαμορφώσεις των βαθμιδών με βάση τα 
σωζόμενα ίχνη και στοιχεία. Στον πρώτο αναβαθμό θα γίνει απλή 
συντήρηση με σφράγιση αρμών και συγκόλληση μικροθραυσμάτων 
Συστηματική συντηρηση του στυλοβάτη και του δαπέδου με καθαρισμό των 
αρμών και των ρωγμων και σφράγιση τους, ώστε να αποκλεισθεί παντελώς 
η διέλευση των όμβριων προς το θεμέλιο, είναι επίσης απαραίτητη. Σε μία 
μονον περίπτωση, στο λίθο του δαπέδου 0Σ.21, που αντιστοιχεί στον 
ελλειποντα στυλοβάτη, είναι απαραίτητο να γίνει συμπλήρωση του δυτικού 
ημισεως με νέο μάρμαρο. Προβλέπεται ακόμη να τοποθετηθούν στη θέση 
τους δυο θραύσματα του μαρμάρινου κατωφλιού των αρχαίων 
διαφραγμάτων των μετακιονίων.

Οι κορμοί των κιόνων θα συντηρηθούν στη θέση που βρίσκονται, 
χωρίς να αποσυναρμολογηθούν, σύμφωνα με τη στατική δομική μελέτη του 
Κώστα Σάμπα. Στους σπονδύλους δεν φαίνεται να απαιτούνται τοπικές 
συμπληρώσεις. Ακόμη, προβλέπεται να αφαιρεθεί εντατήρας από τον 
ανώτατο σπόνδυλο του 5ου κίονα, που είχε τοποθετηθεί εκεί από το 
συνεργείο του Μπαλάνου. Η έκταση της απαιτούμενης επεμβάσεως στα
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κιονόκρανα θα εκτιμηθεί μετά την καταβίβαση των επιστυλίων, θα 
αφαιρεθούν τα σιδηρά στοιχεία που ενσωματώθηκαν στα περισσότερα 
κιονόκρανα, είτε για την ενίσχυσή τους, είτε για τη σύνδεσή τους με τα 
συμπληρώματα και θα αντικατασταθούν με νέα από τιτάνιο. Είναι ακόμη 
απαραίτητο να συμπληρωθεί η εσωτερική γωνία του νοτίου κιονοκράνου 
(ΟΚΚ.5), προκειμένου να εξασφαλιστεί η έδραση των εσωτερικών 
επιστυλίων.

Η αναγκαιότητα της καταβιβάσεως και επισκευής όλων των 
επιστυλίων είναι προφανής και θα γίνει, όπως αναφέρθηκε, μετά τη δομική 
αποκατάσταση των κορμών των κιόνων. Με την ταύτιση των έξι 
κατακείμενων αρχαίων επιστυλίων δίνεται η δυνατότητα αναστηλώσεως, 
στη θέση των νεωτέρων του 1900, τεσσάρων ακέραιων μελών (ΟΕ 2.1, 
2.2,2.3 και ΟΕ 4.2) καθώς και της ενσωματώσεως μεγάλων θραυσμάτων 
στα άλλα δύο (ΟΕ 4.3 και ΟΕ.5.3). Προτείνεται ακόμα η αφαίρεση των 
πρόχειρα τοποθετημένων συμπληρωμάτων του 1872 και η αντικατάστασή 
τους με νέα, που θα ακολουθούν τη μορφή των περιμετρικών θραύσεων, 
ώστε να αμβλυθούν οι έντονες ορθογωνικές τομές. Παράλληλα, θα γίνει 
αποκατάσταση της ταινίας και των κανόνων και των επιστυλίων στις 
περιοχές αυτές. Στην περίπτωση αυτή προκύπτει όφελος κυρίως αισθητικό 
αλλά και στατικό με την πλήρη αποκατάσταση των περιοχών των 
συνδέσμων.

Στη ζωφόρο δύο είναι τα προς αντιμετώπιση θέματα, η συντήρηση 
των αρχαίων λίθων και το είδος των αντιγράφων που θα τοποθετηθούν στο 
μνημείο, θεωρείται αυτονόητο πλέον ότι οι καταβιβασθέντες λίθοι της 
ζωφόρου δεν θα επιστρέφουν, τουλάχιστον στη διάρκεια των δικών μας 
επεμβάσεων, πάλι πίσω στο μνημείο. Οι λίθοι της ζωφόρου που 
μεταφέρθησαν στο μουσείο θα αποκατασταθούν κατ’αρχήν δομικά. Οι 
εργασίες θα ξεκινήσουν πρώτα από τα θραύσματα που δεν φέρουν γλυπτή 
επιφάνεια και στη συνέχεια θα προχωρήσει η συντήρηση του αναγλύφου, 
σύμφωνα με τις εκπονούμενες μελέτες των συντηρητών. Τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζονται στην επιφάνεια των λίθων του θράνου και του 
επιστυλίου είναι παρόμοια με αυτά που αντιμετωπίζουμε και στα γλυπτά 
της ζωφόρου, γιατί όπως αυτά τα μέλη βρίσκονταν κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες (θέση στο μνημείο, στέγαστρο). Επομένως, οι μέθοδοι 
καθαρισμού και συντηρήσεως είναι σκόπιμο να δοκιμαστούν πρώτα στα 
αρχιτεκτονικά μέλη, αρχίζοντας από αυτά των νεωτέρων αναστηλώσεων 
και συνεχίζοντας στα αρχαία μέλη. Έτσι θα αποκτηθεί η απαραίτητη 
εμπειρία πριν οποιαδήποτε επέμβαση στα γλυπτά. Μετά την ολοκλήρωση 
της συντηρήσεως θα διαλυθεί το προσωρινό εργαστήριο. Τότε τα γλυπτά 
μπορούν να εκτεθούν, ενδεχομένως εντός προθήκης, στο μέσον της 
αίθουσας VIII του Μουσείου Ακροπόλεως ώς την ανέγερση του νέου 
Μουσείου.

Για τα αντίγραφα της ζωφόρου τρεις εναλλακτικές λύσεις κρίνονται 
καταλληλότερες και εξετάζονται στη συνέχεια:

α) Η κατασκευή αντιγράφων ολόκληρων των μελών από νέο 
μάρμαρο. Αυτή πλεονεκτεί όσον αφορά στην ανώτερη ποιότητα του υλικου
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και της γεωμετρικής μορφής, στην ακρίβεια κατασκευής, στο μεγαλύτερο 
χρόνο ζωής του και στην απόλυτη συμβατότητα του υλικού με το αρχαίο. 
Μειονεκτεί όμως ως προς την υποδεέστερη στυλιστική πιστότητα του 
αντιγράφου, το μεγαλύτερο κόστος και χρόνο παραγωγής που απαιτεί.

β) Η κατασκευή χυτών αντιγράφων όλου του μέλους από τεχνητό 
λίθο, με βάση το λευκό τσιμέντο. Αυτή πλεονεκτεί ως προς την πιστή 
αναπαραγωγή του στυλ των πρωτοτύπων και το μικρότερο χρόνο και 
κόστος παραγωγής των αντιγράφων. Αυτή είναι η μόνη λύση που επιτρέπει 
την πιστή αναπαραγωγή και των μη ορατών πλευρών.Έχει όμως φοβερά 
μειονεκτήματα όπως τη γρήγορη γήρανση, τον αποχρωματισμό και την 
αλλοίωση του υλικού, τη χαμηλή γεωμετρική πιστότητα, τα προβλήματα που 
πιθανότατα θα ανακύψουν στο μέλλον με τα διαλυτά άλατα του τσιμέντου 
στα υποκείμενα μέλη, αλλά και τη μερική ασυμβατότητα του υλικού με το 
μάρμαρο. Η λήψη εκμαγείων των παράπλευρων εδρών των λίθων της 
ζωφόρου, που μπορεί να γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση της δομικής τους 
αποκαταστάσεως, εγκυμονεί κινδύνους μικροεκδορών και ταλαιπωρίας των 
γλυπτών και θα οδηγήσει σε απρόβλεπτες καθυστερήσεις του έργου.

γ) Η τρίτη περίπτωση είναι η κατασκευή σύνθετων στοιχείων από 
μάρμαρο και χυτών αντιγράφων μόνον της γλυπτής επιφάνειας. Στην 
περίπτωση αυτή εξασφαλίζεται η πιστή αναπαραγωγή του στυλ των 
πρωτοτύπων, διατηρείται το μάρμαρο ως φέρον στοιχείο με όλα τα 
πλεονεκτήματά του και παρέχεται η δυνατότητα αντικαταστάσεως των 
αντιγράφων της γλυπτής επιφάνειας, χωρίς την ανάγκη καταβιβάσεως των 
υπερκειμένων μελών. Υπάρχει ένα πρόβλημα συνδέσεως και συνεργασίας 
των δύο στοιχείων, που αντιμετωπίζεται με τη μηχανουργική κατασκευή 
ειδικών ανοξείδωτων χαλύβδινων εξαρτημάτων. Το υλικό κατασκευής των 
χυτών τμημάτων στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται να είναι κατ’ανάγκη 
μόνο το τσιμέντο. Για τη χύτευση των πλακών θα χρησιμοποιηθεί 
προκατασκευασμένος μεταλλότυπος με δυνατότητα ρυθμίσεως με ακρίβεια 
των διαστάσεων των αντιγράφων, ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη 
γεωμετρική πιστότητα.

θεωρούμε την τρίτη λύση ως καταλληλότερη, όχι μόνο για τα 
πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν, αλλά και διότι αποσυνδέει την 
ανασύνθεση του θριγκού με την παραγωγή των αντιγράφων. Προτείνεται 
ακόμη η επέκταση της ζωφόρου σε τμήματα που δεν διατηρούνταν μέχρι 
σήμερα, σε συνδυασμό βέβαια με την αποκατάσταση των μακρών τοίχων 
και των δοκών της οροφής.

Τα καταβιβασθέντα αρχαία διαζώματα έχουν ήδη αποκατασταθεί 
δομικά και συντηρηθεί. Με την αναγνώριση δύο ακέραιων αρχαίων λίθων 
του διαζώματος της βορειοδυτικής γωνίας (0ΔΖ.3 και 0ΔΖ.4) δίνεται η 
δυνατότητα για τη μερική τουλάχιστον αποκατάσταση της στρώσεως στην 
αρχική της μορφή με το αρχαίο υλικό. Το τμήμα μεταξύ του έκτου και 
ενδέκατου λίθου του διαζώματος, που είχε ανακατασκευαστεί από τον 
Νικόλαο Μπαλάνο, θα μπορούσε να επανενταχθεί στο κτήριο, ως τεκμήριο 
μιας ιστορικής πλέον αναστηλώσεως, που το μεγαλύτερο μέρος της 
πρόκειται να αρθεί. Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει σημαντική οικονομία και



59

αξιοποιείται η υφιστάμενη φυσική πάτινα των λίθων. Επαναλαμβάνεται όμως 
το σφάλμα της τοποθετήσεως έξι λίθων αντί τεσσάρων, που ήταν οι 
αρχαίοι, με τους κατακόρυφους αρμούς σε θέσεις άσχετες προς τις 
αρχικές. Η ορθότερη σ’αυτή την περίπτωση λύση είναι η κατασκευή 
τεσσάρων νέων λίθων, αποκαθιστώντας με ακρίβεια την αρχική μορφή του 
διαζώματος. Αναγκαστικά ο λίθος ΟΔΖ.7 θα είναι ελαφρώς μακρύτερος, 
εξαιτίας της αφαιρέσεως τμήματος του νοτίου άκρου του 0ΔΖ.6 το 1900. 
θα είναι ακόμα δυνατή η ενσωμάτωση και ορισμένων αρχαίων θραυσμάτων 
στα νέα μέλη. Το μεγαλύτερο μήκος των μελών θα λειτουργήσει ευεργετικά 
στο θέμα της πλοκής των λίθων στην πίσω πλευρά του θριγκού.

Οι θράνοι θα συντηρηθούν και θα επανατοποθετηθούν στο μνημείο 
ως είχαν. Προτείνεται να γίνουν συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο του 
δωρικού κυματίου, στη θέση του υφισταμένου από τσιμεντοκονία και σε 
επιλεγμένες θέσεις της πίσω πλευράς, κυρίως στην περιοχή του κεντρικού 
μεταξονίου. Ένας νεώτερος θράνος της αναστηλώσεως του Μπαλάνου 
(ΔΘΣ.2), θα αντικασταθεί με τον κατακείμενο αρχαίο. Εφ’όσον 
τοποθετηθούν τα αντίγραφα της ζωφόρου στη βόρεια και νότια πλευρά, και 
σε περίπτωση μη ταυτίσεως άλλων αρχαίων λίθων του υπερκείμενου 
θράνου στις θέσεις αυτές, προτείνεται η κατασκευή νέων από μάρμαρο. 
Από μάρμαρο προτείνεται να γίνει και το αντίγραφο του θράνου, που 
βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο.

Στην οροφή του δυτικού πτερού προτείνεται η πλήρης 
αποκατάσταση των δοκών και μεταδόκιων πλακών. Αυτή επιβάλλεται όχι 
μόνο για λόγους αισθητικούς, αλλά προκειμένου να αποκατασταθεί η 
συμμετρία της κατασκευής και να υπάρχει καλύτερη συμπεριφορά στις 
σεισμικές καταπονήσεις, θα γίνει επανατοποθέτηση της αρχαίας 
ελεύθερης δοκού ΔΕΔ.7, μετά την κατάλληλη ενίσχυσή της. θα ενταχθούν 
ακόμη τα θραύσματα των δοκών ΔΕΔ.1 και ΔΕΔ.4 στις υφιστάμενες νέες 
δοκούς, θα τοποθετηθεί μια νέα στη θέση της ΔΕΔ.6 και θα συμπληρωθούν 
οι ελλείπουσες μεταδόκιες πλάκες. Για την καλύτερη έδραση είναι 
απαραίτητη η συμπλήρωση των θράνων του νότιου άκρου της δυτικής 
πλευράς και η συμπλήρωση, στις θέσεις γόμφων και συνδέσμων, 
ορισμένων λίθων του θράνου και του διαζώματος κάτω από τις θέσεις 
εδράσεως των δοκών.

Παρά το γεγονός ότι διατηρείται ένας σημαντικός αριθμός 
θραυσμάτων των φατνωμάτων των οροφών, αυτά δεν επαρκούν για να 
συνδεθούν και να σχηματίσουν, έστω και με συμπληρώσεις,κάποιο 
αναστηλώσιμο μέλος. Η γνώση της ακριβούς μορφής και η ύπαρξη όλων 
των απαραίτητων φατνωμάτων, που κατασκευάστηκαν στη δεκαετία του 
1950, δίνει τη δυνατότητα πλήρους αποκαταστάσεως της οροφής του 
δυτικού πτερού. Υπάρχει επάρκειά τους για την πλήρη αναστήλωση. 
Πρόκειται για δείγματα υψηλής ποιότητας μαρμαρικής και κείνται στα 
δυτικά του Παρθενώνα σχεδόν μισό αιώνα.

Μια αποκατάσταση της οροφής θα είχε πολλά οφέλη αλλά 
συγκεντρώνει και μειονεκτήματα. Είναι πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί 
ώς το επίπεδο της οροφής ένα τμήμα του κτηρίου, συμβάλλοντας έτσι
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στην αισθητική αναβάθμισή του, αποκαθιστώντας τις αρχικές φωτιστικές 
συνθήκες του χώρου και προσθέτοντας στη διδακτικότητά του. Στα 
μειονεκτήματα συγκαταλέγονται η μικρή, έστω, στατική επιβάρυνση των 
κιόνων της προστάσως, η δημιουργία συνθηκών για την πρόσθετη 
επικάθηση αιθάλης και, κυρίως, το γεγονός της πλήρους ανακατασκευής 
ενός στοιχείου του κτηρίου από νέο υλικό, έχοντας μάλιστα εκλείψει και 
ο λόγος της κατασκευής του, που ήταν η προστασία της ζωφόρου 
επιτόπου. Για να μετριασθούν τα μειονεκτήματα αυτά εξετάζεται η 
δυνατότητα μερικής ανακατασκευής των φατνωμάτων. Τότε είναι σκόπιμο 
να τοποθετηθούν φατνωματικές πλάκες στα δύο νότια διάχωρα.’Ετσι 
αποφεύγεται και η φόρτιση των δύο κεντρικών κιόνων που παρουσιάζουν 
και τις σοβαρότερες δομικές βλάβες. Κριτήρια επιλογής της θέσεως αυτής 
είναι η καλύτερη γενικά διατήρηση του νότιου ημίσεως του σηκού και η 
ευκολότερη παρατήρησή τους από τους επισκέπτες και από τις τρεις 
πλευρές του μνημείου.

Συνοψίζοντας εξετάζονται τρεις δυνατότητες αναστηλώσεως της 
οροφής του δυτικού πτερού: α) η αποκατάσταση μόνο των δοκών της 
οροφής, που θεωρείται ως ελάχιστη απαραίτητη επέμβαση, β) η 
αποκατάσταση των δοκών της οροφής και μερική αποκατάσταση των 
φατνωμάτων στο νότιο άκρο του πτερού και γ) η αποκατάσταση των δοκών 
της οροφής και πλήρης αποκατασταση των φατνωμάτων σε όλο το μήκος 
του δυτικού πτερού.

Όσον αφορά στη συντήρηση του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου, 
προτείνεται η διευθέτηση της απορροής των όμβριων και η στεγάνωση 
στην άνω απόληξη. Είναι απαραίτητη η διάλυση και το ξανακτίσιμο στις 
πέντε ανώτατες στρώσεις της βόρειας πλευράς. Προτείνεται ακόμη η 
μερική αναστηλωση της βορειοδυτικής γωνίας, που είχε κατεδαφίσει ο 
Αναστάσιος Ορλάνδος ώς τη στάθμη του κιονόκρανου του 5ου κίονα. 
Τοπικά αρμολογήματα της τοιχοποιίας εξωτερικά, συντήρηση των 
επιφανειών των λίθων, αρμολόγημα και συντήρηση της τοιχοποιίας 
εσωτερικά, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Προτείνεται να γίνει ακόμα 
αντικατάσταση των υφισταμένων ξύλινων κουφωμάτων, διαμόρφωση χώρου 
τοποθετήσεως οργάνων παρακολούθησης της σεισμικής συμπεριφοράς του 
μνημείου, διαμόρφωση παράθυρου αναδείξεως του επικράνου της 
παρασταδος, που διατηρείται μέσα στο κλιμακοστάσιο και τοποθέτηση 
κιγκλιδώματος στην ανώτερη στάθμη.

Για την αποτελεσματικότερη προστασία του Οπισθονάου και του 
δυτικού πτερού προτείνεται η τοποθέτηση ενός ελαφρού στεγάστρου απο 
μεταλλικό σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα η αλουμίνιο και ημιδιαφανείς 
υαλοπίνακες Η πρόβλεψη κατάλληλων σχισμών θα επιτρέπει το φυσικό 
ελκυσμό του αέρα και θα αποφεύγεται η δημιουργία του φαινομένου της 
παγίδας της ενέργειας (θερμοκηπίου). Η προστατευτική στέγη δεν θα είναι 
ορατή έξω από το μνημείο και δεν θα μεταβάλλει ουσιαστικά τις 
φωτιστικές συνθήκες, θα εδράζεται στο δυτικό τοίχο και στις δοκούς της 
οροφής και θα απορρέει τα όμβρια πάνω από τα γείσα της βόρειας και 
νότιας κιονοστοιχίας. Στις θέσεις όπου η έδραση και η στήριξή της δεν
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μπορεί να γίνει σε συμπληρώματα από νέο μάρμαρο, θα τοποθετηθούν 
μαρμάρινες βάσεις με τη μορφή αρχαίων μελών της αντίστοιχης θέσης. 
Η δοκιμαστική τοποθέτησή της για ένα χρονικό διάστημα και η λεπτομερής 
παρακολούθηση της συμπεριφοράς της, θα δείξει κατα πόσον στο μέλλον 
θα είναι εφικτή η στέγαση ίσως ολόκληρου του ναού με ανάλογο τρόπο.

Όσον αφορά στο χρόνο που προβλέπεται να διαρκέσει ολόκληρο 
το έργο, η αποκατάσταση των κιόνων εκτιμάται ότι θα κρατήσει περίπου 
δώδεκα μήνες. Σε διάστημα εννέα μηνών περίπου ολοκληρώθηκε σχεδόν 
η αποκατάσταση των ήδη καταβιβασθέντων μελών του θριγκού, πλην των 
λίθων της ζωφόρου. Για τις υπολειπόμενες αποκαταστάσεις μελών, 
συμπεριλαμβανομένων και των επιστυλίων και των κιονοκράνων,και τις 
απαραίτητες συμπληρώσεις τους απαιτείται διάστημα δύο περίπου ετών. 
Η επανασυναρμολόγηση του θριγκού και της οροφής θα χρειαστεί άλλους 
περίπου δώδεκα μήνες. Αυτά δίνουν, χωρίς τις απρόβλεπτες δυσκολίες, 
ένα σύνολο τουλάχιστον τριών ετών για την ολοκλήρωση του έργου.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κύριο Κουφόπουλο γι’αυτή την ενδιαφέρουσα 
και μεγάλη ανακοίνωση και ελπίζω ο κύριος Ζάμπας να είναι έτοιμος για 
να μας παρουσιάσει τα δομοστατικά προβλήματα της δυτικής πλευράς του 
ναού.

Κ.ΖΑΜΠΑΣ: Δομοστατικά προβλήματα της δυτικής πλευράς του ναού

θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση της μελέτης δομικής 
αποκαταστάσεως του Οπισθονάου του Παρθενώνος, που περιλαμβάνει την 
επισήμανση, διάγνωση και αποτίμηση των βλαβών του φέροντος 
οργανισμού αυτής της περιοχής του κτιρίου και τις προτάσεις 
αποκαταστάσεώς τους (διαφάνειες).

Στη μελέτη χρησιμοποιούνται οι σύγχρονες μέθοδοι στατικής 
αναλύσεως των κατασκευών με γνώμονα όμως τη μέχρι σήμερα 
συμπεριφορά του μνημείου, στην ανάγνωση της οποίας δίνεται το κύριο 
βάρος. Το μνημείο εκτός απο φορέας καλλιτεχνικών και ιστορικών αξιών 
είναι επίσης ένας στατικός φορέας, που έχει υποστεί ανά τους αιώνες 
πλήθος καταπονήσεων και τα ιστάμενα τμήματά του έχουν ανταποκριθεί 
ικανοποιητικά, έχει δηλαδή το τεκμήριο της μακραίωνης συμπεριφοράς σε 
φορτία, που δεν έχουν τα νεώτερα κτίρια.

Πρέπει να τονιστεί ότι η μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια μιας 
συλλογικής προσπάθειας, άρα εμπεριέχει τη συμβολή όλων όσων 
εργάζονται για το έργο αποκαταστάσεως του Παρθενώνος υπό την 
επιστημονική,οργανωτική και οικονομική εποπτεία της Επιτροπής 
Συντηρήσεως των Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), στα πλαίσια μιας 
οργανωμένης υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Α’ Εφορείας 
Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτών, με κανονική χρηματοδότηση από 
το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την εκπόνηση της 
μελέτης παρακολούθησε εκ μέρους της ΕΣΜΑ ο ομότιμος καθηγητής του
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ΕΜ Π Σωκράτης Αγγελίδης.
Κατανοαφπ και τεκυποίωσπ των δουικών Βλαβών

Οι κύριες δομικές βλάβες που υπέστη ο Οπισθόναος του Παρθενώνος 
(διαφάνειες) κατά τη διάρκεια των εικοσιπέντε αιώνων της ζωής του 
κτιρίου είναι τεσσάρων ειδών: α) καταρρεύσεις τμημάτων β) θραύσεις 
μαρμάρων γ) παραμορφώσεις του κτιρίου ή τμημάτων του δ) αστοχίες 
συνδέσεων.

Οι γενικές παραμορφώσεις του Οπισθονάου (διαφάνειες) συνδέονται 
με τις παραμορφώσεις της ευρύτερης δυτικής περιοχής του Παρθενώνος, 
που περιλαμβάνει τον δυτικό διαμέρισμα του σηκού και το προς δυσμάς 
τμήμα της περιστάσεως. Για το λόγο αυτό η εξάρτηση των μετρήσεων έγινε 
από ένα γενικώτερο σύστημα, που αναφέρεται στο στυλοβάτη της 
περιστάσεως του κτιρίου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνονται 
στους επτά πίνακες του σχήματος (διαφάνειες). Το διάγραμμα των 
παραμορφώσεων δίνεται με τα διαγραμμισμένα χωρία,σε κλίμακα 
εκατονταπλάσια της κλίμακας της κατόψεως του κτιρίου. Διαπιστώνονται 
τα εξής: διαστολή,καμπυλότητα,προχωρήσεις στο στυλοβάτη της
περιστάσεως ' διαστολή,καμπυλότητα με τα κοίλα προς τα μέσα, 
προχώρηση ως προς τον αναβαθμό στον τοιχοβάτη του σηκού(διαφάνειες).

Από ένα κατακόρυφο επίπεδο παράλληλο προς τον άξονα αναφοράς 
των παραμορφώσεων της δυτικής προσόψεως μετρήθηκαν οι αποστάσεις 
των τεσσάρων άκρων των λιθοπλίνθων της εσωτερικής παρειάς του δυτικού 
θυραίου τοίχου, σε όσες θέσεις σώζεται η αρχική τους επιφάνεια. Οι 
μετρήσεις αυτές δίνόνται στο σχήμα (διαφάνειες). Επειδή ο τοίχος ήταν 
αρχικώς κατακόρυφος, οι διαφορές των αποστάσεων αυτών από την 
απόσταση ενός σημείου της δυτικής θύρας, που θεωρούμε αμετακίνητο, 
μας δίνουν τις οριζόντιες μετατοπίσεις των άκρων των λιθοπλίνθων. 
Όμοιες μετρήσεις έχουν γίνει από τον Νίκο Τογανίδη στο βόρειο και νότιο 
τοίχο του σηκού (διαφάνειες). Οι παραμορφώσεις στην περιοχή του δυτικού 
διαμερίσματος και του Οπισθονάου που προκύπτουν από τις παραπάνω 
μετρήσεις παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο σχήμα (διαφάνειες), σε 
κλίμακα εικοσιπέντε φορές μεγαλύτερη από αυτή του κτιρίου. 
Παρατηρούνται (διαφάνειες): θλάση εξωτερικής επιφάνειας, διάνοιξη 
αρμών, καμπυλότητα δυτικού τοίχου, προχωρήσεις γωνιών.

Στους κίονες του Οπισθονάου οι κυριώτερες δομικές βλάβες είναι 
μετακινήσεις των σπονδύλων, ρήγματα στους σπονδύλους και απώλειες 
μάζας λόγω θραύσεων. Αισθητές είναι οι μετακινήσεις των σπονδύλων στα 
δυο ζεύγη των ακραίων κιόνων Ο.Κ 1,Ο.Κ 2 και Ο.Κ 5,0.Κ 6 (διαφάνειες). 
Η μέτρηση των μετακινήσεων αυτών είναι πολύ δυσχερής, γιατί 
εκτεταμένες περιοχές της παράπλευρης επιφάνειας των κιόνων είναι 
κατεστραμμένες από φωτιά, και όπου σώζονται οι ραβδώσεις είναι πολύ 
φθαρμένες, κυρίως κοντά στους αρμούς. Για τη μέτρηση των 
μετακινήσεων των σπονδύλων επινοήθηκε ένα ειδικό όργανο αποτελούμενο 
από δυο στερεές μήτρες από πλεξιγκλάς, (διαφάνειες), οι οποίες 
αντιγράφουν τη μορφή των ραβδώσεων κοντά στις ακμές. Η ακίδα της μιας 
μήτρας δίνει επί του συστήματος συντεταγμένων της άλλης τη σχετική
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μετακίνηση των ακμών των ραβδώσεων.
Η οριζόντια μετατόπιση και η στροφή ενός σπονδύλου σε σχέση με 

τον υποκείμενο υπολογίζεται εάν μετρηθούν σε τρεις τουλάχιστον θέσεις 
οι αποστάσεις μεταξύ των ακμών των ραβδώσεων (διαφάνειες). Οι 
συνιστώσες της μετακινήσεως προκύπτουν από την επίλυση ενός 
συστήματος τριγωνομετρικών εξισώσεων. Οι πράξεις είναι πολύπλοκες και 
για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της μεθόδου συνετάγη ειδικό 
πρόγραμμα Η/Υ από τον Ιωάννη Αλεξόπουλο, προγραμματιστή του Αρχείου 
της ΕΣΜΑ, σε γλώσσα basic για την εκτέλεση των πράξεων (διαφάνειες).

Η προχώρηση που μετριέται στο υποτραχήλιο (διαφάνειες) είναι το 
αλγεβρικό άθροισμα της προχωρήσεως του στυλοβάτη, της μετακινήσεως 
που οφείλεται στην ενδεχόμενη στροφή του λίθου του στυλοβάτη περί 
οριζόντιο άξονα και του αλγεβρικού αθροίσματος των σχετικών 
μετατοπίσεων των σπονδύλων. Οι σχετικές οριζόντιες μετατοπίσεις των 
σπονδύλων που υπολογίζονται δίνονται στο σχήμα (διαφάνειες). 
Συυπεοάσυατα από παοαυοροώσειο.

Τυπική βλάβη στο στυλοβάτη είναι η θραύση των εμπρόσθιων 
τμημάτων των λίθων του (διαφάνειες), που υποδηλώνει υπερφόρτισή τους 
από συγκέντρωση τάσεων στις εμπρόσθιες ακμές των κιόνων. Σημαντική 
απώλεια μάζας παρατηρείται στους λίθους που φέρουν τους τέσσερεις 
πρώτους κίονες Ο.Κ 1 έως Ο.Κ 4. Τα θραύσματα έχουν απωλεσθεί ή 
συγκρατώνται χαλαρά στη θέση τους. Η συνέχεια του στυλοβάτη 
διακόπτεται στο δεύτερο μετακιόνιο, όπου σώζεται μόνο το ήμισυ του 
λίθου, και στο μεσαίο, όπου ο λίθος δεν σώζεται.

Η κατάσταση των σπονδύλων παρουσιάζεται εποπτικά στα 
αξονομετρικά σχέδια (διαφάνειες). Όπου υπάρχει σημαντική απώλεια 
μάζας δίνεται σε εκατοστόμετρα το πάχος του απωλεσθέντος τμήματος 
στη θέση που αντιστοιχεί στο βαθύτερο σημείο της ράβδωσεως. Στα 
ρήγματα δίνονται το βάθος Β και το εύρος W σε εκατοστόμετρα. Το βάθος 
των ρηγμάτων μετρήθηκε με διείσδυση λεπτού χαλύβδινου ελάσματος 
διατομής 0.5X3.5 χιλ από μικρές οπές που διανοίχτηκαν στα νεώτερα 
σφραγίσματα (διαφάνειες).

Τα σημαντικώτερα ρήγματα των σπονδύλων είναι όρθια, δηλαδή 
κατά κανόνα καθετα στις γεωλογικές στρώσεις του μαρμάρου. Τα ρήγματα 
αυτά έχουν συνήθως τη διεύθυνση του μήκους της κιονοστοιχ ίας 
(διεύθυνση Β-Ν) και σε ορισμένες περιπτώσεις διχοτομούν τους 
σπονδύλους. Το βάθος των απωλειών μετρούμενο από την ακμή της 
ράβδωσεως φτάνει μέχρι τα 24 εκ (βλ. πρώτο σπόνδυλο του Ο.Κ 1, πρώτο 
και δεύτερο του Ο.Κ12,πρώτο,δεύτερο και τρίτο του Ο.Κ 3 και 
πρώτο,δεύτερο και τρίτο του Ο.Κ 4). Το μεγαλύτερο όμως μέρος των 
επιφανειών που έχουν απωλέσει τις ραβδώσεις, λόγω της πυρκαϊάς, δεν 
έχουν υποστεί βαθειές απώλειες, παρά μόνον αποφλοιώσεις.

Τα καταβιβασθέντα κατά τη σωστική επέμβαση,το 1992-1993,μέλη 
του θριγκού (θράνοι, λίθοι ζωφόρου, λίθοι εσωτερικού διαζώματος) έχουν 
σημαντικές βλάβες από θερμική θραύση, κυρίως στις προς το εσωτερικό 
του κτιρίου πλευρές τους. Ιδιαίτερη σημασία για τη συμπεριφορά του
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φέροντος οργανισμού έχει η κακή κατάσταση των επιστυλίων, που φέρουν 
τα υπερκείμενα μάρμαρα του θριγκού (διαφάνειες).

Η δυτική όψη των επιστυλίων έχει μια έντονη καμπυλότητα με τα 
κοίλα προς τα έξω. Αυτή η γενική παραμόρφωση του επιστυλίου έχει 
προκαλέσει την αστοχία των συνδέσεων με θραύση του μαρμάρου τόσο 
στη ΝΔ γωνία (διαφάνειες), όσο και στους ενδιαμέσους αρμούς. Κρίσιμη 
είναι η κατάσταση του εσωτερικού λίθου ΟΕ 7.3 του επιστυλίου της νότιας 
πλευράς, το οποίο φέρει εκτεταμένα διαμήκη ρήγματα και εδράζεται 
σημειακά στο θραυσμένο κιονόκρανο του κίονος Ο.Κ 6. Οι τρεις λίθοι του 
επιστυλίου ΟΕ 3 (διαφάνειες) φέρουν όρθια διαμπερή ρήγματα στο μέσο 
περίπου του μήκους τους και στέκονται στη θέση τους με ένα πολύπλοκο 
και ασαφές σύστημα εμπλοκής των θραυσμάτων τους.
Διάννωσπ των αιτιών των δουικών ΒλαΒών.

Από τη μέχρι σήμερα έρευνα, κυρίως αυτή του Μανόλη Κορρέ, έχει 
διαπιστωθεί ότι οι σημαντικότερες μηχανικές καταπονήσεις γενικού 
χαρακτήρα στον Παρθενώνα οφείλονται: α) στη μεγάλη πυρκαγιά του 3ου 
αιώνα β) στην ανατίναξη του κτιρίου το 1687 γ) στους σεισμούς που έχουν 
πλήξει την περιοχή της Αθήνας.

Η ανατίναξη του Παρθενώνα το 1687 ήταν καταστροφική, όμως 
επηρέασε κυρίως το ανατολικό ήμισυ του κτιρίου. Οι σοβαρές 
παραμορφώσεις των πλευρικών τοίχων του σηκού είναι προγενέστερες της 
κατασκευής του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου (13ος αι), (διαφάνειες). Οι 
αρχικώς αθέατες επιφάνειες των εδρών των μαρμάρων, που σήμερα είναι 
ορατές λόγω παραμορφώσεων, καλύπτονται από τα παλαιότατα έγχρωμα 
επιφανειακά στρώματα.

Παρατηρώντας το σύνολο των παραμορφώσεων του δυτικού θυραίου 
και των πλευρικών τοίχων του σηκού (διαφάνειες) διαπιστώνουμε, ότι στη 
συμβολή των τοίχων εκτός απο την διαμήκη ολίσθηση υπάρχει σημαντική 
θλάση της επιφάνειας των πλευρικών,της τάξεως των 3 εκ. προς τα έξω,και 
προχώρηση των άκρων του θυραίου τοίχου προς Δ της τάξεως των 4 εκ. 
Στο εσωτερικό των γωνιών συμβολής των τοίχων δεν εμφανίζεται 
αποκόλληση,αλλά αντίθετα πολύ καλή επαφή των λιθοπλίνθων με ενδείξεις 
συνθλίψεως. Τα ανωτέρω συμπτώματα δεν είναι συμβατά με την υπόθεση 
της αποκολλήσεως λόγω σεισμού. Αντιθέτως αποτελούν ενδείξεις ωθήσεως 
από την περιοχή του κέντρου του τοίχου προς τα άκρα, και οδηγούν στην 
ακόλουθη υπόθεση διαγνώσεως (διαφάνειες). Η πυρκαγιά του 3ου αι. 
προκάλεσε χωρίς αμφιβολία τις σημαντικώτερες βλάβες στον Παρθενώνα, 
αφού κατέρρευσε η αρχική στέγη και υπέστησαν θερμική θραύση τα 
περισσότερα μάρμαρα του ναού. Είναι λογικό συνεπώς να υποτεθεί ότι η 
μεγάλη αυτή καταστροφή, εκτός από την εκτεταμένη θραύση των λίθων και 
τη σημαντική απομείωση της φέρουσας ικανότητος τοσο των μεμονωμένων 
μελών, όσο και του συνόλου του κτιρίου, θα πρέπει να προκάλεσε και 
σημαντικές παραμορφώσεις (διαφάνειες). Στο σχήμα παρουσιάζεται ενα 
ερμηνευτικό διαγραμμα της δημιουργίας των κυρίων παραμορφώσεων στη 
δυτική περιοχή του κτιρίου. Σκιασμένες παρουσιάζονται οι επιφάνειες από 
τις οποίες ξεκίνησε η θερμική θραύση των λίθων. Η αύξηση της
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θερμοκρασίας προκάλεσε διαστολή των μαρμάρων του ναού, ενώ η μείωση 
της θερμοκρασίας,συναρτήσει του βάθους,την κύρτωση των επιφανειών και 
τη θερμική θραύση των μαρμάρων.

Η διαστολή του δαπέδου του ναού ωθεί τους τοίχους προς τα έξω. 
Η διαστολή διαπιστώνεται από τη σχετική μετακίνηση του τοιχοβάτη ώς 
προς τον πρώτο αναβαθμό του σηκού (διαφάνειες). Στον πρώτο αναβαθμό 
του σηκού η χαρακτηριστική γραμμική σπηλαιοειδής διάβρωση που 
δημιουργείται από την ανάπτυξη μικροοργανισμών κάτω από τις 
προστατευτικές ταινίες των εδρών των λίθων έχει ίχνος που απέχει από 
τη δηλωτική της αρχικής θέσεως του τοιχοβάτη σημεία. Από το βάθος του 
ίχνους της διαβρώσεως συνάγεται ότι αυτή η μετακίνηση είναι παλαιότατη 
και ερμηνεύεται από το ότι το πτερό του ναού έμεινε άστεγο μετά τον 3ο 
αι.μ.Χ., άρα ήταν εκτεθειμένο στη βροχή. Η διαστολή των τοίχων του 
σηκού έχει ως αποτέλεσμα τη μεταξύ τους αμοιβαία ώθηση στις γωνίες 
και τη μετατροπή των αρχικώς ορθών γωνιών σε οξείες. Οι μεγάλες 
καμπτικές ροπές,που αναπτύσσονται στις γωνίες,προκαλούν την αστοχία 
των οριζοντίων συνδέσεων με θραύση των συνδέσμων είτε του μαρμάρου. 
Τα άκρα των τοίχων μετατοπίζονται προς τα έξω και οι αρμοί της 
εξωτερικής επιφάνειας των πλευρικών τοίχων διανοίγονται σφηνοειδώς. Η 
σχετική ως προς τον ορθοστάτη ολίσθηση των πλευρικών τοίχων 
ερμηνεύεται εκ του ότι πίσω από την εσωτερική σειρά των λιθοπλίνθων 
υπάρχει μεγάλο κενό και η ώθηση από τους πλευρικούς τοίχους στο 
θυραίο προκαλεί απλώς τη μετακίνηση του τελευταίου μέσα στο κενό του 
τοίχου,χωρίς να εκφράζεται σε μετατόπιση της παραστάδος.

Στις ανώτατες στρώσεις των επίτοιχων επιστυλίων, της ζωφόρου και 
των θράνων η ώθηση μεταφέρεται στους γωνιακούς κίονες του 
Οπισθονάου, που αποκλίνουν από την αρχική θέση τους περιστρεφόμενοι 
περί τα προς Δ σημεία της περιμέτρου τους και καταπονούν τους λίθους 
του στυλοβάτη. Χαρακτηριστική είναι από την άποψη αυτή η θραύση του 
λίθου που φέρει τον Ο.Κ 1. Οι μετακινήσεις των σπονδύλων των γωνιακών 
κυρίως κιόνων οφείλονται επίσης στη δράση των οριζοντίων δυνάμεων 
στα κιονόκρανα. Η καμπυλότητα με τα κοίλα προς Δ, που εμφανίζεται στο 
θριγκό της δυτικής προστάσεως και στη νοητή γραμμή που ενώνει τα 
κιονόκρανα και τα υποτραχήλια των κιόνων, είναι επίσης αποτέλεσμα της 
εξωθήσεως των κιονοκράνων. Η κιονοστοιχία κατά τη διάρκεια της 
πυρκαγιάς δέχεται αφ’ ενός την καταπόνηση από την εξώθηση των άκρων 
του θριγκού, αφ’ετέρου τις ωθήσεις στη βάση των κιόνων από τη διαστολή 
του δαπέδου. Ο συνδυασμός αυτών των δυο καταπονήσεων προκαλεί τις 
μετατοπίσεις των σπονδύλων.

Ενώ στη φάση της διαστολής κάθε στρώση λιθοπλίνθων 
συμπεριφέρεται ως συνεχες σώμα, αφού στους αρμούς ώσεως επικρατούν 
θλιπτικές τάσεις, στη φάση της ψύξεως κάθε λιθόπλινθος τείνει να 
συσταλει ανεξάρτητα, με αποτέλεσμα οι αρμοί να παραμείνουν ελαφρά 
ανοικτοί. Τα μετακινημένα προς Δ ακρα δεν είναι φυσικά δυνατό να 
επανέλθουν στις αρχικές τους θέσεις, αφού η φέρουσα ικανότητα των 
συνδέσεων, ακόμα και αν δεν έχουν αστοχήσει, δεν αρκεί για την
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επαναφορά του τοίχου, παρά μόνο λίγων λίθων της ίδιας σειράς. Ομοίως 
δεν είναι δυνατό να κλείσουν ξανά οι διανοιχθέντες αρμοί στη θέση 
συναντήσεως των πλευρικών τοίχων με το θυραίο.

Στην περίπτωση του περιστυλίου ο μεγάλος σεισμός των 
Αλκυονίδων μεγέθους 6.7,στις 24 Φεβρουάριου 1981 ,προκάλεσε εξώθηση 
των γωνιών με περιστροφή των γωνιακών κιόνων, ολισθήσεις των 
σπονδύλων τους και διάνοιξη των αρμών στο θριγκό, δηλαδή 
παραμορφώσεις όμοιες ακριβώς με τις προυπάρχουσες, δεν είχε όμως 
καμμιά συνέπεια στους τοίχους και τους κίονες του Οπισθονάου.

Η υπόθεση που αναπτύχθηκε ανωτέρω ελέγχθηκε και αναλυτικά με 
την προσομοίωση των τοίχων του σηκού με τη μέθοδο των πεπερασμένων 
στοιχείων. Η επίλυση έγινε με το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή 
Sofistik. Ο υπολογισμός είναι εξαιρετικά πολύπλοκος, επειδή, λόγω του 
πλήθους των αρμών, το κτίριο συμπεριφέρεται μή γραμμικά. Λόγω της 
υπερθερμάνσεως το μάρμαρο υφίσταται αλλοίωση των μηχανικών ιδιοτήτων 
του και συμπεριφέρεται ως υλικό επίσης μη γραμμικά και τέλος επειδή τα 
χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς και η ανάπτυξή της δεν είναι γνωστά. Οι 
στηρίξεις του δαπέδου προσομοιώνονται με μή γραμμικά ελατήρια που 
δέχονται θλιπτικά φορτία, αλλά όχι εφελκυστικά, και μη γραμμικά ελατήρια 
με τριβή. Με τον ίδιο τρόπο προσομοιώνεται και ο αρμός μεταξύ δαπέδου 
και τοίχου, αλλά με επιπρόσθετα ελατήρια που αντιστοιχούν στους 
γόμφους.

Από τα διαγράμματα των παραμορφώσεων και το σχέδιο του 
παραμορφωμένου φορέα στο εξεταζόμενο τεταρτημόριο διαπιστώνουμε όνι 
η μορφή των παραμορφώσεων είναι αυτή που προέκυψε από τις μετρήσεις 
στο κτίριο. Παρατηρούνται δηλαδή τα εξής φαινόμεναιολίσθηση του 
τοιχοβάτη μαζύ με τον τοίχο κατά την εγκάρσια προς τον τοίχο 
διεύθυνση,ολίσθηση του τοίχου κατά τη διαμήκη διεύθυνση, θλάση της 
επιφάνειας του πλευρικού τοίχου. Τα αποτελέσματα της επιλύσεως 
ενισχύουν την υπόθεση ότι οι γενικές παραμορφώσεις του κτιρίου 
οφείλονται σε πυρκαγιά.
Αποτίυπσπ των ΒλαΒών.

Από τις δομικές βλάβες που εξετάστηκαν οι μείζονες είναι 
παλαιότατες και οι μόνες που παρουσιάζουν μια συνεχή εξέλιξη είναι οι 
οφειλόμενες στη διόγκωση των συνδετηρίων στο θριγκό του Οπισθονάου. 
Συνέπεια της διαρκούς βλαπτικής δράσεως των συνδετηρίων είναι ότι 
επιδεινώνεται η κατάσταση διατηρήσεως των αρχιτεκτονικών μελών 
(θράνων, ζωφόρου, διαζώματος, επιστυλίων και κιονοκράνων). θραύσματα 
από αυτά τα αρχιτεκτονικά μέλη είναι σε κατάσταση ετοιμορροπίας και 
είναι δυνατό να καταπέσουν με ή χωρίς εξωτερική διέγερση (π.χ. 
σεισμική). Όμως η σημαντικώτερη συνέπεια είναι η προοδευτική μείωση 
της ακαμψίας και της φέρουσας ικανότητας του θριγκού, που συνεπάγεται 
την προϊουσα αύξηση της τρωτότητας αυτής της περιοχής του κτιρίου σε 
σεισμική καταπονηση.

Οι κίονες του Οπισθονάου, ενώ φέρουν εκτεταμένες βλάβες, 
φαίνεται ότι είναι σε σταθερή κατάσταση. Τα σφραγίσματα των
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πολυαρίθμων ρηγμάτων δεν έχουν αστοχήσει, ενώ η παρακολούθηση με 
ηλεκτρομηκυνσιόμετρα της εξελίξεως του εύρους των ρηγμάτων κατά τη 
διάρκεια της αποσυναρμολογήσεως του θριγκού και για σημαντικό χρονικό 
διάστημα μετά δεν έδειξε αξιόλογες μεταβολές. Παρόμοια εργασία είχε 
γίνει κατά την αποφόρτιση του ΒΑ κίονος της περιστάσεως, με την 
παρακολούθηση των μεταβολών του εύρους των ρωγμών και των αρμών στο 
στυλοβάτη. Η παρατηρηθείσα χαρακτηριστική μονότονη μείωση του εύρους 
υποδήλωνε ότι με την αποφόρτιση ο κίων βρέθηκε σε ευσταθέστερη 
κατάσταση. Στον Οπισθόναο σε δέκα θέσεις συγκολλήθηκαν 
ηλεκτρομηκυνσιόμετρα, έτσι ώστε να γεφυρώνουν ισάριθμα ρήγματα επτά 
σπονδύλων. Τα ηλεκτρομηκυνσιόμετρα συνδέονται με συσκευή αυτόματης 
καταγραφής. Οι καταγραφές έγιναν ανά 11ώρα σε 24ωρη βάση κατά τη 
διάρκεια της αποσυναρμολογήσεως και ανά τετράωρο μετά την 
ολοκλήρωσή της.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται επεξεργασμένα 
στα διαγράμματα των σχημάτων (διαφάνειες). Οι παρατηρούμενες 
μεταβολές οφείλονται στην ημερήσια διακύμανση της θερμοκρασίας. Στα 
δυο διαγράμματα υπάρχει επίδραση της θερμοκρασίας και στα όργανα, 
όμως το κύριο μέρος των μεταβολών οφείλεται στην απόκριση του 
φέροντος οργανισμού στη θερμοκρασία. Στο τρίτο διάγραμμα που αφορά 
σε μετρήσεις χρονικού διαστήματος τριών μηνών έχουν αφαιρεθεί οι 
ενδείξεις ενός μηκυνσιομέτρου, το οποίο έχει προσκολληθεί επί της 
επιφάνειας ενός σπονδύλου εκτός ρήγματος, άρα η περιοδικότητα των 
καταγραφών οφείλεται αποκλειστικά στην απόκριση του φέροντος 
οργανισμού στην ημερήσια διακύμανση της θερμοκρασίας. Σε καμμία 
περίπτωση δεν εμφανίζεται μια χαρακτηριστική μονότονη μεταβολή, που να 
υποδηλώνει μόνιμη μεταβολή του εύρους των ρηγμάτων. Στους κίονες δεν 
υπάρχουν κάποιες αυτοτελείς αιτίες επιδεινώσεως των βλαβών, αφού δεν 
υπάρχουν σιδηρά συνδετήρια μεταξύ των σπονδύλων και μόνον από την 
υποβάθμιση του θριγκού μειώνεται περαιτέρω η ευστάθειά τους.

Η θραύση των λίθων του στυλοβάτη (διαφάνεια) είναι ένας επιπλέον 
παράγοντας μειώσεως της ευσταθείας των κιόνων. Τμήματα του πώρινου 
θεμελίου έχουν αποκαλυφθεί και διαβρώνονται από τα νερά της βροχής. 
Η απώλεια του λίθου του μεσαίου μετακιονίου έχει ως αποτέλεσμα τη λύση 
της συνέχειας του στυλοβάτη. Γενικά ο Οπισθόναος,ενώ έχει υποστεί 
σοβαρότατες βλάβες,δεν εμφανίζει συμπτώματα εξελισσομένων γενικών 
παραμορφώσεων. Οι εξελισσόμενες παραμορφώσεις των μελών του θριγκού 
από τη διόγκωση των διαβρωμένων συνδετηρίων είναι τοπικές.
Ποοτάσειο

Η επέμβαση στον Οπισθόναο περιλαμβάνει αναγκαστικά και την 
επέμβαση στην οροφή του δυτικού πτερού. Πρόκειται για τα προγράμματα 
9, 10 και 11 της Μελέτης Αποκαταστάσεως του Παρθενώνα. Η σχετική 
ανάλυση και η διατύπωση των αναστηλωτικών προτάσεων περιέχεται στις 
μελέτες περί του Οπισθονάου και του δυτικού τοίχου των Πέτρου 
Κουφόπουλου και Μανόλη Κορρέ. Στην παρούσα μελέτη προτείνονται οι 
αναγκαίες επεμβάσεις από δομοστατική άποψη. Η φιλοσοφία των μελετών



68

δομικής αποκαταστάσεως στον Παρθενώνα δίνεται υπό μορφή 
διαγράμματος στον πίνακα (διαφάνεια).
Συυπεοιφοοά του Παοθενώνοο σε σεισυική καταπόνηση

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια αναλυτική προσέγγιση της 
συμπεριφοράς του κτιρίου σε σεισμό με την ανάπτυξη μιας πρωτότυπης 
μεθόδου,η οποία έχει στη γενική της λογική ομοιότητες με την κατά 
κανόνα εφαρμοζομένη στην ανάλυση των σύγχρονων κατασκευών μέθοδο 
της επαλληλίας των ιδιομορφικών αποκρίσεων. Το κύριο ενδιαφέρον της 
ανάλυσης εστιάζεται στην κατανομή των αδρανειακών δυνάμεων καθ’ύψος 
των κιόνων, ενώ στις μέχρι σήμερα έρευνες στο κέντρο του ενδιαφέροντος 
ήταν ο κίνδυνος της ανατροπής (καταρρεύσεως). Μεθοδολογικά εξετάζεται 
πρώτα η περίπτωση του μονολίθου κίονα για ελεύθερες και 
εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, στη συνέχεια η περίπτωση του δικιονίου 
πλαισίου και τέλος η περίπτωση του πολυλίθου κίονα. Με το αναλυτικό 
μοντέλο που προτείνεται είναι δυνατό να υπολογιστεί η κατανομή των 
φορτίων που προκαλούνται από σεισμική καταπόνηση σε κιονοστοιχίες με 
πολυλίθους κίονες και να ελεγχθεί η επιρροή των ρηγμάτων και της 
απώλειας μάζας των σπονδύλων στη συμπεριφορά του συνόλου. 
Μπγανικέσ ιδιότπτεο του υαουάοου και του αργαίου δουικού σιδήρου.

Σχετικά με τις μηχανικές ιδιότητες του μαρμάρου και του αρχαίου 
δομικού σιδήρου, έχουν γίνει πολυάριθμες πειραματικές δοκιμές, τα 
αποτελέσματα των οποίων δεν παρουσιάζονται λόγω περιορισμένου 
χρόνου, περιέχονται όμως στον τόμο 2β της Μελέτης Αποκαταστάσεως του 
Παρθενώνος.
Συνκολλήσεις θοαυσυάτων υε οπλισυουσ τιτανίου.

Η μέθοδος σχεδιασμού και η πρακτική εφαρμογή της συγκολλήσεως 
θραυσμάτων με οπλισμούς από κοχλιοτομημένες ράβδους τιτανίου και 
τσιμεντοπολτό έχουν παρουσιαστεί στη Διεθνή Συνάντηση του 1989. Στο 
χρονικό διάστημα από το 1989 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν 
πολυάριθμες πειραματικές δοκιμές προκειμένου να μελετηθεί σε βάθος η 
συμπεριφορά των οπλισμών τιτανίου.
Συνδέσειο αογαίων υαουάοων υε συνδέσθουο και vòuoouc από τιτάνιο.

Τα μαρμαρα του Παρθενώνος συνδέονται με συνδετηρια απο σίδηρο 
στερεωμένα σε εντορμίες των μαρμάρων με χυτό μόλυβδο. Οι βλάβες των 
συνδέσεων, κυρίως των συνδέσεων των αναστηλώσεων Μπαλάνου, 
εκδηλώνονται με καταστροφή του συνδετηρίου είτε του μαρμάρου, λόγω 
διαβρώσεως του σιδήρου, είτε λόγω μηχανικής καταπονήσεως. Η μεγάλη 
έκταση και η σοβαρότητα των βλαβών αυτών είναι από τους κύριους 
λόγους που επέβαλαν τις εκτεταμένες επεμβάσεις της ΕΣΜΑ στα μνημεία 
της Ακροπόλεως και την αντικατάσταση των κατεστραμμένων συνδετηρίων 
με νέα από τιτάνιο, μετά από πρόταση του καθηγητή Θεόδωρου 
Σκουλικίδη.

0 κύριος λόγος επιλογής του τιτανίου είναι η πολύ μεγάλη αντοχή 
του σε όλα τα είδη διαβρώσεως, όμως το εμπορικώς καθαρό τιτάνιο Grade 
2 κατά ASTM Β265 και Β348, που χρησιμοποιείται στα έργα της 
Ακροπόλεως, είναι απολύτως συμβατό υλικό με το μάρμαρο από άποψη
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φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων.Έχει πολύ μεγάλη αντοχή ανά μονάδα 
βάρους, συντελεστή Poisson και συντελεστή θερμικής διαστολής 
παραπλήσιους με αυτούς του μαρμάρου και σημαντική παραμόρφωση 
θραύσεως, άρα ως υλικό ευνοεί τη διαμόρφωση συνδέσεων με 
ικανοποιητική πλαστιμότητα. Τα συνδετήρια από τιτάνιο στερεώνονται στις 
εντορμίες των μαρμάρων με τσιμεντοκονίαμα.

Όταν η αρχική εντορμία σώζεται, ο σύνδεσμος μορφής διπλού Τ 
σχεδιάζεται έτσι, ώστε να έχει τη μέγιστη δυνατή αντοχή και 
πλαστιμότητα, που επιτρέπει η φέρουσα ικανότητα του μαρμάρου στην 
περιοχή της αρχαίας εντορμίας. Εάν η εντορμία είναι κατεστραμμένη, η 
ελάχιστη επέμβαση στο αρχαίο μάρμαρο εξασφαλίζεται με τη διάνοιξη δύο 
διατρημάτων στις θέσεις, όπου αγκυρώνοντο τα εγκάρσια σκέλη του 
διπλού Τ,και τη χρησιμοποίηση ενός συνδέσμου μορφής Π 
κατασκευασμένου από ράβδο τιτανίου. Και στις δύο περιπτώσεις στο 
διαμήκες σκέλος του συνδέσμου διαμορφώνεται σε μεγάλο μήκος λαιμός, 
ώστε όταν ο σύνδεσμος εφελκύεται και το υλικό ξεπεράσει το όριο 
διαρροής, να προηγείται της αστοχίας σημαντική παραμόρφωσή του, άρα 
και σημαντική απορρόφηση ενεργείας. Στις γομφώσεις διαμορφώνεται 
ανακουφιστικό κενό που επιτρέπει επίσης απορρόφηση ενέργειας, εάν 
εκδηλωθεί σχετική μετακίνηση των συνδεομένων μαρμάρων. Η φέρουσα 
ικανότητα του μαρμάρου στην περιοχή αγκυρώσεως των συνδέσμων και 
των γόμφων υπολογίζεται με ελαστική ανάλυση με τη μέθοδο των 
τρισδιάστατων πεπερασμένων στοιχείων. Με βάση τα αποτελέσματα των 
επιλύσεων συντάχθηκαν νομογραφήματα, από τα οποία προκύπτει η 
φέρουσα ικανότητα του μαρμάρου στην περιοχή της αγκυρώσεως και απ’ 
αυτή η διαστασιολόγηση των συνδετηρίων.

Για τον έλεγχο των παραδοχών και των αναλυτικών μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται στο σχεδίασμά των συνδέσεων πραγματοποιήθηκε στο 
εργοτάξιο του έργου αποκαταστάσεως του Παρθενώνος,στο χρονικό 
διάστημα 1987-1991,σειρά πειραματικών δοκιμών. Τα προβλήματα που 
διερευνήθηκαν και πειραματικά είναι τα εξής: α) η σύγκριση της
συμπεριφοράς σε εφελκυσμό των οριζοντίων συνδέσεων με συνδετήρια 
μορφής διπλού Τ, όταν το υλικό πληρώσεως των εντορμιων είναι χυτός 
μόλυβδος ή τσιμεντοκονίαμα β) η συμπεριφορά σε εφελκυσμό των 
οριζοντίων συνδέσεων με συνδετήρια μορφής Π κατασκευασμένα από 
ράβδους τιτανίου γ) η σύγκριση της συμπεριφοράς των διατμητικών 
συνδέσεων (γομφώσεων) με και χωρίς ανακουφιστικό κενό στην πακτωσή 
τους στις εντορμίες. Από τις πειραματικές δοκιμές επιβεβαιώθηκε ότι οι 
συνδέσεις με συνδετήρια από τιτάνιο έχουν παρόμοια συμπεριφορά με τις 
αρχαίες συνδέσεις, διαθέτουν δηλαδή επαρκή αντοχή και πλαστιμότητα. 
Εάν η σύνδεση αστοχήσει, αυτό θα συμβεί με θραύση του συνδετηρίου και 
όχι του μαρμάρου.
Ποοτάσειο

Για την εξεταζόμενη περιοχή προτείνονται συντήρηση των 
λιθοπλίνθων των τοίχων επι τόπου,αποσυναρμολόγηση επιστυλίων και 
κιονοκράνων, δομική συντήρηση κιονών επί τόπου,δομική συντήρηση
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στυλοβάτη,επανασυναρμολόγηση,ανακατασκευή της οροφής του δυτικού 
πτερού εν μέρει ή εν όλω.

Η ανακατασκευή της οροφής θα έχει ώς αποτελέσματα αφ’ενός μεν 
την αύξηση των μονίμων φορτίων που φέρουν οι θριγκοί και οι κίονες της 
δυτικής πλευράς της περιστάσεως και της δυτικής προστάσεως, αφ’ετέρου 
τη μερική συνεργασία προστάσεως και περιστάσεως, σε περίπτωσή 
σεισμού. Ο θριγκός της δυτικής προστάσεως μετά την αποκατάστασή του 
μπορεί να φέρει τα πρόσθετα αυτά φορτία, όπως επίσης και ο θριγκός της 
περιστάσεως που είναι σε καλή κατάσταση. Η επαύξηση των μονίμων 
φορτίων, που φέρονται από τους κίονες της προστάσεως θα είναι 20% στη 
στάθμη των κιονοκράνων και 7% στη βάση τους και από τους κίονες της 
περιστάσεως 7% και 4% αντιστοίχως. Πρόκειται για ασήμαντη επιβάρυνση 
των κιόνων, που λειτουργούν σε πολύ μικρές θλιπτικές τάσεις. Φυσικά 
το συνολικό φορτίο θα είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό που έφεραν οι 
κίονες στην αρχική κατάσταση του κτιρίου.

Η επιρροή της ανακατασκευής της οροφής στην απόκριση της 
δυτικής προστάσεως και της περιστάσεως σε σεισμό έχει περισσότερο 
ενδιαφέρον από την επαύξηση των μονίμων φορτίων. Σε περίπτωση σεισμού 
η λιγότερο σταθερή πρόσοψη παρεμποδίζεται να λικνιστεί από τη δύναμη 
τριβής, εάν όμως λικνιστεί οι δοκοί της οροφής του πτερού ολισθαίνουν 
και ασκούν οριζόντιες δυνάμεις τριβής στο θριγκό της δυτικής 
προστάσεως και υποβοηθούν την εκδήλωση λικνισμού και σ’αυτή. Η 
μέγιστη οριζόντια δύναμη στη δυσμενή αυτή περίπτωση είναι περίπου 30t 
και μπορεί να μειωθεί στο ήμισυ περίπου, εάν παρεμβληθούν πλάκες 
τιτανίου πάχους περί το 1 χιλ. μεταξύ των εδρών των δοκών και των 
μεταδοκίων πλακών αφ’ενός, και των θρόνων αφ’ετέρου, ώστε να μειωθεί 
σημαντικά ο συντελεστής τριβής ολισθήσεως.

Λυπάμαι πολύ για την υπέρβαση του χρόνου, ελπίζω στη συνάντηση 
των μηχανικών να καλύψουμε αυτά, που δεν μπορέσαμε να καλύψουμε εδώ.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ λυπάμαι πολύ που πρέπει να αφαιρώ το λόγο και είναι 
τόσο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις, αυτή και οι άλλες. Γιατί πρέπει να μας 
μείνει και λίγος χρόνος για ερωτήσεις, γιατί υπάρχουν τόσα ενδιαφέροντα 
προβλήματα που πιστεύω ότι και άλλοι θα θέλουν να μιλήσουν και να πουν 
κάτι, να ρωτήσουν κάτι τους ομιλητές. Γι’αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι 
ομιλητές, πρέπει να μείνετε στα όρια του χρόνου σας.

Τώρα, ο κύριος Κορρές θα μας μιλήσει για το δυτικό τοίχο του 
σηκού και άλλα μνημεία. Προτάσεις αποκαταστάσεως.

Μ.ΚΟΡΡΕΣ: Ο δυτικός τοίχος του Παρθενώνος και άλλα μνημεία. 
Περιγραφή,νέες διαπιστώσεις και προτάσεις επεμβάσεως.

Ο δυτικός τοίχος του Παρθενώνος, όπως και οι άλλοι τοίχοι αυτού 
του μνημείου, αποτελείται από ορθοστάτη, οριζόντιες στρώσεις και 
επίτοιχο θριγκό. Στην εξωτερική όψη του τοίχου είναι σαφής μια ελαφρά,
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αλλά βέβαια, προεξοχή του ορθοστάτου. Στην εσωτερική όψη, λόγω της 
πρακτικώς ολικής καταστροφής της επιφάνειας του ορθοστάτου και των 
κατωτέρων στρώσεων, δεν είναι προφανής η αρχική μορφή. Λεπτομερείς 
μετρήσεις όμως και υπολογισμοί δείχνουν ότι η επιφάνεια αυτή ήταν 
συνεχής, τελείως επίπεδη και κατακόρυφη. Νεώτερες λεπτομερείς 
μετρήσεις σε καλώς επιλεγμένα σημεία της εξωτερικής όψεως επέτρεψαν 
οχι μόνον την καταγραφή των διαφόρων μηχανικών παραμορφώσεων, αλλά 
και τη διαπίστωση μιας αρχικής ελαφράς κυρτώσεως, ανάλογης προς την 
καλά γνωστή ένταση των κιόνων. Η ένταση αυτή παρουσίαζε μεγίστη τιμή 
~4XIλ περίπου στα τρία πέμπτα του ύψους. Παρόμοια ένταση διαπιστώθηκε 
επίσης στις πλευρικές επιφάνειες της ΝΔ παραστάδος, στις εξωτερικές 
επιφάνειες των πλευρικών τοίχων και σε όλες τις επιφάνειες της ΝΑ 
παραστάδος. Η μέτρηση της ΝΔ παραστάδος δυσχεραίνεται από το 
προσκολλημένο σ’αυτήν μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο.

0 επίτοιχος θριγκός παρουσιάζει κλίση προς τα μέσα (περίπου
0.5%). Αντιθέτως, η ταινία του επιστυλίου παρουσιάζει σχεδόν διπλάσια 
κλίση προς τα έξω. Το μέτωπο του υποδοκίου παρουσιάζει και αυτό κλίση 
προς τα έξω (~ 1:30 ). Στην εσωτερική όψη του τοίχου ο επίτοιχος θριγκός 
δεν σώθηκε. Ηταν σε μεγαλύτερο ύψος από εκείνον της εξωτερικής 
όψεως, ανταποκρινόμενος στο ύψος του εσωτερικού χώρου, που ήταν 
μεγαλύτερο από εκείνο του πτερού και των προστάσεων. Το ύψος του 
εσωτερικού χώρου υπολογίζεται έμμεσα, βάσει των ανωτάτων σωζομένων 
στοιχείων του τοίχου και βάσει μερικών λίθων στο έδαφος. Ηταν ~13.45μ 
ώς την κάτω επιφάνεια των δοκών της οροφής, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο 
από όσο είχαν υποθέσει ή υπολογίσει προηγούμενοι μελετητές. Ετσι, ενώ 
στην εξωτερική όψη ο θριγκός βαίνει στη 17η στρώση του τοίχου, στην 
εσωτερική τέσσερεις ακόμη στρώσεις (18η-21η) συμπλήρωναν το πάχος 
του τοίχου, πίσω από αυτόν το θριγκό. Ακολουθούσε μια επιστέφουσα 
στρώση, επικρανίτις, η οποία έφερε τα ιωνικού ρυθμού (ύψ. 1.03μ) 
επιστύλια. Η επικρανίτις ήταν ουσιαστικώς η προς το εσωτερικό εκδήλωση 
της ίδιας εκείνης στρώσεως, που προς τα έξω αποτελεί το υποδόκιον των 
οροφών πτερού και προστάσεων. Ενώ λοιπόν προς τους εξωτερικούς 
χώρους η στρώση αυτή υπέρκειται της ζωφόρου, προς το εσωτερικό 
υπόκειται ενός υψηλότερα τοποθετημένου επιστυλίου.

Οι στρώσεις του τοίχου δεν ακολουθούν ένα απλό σύστημα 
εναλλασσόμενων φορμηδόν (διατόνων ή εμβατικών) και παρά μήκος 
(δρομικών) λίθων, όπως ενομίζετο. Ο αριθμός των φορμηδόν λίθων είναι 
στην πραγματικότητα πολύ μικρότερος. Ετσι σχεδόν όλες οι στρώσεις 
αποτελούνται από δύο σειρές παρά μήκος λίθων μεταξύ των οποίων 
απομένουν, συνήθως, κενοί χώροι. Οι λίθοι της 1ης και της 17ης 
στρώσεως συνέχονται καθ' όλο το πλάτος του τοίχου κατά το φορμηδόν 
σύστημα.

Πέντε επίτοιχα επιστύλια ύψους 1.05 μ και πάχους ~0.50μ 
αντιστοιχούν προς τα πέντε επιστύλια της προστάσεως με την εξής 
διαφορά. Το κεντρικό είναι κατά πολύ επιμηκέστερο των άλλων (7.75μ), 
επειδή καλύπτει το θυραίο άνοιγμα. Πίσω από αυτό άλλοι τρεις παρόμοιοι
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λίθοι συμπλήρωναν το μεγάλο πάχος του τοίχου. Πίσω από τα εκατέρωθεν 
επίτοιχα επιστύλια το πάχος του τοίχου συμπληρώνεται απλώς από τις 
στρώσεις 18η και 19η, οι οποίες, όπως φαίνεται, αποτελούνται μόνον ή 
σχεδόν μόνον από διπλές σειρές παρά μήκος λίθων. Το διάζωμα, στοιχείο 
αντίστοιχο προς τη ζωφόρο, χωρίς όμως γλυπτό διάκοσμο, αποτελείται από 
απλή σειρά λίθων, πάχους πολύ μικρότερου εκείνου των λίθων της 
ζωφόρου (~0.40μ έναντι ~0.65μ). Πίσω από το διάζωμα το πάχος του 
τοίχου συμπληρώνεται από τις στρώσεις 20η και 21η, οι οποίες, όπως και 
οι υποκείμενες (18η, 19η), αποτελούνται από διπλές σειρές παρά μήκος 
λίθων, εξαιρέσει του τμήματος της 20ης στρώσεως που υπέρκειται των 
λίθων του ανωφλιού. Το τμήμα αυτό αποτελείται από λίθους κατά το 
φορμηδόν σύστημα.

Από τους παρά μήκος λίθους που αποτελούσαν την όψη του τοίχου 
προς το εσωτερικό του ναού, μόνον ένας σώζεται ακόμη στην 20 στρώση, 
αλλά κανένας στην 21η. Η έλλειψη αυτή ευθυνεται για τις παλαιότερες 
αποτυχίες των αναπαραστάσεων της εσωτερικής όψεως του δυτικού 
τοίχου. Την έλλειψη αυτή μετριάζουν τώρα τρεις από τους εν λόγω λίθους 
της 21ης στρώσεως (α925 + α949 + α1012, α1736, α984), οι οποίοι
εντοπίσθηκαν κατα τη μελέτη του Προνόου (1987) ως μη ανήκοντες στην 
αντίστοιχη εξωτερική σειρά της 21ης στρώσεως του ανατολικού τοίχου. 
Οι λίθοι αυτοί συμβάλλουν κατά πολύ και στον υπολογισμό του ρυθμού των 
αρμών κατά μήκος της υπερκειμένης στρώσεως, δηλαδή της επικρανίτιδος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η οικοδομική σύνθεση των 
ορθοστατών του δυτικού τοίχου. Στο τμήμα νοτίως της θυρας το χάσμα 
της μεταγενέστερης θυρίδος επιτρέπει την παρατήρηση της εσωτερικής 
κατασκευής. Ετσι από παλιά είχαν παρατηρηθεί οι αμέσως ορατοί στις 
πλευρές του χάσματος λίθοι (έξι λίθοι πληρώσεως) και είχε διαπιστωθεί 
(Hill.AJA 16,1912), ότι προέρχονται από τοντοιχοβάτη του Προπαρθενώνος. 
Νέες παρατηρήσεις και ενδοσκοπικές μετρήσεις μέχρι αποστάσεως τριών 
μέτρων από τις παρειές του χάσματος επέτρεψαν τη σχεδίαση και 
αναπαράσταση των εν λόγω λίθων ως και των όπισθεν αυτών άλλων λίθων, 
συμπεριλαμβανομένων των αθέατων επιφανειών και των δομικών στοιχείων 
των εξωτερικών ορθοστατών. Εγινε επίσης δυνατή η αναγνώριση λίθων εκ 
των διασπάρτων, οι οποίοι ήσαν και αυτοί κάποτε στο ίδιο μέρος, αλλά 
αποσπασθηκαν, τεμαχίσθηκαν και διασκορπίσθηκαν κατα τη διάτρηση του 
τοίχου και τη διαμόρφωση της θυρίδος κατά τον 7ο μάλλον αιώνα.

Τον τοιχοβατη του Προπαρθενώνος αποτελούσαν, κατά μήκος 
εκάστης των μακρών πλευρών, εικοσιέξι λίθοι εκτός των γωνιαίων. Αλλοι 
λίθοι αποτελούσαν τον τοιχοβατη κατά τις στενές πλ,ευρες και κατα μήκος 
του μεσοτοίχου. Οι λίθοι αυτοί αναχρησιμοποιήθηκαν συστηματικώς στον 
περίκλειο Παρθενώνα σε ενα από τα εμφανέστερα μέρη τουιστη μαρμάρινη 
ευθυντηρία του. Το περίφημο κυμάτιο σώζεται σε όλο το μήκος αυτής της 
στρώσεως, αλλά δυστυχώς δεν είναι ορατό, επειδή όλοι οι λίθοι είναι 
σκοπίμως τοποθετημένοι με την επίπεδη εσωτερική πλευρά τους προς τα 
έξω. Σκοπίμως επίσης δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ευθυντηρία εκείνοι οι 
λίθοι των οποίων η εσωτερική όψη, αν και επίπεδη, δεν ήταν εμφανίσιμη
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επειδή περιείχε εντορμίες συνδέσμων. Τέτοιοι λίθοι, ευρισκόμενοι στη 
συνάντηση πλευρικών και εγκαρσίων τοίχων, ήσαν εν όλω δέκα, οκτώ στις 
γωνίες (γωνιαίοι, 1ος και 26ος των μακρών πλευρών, που παρέχουν και το 
ακριβές πάχος των θυραίων τοίχων: ~ 1.78μ) και δύο ενδιάμεσοι (18ος 
εκάστης των μακρών πλευρών). Εξ αυτών οι οκτώ αναχρησιμοποιήθηκαν ως 
υλικό πληρώσεως των ορθοστατών και ένας, ο ΝΑ γωνιαίος, ενταφιάσθηκε 
υπό το δάπεδο του ναού, όπου μετά την αποκάλυψή του θαυμάζεται για το 
κάλλος του. Το υλικό πληρώσεως περιλαμβάνει δύο ακόμη ημιέργους 
ορθοστάτες με έξοχη κατεργασία απέργων και άλλα ενδιαφέροντα.

Ο δυτικός τοίχος του Παρθενώνος, όπως και τα άλλα μέρη του 
σηκού, υπέστη και αυτός βαρύτατες θερμικές βλάβες ήδη κατά την 
αρχαιότητα, όταν μεγάλη πυρκαϊά αφάνισε τη γιγάντια ξύλινη κατασκευή 
στέγης και οροφών, τις βαρύτιμες θύρες και φυσικά τη χρυσελεφάντινη 
Παρθένο. Οι βλάβες αυτές, συχνά βαθύτατες ή διαμπερείς ρηγματώσεις, 
απολεπίσεις, αποφλοιώσεις και αποπτώσεις μεγάλων θραυσμάτων με 
αποτέλεσμα τη συχνή εμφάνιση χασμάτων και κοιλοτήτων, έχουν εξ αρχής 
προκαλέσει μια δραματική μείωση της ακαμψίας του τοίχου έναντι μεγάλων 
πλαγίων ωθήσεων. Αποτελούν ακόμη την κύρια συνθήκη αναπτύξεως άλλων 
βλαπτικών φαινομένων, μεταξύ των οποίων ο ανεμπόδιστος εμποτισμός των 
αρμών και ρωγμών από όμβρια και υδρατμούς, η κατάργηση της 
αυτοπροστασίας και η επιταχυνόμενη οξείδωση των αρχαίων συνδέσμων 
με τις γνωστές δραματικές συνέπειες για τα μάρμαρα. Ακόμη την αισθητική 
υποβάθμιση από τη χαοτική συνάθροιση ρύπων από την ατμόσφαιρα, τους 
ανθρώπους, τα περιστέρια κ.τ.λ.

Οι γεωμετρικές παραμορφώσεις του τοίχου είναι όλες οριζόντιες. 
Μόνον στο πολυρρηγματωμένο ανώφλιο και, φυσικά, στον υπερκείμενο λίθο 
του ^διαζώματος παρουσιάζονται και κατακόρυφες παραμορφώσεις. Οι 
οριζόντιες παραμορφώσεις αποτελούν ένα πολυσύνθετο σύνολο 
εκδηλώσεων, εκ των οποίων οι περισσότερες βρίσκονται σε συνεχή 
αλληλεπίδραση. Η θεώρησή των, ως μεμονωμένων φαινομένων, εμπεριέχει 
τον κίνδυνο ελλιπούς ή εσφαλμένης ερμηνείας. Πάντως σε χονδρικές 
γραμμές διαπιστώνεται μια εξώθηση των άκρων του τοίχου προς τα έξω και 
προς τα εμπρός, συνδυαζόμενη με αντίστοιχα φαινόμενα στους πλευρικούς 
τοίχους. Η εξώθηση αυτή είναι της τάξεως των 2εκ για κάθε μια από τις 
κατευθύνσεις και εκδηλώνεται κυρίως από τον ορθοστάτη και άνω. Σε 
μικρή απόσταση από τα άκρα των ο δυτικός και οι πλευρικοί τοίχοι 
παρουσιάζουν διάνοιξη μιας σειράς κατακορύφων αρμών, της τάξεως των 
2εκ για τους πλευρικούς τοίχους και του 1εκ για το δυτικό τοίχο.

Οι κατά μήκος και οι εγκάρσιες αυτές μετατοπίσεις των στρώσεων 
του τοίχου έχουν διευκολυνθεί από την απουσία στρώσεων κτισμένων 
φορμηδόν και την παρουσία κενών, συνεχόμενων σε μεγάλη έκταση μεταξύ 
των λίθων των δύο όψεων. Εχουν, επίσης, διευκολυνθεί από την άλλη 
ελάττωση της στερεότητος, την οφειλόμενη στις θερμικές βλάβες 
(ρηγματώσεις κ.τ.λ.). Οι συνθήκες αυτές επέτρεψαν και την ισχυρή προς 
το εσωτερικό του ναού μετατόπιση του αμέσως νοτίως της θύρας 
τμήματος του τοίχου.



74

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια προς τα άκρα διολίσθηση των 
ανώτερων στρώσεων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του 
ανοίγματος της θύρας, στο άνω μέρος του, κατά ~2εκ. Το φαινόμενο αυτό 
συνδυάζεται με μια αντίστοιχη αύξηση του μήκους του ανωφλιού στο κάτω 
μέρος του, λόγω της ρηγματώσεως και της προς τα κάτω κάμψεώς του (η 
υποχώρηση του μέσου του φθάνει τα 5,5εκ). Πιο χαμηλά από τις στρώσεις 
που παρουσιάζουν διολίσθηση, το θυραίο άνοιγμα έχει υποστεί στένωση 
της τάξεως των ~2εκ εξ αιτίας ποικίλων, αλλά πάντως τοπικών, 
εξογκώσεων των λίθων (ο συνδυασμός των ανωτέρω παρέσυρε τον 
Νικόλαο Μπαλάνο στην υπόθεση υπάρξεως σχεδιασμένης εντάσεως των 
πλευρών του ανοίγματος). Οι εξογκώσεις αυτές οφείλονται σε διευρυμένα 
εσωτερικά ρήγματα, θερμικής προελεύσεως και εκδηλώνονται κυρίως ως 
αυξήσεις του πάχους, όταν αυτό έχει ως όριο την ελεύθερη εξωτερική 
επιφάνεια. Αντιθέτως ποτέ δεν παράγουν αύξηση του ύψους, επειδή 
εμποδίζονται από το βάρος των υπερκειμένων λίθων. Γι’ αυτό η καθ’ ύψος 
θερμική διαστολή καταλήγει, συνήθως, σε προοδευτική αποκόλληση, προς 
τα έξω κάμψη και ενίοτε σύνθλιψη των διαστελλόμενων φλοιών του λίθου, 
οι οποίοι κατ' αυτόν τον τρόπο αδυνατούν να ανασηκώσουν τα υπέρτερα 
φορτία. Κατά πολύ συνθετότερο, πάντως, είναι το ζήτημα των κατά μήκος 
αποτελεσμάτων της θερμικής διαστολής των λίθων των τοίχων του 
Παρθενώνος.

Κατά τις εκτιμήσεις και τους υπολογισμούς του Κώστα Ζάμπα ο 
μηχανισμός της θερμικής διαστολής, παρά τα διάφορα ανταγωνιστικά προς 
αυτόν φαινόμενα, πρέπει να θεωρείται ικανός για την πρόκληση των 
παραμορφώσεων των τοίχων και την εξάρθρωση των γωνιών του σηκού του 
Παρθενώνος. Το ενδιαφέρον της νέας αυτής θεωρίας είναι εξαιρετικό, όχι 
μόνον επειδή αφορά σε ένα σπουδαίο πρόβλημα των παραμορφώσεων του 
Παρθενώνος, αλλά ακόμη περισσότερο, επειδή παρέχει ένα πολύτιμο 
κριτήριο βαθμολογήσεως της σεισμικότητος των Αθηνών σε χρονική 
κλίμακα χιλιετιών. Η απόδοση των ιδίων παραμορφώσεων, από τον 
γράφοντα, σε μεγάλης εντάσεως σεισμικές καταπονήσεις πριν από το 13ο 
αιώνα (επειδή η παραμόρφωση της ΝΔ γωνίας προηγείται της 
προσκολλήσεως του κοχλίου), αν ευσταθεί, συνιστά μια ολιγότερο 
καθησυχαστική θεώρηση της σεισμικής μας ιστορίας. Πάντως οι συνθήκες 
που τώρα δημιουργούνται με τις επεμβάσεις στους τοίχους του ναού 
φαίνονται πολύ θετικές για μια μεγαλύτερη εμβάθυνση στα αίτια και το 
μηχανισμό των παραμορφώσεων. Από απόψεως επιστημονικού 
ενδιαφέροντος θα ήταν πολύ ελκυστικός ένας επιμερισμός σε σεισμικά και 
σε θερμικά αίτια, συμπεριλαμβανομένων ίσως και εκείνων που προκαλούν 
μακροχρόνιες προοδευτικές μικροολισθήσεις.

Μετά την πυρκαϊά ο ναός υπέστη μια γενναία επισκευή. Νέοι 
κίονες, προερχόμενοι από τη συστηματική διάλυση μιας στοάς της πόλεως 
αντικατέστησαν τους αρχικούς, οι κατεστραμμένες επιφάνειες των 
ορθοστατών και πολλών λιθοπλίνθων αποκαταστάθηκαν με λεπτές 
μαρμάρινες επενδύσεις, ένα νέο άγαλμα (βεβαίως, όχι φειδιακής 
ποιότητος), έλαβε τη θέση του αρχικού, τα κιονόκρανα των προστάσεων
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αναπλάσθηκαν κ.τ.λ.
Οι θύρες, των οποίων τα γιγάντια ανώφλια είχαν μετατραπεί σε 

ογκώδη, άμορφα και ετοιμόρροπα τεμάχια, αποκαταστάθηκαν και οι δύο ως 
εξής: απέκτησαν νέους σταθμούς, κτισμένους με ογκώδη μάρμαρα 
συλλεγμένα από παλαιότερα μνημεία και νέα ανώφλια, κάτω από τα 
αρχαία, για την αποτροπή της πτώσεως των τελευταίων, ή τουλάχιστον για 
την αποτροπή του σχετικού φόβου. Το άνοιγμα της δυτικής θύρας, από 
5χ10μ αρχικά, περιορίστηκε σε 3.80χ9μ. Χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτό 
ογδόντα περίπου μάρμαρα, ολικού βάρους 75 τόννων.

Τα νέα θυρόφυλλα είχαν ύψος 9.40μ, πλάτος 2μ έκαστον και βάρος 
2 τόννων, τουλάχιστον. Ησαν στρεπτά σε σιδηρούς ανώφλιους και 
επιδαπέδιους στροφείς, εκ των οποίων οι τελευταίοι υφίσταντο και το 
μεγάλο βάρος αυτών των θυροφύλλων. Το βάρος αυτό προκαλούσε τη 
συνεχή απότριψη των στροφέων και τη συνακόλουθη κάθιση των 
θυροφύλλων. Την κατάσταση επιδείνωνε και η εύλογη παραμόρφωση του 
σχήματος των θυροφύλλων από ορθογώνιο σε πλάγιο παραλληλόγραμμο. 
Πολύ σύντομα η περιστροφή των ήταν σχεδόν αδύνατη, λόγω της 
προστριβής των στο δάπεδο. Επειδή η αντικατάστασή των ήταν ασύμφορη 
το πρόβλημα αντιμετωπίσθηκε επανειλημμένως, πάντα όμως κατά τον αυτό 
τρόπο, με απολάξευση του δαπέδου κατά μήκος των, προφανώς κυκλικής 
μορφής, γραμμών προστριβής. Οι λαξεύσεις αυτές, άλλες βαθύτερες, 
άλλες ρηχότερες, άλλες τραχύτερες και άλλες ομαλότερες, ποτέ δεν 
είχαν μορφή ή λειτουργία κανονικών θυροτροχιών. Ωστόσο η παλαιότερη 
έρευνα, παρασυρμένη ίσως και από κάποια συμπάθεια προς τις 
θυροτροχιές, που άλλωστε ήσαν εν χρήσει και κατά την αρχαιότητα, 
κατέληξε στην αναπαράσταση τέτοιων τροχιών και σχετικών τροχίσκων 
κάτω από τα θυρόφυλλα του Παρθενώνος, και μάλιστα εκείνα των αρχικών 
θυρών, παρά την εμφανώς άθλια εμφάνιση των λαξευτών κυκλικών γραμμών 
του δαπέδου του ναού. Στην πραγματικότητα οι γραμμές αυτές μαρτυρούν 
μόνον τη θέση των χαμηλότερων σημείων των νεώτερων θυροφύλλων σε 
μια εποχή κακής λειτουργίας. Τέτοια σημεία, εκτός από το γνωστό σύρτη, 
είναι διάφορα ισχυρά καρφιά κατά μήκος ενός σιδηρού ενισχυτικού 
ελάσματος, στο κάτω μέρος των φύλλων.

Η δυσλειτουργία της γιγάντιας αλλά ελαττωματικής θύρας 
αντιμετωπίσθηκε κατά τη χριστιανική εποχή, αλλά άγνωστον ακριβώς πότε, 
με τη διαμόρφωση μιας ελαφρότερης θύρας στο έξω μέρος του λίθινου 
ανοίγματος. Το ξύλινο ανώφλιο αυτής της ελαφρότερης θύρας ήταν 
στερεωμένο σε εγκοπές των νέων σταθμών, σε ύψος 5.15μ. Το πιθανότερον 
εΓναι ότι η μεγάλη θύρα δεν καταργήθηκε, αλλά αφέθηκε ανοικτή. Η 
ελαφρότερη θύρα ήταν αρκετή για το σκοπό της και, εκτός αυτού, άφηνε 
ελεύθερο το άνω μέρος του μεγάλου ανοίγματος, για την ενίσχυση του 
μάλλον πτωχού φωτισμού του νάρθηκος της εκκλησίας.

Η λεπτομερής μελέτη της αποτρίψεως του δαπέδου του ναού από 
τα βήματα των επισκεπτών αποδεικνύει ότι κατά μήκος του νοτίου κλιτούς, 
και ιδίως στις θέσεις θυρών (των τοίχων ή των διαφραγμάτων), η φθορά 
είναι πολλαπλάσια από όσο στα αντίστοιχα σημεία του βορείου κλιτούς,
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ή ακόμη και στη θύρα του μεσαίου κλιτούς. Ομοίως πολλαπλάσια είναι η 
φθορά στις λαξευτές, χριστιανικής εποχής, βαθμίδες και ο στυλοβάτη 
μεταξύ 5ου και 6ου κίονος, όπως και στην αντίστοιχη θυρίδα που τώρα 
απλώς αποτελεί την είσοδο του κοχλίου. Τέλος, ο αριθμός των 
χριστιανικών χαραγμάτων (33)στον 6ο κίονα και στον αντίστοιχο 6ο κίονα 
της προσόψεως (37) είναι πολλαπλάσιος εκείνου των χαραγμάτων των 
άλλων κιόνων, ακόμη και εκείνων που αντιστοιχούν στην κεντρική είσοδο. 
Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές, ότι πριν την κατασκευή του κοχλίου η 
θυρίς ήταν αν όχι η σπουδαιότερη, οπωσδήποτε όμως η εντατικότερα 
χρησιμοποιούμενη είσοδος της Εκκλησίας. Τα παλαιότερα χαράγματα του 
6ου κίονος της προσόψεως είναι του 6ου, του 7ου και του 8ου αιώνος. 
Συνεπώς η θυρίς του δυτικού τοίχου δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη 
αυτών των αιώνων. Η θυρίς αυτή καταργήθηκε μόνο μετά τη φραγκική 
κατάκτηση, με την οικοδόμηση του κοχλίου.

Η λεπτομερής μελέτη του κοχλίου απεκάλυψε τα εξής:
1. Σχεδόν όλοι οι λίθοι του προέρχονται από τη συστηματική διάλυση του 
ανατολικού και του νοτίου τοίχου του μνημείου του Φιλοπάππου. Η μελέτη 
αυτών των λίθων επιτρέπει την ασφαλή εν σχεδίω αποκατάσταση αυτών 
των τμημάτων του μνημείου και σε γενικές γραμμές επιβεβαιώνει την κατά
1. Τραυλό αποκατάσταση σειράς πιλάστρων στις μη σωζόμενες πλευρές 
του.
2. Μερικοί λίθοι του προέρχονται από τη 16η στρώση του ανατολικού 
τοίχου της Πινακοθήκης. Η απόσπασή των από την αρχική των θέση 
δύναται να συνδεθεί μάλλον με τις πρώτες φραγκικές οικοδομικές 
επεμβάσεις στα Προπύλαια.
3. Τα κονιάματα δομής είναι λευκά χωρίς κεραμάλευρο, τελείως 
διαφορετικά από'εκείνα των βυζαντινών οικοδομικών επεμβάσεων του 12ου 
αι, στο ανατολικό μέρος του ναού.
Από τα ανωτέρω είναι εύλογη η χρονολόγηση του κοχλίου στο 13ο αι.

Με την κατασκευή του κοχλίου η δυτική θύρα απέβη και πάλιν η 
μόνη κυρία είσοδος. Το 1394 ο Neri Acciauoli, στη διαθήκη του, 
παραγγέλλει μεταξύ άλλων και την κόσμηση των θυρών του ναού με 
αργυρά ποικίλματα. Με την ερείπωση του Παρθενώνος το μόνο που 
απέμεινε από την περίφημη θύρα, από την οποία αναρίθμητοι πέρασαν 
πιστοί, προσκυνητές, ταξιδιώτες ή κατακτητές, ήσαν οι κτιστές 
παραστάδες και τα επ’αυτών νεώτερα ανώφλια. Αλλά και αυτά τα αδρά 
κατασκευάσματα δεν διατηρήθηκαν άθικτα. Η προς το εσωτερικό του ναού 
όψη των παραστάδων, με σοβαρές θερμικές βλάβες ίσως από το 1687, 
απώλεσε προοδευτικά μερικά μεγάλα μάρμαρα των κατωτέρων σειρών. 
Κατά τα μέσα του 19ου αι. έλλειπαν ήδη δέκα μάρμαρα από τις 
παραστάδες και από το ανώφλιο απέμενε στη θέση της μόνο μια λεπτή, 
επιμήκης, δοκός. Στο μεταξύ είχε αρχίσει το ενδιαφέρον για τις αρχαίες 
επιγραφές που ήσαν ορατές σε κάποια από τα μάρμαρα των παραστάδων. 
Το 1872 κατασκευάστηκε το γνωστό πλίνθινο τόξο προς υποστήριξη των 
ετοιμόρροπων υπολειμμάτων του αρχαίου ανωφλιού, ενώ προσφάτως είχε 
ενισχυθεί το απομένον μάρμαρο του νεώτερου ανωφλιού με σιδηρές
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περιδέσεις, οι οποίες, όμως, όπως διαπιστώνεται τώρα, είχαν προκαλέσει 
την περαιτέρω καταστροφή της ταμειακής επιγραφής IG 112 1428, στο άνω 
μέρος της βόρειας παραστάδος. Το 1902 αφαιρέθηκε από την 8η σειρά της 
νότιας παραστάδος το μάρμαρο με την ταμειακή επιγραφή IG ΙΙ2 1425 και 
αντικαταστάθηκε με δύο άλλα, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον είχε 
ληφθεί, όπως τώρα διαπιστώνεται, από το υλικό του κοχλίου.

Το 1926 πραγματοποιήθηκε ένα παλαιότερο σχέδιο καθαιρέσεως 
των μεταγενεστέρων στοιχείων της δυτικής θύρας με σκοπό την 
απελευθέρωση των επιγραφών και την αποκατάσταση της αυθεντικής 
μορφής του ανοίγματος. Κατά την αποκατάσταση αυτή το ανώφλιο 
συμπληρώθηκε με συμπαγή όγκο οπλισμένου σκυροδέματος. Τα μεγάλα 
μάρμαρα που είχαν ετοιμασθεί, για τον ίδιο σκοπό, στις αρχές του αιώνος, 
δεν ήσαν πια διαθέσιμα. Λόγω εξαιρετικών δυσκολιών μεταφοράς είχαν 
παραμείνει στο λατομείο και εν τω μεταξύ είχαν τεμαχισθεί. Ομως, μετά 
απο δύο δεκαετίες, ο Μπαλάνος προτιμούσε το σκυρόδεμα, όχι μόνο για 
οικονομία και ευκολία, αλλά και για αισθητικούς λόγους.

Από'τη διάλυση των παραστάδων αποκτήθηκαν εννέα επιγραφές, 
πλέον των τριών (IG Ι2 534, IG Ι2 529, IG 112 1425) που είχαν δημοσιευθεί 
παλαιοτερα. Τρία από τα ενεπίγραφα μάρμαρα κατεληξαν αργότερα στο 
Επιγραφικό Μουσείο (IG 112 1425, IG ΙΙ2 1424α, IG 112 1428), τρία 
παρέμειναν μέσα στον Παρθενώνα (IG 112 3123,IG ΙΙ2 3432,
IG 112 4247), τέσσερα σε σωρό βορείως του Μουσείου Ακροπόλεως (IG ΙΙ2 
3816,IG 112 3155,1G 112 4185JG 112 4102), ένα σε σωρό ανατολικώς του 
Ερεχθείου, όπου ως τώρα παρέμενε άφαντο (IG Ι2 534). Η αποσπασμένη 
ενεπίγραφη επιφάνεια ενός (IG Ι2 529) είχε μεταφερθεί παλαιοτερα στην 
αποθήκη του Μουσείου Ακροπόλεως (αρ.6978). Από τα λοιπά μάρμαρα 
τέσσερα παρέμειναν στη θέση των, τρία φυλάχθηκαν μέσα στον 
Παρθενώνα και τα υπόλοιπα συγκεντρώθηκαν σε σωρούς παρά το βόρειο 
τείχος ή διασκορπίσθηκαν.

Από το 1980 και εξής ένα από τα αντικείμενα των αναζητήσεών μου 
ήταν και η επανευρεση του διασκορπισμένου υλικού της επισκευής της 
δυτικής θύρας, το οποίο ως τότε ήταν άφαντο και αταύτιστο. Τώρα όλα τα 
μάρμαρα,ή μάλλον όλα όσα ακόμη σώζονται, είναι ταυτισμένα. Η σχετική 
μελέτη επέτρεψε όχι μόνον τη σχεδιαστική ανασύνθεση του ρωμαϊκού 
θυρώματος, μάλιστα σε βαθμό πληρέστερο της προ της διαλύσεως μορφής 
του, αλλά και τη σχεδιαστική αποκατάσταταση των μνημείων προελεύσεως 
αυτών των λίθων, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι έχουν υποστεί 
δραστική νέα λάξευση για τη νέα τους χρήση και παρά το λίαν δυσάρεστο 
γεγονός, ότι δεκαεπτά από εκείνα που καταβιβάσθηκαν το 1926 από τον 
Μπαλάνο εξαφανίστηκαν λίγο αργότερα, τα περισσότερα ανεπιστρεπτί, 
όπως διαπιστώνεται τώρα. Πλέον αυτών, ταυτίσθηκαν ως ανήκοντα στη 
θύρα και τέσσερα άλλα μεγάλα μάρμαρα,που έλλειπαν ήδη από τη θέση 
των πολλές δεκαετίες ή και αιώνες πριν από το 1926. Ακόμη 
συμπληρώθηκε με ένα νέο θραύσμα η IG 112 4147 (ένα ακόμη θραύσμα της, 
γνωστό από την αρχική δημοσίευση -ΑΕ 1927- εντοπίσθηκε στο Επιγραφικό 
Μουσείο, υπ’αρ.Μητρ.13232, με τη βοήθεια της κυρίας Ντίνας
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Πέππα-Δελμούζου). Ο λίθος από τον οποίο είχε αποσπασθεί το τεμάχιο με 
την IG 12 529 βρέθηκε επίσης. Τέλος στο λίθο με την IG 112 4102 
διαπιστώθηκε, χωριστά από τον γρόφοντα και τον Άγγελο Ματθαίου, η 
ύπαρξη δύο ακόμη επιγραφών που δεν αναφέρονται στην αρχική 
δημοσίευση. Η μία εξ αυτών είναι μία υπογραφή Κηφισοδότου (Α.Ματθαίου 
κ.ά. Επιγραφές της Ακροπόλεως Αθήνα 1992, αρ.5).

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικώς τα μνημεία προελεύσεως 
των λίθων της επισκευής:
- ΜΒ1. Τετράγωνο βόθρο μνημείου μορφής απλού κίονος (4ος αι π.Χ.). 
Χρησιμοποιήθηκε στο νέο κατώφλιο. Από το ίχνος της ιωνικής βάσεως του 
κίονος το μέγεθος του υπολογίζεται παρόμοιο προς εκείνο των κιόνων της 
βόρειας προστάσεως του Ερεχθείου.
- ΜΒ2. Αντίγραφον του ναού της Αθηνάς Νίκης (μάλλον χορηγικό μνημείο 
του τέλους του 4ου αι π.Χ.). Ο δεξιός γωνιαίος λίθος του στυλοβάτου του 
χρησιμοποιήθηκε στη 10η σειρά λίθων, στη νότια παραστάδα της θύρας. 
Σώζονται ίχνη εδράσεως, χαράξεις κεντρώσεως και εντορμίες γομφώσεως 
δύο εκ των κιόνων. Το μεταξόνιο είναι 1.54μ, όσο δηλαδή και στο ναό της 
Νίκης. Οι λοιπές διαστάσεις συμφωνούν επίσης με εκείνες των 
αντίστοιχων λίθων του ναού. Οι βάσεις είναι πιστό αντίγραφα εκείνων του 
ναού της Νίκης. Μία ακέραιη βάση σώζεται στην Ακρόπολη. Βρέθηκαν 
επίσης μεγάλα θραύσματα των άλλων βάσεων στην Ακρόπολη, στη 
Ρωμαϊκή Αγορά και στο Ολυμπιείον. Μια άλλη σειρά ελαφρώς διαφορετικών 
βάσεων, του αυτού μεγέθους και σχεδίου, πιστοποιεί την ύπαρξη και ενός 
άλλου αντιγράφου του ναού της Νίκης.
- Πέντε επιμήκη βάθρα, αποτελούμενα από βάση, κορμό και στέψη, 
κοσμημένη με κυμάτια: ΜΒ3 (IG ΙΙ2 3816), ΜΒ4, ΜΒ5, ΜΒ6, ΜΒ7 (IG 112 
4185). Το μεγαλύτερο εξ αυτών είχε μήκος 2.63μ και πλάτος 0.82μ.
- ΜΒ8. Επίμηκες βαθμιδωτό βόθρον. Φέρει τη νεώτερη επιγραφή IG 112 4102 
και μια υπογραφή Κηφισοδότου, μόνο κατάλοιπον της αρχικής επιγραφής. 
Εφερε δύο ανδριάντες ορειχάλκινους (4ος αι. π.Χ.).
- ΜΒ9. Επίμηκες βαθμιδωτό βάθρον. Σώζεται ο αριστερός λίθος, με 
εντορμίες στερεώσεως αγάλματος, μεγέθους άνω του φυσικού. Μεταξύ της 
αρχικής χρήσεώς του και της τελικής στον Παρθενώνα, το μάρμαρο 
χρησιμοποιήθηκε με ένα, τουλάχιστον, άλλο μάρμαρο βάθρου, για τη 
διαμόρφωση ή αναμόρφωση μιας βαθμίδος με λαξεύματα για στήλες. Κατά 
τη χρήση αυτή αμφότερα τα μάρμαρα υπέστησαν νέα κατεργασία στη μια 
πλευρά τους. Επειδή το άλλο μάρμαρο είναι άσχετο προς εκείνα της 
επισκευής του Παρθενώνος, η προέλευση του ΜΒ9 από την Ακρόπολη είναι 
βέβαια.
- ΜΒ10,ΜΒ10'. Επίμηκες βαθμιδωτό βάθρον της κλασικής εποχής, δύο 
λίθοι του οποίου έφεραν ανδρικές μορφές, άνω του φυσικού, αντιμέτωπες 
σε θέση μάχης. Σώζεται ένας ακόμη λίθος, ο οποίος έφερε μια ακόμη 
μορφή του ίδιου ή ελαφρώς μικρότερου μεγέθους. Η θέση της στο λίθο και 
η έντονη προς τα αριστερά στροφή της είναι στοιχεία που προδίδουν την 
ύπαρξη μιας ακόμη μορφής. Η τέλεια ομοιότης των λίθων και των, σπανίου 
είδους και μεγέθους, εντορμιών στερεώσεως των ορειχάλκινων μορφών,
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είναι στοιχεία που δηλώνουν την ενιαία σύνθεση Των λίθων σε ένα 
συνεχόμενο βάθρο. Οι θέσεις, όμως, των εντορμιών προδίδουν μια 
παρατακτική διάταξη δύο αυτοτελών συνθέσεων. Τα ασυνήθιστα αυτά 
στοιχεία παρουσιάζουν απαράβλεπτη αντιστοιχία προς το μνημείο που είδε 
ο Παυσανίας (1.27,4-5) πλησίον του ναού της Αθηνάς, το οποίον εικόνιζε 
αφ’ ενός τον Ερεχθέα και τον Εύμολπο, αφ’ ετέρου τον Τολμίδη και τον 
θεαί νέτο.
- ΜΒ11. Φέρει τη νεώτερη επιγραφή IG 112 3432. Η αρχική επιγραφή δεν 
σώζεται.Εφερε μια ανδρική μορφή και τετράποδο (αιλουροειδές, κάπρος ή 
Κένταυρος;).
- ΜΒ12. Τετράγωνο βαθμιδωτό βάθρον. 0 σωζόμενος ενεπίγραφος (IG Ι2 
529) λίθος δεν ήταν ο ανώτατος, αλλά ο αμέσως υποκείμενος. Κατά πάσαν 
πιθανότητα ο μη σωζόμενος ανώτερος λίθος ήταν ελευσινιακός.
- ΜΒ13. Τετράγωνο βαθμιδωτό βάθρον. 0 σωζόμενος ενεπίγραφος (IG ΙΙ2 
4147) λίθος ήταν ο ανώτατος. Στον ίδιο λίθο διατηρείται και η αρχική, 
προευκλείδια επιγραφή (Raubitschek DAA 112).
- ΜΒ14. Ανώτερος λίθος ορθογωνίου βάθρου. Η νέα λάξευση έχει 
εξαλείψει την αρχική μορφή σε όλες τις πλευρές του και συνεπώς δεν 
είναι αναγνωρίσιμος ο τύπος του βάθρου. Εφερε δύο αφιστάμενες μορφές 
και μεταξύ αυτών ένα τετράποδο, αδιάγνωστου είδους (σκύλος, μικρό 
αιλουροειδές;).
- ΜΒ15. Τέθριππον,ανάθημα Προνάπου (~460π.Χ). Εκτός από τον γνωστό 
ενεπίγραφο (IG ΙΙ2 3123) λίθο, σώζονται άλλοι πέντε, που επιτρέπουν την 
πλήρη αποκατάσταση του βάθρου. Η ιδιαίτερη αξία του βάθρου του 
Προνάπου έγκειται στην πλήρη και καλή διατήρηση των οπών στηρίξεως 
των ορειχάλκινων μερών του μνημείου, οι οποίες μας πληροφορούν για τα 
εξήςιτο τέθριππον είχε φυσικές διαστάσεις, οι ίπποι πατούσαν και με τα 
τέσσερα σκέλη και δεν διέθεταν άλλα σημεία στηρίξεως, οι τροχοί άγγιζαν 
το έδαφος,διέθεταν όμως και από δύο μικρά στηρίγματα, ίσως για να 
παρεμποδίζεται η περιστροφή των,το διάστημα των τροχών ήταν 1.60μ.,στα 
δεξιά του άρματος έστεκε ο αναθέτης, επί του άρματος ένας ηνίοχος και 
στα αριστερά του άρματος ένας νέος ιπποκόμος.
- Τέσσερα πεσσοειδή βάθρα, με βάση και στέψη κοσμημένη με κυμάτια: 
MB 16, ΜΒ17, ΜΒ18 (IG ΙΙ2 3155), ΜΒ19.
- Κυβοειδές βάθρον, ΜΒ20 (IG 12 534). Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι το 
αρχικό μήκος του ήταν τουλάχιστον 1.08μ και ότι στην άνω έδρα του 
σώζεται και η εντορμία του αριστερού σκέλους του ανδριάντος.
- ΜΒ21. Λίθος από τον κορμό τετράγωνου πεσσού.
- ΜΒ22. Λίθος από τον κορμό επιμήκους βάθρου.
- ΜΒ23. Επιμήκης βαθμίς, αποτελούμενη από πολυάριθμους λίθους, εκ των 
οποίων σώζονται τεσσερεις και μικρό θραύσμα ενός πέμπτου, ο οποίος 
εσώζετο ολόκληρος, τουλάχιστον μέχρι το 1926. Αλλ'* λίθοι της σειράς, 
προερχόμενοι από τη διάλυση της θύρας, εξαφανίσθηκαν λίγα χρόνια 
αργότερα. Ολα τα τεχνικά και μετρικά στοιχεία δείχνουν, ότι οι λίθοι είναι 
σύγχρονοι του Παρθενώνος και ότι προέρχονται απο μια βαθμίδα, η οποία 
ήταν καθόλα όμοια προς την ευθυντηρία του ναού. Εκτός από τη
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χαρακτηριστική κατεργασία με πολύ λεπτό διακοσμητικό ξεβελόνισμα, 
παρουσίαζε και την αυτή προοδευτική μεταβολή του ύψους, την οφειλόμενη 
στις γνωστές καμπύλες του ναού. Η εύρεση της θέσεως αυτής της 
προσκολλημένης στην ευθυντηρία βαθμίδος, είναι ένα από τα ζητήματα 
της έρευνας στο μέλλον. Στη βαθμίδα αυτή πρέπει να έβαινε μια δεύτερη 
βαθμίδα πλάτους ~40 εκ. Το είδος της κατασκευής κάνει πιθανόν, ότι 
πρόκειται για το βάθρον των ταμειακών στηλών.
- ΜΒ24. Δύο βαθμίδες συμφυείς. Η διάκριση θραυσμάτων διαφόρων ξένων 
λίθων μέσα από τα πολυάριθμα διάσπαρτα του Παρθενώνος, ή των λοιπών 
γνωστών μνημείων, οδήγησε εκτός των άλλων και στην αποκατάσταση 
τμημάτων μνημείων, που πριν ήσαν τελείως άγνωστα. Τα έξι μεγάλα 
θραύσματα του ΜΒ24 βρέθηκαν διάσπαρτα από τη Χαλκοθήκη έως τα 
βόρεια του Μουσείου, όπου και συναρμόσθηκαν το 1985, παρέχοντας τη 
μορφή ενός σπάνιου αρχιτεκτονικού στοιχείου. Δυο χαμηλές βαθμίδες, 
λαξευμένες σε ένα μόνον μάρμαρο. Πιθανότερον είναι ότι το μάρμαρο 
αυτό, διαστάσεων 4.57x0.94x0.45μ, προέρχεται από ένα βωμό, ή από ένα 
ειδικής μορφής μνημείο. Τέτοιου είδους βαθμίδες είναι πολύ σπάνιες στην 
αθηναϊκή αρχιτεκτονική. Οι γνωστότερες είναι του βωμού του Διάς 
Αγοραίου στην αρχαία Αγορά. Διάφορα τεχνικά γνωρίσματα μαρτυρούν τη 
δεύτερη, χρήση του λίθου ως ανωφλιού της δυτικής θύρας. Ενα τέτοιο 
ανώφλιο διακρίνεται σε μερικές απεικονίσεις του μνημείου, που επιτρέπουν 
την παρακολούθηση της διατηρήσεώς του μέχρι το 1839.
- ΜΒ25. Επιστύλιον διπλής όψεως. Τα θραύσματά του αναγνωρίζονται στις 
παλαιότερες φωτογραφίες, ανάμεσα σε μαρμαρα σωρευμένα εκατέρωθεν 
της θύρας. Μετά το πέρας των μεγάλων ανασκαφών τα θραύσματα αυτά, 
συναρμοσμένα, αποτέθηκαν στα ανατολικά του Ερεχθείου. Το επιστύλιο 
ανήκει σε ένα όχι σπάνιο είδος μνημείου: δίστυλη πύλη. Οι αρχικές 
διαστάσεις του ήσαν 4.96x0.64x0.43,5μ. Το ολικό ύψος της πύλης θα ήταν 
περίπου 5μ.
- Κίων Β. Με την καταβίβαση των ρηγματωμένων και λίαν ετοιμόρροπων 
λίθων ΜΒ24 και ΜΒ25 από το ανώφλιο, στις αρχές της πέμπτης δεκαετίας 
του 19ου αι, έγινε πολύ καλύτερα ορατός ο τρίτος εξ ανατολών λίθος του, 
ένα μακρόστενο λευκό μαρμαρο, πολύ γνώριμο στους φίλους των παλαιών 
φωτογραφιών του μνημείου. Το μαρμαρο αυτό κατεβάσθηκε σε δύο τεμάχια 
το 1926 και η αναγνώρισή του σήμερα δεν θα ήταν διόλου δύσκολη... άν 
δεν ετύχαινε να έχει εξαφανισθεί(ΐ) Η αναζήτησή του από τις πρώτες 
φάσεις της παρούσης μελέτης κατέληξε στη διαπίστωση, ότι το μάρμαρο 
αυτό έχει μεταμορφωθεί: δύο από τους λίθους που αναπληρώνουν 
ελλείποντα τμήματα της ζωφορου του ναού της Νίκης (-1940) και ένα 
επανεργασμένο παραλληλεπίπεδο νοτίως του Ερεχθείου, είναι μερικά από 
τα υποπροϊόντα της υποβαθμισμένης “ζωής“ του. Ομως, αρχικά, ήταν ένας 
μονόλιθος αρράβδωτος κορμός κίονος, μήκους 4.63μ με διαμέτρους 0.59μ 
και 0.54μ, στο κάτω και ανω μέρος αντιστοίχως.
- Λίθος παραστάδος. Ο λίθος αυτός, χρησιμοποιημένος στη δεύτερη σειρά 
της νότιας πλευράς της θύρας, προέρχεται από την αριστερή παραστάδα 
ενός κτίσματος της κλασικής εποχής, του οποίου οι κίονες θα είχαν
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διάμετρο ~0.75μ.
- (IG 112 1424a), Ταμειακή επιγραφή Παρθενώνος. Η στήλη παρουσίαζε 
ελαφρά μείωση του πλάτους (-0,7%) και του πάχους της (-0,4%) προς τα 
άνω.
- (IG 112 1425), Ταμειακή επιγραφή Παρθενώνος. Η νέα λάξευση της μιας 
παρειάς είναι στην πραγματικότητα αβαθής και δεν έχει εξαλείψει τελείως 
την αρχική επιφάνεια. Από τα κατάλοιπα αυτής της επιφάνειας το ακριβές 
αρχικό πλάτος της στήλης μετράται 1.01,6μ. Η στήλη παρουσίαζε προς τα 
άνω μείωση, μόνον κατά το πάχος,- 0,6%.
- (IG 112 1428), Ταμειακή επιγραφή Παρθενώνος.
- Λοιπά.

Οι διαστάσεις των εξαφανισμένων δεκαεπτά μαρμάρων και μερικά 
άλλα γνωρίσματά των,π.χ.θέσεις γόμφων στο κάτω ή το άνω μέρος των, 
υπολογίσθηκαν από αντίστοιχα σωζόμενα στοιχεία των αμέσως 
υποκειμένων ή υπερκειμένων λίθων, με αποτέλεσμα τη συναγωγή 
συμπερασμάτων ακόμη και για την προέλευσή των. Είναι βέβαιον, ότι 
μερικά από αυτά συνανήκαν με ορισμένα από τα σωζόμενα: ΜΒ2, ΜΒ15, 
ΜΒ23. Τα περισσότερα από τα εξαφανισμένα μάρμαρα, μεταξύ των οποίων 
ίσως και ένα από το αντίγραφο του ναού της Νίκης (ΜΒ2),ευρίσκονται 
μεταμορφωμένα κυρίως στο άνω μέρος του ναού της Νίκης, όπως 
προδίδουν μερικά στοιχεία των,που διέφυγαν τη νέα λάξευση. 
Περισσότερες πληροφορίες γι’αυτά θα προκόψουν κατά την 
προγραμματιζόμενη νέα επέμβαση στο μνημείο.
Ποοτάσειο αποκαταστάσεων

Προτείνονται οι εξής εργασίες:
1. Συμπλήρωση των εντόνως απομειωμένων και ρηγματωμένων τμημάτων 
των ορθοστατών με επενδύσεις οι οποίες, εξ απόψεως διαστάσεων αλλά 
και απολύτου συμφωνίας ύψους προς τους υφιστάμενους ορθοστάτες, θα 
είναι ικανές να συμμετέχουν στην ανάληψη των φορτίων του τοίχου.
2. Ομοίως, συμπλήρωση χασμάτων λιθοπλίνθων στην εσωτερική όψη του 
τοίχου.
3. Ομοίως, συμπλήρωση των κατεστραμμένων εξωτερικών επιφανειών ή 
τμημάτων αυτών στους λίθους 2, 8, 48, 26, 9, 16 και 87 της εξωτερικής 
όψεως του τοίχου.
4. Ειδικότερα για τη θυρίδα: συμπλήρωση των λίθων στο περίγραμμα του 
ανοίγματος της, προς το εσωτερικό του ναού, ώστε αυτό να αποβεί 
σαφέστερο. Τοποθέτηση του ορθοστάτου δ1482 στην αρχική του θέση 
μέσα στο κενό της θυρίδος, αν αυτός δεν χρησιμοποιηθεί για μια 
ανασύνθεση τμήματος του τοίχου του Προπαρθενώνος (σε κάποια θέση 
νοτίως του μνημείου, βλ. κατωτέρω και Μελέτη το μ. 1,1983,σελ. 384,399). 
Επίσης συγκόλληση του θραύσματος α1782 στον ορθοστάτη, στη νότια 
παρειά του κενού της θυρίδος. Διατηρηση ορατών των λίθων του 
Προπαρθενώνος στις δύο πλευρές της θυρίδος.
5. Διατήρηση του νεωτέρου κατωφλιού της αρχαίας θυρας, στη βόρεια 
παρειά του θυραίου ανοίγματος και μερική ανακατασκευη του αρχικού 
κατωφλιού στη νότια παρεια.
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6. Αποκατάσταση του αρχικού ανωφλιού με χρήση όλων των αρχαίων λίθων 
του ως και νέου μαρμάρου για τη συμπλήρωση των κενών. 0 4ος λίθος του 
ανωφλιού, από τον οποίο σώζονται ελάχιστα μόνον κατάλοιπα, θα 
αντικατασταθεί πλήρως με νέο μάρμαρο. Η συγκόλληση των διαφόρων 
τεμαχίων εκάστου λίθου, αρχαίων και νέων, θα γίνει με την ως τώρα 
εφαρμοζόμενη μέθοδο συγκολλήσεων, συμπληρωμένη εκτάκτως, λόγω του 
μεγέθους των λίθων, με ένα σύστημα μη ορατών ζωστήρων ή δοκών εκ 
τιτανίου. Ως προς αυτό προτείνονται τρεις εναλλακτικές μορφές.
7. Αποκατάσταση, στη θέση των, των λίθων α925 + α949 + α1012, α1736, 
α984 της 21ης στρώσεως και κατασκευή από νέο μάρμαρο του 1ου και 
15ου λίθου της 20ης (αν δεν γίνει δυνατή η εύρεση των αυθεντικών λίθων), 
χάριν της ανατοποθετήσεως των λίθων α925 + α949 + α1012 και α984.
8. Αφαίρεση του 10ου λίθου της εσωτερικής σειράς της 21ης στρώσεως. 
0 λίθος αυτός ανήκει στη 16η στρώση του ανατολικού τοίχου της 
Πινακοθήκης.
9. Διάφορες μικρές επεμβάσεις στο εσωτερικό του κοχλίου για την 
αποκάλυψη κρυμμένων στοιχείων του Παρθενώνος (Επίκρανον ΝΔ 
παραστάδος), αλλά και του μνημείου του Φιλοππάπου.
10. Ενσφραγίσεις των αρμών και ρωγμών, ιδίως στο άνω μέρος του τοίχου. 
Ισως φανεί χρήσιμη και η περαιτέρω συμπλήρωση της ανωτάτης στρώσεως 
(21ης) για την εξασφάλιση του ικανοποιητικότερου βαθμού προστασίας του 
τοίχου εκ των άνω.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κορρέ για την τόσο ενδιαφέρουσα 
ανακοίνωση και τώρα έχουμε διάλειμμα, το οποίο πρέπει να είναι μόνο 10’.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελικά το διάλειμμα δεν ήταν 10’,ήταν 25’. Ο κ. Σκουλικίδης 
έχει το λόγο, ο οποίος θα μιλήσει για τις μελέτες και έρευνες για τη 
συντήρηση της επιφάνειας των μαρμάρων στο διάστημα 1989-1994.

θ.ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ: Μελέτες και έρευνες για τη συντήρηση της επιφάνειας 
των μαρμάρων. 1989-1994.

θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα των ερευνών μας, που 
πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια του Τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των 
Υλικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με τους συνεργάτες μου, 
ερευνών που αφορούν στη συντήρηση της επιφάνειας. Δηλαδή τον 
καθαρισμό, την στερέωση, την προστασία και ενδεχόμενα, την τεχνητή 
πάτινα.

Οι έρευνες αυτές πραγματοποιήθηκαν από το 1990 ώς σήμερα (το 
1989 ήταν το προηγούμενο συνέδριο,οπότε είχαν αναφερθεί οι έρευνές 
μας μέχρι και το 1989). Ορισμένα από τα αποτελέσματά τους εφαρμόζονται 
από τις συντηρήτριές μας στα Προπύλαια, στον Παρθενώνα και στην
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Αθηνά-Νίκη, ορισμένα δοκιμάζονται σε πιλοτική κλίμακα εδώ και στο 
'εξωτερικό.

Τα θέματα αυτά, είναι πρώτα απ’όλα η :
Στερέωση του vùmou και καθαοισυόο υε αναστροφή τπο vuujonoinanc 
(βιβλιογραφία 1-4).

Είχαμε από παλαιότερα διαπιστώσει ότι στην επιφάνεια των 
στρωμάτων γύψου διατηρούνται οι λεπτομέρειες των αγαλμάτων και των 
γλυπτών διακόσμων, ακόμη και εάν έχουν εξαλειφθεί από την επιφάνεια 
των μαρμάρων. Αυτό οφείλεται στο μηχανισμό της γυψοποίησης, που 
αποκαλύψαμε από παλαιότερα με τη βοήθεια ενός γαλβανικού στοιχείου, 
όπου τα ιόντα ασβεστίου διαχέονται μέσα από τα στρώματα του γύψου 
προς την επιφάνεια και δομούν γύψο προς το εξωτερικό, προς το 
περιβάλλον, με παράλληλη μετανάστευση ισοδύναμων 
ήλεκτρονίων(διαφάνεια),(βιβλιογραφία 5-7).

Αυτό, είχε αποδειχθεί με ηλεκτρονική μικροανάλυση,Electron- 
Probe-Micro-Analysis (ΕΡΜΑ), που φαίνεται εδω (διαφάνεια), (βιβλιογραφία 
5-7). Πάνω σε μάρμαρο είναι ένα στρώμα πολυμερούς, 200 μικρόμετρα, και 
το δοκίμιο αυτό τοποθετείται σε τεχνητό περιβάλλον διοξειδίου του θείου. 
Σε διάφορα χρονικά διαστήματα γίνεται μέτρηση (ηλεκτρονική 
μικροανάλυση) του ασβεστίου και του θείου. Βλέπουμε λοιπόν, διαδοχικά, 
συναρτήσει του χρόνου, το ασβέστιο να προχωρεί από την επιφάνεια του 
μαρμάρου προς το περιβάλλον και να φθάνει στην επιφάνεια του 
πολυμερούς. Αυτό σημαίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση δημιουργείται 
γύψος από την επιφάνεια του μαρμάρου σε όλη τη μάζα του πολυμερούς, 
και στην επιφάνειά του. Σε περίπτωση που το πολυμερές δεν είναι 
πορώδες(διαφάνεια), κι αυτό συμβαίνει, όσο μπορώ να ξέρω, μόνο για το 
τεφλόν, τότε δημιουργείται γύψος μόνο στην επιφάνεια (βιβλιογραφία 5).

Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις, έχουμε μία απόδειξη όχι μόνο 
εργαστηριακή, αλλά απόδειξη από την πράξη. Πολύ τελευταία έγινε 
μέτρηση (ΕΡΜΑ) σε δείγματα που πάρθηκαν από τον εσωτερικό τοίχο της 
μητροπόλεως του Cadiz στην Ισπανία. Είχαμε επιθέσει στον εσωτερικό 
τοίχο εποξυδική ρητίνη. Πέρασαν δέκα με δώδεκα χρόνια, πήραμε δείγμα 
και έγινε μέσα στο πολυμερές αυτό μέτρηση ασβεστίου (διαφάνεια), 
(βιβλιογραφία 6). Άρα αυτός ο μηχανισμός της διάχυσης αποδεικνύεται 
πλέον, όχι μόνον εργαστηριακά, αλλά και στην πράξη.

Έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέπεια αυτού του 
μηχανισμού που σας ανέφεραιλόγω αυτής της διαχύσεως των ιόντων 
ασβεστίου προς το περιβάλλον, τα στρώματα του γύψου μιμούνται τις 
λεπτομέρειες της επιφάνειας, είτε αυτές είναι ενός αγάλματος, είτε ενός 
γλυπτού διακόσμου, έτσι διατηρούνται στην επιφάνεια του γύψου οι 
λεπτομέρειες (διαφάνεια), (βιβλιογραφία 7). Δηλαδή εδώ με τη γυψοποίηση, 
σε αντίθεση με την επίδρασης της όξινης βροχής που εξαφανίζει τις 
λεπτομέρειες, έχουμε διατήρηση στην επιφάνεια των στρωμάτων γυψου των 
λεπτομερειών, ακόμη και αν έχουν εξαλειφθεί από την επιφάνεια του 
μαρμάρου.

Αυτό δε, δεν είναι μονο θεωρητικό. Το βλέπει κανείς στα μαλλιά
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των Καρυατιδών. Βλέπει λεπτομέρειες, που εν μέρει είναι από γύψο. Και το 
βλέπουμε και στη ζωφόρο (διαφάνεια), (βιβλιογραφία 7). Λόγω του 
σκέπαστρου δεν υπήρχε επίδραση όξινης βροχής, επομένως υπήρχε 
γυψοποίηση - αυτή δεν τη γλυτώνουμε, διότι η αντίδραση γίνεται με αέριο 
διοξείδιο του θείου και υγρασία επάνω στο μάρμαρο. Βλέπουμε 
λεπτομέρειες, που όμως έχουν εξαφανιστεί εκεί που γινόταν διαρροή 
νερού και διαλυόταν ο γύψος.

Όσο όμως προχωρεί η γυψοποίηση και αυξάνει το πάχος, συμβαίνει 
το εξής: από τις εξοχές τα ιόντα ασβεστίου διαχέονται ταχύτερα. Αυτός 
είναι ένας γενικός κανόνας των ετερογενών αντιδράσεων, αέριο με 
στερεό, και των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων, σύμφωνα με το γαλβανικό 
στοιχείο, οπότε έχουμε κάποια ελαφρά παραμόρφωση των λεπτομερειών 
εκεί, που υπήρχαν αυτές οι εξοχές, με σύγχρονη δημιουργία κοιλοτήτων 
μεταξύ γύψου και μαρμάρου και εξάλειψη λεπτομερειών από την επιφάνεια 
του μαρμάρου. Διότι, ακριβώς η ταχύτητα, που με αυτή διαχέονται αυτά τα 
ιόντα από τις εξοχές, είναι πιο μεγάλη από την ταχύτητα, που με αυτή 
μπορούν να διαχυθούν τα ιόντα ασβεστίου του εσωτερικού, και να 
καλύψουν αυτό το κενό. Δημιουργούνται λοιπόν κοιλότητες, που μέσα τους 
η τάση ατμών είναι πολύ μικρότερη από την ατμοσφαιρική πίεση και 
επομένως έχουμε μια μηχανική ρηγμάτωση των στρωμάτων γύψου.

Σκεφθήκαμε λοιπόν, για να μην εξαφανιστούν τελείως οι 
λεπτομέρειες σε αυτές τις περιπτώσεις, να σταθεροποιήσουμε αυτά τα 
στρώματα γύψου, προτού γίνει αυτή η καταστροφή και χαθούν οριστικά. Η 
σκέψη λοιπόν ήτανε να σταθεροποιήσουμε τα στρώματα γύψου με 
αναστροφή της γύψου προς ανθρακικό ασβέστιο, που είναι το κύριο 
συστατικό των μαρμάρων (διαφάνεια),(βιβλιογραφία 8). Και αυτή η 
αναστροφή στην αρχή έγινε μέσα σε ένα αυτόκλειστο με διοξείδιο του 
άνθρακα υπό πίεση και με ανύψωση της θερμοκρασίας. Είναι βέβαια μια 
αντίδραση, που δεν μπορεί να εφαρμοστεί in situ και γι’αυτό προχωρήσαμε 
με διάλυμα ανθρακικού καλιού, που μετατρέπει το γύψο σε ανθρακικό 
ασβέστιο. Με τη διαφορά ότι αυτό το ανθρακικό ασβέστιο, που 
δημιουργείτο, είχε μικρή συνάφεια με την επιφάνεια του μαρμάρου και 
μικρή σκληρότητα. Η σκληρότητα του γυψου είναι 0,15 Kp/cm2 του 
ανθρακικού ασβεστίου από αυτή την αναστροφή ήταν 0,65 Kp/cm2, ενώ το 
μάρμαρο έχει 90 Kp/cm2.Και γι’αυτό το λόγο συνεχίσαμε τις προσπάθειες 
και τελικά με το διάλυμα του ανθρακικού καλιού, κορεσμένο σε ανθρακικό 
ασβέστιο και σε γύψο, επιτυγχάνεται αυτή η αναστροφή και το CaCo3 είναι 
σκληρό(διαφάνεια),(βιβλιογραφία 1,2). Πάνω στο μάρματο είναι γύψος. Με 
την ηλεκτρονική μικροανάλυση βλέπουμε την πυκνότητα του θείου στο 
στρώμα γύψου. Με την αναστροφή αραιώνεται το θείο και τελικά εχουμε 
κρυστάλλους ανθρακικού ασβεστίου με σκληρότητα σχεδόν όμοια προς τη 
σκληρότητα του μαρμάρου(= 90 Kp/cm2).

Με την αναστροφή αυτή, που δοκιμάστηκε πιλοτικά, όπως είπαμε, 
σε ορισμένα σημεία της Ακρόπολης, παρατηρήθηκε από την κυρία 
Παπακωνσταντίνου ότι επέρχεται συγχρόνως και ο καθαρισμός της 
επιφάνειας. Κι αυτό βεβαίως οφείλεται στο γεγονός ότι ο μοριακός όγκος
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του γύψου είναι μεγαλύτερος από τον μοριακό όγκο του ανθρακικού 
ασβεστίου. Επομένως δημιουργείται μια ψευδομόρφωση, δηλαδή πορώδες 
ανθρακικό ασβέστιο. Αυτό ελευθερώνει τα αιωρούμενα σωμάτια, που έχουν 
κατακαθήσει επάνω στην επιφάνεια του γύψου και με κάποιο φύσημα, αέρα 
ή τεχνητό, αυτά απομακρύνονται.

Τώρα το θέμα ήταν να μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε κι όλας 
αυτή την αναστροφή, επί τόπου, με μία μη καταστροφική μέθοδο. Και 
σκεφθήκαμε τους χοληστερινικούς υγρούς κρυστάλλους. Λοιπόν γίνεται 
ψεκασμός της επιφάνειας με ένα διάλυμα. Το καθαρό μάρμαρο 
χρωματίζεται γαλάζιο σκούρο, το ανθρακικό ασβέστιο από αναστροφή 
γαλάζιο και η γύψος πράσινη(διαφάνεια),(βιβλιογραφία 6).

Μετά από ένα αρκετό χρονικό διάστημα το διάλυμα εξατμίζεται, 
φεύγει και επομένως δεν παραμένουν αυτές οι χρώσεις επάνω του. Εδώ 
είναι οι δοκιμές (διαφάνεια). Σε αυτά τα σημεία έγινε ψεκασμός με διάλυμά 
αναστροφής, δηλ.ανθρακικού καλιού κορεσμένου σε ανθρακικό ασβέστιο 
και σε θειϊκά. Κι εδώ, είναι μια διαδοχική εφαρμογή αυτού του διαλύματος 
από την κυρία Παπακωνσταντίνου (διαφάνεια). Γίνεται ο πρώτος ψεκασμός, 
μετά ένα χρονικό διάστημα, δεύτερος ψεκασμός, ενδεχομένως φύσημα 
αέρα και μετά καθαρίζει τελείως. Άρα με αυτή τη μέθοδο αναστροφής της 
γυψοποίησης σταθεροποιούμε τα στρώματα γύψου, που περιέχουν τις 
λεπτομέρειες. Συγχρόνως, σταθεροποιούμε και τους κόκκους, τα 
περατωτικά άκρα των οποίων εκλεκτικά έχουν γυψοποιηθεί. Με την ίδια 
μέθοδο καθαρίζουμε και την επιφάνεια.

Η απομάκρυνση εγχρώμων αιωρούμενων σωματιδίων, που έχουν 
κατακαθήσει στις επιφάνειες, κυρίως αιθάλης, φαίνεται, όπως είδαμε στις 
διαφάνειες, οπτικά, θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι, πέραν αυτών, 
απομακρύνονται με την αναστροφή και μη ιδιαίτερα έγχρωμα σωματίδια, 
που συμβάλλουν καταλυτικά στην οξείδωση S02->S03 Αυτά τα σωματίδια 
περιέχουν χαλκό, ψευδάργυρο, μόλυβδο, που δεν αποτελούν συστατικά του 
μαρμάρου. Με ατομική απορρόφηση έγινε ποσοτική ανάλυση σε μικρά 
δείγματα ως προς τα συστατικά αυτά (και σιδήρου που όμως είναι 
συστατικό του μαρμάρου, αλλά αιωρείται και αυτό στην ατμόσφαιρα με τη 
μορφή οξειδίων) πριν και μετά την αναστροφή.

Στον πίνακα 1 βλέπομε τα αποτελέσματα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Χημικά στοιχεία Πριν την 
αναστροφή

Μετά την 
αναστροφή

Ελάττωση
(%)

Fe 0,0700 0,0252 64
Cu 0,0021 0,0004 81
Zn 0,0020 0,0011 45

. Pb 0,0060 0,0020 66
Ano τον πίνακα πιστοποιείται οτι πράγματι απομακρύνονται ολα τα 

είδη των σωματιδίων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί ο
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ψεκασμός και μετά την οπτική πιστοποίηση του καθαρισμού, δηλ. μετά την 
απομάκρυνση αιθάλης και λοιπών έντονα έγχρωμων σωματιδίων. 
Στερέωση (βιβλιογραφία 9).

Το δεύτερο θέμα, της στερέωσης, μας απασχόλησε πάρα πολύ, 
γιατί, όπως θα δούμε, με βάση το μηχανισμό της γυψοποίησης, δεν είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε (και δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου στην 
Ελλάδα) πολυμερή. Γιατί ακριβώς με τον ίδιο μηχανισμό που 
καταστρέφονται τα στρώματα γύψου καταστρέφονται μηχανικά και 
επιταχύνουν την φθορά. Βλέπει κανείς στη διαφάνεια με λεπτομέρειες τί 
συμβαίνει για εκατόν εξήντα ημέρες έκθεση, σε μια καμπύλη για το γυμνό 
μάρμαρο και για το καλυμμένο με πολυμερές. Βλέπομε ότι στην αρχή το 
πολυμερές προστατεύει. Βλέπομε συνεχώς να αυξάνει η γυψοποίηση,λόγω 
διαδοχικών ρηγματώσεων του πολυμερούς. Το ίδιο φαίνεται 
εδώ(διαφάνεια), εάν αντί σε διοξείδιο του θείου εμβαπτίσουμε τα δοκίμια 
σε θειϊκό οξύ. Σχηματίζονται μεταξύ πολυμερούς και μαρμάρου κοιλότητες 
και γίνεται μηχανικά ρηγμάτωση (βιβλιογραφία 7).

Γι’αυτό ξεκινήσαμε από την πολύ παλιά και καλή μέθοδο 
χρησιμοποίησης ασβέστη. 0 ασβέστης με το νερό γίνεται υδροξείδιο του 
ασβεστίου και μετά με το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας 
μετατρέπεται σε ανθρακικό ασβέστιο, κύριο συστατικό, όπως είπαμε, του 
μαρμάρου. Το θέμα όμως είναι ότι η μέθοδος έχει δυο ελαττώματα : 
πρώτον, είναι πάρα πολύ βραδεία η μετατροπή Ca(OH)2 σε CaCo3. 
Δεύτερον, από δείγματα, που έχουν παρθεί από παλαιά μνημεία, όπου 
χρησιμοποιήθηκε ασβέστης, βλέπουμε ότι στο εσωτερικό υπάρχει ακόμα 
υδροξείδιο του ασβεστίου. Δεν έχει ακόμα μετατραπεί όλο σε ανθρακικό 
ασβέστιο. Συνέπεια των δυο αυτών μειονεκτημάτων είναι η μικρή μηχανική 
αντοχή του CaCo3 ακόμη και μετά πλήρη μετατροπή του Ca(OH)2 σε 
CaCo3.

Σκεφθήκαμε λοιπόν να παίξουμε με τις ιδιότητες της μικροδομής 
του ανθρακικού ασβεστίου και προσθέσαμε στον αρχικό ασβέστη, ή υπό 
μορφή διαλύματος ή υπό μορφή γαλακτώματος ή υπό μορφή πάστας, 
ανθρακικό ασβέστιο. Πρέπει να σας πω ότι ένα στερεό σώμα, το ξέρετε 
αυτό, εάν παράγεται γρήγορα, οι κόκκοι του είναι μικροί και, σύμφωνα με 
το νόμο Hall - Petsh, όσο μικρότεροι είναι οι κόκκοι τόσο μεγαλύτερη η 
μηχανική αντοχή του. Επομένως, αυτή η προσθήκη ανθρακικού ασβεστίου 
στην περίπτωση του διαλύματος οδηγεί σε άμεση κρυστάλλωση 
ανθρακικού ασβεστίου, αφού είναι κορεσμένο το διάλυμα, και στην 
περίπτωση του γαλακτώματος και του στερεού, της πάστας, έχομε πυρήνες 
κρυστάλλωσης (αυτοκατάλυση) και μάλιστα έχομε σε όλη τη μάζα. Και 
γι’αυτό το λόγο όχι μόνον επιτυγχάνεται η ανθρακοποίηση, αλλά 
μετατρέπεται και ολόκληρη η μάζα σε ανθρακικό ασβέστιο, όπως προέκυψε 
από τις μετρήσεις, και αυξάνει και η μηχανική αντοχή του CaCo3 
(βιβλιογραφία 9,7).

Βλέπομε δοκίμια μαρμάρου (διαφάνεια). Τα κόβει κανείς στη μέση 
και τα κολλάει με υδροξείδιο του ασβεστίου, χωρίς και με διάφορες 
περιεκτικότητες σε CaCo3. Στη συνέχεια τα αφήνει αφ’ενός στο ύπαιθρο
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να γίνουν ανθρακικό ασβέστιο ή, όπως θα δούμε, δημιουργεί μια τεχνητή 
ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα και μετά μετράει τη δύναμη 
αποκόλλησης, μετά τη μετατροπή του Ca(HO)2 σε CaC03 πάνω από 90% 
(Μετρήσεις σε χωριστό δείγμα), (βιβλιογραφία 9,7).

Στο διάγραμμα (διαφάνεια) βλέπομε στις τεταγμένες τα κιλά ανά 
cm2 της δύναμης, που απαιτείται για να αποκολληθεί αυτό το δοκίμιο και 
στις τετμημένες το ποσοστό του ανθρακικού ασβεστίου που έχουμε 
προσθέσει. Βλέπομε λοιπόν ότι, κατ’αρχήν εδώ που είναι το μηδέν, δηλ. 
χωρίς το ανθρακικό ασβέστιο, η δύναμη είναι μικρή. Στη συνέχεια, με 
αύξηση του ποσοστού του ανθρακικού ασβεστίου,μεγαλώνει. Γίνεται 
τριπλάσια. Αν το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από 6%, έχομε πάλι μια 
ελάττωση. Αυτό είναι ένα θέμα επίσης γνωστό, όταν υπερβεί κανείς ένα 
ορισμένο όριο ταχύτητας παρασκευής (βιβλιογραφία 9,7).

Βλέπομε εδώ (διαφάνεια) τί γίνεται,όταν έχουμε τεχνητή 
ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα. Κοντά στο μηδέν τα δοκίμια ήταν 
στην ατμόσφαιρα, που έχει 0,03% διοξείδιο του άνθρακα. Αυξάνομε τη 
συγκέντρωση του CO, και βλέπομε ότι αυτή η φορά η δύναμη αποκόλλησης 
δεκαπλασιάζεται, δηλ. μεγαλώνει πολύ η αντοχή για 25% C02 και μετά 
μικραίνει. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς εύκολα επί 
τόπου, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε εργαστήριο συντήρησης. Η 
μέθοδος με το ανθρακικό ασβέστιο ήδη εφαρμόζεται σε όλες τις 
περιπτώσεις επιφανειακής στερέωσης της Ακρόπολης.

Την εφαρμογή της μεθόδου μπορείτε να τη δείτε αύριο στην 
Ακρόπολη, θα σας την επιδείξει η κ. Μωραϊτου στα Προπύλαια. ' 
Προστασία τπσ επιφάνειας των υαουάοων (βιβλιογραφία 10,20)
Είπαμε ότι στο μηχανισμό της γυψοποίησης το βραδύτερο στάδιο είναι η 
διάχυση των ιόντων ασβεστίου(διαφάνεια). Είναι το μοντέλο που 
προτείναμε. Ένας τέτοιος μηχανισμός έχει αποδειχθεί ότι ισχύει και για 
τα μέταλλα, για τη διάβρωση των μετάλλων. Σκεφθήκαμε λοιπόν ότι θα 
μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει μεθόδους προστασίας για τα μάρμαρα 
αυτές που χρησιμοποιούμε για τα μέταλλα. Εκείνες που θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν είναι αυτές, που βασίζονται στα αντιδιαβρωτικά χρώματα. 
Δηλαδή είναι ένα μίγμα, που προστατεύει τα μέταλλα από τη διάβρωση.

Βλέπομε παραγωγή γύψου σε επιφάνεια μαρμάρου(διαφάνεια), σε 
συνάρτηση με το χρόνο, μέσα σε μια τεχνητή ατμόσφαιρα διοξειδίου του 
θείου. Το (a) είναι το γυμνό μάρμαρο, το (b) είναι μάρμαρο καλυμμένο με 
ένα πολυμερές ακρυλικό, το (d) με ένα πολυμερές εποξυδικό. Βλέπομε ότι 
σε ορισμένα σημεία οι καμπύλες των πολυμερών κάμπτονται, γιατί, όπως 
ειπώθηκε, ρηγματώνεται το πολυμερές επίστρωμα και επιταχύνεται η 
γυψοποίηση. To (c) είναι με Coal Tar Epoxy (C.T.E.) και το (e) είναι με 
χλωριωμένο καουτσούκ (C.R.). Δυο αντιδιαβρωτικά χρώματα, που 
χρησιμοποιούνται για τα βαπόρια. Βλέπομε ότι πράγματι σε σχέση με το 
(a), που είναι το γυμνό μάρμαρο, τα (c) και (e) προστατεύουν, ιδίως το (θ). 
Με τη διαφορά ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά. To C.T.E. είναι 
μαύρο, το χλωριωμένο καουτσούκ προσβάλλεται από την υπεριώδη 
ακτινοβολία του ήλιου και καταστρέφεται. Μας έχουν όμως πει ότι, μετά
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την ανακοίνωσή μας για το C.T.E. στην Κίνα, που έχουν μαύρα μάρμαρα, 
το χρησιμοποιούν για την προστασία.

Σκεφτήκαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε μια μέθοδο προστασίας 
των μαρμάρων, που είχαμε επινοήσει παλαιότερα για τα μέταλλα 
(βιβλιογραφία 19). Να χρησιμοποιήσουμε μέσα στο πολυμερές π- 
ημιαγωγούς. Αυτοί είναι σώματα με διαταραγμένη την ηλεκτρονική δομή 
τους, είτε διότι έχουν περίσσεια θετικών ιόντων, είτε ανώμαλα σθένη των 
θετικών ιόντων, είτε έλλειψη αρνητικών ιόντων. Είναι σώματα που έχουν 
προδιάθεση να προσφέρουν ηλεκτρόνια. Επομένως, επεμβαίνουν στον ίδιο 
το μηχανισμό και των μετάλλων και των μαρμάρων, αφού είναι ο ίδιος 
(βιβλιογραφία 7).

Κι εδώ έχομε το αποτέλεσμα (διαφάνεια). Το 6 είναι μάρμαρο με 
ακρυλικό πολυμερές, μόνο του. Κάνει κάποια προστασία σε αυτή την 
περίπτωση (το 8 είναι το γυμνό μάρμαρο), αλλά η καλύτερη προστασία 
προσφέρεται από το ίδιο πολυμερές με υδροξείδιο του τιτανίου (π- 
ημιαγωγός) το 1. Το πολυμερές χωρίς n-ημιαγωγό, το είπαμε, αργότερα θα 
ρηγματωθεί και επιταχύνει τη φθορά.

Να έχετε υπόψη σας ότι είναι πάρα πολύ επιταχυντική μέθοδος. 
Χρησιμοποιείται περίπου 50% διοξείδιο του θείου ως διαβρωτική 
ατμόσφαιρα. Είναι φανερό, ότι, αν αυτό ελαττωθεί, όπως και κάναμε, το 
φθάσαμε μέχρι 1%, η διαφορά μεγαλώνει πολύ, διότι η μεγάλη ταχύτητα 
εξαλείφει διαφορές (βιβλιογραφία 7). Χρησιμοποιούμε επίσης πολυμερές 
με οξείδιο του αλουμινίου "ντοπαρισμένο” (έτσι λέμε) με οξείδιο του 
μαγνησίου (διαφάνεια). Το βλέπομε στο 1. Βλέπομε και το γυμνό μαρμαρο, 
το 6 και το πολυμερές χωρίς ημιαγωγό,το 8.

Επομένως με αυτή τη μέθοδο, θα μπορούσε κανείς να πει ότι, αφού 
δοκιμαστεί σε μεγάλη κλίμακα, έχει μεγάλες πιθανότητες μεγάλης 
επιτυχίας. Δοκιμάζεται ηδη, διότι σε ένα πρόγραμμα της ΕΟΚ,το "ΕΥΡΗΚΑ" 
γίνεται συνεργασία με γαλλική βιομηχανία και με ελληνική και με το 
πανεπιστήμιο του Poitier. Εκεί και εδώ έχομε εκθέσει μεγάλα δοκίμια για 
να δούμε τα αποτελέσματα. Είναι ήδη ευνοϊκά, αλλά θέλει πολύ καιρό 
ακόμη για να πεισθούμε και για τα in situ αποτελέσματα, πέραν των 
εργαστηριακών με επιταχυντικές μεθόδους. Στο χώρο της Ακρόπολης 
έχουν τοποθετηθεί δείγματα πριν από οκτώ χρόνια και νέα πριν από τρία 
χρόνια.

Η ζωή των ημιαγωγών αυτών είναι μεγάλη, όπως ξέρομε από τη 
χρησιμοποίησή τους στη βιομηχανία ως καταλυτών. Σε συνθήκες πολύ 
εντατικές στη βιομηχανία, υψηλή πίεση και 400 βαθμοί, και για πολύ 
μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν αλλάζουν ιδιότητες. Πρώτα-πρώτα δεν 
αναλίσκονται ως υλικά, ούτε και χάνουν την ιδιότητα της προσφοράς 
ηλεκτρονίων. Επομένως σε -25° C μπορεί να έχομε μια πιο μακροχρόνια 
χρησιμοποίησή τους.

Επειδή οι ημιαγωγοί προσφέρουν ηλεκτρόνια, απωθούν ένα μέρος 
των αιωρούμενων σωματιδίων, κολλοειδών διαστάσεων, που είναι 
φορτισμένα αρνητικά. Δηλαδή προστατεύουν και από την κατακάθηση των 
σωματιδίων αυτών, που λερώνουν την επιφάνεια. Από την άλλη μεριά,
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αναμένουμε από τους βιολόγους να μας πουν, αν το οξείδιο του 
αλουμινίου ή το οξείδιο του τιτανίου εμποδίζει την εξάπλωση 
μικροοργανισμών.

Το προστατευτικό αυτό σύστημα (διαφάνεια), (βιβλιογραφία 20), δεν 
δοκιμάστηκε μόνο σε πεντελικό μάρμαρο, αλλά στα πλαίσια του 
προγράμματος “Περιβάλλον“ της ΕΟΚ, που πραγματοποιείται σε συνεργασία 
με τα μεσογειακά πανεπιστήμια,δοκιμάστηκε και σε πέτρα του Bari της 
Ιταλίας, του Cadiz της Ισπανίας (δύο είδη πέτρας) και της Μάλτας. 
Βλέπομε (α) την επίδραση του διοξειδίου του θείου σε αυτές τις πέτρες 
(Πιν.2) και την αντίσταση στη γυψοποίηση. Αν πάρει κανείς ως 1 τη Μάλτα, 
που έχει τη μικρότερη αντίσταση, τα άλλα είναι 2,6,5,13 και το πεντελικό 
μάρμαρο 21. Δηλαδή αντέχει πολύ περισσότερο στη φθορά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
α) Αντίσταση στη γυψοποίηση (γυμνά δείγματα)

Πεντελικό
Μάρμαρο

Πέτρα
Bari

Πέτρα Α 
Cazid

Πέτρα Β 
Cazid

Πέτρα
Μάλτας

mg/cm2 
γύψου για
33 μέρες

10 15 40 77 200

Αναφορά 
στο 22 της 
Μάλτας = 1

21 13 5 2,6 1

β) Αντίσταση στη γυψοποίηση (δοκίμια επικαλυμμένα με πολυμερές)

Πέτρα Α 
Cadiz

Πέτρα
Μάλτας

Πεντελικό, 
Μάρμαρο

Πέτρα
Bari

Πέτρα Β 
Cadiz

mg/cm2 
γύψου για 33 
ημέρες

25 180 10 15 86

% αύξηση ( + ) ή 
ελάττωση (-) της 
αντίστασης, 
αναφερομένης 
στο γυμνό

+ 37,5 + 10 0 0 -11,6

Αναφορά στο 
-11,6% του Cadiz
Β = -1

+ 4,2 + 1,86 0 0 -1
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γ) Αντίσταση στη γυψοποίηση (δοκίμια επικαλυμμένα με πολυμερές + π-ημιαγωγό)

Πεντελικό
μάρμαρο

Πέτρα A 
Cadiz

Πέτρα
Μάλτας

Πέτρα Β 
Cadiz

Πέτρα
Bari

mg/cm2 
γύψου για 33 
μέρες

2,5 27 169 65 13

% αύξηση της 
αντίστασης, 
αναφερομένης 
στο γυμνό

75 32,5 15,5 15,5 13,3

Αναφορά στο 
13,3% του
Bari = 1

5,6 2,5 1,2 1,2 1

Με την παρουσία του πολυ.μερούς για τις 33 μέρες, η αντίσταση 
έναντι του γυμνού στις πέτρες Cadiz Β ελαττώνεται, στο πεντελικό 
μάρμαρο και το Bari δεν αλλάζει, στις πέτρες Μάλτας και Cadiz A αυξάνει. 
Ενώ, στην περίπτωση, που χρησιμοποιούμε το ίδιο πολυμερές με π - 
ημιαγωγό, η αντίσταση αυξάνει για όλες τις πέτρες έναντι του γυμνού και 
έναντι του καλυμμένου με πολυμερές χωρίς ημιαγωγό (πλην ίσως του 
Cadiz A),(διαφάνεια),(βιβλιογραφία 18,7).

Τελικά χρειάστηκε να δοκιμάσουμε αυτό το σύστημα και σε 
μηχανική αντοχή του πεντελικού μαρμάρου. Και εφαρμόσαμε ακριβώς τις 
μεθόδους που εφαρμόζουμε στα μέταλλα. Τέτοιου είδους δοκίμια από 
μέταλλο, δοκιμάζονται για τη λεγάμενη διάβρωση με μηχανική καταπόνηση, 
που οδηγεί σε θραύση. Και ακριβώς τέτοια δοκίμια φτιάξαμε και από 
μάρμαρο (διαφάνεια), (βιβλιογραφία 18,7).

Εδώ έχομε τα αποτελέσματα. Αυτά αρχικά είναι τα γυμνά, με 
πολυμερές και με πολυμερές και ημιαγωγό στον αέρα. Εδώ είναι τα ίδια, 
αλλά σε διοξείδιο του θείου και σε θειϊκό οξύ. θέλει ακόμη μελέτη, αλλά 
βλέπετε τί γίνεται εδώ, με την ατμόσφαιρα διοξειδίου του θείου: το 
πολυμερές με ημιαγωγό αντέχει περισσότερο στη θραύση από θείωση και 
μηχανική καταπόνηση.
Τεγνπτή πάτινα (βιβλιογραφία 21)
Τελειώνοντας με αυτή τη μέθοδο, των ημιαγωγών, μπορεί κανείς 
χρησιμοποιώντας οξείδιο του σιδήρου ως πιγμέντο πρώτα - πρώτα να 
προστατεύσει τα μάρμαρα και δεύτερον να προσδώσει στα καινούργια 
μάρμαρα, που είναι άσπρα, κάποια χροιά που να μη ξεχωρίζουν τόσο πολύ 
από τη φυσική πάτινα (διαφάνεια). Αυτό βέβαια είναι θέμα, εάν θα γίνει,που 
θα αποφασίσει η Επιτροπή Άκροπόλεως και το ΚΑΣ. Εμείς όμως είμαστε 
έτοιμοι για την πάτινα.

(Επακολουθεί προβολή διαφανειών, όπου φαίνονται πατιναρισμένες



91

οι προσθήκες,από μάρμαρο και τσιμέντο, που χρησιμοποιήθηκαν στην 
αναστήλωση του Ερεχθείου).
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα η κυρία Γαλανού θα μας κάνει, και εκ μέρους της 
κυρίας Γιάννας Δογάνη, μια επισήμανση των φθορών στη δυτική ζωφόρο. 
Έχετε 15’.

Α.ΓΑΛΑΝΟΥ: Επισήμανση των φθορών στη δυτική ζωφόρο.

Με αφορμή την απόφαση της Επιτροπής Ακροπόλεως και του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την καταβίβαση της δυτικής 
ζωφόρου από τον Παρθενώνα πραγματοποιήθηκε η τελευταία συστηματική 
καταγραφή των φθορών της. Η χαρτογράφηση αυτή, που έγινε το 1992, 
κατέληξε στη διαμόρφωση νέας ολοκληρωμένης πρότασης συντήρησης.
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Στην ομιλία μας αυτή θα σας παρουσιάσουμε το μέρος της εργασίας, που 
αφορά στις μορφές φθοράς και στις μεθόδους τεκμηρίωσης.

Στη μελέτη αυτή συνέβαλαν και πολλοί άλλοι. Δεν θα τους 
ευχαριστήσουμε προσωπικά σήμερα, εξ άλλου αναφέρονται αναλυτικά στον 
τόμο που έχετε στα χέρια σας. θα θέλαμε όμως να ευχαριστήσουμε θερμά 
το συνεργείο αναστήλωσης του Παρθενώνα, του οποίου το έργο 
υποστηρίζει τη συντήρηση και τους άμεσους συνεργάτες μαςιτην ομάδα 
συντήρησης,η οποία αποτελείται από τη συντηρήτρια Αναστασία Πάνου και 
τους μαρμαροτεχνίτες Ιάκωβο Κλάδιο,Κωνσταντίνο Δημόπουλο,Ανδρέα 
Λυρίτη και Ιωάννη Σκαλκώτο, που εργάζονται με ευαισθησία και προσοχή 
όλα αυτά τα χρόνια μαζί μας.

Αξίζει να αναφερθεί ένα σύντομο χρονικό των επεμβάσεων που 
πραγματοποιήθηκαν στην ζωφόρο, γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένες με την 
κατάσταση διατήρησής της. Από τις αρχές του 19ου αιώνα, η συντήρηση 
της ζωφόρου αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και 
προβληματισμού, λόγω της μοναδικότητας και της καλής διατήρησης του 
αναγλύφου. Η πρώτη πλήρης σειρά εκμαγείων έγινε το 1802 για λογαριασμό 
του Elgin, αλλά δεν γνωρίζουμε εάν έγιναν παράλληλα και κάποιες 
επεμβάσεις στους λίθους. Οι πρώτες επεμβάσεις συντήρησης, που 
τεκμηριώνονται, έγιναν με αφορμή τη λήψη εκμαγείων το 1872, από τον 
Martinelli, με πρωτοβουλία του Βρετανικού Μουσείου. Είκοσι χρόνια 
αργότερα, στα πλαίσια του πρώτου αναστηλωτικού προγράμματος του 
Παρθενώνα από τον Νικόλαο Μπαλάνο, υλοποιείται εκτενές πρόγραμμα 
σφραγίσεων στους λίθους της ζωφορου. Από τότε έως το 1976 
ακολούθησαν άλλες τρεις φάσεις επεμβάσεων, το 1948, το 1958 και το 
1970. Οι πληροφορίες ότι έγιναν επεμβάσεις συντήρησης της ζωφόρου τη 
δεκαετία του 1930 δεν τεκμηριώθηκαν.

Όταν ανέλαβε η Επιτροπή την επιστημονική εποπτεία των έργων το 
1976, με την αποκάλυψη του μηχανισμού της γυψοποίησης και το ευρύτερο 
επιστημονικό έργο του μέλους της καθηγητού Θεόδωρου Σκουλικίδη, 
αποκλείστηκε η χρήση των πολυμερών υλικών συντήρησης στα έργα της 
Ακρόπολης. Την εποχή εκείνη η Επιτροπή εξέτασε το ενδεχόμενο 
προστασίας της ζωφόρου επί τόπου, είτε με την στέγασή της, είτε με τον 
εγκιβωτισμό της. Μετά από τα τεχνικά και αισθητικά προβλήματα που' 
ανέκυψαν, αποφασίστηκε η προσωρινή της στέγαση με ένα ελαφρός 
κατασκευής στέγαστρο. Παράλληλα, η ομάδα του καθηγητού Σκουλικίδη, 
κατέγραψε την κατάσταση διατήρησης της ζωφόρου (προβολή διαφάνειας).

Στην πρώτη αυτή καταγραφή, όπως και στις επόμενες δύο, που 
έγιναν το 1983 και το 1988, χαρτογραφήθηκαν κατά σειρά οι περιοχές με 
στρώματα, οι περιοχές όπου ανιχνεύτηκε γύψος, οι διαβρωμένες περιοχές 
και τέλος οι περιοχές που καλύπτονταν από αιθάλη. Τα βασικά 
συμπεράσματα των χαρτογραφήσεων αυτών ησαν τα ακόλουθα: στις 
περιοχές που ξεπλτνσνται απομακρύνεται η γύψος, αποκαλύπτοντας νέα, 
ευπαθή επιφάνεια ,> ιρρορου. Μετά την τοποθέτηση του στεγάστρου 
παρατηρήθηκε ότι περιορίστηκαν η όξινη προσβολή και η απόπλυση της 
γύψου, και ΐ£λος ότι αυξήθηκε ομη>όμορφα η συγκέντρωση αιθαλης.
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Στην παρούσα μελέτη για να αποτιμηθεί η εξέλιξη της φθοράς και 
η μείωση των επιφανειακών στρωμάτων και,τέλος,να τοποθετηθούν 
χρονολογικά οι φάσεις των επεμβάσεων, κρίθηκε αναγκαία η μελέτη των 
αρχείων και των παλαιών φωτογραφιών. Από τη συγκριτική μελέτη των 
εκμαγείων Elgin και Martinelli, διαπιστώθηκε ότι ενώ τον 19ο αιώνα η 
απώλεια στην ζωφόρο ήταν ποσοτική, δηλαδή αποσπάστηκαν σημαντικά 
τμήματα του αναγλύφου, που σήμερα θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
αυθύπαρκτα μουσειακά αντικείμενα, τον 20ο αιώνα η απώλεια υπήρξε 
ποιοτική. Εντοπίζεται δηλαδή στην απώλεια επιφάνειας (προβολή και 
σχολιασμός διαφανειών).

Η καταγραφή της σημερινής κατάστασης στη ζωφόρο, έγινε με τη 
μορφή χαρτογραφήσεων:οι επικαθήσεις με τη μορφή μαύρης κρούστας και 
αιθάλης, αποτελούν σημαντικό παράγοντα αισθητικής υποβάθμισης του 
γλυπτού αυτού συνόλου.Παρατηρήθηκε ότι μετά τη δεκαετία του 1960, η 
μαύρη κρούστα αυξήθηκε σε εισέχουσες περιοχές του αναγλύφου ως 
αποτέλεσμα της όξινης προσβολής, ενώ, όπως αναμενόταν, η συγκέντρωση 
αιθάλης αυξήθηκε σημαντικά μετά την τοποθέτηση του στεγάστρου το 1976 
(προβολή και σχολιασμός διαφανειών). Με την κατασκευή του στεγάστρου 
δηλαδή περιορίστηκε σε ικανοποιητικό βαθμό η διαβροχή από το νερό της 
βροχής, ωστόσο συνεχίστηκε η διαβροχή του αναγλύφου δια μέσου των 
αρμών της ανωδομίας.

Οι κυριότερες μορφές φθοράς που καταγράφηκαν είναι η 
αποσάθρωση, τα εσωτερικά κενά, οι ρωγμές και η ζαχαροειδής φθορά 
(προβολή και σχολιασμών διαφανειών). Τα περισσότερα ρήγματα στη 
ζωφόρο παρατηρούνται στις πίσω και άνω επιφάνειες των λίθων και 
συνδέονται αφ’ενός μεν με την αρχαία πυρκαϊά και την έκρηξη του 1687, 
και αφ’ετέρου με τη συμπεριφορά των γόμφων και των συνδέσμων. Εκτός 
από τη λύση της συνέχειας που προκαλούν τα ρήγματα λειτουργούν ως 
στόμια απορροής όμβριων από τους αρμούς της ανωδομίας.

Μία ιδιάζουσα μορφή φθοράς είναι οι φλύκταινες. Πρόκειται για τη 
ρηγμάτωση, παραμόρφωση και αποκόλληση λεπτής φλούδας 
μαρμάρου,κάτω από την οποία το μάρμαρο έχει χάσει τελείως την συνοχή 
του. Το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά σπάνια μορφή φθοράς του πεντελικού 
μαρμάρου. Στη ζωφόρο το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε σε τέσσερις 
περιπτώσεις και σχετίζεται με την ιδιοσυστασία του λίθου.

Οι επεμβάσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στη ζωφόρο με σκοπό 
την συντήρησή της είχαν κυρίως σωστικό χαρακτήρα. Συνίσταντο δηλαδή 
σε εκτεταμένες σφραγίσεις ρωγμών και εσοχών, με σκοπό την 
αποκατάσταση βλαβών, τον περιορισμό της διαβροχής και την αποτροπή 
της βλάστησης. Αν και η προστασία της επιφάνειας με την επάλειψή της 
με κάποιο υλικό απασχόλησε επανειλλημένως τους επιστήμονες, τέτοια 
επέμβαση δεν είναι γνωστό αν πραγματοποιήθηκε, λόγω των εντόνων 
επιφυλάξεων γι'αυτού του είδους τα υλικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε 
δημοσίευση του 1930 ο συνεργάτης του Μπαλάνου, André Charbonnier 
αναφέρει την πιθανή εφαρμογή φθοριοπυριτικών ενώσεων για την 
προστασία της ζωφόρου. Το θέμα αυτό μελετάται από την κυρία
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Παπακωνσταντίνου.
Μετά το 1958, για την εξασφάλιση ετοιμόρροπων θραυσμάτων, 

θεωρήθηκε αναγκαία και η τοποθέτηση ορειχάλκινων καρφίδων στο 
ανάγλυφο, επέμβαση η οποία πραγματοποιήθηκε με υπερβολικό ζήλο. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον πρώτο λίθο της νότιας ζωφόρου, 
τοποθετήθηκαν συνολικά 54 καρφίδες. Μερικές από αυτές ήσαν 
ορειχάλκινες και μερικές από αυτές μολύβδινες. Προφανώς 
χρησιμοποιήθηκαν μολύβδινες καρφίδες,λόγω της αντοχής του μετάλλου 
αυτού στη διάβρωση.

Τα κονιάματα που χρησιμοποιήθησαν στις διάφορες φάσεις των 
επεμβάσεων ποικίλλουν. Ήταν η υδραυλική άσβεστος, μία εγχώρια 
λιθόκολλα, πιθανώς κονίαμα με πολυμερές συνδετικό υλικό, η κονία Meyer 
και το γκρίζο τσιμεντοκονίαμα, υλικά που την εποχή που τοποθετήθηκαν 
ήσαν αρκετά διαδεδομένα, θα σταθώ όμως στην κονία Meyer, γιατί 
αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα φθοράς του λίθου: η μακροσκοπική 
εικόνα της φθοράς αυτής χαρακτηρίζεται από την κατά τόπους απώλεια 
μικροσκοπικών απολεπισμάτων (προβολή και σχολιασμός διαφανειών). Η 
απώλεια του υλικού σε επιφανειακές στοιβάδες, αντί σε βάθος, 
δικαιολογείται από το χαμηλό πορώδες του Πεντελικου μαρμάρου. Η μορφή 
αυτή διάβρωσης μελετήθηκε πρώτα στα γωνιακά συμπληρώματα από νέο 
μάρμαρο, τα οποία έχουν διαβρωθεί τοπικά γύρω από τους αρμούς 
συγκόλλησης με κονία Mey&r.

’Ενας ακόμα σημαντικός παράγοντας της φθοράς του λίθου, ίσως 
ο σημαντικότερος, είναι το νερό της βροχής και ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνια, που είναι φορέας των όξινων ρύπων. Η προσβολή του λίθου από 
το νερό γίνεται είτε με την κατευθείαν πρόσπτωσή του στο μάρμαρο, 
δηλαδή την "άμεση διαβροχή", είτε δια μέσου των αρμών της ανωδομίας, 
την "έμμεση διαβροχή" (προβολή και σχολιασμός διαφανειών). Η διαβροχή, 
λοιπόν, προκαλεί σειρά από διαδοχικά φαινόμενα, όπως την απόπλυση της 
αιθάλης, τη διάλυση της γύψου, τη μεταφορά και απόθεση σε άλλα σημεία 
των προϊόντων διάλυσης και των ρύπων, την ενεργοποίηση διαλυτών 
αλάτων που οφείλονται στην κονία Meyer και τέλος συντελεί στη διάβρωση 
και απομάκρυνση των εγχρώμων επιφανειακών στρωμάτων.

Έγχρωμα επιφανειακά στρώματα διατηρούνται σε σημαντική έκταση 
στη δυτική ζωφόρο. Πρόκειται για τα ίδια στρώματα, τα οποία έχουν 
μελετηθεί στον Παρθενώνα, την πορτοκαλοκάστανη επιδερμίδα και το 
υπόλευκο επίστρωμα. Η επιφάνεια του μαρμάρου, όπου σώζονται τα 
στρώματα, διατηρεί σημαντικές λεπτομέρειες, όπως τα ίχνη των εργαλείων, 
την αρχική λείανση και τις πλαστικές λεπτομέρειες. Επειδή τα στρώματα 
αποτελούν αναμφισβήτητο τεκμήριο για την αναγνώριση της αρχικής 
επιφάνειας, αποτέλεσαν αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης (προβολή και 
σχολιασμός διαφανειών).

Η δραματική μείωσή τους στον αιώνα μας, οφείλεται στην όξινη 
προσβολή. Τα στρώματα χαρτογραφήθηκαν, με τη μέθοδο της 
φωτοερμηνείας, στις πέντε ακόλουθες σειρές φωτογραφιών: του Frédéric 
Boissonas, 1910, του Walter Hege,1928, της Alison Frantz,1958, του Goesta
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Hellner,1976 και του Σωκράτη Μαυρομμάτη, 1992. Η έντονη τονική αντίθεση 
ανάμεσα στο διαβρωμένο μάρμαρο και τα στρώματα διευκολύνει την ακριβή 
αποτύπωσή τους. Η μέθοδος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1988, από τη 
Γιάννα Δογάνη στη μελέτη για τις ανατολικές μετόπες του Παρθενώνα 
(προβολή και σχολιασμός διαφανειών). Οι χαρτογραφήσεις αυτές 
εισήχθησαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε γεωγραφικά συστήματα 
πληροφοριών, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα σύγκρισης. Τα στοιχεία 
αυτά των χαρτογραφήσεων, επεξεργάστηκαν τοπογράφοι μηχανικοί. 
Χρησιμοποιώντας ορισμένα γνωστά σημεία, όπως τις γωνίες των λίθων, ή 
τις πλαστικές λεπτομέρειες του αναγλύφου, τα διαγράμματα αυτά 
μεταφέρθησαν σε μια ενιαία κλίμακα και διορθώθηκαν τυχόν 
παραμορφώσεις που οφείλονται στη φωτογράφηση. Η επίθεση των σχεδίων 
αυτών δίνει τη διαχρονική σταδιακή ελάττωση των στρωμάτων, και 
υποδεικνύει τις περιοχές απ’οπου χάθηκαν (προβολή και σχολιασμός 
διαφανειών).

Βλέπουμε λοιπόν ότι η μείωση της κάλυψης,είτε η μείωση των 
στρωμάτων,είναι συνεχής σε όλους τους λίθους απο το 1910 έως σήμερα. 
Ενδιαφέρον είναι ότι στη ΒΔ γωνία της ζωφόρου υπάρχει έξαρση του 
φαινομένου, στους λίθους δηλαδή που ήσαν εκτεθειμένοι στα καιρικά 
φαινόμενα. Στατιστικά το δείγμα είναι πάρα πολύ μικρό για να βγουν 
συμπεράσματα για κάθε λίθο. Εξάλλου οι διαφορές στη μείωση των 
στρωμάτων είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων: του ρυθμού αύξησης της 
ρύπανσης, της έκτασης και της έντασης της διαβροχής, της 
ιδιοσυστασίας του κάθε λίθου, των άνισων χρονολογικών περιόδων.

θα ήθελα να σας πω ότι οι διαφορές στη μείωση των στρωμάτων, 
υπολογίστηκαν βάσει της καλυπτόμενης επιφάνειας, στην αρχή κάθε 
περιόδου. Κι εδώ θέλω να σας δείξω μία λεπτομέρεια. Είναι η φωτογραφία 
του λίθου VII, μια λεπτομέρεια το 1928 και το 1976. Και βλέπετε πολύ 
καθαρά, ότι έχουν απωλεσθεί τα στρώματα από τη μορφή και παρατηρείται 
η διάβρωση της επιφάνειας, ή ζαχαροειδή φθορά. Το γενικό συμπέρασμα 
συνοψίζεται στον περιεκτικό αυτό πίνακα, όπου υπολογίστηκε ο μέσος 
ετήσιος ρυθμός απώλειας των στρωμάτων σε όλη τη δυτική ζωφόρο 
(διαφάνεια). Και πάλι σας επισημαίνω, ότι υπολογίστηκε βάσει της 
καλυπτόμενης επιφάνειας στην αρχή κάθε περιόδου.

Βλέπουμε λοιπόν ότι το 1910 η συνολική κάλυψη όλων των λίθων με 
στρώματα ήταν 60%, ενώ ογδόντα χρόνια αργότερα το ποσοστό έχει 
μειωθεί στο μισό, είναι 32%. Αντίστοιχα, την πρώτη εικοσαετία του αιώνα 
μας ο μέσος ετήσιος ρυθμός απώλειας ήταν 0,5%, ενώ την τελευταία 
εικοσαετία φθάνει σχεδόν το 1%.

Πιστεύουμε ότι η μελέτη αυτή καταδείχνει την αναγκαιότητα της 
απομάκρυνσης της ζωφόρου από τον Παρθενώνα και υποστηρίζει την κάθε 
άλλο παρά αβασάνιστη απόφαση της πολιτείας να αποσπάσει το τελευταίο 
τμήμα της παναθηναϊκής ζωφόρου από το μνημείο.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τις κυρίες Γαλανού και Δογάνη. Και παρακαλώ
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τώρα η κυρία Παπακωνσταντίνου να πάρει τον λόγο για να μας 
παρουσιάσει το θέμα παρατηρήσεις και έρευνες στη δυτική ζωφόρο.

Ε.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρατηρήσεις και έρευνες στη δυτική ζωφόρο.

θα σας παρουσιάσω συνοπτικά φυσικοχημικές παρατηρήσεις για 
την επιφάνεια των μη γλυπτών πλευρών της δυτικής ζωφόρου, για τα 
έγχρωμα στρώματα, που διασώζονται στη γλυπτή επιφάνεια καθώς και για 
την κονία Meyer. Επίσης θα δούμε στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση 
στο Βράχο της Ακρόπολης.

Μετά την καταβίβαση της δυτικής ζωφόρου υπήρχε η δυνατότητα 
να εξετάσουμε τους λίθους σε όλες τις πλευρές. Για τη διερεύνηση της 
κατάστασης στην επιφάνεια του μαρμάρου, έγινε αντιπροσωπευτική 
δειγματοληψία από τις τρεις μη γλυπτές πλευρες. Αποφύγαμε τη 
δειγματοληψία μαρμάρου από τις γλυπτές επιφάνειες. Με όλες τις 
παραδοχές για τις διαφορές προσανατολισμού ή μικροκλίματος εκτιμήσαμε 
ότι θα έχουμε μια καλή εικόνα και για τις γλυπτές. Εξάλλου, την τελευταία 
εικοσαετία είχαν γίνει ήδη τρεις καταγραφές της γλυπτής επιφάνεια από 
την ομάδα των χημικών, και πριν από την καταβίβασή της έγινε η 
χαρτογράφηση που ακούσατε λίγο πριν από τις συντηρητριες. Έτσι, για τις 
γλυπτές επιφάνειες, εξετάσθηκαν μόνο τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα, 
και επίσης εξετάσθηκαν τα κονιάματα συγκόλλησης που είχαν 
χρησιμοποιηθεί, όχι τα κονιάματα που είχαν χρησιμοποιηθεί στη γλυπτή 
επιφάνεια.

Για τον έλεγχο της επιφάνειας του μαρμάρου έγινε μικροανάλυση 
ΕΡΜΑ (Electron Probe Micro Analysis) σε τομή δοκιμίων κάθετα στην 
επιφάνεια. Το μεγαλύτερο μέρος των μη γλυπτών πλευρών θεωρείται 
μερικώς στεγασμένο, επομένως εκτεθειμένο σε ατμοσφαιρική υγρασία και 
ατμοσφαιρικούς ρύπους. Αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών είναι η 
κατάσταση της επιφάνειας, που βλέπουμε στις διαφάνειες.

Εξετάζοντας τα δείγματα από έξω προς τα μέσα διαπιστώνουμε ένα 
επιφανειακό αποσαθρωμένο στρώμα πάχους μέχρι 150 μικρά, που οφείλεται 
στην επίδραση της υγρασίας και των ρύπων. Στην αποσαθρωμένη αυτή 
ζώνη συνυπάρχουν ασβέστιο και θείο (δηλαδή γύψος), πυρίτιο, φώσφορος, 
νάτριο, χλώριο, σίδηρος και αργίλιο. Κάτω απο το επιφανειακό αυτό 
αποσαθρωμένο στρώμα το μάρμαρο παρουσιάζει μικρορωγμές κάθετα και 
παράλληλα προς την επιφάνεια. Το φαινόμενο των μικρορωγμών 
παρουσιάζεται σε βάθος μέχρι και 400 μικρά. Μέσα στις μικρορωγμές 
αυτές υπάρχει έντονη η παρουσία του θείου, δηλαδή γύψου, του φωσφόρου 
και του χλωρίου. Το χλώριο μάλιστα φθάνει το μεγαλύτερο βάθος από 
όλους τους ρύπους. Ο σίδηρος μπορεί να αποδοθεί εν μέρει σε 
επικαθησεις αιωρουμένων σωματιδίων από την ατμόσφαιρα, και εν μέρει σε 
διάχυση ιόντων σιδήρου από το εσωτερικό του μαρμάρου. Το αργίλιο και 
το πυρίτιο ομοίως, μπορούν να αποδοθούν εν μέρει στις επικαθήσεις και 
εν μέρει στις εξαλλοιώσεις αργιλλοπυριτικών προσμίξεων. Σημειώνουμε 
βέβαια, ότι η συγκέντρωση του πυριτίου είναι πολύ μεγάλη. Η προέλευση
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του χλωρίου είναι προφανώς μαζί με το νάτριο η αλατονέφωση από τον 
Σαρωνικό. Για το φώσφορο υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για την 
προέλευσή του, αν είναι εν πάση περιπτώσει ένα προϊόν μικροοργανισμών, 
είτε προϊόν βιοαποικοδόμησης, πρωτεϊνούχας ένωσης που είχε 
χρησιμοποιηθεί κάποτε. Ο φώσφορος είναι πάντα κάτω από το πυρίτιο και 
το θείο.

Για τη γυψοποίηση έγινε δειγματοληψία και ποσοτική εξέταση σε 
όλες τις μη γλυπτές πλευρές των λίθων της δυτικής ζωφόρου. Τα σημεία 
δειγματοληψίας και οι τιμές του πάχους του γύψου σημειώνονται επάνω σε 
σχέδια του αρχιτέκτονα Πέτρου Κουφόπουλου, που ανασχεδίασε η 
συντηρήτρια Αναστασία Πάνου. Από τη χαρτογράφηση αυτή εξάγονται 
συμπεράσματα για τις θέσεις, όπου η ζωφόρος είχε καλύτερη στέγαση και 
για τις θέσεις, όπου ήταν εκτεθειμένη στο νερό της βροχής. Οι νότιοι λίθοι 
δεν εκαλύπτοντο από το στέγαστρο και εκεί προφανώς δεν ανιχνεύεται 
καθόλου γύψος.

Έγιναν επίσης αναλύσεις με FTIR (Fourier Transmission Infrared) σε 
δείγματα από τις μη γλυπτές πλευρές για την ανίχνευση οργανικών 
ενώσεων. Διαπιστώνεται η παρουσία αλειφατικών υδρογονανθράκων και 
αμινών. Οι υδρογονάνθρακες προέχονται από την ατμοσφαιρική ρύπανση 
και οι αμίνες πιθανότατα από τα περιστέρια. Μόνον σε ένα λίθο, τον ΝΔΖ, 
ανιχνεύθηκαν οξαλικά στην πίσω πλευρά. Υπάρχουν τρεις θέσεις σε μη 
γλυπτές πλευρές, όπου παρατηρούνται σαφή ίχνη από διαφανή ουσία. Τα 
ίχνη αυτά διασώζονται σε στεγασμένες πλάγιες πλευρές των λίθων ΔΖ4 και 
ΔΖ11 και στην πίσω πλευρά του ΔΖ8. Στα διαγράμματα FTIR της ουσίας 
αυτής παρατηρούμε την παρουσία καρβονυλομάδων, πέραν των 
αναμενομένων αμινών και υδρογονανθράκων. Οι καρβονυλομάδες είναι 
χαρακτηριστικές ομάδες οργανικών οξέων, εστέρων, που είναι τα κύρια 
συστατικά κηρίων ή ανάλογης ουσίας, που είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιήθηκε ως επικαλυπτικό. Στο οπτικό μικροσκόπιο το πάχος της 
διαφανούς αυτής ουσίας είναι 50-200 μικρά.

Τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα, που διασώζονται στη γλυπτή 
επιφάνεια της δυτικής ζωφόρου εξετάστηκαν σε οπτικό μικροσκόπιο και με 
αναλύσεις XDR (περίθλαση ακτινών X), φασματομετρία υπερύθρων IR και 
FTIR και ανάλυση ΕΡΜΑ σε τομή κάθετα προς την επιφάνεια μαρμάρου- 
επιφανειακών στρωμάτων. Εξετάστηκαν δείγματα μεικτά επιδερμίδας- 
επιστρώματος, δείγματα μόνον επιδερμίδας και δείγματα μόνον 
επιστρώματος. Τα φάσματα FTIR της επιδερμίδας είναι ίδια με τα φάσματα 
του μείγματος επιδερμίδας-επιστρώματος, δηλαδή διαπιστώνεται η 
παρουσία ανθρακικών, πυριτικών, οξαλικών και νιτρικών ριζών. Στα 
φάσματα του επιστρώματος υπάρχουν νιτρικά, οξαλικά, πυριτικά και η 
διαφορά είναι ότι δεν υπάρχουν ανθρακικά. Σε όλα βέβαια υπάρχει γύψος, 
όταν τα δείγματα προέρχονται από στεγασμένη περιοχή.

Σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν σκουρόχρωμοι λεκέδες επάνω 
στην εξωτερική επιφάνεια των επιφανειακών στρωμάτων. Στο διάγραμμα 
FTIR διαπιστώνεται η παρουσία αμινών, υδρογονανθράκων και η παρουσία 
καρβονυλομάδων. Το τελευταίο είναι ένδειξη πιθανής προηγούμενης
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επέμβασης με κάποια επικαλυπτική οργανική ουσία.
Για τη μελέτη της κατανομής των στοιχείων έγινε εξέταση με 

μικροαναλυτή ΕΡΜΑ σε τομή 0,5 mm2 από δείγμα μαρμάρμου με έγχρωμα 
επιφανειακά στρώματα. Το πάχος των στρωμάτων κυμαίνεται από 170-240 
μικρά. Η κατανομή των στοιχείων έχει ως εξής : το ασβέστιο υπάρχει 
παντού.Το θείο είναι πολύ λιγότερο, υπάρχει στο επιφανειακό στρώμα, 
αλλά είναι πολύ λιγότερο από αυτό που βρίσκουμε σε μη γλυπτές 
πλευρές,ή σε περιοχές όπου το μάρμαρο δεν είναι καλυμμένο από αυτά τα 
στρώματα, επομένως μπορούμε να πούμε ότι παρείχαν κάποια προστασία. 
Το πυρίτιο ανιχνεύεται σε όλο το βάθος, αλλά σε ιδιαίτερα μεγάλη 
συγκέντρωση στην εξωτερική επιφάνεια. Το αργίλιο ακολουθεί την 
κατανομή του πυριτίου. Ο σίδηρος ανιχνεύεται παντού, αλλά με 
χαρακτηριστικούς κόκκους στο εσωτερικό στρώμα. Το κάλιο βρίσκεται στο 
επίστρωμα, ο φώσφορος βρίσκεται επίσης μόνο στο επίστρωμα. Τέλος το 
μαγνήσιο, το νάτριο και το χλώριο ανιχνεύεται σε όλο το βάθος των 
στρωμάτων.

Σε έγχρωμα στρώματα έγινε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση με 
Energy Dispersive, και έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών με 
αντίστοιχα αποτελέσματα από τα έγχρωμα στρώματα των μνημείων. Από 
τις μετρήσεις αυτές προκύπτει, ότι το πυρίτιο είναι σε πολύ μεγάλη 
συγκέντρωση στην επιφάνεια, σε ποσοστό 10-15%. Σε ένα ποσοστό αυτό 
οφείλεται σε επικαθήσεις, είναι όμως πιθανόν να οφείλεται σε ανθρώπινη 
επέμβαση με επικάλυψη. Η μέθοδος Kessler εφαρμόσθηκε σε μεγάλη 
έκταση στο τέλος του προηγούμενου αιώνα σε μνημεία της Ευρώπης για 
αδιαβροχοποίηση. Η μέθοδος βασιζόταν σε επικάλυψη της επιφάνειας με 
πυριτικά αλκάλια για καταβύθιση πυριτικών. Ο Fassina ανιχνεύει πυριτικά 
σε ποσοστό 20% στην επιφάνεια μνημείων στη Βενετία, αλλά έχει γραπτά 
αρχεία για εφαρμογή της μεθόδου Kessler το 1892. Εμείς δεν έχουμε 
τέτοια γραπτά στοιχεία, αλλά οι χρονολογίες αυτές συμπίπτουν με την 
περίοδο αναστήλωσης Μπαλάνου και είναι πιθανόν να έγινε κάποια 
παρόμοια εφαρμογή. Ο Μπαλάνος αναφέρει ότι χρησιμοποίησε διαφανή και 
μονωτική ουσία, χωρίς να την ονομάζει, ενώ ο Charbonnier αναφέρει τη 
χρηση φθοριοπυριτικών - fluates - στα μνημεία Ακροπόλεως.

Στην εξέταση των δειγμάτων με οπτικό μικροσκόπιο με πολωμένο 
ορατό φως και υπεριώδες διακρίνεται επάνω από το μάρμαρο και κάτω από 
το επίστρωμα ένα στρώμα χρωστικής με ευδιάκριτους κόκκινους 
κρυστάλλους αιματίτη και μαύρους οξειδίου του μαγγανίου. Το πάχος του 
στρώματος είναι περίπου 70 μικρά. Αιματίτης διαπιστώθηκε ότι είναι το 
κύριο συστατικό του κόκκινου χρώματος, που βρέθηκε πρόσφατα μέσα σε 
αρχαίο κύλικα στον Παρθενώνα.

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τη διερεύνηση της σύνθεσης 
και της προέλευσης των εγχρώμων στρωμάτων, "της πάτινας", στην 
επιφάνεια των μνημείων από ασβεστολιθικό και ψαμμιτικό δομικό υλικό στις 
χώρες κυρίως της Μεσογείου. Η παρουσία των στοιχείων, που 
ανιχνεύονται, ερμηνεύεται με δυο βασικές θεωρίες, που μπορούν να 
κωδικοποιηθούν σε αυτήν της ανθρωπογενούς προέλευσης και αυτήν της
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βιογενούς προέλευσης.
Η θεωρία της ανθρωπογενούς προέλευσης αποδίδει τα στοιχεία που 

ανιχνεύονται σε ανθρώπινη επεξεργασία της επιφάνειας. Σύμφωνα με αυτήν 
το οξαλικό ασβέστιο (γουεγελίτης και γουεδελίτης), ο φώσφορος, το 
νάτριο, το κάλιο, το μαγνήσιο, ο σίδηρος και άλλα στοιχεία αποδίδονται 
στην βιοαποδόμηση σύμπλοκων πρωτεϊνών, που πιθανολογείται ότι 
χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς ως προστατευτικά. Τέτοια προϊόντα, που 
περιέχουν καζεΐνη, μπορεί να είναι το γάλα, το λευκό του αυγού κ.ά.

Η θεωρία της βιογενούς προέλευσης αποδίδει την παρουσία των 
στοιχείων που ανιχνεύονται σε παρουσία μικροοργανισμών και σε 
βιολογικές διεργασίες. Σύμφωνα με αυτήν η πάτινα και εν μέρει η μαύρη 
κρούστα θεωρούνται προϊόντα της δράσης μυκήτων. Οι μύκητες αυτοί 
παράγουν οργανικές ενώσεις, όμως μελανίνη, πολυφαινολικές και άλλες 
ενώσεις, που προσδίδουν διάφορους χρωματισμούς στην πέτρα σε 
συνδυασμό με άλλους μετεωρολογικούς και ατμοσφαιρικούς παράγοντες 
(Krumbein). Από άλλους μελετητές το οξαλικό ασβέστιο αποδίδεται σε 
λειχήνες, και οι χρωματισμοί σε θειοβακτήρια, νιτροβακτήρια, άλγη και 
λειχήνες. Με τη θεωρία των βιοχημικών μηχανισμών προσβολής της πέτρας 
από μικροοργανισμούς ερμηνεύουν ορισμένοι μελετητές την παρουσία 
αυξημένων συγκεντρώσεων του πυριτίου και των μεταλλοκατιόντων 
(αργίλιο, μαγνήσιο, κάλιο, σίδηρος).

Η κονία Meyer χρησιμοποιήθηκε σε πολύ μεγάλη έκταση για πάνω 
από ογδόντα χρόνια στα μνημεία Ακροπόλεως. Πρόκειται για λευκή κονία 
Sorrei δυο συστατικών, ένα στερεό οξείδιο μαγνησίου και ένα υγρό 
διάλυμα χλωριούχου μαγνησίου. Έγινε ανάλυση XRD σε κονία, που 
παρασκευάσθηκε από δείγματα των δύο καθαρών συστατικών σε αναλογία 
1:1 κ.ο.κ. Τα αποτελέσματα δείχνουν την παρουσία οξειδίου του 
μαγνησίου, οξυχλωριούχου μαγνησίου και θειϊκού βαρίου. Το 
οξυχλωριούχο μαγνήσιο προέρχεται από την υδρόλυση του χλωριούχου 
μαγνησίου και τη συγκρυστάλλωση του υδροξειδίου του μαγνησίου και του 
όξινου χλωριούχου μαγνησίου. Το θειϊκό βάριο προστίθεται είτε ως 
λευκαντικό, είτε ως στερεωτικό.

Εξετάσθηκαν δείγματα κονίας Meyer, που χρησιμοποιήθηκε στη 
δυτική ζωφόρο ως συγκολλητικό υλικό. Οι αναλύσεις XRD δίνουν την 
παρουσία υδροξειδίου του μαγνησίου, ανθρακικού ασβεστίου, θειϊκού 
βαρίου και όπου υπήρχαν ορειχάλκινές καρφίδες βρίσκεται χλωριούχος 
χαλκός και θειούχος χαλκός, που είναι προϊόντα διάβρωσης των 
καρφίδων. Αναλύσεις κονίας Meyer που έχει χρησιμοποιηθεί σε 
προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης στα μνημεία (Προπύλαια, Ναός 
Αθηνάς Νίκης) έδωσαν τα ίδια αποτελέσματα με επιπλέον την παρουσία 
υδρομαγνησίτη. Τα σημεία των δειγματοληψιών από τα μνημεία ήσαν 
εκτεθειμένα στη βροχή και έτσι ερμηνεύεται η παρουσία του 
υδρομαγνησίτη.

Τέλος παρουσιάζονται στοιχεία για την εξέλιξη της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας την περίοδο 1984-1992 
καθώς και οι μετρήσεις S02, S03 και ολικού θείου την περίοδο που
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αποφασίστηκε από την ΕΣΜΑ η καταβίβαση της δυτικής ζωφόρου. Πηγή των 
στοιχείων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ οι 
μετρήσεις της Ακρόπολης έγιναν από σταθμό, που είχε εγκαταστήσει η 
ΕΣΜΑ και η επεξεργασία των στοιχείων έγινε από την κυρία Φωτεινή 
Ντελοπούλου.

Από τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ προκύπτει, ότι το διοξείδιο του 
θείου, που είχε μειωθεί τη δεκαετία του 1980, παρουσιάζει αυξητική τάση 
από το 1991 και το 1992 έχει σημαντική αύξηση. Σε ορισμένους σταθμούς 
της Αθήνας το 98% των 24ωρων μετρήσεων την περίοδο 1991-1992 υπερέβη 
το όριο της ΕΟΚ, που είναι 250 pg/m3. Στους πίνακες με τις διαχρονικές 
μεταβολές των ρύπων παρουσιάζουν μείωση ο μόλυβδος, ο καπνός και το 
μονοξείδιο του άνθρακα. Αντιθέτως αύξηση παρουσιάζουν τα αζωτοξείδια 
και το όζον. Από τα στοιχεία αυτά γίνεται φανερό, ότι οι ατμοσφαιρικοί 
ρύποι, που επιδρούν στη φθορά των μνημείων παρουσιάζουν αυξητικές 
τάσεις.

Παρουσιάζεται διάγραμμα με τις μέγιστες τιμές συγκεντρώσεων 
διοξειδίου του θείου, που μετρήθηκε στο βράχο της Ακρόπολης το 
διάστημα 1991-1992. Οι τιμές επιβεβαιώνουν, ότι ήταν ορθή και 
επιβεβλημένη η απόφαση της ΕΣΜΑ για την καταβίβαση της δυτικής 
ζωφόρου. Η τοποθέτηση του στεγάστρου προστάτευσε τους λίθους της 
ζωφόρου από την όξινη διάβρωση, αλλά δεν ήταν δυνατή η προστασία τους 
από τη γυψοποίηση και τις επικαθήσεις των υπολοίπων ατμοσφαιρικών 
ρύπων και των αιωρούμενων σωματιδίων. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Η τελευταία ανακοίνωση είναι από τον κύριο 
Σκουλικίδη και έχει ως θέμα τις προτάσεις συντηρήσεως (και καθαρισμού) 
της δυτικής ζωφόρου.

θ.ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗ: Προτάσεις συντηρήσεως (και καθαρισμού) της δυτικής 
ζωφόρου.

θα πρέπει μετά από όλα αυτά τα πολύ ωραία διαγράμματα, τις πολύ 
ωραίες πραγματικά μελέτες, που παρουσίασε η κυρία Γαλανού σε 
συνεργασία με την κυρία Δογάνη, και η κυρία Παπακωνσταντίνου, αυτές 
που θα παρουσιάσει η κυρία Μωραϊτου για τα Προπύλαια και η κυρία 
Μπαμπανίκα για την Αθηνά Νίκη, θα πρέπει να δούμε, εάν πράγματι από 
όλα αυτά προκύπτουν υποδείξεις για την συντήρηση της επιφάνειας.

Και πράγματι προκύπτουν. Οι ειδικοί το ξέρουν αυτό. Είναι πολύτιμα 
στοιχεία.

Όταν λέμε "συντήρηση” είπαμε ότι εννούμε καθαρισμό, στερέωση 
και προστασία. Μερικές φορές απαιτείται πρώτα να γίνει στερέωση και 
ύστερα καθαρισμός. Υπάρχουν μερικές γενικές αρχές. Πρώτα απ’όλα 
υπάρχει μια αισθητική θεωρία Σουηδών αρχιτεκτόνων μαθηματικοποιημένη, 
που τις περισσότερες φορές αποκλείει τον καθαρισμό. Δεν είμαι αρμόδιος, 
αυτά θα τα δουν οι αντίστοιχοι αισθητικοί. Ως προς τις προτάσεις, θα σας 
φέρουμε προτάσεις από την ομάδα, που θα συζητήσει σε στρογγυλή
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τράπεζα, την ομάδα των διαπρεπών ξένων επιστημόνων που έχουμε 
καλέσει και των ελλήνων, όμως είμαι υποχρεωμένος, ως υπεύθυνος για τα 
φυσικοχημικά προβλήματα της Επιτροπής Ακροπόλεως, να κάνω προτάσεις- 
προτάσεις-εισηγήσεις.

Πρώτα απ’όλα υπάρχει το εξής θέμα: εάν γίνει καθαρισμός, 
απαιτείται οπωσδήποτε να γίνει προστασία, διότι η καθαρή επιφάνεια είναι 
πολύ πιο ευαίσθητη και πρέπει να προστατευθεί. Δεύτερο θέμα είναι ότι 
κατά τον καθαρισμό δεν πρέπει να καταστραφούν υπολείμματα 
πολυχρωμιών ή επεμβάσεων επωφελών και κυρίως να μην καταστραφούν 
οι λεπτομέρειες της επιφάνειας. Για να διαλέξουμε μεταξύ των 
σαρανταδύο μεθόδων καθαρισμού, χρειάστηκε να γίνει μία κριτική μελέτη 
όλων των μεθόδων και να βασιστούμε στις μετρήσεις αυτές που είπαμε.

Ας αρχίσουμε πρώτα απ’ολα από το είδος της χρωματικής 
αλλοίωσης, που είδατε στην επιφάνεια της ζωφόρου. Είναι φανερό ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της χρωματικής αλλοίωσης, είναι επικάθηση 
αιωρουμένων σωματιδίων, χαλαρή επικάθηση επάνω σε στρώματα γύψου. 
Ένα άλλο μέρος οφείλεται προφανώς στο σχηματισμό μαύρης κρούστας 
που προϋποθέτει ανακρυστάλλωση στα σημεία που γινόταν διαρροή νερού. 
Και ένα άλλο μέρος, ασφαλώς θα μας το πει ο διαπρεπής συνάδελφος 
καθηγητής Krumbein και οι βιολόγοι, οφείλεται σε μικροβιακές αλλοιώσεις 
της επιφάνειας από αποικίες μικροοργανισμών.

Το θέμα μας τώρα, σε συνδυασμό με αυτά που είπα πριν, ότι επάνω 
στην επιφάνεια των στρωμάτων γύψου διατηρούνται λεπτομέρειες που 
έχουν εξαφανιστεί από το μάρμαρο, είναι ότι οι μέθοδοι καθαρισμού δεν 
μπορεί να καταστρέφουν, δεν επιτρέπεται να καταστρέφουν τα στρώματα 
γύψου. Και πρέπει να σας πω ότι από τις σαρανταδύο αυτές μεθόδους οι 
εικοσιμία βασίζονται στην καταστροφή των στρωμάτων γύψου είτε 
ηθελημένα, διότι με αυτόν τον τρόπο φεύγουν τα αιωρούμενα σωματίδια, 
είτε από έλλειψη εμβαθύνσεως, στο τί θα συμβεί με τις διάφορες ουσίες 
που χρησιμοποιούν. Διότι υπάρχουν ουσίες που εκ πρώτης όψεως δεν είναι 
επιβλαβείς, αλλά εάν αυτές έλθουν σε επαφή με γύψο, μετατρέπονται σε 
αντίστοιχο θειϊκό άλας, που υδρολύεται προς οξύ και προσβάλλει την 
επιφάνεια.

Από όλες αυτές τις μεθόδους,εκείνες που δεν καταστρέφουν τα 
στρώματα γύψου, είναι:

Κατ’αρχήν η μέθοδος με ροφητικές ουσίες. Με τη διαφορά ότι θα 
πρέπει το υγρό, που θα χρησιμοποιηθεί, να μη διαλύει το γύψο και άρα θα 
πρέπει να είναι κορεσμένο σε θειϊκά, σε γύψο.

Μία δεύτερη μέθοδος είναι η μέθοδος LASER. Αυτή η μέθοδος είναι 
πολύ παλιά. Δηλαδή υπάρχει μία μελέτη πολύ παλιά, των Asmus και 
Lazzarini πριν από το 1976. Χρησιμοποίησαν LASER. Αυτό σημαίνει ότι 
έπρεπε να εστιάζεται η ακτίνα επάνω στο θερμικό ρύπο και αυτός να 
εξαχνώνεται από τη θερμότητα. Οι σημερινοί LASER, που είναι μια νέα 
γενιά, είναι παλμικοί και καθαρίζουν τις επιφάνειες όχι με θερμότητα, αλλά 
με κρουστικό κύμα. Το είδαμε αυτό εδώ. Μας βεβαίωσαν ότι δεν 
εξαχνώνεται συγχρόνως και γύψος, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να
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ξαναμελετήσουμε το θέμα και όλη η Επιτροπή να πιστοποιήσει ότι πράγματι 
δεν εξαφανίζεται γύψος,γιατί τότε θα εξαφανιστούν και οι λεπτομέρειες.

Μία τρίτη μέθοδος που θα πρότεινα είναι η μέθοδος της 
αναστροφής, αυτή που είπαμε πριν για την περιοχή της χαλαρής 
επικόθησης επάνω στα στρώματα γύψου.

Σε ό,τι αφορά στη μαύρη κρούστα, εκεί σπανίως μας ενδιαφέρει η 
ύπαρξη γύψου, διότι έχομε ανακρυστάλλωση ανθρακικού ασβεστίου, που 
εν μέρει έχει γυψοποιηθεί, μαζί με αιωρούμενα σωμάτια και επομένως 
μπορεί να φύγει αυτή η μαύρη κρούστα και με άλλο τρόπο π.χ. με 
μικροαμμοβολή ή ακόμα και με υπερηχητική μέθοδο. Αυτά βέβαια θα 
τεθούν σε στρογγυλή τράπεζα προς συζήτηση.

θα πρέπει όμως να σας πω για τη μαύρη κρούστα μια ακόμα 
μέθοδο, που είναι αναστροφή της γυψοποίησης αλλά με μικροοργανισμούς. 
Είναι η μέθοδος του Αμερικάνου Gauri, που την ανακοίνωσε πρόσφατα. 
Γίνεται αναστροφή με μικροοργανισμούς και συγχρόνως καθαρισμός 
βέβαια, οι μικροοργανισμοί δεν μπορούν να εκπαιδευτούν να φτιάχνουν 
προσανατολισμένους κρυστάλλους ανθρακικού ασβεστίου, όπως τους 
είδατε στη διαφάνεια. Εμείς τους επιβάλλουμε με τις συνθήκες 
αναστροφής, αλλά οι μικροοργανισμοί δεν μπορούν να το μάθουν. Αλλά 
δεν μας ενδιαφέρει να το μάθουν στην περιοχή της μαύρης κρούστας.

Τώρα, σε ό,τι αφορά την προστασία, ακούσατε μία μέθοδο που 
πρότειναιδεν πρόκειται να κάνουμε προστασία αυτή τη στιγμή, διότι η 
ζωφόρος είναι στο μουσείο. Η συγκέντρωση βέβαια του διοξειδίου του 
θείου στο μουσείο δεν είναι μικρότερη απ’ό,τι στην ατμόσφαιρα. Η υγρασία 
ίσως είναι και μεγαλύτερη τοπικά από τους επισκέπτες. Όμως είναι 
γνωστό ότι μία χημική αντίδραση επιταγχύνεται από τη μεταβολή των 
παραγόντων που την επηρεάζουν, δηλαδη της υγρασίας και της 
θερμοκρασίας. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή η ζωφόρος δεν είναι πια στο 
ύπαιθρον, από τη βροχή ήταν έτσι κι αλλιώς προστατευμένη, οι συνθήκες 
είναι κάπως σταθερότερες και ελπίζουμε ότι θα γίνουν ακόμη 
σταθερότερες, εάν γίνει και κλιματισμός του μουσείου, που έχει 
προγραμματιστεί. Άρα, προστασία δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή.

Το θέμα τώρα της στερέωσης. Νομίζω ότι αυτή η μέθοδος, ασβέστη 
σε μείγμα με ανθρακικό ασβέστιο,που αναφέραμε, ενδεχομένως μερικές 
φορές και με λίγο λευκό τσιμέντο, εφαρμόζεται ευρύτατα στην Ακρόπολη. 
Και θα το ακούσετε από την κυρία Μωραϊτου και από τις κυρίες ότι το 
εφαρμόζουν στα Προπύλαια και παντού μερικά χρόνια τώρα και νομίζω ότι 
είναι μία μέθοδος επωφελής,είναι μία μέθοδος καλή, δεν έχουμε 
προβλήματα και δεν βλέπω τον λόγο, γιατί να μην χρησιμοποιηθεί 
ενδεχομένως αυτή η μέθοδος για τη στερέωση.

Ελπίζω να σας φέρω προτάσεις, ίσως περισσότερες, ίσως τις ίδιες 
επικυρωμένες από την συζήτηση που θα έχουμε με τους συναδέλφους 
τους ξένους και τους έλληνες. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Σκουλικίδη. Αλλά ήμουν τόσο κακός 
πρόεδρος που έχουμε ήδη αργήσει μισή ώρα. Γι’αυτό, για τις ερωτήσεις,
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πιστεύω ότι δεν έχουμε καιρό. Είναι καλύτερα να το κάνουμε αύριο στις 
ομάδες. Αύριο το απόγευμα υπάρχουν τρεις ομάδες και ο καθένας μπορεί 
να κάνει την ερώτηση που θέλει. Καληνύχτα.

ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλή σας ημέρα, η συνεδρίαση αρχίζει και παρακαλείται ο 
κύριος Τογανίδης να πάρει τον λόγο. Ο κύριος Τογανίδης είναι ο πρώτος 
ομιλητής με θέμα την αναδιάταξη των λίθων στους μακρούς τοίχους του 
σηκού του Παρθενώνος και άλλα συναφή θέματα.

Ν.ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ: Η αναδιάταξη των λίθων στους μακρούς τοίχους του 
σηκού. Η γενόμενη εργασία. Το πρόγραμμα Η/Υ. Προτάσεις

Το θέμα μας είναι η μελέτη των μακρών τοίχων του Παρθενώνος. 
Σκοπός της μελέτης είναι να εντοπίσει την αρχική θέση εκάστης λίθου 
διαπιστουμένη αναμφιλέκτως από τις σωζόμενες πληροφορίες που αυτές 
διαθέτουν, σε όποιο βαθμό αυτό είναι εφικτό. Η αρχική θέση των 
λιθοπλίνθων θα χρησιμοποιηθεί ως υπόβαθρο-αφετηρία κάθε μελλοντικής 
αναστηλωτικής προσπάθειας.

Ένα μέρος των λιθοπλίνθων ευρισκετο στο έδαφος, ενώ ένα άλλο 
μέρος είχε αναστηλωθεί σε τυχαία θέση. Η μελέτη σε αυτή τη φάση δεν 
ολοκλήρωσε το στόχο της. Είναι μια συνεχής έρευνα που θα διαρκέσει 
μέχρι την τελευταία στιγμή. Με τη σταδιακή συμπλήρωση των μελών από 
τα αυθεντικά τους θραύσματα, που αφθονούν στους σωρούς της 
Ακροπόλεως,αυτά θα αποκτήσουν τις αναγκαίες πληροφορίες γειτνίασης, 
ενώ θα περιοριστούν τα συμπληρώματα από καινούργιο μάρμαρο. Η 
προσδοκία που έχουμε για το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι ότι θα 
εντοπίσουμε σε μεγάλο ποσοστό τις λιθοπλίνθους του δυτικού τμήματος 
των μακρών τοίχων, μέχρι και την περιοχή του εγκάρσιου διαχωριστικού 
τοίχου. Το σκίτσο του Παρθενώνος του Άγγλου Dalton, όπως 
μεταφράστηκε σχεδιαστικά από τον Μανόλη Κορρέ, μας δείχνει τη μορφή 
που είχε το μνημείο κατά τον 18ο αιώνα. Το πλήθος των σωζομένων 
λιθοπλίνθων όχι μόνο δεν αναιρεί την προσδοκία μας, αλλά αντιθέτως την 
ενισχύει.
Σύντουα ιστορικά στοιγεία των τοίγων

Το 1842 - 1844 έγινε η πρώτη σημαντική αναστήλωση των μακρών 
τοίχων του Παρθενώνος από τους αρχαιολόγους Κυριάκό Πιττάκη και 
Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή. Αναστηλώθηκαν 158 λιθοπλίνθοι σε τυχαία 
διάταξη, ενώ προς το εσωτερικό του ναού συμπληρώθηκαν οι 
κατεστραμμένες από φωτιά επιφάνειες με συμπαγή τούβλα.

Το 1926-1927 αφαιρουνται τα τούβλα επένδυσης της εσωτερικής 
παρειάς των τοίχων από τον Νικόλαο Μπαλανο και διανοίγονται οι 
πλευρικές θύρες της βυζαντινής εποχής,που είχε φράξει ο Πιττάκης με 
τούβλα το 1845.

Το 1960 ο αρχιτέκτων Ευστάθιος Στίκας, συνεργάτης του 
Αναστάσιου Ορλάνδου, καταργεί τις μεταγενέστερες πλευρικές θύρες και 
τις σφραγίζει με νέο πεντελικό μάρμαρο. Μέχρι το 1972 γίνονται
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μικροεπεμβάσεις σφράγισης αρμών με τούβλα και τσιμέντο και αφαίρεση 
εξωτερικών σιδήρων.

Το 1992-1993 έγινε η αποσυναρμολόγηση των αναστηλωμένων 
λιθοπλίνθων των τοίχων υπό την επίβλεψη του ομιλούντος.
ΑποΕπλώσειο αναστπλωυένων τυπυάτων των τοίνων

Η αποξήλωση άρχισε το Φεβρουάριο του 1992 από τη νότια πλευρά. 
Στήθηκε μια μεταλλική σκαλωσιά, το χειμώνα του 1991, με σιδηροτροχιές 
στο άνω μέρος της, όπου εκυλίετο μια γερανογέφυρα. Το σύστημα αυτό 
σχεδιάστηκε να έχει πλήρη αυτοδυναμία. Έτσι μπορούσε να αφαιρεί τις 
αναστηλωμένες λιθοπλίνθους και να τις καταβιβάζει στο ανατολικό άκρο, 
επάνω σε ένα παλετοφόρο 3 tn.
ΑποΕηλωσπ του νότιου τοίγου

Η αποξήλωση του αναστηλωμένου τμήματος του νότιου τοίχου, 
έγινε από τις 11 Φεβρουάριου 1992 ώς τις 24 Ιουνίου 1992. Αποξηλώθηκαν 
συνολικά από το νότιο τοίχο 144 λιθόπλινθες. Από αυτές οι 35 διαθέτουν 
πρόσωπο που ήταν αφανές και ανήκουν στην εξωτερική όψη του τοίχου. 
ΑποΕηλωσπ του Βόρειου τοίγου

Η αποξήλωση του αναστηλωμένου τμήματος του βόρειου τοίχου 
έγινε από τις 26 Νοεμβρίου 1992 ώς τις 8 Απριλίου 1993. Αποξηλώθηκαν 
συνολικά από το βόρειο τοίχο 163 λιθόπλινθοι και μόνον τρεις από αυτές 
διαθέτουν πρόσωπο και ανήκουν στην εξωτερική όψη του τοίχου.
Toónoc ποοσέννισπο του θέυατοο

Έχοντας να μελετήσουμε περίπου 700 μαρμάρινες λιθοπλίνθους, 
που προέρχονται από περισυλλογή των κατασπάρτων και από διάλυση των 
προγενεστέρων αναστηλώσεων, αποφασίσαμε την παράλληλη 
χρησιμοποίηση του Η/Υ στην παρούσα μελέτη, μια και έχουμε να 
συγκρίνουμε δύο μορφές λιθοπλίνθων, διάτονες και δρομικές. Ελπίζαμε σε 
μια ευκολότερη διαχείριση του αρχειακού υλικού.

Αφού αναλύσαμε τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες, που πρέπει να 
πληρούν δύο λιθόπλινθοι, ώστε να είναι συμβατές σε οριζόντια και 
καθ’ύψος γειτνίαση, διακρίναμε σαράντα εννέα το πολύ ιδεατά 
χαρακτηριστικά, που άλλα είναι ποιοτικά και άλλα ποσοτικά. Το πρόβλημα, 
που έπρεπε να αντιμετωπιστεί με το πρόγραμμα, ήταν ότι στην 
πραγματικότητα μόνον ένα ποσοστό από τα σαράντα εννέα χαρακτηριστικά 
σώζεται σε κάθε λιθόπλινθο και γι’αυτό υπάρχει μεγάλη αοριστία.

Η κλασσική μαθηματική θεωρία της άλγεβρας Boole δεν επαρκεί 
στην παρούσα περίπτωση της αναγνώρισης της θέσης των λιθοπλίνθων, 
επειδή στις μοναδικές απαντήσεις ΝΑΙ ( 1 ),ΟXI (2) ή και το μηδέν(Ο), που 
δέχεται ή θεωρία αυτή, προστίθεται και μια τρίτη, το πιθανόν. Απάντηση 
που περιέχει κάθε είδους αβεβαιότητα, όπως “δεν έχω αρκετά στοιχεία, 
δεν μπορώ να μετρήσω, δεν ξέρω, δεν σώζεται". Η μαθηματική εκείνη 
θεωρία, που αποτελεί προέκταση της κλασσικής θεωρίας της άλγεβρας 
Boole,δέχεται και αξιολογεί την απάντηση "ίσως",και ονομάζεταΓθολή 
λογική" ή όπως το λέμε αγγλικά "fuzzy logic".

Με αυτή τη λογική σχεδιάστηκε ένα ειδικό πρόγραμμα για τους 
μακρούς τοίχους,το πρόγραμμα "Ικτίνος",που σκοπό έχει:
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α) να εντοπίσει τις πιθανές λύσεις, β) να αξιολογήσει με ποσοτικές 
εκφράσεις τις λύσεις αυτές, γ) να κατευθύνει τον ειδικό επιστήμονα στον 
τρόπο επιλογής τους. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα αυτό δεν 
υποκαθιστά τον επιστήμονα, δεν παράγει αφ'εαυτού τη μοναδική λύση. 
Όταν τα στοιχεία σύνδεσης δύο λιθοπλίνθων δεν επαρκούν, παρέχει στο 
χρήστη δυνατότητα εναλλακτικών λύσεων. Οι μετρητικές ανοχές είναι στην 
επιλογή του χρήστη και αποδείχθηκε τελικά το δυσκολότερο σημείο. 
Δηλαδή να καθοριστούν οι μετρητικές ανοχές, ώστε να λειτουργήσει 
σωστά το πρόγραμμα και να μην χάνονται οι πραγματικές λύσεις. Τέλος, 
η ακρίβεια των μετρήσεων και η ερμηνεία των πληροφοριών κάθε 
λιθοπλίνθου είναι στην απόλυτη ευθύνη του ειδικού μελετητή. Όλες αυτές 
οι πληροφορίες των λιθοπλίνθων μεταφέρονται σε έναν πίνακα ειδικό του 
προγράμματος.
Συναουονέό τοιγοΒατών. ορθοστατών, λιθοπλίνθων. επιστυλίων

Καθ’ολη τη διάρκεια των τελευταίων περίπου δέκα ετών, μετά την 
ταξινόμηση του υλικού, η προσπάθειά μας στράφηκε στις συναρμογές 
θραυσμάτων αρχιτεκτονικών μελών και φυσικά και λιθοπλίνθων. Στόχος 
μας ήταν και είναι η αναβάθμιση του υλικού με την αναγνώριση-προσθήκη 
θραυσμάτων που θα του δώσουν πληρέστερο γεωμετρικό σχήμα.

Τοιχοβάτες: τρία θραύσματα έφτιαξαν τρία μέλη. Ορθοστάτες: δέκα 
θραύσματα έφτιαξαν τέσσερα μέλη. Δρομικές: εικοσιεπτό θραύσματα 
έφτιαξαν δεκαπέντε μέλη. Διάτονες: δεκαπέντε θραύσματα έφτιαξαν οκτώ 
μέλη. Επιστύλια: δεκαέξι θραύσματα έφτιαξαν επτά μέλη.
Συνκέντοωση των διάσπαοτων λιθοπλίνθων

Το 1984 με την έναρξη του έργου αποκατάστασης του Παρθενώνος 
επισημάνθηκαν όλα τα σχετικά με τον Παρθενώνα μαρμάρινα μέλη και 
αριθμήθηκαν με συνεχή αρίθμηση, όπως αυτά βρέθηκαν τοποθετημένα στο 
έδαφος από προηγούμενες τακτοποιήσεις.Ήδη όμως είχαν αριθμηθεί από 
τους Γιάννη Τραυλό και Αναστάσιο Τανούλα ορισμένα μάρμαρα. 
Αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί νέα αρίθμηση, η οποία δεν θα 
περιελάμβανε τα ήδη αριθμημένα μέλη. Για την αποφυγή λαθών 
τοποθετήσαμε ένα γράμμα έμπροσθεν του κάθε αριθμού, ώστε αφ’ενός να 
επισημαίνεται με αυτόν τον τρόπο η διαφοροποίηση σε σχέση με την 
προηγούμενη αρίθμηση και αφ’ετέρου να δηλώνεται ο προσανατολισμός 
του σημείου, που βρέθηκε το μαρμάρινο μέλος ή θραύσμα σε σχέση με το 
μνημείο. Χρησιμοποιήθηκαν τα γράμματα α,β,ν,δ, που σημαίνουν 
αντιστοίχως ανατολικά, βόρεια, νότια, δυτικά του Παρθενώνος.

Όλα τα ανατολικά,νότια και δυτικά του Παρθενώνα ευρισκόμενα 
αρχιτεκτονικά μέλη συγκεντρώθηκαν στον χώρο του εργοταξίου νότια του 
Παρθενώνα, ενώ τα ευρισκόμενα στα βόρεια και βορειοανατολικά του ναού 
συγκεντρώθηκαν αρχικά στη βόρεια πλευρά του.
Διαδικασία τεκυποίωσπο λιθοπλίνθου

Από την αρχή τέθηκε ως στόχος ο υψηλός βαθμός ακρίβειας των 
μετρητικών στοιχείων, λόγω της ποιότητας και της σημασίας του μνημείου. 
Καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η διαδικασία της τεκμηρίωσης περιλαμβάνει για κάθε αρχιτεκτονικό
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μέλος τις ακόλουθες εργασίες: αναγνώριση, επισήμανση του μαρμάρου, 
σχεδιαστική αποτύπωση, η λεγάμενη “καρτέλλα” του κάθε μαρμάρου, 
φωτογράφησή του, τήρηση φακέλλων συντήρησης και τέλος καταγραφή των 
πληροφορικών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, βάσει του προγράμματος 
Ικτίνος" που έχουμε εκπονήσει.

Οι πρώτες αποτυπώσεις που διενεργήσαμε ήσαν χρονοβόρες και 
είχαν σχετική ακρίβεια. Με σκοπό να βελτιώσουμε την ακρίβεια και την 
ταχύτητα των αποτυπώσεων κατασκευάσαμε μεταλλικά τραπέζια, πάνω στα 
οποία τοποθετούμε τις λιθοπλίνθους.Έτσι εξασφαλίσαμε εύκολη μέτρηση 
των υψών και των κλίσεων των πλευρικών επιφανειών των λιθοπλίνθων.

Για τις αποτυπώσεις των λιθοπλίνθων χρησιμοποιήθησαν συνολικά 
δέκα άτομα, που εκπαιδεύθηκαν στους κανόνες αποτύπωσης που 
θεσπίσαμε. Δύο ή τρία από αυτά τα άτομα απασχολούνται σε μόνιμη βάση, 
είναι η Κλειώ Ματάλα, η Τίνα Σκαρή, ο Γιώργος Βασιλάρας, ενώ τους 
καλοκαιρινούς μήνες κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια η ομάδα 
αποτυπώσεων ενισχύθηκε και στελεχώθηκε με φοιτητές της
αρχιτεκτονικής, κυρίως τη Γιούλη Αναστασιάδου και τον Κοσμά Σκαρή και 
για λιγότερο χρονικό διάστημα τον Μάνο Κουμάντο. Η φωτογράφηση των 
λιθοπλίνθων άρχισε με απαιτήσεις υψηλής ποιότητας, όμως στη συνέχεια 
μειώθηκαν λόγω των εργοταξιακών συνθηκών και την πίεση χρόνου.

Τα στοιχεία κάθε λιθοπλίνθου είναι σήμερα πλέον καταγεγραμμένα 
σε ειδικό πρόγραμμα Η/Υ. Αυτό είναι το πρόγραμμα "Ικτίνος", που 
επιτρέπει την με εύκολο τρόπο εισαγωγή των στοιχείων των λιθοπλίνθων. 
Η καρτέλλα του κάθε μαρμάρου ενημερώνεται από τον χειριστή του Η/Υ, 
με κάθε αλλαγή τυχόν ή διόρθωση μετρητικού στοιχείου.
Ανάλυση του υλικού των υακοών τοιγών

Όπως είναι γνωστό οι τοίχοι εδράζονται στον τοιχοβάτη. Είναι ο 
λεγόμενος δεύτερος αναβαθμός. Αποτελούνται από τα έξης μέρη:τους 
ορθοστάτες, τους λιθοπλίνθους σε δεκαεπτά οριζόντιες στρώσεις και τα 
επίτοιχα επιστύλια.

Μετά την αποκάλυψη όλου του μήκους του τοιχοβάτου μέχρι και την 
in situ περιοχή αναθεωρήσαμε τις θέσεις των ορθοστατών του νότιου 
τοίχου μόνο, που είχαμε προτείνει στην προηγούμενη μελέτη του 1989.

Οι λιθόπλινθοι είναι τα πιο πολυάριθμα μέλη των τοίχων. Ο 
συνολικός αριθμός των εξωτερικών λιθοπλίνθων είναι 671 για κάθε τοίχο, 
συν 34 λίθοι των παραστατών. Από τις 671 λιθοπλίνθους οι 351 είναι 
διάτονες και οι 320 δρομικές. Οι εσωτερικές δρομικές (πλην των 
παραστάδων) είναι 280. Έτσι έχουμε ένα σύνολο 951 λιθοπλίνθων και 34 
λίθων παραστάδων για κάθε τοίχο.

Στο νότιο τοίχο έχουμε in situ: λίθους παραστάδων 19, διάτονες 
λιθοπλίνθους 45, δρομικές εξωτερικές λιθοπλίνθους 27, δρομικές 
εσωτερικές 27.

Αντίθετα, στο βόρειο τοίχο,in situ έχουμε: λίθους παραστάδων 19, 
διάτονες λιθοπλίνθους 54, δρομικές εξωτερικές 51, δρομικές εσωτερικές 
31. Οι λιθόπλινθοι παρουσιάζουν κλίση του εξωτερικού τους προσώπου.

Εξωτερικά, οι δύο δίεδρες γωνίες που σχηματίζονται από τη
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συνάντηση του επιπέδου του προσώπου της λιθοπΧίνθου με τα άνω και 
κάτω οριζόντια επίπεδα αυτής είναι: α) η άνω δίεδρη γωνία είναι αμβλεία, 
και β) η κάτω δίεδρη γω^ία οξεία. Εσωτερικά, οι δύο αντίστοιχες γωνίες 
είναι αντίστροφες Η εσωτερική κλίση είναι ίση με το κλάσμα 1/80, από 
τους υπολογισμούς του Μανόλη Κορρέ στα επιστύλια του Προνάου, διότι 
όπως γνωρίζετε δεν σώζι ται σε άλλα σημεία το εσωτερικό του τοίχου για 
να μπορεί να κάνει καντ ς κάποιους υπολογισμούς.

Στη συνεχπα ακολουθεί, μέσα στο βιβλίο το οποίο έχετε οτα χέρια 
σας, η τυπολογία των σχημάτων των λιθοπλίνθων και των οριζοντίων 
συνδέσμων. Προσπαθήσαμε δηλαδή να κάνουμε μια συστηματική 
καταγραφή όλων των τύπων των λιθοπλίνθων και να ερμηνεύσουμε σε ποιές 
περιοχές του μνημείου συναντώντσι. Δεν θα σας κουράσω τώρα με τις 
λεπτομέρειες αυτές, πάντως οφείλω να πω ότι έγινε μια συστηματική 
καταγραφή και ερμηνεία των διαφόρων στοιχείων των λιθοπλίνθων. Έτσι, 
διακρίνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες: για τις δρομικες λιθοπλίνθους επτά 
τύπους. Για τις διάτονες λιθοπλίνθους έξι τύπους. Όσον αφορά στην άνω 
επιφάνεια λιθοπλίνθου, στις πλάγιες επιφάνειες ώσεως, στην πίσω 
επιφάνεια λιθοπλίνθου, γι’αυτές τις κατηγορίες μπορώ να αναφέρω ότι 
εξετάσθησαν και ερμηνεύθησαν όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στις 
υπόλοιπες επιφάνειες αυτές.
Φορά τοποθέτπσπσ στα "in situ" TuriuaTa των τοίγων

Μετά την αποσυναρμολόγηση των αναστηλωμένων μακρών τοίχων 
μέχρι τις in situ λιθοπλίνθους διερευνήσαμε τη φορά τοποθετήσεώς τους. 
Από τη διερεύνηση αυτή φαίνεται ότι το δυτικό τμήμα του νότιου τοίχου 
έχει και στις δεκαεπτά στρώσεις του ως φορά τοποθετήσεώς την προς τα 
ανατολικά, ενώ το δυτικό τμήμα του βόρειου τοίχου έχει ως φορά 
τοποθετήσεώς την προς τα ανατολικά στις στρώσεις 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 ,1 1, 12, 17 και την προς τα δυτικά στις στρώσεις 2, 13, 14, 15, 16. Η 
εικόνα αυτή διαφέρει πλήρως από το θεωρητικό σχήμα που παρουσιάζει ο 
Αναστάσιος Ορλάνδος στη μελέτη του για τον Παρθενώνα με στρώσεις 
εναλλασσομένων κατευθύνσεων.
Σύνδεση ενκαοσίου υεσοτοιγίου και υακοών τοιγών του σηκού

Ano τη διερεύνηση των σωζομένων λιθοπλίνθων φαίνεται 
αναντίρρητα η εικόνα πλοκής των μακρών τοίχων με τον εγκάρσιο. Η πλοκή 
δηλαδή συνίσταται από μια μασχαλιαία λίθο προς το ανατολικό τμήμα, η 
οποία καταλαμβάνει όλο το πάχος του τοίχου και προς το δυτικό τμήμα μια 
τυπική δρομική εξωτερική λιθόπλινθο κανονικού μήκους (περίπου 122 εκ.) 
και μια δρομική εσωτερική λιθόπλινθο μικρότερου μήκους.

Με την αποξήλωση των αναστηλωυένων λίθων του Βόοειου και
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και απαγορεύει τη μεταξύ τους ολίσθηση. Παρόμοιο διατμητικό σύνδεσμο 
συναντήσαμε και στην in situ δρομική λίθο ΒΤ 14.37 της 14ης στρώσης του 
βορείου τοίχου.

Οι αποτυπώσεις έφεραν στο φως και άλλες λιθοπλίνθους, οι οποίες 
φέρουν διατμητικό σύνδεσμο. Για τους λίθους που συμμετέχουν τώρα στη 
σύνδεση μακρών τοίχων,σηκού και εγκαρσίου μεσοτοίχου έχουμε να 
επισημάνουμε τα εξής: μασχαλιαίοι λίθοι του νοτίου τοίχου: αυτοί 
κανονικά είναι οκτώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι τους έχουμε όλους, και τους 
οκτώ. Στο βόρειο τοίχο από τους οκτώ έχουμε τους έξι (πολύ μεγάλα 
ποσοστά γι’αυτή την περιοχή). Αντίστοιχα οι μπατικοί λίθοι, που 
συμμετέχουν στην εμπλοκή του εγκάρσιου τοίχου, είναι έξι και επτά για 
τον κάθε τοίχο. Κι εδώ πάλι τα ποσοστά είναι πολύ μεγάλα. Ano τις 
μικρού μήκους τώρα δρομικές εσωτερικές λιθοπλίνθους από τις δεκαέξι 
που υπάρχουν και στους δύο τοίχους διαθέτουμε μόνον τις τρεις.

Από τις λιθοπλίνθους του εγκάρσιου τοίχου μπορούμε να πούμε ότι 
από τις οκτώ του νότιου τοίχου έχουμε τις τρεις και καμμία του βόρειου. 
Ορισμένες μάλιστα από αυτές καταφέραμε να τις συνταιριάσουμε με 
μασχαλιαίους λίθους. Δρομικές λιθόπλινθες με διατμητικό σύνδεσμο 
βρήκαμε ότι στο νότιο τοίχο έχουμε έξι και στο βόρειό έντεκα. Δεν 
γνωρίζουμε όμως ακόμα τη θέση,οπού πηγαίνουν.
Παοατηοήσειο σε διάοοοεο πεοιογέο των τοίνων

Το κύριο χαρακτηριστικό της 1ης στρώσης είναι, όπως 
προαναφέραμε, οι διπλοί και βαθείς σύνδεσμοι. Η 2η στρώση δεν 
παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Συχνά οι εντορμίες 
συνδέσμων είναι λαξευμένες με βελόνι στην προσπάθεια κάποιων να 
αφαιρέσουν το μόλυβδο γύρω από το σύνδεσμο.

3η στρώση: στις πλάγιες αφανείς επιφάνειες διατόνων λιθοπλίνθων, 
παρατηρούμε μια ειδική κατεργασία της άνω ταινίας επαφής, όμοια με αυτή 
των λιθοπλίνθων της 1ης στρώσης. Η διαφορά έγκειται στο ότι αντί να 
έχουμε δυο συνδέσμους στις προβλεφθείσες θέσεις, έχουμε έναν, στο 
μέσον περίπου της λιθοπλίνθου. Για την ερμηνεία του ιδιαίτερου αυτού 
χαρακτηριστικού, οδηγηθήκαμε στην ακόλουθη υπόθεση : "Αφού άρχισε η 
κατασκευή της 1ης στρώσης, αποφασίστηκε από τους επικεφαλής αλλαγή 
στην κατεργασία, με σκοπό τη μείωση των συνδέσμων. Η προετοιμασία 
όμως των λιθοπλίνθων στα εργαστήρια είχε ήδη προχωρήσει. Έτσι οι 
προετοιμασμένες λιθόπλινθοι χρησιμοποιήθηκαν στην επόμενη στρώση, 
δηλαδή την 3η". Η υπόθεση αυτή επαληθεύεται πλήρως. Χωρίς να εχουμε 
χρησιμοποιήσει την παρατήρηση αυτή, είχαμε ήδη επισημάνει τις αρχικές 
θέσεις των περισσοτέρων λιθοπλίνθων που προαναφέραμε, πλην αυτών που 
είναι σε παρένθεση. Όλες βρίσκονται στην 3η στρώση.

Η 17η στρώση, που είναι η τελευταία διάτονη στρώση του τοίχου, 
επάνω στην οποία εδράζονται οι στρώσεις των επίτοιχων επιστυλίων έχει 
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα:τα επιστύλια αυτά 
καταλαμβάνουν περίπου το ήμισυ των διάτονων λίθων της 17ης στρώσης. 
Ο αριθμός των λιθοπλίνθων της στρώσης αυτής, όπως και κάθε άλλης 
διάτονης στρώσης, είναι 39. Επειδή το μήκος του επιστυλίου είναι



διπλάσιο από το μήκος της λιθοπλίνθου, οι 20 από τις 39 διάτονες 
λιθοπλίνθους της στρώσης αυτής βρίσκονται στο μέσον του μήκους των 
επιστυλίων και συνεπώς δεν φέρουν ίχνη γόμφων σύνδεσης με την 
υπερκείμενη στρώση στο εμπρόσθιο ήμισυ τμήμα τους. Έτσι, σύμφωνα με 
το παραπάνω σκεπτικό, είναι δυνατόν να επιλέξουμε με σιγουριά 
λιθοπλίνθους που ανήκουν στη στρώση αυτή. Δυσκολία αναγνώρισης 
υπάρχει στις λιθοπλίνθους που βρίσκονται κάτω από αρμούς επιστυλίων.

Προσεκτικότερη όμως διερεύνηση και μελέτη των λίθων έδωσε τις 
παρακάτω τρεις βοηθητικές παραμέτρους για την επιλογή των λίθων που 
ανήκουν στην στρώση αυτή: α) το ίχνος κατεργασίας της άνω επιφάνειάς 
τους, που δείχνει ότι επάνω τους εδράζεται λίθος 44 έως 45 εκατ. 
πλάτους, που γνωρίζουμε ότι χαρακτηρίζει την ομάδα των επίτοιχων 
επιστυλίων β) την παρουσία μοχλοβοθρίων ώσεως βαρέως μαρμάρου με 
κατεύθυνση προς την εξωτερική όψη τους και σε απόσταση μέχρι 45 εκ 
από αυτή γ) ίχνη μικρών κυλίνδρων κυλίσεως, “κατρακυλάκια" όπως τα 
ονομάσαμε,διαμέτρου 2 έως 3 χιλιοστών, πάνω στους οποίους κυλίστηκε 
το επίτοιχο επιστύλιο μέχρι την τελική του θέση (παρατήρηση του Μανόλη 
Κορρέ). Με τις παραμέτρους αυτές διακρίναμε κατ’αρχάς από το σύνολο 
του υλικού τις λίθους της 17ης στρώσης κάθε τοίχου.

Η περιοχή της ΝΑ παραστάδος μελετήθηκε και παρουσιάστηκε από 
τον Μανόλη Κορρέ το 1989. Κατά την αποσυναρμολόγηση των 
αναστηλωμένων λιθοπλίνθων του νοτιοανατολικού άκρου στην περιοχή της 
παραστάδος, αφαιρέσαμε πέντε διάτονες λιθοπλίνθους, που ήταν 
παρατοποθετημένες, και καθαρίσαμε τα κονιάματα από τους ορθοστάτες 
του νοτιοανατολικού άκρου του νότιου τοίχου.

Η αποσυναρμολόγηση μας επέτρεψε να ελέγξουμε τα in situ 
αρχιτεκτονικά μέλη, δηλαδή τα άκρα αυτών των λίθων που ήταν απρόσιτα 
κατά τη διάρκεια της μελέτης του κυρίου Κορρέ, και να επαληθεύσουμε τις 
προτάσεις του για τη νοτιοανατολική παραστάδα. Η πρόταση του κυρίου 
Κορρέ προβλέπει για την πρώτη στρώση το λίθο ν2062. Ο λίθος αυτός 
διαθέτει δύο μακρούς και βαθείς συνδέσμους. Είναι πραγματικά μια 
ιδιομορφία που συναντιέται μόνο στην πρώτη στρώση των διάτονων 
λιθοπλίνθων σε επαφή με τις παραστάδες. Είναι σύνδεσμοι αφύσικα 
μακροί σε σχέση με τους υπολοίπους, οι οποίοι έχουν 13 με 14 εκ μήκος 
από την πλευρά ώσεως, ενώ στη σύνδεση με την παραστάδα φθάνουν τα 
24 εκ. Είναι δηλαδή σαφώς αναγνωρίσιμοι. Υπήρξε όμως κάποιο πρόβλημα 
με αυτή τη λιθόπλινθο: υπάρχει μια εντορμία γόμφου στην κάτω δεξιά 
πλευρά της λιθοπλίνθου, η οποία δεν αντιστοιχεί με την εντορμία σε 
ανάλογη απόσταση στον υποκείμενο ορθοστάτη. Ο μόνος πιθανός λόγος 
για τη μη απόρριψη της προταθείσης θέσης του λίθου αυτού είναι ότι η 
εντορμία αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε. Σημειώνουμε παράλληλα ότι καμμιά 
άλλη λιθόπλινθος εκτός της ν408 δεν ταιριάζει για τη θέση αυτή, η οποία 
όμως τελικώς απορρίφθηκε.

Σχετικά με τη βορειοανατολική παραστάδα αναγνωρίσαμε λίθους 
επιπλέον αυτών που ήταν γνωστοί στη μελέτη του 1989. Έτσι διαθέτουμε 
εκτός από το επίκρανο τέσσερεις επιπλέον λίθους.
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Στατικά θέυατα
Τώρα ας περάσουμε σε μερικά στατικά θέματα που εμφανίζονται 

στο κτίριο:
Ο τοιχοβάτης του βόρειου τοίχου παρουσιάζει μικρή καθίζηση στο 

μέσον περίπου του μήκους του. Ο έλεγχος της κατάστασης του 
στερεοβάτη,προκειμένου να εκτιμηθεί η συμπεριφορά του στα φορτία που 
θα δεχθεί λόγω της αναστηλωσης του τοίχου, θα προηγηθεί της 
αναστήλωσης του βόρειου τοίχου.

Δύο είναι οι δυνατοί τρόποι ελέγχου: πρώτον με δοκιμαστική 
φόρτιση και δεύτερον με τοπική ανασκαφη. Η δοκιμαστική φόρτιση μπορεί 
να γίνει με τις λιθοπλίνθους, που έχουν ήδη αποξηλωθεί. Η 
παρακολούθηση των καθιζήσεων θα γίνει με ενα δίκτυο μηκυνσιόμετρων 
κατά τη διάρκεια της σταδιακής φόρτισης για διάστημα ενός έτους με 
σταθερό φορτίο, και κατά την αποφόρτιση. Εάν οι καθιζήσεις είναι ανεκτές 
και κατά την αποφόρτιση δεν υπαρχουν μόνιμες παραμορφώσεις, η 
αναστήλωση του βόρειου τοίχου μπορεί να γίνει χωρίς επέμβαση στον 
στερεοβάτη. Σε αντίθεση περίπτωση η τοπική ανασκαφή, δηλαδή η 
αποσυναρμολόγηση του στερεοβάτη, είναι αναγκαία προκειμένου να γίνει 
εξυγείανση της περιοχής. Η γνώμη μας είναι ότι ο έλεγχος πρέπει να 
αρχίσει με δοκιμαστική φόρτιση και μονο στην περίπτωση που εκτιμηθεί ότι 
υπάρχει ανεπάρκεια της θεμελιώσεως να προχωρήσουμε σε ανασκαφή και 
εξυγείανση της περιοχής.
ΑναδιάταΕπ - αναστήλωση

Ano τον στοχο που θεσαμε, δηλαδη τον εντοπισμο της αρχικής 
θέσης εκάστου λίθου όσο αυτό είναι εφικτό, θεσπίζουμε μια σειρά 
ελέγχων:
α) Εξετάζεται η κατάσταση κάθε αρχαίας λιθοπλίνθου και αποφασίζονται 
οι απαραίτητες συμπληρώσεις εξωτερικά και εσωτερικά' αν αυτή σε μια 
ακραία περίπτωση δεν μπορεί να συμμετέχει στην αναστήλωση λογω 
σοβαρών προβλημάτων της, ίσως δεν πρέπει να αναστηλωθεί, 
β) Υπολογίζεται η ποσότητα των νέων λιθοπλίνθων που είναι απαραίτητες 
σε κάθε πρόταση, καθώς και οι αναγκαίες μικροσυμπληρώσεις που θα 
απαιτηθούν.
γ) Εξετάζονται τα γενικά στατικα προβλήματα των τοίχων και προτείνονται 
οι αναγκαίες συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο για την καλύτερη ευστάθεια 
ή σύνδεση των λιθοπλίνθων.
δ) Εκτιμάται το αισθητικό κέρδος ή ζημία κάθε πρότασης.
ε) Τέλος, εκτιμάται κατ’αρχάς ο χρόνος και το κόστος κάθε πρότασης.

Γίνεται λοιπον φανερό οτι υπάρχουν μερικά γενικά ζητήματα για τα 
οποία ο αναστηλωτής καλείται να πάρει θέση. Τα ζητήματα αυτα μπορούμε 
να τα συνοψίσουμε ως εξής: α) οι γενικές αρχές της αναστήλωσης. β) τα 
υλικά συμπλήρωσης (εσωτερικά - εξωτερικά) και η υφή της συμπλήρωσης, 
γ) η επισήμανσή και η διάκριση των συμπληρωμάτων, δ) η χρωματική 
εναρμόνιση των συμπληρωμάτων, ε) το μεγεθος των συμπληρουμενων 
κενών.
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Γενικέο gpYÊc σνσστήλωσπο
Όλες οι λιθόπλινθοι,των οποίων θα αναγνωρισθεί η αρχική θέση, 

πρέπει να αναστηλώνονται. Εάν κριθεί ότι χρειάζονται συμπληρώματα, αυτά 
θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Οι λιθόπλινθοι που τελικά λείπουν σε περιοχές, οπού έχει βρεθεί 
η αρχική θέση πολλών άλλων αρχαίων λιθοπλίνθων, αυτές μπορούν να 
αντικατασταθούν με νέο υλικό. Προτείνουμε, ως ελάχιστον ποσοστό, οι 
αντικαταστάσεις με νέο υλικό έναντι του αρχαίου να ακολουθούν την 
αναλογία 1 προς 6. Ο αριθμός αυτός προκύπτει από τη λογική ότι ο κάθε 
λίθος γειτνιάζει με άλλους έξι στην περιφέρεια του.

Για τα μικρής έκτασης συμπληρώματα με νέο μάρμαρο, όπως 
γωνίες, ακμές, κλπ., προτείνεται η έγκρισή τους να υπάγεται μόνο στην 
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως. Μετά τη σχετική εισήγηση 
του τεχνικού γραφείου προς αυτήν και εφ’όσον εξασφαλιστεί η έγκριση, τα 
συμπληρώματα να εκτελούνται.

Λιθοπλινθοι με άγνωστη αρχική θέση κατ’αρχάς δεν 
αναστηλώνονται, ώστε να είναι πάντα διαθέσιμες για μελλοντική χρήση 
στην αρχική τους θέση. Αυτό μπορεί να συμβεί μετά από συμπληρώσεις 
τους με αυθεντικά θραύσματα, με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό των 
πληροφοριών τους. Εξαίρεση μπορεί να γίνει μονο για την τοποθέτησή 
τους στην 1η, 2η ή το πολύ 3η στρώση, χωρίς συνδέσμους και χωρίς 
υπερκείμενα μέλη. Έτσι θα είναι εύκολος ο έλεγχός τους και θα είναι 
δυνατόν να μετακινηθούν με απλό μηχανικό μέσα για μελλοντικές έρευνες 
και εντοπισμό της αρχικής τους θέσης.

Τα νέα μάρμαρα θα χρωματίζονται καταλλήλως, κάτω από τις 
ειδικές εγκεκριμένες προδιαγραφές της ΕΣΜΑ με ευθύνη του Τεχνικού 
Γραφείου Ακροπόλεως.
Υλικά και υφή συυπλποωυάτων

Το υλικό συμπλήρωσης μπορεί να είναι το μάρμαρο Διονύσου ή 
Πεντέλης. Ο τεχνητός λίθος, που παραγεται από λευκό τσιμέντο και 
κατάλληλα αδρανή, θα μπορούσε να θεωρηθεί σε πρώτη προσέγγιση ως 
υποψήφιο υλικό. Τελικώς όμως απορρίπτεται στην περίπτωση του 
Παρθενώνα για τους παρακάτω λόγους: το υλικό αυτό, δεν είναι ευγενές 
όπως το μαρμαρο. θα παρουσιαστούν φαινόμενα ερπυσμού στη διάρκεια 
του χρόνου. Μακροπρόθεσμα θα έχουμε μια συρρίκνωση της εσωτερικής 
παρειάς, θα έχουμε ακόμα χρωματικές μεταβολές μετά από βροχή, θα 
εχουμε όμως και θερμοκρασιακές μεταβολές. Είναι γνωστό ότι ο 
συντελεστής της τεχνικής διαστολής του μαρμάρου κυμαίνεται μεταξύ 6 
και 8, ενώ του beton μεταξύ 10 και 12. Παραλληλα η χρήση ενός τέτοιου 
υλικου ερχεται σε αντίφαση με τη γενική αρχή της ΕΣΜΑ, την οποία 
ακολουθούμε μέχρι σήμερα, δηλαδη την πληρη αντικατάσταση με μάρμαρο 
των από οπλισμένο σκυρόδεμα υφισταμένων αρχιτεκτονικών μελών. Ακόμα 
θα εχουμε μικρότερη διάρκεια ζωής, επομένως ανάγκες επισκευών ή 
αντικαταστάσεων.

Ειδικά τώρα, για τους τοίχους του Παρθενώνα, διακρίνω τις 
επεμβάσεις σε δύο κατηγορίες: α) την επέμβαση στην εξωτερική παρειά
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των τοίχων,και β) την επέμβαση στην εσωτερική παρειά των τοίχων.
Η επέμβαση στην εξωτερική παρεια των τοίχων. Για την εξωτερική 

παρειά πιστεύω ότι το υλικό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί αναντίρρητα 
είναι το λευκό μάρμαρο Διονύσου ή Πεντέλης. Οι επιφάνειες θα είναι 
κατεργασμένες άρτια, δεν θα γίνεται όμως το τελικό τρίψιμο των 
επιφανειών (παράδειγμα 5ου κίονος).

Για την εσωτερική παρειά των τοίχων τα υλικά συμπλήρωσης αυτής 
της καμμένής επιφάνειας, όπου χρειάζεται, μπορούν να είναι τα ίδια με τα 
υλικά της εξωτερικής παρειάς, δηλαδή μάρμαρο. Εάν χρησιμοποιήσουμε 
μάρμαρο, το αμέσως επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι με ποιά υφή. 
Υπάρχουν οι ακόλουθοι συνδυασμοί: περιπτώσεις κατεργασμένης
επιφάνειας νέου μαρμάρου και καμμένής επιφάνειας μαρμάρου. Δηλαδή 
νέο, λείο μάρμαρο, με στρογγυλή τυχαία επιφάνεια του καμμένου 
μαρμάρου, τεχνητά σπασμένη επιφάνεια του σπασμένου μαρμάρου, πάλι 
στρογγυλή τυχαία στου αυθεντικού, αδρή επιφάνεια με βελόνι του νέου 
μαρμάρου, πάλι στρογυλή τυχαία από θερμική θραύση του καμμένου.

Προτείνουμε το νέο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για τα 
συμπληρώματα να είναι, όπως είπαμε, το μάρμαρο Διονύσου ή Πεντέλης. 
Στις χαμηλές στρώσεις, μέχρι και την 4η (από τις δεκαεπτά), να 
χρησιμοποιηθεί για το εσωτερικό λεία επιφάνεια μαρμάρου, ώστε να 
οριστεί γεωμετρικά ο χώρος και το πάχος του τοίχου και να αποκτήσει την 
οπτική καθαρότητα που χρειάζεται για το μάτι του επισκέπτη, αλλά και για 
την καλύτερη στατική επάρκεια και συμπεριφορά των τοίχων. Οι 
υπερκειμενες στρώσεις, στα συμπληρώματα με νέο μαρμαρο, να έχουν 
κυρίως στις δρομικές στρώσεις σπασμένες τεχνητά επιφάνειες, ώστε να 
επιτυγχάνουμε αισθητικά μικρότερες αντιθέσεις, αλλά και οικονομία 
χρόνου.

Με την πρόταση αυτή επιτυγχάνουμε:α) γεωμετρικό καθορισμό του 
εσωτερικού χώρου στην αρχική του μορφή,β) ευστάθεια στα αναστηλωμένα 
τμήματα,γ) καλή αισθητική προσαρμογή των νέων συμπληρωμάτων με τα 
καμμένα,δ) καθαρές επιφάνειες στο ύψος του ματιού του επισκέπτη. Τα 
μεγάλα συμπληρώματα με νέο μαρμαρο θα έχουν ειδική χρονολογική 
επισήμανση σε κάθε αθέατη πλευρά τους, δηλαδή κάποια παράπλευρη 
επιφάνεια.
Χοωυατικπ εναουόνισπ συυπλποωυατων

Τα συμπληρώματα από νεο μαρμαρο έχουν το πρόβλημα, όπως 
είπαμε, της χρωματικής εναρμόνισης τους με τα αρχαία. Η λαμπρότητα και 
φωτεινότητα του νέου μαρμάρου είναι δυσάρεστη στο θεατή αφ’εαυτής, 
αλλά και σε σύγκριση με τα αρχαία μάρμαρα που έχουν μια πάτινα, είτε 
του χρόνου, είτε ανθρώπινη.

Για τους χρωματισμούς έχουν γίνει ειδικές έρευνες από τους 
χημικούς και συντηρητές του μνημείου και υπάρχει πρόταση, που 
αναμένεται να εγκριθεί απο το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του 
Υπουργείου Πολιτισμού.
Μελετη συυπλποουυενων κενών

Για τα συμπλήρωματα τώρα, από νέο μάρμαρο, δηλαδη τα
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γεμίσματα των κενών, η νότια πλευρά, λόγω του έντονου ηλιασμού της, 
χρειάζεται σχολαστικά μελετημένα συμπληρώματα, ώστε να αποφεύγονται 
οι έντονες φωτοσκιάσεις, που, αν υπάρχουν, θα καταστρέφουν κάθε 
αισθητική ευχαρίστηση. Η βόρεια δεν παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα.

Τώρα, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τις 
αχρησιμοποίητες ώς αυτό το στάδιο της μελέτης λιθοπλίνθους, που ίσως 
έχουν ενδιαφέρον για την περαιτέρω πρόοδο της μελέτης. Οι παρατηρήσεις 
παρουσιάζονται χωριστά για κάθε τοίχο.

Νότιος τοίχος: Αχρησιμοποιήτες τελικά παρέμειναν στην πρώτη 
στρώση, όπως καταφέραμε να τις ξεχωρίσουμε, έξι διάτονες λιθόπλινθες, 
οι οποίες δεν έχουν ακόμη βρει την θέση τους.

Από τη διάταξη που προτείνουμε φαίνεται ότι στην περιοχή του 10ου 
ή 11ου ορθοστάτη πρεπει να υπάρχει κάποια λιθόπλινθος καταφραγή και 
κάποιος προτοποθετημένος λίθος, ανάμεσα στον 4ο και 6ο ορθοστάτη. Και 
η μόνη που διαθέτουμε είναι η Ν382, αλλά δεν υπάρχει τρόπος 
επαλήθευσής της.

Στην τέταρτη στρώση έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: για τη 
θέση της λιθοπλίνθου Ν9098, διατηρούμε καποια επιφύλαξη. Λόγω της 
απόστασης από το πρόσωπό της δεξιάς κάτω γόμφου' έχει απόσταση 16 
αντί 16,4, που έχει η υποκείμενη εντορμία.

Για τη 16η στρώση μπορούμε να πούμε τα εξής: η δρομική
λιθόπλινθος A1 107 φέρει σύνδεσμο στο μέσον της πίσω άνω επιφάνειάς 
της. Παράλληλα η πίσω κατακόρυφη επιφάνεια παρουσιάζει μια εσοχή 
πλάτους 90 εκ. Έτσι η λιθόπλινθος εμφανίζεται να έχει δύο προεξοχές 
στην πίσω επιφάνειά της. Η λιθόπλινθος αυτή μπορούσε να ανήκει μόνο 
στην περιοχή της παραστάδος. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να 
βρίσκεται στο ύψος του παράθυρου του ανατολικού τοίχου, δηλαδή σε μία 
εκ των στρώσεων 12, 14 ή 16. Με αυτή τη λογική η θέση της έπρεπε να 
είναι αυτή της δεύτερης λιθοπλίνθου μετά την παραστάδα. Η 12η στρώση 
αποκλείστηκε, λόγω θέσεων εντορμιών γόμφων. Η 14η στρώση 
αποκλείστηκε λόγω θέσεων εντορμιών γόμφων, παραγόμφων και 
συνδέσμων. Τελικώς η 16η στρώση είναι η ζητούμενη. Συμφωνεί η 
εντορμία οριζοντίου συνδέσμου, αλλά δεν είναι δυνατόν να ελεγθεί το 
βάθος της. Έχει την ίδια φορά τοποθέτησης με τη γειτονική A 995, 
ταιριάζουν οι εντορμίες γόμφων με την υπερκείμενη Ν43, ενώ είναι 
αποδεκτή για τη Ν38 που είναι υποκείμενη.

Βόρειος τοίχος: ο ορθοστάτης 137, που εντάχθηκε στη θέση του 
7ου ορθοστάτη, παρουσιάζει στη δυτική παρεια του μια διπλή κατακόρυφη 
ταινία αναθύρωσης που δημιουργεί ερωτηματικά, θα μπορούσε να είναι μια 
εσοχή στην περιοχή αυτή. Η θέση αυτή είναι γειτονική με το μικρό 
αναθηματικό ναΐσκο, στο ύψος του 8ου βορείου κίονα και πιθανόν να 
σχετίζεται με τις λειτουργικές του ανάγκες.
Ποοτάσειο αναστήλωσπο

Μετά απο την αναλυτική παρουσίαση του υλικού των μακρών τοίχων 
και των μέχρι στιγμής ευρεθεντων αρχικών θεσεων ορισμένων τοιχοβατών, 
ορθοστατών και λιθοπλίνθων προτείνουμε τις ακόλουθες ενέργειες,
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εφ’όσον δεν προέκυψαν μέχρι στιγμής κενά μεταξύ των λιθοπλίνθων:
Να συνεχιστεί η διερεύνηση των λιθοπλίνθων με εντατικό ρυθμό, 

ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατόν το διαθέσιμο υλικό. 
Σημειώνουμε ότι το παρόν αποτέλεσμα είναι προϊόν εργασίας 45 ημερών 
με τον παραδοσιακό τρόπο, χωρίς βοήθεια Η/Υ.

Να αποκατασταθεί ο βόρειος τοιχοβότης, όπως ακριβώς προτόθηκε 
στη Μελέτη Αποκαταστόσεως του Παρθενώνος. Οι δύο τοιχοβάτες που 
λείπουν, στην 5η και 6η θέση από τα ανατολικό, να συμπληρωθούν με νέο 
μάρμαρο. Οι υπόλοιποι τοιχοβάτες να επισκευαστούν και να συμπληρωθούν 
όπου χρειάζεται με νέο μάρμαρο, εφ’όσον η διερεύνηση αυτού του υλικού 
για πιθανό θραύσματα έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Να συμπληρωθούν με νέο μάρμαρο οι ελλείπεις ορθοστάτες μόνο 
στην εξωτερική παρειά των τοίχων. Στη δε εσωτερική, μόνον όπου 
πρόκειται να εδραστεί λιθόπλινθος του τοίχου. Έτσι αποκαθίσταται και 
οριοθετείται ο σηκός του ναού.

Για τη συμπλήρωση χρειάζονται:
1ον. Για το νότιο τοίχο ένας ορθοστάτης εξ ολοκλήρου από νεο μάρμαρο. 
Πέντε ορθοστάτες με συμπληρώματα από νεο μάρμαρο.
2οV. Για το βόρειο τοίχο αντίστοιχα ένας ορθοστάτης εξ ολοκλήρου από 
νέο μάρμαρο και τέσσερεις ορθοστάτες με συμπληρώματα από νέο 
μάρμαρο. Μικρότερα συμπληρώματα θα τοποθετηθούν στους υπολοίπους 
ορθοστάτες, κατά περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης των 
τοίχων,δηλαδή εφ'όσον υπάρχει ανάγκη τοποθετήσης υπερκείμενων 
στρώσεων.
3ον. Για τον εγκάρσιο διαχωριστικό μεσότοιχο προτείνουμε την κατασκευή 
από νέο μάρμαρο του πρώτου εν επαφή με κάθε τοίχο ορθοστάτη.
4ον. Επισκευή, καθαρισμός, συμπληρώματα στις προτεινόμενες από τη 
μελέτη λιθοπλίνθους, ώστε να επανατοποθετούνται σταδιακά στην αρχική 
τους θέση. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια πρόταση δεν μπορεί να συναντήσει 
αντιρρήσεις, εφ’όσον δεν προτεινεται κανένα καινούργιο μάρμαρο, μέχρι 
αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, στους λιθοπλίνθους.
5ον. Να ξεκινήσει άμεσα και παράλληλα με τις άλλες εργασίες η 
δοκιμαστική φόρτιση στο βόρειο τοιχοβάτη, ώστε σε διάστημα ενός έτους 
να έχουμε αξιόπιστα συμπεράσματα για την κατάσταση του τοιχοβάτη. 
Εαν υπάρξει καθίζηση εκτός των ανεκτών ορίων, θα πρέπει να ληφθεί 
απόφαση για ανασκαφή και τρόπο εξυγείανσης της περιοχής, σε 
συνδυασμό βεβαίως με τα αποτελέσματα και την αρχική θέση των 
υπολοίπων λιθοπλίνθων, που τυχόν υπέρκεινται αυτής της περιοχής. 
6ον.Για την περιοχή της ΝΑ παραστάδος δεν είμαστε έτοιμοι να 
προτείνουμε προς το παρόν κάποιες σημαντικής έκτασης εργασίες, παρά 
μόνο τη συμπλήρωση και την επισκευή του ορθοστάτη της παραστάδος, 
καθώς και των τριών επόμενων λίθων της. θα τηρηθούν, βεβαίως, οι 
γενικές αρχές που αναφέραμε. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ την κυρία Φανή Μαλλούχου-Tufano να έλθει στο 
βήμα.
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Φ. ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ-TUFANO: Ιστορικό των παλαιοτέρων επεμβάσεων στη 
δυτική πλευρά και τό σηκό του Παρθενώνα.

Στην ομιλία μου θα σας παρουσιάσω ορισμένα νέα στοιχεία που 
αφορούν στην επέμβαση στον Οπισθόναο του Παρθενώνα, των ετών 1898- 
1901. Τα στοιχεία, που προέκυψαν στην διάρκεια έρευνας στο αρχείο της 
Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και στις συλλογές του Ελληνικού 
Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, στα πλαίσια μιας ευρύτερης μελέτης 
για τις επεμβάσεις στα αρχαία μνημεία στην νεώτερη Ελλάδα, αφορούν 
ειδικότερα στους επηρεασμούς του Μπαλάνου κατά τη διαμόρφωση των 
αναστηλωτικών του αντιλήψεων, στον τρόπο λήψης ορισμένων καίριων για 
το έργο αποφάσεων, στον προβληματισμό κατά την διάρκεια του έργου, 
στο τελικό αποτέλεσμα.

Το πρώτο αναστηλωτικό πρόγραμμα του Παρθενώνα εγκαινιάζει την 
πιο γόνιμη αναστηλωτική περίοδο του 19ου αιώνα στην Ελλάδα, που 
συμπίπτει με τη διαχείριση των αρχαιολογικών πραγμάτων της χώρας από 
τον Παναγιώτη Καββαδία. Είναι συνολικά τα έτη 1885-1909. Αυτά τα χρόνια 
ένα πλήθος στερεωτικών και αναστηλωτικών επεμβάσεων εκτελούνται σε 
διάφορα μνημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κύριο χαρακτηριστικό των 
έργων αυτών είναι η συνειδητοποίηση της σοβαρότητας της επέμβασης 
στα μνημεία και συνακόλουθα η προσπάθεια μιας επιστημονικότερης 
προσέγγισης του θέματος, με τη θέσπιση αντικειμενικότερων διαδικασιών, 
συλλογικών και διεπιστημονικών, για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το 
πρόγραμμα και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων, τον έλεγχο της πορείας 
τους. Ακόμη, η επικράτηση της αντίληψης ότι η αναστήλωση των μνημείων 
είναι κυρίως τεχνικό ζήτημα, με αποτέλεσμα την ενεργό ανάμειξη 
διπλωματούχων μηχανικών στη λήψη των αποφάσεων και στην εκτέλεση 
των επεμβάσεων. Παράλληλα στις επεμβάσεις της περιόδου απορρίπτεται 
η αισθητική του γραφικού, που επικρατούσε στις προγενέστερες 
αναστηλώσεις, και εκδηλώνεται μια-τάση αποκατάστασης της αρχικής 
καθαρότητας των μορφών και της σαφήνειας των περιγραμμάτων των 
μνημείων, της κατ’εικασίαν κλασσικής τους εμφάνισης. Όλα αυτά 
συμβαδίζουν με το πνεύμα των καιρών. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει προηγηθεί 
η δεκαετία της διακυβέρνησης του Χαριλάου Τρικούπη, με την τεράστια 
ώθηση σε όλους τους τομείς, και ιδιαίτερα με την εκτέλεση των μεγάλων 
δημόσιων έργων, που καθιστούν την Ελλάδα κοινωνό των τελευταίων 
σύγχρονων τεχνολογικών επίτευγμά των, ενώ παράλληλα αναβαθμίζουν στην 
κοινή συνείδηση το ρόλο των διπλωματούχων μηχανικών. Ταυτόχρονα, οι 
επεμβάσεις της περιόδου διενεργούνται σε κλίμα συνεχώς 
αναζωπυρούμενων εθνικών κρίσεων, αμφισβητήσεων και καταστροφών, με 
αποκορύφωμα την οικονομική του 1893 και την πολεμική του 1897, κλίμα 
που ευνοεί για μια ακόμη φορά την καταφυγή των νεοελλήνων στη λαμπρή 
πατρογονική κληρονομιά τους για την άντληση στοιχείων εθνικής 
πεποίθησης και επιβεβαίωσης,’ καθώς και το αίτημα της πλήρους 
αποκατάστασης του εθνικού αρχετύπου, του Παρθενώνα. Τα ανωτέρω 
στοιχεία χαρακτηρίζουν κατ’εξοχήν το πρώτο αναστηλωτικό πρόγραμμα
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του Παρθενώνα (προβολή και σχολιασμός διαφανειών).
Ως γνωστόν, αφορμή για την έναρξη του πρώτου προγράμματος, 

υπήρξε η πτώση θραυσμάτων από την κιονοστοιχία του Οπισθονάου στη 
διάρκεια σεισμού τον Απρίλιο του 1894. Αμέσως συστήνεται επιτροπή από 
νομομηχανικούς και αρχιτέκτονες για αυτοψία στο μνημείο και τη 
διατύπωση προτάσεων επέμβασης σε αυτό. Διχογνωμία των μελών της 
επιτροπής οδηγεί τους αρμόδιους σε πρόσκληση για γνωμοδότηση των 
θεωρούμενων τότε κατ’εξοχήν ειδικών για τον Παρθενώνα επιστημόνων 
Joseph Durm και Francis Cranmer Penrose. Σε αυτούς προστίθεται 
αυτοβούλως ο Lucien Magne. To 1895 αποσπάται στη Γενική Εφορία από 
την Υπηρεσία Δημοσίων Εργων ο νομομηχανικός Νικόλαος Μπαλάνος για 
την εκτέλεση του έργου. Ταυτόχρονα συστήνονται δύο επιτροπές για την 
επίβλεψή του. Μία εντόπια,η “Επί της Συντηρήσεως του Παρθενώνος 
Επιτροπεία", και μια διεθνής απο τους ως άνω ξένους ειδικούς. Μέλη της 
Επιτροπείας του Παρθενώνα είναι οι εκάστοτε Διευθυντές των Δημοσίων 
Έργων, ο Διευθυντής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκπρόσωποι 
των ξένων αρχαιολογικών σχολών, όπως ο Troump, στη συνέχεια στη θέση 
του ο Homolle, ο Doerpfeld, ο Ανδρέας Σκιάς, από πλευράς Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, και ο ιδιώτης ελβετός μηχανικός και εμπειρογνώμονας Ludwig 
Schneider. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπείας μετέχει τακτικά και ο 
Καββαδίας.

0 Μπαλάνος, απόφοιτος της εγκυρότατης τότε Ecole des Ponts et 
Chaussées των Παρισίων, τοποθετείται επικεφαλής του έργου, λόγω της 
εγνωσμένης τεχνικής εμπειρίας του. Από το 1883 εκτελεί δημόσια έργα σε 
όλη την Ελλάδα, ενώ στο διάστημα 1889-1901, παράλληλα προς το έργο 
του Παρθενώνα, παραμένει διευθυνων μηχανικός και επιβλέπων των 
εργασιών προέκτασης του σιδηροδρόμου Αθηνών-Πειραιώς, από το θησείο 
ώς την Ομόνοια. Τοποθετείται ακόμη επικεφαλής του έργου και λόγω της 
πρόσδεσής του με την επικρατούσα συντηρητική παράταξη. Είναι πάντως 
αδαής περί τα αρχαιολογικά και αναστηλωτικά ζητήματα. Ζώντας τον 
προβληματισμό που αναπτύσσεται στο πλαίσιο των διαφόρων επιτροπών και 
ερχόμενος σε επαφή με τους ξένους ειδικούς,ο Μπαλάνος διαμορφώνει τις 
αναστηλωτικές του αντιλήψεις, δεχόμενος επιρροές από τους Καββαδία και 
Doerpfeld, τον Durm και ιδιαίτερα τον Penrose.

Ο προβληματισμός αφορά στο όριο της επέμβασης, στον τρόπο και 
στα υλικά της εκτέλεσής της. Οι γνώμες των Ziller, Durm, Magne και 
Penrose κυριαρχούν. Βασική τους πρόταση είναι η αντικατάσταση και 
συμπλήρωση με νέο μάρμαρο στο θριγκό της κιονοστοιχ ί ας του 
Οπισθονάου όσων αρχαίων μελών παρουσιάζουν σοβαρές ζημιές. Μόνον 
ο Ziller διαφοροποιείται υποστηρίζοντας ότι αρκεί για τη στερέωση των 
μελών η κατά περίπτωση ενίσχυσή τους με σιδερένιες δοκούς και 
συνδέσμους και η συστηματική συγκόλληση με τη λιθόκολλα του 
εργοστασίου Meyer του Freiburg,υλικό προσαρμοζόμενο σε κάθε είδος 
λίθου, εύκολο στην χρήση του και εξαιρετικά εύπλαστο, το οποίο ο ίδιος 
είχε εισάγει από το 1891 στην Αθήνα και χρησιμοποιούσε συστηματικά στις 
οικοδομικές του εργασίες.
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0 Durm, είναι κατηγορηματικά αντίθετος στη χρήση λιθόκολλας και 
εξαιρετικά επιφυλακτικός σε εκείνη του τσιμέντου: ”... διότι ανυπολόγιστη 
βλάβη δϋναται να προκόψει εκ λιθοκόλλης ή τσεμέντου έχοντος διωστικήν 
ιδιότητα". Όσο για τους νέους συνδέσμους που θα χρησιμοποιηθούν στο 
έργο "...αυτοί πρέπει να είναι ορειχόλκινοι, διότι ημείς δεν έχομεν πλέον 
τον αρχαίον σίδηρον, τον δια ξυλανθράκων κατεργαζόμενον, και τα 
μάρμαρα πρέπει να προφυλάξωμεν από πόσης διαρρήξεως και 
διασπάσεως". Οι προφητικές όμως αυτές υποδείξεις δυστυχώς δεν 
λαμβάνονται καθόλου υπόψη. Εισακούονται όμως οι γενικές προτάσεις του 
Durm για την αποκατάσταση του μνημείου: απομάκρυνση των πλίνθινων 
συμπληρώσεων της Οθωνικής περιόδου από τους τοίχους του σηκού και 
τους κίονες, αποκατάσταση της δυτικής θύρας στην αρχαία της μορφή, 
διατήρηση και συντήρηση του μεσαιωνικού κοχλία, αναστήλωση των 
πεσμένων κιόνων. Πρόκεται για το πρόγραμμα της αναστήλωσης του 
Παρθενώνα που θα εφαρμόσει σταδιακό ο Μπαλάνος στα επόμενα τριάντα 
χρόνια.

Από τον Μπαλόνο υιοθετούνται ακόμη και ορισμένοι αναστηλωτικοί 
τρόποι,που ο Durm προτείνεκη προτίμηση για ισχυρές δομικές 
αποκαταστάσεις ή καθαιρέσεις επισφαλών τμημάτων του μνημείου, η μη 
επανένταξη στα μνημεία, κατά την αναστήλωσή τους, ορισμένων μη 
απολύτως υγειών διάσπαρτων μελών, η χρησιμοποίηση κατά κανόνα στις 
αντικαταστάσεις ή συμπληρώσεις των μελών ίδιου με το αρχαίο υλικού, η 
πλήρης απομίμηση των αρχαίων μορφών στις νέες προσθήκες.

Από τον Penrose ο Μπαλάνος προσλαμβάνει τον τρόπο επέμβασης 
και κυρίως το υλικό των νέων συνδετηρίων στοιχείων. Το θέμα αυτό 
απασχολεί ιδιαίτερα τον Penrose, λόγω του πολύ γνωστού ήδη από τότε 
προβλήματος της οξείδωσης του σιδήρου. Για την αντιμετώπισή του 
προτείνει διαδοχικά διάφορες λύσεις: αρχικό τη χρήση χάλυβα
ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένου, περιβλημένου από “γαλλικό χώμα" (μάλλον 
πρόκεται για φυσική, υδραυλική άσβεστο). Όταν διαπιστώσει πειραματικά, 
στην Αγγλία, την αδυναμία εφαρμογής αυτής της μεθόδου, ο Penrose 
προτείνει την ενίσχυση της αντοχής των μεγάλων ράβδων και των δοκών 
της επέμβασης με την πατροπαράδοτο ιαπωνική μέθοδο "Jappaning“ που 
χρησιμοποιείται, όπως γράφει, στην Αγγλία στα σύγχρονα μεγάλα έργα της 
μηχανικής. Μία μέθοδος που συνίσταται στην επάλειψη του προς 
προστασία υλικού, χάλυβα, ξύλου ή δέρματος, με μείγμα λινέλαιου και 
ασφάλτου εν θερμώ. Ένα μείγμα που,όταν ψύχεται,δημιουργεί ένα 
συμπολυμερές,σκληρυντικό της επιφάνειας,επικαλυπτικό στρώμα. Για τους 
μικρότερους συνδέσμους και γόμφους ο Penrose προτείνει τη χρήση του 
gunmetal, ενός κράματος 90% χαλκού και 10% κασσίτερου. Προτάσεις 
όμως που δεν θα πείσουν την Επιτροπεία του Παρθενών8. Στις 3 
Αυγούστου του 1896 ο Penrose, σε λεπτομερή περιγραφή μετά σχεδίων των 
νέων μεταλλικών στοιχείων της προγραμματιζόμενης επέμβασης που 
στελνει στην Επιτροπεία, μετά από σχετικό αίτημά της, ως υλικό των 
συνδετηρίων στοιχείων αναφέρει το χάλυβα και το σφυρήλατο σίδηρο, ενώ 
ταυτόχρονα προτείνει την πλήρωση των κενών των εντορμιών των νέων
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συνδέσμων με Portland Cement αργής πήξεως. Στέλνει μάλιστα και στον 
Μπαλάνο και δύο δείγματα για δοκιμές.

Είναι η πρόταση που θα υιοθετήσει η Επιτροπεία, μετά την επιτυχία 
των σχετικών δοκιμών, την 1η Φεβρουάριου 1897: "πάντες οι σύνδεσμοι 
έσονται εκ χάλυβος, θα ενσφηνωθώσι δε δια τσιμέντου όπερ δέον να 
καλύπτει κατά δύο εκατοστά την εξωτερικήν επιφάνειαν, iva μη 
επηρεάζωνται εκ των ατμοσφαιρικών αιτιών“: η πρώτη διακήρυξη, θα 
ακολουθήσουν και άλλες, της ακράδαντης πίστης της εποχής, και του 
Μπαλάνου, στις προστατευτικές ιδιότητες του τσιμέντου, πίστη εν μέρει 
δικαιολογημένη, εάν ληφθεί υπόψη ότι οι προϋποθέσεις διατήρησης των 
μονωτικών του ιδιοτήτων,μεγάλη αλκαλικότητα της τσιμεντοκονίας, 
καταπολέμηση του δικτύου μικροπορώδους της με τα κατάλληλα 
πρόσμεικτα,δεν ήσαν τότε γνωστές. Πάντως στο θέμα των νέων 
μεταλλικών συνδέσμων η Επιτροπεία θα επανέλθει και το Νοέμβριο του 
1898, κατά την πρώτη αυτοψία των εργασιών στο μνημείο, οπότε προτείνει: 
"... τον σίδηρον, τον παρασκευαζόμενον δια ξυλανθράκων, και 
στερεοποιούμενον επί του μαρμάρου δια μολύβδου κατά το αρχαίον 
σύστημα. Επί τούτοις αποφασίζεται,όπως αποσταλή εις το Χημείον της 
Πολυτεχνικής Σχολής,τεμάχιον παλαιού σιδήρου,iva ενεργηθή ανάλυσις 
αυτού,αναλάβη δε ο κύριος Schneider,όπως παραγγείλη εν Ευρώπη και μας 
αποσταλώσι τεμάχια σιδήρου αναλόγου ποιότητος": είναι η απόφαση που 
θα οδηγήσει στην εισαγωγή, από το φθινόπωρο του 1899 ώς την άνοιξη του 
1901 .συνδέσμων από γαλβανισμένο σίδηρο και σύνθεσης 
προσομοιάζουσας εκείνης των αρχαίων από τη Ζυρίχη της Ελβετίας 
(προβολή και σχολιασμός διαφανειών).

Στον Penrose οφείλεται και ένα άλλο από τα κυρίαρχα στοιχεία του 
έργου του Μπαλάνουιη μεταχείριση των αρχαίων μελών, ιδιαίτερα των 
διάσπαρτων στο Βράχο της Ακρόπολης,ως κοινού οικοδομικού υλικού. Μια 
αντίληψη που επιλύει ζητήματα πρακτικά και οικονομικά, ιδίως όμως 
ικανοποιεί αισθητικές απαιτήσεις, που επιδιώκουν την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη ομοιογένεια χρώματος και υφής ανάμεσα στα αρχαία μέλη και 
τις νέες προσθήκες, απαιτήσεις απορρέουσες κατ’ουσίαν από τις 
κυρίαρχες στην Αγγλία του 19ου αιώνα αισθητικές αντιλήψεις, για επίδειξη 
του μεγαλύτερου δυνατού σεβασμού και ελαχιστοποίηση της διατάραξης 
και αλλοίωσης της οπτικής εντύπωσης των ερειπίων. Ενδεικτική προς 
αυτές τις κατευθύνσεις είναι πρόταση του Penrose για αντικατάσταση των 
ετοιμόρροπων επιστυλίων της πρόστασης του Οπισθονάου αδιακρίτως με 
τα κατακείμενα της περίστασης, πρόταση διατυπωμένη τον Οκτώβριο του 
1897, δηλαδή σε μια περίοδο νέκρωσης του έργου και αδυναμίας 
λατόμευσης, λόγω πολέμου, νέου μαρμάρου από την Πεντέλη. Κυρίως 
όμως επίσημη πρότασή του, ως προέδρου της Διεθνούς Επιτροπής, του 
Μαϊου του 1900 προς τον Υπουργό της Παιδείας, "...δια την συμπλήρωσιν 
των κιονοκράνων του 4ου και 5ου (από βορρά) κίονος της δυτικής όψεως 
του μνημείου με τεμάχια εκ των πεπτωκότων κιονοκράνων, άτινα 
ευρίσκονται χαμαί, προς την νοτίαν πλευράν του ναού, και εισί κατάλληλα 
υπό πάσαν άποψιν δια τον υπ’οψιν σκοπόν. Τοιουτοτρόπως, θα υπάρχει
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πλήρης αρμονία μεταξύ των προστεθεισομένων και των προϋπαρχόντων 
τεμαχίων."

Στη διάρκεια του έργου ο προβληματισμός των μελών της 
Επιτροπείας θα περιστραφεί γύρω από το ζήτημα της συνολικής 
προστασίας της δυτικής ζωφόρου, της οποίας ο Doerpfeld θα ζητήσει την 
απομάκρυνση και την αντικατάστασή της στον Παρθενώνα με μαρμάρινο 
αντίγραφο. Πρόταση που δεν γίνεται αποδεκτή,λόγω αντίθεσης του 
Καββαδία. Την Επιτροπεία θα απασχολήσει και το ζήτημα της 
αναπλήρωσης,πάνω στο μνημείο, των δύο βορειότερων λίθων της ζωφόρου, 
που βρίσκονται στο Λονδίνο, για τους οποίους αφού διαδοχικά ληφθούν 
διάφορες αποφάσεις, όπως κατασκευή μαρμάρινων αντιγράφων "με 
εξοχήν",όπου μελλοντικά θα λαξευθεί το ανάγλυφο ή αντιθέτως με εσοχή 
10 εκ,για τη μελλοντική τοποθέτηση γύψινων εκμαγείων των αναγλύφων, θα 
αποφασιστεί τελικά να αντικατασταθούν με απλούς μαρμάρινους λίθους, 
που κατασκευάζονται με βάση μετρήσεις των πρωτοτύπων μελών,που 
στέλνει ο Penrose από το Λονδίνο. Η αποσυναρμολόγηση του λίθου IV της 
ζωφόρου, για τις ανάγκες του έργου, χωρίς προηγούμενη απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, προκαλεί τη διαμαρτυρία του Καββαδία, που 
μεταπείθεται από τον Doerpfeld, “όντος του ζητήματος της στερεώσεως 
του Παρθενώνος καθαρά τεχνικού", όπως σημειώνεται στα πρακτικά των 
συνεδριάσεων της Επιτροπείας: μία ενδιαφέρουσα μαρτυρία για τη 
μετατόπιση των αντιλήψεων αυτή την εποχή σχετικά με τις επεμβάσεις στα 
μνημεία. Πρόβλημα θα αντιμετωπίσει η Επιτροπεία και κατά την 
αντικατάσταση αρχαίων μελών μετακινημένων από την αρχική τους θέση, 
λόγω των μακραίωνων περιπετειών του μνημείου, όπως λ.χ.των εσωτερικών 
επιστυλίων του πρώτου από βορρά μετακιονίου της πρόστασης. Το 
πρόβλημα επιλύεται με την κατασκευή νέων επιστυλίων μεγαλυτέρων 
διαστάσεων για την κάλυψη της μετακίνησης των μελών, στο νέο μάρμαρο 
των οποίων χαράσσεται με γραμμή το αρχικό μήκος των λίθων: μία 
επέμβαση γνωστή από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπείας, που 
επιβεβαιώθηκε κατά την αποσυναρμολόγηση της περιοχής το 1992(προβολή 
και σχολιασμός διαφανειών).

Κατα την εκτέλεση του έργου η Επιτροπεία προσέφυγε τελικά σε 
ριζικώτερες των αρχικά προβλεπομένων λύσεων, όπως την εξ ολοκλήρου 
αντικατάσταση των τριών επιστυλίων του πρώτου από βορρά μετακιονίου 
αντί της στερέωσής τους, ή την αντικατάσταση της νοτιότερης δοκού της 
οροφής του δυτικού πτερού. Επεκτείνει ακόμα τις στερεωτικές επεμβάσεις 
και στα κιονόκρανα του 4ου και 5ου από βορρά κίονα, ενώ 
ανακατασκευάζει τους ελλείποντας θράνους της βορειοανατολικής γωνίας. 
Από το εγκεκριμένο αρχικά πρόγραμμα το μόνο που δεν εκτελείται τώρα 
είναι η αποκατάσταση της δυτικής θύρας στην αρχαία της μορφή.

Το 1900 δουλεύουν στον Οπισθόναο δύο μαρμαράδες από την Τήνο, 
ο Νικόλαος Πουγγής και ο Ζαχαρίας Μηλιός. Συνηθίζουν να αποτυπώνουν 
το όνομά τους πάνω στις μολυβδοχοήσεις των νέων συνδέσμων ή ακόμη 
και στο πλάι των λίθων της ζωφόρου. Το 1913 αυτοί εξακολουθούν να 
δουλεύουν στην Ακρόπολη. Αυτή τη φορά στο βόρειο τοίχο του
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Παρθενώνα,απ’όπου αφαιρούν τις εσωτερικές επενδύσεις από τούβλα των 
επεμβάσεων των μέσων του 19ου αιώνα. Είναι περήφανοι που τόσα χρόνια 
δουλεύουν στην Ακρόπολη, αλλά κυρίως ζουν την εθνική έξαρση των 
ημερών,λόγω των ελληνικών νικών στους Βαλκανικούς πολέμους. 
Παίρνουν ένα χαρτί και γρόφουν:“Εις την στερέωσιν του Παρθενό[νος] 
εργόσθημεν η εκ Τήνου τεχνείται Νικόλαος Πουγγής.,.Ζαχαρίας Γε. Μηλιός 
κατά τα έτει 1900 εως 1913 ότε έγειναν οι δύο πολεμοι και ενικύσαμεν 
Τούρκους και Βουλγάρους...εργάσθησαν και εργάται θηραίοι Ιωάννης 
Λιγνός, Πέτρος Λουδάρος [Νι]κόλαος Ποταμιάνος... Εν Αθήναις 7 7μβρίου 
1913". Διπλώνουν το χαρτί,το βάζουν μέσα σε ένα σπιρτόκουτο και το 
τοποθετούν σε ένα βαθούλωμα του τοίχου. Ασφαλώς, σκέπτονται, κάποιοι 
στο μέλλον θα το βρουν, κι έτσι θα μείνουμε κι εμείς στην ιστορία.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαλλούχου-Tufano για την τόσο 
γλαφυρή και καθαρή έκθεση των εργασιών στον Παρθενώνα στα τέλη του 
περασμένου και στις αρχές τούτου του αιώνα.

Έχουμε ένα διάλειμμα τώρα. Παρακαλώ όμως να συντομεύσουμε 
το διάλειμμα, επειδή έχουμε κάποια υπέρβαση χρόνου,και παρακαλώ και 
τους επομένους ομιλητές να συμπυκνώσουν περισσότερο τις ομιλίες τους.

Ευχαριστώ.



4.ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ





123

Τ.ΤΑΝΟΥΛΑΣ: Το πρόγραμμα των Προπυλαίων α) Γενόμενες ήδη εργασίες 
καθαιρέσεως της οροφής β) Εργασίες τεκμηριώσεως γ) Προτάσεις.

Στην 3η Διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων 
Ακροπόλεως, το 1989, έγινε μια εικοσάλεπτη ανακοίνωση που αφορούσε 
αποκλειστικά στην αποξήλωση των αναστηλωμένων από τον Μπαλάνο 
φατνωματικών οροφών των Προπυλαίων. Στη σημερινή ανακοίνωση 
παρουσιάζονται για πρώτη φορά τα αναστηλωτικά προβλήματα και η 
συναφής έρευνα για τα Προπύλαια. Για το λόγο αυτό ο χρόνος που μου 
έχει διατεθεί με αναγκάζει να αναφερθώ με τρόπο συνοπτικό σε πολλά 
θέματα.

Προϋπόθεση οποιοσδήποτε αναστηλωτικής επέμβασης σε ένα 
μνημείο είναι η επισταμένη μελέτη των οικοδομικών φάσεών του. Από τα 
μνημεία της Ακροπόλεως τα Προπύλαια υπέστησαν τις περισσότερες 
μετατροπές qnó την εποχή της κατασκευής τους ώς σήμερα. Παρ’όλο που 
η μορφή των κλασσικών Προπυλαίων έχει μελετηθεί από την ώς τώρα 
έρευνα, αξιόλογα νέα στοιχεία προκύπτουν συνεχώς. Η ιστορία τους στο 
Μεσαίωνα και την Τουρκοκρατία ξεκαθάρισε μόλις τα τελευταία χρόνια. 
Γι’αυτό και είναι σκόπιμο να δώσω μια συνοπτική εικόνα της ιστορίας του 
μνημείου.

Η κατασκευή των Προπυλαίων άρχισε το 437 π.Χ., με αρχιτέκτονα 
τον Μνησικλή και διακόπηκε το 432 π.χ. με αποτέλεσμα το κτίριο να μείνει 
ημιτελές τόσο ως προς το κτιριολογικό πρόγραμμα, όσο και ως προς την 
κατεργασία των τμημάτων που ανοικοδομήθηκαν. Τα Προπύλαια του 
Μνησικλή, στη μορφή που πρόλαβαν να πάρουν, αποτελούνται από τρία 
μέρη: το κεντρικό κτίριο, τη βόρεια πτέρυγα και τη νότια πτέρυγα. Ανάμεσα 
στη δυτική κιονοστοιχία του κεντρικού κτιρίου και στις κιονοστοιχίες των 
πτερύγων υπάρχουν δύο μικροί χώροι, που ονομάζονται συμβατικά "βόρεια" 
και "νότια κόγχη" αντίστοιχα.

Το κεντρικό κτίριο είναι ένα επίμηκες ορθογωνικό κτίσμα. Οι κύριες 
όψεις του, στις στενές πλευρές προς τα ανατολικά και τα δυτικά, 
αποτελούνται από δυο όμοια εξάστυλα προστώα δωρικού ρυθμού με 
αέτωμα.’Ενας εγκάρσιος τοίχος με πέντε πόρτες διαιρεί το κεντρικό κτίριο 
σε δυο ανισα μέρη,τη δυτική αίθουσα και την ανατολική στοά.

Η θέση του κτιρίου σε μια περιοχή, οπού ο βράχος αρχίζει να 
αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη κλίση και η πολλαπλότητα των λειτουργιών που 
έπρεπε να καλύψει οδήγησαν σε καινοτομους αρχιτεκτονικές λύσεις. Οι 
μαρμάρινες οροφές των στοών του κεντρικού κτιρίου ήταν οι μεγαλύτερες 
και λαμπρότερες μαρμάρινες οροφές, που είχαν εκτεθεί ποτέ στο κοινό. 
Οι δοκοί των οροφών παρέμειναν μοναδικές για το μέγεθος τους ώς το 
τέλος της αρχαιότητας. Στην ανατολική στοά οι δοκοί στηρίζονταν στο 
θυραίο τοίχο και στο θριγκό της δωρικής κιονοστοιχίας.Όμως οι δοκοί της 
δυτικής στοάς στηρίζονταν ενδιάμεσα στα ιωνικά επιστύλια που έφεραν 
δυο ιωνικές κιονοστοιχ ίες, στις δυο πλευρές της κεντρικής κεκλιμένης 
διάβασης, που διασχίζει το κτίριο κατά μήκος του άξονα συμμετρίας του.

Η βόρεια πτέρυγα αποτελείται απο μια ορθογωνική αίθουσα,γνωστή 
σήμερα ως Πινακοθήκη, στη νότια πλευρά της οποίας προτάσσεται μια
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στοά δωρικού ρυθμού με τρεις κίονες εν παραστάσει. Ο ρυθμός της 
δωρικής αυτής στοάς είναι μικρότερος σε κλίμακα από το ρυθμό του 
κεντρικού κτιρίου. Στον τοίχο που χωρίζει την Πινακοθήκη από τη στοά 
ανοίγεται μια πόρτα τοποθετημένη έκκεντρα προς τα ανατολικά, την οποία 
πλαισιώνουν δύο επίσης ασύμμετρα παράθυρα. Η νότια πτέρυγα 
αποτελείται μόνον από μία τρικιόνια εν παραστάσει στοά, που κλείνεται 
από τα ανατολικά και τα νοτιά με τοίχους. Η κιονοστοιχία και οι 
αντίστοιχες παραστάδες είναι συμμετρικές, ως προς τον αξονα του 
κεντρικού κτιρίου, με αυτές της βόρειας πτέρυγας. Όμως η δυτική 
παραστάδα δεν αντιστοιχεί σε τοίχο, αλλά σε ένα πεσσό με μια παρόμοια 
παραστάδα στη νότια όψη του. Έτσι το μήκος της στοάς είναι μικρότερο, 
καθώς η δυτική πρόσοψή της διαμορφώνεται πίσω από τον τελευταίο προς 
τα δυτικά κίονα, με τον οποίο συνδέεται με έναν ιδιόρρυθμο θριγκό, 
στηριγμένο ενδιάμεσά από ένα πεσσό.

Ίσως η πρωιμότερη επέμβαση στα Προπύλαια να είναι οι 
αποκαταστάσεις φθορών στην ανωδομή του κτιρίου, κυρίως της βόρειας 
πτέρυγας, πιθανότατα μετά το σεισμό του 426 π.Χ. Λίγο μετά τη διακοπή 
της ανέγερσης των Προπυλαίων διαστρώθηκε η κεντρική διάβαση με 
μαρμάρινες πλάκες. Ίσως σε αποκαταστάσεις βλαβών κατά την πολιορκία 
της Ακρόπολης από τον Συλλα, το 86 π.Χ., να οφείλονται κάποιες 
επεμβάσεις στο κτίριο των Προπυλαίων που έγιναν κατά τη ρωμαϊκή 
περίοδο. Το 174 μ.Χ. κατασκευάστηκε το βάθρο για την τοποθέτηση 
τεθρίππου αγάλματος του Ευμένη Β’, γνωστό σήμερα ως βάθρο του 
Αγρίππα. Στα μέσα του 1ου αι.μ.Χ. έγινε η αντικατάσταση της αρχικής 
αναβάθρας με μια μεγαλοπρεπή, κατά τη ρωμαϊκή αντίληψη, κλίμακα από 
μάρμαρο. Το 267 μ.Χ., οι Έρουλοι κατέλαβαν την Αθήνα και πιθανότατα την 
Ακρόπολη. Οι ξύλινες οροφές των πτερύγων και οι στεγες πιθανότατα 
αφαιρεθησαν από τους Έρουλους. Μετά την αποχώρηση των Ερουλων η 
δυτική πρόσβαση της Ακρόπολης οχυρώθηκε με τείχος και τρεις πύργους 
που προστάτευαν δυο πύλες. Η Κλεψύδρα οχυρώθηκε και ενώθηκε με το 
μνησίκλειο αναλημμα.

Γύρω στο 700 μ.Χ.,η νότια πτέρυγα διασκευάστηκε σε ναό με μορφή 
μονόχωρης βασιλικής με ξύλινη στέγη. Είχε πόρτα στη βόρεια πλευρά του 
κεντρικού πεσσού της δυτικής όψης με κλίση προς βορράν και δυσμας και 
επικοινωνούσε, μέσω της νότιας κόγχης, με το κεντρικό κτίριο των 
Προπυλαίων. Μπροστά στην κιονοστοιχία της βόρειας πτέρυγας 
κατασκευάστηκε μια εν μερει στεγασμένη εξεδρα, που επικοινωνούσε με 
την επίσης εν μέρει στεγασμένη στοά. Η Πινακοθήκη είχε πιθανότατα 
στεγαστεί. Στην ίδια περίοδο,και συγκεκριμένα στα χρόνια του 
Ιουστινιανού,πρέπει να κατασκευάστηκε και η μεγάλη δεξαμενή μεταξύ 
βόρειας πτέρυγας και κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων. Αργότερα, στη 
βόρεια πτέρυγα, που χρησίμευε ως κατοικία του μητροπολίτη της Αθήνας, 
ένα ξύλινο πάτωμα διήρεσε καθ’ύψος τοσο τη στοά οσο και την 
Πινακοθήκη. Το πάτωμα αυτό στηριζόταν στους κλασσικούς τοίχους και 
σε μεταγενέστερους τοίχους που διήρεσαν τη στοά και την Πινακοθήκη. 
Η κεντρική δίοδος παρέμεινε σε χρήση τουλάχιστον έως το 1171 και 
πιθανότατα έως το τέλος της μεσοβυζαντινής περιόδου, το 1204.
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Στα χρόνια των De la Roche,1204-1311 ,η βόρεια πτέρυγα 
χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία του διοικητή της Αθήνας και για το σκοπό 
αυτό προστέθηκε όροφος στο σύνολό της. Στην Πινακοθήκη καταργήθηκε 
το βυζαντινό ξύλινο μεσοπάτωμα και κατασκευάστηκε θολωτή κατασκευή, 
ενώ επάνω από το βυζαντικό ξύλινο μεσοπάτωμα της στοάς 
κατασκευάστηκε ξύλινο πάτωμα. Ο όροφος επεκτεινόταν προς βορράν και 
προς ανατολάς της βόρειας πτέρυγας. Επάνω από το νότιο άκρο της 
δεξαμενής κατασκευάστηκε ένα ξυλόστεγο παρεκκλήσι. Οι χώροι της 
κατοικίας επικοινωνούσαν μεταξύ τους με πόρτες, τα κατώτερα τμήματα 
των οποίων λαξεύτηκαν στην ανωδομή των κλασσικών τοίχων. Είναι 
φανερό ότι οι De la Roche προσπάθησαν να προσδώσουν στο συγκρότημα 
κατοικίας τους αμυντική αυτάρκεια. Τα διαστήματα ανάμεσα στους 
δωρικούς και ιωνικούς κίονες του βορείου τμήματος της δυτικής αίθουσας 
φράχτηκαν διαμορφώνοντας έναν προθάλαμο της κατοικίας του ηγεμόνα. 
Το βυζαντικό παρεκκλήσι στη νότια πτέρυγα καταργήθηκε και 
διαμορφώθηκε ένα διόρωφο συγκρότημα, που πιθανότατα κατελάμβανε όλη 
την περιοχή του Ιερού της Νίκης.

Μεταξύ 1403 και 1435 η δουκική κατοικία επεκτάθηκε στο κεντρικό 
κτίριο των Προπυλαίων, το οποίο έπαψε να χρησιμεύει ως η τελική είσοδος 
στην Ακρόπολη. Τα μετακιόνια διαστήματα φράχτηκαν με τοίχο. Επίσης 
τοίχος έκλεισε όλο το ύψος της δυτικής πλευράς της βόρειας κόγχης, 
στην οποία επεκτάθηκαν τα διαμερίσματα της βόρειας πτέρυγας. Η 
βυζαντική εξέδρα μπροστά στη βόρεια πτέρυγα επεκτάθηκε ώς τη νότια 
πτέρυγα. Η κεντρική διάβαση καταργήθηκε και αποκαταστάθηκε η συνέχεια 
στο μεσαίο τμήμα των δαπέδων και των βαθμιδών. Η είσοδος στο κεντρικό 
κτίριο γινόταν από την ανατολική στοά, μπροστά από την οποία
διαμορφώθηκε προαύλιο. Στο βόρειο και στο νότιο άκρο της στοάς 
διαμορφώθηκαν εξέδρες με ξύλινα πατώματα. Από το νότιο εξώστη 
μπορούσε κανείς να επικοινωνήσει με μια επέκταση προς νότον,στην οποία 
ήταν εντεταγμένη μία κλίμακα για την επικοινωνία με τον όροφο που 
κτίστηκε πάνω στο κεντρικό κτίριο και χρησιμοποιούσε ως πάτωμα τ,ις 
μαρμάρινες οροφές του κεντρικού κτιρίου. Επάνω στη νότια πτέρυγα 
κτίστηκε ένας πύργος ύψους 26 μ.,που έγινε αργότερα γνωστός ως 
Φράγκικος Πύργος. Η τελευταία πύλη εισόδου στην Ακρόπολη
κατασκευάστηκε σε επαφή με το νότιο τοίχο της νότιας πτέρυγας. Για να 
περάσει η επέκταση της ράμπας μπροστά από τη νότια πτέρυγα, 
κατεδαφίστηκε το δυτικό άκρο της και τα αρχιτεκτονικά μέλη τους 
κτίσθηκαν στους τοίχους του Φράγκικου Πύργου. Επίσης κατεδαφίστηκαν 
τα νεώτερα κτίσματα στην περιοχή του Ιερού της Αθηνάς Νίκης.

Το 1458 η Ακρόπολη πέρασε στους Τούρκους και τα Προπύλαια 
διατήρησαν τη μορφή που περιγραφεται παραπάνω ώς το 1640. Τότε η 
ανατίναξη πυρίτιδας στο κεντρικό κτίριο κατέστρεψε το ανατολικό τμήμα 
της οροφής της δυτικής αίθουσας και ίσως τμήμα της οροφής και του
θριγκού της ανατολικής στοάς. Μεταξύ του 1700 και του 1738
κατεδαφίστηκαν τα λείψανα της κλασσικής και μεσαιωνικής ανωδομής του 
κεντρικού κτιρίου και κατασκευάστηκαν καμάρες, επάνω στις οποίες 
εγκαταστάθηκαν πυροβολαρχεία. Λίγο πριν από το 1800 κατεδαφίστηκαν
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τα κιονόκρανα των τεσσάρων μεσαίων κιόνων της δυτικής πρόσοψης.
Μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, κατά τον 19ο αιώνα, στα 

Προπύλαια έγιναν κυρίως κατεδαφίσεις μεταγενεστέρων κατασκευών, από 
τις οποίες ανακτήθηκαν πολλά αρχιτεκτονικά μέλη του μνημείου. Η πρώτη 
επέμβαση συντήρησης έγινε το 1854, όταν συμπληρώθηκε με νέο υλικό η 
δυτική πλευρά του ποδιού της βόρειας πτέρυγας. Μεταξύ του 1860 και του 
1870 σιδερένιες στεφάνες περιέσφιξαν τον κατώτατο και τον ανώτατο 
σπόνδυλο του νοτιότατου κίονα της δυτικής πρόσοψης του κεντρικού 
κτιρίου. Μεταξύ 1864 και 1875 κατεδαφίστησαν λείψανα μεσαιωνικών και 
τουρκικών προσκτισμάτων, μεταξύ τους και ο Φράγκικος Πύργος επάνω 
στην νότια πτέρυγα. Το 1885 κατεδαφίστηκε η ανωδομή της Ιουστινιάνειας 
δεξαμενής, ενώ το 1889 πραγματοποιήθηκε ανασκαφή στο εσωτερικό της 
Πινακοθήκης. Το 1889 αναστηλώθηκε το δυτικό άκρο της κρηπίδας της 
νότιας πτέρυγας για πρώτη φορά. Μεταξύ 1909 και 1917 αναστηλώθηκαν 
από τον Μπαλάνο τμήματα του κεντρικού κτιρίου. Η επέμβαση αυτή θα 
περιγράφει εκτενέστερα παρακάτω.

Το 1943 για πρώτη φορά τονίζεται η ανάγκη αντικατάστασης του 
σιδήρου στα αναστηλωμένα από τον Μπαλάνο τμήματα. Το 1953 και 1954 
μεγάλα κομμάτια μαρμάρου πέφτουν από το αναστηλωμένο ιωνικό επιστύλιο 
και επιτροπή ειδικών προτείνει την ανακατασκευή των αναστηλώσεων 
Μπαλάνου στα Προπύλαια. Το 1956 επισημαίνονται εκ νέου ζημιές και 
ζητείται από την Εφορεία Ακροπόλεως η λήψη προστατευτικών μέτρων. Το 
1966 "ενισχύεταΓ η εμφανής σιδηρά δοκός του ιωνικού επιστυλίου, ενώ 
παράλληλα συντηρείται το υαλοστάσιο που προστάτευε τα φατνώματα στην 
ανατολική στοά. Το 1970 η Εφορεία Ακροπόλεως ζητεί την κάλυψη της 
κεντρικής διάβασης των Προπυλαίων με ξύλινο δάπεδο.

Στη νότια πτέρυγα ανακοινώνονται το 1943 επικείμενες 
αναστηλωτικές εργασίες από τον Ορλάνδο. Από το 1944 ώς το τέλος της 
δεκαετίας του 1950, με μια διακοπή μεταξύ των ετών 1954-1957, 
αναστηλώθηκαν ο δυτικός κίονας και ο πεσσός της δυτικής πρόσοψης,μαζί 
με τα επιστύλια που τα συνδέουν,και ο ελεύθερος πεσσός που 
διαμορφώνει το δυτικό άκρο της βόρειας πρόσοψης. Για τη σύνδεση των 
θραυσμάτων μεταξύ τους και με τη μικρή, σχετικά, ποσότητα νέου 
μαρμάρου χρησιμοποιήθηκε ανοξείδωτος χάλυβας.

Στη βόρεια πτέρυγα το 1948 αποφασιζεται η απομάκρυνση από την 
Πινακοθήκη εργαστηρίων και αποθηκών. Το 1954 διαπιστώνεται από τον 
τότε Επιμελητή Ακροπόλεως Γεώργιο Δοντά η πολύ κακή κατάσταση της 
πώρινης θεμελίωσης της Πινακοθήκης και προτεινεται από τον Γιάννη 
Μηλιάδη λύση των προβλημάτων και στέγαση της Πινακοθήκης για τη 
μετατροπή της σε χώρο εκθεσης η εποπτικών μέσων. Το 1955 
κατασκευάζεται το πάτωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα, που υπάρχει ώς 
σήμερα, στο οποίο θα αναφερθώ εκτενέστερα παρακάτω.

Το 1975 ιδρύεται η Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως. 
Οι εργασίες που έγιναν από τότε είναι οι εξής:
- 1 975-76,μακροσκοπική αποτύπωση των Προπυλαίων σε κλ.1:50 από τους 
αρχιτέκτονες Αλέξανδρο Παπανικολάου και Αυγή Τζάκου.
- Αποτύπωση σε κλ. 1:50 του βορείου τμήματος του δαπέδου της
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ανατολικής στοάς ano τον αρχιτέκτονα Βαγγέλη Καρκάνη.
- 1978, αποτύπωση της κεντρικής διόδου σε κλ. 1:25 και διάστρωση 
ολόκληρης της κεντρικής διάβασης με ξύλινη βαθμιδωτή αναβάθρα και 
διεύρυνση του τελευταίου κλάδου της προσπέλασης των Προπυλαίων από 
τα δυτικά από τον Ιωάννη Τραυλό και τον ομιλούντα.
- 1979-80, προετοιμασία της "Μελέτης αποκαταστόσεως τμήματος του 
θριγκού της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων" από την αρχιτέκτονα Αυγή 
Τζάκου και την πολιτικό μηχανικό Μαρία Ιωαννίδου, με εποπτεία του καθ. 
Χαράλαμπου Μπούρα.
- 1981-82, αποκατάσταση του δεύτερου από Ν επιστυλίου της ανατολικής 
στοάς και παρακειμένων αρχιτεκτονικών μελών από τις κυρίες Τζάκου και 
Ιωαννίδου.
- 1984, σύνταξη και κατάθεση εγγράφων εκθέσεων με τίτλους "Πρώτη 
προσέγγιση των προβλημάτων της βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων" 
(αρχιτέκτων Τόσος Τανουλας) και “Εκθεση εργασιών και παρατηρήσεων 
στο υπόγειο της Πινακοθηκης"(πολιτικός μηχανικός Μαρία Ιωαννίδου).
- 1987, μελέτη με τίτλο "Τα προβλήματα των Προπυλαίων και οι δυνατές 
λύσεις τους. Μια αναγνωριστική προσέγγιση”(αρχιτέκτων Τάσος 
Τανούλας).
- 1988, αντικατάσταση της ξύλινης βαθμιδωτής αναβάθρας της κεντρικής 
διόδου από τη Μαρία Ιωαννίδου.
- 1988-1989, έναρξη εκκένωσης της Ιουστινιάνειας δεξαμενής, μεταφορά 
και τακτοποίηση του υλικού.
- 1990, αφαίρεση των φατνωματικών πλακών της ανατολικής στοάς.
- 1991, αποξήλωση των 26 αναστηλωμένων φατνωματικών πλακών της 
οροφής της δυτικής αίθουσας.
- 1992, αποξήλωση αναστηλωμένων δοκών και μεταδοκίων πλακών της 
δυτικής αίθουσας. Αποξήλωση ιωνικού επιστυλίου και ιωνικού κιονοκρόνου.
- 1993, αποξήλωση των δοκών της ανατολικής στοάς.

Για τη μελέτη και την κατασκευή του εργοταξίου θα σας μιλήσει η 
κυρία Ιωαννίδου εκτενέστερα, ενώ για τις εργασίες συντήρησης η κυρία 
Μωραϊτου. Τα έργα που ανεφερα για τα τελευταία χρόνια δεν θα 
μπορούσαν να εκτελεστουν χωρίς τη συμβολή των μαρμαροτεχνιτών με 
επικεφαλής τον Γιώργο Αρμπιλιό και επιφαλης συνεργείων τους Τζώρτζη 
Κουκούλά, Κώστα θεοτικό και Γιώργο Ρήγο. Τα υπόλοιπα μέλη του 
συνεργείου που συνέβαλαν είναι: Παναγιώτης Αδαμοπουλος, Γιώργος 
Αλβανός, Ιωάννης Βιδάλης, Γιώργος Βιδος, Γιώργος Δεσύπρης, 
Παναγιώτης Κατσιμίχας, Αριστείδης Κλάδιος, Παναγιώτης Κοζάκος, 
Μιχάλης Μαραβέλιας, Λεωνίδας Μιχαλάκος, Μόδεστος Μπον, Ευθύμιος 
Μπουλαλάς, Νικόλαος Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Σίκαλος, Ιωάννης 
Τζανάκης, Βασίλης Τσιτσιμπάκος.

Πριν την επέμβαση του Μπαλάνου από την ανατολική δωρική 
κιονοστοιχία έλειπε το 2ο από Ν κιονόκρανο,ενώ από το θριγκό βρισκόταν 
στη θέση τους μονο το μεσαίο τμήμα με το αντίθημα του επιστυλίου,που 
συνέδεε το νότιο κίονα με την αντίστοιχη παραστάδα, το μεσαίο τμήμα του 
2ου από Β επιστυλίου και το βόρειο άκρο του εξωτερικού λίθου του 
επιστυλίου της ΒΑ γωνίας. 0 θυραίος τοίχος και οι πλάγιοι τοίχοι
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διατηρούσαν το σύνολο του υψους τους. Η επέμβαση του Μπαλάνου έγινε 
στο διάστημα 1909-1917. Ο τρόπος που ο Μπαλάνος τεκμηριώνει τις 
εργασίες του είναι ελλειπής. Γι’αυτό η διευκρίνιση των χρονικών και 
τεχνικών στοιχείων της επέμβασής του αποτέλεσε ιδιαίτερο αντικείμενο 
μελέτης.

Η επέμβαση του Μπαλάνου άρχισε με την επαναφορά στην αρχική 
τους θέση των μετατοπισμένων σπονδύλων του 1ου, του 2ου και του 3ου 
από Ν κίονα της ανατολικής στοάς. Στη συνέχεια τοποθέτησε, 
συμπληρωμένα με μαρμαρο, τα κιονόκρανα, περιστρέφοντάς τα κατά 180 
μοίρες ως προς την αρχική θέση τους. Το 2ο απο Ν κιονόκρανο 
κατασκευάστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο και στη μάζα του 
νέου μαρμάρου προσαρμόστηκε ένα τμήμα αρχαίου κιονόκρανου των 
Προπυλαίων. Στη συνέχεια αποκατέστησε τα επιστύλια, που βρίσκονταν 
στη θέση τους πριν αποξηλωθούν για τις αναγκες της αναστήλωσης.

Το 1910 ο Μπαλάνος συμπλήρωσε την αναστηλωση με τα κομμάτια 
του επιστυλίου και του βορείου μισού της δωρικής ζωφόρου, που 
βρίσκονται ακόμη στις θεσεις που τα τοποθέτησε, χρησιμοποιώντας 
αυθεντικό και νέο υλικό. Για τη σύνδεση θραυσμάτων και ανεξαρτήτων 
αρχιτεκτονικών μελών μεταξύ τους, χρησιμοποίησε διάφορους τρόπους: 
ράβδους από σίδηρο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, σιδερένιους συνδέσμους 
καλυμμένους με μολύβι ή τσιμέντο, με αποτέλεσμα αργότερα να 
δημιουργηθούν ρηγματώσεις από την οξείδωση του σίδερου.Για την 
ελάττωση των φορτίων δεν τοποθέτησε αφανείς λίθους πλήρωσης πίσω 
απο τα τρίγλυφα και τις μετόπες.

Το 1911 ανακατασκευάστηκαν από νέο μάρμαρο λίθοι της 
επικρανίτιδας στην ανατολική πλευρά του θυραίου τοίχου και δύο λίθοι του 
υπερκείμενου επίτοιχου επιστυλίου, και πιθανότατα αναστηλώθηκαν με 
αρχαίο και νέο μάρμαρο οι θρόνοι στο βόρειό τμήμα της ανατολικής 
στοάς.

Κατόπιν, η αναστηλωτική δραστηριότητα μεταφέρθηκε στη δυτική 
στοά, όπου οι εργασίες διήρκεσαν από το 1911 έως το 1913. 
Αποκαταστάθηκαν με αρχαίο και νέο μάρμαρο το επίτοιχο επιστύλιο και η 
επίτοιχη δοκός της ανατολικής πλευράς του βόρειου κλιτούς της δυτικής 
αίθουσας καθώς και τμήμα του ανατολικού άκρου του επίτοιχου επιστυλίου 
στην κορυφή του βορείου τοίχου. 0 ανατολικότατος κίονας της βόρειας 
ιωνικής κιονοστοιχίας αναστηλώθηκε με αυθεντικό υλικό, με την εξαίρεση 
του τρίτου σπονδύλου, που είναι μεν αρχαίος αλλα είχε απορριφθεί από 
τους οικοδόμους των Προπυλαίων. Το κιονόκρανο συγκροτήθηκε από 
θραύσματα τεσσάρων διαφορετικών ιωνικών κιονοκράνων, με προσθήκη 
ελάχιστου νέου μαρμάρου. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης σύνδεσμοι 
σιδερένιοι,μολυβδοχοημένοι,και ορειχαλκινοι καλυμμένοι με τσιμέντο. 
Μεταξύ των κομματιών του μαρμάρου διαμορφώθηκε κενό, που 
συμπληρώθηκε με τσιμέντο.

Στη συνέχεια αναστηλώθηκε το επιστύλιο που γεφύρωνε την 
απόσταση μεταξύ του θυραίου τοίχου και του κίονα και πλάι του, επάνω 
στο δυτικό τμήμα του αναστηλωμένου ιωνικού κιονοκράνου, τοποθετήθηκε 
το ανατολικό άκρο του 2ου από A επιστυλίου. Το αναστηλωμένο επιστύλιο
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αποτελείται από ένα μεγάλο θραύσμα αυθεντικού επιστυλίου, στο οποίο 
έχουν προσαρτηθεί μη συνανήκοντα θραύσματα και νέο μάρμαρο. Για τη 
σύνδεσή τους έχουν χρησιμοποιηθεί σιδερένιοι σύνδεσμοι 
μολυβδοχοημένοι και εσωτερικοί ορειχάλκινοι σύνδεσμοι, καλυμμένοι με 
τσιμέντο. Το χειρότερο είναι ότι έχουν χρησιμοποιηθεί δύο ράβδοι σιδήρου 
διατομής διπλού Τ: η μία στην επάνω πλευρά, χάριν της οποίας έχει 
αφαιρεθεί εντυπωσιακά μεγάλη μάζα αρχαίου μαρμάρου και η άλλη στη 
νότια πλευρά του επιστυλίου, η οποία ήταν εμφανής από το έδαφος και 
προκάλεσε την πτώση μεγάλων θραυσμάτων μαρμάρου το 1953 και 1954, 
ενώ το 1966 "ενισχύθηκε” με τη συγκόλληση ράβδου από ανοξείδωτο 
χάλυβα με ολέθρια αποτελέσματα.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι δυο πρώτες από τα ανατολικα 
δοκοί του βορείου κλιτούς, και μεταξύ των άκρων των δοκών 
τοποθετήθηκαν μεταδόκιες πλάκες, που συγκροτήθηκαν από θραύσματα μη 
συνανηκόντων αυθεντικών μεταδοκίων πλακών. Για τη συγκόλληση 
απολαξευθηκαν οι επιφάνειες θραύσης και χρησιμοποιήθηκαν ορειχάλκινοι 
πείροι και παράπλευρες σιδερένιες λάμες με κεκαμμένα άκρα, οι οποίες, 
παρα τη μολυβδοχοηση, αργότερα οξειδώθηκαν και ρηγμάτωσαν το 
μαρμαρο. Η αναστηλωση των δυο δοκών και της ημιδοκου στην ανατολική 
στοά πραγματοποιήθηκε μόλις το 1914.

Για τη σύνδεση των θραυσματων,που συνθετουν κάθε μία απο τις 
αναστηλωμένες δοκούς, απολαξευτηκαν κατα μήκος των ανω επιφανειών 
τους αύλακες τραπεζοειδούς δίστομης, που σταματούσαν λίγα εκατοστά 
πριν από το άκρο της δοκού. Μέσα στις αύλακες τοποθετήθηκαν 
σιδερένιες δοκοί διατομής Η. Τα πέλματα των σιδερένιων δοκών 
ενισχύθηκαν με σιδερένιες λάμες αντίστοιχου πλάτους και ύψους 
(πάχους),οι οποίες στερεωθήκαν στα πέλματα με ακέφαλες βίδες 
(πριτσίνια). Επιπλέον εφαρμόστηκε σύστημα ανάρτησης της μαρμάρινης 
δοκού από τη σιδερένια. Το διάστημα αναμεσα στο σιδερένιο οπλισμό και 
τα μαρμάρινα τοιχώματα της αυλακος πληρώθηκε με ισχυρή τσιμεντοκονία 
που κάλυψε τα σίδερα. Με τον τρόπο αυτό το νερό παγιδευόταν μέσα στο 
τσιμέντο και δεν μπορούσε να διαφυγει και να εξατμιστεί, με αποτέλεσμα 
να επιταχύνεται πολύ η οξείδωση του σίδηρου και να ρηγματωθούν 
επικίνδυνα οι δοκοί.

Τα επόμενα τρία χρόνια, 1915-1917, ο Μπαλάνος προχώρησε στις 
παρακάτω εργασίες: αναστηλωση των οριζοντίων γείσων της βόρειας 
πλευράς και έντεκα γείσων της ανατολικής πρόσοψης της ανατολικής 
στοάς, στην προς Ν συνέχεια του γείσου της ΒΑ γωνίας, που είχε 
αναστηλωθεί το 1914,τοποθετηση τριών ορθοστατών του βορείου άκρου 
του τυμπάνου του αετώματος της ανατολικής στοάς ' τοποθέτηση τεσσάρων 
καταετίων γείσων του βορείου άκρου του αετώματος ' τοποθέτηση της 
σίμης της ΒΑ γωνίας καθώς και τριών κομματιων σίμης του βορείου άκρου 
του αετώματος και τεσσάρων κομματιών διατρητης σιμης της βόρειας 
πλευράς του θριγκού ' τοποθέτηση στρωτήρων και καλυπτήρων στη στέγη 
της βορειοανατολικής γωνίας της ανατολικής στοάς. Προκειμενου να 
στηρίξει το πίσω μέρος των γείσων,ο Μπαλανος κατασκεύασε 
υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα.
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Στο τέλος ο Μπαλάνος τοποθέτησε τις φατνωματικές πλάκες των 
δύο πρώτων από Β μεταδοκίων διαστημάτων της ανατολικής στοάς, οι 
οποίες είχαν συγκολληθεί από καιρό, πάντως μετά το 1913.Όπως και στην 
περίπτωση της δυτικής αίθουσας,κάθε πλάκα προέκυψε από το συνδυασμό 
πολλών θραυσμάτων με σποραδική χρήση νέου μαρμάρου. Για τη σύνδεση 
των κομματιών μεταξύ τους χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι,που 
περιγράφηκαν και προηγουμένως για τις πλάκες της δυτικής αίθουσας. 
Όμως τα κομμάτια των φατνωματικών πλακών του βορείου μεταδόκιου 
διαστήματος αναρτήθηκανεπιπροσθέτως από σιδερένιες ράβδους διατομής 
διπλού Τ.Το γεγονός αυτό οδήγησε στον κατακερματισμό του μαρμάρου. 
Αργότερα αυτές οι φατνωματικές πλάκες καλύφθηκαν με ένα 
προστατευτικό υαλοστάσιο,ενώ η αναστηλωμένη οροφή της δυτικής 
αίθουσας καλύφθηκε με τσιμέντο,ασβέστη και πέτρινες πλάκες. Με την 
τοποθέτηση των φατνωματικών πλακών στην οροφή της ανατολικής στοάς, 
τα έργα αποκατάστασης στο κεντρικό κτίριο των Προπυλαίων θεωρήθηκαν 
τελειωμένα το Μάιο του 1917.

Από το σωζόμενο υλικό του κεντρικού κτιρίου ο Μπαλάνος 
χρησιμοποίησε ένα μεγάλο ποσοστό στην αναστηλωσή του. Σήμερα έχουμε 
180 αρχιτεκτονικά μέλη των Προπυλαίων, που διασώζουν το μεγαλύτερο 
μέρος της αρχικής μάζας τους. Από αυτά άλλα είναι πάνω στο μνημείο, 
στις θέσεις που τα αναστήλωσε ο Μπαλάνος, άλλα έχουν ήδη αποξηλωθεί 
από εμάς, στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος αποκατάστασης του 
μνημείου και άλλα βρίσκονται στο έδαφος ή επάνω στο μνημείο,αλλά όχι 
στις αρχικές τους θέσεις. Από αυτά αρκετά είχε ταυτίσει ο William Bell 
Dinsmoor,8VGJ μεγάλος είναι ο αριθμός των ταυτίσεων που έγιναν τα 
τελευταία χρόνια.

Στο πλαίσιο του τρέχοντος έργου αποκατάστασης των Προπυλαίων 
έχουν γίνει και πολλές νέες ταυτίσεις σημαντικών αρχιτεκτονικών μελών, 
που διατηρούν μεγάλο μέρος της αρχικής μάζας τους. Υπάρχουν όμως και 
πολυαριθμότερα μικρότερα θραύσματα, το σύνολο των οποίων έχει 
καταγραφεί με αριθμό του αρχείου διασπάρτων. Αξίζει να αναφερθεί 
μεγάλος αριθμός θραυσμάτων των φατνωματικών πλακών (πάνω από 1000 
καταγραμμένα κομμάτια). Η έρευνα για τις δυνατότητες αναγνώρισης των 
κομματιών, που συνανήκουν, γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Στο τείχος της Ακροπόλεως, νοτίως του Βραυρωνίου και της 
Χαλκοθήκης, βρίσκονται εντοιχισμένα τουλάχιστον 52 θραύσματα 
αρχιτεκτονικών μελών των Προπυλαίων και είναι σχεδόν βέβαιο ότι πολλά 
από αυτά έχουν το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής μάζας τους.

Όμως το άθροισμα του κατάσπαρτου ή μετακινημένου επάνω στο 
κτίριο υλικου, και του υλικού, που έχει χρησιμοποιηθεί στην αναστήλωση 
Μπαλάνου, είναι περίπου το 1/8 του συνολου του υλικού που έχει 
μετακινηθεί από το μνημείο. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό του 
υλικού, που θα χρειαζόταν για να αλλάξουν σημαντικά τα δεδομένα για μια 
αναστηλωτική επέμβαση στην ανωδομή του κτιρίου.

Για τα τμήματα της αναστήλωσης Μπαλάνου, που δεν έχουν 
αποξηλωθεί,δεν γνωρίζουμε ακριβώς την ποσότητα και τη μορφή των 
σιδερένιων συνδέσμων που εμπεριέχουν. Οπωσδήποτε όμως και τα τμήματα
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αυτά της αναστήλωσηςΜπαλάνου περιέχουν σιδερένιους συνδέσμους, που 
οξειδώνονται όλο και περισσότερο, όπως δείχνουν οι συνεχώς 
αυξανόμενες ρωγμές. Γίνεται φανερό ότι και τα υπόλοιπα της 
αναστήλωσης Μπαλάνου πρέπει να αποξηλωθούν για την απομάκρυνση του 
οξειδωμένου σιδήρου που εμπεριέχεται τόσο στο μάρμαρο, όσο και στο 
οπλισμένο σκυρόδεμα.

Τα αδιατάρακτα τμήματα των τοίχων του κεντρικού κτιρίου 
διατηρούνται σε αρκετά καλή κατάσταση, παρουσιάζουν όμως προβλήματα 
ρηγμάτωσης ή επιφανειακής φθοράς,τα αίτια της οποίας ομαδοποιούνται 
ως εξής:βλήματα πυροβόλων όπλων,κυρίως βλήματα κανονιών, η έκρηξη 
πυρίτιδας στα 1640, διάβρωση σε περιοχές που ήσαν εκτεθειμένες σε 
καιρικές συνθήκες.Επιγραφές και χαράγματα.

Το ανώφλι της κεντρικής θυρας αποτελείται από δύο λίθους, τους 
μακρότερους των Προπυλαίων (6,8 μ.), και είναι πολύ ρηγματωμένοι. 
Ειδικότερα ο ανατολικός από αυτούς είναι διαμπερώς κομμένος σε δύο 
θραύσματα.Είναι απαραίτητη η αποξήλωση,συντήρηση και αποκατάσταση 
των λίθων του επιστυλίου.Οι λιθόπλινθοι του ένατου και των υπερκειμένων 
δόμων του νότιου τοίχου της ανατολικής στοάς έχουν μετακινηθεί προς 
τα ανατολικά και νότια,πιθανότατα από σεισμό μετά το 1700, με 
αποτέλεσμα να έχουν διευρυνθεί μεταξύ τους κατακόρυφοι αρμοί, 
πιθανότατα δε έχουν αποξηλωθεί και επανατοποθετηθεί από το Μπαλάνο, 
με προφανές αποτέλεσμα οι σιδερένιοι σύνδεσμοι να είναι εκτεθειμένοι 
στην οξείδωση. Ο θριγκός του δυτικού άκρου του βορείου τοίχου και οι 
υποκείμενες επιστέψεις του δωρικού κίονα της δυτικής πρόσοψης και της 
αντίστοιχης παραστάδας έχουν υποστεί σημαντικές μετακινήσεις και 
ρηγματώσεις και επιβάλλεται η αποκατάστασή τους. Στην κορυφή των 
τοίχων υπάρχουν αρκετοί σύνδεσμοι,από τους οποίους έχει χαθεί η 
επικάλυψη μολύβδου και έχουν εκτεθεί στην οξείδωση.

Τα προβλήματα των κιόνων μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής: 
ρηγμάτωση και απόσπαση των προεχόντων τμημάτων συμβολής των 
ραβδώσεων, αλλοιώσεις από την έκθεση των σπονδύλων σε υψηλές 
θερμοκρασίες, κυρίως κατά τη μεγάλη έκρηξη του 1640, θραύση κατά 
μήκος των ακμών συμβολής των σπονδύλων, που οφείλεται στη σύγκλιση 
των ακμών κατά τη διάρκεια σεισμού ή έκρηξης, αποκόλληση κομματιών, 
που οφείλεται στην αποσάθρωση αργιλλοπυριτικώ ν στρωμάτων στο 
μάρμαρο των σφονδύλων.

Η κύρια αιτία των προβλημάτων της βόρειας πτέρυγας των 
Προπυλαίων είναι η μετατόπιση του δυτικού τοίχου προς τα δυτικά, δηλαδή 
προς την εξωτερική πλευρά του μνημείου. Για την αποτύπωση των 
μετακινημένων τμημάτων κρίθηκε αναγκαία η χρήση συστήματος 
καρτεσιανών συντεταγμένων.

Με βάση το σύστημα αναφοράς έχει καταρτιστεί μια σειρά τριών 
πινάκων για κάθε ένα από τα παρακάτω στοιχεία: ο βόρειος τοίχος, ο 
δυτικός τοίχος και η κιονοστοιχία (προβολή διαφανειών). Ο πρώτος 
πίνακας περιλαμβάνει τις αποστάσεις όλων των γωνιακών σημείων της 
επιφάνειας κάθε λιθοπλίνθου από ένα κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς, 
κάθετο εν κατόψει προς την αρχική θέση της επιφάνειας. Ο δεύτερος
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πίνακας περιλαμβάνει τις αποστάσεις των ίδιων σημείων από ένα οριζόντιο 
σημείο αναφοράς. 0 τρίτος πίνακας περιλαμβάνει τις αποστάσεις των 
ίδιων σημείων από ένα κατακόρυφο επίπεδο, παράλληλο εν κατόψει από 
την αρχική θέση της επιφάνειας. Σε αυτούς έχει προστεθεί κι ένας 
τέταρτος πίνακας,που περιλαμβάνει το μήκος και το ύψος κάθε 
λιθοπλ ί νθου.

Όμως,εκτός από το καθαυτό πρόβλημα των γεωμετρικών 
παραμορφώσεων,είναι και άλλα προβλήματα που απορρέουν από αυτές, τα 
οποία έχουν καταγραφεί σε σχέδια σε κλίμακα 1:20.

Τα συμπεράσματα στα οποία οδηγούν τα στοιχεία που περιέχουν 
οι πίνακες μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
α. Η βάση του δυτικού τοίχου έχει διασταλεί προς τα πλάγια,προς τα 
δυτικά και προς τα κάτω.Η μέγιστη μετατόπιση προς τα δυτικά και προς τα 
κάτω παρατηρείται στο μέσον του τοίχου.
β. Σε συνάρτηση με το ύψος του δυτικού τοίχου, η καθίζηση 
παραμένει πρακτικά σταθερή,όμως η προς τα δυτικά μετατόπιση αυξάνεται 
πολύ έντονα,με τρόπο που μας επιτρέπει να περιγράφουμε τη μετατόπιση 
του τοίχου προς τα δυτικά ως περιστροφή περί οριζόντιο άξονα παράλληλο 
εν κατόψει προς τον τοίχο και σε στάθμη που βρίσκεται χαμηλότερα από 
την έδραση του τοιχοβάτη.Επίσης,η προς το μέσον κλίση του νότιου και 
του βόρειου άκρου του δυτικού τοίχου είναι σήμερα μεγαλύτερη από την 
αρχική.
γ. Μολονότι ο δυτικός τοίχος είχε εκ κατασκευής κλίση προς το 
εσωτερικό,η προς τα δυτικά μετατόπιση ήταν τόσο μεγάλη που το 
μεγαλύτερο μέρος του έχει πάρει μεγαλύτερη κλίση,δηλαδή προς τα έξω. 
δ. Η διαστολή της βάσης του δυτικού τοίχου ώθησε τα δυτικά άκρα 
του βορείου τοίχου και της κιονοστοιχίας προς τα ΒΔ και προς τα ΝΔ 
αντίστοιχα και προς τα κάτω. Στη μετατόπιση αυτή αντιστάθηκαν στα άκρα 
οι δεσμοί του δυτικού τοίχου με το βόρειο τοίχο και την κιονοστοιχία. 
ε,ζ. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η συμπεριφορά των ανοιγμάτων 
στο δομικό ιστό του μνημείου. Σε μια περίπτωση η παρουσία ανοίγματος 
διέκοψε τη μεταβίβαση οριζόντιας ώθησης. Σε μία άλλη περίπτωση το 
άνοιγμα διευκόλυνε την εμφάνιση ρήγματος στο θυραίο τοίχο. Το πρώτο 
από δυσμάς μετακιόνιο διάστημα συντέλεσε στη διεύρυνση των όρθιων 
αρμών του επ' ' λ ί ο υ και της ζωφόρου επάνω από το δυτικό κίονα,με 
αποτέλεσμα α. η μια μεριά το τμήμα της κιονοστοιχίας που βρίσκεται 
ανατολικότερα να υποστεί μικρότερες μετατοπίσεις και από την άλλη μεριά 
όλη η πίεση από τη μετατόπιση της ανωδομής να μεταδοθεί,μεσω της 
δυτικής παραστάδος, στο υποκείμενο τμήμα της κρηπίδας, 
η. Η ύπαρξη του μεσαιωνικού ορόφου συνέβαλε πολύ στη διατήρηση 
της δομικής συνέχειας της ανωδομής της βόρειας πτέρυγας, 
θ. Τα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν την παραμόρφωση της βόρειας 
πτέρυγας μαρτυρούν ένα βίαιο συμβάν.

Επίσης η παρατήρηση του βράχου και των οικοδομημάτων στην 
περιοχή κάτω από τη βόρεια πτέρυγα δείχνουν ότι δεν έχει συμβεί 
συνολική ή μερική καθίζηση του βράχου. Είναι πιθανότερο ότι οι 
παραμορφώσεις που μελετήσαμε παραπάνω οφείλονται σε ωθήσεις,που
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δέχθηκε το κτίριο από το εσωτερικό του,και που είχαν ως αποτέλεσμα την 
παραμόρφωση κυρίως του δυτικού τοίχου, επειδή αυτός είχε μαζί με τον 
υποκείμενο στερεοβάτη και τον υπερκείμενο μεσαιωνικό όροφο πολύ 
μεγάλο συνολικό ύψος, ελεύθερο προς τα δυτικά και χωρίς αντιστήριξη. 
Οι ωθήσεις αυτές πρέπει να προήλθαν από την έκρηξη που αναφέρεται ότι 
συνέβη στα Προπύλαια το 1687, η οποία θα πρέπει να συνέτεινε στην 
εκδήλωση όλων των προβλημάτων, που είχαν δημιουργηθεί ώς τότε στην 
πολύ αποσαθρωμένη υποδομή του δυτικού τοίχου.

Η αμοιβαία μετατόπιση των λιθοπλίνθων έχει προξενήσει την 
οξείδωση αρχαίων σιδερένιων συνδέσμων και την εμφάνιση ρωγμών, που 
σε αρκετές περιπτώσεις έχουν προκαλέσει απόσπαση μαρμάρου. Πολλές 
λιθόπλινθοι έχουν χτυπηθεί από βλήματα κανονιών, έχουν διαρραγεί και 
μετατοπιστεί μέσα στον οικοδομικό ιστό του τοίχου. Μια άλλη πηγή 
προβλημάτων είναι η ανομοιογένεια της σύστασης του μαρμάρου κυρίως 
στην ανωδομή του μνημείου, όπου η μεγαλύτερη έκθεση σε αλλαγές 
θερμοκρασίας και στον παγετό ευνοεί την εκδήλωση συναφών 
προβλημάτων,όπως ρηγματώσεων,αποκολλήσεων,απολεπίσεων, 
αποφλοιώσεων κλπ.

Η κατεδάφιση των μεσαιωνικών κατασκευών στην ανωδομή και η 
ανασκαφή του Καββαδία εξέθεσε την πώρινη θεμελίωση στα νερά της 
βροχής. Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με τη μεγάλη μετατόπιση του 
δυτικού τμήματος του μνημείου προς τα δυτικά, οδήγησε τον Ορλάνδο 
στην κατασκευή πατώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για τη στήριξη του 
δαπέδου ανοίχτηκαν κατακόρυφα πηγάδια στο πάχος των πωρίνων 
θεμελιώσεων του τοίχου, τα οποία πληρώθηκαν με οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Επίσης έχουν καλυφθεί με τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα τα 3/5 της 
εσωτερικής επιφάνειας των θεμελιώσεων, που αποτελούνται από πολύτιμα 
αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση. Η εργασία έγινε χωρίς να 
προηγηθεί οιαδήποτε σχεδιαστική ή φωτογραφική τεκμηρίωση, είτε 
αρχαιολογική, στατική ή αρχιτεκτονική μελέτη. Όπως είναι φανερό, η 
κατασκευή εγκυμονεί κινδύνους από την οξείδωση του εγκιβωτισμένου 
σιδερένιου οπλισμού.

Η βόρεια πτέρυγα έχει διατηρηθεί σχεδόν ακέραια ώς το ύψος της 
δωρικής ζωφόρου. Το μεγαλύτερο ποσοστό από τα μετακινημένα κομμάτια 
διατηρούνται σε κατάσταση, που επιτρέπει τη μελέτη και ταύτισή τους,και 
με την προσθήκη ελάχιστου ποσοστού νέου μαρμάρου θα μπορούσαν να 
αποκατασταθούν στην αρχική τους θέση.

Από τα τριάντα ένα κομμάτια που απάρτιζαν το γείσο της βόρειας 
πτέρυγας διατηρείται στην θέση του μόνο το πρώτο από τα ανατολικά 
γείσο του θριγκού της στοάς.Όλα τα υπόλοιπα γείσα έχουν μετακινηθεί 
κατά το μεσαίωνα για την οικοδόμηση των τοίχων στη βόρεια πτέρυγα και 
για τη διάνοιξη των ανοιγμάτων. Κατά κανόνα τα προέχοντα τμήματα έχουν 
αποκοπεί από τα τμήματα έδρασης. Κατά την κατεδάφιση του μεσαιωνικού 
ορόφου πολλά κομμάτια έχουν μεταφερθεί στο έδαφος. Τα γείσα του 
θριγκού του βορείου τοίχου έχουν στην πίσω τους επιφάνεια εγκοπές για 
την υποδοχή των βορείων άκρων των δοκών της ξύλινης οροφής της 
Πινακοθήκης. Οι εγκοπές αυτές καταλαμβάνουν ολόκληρο το ύψος των
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γείσων,ενώ το κατώτερο τμήμα των δοκοθηκών είναι λαξευμένο στην άνω 
επιφάνεια έδρασης των αντιθημάτων της ζωφόρου της βόρειας όψης, και 
μεταξύ τους παρεμβάλλονται μεταδόκια εξάρματα. Τα στοιχεία αυτά, σε 
συνάρτηση με τους τόρμους των συνδέσμων, επέτρεψαν τον προσδιορισμό 
της αρχικής θέσης κάθε κομματιού. Στην επιφάνεια των τριών πρώτων από 
Δ γείσων του βόρειου τοίχου διατηρούνται θήκες πιόμορφων οριζοντίων 
συνδέσμων και άλλα ίχνη που πιστοποιούν ρωμαϊκή επέμβαση,η οποία 
προχώρησε σε αποξήλωση των κεραμίδων και των γείσων της 
βορειοδυτικής γωνίας.

Οι πίσω επιφάνειες των γείσων του δυτικού τοίχου δεν έχουν 
εγκοπές για δοκοθήκες,διότι οι δοκοί της οροφής της βόρειας πτέρυγας 
ήταν παράλληλες προς το δυτικό τοίχο. Το μεσαίο γείσο του δυτικού 
τοίχου αναγνωρίζεται,διότι έχει πλάτος μόνο μιας προμόχθου και δύο 
αγυιών,ενώ η αναγνώριση της θέσης των υπολοίπων γίνεται με βάση τις 
θέσεις των τόρμων οριζοντίων συνδέσμων.Τα γείσα του θριγκού της 
κιονοστοιχίας έχουν στην πίσω επιφάνεια δύο εγκοπές το καθένα για την 
υποδοχή των ξύλων της ξύλινης οροφής της στοάς. Το κάτω τμήμα των 
δοκοθηκών αυτών είναι λαξευμένο στην επάνω επιφάνεια των αντιθημάτων 
των επιστυλίων. Η ακριβής θέση κάθε γείσου αναγνωρίζεται από τη θέση, 
τόσο των οριζοντίων συνδέσμων,όσο και των γόμφων σύνδεσης με το 
υποκείμενο επιστύλιο.

Από τα πολλά προέχοντα τμήματα γείσων που διατηρούνται, επειδή 
εκ κατασκευής δεν είχαν τόρμους συνδέσμων,μόνον τα δυο γωνιακά και 
άλλα τέσσερα μπορούν να αποδοθούν στις αρχικές θέσεις με βεβαιότητα. 
Όμως ο αριθμός των κομματιών αυτών είναι πολύ μεγάλος και είναι 
βέβαιο,ότι η παράθεση των θραυσμάτων μετά την αποξήλωσή τους θα κάνει 
δυνατή την ταύτιση όλων των θραυσμάτων που συνανήκουν.

Στη δυτική όψη του ανατολικού τοίχου διατηρούνται ίχνη, που 
διευκρινίζουν πλήρως την κατασκευή της στέγης της βόρειας πτέρυγας. 
Η δυτική όψη του δόμου, που αντιστοιχεί στην στάθμη των γείσων, 
διαμορφώνει εσοχή για την υποδοχή της ανατολικότατης δοκού της 
οροφής. Στη δυτική επιφάνεια της τελευταίας προς Β λιθοπλίνθου του 
δόμου,που αντιστοιχεί στην στάθμη των γείσων, διατηρείται η αναθύρωση 
για την υποδοχή του παρακείμενου γείσου (καθώς και, λόγω της 
διάβρωσης, το περίγραμμα της δυτικής όψης και της κάτω επιφάνειας του 
γείσου),της επίστεψης της παρακείμενης τριγλύφου του βορείου τοίχου και 
της υπερκείμενης κεραμίδας. Στο ίχνος της κεραμίδας αυτής καταλήγει 
το βόρειο άκρο της κεκλιμένης εγκοπής, που χρησίμευε ως θήκη του 
ανατολικού άκρου των πρώτων από τα ανατολικά κεραμίδων της στέγης 
της βόρειας πτέρυγας. Η εγκοπή αυτή συνεχίζεται προς Ν και τμήματά της 
αναγνωρίζονται σε λιθοπλίνθόυς,που βρίσκονται στο έδαφος. Πρακτικά 
όλες οι λιθόπλινθοι του 16ου δόμου (πλην των δύο πρώτων από Ν) έχουν 
μετακινηθεί από τους Φράγκους κατά την κατασκευή του ορόφουιπέντε 
βρίσκονται πάνω στον ανατολικό τοίχο, δύο στον Παρθενώνα και οι 
υπόλοιποι κατάσπαρτοι στο έδαφος. Οι θήκες των κεραμίδων και των 
οριζοντίων συνδέσμων επιτρέπουν την αναγνώριση των αρχικών θέσεων 
των σωζομένων λιθοπλίνθων του 16ου δόμου. Η εγκοπή υποδοχής των



135

κεραμίδων της κορυφής της στέγης θα διαμορφωνόταν σε έναν 
υπερκείμενο δόμο από τέσσερεις λιθοπλίνθους.

Το νότιο άκρο της θήκης των πρώτων από A κεραμίδων διατηρείται 
στις τρεις πρώτες από Ν λιθοπλίνθους του 14ου δόμου και καταλήγει σε 
μια οριζόντια εγκοπή. Η προσεκτική παρατήρηση του οριζοντίου 
λαξεύματος αποδεικνύει, ότι η απολόξευση έγινε μετά την τοποθέτηση των 
λιθοπλίνθων στη θέση τους. Στο κεκλιμένο τμήμα της θήκης των 
κεραμίδων, που είναι και το μεγαλύτερο, διακρίνει κανείς ότι έχει λαξευθεί 
κατ’αρχην η θήκη των κεραμίδων στο σύνολό της, και για την καλή 
προσαρμογή κάθε κεραμίδας γινόταν απολόξευση της οροφής ή του 
πυθμένα της θήκης.

Ο πυθμένας της θήκης της κορυφαίας δοκού της στέγης 
διατηρείται στην θέση του στον ανατολικό τοίχο, ενώ το υπόλοιπο τμήμα 
της θήκης διατηρείται σε μια μετακινημένη λιθόπλινθο. Με τα 
κατασκευαστικά στοιχεία, που αναγνωρίζονται στη δυτική επιφάνεια του 
ανατολικού τοίχου, μπορεί κανείς να σχηματίσει την εικόνα της στέγης. 
Στη βάση του τριγώνου βρίσκονται δύο δοκοί διαφορετικών διαστάσεων, 
που αντιστοιχούν στην Πινακοθήκη και στη στοά. Η ανατολική πλευρά των 
δοκών είναι τοποθετημένη στην αντίστοιχη εσοχή του ανατολικού τοίχου. 
Το βόρειο άκρο της δοκού της Πινακοθήκης και το νότιο άκρο της δοκού 
της στοάς είναι τοποθετημένα στις δοκοθήκες,που διαμορφώνονται 
αντίστοιχα στην εσωτερική πλευρά του βορείου τοίχου και στο θριγκό της 
κιονοστοιχίας, ενώ τα άλλα άκρα τους εδράζονται στην επάνω επιφάνεια 
του θυραίου τοίχου. Τα ανώτερα άκρα των αμειβόντων της στέγης 
εδράζονται στον κορυφαίο,ενώ τα κατώτερα άκρα εδράζονται στις 
οριζόντιες δοκούς. Το σχήμα και οι διαστάσεις του κορυφαίου της στέγης 
προκύπτουν από τη θήκη του ανατολικού του άκρου. Η θήκη έχει πλάτος 
87 εκ και ύψος 45 εκ περίπου. Το ύψος των αμειβόντων προκύπτει γύρω 
στα 30 εκ Τα κεκλιμένα διαγώνια ξύλα που συνέδεαν τη ΒΔ και τη ΝΔ 
γωνία της στέγης με τον κορυφαίο είχαν πλάτος διατομής 84 εκ. Η μελέτη 
των λαξευμάτων υποδοχής του κατώτατου άκρου στη ΝΔ γωνία δείχνει,ότι 
το συνολικό ύψος των κεκλιμένων αυτών διαγώνιων δοκών θα πρέπει να 
ήταν γύρω στα 25 εκ. Ο κορυφαίος θα είχε μέγιστο μήκος 4.56 μ 
συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος έδρασης στον ανατολικό τοίχο. 
Οι επτά από τις οριζόντιες δοκούς της οροφής της Πινακοθήκης είχαν 
πλάτος γύρω στα 59 εκ, όμως η ανατολική δοκός είχε πλάτος 41 και η 
δυτική 51 εκ αντίστοιχα. Το μέγιστο δυνατό ύψος της δοκού υπολογίζεται 
γύρω στα 44 εκ. Οι αναλογίες της διατομής των δοκών, καθώς και η 
αναλογία του πλάτους των δοκών σε σχέση με τα μεταδόκια διαστήματα, 
συμπίπτουν με τις αντίστοιχες αναλογίες στις μαρμάρινες οροφές του 
κτιρίου.

Τα διαστήματα μεταξύ των ξύλινων δοκών θα καλύπτονταν με ρηχά 
ξύλινα φατνώματα,ανάλογα,πιστεύω,με τα μαρμάρινα της δυτικής 
αίθουσας,αλλά αρκετά ρηχότερα. Αντίστοιχα,οι ξύλινες δοκοί θα είχαν, 
όπως και ο μαρμάρινες, ελαφρά κλίση προς τα έξω και θα στέφονταν με 
ιωνικό κυμάτιο. Σημειώνεται ότι η δυτικότατη δοκός της οροφής της 
Πινακοθήκης συνδέονταν με τον τοίχο με δύο σιδερένιους,πιθανότατα,
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γόμφους. Το πλάτος των δεκαέξι δοκών της οροφής της στοάς κυμαινόταν 
γύρω στα 47 εκ, η ανατολικότατη δοκός είχε πλάτος 25 εκ και η 
δυτικότατη 29. Το ύψος των δοκών αυτών ήταν γύρω στα 27 εκ. Στην 
επάνω επιφάνεια των δοκών θα πρέπει να καρφώνονταν σανίδες που 
στέγαζαν και τα μεταδόκια διαστήματα της οροφής. Το βάρος της στέγης 
θα παραλαμβάνονταν από τις οριζόντιες δοκούς των οροφών, μέσω 
κατακορύφων στηριγμάτων. Τα στηρίγματα πρέπει να ήταν διατεταγμένα 
αρκετά πυκνά κατά μήκος των οριζοντίων δοκών,με αποτέλεσμα,σύμφωνα 
με τους στατικούς υπολογισμούς,οι δοκοί αυτές παρά το τεράστιο μήκος 
τους (9,5 μ στην Πινακοθήκη) να εμφανίζουν αμελητέα κάμψη.

Από τις μαρμάρινες κεραμίδες της στέγης έχουν διασωθεί 
θραύσματα αγελαίων κεραμίδων αλλά και σχεδόν ακέραιες ηγεμόνες 
κεραμίδες, μεταξύ των οποίων και μια γωνιακή, που μάλλον ανήκει στη 
βορειοδυτική γωνία. Η διάταξη των τόρμων γόμφωσης των ηγεμόνων 
κεραμίδων στην επάνω επιφάνεια των γείσων αποδεικνύει,ότι η τοποθέτησή 
τους άρχιζε από τις γωνίες και από τον ανατολικό τοίχο. Επίσης έχει 
αναγνωριστεί η νοτιοανατολική γωνία της κεραμίδας, που ήταν 
τοποθετημένη στην οριζόντια εγκοπή του ανατολικού τοίχου,πάνω από το 
ιωνικό γείσο της βόρειας κόγχης. Η μελέτη του θραύσματος αυτού,σε 
συνάρτηση με το αντίστοιχο αμετακίνητο θραύσμα και με ένα κατακείμενο 
θραύσμα της αντίστοιχης κεραμίδας της νότιας κόγχης, αποδεικνύει ότι 
κάθε μία από τις κόγχες μεταξύ του κεντρικού κτιρίου και των πτερύγων 
καλύπτονταν με μία τεράστια μαρμάρινη κεραμίδα, η κάτω επιφάνεια της 
οποίας ήταν οριζόντια. Οι κεραμίδες αυτές στηρίζονταν στα γείσα της 
κιονοστοιχίας και του ανατολικού τοίχου,ενώ η διαμετρικά αντίθετη γωνία 
στηρίζονταν σε ένα σιδερένιο γόμφο προσαρτημένο στον κίονα του 
κεντρικού κτιρίου. Η επάνω επιφάνεια του καλύμματος της κάθε κόγχης 
ήταν διαμορφωμένη,ούτως ώστε να μπορεί να ενσωματώνεται στην 
κεκλιμένη στέγη της αντίστοιχης πτέρυγας.

Από τα μετακινημένα αρχιτεκτονικά μέλη της ανωδομής του βορείου 
τοίχου έχουν εντοπισθεί ο τελευταίος προς τα ανατολικά λίθος της 
δωρικής ζωφόρου του βορείου τοίχου και το αντίθημά του. Από τα 
αρχιτεκτονικά μέλη του ανατολικού τοίχου έχουν αναγνωρισθεί επτά 
συνολικά λιθόπλινθοι από τον 7ο, 9ο, 12ο, 13ο και 14ο δόμο,οι οποίες 
είχαν αφαιρεθεί για τη διάνοιξη μεσαιωνικών θυρών. Από τα μετακινημένα 
αρχιτεκτονικά μέλη του θριγκού της κιονοστοιχίας έχουν αναγνωρισθεί οι 
δυο τρίγλυφοι του ανατολικού άκρου με τις αντίστοιχες μετόπες, το 
αντίστοιχο αντίθημα, καθώς και το μισό της τρίτης από τα δυτικά 
τριγλύφου. Από το δυτικό τοίχο έχει αναγνωρισθεί το μεγαλύτερο μέρος 
του έκτου από βορράν αντιθήματος της ζωφόρου. Επίσης έχει 
αναγνωρισθεί ο λίθος, που εδραζόταν στον υπάρχοντα λίθο της 
παραστάδας που διαμορφώνει το δυτικό άκρο του στερεοβάτη της 
κιονοστοιχ ίας.

Ο Χάρτης της Βενετίας διαμορφώνει ένα ευρύ πλαίσιο,μέσα στο 
οποίο οφείλει να κινηθεί στις μέρες μας κάθε ενέργεια,που σχετίζεται με 
τα μνημεία. Από τα άρθρα του Χάρτη της Βενετίας αυτά που σχετίζονται 
με τα προβλήματα,που θέτει το έργο της αποκατάστασης των Προπυλαίων
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είναι τα άρθρα 5,9,10,11,12,16, προς τα οποία και συμμορφώνονται οι 
προτάσεις της επέμβασης που διατυπώνονται παρακάτω. Δυστυχώς ο 
χρόνος που έχω στη διάθεσή μου δεν μου επιτρέπει να επεκταθώ 
προφορικά περισσότερο.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι προτάσεις για την επέμβαση στα 
Προπύλαια. Για το κεντρικό κτίριο προβλέπονται τα εξής :

Ποότασπ Α: η πρόταση αυτή προβλέπει απλή θεραπεία των τεχνικών 
προβλημάτων. Η επέμβαση συνοψίζεται ως εξής:συμπλήρωση της 
αποξήλωσης των αναστηλωμένων από τον Μπαλάνο τμημάτων του μνημείου 
και επαναφορά στη θέση τους,μετά την αφαίρεση των σιδερένιων 
συνδέσμων και την αντικατάστασή τους με τιτάνιο. Αποξήλωση των 
λιθοπλίνθων του νοτίου τοίχου της ανατολικής στοάς, που έχουν επίσης 
μετακινηθεί από τον Μπαλάνο, και αντικατάσταση των σιδερένιων 
στοιχείων με τιτάνιο και επαναφορά στις αρχικές θέσεις τους. Αποξήλωση 
του ανωφλιού της κεντρικής θύρας, συντήρησή του και επαναφορά στην 
αρχική θέση του. Αποξήλωση, συντήρηση και επαναφορά στην αρχική θέση 
του θριγκού, που γεφυρώνει το άνοιγμα μεταξύ βορείου κίονα της δυτικής 
πρόσοψης και της αντίστοιχης παραστάδας του βορείου τοίχου. Συντήρηση 
της επιφάνειας του συνόλου του κεντρικού κτιρίου.

Πρόταση Α1: η πρόταση αυτή αποτελεί εναλλακτική μορφή της 
πρότασης Α' διαφέρει ως προς το εξής:το ιωνικό κιονόκρανο του 
ανατολικού κίονα της βόρειας ιωνικής κιονοστοιχ ίας και το ιωνικό 
επιστύλιο,που θα συνδέσει το κιονόκρανο αυτό με το θυραίο τοίχο,δεν θα 
συνδεθούν με τα κομμάτια αρχαίου και νέου μαρμάρου,που είχε 
χρησιμοποιήσει ο Μπαλάνος,αλλά θα κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου με 
νέο μάρμαρο ή τεχνητό λίθο.

Ποότασπ Β: αποξήλωση,συντήρηση και επαναφορά των υπολοίπων 
της αναστήλωσης Μπαλάνου,συντήρηση και αποκατάσταση των 
αναστηλωμένων από τον Μπαλάνο περιοχών. Κατά την επέμβαση αυτή τα 
γνωστά σφάλματα και παρατοποθετήσεις του Μπαλάνου θα
αποκαθίστανται. Αποξήλωση, συντήρηση και επαναφορά των λιθοπλίνθων 
του νότιου τοίχου της ανατολικής στοάς,του ανωφλιού της κεντρικής 
θύρας και του θριγκού του δυτικού άκρου του βορείου τοίχου. Αναστήλωση 
του μεσαίου κίονα της βόρειας ιωνικής κιονοστοιχίας,του επιστυλίου 
μεταξύ των δύο αναστηλωμένων ιωνικών κιόνων,των δοκών που το 
συνδέουν με το βόρειο τοίχο και των φατνωματικών πλακών,που καλύπτουν 
τα δύο μεταδόκια διαστήματα προς Β του μετακιονίου διαστήματος μεταξύ 
του ανατολικού και του μεσαίου κίονα. Αποκατάσταση στη θέση τους των 
τεσσάρων ογδόων σφονδύλων των τεσσάρων δωρικών κιόνων της δυτικής 
πρόσοψης. Αποκατάσταση στη θέση τους των κατασπάρτων ή 
μετακινημένων επάνω στο μνημείο μελών της ανωδομής των πλαγίων 
τοίχων.

Ποότασπ Β1: η πρόταση αυτή είναι καθ’όλα όμοια με την πρόταση 
Β,με τη διαφορά ότι,όπως και στην πρόταση Α1,το ιωνικό κιονόκρανο και 
το ιωνικό επιστύλιο του Μπαλάνου δεν επανέρχονται στη θέση τους 
(φυσικά μετά την αντικατάσταση του σιδήρου με τιτάνιο),αλλά εκτίθενται 
στο Μουσείο Ακροπόλεως,ενώ στη θέση τους επάνω στο μνημείο
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τοποθετούνται αντίστοιχα αρχιτεκτονικά μέλη από νεο μάρμαρο ή τεχνητό 
λίθο.

Ποότασπ Γ: π πρόταση αυτή μπορεί να θεωρηθεί μια παραλλαγή της 
πρότασης Β. Η πρόταση Γ προβλέπει η επέκταση της οροφής της δυτικής 
αίθουσας να μη γίνει προς Β του τμήματος οροφής που έχει αναστηλώσει 
ο Μπαλάνος, αλλά προς Ν, δηλαδή επάνω από το ανατολικό άκρο της 
κεντρικής διάβασης των Προπυλαίων. Αυτό συνεπάγεται την αναστήλωση 
του ανατολικού κίονα της νότιας ιωνικής κιονοστοιχίας,του επιστυλίου που 
τη συνδέει με το θυραίο τοίχο,και κατόπιν των αντιστοίχων δοκών και 
φατνωματικών πλακών.

Ποότασπ Γ1: η διαφοροποίηση της πρότασης Γ1 ώς προς την 
πρόταση Γ συνίσταται στο χειρισμό του ιωνικού κιονοκράνου και του 
ιωνικού επιστυλίου,που έχει αναστηλώσει ο Μπαλάνος.

Πρόταση Δ: η πρόταση Δ είναι ένας συνδυασμός των προτάσεων 
Β και Γ,δηλαδή προβλέπει την επέκταση της αναστήλωσης των οροφών της 
δυτικής αίθουσας και προς Δ και προς Ν. Η επέμβαση που προβλέπεται 
από την πρόταση Δ βελτιώνει σημαντικά την αναγνωσιμότητα της 
αρχιτεκτονικής του μνημείου, θα δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να 
συλλάβει τόσο το δρομικό χαρακτήρα της οργάνωσης της κεντρικής 
διάβασης, όσο και τη συνολική εντύπωση που θα προκαλούσε η μεγάλη 
έκταση της οροφής. Η επέκταση της αναστήλωσης στη δυτική αίθουσα, 
τόσο προς Δ όσο και προς Ν, δεν θα περιέχει μεγαλύτερο ποσοστό νέου 
μαρμάρου από τις αναστηλώσεις,που προβλέπονται από τις προηγούμενες 
προτάσεις.

Πρόταση Δ1: η διαφοροποίηση της πρότασης Δ1 ως προς την 
πρόταση Δ συνίσταται στο χειρισμό του θέματος του ιωνικού κιονοκράνου 
και του ιωνικού επιστυλίου,που είχε αναστηλώσει ο Μπαλάνος.

Πρόταση Ε: η πρόταση Ε αγνοεί τελείως την κατάσταση που 
δημιούργησε η αναστήλωση του Μπαλάνου και επιχειρεί να δημιουργήσει 
μια νέα κατάσταση,σύμφωνα με την ..αυστηρότερη επιστημονική 
δεοντολογία. Σύμφωνα με την πρόταση Ε όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη, 
θραύσματα αρχιτεκτονικών μελών των Προπυλαίων, άσχετα αν έχουν 
χρησιμοποιηθεί από τον Μπαλάνο ή όχι,δεν πρόκειται να αναστηλωθούν, 
παρά μόνον αν πρόκειται να επανέλθουν στις αρχικές θέσεις, που 
κατείχαν στο μνημείο. Φυσικά,αν είναι απολύτως απαραίτητο, θα επιτραπεί 
να χρησιμοποιηθεί μικρό ποσοστό νέου μαρμάρου για τη συμπλήρωση ή 
υποστήριξη των αυθεντικών κομματιών. Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος 
της αναστήλωσης Μπαλάνου δεν έχει ακόμη αποξηλωθεί και δυσχεραίνει, 
ή ακόμη και καθιστά αδύνατο,τον έλεγχο της ταύτισης των κομματιών 
αυτών από τον Dinsmoor και τον Μπαλάνο, αυτή τη στιγμή η πραγμάτευση 
της πρότασης Ε μπορεί να γίνει μόνο σε θέματα αρχής και όχι σε θέματα 
συγκεκριμένης επέμβασης. Βεβαίως η αναστήλωση που θα προκύψει από 
την εφαρμογή της πρότασης Ε δεν κινδυνεύει να κατηγορηθεί για 
καταστρατήγηση καμμιάς από τις αρχές, που ορίζονται από το σύγχρονο 
πλαίσιο αναστηλωτικών αρχών,αλλά δεν βελτιώνει,μάλλον μειώνει την 
αναγνωσιμότητα του μνημείου.

Για την επέμβαση στη βόρεια πτέρυγα έχουν διαμορφωθεί οι εξής
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προτάσεις:
Ποόταση A: η πρόταση αυτή προβλέπει την ελάχιστη δυνατή 

επέμβαση στο μνημείο. Έχει στόχο τη θεραπεία των εμφανών βλαβών,που 
θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τμήματα του μνημείου. Συνοψίζεται ως εξής: 
ουδεμία αποξήλωση. Συντήρηση επιφάνειας και όλων των προσιτών 
πασχόντων τμημάτων της μαρμάρινης ανωδομής του μνημείου. Συντήρηση 
της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα και συντήρηση των εμφανών 
πωρολίθων της κλασσικής θεμελίωσης. Πρόληψη μελλοντικών φθορών με 
ελεγχο της υγρασίας στο υπόγειο της Πινακοθήκης.

Πρόταση Β: για την ουσιαστικότερη αντιμετώπιση τεχνικών
προβλημάτων προβλέπεται η αποξήλωση των τμημάτων των λειψάνων του 
φράγκικου ορόφου και των υποκειμένων πασχόντων τμημάτων της 
μαρμάρινης υποδομής του μνημείου. Μετά το πέρας της συντήρησης, που 
δεν θα περιλαμβάνει συγκολλήσεις με κατακείμενα θραύσματα που 
συνανήκουν,τα αρχιτεκτονικά μέλη θα επανέλθουν στις θέσεις που έχουν 
σήμερα. Ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πώρινης 
θεμελίωσης και της κατασκευής απο οπλισμένο σκυρόδεμα, προβλέπονται 
τρεις δυνατότητες.

Πρόταση Β1 : τα προβλήματα αυτά θα αντιμετωπιστούν με τον τρόπο 
που προβλέπονται στην πρόταση Α.

Πρόταση Β2: απομάκρυνση εξ ολοκλήρου της κατασκευής από 
οπλισμένο σκυρόδεμα και εγκατάσταση νέας κατασκευής,που να 
εξασφαλίζει το αμετακίνητον του δυτικού τμήματος του μνημείου, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα στο υπόγειο της Πινακοθήκης συνθήκες 
ευνοϊκές για τη διατήρηση των πώρινων αρχιτεκτονικών μελών της 
κλασσικής θεμελίωσης.

Πρόταση Γ: αποΕήλωση των τμημάτων των λειψάνων του φράγκικου 
ορόφου και των υποκειμένων πασχόντων τμημάτων της μαρμάρινης 
ανωδομής του μνημείου.Η συντήρηση θα περιλαμβάνει συγκολλήσεις με τα 
κατακείμενα θραύσματα που συνανήκουν. Μετά τη συντήρηση και τις 
συγκολλήσεις τα αρχιτεκτονικά μέλη δεν θα επανέλθουν στις θέσεις που 
έχουν σήμερα,αλλά θα καταλάβουν τις θέσεις που κατελάμβαναν στην 
αρχαιότητα. Ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πώρινης 
θεμελίωσης και της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα,η πρόταση 
προβλέπει τρεις δυνατότητες, αντίστοιχες με αυτές που περιγράφηκανστις 
προηγούμενες προτάσεις.

Πρόταση Δ: αποξήλωση όλων των λειψάνων του φράγκικου ορόφου 
της βόρειας πτέρυγας, των πασχόντων τμημάτων της ανωδομής του 
κλασσικού μνημείου καθώς και των μετακινημένων τμημάτων του δυτικού 
τμήματος του μαρμάρινου οικοδομικού ιστού του.Συντήρηση των 
αποξηλωμένων αρχιτεκτονικών μελών και συγκόλληση όλων των 
ταυτισμένων θραυσμάτων που συνανήκουν.Μετά το πέρας των εργασιών 
συντήρησης και των συγκολλήσεων,επαναφορά των αποξηλωμένων και των 
συγκολλημένων αρχιτεκτονικών μελών στη θέση που κατείχαν στο μνημείο 
κατά την αρχαιότητα. Για την πώρινη θεμελίωση υπάρχουν πάλι οι τρεις 
εναλλακτικές λύσεις.

Πρόταση Ε: αποξήλωση των λειψάνων του φράγκικου ορόφου,των
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πασχόντων αρχιτεκτονικών μελών της ανωδομής,των μετακινημένων 
τμημάτων του δυτικού τμήματος στο σύνολό τους. Στη θεμελίωση 
απομάκρυνση της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αποξήλωση των 
πωρολίθων του μετακινουμένου δυτικού τμήματος της κλασσικής 
θεμελίωσης. Συντήρηση των αποξηλωμένων αρχιτεκτονικών μελών,τόσο 
των μαρμάρινων όσο και των πώρινων,καθώς και συγκόλληση ταυτισμένων 
θραυσμάτων που συνανήκουν.Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης οι 
αποξηλωμένοι πωρόλιθοι της θεμελίωσης και τα αποξηλωμένα και 
αποκατεστημένα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη του μνημείου θα 
απαναφερθούν στις θέσεις που κατείχαν στην αρχική-μνησίκλεια-μορφή 
του μνημείου.θα αποκατασταθούν όλες οι παραμορφώσεις.Στο εσωτερικό 
της Πινακοθήκης θα εγκατασταθεί πάτωμα,που θα στηρίζεται στον 
υποκείμενο βράχο και δεν θα θίγει την κλασσική κατασκευή και ο 
υποκείμενος χώρος θα κλιματίζεται κατάλληλα για τη διατήρηση των 
συνθηκών υγρασίας, που απαιτούνται για τη διατήρηση των πωρολίθων. Η 
πρόταση αυτή περιλαμβάνει τρεις δυνατότητες ως προς την στέγαση:

Πρόταση Ε1 : η βόρεια πτέρυγα αποκαθίσταται χωρίς τη στέγη,σε 
όλο το ύψος της.

Πρόταση Ε2: η βόρεια πτέρυγα αποκαθίσταται και στεγάζεται με 
ελαφρά στέγη από σύγχρονα υλικά (λ.χ. πλεξιγκλάς).

Πρόταση Ε3: η βόρεια πτέρυγα αποκαθίσταται και στεγάζεται με 
οροφή και στέγη παρόμοια με την αρχαία. Για την πώρινη θεμελίωση και 
την κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα προβλέπεται η εγκατάσταση μιας 
κατασκευής,που θα στηρίζεται στο βράχο και θα επιτρέπει τον έλεγχο της 
θερμοκρασίας και της υγρασίας για τη συντήρηση των πωρολίθων. ·

Όλες οι προτάσεις επέμβασης στο κεντρικό κτίριο προβλέπουν 
τέσσερα μέτρα,που είναι αναγκαία για τη θεραπεία σοβαρών προβλημάτων 
του μνημείου: α) αποξήλωση και συντήρηση των υπολοίπων της
αναστήλωσης Μπαλάνου, β)αποξήλωση,συντήρηση και αποκατάσταση στη 
θέση τους των μετακινημένων λιθοπλίνθων του νότιου τοίχου της 
ανατολικής στοάς, γ)αποξήλωση,συντήρηση και αποκατάσταση του 
ανωφλιού της μεσαίας θύρας, δ)αποξήλωση,συντήρηση και αποκατάσταση 
στη θέση τους των αρχιτεκτονικών μελών του θριγκού μεταξύ του βορείου 
κίονα της δυτικής πρόσοψης και της αντίστοιχης παραστάδας του βορείου 
τοίχου. Οι εργασίες αυτές έχουν σωστικό χαρακτήρα και πρέπει να γίνουν 
οπωσδήποτε.

Από τις προτάσεις για την αναστήλωση τμημάτων της ανωδομής 
προτείνω την εφαρμογή της πρότασης Δ,με αναστήλωση τριών ιωνικών 
κιόνων και των αντίστοιχων τμημάτων των οροφών.Νομίζω ότι η πρόταση 
αυτή αξιοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό το αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό 
υλικό και αυξάνει την αναγνωσιμότητα του μνημείου.

Για τη βόρεια πτέρυγα εισηγούμαι την εφαρμογή της πρότασης Ε3, 
δηλαδή ριζική θεραπεία των προβλημάτων των πασχόντων τμημάτων του 
μνημείου και της θεμελίωσής του, αποκατάσταση του αυθεντικού 
αρχιτεκτονικού υλικού στις αρχικές θέσεις του, και ανακατασκευή της 
ξύλινης αρχαίας στέγης. Η αποξήλωση του μετακινημένου δυτικού 
τμήματος του μνημείου θα πρέπει να γίνει αργά ή γρήγορα. Επίσης,ο
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εγκιβωτισμός οπλισμένου σκυροδέματος στην πώρινη θεμελίωση εγκυμονεί 
κινδύνους,που αργά ή γρήγορα θα εκδηλωθούν με ολέθρια αποτελέσματα. 
Η αναβολή των επεμβάσεων αυτών θα κάνει μια μελλοντική επέμβαση 
ακόμη δυσκολότερη. Η πρόταση Ε3 αξιοποιεί τα κέρδη από την πρόσφατη 
έρευνα και αποκαθιστό ένα κλασσικό μνημείο στην ολότητά του,με χρήση 
ελάχιστου νέου μαρμάρου.

Σχετικά με την πώρινη θεμελίωση συνιστώ την εγκατάσταση ενός 
πατώματος,που θα επιτρέπει τον έλεγχο της ατμόσφαιρας στο υπόγειο της 
Πινακοθήκης. Αυτό θα συμβάλλει στη διατήρηση των μεγάλης 
καλλιτεχνικής και αρχαιολογικής αξίας αρχιτεκτονικών μελών,που είναι 
ενσωματωμένα στη θεμελίωση και θα τα κάμει προσιτά στο ειδικευμένο 
κοινό.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τανούλα και παρακαλώ την κυρία 
Ιωαννίδου να προσέλθει. Παρακαλώ όσο μπορείτε πιο σύντομα, γιατί 
είμαστε ήδη εκτός προγράμματος.

Μ.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ: Δομοστατικά και άλλα προβλήματα των Προπυλαίων. Το 
ειδικό πρόβλημα της ανασυνθέσεως των φατνωματικών πλακών της 
οροφής.

Στη Διεθνή Συνάντηση του Απριλίου του 1989 εκτέθηκε η κατάσταση 
των αναστηλωμένων φατνωματικών οροφών του κεντρικού κτιρίου των 
Προπυλαίων και περιγράφηκαν οι λόγοι,για τους οποίους κατά την άποψη 
των μελετητών απαιτείτο άμεση αποξήλωσή τους. Η αποξήλωση αυτή έχει 
ήδη πραγματοποιηθεί κι έχουν μεταφερθεί στο έδαφος αρχιτεκτονικά μέλη 
συνολικού βάρους 90 τόννων περίπου.Έχει επίσης ολοκληρωθεί η 
αποσυναρμολόγηση των αρχιτεκτονικών μελών,που μεταφέρθηκαν στο 
έδαφος:δοκών,φατνωματικών πλακών και μεταδοκίων πλακών.

Σήμερα, εκτός από την περιγραφή των τεχνικών λεπτομερειών της 
αναστήλωσης του Μπαλάνου και των δομικών βλαβών των δοκών των 
οροφών,γίνονται προτάσεις για την επανασύνδεση των θραυσμάτων τους. 
Επίσης,παρουσιάζεται το γενικό πρόβλημα του συνδυασμού των 
θραυσμάτων των φατνωματικών πλακών,που έχουν καταγραφεί πάνω στην 
Ακρόπολη.Σε ό,τι αφορά στη βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων γίνεται 
περιγραφή των δομικών βλαβών της και παρουσιάζονται οι προτάσεις για 
την αποκαταστασή της. Στη μελέτη, αλλά και στις μέχρι σήμερα εργασίες, 
ησαν πολύτιμες η συνεργασία και οι υποδείξεις του καθ. Σωκράτη 
Αγγελίδη,μέλους της Επιτροπής Ακροπολεως και υπεύθυνου για την 
παρακολούθηση των μελετών και των έργων αρμοδιότητας πολιτικού 
μηχανικού. Επίσης πρέπει να τονιστεί,ότι αφετηρία για πολλές από τις 
προτάσεις που ακολουθούν υπήρξαν οι παρατηρήσεις και οι μελέτες του 
Τάσου Τανουλα,που περιλαμβάνονται στη μελέτη αποκαταστάσεως των 
Προπυλαίων.
Σγετικά υε tic δοκούο του κεντρικού κτιρίου

Η κάλυψη των οροφών στα Προπύλαια πραγματοποιείτο με
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μαρμάρινες δοκούς, που εδράζοντο αμφιέρειστα στους τοίχους του 
μνημείου και στα επιστύλια,που γεφύρωναν τα ανοίγματα μεταξύ των 
κιόνων.Οι δοκοί έφεραν,εκτός από το βάρος τους,τα φορτία από την ξύλινη 
στέγη και τα βάρη των φατνωματικών πλακών,τα οποία μετέφεραν στους 
τοίχους και στους κίονες του μνημείου. Οι μεγάλες διατομές των δοκών 
εξασφάλιζαν πολύ μικρές τάσεις εφελκυσμού στο μάρμαρο,ενώ το μέγιστο 
βέλος κάμψης στο μέσον του ανοίγματος των δοκών ήταν ίσο με 7 
χιλιοστά (προβολή και σχολιασμός διαφανειών).

Κατά τις αναστηλωτικές επεμβάσεις των ετών 1909-1917 
ανακατασκευάστηκαν τμήματα των οροφών του κεντρικού κτηρίου. Η 
μονολιθικότητα των έξι δοκών, που αποκαταστάθηκαν, εξασφαλίστηκε με 
τη συνένωση θραυσμάτων, που δεν συνανήκαν απαραίτητα. Όπως σας 
είπε προηγουμένως ο κύριος Τανούλας, για τη σύνδεση των θραυσμάτων 
των δοκών χρησιμοποιήθησαν σιδηροδοκοί μέσα σε αυλάκι που λαξεύθηκε 
κατά μήκος των άνω επιφανειών του. Το αυλάκι αυτό εκτεινόταν σε όλο το 
μήκος των δοκών, μέχρι σχεδόν τα ακρα τους. Η ανάρτηση των κομματιών 
των μαρμάρινων δοκών από τη σιδηροδοκό έγινε με σιδερένιους 
αναρτήρες, που στο κάτω μέρος τους είχαν τραπεζοειδή διατομή και ήσαν 
σφηνωμένοι με μολυβί και τσιμεντοκονίαμα σε φωλιές, που είχαν λαξευθεί 
στο βάθος του αυλακιού. Το κενό συμπληρώθηκε με τσιμεντοκονίαμα, ώστε 
να εξασφαλισθεί η συνεργασία μεταξύ της μαρμάρινης και της σιδερένιας 
δοκού.

Ο τρόπος σύνδεσης των δοκών των Προπυλαίων είναι διαφορετικός 
από αυτόν,που εφαρμόσθηκε κατά την αποκατασταση των δοκών της 
βόρειας πρόστασης του Ερεχθείου. Εκεί η συγκόλληση των θραυσμάτων 
πραγματοποιήθηκε με την ανάρτησή τους από σύστημα τριών παράλληλων 
σιδηροδοκών ανά μαρμάρινη δοκό,χωρίς να γίνουν λαξεύσεις στα 
θραύσματα. Οι αναρτήρες διαπερνούσαν ολη τη μάζα του μαρμάρου 
καθ’ύψος και ήσαν εμφανείς από την κάτω πλευρά των δοκών.

Κατά την αναστήλωση των Προπυλαίων,που ακολούθησε χρονικά 
αυτή του Ερεχθείου,επιδιώχθηκε να εξασφαλισθεί κάποια συνεργασία της 
μαρμάρινης δοκού με τη σιδερένια, και ταυτόχρονα οι σιδηροδοκοί και οι 
αναρτήρες να είναι αφανείς. Η μέθοδος αποκατάστασης των δοκών των 
Προπυλαίων αποδείχθηκε τελικά καταστρεπτικώτερη από αυτήν του 
Ερεχθείου.Εκτός από μεγάλης έκτασης φθορά του αρχαίου υλικού, που 
προήλθε από τις απολαξευσεις (περίπου 14% του όγκου κάθε δοκού 
απολαξεύθηκε),ο τρόπος ανάρτησης των δοκών ευνόησε τη συγκέντρωση 
υγρασίας στα χαμηλώτερα σημεία των αναρτήρων, γεγονός που οδήγησε 
στην οξείδωση και διόγκωσή τους, με ανεπανόρθωτες συνέπειες για τις 
μαρμάρινες δοκούς κατά την αφαίρεση των αναρτήρων. Έτσι,ενώ οι αρμοί 
μεταξύ των θραυσμάτων στις περισσότερες περιπτώσεις ήσαν 
αδιατάρακτοι, γεγονός που αποδεικνυει οτι οι συνδέσεις λειτουργούσαν 
ικανοποιητικά, παρατηρήθηκαν ρηγματώδεις σε ολα τα άκρα των 
μαρμάρινων δοκών, που οφείλοντο στη διόγκωση των αναρτήρων. Οι 
ρωγμές είχαν κατεύθυνση παράλληλη προς τον άξονα των δοκών και σε 
δυο από αυτές προκάλεσαν την αποκόλληση των εκατέρωθεν της ρωγμής 
τμημάτων (προβολή και σχολιασμός διαφανειών).
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Κρίνοντας συνολικά την αποκατάσταση των δοκών από τον 
Μπαλάνο έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής :

α. Με τη λάξευση των δοκών για την τοποθέτηση των σιδηροδοκών 
καταστραφηκε μεγάλο ποσοστο του αρχαίου υλικού (ποσοστό 12 έως 
14,5% του ογκου κάθε δοκού απολαξεύθηκε).

β. Η στατική λύση που επιλέχθηκε για τη σύνδεση των θραυσμάτων 
μετέβαλε τη λειτουργία των δοκών απο απλές αμφιέρειστες,που εδράζοντο 
στους τοίχους, σε σύνολο θραυσμάτων αναρτημένων από τη σιδηροδοκό. 
Έτσι η στατική λειτουργία του συνόλου δεν ήταν σαφής και οπωσδήποτε 
δεν ήταν αυτή της αρχικής μονολιθικής δοκού.

γ. Τελικά η λύση που επιλέχθηκε για τη σύνδεση των θραυσμάτων 
δεν ήταν απαράδεκτη από τεχνική άποψη, αλλά η επιλογή των υλικών ήταν 
η αιτία των καταστροφών που προκλήθηκαν.

Κατά τη μελέτη της αποκατάστασης των μαρμάρινων δοκών των 
Προπυλαίων τηρηθηκαν κι εδω οι δεσμεύσεις,που προκύπτουν από τις 
αρχές του Χάρτη της Βενετίας και από γενικώτερες αρχές που συνάγονται 
από το Χάρτη και αναφέρονται στα κλασσικά μνημεία της ελληνικής 
αρχιτεκτονικής. Μεταξύ των δεσμεύσεων αυτών περιλαμβάνονται ο 
σεβασμός της αυθεντικότητας του μνημείου και των αρχιτεκτονικών μελών 
του,η τηρηση της αυτοτέλειας των αρχιτεκτονικών μελών και η τηρηση της 
αρχής της αναστρεψιμότητας κατα τις συνδέσεις των αρχιτεκτονικών 
μελών.

Κατα την αναστήλωση των ετών 1909-1917 για τη σύνδεση των 
αρχιτεκτονικών μελών "πριονίστηκαν" οι επιφάνειες επαφής των 
θραυσμάτων που δεν συνανήκαν, ώστε να προσαρμοστούν οι επιφάνειες 
θραύσης των. Σήμερα,αντιμετωπίζοντας τη δεδομένη αυτή κατάσταση,μας 
παρέχεται η δυνατότητα αποκατάστασης των δοκών με συμπλήρωση των 
θραυσμάτων, που δεν ανήκουν στην αρχική δοκό, με νέο μάρμαρο,ή με 
επανάληψη της μορφής της προηγούμενης αναστήλωσης. Η παρούσα 
μελέτη σύνδεσης των θραυσμάτων των δοκών αντιμετωπίζει ως δεδομένη 
την εφαρμογή της μορφής της προηγούμενης αναστήλωσης για τους 
ακόλουθους λόγους:

α. Η μορφή έχει γίνει σήμερα αποδέκτη και οπωσδήποτε αύξησε την 
αναγνωσιμότητα του μνημείου.Η προσθήκη νέου μαρμάρου,εκτός του ότι 
δεν θα προσφέρει τίποτε στην αυθεντικότητα του μνημείου, θα 
δημιουργήσει κακό αισθητικό αποτέλεσμα.

β. Ακόμη και αν βρεθούν στο μέλλον τα τμήματα των δοκών που 
έχουν απωλεσθεί,είναι σχεδόν αδύνατο να συγκολληθούν με τα 
υπάρχοντά,γιατί θα απαιτηθούν προσθήκες τμημάτων νέου μαρμάρου στις 
περιοχές που έχουν "πριονιστεί".

γ. Η απόσπαση των σιδηροδοκών κατα την αποσυναρμολόγηση των 
μαρμάρινων δοκών,χωρίς την παραμικρή φθορά του αρχαίου υλικου, 
απεδειξε ότι,ακόμα και εκεί που εκ πρώτης όψεως φαίνεται πολύ δύσκολο 
να επιτευχθεί,υπάρχει αναστρεψιμότητα των συγκολλήσεων. Το στοιχείο 
της μη αναστρεψιμότητας δεν θα είναι απαγορευτικό επομένως στη 
συγκόλληση των αυθεντικών θραυσμάτων,στην περίπτωση που θα βρεθούν 
μελλοντικά και θα αποφασισθεί η τοποθέτησή τους στην αρχική τους θέση.
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Η μέθοδος σύνδεσης των θραυσμάτων των αποξηλωμένων 
μαρμάρινων δοκών των οροφών των Προπυλαίων αποτέλεσε αντικείμενο 
προβληματισμού και αυτό εξ αιτίας του μεγάλου μήκους τους,6,30 με 
6,40μ, και της σχετικά τολμηρής για τα δεδομένα των ελληνικών 
κλασσικών μνημείων αναλογίας διαστάσεων της διατομής προς το μήκος 
των δοκών. Για τη σύνδεση των δοκών μελετήθησαν δύο εναλλακτικές 
προτασεις:η πρώτη αποτελεί επανάληψη της λύσης,που είχε εφαρμοστεί 
κατά την προηγούμενη αναστηλωτική επέμβαση με τα υλικά που 
χρησιμοποιούμε σήμερα,δηλαδή ανάρτηση των θραυσμάτων των δοκών από 
δοκούς τιτανίου και πλήρωση των κενών με τσιμεντοπολτό. Η δεύτερη 
πρόταση περιλαμβάνει τη σύνδεση των δοκών με οπλισμό τιτανίου και 
τσιμεντοπολτό. Για την επίτοιχη δοκό της δυτικής αίθουσας,η οποία δεν 
διαθέτει λαξευμένο αυλάκι,προτείνεται η σύνδεσή της με τσιμεντοπολτό 
και οπλισμό τιτανίου.
Σύνδεση των θοαυσυάτων των δοκών υε δοκό από τιτάνιο

Η διατομή τιτανίου, που έχει επιλεγεί, είναι διατομή μορφής διπλού 
Τ και τα θραύσματα αναρτώνται από αυτήν με αναρτήρες αντίστοιχους με 
αυτούς της προηγούμενης αναστήλωσης, και στα ίδια σημεία ανάρτησης, 
ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιπλέον φθορά του αυθεντικού υλικού 
(προβολή διαφανειών). Στη διαφάνεια φαίνεται η δοκός Δ2 της δυτικής 
αίθουσας με ένθετη δοκό απο τιτάνιο, από την οποία έχουν αναρτηθεί τα 
θραύσματα της δοκού. Το μέγιστο βέλος κάμψης της δοκού τιτανίου, 
υπολογίστηκε ίσο με 1,5 εκ, δηλαδή διπλάσιο αυτού της αρχικής 
μονολιθικής δοκού.
Σύνδεση των θοαυσυάτων των δοκών υε οπλισυό τιτανίου

Η δεύτερη πρόταση προβλέπει τη συγκόλληση των θραυσμάτων με 
λευκό τσιμέντο Portland και οπλισμό τιτανίου. Οι οπλισμοί είναι ράβδοι 
τιτανίου κυκλικής διατομής,στην εξωτερική επιφάνεια των οποίων 
διαμορφώνεται σπείρωμα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η συνάφεια των 
ράβδων με τσιμεντοπολτό. Οι οπλισμοί θα εμφυτευθουν σε διατρήματα που 
θα ανοιχθουν στη μάζα του μαρμάρου. Η συγκόλληση θα γίνει με τέτοιο 
τρόπο,ώστε η πήξη του τσιμεντοπολτού να γίνεται υπό πίεση και να μειωθεί 
η πιθανότητα ύπαρξης κενών. Το τμήμα της δοκού,που είχε λαξευθεί για 
την τοποθέτηση των σιδηροδοκών, θα καλυφθεί με δοκό από νέο μάρμαρο, 
η οποία θα συμπληρώσει το κενό και θα συμβάλλει στην αύξηση της 
ακαμψίας της δοκού. Οι οπλισμοί σύνδεσης των θραυσμάτων των δοκών 
υπολογίζονται,ώστε η υπολογιστική ροπή αστοχίας της συγκολλημένης 
δοκού να είναι ίση το πολύ με αυτήν της υγειούς μονολιθικής δοκού 
(προβολή διαφάνειας). Στη διαφανεια παρουσιάζεται πάλι η ίδια δοκός της 
δυτικής αίθουσας με τον απαιτούμενο οπλισμό τιτανίου και την κατανομή 
του στη διατομή της δοκού.

Η συγκόλληση με οπλισμο τιτανίου πλεονεκτεί έναντι της σύνδεσης 
με δοκό τιτανίου,γιατί εξασφαλίζει τη μονολιθικότητα της δοκού και τη 
συμπεριφορά της με αντίστοιχο τρόπο με την αρχική χωρίς ρηγματώσεις 
δοκό. Η ποσότητα του νέου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, και 
συνακόλουθα η φθορά του αρχαίου υλικού,είναι πολύ μικρή σε σχέση με 
το συνολικό όγκο της δοκού (είναι 1,20-3% περίπου). Το μόνο που θα
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μπορούσε να αναφερθεί σαν μειονέκτημα είναι η συγκόλληση θραυσμάτων, 
από τα οποία μερικά δεν συνανήκουν,με μία μέθοδο της οποίας η 
αναστρεψιμότητα δεν είναι προφανής. Η αναζήτηση όμως των αυθεντικών 
θραυσμάτων είναι εν πολλοίς θεωρητική,αφού η πιθανή τοποθέτησή τους 
στις αρχικές τους θέσεις,θα απαιτούσε νέες λαξεύσεις και συμπληρώσεις 
με νέο μάρμαρο με αμφίβολο αισθητικό αποτέλεσμα. Ακόμα,η 
αποσυναρμολόγηση με υποδειγματικό τρόπο των συγκολλημένων δοκών των 
Προπυλαίων απέδειξε ότι η αναστρεψιμότητα μπορεί να επιτευχθεί,ακόμη 
κι εκεί που φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολο.
Συνδέσειο θοαυσυάτων των φατνωυατικών πλακών

Κατα τις επεμβάσεις Μπαλάνου αποκαταστάθησαν τμήματα των 
οροφών του κεντρικού κτιρίου με τη συγκόλληση θραυσμάτων 
φατνωματικών πλακών,ανεξάρτητα από το αν συνανήκαν ή όχι.Η σύνδεση 
των θραυσμάτων των φατνωματικών πλακών πραγματοποιήθηκε είτε με τη 
σφήνωση σιδερένιων ράβδων στις παράπλευρες επιφάνειες των πλακών, 
είτε με την ανάρτηση των θραυσμάτων από μικρές δοκούς διατομής διπλού 
Τ,τοποθετημένες επάνω από τις φατνωματικές πλάκες.Οι επιφάνειες 
θραύσης απολαξεύθηκαν συχνά,ώστε να σχηματισθούν επίπεδες 
επιφάνειες που θα επέτρεπαν τη συναρμογή των θραυσμάτων,ενώ η 
χρησιμοποίηση σιδήρου σε μεγάλη έκταση προκάλεσε με την οξείδωσή 
του σημαντικές βλάβες στο μάρμαρο (προβολή και σχολιασμός 
διαφανειών).

Η αποσυναρμολόγηση των πλακών έγινε με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε 
να μην καταστραφούν στοιχεία της επιφάνειας του μαρμάρου, που θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν στη μελλοντική αναγνώριση της αρχικής θέσης 
του θραύσματος. Κάθε μία από τις διαδοχικές φάσεις της εργασίας 
συνοδεύετο από λεπτομερή αποτύπωση των θραυσμάτων κάθε μίας 
φατνωματικής πλάκας και φωτογράφηση. Με τον τρόπο αυτό 
δημιουργήθησαν τα δελτία των φατνωματικών πλακών που περιελάμβαναν 
στοιχεία για τον αριθμό των θραυσμάτων κάθε μίας πλάκας,πληροφορίες 
για την προέλευση τους και το αν συνανήκουν η όχι,και σχέδια με όλες τις 
διαστάσεις. Η εργασία αυτή έγινε από την έμπειρη σχεδιάστρια του 
γραφείου των Προπυλαίων Γιώτα Μουτοπούλου (προβολή και σχολιασμός 
διαφανειών). Τα δελτία αυτά αποδείχθησαν πολύτιμα για τη μελέτη της 
σύνδεσης των θραυσμάτων των φατνωματικών πλακών και την οργάνωση 
του υλικου,για την ερευνά του συνδυασμού των θραυσμάτων,για τη 
δημιουργία νέων φατνωματικών πλακών.

Μέχρι σήμερα συγκολλήθησαν μόνο τα θραύσματα που 
δημιουργήθηκαν από την οξείδωση των σιδερένιων ενισχύσεων των 
αναστηλώσεων. Η συγκόλλησή τους κρίθηκε απαραίτητη,δεδομένου ότι η 
θέση τους ήταν γνωστή και η σύνδεσή τους τα προστάτευε από περαιτέρω 
φθορές και απώλειες του υλικού τους (πολλά από τα θραύσματα ήσαν 
πάρα πολύ μικρά). Η συγκόλληση πραγματοποιήθηκε με οπλισμο τιτανίου 
και τσιμεντοπολτό. Μετά τις συγκολλήσεις των θραυσμάτων η κατάσταση 
των 46 φατνωματικών πλακών που αποξηλώθηκαν έχει ως εξής:τέσσερεις 
από τις φατνωματικές πλάκες ήταν αρχικά ακέραιες,πέντε πλήρεις 
φατνωματικές πλάκες σχηματίσθησαν από συγκολλήσεις των θραυσμάτων
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που συνανήκαν,σε εικοσιδύο έγιναν συγκολλήσεις επι μέρους θραυσμάτων 
που συνανήκαν,χωρίς όμως να συμπληρωθούν ολόκληρες πλάκες, 
δεκαπέντε αφέθησαν αποσυναρμολογημένες σε θραύσματα που δεν 
συνανήκαν.

Από το συνεργείο κατάσπαρτων έχουν καταγραφεί,φωτογραφηθεί και 
αποτυπωθεί περίπου 1000 θραύσματα φατνωματικών πλακών,που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν στην αναστήλωση. Είναι φανερό,ότι η πιθανότητα να 
συνδυαστούν τα θραύσματα αυτό μεταξύ τους και με τα θραύσματα που 
προέκυψαν από την αποξήλωση των οροφών θα παρείχε τη δυνατότητα να 
σχηματισθούν αυθεντικές φατνωματικές πλάκες, με προσθήκη μικρού 
ποσοστού νέου υλικου. Είναι επίσης δυνατόν να αποδοθούν, στην αρχική 
τους θέση,θραύσματα χρησιμοποιημένα από το Μπαλάνο. Η σωστή 
αποκατάσταση, εκτός από το ότι είναι συνεπής στην αναστηλωτική 
δεοντολογία,θα αυξήσει τη διδακτική αξία του μνημείου, θα πρέπει να 
διερευνηθεί,λοιπόν,η δυνατότητα συνδυασμού των θραυσμάτων για το 
σχηματισμό φατνωματικών πλακών,πριν την απόφαση για την αποκατάσταση 
των οροφών. Είναι οπωσδήποτε φανερό,ότι η αρχική θέση της 
φατνωματικης πλάκας είναι αδύνατο να βρεθεί,αφού δεν υπάρχουν σχετικά 
στοιχεία.

Ο πρώτος έλεγχος των θραυσμάτων έγινε από τον καθ. Γιώργο 
Δεσπίνη και συνδυάστηκαν από αυτόν 110 θραύσματα, τα οποία έχουν ήδη 
συγκολληθεί σχηματίζοντας μεγαλύτερα κομμάτια. Στη συνέχεια έγινε 
προσπάθεια οργάνωσης των θραυσμάτων σε ομάδες με κοινά 
χαρακτηριστικά,ώστε να γίνει δυνατός ο συνδυασμός τους με ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Για το σκοπό αυτό έγιναν συστηματικές μετρήσεις των 
κατασκευαστικών και άλλων στοιχείων των θραυσμάτων, καταγράφηκε 
σειρά παρατηρήσεων και προσδιορίσθησαν ομάδες θραυσμάτων με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικό. Είναι γεγονός,ότι κατά την προηγούμενη 
αναστηλωση χρησιμοποιήθησαν τα μεγαλύτερα θραύσματα για τις 
συνδέσεις και αυτά που έχουν απομείνει είναι στην πλειψηφία τους μικρά. 
Επίσης,αυτα που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί,παρέμειναν επί μακρόν στο 
ύπαιθρο,με αποτέλεσμα οι ακμές,οι επιφάνειες θραύσης τους και οι 
εξωτερικές επιφάνειες να έχουν υποστεί επιφανειακή διάβρωση. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα πολλά από τα χαρακτηριστικά των επιφανειών τους να μην 
είναι σήμερα σαφή (προβολή διαφάνειας). Στη διαφάνεια φαίνεται μία 
τυπική μορφή φατνώματος της ανατολικής στοάς,όπου παρουσιάζονται τα 
χαρακτηριστικά βάσει των οποίων έγινε η κατάταξη σε ομάδες.

Τα κριτήρια για την επιλογή των χαρακτηριστικών, προέκυψαν:α)από 
μορφολογικά χαρακτηριστικά του φατνώματος (δωρικά,ιωνικά, 
μονά,δίπλα),από το οποίο προέρχεται το θραύσμα,β)από τη θέση του 
θραύσματος στην φατνωματική πλακα,(συνολικά δημιουργήθησαν δώδεκα 
κατηγορίες θραυσμάτων,αναλογα με τη θέση τους στην αρχική 
πλακα,γ)από τις περιμετρικές λειασμένες ταινίες,που διαθέτουν οι πλάγιες 
πλευρές αλλά και η ανω και κάτω επιφάνεια των φατνωματικών πλακών. Οι 
διαστάσεις των ταινιών αυτών,αλλά και η ποιότητα εργασίας σε αυτές, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συγκριτικό στοιχείο κατά το συνδυασμό, 
αφού τα θραύσματα από την ίδια φατνωματική πλάκα έχουν τις ίδιες
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διαστάσεις των ταινιών λάξευσης.
Συνολικά συγκεντρώθησαν 63 διαφορετικά χαρακτηριστικά για τα 

θραύσματα,η σύγκριση των οποίων δίνει τον αλγόριθμο για την έρευνα του 
συνδυασμού των θραυσμάτων. Η έρευνα γίνεται με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικού υπολογιστή,το δε πρόγραμμα που εκπονείται θα δώσει τη 
δυνατότητα να συνδυαστούν και όσα θραύσματα εντοπιστούν μελλοντικά. 
Είναι ακόμη άγνωστο,εάν ο συνδυασμός απαιτεί μεγάλο ποσοστό νέου 
μαρμάρου για την ολοκλήρωση των πλακών,και αν τελικά η έρευνα 
οδηγήσει σε αποτελέσματα που επιτρέπουν την κάλυψη μεγαλύτερου 
ποσοστού οροφών. Οπωσδήποτε όμως θα βοηθήσει στην επιλογή της 
τελικής πρότασης για την αποκατάσταση του μνημείου.
Βόρεια πτέουνα των Προπυλαίων

Η βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, εγκατεστημένη στο 
βορειοδυτικό άκρο του Βράχου της Ακρόπολης, ακολουθεί τα δομικά 
χαρακτηριστικά των αρχαίων ελληνικών ναών της κλασσικής εποχής. Η 
εκτατάσταση των Προπυλαίων στη βόρεια πλευρά του Βράχου της 
Ακρόπολης απαιτούσε την κατασκευή θεμελίων μεγάλου ύψους,τα οποία 
εδράζοντο απ’ευθείας πάνω στο βράχο.Τα θεμέλια ήσαν από πωρόλιθο με 
μεγάλο ύψος,ιδιαίτερα κάτω από το δυτικό και βόρειο τοίχο. Η εσωτερική 
πλευρά της θεμελίωσης διατηρούσε επίχωση μέχρι του ύψους του δαπέδου 
της Πινακοθήκης.

Η υποδειγματική δομή των τοίχων εξασφάλιζε την ασφαλή 
συμπεριφορά της βόρειας πτέρυγας στα κατακόρυφα και οριζόντια φορτία. 
Το σύνολο σχεδόν των δομικών βλαβών της οφείλονται στην τοποθέτησή 
της στο δυτικό άκρο του Βράχου της Ακρόπολης και συγκεκριμένα στην 
καθίζηση και μετατόπιση του δυτικού της τμήματος προς Δ. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα τη διάνοιξη μεγάλης κατακόρυφης ρωγμής στους αρμούς του 
θυραίου τοίχου και μικρότερων στο βόρειο και δυτικό τοίχο. Για τη 
στερέωση της βόρειας πτέρυγας, κατά το 1954 απομακρύνθηκε η επίχωση 
της θεμελίωσης και κατασκευάστηκε μια ιδιαίτερα ογκώδης κατασκευή από 
οπλισμένο σκυρόδεμα στην στάθμη του αρχαίου δαπέδου (προβολή και 
σχολιασμός διαφανειών). Σκοπός της κατασκευής αυτής ήταν αφ’ενός να 
ενισχυθεί η θεμελίωση των τοίχων με τη δημιουργία ενός οριζόντιου 
διαφράγματος,που θα συνέδεε τΌυς τοίχους της Πινακοθήκης, αφ’ετέρου 
να προφυλαχθούν οι πωρόλιθοι της θεμελίωσης από τα νερά της βροχής, 
που εισέρρεαν μέσα στη βόρεια πτέρυγα μετά την κατεδάφιση των θόλων.

Η κατασκευή του δαπέδου αυτού ήταν επιβαρυντική για τη 
θεμελίωση της βόρειας πτέρυγας και ενώ δεν απέτρεψε την εισροή των 
νερών της βροχής στον υπόγειο χώρο, απομόνωσε τους πωρόλιθους της 
θεμελίωσης από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Κατά την πρόσφατη απομάκρυνση 
του σκυροδέματος από τέσσερεις θέσεις των τοιχίων αποδείχθηκε ότι 
ειδικά οι πωρόλιθοι της θεμελίωσης του βόρειου τοίχου ήσαν ιδιαίτερα 
υγροί και μαλακοί, προφανώς εξ αιτίας της ύπαρξης επίχωσης στο 
εσωτερικό της βόρειας πλευράς, που δυσχεραίνει την εξάτμιση του νερού. 
Εξ άλλου η επαφή του σκυροδέματος με τους πωρολίθους, χωρίς καμία 
προστασία τους, οδήγησε στη διάβρωση της επιφάνειάς τους (προβολή και 
σχολιασμός διαφανειών). Από το στατικό έλεγχο της πλάκας προέκυψε, ότι
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δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος στατικής επάρκειας της ίδιας της 
κατασκευής. Αυτό οφείλεται στο μεγάλο πάχος της, στα μικρά ανοίγματα 
που διαθέτει και στο σημαντικό ποσοστό οπλισμού της. Δεν υπάρχουν 
ρηγματώσεις στο σκυρόδεμα ούτε ενδείξεις υποχωρήσεων. Η παραμονή 
της όμως στη βόρεια πτέρυγα είναι καταστρεπτική για το μνημείο, λόγω 
της οξείδωσης των οπλισμών και της επίδρασής της στην επιφάνεια των 
πωρολίθων.

Στη μελέτη της αποκατάστασης της βόρειας πτέρυγας από τον 
Τόσο Τανούλα παρουσιάζεται μια σειρά από εναλλακτικές προτάσεις, που 
η κάθε μια τους περιλαμβάνει διαδοχικά μεγαλύτερης έκτασης 
αποκατάσταση. Σε μία από τις προτάσεις περιλαμβάνεται η ανακατασκευή 
της ξύλινης στέγης,για την οποία σας μίλησε ήδη ο κύριος Τανούλας. Η 
αποκατάσταση προτείνεται με βάση θεωρητικά δεδομένα,αλλά θα είναι 
ευνοϊκή για το μνημείο και από καθαρά δομική άποψη. Αυτό γιατί θα 
δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες έδρασης των αρχιτεκτονικών μελών, 
αλλά και γιατί η πιθανή κάλυψη της οροφής θα προστατεύσει το εσωτερικό 
του κτιρίου από τα νερά της βροχής.

Για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας της πρότασης απαιτείται ο 
έλεγχος της κατασκευής να φέρει τα φορτία υπολογισμού. Στην περίπτωση 
της βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων,τα μόνιμα φορτία της κατασκευής 
είναι τα βάρη των αρχιτεκτονικών μελών και τα βάρη που προέρχονται από 
τα υπερκείμενα αρχιτεκτονικά μέλη και δεν δημιουργούν σημαντικές 
καταπονήσεις. Το μνημείο διατήρησε το φέροντα οργανισμό του,παρά τις 
μετατροπές που υπέστη, και οι εδράσεις των αρχιτεκτονικών μελών 
διατηρηθησαν στις περισσότερες περιπτώσεις αδιατάραχτες. Ενώ το 
στατικό σύστημα είναι πολύ απλό για τα φέροντα στατικά φορτία, η 
λειτουργία του φέροντος οργανισμού για τα δυναμικά φορτία, όπως είναι 
ο σεισμός, είναι πολύπλοκη. Η συμπεριφορά της κατασκευής καθορίζεται 
από την ύπαρξη αρμών και συνδέσμων μεταξύ των λίθων. Η μορφή και η 
λειτουργία της κατασκευής καθιστούν δύσκολη τη δομική ανάλυσή της με 
τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα. Είναι όμως δυνατόν να 
προσδιορίσουμε ποιοτικά τη λειτουργία του μνημείου με κριτήρια τη μέχρι 
σήμερα συμπεριφορά του και τις παραμορφώσεις του.

Στη βόρεια πτέρυγα και συνολικά σε όλο το μνημείο δεν έχουν 
διαπιστωθεί παραμορφώσεις από σεισμική δράση. Η μεγαλύτερη απόδειξη 
για την επάρκεια του μνημείου σε σεισμικά φορτία είναι η συμπεριφορά του 
κατά το μεγάλο σεισμό του Φεβρουάριου του 1981. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
δεν παρουσίασε καμία ορατή πρόσθετη παραμόρφωση, η οποία να 
οφείλεται στο σεισμό. Η άριστη ανταπόκριση του μνημείου στους 
σεισμούς, ανά τους αιώνες, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη για τη σωστή 
αντισεισμική συμπεριφορά του, και είναι σαφώς το πιο αξιόπιστο κριτήριο 
από οποιαδήποτε ανάλυση σε σύγχρονες μεθόδους, που δεν λαμβάνουν 
υπόψη τους τη συγκεκριμένη γεωμετρία και δομή του μνημείου.

Η συμπεριφορά των αρμών, που έχουν διαταραχθεί,παρακολουθείται 
εδώ και αρκετά χρόνια. Από το 1984 εγκαταστάθηκε στα Προπύλαια 
σύστημα παρακολούθησης των αρμών με μηχανικά μηκυ νσιόμετρα. 
Παρακολουθούνται συστηματικά οι αρμοί σε έξι θέσεις των τοίχων και της
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κιονοστοιχίας της βόρειας πτέρυγας. Οι μετρήσεις έγιναν με ευαίσθητα 
μηκυνσιόμετρα και δεν έδειξαν καμία αξιόλογη μεταβολή του εύρους των 
αρμών και των ρωγμών στο χρονικό αυτό διάστημα. Ακόμη, από 
παρατηρήσεις που έγιναν στην περιοχή γύρω από το μνημείο προέ,κυψε ότι 
η κατάσταση του βράχου είναι σταθερή. Δεν υπάρχουν μετακινήσεις και 
οι παραμορφώσεις των κτισμάτων στην περιοχή της βόρειας πτέρυγας είναι 
σταθερές (προβολή και σχολιασμός διαφανειών).

Όλες οι ανωτέρω παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα,ότι 
συνολικά στη βόρεια πτέρυγα υπάρχει στατική επάρκεια και για τα 
υπάρχοντα κατακόρυφα φορτία και για τα μελλοντικά με την πιθανή 
αποκατάσταση της στέγης. Οι παραμορφώσεις,που παρουσιάζει,είναι 
αποτέλεσμα πιθανότατα βίαιης μετατόπισης του βράχου στην περιοχή,η 
οποία,όπως αποδεικνύεται από τις μετρήσεις των αρμών και από τις 
παρατηρήσεις στην περιοχή,έχει σταθεροποιηθεί. Οι αποξηλώσεις δεν 
κρίνονται απαραίτητες για την άρση των παραμορφώσεων,γιατί οι 
μετακινήσεις των γωνιακών μελών είναι σχετικά μικρές και δεν 
δημιουργούν κίνδυνο ετοιμορροπίας της πτέρυγας,όπως απέδειξαν και 
σχετικοί στατικοί υπολογισμοί. Με βάση τα ανωτέρω διαμορφώνονται οι 
ακόλουθες προτάσεις για τη δομική αποκατάσταση της πτέρυγας: 
Ποοτάσειο νια τη δουική αποκατάσταση τπο πτέουνασ

Πρόταση Α: απομάκρυνση της κατασκευής από οπλισμένο
σκυρόδεμα. Η απομάκρυνση θεωρείται απαραίτητη για τους λόγους που 
αναφέρθησαν παραπάνω. Για την αντικατάσταση του δαπέδου προτείνονται 
δύο εναλλακτικές λύσεις:
- Αντικατάσταση του δαπέδου με πάτωμα από μεταλλικό σκελετό,το 
οποίο θα εδράζεται στο βράχο χωρίς να επιβαρύνεται η θεμελίωση.
- Αποκατάσταση της αρχαίας επίχωσης στο υπόγειο της Πινακοθήκης. Η 
επίχωση πρέπει να γίνει με κατάλληλη διαστρωμάτωση των υλικών,ώστε να 
μην επιβαρύνονται οι πωρόλιθοι και να αποκλείεται η συγκέντρωση της 
υγρασίας στο υπόγειο.

Πρόταση Β: η αποξήλωση των τοίχων της Πινακοθήκης κρίνεται 
οπωσδήποτε απαραίτητη στις περιοχές,όπου παρατηρούνται σημαντικά 
ανοίγματα αρμών,υπάρχουν θραυσμένοι λίθοι και όπου οι σύνδεσμοι έχουν 
εκτεθεί σε οξείδωση. Η αποξήλωση αυτή είναι απαραίτητη για την 
αποκατάσταση των οξειδωμένων συνδέσμων,τη συγκόλληση των λίθων που 
έχουν διαρραγεί εξ αιτίας της οξείδωσης των συνδέσμων και την 
αποκατάσταση των εδράσεων στις περιοχές αυτές. Η περιοχή με τα 
μεγαλύτερα ανοίγματα αρμών είναι το δυτικό τμήμα του θυραίου τοίχου 
της Πινακοθήκης. Στα σχέδια των προτάσεων Γ και Δ του Τάσου Τανούλα 
για τη βόρεια πτέρυγα φαίνεται το συνολικό τμήμα στο δυτικό και θυραίο 
τοίχο, που απαιτείται να αποξηλωθεί για λόγους δομικούς.

Πρόταση Γ : Ανακατασκευή της αρχαίας στέγης στη βόρεια πτέρυγα. 
Η ανακατασκευή της ξύλινης στέγης προτείνεται από τον Τάσο Τανούλα 
στο αντίστοιχο τμήμα των αρχιτεκτονικών προτάσεων. Η μορφή,οι 
διαστάσεις και η κλίση των δοκών της στέγης έχουν προκύψει από τα ίχνη 
των εδράσεών τους στους τοίχους. Η ανακατασκευή της στέγης είναι 
χρήσιμη και από καθαρά δομική άποψη. Με τη διαφραγματική της
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λειτουργία θα ενισχύσει την ασφάλεια της Πινακοθήκης σε οριζόντια 
φορτία. Ακόμη,τα φορτία της στέγης που θα προστεθούν στα μόνιμα φορτία 
των τοίχων θα ενισχύσουν την ευστόθειά τους. Επίσης,η κάλυψη του 
μνημείου θα προστατεύσει την εσωτερική πλευρά των τοίχων από τη βροχή 
και τις φθορές από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Αντίστοιχη θα είναι και 
η προστασία των θεμελίων της Πινακοθήκης.

Ο υπολογισμός της στέγης για μόνιμα φορτία ήταν απαραίτητος για 
τον έλεγχο των σχεδίων της αναπαράστασης και τη στατική επάρκεια της 
προτεινόμενης ανακατασκευής. Το δομικο σύστημα είναι απλό και 
αποτελείται από αμφιέρειστες δοκούς,που εδρόζοντο στους τοίχους και 
στους κορυφαίους της στέγης.Όπως σε όλα τα μνημεία της κλασσικής 
αρχιτεκτονικής δεν έχει γίνει χρήση ζευκτών. Τα φορτία είναι τα βάρη των 
μελών της στέγης, μαρμάρινες κεραμίδες, επιτεγίδες, λοξές δοκοί, 
οριζόντιες δοκοί. Το υλικό της στέγης ήταν ξυλεία κυπαρίσσου,ελάτης ή 
κωνοφόρων, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής. Οι δοκοί είναι αρκετά 
μεγάλων διατομών για τα σημερινά κατασκευαστικά δεδομένα,γεγονός 
όμως που αποτελεί κανόνα για τα μνημεία της κλασσικής αρχιτεκτονικής. 
Είναι επίσης χαρακτηριστικό,ότι στις δοκούς της στέγης το πλάτος είναι 
μεγαλύτερο του ύψους της διατομής,κάτι που σήμερα θεωρείται 
αντιοικονομικό,αφού δεν εκμεταλλεύεται τις πλήρεις δυνατότητάς της. 
Είναι επίσης χαρακτηριστικό, ότι και στις μαρμάρινες δοκούς των οροφών 
των Προπυλαίων η αναλογία ύψους προς πλάτος της διατομής είναι 0,83:1. 
Η κλίση της στέγης είναι 23%. Η μορφή αυτή της στέγης είναι αυτή που 
προτείνεται και κατά την ανακατασκευή. Τα επιπλέον φορτία που θα 
προστεθούν στους τοίχους από τη στέγη είναι κατά μέσον όρο 30% του 
συνολικού υπάρχοντος σήμερα κατανεμημένου φορτίου των τοίχων, 
γεγονός που θα ενισχύσει την ευστάθειά τους. Η ανακατασκευή της 
στέγης προτείνεται να γίνει με τις αρχικές διαστάσεις των ξύλινων δοκών. 
Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί σήμερα θα είναι σύνθετη αντεπικολλητή 
ξυλεία. Η επικάλυψη της στέγης θα γίνει με χυτές κεραμίδες, που θα 
έχουν τη μορφή των αρχαίων μαρμάρινων κεραμίδων.

Πρόταση Δ: εδαωοτεγνική μελέτη των βράχων κάτω από τη βόρεια 
πτέρυγα. Η μελέτη αυτή προτείνεται να γίνει μετά την απομάκρυνση του 
πατώματος και των τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα αποτελέσματα 
αυτά θα συνεκτιμηθουν με τις προτάσεις και θα αποφασιστεί η πιθανή 
ενίσχυση της θεμελιώσεως,που θα εξασφαλίσει τη βόρεια πτέρυγα από 
ενδεχόμενες μελλοντικές μετακινήσεις.

Και τώρα θα σας πω πολύ λίγα σχετικά με την οργάνωση του 
εργοταξίου στα Προπύλαια.
Οονάνωση του εονοταΕίου στα Προπύλαια

Η οργάνωση του εργοταξίου σε αρχαία μνημεία είναι ένα σύνθετο 
πρόβλημα, που έχει να λύσει ο μελετητής της αποκατάστασης του 
μνημείου. Ειδικά για τα Προπύλαια κατά την οργάνωση των εργασιών 
αποκατάστασης έπρεπε να συνεκτιμηθούν:

Η μορφή του μνημείου και η έλλειψη επαρκούς χώρου γύρω από
αυτό.

Η γειτνίαση του μνημείου με τη μοναδική δίοδο των επισκεπτών
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στο χώρο της Ακρόπολης.
Η ύπαρξη λειψάνων αρχαίων οικοδομημάτων στην περιοχή του 

μνημείου,που απαιτούσαν ιδιαίτερη προστασία από τις εγκαταστάσεις του 
εργοταξίου.

Οι εργασίες στα Προπύλαια οργανώθηκαν με σύστημα 
γερανογεφυρών πάνω σε πύργους από σωληνωτά ικριώματα, γιατί παρέχουν 
ευκολία στη συνδεσμολογία για τη δεδομένη γαιομορφολογία του εδάφους, 
ασφάλεια και σταθερότητα κατά τις μετακινήσεις. Η φροντίδα για την 
αποφυγή αισθητικής επιβάρυνσης του μνημείου από τις εγκαταστάσεις ήταν 
σημαντική και επιτεύχθηκε με διάφορους τρόπους,χαμηλό ύψος,διακριτικό 
χρωματισμό των εγκαταστάσεων κλπ. Επίσης με ιδιαίτερη προσοχή 
αντιμετωπίσθησαν τα θέματα της ασφάλειας των εργαζομένων, της 
ασφαλούς μετακίνησης των αρχιτεκτονικών μελών και της προστασίας του 
μνημείου και των αρχαίων στο περιβάλλον του από φορτίσεις που θα 
προκληθούν από τις εγκαταστάσεις και από βλάβες από μηχανικές ή 
χημικές αιτίες.

Το εργοτάξιο στα Προπύλαια, αποτελείται:
1ον. Από συστήματα εργασίας και μετακίνησης αρχαιολογικού υλικού 
που περιλαμβάνουν συστήματα αποσυναρμολόγησηςφατνωματικών οροφών, 
γερανογέφυρες επί ικριωμάτων, συστήματα εργασίας και αποκατάστασης 
στο έδαφος, γερανογέφυρα εδάφους, επιφάνεια εργασιών και απόθεσης 
λίθων (προβολή και σχολιασμός διαφανειών).
2ον. Στεγασμένους χώρους εργασίας που περιλαμβάνουν εργαστήρια για 
τις μαρμαρικές εργασίες, τεχνικό γραφείο, εργαστήριο συντηρήσεως, 
βοηθητικούς χώρους εξυπηρετήσεως προσωπικού και αποθήκες υλικών και 
εργαλείων (προβολή και σχολιασμός διαφανειών).

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κυρία Ιωαννίδου. Παρακαλώ την κυρία
Μωραϊτου να έλθει στο βήμα.

Α.ΜΩΡΑΙΤΟΥ: Προβλήματα συντηρήσεως της επιφάνειας του μαρμάρου των 
Προπυλαίων

Όπως είναι γνωστό, τα Προπύλαια της Ακρόπολης των Αθηνών 
έχουν κατασκευαστεί από λευκό πεντελικό μάρμαρο σε θεμελίωση από 
υποκίτρινους πωρόλιθους, ενώ χαρακτηριστική είναι και η χρήση του 
γκρίζου ελευσινιακού λίθου.

Το μάρμαρο των Προπυλαίων δεν αποτελείται από αμιγές 
ασβεστιτικό υλικό. Περιέχει σε μεγάλο ποσοστό άλλα ορυκτά διάσπαρτα, 
τόσο μέσα στον κρυσταλλ,ικό ιστό του, όσο και με τη μορφή εγκλεισμάτων 
και φλεβών. Ορισμένα ορυκτά,όπως είναι οι μαρμαρυγίες και συγκεκριμένα 
το ορυκτό "μοσχοβίτης",προσβάλλονται ταχύτερα από το ασβεστιτικό υλικό 
του μαρμάρου,εξαλλοιώνονται και αποσαρθώνονται,με αποτέλεσμα να 
σχηματίζουν μέτωπα μεγαλύτερης προσβολής στο μάρμαρο (προβολή και 
σχολιασμός διαφανειών).Όσον αφορά στη μορφολογία της φθοράς και της 
αλλοίωσης της επιφάνειας του μαρμάρου,αυτή είναι παρόμοια με τη φθορά
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και αλλοίωση των άλλων μνημείων της Ακρόπολης. Δεν θα αναφερθώ με 
λεπτομέρειες στα προβλήματα, θα δείξω μόνο μερικές χαρακτηριστικές 
εικόνες (προβολή και σχολιασμός διαφανείων).

θα ήθελα να σταθώ σε δύο παράγοντες φθοράς, που έχουν 
διερευνηθεί περισσότερο στο διάστημα που μεσολάβησε μετά το συνέδριο 
του 1989. 0 πρώτος παράγων είναι ο βιολογικός. Το βιολογικό status των 
Προπυλαίων,και των άλλων βέβαια μνημείων της Ακρόπολης, 
προσδιορίστηκε και μελετήθηκε συστηματικά από διεθνή ομάδα 
διακεκριμένων βιολόγων,του καθηγητή Krumbein από το πανεπιστήμιο του 
Oldenbourg, της κυρίας Urzi από το πανεπιστήμιο της Messina και της 
κυρίας Πανταζίδου από το βιολογικό τμήμα του πανεπιστημίου Αθηνών. Τα 
αποτελέσματα αυτής της μελέτης βοήθησαν καθοριστικά τους συντηρητές 
στην κατανόηση και στην τεκμηρίωση της βιογενούς φθοράς και 
αλλοίωσης του μαρμάρου.

0 δεύτερος παράγων είναι αυτός της κονίας οξυχλωριούχου 
μαγνησίου ή κονίας Meyer, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, από τη 
γερμανική εμπορική της ονομασία. Η κονία οξυχλωριούχου μαγνησίου 
χρησιμοποιήθηκε στην Ακρόπολη επί ένα σχεδόν αιώνα,από το 1895,για τη 
συγκόλληση και στερέωση της επιφάνειας των μνημείων. Η χρήση της 
κονίας εγκαταλείφθηκε μετά τη σύσταση της Επιτροπής Συντηρήσεως 
Ακροπόλεως, επειδή παρουσίαζε πολλά μειονεκτήματα. Ένα από τα βασικά 
μειονεκτήματα της κονίας οξυχλωριούχου μαγνησίου είναι ότι υδρολύεται 
παρουσία υγρασίας. Παρατηρήθηκε στα Προπύλαια ότι όπου η κονία με 
μορφή κονιάματος είναι εκτεθειμένη στη βροχή συνήθως δεν προκαλεί 
πρόβλημα, επειδή τα προϊόντα της υδρόλυσης απομακρύνονται. Αντίθετα, 
όπου η κονία δεν διαβρέχεται από το νερό της βροχής,μπορεί να 
προκαλέσει την αποσάθρωση της ίδιας της κονίας, και επίσης να 
προκαλέσει λευκές εξανθήσεις αλάτων. Η επίδραση της κονίας Meyer στο 
ίδιο το μάρμαρο δεν εκτιμάται ότι είναι σημαντική, λόγω του χαμηλού 
πορώδους του μαρμάρου. Απομένουν να γίνουν ακόμη πολλές 
παρατηρήσεις και φυσικοχημική διερεύνηση,για να πιστοποιηθεί,εάν 
πραγματικά η κονία αυτή προκαλεί ορισμένα φαινόμενα φθοράς,που 
παρατηρούμε στην επιφάνεια του μαρμάρου.

Εκτός από το πεντελικό μάρμαρο στα Προπύλαια υπάρχει και ο 
ελευσινιακός λίθος. 0 ελευσινιακός λίθος ή "μέλας λίθος",όπως 
αποκαλείται από τους αρχαίους,είναι ένας βιοκλαστικός ασβεστόλιθος που 
διασχίζεται από λεπτά ασβεστιτικά φλεβίδια. Ο ελευσινιακός λίθος 
επιδέχεται υψηλού βαθμού στίλβωση, και η λεπτόκοκκη υφή του τον κάνει 
να μοιάζει πιο πολύ με μάρμαρο (διαφάνεια). Ο ορυκτολογικός 
προσδιορισμός του ελευσινιακού λίθου έγινε στο Κέντρο Λίθου από την 
κυρία Κέλλυ Κουζέλη και ο πετρογραφικός του προσδιορισμός στο 
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών από την κυρία Βαρτή 
Ματαράγκα.

Οι υπόλοιποι δομικοί λίθοι των Προπυλαίων βρίσκονται κυρίως στη 
θεμελίωσή τους, αλλά και στα λείψανα παλαιότερων οικοδομημάτων. 
Διακρίνονται τουλάχιστον τεσσάρων ειδών πετρώματα,πωρόλιθοι και 
σκληροί ασβεστόλιθοι : ένας σκληρός ασβεστόλιθος,ο επονομαζόμενος
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"ακτίτης λίθος", ένας κιτρινωπός ανομοιογενής ασβεστόλιθος με 
ροδόχροες φλέβες,ένας φαιοκίτρινος,λεπτόκοκκος,ομοιογενής δολομίτης 
και ένας μαργαϊκός δολομιτικός ασβεστόλιθος, θα ήθελα και πάλι να 
επισημανω τη συμβολή του Κέντρου Λίθου στον προσδιορισμό, τον 
ορυκτολογικό, των λίθων αυτών.

Τα προβλήματα που παρουσιάζουν ορισμένοι μαλακοί πωρόλιθοι 
είναι η τριχοειδής αναρρίχηση διαλυτών αλάτων, ένα πρόβλημα που δεν 
το έχουμε με τα μάρμαρα λόγω του χαμηλού τους πορώδους, καθώς και 
η ανάπτυξη επιλιθικής χλωρίδας πάνω στους λίθους αυτούς.

Αυτά, όσον αφορά στο δομικό υλικό των Προπυλαίων και στη φθορά 
του. Στην επιφάνεια τώρα του μνημείου, παρατηρούνται μαρτυρίες που 
οφείλουμε να περιγράφουμε και να καταγράψουμε. Σε φατνώματα της 
οροφής του κεντρικού κτιρίου σώζονται ίχνη από τον αρχαίο γραπτό 
διάκοσμο (προβολή διαφάνειας). Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε τις 
κλιμακωτές σειρές των ιωνικών ωών, που εναλλάσσονται με λόγχες, και τα 
ίχνη δεξαεξάκτινου αστέρος. Ίχνη γραπτού διακόσμου σε παρόμοια 
κατάσταση διατήρησης υπάρχουν και σε θράνους του νότιου τοίχου της 
κεντρικής αίθουσας,που βρίσκονται in situ στο μνημείο, αλλά και σε θράνο 
των Προπυλαίων,που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο,όπως έχει 
παρατηρηθεί από τους Jenkins και Middleton.

Άλλη πηγή πληροφοριών αποτελούν τα χαράγματα που παρατηρούμε 
με μεγάλη συχνότητα στις επιφάνειες των Προπυλαίων και που μελετώνται 
από τον κύριο Τανούλα και την κυρία Αβραμέα.

Μία μικρής έκτασης επιφάνεια, υπόλευκου χρώματος, παρατηρήθηκε 
σε δωρικό κίονα (προβολή διαφάνειας). Η επιφάνεια αυτή ήταν για επτά 
αιώνες καλυμμένη με μεταγενέστερα προσκτίσματα, όπως βλέπετε στο 
σχέδιο του κυρίου Τανούλα. Το γενονός ότι η επιφάνεια αυτή είναι λεία, 
έχει καλή πρόσφυση στο μάρμαρο και συμπίπτει με την αρχαία επιδερμίδα 
του μαρμάρου,παραπέμπει περισσότερο στο υπόλευκο στρώμα που 
παρατήρησε κι ο κύριος Jenkins στο δωρικό κιονόκρανο αρ.433 των 
Προπυλαίων,που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο,παρά στο μπεζ 
επίστρωμα,που πιστοποιήθηκε στην επιφάνεια του μαρμάρου του 
Παρθενώνα. Σύμφωνα με τους Jenkins και Middleton επικρατεί η άποψη ότι 
πρόκειται για αποτέλεσμα μιας τεχνητής επεξεργασίας.

Στους εσωτερικούς τοίχους της βόρειας πτέρυγας καταγράφεται 
ένα γκρίζο επιφανειακό στρώμα (προβολή διαφάνειας),ενώ στο δυτικό 
εξωτερικό τοίχο της Πινακοθήκης παρατηρείται ένα πορτοκαλοκάστανο 
επιφανειακό στρώμα (προβολή διαφάνειας). Εδώ το βλέπουμε σε μια 
ελαιογραφία του von Heideck, του 1835. Η άποψη που επικρατεί είναι ότι 
πρόκειται,και στις δύο περιπτώσεις, για αποτέλεσμα μικροβιολογικής 
δράσης μικροοργανισμών. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα στρώματα αυτά δεν 
υπάρχουν στα σημεία που εφάπτοντο του μαρμάρου μεταγενέστεροι τοίχοι 
(προβολή διαφάνειας). Εδώ,στην περιοχή που εφάπτετο ο τοίχος αυτός και 
επίσης στο εσωτερικό της Πινακοθήκης, παρατηρούμε μια διαφορά 
χρώματος στα σημεία, όπου εφάπτοντο παραστάδες στους τοίχους τους 
μαρμάρινους. Όλα τα παραπάνω τεκμήρια μελετώνται σε συνεργασία με 
το Κέντρο Λίθου και χαρτογραφούνται από την ομάδα συντήρησης.
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Το πρόγραμμα της ενεργητικής τώρα συντήρησης της επιφάνειας 
των Προπυλαίων περιλαμβάνει την in situ συστηματική στερέωση της 
επιφάνειας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1990 και μέχρι 
σήμερα έχουν ολοκληρωθεί επεμβάσεις σε όλους τους τοιχοβάτες και 
ορθοστάτες στο εσωτερικό της Πινακοθήκης,καθώς και σε ολόκληρο το 
μεσαίο ιωνικό κίονα της βόρειας κιονοστοιχίας της κεντρικής αίθουσας. 
Το συνεργείο συντήρησης της επιφάνειας στα Προπύλαια στελεχώνεται 
από δύο ειδικευμένους μαρμαροτεχνίτες, τον Τάκη Κοζάκο και τον 
Λεωνίδα Μιχαλάκο και τη συνάδελφο συντηρήτρια Μαρία Παπαδημητρίου, 
η οποία έχει αποδώσει στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε εν όψει του 
συνεδρίου,τη δύσκολη επέμβαση που έγινε στον έκτο σπόνδυλο του 
ιωνικού κίονα που φαίνεται στη διαφάνεια (προβολή και σχολιασμός 
διαφανειώ ν).

Κλείνοντας την ομιλία αυτή θα ήθελα να συνοψίσω και να 
επισημάνω τα πεδία που απαιτούν ακόμα μελέτη: το δομικό υλικό στην 
περιοχή των Προπυλαίων κατατάσσεται όχι μόνο σε μάρμαρο αλλά και 
ασβεστόλιθους και δολομίτες. Λόγω της ανθρακικής τους σύστασης, όλοι 
οι λίθοι προσβάλλονται από τους όξινους ρυπαντές της ατμόσφαιρας. 
Επιπλέον, ορισμένοι πορώδεις λίθοι πάσχουν από τη δράση διαλυτών 
αλάτων, ενώ εκείνοι με μεγάλη περιεκτικότητα σε αργίλους φθείρονται με 
γοργό ρυθμό. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενταχθούν και οι υπόλοιποι λίθοι 
σε πρόγραμμα έρευνας για τη συντήρησή τους και την εξεύρεση 
κατάλληλης μεθόδου προστασίας.

Όσον αφορά τώρα στα επιφανειακά στρώματα - το
πορτοκαλοκάστανο και το γκρίζο στρώμα που πιστοποιούνται στις 
μαρμάρινες επιφάνειες - είναι γνωστό ότι οι χημικοί δεν έχουν ακόμη 
συμφωνήσει με τους βιολόγους. Όπως και να έχει το θέμα, παρ’όλο που 
δεν θεωρείται λήξαν, η ασάφεια αυτή δεν εμποδίζει τη διενέργεια 
επεμβάσεων συντήρησης, αφού όλες οι σημερινές και οι
προγραμματιζόμενες επεμβάσεις συντήρησης, στερέωσης, καθαρισμού και 
προστασίας, δεν αφαιρουν αυτα τα στρώματα που θεωρούνται πάτινες, και 
ως εκ τούτου διατηρούνται στις επιφάνειες των μαρμάρων.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μωραϊτου και έχουμε ένα μικρό 
διάλειμμα τώρα, το οποίο παρακαλώ πολύ να το κάνουμε μικρότερο. 
Ευχαριστώ.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ



5.ΝΑΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ: 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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Δ.Ζιρώ: Πρόγραμμα επεμβάσεως στο ναό της Αθήνας Νίκης. Εργασίες 
τεκμηριώσεως και προτάσεις

Η μελέτη αποκαταστάσεως του ναού της Αθηνάς Νίκης βρέθηκε εξ 
αρχής αντιμέτωπη με μια ιδιομορφία σε σχέση με άλλα μνημεία,που μας 
έχουν απασχολήσει στο παρελθόν. Ο ναός είχε ήδη διαλυθεί δύο φορές: 
την πρώτη άτακτα και βάρβαρα από την τουρκική φρουρά για την ενίσχυση 
των οχυρώσεων μπροστά από τα Προπύλαια,τις παραμονές της επιθέσεως 
του Morosini.TO 1687. Τη δεύτερη το 1936 από τον Νικόλαο Μπαλάνο για 
να διορθώσει τις ζημιές που παρουσίαζε η κρηπίδα, λόγω καθιζήσεων στη 
θεμελίωση.Έπρεπε να αναζητηθεί λοιπόν μια μέθοδος, με την οποία θα 
μπορούσαμε να βεβαιώσουμε την αρχική θέση καθενός μέλους χωριστά, 
ώστε η τρίτη κατά σειρά διάλυση και ανασύνθεση του μνημείου να μην 
επαναλάβειαναστηλωτικάσφάλματα, κυρίως σε θέματα παρατοποθετήσεως 
μελών,κάτι για το οποίο εξ αρχής είχαμε υποψίες ότι είχε συμβεί.

Έτσι η μελέτη κινήθηκε σε δύο παράλληλα επίπεδα. Το πρώτο 
αφορούσε το ορατό,το φαινομενικά εύκολο. Δηλαδή την αποτύπωση του 
μνημείου σε κλίμακα 1:10 και τη σχεδίασή του, που για πρώτη φορά 
γινόταν σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Το δεύτερο επίπεδο της έρευνας ήταν 
αφανές,μέχρι βέβαια που ολοκληρώθηκε και γράφτηκε,και αφορούσε στην 
ιστορική ανάλυση του μνημείου. Εξ αρχής αντιληφθήκαμε ότι η ερμηνεία 
ανεξήγητων ιχνών πάνω στο ναό,λόγω'της τυχαίας διατάξεώς τους,μόνο 
μέσα από την ανάλυση της οικοδομικής του ιστορίας μπορούσε να γίνει, 
και εδω χρειάστηκε πάνω από όλα επιμονή και υπομονή και συνεχή έρευνα 
και ωρίμανση,που ερχόταν σιγά-σιγά,όσο προχωρούσε και ολοκληρώνονταν 
η αποτύπωση του μνημείου,κυρίως όμως βοήθησε αφάνταστα η συνεχής 
ψυχική επαφή με αυτό. Την ιστορική αυτή ανάλυση έχουμε την τιμή να σας 
παρουσιάσουμε στη μελέτη που έχετε στα χέρια σας.

Ο ναός της Αθηνάς Νίκης εξετάζεται ιστορικά, με τρόπο βέβαια 
συνοπτικό, από τα χρόνια του Πεισίστρατου συνεχώς μέχρι τις ημέρες 
μας. Στην κλασσική εποχή,στη ρωμαϊκή περίοδο,στο Βυζάντιο και στην 
Τουρκοκρατία ώς την απελευθέρωση της Ελλάδος και στη συνέχεια 
διαμέσου της κριτικής αναλύσεως των δύο προηγούμενων αναστηλωτικών 
επεμβάσεων. Η ανάλυση αυτή βέβαια δεν έγινε μόνο και μόνο για την 
αγάπη προς την ιστορία, που ομολογώ ότι ασκεί σε εμάς μεγάλη γοητεία. 
Αλλά για να αναδυθούν ιστορικές φάσεις,να ερμηνευθούν ίχνη που άφησε 
επάνω στο μνημείο η πάροδος των αιώνων - δυομισυ χιλιάδες χρόνια 
συνεχούς ιστορίας - και έτσι μέσα από αδιάψευστα τεκμήρια να 
καταλήξουμε σε προτάσεις, με τη βεβαιότητα ότι αυτή τη φορά η 
αποκατάσταση του ναού θα είναι οσο γίνεται πιο κοντά στην αρχιτεκτονική 
και την ιστορική του αλήθεια. Εαν το πετύχαμε αυτό ή όχι, εσείς θα το 
κρίνετε.

Επειδή λοιπόν το θέμα είναι απέραντο και ο χρόνος που μας 
διατίθεται ελάχιστος, μόλις 35 λεπτά,θα επιχειρήσω να σας αναπτύξω τις 
προτάσεις για την αποκατάσταση ενός σημαντικώτατου ιωνικού, αθηναϊκού 
μνημείου-δες τι αντίφαση-λακωνίζοντας (προβολή διαφανειών).

θα ξεκινήσουμε με μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή.Όπως



προανέφερα ο ναός εξετάστηκε τουλάχιστον από τους πεισιστράτιους 
χρόνους. Στην εικόνα αριστερά αναπαρίσταται ένας υπαίθριος ναός της 
Αθηνάς Νίκης,με τετρακιόνιο στέγη που προστατεύει το βάθρο του 
αγάλματος (του ξοάνου) και το βωμό του στα ανατολικά. Στην άλλη εικόνα 
αναπαρίσταται ο κιμώνιος ναός, όπου η παλιά (πεισιστράτεια) βάση του 
ξοάνου έχει περικλειστεί εντός ενός νέου πώρινου ναού και έχει 
κατασκευαστεί ένας νέος βωμός. Ανατολικότερα παρουσιάζεται το ιερό 
της Εκάτης Επιπυργιδίας (διαφάνεια).

Τώρα σας παρουσιάζω τον κιμώνιο ναό με το ξύλινο άγαλμα της 
Αθηνάς. Μέχρι τώρα η έρευνα θεωρούσε ότι αυτή η βάση ήταν εσχάρα για 
χθόνιες λατρείες ή θησαυρός. Βεβαιωθήκαμε ότι δεν ήταν τίποτε από όλα 
αυτά. Απλά πρόκειται για τη βάση του ξοάνου της Αθηνάς Νίκης,το οποίο 
διεσώθη της περσικής καταστροφής, γιατί το μετέφεραν μαζί τους οι 
Αθηναίοι κατά τη φυγή τους στην Σαλαμίνα ή την Τροιζήνα. Η βάση, 
μισοθαμμένη στις στάχτες της ξύλινης στέγης, που κατέπεσε φλέγόμενη 
πάνω της διεσώθη in situ, εφ’όσον δεν έγινε αντιληπτή από τους Πέρσες.

Οι απαρχές της ιστορίας του μνημείου, το οποίο αφορά στη μελέτη 
δηλαδή του μαρμάρινου ναού, βρίσκεται σε αυτό το έγγραφο, ένα 
μαρμάρινο έγγραφο αναθέσεως της ανεγέρσεως ενός νέου ναού στα μέσα 
του 5ου αιώνα εις τον αρχιτέκτονα Καλλικράτη. Αν ο ναός αυτός 
κατασκευαζόταν στα μέσα του 5ου αιώνα σε άμεση εφαρμογή αυτού του 
ψηφίσματος, ιδού πώς θα ήταν η διαμόρφωση του ιερού της Αθηνάς Νίκης 
πάνω στο μυκηναϊκό πύργο. Η ανέγερση όμως αυτή δεν έγινε αμέσως, 
διότι ταυτόχρονα μπήκε σε εξέλιξη το περίφημο περίκλειο οικοδομικό 
πρόγραμμα, κι έτσι είχαμε μια καθυστέρηση στην ανέγερση του ναού. 
Πάντως η σύνθεση του ναού της Νίκης είναι η αρχική του αρχιτέκτονα 
Καλλικράτη, και στη μελέτη αναπτύσσονται διεξοδικά τα επιχειρήματα.

Παράλληλα ερμηνεύσαμε και επιγραφές, οι οποίες μαρτυρούν την 
ανάθεση ενός νέου λατρευτικού ξοάνου από χρυσό και ελέφαντα, δηλαδή 
ελεφαντόδοντο, στο νέο ναό της Αθηνάς Νίκης. Αλλά και πολλούς αιώνες 
αργότερα, όταν έφτασε η κακή στιγμή του 267 μ.X., όπου οι Έρουλοι 
εισέβαλαν στην Ακρόπολη (διαφάνεια) σε αυτόν τον πεσσό της νότιας 
πτέρυγας των Προπυλαίων,που στην ουσία είναι ο προθάλαμος του ιερού 
της Αθηνάς Νίκης,ο Ερένιος Δέξιππος, αυτός ο ιερεύς, ιστορικός και 
πολεμιστής,ανέγραψε σε αυτήν εδώ τη θέση μια επιγραφή για την ανάθεση 
νέου αγάλματος εις το ναό της Αθήνας Νίκης, σε αντικατάσταση αυτού 
που κατέστρεψαν οι Έρουλοι.

Η έρευνά μας προχώρησε και παραπέρα, διότι μελετήθηκε και η 
υστερορρωμαϊκή φάση, όταν η Ακρόπολη βρέθηκε εκτός των οχυρώσεων 
της Αθήνας, κι έτσι χρειάστηκε να περικλειστεί σε τείχος η νότια πλευρά 
της Νίκης. Πάνω στον πύργο της Νίκης σώζονται λαξεύματα, ίχνη και 
χαράγματα που από αυτά μπορέσαμε να διακρίνουμε τουλάχιστον τρεις 
ιστορικές περιόδους.

Σε αυτή την υδατογραφία (διαφάνεια),προσπαθήσαμε να δείξουμε 
με κόκκινο χρώμα τις βυζαντινές και υστερορρωμαϊκές μετασκευές,ενώ με 
πράσινο τις τουρκικές. Προσέξτε παρακαλώ ιδιαίτερα αυτό το σημείο, τον 
τουρκικό προμαχώνα, που κτίσθηκε στη θέση του ναού της Αθηνάς Νίκης,
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όταν οι Τούρκοι τον κατεδάφισαν για να χρησιμοποιήσουν τα μέλη του ως 
κοινό οικοδομικό υλικό. Το ύψος του προμαχώνα είναι πολύ καθοριστικό 
για να αντιληφθούμε, ότι αν υπήρχε ήδη ένα τείχος στη δυτική πρόσταση 
του ναού, που έφραζε την κιονοστοιχία σε αυτή εδώ τη θέση, τότε οι 
Τούρκοι θα το είχαν αφήσει άθικτο εκεί που το βρήκαν και θα έκτιζαν από 
επάνω. Ποτέ δεν θα το γκρέμιζαν για να χτίσουν κάτι άλλο στο ίδιο ύψος. 
Συνεπώς η δυτική κιονοστοιχία του ναού παρεμεινε πάντοτε ελεύθερη και 
ορατή από τα δυτικά σε όσους εισήρχοντο στη μεσαιωνική ακρόπολη, σε 
αντίθεση με την ανατολική που ενσωματώθηκε σε τοιχοποιία.

Η έρευνα προχώρησε και σε άλλες περιοχές, στις πύλες της 
Ακροπόλεως, κι έχουμε επιγραφές, οι οποίες μαρτυρουν το έτος 
ανεγέρσεώς τους. Επίσης ανετέθησαν σύμβολα στις πύλες αυτές. Στην 
προκειμένη περίπτωση είχε τοποθετηθεί το ισχυρό αυτό σύμβολο του 
αετού σε μάχη με όφι (διαφάνεια), που σήμερα κακώς ποδοπατείται στο 
Βυζαντικό Μουσείο. Ανήκει στην Ακρόπολη και πρέπει να βρει κάποτε τη 
θέση του στο νεο Μουσείο Ακροπόλεως.

Χρήσιμα στοιχεία για την αναστηλωση εντοπίσθηκαν στην πρώτη 
αναφορά για το ναό, αυτή του 1675, που εγινε από συγχρόνους περιηγητές, 
απο τούς Spon και Wheler, οι οποίοι επισκεπτομενοι το μνημείο σημείωσαν 
ότι εχρησιμοποιείτο ως πυριτιδαποθήκη. Την πυριτιδαποθήκη αυτή 
μπορέσαμε να την αναπαραστήσουμε με τη βοήθεια στοιχείων του αρχείου 
του Μπαλάνου, που φυλάσσεται στην Αρχαιολογική Εταιρεία. .Σας 
παρουσιάζω λοιπόν μια αναπαράσταση σε κάτοψη αυτής της υπόγειας 
πυριτιδαποθήκης (διαφάνεια). Κι εδώ, μια αναπαρασταση για το πως 
λειτουργούσε η πυριτιδαποθήκη την εποχή που γινόταν η φύλαξη της 
πυρίτιδος (διαφάνεια). 0 ναός, όπως είπαμε, κατεδαφίστηκε βίαια και με 
μεγάλη βιασύνη προκειμένου να κατασκευαστεί ένας προμαχών, για να 
εγκαταστήσουV οι Τούρκοι πρόσθετα πυροβολεία για να αντιμετωπίσουν 
την επικείμενη επίθεση του Morosini.

Ο ναός, ευτυχώς και δυστυχώς ταυτόχρονα, βρέθηκε κτισμένος 
στην εσωτερική παρειά του προμαχώνα. Και όταν εφτασε η εποχή που η 
Ελλάδα ξαναβρήκε την ανεξαρτησία της, οι πρώτοι Βαυαροι που ήλθαν 
στην Ελλαδα, με τη διεύθυνση του Ross, του Schaubert και του Δανού 
Hansen, προχώρησαν το 1834 στην πρώτη αναστηλωση αρχαίου μνημείου 
που έγινε στην ελεύθερη Ελλάδα. Πράγματι η αναστηλωση του Ναού της 
Αθήνας Νίκης είναι η πρώτη αναστήλωση κατα απόλυτη τιμή που έγινε 
στην ελευθερωμένη Ελλάδα και δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο 
Φιλαδελφεας, ότι ο συμβολισμός της Νίκης, της Αθηνάς Νίκης, 
συνετέλεσε,ώστε να γίνει το μνημείο αυτό ενα τρόπαιό της νίκης των 
Ελλήνων σε εκείνον το δύσκολο και μακρο αγώνα του 1821.

Οι εργασίες της πρώτης αναστηλώσεως άρχισαν αμέσως μετά την 
ανακαλυψη των μελών του ναού (διαφανεια). Εδω βλέπετε οτι η κρηπίδα 
του ναού εχει ήδη αποκαλυφθεί,ενω σε αυτό το σημείο διακρίνονται 
φατνώματα της Νίκης, η ζωφόρος του ναού και αλλα μέλη διάσπαρτα 
(διαφανεια). Και ιδού η πρώτη αναστήλωση των Ross, Schaubert και 
Hansen, την οποία δεν προφθασαν να ολοκληρώσουν. Εδώ βλέπουμε τη 
βόρεια πλευρά του ναού ολοκληρωμένη, ενώ η νοτιά είναι ακόμα ημιτελής.
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Την αναστήλωση ολοκλήρωσε αργότερα ο Κυριάκός Πιττόκης,ο οποίος 
εκτός των άλλων πρόσθεσε και τις φατνωματικές οροφές (διαφάνεια). Στην 
εικόνα αυτή βλέπετε τη νότια πλευρά του μνημείου, ημιτελή (διαφάνεια) 
και εδώ όπως την αναστήλωσε ο Πιττάκης.

Να πούμε εδώ δυο λόγια για την πρώτη αυτή αναστήλωση. Η 
ειδοποιός διαφορά μεταξύ της πρώτης αναστηλωσεως του 1835 και της 
δευτέρας του 1935 ήταν η ακόλουθη: οι πρώτοι αυτοί αναστηλωτές ζουν 
σε μια εποχή ρομαντική που το μνημείο είναι ακόμα ερείπιο. Το 
παραλαμβάνουν υπό μορφήν ερειπίου, διάσπαρτο, και το ανασυνθέτουν. 
Αυτήν την έννοια του ερειπίου τη διατήρησαν και είναι πολύ 
χαρακτηριστικό να προσέξουμε τις χρωματικές διαφοροποιήσεις,που 
δημιουργήθηκαν μεταξύ του νέου και του παλαιού υλικού,εφ'οσον 
χρησιμοποίησαν συνειδητά τον πωρόλιθο, προκειμένου να υπάρξει αυτή η 
διαφοροποίηση. Και μάλιστα αυτό επαυξήθηκε ίσως τυχαία, όταν οι πλάκες 
των αντιγράφων της ζωφόρου, που ήλθαν από το Βρετανικό Μουσείο για να 
αντικαταστήσουν τα γλυπτά μέλη που είχε πάρει ο Elgin,ήταν χρώματος 
ερυθρωπού. Έτσι δημιουργήθηκε μια πολυχρωμία στο μνημείο, η οποία 
κατ’άλλους είναι θεμιτή, κατ’άλλους όμως όχι και εν πάση περιπτώσει ο 
ναός παρουσίαζε μιαν εικόνα ερειπίου που διατηρήθηκε επί μακρόν, για 
εκατόν ολόκληρα χρονιά. Την εικόνα αυτή του ερειπίου ανασκεύασε ριζικά 
η αναστήλωση των Νικολάου Μπαλάνου και Αναστασίου Ορλάνδου.

Το 1935 ο Νικόλαος Μπαλάνος έχοντας παρατηρήσει,οτι στη βάση 
του πύργου της Νίκης (διαφάνεια) υπήρχαν ρωγμές και ότι όλη αυτή η 
περιοχή είχε εξογκωθεί με κίνδυνο να καταρρευσει,έλαβε έγκριση να 
υποστυλώσει τον πύργο και στη συνέχεια να διαλύσει το μνημείο, 
προκειμένου να επισκευάσει τη θεμελίωσή του.

Και πράγματι οι εργασίες αυτές αποτέλεσαν την απαρχή μιας 
περιόδου μεγάλων ανακαλύψεων επάνω στο ναό. Σε πρώτη φάση 
ανακαλύπτεται η πυριτιδαποθήκη. Επρόκειτο για μια θολωτή υπόγεια 
πυριτιδαποθήκη, η οποία ουδέποτε είχε ανατιναχθεί, συνεπώς ο ναός δεν 
είχε ανατιναχθεί πριν κατεδαφιστεί, διότι η θόλος της πυριτιδαποθήκης 
κάτω από το σηκό του βρέθηκε ανέπαφη (διαφάνεια).

Κάτω όμως από το ναό αποκαλύφθηκε το μεγάλο εύρημα. Ήταν ο 
παλαιότερος ναός της Αθηνας-Νικης Ένας πώρινος ναός,άριστης τέχνης 
ο οποίος δεν έφερε - κι αυτα είναι νέα συμπεράσματα - κανένα ίχνος 
φωτιάς στην τοιχοποιία του. Αυτό σημαίνει οτι όταν οι Πέρσες επιτέθηκαν 
στην Ακρόπολη ρίχνοντας στην αρχή φλογισμένα βέλη από τον Άρειο Πάγο 
προς τα Προπύλαια, που ήσαν οχυρωμένα με παντοειδή ξυλεία, αυτός ο 
πώρινος ναός δεν πήρε φωτιά. Πρεπει λοιπον να κατασκευάσθηκε μετά την 
περσική εισβολή. Βρέθηκε επίσης μια επιγραφή, που αποδείκνυε οτι πάνω 
σε αυτόν τον πανάρχαιο πύργο υπήρχε μια εξ ίσου παλαιά λατρεία. Η 
επιγραφή λαξευμενη σε αυτό το θραύσμα του βωμού βρεθηκε κάτω από 
έναν πρόχειρό βωμό. Αυτός ο πρόχειρός βωμός ανάγεται στο 
μεσοδιάστημα της περσικής καταστροφής του πεισιστράτειου,ας τον 
πούμε,υπαίθριου ναΐσκου, και της ανεγέρσεως του κιμώνιου πώρινου ναού. 
Τότε θεμελίωσαν οι Αθηναίοι πρόχειρό βωμό για να τελούν τη λατρεία 
προς την Αθήνα Νίκη,όσο διάστημά θα ίσχυε ο όρκος ότι δεν θα
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αναγείρουν και δεν θα επισκευάσουν κανένα ιερό εις τον Ιερό Βράχο και 
πουθενά αλλού στην Ελλάδα, για να θυμούνται την καταστροφή που 
προξένησαν οι Πέρσες. Βεβαίως τότε βρέθηκε κι αυτή εδώ η βάση 
(διαφάνεια),η οποία,όπως ανέφερα ήδη,ερμηνεύθηκε ποικιλοτρόπως. 
Φυσικά δεν ήταν τίποτα άλλο από τη βάση του ξύλινου ξοάνου της Αθηνάς 
Νίκης.

Ο Μπαλάνος όλα αυτά τα σπουδαία ευρήματα τα άφησε ελεύθερα, 
δημιουργώντας υπόγειους χώρους. Επρόκειτο για μια πολύ σωστή ιδέα, 
διότι σήμερα αυτά τα ανεκτίμητα μνημεία σώζονται εκεί που βρέθηκαν, 
κυρίως όμως είναι επισκέψιμα. Παράλληλα όμως υπέπεσε και στο μοιραίο 
σφάλμα, που βέβαια δεν μπορεί κατηγορηματικά κανείς να ψέξει γι’αυτό 
τον Μπαλάνο, διότι ο σίδηρος που χρησιμοποίησε ήταν το υλικό που 
εχρησιμοποιείτο κατα κανόνα εκείνη την εποχή. Χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν 
σίδερα και σιδηροδοκοί για να παραλάβουν το βάρος του πεσσού αυτού 
της Νίκης,όπως τον βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια, μέσα από το οπαίο, 
που αφέθηκε στο δάπεδο του σηκού, προκειμένου να αερίζεται ο υπόγειος 
χώρος και να στεγνώνει η υγρασία του. Αυτά τα σιδηρά στοιχεία είναι 
σήμερα οξειδωμένα.

Ένα άλλο πάλι σφάλμα, που σε αυτό διακρίνουμε αμέλεια, είναι το 
εξής: ότι οι τοιχοποιίες του υπογείου, οι οποίες κτίσθηκαν από λιθοδομή, 
περιέχουν πολύ υλικό από τον πώρινο ναό και από τα πώρινα μνημεία της 
Ακροπόλεως.Έχω ήδη εντοπίσει δεκαπέντε θραύσματα και ένα από αυτά 
παρουσιάζεται σε αυτή τη διαφάνεια.

Ο Μπαλάνος, αφού διέλυσε την κρηπίδα, προχώρησε στην 
καθαίρεση του πύργου της Νίκης. Έφθασε μέχρι τη βάση του, οπότε 
καθαρίστηκαν και στερεώθηκαν τα θεμέλια του. Δεν θα αναφέρουμε τίποτα 
άλλο πάνω σε αυτό τώρα. Ο πύργος της Νίκης θα αποτελέσει ένα 
μελλοντικό αναστηλωτικό πρόγραμμα,αν υπάρξει ανάγκη να επέμβουμε 
εκεί,μετά την καθαίρεση του ναού.
Πρόταση αποκαταστάσεωο τησ κοηπίδασ

Η κρηπίδα του ναού, όπως βρίσκεται σήμερα αναστηλωμένη, 
περιέχει πάρα πολλούς επιφανειακούς συνδέσμους και είναι 
κατακερματισμένη. Ο κατακερματισμός των μελών της οφείλεται στο ότι 
είναι το μόνο τμήμα του μνημείου, που έχει παραμείνει in situ από την 
αρχαιότητα. Εξ αιτίας των καθιζήσεων στον πύργο της Νίκης και στη 
θεμελίωση του ναού, η κρηπίδα υποχώρησε με αποτέλεσμα τα μάρμαρά 
της, αφού δεν έχουν ελαστικότητα, να σπάσουν σε πολλά σημεία 
(διαφάνεια). Δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι όλοι αυτοί οι σύνδεσμοι που 
βλέπουμε στη διαφάνεια ανήκουν στην εποχή του Μπαλανου. Ο Μπαλάνος 
πολλά μέλη,τα οποία έβγαλε και στη συνέχεια επανατοποθέτησε,άφησε με 
τους συνδέσμους της εποχής του Ross (διαφανεια). Απόδειξη αποτελεί 
αυτός ο σύνδεσμος που βλέπετε σε αυτή την υδατογραφία του Roerbye να 
τον τοποθετούν οι εργάτες στην κρηπίδα την εποχή που διαλύεται ο 
προμαχών. Στην εικόνα διακρίνεται η θραύση αυτή του μέλους πριν την 
τοποθέτηση του συνδέσμου,ενώ στη δεύτερη αυτή υδατογραφία έχει 
τοποθετηθεί ήδη ο σύνδεσμος στη γωνία της κρηπίδας. Άρα αυτός ο 
σύνδεσμος,που τώρα βλέπουμε οξειδωμένο,δεν έχει ηλικία σαραντα ετών,
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αλλά εκατόν πενήντα ετών. Το ίδιο βέβαια μπορεί να συμβαίνει και σε 
άλλους συνδέσμους.

Τώρα ένα άλλο θέμα. Στην κρηπίδα, προκειμένου να συμπληρωθούν 
ορισμένα ελλείποντα τμήματά της, χρησιμοποιήθηκαν μαρμαρινα κομμάτια 
σε δεύτερη χρήση, τελείως άσχετα με το μνημείο. Για παράδειγμα στη 
δυτική πλευρά της κρηπίδας έχει τοποθετηθεί αυτό το κομμάτι από 
θραύσμα αρράβδωτου,αναθηματικού κίονα. Στη βορειοδυτική γωνία 
χρησιμοποιήθηκε ένα άλλο κομμάτι,το οποίο, αν το δούμε από επάνω, 
φέρει αυτό το ίχνος από λαξευτό αγωγό για την απορροή των όμβριων 
υδάτων,που προέρχεται από άλλο μνημείο. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε 
αυτή εδώ την περιοχή της κρηπίδας εδραζόταν το θωράκιο της Νίκης,τότε 
ο ερευνητής,που ενδεχομένως δεν θα αντιλαμβανόταν το λάθος,θα έφθανε 
ίσως σε φοβερά συμπεράσματα.

Το κυριώτερο πάντως σφάλμα,το οποίο έγινε στην αναστηλωμένη 
κρηπίδα του ναού,ήταν η κλίση που εδόθη σκοπίμως σε αυτήν από τον 
Μπαλάνο(διαφανεια). Σε αυτή την εικόνα ίσως διακρίνεται αυτή η κλίση. 
Υπάρχει σήμερα μια ηθελημένη κλίση από A προς Δ, της τάξεως των 4,5 
εκ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν βρέχει και ο σηκός του ναού 
πλημμυρίζει νερά, αυτά να λιμνάζουν μπροστά στο δυτικό τοίχο του σηκού. 
Αυτό το παρατήρησε φαίνεται σχετικά νωρίς ο Μπαλάνος ή ο Ορλάνδος, 
κι ανοίχθηκαν δυο οπές απορροής αυτών των όμβριων από το σηκό του 
ναού στον οπισθόναο. Πρόκειται για ένα μεγάλο αναστηλωτικό σφάλμα,το 
οποίο έχω αποδείξει στη μελέτη, την οποία έχετε στα χέρια σας, όπου 
επανεξετάζονται όλα τα μετρητικά στοιχεία τα οποία παρετεθησαν από το 
Μπαλάνο,πριν προβεί στην εσφαλμένη αυτή επανατοποθέτηση της 
κρηπίδας του ναού. Η πλήρης ανάπτυξή τους είναι λογω χρόνου αδύνατη.

θα σταθώ μόνο σε δυο σημεία, τα οποία νομίζω είναι 
αναμφισβήτητα και αποδεικνύουν το μέγεθος του σφάλματος. Δεν μπορεί 
ναός, του οποίου οι κίονες παρουσιάζουν κλίση προς το εσωτερικό του, 
να είχε τοποθετηθεί από τους αρχαίους πάνω σε κεκλιμμένη κρηπίδα 
(διαφάνεια). Σήμερα οι δυτικοί κίονες παρουσιάζονται κατακόρυφοι,ενώ οι 
ανατολικοί κίονες με διπλάσια κλίση απο αυτήν που παρουσίαζαν στην 
αρχαιότητα.Άρα,εδώ έχουμε,μεταξύ άλλων,μια σοβαρή διατάραξη των 
οπτικών εκλεπτύνσεων του μνημείου. Βέβαια η εσφαλμένη αυτή κλίση 
επρεπε κάπου να παρουσιασθεί σε σχέση με τα γειτονικά μνημεία. Και 
ιδού,το σφάλμα αυτής της κλίσεως εμφανίζεται λίγο ανατολικότερα.

Εδώ παρατηρούμε την αρχαία πλακόστρωση του πυργου της Νίκης. 
Το τσιμεντένιο δάπεδο που βλέπετε δίπλα είναι η πλακα απο béton armé, 
η οποία καλύπτει τον υπόγειό χώρο,όπου βρεθηκε ο πώρινος βωμός του 
κιμώνειου ναού. Η πλακα λοιπόν που ανήκει στην αρχή της 
πλακοστρώσεως,σε επαφή με την κρηπίδα,τοποθετήθηκε σύμφωνα με το 
νεροφάγωμα που είχε δημιουργήσει η αρχαία πλακόστρωση, πάνω στην 
ευθυντηρία. Η επόμενη πλακα μοιραίο ήταν να τοποθετηθεί στο ίδιο 
οριζόντιο επίπεδο, αφού εδράζονται στην ίδια πλακα απο béton armé. Οι 
αμέσως όμως επόμενες πλάκες, που είχαν βρεθεί όταν είχε γίνει η πρώτη 
ανασκαφή στο μνημείο και σώζονται in situ, παρουσιάζουν μια υποχώρηση 
της τάξεως ακριβώς των 4,5 εκ, σε σχέση με τις δυο πρώτες πλάκες που
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τοποθέτησε ο Μπαλάνος σε επαφή με την ευθυντηρία. Το σφάλμα λοιπόν 
της κλίσεως της κρηπίδας εμφανίζεται και στην αρχαία πλακόστρωση του 
πύργου, ανατολικα του ναού. Και τα τεκμήρια,τα οποία χρησιμοποίησε ο 
Μπαλάνος για να στηρίξει τη θεωρία του βρίσκονται στην πλακόστρωση 
βόρεια του ναού,στην περιοχή του πύργου,την οποία αντί να 
θεωρήσει,όπως είναι το ορθόν,κεκλιμένη για την απορροή των όμβριων 
υδάτων,θεώρησε την κρηπίδα κεκλιμένη για άγνωστο λόγο.

Η νέα μας πρόταση στην κρηπίδα αφορά κατ’αρχάς την 
αποκατάσταση της οριζοντιότητός της, διότι αυτό είναι το πλέον σώφρον 
μέτρο που πρέπει να λάβουμε για να αποκαταστήσουμε τις οπτικές 
εκλεπτύνσεις του μνημείου. Παράλληλα έχουμε συγκεντρώσει αρκετά 
διάσπαρτα μέλη, τα οποία άλλα βρέθηκαν φυλαγμένα μέσα στο σηκό, όπως 
αυτό το κομμάτι της γωνιακής κρηπίδας του ναού το οποίο ο Ορλάνδος 
είχε ήδη εντοπίσει και παρουσιάσει σε σχέδιο στη δημοσίευσή του για το 
μνημείο, αλλα δεν μπόρεσε να το τοποθετήσει στη θέση του, διότι όταν 
ανέλαβε την αναστήλωση του ναού, είχε ήδη τοποθετηθεί ο τοιχοβάτης και 
η βάση των κιόνων πάνω στην κρηπίδα από τον Μπαλάνο (διαφάνεια). Σε 
αυτό το σχέδιο που σας παρουσιάζω με αριθμούς σημειώνονται τα 
θραύσματα που βρέθηκαν διάσπαρτα στον χώρο. Μερικά είναι αυτά, που 
είχε συγκεντρώσει ο ίδιος ο Ορλάνδος και δεν μπόρεσε να τα 
χρησιμοποιήσει στη δεύτερη αναστήλωση. Αυτό εμείς τώρα εντάσσουμε, 
αφού πρώτα αφαιρεθούν βέβαια τα τμήματα εκείνα της κρηπίδας,τα οποία 
συμπληρώθηκαν με μάρμαρα από δεύτερη χρήση, προκειμένου να 
διαφυλαχθούν κατ’αρχάς τα αυθεντικά αυτά μέλη και να μη χαθούν, 
αφ’ετέρου για να απαλλάξουμε την κρηπίδα του μνημείου από μάρμαρα, τα 
οποία δεν ανήκουν σε αυτήν (διαφάνεια). Με το σχέδιο αυτό έχετε πλήρη 
εικόνα της κρηπίδας με την αποκατάστασή της.

Ιδιαίτερα σας παρουσιάζω την περιοχή του οπισθονάου και του 
προνάου.
Στον πρόναο αποκαθίσταται η μια μεγάλη πλάκα από τις τρεις συνολικά 
που τον συνθέτουν. Η πλάκα αυτή σήμερα βρίσκεται σε δυο τεμάχια. 
Επίσης κλείνει η οπή εξαερισμού του υπογείου,που ανοίχθηκε στο σηκό, 
και υπάρχουν ήδη προτάσεις για το πώς μπορεί να γίνει ο εξαερισμός του 
υπογείου,χωρίς να καταφυγουμε στη λύση του οπαίου,η οποία προκαλεί 
φθορές,λόγω των εισερχομένων όμβριων, και στην παλαιότερη βάση του 
ξοάνου.Ό,τι εμφανίζεται στο σχέδιο σκιασμένο είναι το καινούργιο 
μάρμαρο των συμπληρώσεων σε σχέση με το αρχαίο, το αυθεντικό υλικό, 
που σώζεται στο μνημείο.

Παράλληλα με την κρηπίδα ο Μπαλανος διέλυσε και αναστήλωσε 
τη δυτική πλευρά του πύργου,ενώ ανακατασκεύασε πλήρως τη νότια 
πλευρά του πύργου. Ειδικά η νότια πλευρά είχε υποστεί μεγάλη 
καταστροφή,της οποίας η αιτία ίσως μαρτυρείται στα Αναργύρια 
Αποσπάσματα. Δηλαδή εξ αιτίας ενός σεισμού που έγινε μετά την εισβολή 
του ΜοΓοείπί,κατά το τρίχρονο που απούσιασαν οι φυγάδες Αθηναίοι απο 
την πόλη τους, το τρίχρονο που παραποιήθηκε σε τριακόσια χρόνια από 
τον Fallmerayer για να στηρίξει τις γνωστές ανθελληνικές φαντασιώσεις 
του. Στην περιοχή αυτή του πύργου, εάν προκόψουν ενδείξεις για οξείδωση
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αυτό θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό αναστηλωτικο πρόγραμμα. 
Αποκατάσταση των κιόνων

Η επόμενη πρόταση,την οποία θα σας παρουσιάσουμε,αφορά στην 
αποκατάσταση της ορθής θέσεως των κιόνων του μνημείου. Εξ αρχής μου 
φάνηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την υπάρχουσα διάταξη των κιόνων 
του ναού (διαφάνεια). Ιδού η διάταξή τους κατά την πρώτη αναστήλωσή 
τους και ιδού ένα σχέδιο που παρουσιάζει τη διάταξη αυτή της πρώτης 
αναστηλώσεως σε σχέση με την αναστήλωσή του Ορλάνδου. Και 
ονομάζουμε πλέον τη δεύτερη αυτή αναστήλωσή ως του Ορλάνδου,γιατί 
ανέλαβε την αναστήλωσή του μνημείου μετά την τοποθέτηση των βάσεων 
των κιόνων,όταν ο Μπαλάνος απεχώρησε,λόγω ασθένειας. Στη διαφάνεια 
βλέπουμε ότι ο νοτιοδυτικός κίων ορθά έφυγε από τον οπισθόναο και πήγε 
στη νοτιοδυτική γωνία του μνημείου,διότι όντως ανήκει εκεί.Υπάρχουν ίχνη 
και γομφώσεις από το πλευρικό δρύφακτο,που μας αποδεικνύουν ότι εκεί 
ήταν τοποθετημένο αρχικά. Οι άλλοι δυο όμως κίονες του οπισθονάου δεν 
είχαν αντιστοιχία μεταξύ τους. Οι τόρμοι αυτοί που βλέπουμε σήμερα 
έχουν σχέση με ανάλογους τόρμους που υπαρχουν στους δυο γωνιακούς 
κίονες της ανατολικής πλευράς.Έτσι λοιπόν μετά από έρευνα απεδείχθη 
ότι οι δυο μεσαίοι κίονες του οπισθονάου ανήκουν στην ανατολική πλευρά. 
Οι κίονες αυτοί λοιπόν μεταφέρονται στην ανατολική πλευρά,διότι φέρουν 
ίχνη τόρμων από ξυλοδεσιές, που τοποθετήθηκαν εκεί για την ενίσχυση 
ενός τοίχου,ο οποίος κτίσθηκε και συμπεριέλαβε την ανατολική 
κιονοστοιχία του μνημείου.

Η δυτική πλευρά ήταν πάντα ελεύθερη για τους λόγους που σας 
προανέφερα, και ίσως η πρώτη απεικόνιση που έχουμε του μνημείου να 
βρίσκεται σε τρία ανώνυμα σχέδια,το ένα μια λιθογραφία που βρέθηκε στο 
Παρίσι,ένα αντίγραφο στη Βόννη και ένα άλλο σήμερα στο Μουσείο του 
Bassano κοντά στην Βενετία. Διαπιστώνεται ότι ο σκιτσογράφος που το 
σχεδίασε εξέλαβε τα τρία μετακιόνια διαστήματα της δυτικής προσόψεως 
ως τοξοστοιχία ή τοξυλλία. Και ιδού τί αντίκρυσαν, σύμφωνα με την 
αναπαράστασή μου αυτή, οι Spon και Wheler όταν ανέβηκαν στην 
Ακρόπολη και πήραν την πληροφορία ότι ο ναός εχρησιμοποιείτο ως 
πυριτιδαποθήκη (διαφάνεια). Και στάθηκαν μπροστά στην ανατολική του 
πλευρά και περιέγραψαν αυτές τις έντεκα με δώδεκα μορφές, που υπήρχαν 
πάνω στην ανατολική ζωφόρο. Γι’αυτό είμαστε σήμερα βέβαιοι, ότι αυτή η 
πλευρά της ζωφόρου είναι σωστά τοποθετημένη. Και κάτι ανάλογο συνέβη 
και σε άλλα μνημεία,όπως το Ερέχθειο. Η μόνη διαφορά με τη Νίκη είναι 
ότι στη Νίκη έχουμε ξυλοδεσιές, που τις διαπιστώνουμε από τους τόρμους, 
ενώ στο Ερέχθειο έχουμε μεν χτίσιμο των μετακιονίων της βόρειας 
προστάσεως,δίχως όμως ξυλοδεσιές.

Από τα οκτώ κιονόκρανα του μνημείου ένα λείπει,και βρίσκεται στο 
Λονδίνο με φροντίδα του Elgin. Ανέλαβε ο Πιττάκης να τοποθετήσει ένα 
αντίγραφο στη θέση του.Έφτιαξε έτσι ένα ομοίωμα κιονοκράνου αλλά το 
απλούστευσε. Δεν το λάξευσε με όλες του τις λεπτομέρειες. Ακολούθησε 
τις αρχές που είχαν τότε διαμορφωθεί στη Ρώμη με την αναστήλωσή της 
αψίδας του Τίτου. Ο Ορλάνδος μετά από εκατό χρόνια, όταν αναστήλωσε
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για δεύτερη φορά το μνημείο, λάξευσε και τοποθέτησε ένα κιονόκρανο 
πανομοιότυπο.Ίσως δε να πρόκειται για το ίδιο το κιονόκρανο της εποχής 
του Πιττάκη, επανακατεργασμένο με περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είμαι 
βέβαιος (διαφάνεια). Πρόκειται για πολύ καλή εργασία.

Σε ό,τι αφορό τη νέα αναστήλωση,δεν μπορώ να προτείνω τίποτα 
άλλο παρά να επισημάνω ότι είναι μια καλή ευκαιρία οι συνάδελφοι του 
Βρετανικού Μουσείου να έλθουν να βοηθήσουν στην αναστήλωση αυτή και 
να είναι βέβαιοι ότι, όπως εμείς χαιρόμαστε να τοποθετούμε κάποιο 
χαμένο κομμότι του μνημείου από τα διάσπαρτα της Ακροπόλεως στη θέση 
του,την ίδια χαρά θα νιώσουν κι εκείνοι όταν φέρουν αυτό το κομμάτι του 
ναού,το κιονόκρανο,να το τοποθετήσουν στη θέση του. Και εμείς θα τους 
βοηθήσουμε. Και όλα τα μότια της Ελλάδος θα είναι στραμμένα επόνω 
τους. Αυτή είναι η μόνη πρόταση που μπορώ να κάνω. Αν όμως αυτό δεν 
γίνεται, τότε θα τοποθετήσουμε το ίδιο μέλος, αυτό της αναστηλώσεως 
του Ορλάνδου. Ελπίζω όμως να γίνει το πρώτο.

Σε ό,τι αφορά τις ιωνικές βάσεις. Ήδη έχει γίνει μια πρώτη έρευνα, 
κατά πόσο σήμερα είναι σωστά τοποθετημένες. Έχουμε ενδείξεις ότι δεν 
έχουν τοποθετηθεί σωστά. Τα πλήρη όμως στοιχεία θα τα παρουσιάσω, 
αφού προχωρήσουμε στη διάλυση του μνημείου,ώστε να έχουμε ακριβή 
στοιχεία,για να μπορέσω να είμαι σαφέστερος στις προτάσεις μου.
Η αποκατάσταση των πεσσών

Το επόμενο θέμα των προτάσεων αφορά τους πεσσούς του θυραίου 
τοίχου του σηκού. Οι πεσσοί αυτοί είναι σήμερα παρατοποθετημένοι. 
Φέρουν κάποιες μεταγενέστερες εγκοπές, που κανονικά θα έπρεπε να 
βρίσκονται αντικρυστά. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Έγινε λοιπόν έρευνα, 
μήπως οι εγκοπές αυτές είχαν γίνει μετά τη διάλυση του ναού από τους 
Τούρκους. Βρήκαμε όμως ότι οι πεσσοί της Αθηνάς Νίκης μετά τη διάλυσή 
τους είχαν χρησιμοποιηθεί σε παραστάδα,τη νότια μιας πυλίδας κάτω από 
το βάθρο του Αγρίππα που διατηρήθηκε μέχρι το 1835 (διαφάνεια). Στο 
σχέδιο αυτό αναπαρίσταται ο τρόπος δομής τους,βλέποντάς τους όχι 
όπως φαίνονται σε αυτόν τον πίνακα του Heydeck, αλλά από το εσωτερικό 
της πυλίδας. Βεβαιωθήκαμε λοιπόν ότι οι επίμαχες εγκοπές ανάγονται σε 
μια εποχή προγενέστερη, βυζαντινή πιθανώς, όταν είχε δημιουργηθεί 
τοξωτό θύρωμα στο σηκό της Αθηνάς Νίκης,το οποίο αναπαρίσταται σε 
αυτό το σχέδιο (διαφάνεια). Στο σχέδιο που σας παρουσιάζω σημειώνεται 
η υπάρχουσα διάταξη των κιόνων και των πεσσών και δίπλα η πρόταση, 
πού ακριβώς τοποθετείται ο κάθε πεσσός, με αριθμούς.
Αποκατάσταση των λιθοπλίνθων τησ τοινοποιίασ

Οι τοίχοι του σηκού'. Εδώ βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια μεγάλη,ας 
πούμε,σπαζοκεφαλιά.Έπρεπε κάθε πέτρα να αναλυθεί,να καταγραφεί,να 
αριθμηθεί,όπως ήταν τοποθετημένη στο μνημείο. Επίσης να μελετηθεί ο 
τρόπος συμπληρώσεώς της,διότι αλλού είχαμε συμπληρώσεις από νέο 
μάρμαρο αλλού από αρχαίο μάρμαρο δευτέρας χρήσεως,που έφεραν καμιά 
φορά ίχνη από την αρχική του χρήση.

Με αυτά τα σχέδια, που σας παρουσιάζουμε,έχουμε την τοιχοποιία 
του ναού πλήρως αποτυπωμένη μέσα και έξω, ώστε σήμερα να γνωρίζουμε, 
στο μέτρο του δυνατού και πριν τη διάλυσή του, κάθε λιθόπλινθος πού
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ανήκει και από πού προέρχεται,αν είναι συμπληρωμένη με νέο μάρμαρο ή 
αν είναι συμπληρωμένη με αρχαίο,από άλλο μνημείο. Υπάρχουν σαφείς 
ενδείξεις παρατοποθετήσεως λιθοπλίνθων,αυτό όμως θα μου επιτρέψετε να 
σας το παρουσιάσω μετά τη διάλυση του μνημείου,ώστε να είμαι απόλυτα 
σαφής και απόλυτα βέβαιος γι'αυτα που θα προτείνω.Πάντως οι ενδείξεις 
παρατοποθετήσεως μελών είναι αναμφισβήτητες.

Ένα πάλι από τα περίεργα της έρευνας που κάναμε είναι η 
περίπτωση του μεσαίου ορθοστάτη του δυτικού τοίχου,που δεν 
τοποθετήθηκε στη δεύτερη αναστήλωση στη θέση του. Αυτός ο 
ορθοστάτης εντοπίσθηκε σχετικά πρόσφατα νοτίως των Προπυλαίων,πάνω 
από το μυκηναϊκό Τείχος,και σήμερα βρίσκεται στον πύργο της Νίκης. Το 
πως και γιατί δεν τοποθετήθηκε στο μνημείο κατά τη δεύτερη αναστήλωση, 
ενώ από φωτογραφίες φαίνεται ότι ήταν στη θέση του στην πρώτη 
αναστήλωση, παραμένει μυστήριο. Πιθανώς ξεχάσθηκε κατά την 
ανασύνθεση του ναού του 1940. Χαμένοι λίθοι από την τοιχοποιία του 
σηκού έχουν βρεθεί κι αυτούς τους παρουσιάζουμε στη θέση τους,σε αυτό 
το σχέδιο που συντάξαμε (διαφάνεια),περιλαμβάνοντας,ποιητική αδεία,στην 
τοιχοποιία και τους λίθους της επικρανίτιδος.

Το επίκρανο της παρασταδος είναι κι αυτό ένα από τα ελλείποντα 
μέλη του ναού. Ανήκει κι αυτό στην συλλογή Elgin και ασφαλώς θα ήταν 
ευχής έργον να μπορούσε να επιστραφεί και να μπει στην θέση του,διότι 
δεν περιέχει ιδιαίτερα γλυπτικά στοιχεία,ώστε να πει κανείς ότι διατηρείται 
για κάποιον ειδικό λόγο στην αλλοδαπή (διαφάνεια).

Επανερχόμενος στο θέμα παρατοποθετήσεως των λιθοπλίνθων του 
σηκού,σας δείχνω μερικούς τόρμους που σώζονται στην τοιχοποιία του 
ναού της Νίκης.Άλλοι είναι μεσαιωνικοί (διαφάνεια) και άλλοι είναι 
αρχαίοι,κλασσικοί. Οι τόρμοι αυτοί βρίσκονται σήμερα μπερδεμένοι στο 
σηκό. Υπάρχουν κάποιες ιδέες, εχω κάνει κάποιες αναπαραστάσεις,για την 
πραγματική τους θέση,αλλα όλα αυτά θα παρουσιαστούν αργότερα,αφού 
γίνει αυτή η διάλυση του ναού και η πλήρης καταγραφή της.

Ερευνήθηκε επίσης πολύ λεπτομερώς το ζήτημα του παράγωνου 
σχήματος του σηκού. Ο Ορλάνδος είχε παρατηρήσει,ότι ο αρμός ώσεως 
των λιθοπλίνθων στις γωνίες του σηκού λαξεύθηκε τεθλασμένος και ορθά 
διαπίστωσε,ότι είχε δοθεί ένα παράγωνο σχήμα στο σηκό του ναού της 
Αθηνάς Νίκης. Αυτό το παράγωνο σχήμα το βρήκαμε μετρικά και το 
παρουσιάζουμε σε αυτό το σχέδιο. Στο μόνο που διαφωνούμε είναι,ότι το 
μέγεθος του δεν είναι 1,6 εκ αλλά κάτι λιγότερο, δηλαδή γύρω στα 6 
χιλιοστά.
Αποκατάσταση των επιστυλίων

Για τα επιστύλια του ναού της Αθηνάς Νίκης είχε γίνει έρευνα από 
τον Ορλάνδο ήδη από το 1915. Είχαν παρατοποθετηθεί στην πρώτη 
αναστήλωση,ενώ στη δεύτερη αναστήλωση τοποθετήθηκαν σωστά.Έτσι αν 
υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις,αυτές αφορούν μόνο στον τρόπο 
συμπληρώσεως ορισμένων μελών,όπως αυτού που παρουσιάζεται στην 
εικόνα (διαφάνεια). Παρατηρούμε, ότι τα δύο αυτ.α παραπλήσια επιστύλια 
συμπληρώθηκαν με ενιαίο κομμάτι μαρμάρου,όπου λαξεύθηκε ψευδοαρμός. 
Αυτά πρέπει να διαχωριστούν και το καθένα να αποκτήσει τη δομική του
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αυτοτέλεια,όπως πρέπει να συμβαίνει στα μέλη ενός αρχαίου κλασσικού 
ναού (διαφάνεια).

Στις διαφάνειες αυτές σας δείχνω την κακή κατάσταση 
διατηρήσεως των συνδέσμων. Όπου ανοίξαμε μέλη διαπιστώσαμε αυτή την 
κατάσταση(διαφάνεια),η οποία είναι τραγική.Οι σύνδεσμοι βρίσκονται όλοι 
σε πολύ κακή κατάσταση, λόγω οξειδώσεως, και χρειάζονται το 
συντομότερο να αφαιρεθούν.
Αποκατάσταση των οατνωυατικών πλακών

Οι φατνωματικές πλάκες, που στεγάζουν τον πρόναο και τον 
οπισθόναο είχαν τοποθετηθεί σωστά: τέσσερεις στον πρόναο και 
τέσσερεις στον οπισθόναο.Σε αυτό βοήθησε η διαφορά του μήκους τους. 
Ο οπισθόναος μετρούμενος στα επιστύλια είναι κατά δέκα εκατοστά 
μεγαλύτερος από τον πρόναο.Τα φατνώματα αυτά βρέθηκαν όλα κατά τη 
διάλυση του προμαχώνα.

Εδώ σας παρουσιάζω μια φατνωματική πλάκα του προνάου και μια 
του οπισθονάου (διαφάνεια). Ο Πιττάκης,όταν τοποθέτησε τα μέλη αυτά 
στο μνημείο,χρησιμοποίησε πολλούς επιφανειακούς συνδέσμους για να τα 
συνδέσει μεταξύ τους.Αυτό όμως ήταν λάθος,διότι τα μέλη αυτά ήσαν 
απλώς εδραζόμενα και δεν συνδέοντο μεταξύ τους. Στη συνέχεια,όταν 
τοποθέτησε τη ζωφόρο στη θέση της,χρησιμοποίησε μακρείς σιδηρούς 
συνδέσμους και στερέωσε τα μέλη της ζωφόρου με τα φατνώματα. Έτσι 
νέοι τόρμοι προστέθηκαν πάνω στις φατνωματικές πλάκες,με αποτέλεσμα 
σήμερα,αν κάποιος δεν ανιχνεύσει αυτή την ιστορία,μπορεί να προβεί σε 
εσφαλμένα συμπεράσματα σχετικά με την οικοδομική ιστορία και την 
προέλευση αυτών των τόρμων. Η πρότασή μας στην προκειμένη περίπτωση 
είναι,ότι νέοι σύνδεσμοι δεν πρέπει να τοποθετηθούν σε καμιά περίπτωση 
στην επιφάνεια των φατνωμάτων και πρέπει να αφαιρεθούν όσοι απέμειναν.

Η δεύτερη πρόταση είναι ότι οι πλάκες πρέπει να πάνε στη σωστή 
τους θέση.Και εξηγώ τί εννοώ με αυτό (διαφάνεια).Παρατηρήστε τις 
λαξεύσεις αυτές πάνω στη φατνωματική πλάκα. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά 
τα σημεία εδράσεως των μεγάλων,των επιμήκων ξύλινων δοκών της οροφής 
του ναού. Αν μεταφέρουμε τις πλάκες αυτές στα άκρα, τότε αυτομάτως 
διαβάζεται η οικοδομική ιστορία του μνημείου. Μας δίνεται ο τρόπος 
συνθέσεως της ξύλινης στέγης του ναού (διαφάνεια), τον οποίο σας 
δείχνω σε τομή σε αυτό το σχέδιο αναπαραστάσεως (διαφάνεια). Και εδώ 
σας παρουσιάζω ένα σχέδιο αποκαταστάσεως των επιτεγίδων,προκειμένου 
να διαπιστωθεί και το μήκος των στρωτήρων κεράμων της στέγης.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση διατηρήσεως των φατνωματικών 
πλακών,δυστυχώς από το αστέρι,το γνωστό αθηναϊκό αστέρι που κακώς 
το λέμε της Βεργίνας, δεν έχουν σωθεί πια παρά ελάχιστα ίχνη επάνω σε 
αυτές τις πλάκες. Η Νίκη είναι το τελευταίο αθηναϊκό μνημείο,στο οποίο 
χρησιμοποιήθηκε το σύμβολο αυτό της θαλασσοκρατίας της πόλεως. Και 
στις εικόνες αυτές βλέπετε τη φθορά,που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις 
φατνωματικές πλάκες. Η αναφορά μου σε αυτές γίνεται,γιατί έχω κάνει 
πρόταση στεγανώσεως των οροφών των προστάσεων,για να μην περνάει 
άλλο το νερό μέσα από τους αρμούς και να προκαλεί αυτές τις 
καταστάσεις.Προβλέπεται η χρήση κατάλληλου υλικού,ώστε να μην
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προκληθεί καμία φθορά από ανάπτυξη μυκήτων στην άνω επιφάνεια των 
φατνωματικών πλακών,που διατηρούν τόσο σημαντικά ίχνη από την ξύλινη 
στέγη του μνημείου.
Αποκατάσταση των υελών τηο Ζωοόοου

Και εδώ ερχόμαστε στη ζωφόρο,ίσως στο δημοφιλέστερο τμήμα από 
κάθε άλλο σημείο ενός μνημείου. Εγώ βέβαια,ως αρχιτέκτων,οφείλω να μη 
διαχωρίζω τα τμήματα ενός ναού μεταξύ τους και οι προτάσεις μου να 
είναι ισοβαρές για όλα τα μέλη (διαφάνεια). Στην αριστερή διαφάνεια 
βλέπετε τέσσερα μέλη,τα οποία βρίσκονται και αυτά στο Λονδίνο. Ελγίνεια 
δεν έχει μόνον ο Παρθενών,όπως ήδη φαντάζομαι ότι έχετε αντιληφθεί,και 
ας με συγχωρήσουν οι ειδικοί για την παρατήρηση αυτή. Εδώ δεν 
απευθύνομαι αποκλειστικά σε αυτούς. Η ζωφόρος του ναού αποτελεί 
άριστο δείγμα της αθηναϊκής τέχνης και θεματολογικά αναφέρεται σε μια 
πολύ υψηλή στιγμή της αθηναϊκής ιστορίας. Τα τέσσερα μέλη συλλήθηκαν 
από τον Elgin,διότι κατά κακή τους τύχη είχαν κτισθεί σε αυτή εδώ τη 
θέση,στην εσωτερική πλευρά του προμαχώνα και ήσαν ορατά. Τα είχαν 
αποτυπώσει οι Stuart και Revett για πρώτη φορά, και έτσι πανέτοιμος 
αργότερα ο Elgin γνώριζε εκ των προτέρων το τί θα έψαχνε να βρει. Στην 
προκειμένη πάντως περίπτωση δεν χρειάστηκε να ψάξει καθόλου.Τα μέλη 
αυτά βρέθηκαν μπροστά του και τα αποτοίχισε.

Σε αυτό το σχέδιο (διαφάνεια) έχω σημειώσει το ποσοστό του 
αυθεντικού υλικού σε σχέση με τα συμπληρώματα της ζωφόρου.Τα άσπρα 
μέλη είναι αυθεντικά. Εδώ σημειώνονται, οι πλάκες οι τσιμεντένιες, που 
είναι προφανώς αντίγραφα και οι οποίες στερεώνονται σε αντιθήματα από 
μάρμαρο. Το ίδιο συμβαίνει και στη δυτική πλευρά της ζωφόρου. Στο 
σχέδιο αυτό (διαφάνεια) σημειώνονται τα αυθεντικά μέλη. Τα υπόλοιπα 
είναι συμπληρώσεις από μάρμαρο, όμως κάπως άτεχνα φτιαγμένες, 
κατεργασμένες με τον κοπέα, δηλαδή το βελόνι. Σε ό,τι αφορά την 
ποιότητα και αντοχή των τσιμεντένιων αντιγράφων,ιδού τί μπορεί να πάθουν 
τα τσιμεντένια αντίγραφα,εάν παραμείνουν για πολύ καιρό εκτεθειμένα 
στην ατμόσφαιρα.

Επειδή το τσιμέντο από τη φύση του παρουσιάζει ρηγματώσεις,εξ 
αιτίας του ότι χάνει όγκο κατά το στέγνωμα του υλικού, αφού αρχικά είναι 
υδαρές, αυτές οι τριχοειδείς ρηγματώσεις επιτρέπουν στο νερό να 
εισχωρήσει μέσα,και σε συνθήκες παγετού να σπάει και να διευρύνονται 
συνεχώς αυτές οι ρηγματώσεις. Ευτυχώς η Αθήνα δεν έχει πολύ παγετό, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου. Και αν το φαινόμενο δεν 
συμβεί μέσα σε πέντε χρόνια,θα συμβεί σε δέκα,σε δεκαπέντε,όπως τελικά 
συνέβη στο ναό της Αθηνάς Νίκης, σε σαράντα χρόνια, επικουρούμενο 
βέβαια και από την ύπαρξη σιδηρού οπλισμού,που υπήρχε στο εσωτερικό 
των αντιγράφων,κι ο οποίος προκάλεσε αυτή τη μεγάλη διεύρυνση των 
ρωγμών που παρατηρούμε στη διαφάνεια (διαφάνεια).

Στην επόμενη εικόνα βλέπετε τον τρόπο που στερεώθηκαν δύο 
θραύσματα της ζωφόρου κατά τη δεύτερη αναστήλωση του ναού. Ζημιές 
πάνω στα αυθεντικά μέλη της ζωφόρου υπάρχουν πολλές. Υπάρχουν 
ρηγματώσεις και αυτό το μέλος, τοποθετημένο κοντά στη νοτιοδυτική 
γωνία του ναού(διαφάνεια),ήδη υποχρεωθήκαμε να το κατεβάσουμε για να
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συντηρηθεί.

Κι εδώ βλέπετε άλλες ρηγματώσεις (διαφάνεια),όχι πια σε αυθεντικά 
μέλη αλλά στα νεώτερα αντιθήματα, που τοποθέτησε ο Ορλάνδος για να 
στερεώσει τα τσιμεντένια αντίγραφα. Το σίδερο στο εσωτερικό τους 
δουλεύει,έχει ήδη οξειδωθεί και προκαλεί αυτές τις φθορές.

Αυτή είναι η πλάκα (διαφάνεια), που ήδη καθαιρέθηκε για να 
συντηρηθεί. Ζητώ συγνώμη που αποκαλώ "πλάκα“ αυτό το μέλος. Απλά 
μετεβλήθησαν σε πλάκες τα τέσσερα μέλη,που μεταφέρθηκαν στο Λονδίνο, 
για να διευκολυνθεί η μεταφορά τους. Στην πραγματικότητα πρόκειται για 
κανονικές λιθοπλίνθους, που η μπροστινή επιφάνειά τους είναι γλυπτή. 
Επανερχόμενος στο μέλος αυτό που καθαιρέθηκε θα ήθελα να σημειώσω, 
ότι πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα και πιο σημαντικά της ζωφόρου. 
Κατά την άποψή μου εικονίζει την στιγμή, που ο υπαρχηγός του Μαρδονίου 
Μασίστιος πέφτει από το άλογο. Στην άλλη πλευρά του μνημείου 
απεικονίζεται ο θάνατός του. Το μέλος αυτό ήδη βρίσκεται στις αποθήκες 
του Μουσείου της Ακροπόλεως.

Οφείλω εδώ να διευκρινίσω τα εξής: κατά τη νέα αναστήλωση του 
ναού της Αθηνάς Νίκης πρέπει οπωσδήποτε να εξετασθεί το θέμα της 
αναδιατάξεως των μελών της ζωφόρου.Η υπάρχουσα διάταξη των μελών 
αυτών δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. Δηλαδή τελείως άλλη διάταξη 
έχει υποστηριχθεί από διάφορους μελετητές και με τελείως διαφορετικό 
τρόπο τοποθετήθηκαν επάνω στο μνημείο από τον Ορλάνδο,ο οποίος δεν 
ακολούθησε ούτε μια παλαιότερη μελέτη του.

Εμείς έχουμε ήδη ολοκληρώσει μια πρώτη προσέγγιση στο θέμα, 
την οποία θα τη δείτε στη μελέτη, όπου παρουσιάζεται εικονογραφικά. Η 
προσέγγιση αυτή ξεκινάει από μια ιδέα θελεμελιωμένη σε ιστορικές πηγές 
και σε αρχαίες πρακτικές μάχης,ότι στη ζωφόρο εικονίζεται μία και μόνο 
μάχη,η οποία εξελίσσεται παράλληλα, σε δυο διαφορετικές,αλλά κοντινές 
μεταξύ τους χρονικές στιγμές,στη βόρεια και στη νότια πλευρά του ναού. 
Πρόκειται για την ιππομαχία που δόθηκε στις Πλαταιές,κατά την οποία η 
νίκη των Αθηναίων αποτέλεσε το ουσιωδέστερο και πιο καθοριστικό 
γεγονός που συνετέλεσε στην οριστική νίκη των Ελλήνων κατά των 
Περσών.

Η μάχη αυτή των Αθηναίων εναντίον του επιτιθέμενου ιππικού του 
Μασιστίου εικονίζεται λοιπόν στη βόρεια και τη νότια πλευρά, όπου στη 
μία παρουσιάζεται η πτώση του Μασιστίου από το άλογο, ενώ στη νότια, 
σύμφωνα με την αποκατάσταση που προτείνουμε, ο θάνατός του. Από τις 
περιγραφές που σώζονται για αρχαίες ιππομαχίες,αλλά και από τον τρόπο 
που γινόταν η επίθεση του περσικού ιππικού,έχουμε τη γνώμη ότι η φορά 
των αλόγων πρέπει να είναι προς μια κατεύθυνση και όχι άτακτα, όπως 
παρουσιάζεται σήμερα στη ζωφόρο, μια αταξία αδιανόητη και τελείως ξένη 
από τους κανόνες της αρχαίας πολεμικής τακτικής.Επομένως με τη λογική 
αυτή και με τη βοήθεια των γωνιακών μελών που με τρόπο αδιαμφισβήτητο 
μαρτυρούν τη φορά των αλόγων στη ζωφόρο,συμπεραίνουμε ότι η επέλαση 
του ιππικού του Μασιστίου γίνεται με κατεύθυνση από τα ανατολικά προς 
τα δυτικά,και με αυτόν τον τρόπο τοποθετήθηκαν στη νέα αναπαράσταση 
τα μέλη.
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Στη δυτική πλευρά δεν εικονίζεται ιππομαχία,αλλά πεζομαχία.Έχω 
τη γνώμη ότι πρόκειται για την αναμέτρηση των Αθηναίων με το επίλεκτο 
σώμα των Θηβαίων, οι οποίοι δοκίμασαν να εμποδίσουν τους Αθηναίους 
να σπεύσουν να βοηθήσουν τους Σπαρτιάτες,οι οποίοι έδιναν τη δική τους 
μάχη εναντίον του κυρίως σώματος του στρατού του Μαρδονίου.

Σε ό,τι αφορά στην αναπαράσταση που παρουσιάζω στη μελέτη που 
έχετε στα χέρια σας, τα συγκεκριμένα μετρητικά στοιχεία, που έχω 
συγκεντρώσει, δεν προτίθεμαι να παραθέσω αυτή τη στιγμή, θα αναμένω 
να συγκεντρωθούν και άλλα κατά τη διάλυση του ναού και να αναλυθούν 
σε συνδυασμό με τις γομφώσεις του επιστυλίου,ώστε να είμαστε απόλυτα 
βέβαιοι για τα όσα αδρομερώς σας ανέπτυξα. Ελπίζω ταυτόχρονα να μου 
δοθεί η ευκαιρία να μελετήσω τις κάτω πλευρές των μελών,που 
φυλάσσονται στο Λονδίνο,και που ίσως κάτι διασώζουν από την αρχική 
τοποθέτησή τους πάνω στο μνημείο,ώστε να είμαστε όσο γίνεται πιο 
σαφείς και τεκμηριωμένοι στις προτάσεις που διατυπώνουμε. Αυτό όμως 
που μπορώ με βεβαιότητα να σας πω είναι,ότι τα δύο ενδιάμεσα μέλη της 
ζωφόρου,σήμερα σε αντίγραφα,της δυτικής πλευράς είναι λάθος 
τοποθετημένα. Στην ουσία για την τοποθέτησή τους ακολουθήθηκε η 
αποκατάσταση των Stuart και Revett, με αποτέλεσμα στη δυτική πλευρά να 
ξεφεύγει ο κεντρικός αρμός αυτών των δυο μελών από τον κατακόρυφο 
άξονα συμμετρίας του ναού κατά 4,5 εκ. Αν όμως αλλάξουν απλά θέση 
μεταξύ τους,τότε ο κατακόρυφος άξονας συμμετρίας του ναού συμπίπτει 
ακριβώς με ακρίβεια χιλιοστού με τον κεντρικό αρμό ώσεως των μελών της 
ζωφόρου. Και όχι μόνον,αλλά και θεματολογικά η συνέχεια της ασπίδος, 
η οποία,όπως είναι η διάταξη των μελών τώρα,δεν συνεχίζεται πουθενά, 
βρίσκει τη λογική της εξήγηση στο πού κατέληγε. Στη θραύση αυτή του 
παρακείμενου γωνιακού μέλους που βλέπετε.
Αποκατάσταση του νείσου και της oiunc

Μέχρι τώρς αναφερθήκαμε σε αναδιατάξεις και συμπληρώσεις,οι 
οποίες ναι μεν θα αποκαταστήσουν την ιστορική αλήθεια στο μνημείο, 
αλλά δεν πρόκειται να αλλάξουν ουσιαστικά την εικόνα που έχει συνηθίσει 
ο κόσμος να βλέπει,δηλαδή το γενικό περίγραμμα του ναού της Αθηνάς 
Νίκης. Τώρα φτάσαμε σε μια περιοχή,όπου επεμβαίνουμε πια και στη 
σιλουέττα του μνημείου. Κι η περιοχή αυτή δεν είναι άλλη από το γείσο και 
τη σίμη του.

Το γείσο,όπως αποκαταστάθηκε από τους τελευταίους 
αναστηλωτές,παρουσιάζεται σε αυτό το σχέδιο (διαφάνεια). Με άσπρο 
χρώμα σημειώνονται τα αυθεντικά μέλη και τα διάφορα μικρά θραύσματα 
με ίχνη από τον αετωματικό διάκοσμο. Και στο επόμενο σχέδιο (διαφάνεια) 
παρουσιάζεται η αποκατάσταση μικρού τμήματος της σίμης. Η βασική μας 
ένσταση ως προς την παλιά αναστήλωση είναι ότι σε κανένα μέλος του 
γείσου δεν αποκαταστάθηκε το αρχικό του μήκος,δηλαδή δεν 
ανακατασκευάστηκε η συμπλήρωση, προσέχοντας να τηρείται το αρχαίο 
μήκος του γείσου. Αντίθετα αυτά σήμερα παρουσιάζονται πολύ μικρότερα 
από το πραγματικό τους μήκος, γύρω στο 1 μ, με αποτέλεσμα,ενώ 
χρειάζονται πέντε μέλη για να αποκατασταθεί το γείσο των πλευρών,τώρα 
να θέλει έξι ή έξι και μισό μέλη, εφ’όσον ποικίλουν τα μήκη.
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Στην εικόνα αυτή (διαφάνεια) βλέπετε τον τρόπο που στερεώθηκαν 
τα γείσα πάνω στο μνημείο. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, απλά οι 
πολυάριθμοι επιφανειακοί σύνδεσμοι προκαλούν τεράστιες καταστροφές 
στα μέλη. Σας παρουσιάζω δυο ακόμα νέα μέλη (διαφάνεια) που βρέθηκαν 
κατά τον καθαρισμό της υστερορρωμαϊκής δεξαμενής από το συνεργείο 
των Προπυλαίων.Ένα άλλο κομμάτι μικρό αλλά πολύ σημαντικό είναι αυτό 
που σας παρουσιάζω (διαφάνεια). Βρεθηκε τυχαία μέσα στα διάσπαρτα 
μάρμαρα της Ακροπόλεως και είναι πολύ σημαντικό,γιατί μας φανερώνει 
την κλίση του αετώματος με απόλυτη ακρίβεια. Την κλίση του αετώματος, 
μέχρι σήμερα, τη μετρούσαμε από αυτή την οξύληκτη,συμφυή στο γείσο, 
άκρη του τυμπάνου του αετώματος. Το ευπαθές αυτό άκρο του τυμπάνου, 
για να μη σπάσει κατά την τοποθέτηση, επειδή κατέληγε σε πολύ λεπτή 
ακμή,λαξεύθηκε στο ίδιο το γείσο. Από εδώ λοιπόν ο Ορλανδος διαπίστωσε 
την κλίση αετώματος, η οποία είναι σχεδόν ίδια με τη δική μας μέτρηση. 
Διαφέρουμε μόνο κατά ενα χιλιοστό και φυσικά εδώ δεν πρόκειται για 
αναστηλωτικό σφάλμα. Στην ουσία συνέπεσαν οι μετρήσεις μας με αυτές 
του Ορλάνδου, με τη βοήθεια όμως αυτού του θραύσματος και όχι μόνο με 
το φθαρμένο άκρο του τυμπάνου στο γείσο.

Σε αυτό το σχέδιο (διαφάνεια) παρουσιάζεται η μετρητική ανάλυση 
του συγκεκριμένου θραύσματος. Σε ό,τι αφορά τα πολλά μικρά θραύσματα, 
που έχουν ενταχθεί στο ανατολικό οριζόντιο γείσο,τα οποία φέρουν επάνω 
τους ίχνη από τον αετωματικό διάκοσμο,έχει ήδη δημοσιευθεί μελέτη από 
τον κύριο Δεσπίνη. θα δούμε,σε συνδυασμό με τη μελέτη αυτή και την 
κατασκευή ενός ομοιώματος του αετώματος, μήπως μπορέσουμε να βρούμε 
την πραγματική θέση των εναετίων γλυπτών που ο κύριος Δεσπίνης 
αποδίδει στο ναό της Νίκης,με στόχο την επανένταξή τους ή την 
αναπαράστασή τους σε ομοίωμα αετώματος στο νέο Μουσείο.

Η πρόταση λοιπόν για την αποκατασταση του γείσου,καταέτιου και 
πλευρικού,έχει ως εξής: ως πρώτη εναλλακτική λύση προτείνεται να 
κατασκευαστεί πλήρως το γείσο,αλλά βλεπετε στο σχέδιο αυτό το μεγάλο 
ποσοστό του νέου μαρμάρου, που απαιτείται γι’αυτό. Είναι μια μεγάλη 
επέμβαση,δεν χωράει αμφιβολία,αλλά μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον,αν η 
ζωφορος παραμένει στον ναό και το γείσο τότε είναι απαραίτητο για την 
προστασία της.

Εαν η ζωφορος βέβαια πάει στο μουσείο και μπούν αντίγραφα,τότε 
έχουμε δυο εναλλακτικές λύσεις: στην πρώτη διατηρείται η αναστήλωση 
του γείσου του ανατολικού αετώματος,όπως το αποκατέστησε ο Ορλάνδος, 
και προσθέτουμε ολο το ύπαρχον θραυσματικό υλικό,υπάρχον και νέο, στη 
βόρεια πλευρά. Με μόνη όμως διαφορά ότι το κάθε μέλος θα ενταχθεί σε 
ένα συμπλήρωμα,του οποίου το μήκος θα αποκαθιστά ακριβώς το αρχαίο. 
Δηλαδή θα ακολουθήσουμε πίστα την αρχαία οικοδομική σύνθεση του 
γείσου. Στη δυτική πλευρά τοποθετείται ένα νέο μέλος που θα 
ανακατασκευάσουμε,προκειμένου να αποκτήσει και η δυτική όψη του 
μνημείου στη νότια γωνία την αρχή του γείσου, ένα στοιχείο το οποίο αυτή 
τη στιγμή απουσιάζει και έτσι παρουσιάζεται μια τελείως ξένη προς τη 
μορφολογία του μνημείου εικόνα. Αλλά δεν τοποθετούμε το νέο αυτά μέλος 
μόνο για τον παραπάνω λόγο. Το τοποθετούμε, γιατί έτσι θα
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χρησιμοποιήσουμε κι άλλα δύο πολύ σημαντικά θραύσματα από τη γωνιακή 
επαετίδα με τη βάση του ακρωτηρίου,τα οποία βρέθηκαν και αυτά στο 
διάστημα που ερευνούσαμε μεταξύ των διάσπαρτων μελών της 
Ακροπόλεως.

Η δεύτερη λύση είναι πιο συντηρητική. Το γωνιακό προς το Β μέλος 
του ανατολικού αετώματος,το οποίο είναι ανακατασκευασμένο εξ 
ολοκλήρου από τον Ορλάνδο,τη στιγμή που δεν θα προστατεύει αυθεντικά 
μέλη της ζωφόρου μπορεί να φύγει και να τοποθετηθεί στη νότια γωνία του 
δυτικού αετώματος για τους λόγους που προαναφέραμε. Από τη στιγμή 
όμως που απομακρύνθηκε το μέλος αυτό, τότε όλα τα άλλα μέλη που 
τοποθετήθηκαν στη βόρεια πλευρά του ναού θα μείνουν ασύνδετα. Μάλλον 
λογικότερο τότε θα είναι να πάμε στη νότια πλευρά του ναού και να 
αποκατασταθεί εκεί το γείσο σε όλο το μήκος της πλευράς αυτής. Αυτή 
βέβαια η λύση παρουσιάζει το βασικό μειονέκτημα ότι η βόρεια πλευρά,η 
οποία είναι η πιο προσιτή του μνημείου,θα μένει χωρίς γείσο,ενώ η άλλη, 
η νότια,που δεν φαίνεται και τόσο καλά,θα είναι η πιο πλήρης.

Σε ό,τι αφορά τη σίμη που υπάρχει στη βόρεια πλευρά του ναού, 
σημειώνουμε ότι αποκαταστάθηκε από πολλά μικρά θραύσματα και κανένα 
μέλος δεν έχει σήμερα το αρχικό του μήκος. Αντί λοιπόν να είναι 0.624 μ, 
η μία είναι 0.62,η άλλη 0.63 μ. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαφοροποίηση. Τα 
μέλη συνετέθησαν από πολλά θραύσματα,στα οποία απολαξεύθηκε ριζικά 
ο αρμός θραύσεως τους,συνεπώς δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα να 
εντάξουμε σε αυτά τα νέα θραύσματα,που έχουμε στο μεταξύ εντοπίσει. 
Σας παρουσιάζω επίσης το πλήθος των επιφανειακών συνδέσμων που 
χρησιμοποιήθηκαν, και που προκαλούν περαιτέρω ζημιές στη σίμη και στο 
γείσο, λόγω της οξειδώσεώς τους.

Όπως προανέφερα, έχουμε προχωρήσει και στον εντοπισμό μελών 
της σίμης,από τα οποία άλλα είναι νέα ευρήματα κι άλλα υπόλοιπα από την 
παλαιά αναστήλωση,τα οποία βρέθηκαν τυχαία και διάσπαρτα στο χώρο 
της Ακροπόλεως.Ορισμένα όμως είχαν συγκεντρωθεί από τον ίδιο τον 
Ορλάνδο στην Πινακοθήκη. Στην εικόνα αυτή (διαφάνεια) βλέπουμε δύο 
πολύ σημαντικά μέλη. Ανήκουν στην επαετίδα και το ένα φέρει το 
χαρακτηριστικό ζητοειδή αρμό κλειδώσεως, ενώ το άλλο είναι από τη 
γωνία,όπου και το ακρωτήριο. Διαπιστώθηκε ότι συμπληρώνει τη 
λανθασμένα σήμερα αναστηλωμένη γωνιακή βορειοανατολική επαετίδα. Σε 
αυτό το σχέδιο (διαφάνεια),που σας παρουσιάζω,δείχνω τη δυνατότητα που 
έχουμε σήμερα να αναστηλώσουμε την επαετίδα.

Οι αριθμοί που σημειώνονται στα εντασσόμενα μέλη αναφέρονται 
στο μητρώο διασπάρτων μελών του ναού Αθηνάς Νίκης.Επίσης διευκρινίζω 
ότι για όλο το θραυσματικό υλικό κάναμε την παραδοχή ότι ανήκει στην 
ανατολική πλευρά.Είναι λογικό ότι κάποια από αυτά ανήκουν και στη δυτική 
πλευρά. Τα κορυφαία μέλη της επαετίδας,τα οποία είναι γνωστά από 
παλαιά και έχουν δημοσιευθεί από τον Ορλάνδο και την Boulder, 
παρουσιάζονται σε αυτό το σχέδιο (διαφάνεια),όπου τα δύο γνωστά 
θραύσματα συμπληρώνονται,προκειμένου να γίνει κατανοητό το ποσοστό 
του υλικού που απαιτείται,αν θελήσουμε να τα αποκαταστήσουμε στην 
αρχική τους μορφή και να τα επανατοποθετήσουμε στη θέση τους.
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Κι εδώ παρουσιάζονται οι δυο εναλλακτικές προτάσεις για το 
ανατολικό αέτωμα του ναού της Αθήνας Νίκης. Η μια, πιο συντηρητική, 
χρησιμοποιεί ένα μόνο λίθο του τυμπάνου και αυτά τα δυο μέλη του 
καταετίου γείσου (διαφάνεια). Η δεύτερη χρησιμοποιεί και τον κεντρικό 
λίθο του τυμπάνου και το κεντρικό αμφικλινές καταέτιο γείσο. Με αριθμούς 
σημειώνονται πόσα θραύσματα του γείσου και της σίμης εντάσσονται 
πλέον στο μνημείο.

Ασφαλώς απαιτείται μια απόφαση, στο αν θα προχωρήσουμε σε 
αυτές τις κατασκευές και η απόφαση αυτή νομίζω ότι είναι,βεβαίως,της 
Επιτροπής Ακροπόλεως και των συνέδρων. Οπωσδήποτε πάντως ο ναός της 
Αθηνάς Νίκης,όταν θα ολοκληρωθεί το έργο της αποκαταστάσεώς του,θα 
έχει λάβει μια διαφορετική μορφή από αυτή που βλέπουμε σήμερα.Ιδού 
λοιπόν ποιά θα είναι η εικόνα του,αν βγάλουμε το γείσο από τη βόρεια 
πλευρά και το τοποθετήσουμε στη νότια. Τότε η βόρεια πλευρά θα 
παρουσιάσει αυτή τη μορφή. Αν όμως παραμείνει το γείσο και η σίμη στη 
βόρεια πλευρά,τότε η διαφορά σε σχέση με το σήμερα θα είναι ότι θα 
προχωρήσουμε και δυτικότερα, οπότε σχεδόν ολοκληρώνεται η κατασκευή 
του γείσου στην πλευρά αυτή του μνημείου, χρησιμοποιώντας σε πολύ 
μεγάλο ποσοστό το υπάρχον αυθεντικό υλικό. Στα σχέδια έχω προσέξει 
να τοποθετήσω και τα μέλη της ζωφόρου, σύμφωνα με την πρόταση που 
σας ανέπτυξα προηγουμένως. Στις δυο εναλλακτικές λύσεις της νότιας 
πλευράς θα τοποθετηθεί το γείσο σε όλη της την έκταση ή θα απουσιάζει, 
εαν το γείσο τοποθετηθεί στη βόρεια πλευρά (διαφάνεια).

Για την ανατολική πλευρά σας παρουσιάζω δυο σχέδια (διαφάνεια). 
Το ένα εικονίζει το αέτωμα αποκαταστημένο στην πληρέστερή του μορφή, 
ενώ υπάρχει και μια πιο συντηρητική πρόταση. Σε ό,τι αφορά στη δυτική 
πλευρά ιδού η όψη που αυτή θα προσλάβει,αν δεχθούμε να τοποθετήσουμε 
το ακραίο προς Ν μέλος του γείσου (διαφάνεια), προκειμένου να 
χρησιμοποιήσουμε τα πολύ σημαντικά κομμάτια της επαετίδος, που 
προαναφέραμε.

Ως αρχιτέκτων θα ήθελα να κλείσω τη συζήτησή μου και με κάτι
άλλο ακόμα, που αφορά στην προστασία του συνόλου του ναού της
Αθηνάς Νίκης. Για τη ζωφόρο είπαμε αρκετά πράγματα,αυτό όμως που δεν 
τόνισα είναι, ότι κατά τη γνώμη μου, και πολλών άλλων ειδικών υποθέτω, 
η ζωφόρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα μιας οργανικής 
ενότητας,ενός έργου τέχνης και δεν είναι ένα πρόσθετο διακοσμητικό 
στοιχείο,το οποίο μπορούμε έτσι εύκολα να το βγάζουμε και να το 
επανατοποθετούμε,όποτε αυτό κρίνουμε ότι απαιτείται λόγω των φθορών. 
Διότι οι φθορές,οι οποίες υπάρχουν πάνω στο μνημείο, δεν εντοπίζονται 
μόνο στη ζωφόρο. Βέβαια εκεί ίσως να είναι πολύ περισσότερες. Είναι 
έξεργα όλα τα σημεία της και έκθετες πολλές πλευρές της στη ρύπανση.
Αλλά δείτε τί γίνεται και στα κιονόκρανα. Ti θα κάνουμε λοιπόν με τα
κιονόκρανα; Τί μέτρα πρέπει να λάβουμε; Μήπως και αυτά πρέπει να 
αντικατασταθούν με αντίγραφα; Τί θα απομείνει όμως τότε αυθεντικό στο 
μνημείο; Με τον καιρό διαπιστώνω ότι διαμορφώνεται μια νέα, ας το πούμε, 
άποψη καλύψεως των μνημείων με διάφορά στέγαστρα για την προστασία 
του συνόλου των μελών τους.Ήδη ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στην



172

Αρκαδία είναι αρκετα χρόνια τώρα καλυμμένος. Το Ινστιτούτο Paul Getty 
στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει παρουσιάσει πρόταση καλύψεως της Σφίγγας 
στην Αίγυπτο, στην οποία τα προβλήματα φθοράς διαφέρουν ριζικά από 
αυτά των δικών μας μνημείων. Διότι το πρόβλημα της Σφίγγας προέρχεται 
από την αιολική διάβρωση εξ αιτίας της ερήμου. Η διάβρωση όμως αυτή 
υπήρχε ανέκαθεν στη Σφίγγα. Στην Αθήνα η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν 
υπήρχε εξ αρχής. Είναι φαινόμενο των τελευταίων πενήντα ετών. 
Επομένως, αν μου ετίθετο το ερώτημα τί μέτρα πρέπει να ληφθούν για τη 
διάσωση του συνόλου του μνημείου, αυτή είναι η μόνη λύση που θα 
μπορούσα να προτείνω. Την τοποθέτηση διαφανούς στεγάστρου γύρω από 
το μνημείο, ένα σκάφανδρο προστασίας του από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Πρόκειται για μια προσωρινή λύση, όπως προσωρινή ελπίζω, ότι 
είναι και η απομάκρυνση κάποιων μελών, κυρίως γλυπτών, που 
τοποθετούνται στο Μουσείο. Με τον τρόπο αυτό είμαι βέβαιος ότι ο ναός 
της Αθηνάς Νίκης, αυτό το μνημείο που σε μια δύσκολη περίοδο της 
αθηναϊκής δημοκρατίας τόνωσε με την ανέγερσή του το ηθικό των 
Αθηναίων, μπορεί και πάλι να αποτελέσει σύμβολο για τους πολίτες του 
κόσμου, για το πού μας έχει οδηγήσει η αλλόγιστη χρήση της ενέργειας 
εις βάρος του περιβάλλοντος και των ανεκτίμητων έργων τέχνης του 
παρελθόντος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κι εμείς κύριε Ζιρώ για την τόσο ζωντανή 
έκφραση των προβλημάτων του ναού της Αθηνάς Νίκης και παρακαλώ την 
κυρία Μπαμπανίκα να προσθέσει μερικά πράγματα για την κατάσταση της 
διατηρήσεως του μνημείου.

Κ.ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑ: Κατάσταση διατηρήσεως του ναού της Αθηνάς Νίκης

Χωρίζω την ομιλία μου σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα αναφερθώ 
στην κατάσταση διατήρησης της ζωφόρου του ναού της Αθηνάς Νίκης. Στο 
δεύτερο μέρος σε σωστικές επεμβάσεις που ολοκληρώθηκαν στο ΒΔ κίονα 
και στον πρώτο λίθο του τοιχοβατη της δυτικής πλευράς του ναού:

Α’. Πενήντα χρόνια περίπου μετά την τελική αναστηλωτική μορφή, 
που υλοποιήθηκε με υπευθυνότητα του Ορλάνδου, τα προβλήματα που 
προέκυψαν κύρια από τη χρήση του χάλυβα είναι πλέον εμφανή. Μετά από 
σχετική απόφαση της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπολεως 
υποβλήθηκε μελέτη για την κατάσταση των φθορών της επιφάνειας της 
ζωφορου του ναού της Αθηνάς Νίκης.

Οι φθορές της επιφάνειας του ναού της Νίκης είναι παρόμοιες με 
αυτές, που παρατηρούνται και στα άλλα μνημεία του χώρου της 
Ακρόπολης, και προέρχονται από τη δράση μηχανικών,χημικών και 
βιολογικών αιτίων, σε συνδυασμό με το μικροκλίμα του περιβάλλοντος και 
τη μικροδομή του μαρμάρου. Στη μελέτη αναφερονται: α) η αποτύπωση των 
φθορών στην επιφάνεια της ζωφόρου, β) η περιγραφή της υπάρχουσας 
κατάστασης ανά τμήμα της ζωφόρου, γ) η σύγκριση της σημερινής 
κατάστασης δύο λίθων του ανατολικού τμήματος της ζωφόρου με γύψινα 
αντίγραφά τους, που παρελήφθησαν από το Βερολίνο το 1988, δ)
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συγκριτική μελέτη των φθορών του ανατολικού τμήματος της ζωφόρου 
βάσει του υπάρχοντος φωτογραφικού υλικου του παρελθόντος και του 
παρόντος, με παράλληλη επαλήθευσή της παρούσας κατάστασης με 
αυτοψία.

Η αποτύπωση των φθορών εγινε πάνω σε αντίγραφα των σχεδίων 
του κυρίου Ζιρώ, αρχιτέκτονα, μελετητή του ναού της Αθηνάς Νίκης. 
Επίσης, έχουν καταγραφεί οι φθορές των τοίχων του ναού, εσωτερικά και 
εξωτερικά, καθώς και τμήμα της ζωφόρου από τη συντηρήτρια Ελίζα 
Πολυχρονιάδου το 1989. Ειδικότερα εξετάσθησαν η έκταση των 
επικαθήσεων αιωρουμένων σωματιδίων, δηλαδή εναπόθεσης ατμοσφαιρικών 
ρύπων, αιθάλης, βαρέων μετάλλων, οξειδίων σιδήρου κ.ά., στα σημεία των 
εσοχών και των καμπύλών, δηλαδη στην περιοχή που προστατεύεται από 
το νερό της βροχής. Στις ίδιες περιοχές των επικαθήσεων εμφανίζεται και 
το φαινόμενο της γυψοποίησης, που είναι η μετατροπή του ανθρακικού 
ασβεστίου, κύριου συστατικού του μαρμάρου, σε γύψο. Ο γύψος αυτός 
παραμένει στην επιφάνεια του μαρμάρου. Επίσης εξετάσθηκε η έκταση της 
όξινης προσβολής, που έχει ως αίτιο την όξινη βροχή με αποτέλεσμα την 
αποσάθρωση του υλικού.

Στο 2ο και 3ο λίθο κατα σειρά του ανατολικού τμήματος της 
ζωφόρου παρουσιάζονται συστάδες καστανέρυθρων κηλίδων. Οι κηλίδες 
αυτές σχηματίζονται πάνω σε ανθρακικές σιδηρομαγνησιούχες εγκλίσεις 
αγκερίτη του μαρμάρου, οι οποίες αποκτούν καστανέρυθρο χρώμα λόγω 
οξειδώσεως του σιδήρου. Λόγω έλλειψης χρόνου δεν θα ήθελα να 
επεκταθώ σε παρατηρήσεις ανά λίθο, παρά θα αναφέρω τα γενικά 
συμπεράσματα. Άλλωστε οι φθορές είναι παρόμοιες με αυτές των άλλων 
μνημείων, που πολύ καλά έχουν περιγράφει και παρουσιάστηκαν από τις 
συντηρήτριες Γαλανού και Μωραϊτου.

Από τις παρατηρήσεις λοιπόν που έγιναν, καθώς και από την 
αποτύπωση των φθορών, προκύπτει ότι σε όλα τα τμήματα της ζωφόρου 
υπάρχουν εκτεταμένες επιφάνειες, που είναι εκτεθειμένες σε όξινη 
προσβολή με αποτέλεσμα την αποσάθρωση του γλυπτού διάκοσμου. Η 
συνδυασμένη δράση της όξινης προσβολής με τις αδυναμίες της 
σύστασης του μαρμάρου και τον προσανατολισμό έχουν ως αποτέλεσμα 
σε αρκετά σημεία τον κίνδυνο της αποκόλλησης μικρών και μεγάλων 
θραυσμάτων. Ειδικότερα το νότιο τμήμα της ζωφορου υφίσταται και την 
προσβολή από το θαλάσσιο περιβάλλον, χλωριοντα κλπ., με καταστρεπτικά 
αποτελέσματα τόσο για την επιφάνεια του γλυπτού διάκοσμου, οσο και για 
την οξείδωση των μεταλλικών συνδέσμων που πιθανόν να υπάρχουν. 
Γενικότερα, το επικρατέστερο χαρακτηριστικό σε όλα τα τμήματα της 
ζωφόρου είναι η όξινη προσβολή, που είναι η δυσμενέστερη μορφή 
φθοράς, αλλά έχει ως αποτέλεσμα την οριστική απώλεια της επιφάνειας 
του μαρμάρου καθώς και των λεπτομερειών του γλυπτού διάκοσμου.

Β’. θα σας παρουσιάσω τρεις ολοκληρωμένες επεμβάσεις στη 
δυτική πλευρά του ναού.

Για την αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων και όχι μόνον της 
επιφάνειας του υλικου, αλλα και της δομικής του σύστασης, 
παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, και
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εγκρΐθηκαν, συγκεκριμένες επεμβάσεις, που αφορούν σημεία της δυτικής 
πλευράς του ναού και συγκεκριμένα: το ΝΔ κίονα, όπου έγιναν σαράντα 
επαναληπτικοί ψεκασμοί με αιώρημα ασβεστόνερου και προσθήκη 6% 
ανθρακικού ασβεστίου. Επισημαίνεται ότι ολόκληρος ο κίονας παρουσιάζει 
άμεσα προβλήματα και κυρίως άμεσο κίνδυνο πτώσης υλικού στις 
περιοχές των ακμών.

Το δεύτερο σημείο επέμβασης είναι ο τοιχοβότης της δυτικής 
πλευράς του ναού, στα θραύσματα που αποκαλύφθηκαν είναι φανερή η 
βιολογική φθορά. Ανάλυση ορυκτολογικής σύνθεσης σε δείγμα, με τη 
μέθοδο περίθλασης ακτινών X, έδωσε: ασβέστιο, θείο παρουσία γύψου, 
σίδηρο, φώσφορο, αργίλιο, μαγνήσιο, κάλλιο, πυρίτιο, μόλυβδο, τα οποία 
μαρτυρούν παρουσία αργυλλοπυριτικών.

Το τρίτο σημείο επέμβασης είναι ο ΒΔ κίονας. Το κάτω μέρος του 
κίονα παρουσίαζε μεγάλα προβλήματα με άμεσο κίνδυνο αποκόλλησης δύο 
μεγάλων θραυσμάτων. Το πρώτο θραύσμα, μεγέθους 70 και 60 εκ,πάχους 
27 κατά το μέγιστο και 2 εκ το ελάχιστο, παρουσίαζε επιφανειακές 
αποσαθρώσεις και εκατέρωθεν κίνδυνο αποκόλλησης μικροθραυσμάτων 
κατά μήκος. Κρίθηκε απαραίτητη η αποκόλληση στο πρώτο θραύσμα, αλλά 
μετά δημιουργήθηκε πρόβλημα και στο δεύτερο. Παρουσιάζονται σε 
διαφάνειες η αποκόλληση με την τοποθέτηση νάρθηκα καθώς και η 
κατάσταση του κίονα πριν και μετά τις επεμβάσεις. Αποκαλύπτονται 
αποικίες μικροοργανισμών στις εσωτερικές επιφάνειες και συσσώρευση 
σκόνης και άλλων υλικών,αποτέλεσμα της αστοχίας παλαιότερων 
επεμβάσεων. Η αποκόλληση των θραυσμάτων με κατασκευή ειδικού 
νάρθηκα έγινε, αφού είχαν προηγηθεί εργασίες στερεώσεων. Τα 
θραύσματα, μικρά και μεγάλα, ήταν συγκολλημένα με κονία τυπου Meyer. 
Ανάλυση σε δείγματα κονίας,με τη μέθοδο περίθλασης ακτινών X, έδωσε: 
ασβεστίτη, αραγονίτη, δολομίτη, υδρομαγνησίτη. Η κονία αφαιρέθηκε 
μηχανικά με μεγάλη δυσκολία. Μετά την αφαίρεση κρίθηκε αναγκαία και 
άλλη αποκόλληση θραυσμάτων. Στη συνέχεια έγινε πλήρωση των μεγάλων 
ρωγμών και το θραύσμα της περιοχής της Νίκης, στο νότιο τεταρτημόριο, 
συγκολλήθηκε με τη βοήθεια του μαρμαροτεχνίτη Ιάκωβου Κλαύδιου, από 
το εργοτάξιο του Παρθενώνα, μια ιδιάζουσα συγκόλληση, λόγω των κενών 
που δημιουργήθηκαν μετά την αφαίρεση της κονίας Meyer.

Για τις μεγάλες συγκολλήσεις, πραγματικά δύσκολες, βοήθησαν οι 
έμπειροι μαρμαροτεχνίτες από το εργοτάξιο του Παρθενώνα Φραντζέσκος 
Αλεξόπουλος και Δημήτριος Φωσκολος. Επίσης,στην περίπτωση 
μικροσυγκόλλησης μικροθραύσματος με ιδιαιτερότητα,η βοήθεια του 
κυρίου Κοζάκου από το εργοτάξιο των Προπυλαίων ήταν απαραίτητη. Τα 
υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις επεμβάσεις είναι τα εγκεκριμένα 
από την Ε.Σ.Μ.Α. ανόργανα υλικά, τα οποία έχουν προταθεί από τον 
καθηγητή Θεόδωρο Σκουλικίδη για τα μνημεία Ακροπόλεως. Οι επεμβάσεις 
έγιναν σύμφωνα με τη μεθοδολογία, που εξελίχθηκε στο εργοτάξιο του 
Παρθενώνα από την ομάδα συντήρησης, με συντονίστρια τη χημικό 
μηχανικό Εύη Παπακωνσταντίνου. Ευχαριστώ.
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με την κυρία Μπαμπανίκα τελειώσαμε τις πρωινές ομιλίες. 
Το πρόγραμμα προβλέπει και διευκρινιστικές ερωτήσεις, που κάποιοι 
ενδεχομένως θέλουν να υποβάλλουν στους ομιλητές. Υπάρχει κάποια 
ερώτηση που θέλει κάποιος να υποβάλλει;

Η κυρία Δροσογιάννη θέλει να ρωτήσει κάτι τον κύριο Τογανίδη. 
Κύριε Τογανίδη, παρακαλείστε να παρακολουθήσετε την ερώτηση της 
κυρίας Δροσογιάννη.

Φ.ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ: Αν κατάλαβα καλά, προτείνατε αναστήλωση του βορείου 
στυλοβάτη του Παρθενώνα, θα ήθελα να ρωτήσω επί ποιου μήκους.

Ν.ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ: Το μήκος αυτού του τοιχοβάτη είναι περίπου 18 μ. 
Ουσιαστικά πρόκειται για αναδιάταξη παρατοποθετημένου τοιχοβάτη.

Φ.ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ: Τι θα γίνει σε όλο το μήκος της βόρειας πλευράς; Εκεί 
που υπάρχει σήμερα τοίχος προς τη δυτική πλευρά;

Ν.ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ: Κοιτάξτε, ο τοιχοβάτης σε ορισμένα σημεία καλύπτεται από 
τις in situ περιοχές. Εκεί προφανώς δεν συζητάμε για επέμβαση,γιατί είναι 
απείραχτη περιοχή, δεν υπάρχουν καταστροφές, μπορεί να υπάρχουν 
μικρές μετακινήσεις προς τα έξω κάποιων τμημάτων του τοιχοβάτη, αλλά 
αυτές δεν πρόκειται να αρθούν. Συζητάμε για το ακάλυπτο μόνον τμήμα, 
στο οποίο είχε παλαιότερα γίνει κάποια επέμβαση, και για την οποία δεν 
έχουμε ιστορικά στοιχεία,πότε ακριβώς τοποθετείται. Διαπιστώσαμε ότι 
εκεί ήσαν παρατοποθετημένοι οι λίθοι και έγινε μια αναδιάταξη και 
συγκόλληση κομματιών, που βρίσκονταν τυχαία τοποθετημένα σε άλλη 
θέση.

Φ.ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ: Μάλιστα. Εκεί που είναι ακάλυπτος δηλαδή ο
τοιχοβάτης. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση;

W.KRUMBEIN: I have a question to the conservators. I have got the 
impression from your work that I do not understand very properly, whether 
the in depth biological infection is following other damages or whether it is 
really also causing some of the damage. I have the impression that the 
conservators, restorators which are really working daily with the marble 
could have observations, whether it is originated by the growth in the depth, 
like we just saw on the Nike Temple or whether the growth is following other 
sources of damage. I cannot imagine that acid rain is going into this, but it 
could be a physical damage connected to the marble. And this question 
intrigues me and the restorators have most of the information about this.

Α.ΜΩΡΑΙΤΟΥ: Μπορώ να απαντήσω στον κύριο Krumbein, ο οποίος έθεσε



το ερώτημα στους συντηρητές, εαν πιστεύουμε οτι η παρουσία 
μικροοργανισμών μέσα στο μάρμαρο υποβοηθάει στη φθορά του μαρμάρου, 
θα πω την προσωπική μου εκτίμηση. Κατ’αρχην οι βιολόγοι μας έχουν 
βοηθήσει πολύ με την κατάταξη των μικροοργανισμών σε επιλιθικούς 
οργανισμούς, χασμολιθικους οργανισμούς και ενδολιθικούς οργανισμούς. 
Αυτά τα πράσινα φιλμ, που βλέπουμε στις εσωτερικές επιφάνειες θραύσης 
των μαρμάρων, είναι οι χασμολιθικοι οργανισμοί. Αυτοί δεν ξέρω κατα 
πόσο έχουν δημιουργήσει φθορά, αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι 
οργανισμοί υποβοηθούν στο να αποκολληθεί το θραύσμα και να πέσει. 
Σίγουρα υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες, όπως είναι η βροχή και οι 
υπόλοιποι μηχανικοί παράγοντες, αλλά σίγουρα οι μικροοργανισμοί 
υποβοηθούν την απόσπαση τεμαχίων μαρμάρων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως, ίσως θα ήταν σκοπιμότερο να συζητηθεί εκτενέστερα 
το θέμα στην απογευματινή συνεδρίαση. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχουν άλλες 
ερωτήσεις, τότε λύεται η πρωινή συνεδρίαση και ευχαριστούμε όλους 
θερμά.

ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ



6.ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
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Απογευματινή συνεδρία Σαββάτου 28 Μαϊου 1994 
Πρόεδρος: Dr.Η.Kienast

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας καλωσορίζω τώρα στην απογευματινή συνεδρίαση. Οπως 
προκύπτει από το πρόγραμμα, θα παρουσιαστούν τώρα τα άλλα 
προγράμματα της Ακροπόλεως, τα οποία είναι βεβαίως εξίσου σημαντικά.

Και παρακαλώ τον πρώτο ομιλητή να λάβει τον λόγο. Είναι ο κύριος 
Μονοκρούσος.

Δ.ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ: Απόδοση του έργου στερεώσεως των βράχων της 
Ακροπόλεως.

Η ιστορική και αρχαιολογική αξία του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης 
δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός, ότι πάνω σε αυτόν βρίσκεται ο 
Παρθενώνας,το Ερέχθειο,τα Προπύλαια και τα άλλα κτίσματα της 
Ακρόπολης,αλλά και ακόμα στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Βράχος φιλοξένησε 
κατά καιρούς σε διάφορες θέσεις λατρευτικές και άλλες λειτουργίες 
μνημειακού χαρακτήρα.

Τα κυριώτερα από τα μνημεία που βρίσκονται περιμετρικά στον Ιερό 
Βράχο της Ακρόπολης, κατά μήκος του αρχαίου Περιπάτου,είναι τα 
παρακάτω: τα σπήλαια του Απόλλωνος και του Πανός. Η πηγή της 
Κλεψύδρας με τη γύρω διαμορφωμένη περιοχή της. Η λαξευμένη στο 
Βράχο στενή κλίμακα που οδηγεί από την πηγή της Κλεψύδρας στο 
εσωτερικό των Προπυλαίων. Η κλίμακα των Αρρηφόρων,λαξευμένη επίσης 
στο Βράχο. Το σπήλαιο στην περιοχή της κλίμακας των Αρρηφόρων,που 
χρησίμευε με τη βοήθεια πέτρινων βαθμιδών σαν μυστική δίοδος στην 
Ακρόπολη. Στο χαμηλότερο μέρος του σπηλαίου υπάρχει πηγάδι των 
μυκηναϊκών χρόνων που εξασφάλιζε νερό στους "εντός των τειχών" 
πολιορκημένους. Το σπήλαιο της Αγλαύρου στο ανατολικό πρανές. Τα 
λαξευμένα στο βράχο του ανατολικού πρανούς σκαλοπάτια. Το μνημείο 
του θρασύλλου, που σήμερα λειτουργεί ως ναός της Παναγίας της 
Σπηλιώτισσας. Η ιερά κρήνη στο Ασκληπιείο λαξευμένη κι αυτή στο βράχο 
κ.ά. Με δεδομένη την ιστορική και αρχαιολογική αξία του ίδιου του 
Βράχου της Ακρόπολης, οποιαδήποτε μόνιμη επέμβαση για τη στερέωσή 
του έπρεπε να εξασφαλίζει τη διατήρηση της υπάρχουσας μορφής του 
καθώς και των μνημείων που είναι διαμορφωμένα σε αυτόν.

Ο Βράχος περιμετρικά του πρανούς παρουσίαζε προβλήματα 
ευστάθειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στην περιοχή Αναφιώτικα, 
όπου τα αποκολλημένα τμήματα εδράζονταν επισφαλώς σχηματίζοντα 
πύργο. Οι φθορές του Βράχου οφείλονταν στη διάβρωση τόσο του υλικού 
πλήρωσης των ασυνεχειών του ασβεστολίθου, όσο και του υποκείμενου 
λατυποκροκαλοπαγούς πετρώματος, που έχει την ιδιότητα να διαβρώνεται 
και να αποσαθρώνεται ταχύτερα από τον ασβεστόλιθο. Το υλικό πλήρωσης 
των ρωγμών διαβρώνεται επίσης ταχύτερα από τον ασβεστόλιθο, με 
αποτέλεσμα να αποσπώνται τμήματα βράχου διαφόρων μεγεθών, τα οποία
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κινδύνευαν να κατακρημνισθούν. Η πυκνή βλάστηση στα πρανή της 
Ακρόπολης επιτάχυνε το φαινόμενο της αποσάθρωσης. Τα δέντρα 
ασκούσαν με τις ρίζες τους καταστρεπτικές πιέσεις στο Βρόχο. Το 
υπόρχον αποχετευτικό και αποστραγγιστικό σύστημα της Ακρόπολης ήταν 
ανεπαρκές. Τα νερό από το πλάτωμα της Ακρόπολης έρρεαν ανεξέλεγκτα 
στα πρανή με δυσμενή αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την έκταση των προβλημάτων ευστάθειας, τα πρανή 
χωρίστηκαν σε 22 περιοχές, όπως φαίνεται στον χάρτη των επισφαλών 
θέσεων,όπου με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι επισφαλείς βραχόμαζες 
μεγάλων διαστάσεων με προβλήματα ευστάθειας, με πορτοκαλί οι 
μεμονωμένοι βρόχοι,που είχαν σοβαρό κίνδυνο και με κίτρινο οι περιοχές, 
όπου η επίχωση και οι ρίζες των φυτών προκαλούν φθορές.

Προβλήματα ευστάθειας βραχωδών μαζών είχαν επισημανθεί και 
στο παρελθόν. Το 1930 ο Νικόλαος Μπαλάνος κατασκεύασε τοίχους από 
λιθοδομή στο βόρειο πρανές, για την αύξηση του συντελεστή ασφάλειας 
του πρανούς και την παραλαβή φορτίων υπερκρεμάμενων βραχωδών μαζών. 
Την ίδια περίοδο,στο βόρειο και πάλι πρανές, τμήματα που κινδύνευαν με 
ανατροπή εξασφαλίστηκαν,συνδεόμενα με τα υγειή με σιδηρούς ράβδους. 
Οι σίδηροί ράβδοι πακτώθηκαν μέσα σε τρύπες που ανοίχθησαν,ενώ ως 
υλικό πλήρωσης του διατρήματος χρησιμοποιήθηκε το μολύβι. Αργότερα, 
στη βόρεια πλευρά του Αρείου Πάγου,για την εξασφάλιση υπερκρεμάμενων 
βράχων, κατασκευάστηκε από άοπλο σκυρόδεμα ένας τοίχος υπό μορφή 
υποστυλώματος για τη στερέωσή τους. Γενικά, οι παλαιότερες στερεωτικές 
εργασίες εξασφάλιζαν μεμονωμένες ασβεστολιθικές μάζες που κινδύνευαν 
να αποσπασθούν.

Τα προβλήματα ευστάθειας που παρουσίαζε ο βράχος εκτιμήθηκαν 
αμέσως από την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως,η οποία 
μετά από εισήγηση του καθηγητή Σωκράτη Αγγελίδη προχώρησε στην 
εφαρμογή άμεσων μέτρων στερέωσης,αρχικά στην περιοχή Αναφιώτικα, 
όπου παρατηρούντο ήδη πτώσεις βράχων. Επισημάνθηκαν παράλληλα,ως 
επισφαλείς περιοχές,η νοτιοανατολική γωνία του πρανούς,το ανατολικό 
σπήλαιο της Αγλαύρου,η περιοχή της μυκηναϊκής εισόδου της Ακρόπολης 
με τα σπήλαια,η περιοχή του Ασκληπιείου κλπ.

Οι στερεωτικές εργασίες βασίστηκαν στις αρχές της 
βραχομηχανικής, η οποία καθιερώθηκε ως επιστήμη στο εξωτερικό σχετικά 
πρόσφατα, περίπου το 1965, από τους καθηγητές Mueller, Pacher, Feder, 
Hackl,Golder και άλλους. Οι επιστήμονες αυτοί συμπαραστάθηκαν στο 
σύνολό τους στο έργο στερέωσης των βράχων της Ακρόπολης ευγενώς 
προσφερόμενοι.

Η μεθοδολογία διερεύνησης των προβλημάτων ευστάθειας και του 
τρόπου αντιμετώπισης περιελάμβανε τα παρακάτω:μετά από καταγραφή των 
φθορών,στατιστική αξιολόγηση των τεκτονικών δεδομένων, πρώτη 
αποτύπωση των γεωμετρικών στοιχείων του πρανούς και εκτέλεση 
εργαστηριακών δοκιμών προσδιορισμού των ιδιοτήτων του υλικού 
πλήρωσης των ασυνεχειών, διεξήχθησαν οι αρχικές στατικές διερευνήσεις 
και διαπιστώθηκαν τα βασικά προβλήματα ευστάθειας των μεμονωμένων
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επισφαλών βράχων και ολόκληρων περιοχών του πρανούς. Οι αρχικές 
στατικές διερευνήσεις για τον έλεγχο της ευστάθειας του πρανούς και η 
διαστασιολόγηση των μέτρων στερέωσης έγιναν με συμβατικές 
υπολογιστικές μεθόδους, με την παραδοχή ότι ισχύει η συνθήκη Mohr- 
Coulomb και ότι ο υπάρχων συντελεστής ασφάλειας είναι 1 (οριακή 
κατάσταση ισορροπίας).

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διερευνήσεων, εφαρμόσθηκαν 
τα προσωρινά μέτρα εξασφάλισης:για την πρόσβαση στους επισφαλείς 
βράχους κατασκευάσθηκαν ξύλινες κλιμακωτές σκαλωσιές, 
προσαρμοσμένες στη μορφολογία του πρανούς, των οποίων τα κατακόρυφα 
στοιχεία εδράζοντο σε πέλματα. Οι κόμβοι των σκαλωσιών πακτώνονταν 
στο βράχο με ανοξείδωτους γάντζους. Για την προσωρινή εξασφάλιση 
κατακερματισμένων επισφαλών βράχων,τοποθετήθηκαν εύκαμπτα δίχτυα 
ενισχυμένα με συρματόσχοινα. Με τα δίχτυα επιτυγχάνεται κατανομή των 
δυνάμεων στην επιφάνεια του κατακερματισμένου βράχου και συγκρατούν 
τα τμήματα που κινδυνεύουν με απόσπαση, ενώ τα συρματόσχοινα 
χρησιμοποιούνται για τις περιπτώσεις επισφαλών συμπαγών βράχων.Όλα 
τα προσωρινά μέτρα εξασφάλισης καθώς και οι σκαλωσιές αφαιρέθηκαν 
χωρίς να αφήσουν ίχνη, μετά την ολοκλήρωση των μέτρων στερέωσης.

Αφού εξασφαλίστηκε η πρόσβαση στο πρανές,έγιναν 
δειγματοληπτικές γεωτρήσεις σε επιλεγμένες θέσεις,και στη συνέχεια 
προχωρήσαμε στη σύνταξη γεωλογικής μελέτης, που περιελάμβανε 
γεωλογικό χάρτη και γεωλογικές τομές, ορυκτολογική ανάλυση των υλικών 
που δομούν την περιοχή, ενώ προσδιορίστηκε ο μηχανισμός φθοράς των 
πετρωμάτων. Εγινε συλλογή και επεξεργασία τεκτονικών δεδομένων, με 
ειδική αναφορά στην κατάσταση των διακλάσεων,στην κατάσταση του 
υλικού πλήρωσης των ασυνεχειών, και στη θέση στο χώρο των 
ασυνεχειών, κι έγινε σύνταξη τεκτονικού χάρτη και τομών για τις 
βραχομηχανικές διερευνήσεις. Έγινε λήψη δοκιμίων συμπαγούς 
πετρώματος από πυρήνες γεώτρησης, και προσδιορισμός σε διάφορα βάθη 
της αντοχής, σε μονοαξονική θλίψη,του λόγου της εφελκυστικής προς τη 
θλιπτική αντοχή, της γωνίας εσωτερικής τριβής και της συνοχής. Επίσης 
προσδιορίστηκε η γωνία εσωτερικής τριβής και η συνοχή των υλικών 
πλήρωσης των ασυνεχειών. Από τα στοιχεία των εργαστηριακών δοκιμών 
και από τις επιτόπιες μετρήσεις και αξιολογήσεις, προέκυψαν οι 
παράμετροι ταξινόμησης, με την ανάλογη βαθμολόγησή τους κατά 
Bieniawski και εκτιμήθηκε η συνοχή και η γωνία εσωτερικής τριβής της 
βραχόμαζας.

Οι βραχομηχανικές διερευνήσεις έγιναν με την παραδοχή ότι 
υπάρχων συντελεστής ασφάλειας είναι 1 (οριακή κατάσταση ισορροπίας) 
και προσδιορίστηκαν οι σταθερές της βραχόμαζας. Με την ίδια παραδοχή, 
σε συμπαγή επισφαλή τμήματα, τα οποία οριοθετούντο από ασυνέχειες, 
προσδιορίστηκαν οι σταθερές του υλικού πλήρωσης, κι ο συντελεστής 
ασφάλειας σε περίπτωση σεισμικής καταπόνησης. Έγινε παραμετρική 
διερεύνηση συνοχής και γωνίας εσωτερικής τριβής για τον προσδιορισμό 
της επιρροής τους στις συνθήκες ευστάθειας του πρανούς. Τέλος, για
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αύξηση του συντελεστή ασφάλειας σε 1,20 και περίπτωση σεισμικής 
καταπόνησης, διαστασιολογήθηκαν τα αναγκαία μέτρα στερέωσης.

Μετά την προσωρινή εξασφάλιση των βράχων με δίχτυα και 
συρματόσχοινα,εφαρμόστηκαν τα μόνιμα μέτρα στερέωσης: 
κατασκευάστηκαν, κατά θέσεις, παρεμβλήματα από ανοξείδωτα μεταλλικά 
στοιχεία ή οπλισμένο με ανοξείδωτο χάλυβα σκυρόδεμα, που είχαν 
διαστασιολογηθεί. Στις θέσεις που δεν ήταν κατασκευαστικά δυνατή η 
εφαρμογή παρεμβλημάτων έγινε αύξηση των μηχανικών αντοχών του υλικού 
πλήρωσης των διακλάσεων με ενέματα, ώστε να δημιουργηθούν γέφυρες 
σύνδεσης των επισφαλών βράχων με το μητρικό πέτρωμα. Τα χώματα,τα 
υλικά αποσάθρωσης του βράχου,οι ρίζες των φυτών και δένδρων,τα οποία 
προκαλούσαν ανεξέλεγκτες σφηνοειδείς επενέργειες στο βράχο καθώς και 
θραύσηκαιθρυμματισμότου,απομακρύνθησαν με ταυτόχρονη αρχαιολογική 
έρευνα στα χώματα που έγινε με τη μέριμνα της Εφορείας Ακροπόλεως. 
Οι διακλάσεις και η επιφάνεια του βράχου καθαρίστηκαν με πίεση νερού.

Μετά τον καθαρισμό έγινε η πλήρωση των ασυνεχειών με κατάλληλα 
ενέματα. Με την εφαρμογή των κονιαμάτων και ενεμάτων επετεύχθη εκτός 
από τη συγκόλληση των βράχων και η διευθέτηση των επιφανειακών 
όμβριων,ενώ για την αποφυγή υδροστατικών πιέσεων τοποθετήθησαν στις 
διακλάσεις αποστραγγιστικοί σωλήνες κυρίως πήλινοι.Η τελική επιφάνεια 
των κονιαμάτων παρέμεινε βαθύτερα από το εξωτερικό χείλος των 
διακλάσεων,ώστε να μην είναι κατά το δυνατόν ορατή.

Για τη διάνοιξη των διατρημάτων αγκύρωσης τοποθετείτο επάνω στη 
σκαλωσιά γεωτρύπανο,το οποίο πακτωνόταν με σύστημα πάκτωσης από 
μεταλλικά στοιχεία κι αγκυρωνόταν στο βράχο.Όλες οι γεωτρήσεις ήταν 
δειγματοληπτικές. Στους πυρήνες των γεωτρήσεων έγιναν εργαστηριακοί 
έλεγχοι.Εάν κατά τη γεώτρηση διαπιστωνόταν σημαντική απώλεια νερού, 
τότε το διάτρημα επληρούτο με διογκούμενα ενέμματα και γινόταν 
επαναδιάτρηση. Τα διατρήματα, μετά την τοποθέτηση των αγκυρίων, 
πληρώθηκαν με το κονίαμα αγκύρωσης.Πριν από την πήξη του κονιάματος 
γινόταν η προένταση του αγκυρίου.

Για τα ασβεστολιθικά πετρώματα της Ακρόπολης ως πλέον 
κατάλληλο μέτρο στερέωσης επελέγη ο συνδυασμός σημειακής με 
ολόσωμη αγκύρωση. Οι ράβδοι αγκύρωσης προεντείνονται,με αποτέλεσμα 
η αγκύρωση να δρά ενεργητικά από την αρχή και όχι μετά από μετακίνηση 
των βραχωδών μαζών.Τα αγκύρια που χρησιμοποιήθησαν είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα κράμματος CRO-NI-MO-TITAN.Oi πλάκες αγκύρωσης, 
μετά την εφαρμογή της προέντασης, καλύπτονται ώστε να μην είναι ορατή 
η μεταλλική επιφάνεια. '

Σε ορισμένες περιοχές του πρανούς,όπως στα Σπήλαια Πανός και 
Απόλλωνος, στον αρχαίο Περίπατο κλπ.,όπου δεν εμφανίζονται άμεσα 
προβλήματα ευστάθειας, τα μέτρα στερέωσης θα συνδυαστούν με άλλες 
εργασίες που θα γίνουν στις περιοχές αυτές, κυρίως για την εξασφάλιση 
του περιμετρικού τείχους της Ακρόπολης.

Σήμερα βρισκόμαστε στη φάση ολοκλήρωσης της απόδοσης του 
έργου στερέωσης,η οποία θα συνοψίζει τις μελέτες κι έρευνες που έγιναν,
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θα περιγράφει αναλυτικά τα μέτρα στερέωσης που εφαρμόσθησαν,και θα 
αξιολογεί τις εμπειρίες που αποκτήθησαν κατά τη διάρκεια των εργασιών 
για τη στερέωση του Βράχου της Ακρόπολης. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Μονοκρούσο για τη σαφή και ωραία 
παρουσίαση.

Υπενθυμίζω ότι μετά τις διαλέξεις που θα ακούσουμε θα 
επακολουθήσει γενική συζήτηση. Πιστεύω ότι όλοι, ακροατές και ομιλητές, 
πρέπει να ενδιαφερθούμε ώστε να υπάρξει αρκετός χρόνος για τη 
συζήτηση. Γι’αυτό παρακαλώ να κρατηθεί το χρονοδιάγραμμα του 
προγράμματος. Καλώ τον κύριο Καλλιγό να πάρει το λόγο.

Π.ΚΑΛΛΙΓΑΣ: Σε συνέχεια αυτών που μόλις είπατε, επιτρέψτε μου να κάνω 
δύο-τρεις παρατηρήσεις, παρακλήσεις ή διευκρινίσεις σε πράγματα που 
νομίζω ότι προέκυψαν και είπαμε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Ακροπόλεως, τον κύριο Μπούρα, να σας ανακοινώσουμε:

1ον. Μετά το διάλειμμα ακριβώς ακολουθούν οι τρεις συναντήσεις 
σε ομάδες. Διευκρινίζω ότι η κυρία Τουλούπα είναι πρόεδρος στην πρώτη 
ομάδα,των αρχαιολόγων και αρχιτεκτόνων. Η ομάδα αυτή θα συνεδριάσει 
σε αυτή την αίθουσα. Η δεύτερη ομάδα των πολιτικών μηχανικών, με 
πρόεδρο τον κύριο Mainstone,θα συνεδριάσει πάνω στο β’ όροφο, στη 
βιβλιοθήκη Μηλιάδη. Δεν είχε προβλεφθεί ότι θα χρειαζόταν γι’αυτή την 
ομάδα προβολέας, δεν είχε ζητηθεί, αλλά ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να 
εγκαταστήσουμε έναν. Η τρίτη ομαδα, των χημικών και συντηρητών, με 
πρόεδρο τον κύριο Romanovsky, θα συνεδριάσει στο ισόγειο, στην αίθουσα 
του ανατολικού αετώματος.

2ον. Στις 8.00 το βράδυ θα εγκαινιαστεί η έκθεση, η οποία έχει 
ετοιμαστεί από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Παπανικολάου με τη βοήθεια 
της κυρίας Κατερίνας Κορρέ, σε αυτόν τον όροφο, στο δυτικό τμήμα του 
κτιρίου.

3ον. Αύριο έχει προγραμματιστεί η επίσκεψη στην Ακρόπολη. 
Νομίζαμε ότι είναι σαφές στο πρόγραμμα, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι πολύ 
σαφές. Δεν θα γίνει μία ενιαία ξενάγηση. Από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις 
12.30, οι υπεύθυνοι, οι οποίοι αναφέρονται στην τελευταία σελίδα του 
προγράμματος, θα είναι στη θέση τους, στα εργοτάξια, στα Προπύλαια, 
στο Ναό της Αθηνάς Νίκης, στον Παρθενώνα και στο Μουσείο 
Ακροπόλεως. Το συνεργείο των διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών, εάν 
σας ενδιαφέρει, επειδή έχει πολύ ήλιο εκεί που είναι, ζητήστε το στο 
Μουσείο. Οι υπευθυνοι αυτοί θα είναι αυτήν την ώρα στη θέση τους και 
όποιος θέλει, με όποια σειρά επιθυμεί, μπορεί να επισκεφθεί όποιο 
συνεργείο θέλει μεταξύ 9.00 και 12.30. Παράκληση να φοράτε την 
κονκάρδα,το σήμα, για να αναγνωρίζεσθε από τους φύλακες αρχαιοτήτων 
κι εμάς.

Μετά την επίσκεψη, εδώ, στο ισόγειο του κτιρίου, θα υπάρχει για 
τους κουρασμένους επισκέπτες συνέδρους μας ένα ελαφρύ γεύμα, για να 
είστε ανανεωμένοι για το απόγευμα, που θέλουμε όλη σας την προσοχή
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παρούσα. Αλλά αρκετά παρέβην όσα είπε περί συντομίας ο κύριος 
Πρόεδρος.

Το θέμα της παρούσας ανακοινώσεώς μου είναι δυο μικρά 
προγράμματα, που βαίνουν παράλληλα με τα υπόλοιπα. Εκείνο της 
καταγραφής των διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών και εκείνο που αφορά 
στις επιγραφές της Ακροπόλεως.

Α.Πρόγραμμα καταγραφής διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών

Η μακριά ιστορία του Ιερού Βράχου της Ακροπόλεως, των 
εικοσιπέντε τουλάχιστον αιώνων από τα χρόνια της οικοδομικής και
αρχιτεκτονικής ακμής του 5ου αιώνα π.Χ., αλλά και η βασική αλλαγή
χρήσης του χώρου με την εγκαθίδρυση της χριστιανικής θρησκείας και της 
μετατροπής του αρχαίου θρησκευτικού κέντρου σε φρουριακό συγκρότημα, 
επέφεραν σημαντικές μετατροπές στα υπάρχοντα οικοδομήματα και 
δημιούργησαν νέες καταστάσεις και ανάγκες.

Η μακριά αυτή περίοδος της Βυζαντινής εποχής, της
Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας, που διήρκεσε συνολικά 1300 
χρόνια περίπου, μέχρι την απελευθέρωση της Αθήνας το 1831, είχε ως 
αποτέλεσμα τη σημαντική φθορά και κερματισμό των αρχαίων
οικοδομημάτων πάνω στο Βράχο και τη διασπορα των πολλών και πλούσιων 
αναθημάτων που ήσαν ιδρυμένα εκεί,αναθήματα από λίθο, χαλκό ή πηλό. 
Συγχρόνως όμως άφησαν και κατάλοιπα των δικών τους έργων,που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέλος της ιστορίας του Βράχου της Ακρόπολης.

Στα νεώτερα αυτά μεσαιωνικά κτίσματα είχαν εντοιχισθεί πολλά 
τμήματα των αρχαίων κτιρίων, των ενεπίγραφων στηλών ή των λίθινων 
αναθημάτων, κατάλληλα, λόγω της φύσης τους, για οικοδομικό υλικό. Από 
την άλλη μεριά οι συχνές αναμοχλευσεις των επιχώσεων της Ακρόπολης 
είχαν καταχώσει αριθμό αρχαίων λίθινων θραυσμάτων. Όταν οι νέες 
κατασκευές απαιτούσαν, στα μεσαιωνικά χρόνια, ποσότητα οικοδομικού 
υλικού δεν δίσταζαν να το φέρουν από την κάτω πόλη, μεταφέροντας έτσι 
αρχαία από τον ένα τόπο στον άλλο. Ο μεσαιωνικός κοχλιωτός πύργος του 
Παρθενώνα περιείχε σημαντικό αριθμό λιθοπλίνθων από το μνημείο του 
Φιλοπάππου,όπως αναγνώρισε πρόσφατα ο Μανόλης Κορρές, ενώ ο 
μεγάλος Φράγκικος Πύργος των Προπυλαίων περιείχε και θραύσματα 
επιτύμβιων στηλών, σαρκοφάγων και αναγλύφων, που ασφαλώς είχαν 
μεταφερθεί από το χώρο κάποιου νεκροταφείου της αρχαίας πόλης. Πρέπει 
επίσης να αναφερθεί, ότι πολλά τμήματα αξιόλογων αρχαίων, όπως οι 
σημαντικές ενεπίγραφες στήλες με ψηφίσματα και συνθήκες του Δήμου των 
Αθηναίων που ήσαν πάνω στην Ακρόπολη, ερρίφθησαν από εκεί και 
ανευρέθησαν στις κλιτείς, ιδίως τη βόρεια και τη νότια.

Αυτές οι μετακινήσεις, επα να χρησιμοποιήσεις και μετατροπές λίθων, 
που προέρχονταν από διάφορα αρχαία μνημεία και χρησιμοποιήθησαν ξανά 
σε δεύτερη και τρίτη χρήση για τις νεώτερες οικοδομές πάνω στο Βράχο, 
ήταν φυσικό να προκαλέσουν και στους πρωτοπόρους μελετητές, όπως ο 
Κυριάκός Πιττάκης ή ο Ludwig Ross, σύγχυση, καθώς προέβαιναν τότε στις
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κατεδαφίσεις των νεωτέρων κατασκευών και στη διαμόρφωση του χώρου 
της Ακρόπολης. Αλλά η σύγχυση επιτάθηκε,καθώς και μέχρι τα τελευταία, 
νεώτερα χρόνια μεταφέρονταν, για φύλαξη πια, στον ασφαλή περιφραγμένο 
χώρο της Ακρόπολης αρχαία που είχαν βρεθεί σε διάφορα σημεία της 
κάτω πόλης και κινδύνευαν εκεί από καταστροφή ή κλοπή.

Από το 1975 η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπολεως, έταξε 
ως έναν από τους στόχους της τη διεξοδική έρευνα του περιεχομένου των 
λιθοσωρών, που είχαν δημιουργηθεί σε διάφορα σημεία του Ιερού Βράχου 
ήδη από τα χρόνια του Πιττάκη,και τη μελέτη των διασπάρτων στο χώρο 
αρχιτεκτονικών μελών. Το πρόγραμμα αυτό, που υποστήριζε θερμά ο 
αρχιτέκτων Γιάννης Τραυλός, είχε δύο σκοπούς:

α) την αναγνώριση και στη συνέχεια την αξιοποίηση αρχιτεκτονικών 
μελών στα εκτελούμενα αρχιτεκτονικά έργα και

β) την αναγνώριση θραυσμάτων κινητών ευρημάτων (επιγραφών, 
γλυπτών,αναθημάτων κλπ.), που ίσως θα μπορούσαν να συνανήκουν σε ήδη 
γνωστά και δημοσιευμένα αρχαία.

Κάτω από την εποπτεία του Γιάννη Τραυλού οι νέοι τότε 
αρχιτέκτονες Τάσος Τανούλας και στη συνέχεια ο Δημοσθένης Ζιρώ 
προχώρησαν ικανοποιητικά το πρόγραμμα της αποδελτίωσης των 
αρχιτεκτονικών αυτών μελών. Η απασχόλησή τους όμως σε άλλα 
προγράμματα, και ορισμένες καθυστερήσεις που παρατηρήθησαν κατόπιν, 
ανέστειλαν τη γοργή προώθηση του προγράμματος των Διασπάρτων, που 
όμως από το 1992 μπήκε σε νέα βάση. Με την εποπτεία της αρχαιολόγου 
της Εφορείας Χριστίνας Βλασσοπούλου και τη βοήθεια του νέου 
αρχαιολόγου Κωνσταντίνου Κίσσα το ειδικό συνεργείο δραστικά πια 
προβαίνει στην ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και φωτογράφηση των 
συσσωρευμένων διάσπαρτων λίθων, αρχής γενομένης από την ανατολική 
πλευρά του χώρου, ανατολικά του Μουσείου.

Ξεχωρίζονται κατ’αρχήν τα πώρινα θραύσματα από τα μαρμάρινα, 
κι ακολουθεί ο προσδιορισμός του μαρμάρου (νησιωτικό, πεντελικό, 
υμήττιο κλπ.) Η αποδελτίωση για λόγους συνέχειας ακολουθεί το σύστημα 
αρίθμησης,που είχε χρησιμοποιηθεί αρχικά, αλλά είναι τώρα πλήρης και 
αναλυτική ως προς το περιεχόμενο. Συνοδεύεται απο τη φωτογράφηση και, 
όπου είναι δυνατόν, τη σχεδίαση κάθε τεμαχίου. Τα δελτία και το σχετικό 
υλικό κατατίθενται στο Αρχείο της Επιτροπής, και η αρίθμηση των μελών 
έχει ξεπεράσει τα 8000.

Η πρόσφατη εργασία,που συντελέσθηκε στον χαρακτηρισθέντα 
λιθοσωρο “αρ.12\ παρά το τείχος,ανατολικα του Μουσείου, έδωσε τα εξής 
στοιχείαιαπό τα μελετηθέντα 1376 θραύσματα:α)350 περίπου είναι άμορφα 
ή διασώζουν μία μικρή μόνον εργασμένη επιφάνεια, β)668 είναι θραύσματα 
αρχιτεκτονικών μελών αναγνωρίσιμα και καταγράφησαν και 
φωτογραφήθησαν, ένα θραύσμα αναγνωρίσθηκε ότι προέρχεται από τη σίμη 
των Προπυλαίων, κι ένα τμήμα επιστυλίου από τη ρωμαϊκή επισκευή της 
κιονοστοιχίας του σηκού του Παρθενώνα, γ) 123 θραύσματα από νησιώτικο 
μάρμαρο αναγνωρίσθησαν ότι ανήκουν στις γνωστές σειρές των αρχαϊκών 
σιμών που φυλάσσονται στο Μουσείο Ακροπολεως. Τα θραύσματα αυτά θα
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συνεξετασθούν με την ελπίδα να προκύψουν νέες συγκολλήσεις. Εδώ 
αξίζει να αναφερθεί η πρόσφατη μονογραφία της Anne Ohnesorg, 
Inselionische Marmordaecher,Berlin - New York 1993, που περιέχει 
ενδιαφέρουσες αποδόσεις στις στέγες των αρχαϊκών κτισμάτων της 
Ακροπόλεως, δ)28 θραύσματα από υμήττιο μάρμαρο αναγνωρίσθησαν ότι 
προέρχονται από αρχαϊκές αδιακόσμητες μετόπες και σίμες και,τέλος, 197 
θραύσματα ότι προέρχονται από στήλες,ανάγλυφα,λίθινα αγγεία, 
σαρκοφάγους,περιρραντήρια και βάσεις αναθημάτων.Όλα αυτα θα 
συνεξεταστούν με τα φυλασσόμενα στο Μουσείο Ακροπόλεως και θα 
καταγραφούν εκεί.Ήδη όμως έχει αναγνωρισθεί τμήμα που συνανήκει στο 
αναθηματικό ιωνικό κιονόκρανο αρ. ευρ.4344 του Μουσείου, και τμήμα που 
συνανήκει στο στρογγυλό αναθηματικό κιονόκρανο αρ. ευρ.4049 του 
Μουσείου. Νέες προσθήκες έγιναν επίσης στην αρχαϊκή βάση αρ. ευρ. 
3804 του Μουσείου,που φέρει γραπτή διακόσμηση και στην υστεροαρχαϊκη 
ενεπίγραφη βάση αρ.ευρ.3767, στην οποία προσετέθησαν δύο θραύσματα.

Το έργο αυτό ίσως μεν είναι αργό, αλλά το κέρδος βάσιμα 
υπολογίζεται να είναι σημαντικό,αφού θα επιτρέψει να συμπληρώσουμε 
γνωστά μνημεία, όπως τα αρχαϊκά, ή αρχιτεκτονικά ή αναθηματικά, και θα 
επιτρέψει την καλύτερη γνώση μας γι’αυτά.

Β.Πρόγραμμα τεκμηριώσεως επιγραφών

Ανάλογο υπήρξε και το πρόγραμμα της τεκμηριώσεως των 
επιγραφών της Ακροπόλεως.

Οι λαξευμένες επάνω σε λίθους κυρίως επιγραφές, "υπόμνημα τοις 
επιγενομένοις",όπως λέει ο Διόδωρος Σικελιώτης (11,29,3) για μια άλλη 
περίπτωση, στήθηκαν σε μεγάλο αριθμό σε όλα τα σημεία του Ιερού 
Βράχου: ψηφίσματα,απογραφές,συ νθήκες πόλεων,συμβάσεις έργων,
αναθήματα, βάθρα, κ.λ.π.

Το πλούσιο επιγραφικό υλικό της Ακροπόλεως είχε κατά καιρούς 
τύχει προσοχής και πρωτοπορειακή υπήρξε η καταγραφή της Ιταλίδας 
μελετήτριας Bruna Tamaro,που δημοσιεύθηκε το 1922 (Annuario,N.S..IV-V, 
1921/22). Ακολούθησαν προσπάθειες από τον ομιλούντα το 1963 και τον 
Χαράλαμπο Κριτσά μαζί με την Μαρία Π ρού νη-Philipp το 1970. Της 
τελευταίας αυτής προσπάθειας το υλικό ταυτίσεως αξιοποιήθηκε στον 
πρώτο τόμο του Ευρετηρίου της Αρχαιολογικής Εταιρείας (1837-1874), που 
δημοσιεύθηκε το 1973.

Η Επιτροπή, για να εκσυγχρονίσει τις γνώσεις μας για το επιγραφικό 
υλικό που σώζεται πάνω στην Ακρόπολη, καθώς και για κείνο που 
προέρχεται από αυτήν αλλά φυλάσσεται σήμερα σε άλλα μουσεία,ανέθεσε 
επ’αμοιβή το 1989 το έργο της καταγραφής στον καλό γνώστη της 
επιγραφικής Άγγελο Ματθαίου. Αυτός,συνεπικουρούμενος από το μελετητή 
Martin Kreeb,εργάστηκε αποδοτικά και κατέθεσε μέσα στον ορισθέντα 
χρόνο την απογραφή των επιγραφών, που βρίσκονται σήμερα στην 
Ακρόπολη και αυτών που είναι στο Επιγραφικό Μουσείο. Το αξιόλογο αυτό 
έργο ελπίζεται ότι σύντομα θα λάβει τη μορφή οριστικής δημοσίευσης.
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Στην τελική του μορφή το έργο θα λάβει βέβαια υπό σημείωση τα 
δημοσιευθέντα εν τω μεταξύ δύο τεύχη του Αρχείου των Μνημείων των 
Αθηνών και της Αττικής, ΑΡΜΑ 1992 και 1993, που εκδίδει η Αρχαιολογική 
Εταιρεία, με την εποπτεία του κυρίου Ματθαίου καθώς και το δεύτερο τόμο 
της τρίτης νέας έκδοσης των προευκλείδιων επιγραφών,του Iscriptiones 
Graecae, που εκδόθηκε το 1994. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι 
νέες ταυτίσεις, οι προσθήκες και οι καταγραφές που έγιναν στο Μουσείο 
Ακροπόλεως κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οργάνωσης της νέας 
αποθήκης των επιγραφών.

Μια παράλληλη εργασία, που εξετέλεσε ο κύριος Ματθαίου κατά το 
στάδιο της έρευνας των επιγραφών,ήταν η περιγραφή της σημερινής 
κατάστασης των επιγραφών, όσων βρίσκονται στον ύπαιθρο χώρο, και οι 
επισημάνσεις ανάγκης προστασίας τους. Αυτά οφείλει σύντομα η Υπηρεσία 
να λάβει σοβαρά υπόψη, καθώς και τα επιγραφικά μνημεία υφίστανται στο 
χώρο τις ίδιες φθορές, που υφίστανται τα αρχιτεκτονήματα και οι γλυπτές 
συνθέσεις.

Τα μικρότερα αυτά προγράμματα που σας ανέπτυξα, μικρότερα αν 
συγκριθούν με τα μεγάλα αναστηλωτικά, είναι πάντως σημαντικώτατα για 
την πληρέστερη και καλύτερη γνώση των αρχαίων μνημείων της Ακρόπολης 
και την εν γένει αρχαιογνωσία. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καλλιγά για την ωραία αυτή
παρουσίαση, με την οποία μας έδειξε τα άφθονα προβλήματα τα οποία 
υπήρχαν με το υλικό, το οποίο βρισκόταν διασπαρμένο επάνω στο βράχο 
της Ακρόπολης.

Συνεχίζουμε με την κυρία Φανή Μαλλούχου-ΤυίΒπο,η οποία θα μας 
παρουσιάσει τις εφαρμογές της πληροφορικής στην τεκμηρίωση των 
αναστηλωτικών εργασιών, που φυλάσσεται στο Αρχείο της ΕΣΜΑ.

Φ.ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ-TUFANO: Η Τράπεζα Δεδομένων της ΕΣΜΑ. Αρχείο,1989- 
1994.

Η εισαγωγή της πληροφορικής στα έργα Ακροπόλεως ξεκίνησε το 
1987 με την απόφαση της Επιτροπής Ακροπόλεως να καταχωρήσει 
ηλεκτρονικά το τεκμηριωτικό υλικό των επεμβάσεων στα μνημεία, το οποίο 
φυλάσσεται στο Αρχείο της. Η μηχανοργάνωση του αρχειακού υλικού με 
την βοήθεια Η/Υ προχώρησε και ήδη έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση 
Τράπεζας Δεδομένων με την τεκμηρίωση, φωτογραφίες και σχέδια, του 
έργου αποκαταστάσεως του Ερεχθείου, την οποία και θα σας παρουσιάσω.

Η ηλεκτρονική καταχώρηση του αρχειακού υλικού αποφασίστηκε να 
αρχίσει με την εισαγωγή της τεκμηρίωσης του έργου αποκαταστάσεως του 
Ερεχθείου,της πρώτης ολοκληρωμένης αναστηλωτικής επέμβασης της 
ΕΣΜΑ,το σύνολο των τεκμηρίων της οποίας είχε ήδη κατατεθεί στο Αρχείο. 
Για τη δημιουργία της Τράπεζας Δεδομένων επιλέχθηκε, το 1987, το 
λογισμικό SIGMINI, ευρεσιτεχνία της Ecole des Mines de Paris και της 
Union Minière του Βελγίου. Για την εγκατάσταση του λογισμικού SIGMINI 
και την εκπαίδευση του προσωπικού του Αρχείου συνεργάστηκε η Επιτροπή
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Ακροπόλεως με τους πληροφορικούς της Ecole des Mines de Paris Patrick 
Mordini και Nadine Olivier. Στο σχεδίασμά της Τράπεζας Δεδομένων 
συνεργάστηκε με την καθηγήτρια Anne Marie Guimier-Sorbets του Centre 
de Recherche Archéologique et Systèmes d’information του Πανεπιστημίου 
X των Παρισίων. Η Ελληνογαλλική αυτή επιστημονική και τεχνολογική 
συνεργασία υποστηρίχθηκε στο διάστημα 1988-1991 από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελλαδας και το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Γαλλίας αντίστοιχα. Η εισαγωγή των τεκμηρίων του έργου 
αποκαταστάσεως του Ερεχθείου στην Τράπεζα Δεδομένων ξεκίνησε στις 
αρχές του 1989 και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 1992. Την εργασία 
εκτέλεσαν, παράλληλα προς τα άλλα καθήκοντά τους, η Κατερίνα 
Λιακοπούλου-Παπανικολάου, ο πληροφορικός Γιάννης Αλεξόπουλος, 
υπεύθυνος άλλωστε και για το μηχανογραφικό μέρος του έργου, και η 
ομιλήτρια, που υπήρξε και ο συντονιστής του όλου προγράμματος και 
υπεύθυνος για το αρχαιολογικό μέρος του έργου.

Κατά το σχεδίασμά της Τράπεζας,παράλληλα προς την ηλεκτρονική 
ευρετηρίαση και καταχώρηση του υλικού,επιδιώχθηκε η εξασφάλιση της 
δυνατότητας άμεσης παροχής πληροφοριών σχετικά με τον μνημείο, με 
βάση στοιχεία που αντλούνται από το περιεχόμενο των ιδίων των 
τεκμηρίων. Έτσι εξασφαλίζεται η αντικειμενική προσπέλαση στο 
περιεχόμενο των τεκμηρίων,πράγμα το οποίο σήμερα πολλές φορές δεν 
είναι εφικτό. Ας μη λησμονείται ότι πρόκειται για τεκμηρίωση άκρως 
εξειδικευμένων εργασιών,η οποία πολλές φορές είναι κατανοητή 
αποκλειστικά στο συντάκτη της. Ταυτόχρονα αποφεύγεται η αναδρομή κάθε 
φορά στα ίδια τα τεκμήρια απο το χρήστη του συστήματος,ο οποίος, 
έχοντας αποκτήσει εκ των προτέρων μια αρκετά σαφή εικόνα του 
περιεχομένου των τεκμηρίων, οδηγείται με ακρίβεια στις πηγές που άμεσα 
τον ενδαφέρουν.Έτσι τα τεκμήρια,ευαίσθητα ως προς την ύλη τους, 
διαφυλάσσονται από παραπέρα φθορά κατα τη χρήση τους.

Κατά την εισαγωγή των τεκμηρίων στην Τράπεζα χρησιμοποιήθησαν 
πεδία αναλύσεως του περιεχομένου τους δύο βασικά κατηγοριών: εκείνα 
που αφορούν στο τυπικό μέρος των τεκμηρίων και που διαφέρουν έτσι κατά 
περίπτωση,λ.χ.φωτογράφος,ακριβής ημερομηνία,είδος και μέγεθος 
αρνητικού κ.ά. προκειμένου για φωτογραφίες,κλίμαξ,σχεδιαστής, 
προκειμένου για σχέδιο κ.ο.κ. Στην άλλη κατηγορία υπάγονται τα πεδία 
αναλύσεως του ίδιου του μνημείου, στο οποίο αναφέρονται τα διάφορα 
τεκμήρια. Η ανάλυση περιλαμβάνει τα τμήματα του μνημείου και την 
κωδικογράφηση των μελών του, χαρακτηριστικά στοιχεία της αρχικής 
κατασκευής και μορφολογίας, κατάλοιπα της μεταγενέστερης της αρχικής 
φάσεως και χρήσεων, αναφορά χαρακτηριστικών φθορών. Ιδιαίτερη 
σημασία αποδίδεται στην αναφορά των φθορών, των καταλοίπων των 
διαφόρων ιστορικών φάσεων των μνημείων, των λειψάνων των παλαιοτέρων 
αναστηλωτικών επεμβάσεων σε αυτό και στην περιγραφή των συγχρόνων 
εργασιώνιείδος επεμβάσεως, υλικό, μέσον, υπευθυνος, χρονολογία, 
κριτική. Η δεύτερη αυτή κατηγορία περιγραφικών πεδίων είναι κοινή για όλα 
τα είδη των τεκμηρίων. Με τη χρησιμοποίηση κοινών πεδίων αναλύσεως
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των τεκμηρίων πετυχαίνεται η ταυτόχρονη εξαγωγή πληροφοριών από τα 
επί μέρους αρχεία της Τράπεζας Δεδομένων. Καθίσταται δυνατή η 
ταυτόχρονη παροχή πληροφοριών του ειδικού ενδιαφέροντος του στο 
χρήστη του συστήματος από όλα τα είδη των τεκμηρίων, που περιέχονται 
στα διάφορα επί μέρους αρχεία της τράπεζας. Σε ορισμένα από τα πεδία 
περιγραφής των τεκμηρίων αντιστοιχούν αξίες με τυποποιημένη ορολογία, 
λέξεις-κλειδιά, σε άλλα αξίες σε ελεύθερο κείμενο, ενώ υπάρχουν και 
πεδία με αξίες χρονολογίας.

Κατά τον καθορισμό των πεδίων περιγραφής επιδιώχθηκε η 
ανεύρεση του σωστού ορίου εμβάνθυνσης της ανάλυσης του τεκμηρίου. 
Ανάλυση όχι πολύ γενική,γιατί τότε δεν θα υπήρχε ουσιαστικό οφελος, 
λόγω του μεγάλου αριθμού των τεκμηρίων, τα οποία θα προέκυπταν στις 
ερωταποκρίσεις κατά τη χρήση του συστήματος. Αλλ’ούτε και πολύ 
λεπτομερής, γιατί έτσι θα προέκυπτε μια χρονοβόρα αναζήτηση των 
πληροφοριών, πολλαπλασιασμός των προβλημάτων του καθορισμένου 
λεξιλογίου και γενικότερα επιμήκυνση του χρόνου κατάρτισης της 
Τράπεζας και δυσχέρανση της χρήσής της. Πάντως η ανεύρεση του 
σωστού ορίου πετυχαίνεται κατα τον καλύτερο τρόπο με την κριτική 
προσέγγιση της ανάλυσης του προς εισαγωγή τεκμηρίου. Απαραίτητα 
κρίνονται ο καθορισμός του κυρίου θέματος του τεκμηρίου, για την 
τεκμηρίωση άλλωστε του οποίου κι αυτό παρηχθη, και η επισήμανσή των 
ουσιωδών πληροφοριών τις οποίες αυτό παρέχει, οι μόνες που θα πρέπει 
να εισαχθούν στην υπό κατάρτιση Τράπεζα.

Κατά την εισαγωγή του υλικού ανέκυψαν απρόβλεπτα προβλήματα, 
τα οποία και επιβράδυναν ώς κάποιο βαθμό την κατάρτιση της Τράπεζας. 
Ορισμένα από αυτά τα προβλήματα αφορούσαν τα ίδια τα τεκμήρια, 
ιδιαίτερα τις φωτογραφίες και τον σχολιασμό τους:α) οι συνοδευτικές 
πληροφορίες των τεκμηρίων δεν είχαν την πληρότητα που απαιτούσε η 
απρόβλεπτη, κατά το χρόνο σύνταξης του σχολιασμού των τεκμηρίων, 
ηλεκτρονική καταχώρησή τους,β) η μη χρησιμοποίηση για τον ίδιο λόγο 
τυποποιημένης, ή έστω μιας σταθερής, ορολογίας,γ) η μη συστηματική 
τήρηση συγκεκριμένων αρχών κατά τη φωτογράφηση και η λήψη 
φωτογραφιών από διάφορα κατα περίπτωση πρόσωπα οδήγησαν σε πολλές 
περιπτώσεις σε λήψεις, στις οποίες υπήρχε δυσκολία επισήμανσής του 
κύριου θέματος της φωτογραφίας,δ) η ετεροχρονισμένη συμπλήρωση των 
συνοδευτικών πληροφοριών των τεκμηρίων, λόγω φόρτου εργασίας του 
υπεύθυνου του έργου, είχε ως αποτέλεσμα ανακριβείς σε πολλές 
περιπτώσεις σχολιασμούς των τεκμηρίων. Η άρση των ανωτέρω 
προβλημάτων επιτεύχθηκε, κατά την κατάρτιση της τράπεζας, μετά από 
χρονοβόρες αλλά αναγκαίες διασταυρώσεις και συγκρίσεις του 
τεκμηριωτικού υλικού και σε συνεργασία,κατα περίπτωση, με τον υπευθυνο 
αρχιτέκτονα του έργου Αλέξανδρο Παπανικολαου. Τέλος, στα πρώτα 
στάδια κατάρτισης της Τράπεζας ακολουθήθηκε, λόγω ενθουσιασμού αλλά 
και απειρίας, μια μαξιμαλιστική προσέγγιση ανάλυσης των τεκμηρίων, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία δύσχρηστων και πολυσύνθετων πληροφοριακών 
δομών. Η χρονοβόρα αυτή διαδικασία αντικαταστάθηκε στα επόμενα
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στάδια από την κριτική προσέγγιση της ανάλυσης του τεκμηρίου, τον 
καθορισμό του κυρίου θέματος και των ουσιωδέστερων πληροφοριών.

Η Τράπεζα Δεδομένων της τεκμηρίωσης του έργου 
αποκαταστάσεως του Ερεχθείου περιλαμβάνει αναλύσεις 6000 
φωτογραφιών και 450 σχεδίων. Στην Τράπεζα δεν έχουν εισαχθεί τα δελτία 
των αρχιτεκτονικών μελών του μνημείου, τα οποία χρησιμοποιούνται ακόμη 
από τους υπεύθυνους μηχανικούς του έργου κατά τη σύνταξη της τελικής 
δημοσίευσής τους. Η εισαγωγή του ανωτέρου υλικού στην Τράπεζα, καθώς 
και όσων νέων σχεδίων παραχθούν κατά την τελική απόδοση του έργου θα 
γίνει μετά την παράδοσή του στο Αρχείο. Η Τράπεζα Δεδομένων του 
Ερεχθείου ήδη χρησιμοποιείται από τους συντάκτες της απόδοσης και 
τελικής δημοσίευσης του έργου αυτού, ελπίζεται δε στο μέλλον σε κάθε 
νέα μελέτη ή έρευνα του μνημείου, και ενδεχομένως και σε μια νέα 
επέμβαση σε αυτό,να αποβεί χρήσιμη. Τώρα θα σας δώσω ορισμένα 
παραδείγματα αναλύσεως φωτογραφιών και σχεδίων (ακολουθεί προβολή 
και σχολιασμός διαφανειών).

Παράλληλα προς την κατάρτιση της ανωτέρω Τράπεζας στο Αρχείο 
συνεχ ίστηκαν,στην περίοδο 1989-1994,01 συνήθεις εργασίες 
καταχωρήσεως,ευρετηριάσεως και τακτοποιήσεως του τεκμηριωτικού 
υλικού των αναστηλωτικώV εργασιών στα μνημεία, καθώς και του έργου 
καταγραφής των διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών, μία εργασία που 
επιμελείται ο Στάθης Τυροπώλης. Στο ίδιο διάστημα προωθήθηκε και η 
ηλεκτρονική καταχώρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ΕΣΜΑ: ήδη 
έχουν καταχωρηθεί τα πρακτικά από το 1989 μέχρι το 1992, μία εργασία 
που συνεχίζεται. Τέλος, μια τρίτη Τράπεζα Πληροφοριών καταρτίστηκε με 
τις διάφορες εκθέσεις, μελέτες και εισηγήσεις, μη έντυπες, που οι 
υπεύθυνοι των διαφόρων έργων και προγραμμάτων υποβάλλουν στην ΕΣΜΑ 
ή ακόμη και με εκθέσεις και μελέτες άλλων συνεργαζόμενων με την 
Επιτροπή φορέων. Η εν λόγω Τράπεζα περιλαμβάνει ήδη περί τις 650 
μελέτες, που άπτονται μιας πλατειάς και ποικίλλης θεματολογίας. 
Ενδεικτικά αναφέρω,εκτός φυσικά τα διάφορα έργα στα μνημεία,θέματα 
ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως, συντηρήσεως μαρμάρου και συμπεριφοράς 
υλικών, αντικεραυνικής προστασίας των μνημείων, φωτογραμμετρικής 
αποτυπώσεως, τοπογραφικής αποτυπώσεως του Βράχου Ακροπόλεως, 
κατασκευής εκμαγείων, κ.ά.

Ενόψη της έναρξης της ηλεκτρονικής καταχώρησης του 
τεκμηριωτικού υλικού των έργων στον Παρθενώνα και στα Προπύλαια,ένας 
έντονος προβληματισμός επικρατεί στο Αρχείο και στην Επιτροπή 
Ακροπόλεως σχετικά με τον τρόπο συνέχισης του έργου. Ο 
προβληματισμός έχει ως αφετηρία αφ’ενός την εξάντληση των δυνατοτήτων 
αποθήκευσης του υπάρχοντος Η/Υ του Αρχείου και της ασύμφορης 
οικονομικά επέκτασής του, αφ’ετέρου τη μη ύπαρξη προοπτικής βελτίωσης 
και εκσυγχρονισμού του χρησιμοποιούμενου έως τώρα λογισμικού. Με 
δεδομένη την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας ως προς τις δυνατότητες 
των μηχανημάτων, αλλά και των λογισμικών διαχείρισης πληροφοριών και 
εικόνων, προσανατολιζόμαστε στην προμήθεια νέου εξοπλισμού. Αυτός
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προγραμματίζεται να αποτελείται από έναν ισχυρό και με μεγάλη 
χωρητικότητα Η/Υ, εφοδιασμένο με λογισμικό διαχείρισης δεδομένων και 
εικόνας σε γραφικό περιβάλλον χρήσης, κι ένα σαρωτή εικόνων για την 
αποθήκευσή τους παράλληλα με τα δεδομένα των τεκμηρίων. Σε δεύτερη 
φάση θα προταθεί η εγκατάσταση σταθμών εργασίας επί τόπου στο 
εργοτάξιο και η διασύνδεσή τους με το Αρχείο υπό μορφή δικτύου.

Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος πιστεύουμε ότι θα προσδώσει 
εξαιρετικές δυνατότητες στη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του 
Αρχείου Τεκμηρίων της ΕΣΜΑ, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο 
εργαλείο στη διάθεση των μελετητών και των ερευνητών των μνημείων της 
Ακρόπολης, και όχι μόνον. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μαλλούχου-Tufano για την
ενημερωτική παρουσίαση των εργασιών στο Αρχείο της ΕΣΜΑ.

Προχωρόμε τώρα στην τελευταία παρουσίαση της συνεδριάσεως 
αυτής.Παρακαλώ την κυρία Κορνηλία Χατζηασλόνη να μας πληροφορήσει 
για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία πραγματοποιούνται στην 
Ακρόπολη.

Κ. ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ: Πληροφόρηση και εκπαιδευτικό προγράμματα για την 
Ακρόπολη, 1989-1994.

Τα συστηματικά έργα, σε αντίθεση προς τα σωστικά και τα 
ευκαιριακό, περιλαμβάνουν δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι αυστηρώς 
τεχνικές με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Γίνονται έτσι μελέτες, 
θεωρητικές έρευνες, αποδόσεις πραγματοποιηθέντων έργων και 
παρουσιάσεις προγραμμάτων συντηρήσεως και αναστηλώσεως, τόσο σε 
ειδικούς όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Η ευρωπαϊκή πρακτική από τη δεκαετία του 1960 και εξής διδάσκει 
ότι κανένα μείζονος σημασίας έργο μνημειακής αποκαταστόσεως δεν 
πραγματοποιείται χωρίς ενημέρωση του κοινού καθ'όλους τους τρόπους 
και χωρίς εκπαιδευτικό προγράμματα, απευθυνόμενα προς τους νέους της 
σχολικής ηλικίας. Έτσι, η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, 
ερμηνεύοντας την λέξη "συστηματικό έργα" του άρθρου 95 του ισχυοντος 
κανονισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, καθιέρωσε από το 1987 ομοφώνως 
την ενημέρωση του κοινού και τα εκπαιδευτικό προγράμματα για την αξία 
των κλασσικών μνημείων της Ακροπόλεως και για τις επεμβάσεις που 
γίνονται σε αυτό.

Η φιλοσοφία, στην οποία στηρίχθηκαν η Επιτροπή Συντηρήσεως 
Μνημείων Ακροπόλεως, σε συνεργασία με την Α’ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων, για τη δημιουργία του Τμήματος Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων βασίστηκε στην πεποίθησή τους ότι η επαφή με το πνεύμα 
της κλασσικής αρχαιότητας δεν πρέπει να είναι το προνόμιο των λίγων 
μόνον ειδικών επιστημόνων, αλλά και κάθε ανθρώπου που ενδιαφέρεται να 
το γνωρίσει, και ότι το πρώτο βήμα για το σεβασμό και τη συντήρηση ενός 
μνημείου είναι η προσέγγισή του μέσα από την εκπαίδευση,που πρέπει να



190

ξεκινάει σε νεαρή ηλικία.
Σκοπός του Τμήματός μας υπήρξε από την αρχή να δώσει σε 

ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας και μόρφωσης, μέσα από εμπειρίες, 
οπτικές, ακουστικές και αφής, τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τον 
κλασσικό πολιτισμό. Διαλέξεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις στα εργαστήρια και 
προβολές ταινιών οργανώνονται σε μηνιαία βάση και συντονίζονται κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε χρόνο να υπάρχουν εκδηλώσεις που να 
ενδιαφέρουν τόσο το ευρύτερο κοινό, όσο και τους ειδικούς επιστήμονες. 
Η συνεργασία και η βοήθεια τόσο σε προσωπικό, σε ιδέες όσο και σε 
χορηγίες της Ένωσης των Φίλων της Ακροπόλεως είναι πάρα πολύ 
ουσιαστικές και θέλω κι από αυτή τη θέση ιδιαίτερα να τους ευχαριστήσω.

Καθώς τα μνημεία της Ακροπόλεως περιλαμβάνονται στη διδακτέα 
ύλη των περισσοτέρων σχολείων όλου του κόσμου, το ενδιαφέρον των 
εκπαιδευτικών για τα προγράμματα υπήρξε πάντοτε ζωηρό. Το Τμήμα 
ανταποκρίθηκε επικεντρώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων 
του στην επαφή και τη συνεργασία με αυτούς, που επιτυγχάνεται με τρεις 
τρόπους:

1) με διάφορους τύπους εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 2) με 
σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές, και 3) με την παραγωγή 
εποπτικού υλικού, που είναι ειδικά φτιαγμένο για τους εκπαιδευτικούς.

1. Το Τμήμα κάνει διαφόρους τύπους εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Κάθε χρόνο οργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα για ένα τμήμα 
περίπου 40 μαθητών με διάφορα θέματα. Τα θέματά μας είναι γύρω από την 
ιστορία της Ακροπόλεως και την κατασκευή των αρχαίων ναών, τα γλυπτά 
των μνημείων και την αναστήλωση των μνημείων της Ακροπόλεως.

Παράλληλα γίνονται ειδικά προγράμματα για μεμονωμένα παιδιά, 
Σαββατοκύριακα και κάθε άνοιξη γίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μια 
μέρα στην Ακρόπολη για τρεις συνεχείς ημέρες. Στα εικοσιπέντε 
εργαστήριά του συμμετέχουν 2.500 μαθητές, 80 εκπαιδευτικοί και 50 
ειδικευμένοι από το Τμήμα φοιτητές της αρχιτεκτονικής και της 
αρχαιολογίας.

Από το πρόγραμμα αυτό προέκυψαν τέσσερα οδοιπορικά φυλλάδια 
για τα τέσσερα μνημεία, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί ο μαθητής να 
περιηγηθεί μόνος του, με την καθοδήγηση του καθηγητή του,στον 
αρχαιολογικό χώρο. Ειδικό φυλλάδιο με κείμενα του Πλούταρχου και του 
Παυσανία, σε αρχαία Ελληνικά και μετάφραση, μαζί με τα σχέδια 
αναπαραστάσεως του αρχαιολογικού χώρου του προσφέρουν την άμεση 
επαφή με τις πήγες. Στα προγράμματα αυτα έχουν συμμετάσχει μέχρι 
σήμερα 30.000 παιδιά.

2. Οι αιτήσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα ήσαν τόσες πολλές, 
που πολύ σύντομα συνειδητοποιήσαμε ότι το μεγαλύτερο κέρδος από 
αυτές τις επισκέψεις είναι η ειδίκευση των εκπαιδευτικών που 
ενδιαφέρονται,με σεμινάρια και ειδικά φτιαγμένο εκπαιδευτικό υλικό, με 
στόχο να κάνει μόνος του ο εκπαιδευτικός τα σχετικά μαθήματα, τοσο στο 
σχολείο όσο και κατά την επίσκεψη των μαθητών στον αρχαιολογικό χώρο 
και στο μουσείο. Τέτοια σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και σε φοιτητές
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γίνονται κάθε μήνα, καθώς επίσης και όποτε το ζητήσουν τουλάχιστον 
δέκα εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να προσδιορίσουν και το θέμα. Τα 
σεμινάρια διαρκούν από πέντε ώρες μέχρι ημέρες. Μέχρι σήμερα σε αυτά 
τα σεμινάρια έχουν λάβει μέρος περίπου 7000 εκπαιδευτικοί. Περίπου 800 
εκπαιδευτικοί έχουν λάβει μέρος σε περισσότερα από ένα σεμινάρια, σε 
ειδικά προγράμματα στα συνέδρια και έχουν χρησιμοποιήσει 
επανειλλημένως το δανειστικό υλικό. Παράλληλα 300 φοιτητές έχουν 
εκπαιδευτεί, ώστε να συμμετάσχουν ως εκπαιδευτές σε συγκεκριμένα 
προγράμματα.

3. Το εκπαιδευτικό υλικό ήταν η επόμενη προτεραιότητά μας. 
Πρόκειται για κείμενα ειδικά γραμμένα από το Τμήμα μας, που 
συνοδεύονται από διαφάνειες και βιβλία, που δανείζονται δωρεάν σε 
εκπαιδευτικούς. Ένας εκπαιδευτικός σήμερα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα 
σε οκτώ ενημερωτικά φυλλάδια, οκτώ οδοιπορικά, έξι μουσειοσκευές και 
εικοσιπέντε εκπαιδευτικούς φακέλλους.

Με μεγάλη συντομία θα σας περιγράφω τις μουσειοσκευές.Όλες 
κατασκευάστηκαν σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα Γιούλη 
Αναστασιάδου,η συνεργασία με την οποίαν τα τελευταία πέντε χρόνια 
υπήρξε πάρα πολύ ουσιαστική. Η πρώτη μουσειοσκευή λεγεται Το Ιερό της 
Ακροπόλεως και αποτελείται από ένα πρόπλασμα του Βράχου της 
Ακροπόλεως, σε κλίμακα 1:500, με τα επίπεδα που δημιουργήθησαν τον 5ο 
π.X.αιώνα,από τα επιμέρους προπλάσματα των κτιρίων του Ιερού και 
φυσικά από τον εκπαιδευτικό φάκελλο. Ο μαθητής παρατηρεί και τοποθετεί 
τα κτίρια στο Βράχο, τα συγκρίνει, μελετάει τις διαστάσεις τους, τις 
αναλογίες των όγκων, τη λειτουργία του κάθε κτιρίου, τον προσανατολισμό 
και την ακριβή του θέση στο Βράχο. Αντίγραφα βωμών, αναθημάτων, 
προσκυνητών και θυσιαστηριών ζώων,το σχετικό κείμενο του Παυσανία, 
διαφάνειες καθώς και ένα ειδικό τοπογραφικό διάγραμμα βοηθουν τον 
μαθητή να ακολουθήσει ένα οδοιπορικό στο Βράχο και να αναπαραστήσει 
με τη φαντασία του το λαμπρό Ιερό,όπου οι Αθηναίοι λάτρευαν την 
προστάτιδα θεά τους.

Η επόμενη μουσειοσκευή με τίτλο Ρυθμοί της Αρχιτεκτονικής 
περιέχει τον εκπαιδευτικό φάκελλο και σφραγίδες,με τη βοήθεια των 
οποίων οι μαθητές μπορούν να συνθέσουν το δωρικό,τον ιωνικό και τον 
κορινθιακό ρυθμό. Με τη βοήθεια σχεδίων, διαγραμμάτων και φωτογραφιών 
από ειδικά επιλεγμένα μνημεία, τα παιδιά μπορούν με τις σφραγίδες με 
μελάνι διαφορετικών χρωμάτων,να δημιουργήσουν όψεις κτιρίων και 
διαφόρων ρυθμών σε δικές τους συνθέσεις. Πλαστικές μήτρες κυματίων 
και πληροφορίες για το χρώμα στην αρχαιότητα συνοδεύουν τη 
μουσειοσκευή.

Συνδυασμός και συνέχεια των δύο μουσειοσκευών που σας έδειξα, 
είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Η κατασκευή ενός αρχαίου ναού, κατά 
τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές βήμα προς βήμα, με τη βοήθεια του 
υλικού που υπάρχει μέσα στις μουσειοσκευές, φτιάχνουν ένα δικό τους 
αρχαίο ναό. Επιλέγουν το θεο στον οποίο θα αφιερωθεί ο ναός και 
δημιουργούν το λατρευτικό του άγαλμα. Σχεδιάζουν την κάτοψή του,
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επιλέγουν το ρυθμό, κατασκευάζουν τοσο το ίνδαλμα του κτιρίου όσο και 
πρότυπα των κιονοκράνων του. Παρουσιάζουν ακόμα σχέδια για το θύρωμα 
και για τα θυρόφυλλα του ναού.

Η Ακρόπολη σήμερα μας δίνει την εντύπωση ενός μεγάλου 
εργοταξίου,όπως ήταν στην αρχαιότητα,όταν κτιζόταν. Ο πιό συνήθης ήχος 
που ακούει τώρα κανείς είναι αυτός που κάνουν τα εργαλεία,όταν 
λαξεύουν το μάρμαρο. Φυσικά, μία από τις μουσειοσκευές μας θα είχε 
θέμα τη Λιθοξοίκή. Η μουσειοσκευή περιέχει,εκτός από τον εκπαιδευτικό 
φάκελλο, ένα κομμάτι μάρμαρο στο οποίο διακρίνονται διαδοχικά ίχνη 
εργαλείων, που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες τεχνίτες. Περιέχει 
επίσης ματρακάδες και μία σειρά εργαλείων όμοια με τα αρχαία, σε 
αντιστοιχία με τα ίχνη τους επάνω στο μάρμαρο. Στόχος της 
μουσειοσκευής αυτής είναι οι μαθητές να δοκιμάσουν να λοξεύσουν 
λίθους και μάρμαρα και έτσι να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις 
δυσκολίες των υλικών. Επίσης, να παρατηρήσουν τα ίχνη των διαφόρων 
εργαλείων και να μάθουν να τα αναγνωρίζουν επάνω σε επιφάνειες 
αρχαίων κτιρίων και γλυπτών. Να γνωρίσουν παράλληλα τον πλούτο των 
ελληνικών μαρμάρων,την ομορφιά των αρχαιολογικών χώρων, που είναι τα 
αρχαία λατομεία.

Οι δύο επόμενες μουσειοσκευές έχουν σαν στόχο να ενταθεί η 
παρατηρητικότητα και το ενδιαφέρον των παιδιών για τα επιλεγμένα 
θέματα, που είναι τα Αρχαία Ελληνικά Μουσικά Όργανα, τα αντίγραφα 
των οποίων βλέπετε και η Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία και μέσα από τα 
θέματα αυτά η προσέγγιση των παιδιών με τα αγγεία,τα γλυπτά και 
γενικώτερα την τέχνη και την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Η μία 
μουσείο κατασκευή περιλαμβάνει αντίγραφα των αρχαίων μουσικών οργάνων 
και η άλλη των βασικών τύπων της αρχαίας ενδυμασίας.

Ο μουσειοκατασκευές που είδατε έχουν ταξιδέψει από το 1991, που 
κατασκευάστηκαν οι πρώτες, σε περίπου 500 σχολεία σε ολόκληρη την 
Ελλάδα και τις έχουν χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 
που κρατούμε, περίπου 40.000 μαθητές.

Τον Ιανουάριο του 1991 το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε, 
σύμφωνα με πρόταση της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, 
τη σοβαρότερη επέμβαση στον Παρθενώνα, την απομάκρυνση της ζωφόρου 
από το μνημείο για την καλύτερη προστασία της. Με αυτή την ευκαιρία 
οργανώθηκαν ειδικά προγράμματα για τη ζωφόρο. Η ζωφόρος μελετήθηκε 
με τη μέθοδο που ακολουθούμε κατά την οργάνωση όλων των θεματικών 
ενοτήτων, για τις οποίες έχουμε κάνει προγράμματα. Ανάλυση της 
τεχνοτροπίας,της κατασκευής,της εικονογραφίας με τη θρησκευτική- 
συνθετική της ερμηνεία,προσέγγιση,μέσω της ελληνικής μυθολογίας,της 
θρησκευτικής τελετουργίας και των στοιχείων της καθημερινής ζωής, 
πρέπει να δοθούν στο μαθητή παράλληλα και συμπληρωματικά με την πιό 
ευχάριστη μέθοδο.Αρχικά σχεδιάστηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 
δύο ωρών, που απευθύνεται σε ένα σχολικό τμήμα. Χρειάστηκε μελέτη 
περίπου δύο χρόνων, ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε το υλικό με το 
οποίο κάνουμε το μάθημα αυτό σε μια από τις μουσειοσκευές της
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Εφορείας Ακροπόλεως.
Η μουσειοσκευή βασίστηκε στην αποκατάστασή της ζωφόρου σε 

κλίμακα 1:20, που έγινε από το γλύπτη John Hennig στην Αγγλία το 1820. 
Περιέχει εκμαγεία λιθιπλίνθων της δυτικής ζωφόρου. Η υπόλοιπη ζωφόρος, 
χωρισμένη σε θεματικές ενότητες, ιππείς, άρματα, πομπή της θυσίας, 
θεούς του Ολύμπου, εικονίζεται σε πλαστικοποιημένες φωτογραφίες στην 
ίδια κλίμακα, που τοποθετούνται σε ειδικές βάσεις. Ο εκπαιδευτικός 
φόκελλος, που τη συνοδεύει, περιλαμβάνει ειδικό κείμενα, διαφάνειες, 
κάρτες και φωτογραφικούς πίνακες ανασύνθεσης όλων των σωζόμενων 
λιθοπλίνθων της ζωφόρου. Οι μαθητές με τη βοήθειό του μπορούν να 
συνθέσουν με τα αντίγραφα και τις φωτογραφίες όλες τις πλευρές της 
ζωφόρου. Μία σειρά εργαλείων του αρχαίου γλύπτη και ένα κομμάτι 
πεντελικού μαρμάρου βοηθούν το μαθητή να γνωρίσει τις πρώτες ύλες. 
Ένας χρωματισμένος λίθος του θυμίζει το πλούσιο χρώμα, που είχε η 
ζωφόρος. Τέλος, το εκμαγείο της κεφαλής ενός ιππέα δίνει στο μαθητή την 
επαφή με την πραγματική κλίμακα του μνημείου. Πλαστικές μήτρες από 
επτά λιθοπλίνθους της δυτικής ζωφόρου, καθώς και της κεφαλής της 
Ίριδος από την ανατολική ζωφόρο, αποτελούν ένα παιγνίδι δημιουργίας, 
μελέτης και ευχάριστης απασχόλησης για τους μαθητές. Τέσσερα 
οδοιπορικά φυλλάδια για τη σύνθεση της ζωφόρου, για τους θεούς του 
Ολύμπου, για την αρχαία ενδυμασία και τέλος για τα άλογα της πομπής 
καθοδηγούν το μαθητή να παρατηρήσει τα επί μέρους στοιχεία και να 
ανακαλύψει την ποιότητα της γλυπτικής.

Η κατάληξη των προγραμμάτων αυτών ήταν το πρόγραμμα Μια μέρα 
με τη ζωφόρο του Παρθενώνος, πρόγραμμα για μεμονωμένα παιδιά. Το 
πρόγραμμα έγινε στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως με τη βοήθεια και των 
άλλων μουσειοσκευών, που διαθέτει το Τμήμα από δεκαπέντε ειδικά 
εκπαιδευμένους εθελοντές, φοιτητές της αρχαιολογίας. Συμμετείχαν 110 
μαθητές κάθε φορά.

Το πρόγραμμα αρχίζει με τη γενική ενημέρωση σε όλους τους 
μαθητές μαζί. Στη συνέχεια χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία τους σε 
ομάδες των 12 με 14 παιδιών και κάθε 15’ μετακινούνται κυκλικά και 
συμμετέχουν σε οκτώ εργαστήρια. Πρώτα με τη βοήθεια της 
μουσειοσκευής της λιθοξοϊκής λαξεύουν μάρμαρο και καταλαβαίνουν τις 
δυσκολίες του υλικού. Κατόπιν ο κάθε μαθητής χυτεύει στις πλαστικές 
μήτρες τη λιθόπλινθο της ζωφόρου, και τη χρωματίζει. Ψάχνει να εντοπίσει 
στην έκθεση, και όλη μαζί η ομάδα συνθέτει ολόκληρη τη ζωφόρο. Με τη 
βοήθεια της μουσειοσκευής της αρχαίας ενδυμασίας ψάχνουν να βρουν 
τα διάφορα είδη ρούχων, που φορούν οι πομπείς. Με τη βοήθεια της 
μουσειοσκευής των μουσικών οργάνων ψάχνουν να βρουν τους αυλούς και 
τις κιθάρες των μουσικών.Προσπαθούν να διακρίνουν τα διαφορετικά ζώα, 
τα άλογα, τα κριάρια, τα βόδια. Ακολουθεί η αρχαιολογική και στυλιστική 
ανακάλυψη λιθοπλίνθου της ζωφόρου, όπου προσπαθούν να αναλύσουν τη 
σύνθεση, να διακρίνουν τα διαφορετικά χέρια γλυπτών. Και το πρόγραμμα 
ολοκληρώνεται με ένα θεατρικό παιγνίδι, όπου οι μαθητές κάθονται σε 
δίφρους και αναζητούν τους θεούς.
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Η προσπάθεια αυτή συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς 
ολοκληρώνεται με το ετήσιο συνέδριο με θέμα Εκπαιδευτικοί και 
Προγράμματα για την Ακρόπολη,που οργανώνει η Εφορεία κάθε Μάιο. 
Στα δύο συνέδρια που έγιναν μέχρι τώρα συμμετείχαν 250 εκπαιδευτικοί 
και είχαμε 20 εισηγήσεις κάθε φορά. Το τρίτο συνέδριο θα γίνει την άλλη 
εβδομάδα και το Σεπτέμβριο του 1994 θα κυκλοφορήσουν τα πρακτικά των 
τριών συνεδρίων, ενσωματωμένα σε ένα τεύχος του περιοδικού 
“Αρχαιολογία".

Στόχος μας είναι ο εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται να έχει τη 
δυνατότητα να βρει συγκεντρωμένα εξήντα περίπου πρωτότυπα 
προγράμματα σχετικά με την Ακρόπολη και την εποχή της, τα οποία 
εμπεριέχουν νέες ιδέες καθώς και μεθόδους και εφαρμογές, που 
συνάδελφοί τους με το ίδιο υπόβαθρο, ίδιες δυνατότητες και ίδιους 
στόχους δημιούργησαν.

Κυρίες και Κύριοι,
Συνεχώς και περισσότερα σχολεία ζητούν να συμμετάσχουν στα 

προγράμματά μας και πληθαίνουν τα παραδείγματα εκπαιδευτικών και 
μαθητών που οργανώνουν ανάλογες δραστηριότητες:εκδόσεις,εκθέσεις και 
εκδηλώσεις. Αυτά μας βεβαιώνουν, ότι παράλληλα με την αποκατάσταση 
των μνημείων επάνω στην Ακρόπολη διαμορφώνεται μια νέα γενεά 
δασκάλων, που ξέρει να κατανοεί το μήνυμα της αρχαίας τέχνης και μια 
νέα γενεά παιδιών, που θα πάρει στο μέλλον την ευθύνη της Ελληνικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς, έχοντας περισσότερες γνώσεις και ευαισθησία. 
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ την κυρία Χατζηασλανη για την ωραία και
ενθουσιώδη παρουσίαση. Διαπιστώνω, ότι χάρη στη συνέπεια των διαφόρων 
ομιλητών, έχουμε απώλεια μόνο ενός τετάρτου, και όπως καταλαβαίνω 
ακολουθεί τώρα ένα διάλειμμα για να συνεχίσουμε μετά με τις συζητήσεις 
ανά ομάδες. Παρακαλώ ανανεώστε τις δυνάμεις σας για να μπορέσουμε 
να συνεχίσουμε μετά με τις συζητήσεις.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ



7.ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΝΟΨ ΙΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ





195

ΑΌΜΑΔΑ:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟI ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Απογευματινή Συνεδρία Σαββάτου 28 Μαίου 1994 
Πρόεδρος: Δρ.Ε.Τουλούπα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Έλεγα ότι τελείωσαν οι μονόλογοι και αρχίζει ο διάλογος, 
αλλά πραγματικός διάλογος,σας παρακαλώ.

Και αρχίζουμε από τον Παρθενώνα, θα προσπαθήσω να σημειώνω 
τις παρατηρήσεις σας, ώστε να τις συγκεντρώσουμε και αύριο να 
μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Λοιπόν ο λόγος είναι για τον 
Οπισθόναο και το δυτικό πτερό του Παρθενώνος.Έχουμε ερωτήματα 
αναφερόμενα στις μελέτες του κυρίου Κουφόπουλου,αφήνουμε τον κύριο 
Ζάμπα. Ας μιλήσουμε για την αντικατάσταση της δυτικής ζωφόρου που, 
όπως ξέρετε, μεταφέρθηκε στο Μουσείο Ακροπόλεως.θα θέλαμε να 
ακούσουμε τη γνώμη σας,για το πώς θα έπρεπε να αντικατασταθεί πάνω 
στο μνημείο το κενό που δημιουργείται,που δημιουργήθηκε ή'δη.Έχουν 
προταθεί δύο λύσεις:η μία είναι αντικατάσταση με αντίγραφα χυτά 
ολόκληρων των μελών της ζωφόρου, δηλαδή όχι μόνον του τμήματος που 
φέρει την ανάγλυφη παράσταση, αλλά όλης της λιθοπλίνθου. Η άλλη λύση 
είναι να κατασκευάσουμε τέτοιες λιθοπλίνθους από μάρμαρο, πάνω στις 
οποίες να στερεωθεί μια πλάκα χυτή με την παράσταση. Αυτές είναι οι δύο 
λύσεις που προτείνονται.

Είστε βέβαια ελεύθεροι να απαντήσετε αργότερα, αλλά όποιος θα 
ήθελε ήδη να συζητήσει το θέμα, παρακαλώ να ζητήσει τον λόγο.

R.LEMAIRE: Well,first of all the way the works are done, the way the frieze 
has been taken off its original place, that is perfect, perfect work. And I 
think that we all can only express our admiration for the work which has 
been done. What to do now?

Well, if you want my personal opinion, I think that it is impossible to 
leave it empty. And we have means enough today to replace it by good 
casts. The problem is to make a good cast and I must tell you, that the only 
problem in all your operation of the Acropolis,about which I am not only still 
unquiet but very unhappy, are the casts.

I have the impression,that there all the scientific and technical work 
is work of the 21st century. The casts are the casts of the 18th century and 
that you did not afford completely the difficult problem of the casts; which 
is a problem not only of great importance for the Acropolis,for the 
Parthenon,for the Erechtheion.or for the frieze of the Temple of Athena Nike, 
but it becomes a large european problem. We are facing for the moment the 
fact that we want to save them, we have to save them. In Europe we will 
have to replace great part of the sculpturf.-s in open air. So,it is unthinkable 
that, for example in the cathedral of Venice, we should replace the casts 
which have a wonderful rose colour by a white cast. You did it here. I think 
the main problem, which has to be studied more deeply, is the problem of
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the casts and I think, that in connection with such a large surface in the 
solid building of the Parthenon it can be done only with casts which are 
reflecting not only the correction of the forms,but also the correction of the 
material and the way that the light falls on the material and within the 
material.

So,that remains for me an open question,but I am convinced that 
there is no other solution than to replace the frieze by a very good cast of 
the original one, just as you did it already for the ’metopai', where the casts 
are according to the level of the original sculptures.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Thank you. Λοιπόν μίλησε ο καθηγητής Lemaire. Είναι 
καθηγητής στο Louvain που παρακολουθεί, και κατά κάποιο τρόπο ελέγχει 
τα έργα μας, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κι έχει πολύ 
βαρύτητα η γνώμη του και ξέρουμε πόση σημασία δίνει στην ποιότητα των 
αντιγράφων. Και πολλές φορές η αυστηρή του κριτική μας έκανε να 
βελτιώσουμε, κι ελπίζουμε οτι θα βελτιώσουμε ακόμα πιο πολύ τα 
αντίγραφα. Αλλά θα έλεγα να απαντήσει ο κύριος Κουφόπουλος.

Π.ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ: Το πρόβλημα της ποιότητας των αντιγράφων είναι κάτι, 
το οποίο έχει απασχολήσει το Τεχνικό Γραφείο του Παρθενώνος αλλά και 
την Επιτροπή εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν κάποια κριτήρια που οδηγούν 
σε κάποιες επιλογές υλικών, τα οποία έχουν άμεση επίδραση και στην 
ποιότητα του αντιγράφου.

Στην περίπτωση των μετοπών της ανατολικής πλευράς, όπου οι 
λίθοι είναι φέροντες, προτιμήθηκε η χρήση τεχνητού λίθου με βάση το 
λευκό τσιμέντο, προκειμένου να λειτουργούν τα αντίγραφα με τον ίδιο 
τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν από στατικής πλευράς τα πρωτότυπα.

Στην περίπτωση της δυτικής ζωφόρου, λαμβάνοντας υπόψη τα 
αισθητικά προβλήματα,που προέκυψαν με την τοποθέτηση των τσιμεντένιων 
αντιγράφων των μετοπών,υπάρχει μια προτίμηση στην κατασκευή των 
συνθέτων αντιγράφων της ζωφόρου, δηλαδή φερόντων νέων μαρμάρινων 
λίθων στο πίσω μέρος και χυτών αντιγράφων στο εμπρός. Αυτό 
επιπρόσθετα μας δίνει μια δυνατότητα να ξεφύγουμε, εάν θέλουμε, κι εάν 
κριθεί απαραίτητο, από τη χρήση του τσιμέντου ως βασικού υλικού για την 
κατασκευή αντιγράφων,τα οποία θα είχαν καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα 
όσον αφορά στη μορφή και στην αισθητική του αντιγράφου.

Πρέπει να τονίσουμε ακόμα το γεγονός, ότι τα αντίγραφα δεν 
γίνονται από εκμαγεία σύγχρονα αλλά από παλαιότερα εκμαγεία του 19ου 
αιώνα, και μάλιστα των αρχών του 19ου αιώνα. Είναι επόμενο το 
αποτέλεσμα των αντιγράφων μας να είναι αυτής της εποχής κι αυτής της 
ποιότητος. Σε πολλές περιπτώσεις τα εκμαγεία του Elgin συνεχίζουν να 
αποτελούν τα καλύτερα εκμαγεία, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να 
ληφθούν αντίγραφα. Υπάρχει μια σχετική μελέτη του Αλέξανδρου Μάντη, 
η οποία αξιολογεί όλα τα υφιστάμενα εκμαγεία της δυτικής ζωφόρου και 
προτείνει το εκμαγείο,από το οποίο,κατά περίπτωση,θα πρέπει να ληφθεί 
το αντίγραφο για τη ζωφόρο. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπούρας.

Χ.ΜΠΟΥΡΑΣ: Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι αλληλένδετο με τα άλλα 
ερωτήματα του Παρθενώνος. Εάν δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα να 
αλλάζουμε αυτές τις λεπτές πλάκες μπροστά από τους μαρμάρινους 
λίθους και συγχρόνως έχουμε και πλήρη τη στέγαση του δυτικού πτερού, 
όπως είναι μία από τις εναλλακτικές λύσεις που προτείνουν οι μελετητές, 
τότε θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε και εκμαγεία από πολυμερή,τα 
οποία δίνουν την εντύπωση του μαρμάρου πολύ καλύτερα, θέλω να πω, ότι 
εάν δεν πέφτει ποτέ ήλιος επάνω σε αυτά, εάν δεν πέφτουν ποτέ 
υπεριώδεις ακτινοβολίες, μπορούν και τα εκμαγεία από πολυμερή να 
ζήσουν για αρκετά χρόνια και να δώσουν ένα αποτέλεσμα αισθητικώς πολύ 
καλύτερο από τα τσιμέντα, αυτό πάντως συνδέεται με το θέμα της 
καλύψεως του πτερού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Di Vita έχει το λόγο.

A.DI VITA: Εγώ θα ήθελα να πω, ότι έχετε κάνει μια ωραιότατη δουλειά. 
Όσον αφορά στην πρώτη ερώτηση που κάνετε, τα εκμαγεία αυτά βεβαίως 
θα πρέπει να είναι από πολυμερή. Εμείς πριν τρία χρόνια έχουμε κάνει 
εκμαγεία αγαλμάτων στην Cortina, τα οποία έχει κάνει ο κύριος Bertolin 
από το Μόναχο, και αυτά τα εκμαγεία είναι ακριβώς όπως τα πρωτότυπα 
και μπορούν να μείνουν έξω. Ήταν τόσο ωραία και τόσο όμοια προς τα 
πρωτότυπα, ώστε μας κλέψανε το ένα άγαλμα από το χώρο Πέντε μέρες 
μετά αφού είχαμε βγάλει αυτό το άγαλμα στο χώρο μας το κλέψανε.

Βεβαίως το πρόβλημα του υλικού των εκμαγείων πάει μαζί με το 
θέμα της στέγασης του Οπισθονάου. Γιατί αν γίνουν εκμαγεία σε 
πολυμερές,όπως εγώ πιστεύω ότι είναι το καλύτερο,δεν υπάρχει ανάγκη να 
στεγαστεί ολόκληρος ο Οπισθόναος. Αν γίνουν από μάρμαρο, πιθανόν σε 
λίγα χρόνια να παρουσιάζουν ίδια προβλήματα με εκείνα της ζωφόρου.

Εγώ, θα ήθελα να κάνω ορισμένες ερωτήσεις ως αρχαιολόγος:τώρα 
που έχετε κάνει τόσο ωραία δουλειά,μπορούμε να έχουμε ακριβή μέτρα 
του Παρθενώνα. Τώρα εσείς μπορείτε να μας δώσετε τα ακριβή μέτρα του 
Ικτίνου; Ή αυτό είναι αδύνατο για πάντα;

Δεύτερο. Εάν εγώ κατάλαβα καλά, πιστεύω ότι ο κύριος 
Κουφόπουλος είπε ότι η τοποθέτηση της ζωφόρου άρχισε από δύο μεριές. 
Πώς μπορείτε να το πείτε αυτό;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Di Vita. Ο κύριος Noblen.

KI.NOHLEN: Well, Mr Lemaire has said that there is the problem of material 
that you have as a cast, also that there is a problem of surface. You have 
the problem of material with the casts and that is clear. Of course you could 
take marble that it will get old and you have perhaps to make it once more, 
some ten, fifteen years later. But if that is a problem, that is a problem for 
the whole Parthenon. That means that all the marble will be old by that time 
and we do not work for the next hundred years, anyway. We have to redo
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all that for the next ten years and so on. And I think if it is getting old, why 
not getting old all together the material. That means all the cathedrals in 
Europe are remade by the material, the original material.

The second solution, the "sandwich", is a great problem, because you 
have different materials behind and in the front and you don’t know their 
behaviour since.

Why not taking good sculptors and making copies in marble? That 
means,have you only the two solutions you have mentioned, or is there a 
third way?

Π.ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι γνωστό ότι κατά την κατασκευή του ναού στην 
αρχαιότητα οι τεχνίτες τοποθετούσαν τους λίθους της ζωφόρου χωρίς 
γλυπτική.Ήσαν απλά οικοδομικά μέλη,στα οποία δεν είχε λαξευθεί το 
γλυπτό ακόμη. Πρώτοι τοποθετήθηκαν οι δυο γωνιακοί λίθοι και ένας 
μεσαίος,ο όγδοος. Τελευταίοι τοποθετήθηκαν ο τρίτος και δέκατος τρίτος 
λίθος, μετά από δοκιμαστικές τοποθετήσεις με τους γειτονικούς τους 
λίθους. Η προσαρμογή τους έγινε συρτά από πίσω με τη βοήθεια μοχλών.

Με παρόμοιο τρόπο κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν και οι 
λίθοι στους πλευρικούς τοίχους. Έτσι στη δυτική πλευρά του σηκού 
πρέπει να δούλευαν για την τοποθέτηση των λίθων της ζωφόρου 
ταυτόχρονα τέσσερα συνεργεία. Τα νέα στοιχεία, που προέκυψαν από τη 
διάλυση του θριγκού και τα ίχνη πάνω στα επιστύλια μας επιτρέπουν να 
αναγνωρίσουμε με ακρίβεια τη σειρά τοποθετήσεως των λίθων και δίνουν 
και ενδιαφέροντα στοιχεία για τον τρόπο δομής του κτιρίου. Μερικά πρώτα 
στοιχεία έχουν δοθεί στη μελέτη.

Όσον αφορά στα μέτρα του ναού,η μελέτη ετοιμάστηκε με μεγάλη 
πίεση, επειδή μέχρι το φθινόπωρό εργαζόμασταν ακόμη στην καταβίβαση 
της ζωφόρου και ο διαθέσιμος χρόνος ήταν λίγος. Έχουν γίνει αναλυτικές 
μετρήσεις, έχει ξεκινήσει η επεξεργασία τους, αλλά για τον κίνδυνο να 
δημοσιευθούν βεβιασμένα τα αποτελέσματα και να γίνουν λάθη 
προτιμήσαμε να παρουσιάσουμε τη γενική μορφή του Οπισθόναου σε 
σχέδια. Στην απόδοση του έργου αργότερα θα δώσουμε τα πλήρη μέτρα 
της δυτικής πλευράς του ναού, σε συνδυασμό με παλαιότερες μετρήσεις 
του Μανόλη Κορρέ,αλλά και τα νεώτερα στοιχεία που προέκυψαν κατά την 
καταβίβαση των μελών.

Τώρα,οσον αφορά στις εναλλακτικές λύσεις των αντιγράφων της 
ζωφόρου. Στη διάλεξή μου μίλησα για τρεις λύσεις. Η πρώτη, που 
θεωρήθηκε και προτιμότερη από πλευράς κατασκευαστικής και υλικού, 
είναι η λύση της κατασκευής πλήρων αντιγράφων από μάρμαρο, δηλαδή 
νέοι λίθοι, που θα αποτελούν πλήρη αντίγραφα όλων των αρχαίων λίθων. 
Τα προβλήματα είναι κυρίως στυλιστικά, και αφορούν στο πρόβλημα της 
αναπαραγωγής ενός φθαρμένου γλυπτού, που είναι εξαιρετικά δύσκολο και 
έχει χαμηλής ποιότητας αισθητικά αποτελέσματα. Και λίγο-πολύ από τη 
μέχρι τώρα ακολουθούμενη πρακτική από την Επιτροπή Ακροπόλεως έχει 
αποκλειστεί σε επίπεδο αρχής το ενδεχόμενο κατασκευής αντίγραφων από 
μάρμαρο,στις περιπτώσεις γλυπτών. Σε περιπτώσεις αρχιτεκτονικών μελών 
αυτό δεν ισχύει.
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Από την άλλη μεριά τηρείται και μια γενική αρχή. Μέλη ή γλυπτά, 
τα οποία βρίσκονται σε κάποιο μουσείο, είτε στην Ελλάδα είτε στο 
εξωτερικό, συνήθως τοποθετούνται ως χυτά αντίγραφα στο μνημείο, κι έτσι 
ο επισκέπτης της Ακρόπολης άμεσα αντιλαμβάνεται ποιά κομμάτια είναι 
αυθεντικά και βρίσκονται στο ύπαιθρο και ποιά κομμάτια διατηρούνται σε 
κάποιο μουσείο και είναι σε αντίγραφα επάνω στο μνημείο. Νομίζω πως 
αυτοί οι λόγοι, κι άλλοι που ίσως δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, είναι εκείνοι 
που έχουν αποκλείσει τη λύση κατασκευής πλήρων αντιγράφων από 
μάρμαρο. Βέβαια χάνουμε με αυτό τον τρόπο το μεγάλο πλεονέκτημα - που 
ενδιαφέρει εμάς τους τεχνικούς - της γεωμετρικής πιστότητας του μέλους. 
Γιατί στο μάρμαρο μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα μέλος, που να έχει 
όλες τις ακριβείς διαστάσεις, τις αποκλίσεις, τις εκλεπτύνσεις του 
αρχικού μέλους.

Αντίθετα, στα χυτά αντίγραφα, λόγω των ελαστικών καλουπιών, 
έχουμε ανεπιθύμητες παραμορφώσεις και θα είμαστε αναγκασμένοι στους 
αρμούς ώσεως να γίνουν ελαφρές απολαξεύσεις και 'κλεψίματα". Για το 
λόγο αυτό έχω τονίσει και στη μελέτη, ότι θα κατασκευαστούν και ειδικοί 
μεταλλότυποι για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τουλάχιστον τους 
αρμούς ώσεως,όσο μπορούμε περισσότερο κοντά στην αρχική γεωμετρία 
του λίθου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Πριν περάσουμε στο άλλο θέμα,θα ήθελα να ξέρω,αν
πράγματι έχει κανείς κάποια άλλη γνώμη. Ο κύριος Hoepfner.

W.HOEPFNER: θα ήθελα να ξαναγυρίσω σ’αυτό που είπε ο κύριος
Μπουρας. Συναφές με το θέμα της ζωφόρου είναι το θέμα της στέγασης. 
Και ο κύριος Κουφόπουλος είπε στην τρίτη λύση, εάν θυμάμαι καλά, ότι θα 
μπορούσε να τοποθετηθεί ένα ελαφρύ στέγαστρο από αλουμίνιο ή κάτι 
τέτοιο πάνω από τον Οπισθόναο. Και στις άλλες περιπτώσεις που έχουμε 
ακούσει αυτές τις δύο μέρες είναι το ίδιο πρόβλημα. Εκεί που δεν έχει 
στέγαση, εκεί υπάρχει κίνδυνος να χαλάσει το ερείπιο οπωσδήποτε. Και 
έτσι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στο ναό της Νίκης, και ο κύριος Ζιρώ 
μας έδειξε στην τελευταία διαφάνεια αυτό το γυάλινο κουτί,που μπορεί να 
μας τρομάζει και από αισθητικούς λόγους.

Αλλά νομίζω γενικά ότι πρέπει να ξαναγίνει η συζήτηση για τη 
γενική στέγαση επάνω από τα ερείπια,τα τρία ερείπια που είναι όρθια. Γιατί 
ξεκινήσαμε πριν δεκαπέντε χρόνια με την ελπίδα, ότι το νέφος κάποτε θα 
διαλυθεί. Αλλά δεν έχει διαλυθεί, αντίθετα έγινε χειρότερο. Νομίζω πρέπει 
να συζητήσουμε, εάν είναι δυνατόν να γίνει μία στέγαση που δεν θα 
πειράζει τα μάρμαρα. Ίσως επάνω σε σιδερένιες κολώνες και να εξέχει 
ένα μέτρο, και να γίνει κατά τρόπο, ώστε το χειμώνα να κλείνει και στη 
βόρεια και στην ανατολική πλευρά, όπως γίνεται στην Ευρώπη σε όλα τα 
μάρμαρα το χειμώνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η γνώμη σου για τα αντίγραφα Wolfram. Τι ποιότητα θέλεις;
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W.HOEPFNER: Νομίζω ότι δεν υπάρχει τρόπος να γίνει τόσο καλό 
αντίγραφο από μάρμαρο,όσο από άλλο υλικό. Γι’αυτό το λόγο 
χρησιμοποιήσατε ώς τώρα όλλο υλικό στην κατασκευή των αντιγράφων. Και 
σε όλο τον κόσμο, νομίζω, ότι έχουν την ίδια εμπειρία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπόρχει κι ο συνδυασμός. Να μη γίνει όλη η λιθόπλινθος με 
χυτό υλικό αλλά από μάρμαρο, και μόνον η εξωτερική επιφάνεια από χυτό 
υλικό.

W.HOEPFNER: Έχω τη γνώμη ότι μπορούμε να βάλουμε μία καλή ποιότητα 
από άλλο υλικό και να το αποθέτουμε εκεί που ήταν. Πρέπει όμως να 
συζητήσουμε τη στέγαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ. Ο κύριος Zivkov.

St.ZIVKOV: Ladies and gentlemen, to me there are a few other things, which 
I reconsider together with the question of putting casts of the west frieze on 
its place. First, the west frieze should not be treated isolated, because there 
are also slabs of the southern frieze which remain in situ. And there is also 
a question of putting casts of the frieze in one place, one part of this 
temple, and prohibiting the casts in the other part of the same temple. To 
me it seems there is a kind of a double criteria, which I don’t understand.

I think that, as Professor Korres has shown earlier, the complete 
western quarters of the flank walls were preserved together with their frieze 
after the explosion of 1687. This is shown on Gell's drawing. So I think that 
casts of the frieze should be extended to the westernmost quarters as far as 
the fifteenth intercolumnation on the flank walls. I think in that way we will 
get image of the temple in one of its historical phases, that is before Elgin’s 
arrival.

The question of putting casts of artificial material or to put casts of 
a marble with attached reliefs is to me unimportant, because both of these 
solutions include some uncertainty. Nobody knows today, how will some 
casts of artificial material, polymer, artificial stone or whatever else behave 
in fifty or a hundred or two hundred years after us. We know only how 
Pentelic marble behaves after 2,500 years. So I prefer making complete 
casts in marble, together with their relief. Only through a lighter way to 
avoid any problems in executing the so-called weathered surface. A good 
pantograph machine can cut whatever you want. Furthermore, as far for the 
west frieze there is some small pieces which fell down before the Elgin’s 
arrival, so they could be included into the casts.

I am also suggesting that, if we put Pentelic marble casts in their 
place and if we roof again the Opisthonaos, we will get again the ancient 
situation. Of course we will put enough patina to prevent the bright shining 
of the new marble of the casts, and that will be probably the best way. As 
for the casts which should be settled in the unroofed part, that is the north 
and south parts of the frieze, they should be well protected and probably 
carved somewhat deeper to avoid erosion.
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And then I would like to ask one question, which completely I don't 
understand. The Erechthion,after restoration,is more complete than before. 
We have the same situation in Pronaos, but for some unknown reasons the 
project is practically aborted. The reconstruction of complete colonnade is 
prohibited and even the inclusion of the frieze of the southern half is 
avoided. I don’t understand why this happens. You have one temple and you 
should behave in the same way for the whole temple. You don’t have 
Pronaos of the Parthenon on one hand and Opisthonaos on another. That’s 
the problem which I don’t understand. What is the meaning of all this?

Μ.ΚΟΡΡΕΣ: To μόνο που ήθελα να παρατηρήσω είναι,ότι το θέμα του 
κατά πόσο θα επεκταθούν τα αντίγραφα της ζωφόρου στους μάκρους 
τοίχους του σηκού συνδέεται άμεσα με το κατά πόσο θα προχωρήσει κι 
η αναστήλωση των μακρών τοίχων,που αφορά στη μελέτη του κυρίου 
Τογανίδη. Οπότε σ' αυτό το θέμα δεν μπορούμε να απαντήσουμε για την 
ώρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Hueber.nou κάνει τις αναστηλώσεις στην 'Εφεσο.

Fr.HUEBER: You know,I think you were right in taking off the frieze. It viras 
necessary for the protection of the frieze. For taking off the frieze it was also 
necessary to dismantle the authentic pieces above it. Therefore,! think you 
are right if you put back what you dismantle for taking off the frieze. For 
putting back the dismantling pieces, it’s necessary to have, in the place of 
the frieze, anything else. That means you can’t leave it empty. That’s the 
first. If you are to fill it,I think you should fill it with exact copies of the 
removed pieces.

I don’t think that it is possible to reproduce in marble copies the 
degree of corrosion of the original ones. You might be able to carve the 
reliefs,but you might never be able to carve the broken and the destroyed 
areas and the way how they were destroyed. This is impossible in carving. 
You can’t carve a break. Therefore you must do a copy. And for me,it’s not 
important if the copy is done by artificial stone, with white cement or with 
polymer. As you know, most of the copies are using both materials together. 
So I think you should put in a copy of that, what you had taken out, of the 
best material the best man has ready for you, and I am sure it will be a 
mixture of cement and polymer binding in the material. And of course you 
should do it as a massive block, because you have to put on it the stones, 
that had been on it before and which you had dismantled. So, it seems also 
for me unreasonable to make just a surface as a copy, and the marble in the 
background. Why that? Why shouldn’t it be one block, or an addition of 
some blocks, as a copy by a material that is ready for copies?

I don’t agree with any reconstruction of missing roofs or whatever 
above it. I think you should try to get the exact situation you had before you 
took off the reliefs of the frieze.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: But it’s impossible to have the situation we have now,because 
we can’t take casts from the original pieces. So we have to find some older 
casts, which show a better degree of conservation.

Fr.HUEBER: That’s a problem, but I think it’s better to use the old casts in 
a better condition than to do anything artificial.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Thank you. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι μπορούμε να
προχωρήσουμε και στο δεύτερο μέρος της ερωτήσεως, για τη στέγαση, 
που είναι αλληλένδετη. Εάν η στέγαση στο δυτικό πτερό θα γίνει 
ολόκληρη, εάν θα γίνει μισή, εάν θα μείνει ακάλυπτο το μέρος και θα 
αφήσουμε μόνον τις εγκάρσιες δοκούς. Ο κύριος Μπούρας.

Χ.ΜΠΟΥΡΑΣ: Νομίζω ότι δεν έχει γίνει απολύτως σαφές, ότι αυτή η
στέγαση, ή μάλλον αυτές οι οροφές, είχαν προγραμματιστεί να γίνουν 
κατά τη δεκαετία του 1950, και έχουν κατασκευαστεί ήδη. Δηλαδή, 
μπροστά από τον Παρθενώνα - μας τα έδειξε ο κύριος Κουφόπουλος - 
κείνται τώρα, είναι πεσμένα κάτω, όλα αυτά τα κομμάτια αυτής της 
οροφής. Kos το πράγμα αρχίζει νσ γίνεται πιο πολύπλοκο, όπως 
καταλαβαίνετε. Δηλαδή, και αυτά τα πενήντα χρόνια που ΠέραΟΰν,είναι 
κι αυτά ιστορία. Συγχρόνως,αυτά τα έκαναν οι τελευταίοι επίγονοι του 
κλασσικισμού στην Ελλάδα, μία γενιά μαστόρων που δεν υπάρχει πλέον. 
Είναι από πλευράς μαρμαρικής εξαιρετικά έργα - το είπε ήδη ο κύριος 
Κουφόπουλος. Και ως εκ τούτου έχουν κι αυτά κάποια δικαιώματα 
επανόδου. Μην ξεχνάτε ακόμα ότι ορισμένες από τις δοκούς είναι οι 
αρχαίες δοκοί, οι οποίες απλώς ξαναγυρίζουν στη θέση τους.

Και ακόμα κάτι. Εάν κάνομε μία στέγαση προστασίας - που εγώ 
νομίζω ότι είναι τελείως απαραίτητο - η οποία θα είναι αφανής 
εξωτερικώς, εαν δεν βάλουμε τις οροφές τις μαρμάρινες, θα φαίνεται από 
κάτω. Και θα είναι ένα πολύ δυσάρεστο θέαμα, να βλέπετε όλες αυτές τις 
σιδηρές κατασκευές και τα διάφορα στοιχεία της στεγάσεως, να τα 
βλέπετε σαν ένα βιομηχανικό προϊόν, σε πλήρη αντίθεση με το μνημείο. 
Υπάρχει, λοιπόν, και εκεί ένα πρόβλημα. Έτσι, λοιπόν, το θέμα της 
τοποθετήσεως όλων των φατνωμάτων του Ορλάνδου επάνω νομίζω ότι 
πρέπει να συζητηθεί πολύ σοβαρά, θα αποκαταστήσει την έννοια σκιάς και 
φωτός στην όψη, η οποία είναι κυρίως ορατή απ’ αυτόν που μπαίνει στην 
Ακρόπολη. Συγχρόνως θα αποδόσει μία σωστή έννοια φωτός και σκιάς για 
τα ανάγλυφα της ζωφόρου, και νομίζω ότι για λόγους διδακτικούς θα είναι 
ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Λοιπόν, σκεφτείτε ολα αυτά, και αύριο που θα 
γίνει επίσκεψη επάνω, παρακαλώ ζητείστε να δείτε και αυτα τα έργα του 
Ορλάνδου, της δεκαετίας του 1950. Κι ίσως θα αρχίσετε να σκέπτεστε 
κάπως σαν κι εμένα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι είναι πολύ θετική η γνώμη, και για να
συντομεύουμε θάλεγα να μιλήσουν όποιοι θα έχουν αντίρρηση σ’αυτό. Κάτι 
θέλει να διευκρινίσει κι ο κύριος Κουφοπουλος.
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Π.ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ: Συμπληρωματικά προς τον καθηγητή Μπούρα θα έλεγα 
ότι από έρευνες παλιότερες του κυρίου Κορρέ γνωρίζουμε ότι οι πρώτες 
δοκοί για την αποκατάσταση της οροφής του δυτικού πτερού ανέβηκαν 
στην Ακρόπολη από τον Μπαλόνο. Επομένως η αναστήλωση της οροφής 
είναι μία ιστορία που ξεκίνησε τότε, είχε μία συνέχεια μετά τον πόλεμο, 
και συνεχίζεται τώρα, θα προσθέσω και κάτι όλλο. Ο Ορλάνδος ξεκίνησε 
την αναστήλωση της οροφής. Στη δυτική πλευρά έχει αποκαταστήσει 
διαζώματα. Έχει τοποθετήσει νέους θρόνους,κι έκανε όλη την προεργασία 
να βάλει την πρώτη δοκό. Τοποθετήθηκε η δοκός μέσα στο πτερό, και 
περιμένει την όνοδό της,κατό κάποιον τρόπο. Λοιπόν,υπάρχει μία συνέχεια 
που δεν διεκόπη από την αναστήλωση του Ορλόνδου μέχρι το 1960 
περίπου,οπότε εγκαταλείφθηκε η ιδέα της στεγόσεως της οροφής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κάποιος που θα έχει αντίρρηση οπωσδήποτε για τη
στέγαση του Οπισθονόου; Ο κύριος Δεσπίνης.

Γ.ΔΕΣΠΙΝΗΣ: Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, δεν 
εκφράζω αντίρρηση ή συναίνεση, αλλά θέλω να επισημόνω ένα σημείο που 
δεν πρέπει να μας διαφεύγει, και ώς τώρα μας διέφυγε, νομίζω. Όλη αυτή 
η προεργασία, ας το πούμε, που άρχισε από τον Μπαλόνο και συνεχίστηκε 
απ' τον Ορλόνδο, δηλαδή η λάξευση δοκών και φατνωμάτων και τα λοιπά, 
έγινε για να προστατευθούν τα πρωτότυπα μέλη της δυτικής ζωφόρου που 
θα έμεναν στη θέση τους. Από τη στιγμή σήμερα που δεν υπάρχουν τα 
πρωτότυπα γλυπτά στη θέση τους, είναι δυνατόν να σκεφθεί κανείς και 
διαφορετικά. Αυτό μόνον ήθελα να πω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κορρές θέλει κάτι να προσθέσει.

Μ.ΚΟΡΡΕΣ: Είναι ένα σχόλιο, μία εξειδίκευση ενός σημείου, για το οποίο 
μιλήσατε εσείς, κύριε καθηγητά, πριν, για την αποκατάσταση των αρχικών 
σχέσεων φωτός και σκιάς. Μακάρι να μπορούσαμε να αποκτήσουμε πάλι 
αυτές τις σχέσεις. Το πρόβλημα έχει σχέση και μ’ ένα άλλο ζήτημα, για 
το οποίο μιλήσαμε το 1983 και ίσως δεν σκέφτεσθε ότι μπορεί να έχει 
σχέση,αλλά θα το καταλάβετε αμέσως. Είναι αυτό που τότε συνθηματικά 
είχε ονομαστεί η επούλωση των πληγών.

Ο φωτισμός στο εσωτερικό ήταν, σε μεγάλο βαθμό, εξαρτημένος 
από τη διατήρηση, την καλή διατήρηση, την καλή λείανση των επιφανειών 
του μαρμάρου, όταν το δάπεδο του ναού ήταν τελείως επίπεδο, σαν 
καθρέφτης. Οι ραβδώσεις ήταν επίσης όπως οι άξονες των μηχανών, 
στιλπνές. Τότε και το τελευταίο φωτόνιο,που έφτανε από τον ήλιο μέσα 
στον Παρθενώνα, είχε πολύ μεγάλες πιθανότητες να ανέβει στη ζωφόρο. 
Τώρα που παντού υπάρχουν οι τρύπες, γεμάτες με μαύρες κρούστες, 
παντού υπάρχουν όλες αυτές οι ανώμαλες μορφές, η τοποθέτηση της 
οροφής θα προκαλέσει ένα σκοτείνιασμα, ένα σκοτος εκεί ψηλά, και ποτέ 
δεν θα έχουμε τον αρχικό φωτισμό από τις ζωηρές ανακλάσεις, το 
καθρέφτισμα του αρχαίου μαρμάρου. Το αναφέρω αυτό μόνο για να 
βοηθήσω τον προβληματισμό. Δεν εκφράζει άρνηση. Απλώς θέλω να είναι
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και αυτό μέσα στις προβλέψεις, να μην είναι κάτι που δεν μπορούμε να το 
προβλέψουμε.

Ίσως,ακόμη και με αυτή τη δυσκολία,είμαι υπέρ της τοποθετήσεως 
της οροφής στη θέση της, αλλά δεν θα ήθελα προς το παρόν να επηρεάσω 
αυτή την,ας το πούμε,διαδικασία της συζήτησης,αφού πολύ περισσότερο 
σήμερα ενδιαφερόμαστε να ακούσουμε τις γνώμες των αγαπητών 
προσκεκλημένων ειδικών. Αλλά ήθελα να σας το αναφέρω αυτό,για να το 
έχετε υπόψη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Lemaire.

R.LEMAIRE: I think that the decision to build a roof is a decision to be taken 
in the frame of this question: up to what point are you going to do 
restitutions in the building?

It’s part of that problem,! think,that one can look at it now in a more 
clear way than before, when really the problem was preservation of the 
frieze. For the moment,I think,it has to be looked at in a different context. 
Up to what point should one go in the reconstruction of parts of the 
building,which disappeared during that time? And that’s another problem, 
still a very large and difficult problem,! think,which needs a lot of discussion.

Μ.ΚΟΡΡΕΣ: θέλω να διευκρινίσω κάτι. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται δύο 
στεγάσεις:μία στέγαση που είναι καθαρά υπόθεση της αισθητικής και της 
αρχιτεκτονικής, και μία στέγαση που αφορά στη συντήρηση και στην 
προστασία, όχι μόνον του δυτικού πτερού αλλά και του Οπισθονάου. 
Δηλαδή είναι μία στέγαση μεγαλύτερη από το δυτικό πτερό και φθάνει ώς 
και το δυτικό τοίχο, προκειμένου να προστατεύσει όλο το χώρο και την 
περιοχή από τα όμβρια και από τα προβλήματα και τη διάβρωση, που 
δημιουργού νται από τη ροή υδάτων πάνω στα ελάχιστα λείψανα 
τοιχογραφιών που διατηρούνται, στα χαράγματα, στα graffiti και λοιπά. 
Απλώς αυτό διευκρινιστικά. Επομένως, η συζήτηση οσον αφορά στην 
οροφή του δυτικού πτερού δεν αφορά στη συντήρηση, αλλά αφορά καθαρά 
στην αρχιτεκτονική του χώρου και στο αισθητικό κέρδος που θα έχει 
κανείς,αναβαθμίζοντας την αισθητική αξία του χώρου,προσθέτοντας αυτό 
το πολύ σημαντικό αρχιτεκτονικό στοιχείο στην περιοχή αυτή.

Γ.ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ: θα παρακαλούσα τον κύριο Μπούρα να μας 
διευκρίνιζε,πόσες είναι οι αρχαίες δοκοί που βρίσκονται επί τοπου,πόσες 
είναι αυτές που έχει φτιάξει ο Ορλάνδος,και πόσα φατνώματα έχει φτιάξει 
ο Ορλάνδος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι μπορεί να απαντήσει ο κύριος Κορρές.

Μ.ΚΟΡΡΕΣ: Οι αρχαίες είναι τρεις, και οι δοκοί ήσαν επτά. Επτά δοκοί, 
μία στον άξονα,τρεις εκατέρωθεν. Ήσαν στη θέση τους ακόμη τρεις 
δοκοί. Δηλαδη, μάλλον έχουμε τρεις αρχαίες δοκούς. Επίσης έχουμε
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μεγάλα θραύσματα από μίαν άλλη. Επομένως με δύο νέες δοκούς 
συμπληρώνεται ο αριθμός.

Ο Μπαλάνος είχε ανεβάσει, ας πούμε, την πρώτη ύλη από τα 
λατομεία. Ήταν ακόμη ημίεργες. Ο Ορλάνδος χρησιμοποίησε τα μάρμαρα, 
που έφερε ο Μπαλάνος. Συμπλήρωσε βέβαια την ποσότητα με νέα 
μάρμαρα. Η κατεργασία έγινε εξ αρχής, απ’ το 1953-1954 μέχρι το 1960. 
Υπάρχουν όλες οι δοκοί, τρεις νέες πλήρεις δοκοί απαραίτητες για την 
αντικατάσταση, και τα δεκαέξι φατνώματα και οι μεταδόκιες πλάκες και 
θράνοι, δηλαδή δεκαοκτώ φατνώματα και πλήρεις θράνοι,που είναι 
απαραίτητοι κι αυτοί για τη συμπλήρωση και την υποστήλωση της οροφής.

Γ.ΛΑΒΒΑΣ:Σχετικά με το εάν πρέπει να μπει η στέγη επάνω με τους δοκούς 
και τα άλλα στοιχεία ή όχι. Νομίζω ότι έχουμε ήδη προδιαγράφει στον 
Παρθενώνα το ποσοστό καινούργιου και παλιού υλικού, θυμάστε, η 
περίφημη δεύτερη πρόταση του Προνάου είχε καταλήξει σ' ένα ποσοστό 
παλιού και νέου. Επίσης, σήμερα ακούστηκε - ή χθές; - η αναλογία αυτή 
1:6, από τον κύριο Τογανίδη, νομίζω. Επομένως, νομίζω ότι ήδη έχει 
προδιαγράφει κατά κάποιον τρόπο η πορεία της προσθέσεως νέου υλικού, 
σε σχέση με το αυθεντικό, ώστε να μας δώσει κι εδώ την κατεύθυνση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ήταν για τους τοίχους αυτό του σηκού. Ο κύριος Di Vita.

A.Dl νΐΤΑ:Πιστεύω ότι ο κ.Δεσπίνης έχει δίκιο.Έχουμε δικαίωμα τώρα 
εμείς να ανακατασκευάσουμε τη στέγη του πτερού, τη στιγμή που έχει 
αφαιρεθεί η αρχαία ζωφόρος; Και το θέμα αυτό έχει σχέση με την τρίτη 
ερώτηση,που αφορά στο σύγχρονο στέγαστρο για την προστασία της 
περιοχής από τα όμβρια. Αν αυτό το στέγαστρο είναι τόσο καλό, ταιριάζει 
τόσο με το μνημείο, είναι αθέατο από έξω, τότε ίσως μπορεί το πτερό να 
μείνει ως έχει τώρα, ή μόνο με τις δοκούς,χωρίς τα φατνώματα. Αν όμως 
αυτό το πολύ ελαφρύ και μοντέρν'ο στέγαστρο δεν ταιριάζει με το μνημείο, 
τότε θα χρειαστεί να ανακατασκευαστούν τα φατνώματα στο δυτικό πτερό. 
Ο κ.Κορρές όμως, όταν ομιλεί ότι σ’αυτή την περίπτωση θα σκοτεινιάσει 
εντελώς ο Οπισθόναος, λέει κάτι που είναι πολύ σωστό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα των 
τοίχων του σηκού.

Μ.ΚΟΡΡΕΣ: Με συγχωρείτε. Άλλη μία φορά που επανέρχομαι στο θέμα
της οροφής-στέγης. Το θέμα είναι διπλό. Αλλο η οροφή. Η οροφή είναι το 
επίπεδο που βλέπουμε αμέσως σ’αυτήν την αίθουσα, κι η στέγη είναι 
επάνω από την οροφή, θέλω να πω ότι το θέμα της στέγης είναι πιο 
σπουδαίο, είναι πολύ πιο σπουδαίο από το άλλο, της οροφής. Ξέρετε πολύ 
καλά ότι σ’όλες τις εποχές τα κτίρια δεν είχαν υποχρεωτικώς οροφές, 
είχαν όμως πάντα στέγη για έναν σπουδαίο λόγο, να μην καταστρέφονται, 
γιατί περί καταστροφής πρόκειται, να μην καταστρέφονται από τα στοιχεία 
της φύσεως.



206

Επίσης, θέλω να πω ότι ο Παρθενών μας δίνει καμμιά φορά την 
πολύ αισιόδοξη εντύπωση ότι αντέχει, επειδή είναι από μάρμαρο, και δεν 
θα έχει δομικά προβλήματα ποτέ, επειδή κάθεται πολύ καλά σε βράχο, θα 
πω επίσης, ότι τριακόσια χρόνια από τότε που έχασε τη στέγη, δεν ήσαν 
αρκετά για να φανούν προβλήματα σχετικά με τη σταθερότητα του 
θεμελίου,αλλά αυτά τα προβλήματα μερικές φορές φαίνονται απότομα. Ενα 
τέτοιο πρόβλημα παρουσιάστηκε στην Πινακοθήκη των Προπυλαίων,και 
ξαφνικά εκεί το θεμέλιο κάθησε πόντους ολόκληρους. Στον Παρθενώνα 
έχει συμβεί σ’ένα μικρό μέρος. Το περιλαμβάνω στις σχετικές 
παρατηρήσεις στον πρώτο τόμο της μελέτης, θα σας πω μόνον ότι στον 
Παρθενώνα,από παλιά, ο βόρειος τοίχος σ’ένα τμήμα του αρκετά μεγάλο 
είχε γείρει προς τα μέσα,επειδή είχε καθήσει το θεμέλιο. Ο ναός είναι από 
μάρμαρο,αλλά μην ξεχνάτε ότι κάτω από το μάρμαρο είναι μαλακός 
πωρόλιθος. Είναι ο πιο μαλακός πωρόλιθος που υπάρχει στην Αττική. Ο 
σκληρός πωρόλιθος που θαυμάζουμε στη βάση είναι μόνον στην εξωτερική 
επιφάνεια.Όταν βλέπετε το στερεοβάτη,το βάθρο,από τη νότια πλευρά κι 
είναι πολύ γερό,αυτό είναι μόνον η εξωτερική επιφάνεια. Μέσα το θεμέλιο 
είναι από μαλακό πωρόλιθο. Τα δείγματα που πήραμε με το τρυπάνι, πριν 
από εννέα χρόνια - ίσως μερικοί δεν το ξέρετε, κάναμε διατρήσεις 
δοκιμαστικές, φθάσαμε σε βάθος δεκατριών μέτρων περίπου και πήραμε 
δείγματα από πωρόλιθο - μας αποκαλύπτουν μία κατάσταση θεμελίου, που 
δεν είναι ακριβώς όπως θα θέλαμε.

Επομένως,μία στέγη στον Παρθενώνα το σπουδαιότερο που θα 
προσέφερε κατά τη γνώμη μου είναι,ότι θα προστάτευε την πλαγιά του 
κτιρίου,δηλαδή αυτό το καλό κλείσιμο των αρμών που θαυμάζουμε στην 
κρηπίδα και το οποίο μπορεί να καταστραφεί μέσα σε μία ώρα, εάν το 
θεμέλιο καθήσει, όπως έγινε στην Πινακοθήκη των Προπυλαίων κάποτε. Η 
μόνη αντίσταση σ’αυτό είναι μία στέγη. Και όχι μόνο μία στέγη, θα 
χρειαστούν και έργα στο θεμέλιο, στο έδαφος, θα σας'πω μόνον ότι και 
το αρχαίο τείχος, το νότιο τείχος της Ακροπόλεως, είχε στην αρχική του 
κατασκευή ειδικά ανοίγματα, για να απορρέει το υπόγειο νερό έξω. Αυτά 
όλα έχουν σχέση με προβλήματα πέρα από το μνημείο. Αλλά γυρίζοντας 
στο μνημείο σας θυμίζω κάτι που είπε ο κύριος Κουφόπουλος κι είναι πολύ 
σοβαρό. Είναι τα χαράγματα στους κίονες. Ανέφερε τα χαράγματα, graffiti 
δηλαδή. Αυτά είναι διακόσια τριάντα κι αποτελούν το λίθινο χρονικό, όπως 
ονομάζεται,δηλαδή το αρχείο της Αθηναϊκής ιστορίας για δέκα αιώνες, για 
μία περίοδο για την οποία κανένα άλλο αρχείο δεν είναι τόσο πλήρες και 
τόσο αξιόπιστο. Επίσης, είναι πολλές άλλες λεπτομέρειες που επίσης 
ανέφερε ο κύριος Κουφόπουλοςιοι βυζαντινές τοιχογραφίες-δεν είναι 
μόνον οι γνωστές που δείξαμε, είναι και άλλες, ό,τι απομένει. Και φυσικά 
οι διάφορες επιφάνειες. Επομένως, υπάρχουν σοβαροί λόγοι να 
σκεφτόμαστε βαθμιαία μία στέγη και την εκ μαρμάρου οροφή. Αυτά θα τα 
δείτε οπωσδήποτε στην επίσκεψή σας αύριο στον Παρθενώνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στα θέματα των τοίχων του 
σηκού.Ας έρθει ο κύριος Τογανίδης.Ευχαριστώ. Νομίζω, κύριε Τογανίδη, 
και θέλω να με βεβαιώσετε αν είναι έτσι, ότι περιμέναμε με την αποξήλωση
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ότι θα κερδίζαμε περισσότερα κομμάτια κι ότι οι τοίχοι του σηκού θα ήσαν 
πιο ψηλοί, πληρέστεροι. Νομίζω ότι αρχίζουμε να απογοητευόμαστε. Αλλά 
μερικοί χαίρονται, γιατί δεν θέλανε να κλείσει εντελώς ο σηκός. Αλλά 
εμένα τουλάχιστον με ενοχλεί, ότι δεν υπάρχει ένα όριο και μπορεί κανείς 
να μπαίνει από οπουδήποτε. Και νομίζω η λύση που προτείνατε, να μπει μία 
σειρά ορθοστατών, ότι είναι η καλύτερη.

Ν.ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ: Πράγματι είναι κάπως έτσι.Οι ελπίδες μας ήσαν, όταν 
κάναμε την αποξήλωση των τοίχων, ότι θα βρίσκαμε περισσότερα κομμάτια 
από την εξωτερική πλευρά των τοίχων. Όπως ίσως θυμάστε, βρήκαμε 
τριάντα πέντε κομμάτια στην εσωτερική παρειά του νότιου τοίχου,που 
ανήκουν στο εξωτερικό πρόσωπο. Δυστυχώς στο βόρειο τοίχο βρήκαμε 
μόνον τρία,ενώ ελπίζαμε ότι θα βρούμε περισσότερα.Έτσι το ποσοστό από 
τις εσωτερικές δομικές λιθοπλίνθους, που μπορεί να τοποθετηθεί στο 
εξωτερικό των τοίχων, είναι μικρό, σε σχέση με αυτό που πιστεύαμε.

Τώρα, όσον αφορά στις προτάσεις, η μία από αυτές αφορά στη 
συμπλήρωση όλων των ελλειπόντων ορθοστατών στην περίμετρο των 
μακρών τοίχων. Σας ανέφερα ότι πρόκειται για πλήρεις καινούργιους 
λίθους και αρχαίους συμπληρωμένους με νέο μάρμαρο σε κάθε πλευρά. 
Η δεύτερη πρόταση συνίσταται στο να αποκατασταθούν οι ορθοστάτες με 
τα αντιθήματά τους στις περιοχές, όπου υπάρχουν λιθόπλινθοι που 
μπορούν να αναστηλωθούν, μπορούν δηλαδή να τοποθετηθούν στις 
αρχικές τους θέσεις. Σ’αυτή την περίπτωση οι λιθόπλινθοι θα πρέπει να 
πατήσουν, για να έχουν ευστάθεια, σε διπλούς ορθοστάτες. Ειδάλως θα 
ανατραπούν. Αυτό είναι δεδομένο. Τέλος, προτείνεται να ξεκινήσει άμεσα 
η επανατοποθέτηση στο μνημείο όσων λιθοπλίνθων έχουν ταυτιστεί.

W.HOEPFNER: Στην Πέργαμο -ο κ. Nohlen που έχει κάνει την αναστήλωση, 
γνωρίζει πιο καλά από εμένα- έχουμε έναν τεράστιο αναλημματικό τοίχο. 
Κατά την αναστήλωσή του είχε επικρατήσει ένας έντονος προβληματισμός 
ως προς την τοποθέτηση των αρχαίων λιθοπλίνθων του, που είχαν βρεθεί, 
θα αναστηλώνονταν μόνον αυτές, των οποίων οι θέσεις είχαν ταυτιστεί ή 
και οι υπόλοιπες; Τελικά αποφασίστηκε να επανατοποθετηθούν στο μνημείο 
μόνον οι ταυτισμένοι λίθοι. Οι υπόλοιποι έγιναν από τεχνητή πέτρα.Όμως 
σήμερα, μετά δεκαπέντε χρόνια, που τελειώνει η εργασία, έχουμε πάρα 
πολλές αρχαίες λιθοπλίνθους στο έδαφος και δεν ξέρουμε τί να τις 
κάνουμε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Νομίζω τελικά ότι, όσο έχουμε 
αυθεντικό υλικό, είναι προτιμώτερο να το επανατοποθετούμε στα μνημεία 
κατά την αναστήλωση.

ϋΌ0υΐ_Τ0Ν:Έχω μια άλλη ερώτηση να σας κάνω. Εάν δεν 
επανατοποθετήσουμε όλες τις λιθοπλίνθους από τους μακρούς τοίχους, 
τότε που θα τις βάλουμε; Και γενικώτερα πώς θα τακτοποιηθούν στο χώρο 
αυτά και τα άλλα μέλη, που δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά την 
αναστήλωση, μετά το τέλος των έργων; Ακόμη, εάν δεν γνωρίζουμε τις 
ακριβείς θέσεις των λίθων, μήπως μπορούμε να τους τοποθετήσουμε 
προσωρινά πάνω στους τοίχους, χωρίς γόμφους και συνδέσμους;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι αυτό ήταν και το πνεύμα και του κυρίου Τογανίδη.

Μ.ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ: Αυτό που ανέφερε ο κύριος Coulton πραγματικά είναι ένα 
πρόβλημα. Το επισημαίνουμε μέσα στη μελέτη. Αν πραγματικά όλοι αυτοί 
οι λιθόπλινθοι καταφέρουν να βρουν τη θέση τους, ή τουλάχιστον οι 
περισσότεροι απ’ αυτούς επάνω στο μνημείο, τότε πραγματικά ο χώρος θα 
ελευθερωθεί γύρω από'το μνημείο και θα κερδίσουμε, πιστεύω, για τον 
επισκέπτη, πολύ περισσότερα πράγματα, αφού αυτός θα μπορεί να 
πλησιάζει πολύ κοντά στο κτήριο. Αλλιώς θα αναγκαστούμε να έχουμε 
αυτά τα μάρμαρα κοντά στο μνημείο, πάντα πρόσφορα για μια μελλοντική 
αναστήλωση, εφ’όσον βρεθούν συμπληρώματα, και θα είναι ένα φυσικό 
εμπόδιο για τον επισκέπτη.

Fr.HUEBER: I think that all the points we are dealing with today,till now,go 
about the question how far should we leave the path of anastylosis in the 
direction of reconstruction. And I think that in this serious work you have 
done till now on the Acropolis, you should never leave the path of 
anastylosis. That means you should only react in a way that you only put 
stones in the very position and in the very direction they had been before. 
If you once leave it,and I think you should also know it from your 
experience,and if you or\ce put a stone in a position where it might have 
been or where it’s not sure that it had been,you are doing a reconstruction 
which is forbidden for us, also according to all international conventions, 
like the Convention of Venice, for example. But it’s not important for me to 
take these conventions as an argument. I think you should try to be,as much 
as possible,in all of these points in the way of anastylosis,in the way of 
showing original, that means showing situations that had really existed. And 
it is not necessary to give explanations,by putting stones in the road,to show 
the cella was as wide as this. You should treat your document as a 
document. You are dealing with a document at the Acropolis, as you are 
dealing at each archaeological site with documents. And you mustn't do 
anything that brings the danger,that a document could be falsified.

St.ZIVKOF: I’ll just bring back some data,which are published in the "Study 
for the Restoration of the Parthenon" of 1983 and which were mentioned in 
the discussion of the Congress of 1989. If I remember well,in the Study of 
1983 it was written that from the south wall on that monument were 
recognized something around two hundred and fifty blocks. That from the 
north wall were recognized something about hundred and seventy blocks. 
Now, the thing that interests me, how many blocks were recognized between 
1983 and 1994? Also how many blocks were in total preserved in situ and 
how many are now removed, which were wrongly replaced?

I hope that the final solution would be,that both flanking walls would 
be re-erected as much as possible, because it is the only way to prolong the 
life of every stone, because Parthenon is not only that building which is, 
let’s say, 70 X 30 X 15 meters in volume. Even these pieces should find a 
proper place and be saved. Because there is no use to have some sheds



209

or barracks, or whatever, like we have in Karnak in Egypt, where Ahemnaton 
Temple is kept in sheds and 60.000 blocks are kept,because nobody wants 
to reconstruct the temple. I hope that the Acropolis Committee will have the 
power to reconstruct both flank walls, because I think enough material exists 
for their reconstruction. Thank you.

Ν.ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ: Είναι δύσκολο να απαντηθεί το ερώτημα,ποιά είναι η 
διαφορά των λίθων από τότε μέχρι σήμερα. Διότι το πρόβλημα είναι διπλό. 
Δηλαδή, λίθοι που τους είχαμε θεωρήσει στην αρχή μεμονωμένους έγιναν 
συμπληρώματα άλλων. Δηλαδή ενώθηκαν μεταξύ τους, έγιναν ταυτίσεις. 
Άρα μειώθηκε ο αριθμός. Από την άλλη όμως, άγνωστοι για μας λίθοι, 
δηλαδή που δεν τους θεωρούσαμε λιθοπλίνθους, αναγνωρίστηκαν ως 
τέτοιες.Έτσι δεν έχω πρόχειρη μία απάντηση για τη μεταβολή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι μπορούμε τώρα να περάσουμε στα δυσκολότερα 
προβλήματα των Προπυλαίων. Παρακαλώ τον κύριο Τανούλα να έρθει εδώ 
να μας βοηθήσει.Ευχαριστώ. Για τα Προπύλαια έχουμε τις ακόλουθες 
ερωτήσεις:

θα επαναφέρουμε αρχαία μέλη,που έχουν χρησιμοποιηθεί στη 
φράγκικη φάση των Προπυλαίων,στην αρχική τους θέση, ή θα τα αφήσουμε 
να θυμίζουν την περίοδο της Φραγκοκρατίας; Και βέβαια πόσο σημαντικά 
είναι για την αναστήλωση και τη στερέωση του αρχαίου κτηρίου; Επ’ 
αυτού, παρακαλώ, ερωτήσεις. Ναι, η κυρία Dinsmoor. Νομίζω ότι είναι 
απαραίτητο, κύρια Dinsmoor, να μας πείτε η ίδια,πόσο είστε δεμένη με 
αυτό το μνημείο και τι δημοσίευση ετοιμάζετε, έτσι πολύ σύντομα για 
όσους δεν το ξέρουν.

A.NORRE-DINSMOOR: Αυτό είναι βέβαια άσχετο με την παρούσα συζήτηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει,για να καταλάβουν πόσο εχετε μελετήσει το
μνημείο.

A.NORRE-DINSMOOR: Αυτή η μελέτη των Προπυλαίων είχε αρχίσει το
1907 από τον τότε Γραμματέα της Αμερικανικής Σχολής,τον Henry Wood. 
Συνεχίστηκε το 1909 από τον πεθερό μου William Bell Dinsmoor. 
Συνεχίζεται από τον άντρα μου μετά το 1963. Αυτή τη στιγμή έχει 
παραδοθεί - πριν τρία χρόνια - ένα δίτομο έργο με την πλήρη δημοσίευση 
του κλασσικού κτιρίου, με σχέδια των δύο Dinsmoor.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας ενδιαφέρει η γνώμη σας.

A.NORRE-DINSMOOR: Λοιπόν, τώρα, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα των 
μεταγενεστέρων αλλαγών στον ανατολικό τοίχο της Πινακοθήκης: αφ’ ενός 
έχουμε κομμάτια από τον τοίχο, τα οποία έχουν ταυτιστεί παλιά, και τώρα 
βρίσκονται στο έδαφος. Αυτά είναι και κομμάτια από τα ανοίγματα,τα 
οποία είναι αποτέλεσμα των φράγκικων αλλαγών, και κομμάτια τα οποία 
προκλήθηκαν από φυσική φθορά του κτιρίου. Προσωπικά, δεν πιστεύω πως
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πρέπει να αναστρέψουμε την ιστορία του κτιρίου, ακόμη και τη 
μεταγενέστερη. Με άλλα λόγια, οι πόρτες ή τα ανοίγματα σ’ αυτόν τον 
τοίχο, παρ’όλο που έχουμε τα κομμάτια, δεν πρέπει να συμπληρωθούν. Σ’ 
αυτή την περίπτωση τουλάχιστον, τα ανοίγματα, εφ'όσον στατικά δεν 
δημιουργούν προβλήματα - τότε είναι άλλο ζήτημα - πρέπει να κρατηθούν 
όπως είναι,γιατί αυτό αντιπροσωπεύει την ιστορία του κτιρίου.

Τώρα, άλλα κομμάτια του κτιρίου, που εναποτέθηκαν επάνω στους 
τοίχους (και μάλιστα μερικά έχουν αναστραφεί από την αρχική τους θέση), 
όταν μερικά από τα μεταγενέστερα κτίσματα καταστράφηκαν, μπορούν να 
μπουν πάλι στις θέσεις τους, εφ’όσον έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή δεν 
αντιπροσωπεύουν μία ορισμένη περίοδο στην ιστορία του κτιρίου. Το ίδιο 
ισχύει και για ταυτισμένα κομμάτια που βρίσκονται στο έδαφος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μείνουμε λίγο σ’αυτό.

A.NORRE-DINSMOOR: Ωραία. Εντάξει. Αυτό είναι σχετικά με τα
μεταγενέστερα κτίρια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να θέσουμε και το θέμα αυτό. Η Πινακοθήκη, σύμφωνα με τη 
γνώμη, νομίζω, του κυρίου Τανούλα, θα έπρεπε να αποκατασταθεί, δηλαδή 
ο κ.Τανούλας ζητά να διαλυθεί ο δυτικός τοίχος για λόγους στερεότητας, 
θα ήθελα όμως να μας πει,πόσο είναι πράγματι επικίνδυνη η κατάσταση 
και δεν θα μπορούσε να διορθωθεί αλλιώς, χωρίς να διαλυθεί.

A.NORRE-DINSMOOR: Καλά,σ’αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα ίσως
προτρέχουμε, κι ίσως ο κύριος Τανούλας θάθελε να πει,πως πραγματικά 
υπάρχουν προβλήματα και στο θυραίο τοίχο και ειδικά στο δυτικό τοίχο 
του κτιρίου. Αλλά πάλι θέλω να μιλήσω για συμπληρώσεις,χρησιμοποιώντας 
τα κομμάτια,ιδίως τα γείσα, τα οποία είναι πάνω στους τοίχους του 
κτιρίου. Κι αυτά τα γείσα σε μεγάλο βαθμό είναι αναγνωρίσιμα στις 
ακριβείς τους θέσεις, κυρίως του βορείου τοίχου. Και σ’ ένα μεγάλο 
ποσοστό του θυραίου τοίχου. Αυτά, εφ’όσον οι ακριβείς τους θέσεις είναι 
γνωστές, μπορούν θαυμάσια να μπουν στο κτίριο πάλι, εφ’όσον, βέβαια, 
στατικά πάλι, δεν υπάρχουν προβλήματα.

Δεν θέλω να προτρέξω. Ο κύριος Τανούλας ίσως θάχει σχόλια 
σχετικά με τη γενική στερέωση όλων των τοίχων. Οπωσδήποτε παρουσιάζει 
μεγάλη καταστροφή σε σχέση με την αρχική γραμμή, και, όπως μας είπε 
και σήμερα, στη διεύθυνση των τοίχων, ιδίως του δυτικού,που έχει 
αναστρέψει,απ’ό,τι ξέρω,την αρχική κλίση που είχε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επανερχόμαστε σε δύο προβλήματα. Το ένα είναι, 
άν θα μείνουν τα τμήματα εκείνα της αρχαιότητας που έχουν μεταφερθεί 
αλλού επί Φραγκοκρατίας, και το δεύτερο άν θα πρέπει να προχωρήσουμε 
στη διάλυση και ανασύνθεση του δυτικού τοίχου της Πινακοθήκης. Ο 
κύριος Hoepfner.
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W.HOEPFNER: Έχω τη γνώμη,ότι κάθε κτίριο έχει μία κύρια φάση. Η κύρια 
φάση των Προπυλαίων είναι ασφαλώς εκείνη του 5ου αιώνα. Και θέλω να 
σας πω ένα παράδειγμα. Στο Βερολίνο υπάρχει ένα παλάτι,ένα ωραιότατο 
παλάτι του 18ου αιώνα. Έχει υποστεί πολλές αλλαγές και στο τέλος του 
19ου αιώνα έγινε μια μεγάλη επέμβαση και κάλυψαν με stucco, σύμφωνα 
με το γούστο της εποχής, όλα τα δωμάτια. Τώρα που γίνεται μια γενική 
συντήρηση του μνημείου οι ειδικοί αποφάσισαν να διατηρήσουν όλο αυτό 
το κακόγουστο και φθηνό stucco σαν βασική ιστορική φάση του κτηρίου. 
Κάθε φορά,όταν μπαίνω εκεί μέσα,έχω νεύρα,γιατί νομίζω ότι αυτή η 
απόφαση δεν ήταν σωστή. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 
κερδίσουμε το πρωτότυπο.

Στα Προπύλαια ήδη έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ και έχουμε 
απαλείψει τα στοιχεία του μεσαίωνα. Όταν έχουμε ευκαιρία να 
ανακτήσουμε υλικό του 5ου αιώνα,πρέπει να το κάνουμε. Αυτή είναι η 
γνώμη μου. Και όσο για τις προτάσεις που κάνατε, νομίζω θα ήταν πάρα 
πολύ μεγάλο κέρδος,αν μπορούσαμε να αναστηλώσουμε και ένα δεύτερο 
κίονα,όσο έχουμε το υλικό. Αλλά,ερωτώ,τι γίνεται με τα κιονόκρανα; Πώς 
θα αντικαταστήσουμε το κιονόκρανο της αναστήλωσης Μπαλάνου, που 
απαρτίζεται από τέσσερα θραύσματα, που πρέπει να αποσυντεθούν;

Τ.ΤΑΝΟΥΛΑΣ: θα ήθελα να δώσω μία απάντηση πρώτα στις παρατηρήσεις 
της κυρίας Dinsmoor. Η μελέτη των Dinsmoor είναι άγνωστη,γιατί δεν είναι 
δημοσιευμένη. Όλες οι ταυτίσεις που έχουν γίνει είναι καινούργιες, 
δηλαδή έχουν γίνει κατ’ευθείαν,πρώτο χέρι,από μένα.Όσον αφορά στα 
διάσπαρτα ή μετακινημένα αρχιτεκτονικά μέλη της Πινακοθήκης, αυτά 
έχουν όλα ταυτιστεί. Είναι περίπου σαράντα κομμάτια, άλλα στο έδαφος, 
άλλα πάνω στο μνημείο, των οποίων γνωρίζουμε τις ακριβείς θέσεις.

Τώρα αν υπάρχουν πραγματικά τεχνικά προβλήματα,που 
υπαγορεύουν μία επέμβαση στο μνημείο, δηλαδη την αποξήλωση. 
Πραγματικά, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, είναι 
πραγματικά οδυνηρό να θέλει κανείς να προτείνει να αποξηλώσει κομμάτια 
ενός κλασσικού μνημείου,που δεν έχουν υποστεί προηγούμενη επέμβαση. 
Αλλά,φοβάμαι,ότι η Πινακοθήκη είναι μία τέτοια περίπτωση. Το δυτικό της 
τμήμα, όπως νομίζω ότι φάνηκε από τις περιγραφές των παραμορφώσεων, 
πραγματικά γέρνει προς τα δυτικά, δηλαδή έχει μετακινηθεί προς τα 
δυτικά. Έχουν γίνει αμοιβαίες μετακινήσεις των λιθοπλίνθων σ’όλο το 
ύψος,όχι μόνον του δυτικού τοίχου,αλλά και των δυτικών άκρων των τοίχων 
που είναι κάθετοι προς αυτόν, δηλαδή του βόρειου τοίχου, του δυτικού 
άκρου του θυραίου τοίχου και του δυτικού άκρου της κιονοστοιχίας. 
Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι οι αρχαίοι σύνδεσμοι έχουν εκτεθεί στην 
οξείδωση. Αυτό σε μεγάλο μέρος του τοίχου δεν είναι ίσως τόσο εμφανές. 
Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές λιθόπλινθοι, πάνω από είκοσι, οι οποίες είναι 
σ’ όλο το ύψος, κι οπωσδήποτε ο τοιχοβάτης και οι ορθοστάτες του 
δυτικού τοίχου, που είναι σε κάκιστη κατάσταση, είναι τελείως διαλυμένοι, 
και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φτάσουμε κατά την επέμβαση ώς εκεί.

Όσο για τη φράγκικη ανωδομή, αυτή αποτελείται αποκλειστικά 
σχεδόν από την ανωδομή του κλασσικού κτιρίου. Είναι τα κομμάτια που
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διασώθηκαν κατά κάποιον τρόπο τυχαία, κατά την κατεδάφιση των 
μεσαιωνικών προσκτισμάτων το 19ο αιώνα, δηλαδή εκείνοι οι κύριοι 
κατεδάφιζαν κάποια στιγμή, έφθασαν πολύ κάτω, είδαν ότι αυτά τα 
κομμάτια ανήκουν στην ανωδομή της Πινακοθήκης και δεν τα κατέβασαν. 
Άλλα,που ήσαν λίγο ψηλότερα, τα κατέβασαν.Ίσως γιατί ήσαν στον αέρα 
και λίγο επικίνδυνα. Μερικά από αυτά που είναι τώρα επάνω, δύο ή τρία 
κομμάτια γείσων, είναι απλώς ακουμπισμένα, δηλαδή τα είχαν κατεβάσει 
από πιο ψηλά και τα εναπόθεσαν εκεί.Άλλα έχουν κατεβεί κάτω. Αυτή τη 
στιγμή έχουμε ένα περίγραμμα του κτιρίου,το οποίο είναι τυχαίο, δηλαδή 
δεν είναι αποτέλεσμα ενός συλλογισμού, ενός σχεδιασμού αρχιτεκτονικού. 
Ό,τι υπήρχε από το φράγκικο κτίριο έχει εξαφανιστεί. Έχουν μείνει αυτά 
τα ελάχιστα λείψανα, τα οποία απλώς, νομίζω, δυσχεραίνουν την 
κατανόηση και του κλασσικού κτιρίου. Οπωσδήποτε υπάρχει η μελέτη για 
τις μεσαιωνικές φάσεις, που, ειδικά για τις φράγκικες προσθήκες στην 
Πινακοθήκη, έχει αρκετά στοιχεία, δηλαδή πραγματικά η αναπαράσταση 
που έχω κάνει είναι, σε μεγάλο ποσοστό, σωστή. Δηλαδή, δεν υπάρχει 
τίποτα εκεί που να είναι υπό αμφισβήτηση,τουλάχιστον σ’αυτό που υπάρχει 
επάνω στην Πινακοθήκη. Λοιπόν, πιστεύω πραγματικά ότι, ό,τι και να 
κάνουμε στην Πινακοθήκη, κάποτε θα πρέπει να επέμβουμε ριζικά. Λοιπόν, 
αν δεν το κάνουμε τώρα, θα γίνει αργότερα. Απλώς,θα αποφύγουμε εμείς 
την ευθύνη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τανούλα, μια που είστε πάνω, μήπως είναι ευκαιρία να 
μας εξηγήσετε πώς εννοείτε τη στέγαση της Πινακοθήκης, και μήπως - εγώ 
τώρα σας ερωτώ - μία τέτοια στέγαση μπορούσε να προλάβει και την 
περαιτέρω μετατόπιση του δυτικού τοίχου, δηλαδή μήπως μπορούμε με 
αυτό τον τρόπο να τον προστατεύσουμε κάπως και να τον συγκρατήσουμε;

Τ.ΤΑΝΟΥΛΑΣ: Ναι.Η τελευταία πρόταση θεωρεί ως απαραίτητη προϋπόθεση 
την κατεδάφιση, την αποξήλωση των πασχόντων τμημάτων του δυτικού 
τμήματος του μνημείου και την αποκατάστασή τους στις πραγματικές 
θέσεις, αφού συντηρηθούν οι λιθόπλινθοι και αντικατασταθεί το σίδερο με 
τιτάνιο. Μετά από αυτό θα έχουμε μία μαρμάρινη κατασκευή. Ο λίθινος 
ιστός του κτηρίου θα είναι απολύτως υγιής.

Η στέγασή του είναι κάτι που κερδίσαμε με την πρόσφατη έρευνα, 
δηλαδή η ταύτιση όλων αυτών των στοιχείων της ανωδομής μας επέτρεψε 
να κάνουμε μία πολύ ακριβή αναπαράσταση της ξύλινης στέγης. Έχουν 
ταυτιστεί και πολλές χαρακτηριστικές κεραμώσεις της Πινακοθήκης, και 
αυτό μας δίνει την ευκαιρία να στεγάσουμε ένα κτίριο,κερδίζοντας και τη 
μελλοντική του ασφάλεια από άλλους κινδύνους. Τώρα,για το θέμα του 
κεντρικού κτιρίου που θίξατε, δεν ξέρω αν πρέπει να απαντήσω τώρα ή 
αργότερα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι είχε ζητήσει κι η κυρία Δροσογιάννη κάτι να πει.

Φ.ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ: Είναι πάρα πολύ ριζικές επεμβάσεις αυτές που
προτείνετε. Βεβαίως, πιθανόν να μην υπάρχουν άλλες,αλλά επειδή είναι
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τόσο πολύ ριζικές,δημιουργούν κάποιο φόβο. Και γι’αυτό ήθελα να 
ρωτήσω,το μνημείο,όπως είναι τώρα,κινδυνεύει να πέσει; Μήπως θα ήταν 
σκοπιμότερο αυτές οι επεμβάσεις ν’αναβληθούν για αργότερα, μετά από 
πέντε χρόνια, μετά από δέκα χρόνια; Είναι τόσο επείγον θέμα να 
αναληφθούν τώρα;

Τ.ΤΑΝΟΥΛΑΣ: Μία επίσκεψη στην Ακρόπολη θα σας πείσει. Πιστεύω ότι
πραγματικά το μνημείο κινδυνεύει, ειδικά σε ορισμένες περιοχές του 
δυτικού τμήματος της Πινακοθήκης τα προβλήματα είναι εξαιρετικά σοβαρά 
και επιβάλλουν οπωσδήποτε μια επέμβαση. Αναμφίβολα ορισμένα τμήματα 
του μνημείου πρέπει να αποξηλωθούν. Πάντως,για τους συντηρητικούς,στη 
μελέτη αποκαταστάσεως περιλαμβάνεται η Β’ πρόταση, η οποία προβλέπει 
την αποξήλωση των λειψάνων του φράγκικου ορόφου και των υποκείμενων 
πασχόντων τμημάτων της ανωδομής της Πινακοθήκης, τη συντήρηση των 
μελών και την επανατοποθέτησή τους στις σημερινές τους θέσεις.

St.ZIVKOV: I would only like to make a few other suggestions, because I 
think there is enough material for even more radical intervention. On the first 
place,I think that the reconstruction of the ceiling of the Propylaea should 
be extended over the easternmost part of the Central Building, with the 
addition of other coffers. On the other hand I should remove and omit 
completely the frankish phase in the North Wing,because in its bigger part 
it is already demolished. And it’s more important to have complete the 
Pinacotheke than some frankish rebuildings. And on the third place, only one 
thing regarding the Ionic capitals of the Propylaea. The one which Balanos 
reassembled and re-erected and which was removed last year should be 
disassembled now, because its parts should give way to reassemblage for 
at least four other ones, because there is a huge number of fragments of 
Ionic capitals. Those reassembled capitals should be put in a museum and 
completed with new marble,but the cast of this capital,which is still 
assembled,should be put in place on the Propylaea. I should also give some 
attention to the scattered fragments of the Doric capitals - there exist some - 
maybe that will give a chance to reconstruct some Doric capital of the west 

colonnade. Maybe there is something more of the architraves of the frieze 
and maybe in that way something may be done, because God knows what 
is hidden in that supporting wall in front of the Acropolis. Thank you very 
much.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, όποιος έχει ερωτήσεις,κυρίως για την Πινακοθήκη. 
Πρώτη ερώτηση, εάν πρέπει να κατεβάσουμε εκείνα τα κομμάτια που 
χρησιμοποιήθηκαν αλλού επί Φραγκοκρατίας. Δεύτερον, εάν πιστεύει ότι 
πρέπει να διαλυθεί ο δυτικός τοίχος. Τρίτον, για τη στέγαση. Ο κύριος 
Nohlen.

KI.NOHLEN: The Pinacotheke has had its own history. I have the impression 
that this history is to be forgotten. Even the dismantling of the frankish 
fortress is part of this history. Well, perhaps fortunately, it is done. But
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there are some remains. And I think they have the value of a document, as 
Prof.Hueber has pointed out, besides the other own value.

But there's another question, for the western wall is in danger,as you 
say and I believe it, of course. But isn’t there a possibility to strengthen it, 
without changing the position of these deformations? Ruskin says, for 
instance, give crutches. Why not giving crutches from the outside or 
anything like that removable, reversible, in order to avoid the dismantling? 
That’s my question.

Τ.ΤΑΝΟΥΛΑΣ: Τα προβλήματα που υπάρχουν δεν είναι ακριβώς η
μετακίνηση του τοίχου, δηλαδή δεν πρόκειται αυτός να πέσει, γιατί γέρνει 
πάρα πολύ. Τα προβλήματα που υπάρχουν στο δυτικό τμήμα του μνημείου 
είναι προβλήματα προερχόμενα από το σίδερο, δηλαδή ενδογενή. Και 
φοβούμαι ότι δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από το σίδερο που 
εμπεριέχεται μέσα στον τοίχο, το κλασσικό σίδερο, χωρίς αποξηλώσεις. 
Επίσης, τα τμήματα της ανωδομής και τα κομμάτια που περιλαμβάνονται 
μέσα στα υπολείμματα των φράγκικων τοίχων, όσο και τα κομμάτια τα 
αμετακίνητα της ανωδομής του κλασσικού κτιρίου, έχουν και αυτά 
προβλήματα,δηλαδή αποσαθρώνονται συνεχώς. Γιατί υπάρχει και πρόβλημα 
της ποιότητας του μαρμάρου, υπάρχουν πολλές αργιλλοπυριτικές 
φλέβες,αυτά είναι πολύ εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, στους 
παγετούς,και κάθε άνοιξη,ανεβαίνοντας επάνω,βλέπουμε καινούργιες 
φθορές και ρηγματώσεις. Αυτά είναι προβλήματα που δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν απ’έξω,και έπειτα έχουμε πάντοτε και το πρόβλημα της 
θεμελ ίωσης,όπου έχουμε την εγκατάσταση αυτή από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, που έχει εγκιβωτίσει σίδερο μέσα στους πωρολίθους.Όλα 
αυτά απαιτούν κάποιες σοβαρές επεμβάσεις. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να 
θεραπεύσουμε από έξω τα προβλήματα, χωρίς αποξηλώσεις.

Γ.ΚΙΖΗΣ: Το όνομά μου είναι Γιάννης Κίζης. θα ήθελα να ρωτήσω την
κυρία Δροσογιάννη, εάν είναι δυνατόν να γίνει μία τέτοια συζήτηση, γιατί 
δημιουργούνται κάποιες εντυπώσεις, εάν η αναβολή την οποίαν προτείνει 
οφείλεται σε μία ανεπάρκεια των πειστηρίων μέσα από τη δουλειά που έχει 
γίνει μέχρι τώρα, ή αν οφείλεται σ’ ένα ευχολόγιο ότι “δεν θα σκουριάσουν 
άλλο πια τα σίδερα, και ας δούμε". Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή, 
κι εδώ και δεκαπέντε περίπου χρόνια, υπάρχει ένα τεράστιο επιτελείο και 
μία δουλειά καταξιωμένη διεθνώς, μία δουλειά η οποία δεν θάπρεπε ποτέ 
να διακοπεί. Επίσης, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι αναστηλώσεις είναι 
παρατάσεις ζωής, παρατάσεις ζωής για διαστήματα τόσο μακρά όσο 
αντέχει η τεχνολογία,την οποία εφαρμόζουμε. Άρα, δεν ξέρουμε στο 
μέλλον,ποιοι θα έρθουν και πώς θα επέμβουν σ’αυτά, τα οποία θα 
φτιάξουμε σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει, λοιπόν, ότι θα πρέπει να 
περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε πέντε χρόνια ή σε έξι. Είναι πάρα 
πολύ μικρό και πάρα πολύ μεγάλο ταυτοχρόνως το διάστημα για αναμονές, 
για τέτοιου είδους σοβαρές καταστάσεις.

Έχω μία άλλη ερώτηση, η οποία εκφράζει και τη μεγάλη απορία του 
ακροατηρίου εκεί της περιοχής μου. Υπάρχει η πρόταση η Πινακοθήκη,
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εφ’όσον στεγασθεί, να λειτουργήσει ως χώρος εκθεμάτων ή κάτι τέτοιο, 
θα θέλαμε να μάθουμε: πρώτον, εάν αυτό αναιρεί τη γενικότερη αίσθηση 
ότι η ίδια η Ακρόπολη και τα αρχαία είναι ένα έκθεμα καθ'εαυτά, τη στιγμή 
μάλιστα που θέλουμε να απομακρυνθεί και το μουσείο από εκεί πάνω και 
να μην υπάρχει χρήση στο χώρο,παρά μόνον έκθεση του χώρου ως 
μνημείου, και δεύτερον εάν υπάρχει κάποια μελέτη γύρω από την κίνηση 
του κόσμου που ενδεχομένως θα έμπαινε να δει τα εκθέματα. Ποιά 
εκθέματα,σε ποιόν χώρο; Δύο ερωτήσεις,δηλαδή. Δύο σκέλη της 
ερωτήσεως. Πρώτον, είναι αντικείμενο χρήσεως ένα οποιοδήποτε, έστω 
στεγασμένο ή κλεισμένο μνημείο στην Ακρόπολη; Και δεύτερον,εάν είναι, 
υπάρχει η κατάλληλη μελέτη υποδομής που να πείθει ότι μπορεί να δεχθεί 
χρήση;Ευχαριστώ.

Φ.ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ: Η προτεινόμενη επισκευή ισοδυναμεί με την καθαίρεση 
του κτιρίου και με την κατασκευή ενός νέου κτιρίου στη θέση του. Λοιπόν, 
ριζικά είναι κάτι,που δεν είναι εύκολα αποδεκτό. Γίνεται αποδεκτό, αν 
πειστούμε ότι είναι η μόνη λύση, κι ότι κινδυνεύει το κτίριο να πέσει. Αν 
δεν κινδυνεύει το κτίριο να πέσει, αν δεν υπάρχει θέμα διατήρησης του 
κτιρίου, εγώ θα προτιμούσα να παραμείνει ως έχει, έστω με τις 
παραμορφώσεις του. Αν όμως κινδυνεύει να εξαφανιστεί, τότε, βέβαια, 
υποχρεούμαστε να το γκρεμίσουμε και να το ξαναχτίσουμε.

Τ.ΤΑΝΟΥΛΑΣ: Για το χώρο εκθεμάτων.Πραγματικά, δεν νομίζω ότι θα είναι 
ένας χώρος εκθεμάτων,που θα είναι επισκέψιμος για το ευρύ κοινό. Η 
τελευταία πρόταση, αυτή που πηγαίνει μαζί με τη στέγαση της 
Πινακοθήκης,συνεπάγεται και το επισκέψιμον της υποθεμελίωσης. Η 
υποθεμελίωση των Προπυλαίων είναι γνωστόν,ότι αποτελείται από 
σπουδαία μάρμαρα πώρινης αρχιτεκτονικής. Μερικά κομμάτια που είναι 
εμφανή είναι σπουδαία κομμάτια γείσων,που διατηρούν ακόμα και χρώμα. 
Είναι γνωστά στους αρχιτέκτονες και τους αρχαιολόγους. Λοιπόν αυτά θα 
ήταν ευχής έργον να είναι επισκέψιμα. Φυσικά δεν μπορεί να είναι για 
όλους επισκέψιμα, ανοιχτά στους τουρίστες, όπως και ο χώρος για 
εκθέματα είναι απλώς ένας χώρος,όπου θα μπορούν να αποτεθούν κάποια 
πράγματα, που κάποιοι πολύ ειδικοί θα μπορούν να δουν. Αυτό,ή κάπως 
στη μνήμη του Μηλιάδη, ο οποίος είχε προτείνει κάτι τέτοιο, και βεβαίως 
ο Μηλιάδης είχε στο μυαλό του κάτι άλλο, δηλαδή πράγματα που θα 
υπομνηματίζουν την Ακρόπολη και θα βοηθούν τον επισκέπτη. Τότε ήταν 
μία εποχή ακόμα που ο κόσμος έμπαινε μέσα στα μνημεία και μέσα στην 
Πινακοθήκη. Δεν νοβίζω ότι αυτό, τουλάχιστον με τις υπάρχουσες 
συνθήκες,θα μπορέσει να γίνει δυνατό.

A.DI VITA: θα ήθελα να κάνω μια μικρή ερώτηση: συμβιβάζεται η 
καθαίρεση των λειψάνων της φράγκικης φάσης της Πινακοθήκης με το 
Χάρτη της Βενετίας;

Τ.ΤΑΝΟΥΛΑΣ: 0 Χάρτης της Βενετίας αφήνει πολλά παράθυρα,και λέει ότι 
αυτό είναι δυνατόν, η αποξήλωση κάποιων φάσεων είναι δυνατή και
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επιτρέπεται, εφ’όσον πρόκειται να αποκατασταθεϊ μία σπουδαία, από 
καλλιτεχνική και αρχαιολογική άποψη, φάση του κτιρίου. Και νομίζω ότι η 
κλασσική φάση στην Πινακοθήκη είναι η αξιολογώτερη. Οπότε υπάρχει 
συμφωνία με το Χάρτη της Βενετίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σας ευχαριστούμε. Αύριο έχουμε την ευκαιρία να 
συνεχίσουμε τη συζήτηση επί τόπου, πάνω στην Ακρόπολη. Εκεί ο κάθε 
σύνεδρος θα έχει την ευκαιρία να κάνει ερωτήσεις στους υπεύθυνους 
μηχανικούς και συντηρητές μέσα στα ίδια τα μνημεία. Γειά σας.

ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
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Απογευματινή συνεδρία Κυριακής 31 Μαίου 1994 
Πρόεδρος: Prof.W.Hoepfner 

Dr.LSchwandner

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε κάθε συνέδριο της Επιτροπής Ακρόπολης, που ερχόμαστε, 
διαπιστώνουμε μία μεγάλη πρόοδο. Είδαμε και πάλι το τελειωμένο 
Ερέχθειο, και είδαμε τι έχει γίνει στο μεταξύ στα άλλα τρία μεγάλα 
μνημεία. Και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους ειδικούς, και 
ευχαριστούμε πολύ και τους άλλους συνεργάτες που μας ενημέρωσαν επί 
τόπου. Και με αυτή την ευκαιρία, βέβαια, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
τους συναδέλφους, που οργάνωσαν το συνέδριο και τους συναδέλφους 
που μας έκαναν τις διαλέξεις, πρώτα-πρώτα τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 
τον κύριο Μπούρα, που μας έδειξε ότι οι δουλειές που γίνονται στην 
Ακρόπολη είναι σε διεθνές επίπεδο πρώτης τάξεως. Στο μεταξύ έχουν βρει 
ένα ρυθμό, που νομίζω ότι η Επιτροπή δεν είναι πια τόσο αναγκαία. Και 
όπως φάνηκε τώρα στη συζήτηση, όλοι οι ειδικοί ξέρουν ακριβώς τη 
μέθοδο τόσο καλά, που η συζήτηση γίνεται όχι πια με το πνεύμα που είχε 
στην αρχή.

Μας κάλεσαν εδώ να πούμε τη γνώμη μας για τα προβλήματα στον 
Παρθενώνα, στο ναό της Νίκης και στα Προπύλαια. Και έχει αρχίσει η 
συζήτηση για τον Παρθενώνα, θα ήθελα οι ειδικοί να είναι εδώ μπροστά 
για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Παρακαλώ ακόμα την κυρία Τουλούπα, 
που προήδρευε χθές, να συνοψίσει τα συμπεράσματα της χθεσινής 
συζήτησης.

Ε.ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Νομίζω ότι αυτή τη φορά ήσαν όλοι λίγο δειλοί και δεν 
έκαναν ερωτήσεις, ούτε είχαμε την πολεμική που είχαμε την περασμένη 
φορά. Από τη μια μεριά είναι ευχάριστο, αλλά από την άλλη μας έλειψε 
λίγο έτσι το κέφι και δεν άναψε η συζήτηση. Τέλος πάντων, συνοψίζοντας, 
θέλω να πω λίγα, που θυμάμαι τουλάχιστον, γιατί δεν νομίζω ότι 
καταλήξαμε σε συμπεράσματα. Συζητήσαμε για τον Παρθενώνα τα εξής: 
όσον αφορά στη στέγη και στο στέγαστρο, είναι δύο διαφορετικά 
πράγματα. Το πρόβλημα είναι, αν θα τοποθετήσουμε πάλι, εκτός από τις 
δοκούς, για τις οποίες δεν νομίζω ότι υπήρχε αντίρρηση, και τις 
φατνωματικές πλάκες που είχε ετοιμάσει ο Ορλάνδος και βρίσκονται επί 
τόπου. Αν δηλαδή θα καλύψουμε με αυτές τον Οπισθόναο συνολικά ή εν 
μέρει.

Και νομίζω ότι δεν καταλήξαμε σε συμπέρασμα, εφ’όσον ήταν 
καλύτερα να δείτε και σήμερα τα πράγματα. Υπήρχαν επιχειρήματα και 
υπέρ και κατά. Το ότι θα υπάρχει και ένα στέγαστρο από κάποιο μοντέρνο 
υλικό, που θα προστατεύει τα πάντα, αυτό είναι επίσης ένα πράγμα 
απαραίτητο, κι ανεξάρτητο από την στέγαση. Λοιπόν γι’αυτό το θέμα δεν 
έχουμε καταλήξει κι ο καθένας θα γράψει τις ιδέες του στο 
ερωτηματολόγιο που θα πάρει.

Το άλλο ήταν το θέμα των τοίχων του σηκού. Νομίζω ότι εκεί δεν
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είχαν όλοι καταλάβει,ότι έχουμε τους ορθοστάτες όλους,πλην δύο. 
Μερικοί είχαν καταλάβει,ότι έχουμε μόνον τους δύο. Κι επομένως δεν θα 
υπάρχει το περίγραμμα του σηκού και μετά όσοι λιθόπλινθοι ανήκουν θα 
μπουν κι όσοι δεν είναι βέβαιο ότι ανήκουν θα τοποθετηθούν έτσι,ώστε να 
μπορούν να βγαίνουν και να πηγαίνουν στη σωστή τους θέση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τότε,ίσως,ναι.Να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τα ίδια θέματα 
πάλι. Τώρα για τον Οπισθόναο, δηλαδή αν θα καλυφθεί με τα φατνώματα 
ή όχι. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, όπως το έχουν εξηγήσει. Υπάρχουν 
δηλαδή τα φατνώματα και είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας, έχουν γίνει 
από τους τελευταίους μαστόρους της Νεοκλασσικής εποχής, όπως λένε 
οι φίλοι μας εδώ. Και βέβαια είναι στενά συνυφασμένο με το πρόβλημα της 
ζωφόρου,αν δηλαδή μπορεί να αντικατασταθεί από εκμαγεία και τί είδους 
εκμαγεία.

Ε.ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Συγγνώμη. Ξεχάσαμε να πούμε και για το πρόβλημα της 
αντιγραφής, της αντικατάστασης της δυτικής ζωφόρου που έχει 
αποσυναρμολογηθεκαν θα γίνει ολόκληρη από χυτό υλικό ή όχι. 
Αποκλείουμε να σκαλιστεί στο μάρμαρο το ανάγλυφο. Σε περίπτωση που 
τα αντίγραφα γίνουν από μάρμαρο, θα υπάρχει μια αιρετή πλάκα 
αναγλύφου, που θα μπορεί σε μια ανάγκη, αν φθαρεί, να αντικατασταθεί. 
Η δεύτερη λύση είναι να γίνουν όλα τα αντίγραφα εξ ολοκλήρου από χυτό 
υλικό,να είναι δηλαδή ενιαία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν απο ένα χυτό τεχνητό υλικό. Από 
μάρμαρο μάλλον είναι πολύ δύσκολο να γίνουν και δεν μπορούμε να 
φανταστούμε, ότι μπορεί να αναπαραχθούν από μαστόρους σε μάρμαρο οι 
φθορές των πρωτοτύπων γλυπτών.

Όσο για τα φατνώματα νομίζω ότι,αφού υπάρχει όλο αυτό το υλικό, 
πρέπει να τοποθετηθεί στο μνημείο.Έτσι και αυτό θα καλυφθεί και θα 
δοθεί ξανά και η εντύπωση του αρχαίου ναού.

L.HASELBERGER: Lothar Haselberger, University of Pennsylvania. I hope my 
German as well as my Greek friends will forgive me, if I am using the 
language of my new homeland. Since this is meant to be a general 
discussion, I hope the colleagues and the Committee will forgive me 
likewise,if I start with raising a few general questions,and plead only out of 
my own ignorance. However, a certain justification for that is given, to my 
mind at least, according to what happened yesterday, when always general 
questions were addressed between the alternatives:should we do it this way, 
or that way? Actually,! would like to have the tertium, and this is why I hope 
that you will forgive me for raising some general questions, even if we can’t 
answer them now, and even if these questions have been already raised 
many times.

I'm just another person who raises these questions, because they 
were unresolved yesterday, as well. For me, one of the most important
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questions is - and this question was addressed yesterday - what happens to 
the architecture, if it is restored and presented in the best possible state of 
preservation. That means, the sculpture being preserved in the museum, the 
restorations done with ingenium and all possible effort, that’s no doubt. But 
it was addressed when that very problem was discussed, whether the west 
frieze should be replaced by sandwich construction, by artificial material or 
by marble. And the answer as to why marble is not possible was - or at least 
one answer was - the new marble would weather too much. Again this raised 
in my mind the question, what happens to the old marble of the Erechtheion, 
the Parthenon, the Temple of Nike and the other monuments, if they are 
preserved so wonderfully, what happens to them in twenty years?

And connected with that is the question - again out of ignorance on 
my part - what is the current state of the environmental issues that we have 
taken into account? If you tell me that nothing happened, I think that is so 
serious that we really should at least ponder the idea, whether we shouldn’t 
launch another address that something has to happen, since here is 
assembled whoever is interested and with some professional knowledge on 
this monument. And this is not an archaeological, it seems to me to be a 
political problem. So we, as archaeologists and restorators and architects, 
we should act together to raise our voice, that doing nothing is doing 
something, namely deliberately destroying these monuments.

However,at a certain point,especially when we came to speak of the 
west wall of the Pinacotheke, I was reminded a little bit of what my sister 
told me at a certain time, namely, when she was a teenager and stood in 
front of a mirror using for the first time colours for colouring her eyebrows, 
her lips, her cheeks. She started with doing a little bit. Still standing in front 
of the same mirror, she thought, well, nobody would realise that little bit of 
paint. Let’s add a little bit more. And at the end of this one-hour procedure 
she came out with a completely changed face. Isn’t that a little bit what 
might happen to the Acropolis likewise, by taking apart what needs to be 
taken apart. Fine, no doubt about that. But when we came to speak of, for 
instance, the west wall of the Pinacotheke, where, for better or worse 
reasons, it is pondered to take the entire wall down to the foundations apart,
I thought a little bit of that story.

This brings me back again to my first question, what is the state of 
architecture,if this complex of ruins called the Acropolis is finally restored 
in a perfect condition? Doesn’t it start all over again? Because the 
environmental issues are as bad as ever and possibly even worse. So my 
first question to the people, who do know at least the practical facts,is, what 
is the state of the environmental issues in Athens and with respect to the 
Acropolis in particular? Thank you.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Haselberger,που έκανε μία βασική 
ερώτηση, όχι μονο στους παρόντες αλλά και σε αυτούς που έχουν την 
ευθύνη για την Αθήνα. Και όλοι ξέρουμε, ότι το πρόβλημα του νέφους είναι 
βασικά αυτό που καταστρέφει την Ακρόπολη και τους ανθρώπους,και όλα
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τα μνημεία βέβαια. Και αυτό ισχύει για όλες τις μεγάλες πόλεις. Μπορούμε 
όμως να τονίσουμε,ότι υπάρχει μία ελπίδα. Στο Βερολίνο είχαμε πολλά 
καυσαέρια, και τώρα που έβαλαν φίλτρα σε όλα τα αυτοκίνητα, έβαλαν 
φίλτρα σε όλες τις θερμάνσεις και σε όλα τα σπίτια και τα λοιπά, έχει 
καλυτερέψει πάρα πολύ η κατάσταση, φαίνεται πολύ καθαρά η πρόοδος κι 
η αλλαγή.Και τέτοια πρόοδο θέλουμε πολύ και για την Αθήνα. Και τι 
μπορούμε να κάνουμε, για να προχωρήσει πιο γρήγορα; θέλει κανείς να 
απαντήσει σε αυτό; Ο κύριος Kienast.

Η.KIENASTι’Ηθελα να επανέλθω στο συγκεκριμένο πρόβλημα,τι θα κάνουμε 
με τη ζωφόρο, μάλλον με την αντικατάσταση της ζωφόρου; Ομολογώ ότι σε 
σχέση με όσα ειπώθηκαν χθές δεν συμφωνώ με κανένα τρόπο με τη λύση 
"sandwich”, θα προτιμούσα οπωσδήποτε τεχνητή πέτρα. Σήμερα συζήτησα 
με το φίλο μου Klaus Nohlen και μου δημιουργήθηκαν κάποιες αμφιβολίες. 
Και λέω μέσα μου, γιατί όχι με μάρμαρο; Ακόμα δεν έχω αποφασίσει. Απλά 
ρωτώ τώρα,γιατί όχι με μάρμαρο;

Γιατί για πρώτη φορά θα είχαμε μέσα σ’ένα κατασκευαστικό 
πλαίσιο ξένο υλικό,δηλαδή την τεχνητή πέτρα,η οποία κατά πρώτον δεν 
ξέρουμε ακόμη πώς θα συμπεριφερθεί σε σχέση με το παλιό μάρμαρο. 
Δεύτερον,αν χρησιμοποιήσουμε μάρμαρο για να κατασκευάσουμε τα 
αντίγραφα της ζωφόρου,δεν σημαίνει αυτόματα ότι πρέπει να την 
αναπαράγουμε στη σημερινή της κατάσταση.

Εύκολα, επειδή έτσι κι αλλιώς δεν φαίνονται,μπορούμε να 
δουλέψουμε κάπως αδρά την επιφάνεια των αντιγράφων,για να υποδείξουμε 
ότι εδώ βρισκόταν η ζωφόρος,η οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή 
φυλάσσεται στο μουσείο. Δηλαδή,το θέτω σαν ερώτημα, νομίζω οτι 
πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει 
λιγάκι,και με αυτή την έννοια έχω κάνει αυτό το σχόλιο.

W.HOEPFNER: Ναι,είναι μία ενδιαφέρουσα άποψη.θα μπορούσαμε να
κάνουμε ίσως και ένα καινούργιο σχέδιο,βέβαια.Ο κύριος Hueber.

Fr.HUEBER: As a person dealing with anastylosis for now more than twenty 
five years in theory and in practice,first of all I must and want to express my 
admire on the efforts,the quality,the organisation of the work at the 
Acropolis.

There are many questions and details and,for me,more general 
questions. I don’t know with what I should begin first,but in connection with 
what Kienast has just said I’ll begin with the frieze. Yesterday I said and I 
still have the opinion, that there is no other possibiIity; if you want to put 
anything there, if you don’t want to leave it empty and say, of course, the 
frieze is not here, it is in the museum, if you want to put anything there, I 
think that, from a technical point of view there is no other possibility than 
artificial stone. Because it’s impossible to work out of marble a broken, 
weathered surface.
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H.KIENAST: Sorry, maybe I was misunderstood. I want to create on the 
copies a rough surface, only to show that there was once the frieze.

Fr.HUEBER: So you could leave it empty. But I think that at the Parthenon 
you still have copies at the metopes done by artificial stone. And why 
shouldn’t you continue this system,this technology? Anyhow,it’s a thing you 
can change whenever you want.I think it’s not a very important question. I 
think you could try the cheapest way, it is doing nothing, putting nothing. 
The next one is putting there copies by artificial stone and I think, as you 
had decided to put copies by artificial stone at the metopes,why shouldn’t 
you continue in the same way by employing workers with high quality in 
putting there copies in artificial stone?

Let me continue with the cella walls. Today I had the opportunity to 
discuss this with Mr.Toganides in detail,and he showed me what is there and 
how the situation is. And,I must say,that yesterday I understood it in a wrong 
way.I thought there were only some stones, where you didn’t know where to 
put, and instead of putting these at the wall, but not in their original places,
I preferred to leave there, where they were. But the situation is opposite. The 
situation is that we know of each of the stones,where it originally had been. 
And there is no doubt about it, that it is the only right way to put the stones 
where they had been, even if there are two stones beneath missing-not two 
layers, just two stones beneath I don’t know the number, fifty-sixty or 
whatever stones you could put in position. Therefore,! think,following the 
system of anastylosis, you should try only one thing: to put the stones back 
where they had been, in their very positions. It’s the only right way, and if 
you only add things where it’s necessary in order to put the originals in their 
very position, I think you are on the right way. Therefore, I think all these 
stones should be put back, where they come from, to get the space empty, 
to get them good protected and to give back the building a little more the 
impression of its original shape.

Another thing, again a detail for me,is generally the reinforcing. You 
know you are using the best material,it is possible to use, the titanium, or 
maybe the best material. Anyhow,cracks in stone or inner disturbment of 
stones generally are presented,where there is opportunity for a power to get 
in one point. And that is where you put reinforcement. I am sure that not all 
of the cracks are coming from rust. A lot of them are coming from 
earthquake and breaking gaps in earthquake situation. Therefore,! saw that 
you are using reinforcement very carefully, but generally I think you should 
use it as less as possible, or one should use it, and I think you are doing 
it in this way. One should use reinforcement only if it’s really necessary, for 
connection or for constructing a stone.

And now the general view, which for me is more important. You know, 
if you follow the system of anastylosis,there is no danger to make a 
reconstruction, and, excuse me,I think it’s clear nearly for each of you, but 
I want to pronounce it once more:an anastylosis for me is to put back the 
stones in the very positions they had been. A reconstruction is building a
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model,a maquette,in scale 1:1 by new material,to get the picture,or a model 
in scale 1:1 of a building, of an imagination you have. And of course you 
never must leave the path of anastylosis, if you want to preserve the 
document,a live value of the material you have there. And all the material 
you have at the Acropolis is a high-quality historical document,an art 
historical document, a technical document, a document from any point of 
view you can think of. And you will disturb the documentative value of it, 
when you go into reconstruction. That means when more and more of it 
becomes a model of new material in scale 1:1.

Till now I saw a pure anastylosis on the Acropolis. But that means 
that you should only add new elements,where it’s necessary,as the Charter 
of Venice says,to have the continuity of form and to have the originals 
pieces protected and preserved but putting them in the right position.

Therefore,! think it also is, and I also discussed it with Mr.Toganides 
today,for example what is it,the south-east corner of the temple, where you 
thought it’s necessary to put in the very corner of the cyma, and you are 
also thinking to put in the corner of the corner capitals, that is missing 
there,to get the very silhouette of it. I think it is not necessary,because if 
you do it,of course,you get an architecture very impressive,a silhouette, but 
I think this is not the most important there. I think the most important is to 
keep all the value of being an old historic document.

Anyhow, all the buildings on the Acropolis are not preserved as they 
were brought to us by history. In the 19th century, by restoration and 
purism,all the Osmanic and Byzantine and Crusader part of the history was 
taken off. Now it’s again a document and a monument for the history of this 
nation here. And from this nation that was restituted in the same way,like the 
buildings up there. And I think this is a very important value of these 
buildings. I think these are not only buildings of 5th century BC,these are 
buildings of the restitution of the Greek nation, and documents for it from 
the 1 Sth century. And you also must estimate this. Therefore,! think you must 
be very carefully in treating them and not to add too much.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.

I.JENKINS: I’m Ian Jenkins from the British Museum. I just wanted to add 
one small point to the discussion about the west frieze, especially about the 
possibility of putting marble copies onto the frieze - this is the point, that 
you cannot copy those sculptures exactly. Any copy of those sculptures will 
make us a laughing-stock for having created an imitation, than can never 
rival the original. It’s not just the question of imitating the weathering and 
the breaks.

You have got a perfectly good source:the Elgin casts,that were made 
before the deterioration,from which they have suffered,took place. You 
haven’t got a choice about,whether to copy these frieze blocks in marble or 
to put the casts back there. The answer is straight forward:you need the 
most authentic sources, and these you have. What material these are made
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out of, I don't personally care. I think we should leave this to those, who will 
have to suffer the problems of putting those casts up onto the building. 
Whether it will be made out of an artificial resin or out of an artificial stone, 
it doesn't matter, as long as from forty feet down on the ground we retain 
the illusion that we had with the frieze,when we had the original there. So 
that is all I wanted to say.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Jenkins για την άποψή του. Και
παρακαλώ πάλι,εάν είναι δυνατόν,να μιλήσουμε και για τα φατνώματα, γιατί 
αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, και φαίνεται ότι όλοι το αποφεύγουν.

P.BURMAN: Peter Burman,University of York, England. Mr. Chairman,I want 
to follow that point, ut as I am a newcomer to these meetings,I’d like to 
begin by saying how very much I appreciate the openness of all our 
colleagues here at the Acropolis,and the fantastic scholarship and the high 
standard of craftsmanship and conservation and other technical expertise, 
which we’ve heard so abundantly in the papers given to us in the past two 
days, and also seen the fruits of in the site meetings this morning.

However, coming as I do, like Ian Jenkins, from the land of John 
Ruskin.you will perhaps not be surprised that I want to put in a plea against 
replacing the west frieze sculpture in facsimile at all. I wonder,whether it’s 
really necessary to do this. If sculpture is removed from a building for urgent 
conservation reasons,isn’t that part of the history of the monument itself? 
Won’t the eye and the heart accept what it now sees in the future? I’ve only 
had time to read the English summaries of the literature presented to us two 
days ago,but towards the end of that admirable volume is a paragraph I very 
much agree with myself,in speaking of additions to monuments,and it says 
this (It’s by Demosthenes Giraud):"We would simply end up with hybrid 
monuments, in which the amalgam of their ancient and new sections,despite 
measures taken to differentiate between them, would create morphologically 
perfect but historically counterfeit units^. Monuments without soul, in short, 
since the awe invoked by the concept of the authentic in every work of art 
is absent. Monuments which would perhaps express nothing more than a 
three-dimensional,life-size depiction of the aspect they perhaps had in 
antiquity,something which can be more easily achieved by constructing 
didactic scale models or through graphic restorations in books."

Well, now, as it happens, we’ve been wrestling with these very same 
problems in several English cathedrals, and also, as was mentioned 
yesterday,in Gothic and Romanesque cathedrals in other European countries, 
and I don’t think there is a perfect answer to this problem. And that’s 
probably why we’re debating it now. But for me, the best would be not to 
have counterfeit copies on the Parthenon at all, but to accept the removal 
of the sculpture as a historical fact in itself.

Two more small points, and then I’ll finish: I was delighted to hear 
yesterday, and also to see this morning, the results of lime-water 
consolidation. I think that’s a really marvellous development here, and again
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we have used it in England, most notably in the programme of consolidation 
of the 13th-century west front sculpture at Wells Cathedral in Somerset, 
which programmes completed in 1986. And one plea I would make,and that 
is that we use the opportunity of the experience that we have in this room 
to share our experience in Europe of the conservation of monuments. We 
have a lot of experience between us, and I feel that we should be sharing 
it much more. And another small point that arose on the scaffolding,in 
discussing that lime-watering and also reading the I ite r atu re : i s it really 
necessary to go on using Portland cement here? I know cement does have 
its uses, but it seems to me that the authentic thing to do would be to use 
lime. And I understand that there is a move in the direction of lime, and I 
personally would like to encourage that.

And finally I would like to say, since I am Chairman of the Fabric 
Committee of St. Paul’s Cathedral in London, that we share a common hero, 
namely, Francis Cranmer Penrose, who was architect to St.Paul’s Cathedral 
from 1852 until 1899. And at the beginning of next year we propose to have 
a major conference on Penrose to discuss his contribution as an architect, 
as an archaeologist and to architectural conservation. And I’m very much 
hoping,that we may be able to collaborate on this between those of us here. 
Thank you very much.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Thank you very much for your interesting comment. Και θα 
μιλήσουμε αργότερα,νομίζω,για τα αποτελέσματα των χημικών και για τις 
προτάσεις,που έχουν γίνει για την επιφάνεια του μαρμάρου. Τώρα,για τα 
φατνώματα έχουμε τίποτα να πούμε; 0 κύριος Τιβέριος.

Μ.ΤΙΒΕΡΙΟΣ:’Εχω την εντύπωση,ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αναστήλωσης 
στον Παρθενώνα δεν μπορεί να απομακρύνεται και πολύ από κάτι,που έχει 
ήδη αποφασιστεϊ,και αφορά στην αναστήλωση του Προνάου. Αυτό είναι 
πολύ βασικό. Δεν μπορεί, πιστεύω, για το ίδι,ο κτίριο να εφαρμοστεί 
διαφορετική ιδεολογία. Επομένως, πιστεύω ότι την απόφαση που πάρθηκε 
για την αναστηλωση του Προνάου πρέπει να την εχουμε υπόψη μας, αν 
θέλουμε να προχωρήσουμε για τις άλλες προσπάθειες του Παρθενώνα. Με 
τέτοιες σκέψεις βλέπω, ότι δεν πηγαίνει να βάλουμε τα φατνώματα του 
Ορλάνδου επάνω στον Παρθενώνα. Δεν πηγαίνει πλέον:πρέπει να 
αναθεωρηθεί ολόκληρη, ακόμα και η λύση του Προνάου.

Επίσης είμαι αντίθετος να μπουν τα φατνώματα αυτά,δηλαδή να 
γίνει μεγαλύτερη η έκταση της αναστήλωσης στον Οπισθόναο,και για 
κάποιο άλλο λόγο. Δεν έχω πειστεί ότι έχει εξαντληθεί όλη η έρευνα 
επάνω στην Ακρόπολη για την ανέυρεση νέων κομματιών, και κυρίως από 
τα κομμάτια που πιθανώτατα υπάρχουν στην οχύρωση της Ακρόπολης. Ήδη 
ο κύριος Τανούλας μας είπε ότι ο κύριος Μάντης του υπέδειξε φατνώματα 
από τα Προπύλαια,εντοιχισμένα μέσα στην οχύρωση. Από τη στιγμή λοιπόν, 
που δεν έχει εξαντληθεί αυτό το σημείο, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να 
προχωρήσουμε και να δεσμεύσουμε τις επόμενες γενεές που θα 
κατηγορούν πάλι εμάς, τη γενεά αυτή, ότι προχώρησε κάπως βιαστικά.
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Βέβαια οι αισθητικές μας σήμερα είναι αυτές που είναι.Οι πιο 
πολλοί,πιστεύω,συμφωνούμε,αν και υπάρχουν διαφωνίες σίγουρα. Αλλά δεν 
ξέρουμε πως θα είναι η αισθητική του 4000,του 3000. Σκέφτομαι ότι πρέπει 
όλο το μνημείο να προστατευτεί πλέον,κι όχι μόνον ο Οπισθόναος,ακόμα 
και ο σηκός θέλει κι αυτήν την προστασία μ’ένα στέγαστρο. Βέβαια,εδώ 
είναι τα μεγάλα προβλήματα,τι στέγαστρο θα είναι αυτό,ο αέρας εκεί 
επάνω κπλ. Αλλά προς μια τέτοια κατεύθυνση, περισσότερο,πιστεύω ότι 
είναι καλύτερο να οδηγηθούμε. Αυτά ήθελα να πω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τιβέριος είναι καθηγητής κλασσικής αρχαιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και έχει πιάσει το θέμα τώρα της 
στέγασης,που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό,και δεν πρέπει, 
οπωσδήποτε,να συνδέεται με την ερώτηση,αν μπούν τα φατνώματα ή όχι. 
Γιατί και εάν μπουν, πάλι νομίζω πρέπει να έχουμε μία συζήτηση, εαν γίνει 
ένα στέγαστρο μόνο στον Οπισθόναο ή σε ολο το κτίριο ή σε μέρος του. 
Πάντως, χαίρομαι που ξαναγίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί οι ειδικοί έχουν 
κατανοήσει τη σημασία του στεγάστρου: έχουμε δει ότι όσο είναι τα 
ερείπια χωρίς στέγαστρο μπαίνει το νερό,η υγρασία. Ακόμη είναι ο αέρας, 
όπως μάθαμε χθές, και η αλλαγή της θερμοκρασίας προπαντός που 
βλάπτει.

St.ZIVKOV: Ladies and gentlemen,this year in Greece we heard an enormous 
amount of incredible discoveries, but there was one very big omission made, 
because the results of the Congress of 1989 were not the final ones, 
because more important discoveries were made meanwhile. So the decisions 
which were made in the last Congress cannot be some kind of swan's last 
song,because there is new material which protrudes.

What I want to say is this:the Parthenon cannot be treated only as a 
classical monument. The Parthenon is a multi-stratigraphical monument with 
two major stratigraphical levels: the first one, which we respect mostly, is the 
classical and roman Parthenon and the second to be thought of is the 
Christian Parthenon, especially the remains of a Christian apse, which were 
beautifully inserted into the Pronaos. Therefore we must reconsider the 
question of Pronaos in the light of the new discoveries, which is slightly 
touched yesterday, namely the question of reconstructing the apse and the 
question of reconstructing the east wall and in general the question of the 
reconstruction of the Pronaos.

Because I think that today we have enough material - I'm sorry that 
those drawings will be only sketchy,because I couldn’t make slides - but 
Pronaos might look after reconstruction something like this, with 
reconstructed the lower front part of the apse; we could put all the lintel of 
the portal with fragment of the window, the beginnings of the lateral sides 
of the apse and reconstruct the complete Pronaos, architraves and frieze 
with beams. I think maybe some coffers even exist; we could also put them 
there. That is not final. Because all those decisions which were made in 
previous congresses should be revised at each congress because, for
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example,in 1989 we had only two or three blocks of the northeast anta. 
Yesterday we heard there were six or seven, and if we get a few more, we’ll 
be able to reconstruct the northeast anta,in order to support the very 
important pieces of architraves which are preserved.

Here is a sketchjit is the level of 1989, of the preserved blocks of the 
southern half of the east wall. There is another proposition. The gentlemen 
here have told us, that they have found important fragments belonging to the 
window. Those windows are unique and the most important. I think that they 
should be considered for further anastylosis in other times. Even in the 1984 
Congress in Basle Professor Korres has shown us enough data and 
fragments which belonged to the south window. More will protrude that will 
facilitate to consider the anastylosis of the south window.

The reality of the Parthenon as a ruin, that is the category, which 
nobody knows what does it mean actually. If somebody wants to keep the 
Parthenon as a ruin,probably it’s the pure conservation treatment. You 
should destroy, remove all the existing previous anastyloses, you should 
make a new Turkish suite, to reconstruct a burning lime furnace and even 
to put a monument to Morosini in the middle of it.

And I want to point out another thing. Now you have the Parthenon, 
which is more or less complete. But I would be very pleased,if you would 
think of just one thing. What would you do,if some heavy catastrophe strucks 
off Parthenon, either earthquake or,God knows,some bomb? Will you keep 
it as a ruin, because it’s a monument to the new destruction,because 
somebody thinks that Morosini’s destruction should be kept alive as a 
memory of the nation faced with the occupation of Athens? What is 
important? Parthenon, its pieces,or Morosini’s bombs? That’s what they are 
asking. We have many examples.

Here is the outline of the excellent anastylosis of Celsus’Library, 
which was done in Ephesus lately by an Austrian team. And why can’t we 
proceed in such manner? That all the monuments throughout Greece, which 
are waiting anastylosis could be reconstructed? The persons who work on 
anastylosis are the only ones who should be dealt with. Those who are 
sitting in their chambers and just speaking, doing nothing, they should be 
excluded from these meetings. I hope that in the next time we will have new 
data of this programme, of the things which were said five years ago and I 
hope one day we will have Parthenon up to the epistyle reconstructed, for 
the most part. Thank you very much.

J.ITO: Ito,architect from Japan. I want to talk about the roofing over the 
Parthenon. I have been hesitating,until the moment I saw the last slide of Mr. 
Giraud about the Nike temple. Well, protecting the marble is not a problem 
only for the sculpture or the west frieze of the Parthenon, but of all the 
marble blocks. There is no segregation between the ashlar marble blocks 
and the sculptures and so forth. We have to protect all the marble blocks, 
including the ashlar walls here. So,I don’t know if it is agreeable by all the 
audiences here,but I have to say that all the monuments have to be covered
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by a light construction of a roof,you know. And it is,of course,removable and 
contemporary. But we have to do that, until the problems of air pollution and 
of acid rain will be solved. I don’t know how long it takes - 20 years or 30 
years - but we have to protect all the blocks of the marble. And,anyway,the 
marble monuments is a kind of a seriously wounded patients. So it should 
have to be put into the hospital to the intensive care unit,you know,or 
concentration care unit.

I wanted to talk about it with Mr. Giraud yesterday. It is just a joke 
to pack the old, the building of the Nike Temple, but he said it is really 
serious. And this morning I saw the situation of the surface of the Nike 
temple. It is really serious, and Professor Bouras told me at the entrance of 
the circular staircase of the Parthenon.it is really like sugar in deterioration. 
So,anyway,we have now to begin to consider seriously the construction of 
the light structure,to cover the whole building. That’s what I wanted to say. 
Thank you.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ito, που είναι καθηγητής στην
Ιαπωνία. Ο κύριος Kienast.

Η.KIENAST: θα ήθελα να προσπαθήσω να μιλήσουμε πάλι για πιό απτά 
πράγματα,και,για να ανάψουμε τη συζήτηση, επειδή αρχικά ειπώθηκε 
ότι κανείς δεν τολμάει να μιλήσει για τα φατνώματα και για τη σκεπή στον 
Οπισθόναο, θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο με τον Μιχάλη Τιβέριο. Εγώ θα 
έλεγα άτι έχουμε την ατυχία που ο Ορλάνδος τότε δεν πρόλαβε να 
τοποθετήσει τα φατνώματα,και τώρα παραμένουν ακόμα κάτω. Εάν είχαν 
τοποθετηθεί τότε, δεν θα γινόταν καθόλου συζήτηση, θα πήγαιναν πάλι 
επάνω, οπωσδήποτε θα τα ξαναβάζαμε εμείς. Και εφ’όσον είχαμε τα 
φατνώματα, οπωσδήποτε θα έπρεπε να βάλουμε κάτι από πάνω τους για να 
αποφευχθεί η φθορά από τη βροχή. Εάν σκεφτόμαστε ότι και στους 
τοίχους ακόμα πρέπει να βάλουμε κάτι από πάνω για να μήν επηρεάζονται 
από τη βροχή,τότε οπωσδήποτε,ακόμα περισσότερο,στα φατνώματα. Εγώ, 
προς το παρόν τουλάχιστον, είμαι της γνώμης ότι πρέπει να πόνε επάνω 
και να σκεπαστούν,κάπως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι που βλέπουμε την εξέλιξη, μάλλον πρέπει να έχουμε 
προτάσεις και ίσως να συζητήσουμε σε άλλη ευκαιρία,για το πώς 
μπορούσε να γίνει μία τέτοια στέγη. Ναι,ο κύριος Φύτος.

Μ.ΦΥΤΟΣ: Φύτος Μηνάς λέγομαι, θα ήθελα κατ’ αρχήν, πριν προχωρήσω 
στην άποψή μου για τα φατνώματα, θα ήθελα να ρωτήσω τον Κώστα Ζάμπα, 
εάν έχει γίνει στατική μελέτη, η οποία να λαμβάνει υπόψη της τη φέρουσα 
διατομή των κιόνων, τις έκκεντρες φορτίσεις, καθώς και διάφορες τυχόν 
ρηγματώσεις των σπονδύλων. Εάν υπάρχει κάποιο μοντέλο για να 
πλησιάσουμε αυτό το στατικό πρόβλημα, και αν αυτό το μοντέλο έχει 
εφαρμοστεί σε περιπτώσεις φορτίσεως με τις φατνωματικές πλάκες.
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Κ.ΣΑΜΠΑΣ: Στην προχθεσινή συζήτηση είχα δείξει μια σειρά από εικόνες, 
με μια λεπτομερή αποτύπωση της υπαρχούσας καταστάσεως των 
σπονδύλων των κιόνων.Έχουμε μετρήσει την πρόσθετη επιβάρυνση σε 
κατακόρυφα φορτία από την οροφή, και είναι πολύ μικρή και προφανώς 
πολύ μικρότερη από την αρχική καταπόνηση, όταν το μνημείο ήταν στην 
πλήρη του κατάσταση. Και όσον αφορά στο μοντέλο υπολογισμού, είναι 
πολύ απλό, όσον αφορά στα κατακόρυφα φορτία που προσθέτουμε. Γίνεται 
πολύπλοκο,όπως είχαμε πολλές φορές την ευκαιρία να πούμε, όταν 
πρόκειται για οριζόντια φορτία, όταν πρόκειται, δηλαδή, για σεισμικά 
φορτία, και στην περίπτωση που έχουμε γεφύρωση του ανοίγματος, δηλαδή 
κάλυψη του πτερού μεταξύ της κιονοστοιχίας της περιστάσεως και της 
κιονοστοιχίας του Οπισθονάου, έχουμε μία πιθανότητα δυσμενούς 
επιδράσεως, λόγω του ότι αυτή η κάλυψη εξαναγκάζει τις δύο 
κιονοστοιχίες σε μία συνεργασία. Αυτή,όμως,είναι πολύ περιορισμένη. 
Είναι,δηλαδή,όση επιτρέπει η τριβή μεταξύ των στοιχείων της οροφής, 
δοκών και φατνωμάτων, και θριγκού, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να την 
περιορίσουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη συνεργασία, παρεμβάλλοντας 
λεπτά φύλλα τιτανίου μεταξύ των εδράσεων των δοκών επί του θριγκού.

Συνοψίζοντας, η απάντηση είναι ότι η επιβάρυνση των κιόνων,με την 
προσθήκη της οροφής, είναι αμελητέα.Άρα,από άποψη δομοστατική,η λύση 
της κάλυψης είναι δυνατή.

Μ.ΦΥΤΟΣ: Ευχαριστώ.Έτσι το είχα αντιληφθεί κι εγώ, σαν μία εκτίμηση. 
Βέβαια,το ερώτημά μου είναι,εάν υπάρχει η μελέτη, εάν αυτά τα πράγματα 
είναι δημοσιευμένα κι υπολογισμένα. Δέχομαι, φυσικά, το αποτέλεσμα, ότι 
κατ’αρχήν δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα στη φέρουσα ικανότητα των 
δύο κιονοστοιχιών, και από κει και πέρα ίσως καταλήγουμε σε κάποιες 
τρίτες ή τέταρτες λύσεις, οι οποίες ενδεχομένως θα ευχαριστούσαν 
ιδιαιτέρως τους ανθρώπους, που έκαναν πολεμική στο προηγούμενο 
συνέδριο. Εάν και εφ’όσον οι κίονες φέρουν και οι φατνωματικές πλάκες 
είναι έτοιμες, με το γερανό που υπάρχει δοκιμαστικές τοποθετήσεις, για 
λόγους εκτιμήσεως,είναι πάρα πολύ εύκολες και πάρα πολύ γρήγορες. 
Έτσι πιστεύω. Και νομίζω ότι ένα τέτοιο πράγμα, ένα τέτοιο στήσιμο, ίσως 
κατά τη διάρκεια του επομένου συνεδρίου, αν όλοι είμαστε καλά, θα έλυνε 
αυτό το πρόβλημα χωρίς καμία περαιτέρω συζήτηση. Όπως είπε κι ο 
κύριος Kienast,αν τα είχε βάλει επάνω ο Ορλάνδος δεν θα συζητάγαμε 
καθόλου τώρα. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 0 κύριος Hueber.

Fr.HUEBER: Concerning the roofing and putting back the coffers,I think it 
also should be completely clear and not a question of discussing. If you 
have enough parts of the coffers to put them back with little addition, you 
should put them back. You should put each original piece in its position. 
And the other thing is the roof. Any roofing shouldn’t be a reconstruction, 
because you shouldn’t go, as I first said,in the direction of reconstruction.
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So,if you make any other roof.it would have only the function of a shelter. 
And I think you don’t need a shelter like this, because the main influence 
doesn’t come from rain - as I have heard,40 days of rain you have in Athens 
a year. The main influence comes from the fog. And, as I saw today, the 
stones are not washed by rain. Usually you have in the rain dirt which builds 
crusts, where behind the crusts you have gypsum. So I think if you put or 
if you make any shelter, it mustn’t be only against rain; it must be also 
against the air and the fog. And a roof would never give this protection. So 
I think you shouldn’t put a roof there.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.Αυτό είναι πολύ σοβαρή συζήτηση, γιατί εάν οι ειδικοί 
λένε ότι μία απλή στέγαση δεν είναι αρκετή και δεν προστατεύει το 
μνημείο και πρέπει να το τοποθετήσουμε μέσα σ’ένα κλωβό για προστασία, 
τότε θα έχουμε άλλα προβλήματα. Πάντως, πρέπει κι αυτό να το έχουμε 
υπόψη μας. 0 κύριος Κορρές θέλει να πει κάτι.

Μ.ΚΟΡΡΕΣ: Μία διευκρίνιση. Επειδή ίσως δεν έχει γίνει αρκετά καλά 
κατανοητή η ιστορία των οροφών του Παρθενώνος,και αυτό θα βοηθήσει 
το φίλο μας καθηγητή Τιβέριο,ο οποίος πριν θεώρησε ότι για τη συνέχιση, 
ας πούμε, των προγραμμάτων με νέο μάρμαρο,θα έπρεπε προηγουμένως να 
εξαντληθούν οι δυνατότητες εξεύρεσης αυθεντικών λειψάνων.

Εδώ,λοιπόν,πρεπει να πω ότι τέτοιες δυνατότητες δεν υπάρχουν. 
Και,βέβαια,ένας συνάδελφος μου είπε χθές,να μην είμαστε πάντα τόσο 
κατηγορηματικοί σε θέματα της αρχαιολογίας. Και αυτό,βέβαια,το ξέρω, 
κι εγώ το λέω από χρόνια, από τότε που αντιμετωπίζω προβλήματα,αλλά 
πρέπει να ξέρουμε σε ποιές περιπτώσεις μπορούμε εύκολα να 
παρακάμπτουμε τον αγνωστικισμό, διότι είναι τόσο πολλά τα πράγματα που 
ζητάμε στην έρευνα, ώστε καλόν είναι,όταν μπορούμε να αποφεύγουμε το 
μεθοδολογικό αγνωστικισμό να το κάνουμε, διότι αυτό μας ωφελεί. Αν θα 
θέλαμε να χάνουμε χρόνο με την υπόθεση των φατνωμάτων, θα ήταν καλό, 
θα μπορούσαμε, λοιπόν, να ψάχνουμε για φατνώματα, ασκόπως, όμως - 
ασκόπως - μόνο χάριν ας το πούμε συνέπειας προς την αποδοχή του 
αγνώστου γενικώς.

Αλλά η εμπειρία της έρευνας έχει βεβαιώσει,ότι στην Ακρόπολη οι 
καταστροφές έχουν γίνει κατά ιστορικά στρώματα, να το πούμε έτσι. 
Δηλαδή, η καταστροφή των μνημείων της Ακροπόλεως ακολουθεί κάποιους 
στατιστικούς νόμους. Οι φατνωματικές οροφές του Παρθενώνος 
καθαιρέθηκαν συστηματικώς μέσα σε μία συγκεκριμένη περίοδο,η οποία 
απέχει από σήμερα περίπου δεκαέξι αιώνες.Έγινε, λοιπόν, μία συστηματική 
εργασία. Το μόνο, λοιπόν, που θα μπορούσε να βρεθεί στην Ακρόπολη 
είναι ίσως κάποιο κομμάτι που τους έπεσε στο δρόμο, καθώς έδιωχναν 
ολα τα μπάζα μακριά από την Ακρόπολη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εάν 
κανείς το έχει αντιληφθεί αυτό, αποκλείει εύκολα την πιθανότητα να 
βρεθούν,φερ’ειπεϊν,ολόκληρες φατνωματικές πλάκες κάπου στα μπάζα της 
ίδιας της Ακροπόλεως. Επομένως, δεν θα έπρεπε να είναι κριτήριο η 
πιθανή εύρεση φατνωμάτων στη συζήτηση που κάνουμε.
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Την ίδια στιγμή, όμως, θέλω να πω ότι μου έκανε πολύ μεγάλη 
εντύπωση, θετική εντύπωση, η γενική παρατήρηση του κυρίου Τιβερίου για 
το θέμα της συνέπειας.Όταν,για να βρεθούν οι θέσεις των μαρμάρων του 
Προνάου,αναλώθηκαν τα καλύτερα χρόνια ενός ερευνητή επί μία οκταετία 
και παραδόθηκε αυτή η μελέτη, αυτή δεν χρησιμοποιείται. Υπάρχουν 
ενδοιασμοί για κάποια μικρά πράγματα, και την ίδια στιγμή ισόποση 
ποσότητα μαρμάρων, τελείως καινούργιων, ευκόλως με εργασία ας πούμε 
μίας ημέρας - μίας ημέρας εργασία είναι να βρεθεί η θέση αυτών των 
μαρμάρων του Ορλάνδου - συζητείται ευκολότατα να τοποθετηθούν. Αυτή 
η παρατήρηση,κύριε Τιβέριε,μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, και μου 
ξαναθύμισε μία ιστορία που προσπαθώ να ξεχάσω. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θα προχωρήσουμε τώρα τη συζήτηση, και πάμε στα 
Προπύλαια. Στα Προπύλαια είναι ακόμα πιο σοβαρό το πρόβλημα,γιατί μας 
πρότεινε ο κύριος Τανούλας μία εγχείρηση πολύ μεγάλη και μας τρόμαξε 
με την ιδέα.

θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το ζήτημα των Προπυλαίων κατά 
θέματα:το πρώτο θέμα αφορά στην αφαίρεση των σιδήρων της 
αναστηλώσεως Μπαλάνου και την αντικατάστασή τους από τιτάνιο. Το 
δεύτερο στην ενδεχόμενη συμπλήρωση της αναστήλωσης Μπαλάνου στο 
κεντρικό κτίριο των Προπυλαίων.

Η δική μου γνώμη γι’αυτό το θέμα είναι,ότι θα ήταν μεγάλο κέρδος 
αν μπορούσαμε να συμπληρώσουμε,όχι την εικόνα,αλλά γενικά έτσι το 
κτίριο τόσο, όσο επιτρέπει το παλιό υλικό και να στήσουμε τους κίονες και 
να βάλουμε τα φατνώματα.

Το τρίτο θέμα αφορά στην Πινακοθήκη.Ίσως να το συζητήσουμε 
αργότερα. Τώρα η κυρία Τουλούπα θα μας συνοψίσει τη χθεσινή συζήτηση.

Ε.ΤΟΥΛΟΥΠΑ: Ναι.Ο κύριος Τανούλας μας έθεσε πολλά προβλήματα. Και 
δεν ήταν εύκολο όλα να τα συγκρατήσουμε, ούτε να τα έχουμε ήδη 
διαβάσει. Ασφαλώς, όταν μελετήσουμε το άρθρο του,θα ξέρουμε 
να δώσουμε απαντήσεις. Χθές είχαμε απαντήσεις και στα τρία ερωτήματα:

Πρώτον, ποιά μέλη από αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη 
φράγκικη περίοδο μπορούν να επανέλθουν στην αρχική τους θέση,κι αν 
πρέπει,και σε τι ποσοστό. Εδώ υπήρξαν διαφορετικές απαντήσεις, και 
φυσικό είναι. Τονίστηκε, από τον κύριο Hoepfner ιδίως, ότι θα 
προτιμήσουμε τη σπουδαιότερη εποχή, το κτίριο του 5ου αι,π.Χ. Και φυσικά 
άλλοι είπαν να μείνει και κάποια ανάμνηση από την εποχή της 
Φραγκοκρατίας.

Το δεύτερο ερώτημα ήταν,εάν πιστεύουμε ότι πρέπει - μας το τόνισε 
ο κύριος Τανούλας χωρίς όμως να μας δώσει λόγους πειστικούς - να 
διαλυθεί ο δυτικός τοίχος τής Πινακοθήκης. Μας είπε ότι πρέπει, αλλά δεν 
κατάλαβα, πόσο κάθε χρόνο προχωρεί προς τα έξω, τι μετρήσεις έγιναν, 
πόσο επείγον είναι το θέμα. Βέβαια για την πρόταση αυτή υπήρχαν 
σοβαρές αντιρρήσεις.

Και το τρίτο είναι το θέμα της στεγάσεως της Πινακοθήκης.Έγινε,
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βέβαια, συζήτηση για τη χρήση της Πινακοθήκης, εφ’όσον στεγαστεί. 
Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει τώρα να μας απασχολεί. Η στέγαση είναι και 
θέμα προστασίας, είναι και για άλλους λόγους - το εξηγήσαμε - ότι θα 
πρέπει να μελετηθεί μία ελαφρά στέγη. Υπάρχει και η λύση μιας ξύλινης 
στέγης,της οποίας είδαμε και στην έκθεση ένα πολύ ωραίο μοντέλο.

Η γνώμη η δική μου,αν μπορώ και τώρα να τη διατυπώσω,είναι ότι 
δεν θα θέλαμε να διαλυθεί άλλη μία πλευρά,ένα τμήμα των Προπυλαίων, 
όταν ακόμα εκκρεμεί η αποκατάσταση του κεντρικού κτιρίου απ'όπου 
έχουμε αποξηλώσει τη φατνωματική στέγη, θα θέλαμε πρώτα να δούμε να 
αναστηλώνεται εκείνο το μέρος που διαλύθηκε και κατόπιν να σκεφθούμε, 
αν μπορούμε να διαλύσουμε και άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν,έχουμε συζήτηση γι’αυτό το θέμα. Ποιος θέλει 
να εκφράσει τη γνώμη του για τα ως άνω θέματα; Ο κύριος Nolhen.

KI.NOLHEN: Yesterday the question was,how serious is the danger for the 
west wall of the Pinacotheke.and you told me "If you see it, you will 
be horrified". I haven’t been,and I would ask Mr. Mainstone, for instance, 
how he sees the danger,the immediate danger of this slightly inclined wall.
I think we could wait and,if it hasn’t moved the last ten years, perhaps it 
won’t move the next hundred years. Perhaps we will have an earthquake next 
year and then we can see. But just - excuse me - destroy an original ancient 
wall for prevention reasons. There I would like to have the opinion of a civil 
engineer.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Nolhen.Ο κύριος Schwandner.

L.SCHWANDNER: Schwandner από το Βερολίνο. Εγώ θέλω να επανέλθω στο 
θέμα των λειψάνων των πολεμιστριών της φράγκικης εποχής,όπου είναι 
εντοιχισμένα τα κομμάτια από το κλασσικό γείσο. Εγώ σήμερα,βλέποντας 
αυτά τα κομμάτια και από κοντά, λέω ότι το ιστορικό σφάλμα της 
κατεδάφισης όλων των λειψάνων της Φραγκοκρατίας έχει γίνει. Αυτά τα 
τελευταία κομμάτια, που έχουν μείνει πάνω στον τοίχο, δεν μας δίνουν 
τίποτα πια. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, τόσα χρόνια που πηγαίνω στην 
Ακρόπολη δεν τα είχα προσέξει ποτέ. Είμαι υπέρ της αποξήλωσης αυτών 
των κομματιών και υπέρ της τοποθέτησης των κομματιών του γείσου.

Αλλά απ’ την άλλη μεριά, δεν βλέπω ούτε εγώ για το δυτικό τοίχο, 
επείγουσα ανάγκη να αποξηλωθεί. Γιατί οι ρωγμές και οι βλάβες που έχω 
δει στις πέτρες, δεν πιστεύω ότι προέρχονται από την απόκλιση του τοίχου 
ή από την οξείδωση των αρχαίων γόμφων, γιατί οι περισσότερες είναι 
βλάβες, που έχουν γίνει από το πέτρωμα που έχει φλέβες από άλλο 
ευαίσθητο υλικό. Μία πέτρα όταν γεράσει, όπως ένας άνθρωπος με τα 
χρόνια, είναι πολύ φυσικό να είναι σε τέτοια κατάσταση.Όμως θέλω να 
γίνει επέμβαση,συντήρηση από έξω,όπου είναι δυνατόν.

Με τη στέγη έχω προβλήματα, θα ήθελα πολύ ευχαρίστως να 
αναλάβω κι εγώ να κάνω μία φορά μία αρχαία στέγη,να τη χτίσω. Αλλά
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αυτό είναι, όπως λέει ο κύριος Hueber.pia reconstruction. Και,νομίζω,στην 
κατάσταση όπου είναι όλα τα κτίρια επάνω, αυτή τη προσπάθεια να την 
αναλάβουμε σε αυτό τον τόπο δεν γίνεται.

Αυτό έχει σχέση με την προηγούμενη συζήτηση. Εγώ βλέπω τον 
Παρθενώνα και τη συζήτηση για τα φατνώματα άμεσα συνδεδεμένη με τον 
τρόπο της αντικατάστασης της ζωφόρου. Κατά τη γνώμη μου, η καλύτερη 
λύση είναι να μη μπει τίποτε μέσα. Ζητάμε να μπει μια στέγη. Αλλά το πιο 
σεβαστό κομμάτι,τη ζωφόρο, την έχουμε αφαιρέσει. Εγώ δεν έχω ακόμα 
καμία γνώμη γι’αυτό το θέμα. Αλλά δεν μπορώ να είμαι υπέρ της στέγης. 
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γερασει το κτίριο, όπως είναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Ευχαριστούμε για τη γνώμη σας, αλλά το πρόβλημα είναι, 
βέβαια, αν πρέπει να αφήσουμε το κτίριο έτσι να γεράσει και να 
πεθάνει. Αλλά,υπάρχει διαφορά,εάν βάλουμε ένα στέγαστρο καινούργιο, ή 
κάνουμε ένα άλλο βήμα και κάτι που δέν έχει γίνει ώς τώρα, μια στέγη 
όπως ήταν στην αρχαιότητα,με όλα τα ξύλα. Και βέβαια μας λείπουν όλα 
τα κομμάτια σχεδόν από τα κεραμίδια. Όλα αυτα πρέπει να γίνουν από 
καινούργιο υλικό, και θα ήταν μία τεράστια δουλειά, βέβαια, που κρατάει 
και πάρα πολύ, και δεν ξέρω, αν αξίζει έτσι να έχουμε το κέρδος της 
εμπειρίας μίας παλιάς στέγης. Και μάλλον κι εγώ νομίζω, σύμφωνα με αυτό 
που τόνισε ο κύριος Hueber, ότι θα ήταν προτιμότερο να σκεπτόμαστε κάτι 
από καινούργιο υλικό, για να μη μπαίνει βροχή μέσα στους αρμούς. Για τα 
Προπύλαια, θέλει κανείς να μιλήσει; 0 κύριος Κορρές.

Μ.ΚΟΡΡΕΣ: Για τη στέγη,πρώτα,επειδή ήταν το τελευταίο σημείο που έθιξε 
προηγουμένως ο κύριος Schwandner. Είναι σωστό να σεβόμαστε την 
ερειπιώδη μορφή που μας παρέδωσε η ιστορία, αλλά δεν πρέπει να 
επιμένουμε, μερικές φορές όταν αυτό που θα κερδίσουμε με μία αλλοίωση 
αυτής της μορφής μπορεί να είναι βαρύτερο, σπουδαιότερο, να βαρύνει 
δηλαδή περισσότερο,να είναι πιο σπουδαίο,πιο μεγάλο από αυτό που θα 
χάσουμε επιφέροντας αυτή την αλλοίωση.

Αλήθεια, τι θα χαθεί από την αυθεντικότητα της Πινακοθήκης, αν 
υπάρχει μία στέγη επάνω; Είναι ένα στοιχείο στο τέλος. Επάνω,ψηλά. Δεν 
είναι κάτω. Δεν είναι ενδιάμεσο στοιχείο. Δεν πρόκειται για την 
αντικατάσταση ενός μέρους του τοίχου. Είναι ένα επίθετο στοιχείο,και αν 
η κατασκευή γίνει με έναν κάπως διαφορετικό τρόπο,δεν θα υπήρχε ποτέ 
κανένας κίνδυνος να προκληθεί σύγχυση να νομίζει,δηλαδή, κανείς ότι 
τάχα αυτό είναι αρχαίο: δεν είναι, δηλαδή, μία παραχάραξη, μία
falsification, της ιστορίας. Είναι συνέχιση της ιστορίας: ότι σε μία ιστορική 
στιγμή ήταν αναγκαίο να τοποθετηθεί μία στέγη για την προστασία, όχι 
γιατί θέλουμε να κάνουμε το μνημείο να φαίνεται καλύτερο από ό,τι είναι 
στην πραγματικότητα. Για την προστασία του.

Και είναι πολύ σοβαρά τα θέματα της προστασίας,και άπτονται ενός 
θέματος,το οποίο έχει σχέση και με τη φθορά που έχει πάθει η 
Πινακοθήκη. Αν η κατάσταση του τοίχου ήταν από έκρηξη, όπως νομίζει 
ο κύριος Τανούλας, τότε καμία στέγη δεν θα ήταν απαραίτητη για να
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προστατεύσει αυτόν τον τοίχο. Δυστυχώς η κατάσταση οφείλεται στη 
δράση ύδατος, που συγκεντρώνεται μέσα στο ερείπιο από τις βροχές, 
μέσα στα μπάζα - γιατί αυτό ήταν μπαζωμένο - η οποία εξαλλοίωσε τους 
πωρολίθους. Σε ένα βαθμό, δυστυχώς, έχει προκαλέσει μέσα από ρωγμές 
του βράχου και μικρή υποχώρηση αυτού του ίδιου του βράχου.

Το ότι οι μετρήσεις που γίνονται μέσα σε δέκα χρόνια δεν έχουν 
δώσει αισθητά αποτελέσματα, αυτό δεν μου λέει τίποτα. Στη γεωλογία 
γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν είναι γραμμικά, αλλά παρουσιάζουν 
συχνά τη λεγόμενη πριονωτή εξέλιξη, και μπορεί να χρειάζονται πενήντα 
χρόνια, για να δούμε ξαφνικά το φαινόμενο να κάνει άλλο ένα βήμα ενός 
εκατοστού, και μετά από άλλα πενήντα χρόνια άλλο ένα βήμα,κ.ο.κ. Η 
αιτία της καταστροφής εκεί μέσα, και η οποία θα συνεχίζεται,είναι 
γεωλογική, φυσική. Και δεν θα είχαμε τίποτα εναντίον του φαινομένου,αν 
συνέβαινε σε οποιοδήποτε βραχώδες ύψωμα της Αττικής. Αλλά γίνεται στην 
Ακρόπολη. Η μορφή της Ακροπόλεως οφείλεται σ’αυτή τη φυσική 
διαδικασία. Συνέχεια, ο βράχος απομειώνεται από τη δράση των καιρικών 
φαινομένων. Όχι έκρηξη: δύο εκρήξεις έχουν γίνει στα Προπύλαια, η μία 
στο κεντρικό κτίριο και η άλλη στη νοτιοανατολική γωνία του κεντρικού 
κτιρίου. Στην Πινακοθήκη ποτέ δεν έγινε έκρηξη.Όποιος καταλαβαίνει 
κάπως από τη μηχανική των εκρήξεων - και θα μπορούσε ο κύριος 
Τανουλας να ρωτούσε και κανέναν πυροτεχνουργό του Ελληνικού Στρατού, 
από αυτούς που σχεδιάζουν ανατινάξεις - θα μπορούσε να μάθει ακριβώς 
πώς είναι ο μηχανισμός των ανατινάξεων και να εγκαταλείψει αυτή τη 
θεωρία. Πάντως, για αυτό το λόγο, εγώ είμαι με το μέρος του, όσον αφορά 
στη στέγαση. Ξανασημειώνω το ίδιο, ότι είναι απαραίτητη η στέγη στην 
Πινακοθήκη, διότι ακριβώς θα την προστατεύσει από αυτό που είναι η 
πραγματική αιτία της υποχωρήσεως του τοίχου.

Τώρα,για τη θεραπεία του τοίχου. Το θεωρώ ότι είναι περιττό να 
γίνει διάλυση. Αν ήταν αναγκαίο να γίνει κάτι στον τοίχο πάντως,αν ήταν 
αναγκαίο, δεν μου φαίνεται ότι είναι και της πρώτης προτεραιότητος. θα 
μπορούσε, δηλαδή, να γίνει μετά από πολλά άλλα έργα, που είναι 
προφανώς πιο αναγκαία αυτή τη στιγμή στα Προπύλαια. Και πάντως, αν 
έπρεπε κάποτε να γίνει,αυτό έχει δύο σκέλη: το ένα σκέλος είναι η 
επαναφορά στις αρχικές κανονικές γραμμές. Αυτό σήμερα μπορεί να γίνει. 
Όχι μόνο σήμερα. Καλοί μηχανικοί έκαναν και πριν πεντακόσια χρόνια κάτι 
τέτοιο. Μπορούσαν να ισιώσουν τον τοίχο, να τον φέρουν στο ύψος του 
πάλι χωρίς διάλυση. Ας πούμε ο Aristotele Fioravante έκανε τέτοια 
πράγματα σε πολύ μεγαλύτερα κτίρια απ’ό,τι είναι η Πινακοθήκη, πριν από 
πεντακόσια ακριβώς χρόνια. Υπάρχουν κτίρια που γέρνουν: ο Πύργος της 
Πίζας π.χ. Μπορεί κανείς να τον παρακολουθεί, και ξέρουν ακόμη τι 
περιθώρια έχει, πριν επέμβουν με ψυχραιμία, αν βεβαίως φανεί ότι θα 
πέσει. Από την άποψη αυτή, η απόκλιση του τοίχου της Πινακοθήκης κάθε 
άλλο παρα τέτοιες ανησυχίες εμπνεει.

Όσο για τον τύπο της φθοράς που παρουσιάζουν οι λίθοι, είναι στις 
περισσότερες περιπτώσεις τύπος φθοράς, που αντιστοιχεί σε παθολογία 
λίθου γενικώς, όπως είπε ο κύριος Schwandner, και στις λιγότερες
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περιπτώσεις είναι τύπος φθοράς, που αντιστοιχεί σε διόγκωση σιδηρών 
στοιχειών μέσα στο πάχος του τοίχου. Επομένως, για τα ίδια τα σίδερα, 
φαίνεται ότι και στην περίπτωση που θα κάναμε κάτι είναι δεύτερος λόγος 
τα σίδερα, και πάντως, αν ήθελε κανείς να βελτιώσει τις συνθήκες 
αυτοπροστασίας του τοίχου, δηλαδή αν ήθελε κανείς τον τοίχο σε 
ορθότερη θέση, στην καλύτερη ευθυγράμμιση των στρώσεων, δηλαδή να 
τον ανατάξει, θα σας πω ότι και στην ιατρική σήμερα επεμβάσεις που 
παλιό γίνονταν με το μαχαίρι, ανοιχτές εγχειρήσεις, σήμερα γίνονται 
αναίμακτες,χωρίς να κόβουν. Γίνονται απ’ έξω. Το ίδιο γίνεται και στον 
τοίχο.

Δεν ξέρω,τι θα έκανε ο Aristotele Fioravante πριν πεντακόσια 
χρόνια, αλλά σήμερα αυτός ο τοίχος μπορεί να επανέλθει στη θέση του 
χωρίς διάλυση, απλώς με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, υδραυλικών 
ανυψωτήρων, οι οποίοι μπορεί να τον ανεβάσουν με όποια ταχύτητα 
θέλετε: από εντός δύο δευτερολέπτων έως εντός δύο μηνών, με μία 
ταχύτητα που μπορεί να είναι ένα δέκατο του χιλιοστομέτρου ανό ώρα. 
Προηγουμένως, μπορεί να γίνουν όλοι οι καθαρισμοί στους αρμούς, με την 
τεχνολογία πεπιεσμένου αέρος, ώστε να απομακρυνθούν τα εμπόδια τα 
οποία φυσικά θα καθιστούν δύσκολη την ανάταξη με τον τρόπο που σας 
ανέφερα. Αλλά και αυτό ακόμη δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, επείγον. 
Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί, και αν ακόμη έχει τοποθετηθεί η 
στέγη. Η στέγη δεν αποτελεί κατ’ανάγκην μία, ας το πούμε, δεσμευτική 
προϋπόθεση, που θα μας οδηγούσε στην προηγούμενη διάλυση του τοίχου. 
Έναν τοίχο μπορείτε να τον επαναφέρετε στη θέση του, και όταν ακόμη 
υπάρχει και η στέγη εκεί.’Αλλωστε μία στέγη πάντα είναι επίτηδες 
σχεδιασμένη κατά τρόπον, ώστε να έχει χαλαρή σύνδεση με ένα μέρος 
της κατασκευής.

Τέλος, για την ίδια τη στέγη. Από την εμπειρία που έχουμε από τα 
αρχαία μνημεία, ιδίως τα λίθινα, τα αποτελούμενα, προσέχτε, από 
μεγάλους λίθους,όχι από μικρούς, είναι κάτι που δεν έχει σχολιαστεί 
ιδιαιτέρως: σε περίπτωση πυρκαϊάς, τα λίθινα κτίρια καταστρέφονται 
διαφορετικά. Αυτά που παθαίνουν μεγάλη ζημιά είναι όσα αποτελούνται 
από πολύ μεγάλους λίθους. Αυτά που αποτελούνται από κανονικούς λίθους 
- χειρόθετες λιθοδομές - ποτέ δεν αναπτύσσουν φαινόμενα θερμικής 
καταστροφής. Αυτά είναι η φυσική της κλίμακος, όπως λέγεται. Η κλίμακα 
των πραγμάτων έχει στο τέλος επιπτώσεις στην ποιότητα των πραγμάτων, 
και στην ποιότητα του φαινομένου της θερμικής θραύσεως το μέγεθος της 
πέτρας έχει σημασία, θέλω να πω ότι, αν καίγεται τυχαίως ένα 
νεοκλασσικό σπίτι στην Αθήνα και δεν βλέπουμε εντυπωσιακή καταστροφή, 
οφείλεται στο ότι είναι χτισμένο με μικρές πέτρες. Δεν θα σας κουράσω 
με μαθηματικά αυτή την ώρα: αυτό φαίνεται παράδοξο, αλλά έχει 
μαθηματική εξήγηση. Αλλά η Πινακοθήκη θα μπορούσε να καταστραφεί όσο 
έχει καταστραφεί το εσωτερικό του Παρθενώνος, αν από κάποιο ατύχημα 
ή δόλο η ξύλινη στέγη με τις διατομές, που είδαμε στο ωραίο μοντέλο που 
εκτίθεται μέσα, έπιπτε θύμα εμπρησμού, όπως πριν από τρία χρόνια η 
Πρυτανεία του Πολυτεχνείου.
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Κατά τη γνώμη μου μία στέγη, που θεωρώ αναγκαία στην 
Πινακοθήκη, θα μπορούσε να γίνει με άφλεκτα υλικά.Άφλεκτα υλικά, και 
νομίζω μπορούμε να διαλέξουμε από ντουραλουμίνιο έως ό,τι άλλο θέλετε. 
Και δεν θα κάνω αυτή τη στιγμή παρένθεση για τα γνωστά στην οικοδομική, 
ότι και τα λεγάμενα άφλεκτα υλικά θυσιάζονται σε περίπτωση πυράς. Αυτό 
έχει σχέση με κτίρια που έχουν άλλες εύφλεκτες ύλες εντός. Αλλά στην 
Πινακοθήκη δεν υπάρχουν άλλες εύλεκτες ύλες, και επομένως άφλεκτη 
στέγη σημαίνει πλήρη εξάλειψη κινδύνου καταστροφής από φωτιά.

Τέλος, ένα σχόλιο για το μοντέλο. Αφού σ’αυτό το κτίριο όλα τα 
μοντέλα γράφουν και το όνομα του κατασκευαστή, εκτός από το όνομα του 
μελετητή,γιατί και σ’αυτό το ωραίο μοντέλο, που εκτίθεται στη διπλανή 
έκθεση για πρώτη μέρα από χθές, δεν αναφέρεται το όνομα του καλλιτέχνη 
που το φιλοτέχνησε; Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ,και είδαμε όλοι το μοντέλο που είναι
πράγματι καταπληκτικό,και ενθουσιαστήκαμε βέβαια να βλέπουμε μία 
ξύλινη κατασκευή σε κλίμακα 1:20. Ο κύριος Ποζιόπουλος.

Α.ΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ: Άρης Ποζιόπουλος από τη Διεύθυνση Αναστηλώσεως 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. 
Νομίζω,κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να μας προβληματίσει - το ανέφερε 
κάπως και ένας προηγούμενος ομιλητής - είναι,ότι πρέπει στα πράγματα 
όλα που λέμε σήμερα να λάβουμε υπ’όψη μας κι αυτά, που είχαμε πει πριν 
πέντε χρόνια. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μια ενότητα αντιμετώπισης σε 
αυτές τις λύσεις. Πριν πέντε χρόνια η προσωπική μου άποψη ήταν, ότι δεν 
θα έπρεπε να τοποθετηθούν εκμαγεία στις θέσεις των μετοπών που 
αφαιρέθηκαν για λόγους διατήρησης. Εφ’όσον όμως, ως γενική 
συνισταμένη των διαφόρων απόψεων, υιοθετήθηκε η αντικατάσταση των 
στοιχείων αυτών από εκμαγεία, δεν θα υποστήριζα πλέον μια τέτοια άποψη. 
Τα ήδη συμπεφωνημένα τότε, θα πρέπει να αποτελέσουν και το γενικό 
πνεύμα για τις τωρινές και μελλοντικές προτάσεις μας.

Κατά την πρωινή μας επίσκεψη στον Παρθενώνα,έκπληξη μου 
προκάλεσε η παραμόρφωση που παρουσιάζει,υπό μορφή καμπυλότητος,η 
ζώνη έδρασης της δυτικής ζωφόρου που αφαιρέθηκε. Μου κάνει εντύπωση 
όμως τώρα, ότι προβληματιζόμαστε τόσο πολύ για τη μετακίνηση και την 
απόκλιση του τοίχου των Προπυλαίων,αλλά δεν ειπώθηκε τίποτα για μια 
ενδεχόμενη επαναφορά, ή κάποια αποκατάσταση της απόκλισης για τον 
Παρθενώνα, θα πρέπει,δηλαδή,να έχουμε μια ενότητα σε όλα αυτά τα 
πράγματα.

Αντίθετα,θα μπορούσε να πει κανείς ότι εντάξει,ενότητα,άρα δεν 
μπορούμε να κάνουμε τίποτα καινούργιο; Μπορούμε να κάνουμε κάτι 
καινούργιο,δηλαδή εάν τίθεται τόσο πολύ ανάγλυφη η αναγκαιότητα της 
τοποθέτησης μίας στέγης, για προστασία κυρίως, όπως είπε ο κύριος 
Κορρές, και κατά δεύτερο λόγο ίσως αισθητικό - που είναι πολύ 
αμφισβητησιμο αυτό το πράγμα - άλλοι είναι πολύ υπέρ, ενώ άλλοι είναι 
πολύ κατά. Εφ’όσον όμως επιβάλλεται μια τέτοια κατασκευή για την
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προστασία και του Βράχου, και του μνημείου και των λίθων - και πιστεύω 
ότι το πιο κατεστραμμένο από τα μνημεία που είδαμε είναι οι φατνωματικές 
πλάκες των Προπυλαίων - νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να μπει η στέγη 
αυτή από υλικά είτε παραδοσιακό, είτε νέα, έστω και σαν πειραματισμός, 
σαν προβληματισμός.

Και θα έλεγα το ίδιο πράγμα και για το τμήμα αυτό του Παρθενώνα 
που προτείνεται να στεγασθεί, για να μπορέσουμε να το δούμε όλοι εμείς, 
ώστε να έχουμε διαμορφώσει μια άποψη για το ερχόμενο συνέδριο. 
Άλλωστε νομίζω ότι αυτές οι κατασκευές δεν είναι υπερβολικό ακριβές, 
ενώ είναι απόλυτα αναστρέψιμες.Άρα πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα, 
εφ’όσον θα έχουν τόσο μεγάλη έκταση αυτά τα έργα που γίνονται στον 
Παρθενώνα, να γίνει και μια τέτοια δοκιμή, έστω κι αν χρειαστεί να 
αφαιρεθεί μετά. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχουμε κανονικά ένα διάλειμμα, 
αλλά θα ήθελα να τελειώσουμε τη συζητηση. 0 κύριος Καλλιγός.

Π.ΚΑΛΛΙΓΑΣ: Παρεμβαίνω,ενώ είμαστε έτοιμοι να πάμε για τον πολύτιμο 
καφέ. Διάφοροι ομιλητές οδηγούνται από μόνοι τους, και ο τελευταίος το 
ανέφερε ως ενότητα στις πράξεις. Μετακινήσαμε μέσα στην πενταετία 
αυτή τον πέμπτο κίονα της νότιας πλευράς του Παρθενώνα,ένα επίτευγμα. 
Γιατί τον μετακινήσαμε ακέραιο; Τον μετακινήσαμε για να μην το 
διαλύσουμε.θα ήταν ευκολώτατο να τον κατεβάσουμε σπόνδυλο-σπόνδυλο 
και να τον ξανανεβάσουμε. Δεν υπήρχε θέμα. Γιατί τον μετακινήσαμε,τον 
επισκευάσαμε και τον επαναφέραμε; Για να μην τον διαλύσουμε.Όταν 
καταβάλλουμε τέτοιες προσπάθειες σ’αυτόν τον τομέα, παρ’όλο το άλλο 
αναμφισβήτητο γεγονός ότι κάθε μνημείο και κάθε τμήμα είναι μια ιδιαίτερη 
περίπτωση και πρέπει να αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα, ορισμένες αρχές 
είναι ενιαίες. Γιατί πρέπει να κατεβάσουμε πράγματι το δυτικό τοίχο των 
Προπυλαίων, αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μηχανικά το θέμα;

Δεύτερον, δεν μπορούμε να ανεβάζουμε στον Παρθενώνα τα 
φατνώματα και στην Πινακοθήκη να βάζουμε στέγαστρο μεταλλικό. Και 
στις δυο περιπτώσεις είναι η στέγαση το πρόβλημα, θα πρέπει να είναι 
κάπως ενιαία η αντιμετώπιση. Δεν μπορεί να είναι όμοια, αλλά πρέπει να 
έχει έναν κοινό νου. Προσπάθεια όλων μας είναι να έχει κοινό νου η 
αντιμετώπισή μας. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κάνουμε τώρα το διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε δέκα 
λεπτά. 0 κύριος Τανουλας θα απαντήσει μετά το διάλειμμα.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να προλάβουμε το χρόνο. Δυστυχώς έτυχε ο κύριος 
Hoepfner να μη μπορεί να συνεχίσει την προεδρία, θα προσπαθήσω εγώ 
να τον αντιπροσωπεύσω. Και πρέπει τώρα να συνεχίσουμε ακόμα λίγο το 
πρώτο μέρος της συζητήσεως, να απαντήσουν οι υπεύθυνοι για τα
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Προπύλαια και την Πινακοθήκη. Πρώτα η κυρία Μαρία Ιωαννίδου θέλει να 
απαντήσει.

Μ.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ: θέλω να διευκρινίσω μερικά πράγματα για τη βόρεια 
πτέρυγα των Προπυλαίων, τα οποία πιστεύω ότι δεν έχουν γίνει εντελώς 
κατανοητά. Ο δυτικός τοίχος της βόρειας πτέρυγας παρουσιάζει μιαν 
απόκλιση, και στην απόκλιση αυτή έχει παρασύρει και τον τοίχο των θυρών 
και το βόρειο τοίχο. Κανείς δεν υποστηρίζει ότι ο τοίχος κινδυνεύει να 
πέσει. Εκείνο όμως, από το οποίο σίγουρα κινδυνεύει, είναι από την 
οξείδωση των συνδέσμων, που έχουν εκτεθεί, και από την έλλειψη 
επαρκούς έδρασης των αρχιτεκτονικών μελών, που έχουν σπάσει. Αυτό 
είναι ένα φαινόμενο που σίγουρα προχωρόει.Οι μετρήσεις που έγιναν 
στους αρμούς για την παρακολούθηση των φαινομένων έδειξαν, ότι αυτή 
τη στιγμή η κατόσταση είναι σταθερή. Δηλαδή, εδώ και δέκα χρόνια δεν 
έχουμε μεταβολή της κλίσης του τοίχου. Είναι σταθερή.

Τώρα, το θέμα της μετακίνησης του τοίχου με μηχανικά μέσα, το 
οποίο ο κύριος Κορρές παρουσίασε σαν κάτι φοβερό εύκολο: έγινε η 
μετακίνηση σίγουρα του πέμπτου κίονα του Παρθενώνα, ένα εγχείρημα 
το οποίο το παρακολουθήσαμε και ήταν εξαιρετικό δύσκολο, για τη 
μετακίνηση ενός κίονα ο οποίος δέν είχε κόν κατακόρυφη σύνδεση. Δεν 
ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό ένα παρόμοιο εγχείρημα σ’έναν τοίχο ο 
οποίος παρουσιάζει έναν τόσο μεγάλο αριθμό κατακόρυφων και οριζοντίων 
συνδέσμων, παρουσιάζει σπασμένους λίθους, ακμές οι οποίες κινδυνεύουν 
να σπάσουν, δεν ξέρω ποιό θα είναι αυτό το μαγικό χέρι, που θα 
καταφέρει να σπρώξει τον τοίχο στην αρχική του θέση, χωρίς να 
προκαλέσει καμιά ζημιά.

Κάτι άλλο πάλι: ήθελα να πω για τη στέγη. Η στέγη των Προπυλαίων 
μελετήθηκε σύμφωνα με τα σχέδια, που προέκυψαν από την έρευνα του 
κυρίου Τανούλα. Και βρέθηκε ότι είναι υλοποιήσιμη, δηλαδή μπορεί να 
πραγματοποιηθεί. Σίγουρα θα αυξήσει την αντισεισμική επάρκεια της 
πτέρυγας και σίγουρα θα προστατεύσει το εσωτερικό της πτέρυγας από τα 
νερό της βροχής. Αυτό είναι κότι που δεν το αμφισβητεί κανένας. Εκείνο, 
βέβαια, που δεν είπε ο κύριος Κορρές είναι ότι σήμερα υπάρχουν ξύλα - 
δεν είμαι εγώ αρμόδια να αποφασίσω, ποιό θα είναι το υλικό που θα 
χρησιμοποιηθεί, δηλαδή, αν θα γίνει μία κατασκευή αντίστοιχη με την 
αρχική ή μία κατασκευή με μοντέρνα υλικό - πάντως υπάρχουν σήμερα 
ξύλα, τα οποία είναι πρακτικό άφλεκτα.'Είναι η αντεπικολλητή ξυλεία,η 
οποία είναι εμποτισμένη με διάφορα υλικά και πρακτικά είναι άφλεκτη. Και 
οπωσδήποτε το φαινόμενο ενός πιθανού βανδαλισμού δεν θα μπορούσε να 
μας αποτρέψει από οποιαδήποτε επέμβαση. Τότε οποιοσδήποτε θα 
μπορούσε να βάλει μια ωρολογιακή βόμβα στον Παρθενώνα και να 
καταστρέψει ο,τιδήποτε. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την ομιλήτρια. Και τώρα, παρακαλώ, ο κύριος 
Τ ανούλας.
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Τ.ΤΑΝΟΥΛΑΣ: Η κυρία Ιωαννίδου απάντησε σε αρκετά πράγματα, και 
νομίζω ότι έλυσε κιόλας μερικές παρεξηγήσεις. Είναι κρίμα που οι μελέτες 
ήρθαν στα χέρια σας πολύ αργά, για να τις έχετε διαβάσει και να δείτε 
περισσότερο λεπτομερώς τις εξηγήσεις, ας πούμε, και την αιτιολόγηση των 
προτάσεων, θα απαντήσω σε μερικά από τα άλλα ερωτήματα, που έθεσαν 
προηγουμένως οι συνάδελφοι.

Πρώτα απ’ όλα, ο κύριος Hoepfner μίλησε για το κεντρικό κτίριο 
και για τις προτάσεις αναστήλωσης των οροφών. Αυτό δεν υπάρχει στο 
ερωτηματολόγιο και δεν θα ήθελα να επεκταθώ πάνω σ’αυτόν τον 
προβληματισμό, θα ήθελα πάντως να επισημάνω, ότι υπάρχουν τέσσερεις 
προτάσεις, που είναι διατυπωμένες και μέσα στο κείμενο, που θεωρώ ότι 
έχουν ένα σωστικό χαρακτήρα και πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε: η 
αποξήλωση των υπολοίπων της αναστήλωσης Μπαλάνου, και η αποξήλωση 
συγκεκριμένων μελών, όπως είναι το ανώφλι της κεντρικής θύρας, το οποίο 
είναι ρηγματωμένο και είναι σφηνωμένο στη θέση αυτή και γι’αυτό δεν 
πέφτει, και τμήματα του θριγκού που συνδέουν το βόρειο κίονα της δυτικής 
πρόσοψης με την αντίστοιχη παραστάδα του βορείου τοίχου του κεντρικού 
κτιρίου. Εκεί έχουμε κάποια σοβαρά προβλήματα,τουλάχιστον η στρώση 
του ζωφόρου έχει πολύ ρηγματωμένους λίθους και ακόμη στο κιονόκρανο 
του κίονα αυτού από την εσωτερική πλευρά υπάρχει μία ρωγμή, η οποία 
πιθανώτατα οφείλεται σε οξείδωση συνδέσμου. Εκεί, πάντως, υπάρχει μία 
ρωγμή. Λοιπόν, γι’αυτά υπάρχει η πρόταση να αποξηλωθούν και να 
επανέλθουν στη θέση τους μετά από την αποκατάσταση των φθορών.Όσο 
για τα μέλη της αναστήλωσης Μπαλάνου,πρέπει να αποξηλωθούν για να μη 
συνεχιστεί η κακή επίδραση του σιδήρου επάνω στα μάρμαρα.

Ο κύριος Nolhen έκανε κάποιες παρατηρήσεις. Είπε ότι πραγματικά 
δεν τρομοκρατήθηκε από τον τοίχο. Δεν περίμενα κανείς να τρομοκρατηθεί 
από τον τοίχο, επειδή γέρνει τόσο πολύ, ούτως ώστε να φοβόμαστε να 
πέσει. Η κυρία Ιωαννίδου είχε πει και χθές και το είχα πει και εγώ. Δεν 
θυμάμαι, αν το είπα στην ομιλία μου, αλλά το είπα σήμερα το πρωί πολλές 
φορές επάνω στην Πινακοθήκη, ότι ο κίνδυνος δεν είναι από την απόκλιση 
αυτή, τη στιγμή που η ενίσχυση που έκανε ο Ορλάνδος με τον Στίκα το 
1955 με το οπλΓσμένο σκυρόδεμα φαίνεται,ότι έχει δέσει την κατάσταση 
και δεν έχουμε μετακινήσεις. Οπωσδήποτε είναι η κατάσταση των ίδιων 
των λίθων επάνω στην Ακρόπολη, η οποία πιστεύω απαιτεί μια ριζική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων από τώρα.

Για τη φράγκικη αναδωμή: είπαμε ότι είναι πολύ λίγα κομμάτια,τα 
οποία δεν δίνουν καμία ιδέα για τη μορφή των φραγκικών προσθηκών. 0 
κύριος Schwandner είπε ακόμη, ότι δεν βλέπει επείγουσα την ανάγκη της 
αποξήλωσης. Σ’αυτό διαφωνώ, ως προς το γεγονος ότι είναι επείγουσα η 
ανάγκη αποξήλωσης ορισμένων λίθων της ανωδομής τουλάχιστον. Δηλαδή, 
περπατώντας κάθε τόσο επάνω στους τοίχους αυτούς, όσοι δουλεύουμε 
εκεί, βλέπουμε ότι, χρόνο με το χρόνο, έχουμε καινούργιες ρωγμές, οι 
οποίες δημιουργούν νέα θραύσματα, τα οποία είναι έτοιμα να πέσουν. 
Δηλαδή πέφτουν κομμάτια από τον τοίχο και αυτά εδώ δεν είναι τέτοιας 
μορφής, που μια επιφανειακή συντήρηση μπορεί να θεραπεύσει το κακό.
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Δηλαδή, πρέπει να αποξηλωθούν και να συντηρηθούν. Αν δεν συμφωνείτε 
με το να επιστρέφουν στη θέση που είχαν στο κλασσικό κτίριο, 
αποκαθιστώντας την απόκλιση του τοίχου, θα πρέπει τουλάχιστον να 
συντηρηθούν και να επανέλθουν εκεί που βρίσκονται σήμερα.

Τώρα φτάνουμε στον κύριο Κορρέ. Για την υποχώρηση του βράχου: 
ξέρω ότι ο κύριος Κορρές δεν συμφωνεί ότι φταίει η έκρηξη. Εγώ πιστεύω, 
ότι έγινε έκρηξη στη βόρεια πτέρυγα. Αν διαβάσει προσεκτικά αυτά που 
λέω - ίσως δεν έχει διαβάσει αυτά που γράφω μέσα στη μελέτη - πιστεύω 
ότι η έκρηξη δεν ήταν η αποκλειστική αιτία για τη μετακίνηση του δυτικού 
τμήματος του μνημείου, αλλά ήταν η αιτία, η αφορμή για να εκφραστούν 
όλες οι ανεπάρκειες, που είχαν δημιουργηθεί στην πώρινη υποδομή. Η 
πώρινη υποδομή, πραγματικά, πρέπει να ήταν σε κακή κατάσταση.Ήδη στις 
πρώτες απεικονίσεις μετά την απελευθέρωση φαίνεται, ότι η δυτική όψη 
της πώρινης θεμελίωσης του δυτικού τοίχου ήταν σε κακή κατάσταση. 
Δηλαδή, πρέπει να έλειπαν μεγάλα κομμάτια της μάζας του πωρολίθου. 
Αυτό οφειλόταν είτε στην αποσάθρωση του πωρολίθου είτε σε 
βομβαρδισμούς. Δηλαδή, όλα αυτά τα αθροισμένα αίτια οδήγησαν στην 
έκφραση αυτών των εσωτερικών δυνάμεων με παραμόρφωση. Στο βράχο 
δεν νομίζω ότι μπορεί να είχε γίνει μια μετακίνηση, μερική ή συνολική. 
Υπάρχει το μνησίκλειον ανάλημμα, όπου υπάρχουν κάποιες λιθόπλινθοι, οι 
οποίες δημιουργούν ένα είδος προβόλου, ακριβώς κάτω από το βράχο 
όπου εδράζεται την Πινακοθήκη. Οι λιθόπλινθοι αυτές είναι τελείως 
οριζόντιες. Αν είχε γίνει μετακίνηση του βράχου, θα είχαν σπάσει και θα 
είχαν πέσει. Δεν φαίνονται τέτοια φαινόμενα.

Τώρα, για τη δεύτερη έκρηξη στο κεντρικό κτίριο, στην ανατολική 
στοά, δεν έχω λόγο να πιστεύω ότι έγινε εκεί. Δεν ξέρω τι κάνει τον κύριο 
Κορρέ τόσο σίγουρο γι’αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να 
πιστέψω ότι αυτή η δεύτερη έκρηξη έγινε εκεί. Εξ άλλου,εκείνη την εποχή, 
θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει έκρηξη. Δηλαδή, δεν υπήρχε λόγος να 
βάλουν οι Τούρκοι πυρίτιδα σε εκείνη την περιοχή, γιατί εκείνη την εποχή 
δεν υπήρχε στέγη. Η πυρίτιδα μέσα στην Πινακοθήκη είχε ένα νόημα, διότι 
είχε τους θόλους από πάνω, και η θολοδομία ήταν πάντοτε κάτι που θα 
προστάτευε την πυρίτιδα.

Για την υδραυλική μετακίνηση του τοίχου πραγματικά πιστεύω, ότι 
είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να προβλέψω, μία τέτοια τεχνική, η οποία 
όλες αυτές τις άπειρες παραμορφώσεις θα τις επαναφέρει πίσω. Και αυτό, 
κιόλας, είναι και μία απάντηση στο ερώτημα του κυρίου Καλλιγά. Η 
περίπτωση του κίονα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. 0 κίονας αυτός ήταν 
ένας μονόλιθος, και συμπεριφέρθηκε σ’όλη αυτή την πολύ σημαντική 
επιχείρηση ως μονόλιθος. Δεν νομίζω ότι αυτός ο τοίχος μπορεί να 
συμπεριφερθεί έτσι. Και από την άλλη μεριά,το να επαναφέρουμε τον 
τοίχο, δηλαδή να τον καλουπώσουμε κατά κάποιο τρόπο και να τον 
επαναφέρουμε σε μία θέση παραμορφωμένο,είναι κάτι που δέν είναι 
εφικτό. Λίθο με λίθο θα το κάνουμε αυτό; Πως; θα τον σηκώσουμε 
ολόκληρο; Παρουσιάζει διαφορετικές καθιζήσεις παντού.

Όσον αφορά στη στέγη υπάρχουν τα υλικά αυτά, τα ξύλα τα οποία
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είναι πρακτικά άφλεκτα. Για το όνομα του κατασκευαστή της μακέτας: η 
μακέτα δεν είναι ολοκληρωμένη και ο κατασκευαστής θεωρεί άτι δεν 
εκφράζει την πλήρη ικανότητά του. Αυτή είναι η αιτία. Εγώ του ζήτησα να 
έχει το όνομά του με τα ίδια γράμματα, που έχει και το δικό μου. Νομίζω 
ότι απήντησα. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τανούλα. Κανονικά, έπρεπε να 
αφήσουμε τώρα τις άλλες ομάδες, τους πολιτικούς μηχανικούς και τους 
χημικούς και συντηρητές, να μας αναφέρουν τα αποτελέσματα της 
χθεσινής συζητήσεως. Αλλά πριν από αυτό θέλω να ρωτήσω ξανά: δέν 
έχει γίνει συζήτηση για το ναό της Αθηνάς Νίκης. Για αυτό το θέμα, τις 
προτάσεις του κυρίου Ζιρώ, δέχομαι ακόμα και παρατηρήσεις και 
ερωτήσεις, αν υπάρχουν.

Γ.ΚΙΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπατε να μη συνεχιστεί η συζήτηση για το 
προηγούμενο θέμα, και εάν δεν πρόκειται να κάνετε μια μικρή εξαίρεση, 
να κατέβω από το βήμα.Έχουμε ακούσει ότι οι μετρήσεις στον τοίχο της 
Πινακοθήκης έδειξαν,ότι δεν υπάρχουν μετακινήσεις. Μόλις προηγουμένως 
όμως ακούσαμε, ότι, καθώς περπατούν οι μελετητές πάνω στις σκαλωσιές, 
βλέπουν συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια καινούργιες ρωγμές. Πώς αυτά τα 
δύο πράγματα συνάδουν; Πώς είναι δυνατόν να δημιουργούνται ρωγμές 
χωρίς να γίνονται μετακινήσεις;

Εν τέλει, για μας που ήρθαμε σε επαφή με το θέμα ξαφνικά, χωρίς 
να είναι δικό μας σφάλμα που τα βιβλία τα πήραμε μόλις τρεις μέρες πριν, 
αισθανόμαστε ότι, καθώς καλούμεθα να εκφράσουμε τις γνώμες μας, 
συμμεριζόμαστε, και καλά κάνουμε, την ευθύνη κάποιας εν τέλει 
συλλογικής αποφάσεως. Μένουμε όμως με την αίσθηση, ότι τα πράγματα 
δεν είναι ακόμα ιεραρχημένα, οι τεκμηριώσεις δεν είναι ακόμα 
ολοκληρωμένες και, κυρίως, δεν υπάρχει, όχι ο κοινός νους στον οποίον 
αναφέρθηκε ο κύριος Καλλιγάς, αλλά ο ιθύνων νους, ο οποίος θα βάλει 
στη σειρά τα πράγματα και θα τα ιεραρχήσει με τέτοιο τροπο, ώστε πρώτα 
να αντιμετωπιστούν τα ετοιμόρροπα, στη συνέχεια τα απαραίτητα, κλπ. 
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανονικά πρέπει να δώσω στον κύριο Τανούλα την ευκαιρία 
να μας πει κάτι για τη μετακίνηση των λίθων. Παρακαλώ όμως σύντομα.

Τ.ΤΑΝΟΥΛΑΣ: Όταν λέμε ότι δεν υπάρχουν μετακινήσεις, εννοείται ότι δεν 
υπάρχει συνολική μετατόπιση του ήδη μετακινημένου τμήματος του δυτικού 
τοίχου, από τη θέση που βρίσκεται σήμερα. Όσον αφορά στις ρωγμές, 
μιλάμε για ρωγμές μέσα στον ίδιο το δομικό ιστό του μνημείου, μέσα στις 
ίδιες τις λιθοπλίνθους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Τώρα παρακαλώ τον κύριο Mainstone να μας 
συνοψίσει τα συμπεράσματα της χθεσινής συνεδριάσεως της Β’ ομάδας.
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R.MAINSTONE: Συνόψιση συζήτησης Ομάδας Πολιτικών Μηχανικών

I'm not sure, Mr. Chairman, whether conclusion is quite the right 
word. Perhaps civil engineers are more cautious than architects and 
archaeologists. We received the very full documentation at the end of the 
previous day, and we had not yesterday afternoon had the excellent 
opportunity, we had this morning, to inspect the relevant structures. So we 
did not attempt to discuss the structures one by one, or the proposals that 
have been made. Our discussion was almost wholly in terms of approaches 
and general principles, and indeed quite a lot of it was highly technical and 
probably of limited interest to the audience as a whole. So,I’ll refer to that 
only very briefly.

We began with a continuation of Kostas Zambas'interrupted 
presentation,on Friday morning I think it was. He told us in particular about 
his very interesting recent development of a new analytical approach to 
studying the behaviour of the sort of structure we have in the Parthenon, 
multidrum columns spanned by architraves. This approach was essentially 
considering the rocking of drum upon drum with the objective, not of trying 
to predict whether under, for instance, a given earthquake there would be 
a collapse or not, but with the objective more of trying to quantify some of 
the forces, that would act at the upper levels as a result of a given ground 
movement. He had,as one always has in this circumstances, to make certain 
simplifications, and I think these were entirely the right ones in the 
circumstances; we won’t go into them now. But,even having made those 
simplifications,the problem is a very complex one, because there are so 
many possible ways,if you superimpose eight drums on one another in which 
they can rock. So, moreover, he has so far only considered the individual 
column. He hasn’t considered the real problem we’re confronted with, of two 
columns spanned by an architrave or linked back to a wall. So I don’t think 
we are yet in a position - I don’t think he is yet in a position - to make very 
useful calculations there.

This presentation was followed by another one, of a complementary 
approach that has been in progress for certainly more than five years, by 
Professor Manos at the University of Thessaloniki. He presented a 
preliminary account of this work at the previous conference, and he brought 
us up to date with it. What he has been doing is testing model columns, 
both monolithic ones and ones made up of superimposed drums, on a 
shaking table, that is a table that can be moved backwards and forwards in 
the same way, as the earth moves in an earthquake. He has tested columns 
which in overall form are prismatic with a circular cross-section, circular 
plan, cylindrical and truncated cones, that is tapered cylinders, and he has 
subjected these to various sorts of shaking at the base and then ascertained, 
whether they are stable or whether they collapse. And he has drawn curves, 
which give one some idea of what are the limits, the limit under which there 
is no movement at one extreme and the limit at the other extreme, where the 
column collapses. Again,he has so far only considered single columns. He
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is going to move on next to a pair of columns linked together. This,I think, 
in one sense is perhaps even less directly relevant than, what Kostas 
Zambas has been doing, just because he has only been considering the 
limits.

And we are in practice not concerned so much with the limits; we are 
concerned with what happens when movements,permanent displacements, 
first start to occur. There are, of course, a good many instances around the 
country, where there has been a complete collapse, and you get nice rows 
of collapsed drums lying along the ground. But that’s not what we’re 
concerned with here. So,I think that both these approaches are helpful 
chiefly in that they give us a better qualitative understanding of what 
happens and what influences the outcome. I think we are really thrown back 
on the evidence presented by the building itself.

I don’t think one should approach even the structural problems 
presented by a building,like the Parthenon,as one would approach designing 
it afresh,if we were ever to attempt that. It has survived,to a large extent 
intact,except where it’s been blown apart,for something like 2,500 years, and 
that is really the best evidence there is of its capabilities. And this,indeed, 
is what Kostas Zambas very nicely enunciated, I think, in his report.

Moreover, the Parthenon and to a lesser extent,I think,the other 
buildings with which we are concerned - the Parthenon certainly - is a 
uniquely ideal example of a structure for learning from observation both, 
what its past history has been and what its present capacities are. Just 
because the blocks were so accurately cut and so meticulously fitted 
together, one can by close observation,! think,detect without any real 
measure of doubt which are, what have been referred to as the deliberate 
optical refinements, the deliberate departures from a simple geometry of the 
plane and the cube and the cylinder. One can distinguish those from the 
bows in the architraves,for instance,which are the result of something that 
has happened in the past, such as the great fire. And personally I think we 
would agree with the conclusions that have been drawn on this basis. I think 
we have the evidence of the building itself that the design was essentially a 
perfectly sound one, giving that mode of construction, an ideal one for 
standing up to earthquake. Certainly it has been weakened in some respects 
subsequently. Some column drums have sfDlit. More seriously,perhaps, 
architrave blocks have split. So one has to take that sort of weakening into 
account and that can be dealt with, and is being dealt with, I think, perfectly 
correctly by restoring the strength,by adding reinforcement where required.

The one point where,I think, we perhaps would not all agree with one 
another - and this is a point which was first raised by Professor G i uff ré - is 
that we do now have a structure - not only the Parthenon, but it applies 
equally to the others - which has in the course of its life suffered various 
vicissitudes,such as fires and explosions and earthquakes, which have led 
to permanent distortions, permanent displacements of the blocks. And,as I 
was saying earlier on, because of the manner in which it was constructed, 
these are very valuable evidence of just what had happened to it. They are
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part of its history. So we are faced with a choice of whether to conserve the 
leaning column, or whatever in its present configuration with its present lean, 
or whether we are, either by dismantling or by some other means,to put it 
back more nearly into the state, which it was in originally.If we can put it 
right back into its original state, it will be a stronger structure, so from that 
point of view that is desirable.

But I think in practice there have been so many developments in 
recent years, that we do always have a choice. We can conserve it as it 
now is - in some cases we can just leave it as it now is quite safely - or we 
can both strengthen it and restore it to its original form, perhaps by partial 
dismantling. *

And the specific instance which Professor Guiffré and I looked at 
again this morning is the north-east column of the Parthenon. That is now 
standing upright again. It was not upright after the last earthquake,! think 
primarily because there had been displacements of the architrave blocks, 
and these have pushed the top of it to one side. These, for I think perfectly 
good reasons, were dismantled and they have now been put together,having 
been,where necessary,strengthened. And it was most surprisingly found that 
when the superload, when the architrave blocks were lifted off the columns, 
the column itself, of its own accord, went back to the vertical position. There 
was no need, in this instance, to dismantle it or to push it back. But it would 
have been possible to strengthen the architrave,that is,the superload in its 
present distorted form and thereby preserve the evidence of the effect of this 
last earthquake. If that had been done and nothing had been done to the 
column, it would have been necessary,in order to restore that to its original 
margin of safety,to put a certain amount of packing in some of the joints 
because these must have been slightly splayed open. And that would have 
been a very difficult operation,very difficult to be sure one had undertaken 
it correctly. But it would not have been impossible. We would in that way 
have preserved some evidence of the recent past which no longer exists, 
other than in the records that have been taken,the drawings, measurements 
and so forth. But, of course, we would not have had quite the original 
column. We have now got the original column. So one is balancing different 
objectives. One can’t have the ideal in every sense.

And I think, to take another instance, the west wall of the Propylaea, 
of the north wing,of the Pinacotheke of the Propylaea,which has been 
discussed this afternoon - I can’t quite remember how many possible 
courses of action were mentioned this afternoon, but I think all of them 
would be feasible. Certainly one could demolish and rebuild it upright again, 
but one could push it back to vertical,if one wished. There would be certain 
local problems where in the return wall, the south wall, blocks are pulled 
apart like that. They would not freely slide back. One would probably have 
to cut into those joints slightly, to allow the blocks to go back. One could 
do that,or one could say that the present form of that wall is a record of its 
past,so we should keep it as it is. Further investigation would be required, 
but if further investigation were made and one found that there was a
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possible risk of collapse,which could not be corrected,for instance,by some 
sort of work at foundation level, one could tie it back.

So,all these possibilities exist. They are not something on which 
there is one right answer and all the other answers are wrong. They are all 
possible answers and one must just make judgements. I think the engineer 
is just like the architect or the archaeologist,there. His professional skill is 
in making judgements,and I think these judgements must be made taking the 
whole situation into account.That is probably the one debatable issue, that 
was raised in our discussions. I think, just to mention one point that I might 
have mentioned earlier which is relevant,! think the engineers here are quite 
rightly relying on the evidence of the past performance of these buildings in 
deciding,what should be done about them now.

And one specific instance of this relates to restoring the ceiling at the 
west end of the Parthenon,for instance. I said earlier, that none of our either 
analytical or experimental work has yet considered the case even of two 
columns, which are linked at the top by an architrave. I think,on the basis 
of our general understanding and experience of other structures,where there 
are two rather different colonnades or where a colonnade flanks a wall, these 
are likely to respond rather differently to an earthquake from one another. 
And since we can be certain that each of them is perfectly safe by itself,I 
think it is preferable to leave them with as little linkage as possible,rather 
than force one to follow the same movements as the other.

So I think that is, what we would conclude on the basis of our 
general understanding. But I think it is something we can also conclude 
to some extent - at least we can take as confirmation the fact,that it’s fairly 
clear that both the beams which carry the coffered ceiling and the ceiling 
slabs themselves did sit freely on their supports and behaved perfectly 
adequately in this manner. So,if we had any conclusion,! suppose it was that 
we support fully the approach that is being taken,in particular by Kostas 
Zambas,which is the one that we happen to know best.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: So, we thank Mr. Mainstone for his explanation of the 
discussions from yesterday. So I believe I have understood that all is 
possible.

R.MAINSTONE: Perhaps I might add one other thing. There was one further 
comment made right at the end of our discussion, which didn’t really follow 
directly from it, to the effect that, since these are essentially matters for joint 
decision, it is highly desirable that the engineers are brought in at the 
beginning. My own feeling, from what I know of what is being done here, 
which certainly doesn’t go back right to the beginning, but it goes back 
quite a long way, is that there has been this highly desirable measure of 
collaboration.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Thank you again. Τώρα είναι η σειρά της Γ’ ομάδας, με τον 
πρόεδρο κύριο Romanovsky. Παρακαλώ να έλθει στο βήμα.
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V.ROMANOVKSY: Συμπεράσματα Ομάδας Χημικών και Συντηρητών

Monsieur le Président, je parlerai en français. Je ne sais pas si la 
traduction peut être assurée, mais pour les traducteurs je parlerai lentement 
et aussi clairement que possible.

Le groupe de travail,que j'ai présidé hier,a eu la mission de 
répondre à deux questions principales et a une question subsidiaire. Les 
deux questions principales concernaient le nettoyage et la consolidation de 
la frise,que vous avez vu ce matin au musée. La question subsidiaire 
consistait à savoir,si cette frise aurait dû être protégée,ou tout au moins 
aurait dû être couverte,pour l’empêcher de recevoir la pluie.

Je vais vous parler d’abord de la question subsidiaire pour m’en 
débarrasser,parce qu’elle n’est plus importante,la frise est maintenant dans 
le musée. L’unanimité c'est faite très rapidement sur cette question,à 
savoir qu’il faut protéger les sculptures à l’extérieur de la pluie; car la 
pluie a pour effet de dissoudre,et vous avez vu ce qui est arrivé aux figures 
de Caryatides, qui sont restées exposées à la pluie. Evidemment les parties 
qui sont en dehors sans venir en contact de la pluie se recouvrent de gypse, 
mais ce gypse a un effet protecteur. Il est ensuite facile, si on désire, de se 
débarrasser des particules solides qui peuvent se trouver avec ce gypse. 
Donc,là il n’y avait pas de problème particulier,surtout que ce n’est pas un 
problème concret et urgent; la frise est maintenant protégée dans le 
musée.

Alors,en ce qui concerne les deux questions importantes et 
primordiales posées,il y a eu de discussions mais qui ont très rapidement 
abouti à un consensus.

Je prends la première question,le nettoyage. La discussion entre les 
participants fut assez longue mais,elle aboutit en résultat suivantron 
propose le choix entre trois méthodes :

a) Une méthode est celle de LASER, qui a été préconisée depuis 
plus de 20 ans mais qui ne donnait pas de résultats assez satisfaisants. 
Mais si on peut être certain que le LASER ne détériore pas le gypse,il 
semble qu’il y ait certains essais en France qui sont prometteurs. Je n’en dis 
pas plus. Donc, si on arrive d’avoir une méthode satisfaisante,on peut 
envisager un nettoyage par le LASER.

b) Deuxième méthode les compresses à pâte absorbante a condition 
d’y ajouter un antibiotique et d'entreposer,entre la compresse et la pierre, 
une feuille de papier du Japon dans le but d'éviter le contact direct avec le 
gypse. Le professeur Krumbein suggère aussi de stériliser les matériaux de 
traitement et le papier par irradiation, de manière à ne pas introduire de 
bacterides supplémentaires au moment du nettoyage.

c) La troisième méthode du nettoyage est due au professeur 
Skoulikidis et qui consiste à transformer une sulfate de calcium en 
carbonate de calcium par inversion. Il faut prendre soin d’éliminer ensuite 
les sels par absorption.

La deuxième question qui nous a été posée c'est la consolidation.
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Là la discussion a été assez rapide et deux méthodes ont été proposées:
a) La méthode classique à base de chaux et de carbonate de 

calcium,utilisée aussi par le professeur Skoulikidis.
b) La deuxième méthode c’est l’inversion, qui permet donc de faire 

le nettoyage et la consolidation.
Il y avait une phrase à la fin de la demande, qui nous avait été faite 

et qui parlait de la protection. Je n’en dirai pratiquement rien, parce que 
maintenant la frise est au musée et par conséquent le problème de la 
protection ne se pose pas.Ce problème se posera,si un jour on devait 
envisager de replacer de nouveau la frise sur le Parthénon.

Je vous remercie, j’ai terminé.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Merci, Monsieur Romanovsky. Je n’étais pas sûr,que le gypse 
a une fonction de protéger les sculptures, mais il faut croire ça après votre 
introduction. Est-ce qu’il y a de questions dans la salle? Έχει κάποιος 
ερωτήσεις να Θέσει στους χημικούς; Παρακαλώ, η κυρία Δροσογιάννη στο 
βήμα.

Φ.ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ: Έχω ένα παράπονο από τους χημικούς. Στην περασμένη 
Συνάντηση της Επιτροπής, που είχε γίνει το 1989, είχα παρακαλέσει οι 
χημικοί,που θα μελετούσαν το θέμα της προστασίας της επιφάνειας του 
μαρμάρου,να μελετήσουν και το θέμα της προστασίας ορισμένων ιχνών 
από βυζαντινές τοιχογραφίες,που σώζονται στο δυτικό τοίχο του σηκού, 
στο βόρειο τοίχο του σηκού,στο νότιο τοίχο του σηκού,στον Πρόναο και 
στον Οπισθόναο του Παρθενώνα. Αλλά δε βλέπω να έχει γίνει τίποτε πάνω 
σ’αυτό το θέμα. Αυτά τα ίχνη χρονολογούνται συνήθως στο 12ο αιώνα, 
στην εποχή του Μιχαήλ Ακομινάτου και η φθορά που υφίστανται μέσα στα 
χρόνια είναι πάρα πολύ γρήγορη. Τώρα σώζονται ελάχιστα ίχνη 
αυτών των τοιχογραφιών.

Όπως ξέρουμε, ο Παρθενώνας είχε μετά τραπεί σε χριστιανική 
εκκλησία. Πιστεύεται ότι αυτό έγινε επί Θεοδοσίου Β’, τον 5ο αιώνα. 
Επίσης,στον Παρθενώνα είχε κατέβει ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος μετά 
τις μεγάλες νίκες που είχε κατά των Βουλγάρων. Είχε έρθει κι είχε κάνει 
δοξολογία μέσα στον Παρθενώνα, ο οποίος στο μεταξύ είχε μετονομαστεί 
σε Εκκλησία της Παναγίας της Αθηνιώτισσας. Και επίσης ξέρουμε ότι ο 
μητροπολίτης Μιχαήλ Ακομινάτος, στην εποχή του οποίου έγινε η 
κατάκτηση της Αθήνας από τους Φράγκους, είχε κάμει τοιχογραφίες μέσα 
στο ναό. Και οι τοιχογραφίες αυτές αναφέρονται σ’ένα ποίημα του ίδιου 
του Μιχαήλ Ακομινάτου, ο οποίος, απευθυνόμενος προς την Παναγία, λέει 
“εκάλλυνά σου τον ναόν". Λοιπόν αυτές οι τοιχογραφίες, που υπάρχουν 
μέσα αποδίδονται στο Μιχαήλ Ακομινάτο. Το αίτημά μου ήταν να υπάρξει 
κάποια μελέτη προστασίας αυτών των τελευταίων ιχνών, που σώζονται από 
τις τοιχογραφίες. Βέβαια,το πρόβλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο,αλλά θα 
παρακαλούσα να δοθεί κάποια μέριμνα, να γίνει κάποια μελέτη αυτού του 
θέματος. Δεν έχω ακούσει ν’ αναφερθεί τίποτα πάνω σ’αυτές τις 
τοιχογραφίες τώρα.
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Eni πλέον, γίνονται και διάφορες κατεδαφίσεις τμημάτων του 
βορείου και του νοτίου τοίχου, και έχω το φόβο μήπως κατεδαφιστούν και 
οι δόμοι πάνω στους οποίους υπάρχουν τέτοια ίχνη. Ο κύριος Τογανίδης 
μας μίλησε θεωρητικά για ποιά κομμάτια του βόρειου τοίχου πρόκειται να 
καθαιρέσει, αλλά δεν μας είπε, δεν μας έδειξε ένα σχέδιο, στο οποίο να 
μας υποδεικνύει με σαφήνεια τα όρια του τμήματος, το οποίο έχει σκοπό 
να διατηρήσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε για την ερώτηση. Νομίζω όμως είναι πιο πολύ 
μια ερώτηση για τον κύριο Τογανίδη,αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτό. 
Τότε ελάτε, παρακαλώ, μπροστά.

Α.ΜΩΡΑΙΤΟΥ: Εάν μου επιτρέπει ο πρόεδρος,θα ήθελα να μιλήσω για το 
πόρισμα των χημικών και συντηρητών που συνεδρίασαν. Το προηγούμενο 
θέμα που θίχτηκε, βέβαια δεν είμαι αρμόδια ν’απαντήσω, αλλά θα ήθελα 
να πω στην κυρία Δροσογιάννη ότι έχουμε λάβει υπ’όψη,γνωρίζουμε την 
ύπαρξη των τοιχογραφιών. Οι συναδέλφοι συντηρήτριες γνωρίζουν την 
ύπαρξη των τοιχογραφιών πολύ καλά και υπάρχει μέριμνα για τις 
τοιχογραφίες. Και δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί τόσο, επειδή έθιξε αυτό 
το θέμα και χθές.Όταν θα μου επιτρέψετε, θα ήθελα να πω κάτι και για το 
προηγούμενο θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλο σχόλιο, άλλη απάντηση; Νομίζω, ο κύριος Κορρές, για 
τις τοιχογραφίες.

Μ.ΚΟΡΡΕΣ: Τις τοιχογραφίες αυτές τις έχουμε αναφέρει. Ξέρετε,τις έχει 
σχεδιάσει ο Westlake τον περασμένο αιώνα. Και τα όρια του αρχαίου,του 
κατά χωράν μέρους των πλευρικών τοίχων,είναι κι αυτά γνωστά. Τα όρια 
αυτά τηρούμε, και όπως σας είπα και προφορικώς η διάλυση του τοίχου 
προχωρεί ώς αυτά τα όρια. Διαλύουμε εκεί, οπού άρχισε η αναστήλωση 
του Πιττάκη.Ούτε ένα λίθο πιο πέρα.

Φ.ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν μας δείξατε μία όψη αυτού του τοίχου. Αν μας 
δείχνατε μία όψη,θα ήμουν πιο ήσυχη.

Μ.ΚΟΡΡΕΣ: Μα νομίζω έδειξε ο κύριος Τογανίδης δύο τέτοια σχέδια όπου 
υπήρχαν οι γραμμές,δύο συγκεκριμένες γραμμές. Η μία ήταν το όριο της 
αναστηλώσεως του Πιττάκη και το άλλο ήταν το όριο της ερειπώσεως. Και 
έχουν ξαναδημοσιευθεί,όπως αναφέρει ο κύριος Κουφόπουλος,και στη 
μελέτη του 1989 λεπτομερώς.

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ)

Μ.ΚΟΡΡΕΣ: Μα,κυρία Δροσογιάννη, οι λίθοι είναι ενιαίοι. Μέσα-έξω είναι 
ενιαίοι οι λίθοι "και όλοι είναι πεπλεγμένοι κατά τέτοιον τρόπο,ώστε δεν 
μπορείτε να αφαιρείτε, ας πούμε, εξωτερικούς ή εσωτερικούς. Πάνε μαζί.
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Και επομένως τα όρια που έχει δείξει ο κύριος Τογανίδης καλύπτουν το 
ζήτημα,για το οποίο ανησυχείτε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ,κύριε Κορρέ.Άλλη ερώτηση, ή θα συνεχίσετε 
εσείς, παρακαλώ;

Α.ΜΩΡΑΪΤΟΥ: Χθές συζητήσαμε για όλα αυτό τα πάρα πολύ σημαντικά 
ζητήματα, που αφορούν στην ενεργητική συντήρηση της δυτικής ζωφόρου, 
κυρίως καθαρισμό και στερέωση συζητήσαμε πιο πολύ. Αυτό που δεν 
προλάβαμε να συζητήσουμε, γιατί πραγματικό ήταν λίγη η ώρα για ένα 
τόσο σοβαρό θέμα,είναι για την προληπτική συντήρηση. Και αυτό είναι το 
πιο σημαντικό που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει σαν πρώτο βήμα. Μέχρι να 
εξακριβώσουμε,αν πραγματικά τα LASER είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος ή 
αν τελικά οι προσροφητικές άργιλλοι είναι η καταλληλότερη μέθοδος,θα 
πρέπει να προστατέψουμε τη ζωφόρο με κλιματισμό, διατηρώντας σταθερά 
τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας. Και αυτό το λέω κυρίως, επειδή 
γνωρίζω τα αποτελέσματα της κονίας Meyer. Και έχουμε δει ότι η υψηλή 
υγρασία δημιουργεί προβλήματα στην κονία Meyer. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Μωραϊτου.

Θ.ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ: Ήθελα να πω ότι η κυρία Μωραϊτου έχει δίκιο. Το θέμα 
είναι ότι η Επιτροπή Ακροπόλεως έχει αποφασίσει πράγματι να βάλει τη 
ζωφόρο σε χώρο κλειστό,διαφανή,με κυκλοφορία αζώτου.Όπως έχει γίνει 
με τις Καρυάτιδες και με τον Κέκροπα. Διότι, όπως είπα και χθές, πράγματι 
μέσα στο μουσείο η συγκέντρωση των ρυπαντών είναι ίδια με τη 
συγκέντρωση εκτός μουσείου. Η διαφορά μας είναι, ότι στο μουσείο 
πρώτον είναι σταθερώτερη η υγρασία. Δεύτερον, ότι η θερμοκρασία είναι 
σταθερώτερη. Και ξέρουμε πολύ καλά, ότι όταν έχουμε εναλλαγή 
συνθηκών,έχουμε επιτάχυνση του φαινομένου. Και τρίτον, βέβαια, έχουμε 
πλήρη αποφυγή της βροχής. Κατά τα άλλα, πράγματι χθές είπαμε ότι, 
εφ’όσον αυτή τη στιγμή η ζωφόρος μεταφέρθηκε στο μουσείο και εφ’όσον 
προγραμματίζεται κι αυτός ο κλιματισμός με το άζωτο, η προστασία είναι 
μια πράξη, η οποία έπεται των άλλων δύο, εφ’όσον αποφασιστεί να γίνει 
ο καθαρισμός και η στερέωση. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουλικίδη.Άλλη μία γνώμη, ένα 
σχόλιο; Ο κύριος Μπούρας.

Χ.ΜΠΟΥΡΑΣ: Εγώ ήθελα κάτι να ρωτήσω. Μας παρουσιάσατε τους 
διαφόρους ρυπαντές σε αιωρούμενα σωμάτια,τα οποία επιτίθενται επί 
των γλυπτών, είδαμε πολλά πράγματα, δηλαδή, μόλυβδο, χαλκό, διάφορα 
μέταλλα κατά κύριον λόγον, και δεν είδα τίποτε περί άνθρακος. Εγώ μένω 
με την εντύπωση - μένω με την εντύπωση, χημικός δεν είμαι - ότι ένα 
μεγάλο μέρος αυτής της σκούρας αποχρώσεως, που είναι στη γύψο ή σε 
ανακρυσταλλώσεις οφείλεται σε άνθρακα σε πολύ λεπτό διαμέρισμά,που
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προέρχεται από ατελή καύση στους κινητήρες. Λοιπόν, περί άνθρακος δεν 
άκουσα τίποτε.

Επίσης, πήγα, επεσκέφθην και είδα τα δύο δείγματα, στα οποία έχει 
γίνει η αντιστροφή. Το ένα ευρίσκεται στο βόρειο τοίχο του Παρθενώνος 
από μέσα. Το δεύτερο βρίσκεται στην πόρτα, η οποία οδηγεί προς το 
κλιμακοστάσιο. Και πρέπει να πω, ότι δεν έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε 
γρήγορη λύση των προβλημάτων, διότι εις μεν το βόρειο τοίχον η γκρίζα 
απόχρωση έχει παραμείνει, και μάλιστα πολύ ζωηρή, εις δε το 
κλιμακοστάσιο (δεν ξέρω ποιος ακριβώς ήταν ο πειραματισμός εις ένα 
έκαστον των δύο αυτών δειγμάτων), εις το κλιμακοστάσιον υπάρχει μία 
ζαχαρώδης υφή της επιφάνειας. Δίνει δηλαδή την εντύπωση,ότι η 
ανακρυστάλλωση απελευθέρωσε κόκκους μαρμάρου.Είναι τόσο ζαχαρώδες 
αυτό,ώστε αποτρίβεται και με το χέρι, απλώς όταν κανείς 
το αγγίξει.Λοιπόν, μήπως σε αυτά επάνω και στην επιτυχία ή οχι των 
εγχειρημάτων θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα;

Θ.ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ: Κοιτάξτε, ανάλυση με ατομική απορρόφηση προϋποθέτει 
διάλυμα,και ο άνθρακας δεν διαλύεται στο νερό, όπως τα μέταλλα και τα 
οξείδιά τους με υδατικό διάλυμα και οξύ. Επομένως, αυτό ήταν 
αποτέλεσμα αυτής της μεθοδου, όχι ότι δεν υπάρχει άνθρακας. Υπάρχει 
άνθρακας, και υπάρχουν και αιωρούμενα σωμάτια. Δεν επρόκειτο για 
ανάλυση της επιφάνειας, αλλα η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν ακριβώς 
πριν και μετά τον καθαρισμό και αποτελούσε έλεγχο της απομάκρυσνης 
των αιωρουμένων σωματιδίων, πλην του άνθρακα, που η απομάκρυνσή τους 
φαίνεται οπτικά. Η μέθοδος λέγεται "ατομικής απορροφήσεως’,έχει μεγάλη 
ακρίβεια,με τη διαφορά ότι πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας ένα διάλυμα 
των ουσιών, και βεβαίως ο ανθρακας δεν διαλύεται στο νερό με καμιά 
επεξεργασία. Γι’αυτό και δεν εμφανίστηκε. Ο μόλυβδος, προφανώς, είναι 
από τα αυτοκίνητα, ο χαλκός είναι από τη βιομηχανία και τον φέρνει ο 
άνεμος,κ.ο.κ.Επομένως, αυτό ήταν το θέμα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει 
άνθρακας και υπολείμματα καύσεων υδρογονανθράκων. Το όλο θέμα του 
καθαρισμού με αναστροφή της γυψοποίησης, οπού παρουσιάστηκε και ο 
πίνακας που έδειξα, έχει ανακοινωθεί (Invited parer) στο Stone Cleaning 
International Conference, Edinburg, 1992, Proceedings,σ. 155.

Τώρα το δεύτερο θέμα: δεν είχα τον καιρό να εξηγήσω ότι,για να 
κάνει κανείς έναν καθαρισμό πρέπει να εξετάσει τριανταδύο παραμέτρους. 
Μέσα σ’αυτές προφανώς είναι η αρχική επιφάνεια του μαρμάρου,η 
σύσταση των σωματιδίων που έχουν κατακαθήσει, η σύνθεση της 
ατμόσφαιρας κ.ο.κ. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι, 
όπως συμβαίνει στις περισσότερες αντιδράσεις αερίων με στερεά, οι 
αντιδράσεις αυτές είναι τοποχρονικές και τοποχημικές. Δηλαδή 
εξαρτώνται πάρα πολύ από το μικροκλίμα και τις τοπικές ιδιότητες του 
μαρμάρου.Επομένως είδατε ότι προτείναμε τρεις μεθόδους. Κι αυτές τις 
προτείναμε, όχι μόνο για να διαλέξουμε την καλύτερη, αλλά διότι είναι 
πιθανόν - όχι πιθανόν, είναι βέβαιον - ότι θα χρειαστεί,για κάθε τμήμα της 
επιφάνειας, κάθε μέρος της επιφάνειας, θα χρειαστεί ενδεχομένως άλλη



250

μέθοδος, μία από αυτές τις τρεις, επειδή ακριβώς έχουν συμβεί διάφορες 
φθορές, διαφορετικές στα τμήματα αυτά.

Από την άλλη μεριά,αυτό που είπατε για τον καθαρισμό που είδατε 
ότι είναι ζαχαροειδής η εμφάνιση: αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή 
ήταν η επιφάνεια του μαρμάρου. Δεν μπορεί ο καθαρισμός να βελτιώσει το 
μάρμαρο. Αυτή ήταν η αρχική του εμφάνιση. Όχι, δεν προεκλήθη. 
Ασφαλώς δεν προεκλήθη, διότι σας είπα ότι η σκληρότητα αυτής της 
αναστροφής είναι οσο του μαρμάρου και η συνάφεια είναι ακριβώς εξ ίσου 
μεγάλη. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να τονιστεί αυτό που είπα πριν,ότι 
όταν κανείς κάνει καθαρισμό είναι υποχρεωμένος να κάνει και 
σταθεροποίηση, ενδεχομένως πριν ή μετά, αλλά κυρίως να κάνει και 
προστασία. Και οι μέθοδες αυτές σταθεροποίησης και προστασίας είναι 
αυτές οι οποίες και συγκρατούν την επιφάνεια, αν έχει αυτή τη μορφή τη 
ζαχαροειδή. Πάντως είδατε παλαιότερα δείγματα και όχι τα πρόσφατα με 
βελτιωμένες τεχνικές, που έδειξα στις διαφάνειες.

Από την άλλη μεριά ήθελα να βεβαιώσω την κυρία Δροσογιάννη, ότι 
όλες οι έρευνες που γίνονται για την προστασία γενικώς της επιφάνειας 
του μαρμάρου, αφορούν και στις τοιχογραφίες. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή 
είχαμε μία μέθοδο προστασίας της επιφάνειας,θα προστατεύαμε με τον 
ίδιο τρόπο και τις τοιχογραφίες. Ο μόνος τρόπος, που μπορεί να 
εφαρμόσουμε,γιατί βλέπω ότι βιάζεστε, είναι ένας τρόπος, που δεν θα γίνει 
δεκτός,λόγω αντιαισθητικής εμφανίσεως. Είναι αυτή η βεντούζα η 
διαφανής, που θα μπορούσε να μπει τοπικά, με κυκλοφορία αζώτου μέσα. 
Αυτό, αν θυμάστε, το είχα προτείνει για τις Καρυάτιδες και για τη ζωφόρο, 
αλλά απερρίφθη δια λόγους αισθητικούς. Και φαντάζομαι οτι θα απορριφθεί 
και τώρα, αν γίνει μια τέτοια πρόταση. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκουλικίδη, μας έχετε πει να μην ξεχνάμε ότι τη 
μόλυνση της ατμόσφαιρας δεν μπορούν να την καταπολεμήσουν οι χημικοί.

Θ.ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ: θα ήθελα κατ’ αρχήν να πω, ότι υπεύθυνοι για τη 
ρύπανση γενικά είναι: α) η βιομηχανία, β) τα αυτοκίνητα, γ) οι κεντρικές 
θερμάνσεις, δ) οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εκείνο που 
είναι τελείως αντιεπιστημονικό, είναι να αποδίδουμε ποσοστά ρύπανσης 
σε κάθε πηγή. Μόνον εάν μιλήσουμε για συγκεκριμένο ρυπαντή, μπορούμε 
να αποδώσουμε ευθύνη στην αντίστοιχη πηγή.Όταν,λοιπόν,μιλάμε λ.χ. για 
το διοξείδιο του θείου, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν με βενζίνη δεν 
είναι καθόλου υπευθυνα. Υπεύθυνη για το διοξείδιο του θείου είναι η 
βιομηχανία και τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Αν μιλάμε για οξείδια 
αζώτου,τότε φταίνε όλα: γίνεται καύση, όπου όπως είναι τα αυτοκίνητα 
εσωτερικής καύσεως ή η βιομηχανία, φταίνε και τα δύο. Για τα αιωρούμενα 
σωμάτια: φταίει η βιομηχανία, όχι τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Ενώ για το 
μονοξείδιο του άνθρακα φταίνε τα αυτοκίνητα. Τα λέω αυτά, διότι τα μέτρα 
που θα πρέπει να ληφθούν,θα πρέπει να αφορούν σε όλες τις πηγές.

Εκείνο που έγινε κάποια στιγμή, Κύριε Πρόεδρε, από την Επιτροπή 
Ακροπόλεως, ήταν ότι ζητήσαμε να ελαττωθεί το θείο από τα καύσιμα. Η
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λύση ήρθε.Ένα μέλος της Επιτροπής, ο αείμνηστος καθηγητής Κονοφάγος, 
έγινε Υπουργόε Βιομηχανίας και απαγόρευσε τα καύσιμα να έχουν θείο 
μεγαλύτερο από 0,2%. Αυτό έγινε'ήρθε πετρέλαιο λιβυκό. Εάν δείτε τον 
πίνακα μέσα στην έκθεση,ελαττώνεται το διοξείδιο του θείου εκείνη την 
εποχή,και στη συνέχεια τώρα,από το 1990, αναμιγνύουμε στα καύσιμα 
ελληνικό πετρέλαιο του Πρίνου, που περιέχει 5,5% θείο και το διοξείδιο 
του θείου αυξήθηκε. Επομένως,από το 1990 έχει αυξηθεί ξανά η τιμή του 
διοξειδίου του θείου. Βέβαια δεν προτείνω σαν λύση, σαν μοναδική λύση, 
να γίνεται εκάστοτε ένα μέλος της Επιτροπής Υπουργός Βιομηχανίας. 
Εκείνο το οποίον έχει συμβεί,και είμαι πολύ αισιόδοξος,είναι τα μέτρα που 
έχουν παρθεί προ δύο ημερών. Τα μέτρα αυτά αφορούν στο αυτοκίνητο και 
στη βιομηχανία:30% ελάττωση της παραγωγής. Ελπίζω ότι το νομοσχέδιο, 
που πρόκειται να βγει από το ΥΠΕΧΩΔΕ,το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα 
περιλαμβάνει μέτρα για όλες τις πηγές αντίστοιχα, κι ελπίζουμε ότι θα 
ελαττωθούν οι ρυπαντές.

Κατά τα άλλα η όξινη βροχή είναι προφανώς το χειρότερο αίτιο 
φθοράς, γιατί μιλάμε για στέγαστρο ή όχι. Είναι το χειρότερο αίτιο 
φθοράς. Εκείνο που διαρκεί,όμως,συνεχώς,είτε βρέχει είτε δεν βρέχει, 
είναι η επίδραση του διοξειδίου του θείου με υγρασία, αλλά και με βροχή 
ως θειϊκό οξύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κρίμα που δεν μετέχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, να τα 
ακούσει και ν’ αναλάβει μέτρα.Έχουμε περάσει την ώρα τώρα κατά ένα 
τέταρτο,αλλά δέχομαι ακόμα ερωτήσεις. Ελάτε στο βήμα, παρακαλώ.

Π.ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ: Είχαμε την τύχη, αλλά και τη μεγάλη ατυχία, να 
πάρουμε στα χέρια μας τη ζωφόρο και να την κατεβάσουμε, όσο 
μπορούσαμε πιο προσεκτικά, στο Μουσείο Ακροπόλεως και σύντομα θα 
κληθούμε να προχωρήσουμε στη συντήρησή της. Αλλά φεύγοντας από εδώ 
φοβάμαι ότι για τα σοβαρά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε αύριο, 
επιστρέφοντας στο εργοτάξιο, δεν θα έχουν δοθεί κατευθύνσεις. Σύντομα 
θα ξεκινήσουμε τη δομική στερέωση των κιόνων και θα προηγηθεί η 
προστερέωση της επιφάνειας τους. Στην προστερέωση της επιφάνειας 
αυτής, που έχει βλάβες πανομοιότυπες με τη ζωφόρο, θα τεθεί το ερώτημα 
πώς θα γίνει, με ποιό τρόπο θα αποκατασταθούν οι φθορές στην επιφάνεια, 
τί κονιάματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για σφραγίσεις, και λοιπά.

θα ήθελα να ρωτήσω:τέτοια πρακτικά θέματα συζητήθηκαν στην 
ομάδα των χημικών; Για παράδειγμα στη δομική αποκατάσταση των λίθων 
της ζωφόρου:κατά τις συγκολλήσεις πως θα προσεγγίσουμε τα όρια του 
γλυπτού; Με ποιό τρόπο θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της σφραγίσεως των 
αρμών και με τί υλικά; Για να έχουμε κι εμείς από τη πλευρά μας,όταν 
κάνουμε την αποκατάσταση των κιόνων έξω, κατά κάποιο τρόπο την 
οδηγία, την εμπειρία ή την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να 
κινηθούμε, για να κάνουμε με ανάλογο τρόπο τη συντήρηση σε εκείνη την 
περιοχή.

Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνον η ζωφόρος. Τα προβλήματα της
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ζωφόρου είναι τα προβλήματα ολόκληρου του μνημείου. Απλώς είμαστε πιο 
ευαισθητοποιημένοι με τη ζωφόρο και ξεχνάμε προς στιγμήν ότι υπάρχουν 
πολλά άλλα τμήματα του μνημείου πολύ σημαντικά, που θέλουν κι εκείνα 
συντήρηση και προστασία.Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για τη διατήρηση της 
αυθεντικής ύλης, αλλά δεν έχουμε μιλήσει για τη διατήρηση των 
αυθεντικών μορφών που χάνονται αυτή τη στιγμή με την απόπλυση από την 
όξινη βροχή. Επιμένουμε στην τοποθέτηση στεγάστρων, επιμένουμε σε 
κάποια προστασία, για να μη χάσουμε τη μορφή. Επιμένουμε πολλές φορές 
σε συμπληρώσεις για να αναπαράγουμε τη μορφή,γιατί σε λίγο δεν θα 
μπορούμε να την αναπαράγουμε, μια και δεν θα την έχουμε πλέον.

Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε πάνω στο έργο πραγματικά 
προβλήματα και πραγματικούς φόβους. Φοβάμαι ότι τα ευχολόγια όσον 
αφορά στο πώς θα αντιμετωπίσουμε τη ρύπανση,ή οι έρευνες που δεν 
προλαβαίνουν να δώσουν άμεσα πρακτικά αποτελέσματα, εφαρμόσιμα πάνω 
στο ίδιο το έργο, δεν θα βοηθήσουν πολύ ουσιαστικά στα προβλήματα,που 
θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αύριο το πρωί που θα επιστρέφουμε πάλι 
στο εργοτάξιο. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι εύκολα. Το βλέπω. Μία στιγμή,υπάρχει μία ερώτηση 
από κεί. Μαζί θα απαντήσετε. Ελάτε, σας παρακαλώ.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Κάτι που μου έχει κάνει πάρα 
πολύ μεγάλη εντύπωση, και όχι μόνο σε μένα. Στα έργα συντήρησης των 
επιφανειών στην Ακρόπολη, είναι εκπληκτικό πραγματικά τα πολύ λίγα 
χέρια που εργάζονται. Δηλαδή, εκτός από τις κρίσεις που κάνουμε για την 
ποιότητα και για τη μακροβιότητα των επεμβάσεων αυτών, είναι πάρα πολύ 
λίγα τα χέρια που εργάζονται. Ξέρουμε όλοι ότι στον κίονα αυτόν των 
Προπυλαίων δούλεψαν αυτοί που δούλεψαν - δυο, τρεις, ξέρω εγώ - για 
δύο χρόνια για να τον συντηρήσουν και έχουν συντηρηθεί ορισμένες πολύ 
μικρές περιοχές στο ναό της Αθηνάς Νίκης και πάρα πολύ μικρές 
περιοχές στον Παρθενώνα.

Το ερώτημά μου είναι,προς όλους,προς την Επιτροπή της 
Ακρόπολης, υπάρχει κάποια προοπτική αύξησης αυτού του προσωπικού, 
γιατί νομίζω ότι, αν μείνει τόσο λίγο προσωπικό και αν φανταστούμε τις 
τεράστιες επιφάνειες του Παρθενώνα που τις βλέπουμε όλοι, όταν 
ανεβαίνουμε επάνω, νομίζω ότι όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα να τα 
συζητάμε. Είναι ακαδημαϊκά θέμαΤα μόνο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει κάποιος από την Επιτροπή, 
από την Ακρόπολη. 0 κύριος Καλλιγάς, παρακαλώ.

Π.ΚΑΛΛΙΓΑΣ: θίγετε ένα πολύπλοκο εργασιακό θέμα. Εγώ,εκείνο που 
έχω να πω μόνο είναι,ότι την τελευταία πενταετία έχει πολλαπλασιαστεί 
το προσωπικό που εργάζεται επάνω. Και ετοιμαζόμαστε για ένα καινούργιο 
πρόγραμμα, με καινούργιο προσωπικό, στο Ερέχθειο. Φυσικά οι ανάγκες 
είναι τεράστιες. Δεν μπορεί κανένας οργανισμός να ανταποκριθεί επαρκώς



253

στις ανάγκες. Και θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο:ότι θέλει μακρά παιδεία 
πάνω στο μνημείο ο κάθε συντηρητής, πριν μπορέσει από το στάδιο της 
μαθητείας -με ό,τι προσόντα και να έχει έρθει- να συνεχίσει το έργο, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίδονται.

Ένα άλλο θέμα που ήθελα να απαντήσω σ’έναν άλλον ομιλητή 
προηγουμένως, ναι, υπάρχει ιθύνων νους, μου επιτρέπετε να πω. Είναι η 
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως. Φέρει ακέραιο το βάρος, 
σε συνεργασία με την Εφορεία Ακροπόλεως. Αυτό είναι το έργο της. Είναι 
ο ιθύνων νους. Και ακριβώς οι μελετητές είναι ελεύθεροι, ανεξάρτητοι, 
κάνουν τις προτάσεις τους και εξετάζονται οι προτάσεις τους από την 
Επιτροπή.

Θ.ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ: Μου κάνει κατάπληξη ότι ο κ. Κουφόπουλος δεν έχει στα 
χέρια του υλικά και μεθόδους για τις ρωγμές και για τη στερέωση 
επιφάνειας, όταν αυτή τη στιγμή, από πολλά χρόνια, αυτό κάνουν οι 
συντηρήτριες, και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Τα υλικά υπάρχουν και 
η πείρα υπάρχει. Επομένως, δεν έχει παρά να απευθυνθεί στις 
συντηρήτριες να του πουν, πως θα κλείσει τις ρωγμές και πως θα 
στερεώσει τις επιφάνειες. Αυτό το κάνουν ήδη.

Κατά τα άλλα, ως προς την προστασία, είναι φανερό άτι δεν μπορεί 
από τη μία στιγμή στην άλλη να λυθεί ένα πρόβλημα πάρα πολύ δύσκολο. 
Και δεν έχει λυθεί διεθνώς, το ξέρετε αυτό. Όλοι προσπαθούμε, και εμείς 
εδώ και οι ξένοι. Δεν έχει αυτή τη στιγμή βρεθεί ένα απολύτως σίγουρο 
υλικό για την προστασία της επιφάνειας, κυρίως διότι θα πρέπει κανείς να 
κάνει μακροχρόνια πειράματα, για να είναι απολύτως βέβαιος ότι δεν 
καταστρέφει την επιφάνεια μ’ αυτές τις μεθόδους.

Και θυμάστε πολύ καλά το υλικό - θαύμα της εποχής, που ήσαν τα 
πολυμερή, χρησιμοποιήθηκαν πριν δέκα - δεκαπέντε χρόνια και σήμερα 
ξέρουμε ότι αυτά επιταχύνουν τραγικά τη φθορά της επιφάνειας.Επομένως, 
πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, και γι’ αυτό και καθυστερεί 
και η έρευνα. Δεν γίνεται απο τη μία στιγμή στην άλλη, δεν είναι θέμα 
χρόνου,μόνον.Έχουμε τόσα άλλα πράγματα, τα βλέπουμε διεθνώς, που δεν 
έχουν λυθεί. Και αυτό κάποια στιγμή θα λυθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κύριο Σκουλικίδη και όλους τους ομιλητές στη 
συζήτηση στην ολομέλεια. Τώρα είναι καιρός για μια διακοπή 15’και μετά 
περιμένουμε τη συνόψιση των εργασιών του συνεδρίου απά τον κύριο 
Μπούρα.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, να συνεχίσουμε τώρα το τελευταίο μέρος της 
συζήτησης. Και παρακαλώ τον κύριο Μπούρα να έρθει στο βήμα να μας 
κάνει μία περίληψη.

Π.ΚΑΛΛΙΓΑΣ: Με συγχωρείτε,θα ήθελα να παρέμβω,αν μου επιτρέψει ο 
κύριος Μπούρας, επειδή εκείνος θα κάνει την καταληκτήρια ομιλία.
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Ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε, που δουλέψατε μαζί μας. 
Περιμένουμε τις απαντήσεις σας, και θα ήθελα να πιστέψετε ότι με 
πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία 
αντιμετωπίζει το έργο που έχει στα χέρια της.

Τώρα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παράγοντες για αυτήν την 
εκδήλωση,αρχίζοντας από τον κύριο Οικονομόπουλο, που είναι δίπλα και 
είναι μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος στα έργα επάνω και μας έχει βοηθήσει, 
το φυλακτικό προσωπικό που δούλεψε αυτές τις μέρες, το άλλο προσωπικό 
που δούλεψε με τον κύριο Παπανικολάου για να ετοιμάσει την έκθεση, το 
φυλακτικό προσωπικό πάνω στην Ακρόπολη και εδώ στο κτίριο, κι όλο 
γενικά το προσωπικό που δούλεψε με αυταπάρνηση, σας διαβεβαιώ, για να 
βγάλουμε πέρα αυτό το τριήμερο. Ευχαριστώ που ήρθατε, και ελπίζω να 
μας απαντήσετε γρήγορα στο ερωτηματολόγιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε,βέβαια,και περιμένουμε και τον κύριο 
Lemaire να μας πει εκ μέρους των ξένων, που μετέχουν εδώ στη συζήτηση, 
που είχαμε την τιμή να μας καλέσετε εδώ στην Αθήνα για ένα τόσο 
σοβαρό πρόβλημα, τη συντήρηση της Ακροπόλεως και των άλλων κτιρίων, 
των αξιολογοτέρων της κλασσικής εποχής. Κύριε Lemaire, σας παρακαλώ.

R.LEMAIRE: Mr Chairman, Ladies and Gentlemen,
I hope it is with the agreement of my colleagues, that I want to say 

you how much all the foreigners here had a great pleasure to participate to 
this Meeting. Once more we had the occasion to appreciate what really 
values the Greek hospitality, your cordiality and also the fantastic interest 
of the discussions we had.

We all admire certainly what has been done since about fifteen years 
now on this exceptional place for humanity, which is the Acropolis, and we 
are very honoured to be able to participate to this great enterprise. It is 
really, I think, one of the most eminent examples of the difficult task of 
preservation and restoration of that part of the memory of humanity, which 
are our monuments. It is done with such a sense of responsibility, with such 
a scientific approach, that we all take definite lessons out of what is done 
here by our Greek colleagues, and once again I want to say, in the name of 
all those coming from outside in this country,that what has been done here 
is a very great example and our great admiration for the task you are 
fulfilling. Thank you.

Συνόψιση των εργασιών της Συναντήσεως

Χ.ΜΠΟΥΡΑΣ: Λοιπόν έχουμε φθάσει στο τέλος αυτής της επιστημονικής 
Συναντήσεως και θα κάνω μία ταχυτάτη περίληψη του τί έχει γίνει, θα με 
διαδεχθεί ο κύριος Συρμακέζης, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, ο οποίος θα μας πει για τα θέματα 
των πολιτικών μηχανικών, της στατικής προστασίας και της δυναμικής 
προστασίας των μνημείων και στο τέλος θα τελειώσουμε με τον κύριο
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Σκουλικίδη ο οποίος θα πει επίσης για το τμήμα, το οποίο χειρίζεται 
πλήρως, δηλαδή το θέμα φυσικοχημικών και συντηρητών. Ο χρόνος ήδη 
έχει περάσει, θα πρέπει να κάνω σύντμηση του χρόνου, ούτως ώστε να 
προλάβω να πω μερικά πράγματα.

Και ξεκινάω από το θέμα του ερωτηματολογίου,το οποίο είναι 
ουσιώδες και παρακαλώ να το προσέξετε πάρα πολύ.Όπως καταλαβαίνετε, 
δεν είναι δυνατόν σε μία τέτοια σύναξη ανθρώπων με διαφορετικές 
προελεύσεις, με διαφορετική ειδικότητα και με διαφορετική ευθύνη,αν 
θέλετε,ως προς τα πράγματα, δεν είναι δυνατόν να βγάλει κανείς 
συμπεράσματα τα οποία είναι υποχρεωτικά για κάποιον.Έτσι λοιπόν,όπως 
το 1989,έτσι και φέτος θα έχουμε ένα ερωτηματολόγιο. Δηλαδή μέσα 
στους φακέλλους έχετε βρει ήδη μία σειρά από ερωτήματα, στα οποία 
παρακαλούμε πάρα πολύ να μας απαντήσετε όσο το δυνατόν πιό γρήγορα, 
θα ενθυμείστε ότι το 1989 εξεδόθη ένας τόμος,ο οποίος έχει όλες 
ανεξαιρέτως τις απαντήσεις, έτσι ώστε σήμερα, για το φλέγον τότε θέμα 
του Προνάου να υπάρχει μία προσωπική και υπεύθυνη γνώμη όλων των 
ανθρώπων που έλαβαν μέρος σ’αυτή τη Συνάντηση. Το ίδιο πράγμα θα 
γίνει και τώρα. Σπεύδω να πω, ότι εγώ πήρα την ευθύνη της Επιτροπής να 
κάνω μία γενναία σύντμηση των ερωτημάτων. Διότι, όπως θα αντελήφθητε 
από τις ομιλίες, υπήρχαν πολλές εναλλακτικές λύσεις για ένα έκαστο θέμα 
και ένα έκαστο πρόβλημα.Έτσι λοιπόν,έκανα μία σύντμηση και την 
περιέγραψα με μία φράση, την οποία φαίνεται ότι δεν έχετε προσέξει 
ώς τώρα. Και το λέω αυτό,γιατί γίνονται εύλογες ερωτήσεις. Έτσι λοιπόν 
σ’αυτή τη φράση έλεγα, ότι στο ερωτηματολόγιο δεν υπάρχουν οι 
ερωτήσεις για τη δουλειά ρουτίνας. Εάν θα αφαιρέσουμε τα σκουριασμένα 
σίδερα και θα βάλουμε τιτάνιο,εάν θα αποκαταστήσουμε σωστές εδράσεις, 
εάν θα προστατεύσουμε τις επιφάνειες'γι’αυτά τα πράγματα τί να σας 
ρωτήσουμε; Είναι πλέον κοινός τόπος' είναι εύλογα πράγματα. Και ως εκ 
τούτου δεν μπήκαν καθόλου στο ερωτηματολόγιο. Με συμφωνία των 
ομιλητών, άλλωστε, δεν υπάρχουν καθόλου ερωτήσεις για δύο 
σπουδαιότατα προγράμματα, εκείνα του δυτικού τοίχου του Παρθενώνα και 
του ναού της Αθηνάς της Νίκης. Είχα συνεννοηθεί με τον κύριο Ζιρώ και 
είπαμε ότι δεν χρειάζεται να βάλουμε ιδιαίτερο ερώτημα, είναι δουλειά 
ρουτίνας,η οποία θα φανεί περισσότερο όταν διαλυθεί ο ναός, και τότε 
ίσως θα εμφανιστούν και κάποια προβλήματα θεωρητικά,ενδεχομένως. Και 
για του κυρίου Κορρέ το δυτικό τοίχο και τη μεγάλη πόρτα, τί ερωτήματα 
να κάνουμε; Τα πράγματα είναι απλά, έχει φτιάξει ένα φορέα από τιτάνιο, 
θα αποκατασταθεί, θα μπει το μάρμαρο στη θέση του, δεν νομίζω ότι 
υπάρχει τίποτα για το οποίο θα είχατε διαφορετική γνώμη από αυτή που 
έχει ο μελετητής. Περιορίστηκε μοιραίως λοιπόν το ερωτηματολόγιο στα 
απολύτως ουσιώδη,και αυτά τα οποία έχουν κάποιο θεωρητικό ενδιαφέρον 
και είναι καθοριστικά για τα μελλοντικά να συμβούν στα μνημεία τα 
αμέσως επόμενα χρόνια. Παρακαλώ και πάλι, μέχρι το τέλος του μηνός να 
μας επιστρέφετε ταχυδρομικώς τα ερωτηματολόγια (θέλω να πω μέχρι το 
τέλος Ιουνίου),και να είστε βέβαιοι ότι μέχρι το φθινόπωρο θα λάβετε το 
βιβλίο,το οποίο θα έχει όλες αυτές τις απαντήσεις. Επίσης λάβετε υπόψη
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ότι αυτά θα τυπωθούν ως έχουν, δηλαδή όπως έρθουν τα φύλλα των 
απαντήσεων θα πάνε κατ’ευθείαν για φωτογράφηση και offset εκτύπωση. 
Αυτά λοιπόν γενικά για το ερωτηματολόγιο, θα σας είμαστε πραγματικά 
ευγνώμονες, αν το επιστρέφετε γρήγορα στη διεύθυνση της γραμματείας 
της Επιτροπής.

Και τώρα έρχομαι πάρα πολύ γρήγορα να κάνω μία επανάληψη,αν 
θέλετε,να θυμηθούμε τα πράγματα.

Ξεκινήσαμε στις 10.45’ στις 27 Μαϊου με τον κύριο Κουφόπουλο,ο 
οποίος έκανε πρώτα ένα χρονικό της επεμβάσεως στην ανατολική πλευρά 
του Παρθενώνος.Ο κύριος Κουφόπουλος μαζί με τον κύριο Κορρέ έκαναν 
ουσιαστικά μια βραχυτάτη απόδοση της εργασίας,η οποία ολοκληρώθηκε 
στην ανατολική πλευρά του Παρθενώνος. Λοιπόν,ο κύριος Κουφόπουλος 
μας έκανε ένα χρονικό, είπε τα πράγματα όπως έγιναν με μία σειρά, όπως 
πραγματοποιήθηκαν και κατόπιν ο κύριος Κορρές μας μίλησε για τα 
επιστημονικά κέρδη αυτής όλης της εργασίας. Βεβαίως, σ’αυτή την 
απόδοση, η οποία θέλω να πιστεύω ότι θα κυκλοφορήσει ως βιβλίο και 
αυτή μέχρι το τέλος του έτους, υπάρχουν και άλλοι συνεργάτες, και ο 
κύριος Ζάμπας και ο κύριος Τογανίδης που επίσης είχε λάβει μέρος 
σ’αυτό το μεγάλο έργο. Και θα δείτε εκεί ότι τα επιστημονικά κέρδη είναι 
πάρα πολύ μεγάλα και συγχρόνως ότι έγινε μία εργασία πρακτικώς 
ταχυτάτη, διότι μεγάλο μέρος της ανατολικής πλευράς διελύθη και 
ανασυνετέθη όπως είπαμε.

Κατόπιν εμίλησε ο κύριος Ζάμπας,ο οποίος έκανε πάλι μία απόδοση 
αλλά ενός μικρού έργου. Μας μίλησε δηλαδή για το πρόγραμμα του 5ου 
κίονος της νότιας πλευράς του Παρθενώνος που μετακινήθηκε, απέκτησε 
συγχρόνως συμπλήρωμα του κατωτάτου σπονδύλου του και απεκατεστάθη 
τελείως η ισορροπία του. Η εργασία αυτή (κάτι που δεν είπαν οι 
μελετητές), μας έδειξε πόσο δύσκολο είναι να πραγματοποιήσουμε 
συμπληρώσεις σε κίονες με αυστηρές προδιαγραφές εργασίας, όπως 
αυτές που έχουμε στην Ακρόπολη. Δηλαδή, ενώ αυτό το πρόγραμμα στην 
αρχή είχαμε πει ότι θα κρατούσε το πολύ έξι μήνες, κράτησε σχεδόν 
ενάμισυ χρόνο. Και αντιστοίχως τα έξοδα ήτανε πολλαπλάσια από αυτά τα 
οποία σκεφτόμαστε στην αρχή. Και εγώ το θεωρώ (δεν το είπαν οι ομιλητές 
αλλά εγώ σας το λέγω) ένα πρόκριμα του τί πρόκειται να γίνει,εάν 
πράγματι ολοκληρώσουμε τη δουλειά και προχωρήσουμε στη βόρεια 
πλευρά του Παρθενώνος,προκειμένου να αντικαταστήσουμε τα κακά 
κονιάματα και τα σίδερα,που έχει βάλει ο Μπαλάνος,με αυθεντικό 
μάρμαρο.θα είναι μία χρονοβόρος και μακροτάτη εργασία.

Κατόπιν μίλησε ο κύριος Καλλιγάς για την αρχαιολογική έρευνα 
επάνω στην Ακρόπολη. Και μας είπε όλα τα σχετικά, δηλαδή και την 
εργασία της Εφορείας Ακροπόλεως και τις διάφορες δημοσιεύσεις,οι 
οποίες έγιναν παραλλήλως, είτε από ανθρώπους που εργάζονται στην 
Ακρόπολη, είτε από ανθρώπους εκτός Ακροπόλεως, που έγραψαν όμως για 
την Ακρόπολη. Μας είπε για τις διαμορφώσεις που έγιναν στις αποθήκες 
της Εφορείας, για τη νέα κατάσταση μέσα στο Μουσείο μετά τη μεταφορά 
εκεί της ζωφόρου και μας είπε επίσης αρκετά πράγματα για το Ασκληπιείον
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κάτω στη νότια κλιτϋ της Ακροπόλεως, που και εκεί γίνεται μία 
σημαντικότατη δουλειά,από μία άλλη επιτροπή,την Ομάδα Εργασίας για τη 
Συντήρηση των Μνημείων της Νότιας Κλιτύως της Ακροπόλεως.

Ακολούθησε ο κύριος Αλέξανδρος Μάντης, ο οποίος ασχολείται 
συστηματικά με τη γλυπτική του Παρθενώνος και ο οποίος μας παρουσίασε 
τις μετόπες της νότιας πλευράς, πώς αρχίζουν και συμπληρώνονται από 
διάφορα κομμάτια, τα οποία βρίσκονται σε λιθοσωρούς ή ενσωματωμένα 
σε διάφορους μεταγενέστερους τοίχους, και αφού αναγνωρισθούν και 
ταυτισθούν συναρμόζονται και δίνουν γλυπτά ή αρχιτεκτονικά μέλη με 
κέρδη επιστημονικά,νομίζω όλως εξαιρετικά. Το ίδιο και η κυρία Τριάντη, 
η οποία ακολούθησε στο βήμα και μίλησε για τις νότιες μετόπες του 
Παρθενώνος. Κυρίως παρουσίασε τα κομμάτια, τα οποία έχουν βρεθεί και 
έκανε και στυλιστικές συγκρίσεις των διαφόρων αυτών πραγμάτων,τέλος 
δε μας θύμισε ότι αυτή η εργασία έχει ήδη φθάσει στο τυπογραφείο,έχει 
ήδη εκτυπωθεί,είναι μιά πολύ σοβαρή εργασία για τη γλυπτική του 
Παρθενώνος.

Ακολούθησε ο κύριος Κουφόπουλος. Περνάμε τώρα πλέον από τις 
αποδόσεις των έργων στα προγράμματα. Και ο κύριος Κουφόπουλος 
παρουσίασε αυτά της δυτικής πλευράς του Παρθενώνος. Δηλαδή ένα 
σύνολο πλέον δραστηριοτήτων, τις οποίες θέλουμε να έχουμε, που αφορά 
στον Οπισθόναο και το δυτικό πτερό του Παρθενώνος. Ξεκίνησε με 
κάποιες ευχαριστίες στους διαφόρους συντελεστές αυτής της εργασίας 
η οποία προχωρά και μετά η ομιλία του επικεντρώθηκε στο θέμα της 
αποσυναρμολόγησης της ζωφόρου. Αυτή η εργασία έγινε, νομίζω, με 
καθυστέρηση. Δηλαδή έπρεπε να είχε γίνει από πολλά χρόνια. Αν ξέρατε 
όμως τους δισταγμούς, τους εύλογους δισταγμούς να προχωρήσει κανείς 
σε μιά τόσο μεγάλη επέμβαση, θα καταλαβαίνατε ότι στο τέλος έγινε τη 
στιγμή που μπόρεσε πράγματι να γίνει. Κατέβηκε λοιπόν η δυτική ζωφόρος, 
βρέθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι αρχαίοι είχαν συνθέσει αυτή τη σειρά 
των λίθων,όλο το κατέβασμα έγινε με εξαιρετική ακρίβεια και με εξαιρετική 
προσοχή,δεν^υπήρξε το παραμικρότερο ατύχημα ούτε για τα μάρμαρα ούτε 
για τους ανθρώπους και στο τέλος ήταν η σπουδαιότερη εργασία,η οποία 
έγινε στο μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο Συναντήσεων.

Κατόπιν μας είπε για τα υπόλοιπα θέματα πώς τίθενται,ότι έχουμε 
δοκούς, και έχουμε και προβλήματα αυτών των δοκών, αλλά συγχρόνως 
είχαμε και μία σειρά από έτοιμα αρχιτεκτονικά μέλη μιας αναστηλώσεως, 
η οποία ουδέποτε πραγματοποιήθηκε και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα 
συμπληρωματικής αναστηλώσεως. Πρέπει να σας πω, ότι από τη συζήτηση 
που επακολούθησε, φάνηκε ότι αυτό ειδικώς το θέμα της συμπληρώσεως 
των φατνωμάτων του δυτικού πτερού εμφανίζεται πολύ δύσκολο.Έχει 
δηλαδή και θεωρητική αλλά και συναισθηματική, αν θέλετε, δυσκολία. Αν 
γίνει ποτέ θα προστεθεί πάρα πολύ καινούργιο υλικό πάνω στο ναό, και 
αυτό ίσως βρίσκεται σε ανισορροπία εν σχέσει με άλλα μέρη του, πράγμα 
το οποίο, όπως είπαμε, εφάνη κατά τη συζήτηση. Ο κύριος Κουφόπουλος 
έθεσε το πρόβλημα, τί είδος αντιγράφου θα τεθεί στη θέση της 
απομακρυνθείσης ζωφόρου. Και εκεί μας είπε ότι υπάρχουν εναλλακτικές
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λύσεις'ότι τουλάχιστον αρχίζει μεταξύ των ανθρώπων εδώ του τεχνικού 
γραφείου να ωριμάζει περισσότερο η ιδέα του να γίνει ο λίθος από πίσω 
μαρμάρινος και να γίνει μπροστά μία επένδυση από χυτό υλικό, με τη 
δυνατότητα αλλαγής μετά από πολλά ή λίγα χρόνια -δεν έχει καμία 
σημασία- και με τη δυνατότητα χρήσεως, ενδεχομένως, και κάπως πιό 
ευαίσθητων υλικών. Μας μίλησε ο κύριος Κουφόπουλος για την αισθητική 
αναβάθμιση την οποία θα έχει ο Παρθενώνας, αν γίνει η συμπλήρωση της 
οροφής,παρά το γεγονός ότι βεβαίως εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο είχαν 
λαξευθεί τότε τα φατνώματα,δηλαδή η προστασία της ζωφόρου. Η ζωφόρος 
πλέον προστατεύεται κάτω από άλλη στέγη. Στο τέλος μας είπε κάτι για 
χρονοδιάγραμμα, δώδεκα μήνες οι κίονες, δύο έτη για τα λοιπά, όλα τα 
υπόλοιπα σε τρία έτη. Εύχομαι να είναι πράγματι έτσι.

Κατόπιν ο κύριος Ζάμπας μας μίλησε για τα δομοστατικά 
προβλήματα, την αποτίμηση των βλαβών, οι οποίες έχουν γίνει στα διάφορα 
μέρη χαμηλά, τους κίονες οι οποίοι έχουν υποστεί βεβαίως πολύ μεγάλες 
ταλαιπωρίες από τη μεγάλη πυρκαγιά του Παρθενώνος, ήδη από την 
αρχαιότητα, και βεβαίως μας είπε καθαρώς θεωρητικά ζητήματα, πώς με 
υπολογισμούς πλέον καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για απλές φορτίσεις 
δεν υπάρχει πρόβλημα, ενισχυομένων δηλαδή των κιόνων θα μπορέσει το 
φορτίο αυτό να ληφθεί ανέτως, εάν τεθεί, εάν συμφωνήσουμε να τεθεί. 
Και στο τέλος μας μίλησε για τους τρόπους, με τους οποίους θα μπορούσε 
κανείς να διαχωρήσει, αν θέλετε, στατικώς τη νέα αυτή κατασκευή πάνω 
από το δυτικό πτερό από το υπόλοιπο τμήμα του ναού, και να αποφευχθούν 
οι δυναμικές φορτίσεις σε περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού.

Επηκολούθησε η μεγάλη ομιλία του κυρίου Κορρέ, το απόγευμα 
πλέον, για το δυτικό τοίχο και τα άλλα μνημεία. Έτσι,αυτός είναι ο τίτλος 
που έδωσε ο κύριος Κορρές. Πράγματι, ο δυτικός τοίχος διατηρείται 
αρκετά καλά, έχει όμως ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με το ανώφλι της 
δυτικής θύρας, το οποίο όλοι το γνωρίζετε. Είναι ένα πανάθλιο τσιμέντο, 
το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να φύγει το ταχύτερον. Και βεβαίως μας 
μίλησε για αξιοποίηση των λοιπών θραυσμάτων που έχουν βρεθεί. Αλλά 
αυτό που είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία από την ομιλία του κυρίου Κορρέ 
είναι η ταύτιση των λίθων, που κατέβηκαν προ πολλών ετών,το 1926 αν δεν 
κάνω λάθος, όταν διαλύθηκαν οι δύο μεγάλες παραστάδες που είχαν 
κατασκευαστεί κατά την υστερορρωμαϊκή εποχή.Όλα αυτά τα κομμάτια 
πετάχθηκαν κυριολεκτικά στην επιφάνεια της Ακροπόλεως, ελάχιστα από 
αυτά μελετήθηκαν,οσα είχαν επιγραφές. Τώρα ο κύριος Κορρές τα έπιασε 
ένα-ένα, είδε ακριβώς τί υπέστησαν κατά την επαναχρησιμοποίηση και 
κατάφερε να ταυτίσει πολλά από αυτά με συγκεκριμένα μνημεία ή απλώς 
να πει ότι ανήκουν σε βάθρα άλλων μνημείων, που δεν τα ξέραμε μέχρι 
τώρα και ήταν στην αρχαιότητα πάνω στην Ακρόπολη.

Στις 19.40 μίλησε ο κύριος Σκουλικίδης γενικά για την πρόοδο των 
ερευνών για τη συντήρηση και τη στερέωση του μαρμάρου τα τελευταία 
χρόνια.Ήταν μιά κάπως πιό γενική ομιλία. Και μας είπε τα διάφορα, τις 
παλαιότερες επιτεύξεις σ’αυτά τα ζητήματα, μας είπε ότι υπάρχουν πολλές 
λύσεις,οι οποίες όμως πρέπει να απορριφθουν για συγκεκριμένους λόγους
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και στο τέλος κατέληξε με τη μέθοδο της αναστροφής της γύψου,για την 
οποία μας μίλησε διεξοδικό. Γι’αυτό τα ζητήματα θα μιλήσει στο τέλος 
περισσότερο βέβαια ο ίδιος ο κύριος Σκουλικίδης.

Η κυρία Γαλανού μίλησε και εκ μέρους και της δευτέρας 
συντηρητρίας του Παρθενώνος, της κυρίας Δογάνη, το απόγευμα πλέον 
αργά της Παρασκευής και μας είπε για την καταγραφή των φθορών της 
δυτικής ζωφόρου. Πώς έγιναν δηλαδή οι χαρτογραφήσεις όλων των βλαβών 
επάνω στη ζωφόρο, αποκολλήσεις, παλιά σφραγίσματα, παλιές 
συμπληρώσεις, αποθέσεις αλάτων, αποθέσεις αιωρουμένων σωματιδίων 
κλπ.και στο τέλος μας μίλησε για τα διάφορα στρώματα και τους 
διαφόρους συνδυασμούς των στρωμάτων,καταλήγοντας ότι ήταν τελείως 
απαραίτητο να κατεβεί η ζωφόρος και να πάει σε κλειστό χώρο.

Ακολούθησε η κυρία Παπακωνσταντίνου, η οποία μας μίλησε 
περισσότερο για φυσικοχημικά φαινόμενα, παρουσιάζοντας αναλύσεις τις 
οποίες είχε κάνει με μικροσκόπιο μεγάλης μεγεθύνσεως. Και μετά μας 
προσδιόρισε τη χημική φύση όλων αυτών των φαινομένων, τα οποία 
βλέπουμε επάνω στη ζωφόρο. Τέλος ο κύριος Σκουλικίδης,σχεδόν στις
21.00 πλέον,μίλησε για τις προτάσεις για συντήρηση, καθαρισμό, στερέωση 
και προστασία. Μίλησε για αυτές τις μεθόδους, από τις οποίες 
απορρίπτονται οι περισσότερες και στο τέλος κατέληξε σε αυτά,τα οποία 
θα σας επαναλάβει σε λίγο.

Ο κύριος Τογανίδης αρχίζει να ομιλεί για τη,ν αρχική θέση κάθε 
λιθοπλίνθου και τον στόχο, τον οποίο έχει το μεγάλο πρόγραμμα της 
διαλύσεως των δύο πλευρικών τοίχων του Παρθενώνος και της 
ανασυγκροτήσεώς τους. Μας μίλησε για το ιστορικό, για τη δουλειά 
δηλαδή η οποία έγινε τα πέντε διαρρεύσαντα χρόνια,πώς κατέβηκαν όλοι 
οι λίθοι και ξαναμετρήθηκαν από την αρχή. Μας μίλησε για το τί επετεύχθη 
μέχρι σήμερα, στα δυο άκρα δηλαδή των τοίχων όπου υπάρχει μία 
βεβαιότης, πώς αυτή η βεβαιότης μπόρεσε να επεκταθεί σε πολλά μέλη,τα 
οποία έχει στη διάθεσή του,αλλά όπως καταλάβατε,το πρόγραμμα αυτό δεν 
έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή εξακολουθεί την προσπάθεια της απολύτου 
ταυτίσεως της θέσεως ενός έκαστου μέλους και ελπίζει να πλουτίσει αυτή 
τη σωστή αναστήλωση (με την αυστηροτάτη έννοια του όρου αναστήλωση), 
όσο το δυνατόν περισσότερο. Και μετά κάνει μία πρόταση,η οποία είναι 
βέβαια υπό συζήτηση:να συμπληρώσει αυτά που λείπουν από τους 
ορθοστάτες,και για να αποτρέπεται η είσοδος από τα πλάγια, κάτι το οποίο 
ήταν πάρα πολύ οχληρό στον Παρθενώνα παλιά,αλλά κυρίως για να 
μπορέσει εκεί επάνω να ακουμπήσει, να τοποθετήσει προσωρινώς, χωρίς 
να διασυνδέσει, τα υπόλοιπα κομμάτια λιθοπλίνθων, τα οποία θα του 
μείνουν και τα οποία δεν θα έχουν την ταυτότητά τους, δεν θα είναι 
δηλαδή στην ακριβή θέση, στην οποία ήσαν.

Ακολούθησε η διάλεξη της κυρίας Μαλλούχου-Tufano, η οποία 
μίλησε για την περίοδο που έγινε η μεγάλη επέμβαση στη δυτική πλευρά 
του Παρθενώνος παλαιότερα, δηλαδή τις διάφορες αναστηλώσεις που 
έκανε ο Μπαλάνος αλλά και οι παλαιότεροι, και μας παρουσίασε πράγματα 
τελείως πρωτότυπα, τα οποία ανήκουν ουσιαστικά στη διδακτορική της
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διατριβή και τα οποία αφορούν στην ωρίμανση των διαφόρων ιδεών και 
στην κατάληξη βέβαια της παντοδυναμίας του Μπαλόνου στις παλαιότερες 
αναστηλώσεις του Παρθενώνος.

Ο κύριος Τανοϋλας άρχισε να παρουσιάζει τα προβλήματα των 
Προπυλαίων,για τα οποία έγινε βέβαια μεγάλη συζήτηση αργότερα και 
ξεκίνησε με ιστορικά θέματα. Είπε ακριβώς τις διάφορες επεμβάσεις που 
έχουν γίνει μέχρι σήμερα και στο κεντρικό κτίριο των Προπυλαίων και στην 
Πινακοθήκη. Κατόπιν περιέγραψε τις επεμβάσεις του Μπαλάνου και είπε το 
χρονικό αυτών των επεμβάσεων. Μας έδειξε εν συνεχεία τί υπέστησαν όλα 
αυτά τα αναστηλωμένα μέρη με την πάροδο του χρόνου,λόγω της 
διογκώσεως των σιδήρων,και μας παρουσίασε αυτά τα αποτρόπαια θεάματα 
της τομής κυρίως των αυθεντικών μελών,της διογκώσεως και μετά της 
θραύσεώς των. Και μετά, προς το τέλος, δεν άφησε ίσως αρκετό χρόνο 
όσο θα έπρεπε, μίλησε για τις προτάσεις. Οι προτάσεις, οι οποίες αφορούν 
στο κεντρικό κτίριο με πέντε εναλλακτικές λύσεις. Κατόπιν για τις 
προτάσεις στην Πινακοθήκη,με αυτά τα οποία συζητήθηκαν εκ των 
υστέρων και τα οποία δεν επαναλαμβάνω. Μερικά πράγματα δεν 
συζητήθηκαν καθόλου,ίσως διότι δεν υπήρχε χρόνος ή δεν τα προσέξαμε, 
όπως περί κλιματισμού του υπογείου,και περί της μοίρας του υπογείου εις 
το μέλλον. Αυτά θα συζητηθούν πλέον στους κόλπους της Επιτροπής 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως.

Ακολούθησε η κυρία Ιωαννίδου, η οποία μας μίλησε για τα στατικά 
της ιδίας αυτής επεμβάσεως και επίσης και για το πρόβλημα της 
συνδυαστικής των θραυσμάτων των φατνωμάτων, κάτι με το οποίο είχε 
ασχοληθεί και ο καθηγητής κύριος Δεσπίνης παλιότερα και η κυρία 
Ιωαννίδου επίσης. Μας μίλησε για την προσπάθεια που γίνεται να 
μετρηθούν αυτά τα πράγματα. Εγώ, θα μου επιτρέψετε να πω έστω και την 
υστάτη στιγμή,ότι ίσως η λύση να βρίσκεται στην πολύ προωθημένη 
πληροφορική,δηλαδή μήπως μπορέσει να υπάρξει κάποιο πρόγραμμα 
scanning όλων αυτών των θραυσμάτων,το οποίο θα τροφοδοτήσει έναν 
ισχυρότατο ηλεκτρονικό υπολογιστή και αυτός να μπορέσει ενδεχομένως 
να κάνει τους απαραίτητους συνδυασμούς. Προς τα εκεί υπήρξαν κάποιες 
προτάσεις,οι οποίες στο τέλος δεν ευοδώθηκαν. Μας μίλησε επίσης η 
κυρία Ιωαννίδου για τη στατική επάρκεια των φορέων εκεί και για το 
εργοτάξιο.

Η κυρία Μωραϊτου ακολούθησε μιλώντας για την επιφανειακή 
συντήρηση στα Προπύλαια, για τα υλικά, ότι είναι μάρμαρο, πωρόλιθος, 
ελευσίνιος λίθος και μας τα περιέγραψε αυτά και με τους ορυκτολογικούς 
όρους. Και μετά μας είπε τα σπουδαιότερα προβλήματα,τα οποία υπάρχουν 
από πλευράς επιφανειακής συντηρήσεως στα Προπύλαια. Ευτυχώς στα 
Προπύλαια δεν έχουμε γλυπτική.

Ο κύριος Ζιρώ ακολούθησε με το ναό της Αθηνάς Νίκης. Ο κύριος 
Ζιρώ έχει κάνει μιά ογκώδη εργασία για τη Νίκη και μας μίλησε για τις 
παλαιότερες αναστηλώσεις, για μερικές ερευνητικές δικές του 
προσπάθειες και αποτελέσματα, και τα συνεδύασε αυτά με ιστορικά και με 
επιγραφικά δεδομένα. Και μετά προχώρησε στις προτάσεις, οι οποίες είναι
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βέβαια απλές. Ουσιαστικά στη Νίκη θα γίνει μιά δουλειά ρουτίνας και 
απλώς θα μετατεθούν ορισμένα κομμάτια,τα οποία έχουν παρατοποθετηθεί. 
Αυτό το τελευταίο το οποίο είπε με το γυάλινο κλουβί, ούτως ώστε να 
προστατευθεί το σύνολο του μνημείου, είναι κάτι το οποίον ο ίδιος ο 
κύριος Ζιρώ θέτει ως ένα ενδεχόμενο. Βέβαια σπεύδω να σας πω ότι η 
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως δεν το έχει δεχθεί ποτέ. Η 
κυρία Μπαμπανίκα έκανε μία βραχεία ανακοίνωση για τα προβλήματα της 
επιφανειακής συντηρήσεως στη Νίκη.

Ο κύριος Μονοκρούσος, το απόγευμα πλέον της δεύτερης ημέρας, 
μίλησε για ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει ολοκληρωθεί εδώ και δύο χρόνια, 
δηλαδή για τη στερέωση των βράχων γύρω γύρω απο την Ακρόπολη. Και 
εκεί έχει γίνει πάρα πολύ σημαντική εργασία. Δεν έχουμε πλέον φόβο ούτε 
από κατολισθήσεις ούτε από σεισμούς, και αυτό το οφείλουμε σε μία 
συστηματική δουλειά, η οποία έγινε από τον κύριο Μονοκρούσο με την 
επίβλεψη του κυρίου Αγγελίδη. Μας παρουσίασε γεωλογικούς, τεκτονικούς 
χάρτες και μας έδειξε τις θέσεις, στις οποίες έγιναν οι στερεώσεις αυτών 
των βράχων.

Ακολούθησε ο κύριος Καλλιγάς, ο οποίος μίλησε για δύο μικρότερα 
προγράμματα, τα οποία εκτελούνται επάνω στην Ακρόπολη, δηλαδή την 
καταγραφή διασπάρτων μελών και την καταγραφή επιγραφών. Το ένα 
γίνεται από μία ολόκληρη ομάδα τεχνιτών μαζί με αρχαιολόγους. Το 
δεύτερο έγινε από τον κύριο Ματθαίου, όπως σας είπε, θα είναι σπουδαίο 
η Επιτροπή Ακροπόλεως να δημοσιεύσει αυτή την εργασία του κυρίου 
Ματθαίου,η οποία φαίνεται ότι έχει αποπερατωθεί.

Ακολούθησε η κυρία Μαλλούχου-Τυ^πο,η οποία μας ενημέρωσε για 
την εργασία που γίνεται στο Τμήμα Τεκμηρίωσης της ΕΣΜΑ: για την 
τράπεζα δεδομένων, για το σύστημα SIGMINI, το οποίο ακολουθείται από 
παλιά, για την πλήρη τροφοδότηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή με 
στοιχεία από το Ερέχθειο, το παλιό πρόγραμμα το οποίο έχει ολοκληρωθεί 
όπως ξέρετε, και μας έκανε και ένα σχολιασμό των τεκμηρίων και πώς 
πηγαίνουν αυτά τα πράγματα. Η ίδια ομολόγησε ότι το πράγμα βρίσκεται 
σε κάποιο είδος αδιεξόδου, διότι και το λογισμικό και τα μηχανήματα 
έχουν πλέον κορεσθεί και πρέπει να πάμε σε ανανέωση όλου του 
συστήματος, προκειμένου να περάσουν μέσα τα τεκμήρια από τον 
Παρθενώνα καί από τα Προπύλαια.

Ακολούθησε η κυρία Χατζηασλάνη,η οποία μας παρουσίασε τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα των τελευταίων ετών, και για τα οποία βέβαια 
έχει γίνει πολύς λόγος τον τελευταίο καιρό. Στην Ελλάδα δηλαδή όλα τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, όχι μόνο στην Ακρόπολη, έχουν μιά μεγάλη 
πρόοδο νομίζω με πολύ καλά αποτελέσματα.

Και κατόπιν περνάμε στη συζήτηση (αναφέρομαι κατ’αρχήν στη 
συζήτηση, η οποία έγινε χθες μεταξύ αρχιτεκτόνων και αρχαιολόγων). Να 
σας πω επί τροχάδην πώς ετέθησαν μερικά προβλήματα.

Ο κύριοί Lemaire πάντα μας λέει για τη διαφορά που υπάρχει 
μεταξύ της καλής μαρμαρικής και της κακής αντιγραφής. Δηλαδή ότι η 
μαρμαρική μας είναι πρώτης τάξεως, αλλά τα χυτά μας αντίγραφα δεν
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είναι ικανοποιητικά. Το πρόβλημα το έχει θέσει από παλιά ο κύριος 
Lemaire. Λέει ότι είναι ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό και ότι πρέπει να 
βρούμε καλύτερες λύσεις. Και βεβαίως αυτή την οδηγία την γνωρίζουμε και 
θα τη λάβουμε οπωσδήποτε υπ’όψη μας. Είπε μερικά πράγματα ο κύριος 
Κουφόπουλος σχετικά. Εγώ το συνέδεσα αυτό το θέμα με την κάλυψη. 
Δηλαδή,αν καλυφθεί το δυτικό πτερό του Παρθενώνος το πρόβλημα των 
αντιγράφων τίθεται υπό άλλη μορφή.

Ο κύριος Di Vita πήρε το λόγο και μας μίλησε για τα αντίγραφα της 
Γόρτυνος. Ο κύριος Nolhen για αντίγραφα από μάρμαρο,κάτι που έχει γίνει 
στην Ευρώπη σε μεσαιωνικό κτίρια κλπ. και άρχισε μία μεγάλη συζήτηση, 
γιατί αποκλείσαμε τα μάρμαρα. Πρέπει να σας πω,ότι έχουν γίνει 
θυελλώδεις συζητήσεις στην Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων 
Ακροπόλεως.Ήδη από το 1975 ο μακαρίτης Γιάννης Τραυλός, όταν όκουγε 
περί αντιγράφων σε μάρμαρο γινόταν έξω φρενών και θεωρούσε ότι ήταν 
μιό κιβδηλία. Οτι δεν μπορείς να φτιάχνεις ένα μαρμάρινο όμοιο με το 
παλιό,δεν μπορείς ποτέ να το πετύχεις ακριβώς το ίδιο, και την ίδια στιγμή 
ότι δεν επιτρέπεται για τους μέλλοντες αιώνες, μετά ίσως και από 
διαστήματα πλήρους σκότους πληροφοριών, να βρεθούν δέκα μαρμάρινες 
Καρυάτιδες ας πούμε, θα ήταν τελείως λάθος. Λοιπόν, αυτό σας τα λέω 
για το παρελθόν. Η συζήτηση πάντως εδώ ήταν εποικοδομητική. Πρέπει 
αυτό να το πω.

Ο κύριος Hoepfner μίλησε πάλι για τη στέγαση των μνημείων και 
ετάχθη υπέρ των στεγάσεων για την προστασία, δεδομένου ότι το νέφος 
φαίνεται ότι δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει. Και βεβαίως και εγώ το 
πιστεύω, διότι δεν εγκατέλειψε και καμία μεγαλούπολη τα τελευταία χρόνια 
πλήρως το νέφος. Παντού υπάρχει νέφος. Λοιπόν τέτοια φαινόμενα θα 
έχουμε και εδώ, και θα τα έχουμε για πολλά χρόνια. Και γι’αυτό τα 
στέγαστρα φαίνεται ότι θα είναι μία λύσις.

0 κύριος Zivkov πήρε το λόγο και μας είπε να επεκταθούν τα 
αντίγραφα της ζωφόρου και στο βόρειο και στο νότιο τοίχο, όπου είναι 
δυνατόν. 0 κύριος Hueber αντιθέτως έχει τη γνώμη, ότι πρέπει να είμαστε 
πολύ πιό αυστηροί, ότι πρέπει να μείνουμε στην αυστηρή έννοια των 
αναστηλώσεων, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε βέβαια από μάρμαρο τίποτα, 
για όλους αυτούς τους λόγους τους οποίους είπα και προ ολίγου.

0 κύριος Κουφόπουλος ετάχθη υπέρ της στεγάσεως. 0 κύριος 
Δεσπίνης έκανε την επισήμανση, ότι η προεργασία του Ορλάνδου έγινε για 
να προστατευθεί η ζωφόρος και ότι τώρα, που έφυγε πλέον η ζωφόρος, 
χάνει το ουσιαστικό νόημα η κάλυψη, τουλάχιστον η κάλυψη με τα 
φατνώματα, η ανακατασκευή δηλαδή της φατνωματικής οροφής. 0 κύριος 
Κορρές μας θύμισε, ότι ο φωτισμός της ζωφόρου δεν θα είναι αυτό που 
νομίζουμε, ότι όταν σκιάσουμε ψηλά θα έχουμε πιό σωστή αντίληψη του 
πλαστικού διακόσμου εκεί επάνω. Διότι κατά την αρχαιότητα υπήρχε και 
ζωηρή ανάκλαση του ηλιακού φωτός από τα δάπεδα του Παρθενώνος.

0 κύριος Κουφόπουλος μίλησε για στέγη προστασίας και στον 
Οπισθόναο,και όπως καταλαβαίνετε αυτό μας θέτει μπροστά στο πρόβλημα. 
Διότι,εάν βάλουμε για λόγους διδακτικούς και μορφολογικούς,εάν θέλετε,
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τη μαρμάρινη οροφή στο δυτικό πτερό, ο Οπισθόναος θα μείνει ακάλυπτος, 
και θα φαίνονται ούτως ή άλλως τα φέροντα στοιχεία από μοντέρνα υλικά, 
(αλουμίνια ή ό,τι άλλο) από κάτω. 0 κύριος Λάββας μας θύμισε, ότι έχουμε 
προδιαγράφει προ πολλών ετών κάποιες συμφωνίες ως προς τις αναλογίες 
προσθήκης νέου υλικού προς το αρχαίο, ειδικά για τον Παρθενώνα. Και 
έχει δίκιο. Πράγματι υπάρχει ένα πρακτικό, το οποίο πηγαίνει πίσω, στο 
1986 ή κάτι τέτοιο, και το οποίο πρέπει να το δούμε, όταν συζητήσουμε το 
θέμα αυτό της καλύψεως του δυτικού πτερού.

Ο κύριος Κορρές μίλησε για τα θεμέλια, ότι βλάπτονται πολύ από 
τα νερά. Ο κύριος Τογανίδης έδωσε μερικές διευκρινήσεις για τη δική του 
πρόταση. 0 κύριος Hoepfner μίλησε για τα προβλήματα, τα οποία θα 
προκύψουν, εάν συμπληρώσουμε κάτι χωρίς να έχουμε πλήρη ταύτιση των 
υπολοίπων κομματιών. Και μας θύμισε κάτι ανάλογο που έχει γίνει στο 
ανάλημμα της Περγάμου. Και ο κύριος Hueber πάλι μας θυμίζει, ότι το 
αιώνιο θέμα είναι μεταξύ αναστηλώσεως και ανακατασκευής και ότι, αν 
θέλουμε να είμαστε σωστοί, πρέπει να είμαστε πολύ πιό κοντά στην 
αναστήλωση και πολύ πιό μακριά από τις ανακατασκευές, τουλάχιστον για 
μνημεία της ποιότητος του Παρθενώνος. Ο κύριος Zivkov ρώτησε για 
λιθοπλίνθους, πόσες είναι κλπ.

Η κυρία Dinsmoor μίλησε για τα Προπύλαια και είπε για την παλιά 
μελέτη του William Bell Dinsmoor, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της 
εκτυπώσεως. Είναι ένα υλικό βέβαια εξαιρετικά σημαντικό- αν βγει αυτό 
το βιβλίο θα είναι μεγάλο κέρδος για την επιστήμη. Και είπε μερικά 
πράγματα σημαντικά:ότι δεν αξίζει τον κόπο να σεβαστούμε αυτά τα λίγα 
υπόλοιπα της φραγκικής προσθήκης. Και ο κύριος Hoepfner συμφώνησε 
μ’αυτό.

Ο κύριος Τανούλας δικαιολογεί τη διάλυση του δυτικού τοίχου της 
βόρειας πτέρυγας. Εκεί είναι ένα θέμα για το οποίο έγινε πολύ μεγάλη 
συζήτηση,εάν η διάλυση αυτή είναι σκόπιμο να γίνει ή όχι. Το πράγμα θα 
συζητηθεί βέβαια στην ΕΣΜΑ αναλυτικά. Είναι μία πολύ ριζοσπαστική 
πρόταση, κατά την ταπεινή μου γνώμη, με μικρά κέρδη. Η κυρία 
Δροσογιάννη πήρε το λόγο, ο κύριος Κίζης επίσης και μετά ο κύριος 
Τανούλας μίλησε πάλι περί του επισκέψιμου υπογείου της Πινακοθήκης και 
άλλα τινά. Ο κύριος Di Vita μας θύμισε το Χάρτη της Βενετίας και τις από 
εκεί απορρέουσες δυσκολίες.

Σήμερα το απόγευμα πάλι έγιναν συζητήσεις διεξοδικές. Ο κύριος 
Haselberger πήρε το λόγο, μίλησε για θέματα περιβάλλοντος, καθώς και για 
την κατεδάφιση αυτή της Πινακοθήκης με την οποία βέβαια δεν συμφωνεί.

Μίλησε μετά ο κύριος Kienast και είπε για το θέμα της 
αντικαταστάσεως της ζωφόρου. Ο κύριος Hueber πάλι εξέφρασε την 
ευαρέσκειά του για τα έργα, αλλά πάλι μας θύμισε ότι πρέπει να μείνουμε 
πολύ κοντά σε μία αναστήλωση και διερωτάται, αν όντως θέλουμε να 
βάλουμε αντίγραφα. Μπορούσαμε να μη βάλουμε και τίποτα και να φαίνεται 
σ’αυτο το κενό, ότι κάτι, έχει παρθεί από το μνημείο. ’Αλλο πράγμα είναι 
η ανακατασκευή. Μας συνιστά να μη βγούμε με κανένα τρόπο από το 
μονοπάτι της αναστηλώσεως. Και έχει απολύτως δίκιο. 0 κύριος Jenkins
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μίλησε για τα μαρμάρινα αντίγραφα, ότι ποτέ δεν θα γίνουν τόσο τέλεια και 
προφανώς ήταν εναντίον.

Κατόπιν ο κύριος Τιβέριος μας μίλησε για την αναστηλωση του 
Προνάου.Ότι δημιουργεί την ανάγκη μιας ενιαίας ιδεολογίας. Διερωτάται 
δηλαδή,πώς στον Πρόναο είμαστε τόσο αυστηροί και στον Οπισθόναο 
είμαστε τόσο πολύ εφεκτικοί σε ζητήματα ανακατασκευής.

Επίσης υπέρ ενός στεγάστρου ετάχθη ο κύριος Ito. Ο κύριος 
Kienast ξαναπήρε το λόγο και μας θύμισε, ότι εάν αυτά τα φατνώματα είχε 
βάλει στη θέση τους ο μακαρίτης ο Ορλάνδος, τότε δεν θα γινόταν καν 
συζήτηση σήμερα. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι το πράγμα, αλλά εν 
πάση περιπτώσει ήταν ωραίο σαν φράση. Ο κύριος Φύτος ρώτησε τον 
κύριο Σάμπα για την αντοχή κυρίως των κιόνων του Οπισθονάου,και για τις 
πλάγιες καταπονήσεις σε περίπτωση ενός σεισμού.0 κύριος Hueber πάλι 
μας είπε για τις στέγες, ότι κάθε στέγη είναι ανακατασκευή και αυτήν 
επίσης με τη σειρά της πρέπει να την αποφύγουμε. Αποτελεσματικό μόνο 
θα ήταν, εάν μπορούσε να κλείσει όλο το σύνολο από τη ρύπανση, αλλά 
αυτό βέβαια δεν γίνεται.

Ο κύριος Κορρές μίλησε περί ορθολογικού αγνωστικισμού και της 
καταστροφής στατιστικώς των διαφόρων μερών του μνημείου. Είναι 
σκέψεις τις οποίες έχει κάνει και τις έχει αναπτύξει και σε θεωρητικά 
κείμενα. Μας είπε ότι αποκλείεται να βρεθούν κομμάτια από τα αυθεντικά 
φατνώματα του Παρθενώνος, διότι απλούστατα κατά την υστερορρωμαϊκή 
εποχή τα πήραν όλα από επάνω, για να τα χρησιμοποιήσουν σε άλλες 
χρήσεις.Όπως ξέρετε ελάχιστα πράγματα έχουν βρεθεί, μόνο μέσα στην 
Αγορά. Σχολίασε σχόλιο περί του Προνάου που είχε κάνει ο κύριος 
Τιβέριος.

Για τα Προπύλαια έγινε μεγαλύτερη συζήτηση. Ανακεφαλαίωσε η 
κυρία Τουλούπα. Ο κύριος Nohlen είπε, ότι δεν εμπνέει καμία ανησυχία ο 
δυτικός τοίχος της Πινακοθήκης και ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να 
μένει.Ο κύριος Schwandner μίλησε για τα φραγκικά κομμάτια των γείσων" 
το σφάλμα της κατεδαφίσεως έχει ήδη συντελεστεί, αυτό που ίσως είχε 
μιά καλλιτεχνική αξία ως φραγκική προσθήκη, πάει, παρήλθε πλέον, είναι 
ένα θύμα του 19ου αιώνος.Ό,τι απέμεινε επάνω δεν έχει καν μορφή, άρα 
και αυτά μπορούμε πλέον χωρίς πολλές τύψεις να τα απομακρύνουμε.

Ο κύριος Hoepfner αναφέρθηκε στην ξύλινη στέγη με τα κεραμίδια, 
την οποία προτείνει εμμέσως, διότι δεν το λέει ευθέως ο κύριος Τανούλας 
στη μελέτη του, μιλάει για την ξύλινη στέγη αλλα δεν λέει για την κάλυψή 
της. Αν γίνει η αρχαία στέγη ανακατασκευή, όπως ήταν στην αρχαιότητα, 
πρέπει να γίνουν και όλα τα κεραμίδια μαρμάρινα. Λοιπόν, και εκεί ακριβώς 
λέει ότι αυτό θα ήταν ανέφικτο. Ο κύριος Κορρές για τα Προπύλαια μίλησε 
για τη στέγη, για το θέμα της εκτιμήσεως του κέρδους. Δεν θα χαθεί 
τίποτα από την αυθεντικότητα του μνημείου και τη συνέχιση της ιστορίας, 
αν προστεθεί στέγη. Είναι υπέρ της στεγάσεως, διότι φοβάται πάρα πολύ 
τα νερά. Ξέρει ότι υπάρχει κλίση, και ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα στα 
Προπύλαια, αλλά βεβαίως υπάρχουν άλλες προτεραιότητες,οι οποίες είναι 
πολύ πιό σοβαρές. Συμφωνώ ότι έχουμε πολλά άλλα πράγματα να κάνουμε
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στα Προπύλαια, πριν φθάσουμε στο να διαλύσουμε το δυτικό τοίχο. Εχουμε 
δουλειά για πάρα πολλά χρόνια.

0 κύριος Ποζιόπουλος επεσήμανε την ανάγκη ενότητος της 
συμπεριφοράς, μιά στέγη αναστρέψιμη. Ο κύριος Καλλιγάς μας είπε, ότι η 
επέμβαση στον 5ο κίονα της νότιας πλευράς του Παρθενώνος μας 
διδάσκει, άτι δεν πρέπει να διαλύουμε τα πράγματα αλλά κατά το δυνατόν 
να τα στερεώνουμε, όσο μπορούμε καλύτερα. Κατόπιν μίλησε η κυρία 
Ιωαννίδου -γι’αυτή δεν αναφέρομαι, θα πει δυό λόγια ο κύριος Συρμακέζης. 
Και ο κύριος Τανούλας ξαναπήντησε στον κύριο Nohlen και του είπε, ότι 
βεβαίως δεν υπάρχει ανησυχία αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει και 
αυτό κάποτε να το φτιάξουμε. Και στο τέλος άρχισε να ομιλεί ο κύριος 
Mainstone, για τον οποίο θα μιλήσει ο κύριος Συρμακέζης. Αυτά λοιπόν επί 
τροχάδην και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε τον κύριο Μπούρα για τη σύνοψη των ομιλιών 
και των συζητήσεων, που έγιναν από την ομάδα των αρχιτεκτόνων και των 
αρχαιολόγών στις τρεις αυτές ημέρες. Παρακαλώ τώρα τον κύριο 
Συρμακέζη να έλθει στο βήμα.

Κ.ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, ευχαριστώ πολύ.
θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι είναι άχαρο 20’ πριν από τη λήξη ενός 

τέτοιου κουραστικού τριημέρου να παίρνει κανείς το λόγο και να 
προσπαθεί να πει ουσιαστικά, άλλη μια φορά, αυτά που ήδη ελέχθησαν. 
Επομένως, θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιό σύντομος και θα 
ζητήσω προκαταβολικά συγνώμη από τους μεταφραστές, θα προσπαθήσω, 
εξ αιτίας της απουσίας του τακτικού μέλους της Επιτροπής Ακροπόλεως 
καθηγητή κυρίου Αγγελίδη, να συνοψίσω τα όσα συζητήθηκαν στη 
Συνάντηση αυτή από την δομοστατική άποψη.

Πρώτα πρώτα, και σε συνέχεια της παρουσίασης του καθηγητή 
κυρίου Mainstone, θα ήθελα χωρίς να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες να 
τονίσω και εγώ την καθολικά θετικά αντίληψη, που διαμορφώθηκε στη 
χθεσινή συνάντηση των πολιτικών μηχανικών, σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο αντιμετωπίζονται τα δομοστατικά προβλήματα σε όλα τα έργα του 
Βράχου. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να αναφερθώ χωριστά στα δύο 
μνημεία, στον Παρθενώνα και στα Προπύλαια, και να σχολιάσω εν τάχει 
τις προτάσεις που έγιναν. 0 ναός της Αθηνάς Νίκης έχει και αυτός 
σοβαρά δομοστατικά προβλήματα, είμαι δε βέβαιος ότι στην επόμενη 
Διεθνή Συνάντηση θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε και γι’αυτόν.

Ας περάσουμε γρήγορα - γρήγορα στον Παρθενώνα, στη μελέτη του 
οποίου παρουσιάστηκε, από τον κύριο Ζάμπα, μία συστηματική καταγραφή 
των δομικών βλαβών, των παραμορφώσεων του κτηρίου, ο εντοπισμός των 
περιοχών θραύσεων των δομικών στοιχείων και των συνδέσεων που έχουν 
αστοχήσει, και έγινε μία υπόθεση διάγνωσης που αποδίδει τις μεγαλύτερες 
βλάβες στην πυρκαγιά των αρχαίων χρόνων, θα ήθελα να σταθώ εδώ και 
να πω, ότι η υπόθεση αυτή για την πυρκαγιά είναι πράγματι ενδιαφέρουσα, 
αλλά είναι σκόπιμο να διερευνηθεί περαιτέρω,προκειμένου να αποδειχθεί
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πλήρως η βασιμότητά της. θα πρέπει δε να τονίσω ότι από δομοστατική 
άποψη τα προβλήματα της πυρκαγιάς είναι ακόμα σε στάδιο έρευνας, 
ξέρουμε λίγα πράγματα και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε στο δρόμο 
των σχετικών αναζητήσεων. Παρουσιάστηκαν υπολογιστικά και πειραματικά 
δεδομένα που αφορούν στις μηχανικές ιδιότητες των αρχαίων υλικών και 
των συνδετικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται.

Επί του θέματος της συμπεριφοράς των κιόνων παρουσιάστηκαν και 
στην ομάδα των πολιτικών μηχανικών αποτελέσματα ερευνητικού 
προγράμματος από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Δεν θα ήθελα να 
σταθώ περισσότερο σ’αυτό,γιατί ήδη ο κύριος Mainstone σας περιέγραψε 
εν τάχει τα όσα ελέχθησαν χθες. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω 
είναι, ότι τα προβλήματα των κατασκευών αυτού του τύπου εξακολουθούν 
να είναι πολύ σημαντικά από ερευνητική άποψη, έχουν προσελκύσει το 
ερευνητικό ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, και από πειραματική και από 
αναλυτική άποψη, συνεχώς δε βγαίνουν καινούργια αποτελέσματα, τα 
οποία προφανώς είναι χρήσιμα και αναμένεται περαιτέρω να βοηθήσουν 
στην καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των μνημείων του τύπου που 
μας απασχολούν.

θα μπορούσε κανείς εδώ να κάνει ένα μικρό σχόλιο λέγοντας, ότι 
όλα αυτά τα αναλυτικά μοντέλα και για τους κίονες,αλλά και γενικότερα, 
αφορούν κάποια μοντέλα, δεν αφορούν στην πραγματική κατασκευή. Και 
θα πρέπει πάντοτε τα αποτελέσματα αυτά να τα αντιμετωπίζουμε μέ πάρα 
πολλή προσοχή, με πάρα πολύ σκεπτικισμό θα έλεγα, προκειμένου να 
πάρουμε τις τελικές αποφάσεις, γιατί μερικές φορές η ανάλυση μας οδηγεί 
σε εξόφθαλμα λανθασμένα αποτελέσματα, τα οποία είναι εξόφθαλμα 
λανθασμένα για ένα έμπειρο μάτι, αλλά για ένα λιγότερο έμπειρο μάτι 
μπορεί να είναι δεδομένα και να οδηγήσουν σε τραγικά σφάλματα.

Στη μελέτη αποκατάστασης του Οπισθονάου προτείνεται από τον 
κύριο Ζάμπα ουσιαστικώς μία σειρά από μέτρα, τα οποία υπό την πίεση του 
χρόνου θα μπορούσε κανείς να τα θεωρήσει τετριμμένα για το υπόψη 
μνημείο, (τιτάνιο κλπ.) και τα οποία δεν έχει ενδιαφέρον να τα 
ξανασυζητήσουμε μιά που έχουν ήδη συζητηθεί και σε παλαιότερες 
συναντήσεις. Για το ενδεχόμενο της ανακατασκευής της μαρμάρινης 
οροφής του δυτικού πτερού, παρουσιάζονται τρεις εναλλακτικές λύσεις και 
είναι προφανές ότι δεν είμαστε ακόμα ώριμοι. Η τελική απόφαση, μιά που 
και οι τρεις προτάσεις θεωρούνται εφικτές, θα πρέπει να ληφθεί με 
συνεκτίμηση και των υπολοίπων παραγόντων, εκτός από τη δομοστατική 
συμπεριφορά.

Περνάω στο θέμα των Προπυλαίων. Στη μελέτη αποκατάστασης των 
Προπυλαίων η κυρία Ιωαννίδου καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για τη 
συγκόλληση των θραυσμένων στοιχείων των μαρμάρινων οροφών με νέα 
συνδετήρια από τιτάνιο, θα ήθελα να επαναλάβω αυτό, που και ο κύριος 
Μπούρας είπε, την εκτίμηση ότι ο υπολογιστής μπορεί υπό κατάλληλες 
συνθήκες να δώσει κάποιες λύσεις. Έχουμε κάνει και κάποιες σκέψεις 
στην Επιτροπή Ακροπόλεως για κάποια συγκεκριμένα προγράμματα. Είναι 
κάτι το οποίο ελπίζουμε μετά από τρία χρόνια να αποδώσει κάποια πιό
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συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Όσον αφορά στο βόρειο τμήμα, και ειδικότερα στο δυτικό τοίχο, η 

προσωπική μου άποψη είναι ότι από τα μέχρι σήμερα στοιχεία των 
μετρήσεων και παρατηρήσεων, τα οποία μάλιστα επεκτείνονται και σε 
σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν προκύπτει προς το παρόν τουλάχιστον 
ανάγκη πλήρους καθαίρεσης του τοίχου. Αντίθετα βέβαια είναι σκόπιμο να 
συνεχιστούν οι έρευνες επεκτεινόμενες και στο βράχο, ώστε να 
εμπλουτιστούν τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων και να πράξουμε 
ανάλογα με μία χρονική άνεση, χωρίς να βιαζόμαστε πολύ. Και τα θέματα 
των βαθμιδωτών εξελίξεων,των γεωλογικών, που ανέφερε ο κύριος Κορρές, 
έχουν μία βάση, αλλά νομίζω ότι θέλουν πολύ συζήτηση. Είμαστε 
αμφότεροι κάτοικοι Αθηνών και θα έχουμε την ευκαιρία να τα 
ξανασυζητήσουμε.

Τώρα, όσον αφορά στις υφιστάμενες εσωτερικές επενδύσεις των 
τοίχων της Πινακοθήκης,στο υπόγειο,με οπλισμένο σκυρόδεμα, η κυρία 
Ιωαννίδου προτείνει την αφαίρεση και αντιμετώπιση της δομοστατικής 
λειτουργίας της αρχαίας κατασκευής, είτε με επανεπίχωση είτε με 
κατασκευή νέου δαπέδου. Εάν το δει κανείς εκ πρώτης όψεως 
μακροσκοπικά το θέμα, βεβαίως είναι καλό να αφαιρεθούν, εάν γίνεται, 
αυτά τα πρόσθετα στοιχεία, ακόμα και από την άποψη της αρχής της 
αναστρεψιμότητας. Το θέμα είναι όμως, ότι πρέπει να λυθούν 
προηγουμένως δύο προβλήματα:πρώτον, να εξασφαλισθεί ότι η αφαίρεση 
αυτή δεν θα βλάψει ουσιωδώς την απομένουσα αρχαία κατασκευή και 
δεύτερον, και κυριότερο, ότι η κατασκευή που προτείνεται (είτε η 
επανεπίχωση είτε η πλάκα) θα εξασφαλίσει τουλάχιστον όπως και η 
υπάρχουσα κατάσταση, ή και λίγο καλύτερα ακόμα, αυτό το οποίο θέλουμε 
να κάνουμε. Επομένως, υπάρχει ζήτημα μιας μεγαλύτερης διερεύνησης του 
θέματος, πριν φθάσει κανείς σε τελικά συμπεράσματα.

Τέλος προτάθηκε η στέγαση της Πινακοθήκης με ξύλινη στέγη. Αν 
αφαιρέσουμε προς στιγμήν το "ξύλινη" και μείνουμε στο "στέγη", δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι η στέγη λύνει τα προβλήματα της διείσδυσης των 
υδάτων. Τώρα, το αν θα είναι αυτή ξύλινη ή όχι, και αυτό νομίζω ότι 
πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω, διότι υπάρχουν κάποια συν και κάποια 
πλην.Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η μακέτα που παρουσιάζεται.Μου έδειξε η 
κυρία Ιωαννίδου την κατασκευή, και νομίζω ότι είναι πραγματοποιήσιμη, 
μπορεί να κατασκευασθεί και να αντέχει, αλλά υπάρχουν δύο σημεία τα 
οποία και εδώ πρέπει να δούμε. Το ένα είναι θετικό. Το βάρος αυτής της 
στέγης δημιουργεί ένα είδος προέντασης στους τοίχους και δημιουργεί 
καλύτερη συμπεριφορά. Υπάρχει όμως και ένα αρνητικό. Το αρνητικό είναι 
ότι αυτή η στέγη είναι πολύ βαριά, είναι ίσως αρκετές δεκάδες τόννους, 
και θα έπρεπε να δει κανείς στην περίπτωση του σεισμού, εάν αυτή η μάζα 
που είναι συγκεντρωμένη εκεί επάνω μπορεί να κάνει κάποια ζημιά ή όχι.

Και εδώ με αφορμή το παράδειγμα αυτό της στέγης, θέλω να 
κλείσω τη σύντομη αυτή παρουσίαση με ένα σχόλιο σχετικά με αυτό που 
είπα και χθες στη συνάντηση των πολιτικών μηχανικών, για τον έγκαιρο 
χρόνο παρέμβασης του πολιτικού μηχανικού στις διαδικασίες λήψεως
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αποφάσεων. Ας υποθέσουμε ότι τελικά αποδεικνύεται ότι από πλευράς 
δυναμικής συμπεριφοράς της κατασκευής αυτή η στέγη δεν μπορεί (ή δεν 
είναι σκόπιμο) να γίνει. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική αυτό θα 
αποδειχθεί, αφού έχει ληφθεί η απόφαση της κατασκευής και όταν έχει 
έρθει η ώρα του στατικού ελέγχου. Είναι λοιπόν σκόπιμο πιό έγκαιρα ο 
πολιτικός μηχανικός να καταθέτει και αυτός τα ντοκουμέντα του, τις 
απόψεις του, ώστε να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος με παλινδρομήσεις και 
το πράγμα να καθυστερεί. Νομίζω ότι εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ πάρα 
πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε για το briefing των πολιτικών μηχανικών. Και να 
μην ξεχνάμε τώρα τους χημικούς και συντηρητές.

Θ.ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ: θα σας παρουσιάσω με συντομία τις ομιλίες της ομάδος 
χημικών και των συντηρητών της επιφάνειας των μνημείων. Πρώτα-πρώτα 
ο ομιλών παρουσίασε ερευνητικά αποτελέσματα εικοσιδύο δημοσιεύσεων 
σε διεθνή περιοδικά και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια από το 1989 
(τελευταίο συνέδριο για την Ακρόπολη) μέχρι σήμερα σχετικά με την 
αναστροφή της γυψοποίησης προς ανθρακικό ασβέστιο, η οποία οδηγεί σε 
σταθεροποίηση της επιφάνειας και σε σύγχρονο καθαρισμό, με ψεκασμό 
ενός διαλύματος ανθρακικού καλλίου κορεσμένου σε ανθρακικό ασβέστιο 
και σε θειικά. Στη δεύτερη περιοχή ήταν η ενίσχυση της μηχανικής 
αντοχής του ασβέστη με προσθήκη ορισμένου ποσοστού ανθρακικού 
ασβεστίου, που οδηγεί σε κρυστάλλους παράλληλους προς την επιφάνεια 
και με μηχανική αντοχή μεγάλη και με σκληρότητα ομοία προς το μάρμαρο. 
Και τέλος, παρουσίασε τη δυνατότητα προστασίας της επιφάνειας με 
αντιστρεπτά πολυμερή ακρυλικά,στα οποία έχουν προστεθεί π-ημιαγωγοί. 
Σχετικά με ΤΟ τελευταίο υπάρχει ένα πρόγραμμα ΕΥΡΗΚΑ συνεργασίας του 
εργαστηρίου μας με τη γαλλική βιομηχανία TOTAL, το πανεπιστήμιο του 
Poitier και μιά ελληνική βιομηχανία εδώ. Γίνονται σε μεγάλη κλίμακα 
δοκιμές στη Γαλλία, εδώ και σε άλλα κράτη, προκειμένου να γίνει αύξηση 
της κλίμακας και να γίνει εκβιομηχάνιση του προϊόντος.

Στη συνέχεια μίλησαν οι συντηρήτριες και η χημικός μηχανικός 
κυρία Παπακωνσταντίνου. Παρουσίασαν οξύτατες παρατηρήσεις και 
πολύτιμα δεδομένα για τη συντήρηση και πρώτα απ’όλα του Παρθενώνα. 
Η κυρία Γαλανού, σε συνεργασία με την κυρία Δογάνη, μίλησε για την 
κατάσταση φθοράς της δυτικής ζωφόρου, πριν την καταβίβασή της. 
Δεύτερον, ανέφερε ένα σύντομο ιστορικό για τις προηγούμενες επεμβάσεις 
στη δυτική ζωφόρο, που σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση επιφάνειας. 
Επίσης παρουσίασε μία μελέτη της απώλειας της αρχαίας επιφάνειας από 
το 1910 μέχρι το 1992, όπως προκύπτει από τις χαρτογραφήσεις των 
εγχρώμων επιφανειακών στρωμάτων από παλιές φωτογραφίες.

Η κυρία Μωραϊτου, σε συνεργασία με την κυρία Παπαδημητρίου, 
μίλησαν για τα Προπύλαια, τα δομικά υλικά του μνημείου και τις 
χαρακτηριστικές φθορές και αλλοιώσεις του, την κατάσταση διατήρησης 
των αρχαίων και ιστορικών τεκμηρίων, που σώζονται στις επιφάνειες του
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μνημείου και τις επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης της 
επιφάνειας, που ολοκληρώθηκαν στο διάστημα 1990-1994. Για το ναό της 
Αθηνάς Νίκης, η κυρία Μπαπανίκα μας έδωσε μιά καταγραφή των φθορών 
του μνημείου και μίλησε για επεμβάσεις συντήρησης, που έγιναν μέχρι 
σήμερα στη δυτική πλευρά του ναού.

Και τέλος η κυρία Παπακωνσταντίνου μας μίλησε για τις 
φυσικοχημικές αναλύσεις στη δυτική ζωφόρο, αναλύσεις επιφάνειας του 
μαρμάρου στις μη γλυπτές πλευρές της δυτικής ζωφόρου, αναλύσεις των 
επιφανειακών στρωμάτων, εξέταση των κονιαμάτων συγκόλλησης, που 
χρησιμοποιήθηκαν στη δυτική ζωφόρο. Στη συνέχεια πάλι ο ομιλών έκανε 
προτάσεις για τη συντήρηση της δυτικής ζωφόρου, τον καθαρισμό,τη 
στερέωση και την προστασία.

Τώρα, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι η συζήτηση που έγινε 
μεταξύ των ειδικών. Κατ’αρχήν θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα τους 
διαπρεπείς ξένους συναδέλφους και τους Έλληνες, οι οποίοι έλαβαν 
μέρος σ’αυτή τη συζήτηση και πραγματικά έκαναν πολύτιμες 
παρατηρήσεις.

Πρώτα απ’όλα, σχετικά με τον καθαρισμό. Όπως σας είχα πει, 
υπάρχουν σαρανταδύο μέθοδοι. Εμείς προτείναμε τρεις από αυτές. Καμία 
άλλη από τις τρεις δεν προτάθηκε κατά τη συζήτηση.

Δεύτερον, σε ό,τι αφορά στις μεθόδους, προτείναμε LASER. Δεν 
μιλάμε για θερμικό LASER. Μιλάμε για LASER παλμικό, που δρα με 
κρουστικά μηχανικά κύματα. Είναι μία εξέλιξη του παλιού θερμικού LASER, 
που έχει γίνει στη Γαλλία. Το μηχάνημα αυτό ήρθε στην Ελλάδα, στο 
Γαλλικό Ινστιτούτο, μας έγινε επίδειξη, είναι πραγματικά ένα όργανο, που 
υπόσχεται πάρα πολλά για τον καθαρισμό, με την προϋπόθεση ότι θα 
πρέπει να βεβαιωθούμε πλήρως, ότι δεν καταστρέφει τα στρώματα του 
γύψου. Μας το βεβαιώνουν αυτό, αλ'λά είμαστε υποχρεωμένοι να το 
εξετάσουμε λεπτομερώς. Σε αυτό συμφώνησαν όλοι οι παρόντες στη 
συζήτηση.

Η δεύτερη μέθοδος είναι με ροφητικές πάστες και η τρίτη με 
αναστροφή της γυψοποίησης. Σε ό,τι αφορά τώρα τον καθαρισμό με 
ροφητικές πάστες, ο καθηγητής Krumbein μας επέστησε την προσοχή ότι 
επειδή οι ουσίες αυτές παραμένουν ένα αρκετό χρονικό διάστημα στην 
επιφάνεια του μνημείου, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν αποικίες 
μικροοργανισμών. Και γι’αυτό το λόγο μας είπε, ότι θα πρέπει και η ίδια η 
επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί και το χαρτί που παρεμβάλλεται, και 
η πάστα και το νερό, να αποστειρωθούν. Πρότεινε μία μέθοδο 
αποστειρώσεως με ραδιενέργεια. Όπως θα ξέρετε, αυτή χρησιμοποιείται 
και για την αποστείρωση των φρούτων. Επομένως, θα μπορούσε να το 
σκεφθεί κανείς αυτό ή να χρησιμοποιήσει ένα βιοκτόνο, προκειμένου να 
αποφύγει αυτή την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Επίσης ο Dr. Piacenti 
επέστησε την προσοχή στο θέμα της αναστροφής της γυψοποίησης, ότι θα 
πρέπει να απομακρυνθούν τα άλατα, που μπορεί να δημιουργηθούν από τις 
αντιδράσεις αυτές, πάλι με μία ροφητική πάστα.

Το δεύτερο θέμα που μας απασχόλησε ήταν η στερέωση της 
επιφάνειας. Για τη στερέωση της επιφάνειας χρησιμοποιούμε στην 
Ακρόπολη το γνωστό μας ασβέστη με ανθρακικό ασβέστιο και ενδεχόμενα
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με λευκό τσιμέντο με εξαιρετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα και επομένως 
δεν προτάθηκε καμιά άλλη μέθοδος. Σχετικά με την προστασία θεωρήθηκε 
ότι η συζήτηση θα ήταν πρόωρος, αφού η ζωφόρος προς το παρόν θα 
μείνει στο Μουσείο.

Τώρα,δεν μπορώ να αποφύγω, κύριε Πρόεδρε, να μιλήσω για δύο 
λεπτά ακόμα,για τη στέγαση και την πλήρη κάλυψη του ναού της Αθηνάς 
Νίκης. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στη στέγαση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 
όξινη βροχή κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά και βέβαια, όταν έχουμε 
στεγασμένο οτιδήποτε, προφυλάσσεται από αυτή. Δεν λέω για τον τρόπο, 
δεν μιλάω για το αισθητικό μέρος, αυτό είναι θέμα των ειδικών. Σε ό,τι 
αφορά τώρα στην πλήρη κάλυψη, θέλουμε να αποφύγουμε την επίδραση 
των ρυπαντών και της βροχής; Ti θέλουμε; θέλουμε να επισκεπτόμαστε το 
μνημείο ή να το βλέπουμε μέσα από το γυαλί του πλήρους καλύμματος;

Εάν θέλουμε μόνο να το βλέπουμε από το γυαλί πρέπει να 
γνωρίζετε, ότι η πλήρης κάλυψη αποτελεί μια παγίδα ενέργειας.Έχουμε το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Διότι πρέπει να είναι πολύ στεγανή η κάλυψη 
για να μην μπαίνουν οι ρυπαντές.Άρα, έχουμε ανύψωση της θερμοκρασίας, 
που μπορεί να φθάσει μέχρι 80° C με αύξηση της φθοράς από θερμικά 
αίτια. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την 
αφαλάτωση του θαλασσινού νερού. Πρέπει επομένως να υπάρχει 
κλιματισμός. Και επί πλέον, ο αέρας αυτός, που χρειάζεται να κυκλοφορεί 
για τον κλιματισμό, θα πρέπει να είναι καθαρός από ρυπαντές.Άρα, 
χρειάζεται ένα εργαστήριο, αν όχι εργοστάσιο, για να καθαρίζει τους 
ρύπους από τον αέρα. Λύεται έτσι το πρόβλημα, αλλά βέβαια πολύ 
δύσκολα, θα πρέπει βέβαια να προστεθεί και η κατακάθηση στο γυαλί 
αιωρουμένων σωματιδίων και η ανάγκη συχνού πλυσίματος. Εάν όμως 
θέλουμε να επισκεπτόμαστε το μνημείο, θα πρέπει να ανοίγουμε την πόρτα 
και να μπαίνουμε μέσα. Οπότε θα μπούν και οι ρυπαντές, παρά τη μικρή 
υπερπίεση. Άρα, πρέπει, πριν από την πόρτα να έχουμε μία αίθουσα, στην 
οποία θα κάθονται οι επισκέπτες, να καθαρίζει ο αέρας της αίθουσας, να 
ανοίγουμε την πόρτα, να μπαίνουμε μέσα στο μνημείο και στη συνέχεια, 
βγαίνοντας, πάλι να γίνεται το ίδιο. Δεν είναι δύσκολο αυτό, αλλά δεν 
μπορεί να γίνει στην Ακρόπολη. Αυτό υπάρχει στο Δημόκριτο. Περιμένουν 
οι επισκέπτες πριν τον αντιδραστήρα σε ένα χώρο, γίνεται καθαρισμός 
κλπ.και μετά μπαίνουν μέσα και,ξαναβγαίνοντας,περιμένουν ξανά στην 
αίθουσα για να βγούν στο ύπαιθρο. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.

Χ.ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, φθάσαμε στο τέλος αυτής της Διεθνούς 
Συναντήσεως. Εκ μέρους της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων

Ακροπόλεως θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, που ανταποκριθήκατε στην 

πρόσκλησή μας να έρθετε εδώ και να συζητήσετε μαζί μας τα σοβαρότατα 

αυτά προβλήματα των μνημείων της Ακροπόλεως, τόσο τους ξένους όσο 
και τους Έλληνες συναδέλφους. Εύχομαι στο μέλλον πάλι να 

ξανασυναντηθούμε και να ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα, καΝσως και 

μετά από μεγάλη πρόοδο των εργασιών. Στους ξένους εύχομαι καλό ταξίδι.

ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ



8.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΣΜΑ
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MINISTRY OF CULTURE

COMMITTEE FOR THE PRESERVATION OF THE ACROPOLIS MONUMENTS

To
the participants in the international scientific meeting on the preservation of 

Acropolis monuments.

Athens, 27th, 28th and 29th of May 1994

Prior to making decisions concerning interventions on monuments of the 

greatest archaeological and artistic value, The Committee for the Preservation of 

Acropolis Monuments, as in the Meeting of 1989, wishes to consult as many 

specialists as possible on these matters. Since there is only limited time for 
discussion and taking into consideration the procedures for decision-making by 

the departments of the Greek government, it would be most useful to have the 
views and ideas of the specialists taking part in the international Meeting in the 
form of answers to a questionnaire.

As in 1989, the Committee came to the conclusion that individually 
written answers to clearly formulated questions is the most effective means for 
communication of views. All of the responses will be published as received, so 
that on a theoretical level, at least, each person assumes personal responsibilty for 
his or her own views. Later on the Committee yvill present its own 
recommendations to the Central Archaeological Council, the top-ranking 
advisory board as established by law, which in turn presents the results of its 
deliberations to the Minister of Culture who makes the final decision.

Foreign colleagues who have received invitations but are not able to attend 
the Meeting may, if they wish, send their views which will algo be published.

A questionnaire covering the entire range of the problems to be presented 

at this fourth Meeting, would have to be of such a geat length as to discourage 

responses. Thus an effort has been made to limit the questionnaire to essentials 

in regard to each monument, and not to bring up the usual problems (such as 

removing the old iron attachments and supporting elements and replacing them 

with titanium, restoring the structural sequence of the architectural members 
etc.)
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1. The opisthodomos and the west aisle of the Parthenon (questions 
referring to the studies carried out by P. Koufopoulos and K. Zambas).
a) Proposals concerning the replacement of the west frieze ( which has been 

transferred to the Museum for protection). The alternatives are
I Casts of the frieze blocks made entirely out of artificial stone
II the frieze blocks to be made out of new marble with separately attached reliefs 
made from casts.

In favour of the first solution 

In favour of the second solution
Suggested length of the response: half a typewritten page.

b) In regard to the ceiling of the west frieze, three solutions have been 

proposed.

I Restoring only the transverse ceiling beams; II In addition to the ceiling 
beams, restoring ceiling coffers made of new marble in two of the six sections of 
the ceiling; III In addition to replacing the ceiling beams, restoring ceiling coffers 
of new marble for all six sections of the west aisle.

In favour of the first solution 
In favour of the second solution 
In favour of the third solution
Suggested length of the response: half a typewritten page.

c) Proposal for protecting the opisthodomos and west aisle from rain water 
with a light protective roofing made of modern materials, fully reversible and 
almost invisible from the outside.

In favour of the proposal 
Not in favour of the proposal
Suggested length of response: half of a typewritten page

2. The flank walls of the Parthenon (questions referring to the study made by 

N. Toganides)

a) Concerning the proposal of replacing the missing orthostates in the outer 
row with (largely) new marble, with the aim of defining the interior space and 

making access from the sides impossible.
Positive response.

Negative response
Suggested length of response: half of a typewritten page.
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b) Concerning the proposal of replacing wall blocks, the exact positions of 

which are not certain, in two courses above the orthostates, involving a basic 
disadvantage of possibly incorrect positioning ( not in accord with one of the 

fundamental principles adopted on the Acropolis from 1975 onward). The 
advantages of the proposal are as follows: I enhancing the readibility of the ruin 
and making good use of the ancient material; II facilitating a new rearrangement 

of the blocks ; ΙΠ facilitating a study of the blocks 

Positive response 
Negative response
Suggested length of the response, half of a typewritten page.

3. The Pinakotheke (Propylaia North Wing) (questions referring to the 

studies carried out by T. Tanoulas)
a) Concerning the proposal of putting certain ancient architectural members 
(mainly cornice blocks) back into their original positions, which would mean 

removing the last examples of the Frankish phase of the Propylaia.

Positive response 
Negative repsonse
Suggested length of replies, half of a typewritten page.

b) Proposal concerning restoration of all the parts of building suffering from 
deformations, involving dismantling and rebuilding the entire west wall and 
parts of the north and south walls (proposals D and E).

Positive response.
Negative response
Suggested length of reply; half a typewritten page

c) Proposal concerning the roofing of the Pinakotheke with the aim of protecting 
it from rain water and making the chamber usable again ( for displays).

Positive réponse 
Negative response
Suggested length of reply: half a typewritten page

d) In case of a positive response to proposal c there are alternative proposals 

for the manner of roofing the building: covering with a light roof of modern 

materials (e.g. plexiglass) or reconstructing the ancient roof.

In favour of the first solution

In favour of the second solution

Suggested length of reply, half a typewritten page.



276

4. Proposals concerning the cleaning and consolidation of surfaces and 
sculptures.
a) Volume 3γ pp. 3-14 contains a critical appraisal of methods of cleaning for 
the west frieze. Methods that are not harmful to the marble and the plaster layers 

are proposed.. You are requested to express your views on the proposed methods 
on half a typewritten page.
b) In the lecture given by Professor Th. Skoulikidis on "Research and studies 

on the conservation of Acropolis Monuments" proposals are made concerning 
the materials for consolidating and protecting surfaces. You are requested to 
communicate your views on the proposed materials on half a typewritten page.

The replies will appear exactly as sent in (using photo-offset) in the volume of 
the Proceedings of the present Meeting. Please be sure to furnish the following 

information at the end of your reply

Name...................................................................................
Academic title and position...............................................
Address..............................................................................

Date......................................................................................
Telephone no...................................FAX no.......................
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Προς
τους συμμετέχοντες στην διεθνή επιστημονική Συνάντηση 
για την συντήρηση των μνημείων της Ακροπόλεως.

Αθήνα 27,28 και 29 Μαίου 1994

'Οπως και κατά την Συνάντηση του 1989, η Επιτροπή Συντηρήσεως 
Μνημείων Ακροπόλεως προκειμένου να λάβει αποφάσεις για επεμβάσεις 
σε μεγίστης αρχαιολογικής και καλλιτεχνικής αξίας αρχιτεκτονικά 
έργα όπως αυτά της Ακροπόλεως, επιθυμεί να έχει την γνώμη όσο το 
δυνατόν περισσοτέρων ειδικών γι αύτές. Επειδή ο χρόνος των συζη
τήσεων είναι πολύ περιορισμένος και δεδομένου του μηχανισμού λή- 
ψεως αποφάσεων από τις υπεύθυνες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους, 
ο προσφορότερος τρόπος συνεκτημήσεως των απόψεων και των γνωμών 
των ειδικών που συμμετέχουν στην διεθνή Συνάντηση είναι αυτός των 
απαντήσεων σε γραπτές ερωτήσεις.

Η Επιτροπή, όπως και κατά το 1989, κατέληξε στην άποψη ότι 
είναι περισσότερο αποτελεσματικό να εκφρασθούν οι απόψεις και οι 
γνώμες με ατομικές γραπτές απαντήσεις σε σαφώς διατυπωμένα ερω
τήματα. Ολες οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν αυτούσιες, έτσι ώστε 
σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο να υπάρχει ατομική ευθύνη για τα 
σχετικά θέματα. Αργότερα η Επιτροπή θα εισηγηθεί την δική της 
γνώμη στο κατά τον Νόμο αρμόδιο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
το οποίο γνωμοδοτεί προκειμένου να εκδοθεί η τελική Υπουργική 
απόφαση επί του πρακτέου.

Ξένοι ειδικοί προσκεκλημένοι που δεν μπόρεσαν να παραστούν 
στην Συνάντηση, μπορούν αν το επιθυμούν, να στείλουν τις απόψεις 
τους οι οποίες επίσης θα δημοσιευθούν.

Η μεγάλη έκταση των ζητημάτων που θα τεθούν στην παρούσα 
τέταρτη Συνάντηση, θα έκανε το ερωτηματολόγιο εκτεταμένο τόσο 
ώστε να αποθαρρυνθούν οι απαντήσεις. Εγινε έτσι η προσπάθεια 
να περιορισθούν τα ερωτήματα στα ουσιώδη για το κάθε μνημείο,
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και τα συνήθη προβλήματα (απομακρύνσεως των παλαιών σιδηρών στοι
χείων, αντικαταστάσεών τους με τιτάνιο, αποκαταστάσεως της δομικής 
συνεχείας των μελών και τα παρόμοια), ως αυτονόητα, να μην τεθούν 
στο ερωτηματολόγιο.
1. Για τον οπισθόναο και το δυτικό πτερό του Παρθενώνος

(ερωτήματα αναφερόμενα στις μελέτες Π.Κουφόπουλου και Κ.Ζάμπα) 
α) Ως προς την αντικατάσταση της δυτικής ζωφόρου ( η οποία για 
λόγους προστασίας μετεφέρθη στο Μουσείο ), προτείνονται δύο εναλ
λακτικές λύσεις: I Αντικατάσταση με χυτά αντίγραφα ολοκλήρων των 
μελών της ζωφόρου II Μικτή κατασκευή στην οποία μία πλάκα μικρού 
σχετικώς πάχους από χυτό υλικό με τον ανάγλυφο διάκοσμο, θα επεν
δύει τα μέλη που θα λαξευθον σε νέο μάρμαρο.

Υπέρ της πρώτης λύσεως 
Υπέρ της δευτέρας λύσεως
Συνιστωμένη έκταση της απαντήσεως μισή δακτυλογραφημένη 

σελίδα.
β) Ως προς την οροφή του δυτικού πτερού, έχουν προταθεί τρεις 
λύσεις: I Επανατοποθέτηση μόνον των εγκαρσίων δοκών,II Πλην των 
δοκών, ανακατασκευή των φατνωμάτων των δύο εκ των έξι τμημάτων 
της οροφής με νέες φατνωματικές πλάκες και III Πλήν των δοκών, 
ανακατασκεύη των φατνωμάτων και των έξι τμημάτων της οροφής του 
πτερού.

Υπέρ της πρώτης λύσεως 
Υπέρ της δευτέρας λύσεως 
Υπέρ της τρίτης λύσεως
Συνιστωμένη έκταση της απαντήσεως μισή δακτυλογραφημένη 

σελίδα.
γ) Για την προστασία του οπισθονάου και του δυτικού πτερού 
από τα όμβρια νερά προτείνεται η κατασκευή ελαφράς στέγης από 
σύγχρονα υλικά, η οποία θα είναι αναστρέψιμη και σχεδόν αόρατη 
εξωτερικώς.

Υπέρ της προτάσεως 
Κατά της προτάσεως
Συνιστώμενη έκταση της απαντήσεως μισή δακτυλογραφημένη 

σελίδα.
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2. Για τους μάκρους τοίχους του σηκού του Παρθενώνος 
(Ερωτήματα αναφερόμενα στην μελέτη Ν. Τογανίδη).

α) Επί της προτάσεως αντίκατασκευής από νέο (σε μεγάλο πο
σοστό) μάρμαρο, των εξωτερικών ορθοστατών που λείπουν, με σκοπό 
να οριοθετηθεί πλήρως ο σηκός και να αποκλεισθεί η από τα πλάγια 
πρόσβαση προς το εσωτερικό του.

Θετική απάντηση 
Αρνητική απάντηση
Συνιστώμενη έκταση της απαντήσεως μισή δακτυλογραφημένη σε

λίδα.
β) Επί της προτάσεως τοποθετήσεως των λιθοπλίνθων των οποίων 
η θέση δεν έχει ασφαλώς διαπιστωθεί, πάνω από τους ορθοστάτες 
σε δύο σειρές, με το ουσιαστικό μεν μειονέκτημα της παρατοπο- 
θετήσεώς τους (μη συμμόρφωση σε μία από τις βασικές αρχές που 
ίσχυσαν από το 1975 και εξής στην Ακρόπολη) πλεονεκτήματα δε 
της προτάσεως;I Επαύξηση της αναγνωσιμότητος του ερειπίου με 
αξιοποίηση του αρχαίου υλικού3ΙΙ Ευκολία νέας αναδιτάξεως των 
λιθοπλίνθων;III Δυνατότητες μελέτης των λιθοπλίνθων.

Θετική απάντηση 
Αρνητική απάντηση
Συνιστώμενη έκταση της απαντήσεως, μισή δακτυλογραφημένη

σελίδα

3. Για την Πινακοθήκη (βορεία πτέρυγα των Προπυλαίων) 
(ερωτήματα αναφερόμενα στην μελέτη Τ.Τανούλα)

α) Επί της προτάσεωςεπαναφοράς ορισμένων αρχαίων μελών (κυ
ρίως γείσων) στην αρχική τους θέση με προϋπόθεση την αφαίρεση 
των τελευταίων δειγμάτων της φραγκικής φάσεως των Προπυλαίων. 

Θετική απάντηση 
Αρνητική απάντηση
Συνιστώμενη έκταση απαντήσεως, μισή δακτυλογραφημένη 

σελίδα.
β) Επί της προτάσεως αποκαταστάσεως των υφισταμένων παρα
μορφώσεων του κτηρίου, με την διάλυση και ανασύνθεση ολοκλήρου 
του δυτικού τοίχου και εν μέρει του βορείου και νοτίου (προ
τάσεις Δ και Ε)

Θετική απάντηση 
Αρνητική απάντηση
Συνιστώμενη έκταση της απαντήσεως, μισή δακτυλογραφημένη

σελίδα
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γ) Επί της κατ'αρχήν στεγάσεως της Πινακοθήκης με σκοπούς αφ' 
ενός την προστασία της από τα νερά της βροχής και αφ'ετέρου την 
επαναφορά της σε χρήση (σε χώρο εκθεμάτων).

Θετική απάντηση 
Αρνητική απάντηση
Συνιστωμένη έκταση της απαντήσεως, μισή δακτυλογραφημένη 

σελίδα.
δ) Σε περίπτωση θετικής απαντήσεως στο (γ) προτείνονται δύο 
εναλλακτικές λύσεις στεγάσεως του κτηρίου: Κάλυφη με ελαφρά στέ
γη από σύγχρονα υλικά (λ.χ. πλέξιγκλας) και αντικατασκευή της 
αρχαίας στέγης.

Υπέρ της πρώτης λύσεως 
Υπέρ της δευτέρας λύσεως
Συνιστωμένη έκταση απαντήσεως, μισή δακτυλογραφημένη 

σελίδα.

4. Για τον καθαρισμό και την στερέωση επιφανειών και γλυπτών
α) Στις σελ.3-14 του τόμου 3γ γίνεται κριτική αξιολόγηση των
μεθόδων καθαρισμού για τη δυτική Ζωφόρο. Προτείνονται μέθοδοι 
μη καταστροφικές για το μάρμαρο και τα στρώματα γύψου. Παρακαλείσθε 
να διατυπώσετε τις απόψεις σας για τις προτεινόμενες μεθόδους σε 
μισή δακτυλογραφημένη σελίδα.
β) Στην ομιλία του καθ. κ.Θ. Σκουλικίδη με θέμα "Ερευνες και 
μελέτες για τη συντήρηση των Μνημείων Ακροπόλεως" γίνονται προ
τάσεις για τα υλικά στερέωσης και προστασίας της επιφάνειας. 
Παρακαλείσθε να διατυπώσετε τις απόψεις σας για τα προτεινόμενα 
υλικά σε μισή δακτυλογραφημένη σελίδα.

Οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν αυτούσιες στον τόμο των Πρακτικών 
της παρούσης Συναντήσεως, με το σύστημα φωτο-όφσετ. Παρακαλούμε 
να μην παραλείψετε να σημειώσετε στο τέλος της απαντήσεώς σας

Ονομα..............................................................................................................
Επιστημονικούς τίτλους και θέση..........................................
Διεύθυνση................................................................................................
Ημερομηνία.............................................................................................

Αρ. Τηλ.............................. Ap.FAX........................................................
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Answers to the Questionary .

I a

I prefer the 1st solution. If the complete frieze is made of 

artificai stone, joints between reliefs and blocks are avoided. 

Different material would pretend a naturalistic illusion of a 

nonexistent construction in antiquity. Also the pseudonaturalism 

should be avoided by a different colour and structure of the 

artificai stone.

I b

I prefer the 1st solution. The argument is, that this solution 

uges a minimum of new marble. It should be a principle to use new 

marble as little as possible. In a few years new marble can not be 

distinguished from the ancient.

I c

I am in favour of the proposal, as it is a reversible intervention 

and has some protective result.
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My response is positive in replacing the missing orthostats. But I 

propose not to use new marble but another material which differs 

from the ancient.

II b

My response is positive, the advantages are greater than the 

disadvantages. The blocks should be arranged in. a way which 

expresses the incertainity of its position.

III a

Negative response. It is my opinion that the Frankish phase of the 

Propylaia is more important than the original position of some 

cornice blocks. The Pinakotheke as a whole and in detail is good 

represented.

II a

Ill b

Negative response. The deformations of parts of the building 

belong also to the history of the restauration and have therefore 

a right to be seen and to be studied.

Ill c

Positive response, I think that a modern roofing of the 

Pinakotheke gives a sense to its reconstruction, As it is not so 

much seen from the outside the character as a ruin is conserved.
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III d

I am in favour of the 1st solution. li is more honest and also 

reversible.

IV

no comment.

Anton Bammer 

Univ. Doz. Dr.

1190 Wien

Franz Klein-Gasse 1 

28.11. 1994. 

31352/331

3176948
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Prof.Dr. Ernst Berger 
Rebenstrasse 12 
CH - 4125 RIEHEN 
Tf. 0041/61/6411353
Fax 0041 /61 /6416163 Basel, den 10. Juli 1994

Komitee für die Erhaltung der 
Akropolis-Monumente

10. Polygnotou 
GR - lo555 ATHEN 
Griechenland

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wegen auswärtiger Verpflichtungen komme ich erst heute dazu, Ihnen 
für die freundliche Einladung und die vorzügliche Organisation des 
Akropolis-Kongresses vom 27.-29. Mai 94 herzlich zu danken. Die 
zahlreichen Referate und die umfangreiche schriftliche Dokumentation 
lassen erkennen, dass sich die Restaurierung der Akropolisbauten 
durch die griechischen Kollegen in kompetenten Händen befindet: Die 
profunden Kenntnisse der Monumente und die sorgfältige Analyse der 
Restaurierungsprobleme sind offensichtlich und geben uns die Gewähr, 
dass die vorgeschlagene >Marschroute< richtig ist.

Zu den technischen Fragen und Alternativen kann ich keine 
kompetente Stellung beziehen. Ich beschränke mich darum auf einige 
Bemerkungen zu den Parthenon-Skulpturen.

WESTSEITE
Der desolate Zustand des vor kurzem entfernten Westffieses zeigt, dass 
die mutige und sorgfältig durchgeführte Aktion notwendig war. Für den 
Ersatz am Bau sollte man die ältesten,um 1800 angefertigten Negativ
formen benützen, da es keinen Grund gibt, den heutigen bedenklichen 
Erhaltungszustand festzuhalten und zu dokumentieren.- Auf eine 
Ergänzung der Kasettendecke über den Trägerbalken würde ich 
hingegen verzichten, da der Fries ohne diese Elemente besser sichtbar 
und ablesbar bleibt. Sollte eine Ueberdachung aus konservatorischen 
Gründen notwendig sein, könnte man die vorhandenen Lücken durch 
Glaselemente schliessen.
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Im Westgiebel hat man vor einigen Jahren in seltsamer Weise nur die 
aus dem Giebel entfernte Kekropsgruppe (Figur B un C) sowie die in der 
rechten Giebelecke liegende Figur (W) duch Abgüsse ersetzt. Es wäre 
verantwortbar und ein grosser Gewinn, wenn man zusätzlich die 
Eckfigur im linken Flügel (A) und den an die liegende Frau (W) 
anschliessenden,knieenden Jüngling (V) ebenfalls im Abguss 
hinzufügen würde. Man sollte ferner prüfen, ob (auf der Poseidon - 
seite) zusätzlich die in der Position in engen Grenzen festgelegten Torsen 
der Götterbotin (N) und der Wagenlenkerin (O) sowie der Unterkörper 
der anschliessenden sitzenden Oreithyia (Q) ebenfalls im Abguss 
einbezogen werden könnten.

OSTSEITE
Nichts spricht dagegen, auch im Ostgiebel die erhaltenen Eckfiguren 
(E-G und K-N) im Abguss einzubeziehen. (Die derzeitige Beschränkung 
auf den Ersatz des Dionysos (D) und der Helios- und Selenepferde ist 
willkürlich). Die Positionen der genannten Figuren sind durch die 
Zeichnung von Carrey (1674) und die Standspuren auf dem 
Geisonboden eindeutig festgelegt. Die teilweise erhaltene oder 
rekonstruierbare Rückwand sollte etwa bis Schulterhöhe der Figuren 
ergänzt werden.

Einen wesentlichen Beitrag für das Verständnis des Bauwerkes würde 
die Rekonstruktion des Pronaos darstellen. Die von Manolis Korres 
identifizierten Bestandteile reichen für eine zuverlässige, jedenfalls 
verantwortbare Ergänzung aus. Die fehlenden Säulentrommeln 
müssten wohl (auch aus statischen Gründen) aus Marmor hinzugefügt 
werden. Für kleinere Lücken im architektonischen Gefüge käme eine 
Ergänzung aus Kunststoff in Frage. Die Realisierung dieses (leider 
immer noch nicht entschiedenen) Restaurierungsprojektes würde auch 
die Einbeziehung des fast vollständig erhaltenen, zentralen Ostfrieses 
ermöglichen - eine für das Verständnis des Tempels einzigartige 
Bereicherung !

NORD- und SÜDSEITE
Bei einer (ebenfalls verantwortbaren) Vervollständigung der Cella- 
Seitenwände im rückwärtigen Raumabschnitt könnten auch die letzten 
acht Nordfriesplatten (N 40-47)und die ersten elf Südfriesplatten 
(S 1-10) im Abguss einbezogen werden, was für die Erfassung des 
Bauwerkes ebenfalls ein grosser Gewinn wäre.

Soweit das Gebälk über dem Säulenkranz der Peristasis erhalten ist 
oder rekonstruiert weden kann, sollten die am Bau noch erhaltenen
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Nordmetopen und die von Elgin entfernten Metopen der Südseite durch 
Abgüsse ersetzt bzw. ergänzt werden.

Der moderne Akropolis->Pilger< nimmt an den hier propagierten 
Ergänzungen keinen Anstoss mehr, ist er doch beispielsweise bei den 
mittelalterlichen Bauwerken schon längst an Ersatzfiguren der (von der 
Umweltverschmutzung gefährdeten) originalen Figuren gewöhnt.

PATINIERUNG
Was die >Patinierung< der Duplikate anbelangt, sei auf das Basler 
Konzept verwiesemWir haben (unabhängig von der heutigen 
Erscheinungsform der originalen Skulpturen) drei Helligkeitsgrade 
unterschieden: Die intakt erhaltenen Teile der Oberfläche sind im 
Patina-Ton des pentelischen Marmors, die verwitterten Abschnitte etwas 
heller und die zerstörten ohne Patina, das heisst weiss wie das Korn des 
Steines wiedergegeben. Auf fliese Weise wird die'plastische Struktur 
auch bei weniger gut erhaltenen Teilen besser ablesbar. Bei den 
schlecht erhaltenen Metopen im Osten und Westen dürfte hingegen eine 
generelle Einfärbung der Abgussmasse genügen, wie sie übrigens auf 
der Ostseite des Parthenon schon realisiert worden ist.

SCHLUSSBEMERKUNG
Es sei gestattet, noch eine generelle Bemerkung anzuschliessen: Der 
heutige Wissensstand der Akropolisbauten geht weit über die 
Erwartungen der ursprünglichen Zielsetzung hinaus. Es gibt kaum 
mehr einen Steinblock auf und um den Burgfelsen, der nicht einem 
bestimmten Monument zugewiesen werden kann. Die Erfahrung lehrt, 
dass solche Detailkenntnisse wieder in Vergessenheit geraten können.
Es ist darum wichtig, dass das Restaurierungsprogramm von der 
derzeitigen Equippe und Generation zuende geführt wird und die 
Entsclieidungskompetenz bei einem kleinen Kreis von kompetenten 
Fachleuten bleibt: "Zuviele Köche verderben den Brei"!

Mit freundlichen und dankbaren Grüssen
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COMMITTEE FOR THE PRESERVATION OF ACROPOLIS MONUMENTS 
Questionnaire, May 1995

In considering the proposals as a whole maximum intervention is 
preferable on the principle of grasping Kairos by the forelock.

The infrastructure is in place, the interdisciplinary team has completed the 
voluminous preliminary studies, and also a great part of the detailed analyses 
and calculations needed for putting the proposals into action; the work is in 
progress with a momentum of its own as the corps d'esprit prevails. Who knows 
whether such a favourable constellation can ever again come together under 
such relatively favourable conditions. Although there are indeed drawbacks to 
the present working conditions, producing stress and strain, nevertheless it is is 
idle to hope that there will ever be better working conditions in a country' whose 
stable feature is instability.

The main purpose of the interventions is to save what can be saved. In the 
previous questionnaire I gave reasons for thinking that maximum intervention 
serves this purpose. One magnetic lure of maximum interventions is that up 
until now most of the interventions on the Acropolis have led to all kinds of 
significant discoveries yielding new insights into the thought processes that 
went into the original planning, new knowledge of the architecture and of the 
history of the buildings. There has been a revolution in Acropolis studies. 
Although Niels Bohr said "prediction is very difficult, especially about the 
future," 1 venture to predict that the greater the interventions, the more 
discoveries will be made.

In sum, I favour doing as much as possible while the going is good. At this 
point one might gently chide the Committee for not publishing vital new 
information, e.g. an exquisitely accurate actual state plan of the Acropolis made 
years ago is still not available.

In reply to the proposals:

1. Qpisthodomos and west aisle of the Parthenon
a) In favour of casts of frieze blocks made entirely out of artificial stone.
b) For restoring transverse ceiling beams, ceiling coffers of new marble for 

all six sections.
c) In favour of the proposal for protecting the opisthodomos

2. Flank walls of the Parthenon
a) In favour of replacing missng orthostates
b) In favour of replacing two courses of wall blocks.

About the "basic disadvantage of possibly incorrect positioning" the proposal as 
stated in the questionnaire should have made clear whether it is a matter of 
incorrect positioning within the course or not. In any case it it is not a 
disadvantage in the sense of harming the building or inflicting some kind of 
injustice on the architecture. It would be a disadvantage only if the positioning 
were irreversible which it ain't.
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3. The Pinakotheke (Propylaia North Wing)
a) In favour of resetting certain architectural members.
The way in which the questionnaire states that this "would mean removing 

the last examples of the Frankish phase of the Proplylaia" is downright 
misleading. On the one hand the Frankish phase has been fully documented in 
plans, drawings, reconstructions and texts. On the other hand nobody has or ever 
will have any intellectual enlightenment or visual education from gazing at old 
blocks chopped up and moved around by the Franks.

The heading of section 3 "The Pinakotheke (Propylaia North Wing)” is not 
good. The Propylaia North Wing consists of a portico and a chamber. 
"Pinakotheke" refers only to the chamber, it is a modern term which has 
somehow assumed the look and feel of an ancient name and should be dropped 
as Felix Eckstein remarked long ago. And now people have slipped into the 
slipshod habit of referring to the whole North Wing as "the Pinakotheke”. Not 
only that, the name Pinakotheke gives the wrong impression of the northwest 
chamber, obliterating the fact that Artemis had a sanctuary in there and thereby 
skewing the evidence as to the whereabouts of the Charités and of Artemis 
Epipyrgidia.

b) Positive response concerning dismantling and rebuilding. The 
formulation in the questionnaire does not do justice to the proposal; it is much 
more than a matter of "suffering from deformations", it is a matter of ever
growing damage and danger to the building.

c) In favour of roofing the Pinakotheke.
d) In favour of a light roof of modem materials.

Dr. Judith Binder, Senior Associate Member of The American School of Classical 
Studies at Athens, 54 Souidias Street, GR 106-76 Athens.
Telephone number 7253-173. Fax 7294-047
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To
The Committee for the Preservation of the Acropolis Monuments 
Athens

Comments on the Proposals for Restoration of the Parthenon and 
the Propylaia submitted on the 4th international Meeting in May 1994

1. The opisthodomos and the west aisle of the Parthenon.
a) In favour of the first solution.

Casts of the frieze blocks made entirety out of artificial stone 
in like manner as the caryatids.

b) In favour of the second solution.
A partly addition to the ceiling beams should be enough to under 
stand the construction also to experience how the frieze have 
been regarded in original site.

c) In favour of the proposal.
Yet with a light protective roofing made of plexiglass.

2. The flank walls of the Parthenon.
a) Negative response.

The aim of defining the interior space etc is important. But 
even if I could accept blocks of artificial material I am 
afraid of that a great many new blocks should be too dominant.

b) Negative response.
The construction of the wall is sufficiently represented in situ

3. The Pinakotheke.
a) Positive response.

For the history of the Acropolis it is necessary to preserve 
some stones in situ as documentation of the Frankish pfase.

b) Positive response.
c) In favour of the first solution.

Also like the proposal as above: a light protective roofing 
made of plexiglass.
That means a successful rehabilitation for this excellent antic 
building, which had used for different functions with detri
mental effects on its architecture.

4. Proposals concerning the cleaning and consolidation of surfaces 
and sculptures.

a) and b) I am of the same opinion about the cleaning and conso
lidation like the Swedish stonerestorer Ms Marie Klingspor.

With good wishes for the future of the Acropolis, 
Yours sincerely

Börje Blomé
Architect Phil dr Professor
Gandviksvägen 13, 182 62 Djursholm, Sweden
16th of July 1994
Tel no -87551244, Fax no Idem
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B. BOURGEOIS

QUATRIEME RENCONTRE INTERNATIONALE POUR LA SAUVEGARDE 
-DES. MONUMENTS DE L'ACROPOLE D'ATHENES. MAI 1994

REPONSE AU QUESTIONNAIRE

1. L'OPISTHODOME ET LE PORCHE OUEST DU PARTHENON

a) le remplacement de la frise ouest

La menace de destruction que fait peser la pollution 
atmosphérique sur les marbres de l'Acropole est devenue si 
grave que, désormais, seule une mesure radicale telle que la 
dépose et la mise à l'abri, en milieu contrôlé, des parties 
les plus fragiles des monuments peut assurer la conservation 
des oeuvres. La frise des Panathénées a donc été dissociée du 
Parthénon et transférée au Musée de l'Acropole. L'oçération 
était périlleuse, étant donné l'état d'altération très avancé 
du marbre. L'équipe grecque l'a menée à bien avec beaucoup de 
prudence et de savoir-faire, et pareille compétence mérite 
bien des éloges.
Avant d'en venir à la question posée (par quoi remplacer la 
frise ?), je voudrais insister sur un point très important 
dont ont parlé les restauratrices, A. Galanos et Y. Doganis : 
la conservation préventive doit désormais occuper une place 
essentielle dans la conduite à tenir vis-à-vis de l'oeuvre. En 
effet le marbre, extrêmement dégradé et fragilisé, doit 
retrouver un équilibre avec le nouveau milieu ambiant où il 
est stocké (réserves puis salles du musée). C'est une période 
d'acclimatation pendant laquelle il faut surveiller 
attentivement et régulièrement la frise, et veiller à ce que 
les nouvelles conditions de température, d'humidité relative, 
d'exposition lumineuse etc.;. ne réactivent pas certains 
phénomènes (prolifération de micro-organismes par exemple). 
Les restaurateurs sont à même de remplir cette tâche, 
puisqu'ils connaissent déjà parfaitement l'état de 
conservation de chaque plaque, après en avoir fait les examens 
détaillés et les relevés très précis qui sont publiés dans le 
volume 3c de Study for the restoration of the Parthenon.

On projette de remplacer in situ l'original par une copie. 
Quel matériau de substitution choisir ?
La copie subira à son tour les attaques d'un environnement 
très agressif, car extrêmement pollué. Et cet état de fait 
risque malheureusement de perdurer puisque les problèmes de la 
pollution atmosphérique dans le centre d'Athènes semblent 
totalement incontrôlables. Dès la séance d'ouverture du
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congrès, un bref communiqué nous informait qu'aucune évolution 
positive n'avait été enregistrée sur ce plan depuis 1989, date 
de la précédente rencontre.
D'autre part, l'expérience montre que les copies en ciment 
déjà placées sur l'Acropole d'Athènes se détériorent assez 
rapidement, sous l'action conjuguée des facteurs climatiques 
et des agents polluants. Il sera sans doute nécessaire de les 
remplacer périodiquement par d'autres tirages.
Pour ces diverses raisons, j'opterais pour la solution mixte, 
associant un bloc de frise taillé dans du marbre moderne à un 
moulage en pierre artificielle de la seule face sculptée en 
relief. On y gagnera en durabilité de la copie, et en économie 
de moyens s'il faut ultérieurement renouveler les tirages.

Enfin, le recours aux nouvelles technologies du moulage sans 
contact serait particulièrement recommandé dans le cas d'une 
reproduction de la frise des Panathénées. Outre le fait qu'on 
éliminerait totalement des risques de détériorations 
supplémentaires, dues à l'application d'agents démoulants et 
du matériau de prise d'empreinte (plâtre par exemple), on 
constituerait aussi un autre mode de conservation virtuelle de 
l'oeuvre, en créant une banque de données numériques qui 
regroupe toutes les coordonnées tridimensionnelles des blocs, 
saisies par scanner et traitées par ordinateur.

b) le plafond de la frise ouest

Je retiendrais la troisième solution proposée, consistant à 
remettre en place les poutres transversales antiques et à 
restaurer les caissons du plafond en marbre moderne, pour les 
raisons suivantes :
- la capacité d'autoprotection du bâtiment en sera renforcée.
- la position des poutres antiques est connue de façon sûre et 
précise. Elles pourront donc retrouver leur emplacement et 
fonction d'origine sans risque d'erreur.
- le Parthénon est un monument complexe, portant la trace de 
multiples reprises, modifications et réparations survenues dès 
l'Antiquité, comme Manolis Korrès l'a remarquablement démontré 
dans la présentation de ses travaux sur le mur ouest du sêkos. 
Si l'objectif prioritaire, dans l'actuelle campagne de 
restauration, est certes de sauvegarder et de remettre en 
valeur ce qui subsiste des chefs d'oeuvre de l'architecture 
classique du temps de Périclès, il n'en est pas moins 
intéressant, à mon sens, de conserver des éléments de 
précédentes restaurations, tels que les caissons en marbre 
taillés dans les années 1950 : ils ont le mérite d'exister, 
qui plus est ils sont archéologiquement corrects et ils ne 
risquent pas d'entrainer d'altérations des parties antiques. 
Ils constituent également un témoignage, technologique et 
esthétique, de la vision qu'une époque antérieure à la nôtre a 
élaborée autour du monument. En les réemployant, en les 
intégrant dans la reconstitution actuelle, on tiendrait compte 
du caractère dynamique de l'histoire du monument, fondée sur 
un perpétuel devenir. Ce serait, me semble-t-il, un juste 
compromis entre le légitime souci de revenir à l'original et
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nécessairement évolutive, comme les théoriciens de la 
restauration (Cesare Brandi, Paul Philippot) l'ont bien 
montré.

c) la pose d'une toiture

Je suis favorable à l'installation d'un système de couverture 
légère, faite en matériaux modernes, totalement réversible et 
quasiment invisible de l'extérieur, ayant pour fonction de 
protéger 1'opisthodorae et le porche ouest du ruissellement des 
eaux de pluie.
Je pense que la conservation du monument passe avant toute 
autre considération.

2. LES MURS DE LA CELLA DU PARTHENON

a) les orthostates

Reconstruire la rangée externe d'orthostates, ainsi que le 
propose N. Toganides, aurait en effet l'intérêt de redéfinir 
matériellement la forme géométrique originelle de la cella , 
et d'inscrire cet espace clos dans l'enveloppe du péristyle. 
L'idée de principe me paraît bonne, mais il conviendra de 
trouver la juste mesure dans l'application concrète qui en 
sera faite. Peut-être dans certains cas vaudrait-il mieux 
laisser subsister quelques lacunes, plutôt que de recréer des 
plages neuves trop étendues qui pourraient être gênantes sur 
le plan esthétique et qui, d'un point de vue déontologique, 
amoindriraient l'authenticité du monument.

bi les blocs des murs

La proposition de reconstruire les murs sur une hauteur de 
deux assises au-dessus des orthostates me semble excessive, 
dans la mesure où souvent on ne connaît pas la position exacte 
d'origine des blocs. Peut-on justifier la part d'arbitraire 
qu'aurait une telle anastylose en privilégiant une vision 
d'ensemble du bâtiment, plus compréhensible et parlante pour 
le public, et en considérant que les blocs des murs sont des 
éléments architecturaux quasi anonymes et interchangeables -ce 
qui minimiserait la portée des erreurs commises dans leur 
repositionnement ? Dans le cas d'une architecture comme celle 
de l'Acropole, je ne le pense pas. Sans vouloir tomber dans 
l'excès inverse (le culte de la ruine figée et sacralisée à 
tout jamais), je pense qu'il faut rester fidèle aux principes 
de la Charte de Venise, réaffirmés lors de la première 
rencontre pour la sauvegarde des monuments de l'Acropole en 
1975, et poursuivre les études. Le gigantesque et patient 
travail d'inventaire, de classement, de relevé et d'étude
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auquél se consacrent depuis des années les équipes 
d'architectes, d'ingénieurs et de techniciens du chantier de 
l'Acropole a déjà fourni des résultats remarquables : bien des 
erreurs commises lors des précédentes restaurations de 
Pittakis et de Balanbs ont pu être corrigées ; le démontage et 
la fouille de parties du bâtiment jusque là inaccessibles ont 
livré de nouveaux vestiges (restes de chevilles en bois, de 
scellements en fer et en plomb, de peinture rouge) qui 
permettront peut-être, grâce à des analyses scientifiques, de 
mieux comprendre la technologie antique. J'attends 
personnellement avec impatience que des études 
métallographiques parviennent à élucider pourquoi des fers du 
temps de Périclès sont si bien conservés alors que les fers 
des 19ème et 20ème siècles ont si misérablement rouillé. Grâce 
aux moyens informatiques (le programme ICTINOS par exemple) et 
à l'expérience irremplaçable qu'ont acquis lès spécialistes 
grecs, on peut encore espérer progresser dans la compréhension 
de l'architecture et du décor sculpté du Parthénon. Si bien 
qu'il sera peut-être possible, à l'avenir, de replacer 
certains blocs de murs en meilleure connaissance de cause 
(sous réserve qu'on ait d'ici là les moyens de stocker et de 
conserver tous ces fragments, de taille déjà considérable et 
en nombre impressionnant, ce qui n'est pas une mince affaire).

3. LA PINAKOTHEQUE

Pour des raisons de santé, je n'ai pu assister aux séances du 
congrès relatives à ce monument. Je ne suis donc pas en mesure 
de répondre au questionnaire sur ce point.

4. LE TRAITEMENT DU MARBRE

a) méthodes de. nettoyage de .la frige çuegt

L'état de conservation de la frise a été soigneusement étudié 
et documenté par les restauratrices A. Galanos et Y. Doganis* 
sous la direction du Prof. Skoulikidis et sur la base des 
analyses physico-chimiques effectuées par E. Papaconstantinou. 
Des conclusions de leur étude, et de l'examen visuel de 
l'oeuvre qu'on a pu faire lors de la visite des réserves du 
Musée de l'Acropole, se dégagent les points suivants :
- les types d'altérations observés sont très variables et très 
irrégulièrement distribués sur la face sculptée d'un même bloc 
de frise.
- les matériaux présents sont également hétérogènes : marbre 
Pentélique plus ou moins altéré (avec une porosité de ce fait 
inégale), et plus ou moins recouvert de ces couches de couleur 
monochrome brun-orangé et beige, correspondant sans doute à 
des traitements de surface anciens modifiés par l'altération 
biochimique ; ciment à base de chaux hydraulique utilisé lors 
du moulage de la frise par Martinelli en 1872 et pendant les
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campagnes de restauration de Balanos entre 1898 et 1902 ;
peut-être un mortier composé d'un polymère et de poudre de 
marbre datant des restaurations des années 1948 ; ciment Meyer 
enfin, largement -et malheureusement- utilisé au cours de ce 
siècle.
- les croûtes de gypse dues au phénomène de sulfatation du 
marbre en surface préservent encore les détails du travail de 
sculpture.

Par conséquent, le recours à des méthodes de nettoyage 
chimique par voie humide, par mode d'application généralisée 
(type nébulisation) ou ponctuelle (compresses, pâtes 
absorbantes) paraît contre-indiqué : les risques de
dissolution du gypse et les difficultés d'éliminer ensuite par 
rinçage les produits chimiques résiduels sont trop élevés.
D'autre part, d'après les premiers tests qui nous ont été
présentés durant les visites de chantier, l'ëffet "nettoyant" 
de la méthode de consolidation par inversion du gypse mise au 
point par le Prof. Skoulikidis apparaît assez limité.
Restent donc le nettoyage par microsablage ou par laser
J'opterais pour la seconde méthode, au vu des recherches, 
essais et travaux menés dans ce domaine par le Laboratoire de 
Recherche des Monuments Historiques (L.R.M.H.), à Champs-sur - 
Marne : ils démontrent bien les performances exceptionnelles
du laser pour le nettoyage des croûtes noires sur une pierre
structurellement très altérée, comme l'est le marbre du
Parthénon. Le L.R.M.H. poursuit les recherches sur certains 
phénomènes du nettoyage au laser encore mal compris ou 
insuffisamment maîtrisés (effets sur la polychromie,
coloration jaune de l'épiderme de la pierre dû ou non à
l'Impact du“ "faisceau ? etc...). Je crois qu'une démarche
semblable devrait être adoptée dans le cas de la frise du 
Parthénon. Un programme de recherches préliminaires, mis en 
route dès que possible et mené en collaboration avec les 
équipes internationales qui oeuvrent dans ce secteur 
permettrait de dire, sur la base d'éléments plus précis et 
objectifs 1°) si la méthode convient en effet au cas
spécifique des marbres de l'Acropole, 2°) à quelles autres 
méthodes de nettoyage elle doit éventuellement être associée, 
car il serait faux aussi de considérer le laser comme la 
méthode miracle et la panacée absolue.

b) consolidation et protection de surface

En ce qui concerne la frise, tant qu'elle est conservée au 
Musée en atmosphère contrôlée, la meilleure solution me parait 
être celle que préconisent A. Galanos et Y. Doganis : un 
minimum de traitement, et un maximum de conservation 
préventive. Je partage également leur opinion que 
malheureusement la frise ne pourra reprendre de sitôt sa place 
sur le monument, même après traitement, puisque l'air 
extérieur ambiant demeure si redoutablement pollué.
Parmi les mesures conservatoires à adopter, il faudra 
surveiller particulièrement le taux d'humidité relative dans 
la salle du Musée où la frise sera exposée. En effet, bien des 
plaques ont été localement traitées avec du ciment Meyer dans
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le passé (campagnes de restauration des années 1958-1960, et 
1970-1971).Or, l'étude menée par A. Moraitou, restauratrice 
des Propylées, sur les dégradations du marbre causées par ce 
type de ciment montre que les risques d'altération sont accrus 
en cas d'humidité relative importante (phénomène d'hydrolyse 
du ciment provoquant la formation d'hydroxide de magnésium et 
de chlorure de magnésium, ce dernier pouvant à son tour 
générer de l'acide chlorhydrique et de 1'hydroxide de 
magnésium).

Que faire pour les monuments qui, eux, restent exposés à l'air 
libre sur l'Acropole ? Les travaux menés par l'équipe du Prof. 
Skoulikidis sur des procédés de consolidation minérale du 
marbre, par inversion du gypse au moyen d'une solution de 
carbonate de calcium et de potassium, et par application d'eau 
de chaux (additionnée de 6% de carbonate de calcium) vaporisée 
jusqu'à 40 fois à la surface sont très intéressants. Mais ne 
risque-t-on pas ce faisant de contribuer à renforcer la 
formation d'une couche de surface dotée de propriétés 
(composition, dureté) différentes du reste du matériau, 
évoluant de façon distincte et tendant à terme à se dissocier 
encore plus du support ?

Brigitte BOURGEOIS

Conservateur , Chargée de l'Archéologie

Service de restauration des musées de France

Petite Ecurie du Roy

78000 VERSAILLES - FRANCE -

Tél. : (1 ) 39 25 28 10 

Fax. : (1) 39 02 75 45
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΟΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 54. 106 76 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 72 36 3 13

FAX: 72 50 584

Feb. 13, 1995

Dear Sirs,
In response to your questlanalre concerning the 

conservation of various Acropolis monuments, I would like to 
express my admiration for the conference In Kay and the 
accompanying documents. My schedule did not permit me to 
attend all sessions of the conference, so the views expressed 
here may not be fully Informed.

la. Unless there Is some distinct structural advantage to new 
marble, I am In favor of replacing the frieze blocks with 
those made entirely out of artlficààl stone. The new marble 
blocte would themselves be artificial vls-a»vls the original 
structure,

lb. I am In favor of restoring a full celling. Only at the 
west end can one appreciate the darkness and awkward 
position of the friezej a full celling In necessary to 
help recreate the proper Impression.

le. I am not In fawor of a protective roof over the west end.
We continue to treat the symptoms and not the cause of 
the problem. This Is simply another band-aid or aspirin 
for the building. Alr-quallty, not rain, remains the problem 
which needs to be addressed.

2a. I am stronsclv opposed to addins: fake orthostates to the

the cost.
2b. I am In favor of replacing wandering wall blocks, primarily 

for their protection and for ease of storage.

3a. I am In favor of replacing cornice blockrback In their 
original position. It seems to me that all sense of the 
monument In the Frankish period was lost long ago and Is 
In the realm of experts anyway.

3b. If It Is structurally necessary I do not see how this 
work can be Ignored. I am not equipped to judge the 
structural necessity.

3c. I am not In favor of roofing the Plnakotheke.
Id. If It Is to be roofed, let an attempt be made to recreate 

the ancient one.

With all best wishes for good progress with these 
Important endeavors,

Justification for

John KcK. Gamp II 
Mellon Professor of Classical 
Studies and Director, Agora 
Excavations
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Responses to the questionnaire

M.L. CONFORTO, S. D'AGOSTINO, S. GIZZI, A. MELUCCO VACCARO

Introduction.

The concern regarding some aspects of the project now being carried out on the 

Acropolis, which is openly expressed in the "Proceedings" of the previous Meeting, together 

with the sincere admiration for the serious work now underway, is not caused by prejudices 

deriving from a preconceived hostility against anastilosis. Instead, this concern stems from 

reflections of methodological nature deriving from recent Italian work-site experience, 

suggesting alternative ways to be followed and precautions to be adopted. These could prove 

to be of some use, even in this very advanced phase of the intervention.

The Committee, that supervised the research and the remarkable documentary exhibition 

of the ancient events of the Acropolis - an exhibition describing the Purist interventions of de

restoration which took place during 150 years of archaeological activity - does not seem to have 

derived the due consequences from the impressive historical picture, which it had reconstructed 

with so much care and details. This picture consists of successive destructions and ravaging 

dismantlings that have taken place since 1835.

The main feature of the Acropolis Programme now underway seems to be the intention of 

cancelling the traces of so many past mistakes. However, according to our experience, this 

approach could prove to be an illusion full of dangerous consequences for the survival of 

ancient monuments. Even if intentions are quite different, they are likely to produce effects that 

are similar to those of Purism.

However, since decisions have already been taken, we would like to suggest alternative 

approaches to some aspect of the intervention, as well as the precautions to be adopted, in order 

to limit some negative unwanted consequences which, according to our view, could take place.

Firstly, we have to examine a central point in the Parthenon anastilosis project. The 

relationship between original parts and completion elements cannot be evaluated from only the 

quantitative viewpoint. An exhaustive preliminary study is needed on the three main aspects 

that have not been fully assessed yet: t

- the technical part of the completion work, block by block mapping with particular reference to 

joints, pivots, addition and location of new blocks, is necessary to support or locate the 

original fragments;

- the appreciation of the visual impact of such completion work. As suggested by many 

examples, it may be that the original fragments, left abandoned for so many centuries on the
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ground, could have suffered strong surface alterations, in so many interlinked variables, 

which must be considered beforehand;

A visual intervention between lacunae and original portions is to be expected: the new added 

elements, which are smooth and undamaged, come forward as the more valuable ones; the 

ancient ones, on the other hand, being altered by age and pollution, look like eroded and 

worthless left-overs. This well-known phenomenon of visual perception, which in our case 

will be amplified by the presence of copies, is very likely to cause further loss of quality of 

the surviving ancient elements and in the overall image;

- the evaluation of impact of added elements from the structural standpoint, both under normal 

conditions and under seismic effects. Particularly on this last topic, some reservations have 

already been expressed during the previous Convention (D'Agostino-Giuffrè). Meanwhile 

the issue has been more thoroughly investigated both from a theoretical standpoint and 

through experimentation and instrumental analysis, together with w'ork-site experience. In 

particular, it is necessary' to have a proper appreciation of the impact of dismantling operations 

carried out with the utmost care. It has already been pointed out that masonry in isodome 

blocks is not "a great meccano": from a mechanical point of view, disassembling blocks 

rèmoves the friction between them and this makes the monument less safe than before once 

the blocks are reassembled;

- finally, there has been a debate in Italy on the vulnerability of archaeological sites, and this 

was brought to the attention of the international Conferences on seismic engineering. It was 

emphasised that the usual regulations used for current building works were not really 

applicable in the case of archaeological structures. Moreover, the limited nature of seismic 

vulnerability with respect to anthropic vulnerability was also highlighted. The latter is mainly 

due to strongly intrusive restoration work w'hich then leads to later major maintenance 

operations. It is also for these reasons that the strategy of minimum intervention is preferred, 

together with proper programming of routine maintenance work.

Recent observations on the Arch of Titus in Rome, for example, support this view. The 

aspect of the monument, whose ancient parts are made of Penthelic marble blocks, is the result 

of the Stern-Valadicr restoration work carried out around 1827. Some errors in the restoration, 

both philological and static - structural, have been pointed out, but a de-restoration is absolutely 

out of the question: it is deemed more prudent to restore the restoration and to intervene 

selectively just on some of the damaged areas.

During interventions on some of the most important Roman marble monuments - 

completed in 1988 and now the object of check-ups and maintenance treatments - in numerous 

cases the problem was represented by w'rong joints or iron clamps applied in previous
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restoration. Their removal, however, was not judged to be sustainable for the monument by 

Italian technical authorities, and alternative solutions were adopted.

Very extensive and radical interventions, like the ones now underway on the Acropolis, 

could involve errors which in future may prove to be as serious as those we w ish to eliminate 

now.
The attitude of reflection and caution, widely accepted today, of restoration work as 

"minimum intervention" is represented by rigorously consistent and compatible measures, 

how’ever, these do not presume that the problem would solved once and for all. We believe that 

true reversibility means not preventing future interventions.

For this reason, consolidation of the most disintegrated block portions and stuccoing w'ith 

lime mortar to eliminate contact between the metal insert and the polluted atmosphere have been 

largely used.

In addition to the physical damages that may be inflicted, there is also the risk that the 

suppression of interventions considered damaging or erroneous could involve all the previous 

restorations in a chain, with the consequent unforeseeable implications. This may also involve 

the elimination of the few Byzantine brick fragments still existing in the Parthenon, or of the 

completions of the neo-classical period, and those made by Dontas, although they represent no 

danger at all from a conservation point of view.

Moreover, on account of these issues, it is advisable to formulate a detailed preliminary 

study in order to evaluate the effects and consequences of dismantlements, and to reduce them 

to a minimum.

The problem in fact, should not really exist from the standpoint of a mere quantitative 

percentage ratio between parts of the original monument and those parts integrated later. In 

effect, it is a qualitative value that cannot be reduced to a numeric ratio between original marble 

and later additions.

The original fragments that arc not replaced on the monument could be carefully stored. 

In this way, they would be safe from the effects of pollution, whose levels are judged to be so 

destructive that the last sculptured parts arc being removed from the monument and placed in 

the museum.

Responses

1. The Opisthodomos and the west aisle of the Parthenon.

A. The Replacement of the west frieze.

Given the advanced stage in the present w'orks it is not really appropriate to put the 

philosophy of the whole operation into question. Although this operation is completely novel.
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it is a long way from the kind of restoration practised in Italy. However, the principle of 

"minimum intervention" may also be borne in mind in the context. Therefore, of the two 

solutions proposed, we consider the first to be more appropriate: i.e. the laying of light artificial 

material in order to reproduce the shape of the original blocks. This solution has the advantage 

of not triggering structural problems, which could lead to more widespread reconstructions.

B. The ceiling of I he west frieze.

Solution 1 corresponds with the criterion of minimum intervention and guarantees those 

structural bonds necessary for the monument's stability. When it becomes necessary to restore 

a previous intervention, then this previous work should be maintained for as long as it is 

functional and replacement should only be carried out on those parts needing repair. This 

makes for less impact on the monument's stale of conservation with respect to the work needed 

for large scale suppression of previous interventions.

C. The protective roofing.

The question of whether to introduce a new structure with modern materials, even if 

completely reversible, drew a negative response. This form of covering becomes unnecessary 

once the originals hav e been placed in the museum and replaced with copies. The hypothesis 

for a philological reconstruction using materials as close to the original as possible may be 

considered only if all the surviving ancient components were to be preserved in situ.

2. The flank walls of the Parthenon.

A. The replacing of the missing orthostates.

Negative response. The dismantling of the walls has already taken place and this goes against 

the principle of minimum intervention. In this view, it is well to avoid working on restored 

parts when they arc still functional and when there is no urgent need for conservation. Even 

from the standpoint of anaslilosis, the aim of defining the interior space and making access 

from the sides impossible is largely behind the correct application of philological principles 

assumed by the Committee.

B. The replacing of wall blocks.

Negative response. The reasons are explained under A. The proposal confirms the concern 

expressed in the Introduction: there is the risk of a chain of interventions and alteration of the 

previous situation, whose successive implications arc not easily foreseen, and arc not justified 

by conservation needs.
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3. The pinakotheke.

A. Proposal for placing ancienI architectural elements into llieir original positions. 

Negative response.

B. Restoration of deformations.

Negative response.

C. Roofing

Negative response. The present state of conservation does not justify the proposed 

dismantling, even if there is visible stress of the structure. Water infiltration that has caused 

damage to the opus quadrate may be contained by reviewing the water drainage plans and 

suturing the top of walls without removing the present floor. Besides creating damage that 

would be difficult to repair, removing the floor would again lead to the dilemma of water flow, 

the original problem. Experience gained from restoration work in Italy on monuments in Greek 

marble opus quadrate (see Introduction) shows that remounted blocks do not reproduce the 

original situation in the gaps must be filled with mortar or stucco. A demonstration of this is 

the late-Roman intervention of the opisthodomos of the Parthenon, where this solution was 

adopted.

Moving the blocks, even if carried out carefully, creates damage on laces and on edges 

that make original contact between blocks later difficult.

The difference between the situation of the propylaca, where it was proposed to dismantle 

walls that have never been dismantled, and the intervention project on the Temple of Athena 

Nike, must be emphasised. It is wholly justified in the latter case where the ancient structure 

has come down to us as reulilized parts in later fortifications and has been subjected to more 

that one'assembly. It is therefore incorrect to place the two cases (the Pinakotheke and the 

Temple of Athena) on the same level.

4. Cleaning and consolidation of surfaces.

A. Cleaning and consolidation of the frieze.

The survey of the.statc of conservation, the important evidence collected on the subject of 

previous interventions and of ancient layers still present on sculptured surfaces of the frieze, 

have been carried on with the utmost care and with important results.

Therefore the proposed approach for the in situ treatments is in fact following the 

principle of "minimum intervention". Unfortunately, the only case really inspired by this
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correctly carried out.

B. Prof. Skonlikidis' proposals.

The thorough examination of the different alteration products and phenomena present on 

the marble surface - quite different from the ones produced by metal alterations - proves that 

different intervention methods are required according to the specific conditions of each portion 

of the frieze.

These conditions are not suitable to the application in situ of the method of inversion 

proposed by Prof. Skoulikidis, because the method aims at solving just one problem - 

sulphatation. Therefore, further laboratory experiments are strongly recommended as regards 

ancient marbles.

August 1994

Maria Letizia CONFORTO 

Architect

Soprintendenza Archeologica di Roma, Via S. Maria Nova n. 53 - 00186 Roma 

Tel.: 39-6-6795945; Fax: 39-6-6787689 

Salvatore D'AGOSTINO 

Civil Engineer

Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Centro Interdipartimentale di Ingegneria per

Beni Culturali, Via Diocleziano n. 328 - 80121 Napoli

Tel.: 39-81-7682853; Fax: 39-81-7682938

Stefano Gl ZZI

Architect

Soprintendenza Archeologica per il Lazio, Via Pompeo Magno n. 2 - 00100 Roma 

Tel.: 39-6-3214405; Fax: 39-6-3214447 

Alessandra MELUCCO VACCARO 

Archaeologist

Ministero per i Beni Culturali c Ambientali, Piazza del Popolo n. 18 - 00186 Roma 

Tel.: 39-6-3227760; Fax: 39-6-3611792



Replies to the questionnaire of the Committee for the 
Preservation of the Acropolis Monuments
1. a) The replacement of the west frieze: second solution 
preferred.
Replacing the actual blocks with new marble is preferable to the 
use of artificial stone since marble blocks will have the same 
weight and tensile strength as the original blocks as well as the 
same degree of durability. Attaching the reliefs separately has 
the advantage that they may be replaced if they become damaged or 
discoloured, or if future technological advances make possible 
the use of improved materials. The casts should if possible be 
derived from the earlier set of casts in the British Museum, i.e. 
those prepared by Lord Elgin’s moulders, since the condition of 
the frieze is known to have deteriorated before the next set of 
moulds was taken.
1. b) The ceiling of the west frieze: third solution preferred.
When the Parthenon was built the frieze was lit only from below, 
and it is only in the west aisle that it is possible to reproduce 
the original lighting. There is therefore a unique opportunity 
to recreate the original lighting conditions for a section of the 
fhieze, which would not only be revealing for experts, but would 
also be an educational advantage for the millions of non
specialists who visit the temple every year. The same effect 
could not be achieved by restoring only two of the six sections 
of the ceiling since the uncovered section would allow light to 
fall on the covered area obliquely from above, thus obviating any 
possibility of showing the frieze as originally lit only from 
below.
1. c) Protection of the opisthodomos and west aisle with modern
roofing: in favour.
It is natural to recoil initially from placing a modern roof over 
the opisthodomos, especially for those accustomed to having free 
access to this part of the building, as was the case until 
relatively recently. Now that access to the opisthodomos is 
restricted, the disadvantage of the sight of such a roof from 
below can be assessed as of minimal importance, especially when 
set against the conservation benefits of protecting the 
opisthodomos itself, the west aisle, and the top of the 
intervening wall from rainfall. It therefore seems sensible to 
install such a roof, at least for an experimental period, 
provided that it is so constructed as to be readily removable if 
the experiment should prove unsatisfactory.
2. a) Replacing the missing orthostates of the flank walls: 
negative response.
Orthostates of largely new marble should be introduced only if 
the is a serious and objective reason, e.g. a structural 
requirement. "Defining the interior space" is a subjective aim 
of dubious value. "Making access from the sides impossible" is a 
questionable policy: unless general public access to the interior
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of the temple is envisioned, it is unnecessary; and if such 
access were to be allowed, making some form of crowd control 
necessary, it should be of a removable and renewable nature.
There seems to be no need to introduce large amounts of new 
marble for such purposes.
2. b) Replacing wall blocks, the exact position is not known: 
positive response.
This is clearly a difficult and sensitive issue. The main 
objection seems to be that it would breach one of the fundamental 
principles. Here it is legitimate to question whether all 
possible situations including the present one, were considered 
in detail before the fundamental principles were formulated, and 
whether they must be universally followed without question. The 
fundamental principle of avoiding the possible incorrect placing 
of blocks is very sound in general terms, but it must be subject 
to discussion and modification in particular situations in order 
to achieve the overall aims of the conservation programme. For 
the sake of millions of non-specialist visitors the "readability 
of the ruin" is a most important factor that in this instance may 
provide a dispensation from the strict interpretation of the 
principle. The good use of the ancient materials is a strongly 
supporting factor: if the blocks are not replaced in the walls
they will only cause otherwise unnecessary problems of storage 
and conservation. They should therefore in my view be used to 
create an impression of the original appearance of the walls. It 
will still be open to a future generation to improve the 
arrangement if more advanced techniques capable of determining 
this with greater accuracy become available.
3. a) Replacing original blocks in the Propylaea, involving the 
removal of Frankish additions: positive response.
An important aspect of the wonderful achievement of Mnesikles was 
the design and construction of his building on a difficult 
sloping site. The nature of the site inevitably poses problems 
also for the conservation and restoration of the building, but it 
would surely be a mistake to limit the present interventions 
either to cosmetic work or to merely interim attempts to prevent 
structural collapse. A full-scale programme of conservation 
treatment of all blocks, whether they are fully visible or 
concealed in the foundations, is highly desirable. It should 
include relocation of the blocks where necessary to their 
original positions. It also seems sensible to take steps to 
control the microclimate of the foundations. Proposition E is 
therefore to be preferred to Proposition D.

3. c) Roofing the Propylaea: positive response.
The overriding consideration must be the proper conservation of 
the structure, in this case protection from rainwater. The 
consequent possibility of making the chamber available for 
displays could be a useful side-effect, but consideration should 
be given to the effect that the presence of displays may have on 
the movement of visitors around the colonnade of the Propylaea.
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3. d) Roofing the Pinakotheke: second solution preferred.
The first solution would be acceptable as second best only if the 
proposed roof were to be totally invisible from the outside. A 
roof of modern materials Should clearly not be allowed to spoil 
th appearance of this remarkable building. The educational 
advantage of reconstructing the original roof is inestimable, 
given that only about ten per cent of new marble would be 
required.
B. F. Cook
Retired Keeper of Greek and Roman Antiquities, British Museum.
4 Belmont Avenue 
Barnet, Herts. EN4 9LJ 
England
27 February 1995
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ΟΛΟΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ SA. 108 78 ΑβΗΝΑ

ΤΗΛ. 72 38 3 1 3

FAX: 72 SO SSA

26 January 1995

Professor Ch. Bouras 
Ministry of Culture
Committee for the Preservation of the 
Acropolis Monuments 

10, Polygnotou Street 
105 55 Athens

Dear Professor Bouras,

Thank you for your letter of January 19, 1995.

I apologize for this delayed response, but I feel that, 
with such an important topic, I do not have sufficient 
expertise to make a significant contribution to the 
Proceedings of the International Meeting of May.

With my best wishes,

Sincerely yours

William D.E. Coulson 
Director

WDEC: mm
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ASHMOLEAN MUSEUM, OXFORD 0X1 2PH

From the Reader in Classical Archaeology, University of Oxford

Telephone (01865) 278 081; Messages 278 079, 278 083 
Fax: (01865) 278 254

To the Committee for the Preservation of the Acropolis Monuments 
Ministry of Culture: Republic of Greece

International Meeting on the Preservation of Acropolis Monuments 
27-29 May 1994

Reply to Questionnaire

1 (a). I am in favour of the second solution; that is, with casts of the reliefs on thin slabs of 
artificial stone. Both the first and second solutions are preferable to the more extreme options 
of leaving nothing in the place of the frieze once the original slabs have been taken to a 
protected museum environment, or of reproducing the frieze in marble. For the former, 
although ‘honest’, would leave a visually disruptive void and would prevent the proper 
replacement of the epikranitis and other higher parts; the second can not satisfactorily convey 
the original style, and offers no acceptable solution to the reproduction of weathered or 
damaged surfaces. The second proposed solution has no visual disadvantages over the first 
solution, since the visible surface will in any case be an artificial one. The possibility which 
it allows of removing these thin relief slabs without interfering with the remainder of the 
building is a critical advantage, for there are inevitably uncertainties about the durability of 
the material used for the casts, and about its possible discoloration under conditions of 
atmospheric pollution.

1 (b). I am in favour of the first solution; that is, restoration only of the ceiling beams over 
the west pteron. Although the material prepared for the ceiling coffer slabs in the 1950s is 
ready to hand, and it may seem a pity to waste the effort invested in transporting and working 
them, the potential dangers brought by their added weight, and by the probable build-up of 
soot on sheltered surfaces, argue against the use of all these replacement blocks. The 
compromise solution of restoring the marble ceiling coffers only over the southern two bays 
of the pteron would not add greatly to the visual comprehensibility of the structure. Both the 
second and third solutions involve the creation of a ceiling which consists only of new 
material, and this goes against the general principle of restricting reconstruction to elements 
which are wholly or largely original.

1 (c). I am against the proposal to construct of a light roof of modem materials over the west 
pteron. Although it is intended to anchor the roof only to new marble elements, the 
requirement in some places for special bases between the roof and old marble elments may 
well involve some interference with the ancient elements. More important is the risk of 
damage caused by the artificial environment produced by such a roof. The proposal hopes to 
avoid this problem, but the means to do so and their effectiveness are not clear. Another 
problem which is not fully explored is the disposal of rainwater. This is to fall outside the
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north and south colonnades, but is it to land on the steps of the krepis, or to be projected by 
spouts beyond the building altogether? The first solution may cause more damage than the 
roof prevents, while the second would almost certainly be unsightly. Finally the need for a 
roof over this part of the building alone is not convincingly demonstrated. Particularly if the 
west frieze is replaced by a cast, and the ceiling over the west pteron is not replaced, the west 
pteron should be no more at risk from rain water than the rest of the building. The possibility 
of extending such a roof over the whole building in the future is a worrying one, and would 
be likely to interfere seriously with the visual effect of this unique monument.

2 (a). I am in favour of the proposal to replace the missing orthostates of the north and south 
walls of the Parthenon cella with new marble. The proposal suggests that only one orthostate 
on each side would need to be completely new, the rest being old blocks made good with new 
marble. The value of the continuous walls in defining the intended interior space and in 
controlling the movement of visitors would seem to outweigh the general undesirability of 
adding blocks wholly of new marble, and the proportion of new material in the orthostate 
course as a whole would not be great. I feel less happy with the proposal to indicate the cross 
wall by adding the first orthostate block from the north and from the south. This would not 
actually define the intended space of the cella and the west room, and the line of the dividing 
wall is already indicated by its toichobate.

2 (b). I am in favour of the proposal to use normal wall blocks, even if their original position 
can not be precisely determined, to form two courses above the orthostates. This is not a 
procedure which would be generally acceptable, but in this case there are strong positive 
reasons for it. Like the completion of the orthostate course it would improve the 
comprehensibility of the building, but it would also allow the blocks to protect themselves 
by leaving fewer surfaces exposed to the elements and removing them from the risk of 
damage on the ground. This answer is based on the understanding that as many blocks as 
possible will be put in their original places, and that in placing the uncertain blocks in their 
new positions, no interventions to the ancient material will be necessary.

3 (a). I am against the proposal to replace the cornices and other blocks of the Pinakotheke 
in their proper positions, as in schemes G and D. Purely as a classical architecture specialist 
I find the proposal attractive because it brings the building closer to its original appearance. 
However, taking a broader view, I think that the retention in their present position of the 
blocks which still remain from the Frankish phase is preferable. For most visitors the 
replacement of the original blocks would not greatly increase the legibility of the remains, 
while for those concerned with a deeper understanding of the buildings, the later phases of 
their history are likely also to be of interest, and to retain traces of the Frankish period gives 
a deeper historical perspective. It will be clear from the above that my preference is not 
marked; T.Tanoulas has documented the later phases of the history of the Propylaia carefully 
and in detail, so that the removal of the Frankish blocks would involve no serious loss of 
knowledge.

3 (b). I am against the proposal to dismantle and rebuild the west wall and parts of the north 
and south walls of the Pinakotheke. The visual benefit gained by closing the gaps in the north 
and south walls is not in itself sufficient to justify such a large intervention. Since the 
movement of the west foundations which caused these gaps seems to have been caused by a 
single historical event, not by a continuous process, there does not appear to be a risk that 
further movement will lead to the collapse of this part of the building. The issues to be
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confronted are the stabilisation of the existing poros foundations and the avoidance of damage 
from corrosion of the ancient iron clamps in these walls.

The removal of the reinforced concrete structure inserted by Balanos is essential. If 
it can only be done by dismantling the walls, then that will have to be done, but since the 
structure was inserted without such dismantling, its removal should also be possible without 
dismantling the walls. The replacement of Balanos’ structure by a modem, non-corroding 
structure (B2) has the advantage of leaving the inner face of the foundations visible for study 
by schc'ars, but there is a risk that this too may develop problems in the future, and the 
preferable solution, providing that the west foundations can resist the lateral load, would be 
detailed study and publication of the inner face of the foundations followed by replacement 
of the earth fill originally intended (B3).

Corrosion of the ancient clamps is harder to predict. In other buildings on the 
Acropolis it has been found that even where an ancient wall seems undisturbed the ancient 
iron, in spite of its lead jacket, has corroded and so broken apart the marble wall blocks. On 
this analogy the walls of the Pinakotheke should all be dismantled also, and the iron be 
replaced with titanium, particularly since the major cracks in the north and south walls must 
to some extent increase the risk of corrosion. However, there appears to be no plan to 
dismantle other walls of the Propylaia which are at almost the same risk from corrosion, and 
the visible surfaces of the walls of the Pinakotheke appear still to be in good condition (apart 
from the major cracks), which suggests that there has been little corrosion so far.

In summary, the reasons for dismantling the west wall and the adjoining sections do 
not àt present seem to offer sufficent gain in terms of conservation (as opposed to aesthetic 
gain) to justify such a major intervention.

3 (c). I am not in favour of the reconstruction of the ceiling and roof of the Pinakotheke. As 
with the reconstruction of the ceiling of the west pteron of the Parthenon from new material, 
this would certainly take the visitor closer to the appearance of this part of the building when 
it was new, but the addition of such major element from entirely new material, even though 
the form given to it can be substantiated in detail, would be to go against the general 
principles adopted for the conservation of the Acropolis monuments. There is no obvious 
reason why this part of the building alone should need protection of from the rain, and the 
possibility of using the reconstructed chamber for displays would surely be ruled out by the 
problems of circulation, and of damage to the marble paving of the Propylaia, given the very 
large number of visitors to the site.

3 (d). Not applicable.

4 (a), (b). I do not have enough experience of the problems of cleaning and conserving 
marble surfaces to comment usefully on the proposed methods for cleaning the west frieze 
of the Parthenon, or on the proposed materials for consolidating and protecting marble 
surfaces. It appears that the general principles underlying these proposals are reasonable.

14.2.95 J.J.Coulton, 
Reader in Classical Archaeology, 

University of Oxford.
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Questionnaire

Preservation of the Acropolis Monuments 

J.A.K.E. de Waele

1. The Opisthodomos and the west aisle of the Parthenon

a) Proposals concerning the replacement of the west frieze

One can only approve of the removal of the West frieze slabs, as the Committee 
already has done. The only place to preserve the sculptures against atmospheric agents and 
pollution is a museum, as the other Parthenon sculptures in the Akropolis Museum and the 
Elgin Marmles show. This excludes putting the originals back on the building in the future. In 
this respect the committee’s view is correct.

As to the alternatives for replacing copies of the West frieze, I would be in favour of 
solution 3 ’the frieze blocks made out of marble with separately attached reliefs made from 
casts’(Summaries, p. 9), because this comes the nearest to the original situation, whereas the 
originals now can be studied in the museum. In this way, an idea can be given how the frieze 
previously was seen from below.

Conclusion: in favour of solution 3.

b) The ceiling of the west frieze (program 11)

Since the restoration of the West portico of the Parthenon is imperative, as many 
blocks as possible should be put back on their original location in the building, if this can be 
established. The same goes for the backers (NW-corner), where Balanos’ restoration can be 
improved. In general, if new finds allow for improvements on Balanos’ restoration, they 
deserve preference.

Conclusion: in favour of solution III, i.e. ’the restoration of the ceiling beams and ceiling 
coffers for the full length of the west aisle’.

c) Proposal for protecting the opisthodomos and west aisle

If a complete restoration of the west aisle ceiling is feasible, as stated, then the 
restoration of the ceiling beams and coffers for the full length of the west aisle deserves our 
preference.

It can be doubted whether ’a light roofing consisting of a metal framework and panes 
of translucent glass’ (Summ. p. 10) can be kept clean. If it eventually becomes dark on 
account of dirt and dust, this will hardly have another effect than the original roof of marble. 
Conculsion: in favour of the proposal: ’a light roofing consisting of a metal framework and 
panes of translucent glass’.

Concerning the medieval staircase, a run-off for the rainwater is, no doubt, necessary, 
but the making of a window for viewing the crowning mouldings seems a superfluous 
intervention, unless installed without causing damage.

2. The flank walls of the Parthenon
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« The method of restoration discussed under 13. ’Reorganisation - Restoration’ bears 
witness of a sound policy. 1

a) Replacing the missing orthostates in the outer row

The missing orthostates in the outer row should be replaced with Dionysos (i.e. 
Pentelic) marble, provided that the restorations remain clearly visible for later generations.

Conclusion: positive response.

b) Replacing wall blocks in two courses above the orthostates

The original location of each block must be warranted; if it is not known, one should 
consider - as the proposal, in fact, does - to put the ’loose’ blocks provisionally on top of the 
walls without any bounding, so that they can be put in place if new evidence should present 
itself.
Conclusion: positive response.



312

3. The Propylaia, Pinakotheke (N.W. wing)

a) Putting certain (mainly cornice) blocks in their original position.

Putting the (cornice) blocks back into their original position, which would mean 
removing the last examples of the Frankish phase of the Propylaia.

Although it remains very problematic to remove in a building all alterations and 
additions of later ages, which bear testimony of its history - as it is in ancient sculpture, of 
which the Aeginetan ’Entrestaurierung’ is the most famous example -, I retain that the ancient 
blocks should be put, here also, in their original position, even if this means removing the 
evidence of the Frankish occupation. However, this phase should be recorded painstakenly in 
a plastic model or ’maquette’.

Conclusion: in favour of proposal B.

I am also in favour of proposal B 2, which encompasses the removal of the entire mass of 
reinforced concrete. If a new structure can be installed in order to stabilize the western part of 
the building, this has our preference. Preservation of the limestone blocks of the foundations 
is also* of paramount importance.

b) Restoration of all the parts of the building

This implies dismantling and rebuilding the entire west wall and parts of the north and 
south walls (proposal D & E).

Only if it is absolutely necessary to dismantle the west and north walls of the 
Pinakotheke in view of imminent collapse of the entire structure or its foundation, the 
bedrock, then this should be considered. If there exists no direct danger, I am against this 
solution.

c) Roofing the Pinakotheke

For protection of the inner parts against atmospheric pollution roofing of the 
Pinakotheke is a good solution.

Conclusion: positive response

d) How to roof the Pinakotheke

A totally modern, reversible roof of plexiglass would be a better solution than to 
rebuild the ancient roof, which presents too many problems. One has to take into account that 
a plexiglass roof requires a special ventilation in order to avoid a greenhouse effect.

Conclusion: in favour of the first solution.
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4. The cleaning and consolidation of surfaces and sculptures

The cleaning of the marbles by means of LASER seems to be the most satisfactory 
solution. The method of Prof. Skoulikides deserves attention, but given the experimental stage 
of the technique, we should be very cautious in applying it to the surface of the sculpture.

J.A.K.E. de Waele
Professor of Oassical Archaeology, Catholic University Nijmegen, The Netherlands 
Erasmusplein 1,
6525 HT Nijmegen



314

SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA 
DI ATENE

IL DIRETTORE

Atena,  28,——1..9.9..4------
ODOS PARTHENONOS 14 - Qfl-117 42 ATENE 

TEL (01) *230183 - *214024 FAX: (01) *220*0*

To
The Committee for the 
Preservation of the 
Acropolis Monuments 
10, Polygnotou Str. 
105 55 ATHENS

Tenendo presente le relazioni e le discussioni presentate 
nel Meeting del 27-29 maggio nonché le pubblicazioni, 
che trovo del più grande interesse, fornite ad ognuno 
dei partecipanti ad esso, ritengo di dover rispondere 
al questionario presentatoci nel modo seguente:

Partenone
1. a) Sosti^tuzione_del_fregi1o_ovest_nell_|_0£istodomo . La soluzio

ne cui va la mia preferenza è la prima. Avendo potuto 
constatare di persona la possibilità di eseguire calchi 
di "artificial stone" che definirei senza mezzi termini 
perfetti, esponibili all'aperto e dei quali si conserva 
la matrice in polimeri, mi pare inutile ricorrere alla 
seconda e più macchinosa soluzione. Il Sig. Bertolin 
Silvano restauratore a Monaco di Baviera ha eseguito 
per la Scuola a Gortina di Creta calchi di sculture di 
tale aderenza all'originale, fin nella patina del marmo, 
che una di esse, esposta negli scavi della città antica, 
dopo pochi giorni è stata rubata come originale! Il peso 
di tali calchi è di circa 1/10 dell'originale.
b) Per ciò che riguarda la £££££tura_del_fregio_delibala
ovest, poiché il fregio originale sarà rimosso non ritengo 
necessaria la soluzione III, la quale farebbe forse mancare 
la luce necessaria perché i calchi del fregio visti da 
lontano acquistino risalto.

Ritengo pertanto che si possa praticare la soluzione 
I o anche II che, pur dando un'idea adeguata della copertu
ra, lascerà luce sufficiente perché il fregio - oggi 
non più ravvivato da policromie e da dettagli in bronzo- 
sia ben apprezzabile.

/
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IL DIRETTORE

Atene, -------------- --------------- --------------------------...

ODOS PARTHENONOS 14 - GR-117 42 ATENE 

TEL. (01) 9239163 - 9214024 FAX: (01) 9220908

c ) £2£EEÌEE2_i*2ìi.!-2E.i.2Ì2 à2Ei2_2_iÌ2ìì.!.2i:E_E.!Ì.E2.£ · L'inserì, ione 
di materiali moderni in un "mostro sacro" quale il Partenone 
sarebbe terribilmente problematica anche se non fosse 
del tutto visibile dall'esterno. Una risposta favorevole 
potrebbe essere data solo conoscendo il materiale, vedendone 
colore e consistenza e potendo esaminare un plastico 
dell'edificio con il tipo di copertura proposta e con 
l'esatta ubicazione e portata dei sostegni che lo reggeran
no. In mancanza di questi dati non posso essere in favore 
della proposta.

2. a) Quanto al ££££££ ti^no_.degli__2EÌ22Ì2ÌÌ__Ì222222ÌÌ__sui
£ì2E2Ì!i__É2ì__E2EÏ2S222» poiché essi ridaranno in certa
misura all'edificio la sua volumetria originaria e ne 
ripristineranno 1'"assialità", la mia risposta è positiva, 
fermo restando che si tratta di un intervento da considerare 
"eccezionale".
b) Per gli stessi motivi per i quali ritengo praticabile 
il ripristino degli ortostati mancanti e per i vantaggi 
esposti nella proposta, dovrei rispondere positivamente 
anche a questo secondo quesito. Epperò la mia risposta 
è negativa perché si viene a ledere gravemente un principio 
fondamentale nel ripristino dell'antico e perché l'eccezione 
fatta per gli ortostati non diventi una regola. I blocchi 
possono essere studiati anche senza essere ricollocati 
e possono essere conservati senza essere disposti in 
filari cui non appartengono.

EÌ2222Ì222

3. a) Essendo stata la fase franca dei Propilei praticamente 
già tutta rimossa e attualmente decisamente pochissimo 
leggibile, se le membrature architettoniche in essa riadope
rate trovano esatta collocazione nel restauro dell'edificio, 
la mia risposta è positiva.
b) La mia risposta al quesito è negativa poiché solo 
un grave ed urgente motivo statico (che dagli studi presen
tati, al momento, non mi pare esistere) potrebbe giustifica
re un quasi totale smantellamento di un edificio che, 
a tutt'oggi, pare conservarsi assai bene.

./. .
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SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA 
DI ATENE

Atene,

ODOS PARTHENONOS 14 - GR-117 42 ATENE

TEL. (01) 8230183 - 9214024 FAX: (01) 922080Θ

IL DIRETTORE

3

c) Una protezione dalla pioggia può essere utile ma mi 
pare assurdo che si possa pensare di utilizzare la Pinacote
ca come sala per esposizioni con tutto il movimento di 
persone che ciò comporterebbe con conseguente usura accele
rata dell'edificio.

Copertura dunque sì, se necessario per difendere la 
sala dalla pioggia, ma non per utilizzare la stessa a 
fini pratici.
d) In accordo con le risposte ai punti b) e c) si potrebbe 
studiare una copertura leggera, non visibile dall'esterno 
(e il meno possibile da chi sale l'Acropoli), in materiale 
leggero.

4. Non sono in possesso delle conoscenze tecniche specifiche 
che mi possono permettere di dare un giudizio. Trovo 
le ricerche del prof. Th.Skoulikidis del più alto interesse 
ed i risultati raggiunti del tutto accettabili.

Prof.1 Antonino DI VITA ~~
Accademico dei Lincei - Direttore della Scuola Archeologica 

Italiana di Atene
Odos Parthenonos 14 - 117 42 ATENE
tei.9239163 - 9214024, fax 9220908
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Dinsmoor 1

To the Committee for the Preservation of the Acropolis Monuments

Re: Proposals 1, 2 and 3 submitted at the conference of May 27-29, 1994.

1. alpha II.
The combination of marble for the bearing part of the frieze and cast 
facing has the advantage of using the same material as in the original 
construction: also, the facing will be easier to replace in case of the 
deterioration of the cast surface. This seems the preferable solution, 
provided a suitable medium for affixing the copies to the marble be chosen.

1. beta I (see below)- gamma:against
These two proposals should be examined together: after the removal of the 
W.frieze, the need for roofing to protect this part of the building is not 
so compelling any more. Therefore, I would choose the solution that calls 
for replacing the beams only, without any attempt at roofing. Having said 
this, however, I should note that there are advantages, for educational 
purposes, (especially provided the area becomes once more accessible to the 
public) in restoring part of the coffering (II) using stones already 
carved: this partial restoration would be sufficient to demonstrate the 
design of the ceiling; it would not lessen the natural light to a great 
degree: a side benefit of this arrangement would be (by contrasting the 
appearance of the protected v.the unprotected parts of the frieze) to 
demonstrate the effect of lighting on the reliefs: even without the 
advantage of color, such a demonstration would be highly instructive.
If these educational advantages make solution II preferable, some kind of 
roofing over the coffers may become necessary.

2. alpha: negative

The reasons given for replacing the_orthostates with new blocks are not 
sufficient to warrant this replacement: if the building becomes once more 
accessible to the wide public, some other means should be found to define 
the enclosed space.

2. beta: negative
In spite of the advantages of finding a use for the original material, one 
should hesitate b^ore rebuilding, rather than restoring, the lower part of 
the entire wall: possibly, a small segment of the wall could be so rebuilt 
as a specimen of the construction, in which case, hopefully, some blocks 
could be relocated in their original position.
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Dinsmoor 2
3. alpha: both positive and negative.

In this proposal, one should differentiate between geison blocks and wall 
blocks, and also between altering the present appearance of the Pinakotheke 
(insofar as it is the result of its later history), and restoring blocks 
to their original place, when their present location is the result of 
disturbance in modern times and/or does not necessarily represent any 
identifiable medieval construction:
Although most of the blocks removed from the E.wall of the Pinakotheke to 
create the openings visible today are extant and fully identifiable, 
restoring them in their original positions should be avoided. They should, 
on the other hand, be brought from their various locations on the Akropolis 
and set up in some way near the wall.
Almost all the geison blocks of the Pinakotheke are extant, although the 
nosing on many of them has been cut off for the medieval construction. Some 
of them could certainly be restored in their original position (as long as 
the later history of the monument is respected), some of them reunited, as 
for instance the NW corner geison (today more or less in its original 
location but not in situ,lying on top of a block from the W.flank) with a 
fragment from it, today of the W.wall.

3. beta: negative

Although the walls of the Pinakotheke have problems, especially the W.wall, 
rebuilding, in effect, the classical building should be avoided. The case 
of the Erechtheion is not really a precedent, since much of that building 
had been restored in modern times: similarly, such qualms will not impede 
the impending rebuilding (once again) of the temple of Nike.
Instead of rebuilding, methods of stabilizing the building should be 
explored.

3. gamma: negative : delta:I

The second reason for this proposal seems risky; surely, for a modern 
exhibition'hall, too many intrusions into the classical construction will 
be required ( lighting, etc.). If, on the other hand, protection of the 
foundations from the rain is judged necessary and if roofing is deemed the 
best means for this protection , than a light, as far as possible, non- 
intrusive roof should be chosen in preference over rebuilding the ancient 
roof.

Dr.Anastasia Nome Dinsmoor 
American School of Classical Studies 
54 Sbuidias Street 
Gr 106-76, Athens 
Greece
August 10, 1994
7236-313, 7228-766 FAX 7239-281
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ToruA, June 22, 1994

TO: Prof.Dr Ch. BOURAS
Chairmen of the Acropolis Committee.

10, Polygnotou Str., 92-10555 Athens, Greece

FAX: (030) 322 5428-3229149

FROM: Prof.Dr Wieeiaw Domasiowski
Nicholas Copernicus University, ToruA 
Sienkiewicza 30/32, 87-100 ToruA, Poland

FAX: (48-56) 249 77

Çear Professor Bouras,

I am sending hereby some remarks on conservation of the 

marbles of Acropolis. However, I wish to stress that my 
experience concerning marbles is rather modest In comparison with 
that of Prof. Skoulikidis and his collaborators. Therefore I am 

not convinced that all my conclusions are correct,

1. CLEANING 0? THE SURFACE OF MARBLE AND TRANSFORMATION OF GYPSUM 
INTO CALCITE

To chemical cleaning of marbles and limestones, ammonium 
carbonate is used in the form of cataplasms of cellulose ouato. 
They should be insulated with foil and left on the 3tone 
surface over a period of time depending on the properties of 

deposits (e.g. their thickness). After gypsum has transformed 

into calcite, the cataplasme are removed and the deposits are 
cleaned off with brush and water. We should proceed in this way 

as the transformation of gypsum only does not allow to remove 

the dirt constituting deposits. Deposits of this type partly 
cover the buildings of Acropolis.

I wish to draw your attention to the fact that the calcite 
formed due to gypsum transformation does noi have much in 

common with the mineral of calcite constituting marble, and
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thus should be considered es e stranger body.

I do not recommend deposit removal only In these cases where 

they are particularly thick and their removal may cause 

deformation of the form of the treated fragment.
Also Prof. Skoulikidie mentions it In hie worko. In these cases 

the method of transformation of gypsum into calcite with tho 

use of X^CO^ proves efficient. I suppose, however, that duo to 
low porosity of the gypsum deposits this may show a most cult

treatment.
Ammonium carbonate is the most often applied to remove 

deposits from fragments and architectonie details. In case of 
deposits covering larger areas, water shower is applied. Water 
under standard supply system pressure applied for several or a 
dozen of hours removes gypsum deposits very carefully, leaving 

calcite Intact.
I agree with the Greek colleagues that water applied in another 

way (e.g, by rinsing, cataplasms, hot water, spray or steam) is 

not efficient. Neither mechanical methods, ultra sounds or 
laser should be applied.

2, CONSOLIDATION OF MARBLES

The experience of the Greek scientists prove that marble 
(its surface) can be consolidated with lime water (lime milk, 
paste) by application at appropriate temperature, by a defined 
CO2 concentration and in the presence of CaCO^. These are very 
interesting investigations.
At standard conditions, however, positive effects are
impossible to obtain. This was shown by Hempel and confirmed by 

numerous restorers when applying lime water to marbles, porous 
limestones, plasters etc.

By several applications, a superficial layer is formed 

(migration of CaiOH^ to the surface pores) which often 
delaminates. According to our experiences, we apply oligomeres 

(tetraethoxysilane, e.g, Wacker Steinfestiger OH) to consolidate 

superficial layers of stone.
It is applied after pre-hydrolysis. Water (5%) and ethyl 
alcohol (3%) are added. After the solution has clarified (30-
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60 min) it le introduced to the stone. After 1-2 days depending 

on temperature, gel is formed and a significant improvement of 
stone mechanical strength is observed. If necessary, the 

consolidating product may be coloured with pigments.
Tn one case only, a dozen of years ago, we applied ParaaoJd 

■R-72 to consolidate very deteriorated, cracked and porous 

marhles of a classicist portico.

3. PROTECTION OF MARBLE

In my opinion, organic polymers should not be applied to 

protect marbles. The durability of these layers is limited and 
their removal is troublesome. The coatings may be treated 

similarly to deposits as they present physical and mechanical 
properties different from those of original stone.
On the contrary, traditional substances as waxes (micro-waxes) 
can be considered as advisable. For example, Cosmollo'd dìi was 

once applied to protect marble in the above discussed case of 
portico. The wax was melted into pores of marble with the use 
of a set of heating lamps. The process of deterioration of the 

portico was stopped.
At present many wax pastes are available on the market, of 
excellent properties. We are investigating their applicability 
to marble protection, but the results are not ready yet.
I also think that the opinion of the 19th century scientists 
who indicated whitewashes (plasters) as the best protectives 
against aggressive agents, is of some interest. In order to 

increase the durability and adhesion of lime whitewashes, they 

can be modified with methakaolinite (10-2035 of Ca(OH)2). The 

gypsum formed in the course of time can be removed with the use 

of known methods. The treatment can be repeated several times. 
Unfortunately, it is difficult to get the aesthetizing restorers 

convinced to this method.
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4. REFILLING OF MINOR CAVITIES AND CRACKS IN MARBLE

I share the opinion that cement-lime mortars applied in 

Acropolis are not harmful, Mortars of organic binder should not 

be applied.
One can also use hydraulic lime mortars with or without an 

admixture of Portland cement. The above mortars are obtained of 

hydrated lime, high quality cement (45) and methakaolinite, 
Methakao1inite is obtained by heattreatment of kaolinite at 
B50-900°C and sieved (sieves 0.063 mm). Before the mortar is 

brought on wet stone, its surface is pretreated with a diluted 
cement milk. The mortare present good plasticity, dry quickly 

(also under water), have good adhesion and their mechanical and 

physical properties can he modified optionally. Obviously, 
variuos aggregates may be used.
A Table depicting the properties of chosen mortars is enclosed. 
To refill lacunae in marble objects (but not antique ones) we 
apply artificial marbles of resinous binder. They imitate 

natural marble and alabaster very well - their texture, 
transparency, polish and colour, They can be easily 

distinguished from marbles in UV. Light-resistant epoxy resin 
"HXTAL" (USA made) and Paraloid B-72 are used to this end. 
Faraloid is added by a plasticizer, melted and mixed with 

pigments. By means of hot irons (kauter3) the mixture is put on 
the marble or, in case of deeper cavities, on a special ground 
of a different mortar.
To colour or dark marbles, diane epoxy resins and

polyester-styrene resins are used. The effect is very
satisfactory.

I wish to take this opportunity to thank you Professor Bouras 

for the arrangements that made it possible for me to 

participate at the most interesting conference.

Yours ainceruly, /
I v

\juubla/Ì^^vW
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Tabeie 1.
Properties Of hydraulic! in», cement, and cernant - lime mortane.

Mr- Conjpositlon of mortar
bulkdensity
u

B/cn?■

sftrlu-page
y.

waterabsorption
W

y.

rate ofcapillary miction of waterto tliw loelgUL of ftrim (min.

compres.-“SlVAstrengtn
dec: *4seR arter saturation with water

V,

ilexi- blllty(V
kg/çji P

1 C.tPtW m i ;2;1 .iO 1 .45 P., 20 24.2 20 - - 4.0

2 ca;P.W = 1:3:1·23 1 .56 1.74 10.9 27 - - 4.6
S Ca:K:P:W = 1:1:4:1.90 1 .60 1 .35 15.4 249 147.9 10.3 17.3

4 CaxKîPîW = 1:0.5:4.5:1.64 1.71 1.43 16.7 345 06.0 46.3 26.0

5 Ca:K:P:W = 1:1 : β : 2.. OS 1.73 1.10 15.7 190 117.0 29.4 20.0

o Ca;K:PîW = 1:1.S:7.5:2.46 1.73 0.90 15.6 147 126.3 20.7 22.0

7 Ca:K:P:W = i:z:9:2.ao 1.70 0.77 16.6 130 90.3 24.0 24.5

O C*:K:P:W = 1:1:0:2.20 1 .72 0.75 14.9 ao 77.6 34.5 23.0
9 Cariç:TiW = 1:1:6:2.06 1.37 1 .id 24.4 102 04.1 33.4 17.4
10 C:P : W X 1:4:0.6 1 .A4 0.00 11.7 134 ioa.7 3.0 53.3
11 C:P:W - 1:6:0.77 1 .60 0.01 11.7 23 91.3 14.7 277
12 C:P:W = 1:0:0.94 1.67 0.01 13.1 60. 0 25.3 10.6
1 3 C: K:P :W = 1:0.25:9.25:1.19 1.70 0.06 11.9 97,6 47.4 24.5
14 CîK:P:W = 1:0.5:10.5:1.45 1.71 0.03 11 .9 42 101.1 41.1 24.4
IS C:K:P :w s 1:0.75:11.75:1.7 1 .69 0.03 11.A 30 04.7 33. a 21.9
1β C:Ca:P:W = 1:1:6:1.94 1.75 0.O3 13.7 51 37.0 11.2 10.6
1 C:ca:P:W = 1:1:10:2.1 1,75 0.04 12.9 39 39- 7 35.2 14.1

1Û CiCaïKiPtW *1:1:1.25:19.25:3.63 1.75 U.OÖ 12.2 49 67.4 30.6 13.4

19 C:Ca:K:P:W 51 ïlll .5:20.5:3-00 1.70 0.07 12.3 54 65. 7 34 .5 13-1

20 C:Ca:K:P:W =1:1:2.0:23.0:4.4 1.75 0.05 ia.6 56 66.1 45.5 14.7

21 Andesite tuff fromEaster Island 2.10 -
10.5-
2Ô.0 00-200 6Ä-123 - -

ca - hydrated lime. c - cement, K - kaolin, P - sand. v - water,
T - andesite tuff from Easter island, Coi) - bulk: density. N - water absorption 
capacity by weight, R - compressive strength. - flexibility
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1) Opistodomos und Westpteron des Parthenon

a) Für das künftige Aussehen des Westfrieses scheint es mir relativ unwichtig zu sein, ob 
die geplanten Abgüsse die ganzen Friesblöcke wiedergeben oder nur den Relieffries, der den 

neu herzustellenden Marmorblöcken appliziert wird, da das gewählte Verfahren von außen 

nicht wahrgenommen werden kann. Die erstere Lösung (a I) scheint mir die einfachere und 
ehrlichere. Für sinnvoll halte ich es, neben dem Anfang des Südfrieses auch die im British 

Museum befindlichen Teile des Westfrieses und den Anfang des Nordfrieses im Abguß am 

Bau anzubringen.

b) Es wäre konsequent, das West-Pteron des Parthenon völlig abzudecken, d.h. die 
fehlenden Deckenbalken und alle fehlenden Kassettenplatten durch Neuanfertigungen zu 

ersetzen (Lösung b III), wenn der originale Westfries wieder an seinen alten Platz versetzt 
würde. Das ist aber nicht vorgesehen; der statt dessen aufgestellte Abguß benötigt jedoch 

keinen spezifischen Schutz. Das didaktische Argument, daß eine Eindeckung des W-Pteron 
eine klarere Vorstellung vom damaligen Aussehen ermöglicht, scheint mir problematisch, 

denn dann müßte man auch den Opistodomos wieder eindecken, was bisher nicht 
vorgesehen ist. Der Gegensatz zwischen einer geschlossenen Decke im W-Pteron und den 

blauen Himmel über den Opistodomos dürfte eher irritierend wirken.
Es sollten deshalb nur die Deckenbalken wieder verlegt werden, und zwar auch nur 

diejenigen, von denen antikes Material vorhanden ist (Lösung b I).

c) Der Wunsch, das Regenwasser aus der Ruine des Parthenon femzuhalten, ist sicher 
berechtigt, doch fragt sich, ob dieses Problem überhaupt zu lösen ist, da es mit der 
ästhetischen Wirkung des Bauwerkes unmittelbar verbunden ist. Uber dem W-Pteron und 

den Opistodomos ließe sich eine Dachkonstruktion vermutlich noch am ehesten in der Weise 
realisieren, daß sie von außen nicht sichtbar ist; doch bevor eine solche Lösung befürwortet 
wird, müßte eine entsprechende Konstruktion in Skizzenform vorgelegt werden, die 
zugleich auch zeigt, in welcher Weise das Regenwasser aus dem Gebäude geleitet wird. 

Wenn bei dem Schutzdach an ein lichtundurchläßiges Material gedacht ist, dürfte eine 

Eindeckung des Westpteron mit neuen Kassettenplatten (b III) gänzlich entbehrlich sein.
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2) Cella-Mauern des Parthenon

a) Der Vorschlag, die fehlenden Orthostatenblöcke in der äußeren Reihe durch neue Blöcke 

zu ersetzen, um den Cella-Innenraum optisch zu definieren und zugleich das Betreten der 
Cella von den Umgängen her künftig zu verhindern, wirkt nicht völlig überzeugend; dagegen 

sprechen: 1) die große Zahl neu anzufertigender Orthostatenblöcke, was der bisherigen 

Restaurierungspraxis an den Akropolisbauten nicht entspräche. 2) Um die Raumdimension 
der Cella wirklich zu verdeutlichen, müßten die Cellamauern in ihrer ganzen Breite 

wiederhergestellt werden, d.h. auch mit der inneren Orthostatenreihe, was die Masse der 

neu herzustellenden Blöcke nochmals erhöhen würde.

b) Nicht genau lokalisierbare Wandblöcke auf den Orthostatenblöcken in zwei Reihen zu 

verlegen, könnte aus pragmatischen Erwägungen hingenommen werden, doch dürften dafür 
gar nicht genug Orthostatenblöcke zu Verfügung stehen, wenn deren Vervollständigung 

nicht durchgeführt wird (s. 2a). Andererseits ist die Lösung in einem Steindepot auch nicht 

sehr sinnvoll. Ich hielte es deshalb für vertretbar, sie auf den vorhandenen 

Orthostatenblöcken zu verlegen, was dann vermutlich mehr als zwei Schichten ergibt.

3) Propyläen, Pinakothek

Die Frage, welches der fünf vom verantwortlichen Architekten für eine Restaurierung des 
Nordflügels der Propyläen vorgeschlagenen Modelle die beste Lösung darstellt, ist 
besonders schwer zu beantworten, da hier in starkem Maße Probleme grundsätzlicher Art 

berührt werden.
Das weitestgehende Modell E (=3d zweite Lösung), dem vom verantwortlichen Architekten 
selbst der Vorzug gegeben wird, stellt zweifellos die konsequenteste Lösung dar, bringt 

aber zwei neuartige Maßnahmen mit sich, die bei den bisherigen Restaurierungsmaßnahmen 

auf der Akropolis weitgehend vermieden werden konnten: 1

1) Das Auseinandemehmen von Baugliedem, die noch unberührt in ihrem antiken Verbund 

stecken.
2) Die vollständige Rekonstruktion eines Daches, für dessen Konstruktion zwar 

Anhaltspunkte, aber fast keine antiken Bauglieder vorhanden sind.
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Beide Maßnahmen könnten nur unter größten Vorbehalten gutgeheißen werden.
Für einen Nichtfachmann ist es schwer zu beurteilen, ob das Abtragen des Nordflügels bis 

auf die Grundmauern wirklich erforderlich ist, um einen Absturz der Westwand zu 
verhindern.
Wenn eine weitere Bewegung dieser Wand nicht festgestellt werden kann, scheint mir eine 

so weitgehende Restaurationsmaßnahme nicht gerechtfertigt. Unter diesen Umständen 

würde ich der einfachsten Maßnahme (Vorschlag A des Architekten) den Vorzug geben. 

Falls sich die vor dreißig Jahren ausgeführte Betonkonstruktion im Fundament des 
Nordflügels ohne Gefährdung des Bauwerks entfernen läßt, sollte das geschehen und durch 

eine sich selbst tragende und den Zugang zu den antiken Substruktionsmauem erhaltende 

Konstruktion ersetzt werden (Vorschlag B 2 des Architekts).

Das Eindringen von Wasser in die Risse in einzelnen Wandblöcken und offenliegende 
Wandteile kann durch Füllstoffe und Abdeckung der Wandabschlüsse verhindert werden. 

Die gesamte Abdeckung der Pinakothek, sei es mit einer modernen Konstruktion, sei es mit 
einem antikisierenden Dach, scheint mir nicht erforderlich zu sein und würde einen 
Präzedenzfall für weitere Restaurierungsmaßnahmen schaffen. Im übrigen scheint mir der 

Nordwestflügel der Propyläen für eine moderne Nutzung, z.B. für Ausstellungen, völlig 

ungeeignet: er ist für den Massentourismus viel zu klein und auch der Zugang ist viel zu eng, 
als daß man eine solche Verwendung ernsthaft erwägen sollte. Dieser Vorschlag sollte 
deshalb bei der Frage einer möglichen Eindachung des Nordflügels als zusätzliches Argument 

fallen gelassen werden.
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First I should like to express my admiration for the serious and highly qualified 

studies performed by those working on the restoration project of the Acropolis. 

Besides the direct aim of their activities, their engagement and competence is 

of great inspiration to all of us, and their research has a great significance, 

bringing new knowledge on Greek building technique and examining restora

tion techniques and attitudes. The Acropolis is probably the site where, in our 

time, the most intensive studies in this field take place. We may be grateful to 

the Acropolis Committee for furthering this research and for giving us the 

possibility to take part in the considerations and the results so closely.

Introduction

The decay of stone is a natural phenomenon, and well is so. If the rocks did not 

decompose in soluble minerals from which the roots of the plants could benefit, 

there would be no life on earth. Taken out of their natural environment, as 

when used in buildings, the stones become dilapidated more quickly, also due 

to our own inconsidered wish for comfort: cars, heating, cooling, and an 

immense lot of objects which we do not want to give up.

We cannot bestowe eternal life on our buildings, but we may be able to delay 

their dilapidation. It is a question of the space of time during which we see the 

results of our intervention. Even the preservation of the sculptures in a 

museum has a limited effect. For what period of time will the building last, in 

which we store them? Most of the museums have already, during the time we 

have known them, undergone several extensive rebuildings or rearrangements.

The opinions on the restorations projects, which we are invited to present, 

cire just as fragile as the monuments themselves. Our viewpoints cire the result 

of our own cultural surroundings, our professional education, our personal



experience, the mistakes we have made, our age and mentality. Within these 

limits, I shall try to comment on the projects.

My general opinion is that the monuments should be left to talk by 

themselves through their authenticity, including the whole history they have 

lived through until now. Anastylosis could be permitted, only if they comprise 

a minimum of new material. Any other reconstruction, only for didactic 

reasons, should be left to drawings or models. Perhaps the most important way 

to preserve the buildings is in the profound studies and documentation, while 

there is still time, as it is the case here.

Parthenon, westfront

1 a. In the case of the frieze, where the originals have been removed to be 

put on exhibition in the future museum, I feel it right to replace them by 

copies, and the most honest thing to do would be to cast them in artificial 

stone. The visitors will scarsely distinguish the difference from marble, and if 

they do, they will understand what they are: copies. The most natural thing will 

be to make them as solid blocks, more or less of the original thickness, 

necessary to carry, together with the backers, the thranos. These blocks will 

then begin their course of disintegration together with the rest of the building. 

The need to replace them sometime in the future, as foreseen in the sandwich- 

construction, seems to me hypothetical: By whom and when? In 100-200 years 

or more?

lb. I am favorable to the idea of replacing the original members of the 

building, as far as they have been identified, and to complete the thranos with 

the two missing blocks for protection of the frieze. But I do not feel it necessary 

to complete the missing transversal beams over the peristyle. I should not 

propose to reconstruct the ceiling coffers, if they had not already been made. 

But since they are there, from the 1950’es and thus already historical, what 

else to do with them? In this case I think that the reconstruction could be 

justified, on condition that the engineers, as it seems to be the case, may 

guarantee that the structure underneath can carry the load.

1 c. I am against any addition in modem materials as it will disturb the 

impression of the historical character of the building. If we begin to make 

protective roofs, we shall have to continue, letting them run up and down on
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top of all the walls. Also a modem roof has to be maintained, and we cannot 

be sure whether it will make more harm than good in the time to come.

1 appreciate the philosophy expressed by Mr. Zambas, not to repair all 

damage, which would entail the complete dismantling of the building, but only 

consolidate and impede the dilapidation where possible.

Parthenon, sidewalls

2 a-b. It is preferable to wait for the completion of the study of the blocks in 

order to have a complete picture of the possibilities to reconstruct the walls. I 

agree on the principle that each block should be put back in its original 

position (they are not interchangeable), and that the amount of new blocks 

should be low (less than 1/6 as proposed). Perhaps the next meeting will give 

us the possibility to consider this question?

As regards the completion of each block (which should also wait for the end 

of the study) there is surely a question of the stability of the walls, but it should 

also be taken into consideration not to eliminate the traces of the disasters 

happened to the building during its long history. Mr. Korrès has shown how 

much can be deduced from the traces of fire and bombardment, bearing 

witness of decisive historic events. I should also like to refer to the holes in the 

walls made (before their dismantling) by metal-rubbers, which give evidence of 

periods of economical decline in the society. (By the way, have these holes been 

taken into consideration in the study of reconstruction: two halves of holes in 

the comers of neighboring stones have to match each other).

Propylea

3 a. I am in favour of the proposal A, which preserves the last remaining of 

the Frankish tower. Replacement of the geison does not contribute essentially 

to our understanding of the building. Examples to be studied at close distance 

could be exposed in the future museum.

3b. Looking at the coloured plates in the publication, one must get the 

feeling that the monument will loose a lot of its authenticity when being 

touched that much. As we know, the blocks in classical architecture are 

extremely well adapted to one another and cannot be disconnected and 

reassembled in exactly the same way (fractions of millimeters are involved, and
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the Inaccuracy will increase up through the building). Furthermore, it is hardly 

possible to handle the stones without damage. Let the buildings stand as long 

as possible, and let us interfere if the situation should become much worse.

3 c. As I do not presuppose reconstruction of the geison, there is no question 

of a roof. And the new museum will probably provide for enough covered space.

The reconstruction of the marble ceiling at the beginning of this century has 

cost enough trouble, and one could discuss how much pleasure this ceiling has 

given to the visitors. We may be able to do better today, but is it worth while? 

In any case we must claim that all fragments come to their original place, 

which will involve more new material. At most, I should propose the recon

struction of a small part as in proposal A.

Cleaning of the sculptures

4 a-b. Mr. Skoulikidis has shown that any mechanical cleaning is unaccep

table, and that two possible methods remain: Laser and reversal of gypsum to 

calcium-carbonate. But as far as I understand, the experience with these 

methods is not yet so convincing as to use them safely in such a scale. Now, 

when the sculptures are brought in security, we could perhaps wait until the 

methods were fully controlled. But do the sculptures really need to be cleaned? 

Can they not bear the mark of age, as we are obliged to do ourselves?

From now on the greatest threat to the works of art will be the close contact 

to the human beings in a crowded museum, dense with perspiration, sun-oils 

and perfumes. I should propose, if it is not already planned so, that the frieze 

be placed in a closed (climatised) gallery separated from the visitors by a glass- 

wall, and leave the cleaning for another time.

Erik Hansen, lecturer 
Wildersgade 36, Copenhagen



K. Herrmann. Stellungnahme zu den Restaurierungsvorschlägen 1994

ad 1) Parthenon-Westflügel

a) Es kann wohl Einmütigkeit darüber vorausgesetzt werden, daß jeder Ein
griff in eine in situ befindliche Bausubstanz möglichst zu vermeiden ist. Aus
nahmen sind nur gerechtfertigt, wo besonders schutzwürdige Objekte anders 
nicht dauerhaft gesichert werden können. Insofern war der Abbau des West
frieses eine denkmalpflegerische Notwendigkeit, die uneingeschränkt zu begrü
ßen ist. Zu bedauern ist höchstens, daß sie nicht schon früher erfolgt ist.

Auf der anderen Seite wirft das Entfernen einer ganzen Steinschicht weit
reichende konstruktive Fragen auf. Betrachtet man die Schnittzeichnungen, so 
wird klar, daß die Blöcke nicht nur als Träger der Reliefs dienen, sondern zu
gleich eine wichtige statische Funktion innerhalb des ganzen Gebälkaufbaues 
besitzen. Wie sich bei älteren Abgüssen gezeigt hat, sind diese aber keinesfalls 
weniger witterungsanfällig als die Originale. Es ist also zu erwarten, daß die im 
Laufe der Zeit unansehnlich gewordenen Stücke irgendwann einmal ausge
tauscht werden sollen. Dann ist es jedoch von großem Vorteil, wenn zum Aus
wechseln nicht der ganze darüberliegende Aufbau abgetragen werden muß. 
Deshalb wird einer Mischkonstruktion aus tragenden Marmorblöcken und vor
geblendeten Kunststeinabgüssen der Vorzug gegeben.

b) Bei den Deckenbalken des Westpteron sollte man sich auf die Sanierung 
der vollständigen Blöcke und auf die Ergänzung vielleicht sonst noch vorhan
dener originaler Bruchstücke beschränken. Würde man die von Orlandos zum 
Schutz des Westfrieses vorbereiteten Balken verlegen, besteht die Gefahr, daß 
damit ein erster Schritt zu immer weitergehenden Ergänzungen getan ist. Aus 
dem gleichen Grund erschiene mir auch eine Verlegung von Platten der 
Kassettendecke nur dann ratsam, wenn genügend antikes Material erhalten ist.

c) Einem Schutzdach über dem Westflügel wäre vorbehaltlos zuzustimmen, 
wenn der originale Fries sich noch an seinem alten Platz befände. Die Abgüsse 
erfordern dagegen keinen besonderen Schutz, so daß auf eine Eindeckung ver
zichtet werden kann. Ebenso dürfte eine Überdachung des Opisthodom entbehr
lich sein, zumal eine derartige Konstruktion vermutlich von der Cella her sicht
bar wäre. Sollte man sich dennoch zu einer solchen Maßnahme entschließen, ist 
für eine abschließende Beurteilung des Vorhabens unbedingt die Vorlage von 
Detailzeichnungen erforderlich. Denn es geht dabei nicht nur um ein 
konstruktives, sondern auch um ein ästhetisches Problem. Nicht zuletzt dürfte 
auch die Führung der Entwässerungsleitungen eine schwer zu lösende Aufgabe 
darstellen.

ad 2) Parthenon-Cellawände

a) Der Vorschlag, die Seitenwände in ihrer Orthostatenzone mit neuen 
Blöcken zu ergänzen, stellt eine gewisse Inkonsequenz dar, weil das primäre Ziel
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nach wie vor im Einfügen originaler Teile in den alten Verband liegen sollte. Für 
das Verständnis des Baues wäre die Ergänzung der Orthostaten jedoch ein Ge
winn. Die Cella und in noch stärkerem Maße die Ptera würden eine nicht unter
brochene und damit eindeutige Begrenzung erhalten. Selbst von außen würde 
die Gliederung des Baues besser zur Geltung kommen.

Letztlich geht es dabei ja nicht um die Einführung eines vollkommen 
neuen Bauelementes, sondern nur darum, eine Lücke zwischen den in situ 
befindlichen Ecken zu schließen. Falls man sich zu einer Ergänzung der unter
sten Quaderschichten entschließen sollte, so wären die neuen Orthostaten - und 
dann nicht nur die äußeren, sondern auch die inneren - sogar die konstruktive 
Voraussetzung dafür.

b) Aus den oben genannten Gründen wird auch das Versetzen von weiteren 
Wandquadern befürwortet. Daß die genaue Zuordnung der verstreut aufge
funden Teile in den meisten Fällen nicht gesichert ist, ist für mich von unter
geordneter Bedeutung. Bei einer derart großen Zahl gleichförmiger Blöcke dürfte 
es eher die Ausnahme sein, wenn sich ihre ehemalige Lage exakt bestimmen 
läßt. Eine allzu strenge Auslegung der ansonsten richtigen und anerkannten 
Regel würde praktisch jede Ergänzung von Wandflächen verbieten. Ich halte es 
deshalb für vertretbar, dieses Kriterium im Falle der Wandquader zu vernach
lässigen. Wichtiger scheint mir, daß die Blöcke eine sinnvolle Verwendung 
finden und nicht irgendwo in einem Depot gelagert werden müssen. Einschrän
kend möchte ich jedoch empfehlen, keine allzu stark beschädigten Blöcke 
einzubauen, die sich nachteilig auf den Gesamteindruck auswirken würden.

ad 3) Propyläen-Nordflügel

a) Auch wenn man heute, den Wert eines Bauwerks nicht nur in seiner 
ursprünglichen Gestalt, sondern auch in seinen historisch bedingten Verän
derungen sieht und diese daher zu erhalten trachtet, so ist es im Falle der 
Propyläen für eine Darstellung dieses Prozesses zu spät. Die wenigen und auf 
verschiedene Stellen verteilten Reste des mittelalterlichen Gemäuers können 
eine Vorstellung von der Umwandlung des antiken Baues in ein Frankenschloß 
nicht mehr vermitteln. Deshalb halte ich es für legitim, diese spärlichen und 
wenig aussagefähigen Überreste zu beseitigen. Der für den ursprünglichen Bau 
zu erwartende Gewinn an Spolien ist ungleich höher zu bewerfen und recht
fertigt diesen Eingriff. Das Problem wäre sicherlich anders zu beurteilen, wenn - 
etwa im Norden - noch größere Teile der Aufmauerung mit den Fenster
gewänden erhalten wären. Unter den gegebenen Voraussetzungen sind die 
mittelalterlichen Schießscharten und das Fenster in der Ostwand die letzten 
Zeugnisse der Frankenzeit. Sie sollten deshalb nicht zugesetzt werden.

b) Daß auch an der Westwand konservierende und rekonstruierende Maß
nahmen erforderlich sind, steht außer Frage. Dabei sollte man sich m.E. aber auf 
Eingriffe im Bereich des Gebälkes (und an einzelnen stärker beschädigten 
Blöcken) beschränken. Mit dem Abbau der oberen Wandteile (Vorschlag B und 
C) ließen sich zwar die größten Fugen wieder schließen, eine solche Maßnahme
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hätte jedoch zur Folge, daß es einen neuen horizontalen Versprung in dér 
ansonsten stetig geneigten Westwand gäbe. Sie kann deshalb nicht empfohlen 
werden. Mir erscheint es sinnvoller, die klaffenden Fugen mit modernen 
Material abzudichten, um das Eindringen von Wasser und die damit verbun
dene Korrosion zu unterbinden. Aus den genannten Gründen würde ich eine 
reduzierte Form des Vorschlages C anstreben: Abtragen der mittelalterlichen 
Wandreste, Schließen der Lücken in der Gebälkzone und Verlegen der Geisa.

Ganz entschiedenene Vorbehalte müssen gegen den Abbau der gesamten 
Westwand einschließlich des Unterbaues (Vorschläge D und E) vorgebracht 
werden. Wie im Kongreßbericht ausdrücklich erwähnt, besteht keine akute 
Einsturzgefahr. Denn die Schäden sind offensichtlich nicht das Ergebnis all
mählicher und fortschreitender Setzungen. Das Kippen der nicht durch An
bauten ausgesteiften Westwand ist vielmehr, wie T. Tanoulas überzeugend 
dargelegt hat, auf ein einmaliges Ereignis, die Pulverexplosion von 1687, zurück
zuführen. (Abgesehen von dem Explosionsdruck scheint mir auch der Schub des 
mittelalterlichen Gewölbes zumindest mittelbar daran mitgewirkt zu haben. 
Denn die stärksten Zerstörungen und Verschiebungen sind im Bereich der 
Kämpfer zu beobachten.) Im übrigen ließe sich eine tiefgreifende Sanierung der 
Westwand, wenn sie sich einmal als unumgänglich herausstellen sollte, jeder
zeit nachholen. Bezüglich der Betoneinbauten im Untergeschoß ist dem Vor
schlag B2 grundsätzlich zuzustimmen. Eine abschließende Beurteilung ist jedoch 
erst möglich, wenn ein detaillierter Entwurf für die neue Zwischendecke und 
deren Tragkonstruktion vorliegt.

c/d) Die Frage der Dacheindeckung ist unmittelbar mit dem Problem der West
wand verknüpft. Da oben von einer weitgehenden Korrektur der Verwerfungen 
und der Wiederherstellung der antiken Wandneigung abgeraten wurde, ver
bietet sich auch die Rekonstruktion des ursprünglichen Daches, die einen intak
ten Unterbau zur Voraussetzung hat.

Außerdem sprechen grundsätzliche Einwände gegen ein solches Vor
haben. Da von den antiken Bauteilen so gut wie nichts erhalten ist, müßte das 
Dach zu 100 % aus neuem Material hergestellt werden. Das würde jedoch in 
wesentlich stärkerem Maße als bei der Ergänzung der Parthenon-Orthostaten 
eine Abkehr von den bislang üblichen Restaurierungsprinzipien bedeuten. Ein 
solches antikisierendes Dach würde außerdem einen auffallenden Kontrast zu 
den vielfach beschädigten Originalteilen bilden. Noch entscheidender scheint 
mir, daß ein völlig wiederhergestellter Nordflügel formal ein Fremdkörper in 
dem ansonsten ruinösen Baukomplex wäre. Insofern ist die Dacheindeckung 
hier anders zu beurteilen als etwa beim Niketempel, bei dem es sich um ein 
isoliertes und in sich vollständiges Gebäude handelt.

Über ein modernes Dach, das hinter dem antiken Gebälk der Propyläen 
verborgen wäre, ließe sich dagegen grundsätzlich diskutieren, wenn es für den 
dadurch entstehenden Raum eine sinnvolle Verwendung gäbe. Da eine 
profane' Nutzung als Magazin oder dgl. dem Gebäude unangemessen wäre, 
käme nur eine der Allgemeinheit dienliche Funktion in Betracht. Als Aus- 
stellungs- oder Dokumentationsraum ist der Nordflügel jedoch zu klein und 
sein enger, abgewinkelter Zugang ist überdies für größere Besuchergruppen
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völlig ungeeignet. Deshalb muß auch diese Lösung negativ beurteilt werden. 
Man wird sich also - wie schon beim Erechtheion - mit einer Abdeckung der 
Mauerkronen und einer Entwässerung des Innenraumes begnügen müssen.

e) Zusatz zum Propyläen-Mittelbau. Aus mir nicht ganz verständlichen 
Gründen beschränken sich die Fragen, um deren Beantwortung gebeten wurde, 
auf nur einige Teilbereiche der in den Referaten vorgestellten Restaurierungs
konzepte. Deshalb möchte ich ein paar ergänzende Bemerkungen anfügen.

Für die Osthalle und die Türwand scheinen mir alle vorgeschlagenen 
Maßnahmen sinnvoll und notwendig. Schwieriger zu beurteilen ist die 
Situation beim mittleren Durchgang. Wie weit das Gebälk und die Kassetten
decke ergänzt werden, sollte weitgehend von der Quantität der originalen Bau
teile (die aus der Dokumentation nicht klar ersichtlich ist) abhängig gemacht 
werden. Falls ausreichend Material vorhanden ist, das eine über den Vorschlag A 
hinausgehende Ergänzung erlaubt, würde ich dem Vorschlag C gegenüber dem 
Vorschlag B den Vorzug geben, weil dabei der architektonische Aufbau der drei- 
schiffigen Mittelhalle besser zur Geltung kommt.

In jedem Falle sollte man von der Wiederverwendung des originalen' 
ionischen Kapitelles absehen. Dieses Meisterwerk gilt zu recht als Inbegriff eines 
klassisch-ionischen Kapitells und sollte seinen künftigen Platz im neuen 
Akropolis-Museum finden.

ad 4) Konservierungsmaßnahmen

Die Methoden der Reinigung und Konservierung in ihrer Wirksamkeit 
und Dauerhaftigkeit zu beurteilen, sehe ich mich nicht imstande. Wie schon 
1989, so möchte ich aber auch hier meiner Überzeugung Ausdruck geben, daß 
Prophylaxe wichtiger als Therapie ist. Für die Praxis sollte das bedeuten, daß 
chemische Konservierungsmaßnahmen nur dort ergriffen werden, wo sie dem 
unmittelbar bevorstehenden Verfall Einhalt gebieten können. Ansonsten ist 
dem Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen - sei es durch Abdecken der 
Fugen und Ableitung des Regenwassers oder durch Magazinierung hochwertiger 
Objekte - Vorrang einzuräumen.

Es wäre verhängnisvoll, wenn wir in allzu optimistischer Einschätzung 
neuer Technologien die von Balanos in technisch-konstruktiver Hinsicht 
gemachten Fehler (deren Tragweite für ihn und seine Zeitgenossen auch nicht 
vorhersehbar war) heute mit chemischen Behandlungsmethoden wiederholten.

Klaus Herrmann
Dipl.-Ing., Referent für Bauforschung 
Deutsches Archäologisches Institut 
Fidiou 1, GR-10678 Athen 
(Tel. 36 20 270, Fax 36 14 762)
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Prof. Dr. Dr. h.c. Nikolaus Himmelmann

Prof. Dr. Ch. Bouras 
President, Commitee for the 
Preservation of the Acropolis 
Monuments 
10, Polygnotou St.

GR-105 55 Athen

Dear Prof. Bouras,

thank you so much for your kind letter of August 31st 
1994 and the impressive volumes of Acropolis studies. I have 

read them very carefully, but still I feel somewhat uncertain 
about those questions, which are primarily technical in 

character. As to the others my criteria are more of an art- 

historical than a practical nature.

la: Concerning the replacement of the west frieze I am 
decidedly in favour of the second solution (blocks made out of 
new marble). In your publication a third possibility is 
mentioned i.e. new blocks with the reliefs made in one piece. 
This would be the solution nearest to ancient techniques of 
repair and at the same time homogeneous as to the material. 
Nowadays it should be possible to produce exact marble copies 

of the reliefs using mechanical means controlled by computer.

lb: I would prefer the second solution restoring part of the 

ceiling coffers. This seems to be a tolerable compromise 

giving an impression of the ancient condition without beeing 

obtrusive.

lc: Beyond my competence, must leave it to the technicians.
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2a: My response is negative, since a row of new orthostates 
would inti oduce a massive modern element that cannot but 
dominate the whole structure. Maybe the borders of the 
interior space can be indicated in a more discreet way.

2b: I am in favour of replacing wall blocks, since the 

advantages are obvious notwithstanding the question of 
principles.

3a: Modern tendencies are in favour of preserving vestiges of 
the different epochs in the history of a monument. In this 
case I am not so sure. Restoring authentic parts of the 

building into their original positions should have priority.

3b: I am not really competent to answer this question but tend 
to favour a positive response.

3c: Roofing the pinakotheke would introduce another dominant 
modern element into the ancient structure. My response is 

quite negative. As to the rain water other ways of protection 

should be possible.

3d: - - -

4: I was not able to reach a sound judgement about these 

questions from the documents.

Nikolaus Himmelmann 
Professor Emeritus 
Körnerstr. 23 
D-53175 Bonn 
26.11.1994 
0228-35114

r ·

Jji.
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An die Kommission für die 
Wiederherstellung der Monumente 
der Akropolis von Athen 
Polygnotou 10

GR - 10555 Athen

Stellungnahme
zu den Vorschlägen für die Restaurierung, 

die auf der Konferenz im Mai 
1994 vorgetragen wurden

la. Als Ersatz für die Originale des ionischen Frieses kommt meines Erachtens nur die 
Lösung I in Frage. Die Restaurierungsarbeiten auf der Akropolis betreffen verschiedene 
Monumente, sollten aber methodisch eine große Einheit darstellen. Am Erechtheion sind 
die in London befindlichen Teile an der Ruine am Ort in Kunststein ersetzt worden. 
Theoretisch handelt es sich bei dem ionischen Fries des Parthenon um den gleichen Fall: 
Am Ort ersetzt Kunststein die an anderer Stelle befindlichen Originale. Es werden also 
von den Originalen Kopien hergestellt, die als solche erkennbar sind. Lösung II scheidet 
also aus methodischen Überlegungen aus, würde aber auch wegen technischer Schwierig
keiten zu keiner befriedigenden Lösung führen.

lb. Nach neuen statischen Untersuchungen würden die Säulen im westlichen Teil der 
Ringhalle das große Gewicht der Balken und auch der Kassettendecke tragen können. 
Wäre dieses Ergebnis zur Zeit von Orlandos bekannt gewesen, so wären damals die 
fertig ausgearbeiteten Blöcke zweifellos auch ersetzt worden, und heute käme niemand 
auf den Gedanken, sie wieder zu entfernen. Ich plädiere für die Lösung III und gehe 
dabei von der Annahme aus, daß die vorbereiteten Blöcke von höchster Qualität sind.

lc. Bei allen Tagungen der Baukommission habe ich immer wieder die Meinung 
vertreten, daß ein wirksamer Schutz der Monumente nur durch ein Dach gegeben sein 
kann. Hauptursache des beschleunigten Zerfalls der Steinoberfläche sind nach wie vor 
saurer Regen und agressive Winde. Deswegen sollte mit einer leichten Dachkonstrukti
on über dem Westteil des Parthenon wenigstens ein Anfang gemacht werden. Wenn 
diese Lösung befriedigt, sollte sie Vorbild für weitere Dächer sein.

2a. Hauptziel der vorbildlichen neuen Arbeiten auf der Akropolis ist der Schutz und die 
Sicherung der Monumente und auch ihre Wiederherstellung, so weit es das vorhandene 
originale Baumaterial zuläßt. Es geht meines Erachtens weder darum, das Ereignis der 
Explosion im Parthenon zu konservieren, noch darum, diesen Vorfall ungeschehen zu 
machen. Wichtig ist in erster Linie, daß das originale Baumaterial benutzt wird, um den 
ursprünglichen Bau wieder herzustellen. Damit spreche ich mich eindeutig für eine 
weitergehende Wiederherstellung der Langseiten des Parthenon aus, da noch viele 
originale Quadern vorhanden sind. Notwendigerweise müssen die Orthostaten aus neuem 
Marmor hergestellt werden.

2b. Ich entscheide mich für den Vorschlag, die Quader über den Orthostaten zu 
versetzen, obwohl ihre genaue Lage nicht bekannt sein kann.
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3a. Die fränkische Phase der Propyläen wurde bereits im 19. Jahrhundert so weitgehend 
abgetragen, daß sie als solche nicht mehr erkennbar ist. Ich würde ohne Bedenken auch 
die letzten Steine dieser Phase opfern, wenn an ihre Stelle originale Steine aus der 
Erbauungszeit versetzt werden können.

3b. Ich spreche mich gegen einen Abbau und Wiederaufbau der Westwand und der 
anschließenden Wandteile aus, da diese Maßnahme nicht dringend erforderlich zu sein 
scheint. Die Wand besteht noch aus völlig unberührter Original-Bausubstanz, eine 
Tatsache, die sehr hoch eingeschätzt werden sollte.

3c. Ich befürworte die Überdachung der Pinakothek, da die Wände hier besonders hoch 
erhalten und schutzbedürftig sind. Es bietet sich an, den Raum für Ausstellungszwecke 
zu nutzen.

3d. Die bisherigen Restaurierungsmaßnahmen auf der Akropolis dienen der Erhaltung 
der Monumente und deren Vervollständigung unter Verwendung antiker Bauteile. 
Weitergehende Wiederaufbauten waren nicht vorgesehen. Eine Wiederherstellung des 
Daches der Pinakothek würde die Verwendung fast ausschließlich neuen Materials 
bedeuten und damit der bisherigen Methode widersprechen. Die in alter Form wieder 
aufgebaute Pinakothek würde dem Ruinencharakter der übrigen Monumente 
widersprechen. Ich spreche mich damit für die Herstellung eines leichten Daches aus 
modernen Baustoffen aus.

4a.b. Da mir das spezielle Wissen fehlt, um die Vorschläge für eine Reinigung des 
Frieses und einen Schutz der Oberfläche der Steine beurteilen zu können, enthalte ich 
mich einer Stellungnahme. Ich weise aber auf die bekannte Tatsache hin, daß schon seit 
geraumer Zeit keine chemischen Stoffe mehr für den Schutz von Oberflächen verwendet 
werden. In Italien und neuerdings auch in Deutschland werden Versuche unternommen, 
angegriffene Steinoberflächen mit einer dünnen Kalkschicht zu überziehen, die 
atmungsaktiv und abwaschbar ist. Wind und Wetter greifen diese Schicht an, die im 
Verlauf von mehreren Jahren zerstört wird und dann erneuert werden muß, während die 
originale Oberfläche nicht weiter angegriffen wird.

Wolfram Hoepfner
Dr., Professor am Seminar für Klassische Archäologie
der Freien Universität Berlin
Kiebitzweg 11, 14195 Berlin
Tel. 0049/30/838 65 77 Fax. 0049/30/838 65 78
30.7.94
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PRÄAMBEL

Die Monumente der Akropolis, wie sie sich nach Fertigstellung der 
Restaurierungsarbeiten präsentieren werden, sind kein historisch gewachsenes 
Monument in überlieferter Erscheinungsform, sondern das Produkt von einer 
Freilegungen und Anastylosen. Trotz der mehrmaligen denkmalpflegerischen 
Interventionen ist die Akropolis ein Dokument einer der bedeutendsten Epochen 
der griechischen und europäischen Geschichte, dessen Wert als Urkunde nicht 
beeinträchtigt werden darf. Daher muß für den heutigen Betrachter ebenso wie für 
nachkommende Generationen erkennbar sein, welche Originalteile in situ sind, 
welche im Zuge der Anastylosen reintegriert wurden und wo Ergänzungen 
eingesetzt sind. Um den Urkundenwert zu wahren genügt es, wenn die 
Unterschiede zwischen diesen und dem Original erst bei genauerem Umsehen 
erkennbar sind. Durch die Restaurierung soll aber auch das ehrwürdige Alter des 
Monumentes erfühlbar bleiben. Spuren der Zerstörung sind in angemessenem 
Maße als Spuren der Geschichte des Monumentes lesbar und erfühlbar zu 
belassen, jedoch sind, soweit es die Kontinuität der Form und die Erhaltung des 
Denkmales verlangen neue Teile zu integrieren (Charta v. Venedig A..15). Diese 
neuen Teile dienen der Standfestigkeit, der besseren Lesbarkeit des Monumentes 
und der Steigerung des Erlebniswertes.

1 a) WESTFRIES DES PARTHENON:

Zur Rettung der Substanz wurde der Westfries mit seinem schon stark 
beeinträchtigten Erscheinungsbild zu Recht abgebaut, um diesen Rest eines Teiles 
der "Urkunde" (des Originales) zu erhalten. Ein wesentlich besserer 
Erhaltungszustand ist durch die alten, vorhandenen Kopien dokumentiert. Da nun 
das Original nicht in situ bleiben kann, ist es ohne Beeinträchtigung der 
Authentizität der Urkunde möglich, Kopien an der Stelle des Originals zu 
versetzen, die eo ipo kein Original aber in ihrem Erscheinungsbild authentisch 
sind. Zur Steigerung des Erlebniswertes ist ein Versetzen dieser Kopien zu 
empfehlen. Einem eventuellen Gegenargument, daß diese Kopien einen besseren 
Erhaltungszustand zeigten als das sichergestellte Original und deshalb nicht in das 
Bauwerk zu integrieren seien ist entgegenzuhalten, daß auch die übrigen 
Bauglieder durch ihre unterschiedliche Geschichte einen unterschiedlichen 
Erhaltungszustand aufweisen.
Eine Kopie kommt nur aus Kunststein hergestellt in Frage, da sich die vielen 
verwitterten Flächen nicht in Marmor nachbilden lassen. Eine Sandwichbauweise 
aus Marmorblöcken mit einer das Relief tragenden Kunststeinvorsatzschale führt 
sich in der Praxis per se ad absurdum.
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1 b) DECKE DES WESTFRIESES

Bei der Anastylose werden aus dem Verbände geratener Bauteile wieder 
zusammengefugt wobei neue Integrationselemente immer erkennbar sein müssen 
und sich auf das Minimum beschränken sollen das zur Erhaltung des Bestandes 
und zur Wiederherstellung des Formzusammenhanges notwendig ist. (Charta v. 
Venedig ). Besonders in der obersten Schicht sollte dabei auf einen 
rekonstruierenden Weiterbau verzichtet werden. Rekonstruktionen, aus 
gestalterischen Gründen für zwei von sechs Feldern ausgewählt, sind sicher als 
artifizielle Zutat fühlbar und beeinträchtigen die Wirkung der ehrwürdigen 
wiederaufgebauten Ruine. (Respektierung des Alterswertes]).
Eine vollständig rekonstruierte Kassettendecke kann natürlicher wirken, ist aber 
als Rekonstruktion nur dann vertretbar, wenn sie wesentlich zum Schutz der 
darunter befindlichen Originalteile beiträgt. Sicher beeinträchtigt sie die 
Lesbarkeit der monochromen Kopie des Frieses mit seinen Verwitterungsspuren. 
In der Regel wirkt eine Anastylose besser ( und entspricht auch eher den 
Anforderungen der Charta von Venedig ), wenn die Ergänzungen auf das 
notwendige Minimum eingeschränkt sind. Daher empfehle ich den Vorschlag I, 
nur die erhaltenen Balken zu ersetzen.

I c) SCHUTZDACH FÜR DAS OPISTODOM UND DEN WESTFLÜGEL:

Ein Schutzdach, auch wenn es zurückhaltend gestaltet ist, mindert einerseits den 
Eindruck der Ursprünglichkeit, wirkt andererseits als ein Hinweis, daß man auch 
auf Kosten der Wirkung alles unternommen hat, um das Original zu schützen. In 
seiner tatsächlichen technischen Wirkung scheint es fragwürdig. Es schafft 
einerseits das Problem der punktuellen Ableitung der Niederschlagswässer der 
ganzen Fläche und trägt überdies zur schnelleren Verschmutzung der 
darunterliegenden Bauteile bei, da die reinigende Wirkung des Regens entfallt. 
Die Verschmutzung ist nicht nur ästhetisch, sondern auch konservatorisch 
gefährlich. Wahre Gefahr bringen die Niederschläge nicht so sehr an den Flächen, 
wo das Wasser abrinnt, sondern dort, wo es auftrifft und in Vertiefung den Stein 
anlösend stehenbleiben kann. Dagegen könnten ohne optisch beeinträchtigende 
Wirkung die oberen Flächen der obersten Steinschicht, besonders dort, wo sie 
sich über der Augenhöhe der Betrachter befinden, zum Schutz mit Bleiblech 
abgedeckt werden.
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2 a und b) DIE CELLAWÄNDE DES PARTHENON

Das Hauptanliegen der Anastylose ist es, jeden Stein wieder in die Lage zu 
bringen, in der er ursprünglich verbaut war. Daher sollten möglichst alle Steine, 
deren ursprüngliche Lage gesichert ist, wieder versetzt werden, auch wenn 
darunter größere Abschnitte rekonstruiert werden müssen. Auch die Lage und das 
Ausmaß der Fehlerstellen (Ergänzungen) geben Aufschluß über einen Abschnitt 
der Geschichte des Bauwerkes. Keinesfalls sollten Steine versetzt werden, deren 
Lage nicht gesichert ist. Auch sollten die obersten Steine jedes Bauabschnittes 
Originale sein. Eine Rekonstruktion über den Originalbestand hinaus ist ein sicher 
unzulässiger, gestaltender Eingriff in das Monument. Alle Steine, deren Lage 
nicht gesichert ist, sollten zur Konservierung und zur besseren Lesbarkeit der 
Ruine in ein Depot gebracht werden, wobei auch an eine Lagerung unter einer 
schützenden Erdschicht gedacht werden kann, mit der auch verlorengegangene 
Geländeniveaus wieder hergestellt werden können.
(Bei der Besichtigung meinte ich, den Ausführungen von N. Toganides 
entnehmen zu können, daß die ursprüngliche Lage jedes Steines gesichert ist und 
zum endgültigen Versetzen nur einige Steine der unteren Lagen rekonstruiert 
werden müßten.)

3 DIE PINAKOTHEK

a) Jeder Forscher hat das Verlangen, sein mühevoll erarbeitetes 
Forschungsergebnis zu präsentieren, die Denkmalpflege gebietet jedoch 
Zurückhaltung und Beschränkung auf das für die Erhaltung des gewachsenen 
Zustandes notwendige Maß.
Gerade auf der Akropolis, wo der historisch gewachsene Bauzustand durch 
Freilegungen und Anastylosen fast zur Gänze zerstört ist, sollte man die wenigen 
Reste ihrer mittleren Geschichte aus der Zeit zwischen 4. Jhdt. v. Chr. und 18. 
Jhdt. n. Chr. respektieren. Die Erhaltung dieser realen Geschichtszeugnisse hat 
Vorrang vor der Komplettierung.

b, c, und d) Wenn durch die Deformationen die Standsicherheit nicht gefährdet 
ist, sollten sie belassen bleiben. Eingriffe sollten nur dort stattfinden, wo sie aus 
konservatorischen Gründen notwendig sind.
Ein Schutzdach über dem Westflügel scheint mir aus konservatorischen Gründen 
nicht zielfuhrend. Zum Schutz vor negativen Umwelteinflüssen wäre nur eine 
vollkommene Einhausung sinnvoll. Auch ist die Notwendigkeit nicht gegeben, 
die intensiv genutzte Akropolis mit einer weiteren Nutzung zu belasten.



343

4 REINIGUNG UND KONSERVIERUNG DER OBERFLÄCHEN

a) WESTFRIES
Der Fries befindet sich in einem Museum unter relativ konstanten 
Umweltbedingungen. Daher kann die Behandlung auf ein Minimum beschränkt 
werden. Die Reinigung sollte nur dort, wo es notwendig erscheint, durch 
besonders qualifizierte Fachkräfte mechanisch erfolgen. Bei der Behandlung von 
Mikroorganismen erscheint mir, wo möglich, eine Strahlenbehandlung sinnvoller 
als Chemikalien.

b) Soweit meine Erfahrungen reichen, sind vorsichtige mechanische 
Reinigung, Wasserkompressen und Kalk die zielfuhrendsten Verfahren und 
Mittel zur Marmoroberflächenrestaurierung.

ADRESSE: Prof. Dr. Friedmund Hueber 
Arch. Univ.Doz. u. Leiier des 
Ludwig Boltzmann Institutes 

fur Denkmalpflege und 
archäolog. Bauforschung,

LUDWIG BOLTZMANN DAB-INSTITUT 
Technische Universität Wien 

A-1040 Wien, Karlsplatz 13/Stg. 3 
Tel.: (43)-1-713 83 24 Fax ...713 60 18 TU-Wien.
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Tel: 0041/1/257 28 11 
Fax: 0041/1/252 49 24

To the Committee for the Preservation 
of the Acropolis Monuments 

10, Polygnotou Str.
GR-105 55 Athens

3. Juni 1994

Fourth International Meeting for the Restoration of the Acropolis Monuments, Athens, 27th-

Antworten auf den Fragebogen:

Allgemeines:

Zunächst möchte ich meine Bewunderung für die grosse geleistete Arbeit zum Ausdruck bringen, 
welche unter wissenschaftlichen und technischen Aspekten wegweisend ist und als Standard für 
vergleichbare Restaurierungsarbeiten an anderen Orten dienen kann.

Bevor ich auf die gestellten Fragen im einzelnen antworte, möchte ich einige Bemerkungen vor
ausschicken, welche die Grundlage für meine im folgenden angeführten Stellungnahmen zu den 
Einzelproblemen bilden. Ich bin der Überzeugung, dass ein Monument, auch ein Baudenkmal, ein 
historisches Dokument ist und als solches bewahrt werden muss. Eine solche Betrachtungsweise, 
wie sie auch in § 11 der Charta von Venedig 1964 zum Ausdruck gebracht ist, schliesst aus, dass

eine bestimmte Periode in der Geschichte des Monuments bei der Konservierung bevorzugt
wird.

der erhaltene Bestand verändert wird, sei es durch Entfernung erhaltener Elemente, sei es 
durch Ergänzen nicht erhaltener Teile, um einen 'vollständigeren' Zustand des Monuments zu errei
chen.

Gesichtspunkte der Lesbarkeit oder gar der leichteren Lesbarkeit für ein grosses Publikum, 
mit anderen Worten Rücksicht auf die touristische Erschliessung, auf die Konservierung des Monu
ments Einfluss haben können.

Damit komme ich zu meiner Stellungnahme zu den einzelnen vorgelegten Fragen: 1

1 a: Kopien des Westfrieses am Bau

Ein Verzicht auf das Anbringen von Kopien, der theoretisch möglich wäre, ist im vorliegenden Fall 
nicht sinnvoll, nachdem bereits die Metopen am Bau durch Kopien ersetzt worden sind; eine ge
wisse Einheitlichkeit der Konzeption für die Restaurierung scheint mir innerhalb desselben Baus 
erforderlich zu sein. Marmorkopien in Bildhauertechnik, wie sie am Meeting gefordert worden sind, 
stellen meines Erachtens keine realistische Möglichkeit dar. Die beiden anderen zur Diskussion ge
stellten Lösungsvorschläge sind m.E. beide möglich. Als Ziel sollte angestrebt werden, möglichst 
treue Kopien anzubringen. Dies dürfte mit Kunststoffabgüssen wohl besser zu erreichen sein als mit 
Zementabgüssen. Ein ausgezeichnetes neues Beispiel für einen Abguss in Kunststoff ist die vor 
kurzem aufgestellte Kopie der Reiterstatue des Mark Aurel auf dem Kapitolsplatz in Rom, welche 
eine sehr hohe Originaltreue erreicht. Auf Grund der technischen Möglichkeiten dürfte daher wohl 
die zweite vorgeschlagene Lösung mit Kunststoffabgüssen zu besseren Ergebnissen führen.
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1 b: Versetzen der von A. Orlandos vorbereiteten modernen Kassettenelemente über der Westhalle

Ich halte die erste Lösung, welche sich auf die Verwendung des erhaltenen originalen antiken Bau
materials beschränkt, für die richtige. Das Versetzen der modernen Elemente bedeutet eine uner
wünschte Ergänzung und Erweiterung des erhaltenen Baubestands, die nicht zu rechtfertigen ist, 
nachdem der einzige Grund, der früher für eine Überdeckung des Pterons angeführt werden konnte, 
nämlich der Schutz der originalen Friesteile, nach der Überführung des Westfrieses ins Museum 
nunmehr entfällt. Eine Anbringung der Kassettenplatten widerspricht auch dem § 9 der Charta von 
Venedig 1964, wo der Ausnahmecharakter solcher Restaurierungsmassnahmen formuliert wird.

1 c: Dach über dem Opisthodom und dem Westpteron

Ein Hauptgrund für das Dach, der Schutz des originalen Frieses, ist nicht mehr gegeben. Was al
lenfalls durch das Dach erreicht werden kann, ist ein sehr partieller Schutz der Architektur. Dabei 
würden Teile des Bauwerks besser vor dem Verfallen geschützt als andere, nicht überdachte Par
tien. Dies scheint mir nicht ein sinnvolles Ziel zu sein. Wenn die Architektur geschützt werden soll, 
müsste eine vollständige Überdachung des ganzen Monuments realisiert werden. Unklar bleibt 
auch, wie das von einem allfälligen Dach auf der Westseite abgeleitete Wasser abgeführt werden 
könnte, ohne dass dadurch andere, ungeschützte Partien des originalen Baubestands zusätzlich be
lastet würden. Aus den genannten Erwägungen heraus lehne ich daher eine Teilüberdachung ab.

2 a: Ergänzung der Orthostaten der Längsseite der Cella

Ich lehne diese Massnahme ab. Die Abgrenzung zwischen Cella und Umgang ist allein durch den 
Höhenunterschied der Böden schon deutlich. Eine bessere Lesbarkeit für die Besucher und eine 
Lenkung des Besucherrundgangs kann zudem eine umfangreiche ergänzende Erweiterung des er
haltenen Baubestandes nicht rechtfertigen, cf. auch § 5 der Charta von Venedig 1964.

2 b: Aufschichtung von 2 Schichten von Mauerquadern über den Orthostaten der Längsseiten

Bauteile, deren genauer Platz nicht bekannt ist oder deren Versetzen an ihrem ursprünglichen Platz 
zu viele Ergänzungen erforderlich machen würden, sind nicht zulässig. Ich finde meine Ansicht be
stätigt in der sehr restriktiven Praxis, die von N. Toganides (Summary p.58) formuliert worden ist. 
Eine Aufschichtung der überzähligen Quader widerspricht zudem den klaren Prinzipien, wie sie für 
die Ostseite des Parthenon zur Anwendung gekommen sind. Die nicht für die Anastylose ver
wendbaren Blöcke müssen m.E. in geeigneter Weise ausserhalb des Bauwerks deponiert werden.

3 a: Abbau der letzten fränkischen Bauteile im Bereich der Pinakothek

Nachdem im vorigen Jahrhundert die mittelalterlichen und jüngeren Bauelemente auf der Akropolis 
weitgehend abgetragen worden sind, bilden die fraglichen Mauerteile die letzten sichtbare Zeug
nisse dieser wichtigen geschichtlichen Periode. Die Abtragung dieser letzten historischen Doku
mente kann in keiner Weise verantwortet werden. Ein Abbau bedeutet einen klaren Verstoss gegen 
§11 der Charta von Venedig 1964.

3 b: Abbau und Wiederaufbau der Westseite der Pinakothek

Die Ausführungen des Referenten am Meeting und die den Teilnehmern zur Verfügung gestellten 
Publikationen haben m.E. nicht von der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Massnahmen überzeu
gen können. Bevor nicht genaue Angaben über den Schadenverlauf in der Zeit vorliegen und bevor 
nicht auch andere Sanierungsmöglichkeiten geprüft worden sind, bei welchen der Abbau der origi
nalen Bausubstanz des 5. Jahrhunderts v.Chr. möglichst vermieden werden kann, ist die Durchfüh
rung der vorgeschlagenen Massnahmen nicht zu rechtfertigen.
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3 c: ύ?ειήαΛιια&.ά£ϋΡίαιύΩύι^ί

Ein Dach über der Pinakothek würde eine gewisse Schutzfunktion haben. Der Boden des Raumes 
besteht allerdings aus modernem Beton; ein Schutz allein der Wände durch ein Dach ist kaum not
wendig. Für die Ableitung des Regenwassers, welches die Fundamente gefährdet, könnten auf dem 
Niveau des Betonbodens andere Ableitungsmöglichkeiten gefunden werden. Andererseits ist ein 
überdeckter Schauraum für die Präsentation der Akropolis durchaus erwünscht. Dafür bietet sich 
die Pinakothek wegen des guten Erhaltungszustandes der aufgehenden Mauern an. Eine Ü- 
berdachung könnte unter diesem Gesichtspunkt, in Übereinstimmung mit § 5 der Charta von 
Venedig 1964, toleriert werden, unter der Voraussetzung, dass das Dach von aussen nicht sichtbar 
ist.

3 d: Form des Daches über der Pinakothek

Eine Rekonstruktion des antiken Daches ist nicht zu rechtfertigen, da sie über die Konservierung 
des erhaltenen Bauzustandes hinausgeht. Die Rekonstruktion eines solchen, von weit her sichtbaren 
Daches würde das optische Bild der Akropolis vollständig verändern. Nicht zu unterschätzen ist die 
Gefahr, dass die öffentliche Meinung danach auf weitere Ergänzungen drängen würde, beim Nike
tempel, wo sich das antike Dach auch rekonstruieren liesse, beim Erechtheion und schliesslich beim 
Parthenon. Einem durch die Medien erzeugten politischen Druck könnte die Denkmalpflege wohl 
kaum auf die Länge Widerstand leisten! Wenn eine Überdachung der Pinakothek vorgenommen 
werden soll, dann nur in einer nach aussen nicht in Erscheinung tretenden Form und mit modernen 
Materialien.

4: Restaurierungstechnische Fragen

Für eine vertiefte Stellungnahme zu den Fragen der Konservierungstechnik ist der Unterzeichnete 
als Archäologe nicht kompetent. Wichtig ist, dass die Grundprinzipien der modernen Restaurie
rungstätigkeit eingehalten werden, wie dies durch die qualifizierten Mitarbeiter, die jetzt schon auf 
der Akropolis tätig sind, gewährleistet wird. Insbesondere ist auf die Reversibilität der Massnahmen 
zu achten, und es sind alle Materialien zu vermeiden, deren Langzeitwirkung (noch) nicht bekannt 
ist.

Prof. Dr. Hans Peter Isler
Direktor des Archäologischen Instituts der Universität Zürich 

und der Archäologischen Sammlung 
Leiter der Ausgrabungen auf dem Monte lato (Sizilien)
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1. lest frieze
a) Replacement of lest frieze

The displacement of the·west frieze of the Parthenon seems to have been an 
inevitable solution to protect from acid rain and air pollution. Its relief 
should be duplicated by polimar casts and attached to new frieze blocks made out 
of marble, because the modern casting technique by polimar is so good that we 
cannot differenciate from the original in appearance and would be strong enough . 
If the relief is carved out of marble, we have to think again about its 
protection from the pollution, don’t we?

b) Ceiling of the west frieze
Architectural members should be duplicated out of new marble, because they 

are not so difficult to be carved as frieze relief. It does not require special 
artistic technique of competent sculptor, and it is possible to be carved only 
with ordinary masonry work.

c) Dpisthodomos and west aisle
It is emergent to protect the monument from rain water, not only the 

opisthodomos and west aisle. I believe that the whole monument should be 
protected by roof of light structure. For example the main structutre should be 
of light steel frame and its roof with reinforced glass etc. le can neither 
displace all the architectural members nor put them into the museum. There 
should not be segregation between the sculptural members and architectural ones 
from the viewpoint of protecting the monument. Even a simple ashlar block takes 
a role of its own to consist of the monument. In that sense the whole monument 
should be covered by roof.

2. Flank rail
a) Flank wall replacement

I agree with the proposal.

b) Replacement of two courses above the orthostates
I agree with the proposal, as is suggested to make a good re-use of the wall 

blocks. But certainly, its positioning should be recorded.

3. Pinakotheke
a) Removing the Frankish part

Basically, the restoration work on the acropolis has been put forward with



its main concentration on the classical period And in the future this policy 
would be right, because the classical period is the very apogee in the long 
history of the acropolis. Certainly the acropolis has the own history even after 
the classical peiod, and we might not say that one historical period is more 
important than the other. But its extraordinary importance of classical 
monuments and their influence to the architectural history would be 
indispensable. So. to restore the pinakotheke in its classical situation is 
right selection.

b) Restoration of all the deformations
I agree with the proposai. The deformations would grow even more without 

restoration work now.

c) Roofing of the Pinakotheke
I agree with the proposal. There seem to be no problem to construct the roof, 

firstly because it is basically necessary to protect the building from rain 
water, as is suggested also for the Parthenon, secondly the walls are existing 
up to the sufficient height to allow to construct the ancient roof in the right 
way as is proposed

d) Manner of roofing
Ancient roofing is agreeable, as is already suggested above. To show the 

pinakotheke to visitors is recommendable, but the visitor’s entrance should be 
regulated, because the pinakotheke is roomy to have many of them inside and 
there would be rows of visitors in front of the Propylaia

34 B
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Academic title and position:
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Ad 1. THE OPISTHODOMOS AND THE WEST AISLE OF THE PARTHENON

a) Concerning the replacement of the west frieze:

I am in favour of the second solution, i.e. that of using 
frieze blocks made of new marble with separately attached 
reliefs of artificial stone made from casts. However, the new 
casts should be made on the basis of the most complete old 
casts available (Elgin).
Alternatively, one might consider the possibility of leaving 
the front of the new frieze blocks of marble blank or covered 
with a thin 'apergon'. It is, however, essential that the best 
preserved part of the building provides a complete picture of 
all elements in the elevation.

b) Concerning the restoration of the ceiling above the west 
frieze :

I am in favour of the third solution, according to which it is 
recommended to replace all the ceiling beams and to restore 
ceiling coffers of new marble for all six sections of the west 
aisle :
New coffer blocks were made many years ago and are immediately 
available; their placing is a reversible process; and they will 
offer the advantage of shading the west frieze so that this 
will be exposed only to the indirect light reflected from the 
lower parts of the building, i.e. the way the frieze was 
perceived in Antiguity.

c) Concerning protection of the opisthodomos and the west aisle 
from rain water by means of a light protective roofing made of 
modern materials, fully reversible and almost invisible from 
the outside:

I am in favour of the proposal, which does not seem to offer 
any problems or dilemmas.

Ad 2. THE FLANK WALLS OF THE PARTHENON

a) Concerning the proposal of replacing the missing orthostates 
in the outer row with (largely) new marble:

Unless the orthostate course is complete, the wall courses 
above it cannot be put in position, cf. the issue below.

b) Concerning the proposal of replacing wall blocks, the exact 
positions of which are not certain, in two courses above the 
orthostates :

The wall blocks make better sense if they are incorporated in 
the structure to which they belonged than if they are stored 
outside the Parthenon; and the process is revocable, in case 
new evidence turns up for their exact positions. I

I am therefore in favour of both operations which will add 
considerably to the readability of the building without 
affecting its character as a ruin.
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a) Concerning the proposal of putting certain ancient architec
tural members (mainly cornice blocks) back into their original 
positions, which will imply the removal of the last examples of 
the Frankish phase of the Propylaia:

I am in favour of the proposal. The Frankish fortifications 
were almost entirely demolished in the 19th century, and the 
removal of the little that survives of the upper storey above 
the Pinakotheke will not be felt as a substantial loss. Nowa
days, drawings and models are needed to give the visitor an 
idea of the original extent of these structures which are 
interesting from an historical rather than from architectural 
and aesthetical points of view.

b) Concerning restoration of all the parts of the building 
suffering from deformations, involving dismantling and rebuil
ding the entire west wall and parts of the north and south 
walls (proposals D and E):

The proposal must be recommended.

c) Concerning the roofing of the Pinakotheke with the aim of 
protecting it from rain water and making the chamber usable 
again (for displays):

The proposal must be recommended.

d) Concerning the problem which type of roofing should be 
preferred: covering with a light roof of modern materials, or 
reconstructing the ancient roof :

A reconstruction of the ancient roof above the Pinakotheke 
would form a glaring contrast to the central building of the 
Propylaea and to the other classical buildings on the Acropolis 
which have so far been left unroofed by modern restorers. 
Besides, the Pinakotheke roof would have to be covered entirely 
with brand new marble tiles. In my opinion, therefore, 
a light roof of modern materials like the one recommended for 
the opisthodomos of the Parthenon should be preferred. The 
latter solution would not necessarily exclude the reconstruc
tion of the wooden parts of roof and ceiling.

Ad 4. CLEANING AND CONSOLIDATION OF SURFACES AND SCULPTURES

Being an archaeologist and an architect I do not feel competent 
to express an opinion on Professor Skoulikidis' appraisal of 
chemical methods of cleaning, consolidating, and protecting 
surfaces.

; i ’’
Kristian Jeppesen 
Professor, Dr.phil.
Strandvaenget 13, 2100 Copenhagen, Denmark 
17 June 1994 
Tel. 31204033
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Stellungnahme zu den beim 4. Akropolis-Kongress 1994 unterbreiteten 
Restaurierungsvorschlägen von Hermann J. Kienast

Opisthonaos und Westpteron

1a) Daß der Westfries entfernt und ins Museum verbracht wurde, durfte allgemeine 

Zustimmung erfahren, ebenso wird man sich einig sein, daß die so entstandene 
Lücke im Baugefüge wieder gefüllt werden muß. Die naheliegende Lösung, die 

einzelnen Blöcke abzugießen und statt der originalen an ihren angestammten Platz 
zu versetzen, ist jedoch problematisch, weil nicht abzusehen ist. welche 

Reaktionen der Kunststein bei Marmor hervorruft. Da im Unterschied zu 
Giebelfiguren oder Metopenplatten, die nur lose eingefügt sind, die Friesblöcke 

Bestandteil eines zusammengehörigen statischen Gefüges sind, ist diese 
Schwierigkeit auf jeden Falle zu berücksichtigen. Ich bin deshalb der Meinung, daß 
die originalen Blöcke durch Marmor ersetzt werden sollen. Ob die Sichtflächen dann 
mit einem vorgeblendeten Abguß versehen werden oder nicht, ist m. E. 
zweitrangig. Die neue Schicht wird in jedem Falle als Ersatz zu erkennen sein; ob 
die Außenseite dann mit dem Relief verziert wird oder nicht, ist für den optischen 

Eindruck irrelevant.

1b) Folgt man den Regeln der Anastylosis. ist ohne Einschränkung dem ersten 
Vorschlag der Vorzug zu geben. Die Deckenbalken sind im Original erhalten und 
ihre Wiederversetzung aus statischen Gründen erwünscht. Die Kassettenplatten 
sind dagegen nur ergänzende Zutat, um den Deckenaufbau zu veranschaulichen. 
Da das im gegeben Falle sinnvoll und ohne großen Aufwand zu erreichen ist. wurde 
ich mich dem Vorschlag II nicht versperren, die vollständige Eindeckung lehne ich 
jedoch ab. Dazu zwei Überlegungen: 1) Die vorhandenen neuen Platten wurden 

hergestellt, um den Fries zu schützen - ein Argument, das mit dem Abbau des 

Frieses entfallen ist und folglich auch nicht mehr fur die Verwendung dieser 

Werkstücke angeführt werden kann. 2) Die Existenz von bereits zugerichteten 

Blocken darf nicht dazu verleiten, sie deswegen auch zu verwenden, zumal mit den 

jetzigen Wiederaufbauarbeiten doch ein völlig neuer Standard angestrebt und 

bisher auch sehr uberzeugend realisiert wurde.
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1c) Die Frage ist konkret gestellt und betrifft ausschließlich Opisthonaos und 

Westpteron. ihre Beantwortung hängt aber zum einen von der gewählten 
Deckenlösung ab und hat darüber hinaus zweifelsohne auch weiterreichende 

Konsequenzen. Da ich eine vollständige Eindeckung des Opisthonaos ablehne, 
sehe ich auch keinen Grund fur eine vollständige Überdachung. Entscheidend ist 

m. E.. daß die Wände vor eindringendem Wasser geschützt werden: dazu bedarf es 

aber keines Daches. Ein solcher Schutz ist auch durch eine Bleiabdeckung der 

Mauerkronen gewährleistet - so wie es auch beim Erechtheion gemacht wurde. 

Dazu ein Weiteres: In den Diskussionen ist mehrfach die Rede gewesen von einer 
Überdachung des gesamten Parthenon, ein Vorschlag, für den zwar manch 

praktische Erwägung angeführt werden kann, der aber doch den regeln einer 
Anastylosis widerspricht. Ich bin deshalb - um dieser Totallösung nicht Vorschub zu 

leisten - gegen ein Dach welcher Art auch immer.

Cellalangwände des Parthenon

2a) Eine Ergänzung der Orthostatenschicht scheint mir überflüssig und übertrieben 
zu sein. Wenn Wandblöcke darauf zu verlegen wären, die Schicht also benötigt 

würde, um eine Anzahl von originalen Blöcken wieder versetzen zu können, wäre 
eine solche Maßnahme zu überlegen, da sie aber aus rein optischen und formalen 

Gründen erwogen wird, ist sie abzulehnen: 1) Um den Raum der Cella erfahren zu 
können, bedarf es keiner solchen Begrenzung, und daß die Cella auf diese Weise 
auch von den Langseiten her betreten werden kann, ist m. E. kein Schaden. 2) Die 
Explosion des Parthenon ist ein herausragendes historisches Ereignis, dessen 
Spuren durchaus erfahrbar bleiben sollen. Durch das Schließen der Lücke wird 
genau diese Katastrophe kaschiert. Das Versetzen von neuen Orthostaten kann nur 

kosmetische Zwecke erfüllen und ist deshalb abzulehnen.

2b) Die große Zahl von Wandblöcken bedarf einer grundsätzlichen Lösung, und ich 

kann mir keine bessere vorstellen, als sie an ihrem angestammten Platz 

aufzuschichten. Die Tatsache, daß zum jetzigen Zeitpunkt mancher dieser Blöcke 
(noch) nicht endgültig plaziert werden kann, ist m. E. kein Hinderungsgrund: Die 

Blöcke sind eindeutig als Bestandteil der Langwande identifiziert, ihr Versetzen 
bedeutet die optimale Aufbewahrung und vervollständigt zugleich das Bild des 
Tempels. Alle diese Kriterien bleiben zutreffend und gültig, auch wenn nicht alle
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Blöcke mit Zuverlässigkeit plaziert werden können. Ich habe deshalb keine 
Bedenken, in diesem konkreten Falle vom bisherigen Prinzip abzuweichen - und 
das umso weniger, als die Blöcke andernfalls irgendwo - aber doch auch in Form 

einer Wand - gestapelt werden mußten. Sollten fur ein sinnvolles Versetzen der 

Wandblöcke die vorhandenen Orthostaten nicht ausreichen, würde ich auch meine 
Stellungnahme zu 2a entsprechend modifizieren.

Pinakothek

3a) Die Propyläen haben wohl die umfangreichsten Eingriffe und Veränderungen 
erfahren - sowohl bei ihrer Zweckentfremdung in Herrschersitz und Festung, als 
auch bei der Beseitigung der Spuren eben dieser Nutzungsphasen. Die 
Überlegung, daß bei den Bemühungen, den originalen Torbau wiederherzustellen, 

nahezu alle mittelalterlichen Reste beseitigt wurden und daß deshalb wenigstens 

die geringen noch erhaltenen Reste verschont bleiben sollen, ist berechtigt, aber 
vielleicht doch zu einseitig: Die wenigen Überbleibsel sind völlig bedeutungslos, 

lassen keinerlei Zusammenhang mehr erkennen und werden allenfalls als störende 
Fremdkörper empfunden. Es soll hier nicht eine puristische Bereinigung der Ruine 
gefördert werden, die Tatsache aber, daß die mittelalterlichen Reste nichtssagend 
sind und daß durch ihre Beseitigung die Möglichkeit gegeben wird, originale Blöcke 

wieder an ihrem Platz zu versetzen, ist m. E. im gegebenen Falle als 
Rechtfertigung ausreichend.

3b) Die Pinakothek ist authentisches Zeugnis des Schaffens von Mnesikles. Eine 
Auflösung des Gebäudes wegen der klaffenden Fuge wäre ein äußerst 
schwerwiegender Eingriff und nur als ultima ratio vertretbar. Dazu besteht aber 
beim jetzigen Stand der Dinge m. E. kein Anlaß. Da die statische Sicherheit der 
Westwand bis auf weiteres gewährleistet ist. wäre ein Abtragen zum jetzigen 
Zeitpunkt allenfalls eine Vorsichtsmaßnahme, die prinzipiell zwar gutzuheißen ist. 

im konkreten Fall aber als übertrieben gewertet werden muß.

Ein originaler Verband wurde bislang nur in besonderen Ausnahmefällen aufgelöst 

und bei der 5. Säule am Parthenon als geradezu unantastbar erklärt. Ich bin der 

Meinung, daß man diesem Prinzip auch im Falle der Pinakothek treu bleiben soll. M. 

E. reicht es aus. die klaffende Fuge vor eindringendem Wasser zu schützen, die 

betreffende Wand aufmerksam zu beobachten und erst im Ernstfall tätig zu werden.
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3c) Ich nehme an. daß fur eine Überdachung der Pinakothek die Wiederherstellung 

der Westwand geradezu unabdingbar wäre. Da ich die Wiederherstellung ablehne, 
kann ich auch die Überdachung nicht befürworten. Unabhängig davon bin ich gegen 

eine Überdachung der Propyläen, weil auf diese Weise ein Prazendenzfall 

geschaffen und vor allem auch der Ruinencharakter des Monuments zerstört würde. 
Ich sehe in der Tat keinen zwingenden Grund für einen derartigen Schritt: Da kein 

originaler Fußboden erhalten ist. ist auch nichts zu schützen und für das Ableiten 
des Regenwassers lassen sich auch andere Losungen finden. Im Übrigen kann ich 

mir eine Nutzung der Pinakothek, vor allem als Ausstellungsraum, nicht vorstellen.

3d) Da ich eine Überdachung ablehne, erübrigt sich eine Beantwortung dieser 

Frage, ich möchte aber hinzufügen, daß ich mir eine Lösung aus Plexiglas aus 
formalen Erwägungen kaum vorstellen kann - dergleichen müßte in jedem Falle 

optisch als störender Fremdkörper empfunden werden -. und daß ich die Kopie des 
originalen Daches ablehne: Für eine Anastylosis wäre damit eine neue Stufe 
erreicht, die letztlich zur vollständigen Wiederherstellung der Bauten führt. Genau 

das aber würde allen Regeln der Anastylosis widersprechen.

Reinigungs- und Konservierungsmaßnahmen

Keine Stellungnahme

Hermann J. Kienast
Dr. Ing. habil.: 2. Direktor des Deutschen Archäoligischen Instituts Athen 

Odos Pheidiou 1 

September 1994
Tel. 01 / 36 20 270: FAX 01 / 36 14 762
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STENKONSERVATQRN Stockholm, 1994 07 11.
StenKonserveringsKonsult AB 
Storängskroken 2 * 115 42 Stockholm 
Tel 46-8-20 05 06 * Fax 46-8-200772

The Committee for the Preservation of Acropolis Monuments 
Professor Ch. Bouras 
10, Polygnotou Str 
GR- 105 55 ATHENS

Dear Professor Bouras,

First of all I would like to thank You very much for a very interesting 
Meeting. It was a great pleasure to take part of the information on all the 
fantastic work that is taking place at the Acropolis. I was really impressed!

According to the questionnaire, I will limit my answers to the questions 
concerning conservation, as it is my profession, and to the replacement of the 
west frieze.

Replacement of the west frieze

It is preferable to have the original sculptures protected and at the same time 
allow the beautiful carvings of Fidias to be admired at close quarters in the 
museum. The original marble reliefs, badly weathered, should therefore be 
replaced with the replicas in artificial stone.

- the best idea is to cast the sculptures after conservation treatments, useing 
silicon rubber. Nowedays is easy to achieve very good imitations of natural 
marbles using organic resins. A special sort of epoxy resins resistant against 
UV could be used as the binder, and marble powder as the filler.

Cleaning of marble surfaces

The idea to inverse gypsum back into calcium carbonate is attractive, but from 
both the chemical and practical point of view it is not to be recommended for 
conservation purposes.

- the white amorphic calcium carbonate deposit'obtained on the surface has, 
except from the chemical formula, nothing in common with the original
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hard yellow-greyish calcite crystals which build marble, not even in its 
alterated form.

- the obtained calcium carbonate has no adhesive qualities or crystallic binding 
to the calcite.

- the use of the proposed solution with K2CO3 gives, except from calcium 
carbonate, also salts soluble in water, which can cause damages to the marble 
sculptures if they are not extracted after treatment.

- after inversion of gypsum the remains of soot, dust etc is embedded in the 
white deposite, causing problems in the following practical work.

- during the thematic group discussion Professor Th. Skoulikidis proposed 
patinating the treated places, in order to gain a comparative surface colour to 
the original stone. As a result two secondary layers are created covering the 
original stone surface, which is not in accordance with the principle of 
minimum intervention.

In Sweden, to clean limestone and marble from gypsum layers, we use 
ammonium (bi) carbonate in compress or bentonite-pack, which also 
transforms gypsum into calcium carbonate. After cleaning, the suface is 
washed with water and soft brushes, and as a rutine is later followed by a 
treatment for extraction of soluble products.

In some cases the treatment of gypsum layers is done by extensive water 
spraying.

Consolidation of marble surfaces

Consolidation of deteriorated marble surfaces with lime water is in line with 
the postulate not to add strange materials to the conserved object, however its 
efficiency doesn't correspond to the demands.

- consolidation with lime water is a time-consuming treatment (more than 40 
applications are needed) with a minimal strength obtained as a result, 
especially when the spe«.d of the reaction is fast, as is the case in normal field 
conditions.

- the use of lime water to consolidate porous stonematerials is not successful 
in general, as Ca(OH)2 has a tendency to migrate to the surface pores.
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Professor Th Skoulikidis has found that the additon of CO2 and CaCC>3 to the 
lime water at a certain temperature help to improve the mechanical strength. 
This effect must be a result of an increased production of CaC03, which of 
course is a bright idea, in comparision to the traditional method.

But, in the case of migration, maybe the richer production can, in a originally 
porous stone, cause sealing of the surface pores. In the case of the Acropolis 
monuments this is probably not a problem, as the secondary porosity of the 
marble mostly is limited to the surface pores.

Protection of marble surfaces

Protective coatings in form of organic polymers is not to be recommended for 
the antique marbles.

- it is doubtful wheather the choise of binding media (Paraloid B-72) should be 
accepted, despite that some of its drawbacks are eliminated.

- the thermoplast Paraloid B-72 gets soft at a quite low temperature, and in the 
often hot Greek climate the treated surfaces can by time give a dirty 
appearence, as they catch dust, soot etc.

In Sweden we have very little experience with marble in our monuments, but 
more often dense limestone. With good result we have protected limestone 
with microcrystalline waxes (Cosmolloid 80 H). Now there is soon a new wax 
available, with a higher meltingpoint, which is to be prefered. Still, this 
treatment is not to recommend for the Acropolis marbles.

As we have no perfect products for conservation of stone, especially marble, 
which is a specific material, I beli ve that the principle of "minimum 
intervention" is to be kept for the conservation works at the Acropolis.

Yours sincerely,

Marie Klingspor (MA in Conservation)
Manager
StenKonserveringsKonsult AB 
Storängskroken 2
S- 115 42 STOCKHOLM-SWEDEN Tel: 46 - 8 - 20 05 06 Fax: 46 - 8 - 20 07 72
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Deutsches Archäologisches Institut, Ayazpaja Camii Sok. 48, TR 80090 Istanbul

An das
Committee for the Preservation 
of the Acropolis Monuments

Polygnotou 10 
GR-105 55 Athen

Sehr geehrter Herr Präsident,

aufgrund der bestens fundierten Vorträge, der gedruckten Arbeits
hefte mit den vorzüglichen Illustrationen und aufgrund der Be
sichtigungen, die im Laufe des 4. International Meetings auf der 
Akropolis möglich waren, erlaube ich mir im folgenden, Ihnen meine 
Meinung zu den im Fragebogen aufgeworfenen und an Ort und Stelle 

bereits diskutierten Fragen zur Restaurierung von Monumenten der 
Akropolis von Athen mitzuteilen.

la) Ersatz der Friesblöcke über dem westlichen Opisthodomgebälk.
Hier muß zwischen der ersten Lösung (Kopien auf Marmorblöcken) 
und der dritten Lösung (Marmorblöcke mit vorgeblendeten Ab

güssen) entschieden werden. Die tragende Substanz der Blöcke 

sollte in jedem Fall Marmor sein. Ob es gelingt, Kopien der 

Friesreliefs in Marmor zu arbeiten, die von unten gesehen dem 

künstlerischen Anspruch des Ganzen genügen, kann nur anhand 

eines Musterreliefs entschieden werden. Man sollte die Kopie 

eines Reliefs in Marmor ausschreiben und die Ergebnisse an 
ihrem Ort erneut beurteilen. Ist das Ergebnis unbefriedigend, 
sollten Abgußplatten reversibel vor den massiven Friesblöcken 

aus Marmor befestigt werden. Um die Originale zu schonen, 
sollten diese Abgüsse aus alten Formen hergestellt werden.
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lb,c) Restaurierung der Decke und des Daches über Opisthodom 

und Westperistasis.
Es sollten nur die im Original vorhandenen Deckenbalken 
über demVfcstfries erneut verlegt werden, die wünschens
werte Geschlossenheit des Raumes wird durch die ebenfalls
empfohlene Abdeckung von Opisthodom und Westperistasis 

mit einem Regenschutzdach erreicht. Hierzu wird eine 
leichte, moderne Konstruktion mit einer geschlossenen, 
nicht durchscheinenden Dachfläche empfohlen. Auf diese
Weise wird neben dem Schutz des Marmors auch ein dem Origina, 
angenäherter Raumeindruck erzielt.

2a,b) Seitenwände der Parthenoncella.
Es sind offenbar zahlreiche Quader der Seitenwände der
Cella vorhanden, während Orthostatenblöcke fehlen. Es wird
empfohlen, wie vorgeschlagen, neue Orthostaten aus Marmor 
zu fertigen und darüber die vorhandenen Wandquader anzu- 
ordhen. Die positiven Aspekte dieser Lösung (Herstellung 
einer Raumbegrenzung der Cella, sachgemäße Unterbringung 

vorhandener Wandquader) wiegen schwerer als die Gegengründe
(Einsatz von zu viel neuem Material).

3) Demgegenüber wird empfohlen bei der sog. Pinakothek, dem 
nördlichen Seitenflügel der Propyläen, sehr konservativ zu
verfahren :

a) Die Schäden und Entstellungen durch den Betoneinbau sind 
so gering, daß der Einbau am Ort bleiben sollte. Er erfüllt
seinen Zweck der Stabilisierung, verursacht keine Schäden 

und beeinträchtigt nicht den ästhetischen Eindruck des

Baudenkmals.

c,d) Eine Überdachung der Pinakothek mit einet modernen, leichten 

aber geschlossenen Konstruktion erscheint sinnvoll und wird 

befürwortet. Sie schützt die Ruine und vervollständigt den 

Gesamteindruck. Die Konstruktion sollte zugleich das äußere
Volumen des alten Zustands demonstrieren.
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4) Zur Methode der konservierenden Behandlung der originalen 
Westfriesblöcke möchte ich nicht Stellung nehmen, da meine 
Kenntnisse hierzu nicht ausreichen. Die bisherige Erfahrung 

auf diesem Gebiet hat gezeigt, daß zahlreiche moderne Methoden 

etwa 10 Jahre nach ihrer ersten größeren Anwendung zu gra
vierenden Bedenken Anlaß gegeben haben. Es sind also grund
sätzlich größte Zurückhaltung und langfristige Versuche zu 

empfehlen.

Das 4. Internationale Treffen über die Restaurierung der Akropolis- 
Monumente hat erneut den hohen Standard der dortigen Arbeiten und 
die vorzügliche Ausbildung und das große Engagement der beteiligten 

Personejï gezeigt. Ich selbst habe gerne die Gelegenheit wahrge
nommen, mich über das Erreichte zu informieren und die neuen Pläne 
zu diskutieren und danke dem Komitee sehr herzlich für die Ein
ladung und verbinde diesen Dank mit den besten Wünschen für eine 

weitere erfolgreiche Arbeit.

1. Direktor



Answers to the questionnaire of the 
Committee for the Preservation of the Acropolis Monuments

In my answers I am following the numbering of the Questionnaire and I will 
give the keywords prior to each answer.

1. Ophistodomos and west aisle of the Parthenon
a) concerning the frieze blocks I vote for new marble combined with separately 
attached relief made from casts because marble turned in many cases to be 
more stable than artificial stone.
b) in favour of III. solution
c) I favour a light protective roofing

2. West flank walls of the Parthenon
a) I am in favour of closing the interior space using new (and old) marble
b) I also favour the proposal of replacing wall blocks in order to make good use 
of old material.

3. The Pinakotheke
a) I am in favour of closing the Pinakotheke for three reasons. Firstly the 
original wall blocks will be protected from climate and biological attack. 
Secondly the whole site has been changed very often and a Anastylosis as close 
as possible to the Periclean period seems to be the best of all bad solutions. 
Furthermore a new exhibition hall would be a gain of space for displays of 
objects of the original site.

4. Suggestions concerning the cleaning and consolidation of surfaces and 
sculptures.

As elaborated in Volume 3γρρ 3-15 and in the brochure on the Conservation 
of the Surface of the Acropolis Monuments pp. 37-61 it seems obvious that 
some uncertainty still exists as to the question whether air pollution derived 
or biological causes interfere primarily with the surface changes of the marble 
of the buildings and sculptures. We (the biologists) believe to have strong 
evidence that both air pollution and biology interfere and that biology may be 
the major of the two causes. Further it is established that air pollution of all 
kinds usually enhances the growth of microorganisms except lichens, which 
tend to die in polluted areas or to give way to pollution resistant forms. 
Without doubt throughout the Mediterranean and in desert regions far from 
polluting agents the following factors are involved in serious surface damage 
and change. (1) Formation of crusts and patinas (coloured or uncoloured) 
consisting of one of the following minerals or mixtures of them listed in a 
sequence given by the solubility in water or acids: (a) gypsum mixed with dust 
and biological remains; (b) calcium carbonate (calcite) mixed with dust and 
biological remains; (c) Phosphates (apatite) mixed with biological remains and 
dust; (d) oxalates mixed with and stained by biological remains. The oxalates 
and the phosphates most probably derive from successive populations and 
infections of the surface layers of the rocks by lichens, fungi and algae which 
produce such substances. Further it cannot be excluded that biological activity 
is accelerating or even creating the formation of calcium carbonate deposits 
(sinter crusts) and even gypsum in cases. The gypsum crusts are typically
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enhanced although not exclusively formed by the influence of air polluting 
sulfur compounds. The presence of gypsum, calcite, phosphate, oxalate, iron 
and manganese oxides and even opal (silica) in desert weathering and patina 
in the dry areas of the Mediterranean even where no man-made pollution can 
be assumed makes it evident that these processes are complex ecological 
processes with hundreds of successive microbial populations growing on and 
within the rocks in question. Among these flores which are coming and 
leaving with natural climatic changes or those brought about by dense 
settlements are mainly detrimental lichens, black fungi, algae and 
cyanobacteria as well as a rich bacterial flora comparable to the oral flora. 
Therefore any cleaning technique must consider the following problems. (1) 
Total cleaning is creating new surfaces for new aggressive agents. (2) All 
cleaning procedures may enhance the growth of detrimental microflores. The 
Portal of the Primatiale of St. Trophime in Arles e.g. 6 months after cleaning 
was heavily overgrown by black fungi creating large un-aesthetic black to green 
spots. An analysis of the Delos marble monuments excavated in the 19th 
Century exhibits a dense population of newly emerging black fungi and 
bacteria which created a corrugated surface with millions of pitting holes of up 
to 2 mm depth visible to the naked eye as a grey or black stain not unlike 
atmospheric dust deposits. Considering all these arguments it is suggested: (1) 
To clean only those surfaces where it is absolutely necessary; (2) to use 
preferrably dry cleaning techniques as e.g. laser; (3) to use consolidants only 
where absolutely necessary.
Finally it is unavoidable to have new growth of organisms on and in the thus 
cleaned and consolidated surfaces. The only possible means of avoiding new 
damage would be regular periods of cleaning combined with biocidal 
treatments. No biocide, available on the market, however, is totally efficient 
for all organisms. Many of the organisms growing on and in the marble are 
further very resistant to dryness and dessication. Therefore water repellents 
may also help only partially. The conclusion drawn from these statements is 
very similar to medical problems related to human teeth. Constant cleaning 
using also mild biocides or anti-microbial agents will be the only solution 
under the conditions given at the Acropolis monuments. The only other 
solution would be the transfer of all original stones into an indoor 
environment and the production of a facsimile of huge dimensions or the 
covering of all surfaces with reversible protective mortar and paint layers. This 
was done in many cases of buildings under all climates.

Name: Dr. KRUMBEIN, Wolfgang E.
Title: Professor of microbiology (Dipl.-Geol.)
Adress: Material ecology group, ICBM, Carl von Ossietzky Universität 

Postfach 2503, D-26111 Oldenburg Germany
Date: 28 September 1995
Telephone +49-441-798-3382 FAX: +49-441-798-3394
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DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT
Der Präsident

951/94 29. November 1994/Mü

Ministry of Culture
Committee for the Preservation of the
Acropolis Monuments
Attn. Prof. Ch. Bouras

10, Polygnotou Street 
GR - 105 55 Athens

Lieber Herr Bouras,

für die liebenswürdige Zusendung der neun Bände Materialien des 4. Internationalen Treffens 
für die Restaurierung der Akropolis Monumente danke ich Ihnen vielmals. Gleichzeitig bitte 
ich um Entschuldigung dafür, daß ich diesmal keine Stellungnahme schicken werde. Die 
Fragen der Akropolis Restaurierung erfordern so viel Spezialkenntnisse und fachliche 
Kompetenz, daß ich bei dieser Materie kaum verantwortlich mitreden kann.

Ich erlaube mir dennoch, die Bände zu behalten, weil sie für unsere Bibliothek unentbehrlich 
sind. Sehr dankbar wäre ich, wenn auch die "Proceedings of the Meeting" unserer Bibliothek 
in Berlin zur Verfügung gestellt werden könnten.

Mit allen guten Wünschen und freundlichen Grüßen
Ihr

Professor Dr.

Podbielskiallee 69-71, 14195 Berlin, Telefon: (030) 830 08-134/5, Telefax: (030) 830 08-190
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Dr ROWLAND J. MAINSTONE 
DEng, CEng, MICE, FIStructE, . 
FRSA, FSA, HonFRIBA

20 FISHPOOL STREET
ST ALBANS
HERTS AL3 4RT
Tel St Albans (0 727) 857485

Dear Professor Bouras

PRESERVATION OF THE ACROPOLIS MONUMENTS 

QUESTIONS POSED IN MAY 1994

In reading the reports on the further studies of these monuments that 
were distributed in Athens, I have again been most impressed by the 
comprehensiveness and high quality of the research and by the thought 
given to possible future courses of action. If I have any regrets 
they are 1) that the reports were not made available before the meeting 
to permit more worthwhile discussion then and 2) that the questions now 
posed have not been prefaced by a summary of relevant decisions already 
reached. I am thinking here of decisions about further work on the 
pronaos (the main subject of the previous international meeting) and 
more general decisions about the extent to which conservation treatment 
and re-erection of newly dismantled masonry and positively identified 
fallen masonry should be supplemented by further rebuilding to give 
back to the monuments more of their original aspects and thereby to 
increase their intelligibility and aesthetic unity. Decisions on such 
further rebuilding must, of course, be based partly on the strength of 
the evidence for historical validity in each individual instance. But 
they should also be guided by an overall vision of the new image that 
will be presented to future visitors and handed down to our successors. 
Answers here to the questions relating to the Parthenon must therefore 
be somewhat tentative.

Questions on the Parthenon

It has been clearly demonstrated that the major conservation problem in 
the Parthenon is that presented by the fire. Local displacements of 
column drums, architraves etc, caused by the explosion or accentuated 
by earthquakes have already been rectified with limited dismantling. 
Local damage from these causes can be repaired if not too extensive. 
But the extensive fire damage to 'bte cella walls could not be made good 
without using a large proportion of new marble in a virtual rebuilding. 
Restoration limited to dismantling of the standing masonry followed by 
some repair and re-erection would allow some likely sources of
future damage to be removed but is unlikely to lead to a net gain. 
Evidence of the fire would also be considerably compromised without 
being obliterated, leading to a final appearance less acceptable than 
that today. And since there is no reason to suspect the stability of 
the walls as they now stand - even in the event of another earthquake - 
there is no need for interevention on purely structural grounds. I 
agree therefore with the decision to leave undisturbed the masonry of 
theee walls that has always remained in situ. I also agree with the 
analyses by Zambas of the stability of the columns of the opisthodomus 
and his proposals for the seating of the replaced ceiling beams and for 
prior local strengthening of some damaged drums to bear the loads that 
will result from re-erection of the entablatures and ceilings.
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In this context, and on the assumption that there will be a similar 
approach elsewhere in the monument, I give below my responses to the 
questions now posed:

1 a) If the choice of making copies of the reliefs from new marble 
has already been rejected I would favour frieze blocks of new marble 
with separately attached castings that can be replaced, if desired, at 
some future date without disturbing anything else. The undesirable 
consequences of discordant weathering and other incompatabilities would 
thus be minimised.

lb) I favour the second solution as giving some impression of what 
has been lost, possibly being more consistent with the overall approach 
to this objective, admitting more light to the frieze reliefs to 
compensate for the fact that they would otherwise be less easily seen 
than the coloured originals, and calling for less new marble.

1 c) I have doubts about the overall merits of the proposed roofing 
as a means of protecting the opisthodomus. It would protect against 
rain that would otherwise continue to percolate into the masonry as it 
has done for many centuries but it could offer no further protection 
and might adversely affect preservation in other ways. It would bear 
no rèlation to the original roofing and must have some effect on the 
lighting unless all the ceiling coffers were restored. Moreover I see 
no justification for giving protection here without doing likewise 
elsewhere in the monument and cannot envisage a similar more extensive 
roof that was not much more obtrusive. I should prefer a protective 
cover (possibly of lead sheet) of all exposed upper surfaces of the 
entablatures, ceiling beams and coffers. This would be less visible 
and would seem less likely to have any harmful effects.

2a) I support the replacement of the missing orthostates on the 
exterior of the flank walls (using new marble where required) with the 
stated aims of defining the interior space and making access to the 
cella from the sides impossible.

2b) I am, in principle, in favour of the proposed limited further 
reconstruction of the side walls, hut consider that here particularly 
the choice of how far to go should be made in the context of decisions 
on the extent of reconstruction in the area of the pronaos.

Questions on the Pinakotheke

The major choices to be made here are those stemming from the present 
structural state of the west wall and the adjacent parts of the north 
and south walls. Should the present outward lean of the west wall be 
corrected and the associated cracks in the adjacent walls closed? If 
so, in what way - by dismantling and re-erection as in proposals D and 
E, or'by imposing reverse displacements on the whole walls after the 
necessary freeing of restraints to the closure of the principal cracks 
as suggested in oral discussion by Korres? There is also the related 
matter of the reinforced concrete floor and the facings of the walls 
below which would have to be removed to allow rectification over the 
full heights in either manner. To choose between different possible
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actions it is necessary to assess the present stability and futur· 
risks and to seek the cause or causes of the present leans and breaks.

My own inspections, supported by the observations in the studies of 
Tanoulas and Ioannidou and a plotting of the displacements recorded by 
Tanoulas suggest 1) that these displacements are largely the result of 
the explosion believed to have occurred in 1687 and took the form they 
did on account of the relatively weak support at the foot of the west 
wall· and the weaknesses in the north and south walls broiight about by 
existing openings in these walls and 2) that they do not threaten 
present stability even in the event of another earthquake. There is 
no apparent reason to question the stability of the rock. Nor do I 
see any reason to fear a threat to the stability of the walls from 
deterioration of the reinforced concrete. The light reinforcement of 
the wall facings has ample cover so that corrosion is unlikely except 
where it has recently been exposed. Further removal of the concrete 
now would also be likely to do more damage to the original masonry than 
removal at some future date if and when disintegration does begin. 
There is possibly a greater risk of continuing damage to the marble 
blocks of the walls above floor level, where the open cracks must have 
exposed buried cramps and dowels to corrosion. But this risk can, at 
the most, be no greater than in the standing walls of the cella of the 
Parthenon.

In response to question 3b), I do not therefore favour dismantling and 
rebuilding the whole or a large part of the west wall and adjacent 
parts of the north and south walls that have moved with it. Because 
dismantling would destroy the original close fitting of the blocks 
where this is still preserved and the existing protection of the cramps 
and dowels where there are still no cracks, the final state would be no 
more likely to be better than the existing one than it would in the 
walls of the Parthenon cella. For rather similar reasons I reject the 
alternative suggestion of moving the walls bodily back into place, 
closing the present major cracks. And, for the reasons given above, I 
do not favour the removal of the reinforced concrete additions which 
would be necessary if either of these alternatives were adopted for a 
full rectification. I would rather see research on possible ways of 
freeing rusting cramps and dowels without dismantling the masonry and 
with access through either existing cracks or minimal new cuts.

My answers to the other questions posed are as follows:

3a) I support the replacement of surviving ancient cornice blocks 
and similar members. The Frankish additions that would be sacrificed 
give little impression of that phase which, as has been shown, was only 
one of several later phases. Gain would therefore exceed loss.

3 c) and d) If any roof is to be reconstructed, it should be as 
nearly as possible in its original form to assist intelligibilty of the 
monument rather than to permit other uses of the space. The ancient 
roof of the Pinakotheke is the obvious candidate for reconstruction and 
I would favour it for this gain in intelligibility. I do not follow 
the argument that its added weight will improve stability of the walls. 
I should have thought that it would diminish this in the event of
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either another earthquake or another disturbance such as the previous 
explosion. If the roof is not reconstructed, protection frasi rain 
water could be provided at the top of the walls as suggested above for 
the Parthenon plus suitable drainage at floor level.

Cleaning and consolidation of surfaces and sculptures

I. welcome again, the attention that is being given to these important 
topics but do not feel qualified to express an opinion'on the proposed 
methods, save for echoing the widely held view that more emphasis is 
desirable on the reduction of the atmospheric pollution that is the 
major cause of deterioration. Without this, any improvements may be 
short-lived.

UuùM Aufa/Nfkuc

Dr Rowland J Mainstone

consultant (formerly UK Building Research Establishment; Visiting 
Prbfessor Bartlett School of Architecture, University College London; 
and Hoffman Wood Professor of Architecture, University of Leeds)

20 Fishpool St, St Albans, AL3 4RT, England

27 June 1994

telephone and fax no. 0727 857485
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To
the Committee for the preservation of the 
Acropolis Monuments,
10, Polygnotou Str.
105 55 ATHENS

Tenendo presenti le relazioni discusse nel Meeting del 27-29 maggio u.s., 
nonché le pubblicazioni, esaurienti e scientificamente ineccepibili, allora distribuite, 
mi permetto di rispondere al questionario come segue:

1. a) SOSTITUZIONE DEL FREGIO OVEST NELL’OPISTODOMO

Sono convinto che l’esecuzione di calchi in pietra artificiale del tipo già 
sperimentato, così come sono presentati nel disegno n°40 di pag. 93 del Volume 
3a), dia luogo a ottimi risultati per quanto riguarda la loro somiglianza all’originale . 
Ritengo però la tecnica della loro posa in opera un pò troppo macchinosa, 
ricorrendo a numerose grappe e perni ognuno dei quali potrebbe presentare in 
futuro dei problemi di corrosione o di incompatibilità con il marmo circostante, 
specialmente in condizioni di surriscaldamento solare,quali quelle che si verificano 
sul fronte Ovest dei monumenti, alla nostra latitudine.

Senza volerne quantificarne la durata, che dipende ogni volta dalle miscele 
cementanti , dalle modalità di esecuzione e dai fattori ambientali, essi non hanno 
davvero la durata del marmo monolitico, e dunque mi permetto di suggerire di 
sostituirli con repliche in marmo munite delle stesse caratteristiche di volume, 
spessore, colore ,etc.

Ho avuto modo di constatare peraltro in Italia la presenza di tecniche 
informatiche per il rilievo fotogrammetrico e per la programmazione di macchine a 
controllo numerico capaci di grande finezza di dettaglio, nella replica automatica di 
un architrave trecentesco in marmo di Carrara del Duomo di Siena .realizzata 
dall’Impresa SIREMONT e da una Ditta di Bergamo per conto della 
Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Artistici di Siena, che ho già avuto modo 
di presentare l'anno passato a Verona, nella sede della manifestazione 
INTERMARMOMACH.(cfr.:‘“Ricerche di Storia dell’Arte”, n° 42, Roma, 1993, 
articolo di F Ragazzo) Tale architrave è scolpito molto finemente, e la replica è 
stata davvero perfetta, tenuto conto inoltre del fatto che la visione da lontano 
impedisce di apprezzare dettagli troppo minuti

Una replica analoga, installata sul fregio Ovest nell'Opistodomo, avrebbe il 
vantaggio di realizzare un solo blocco di marmo, senza giunti nè grappe 
metalliche, con considerevoli vantaggi per la più lunga conservazione del 
frammento. Con ciò ho risposto alla ipotesi n°1 del volume English summaries. 
pag. 9, riga 20, e non considero di conseguenza le ipotesi n° 1 e n° 2 della 
Lettera ai Partecipanti del meeting.

Mi rendo conto che tale suggerimento è contrario ad una tradizione già
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consolidata da numerose esperienze in materia di realizzazione di calchi in pietra 
artificiale; ritengo però che l’evoluzione tecnica dei mezzi sia da accettare 
positivamente, previe accurate verifiche, e ciò potrebbe tornare utile in numerosi 
casi avvenire.

I SCOPERTURA DEL FREGIO DELL’ALA OVEST

Penso che la soluzione n° 3 del questionario vada bene.

1. c)PROTEZIONE DELL’OPISTODOMO DALLA PIOGGIA CON UNA 
COPERTURA LUMINOSA NON VISIBILE DALL’ESTERNO.

Sono d’accordo sul fatto che occorra una sperimentazione p.er un certo 
spazio di tempo, per osservare il comportamento sia sotto il profilo estetico che 
sotto il profilo funzionale di una simile copertura; faccio però osservare che tale 
esperimento coinvolgerebbe successivamente l’intero tempio, e ritengo che gli 
elementi progettuali messi a nostra disposizione siano troppo esigui, laddove altre 
operazioni assai meno rilevanti sono progettate in ogni dettaglio. Mi permetto 
dunque di pregare di fornire ulteriori elementi di progetto, per apprezzare meglio il 
futuro esito dell’operazione.

2. a)RIPRISTINO DEGLI ORTOSTATI MANCANTI SUI FIANCHI DEL 
PARTENONE

L’operazione proposta è stata già criticata ampiamente,in anni lontani, ma le 
dimostrazioni date da N. Toganides della sua efficacia, anche statica, per 
connettere le mura trasversali della cella etc.,sono più che sufficienti, e d’altronde 
la parte che si va a ricostruire fu sminuzzata dall’esplosione, e dunque va riprodotta 
sulla base della peraltro egregia documentazione presentata, così come si sono 
riprodotte altre mura di particolare valore storico artistico e di memoria collettiva 
compromesse da eventi bellici . Non vi è bisogno di rammentare le ricostruzioni 
post-belliche di Colonia,di Dresda, di Varsavia, di Firenze, di Verona, di Treviso; in 
questo caso peraltro l’elemento determinante, in una zona di elevata sismicità 
come quella di Atene, é la maggiore sicurézza assunta dal complesso murario 
dopo la reintegrazione, oltre al fatto che la ricostituzione di quelle muraglie 
contribuirebbe a restituire al tempio la fisionomia spaziale originaria, sconvolta dal 
crollo.

II problema del colorito del marmo nuovo è irrilevante: vi sono numerose 
patine artificiali, anche semplicissime, che possono momentaneamente assimilare 
il colorito del marmo nuovo a quello del marmo antico, fino a quando la polluzione 
non avrà fatto il suo lavoro.

b)In quanto al problema del riposizionamento di alcuni blocchi di 
provenienza incerta, problema che comporterebbe una deroga ad uno dei princìpi 
fondamentali adottati nei lavori dell'Acropoli dal 1975 in poi, devo fare osservare 
che detti principi apparvero in un momento in cui la teoria del restauro aveva 
subito, specie in Italia, un irrigidimento eccessivo : basti pensare alla Carta del 
Restauro italiana del 1972, in materia di sostituzioni di parti mancanti,la quale è 
ben più rigorista della Carta di Venezia del 1964,cui spesso gli Autori degli studi
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che esaminiamo fanno riferimento.
Non sembra dunque a chi scrive che la deroga ai principi del 1975 debba 

essere considerata una mancanza grave : per lavori tanto importanti e prolungati 
nel tempo come quelli dell’Acropoli di Atene può ben succedere che i princìpi 
teorici diventino obsoleti, a vent’anni di distanza,in base alla maturazione della 
mentalità collettiva dei Restauratori e degli Archeologi ed all’avanzamento della 
dottrina dovuto all’esame di successive sperimentazioni.

La risposta dunque è positiva.

3. PINACOTECA (ALA NORD DEI PROPILEI)

a) Circa la questione se annullare definitivamente la fase Franca, mi pare 
che un sito archeologico così mirabilmente documentato con opera assidua e 
continuativa possa anche perdere qualche frammento estraneo alla sua struttura 
originaria, dopo tante precedenti ablazioni di frammenti della stessa fase, rinviando 
coloro che vorranno documentarsi sulla medesima alle pubblicazioni già 
apprestate e in via di completamento.

Il timore infatti di annullare testimonianze spurie , seppure storicamente 
rilevanti, di una fase del Monumento, passa in secondo piano,nel caso 
specialissimo del Partenone e degli altri edifici dell’Acropoli, tra i quali la 
Pinacoteca dei Propilei. A questi monumenti gujt della civiltà mediterranea, e 
dunque della cultura del mondo occidentale , va restituita, nei limiti del possibile, e 
ricorrendo quanto più possibile al materiale originario (come si sta facendo di già, 
peraltro, da quasi vent’anni), la facies originaria, salvo - evidentemente - le 
modificazioni davvero irreversibili.

b) Per quanto riguarda la proposta di smontare e rimontare integralmente le 
mura occidentali e parte delle mura Nord e Sud della Pinacoteca, essa, per quanto 
assai ben documentata e supportata da ottime ragioni, non può non spaventare il 
critico cui si chiede un giudizio : nella pratica corrente del restauro architettonico 
noi tendiamo a conservare le deformazioni delle strutture, non tanto per il loro 
valore storico quanto perchè il più delle volte esse denotano un nuovo 
equilibrio raggiunto, che può essere pericoloso 
compromettere, nuovamente.

Mi rendo conto però che la mia mentalità è condizionata dalla mia 
esperienza quasi esclusiva di murature legate con malte assai tenaci, cui le 
sollecitazioni imprimono deformazioni plastiche permanenti, le quali segnalano 
uno stato di nuovo equilibrio. Credo che le murature isodome dell’Acropoli, sia 
pure legate da ganci metallici e perni,si comportino diversamente, tanto da 
suggerire la soluzione estremamente radicale prospettata. Tuttavia l’assenza di 
deformazioni del suolo di fondazione dovrebbe indurre ad una maggiore prudenza: 
se si trattasse, come pare accertato, della sola influenza dell’esplosione del 1637 e 
delle successive, incaute escavazioni recenti, forse basterebbe rimediare ai danni 
recenti con oculati riempimenti, e contenere l’eventuale incremento ulteriore dello 
strapiombo delle mura con tiranti inclusi nelle strutture del tetto (vedi dopo).

Mi sembra in ogni caso che l’incremento dell'inclinazione delle mura nel 
tempo sia stato più enunciato che esaurientemente verificato : sarebbe il caso di 
assoggettare le mura in questione ad un accurato monitoraggio, condotto per
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almeno un anno (allo scopo di controllare se il movimento sia ancora in corso) 
prima di decretare lo smantellamento di porzioni di mura in situ tanto rilevanti.

In ogni caso mi pare opportuno rifare in marmo nuovo i capitelli ionici, vuoi 
ricorrendo al sistema indicato nella risposta 1a) precedente (realizzazione 
automatica con macchina informatizzata), vuoi ricorrendo ad un tailleur de Pierre di 
buona qualità, di provenienza francese. Ad esempio : Jules Redlinski, l’esecutore 
dei capitelli corinzi della Dome des Invalids a Parigi (1992) e di altre opere di 
buona fattura, del quale posso, a richiesta, fornire il recapito.

La finitura di detti capitelli sarà liscia, senza trattamenti rustici : ci penserà la 
polluzione a farli presto degradare, così come è già notevolmente degradato il 
capitello dell’angolo Sud-Ovest dell’Athena Nike.

c) ln quanto alla proposta di coprire con un tetto la Pinacoteca, anche per 
usarla come sala di esposizioni, non vedo nulla di male tanto nella copertura a tetto 
che replichi il tetto originario,quanto nell’utilizzo a sala da esposizioni, sempre che 
l’ingresso del pubblico venga controllato con un numeratore esterno, come ormai è 
abitudine diffusa in molti Paesi.

Risposta positiva, dunque.

d) in quanto alla maniera di realizzare tale copertura, approvo la 
ricostruzione del tetto primitivo, con buon legno opportunamente stagionato : i 
tiranti in legno delle capriate potranno assolvere al compito di trattenete le mura da 
ulteriori inclinazioni, eventualmente aiutati da tiranti in titanio.Tale ricostruzione 
potrà essere utile per mettere a punto definitivamente il modello della copertura del 
Partenone.

4.PROPOSTE CONCERNENTI LA PULITURA E IL CONSOLIDAMENTO
SUPERFICIALE DEI MARMI

Rimetto la risposta agli specialisti particolarmente sperimentati sui marmi 
dell’Acropoli, tra i quali il Prof.Th.Skoulikidis.

Paolo Marconi,
Professore Ordinario di Restauro Architettonico 
presso la III Università di Roma,
Professore di Teoria e Tecnica del Restauro Architettonico 
presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene 
Studio: Corso Trieste, 61, (00198), ROMA,
Tel./fax.: 0039.6.8848181
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Stellungnahme zum Restaurierungsprojekt 1994

Zunächst möchte ich meine Bewunderung für die neuerliche großartige Lei
stung des Forscherteams des CPAM im vergangenen Lustrum seit dem letzten 
Treffen 1989 zum Ausdruck bringen. Es ist hier ein in der Welt einzigarti

ger Standard erreicht. Die in neun Bänden vorgelegte Dokumentation setzt 
auch den, der am aktuellen Meeting nicht teilnehmen konnte, in den Stand 

an der Diskussion teilzunehmen. Andererseits wird dadurch aber auch unter
strichen, daß nur die Bearbeiter selbst aus ihrer von keinem Außenstehen
den ganz nachzuvollziehenden Erfahrung die notwendigen Entscheidungen 
treffen können.

Es handelt sich aber bei der neuen Dokumentation nicht nur um eine quanti

tative Bereicherung. Erstmals werden, mit Ausnahme des bereits fertigge- 
stellten Erechtheion, alle klassischen Bauten der Akropolis gleichzeitig 

diskutiert. Das gibt die Möglichkeit, einige grundsätzliche Probleme nicht 
Fall für Fall, sondern allgemein zu betrachten, in der Überzeugung, daß 

bei der Restaurierung der einzelnen Bauten im selben Komplex der Akropolis 
nicht unterschiedliche Prinzipien walten sollten.

Dies gilt insbesondere für den Grad der Ergänzung und Veranschaulichung 
der Bauten durch Anastilosis. Denn zieht nicht etwa ein vollständiger Neu

aufbau des Nordflügels der Propyläen, gar mit original rekonstruiertem 
Dach, entsprechende Maßnahmen auch an den anderen Bauten, etwa dem Nike

tempel, nach sich? Generell darf wohl behauptet werden, daß die klassi
schen Hauptbauten der Akropolis trotz aller ihrer Zerstörungen und Schäden 
immer noch zu den besterhaltenen griechischen Bauwerken gehören. Für den 
Besucher des Bildungsstandes, an dem sich die zu entscheidenden Maßnahmen 

orientieren, ist gewiß auch der gegenwärtige Zustand der Lesbarkeit der 

Ruinen ausreichend. Nach meiner Auffassung sollten die konservatorischen 

Maßnahmen klar von denen zur Erleichterung der Erfassung der antiken Bau
form getrennt werden und eindeutigen Vorrang haben. Unter diesem Gesichts

punkt sollte auch vorrangig die Reintegration von am Boden liegenden Frag
menten in den Bau entschieden werden. Der vom CPAM hervorgehobene ethische 

Aspekt, daß erst die Nutzbarmachung durch Wiedereinbau der Fragmente ihnen 
ihre Würde wiedergibt, hat dabei freilich über das rein konservatorisehe 

Argument hinaus ein hohes Gewicht. Für diesen Fragenkomplex ist wohl die 

fallweise Abwägung der Verträglichkeit der Ergänzung mit neuem Material 

zur möglichst weitgehenden Wiederverwendung von originalem einer grund
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sätzlichen all gemeingültigen Entscheidung vorzuziehen. Dies kann aber nur 

im Fortgang der Arbeit geschehen.

Schließlich möchte ich noch eine Reserve gegenüber allzuweit gehenden prä

ventiven Maßnahmen äußern. Die Erfahrung hat gelehrt, daß jede Generation 

ihre eigenen nicht voraussehbaren Fortschritte macht. Vor dem Eingriff in 

originale Bausubstanz zu ihrer präventiven Sicherung gegen etwaige, aber 
noch nicht akute und auch nicht sicher voraussehbare künftige Schäden 
(Erdbebensicherüng; das Problem der möglichen Korrosion der Eisenverbin

dung im Unterbau des Propyl äen-Nordflügels) sollte im Vertrauen auf künf

tige, weniger traumatische Lösungen abgewartet werden. Es werden den kom
menden Generationen die Verpflichtungen der heutigen nicht abgenommen wer

den können.

Nun zu den Fragen im einzelnen:

1 a) Bevorzugung der 2. Lösung:
Ich folge ganz der Argumentation von P. Koufopoulos und K. Zambas: 

Originale Marmorblöcke als Träger applizierter Abgüsse des Frieses 
erfüllen eindeutig am besten die statischen und bauphysikalischen 

Erfordernisse. Das Verhalten von Kunststein im Bauverband, auch 
wenn die Friesplatten keine hohe statische Beanspruchung erfahren, 
ist auf lange Zeit zu wenig gesichert. Hinzu kommen Argumente der 
Integrität und Würde des Baues, die durch das Material Marmor bes

ser garantiert werden.

1 b) Bevorzugung der 1. Lösung:

Die Hinzufügung von Kassettenplatten gleich welcher Zahl (2. und 3. 

Lösung) bedeutete eine vor allem vom gegenwärtigen Geschmack be

stimmte Rekonstruktion, deren der Bau meines Erachtens nicht be

darf. Durch die Abnahme der originalen Friesplatten sind jetzt ja 

auch die Gründe hinfällig, die in den 1950er Jahren zur Herstellung 

der neuen Kassettenelemente geführt hatten. 1

1 c) Keine klare Position:
Ich würde nur für eine Anbringung eines leichten Daches plädieren, 

wenn dadurch nach den vorliegenden Erfahrungen den Schäden durch 

den sauren Regen wirksam begegnet werden kann.

- 2 -
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2 a/b) Negative Antwort:

Meiner Meinung nach ist die Lesbarkeit der Verläufe der Cellawände 

ausreichend, und das seitliche Betreten der Cella kann durch andere 
Maßnahmen (Kustoden) verhindert werden.

Ein Vergleich: Es ist noch nie erwogen worden, die im Mittelalter 

zum Bau der Kathedrale von Salerno abgeräumten Cellawände der 3 
Tempel von Paestum durch Tei 1rekonstruktionen wiederherstellen zu 
wollen.

Eine Rekonstruktion verlorener Orthostaten sollte nur erwogen wer
den, wenn sie zum Wiederaufbau großer zusammenhängender originaler 

Flächen der Cellawand selbst erforderlich sind.

3 a) Positive Antwort:

Die noch vorhandenen Reste der Frankenburg auf den Wänden des Nord- 

flügels der Propyläen sind als solche kaum mehr zu verstehen. Dage

gen wäre es zweifellos ein großer Gewinn für die Wiedergewinnung 
der ja auch auf weite Ferne wirkende Umrisse des Baues, wenn mög
lichst viele der originalen Geisa wieder an ihren ursprünglichen 
Platz gebracht werden könnten. Und die betroffenen Bauglieder 
selbst wären so, mit ihrer dekorierten Seite vor dem Regen ge
schützt, am sinnvollsten gesichert und zur Geltung gebracht.

3 b) Negative Antwort:

Im Sinne der eingangs geäußerten Reserve gegenüber weitgehenden 
präventiven Maßnahmen scheint mir im Falle der Wände der Pinakothek 

der vorhandene Schaden nicht so groß, daß er den tiefgreifenden 

Eingriff der Demontage und des Wiederaufbaus zwingend erfordert. 

Die als Hauptargument angeführte Gefährdung der antiken Eisenver
bindungen durch Rost währt seit nunmehr drei Jahrhunderten, ohne 

daß Schäden aufgetreten wären, die auch nur annähernd mit denen der 
Baianos-Restaurierungen vergleichbar wären. Ich könnte mir auch 

vorstellen, daß den vermuteten Rostschäden in diesem Fall durch die 
Isolation mittels Injektion geeigneter Materialien begegnet werden 

könnte.

3 c) Negative Antwort:
Eine Überdachung der Pinakothek scheint mir nur sinnvoll, wenn 

dadurch (wie im Falle 1 c) ein wirksamer Schutz gegen die Schäden 

des Regenwassers gewährleistet wird.
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Die moderne Nutzung des Raumes als Ausstellungsfläche dürfte auch 
zu erheblichen praktischen Schwierigkeiten führen, die zudem neue 
konservatori sehe Probleme aufwürfen. Denn es ist schwer vorstell

bar, wie die Besuchermassen durch die Enge der Vorhalle in diesen 

Raum geleitet werden sollen.

4) Zur Stellungnahme zur Frage nach der Reinigung und Konsolidierung 

der Oberflächen der Plastik fühle ich mich nicht kompetent.

5) Zum Niketempel sind in dem Fragebogen keine Stellungnahmen angeregt 

worden.
Ich erlaube mir aber die Frage, ob nach der_glänzenden Analyse von

D. Giraud für dieses zierliche Schmuckstück dieselben Kriterien 
selten können und sollen wie für die großen Monumentalbauten der 

Akropolis. Dies vor allem vor dem Hintergund seiner ihn von den an

deren Bauten unterscheidenden besonderen Geschichte. Denn nur er 
ist als ganzer das Resultat moderner Restaurierungen und Rekon
struktionen. Somit sind auch die Bedingungen, die den anderen Bau

ten der in-situ-Bestand auferlegt, durchaus verschieden. Außerdem 
ist bei ihm - und darin stimme ich D. Giraud voll zu - eine unter
schiedliche Bewertung von Architektur- und Skulpturenschmuck noch 
weniger gerechtfertigt als bei den großen Bauten. Schließlich ist 
auch die Gefährdung des zierlichen Baues durch sauren Regen und 
Luftverschmutzung noch gravierender.

Nun wird erwogen, den Bau neuerlich abzutragen und verbessert 
und ergänzt wiederzuerrichten. Dabei wird sogar der Wunsch geäu
ßert, die im British Museum aufbewahrten Skulptur- und Bauschmuck
elemente wieder an ihren Platz zu bringen. Eine solche Vorstellung 
scheint mir überhaupt nur vertretbar, wenn der ganze Bau nach sei

ner Wiederzusammenfügung an einem geschützten Platz errichtet wird. 

Das kann auer bis zu einer radikalen Verbesserung der Umweltbedin
gungen nur das Museum sein. Ein wirklich geeigneter (klimatisier
ter) Schutzbau am originalen Standort (der klimatisch und optisch 

gleich ausgesetzt ist) ist aber wohl kaum realisierbar, ohne die 

Gesamterscheinung der Akropolis so zu beeinträchtigen, daß nicht 

auch alle anderen Maßnahmen davon mitbetroffen würden - s. die 
eingangs dazu gemachten Bemerkungen.

So ist meines Erachtens wenigstens zeitweilig der Wiederaufbau 
des ganzen Monuments im Museum ernsthaft zu erwägen. Die Frage, was

- 4 -
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an seinem originalen Standort eingerichtet werden sollte - Abguß, 
Marmorrekonstruktion, eine ganz andere Alternative - wäre danach zu 
entscheiden, (vgl. das Problem der Marc-Aurel-Reiterstatue auf dem 

Kapitolsplatz in Rom).

Kann man sich zu diesem zweifellos drastischen Schritt (mit 
allen seinen Konsequenzen für die Historizität des Bauwerkes und 

seinen Reflexen auf die Maßnahmen an den anderen Akropolisbauten) 

nicht entscheiden, würde ich vorläufig davon abraten, das gegenwär
tige Gefüge überhaupt anzutasten und stattdessen eine Art der vor

läufigen Sicherungsmaßnahmen zu erwägen, wie sie gegenwärtig an den 
Marmormonumenten Roms durchgeführt werden: die Versiegelung des

Baues durch regelmäßig zu wiederholende reversible Schutzanstriche 
mit Kalkmilchemulsionen, also die Aufbringung eines sog. “strato di 

sacrificio", der der Verwitterung jeweils als erster anheimfällt.

Dieter Mertens 

Dr.-Ing.; Wiss. Direktor 
Deutsches Archäologisches Institut 

Via Sardegna 79 
I - 00187 Roma 

Tel. 0039 6 4817817 Fax 0039 6 4884973
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Προς το
Υπουργείο Πολιτισμού
Επιτροππ Συντηρησεως Μνημείων Ακροπολεως

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες.

Εχω την τιμή να σας στειλω τις απαντήσεις μου στο 
ερωτηματολόγιο που μας δώσατε στην διάρκεια της διεθνής 
επιστημονικής Συνάντησης για την συντηρηση των μνημείων της 
Ακροπολεως.

1. Για τον οπισθοναο και το δυτικό πτερό του Παρθενωνος

Ια) Ως προς την αντικατάσταση της δυτικής ζωφορου,η οποία εχει 
ηδη μεταφερθει στο Μουσείο, είμαι υπέρ της δ ευτε ρης 
λύσης, δηλ. προτιμώ " την μικτή κατασκευή στην οποία μια πλακα 
μικρού σχετικως πάχους απο χυτό υλικό με τον ανάγλυφο διάκοσμο 
8α επενδύει τα μέλη που 8α λαξευ8ουν σε νεο μαρμαρο ". Τείνω 
υπέρ αυτής της λύσης, εφ'οσον μια κατασκεη αντίγραφων
ολοκλήρων των μελών απο νεο μαρμαρο " μειονεκτει ως προς την 
υποδεέστερη στυλιστικη πιστότητα του αντίγραφου ". ενω
αντίθετα, μπορεί να εξασφαλίζεται η " πίστη αναπαραγωγή του 
στυλ των πρωτυπων και διατηρείται το μαρμαρο ως φερον στοιχείο 

στην κατασκευή συνθέτων στοιχείων απο μαρμαρο και χυτών 
αντίγραφων μονο της γλυπτής επιφάνειας . Μου φαίνεται επίσης 
σημαντικό ,οτι υπάρχει η δυνατότητα της " ανασυνδεσης του 
θριγκού απο την παραγωγή των αντίγραφων " .

1β) Ως προς την οροφή του δυτικου πτερού ,προτιμώ την λύση II. 
δηλ. να ανακατασκευασθουν τα φατνώματα των δυο εκ των εξι 
τμημάτων της οροφής με νεες φατνωματικες πλάκες. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση μου φαίνεται δικαιολογημένη η
αναγκαία ανακατασκευη απο νεο υλικό ενός στοιχείου του 
κτηριου.γεγονος που επίτρεπει να αποκατασταθει εντελώς ενα 
τμήμα του κτηρίου.Την διαδικασία αυτή δικαιολογούν και οι 
αγαφερομενοι αισθητικοί λογοι αλλα προπαντως και η βεβαιότητα 
της " καλύτερης συμπεριφοράς στις σεισμικές καταπονήσεις 
Η αποκαταστασις πρεπει όμως να κρατηθεί στο ελάχιστο.αφού δεν 
σώζονται τα αρχικα υλικά.

1γ) Σχετικά με την πρόταση να κατασκευασθει μια ελαφρα στέγη 
απο σύγχρονα υλικά για την προστασία του οπισθοναου και του 
δυτικου πτερού απο τα όμβρια νερά : είμαι υπέρ της 
προτασεως εφοσον μπορεί να αποφευχθεί η δημιουργία του 
φαινομένου του θερμοκηπίου .Το γεγονος οτι η στέγη είναι 
αναστρέψιμη ,δεν θα είναι ορατή εξω απο το μνημείο και δεν θα 
μεταβάλλει ουσιαστικά τις φωτιστικές συνθήκες, στηρίζουν την 
άποψη μου.
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2) Για τους μάκρους τοίχους του σηκού του Παρθενωνος

2α) Erti της ηροτασεως αντί κατασκευής απο νεο ( σε μεγάλο 
ποσοστο ) μαρμαρο,των εξωτερικών ορθοστατών που λείπουν.με 
σκοπο να οριοθετηθει πλήρως ο σηκός και να αποκλεισθεςι η απο 
τα πλάγιά ηροσβαση προς το εσωτερικό του : θ ε τ ι κ η 
απάντηση.

26) Επι της προτασεως τοποθετησεως των λιθοπλινθων των οποίων 
η θέση δεν εχει ασφαλώς διαπιστωθει,πάνω απο τους ορθοστάτες 
σε δυο σειρες 8 ε τ ι κ η απάντηση.

α και β) Ξεκινώντας απο το σκεπτικό οτι μπορούν να, 
αξιοποί ηθουν " στο μέγιστα δυνατό Βαθμό " οι αυθεντικοί 
λι9οπλιν8οι των τοίχων , οι οποίοι εν μερει βρίσκονται στο 
έδαφος,εν μερει δε έχουν αναστηλωθεί, αλλα* σε τυχαία θέση και 
με λάθος τροπο, δικαιολογείται κατα τη γνώμη μου και η 
αντικατασκευή απο νεο μαρμαρο των λίγων εξωτερικών ορθοστατών 
που λείπουν. Ετσι,έκτος που θα δοθούν απαντήσεις σε διάφορά 
οικοδομικά προβλήματα,ένας " πληρέστερος ορισμος της μορφής 
τ,ου μνημείου " αφ'ενος, η απομάκρυνση απο το γύρω έδαφος 
ιγολλων όγκων μαρμάρου αφ. ετερου, τείνουν στο να στηρίζουν 
αυτήν την πρόταση .

3) Για την Πινακοθήκη ( Β.πτέρυγα των Προπυλαίων ).

3α) Επι της προτασεως επαναφοράς ορισμένων αρχαίων μελών 
(κυρίως γείσων ) στην αρχική τους θέση με προϋπόθεση τη^ 
αφαιρση των τελευταίων δειγμάτων της φραγκικής φασεως των 
Προπυλαίων : θετική απάντηση.

Η προτεινομενη λύση φαίνεται αποδέκτη, εφοσον μπορεί να γίνει 
συντηρηση (συγκόλληση με τα κατακειμενα θραύσματα που 
συνανήκουν) τμημάτων της μαρμάρινης ανωδομης του μνημείου και 
επανατοποθετησις των αρχιτεκτονικών μελών στις θεσεις που 

-είχαν στην αρχαιότητα.Η επιλογή να αποκατασταθει η κλασική 
μορφή του μνημείου είναι δικαιολογημενη,προπαντως για το χώρο 
της Ακρόπολης των Αθηνών.Τα λείψανα της Φραγκικής εποχής 
μπορούν να εκτεθούν και να πλαισιώνονται απο σχέδια κλπ.

3β) Επι της προτασεως απακαταστασεως των υφιστάμενων 
παραμορφώσεων του κτηρίου, με την διάλυση και ανασύνθεση 
ολοκλήρου του δυτικου τοίχου και εν μερει του βορείου και 
νοτιου : θ e τ ι κ η απάντηση (με την πρόταση Ε ).

Εφοσον έχουν παρατηρηθεί μετακινήσεις τμημάτων του δυτικου 
τμήματος,φαίνεται να είναι αναπόφευκτη και η απομάκρυνση και 
συντηρηση της κλασικής θεμελιωσης για να μπορούν στη συνεχεία 
και τα αποκαταστημένα μαρμαρινα αρχιτεκτονικά μέλη να 
επαναφερθουν στις θεσεις που κατείχαν στην αρχική - μνησικλεια
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μορφή του μνημείου .Η δυνατότητα να συντηρηθούν ολα τα 
τεμάχιά του μνημείου κι της πώρινης θεμελιωσης στηρίζουν 
επίσης την προτεινομενη λύση (πρόταση Ε ).

3γ) Επι της κατ'αρχήν στεγασεως της Πινακοθήκης με σκοπούς 
αφενός την προστασία της απο τα νερά της βροχής και αφ'ετερου 
την επαναφορα της σε χρηση (σε χώρο εκθεμάτων):

θ ε τ ι κ η απάντηση για το λογο της προστασίας.Οσο αφόρα 
στο θέμα της εκθεσης,λαμβανεται βέβαια υπ'οψη, οτι η χρηση 
μαρτυρειται μονο απο το 2ο αιώνα μ.Χ.,δεν βλέπω όμως εμπόδιό 
στο να χρησημοποιηθει τώρα σαν εκθεσιακός χώρος.

3δ ) Η απάντηση μου είναι θετι κη για την πρώτη λύση, το 
κάλυμμά με ελαφρα στέγη απο σύγχρονα υλικά.
Γίνεται δέκτη η πρόταση οτι μια στέγη "θα βοηθούσε την 
μελλοντική διατηρηση του μνημείου". θα προτιμούσα προσωπικά 
την λύση της ελαφρας στέγης απο σύγχρονα υλικά , εφ’οσον δεν 
σώζονται καθολου τεμάχιά απο την αρχική κατασκευή.Για την 
ιστορική τεκμηρίωση θα μπορούσε να υπαρχουν 
μακετες,σχέδια,κλπ.

Τελειωνοντας,θα ειθελα να σας εκφρασω την ιδιαίτερη εκτίμηση 
μου για το τοσο σημαντικό έργο σας της συντήρησης των μνημείων 
της Ακρόπολης.

Με τιμή

(Dr.Veronoka Mitsopoulos-LeonK.
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Erhaltung der Bauten der Akropolie 

4. internationales Treffen vom 27. bis 29. Mai 1994 in Athen

Zu den vorgetragenen Vorschlägen

Voi-ausgeschickt sei mein Ausdruck der Hochachtung vor dem Akropolis- 

Komitee, weil es sich leistet - und leisten kann! -, die Meinung der 

Fachwelt in einem so hohen Maß in die eigene Arbeit einzubeziehen. 

Besonders begrüßens- und nachahmenswert ist das Festhalten an der 
Übung, dies bereits vor Entscheidungen zu Eingriffen und Maßnahmen an 

iien ehrwürdigen Bauwerken zu tun: auf der Grundlage umfangreicher und 

glänzender Vorbereitung (auch wenn der Unterzeichnete nicht immer leicht 

die der englischen Zusammenfassung zuzuordnenden Abbildungen finden 

und interpretieren konnte...). Es ist den Unternehmungen auf der Akropolis 

dazu zu gratulieren, daß finanzielle Mittel nicht nur für die akribische 

Bauuntersuchung und für eine vorausschauende, interdisziplinäre Planung, 

sondern auch für kritische Reflexionen eingesetzt w'erden können!

Wenn im folgenden von den vorgelegten Vorschlägen abweichende Meinun

gen geäußert w'erden, betrifft das nicht im Geringsten die Bereiche der 

Bauuntersuchung und Dokumentation. Hier wurden auf der Akropolis für 

alle entsprechenden Unternehmen Maßstäbe gesetzt - und die vorgelegten 

Ergebnisse haben auch gerade für die eigenen Arbeiten am Traianeum in 
Pergamon als Vorbilder gewirkt. So soll hier auch ein Stück Dank an 

Manolis Korres für seine Anregungen und Gespräche abgetragen weiden.

Selbstverständlich haben Stellungnahmen von außen - in ihrer verkürzten 

Form und mit dem eher oberflächlichen Informationshintergrund des 

Schreibers - etwas Anmaßendes. Es gehört schon eine Portion Unverfroren

heit dazu, über eine Problematik im einzelnen sich zu äußern, die den 

Bearbeitern in allen ihren Facetten und Überlegungen vertraut ist. Sicher 

wird den Kollegen, die sich jahrelang mit den Objekten beschäftigt haben, 

mancher naiv vorgetragene Gesichtspunkt rührend Vorkommen. Doch es ist 

ja ihr eigener Wunsch - und wenn ich ihm nachkomme, bitte ich gleichzei

tig um Nachsicht für unvermeidliche Subjektivität und eingeschränkte 

Sichtweise.
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1. Zum Fries des Parthenon

1. a) Ersatz der ins Museum verbrachten Friesteile.

Vorgeschlagen sind zwei Lösungsmöglichkeiten:

- Abguß der Friesteile in voller Tiefe in Kunststein;

- Herstellen von neuen Marmorblöcken (zur Aufnahme der darüberliegenden 

Last), die mit einem plattenförmigen Abguß verblendet werden sollen.

Bereits in Athen hat der Unterzeichnete eine weitere Möglichkeit in die 

Diskussion gebracht:

Das System, wie es bisher für die Epistyle und auch in allen restlichen 

Bereichen von Ergänzungen angewandt sollte grundsätzlich nicht verlassen 

werden: d.h. alle neuen Hinzufügungen werden weiterhin in neuem Marmor 

ausgeführt, dessen Lebensdauer, Alterungsfähigkeit und bauphysikalische 

Einpassung erprobt sind. Zum Ausschließen von Kunststein als Material im 

Bauzusammenhang wird S. 58 (Seitenangaben beziehen sich jeweils auf den 
Band "Summaries") unter 13.2 ausführlich argumentiert (Material and 

Texture of restored parts).

Der Verzicht auf jedes andere Ergänzungs-Material als Marmor bedeutet 

das konsequente Beibehalten der bisherigen Systematik. Da der Platz des 

Frieses im Bauwerk, wegen darüber aufliegender Teile, nicht leer bleiben 

kann, wäre für die durch die koriservatorisch gebotene Entnahme des 
Frieses entstandene Fehlstelle das zur Lastaufnahme notwendige (also 

originale) Quadervolumen in neuem Marmor herzustellen. Dessen Frontseite 

kann entweder:

- unbearbeitet auf das Fehlen des Frieses hinlenken, damit auf Folgen der 

Luftverschmutzung und die museale Aufbewahrung aufmerksam machen;

- oder in Form eines bildhauerischen Hinweises (der im einzelnen zu erpro

ben wäre) eine Erinnerung an die an dieser Stelle ursprünglich vorhan

denen und nun im Museum zu besichtigenden Blöcke geben. Das bedeutet: 

keine Kopie im herkömmlichen Sinn, auch nicht ein Fortschreiben gegebe

ner plastischer Vorbilder, wie etwa bei Dombauhütten gebräuchlich - 

sondern lediglich einen optischen Hinweis auf die translozierten Fries

blöcke.
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1. b) Decke über dem West-Fries

Es geht bei der Anastylose ja um das Zurückführen der "disiecta membra" 

an ihren angestammten Ort im Bauwerk. Dabei stellt sich u.a. meist auch 
ein "didaktischer Erfolg" ein; die Präsentation kann jedoch nicht als Ziel 

im Vordergrund stehen. So haben Ergänzungen in neuem Material in der 

Regel ihren Grund darin, originalen Teilen ihre ursprüngliche Lage wieder 

zu ermöglichen. Nach meinem Verständnis können sie deshalb ausschließlich 

unterhalb originalen Werkstücken eingefügt werden; ihre Verwendung als 

oberer Abschluß scheint mir schwer zu rechtfertigen.

Dieser Grundsatz schließt für mich eine andere Lösung als die des Wieder- 

versetzens originaler Teile an ihrem angestammten Platz aus. Sie können 

lediglich, so weit wie nötig, von möglicherweise konstruktiv geforderten 
"Zutaten" das statische System ergänzen, etwa um Kraftschlüssigkeit her

zustellen o.ä. (also im höchsten Fall wie Voi. 3a, S. 99 A).

1. c) Überdachung des Opisthodom

Die Stelle scheint günstig gewählt, um über einen längeren Zeitraum hinweg 
Informationen darüber zu gewinnen, welchen Erfolg eine Überdachung 

überhaupt und gesamt gesehen haben kann. Doch stellt sich die Frage, 
inwieweit man für eine solche Probe einen doch erheblichen Eingriff in die 
Ruine hinzunehmen bereit ist. Nicht so sehr das Problem der "Käseglocke" 

steht dabei im Vordergrund, sondern die Dimensionen der Konstruktion, die 

selbst bei noch so filigranem Stahlhau (Korrosion?!) wegen der Spannweite 

und vorallem der Verankerung gegen Abheben relativ kräftig ausfallen 
müssen. Außerdem taucht ein Dilemma bei dieser Art der Konservierung auf: 

nämlich daß die konservierende Vorrichtung das zu schützende Objekt zu 

verdecken droht (z.B. die wegen Berührungsfreiheit aufwendige Stützkon

struktion für Plexiglas-Schutzschilde an der Scuola di S. Marco in Venedig, 

hinter denen die schutzbedüftigen Marmorlöwen traurig vegetieren...). Zu 

bedenken ist auch die Ableitung des Oberflächenwassers von dieser stattli

chen Fläche: d.h. der ästhetische Einfluß von Fallrohren, die Folgen von 

auf wenige Punkte konzentrierten Wassermengen auf der Akropolis, die 

mögliche Destabilisierung des Feuchte-Gleichgewichts im Boden etc.; vom 
Ableiten möglicher Wärmespannungen der Konstruktion ganz zu schweigen.

So wünschenswert das Abhalten des Wassers - beteiligt an allen uner

wünschten chemischen Vorgängen - von Mauerkronen und antikem Material 
grundsätzlich ist, so sollte doch vorweg im "Modellbau 1:1" überprüft
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werden, wie (unvermeidlich) stark die Konstruktion optisch bestimmend sein 
wird, selbst wenn sie in der leichtesten Konstruktionsart projektiert ist 
(als Beispiel für eine solche optisch beeinträchtigende leichte Konstruktion 
mag die Thermenübferdachung in Beth Shean dienen).

Fazit: nur wenn Geld genug da ist, wirklich probehalber eine solche Kon
struktion - mit möglichst geringen Kontaktpunkten zum antiken Bauwerk - 
aufzusetzen (so daß sie ohne Rechtfertigung einem Geldgeber gegenüber 
auch einfach wieder abgenommen werden kann...), w’äre das Vorhaben 
geeignet, zu einer Überprüfung von Vor- und Nachteilen beizutragen.

2. Seitenwände des Parthenon
a) und b) Weitgehendes Ersetzen der äußeren Orthostaten in neuem 

Marmor und Auflegen von Wandblöcken

Im Verlegen von Orthostaten und Wandquadern sehe ich - bei der im 
"Summary" S. 57f. angesprochenen zurückhaltenden Verwendung neuen 
Materials und seiner ansprechenden Oberflächenbearbeitung - ausschließlich 
Vorteile.
Neben den für das Auflegen vorgetragenen Überlegungen spricht auch das 
Freiräumen der bisher mit Werkstücken belegten Flächen für dieses Vorge
hen. Damit wird neben der Ablesbarkeil der Wandandeutungen auch eine 
Wahrnehmung und Übersichtlichkeit der Freiflächen erreicht. Auf Grund 
des lediglich unverbundenen Auflegens der Blöcke (das durch die geringe 
Bauhöhe ohne weiteres möglich ist), lassen sich die Blöcke problemlos wie
der abnehmen. Das könnte dann notwendig werden, wenn zusätzliche Er
kenntnisse zur exakten Lage der Blöcke im Bau erzielt werden.

3. Pinakothek

a) Abbau letzter Zeugenstücke der fränkischen Bauphase

Auch wenn die nach den Zerstörungen des 19. Jahrhunderts verbliebenen 
Überreste der fränkischen Phase nur noch w'enig anschaulich und kaum 
ansehnlich sind, besitzen wir in ihnen doch nichts desto weniger Zeugen 
dieses Zeitabschnitts des Bauwerks.

Geschichte und ihre Überreste zu erhalten, muß gerade auch auf der Akro
polis, die in der Gefahr schwebt, historisch auf ein klassisches Idealbild 
reduziert zu werden, eine wichtige Aufgabe bleiben (wenn wir uns nicht
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auf ein eindimensionale Geschichtbild eines Viollet-le-Duc einschränken las
sen wollen..·).

Völlig unbenommen bleibt der wissenschaftliche Gewinn, von den in der 
fränkischen Phase verbauten antiken Marmorteilen die exakte Positionierung 
im Bauwerk erschlossen zu haben. Diese Kentnisse lassen sich jedoch hin
reichend in^ wissenschaftlichen Publikationen darlegen. Damit kann dem 
Zwang begegnet werden, geschichtliche Phasen und Dokumente unter
schiedlicher Nutzung zu "radieren".

b) Abbau der West wand

Die Pinakothek hat sich über die Jahrhunderte trotz aller Umbauten und 
Eingriffe als relativ standfest erwiesen. Vor einem Eingriff in die Substanz 
und der Vernichtung des antiken Bauzusammenhangs wäre es wünschens
wert, zunächst über einen längeren Zeitraum hinweg mögliche Bewegungen 
zu beobachten und die potentielle Gefährdung abzuwägen. Sollten die fest
gestellten Verformungen der Westwand durch ein einmaliges Ereignis her
vorgerufen sein, ist mit einer weiteren Schädigung a priori kaum zu rech
nen. Nur im äußersten Notfall - also vor dem bei fortbestehender Bewegung 
und weiterer Verformung absehbaren Kollaps - könnte man den Abbau als 
ultima ration in Erwägung ziehen. Der Ersatz des Originals durch eine 
Kopie (wenn auch mit den vorhandenen Werkstücken), der auch die Zerstö
rung einer großen, seit der Antike in situ befindlicher Mauermasse bedeu
ten würde, ließe sich m.E. nur in einer solchen Notlage rechtfertigen.

c) Überdachung der Pinakothek

Zur Überdachung gelten die unter l.c) angegeben Vorbehalte hier glei
chermaßen. Außerdem kommt gerade in diesem weitgehend von original er
haltenen Wänden gebildeten Raum hinzu, daß von der Untersicht des 
Daches auch der Raumeindruck stark mitgeprägt wird. Die Gefahr einer 
Bedeutungsverschiebung in der Gewichtigkeit antiker und neuer Teile 
(ganz unabhängig davon, wie die Dachkonstruktion gewählt wird) ist nicht 
von der Hand zu weisen,
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d) "Kontrast oder 'Anpassung" - sur Art der Überdachung der 
Pinakothek

Die Rekonstruktion eines antiken Daches ist m.E. - auch ohne die Charta 
von Venedig zu bemühen - auszuschließen; zumal für den Dachanschluß die 
Zeugenstücke der fränkischen Phase beseitigt werden müßten.

Aber auch bei einer modernen Konstruktionsart der Überdachung führt die 
Veränderung des Raumes (z.B. durch geringere Dachneigung, tiefer lie
gende Traufe etc.) oder der Ruinenlandschaft (falls denn der antike Umriß 
rekonstruiert wird) dazu, einem solchen Eingriff abzulehnend gegenüber
zustehen.

4. Zu Reinigungsmethoden kann ich keine Stellung nehmen - bin aber an 
Ergebnissen und Langzeiterfahrungen sehr interessiert.

5. Zum Tempel der Athena Nike

Auch wenn dieser Komplex im Fragebogen nicht aufgeführt ist, möchte ich 
mir doch eine Bemerkung zu den umfangreichen Untersuchungen, den 
Erörterungen und Vorschlägen von D. Giraud erlauben.

Hervorgehoben sei die Bedeutung der neuen Ergebnisse und Zuordnungen 
für die Kenntnis des antiken Baus.
Das Bauwerk selbst, so wie es heute vor uns steht, ist dank der mehrfa
chen Bearbeitungen seit 1836 eher ein Monument der Restaurierung und 
Identitätsfindung, die ihren Beginn zugleich mit dem jungen griechischen 
Staatswesen hat.

Ein neuerliches Herangehen an den Tempel sollte und könnte auf lediglich 
sichernde Eingriffe beschränkt bleiben. Darunter würde ich z.B. das 
unterfangende Absprießen der Beton-Bodenplatte, deren Bewehrung sicht
bar herausrostet, zählen.

Der Nike-Tempel ist also bereits "Abbild", nicht Urbild. Unter dieser Prä
misse ist es sicher genügend, neue wissenschaftliche Erkenntnisse des 
Bauforschers in der spröden Form der Publikation als Ausfluß der akribi
schen Untersuchung zu vermitteln.
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Natürlich gibt ei keine Cinwände, neu gefundene oder Jetzt erat identifi
zierte Fragmente in den Bauzuaammenhang einzufügen. Sa sollte dafür 
Jedoch kein großer Anteil an neuem Material erforderlich sein (auf S.58 ist 
ein erfreulich günstiges Verhältnis von 1 [neu]: 8 [alt] vorgeschlagen). 
Leider scheint entsprechendes z.B. bei den Giebelsima-Frag menten nicht in 
gleichem Maß der Fall zu sein.

Im Epilog wird darauf eingegangen, daß das Sichtbarmachen von Ergebnis
sen seine Grenze finden muß; im äußersten Fall würde Jeder neu identifi
zierte Stein zu einem unentwegten Weiter-Restaurieren führen. Erinnern 

wir uns in diesem Zusammenhang vielleicht an die Verpflichtung der Werk
meister mittelalterlicher Bauhütten, die das von den Vorgängern Überkom

mene auch in eine veränderte Konzeption mit einbeziehen mußten. In dieser 

Sicht der Bescheidenheit - denn der Tempel genügt der didaktischen Dar
stellung für die allermeisten Besucher; und er ist ein Monument der Anti
kenrezeption des 19. Jahrhunderts - können die Eingriffe darauf be
schränkt bleiben, Schaden von den antiken Originalen abzuwenden, die in 

ihrer jetzigen Lage etwas Uber den weiteren Umgang mit ihnen im Lauf der 

Geschichte aussagen. Das tut der bewundernswerten Schärfe der Beobach
tung und der umfassenden Auswertung der Quellen keinerlei Abbruch.

Klaus Nohlen 

Dr.-Ing., Professor 

Ohmstraße 4 

D-65199 Wiesbaden 

Tel. (0611) 461206 

Fax (0611) 9495412
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Prof. Ch. Bouras
COMMITTEE FOR THE PRESERVATION
of the Acropolis monuments
10, Polygftotou Str.
GR - 105 55 Athens·
GREECE

Object - Meeting on the Conservation of the Acropolis Monuments.

Dear Sir,

In response to the demands made to the scientists invited to attend the 
meeting on the Preservation of the Acropolis Monuments held in Athens dn 
May 27-29, I am send my considerations on the presentation made by Prof. 
Skoulikidis. I wish to stress the following points:
1) All conservation procedures (cleaning, consolidation, protection) should 
exclude the use of reagents and solutions liable to leave soluble salts on the 
stone. According to me, solutions of potassium carbonate should not be used to 
clean marble surfaces.
2) Gypsum which is the cause of a serious decay of stones is always present in 
cement and therefore cement must not be used in conservation procedures of 
marble.
3) For what concernes the protection of the monuments from decay, I have to 
stress the point that is necessary to activate procedures and methods avoiding 
the direct contact of rain with stone. When an appropriate and tollerable roof 
cannot be provided, recovery of the object in controlled atmosphere is the best 
protection method.
I agree for instance with the keeping of the west freeze inside the museum. 
Protecting materials which give irreversible treatments must be avoided at all 
costs.
4) The consolidation of marble by lime water is acceptable. The proposed 
addition of finaly ground calcium carbonate is tollerable as that one of an 
aggregate. There are very little hopes that it will act as cristallization promoter. 
In any way the consolidating effect of this treatment will be modest in
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consideration of the porosity of the calcium carbonate precipitated from such a 
solution.
Best regards

( y Prof. Franco facenti).
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V. Romanovsky 

Ingénieur Conseil

32, rue du Duc, 17000 La Rochelle, France 

Tél. : 33 46 41 63 28 - Fax : 33 46 41 51 59

RÉPONSE PERSONNELLE

Ma réponse personnelle au questionnaire du Groupe C,(Chimistes et Conservateurs) est la 
suivante :

1. Couverture, contre la pluie, de la frise tant qu’elle est à l’extérieur.

2. Démontage et pose dans le musée en atmosphère naturelle ou en atmosphère artificielle.

3. Remplacement par une copie dont le matériau reste à déterminer.

4. Nettoyage et consolidation éventuelle de la frise suivant les méthodes proposées par le 
Groupe C des Chimistes et Conservateurs.

5. Remise éventuelle de la frise à sa place dans le monument mais seulement si une 
protection suffisante et définitive aura été trouvée mais, même dans ce cas, pose d’une couverture 
contre la pluie.
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FACULTY OF LETTERS
OSAKA CITY UNIVERSITY

SUMIYOSHI-KU, OSAKA 558, JAPAN

Prof.Dr. Takashi SEKI 
Faculty of Letters,
Osaka City University 
Sumiyoshi, Osaka - 558 
J A P A N
Tel. 0081-6-605-2460 
Fax. 0081-6-605-2355

Sep. 4. 1994

7 9 a U

A New Proposal and the Answers to the Questionaire

Preconditions:
The following answers to the questionaires are based on the 

author's philosophy for the Preservation of the Acropolis 
Monuments which will be explained here:

I.
I believe firmly that it is time to review the meaning of the 

"Charter of Venice" fundamentally now.
The fact that the "Charter of Venice" was signed in the year 

of 1964 should be taken into a serious consideration once again, 
since the environmental conditions of the Acropolis monuments 

have shown unfortunately a drastic change toward deterioration 
in the last thirty years. The situation is symbolic that we have 
been forced to dismantle all the caryatids, the sculptural works 
of the pediments and the west frieze of the Parthenon to keep 
them in the museum while we have been seeking the best method to 
preserve the Acropolis monuments as a whole based on the spirit 
of the Charter. The very operation itself, as to dismantle the 
original works from the monuments in order to preserve the 
Acropolis monuments, indicates that it is impossible any more to 
observe the Charter unconditionally. As the time goes we will be 
forced, more and more, to replace the originals with the copies 
of the monuments.

In other word, it is nothing but a contradiction if we keep
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dismantling the originals from the Acropolis monuments and, at
the same time. try to abide by the Charter. Under this
circumstance it is my proposal to review the " Charter of Venice"
fundamentally.

The answers to the questionaire are based on my
reconsiderartion of the Charter in the following three
categories :

II. 1 .
Due to the change of the environmental condition of the 

Acropolis monuments which has been deteriorated so much 
recently, the concept of the "anastylosis" of the Charter should 
be observed more generously. This will make it possible to give 
the preservation activities more flexibility as to introduce new 
Pentelic marble and other new supporting materials, if their use 
is strictly limited to aim at the structural improvement of the 
monuments.

11.2.
As a result of the generous interpretation of the concept of 

the 'anastylosis', it will be more encouraged also to introduce 
new techniques to the conservation activities. In this case, 
another concept in the Charter, the 'reversibility', has to be 
kept in the severest manner, to the contrary to the generalized 
observation of the 'anastylosis'. The rigid observation of the 
'reversibility' alone will make us excused from any possible 
accusations which may be made in the future due to the possible 
technical errors we may commit because of the lack of the 
experience.

11.3.
If the principle of the 'reversibility' will be observed 

strictly without any exception, then the concept of the 
'restoration' of the Charter will get more allowance to be 
accepted positively, only if it will aim at two purposes, first, 
for the improvement of the structural stability of the monuments 
and second, for an educational purpose. The recent drastic 
change of the social behaviour is an important element which 
effects the attitude of the present preservation activities. 
Specifically speaking, it is the tourism. If the 'reversibility'
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will be guaranteed in the severest manner as stated in the 
above, the concept of the 'restoration' should be granted more 
generously for the educational purpose, so· that those who will 
visit the Acropolis can have clear image of the monuments.

Taking the preconditions stated here into account, my answers 
to the questionaires will be favourable for the proposals shown 
by the committee as follows:

a) I am in favour of the firsdt solution
b) I am in favour of the second solution
c) I am in favour of the proposal.

2.
a)
b)

I
I

express my positive 
express my positive

response to 
response to

the proposal 
the proposal

a) I express my positive response to the proposal.
b) I express my positive response to the proposal.
c) I am in favour of the roofing of the Pinakotheke with the

aim of protecting it from rain water, but am doubtful for 
making use of the chamber.

d) I am in favour of the second solution.

4.
I regret, but I'm not in a position 
questions a) and b) .

to be able to answer the

Takashi SEKI
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Prof. Dr.-lng. Manfred Schuller 
Bauforschung und Baugeschichte

Otto-Friedrich-
Universität 

Q5û
Prof. Dr.-lng. Manfred Schüller Bauforschung und Baugeschichte 96045 Bamberg

Προς την

Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως

Brieladresse:
Postfach 
96045 Bamberg

Paketadresse: 
Kapuzinerstraße 16 
96047 Bamberg

Besucheradresse:
Am Kranen 12
(Bushaltestelle Kapuzinerstr.)

Telefon: 0951/863-2344
Sekretariat: 0951/863-2402 
Telefax: 0951/863-2345

0 καθηγητής κύριος Manfred Schuller δε μπόρεσε υα παρε- 
βρεθεί στην πρόσφατη Συνάντηση. Την παρακολούθησε στη θέση 
του η βοηθός του κυρία Κατερίνα Παπαγιάννη, αρχ.μηχ. που 
του ενημέρωσε επί των θεμάτων του Συνεδρίου. Μετά από συζή - 
τηση διατυπώνουν τις ακόλουθες απόψεις : 1

1. Οσον αφορά την οροφή του δυτικού πτερού του Παρθενώνα
υποστηρίζουμε τη δεύτερη λύση, η οποία προβλέπει επανα
τοποθέτηση των εγκάρσιων δοκών και τμηματική κάλυψη με 
φατνώματα στο νότιο τμήμα του πτερού. Η λύση αυτή δίνει 
μια ολοκληρωμένη εικόνα του μνημείου ως την οροφή του 
διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά του. Επίσης θεωρούμε 
σκόπιμη την κατασκευή ελαφρός στέγης από σύγχρονα υλικά 
για την προστασία του οπισθόναου και του δυτικού πτερού
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2. Σχετικά με τις προτάσεις για τους μάκρους τοίχους του 
σηκού, δε συμφωνούμε με την πρόταση ανακατασκευής των 
ορθοστατών που λείπουν, επειδή πιστεύουμε ότι πρέπει 
να αποφευχθεί κατά το δυνατό η χρήση νέου μαρμάρινου 
υλικού στο μνημείο. Η από τα πλάγια πρόσβαση προς το 
εσωτερικό του σηκού θα μπορούσε να αποκλεισθεί με 
κινητά διαχωριστικά από σύγχρονα υλικά.
Επίσης δε θα ήταν ιστορικά θεμελιωμένη η τυχαία τοπο - 
θέτηση λιθοπλίνθων των οποίων η θέση δεν έχει προσδιο
ριστεί πάνω στους ορθοστάτες, ενώ στη συνέχεια θα δυσ- 
χέραινε την περαιτέρω μελέτη των λιθοπλίνθων, αφού οι 
σημαντικότατες πλάγιες όψεις τους δε‘θα ήταν πλέον 
ορατές. Σκόπιμη θα ήταν η διαφύλαξη των λιθοπλίνθων 
σε κατάλληλο χώρο αποθήκευσης λίθων, ώστε να είναι 
συνεχώς προσιτές για έρευνα.

3. Οσον αφορά τη βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων είμαστε 
αντίθετοι με την πρόταση διάλυσης και ανασύνθεσης 
τοίχων και υποστηρίζουμε την πρόταση κάλυψης της με 
ελαφρά στέγη από σύγχρονα υλικά. Στο χώρο της Πινακο - 
θήκης που θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί προτείνου
με την έκθεση μακέττας του μνημείου με την αρχαία 
κατασκευή στέγης καθώς και πινάκων που με σχέδια και 
φωτογραφίες θα παρουσιάζουν τη μορφή των Προπυλαίων 
στις διάφορες χρονικές ιστορικές περιόδους. Ετσι θα 
δίνεται στους επισκέπτες η δυνατότητα αναγνώρισης των 
τελευταίων δειγμάτων της φραγκικής φάσης των Προπυλαίων 
τα οποία κατά την άποψη μας σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να αφαιρεθούν.

Prof. Dr.-Ing. Manfred Schuller

Bamberg, 5.7.94
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President
Committee for the Preservation of the Akropolis 
10 Polygnotou St.
105 55 ATHENS
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OFFICE: ZACHARITSA 23
KOUKAKJ, ATHENS 117 41
TEL. (30-1) 924 3256, FAX (30-1) 924 1659
HOSTEL & LIBRARY: PROMACHOU 2
MAKRIYIANNI, ATHENS 117 42

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ 23
KOYKAKJ ΑΘΗΝΑ 117 41
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ΜΑΚΡΥΠΑΝΝΗ, ΑΘΗΝΑ 117 42

Dear Professor Bouras,

I should like to say at the outset that I was greatly impressed by the reports 
presented at the 4th International Meeting. The proposals for intervention were 
clearly based on carefully weighed considerations and a good deal of study. In 
response to your questionnaire I find that in almost every case I am in 
agreement with the main suggestions of the architects and engineers who have 
prepared the particular report - and there is little I can add (nor can I see any 
advantage in my simply paraphrasing their arguments).

1. Parthenon: Opisthodomos and West Aisle.

a) In favour of the second solution: frieze blocks of marble with separately 
attached reliefs made from casts.
b) . In favour of the first solution. There seems no real need to put into place the 
1950s coffers.
c) . In favour of a light protective roof. As is recognised by Mr Koufopoulos, 
there should be initial trials and experiments. The effects of the roof must be 
continually monitored.

2. Parthenon: Flank Walls

I find it difficult to come to a decision here. It is probably best to replace the 
orthostats (a. positive) but not the wall blocks ( b. negative). I think there is 
value in attempting to define the interior space, but not to the point of 
positioning original blocks incorrectly.

3. Pinakotheke

a) I am in favour of restoring the ancient architectural members to their original 
positions. While it is of interest to maintain evidence of later use where 
possible, if the original members can be restored this should occur. Full 
documentation should be made of the replaced sections.
b) I would recommend proposal E.
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c) - e) I do not believe that the Pinakotheke should be used again, and 
certainly not for displays etc. Some form of roofing seems desirable. The plan 
for a new marble roof is attractive. I should like to see this go ahead (as per E3).

Yours sincerely, iii.y f7 Λ*·ΛΡ?ί^

Dr Kenneth Sheedy 
Deputy Director AAIA
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Professor Dr.Ch.Bouras 
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Az. (bei Antwort bitte angeben) Verfasser Durchwahl

295/95 Dr.E.-L.Schwandner 83008-137
Datum

01.02.1995/go

Stellungnahme zur Restaurierungsplanung für die Bauwerke der Akropolis, Athen 1994

Nach der wiederum vorbildlichen Präsentation von Bestandsaufnahme und möglicher Anastilosis 
durch die Mitarbeiter des Komitees für die Bewahrung der Akropolis-Monumente und die 
intensiven persönlichen Führungen in und auf den Ruinen möchte ich gerne, wie gebeten, Stellung 
zu den vorgeschlagenen Problemlösungen nehmen.

ad 1 Opisthodom und westliche Peristase des Parthenon

a. Ein Ersatz für die nun im Museum geborgenen Friesplatten ist unabdingbar. 
Hierbei stellt sich das Problem, daß bisher auf Vermischung fremder Materialien 
bei der Anastilosis des Parthenon konsequent verzichtet wurde. Da aber 
Marmorkopien der Friesplatten nicht vertretbar sind, sollte die Kopie als 
Kunststein-Abguß die ehrlichere Variante darstellen: pro "first solution".

b. Die Wiederherstellung der marmornen Deckenbalken ist von der Menge des 
originalen Bestandes und der statischen Vorteile für den Gebäudeverband zu 
befürworten. Die Überdeckung aller 6 Kompartimente mit neuen Kassettenplatten 
aus Marmor würde jedoch den Originalitätswert der Ruine beeinträchtigen. Hier 
kann ich nur für eine bescheidene Lösung als Demonstration des architektonischen 
Zusammenhangs votieren: pro "second solution".

c. Ein von außen nicht erkennbares modernes Schutzdach über dem westlichen 
Pteron und dem Opisthodom im Sinn des Vorschlags kann ich unter 
Berücksichtigung der klimatischen Bedingungen befürworten. Allerdings sollte es 
keinesfalls lichtdurchlässig sein, um die Beleuchtung der Frieszone nach antiken 
Bedingungen wiederherzustellen: "In favour of the proposal".
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ad 2 a. Die geschlossenen Seitenwände des Naos eines dorischen Tempels sind für das 
Verständnis des griechischen Tempels bis auf wenige Ausnahmen von 
grundsätzlicher Bedeutung. Obwohl die notwendigen Ergänzungen in der 
Orthostatenreihe mit überdurchschnittlich viel neuem Material durchgeführt 
werden müssen, kann ich der Begründung des Ergänzungsvorschlags zustimmen: 
"Positive response".

b. Die positive Einstellung zur Ergänzung der Orthostatenreihe bedingt auch die 
Zustimmung zur Wiederverlegung von Wandquadern. Den drei angeführten 
Vorteilen entsprechend (Ablesbarkeit der Baustruktur mit sinnvoller 
Materialverwendung, Korrektur falsch verlegter Verbände und ausgiebiges 
Studium aller wiederversetzten Blöcke) muß der Teilwiederaufbau der 
Quaderwand ein Gewinn sein. Es bleibt zu hoffen, daß sich beim Studium der 
Quader die Zahl der Blöcke in ungewisser Position noch verringert. In Anbetracht 
der unproblematischen Reversibilität und der vorbildlichen Dokumentation habe 
ich keine Bedenken: "Positive response".

ad 3 Zu den Sicherungsarbeiten an der Pinakothek

a. Der Wiederversatz einer Anzahl originaler Bauglieder (vorwiegend Geisa) an ihre 
bekannte Position ist uneingeschränkt zu begrüßen. Die Barbarei, die 
mittelalterlichen Geschichtszeugnisse bis zur Unkenntlichkeit zu beseitigen, ist von 
unseren Vorfahren schon begangen worden. Die keinem Besucher mehr 
vermittelbaren Reststümpfe des Zinnenkranzes dürfen m.E. nach extensiver 
Dokumentation dem klassischen Originalgesims weichen: "Positive response".

b. Dem Abbau der geschädigten, aber im originalen Verband erhaltenen Mauern kann 
ich nach der Autopsie nicht zustimmen, da mir allein schon die Statik nicht 
beeinträchtigt erscheint. Allerdings bedürfen die Mauern eines aufwendigen 
Oberflächen-Sicherungsaufwandes: "Negative response".

c. Wenn es keine Möglichkeiten geben sollte, das Regenwasser für die Pinakothek 
unschädlich abzuleiten, muß man wohl an eine Überdeckung des Raumes denken. 
Schwerlich allerdings zum Zwecke von Ausstellungen, denn dadurch hätte man das 
saure Regenwasser zwar fern von den Wänden, Fußbodenplatten und 
Fundamenten, aber würde Bodenplatten und Wände durch neue Nutzung und 
Besucher stärker als durch den Regen beschädigen: "Restricted response".

d. Sollte sich ein Schutzdach für die Pinakothek als unbedingt notwendig erweisen, so 
bin ich keinesfalls für den Versuch eines antikischen Nachbaus des ursprünglichen 
Daches; der nicht vorhandene Originalwert würde m.E. die Ruine beeinträchtigen. 
Für eine moderne Überdeckung sollten die gleichen Bedingungen wie für das 
Schutzdach über Westpteron und Opisthodom des Parthenon (l.c.) gelten: "ln 
favour of the first solution".
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ad 4 Zur Beurteilung der technischen Verfahren beim Reinigen und Festigen von
Steinoberflächen und Skulpturen fehlt mir die Kompetenz. Ich bin jedoch voller 
Vertrauen, daß die hervorragend besetzte Gruppe von Fachleuten die derzeit besten 
Möglichkeiten erforscht und vorgeschlagen hat.

Abschließend möchte ich noch dem Team von Archäologen, Architekten und technischen 
Wissenschaftlern für die bewundernswerte Arbeitsleistung zu den Monumenten auf der Akropolis 
danken. Das griechische Kultusministerium hat mit der Ausrichtung dieses 4.Internationalen 
Meetings wiederum internationale Standards gesetzt, die schwerlich übertroffen werden können.

Emst-Ludwig Schwandner 
Dr.-Ing.; Leiter des Architektur-Referates
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA ’ LA SAPIENZA”

DIPARTIMENTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA, RESTAURO 
E CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI

Piazza Borghese, 9 - 00186 - Tel. 687.81.69 - 687.85.83

Roma, 7 luglio 1994

Prof. Dr. Ch. Bouras
Comitato per la conservazione dei monumenti ueìl'Acrop-oli 
Polygnotou 1U
1UD ;;5 Atene

Caro Processore Bouras,
prima di tu.to desidero congratular

mi per 1'ampiezza e l'intelligenza con cui sono condotti in genere gli 
accertamenti sugli edifici dell'Acropoli: il chiarimento di caratteri 
e·di tecniche offre linfe nuove per la storia dell'architettura dell'e 
ta di Pericle. Altro è però il problema dei restauri o, meglio, delle 
ricostruzioni: e i dubbi, seri, non mi mancano.

Esprimo subito le mie risposte al questionario:
l.a. Nessuna delle due alternative: l'uso di calchi è, a mio parere, 

da evitare.
l.b. Sono favorevole alla prima soluzione.
1. c. Non sono favorevole alla proposta.
2. a. Risposta negativa.
2. b. Risposta negativa.
3. a. Risposta negativa.
3.b. Risposta negativa.
3«c. Risposta negativa.
4« E' argomento che va trattato da specialisti, guidati da chi at

tua il restauro: è auspicabile ovviamente la massima cautela. 
Cerco di dire in breve il perché delle risposte, che mi de

rivano dal mio lavoro di storico; e mi spiego con un esempio.
Al punto l.c. del questionario si parla, per la zona ovest 

del Partenone, di una copertura protettiva di materiale moderno, rever 
sibilo e "almost invisible from the outside". L'essere non visibile 
dall'esterno non altererebbe la fabbrica. Ma questa è idea nostra, del 
l'oggi. Secondo me gli architetti dell'Acropoli, con sentimenti e idea 
non uguali ai nostri, badarono non solo all'effetto prodotto sull'os
servatore, ma anche alle qualità dell'oggetto inteso in sé, e poco im
porta se e come fosse visto.Introdurre nel Partenone qualcosa che non 
si vede (ma soltanto dall'esterno), ma c'è (anche se è reversibile),si 
gnifica alterare malamente l'opera per un criterio che ignora e non ri 
spetta quello antico. Significa credere, forse con poca umiltà, che il 
modo di pensare di oggi sia valido per tutti i tempi e tutti i luoghi



401

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 

DIPARTIMENTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA, RESTAURO 
E CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI

Piazza Borghese, 9 - 00186 - Tel. 687.81.69 - 687.85.83

(è ancora la fede classicistica, io credo, che ha viziato e vizia l'in 
terpretazione dell'antico).

In sostanza penso che sia carente la ricerca storica (nel no_ 
stro convegno, di storia non si è parlato mai), intesa come volontà di 
comprendere le memorie del passato nei loro valori concreti, non ridu
cibili a un accertamento di fattezze senza riguardo ai contenuti; vaio 
ri, non necessariamente riportabili sempre a quelli dell'oggi.

La ricerca storica, come io la concepisco, constata diverse 
le culture in tempi e luoghi diversi. Questo è vero in generale. Ha 
per l'età di Pericle la differenza di mentalità (non si parla da de
cenni di storia delle mentalità?) è a mio parere enorme rispetto alla 
nostra* E nelle fabbriche hanno peso e significato piccolissimi parti
colari, differenze piccolissime, di centimetri, che lo smontare e ri
montare potrebbero distruggere, insieme con i connessi significati.

Da storico, penso che i monumenti di un'età che, come quel
la periclea, è difficile da conoscere e ancora in gran parte da chiari 
re, vadano trattati con cautela estrema (diverso sarebbe, almeno in 
parte,il mio atteggiamento nei confronti di opere del IV secolo a. C. 
o d'età ellenistica)! gli interventi servano a frenarne la rovina, ma 
non di più, e siano finalmente fondati su una conquistata consapevole^ 
za storica.

Il compito, lo so bene, non è facile. A Lei e a quanti cura
no l'Acropoli il mio saluto e il mio augurio più cordiali.

Claudio Uberi
Professore di 'Storia dell'architettura' 
Univeritù degli Studi di Roma 'La Sapienza' 
via Gerolamo Belloni 95, OOI9I Roma (Italia) 
7. 7. 1994 
Tel.: 00396-3290797
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June 27, 1994

Committee for the Preservation of the Akropolis Monuments 
10 Polygnotou Str.
GR-105 55 Athens 
Greece

To the Committee:

Please let me take this opportunity to express my profound respect for the work that you 
have done and are continuing to do on the Akropolis Monuments, and to thank you for the 
privilege of attending the meetings May 27-29. Not only was I impressed with the 
seriousness and care with which the research has been undertaken and implemented, I was 
very moved by the spirit of openness with which you conducted the discussions and the 
presentations. I believe that no other restoration project has ever been conducted with this 
receptivity to suggestions and constructive criticism from the international scholarly 
community. Your approach should serve as a model for all future projects that are 
concerned with monuments of world heritage.

I do have one small suggestion to make for future meetings. As the participants in these 
meetings are not always the same group, it would be helpful to have included in the 
information package a list of the established principles of the project and key decisions that 
have been made (such as the one to replace metopes removed in the process of restoration 
with cast stone replicas). I think this would help to focus the discussions on the critical 
issues and to maintain a level of consistency in the project as a whole. While changes and 
improvements in technology and materials do occur in the years between meetings, the 
established principles and approaches should not be modified unless there is a judgment that 
something has been done incorrectly or the solution previously taken is damaging to the 
monument. Such a list of principles and decisions would prevent time being wasted on 
reasserting them or on the discussion of proposals that are counter to them.

Sending all best wishes and congratulations on the success of the meeting,

Sincerely,

Dr. Marion True 
Curator of Antiquities

17985 Pacific Coast Highway Malibu, California 90265-5799 Telephone 310 459-7611 Telex: 820268 
Mailing Address: P.O. Box 2112 Santa Monica, California 90407-2112
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REPORT TO THE COMMITTEE FOR THE 
PRESERVATION OF THE AKROPOLIS MONUMENTS

Response to the Proposals made in the Meeting of May 27-29, 1994

la. Proposal for the replacement of the west frieze

The discussion that addressed this issue during the meetings expanded the possible solutions 
to include replacing the frieze blocks with plain, undecorated marble slabs, with a partially 
carved frieze (just to suggest the effect), and with a fully executed marble copy. None of 
these solutions seems appropriate, particularly in light of the solution already taken for the 
replacement of the metopes with cast stone copies. However, they do all respond to the need 
to replace the frieze blocks with new material of comparable strength in order to insure the 
structural integrity of the building. I do not know how the properties of cast stone compare 
with those of marble in terms of tensile strength or the reaction to pressure or seismic 
activity, but I think it unlikely that cast stone would behave exactly like marble under stress. 
For this reason, the second proposed solution, to replace the frieze block with new marble 
and to attach separately made casts of the relief, seems preferable because the majority of the 
frieze blocks would be new marble, neither stronger or weaker than the originals that they 
replace. As for the cast of the frieze, it should be made of the same material used for the 
metopes. The discussion of using cast resin or some other light material seemed futile, as a 
decision was already taken on the metopes. The restoration project must have underlying 
consistency, and a change in materials from one part of the building to another may result in 
a very incoherent effect, especially over time as these materials will surely age differently.

lb. Proposal for the replacement of the ceiling of the west frieze

As the west frieze has been removed and certainly should not be put back up on the building, 
at least until atmospheric pollution in Athens is controlled, the issue of providing shelter for 
it is void. Therefore, it would seem appropriate to restore only the transverse beams of the 
ceiling and not to use the replica ceiling coffers. The employment of the new ceiling coffers 
would seem to me to go beyond the mandate of anastylosis. In the publication on the 
structural restoration of the opisthonaos, it is suggested that while the replacement ceiling 
would exert a greater bearing load on the entablature and columns of the west side, it may 
actually help these sections of the building to behave as a unit during an earthquake. Perhaps 
it is possible to find an alternative solution that could more discretely perform the same 
function.

lc. Proposal for light protective roofing over west aisle and opisthodomos

I fully support this suggestion, especially as an experiment that may provide information that 
will be helpful in developing a shelter of the entire structure.
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2a. Proposal to replace missing orthostates in the outer row

This proposal would seem to be inextricably linked with the entire project of rebuilding the 
cella walls with the blocks that can be placed in their original positions. As so many of the 
wall blocks are preserved and their original positions will ultimately be determined with the 
help of the computer study, I support this proposal. The surfaces of the replacement blocks 
will need to be clearly distinguished in their texture; the proposal to have the lower course 
"smoothly finished" could lead to confusion, especially if the blocks are harmonized in color 
with the surrounding material; it may be better to leave the surface slightly rough, a step or 
two away from the final finish.

2b. Proposal to replace the wall blocks the positions of which cannot be determined in two 
courses above the orthostates

This proposal may seem to contradict one of the principles of the Akropolis project, but it 
may better be viewed as a completely reversible temporary solution that is preferable to any 
proposed alternative. As these blocks are large, they present a storage and, potentially, a 
conservation problem for the site. Mr. Toganides has pointed out that many of the blocks 
that cannot presently be placed may eventually find their original sites as the computer study 
progresses. Now that they have been carefully gathered from all around the Akropolis 
surface, they will be most safely preserved and most easily accessible if they are 
incorporated as a carefully distinguished part of the cella wall. Also, in whatever educational 
or explanatory material is made available to the Akropolis visitor by means of signs or 
architectural plans, the section of blocks of uncertain placement should be clearly defined and 
explained. Since Mr. Toganides said that these blocks would not be clamped or fastened 
together in any permanent way, my only concern is that they be secured against damage in 
the event of an earthquake.

3a. Proposal to remove ancient architectural fragments from the Frankish remains in order to 
put them back into their original positions.

It is impossible to preserve with equal respect all phases of any building’s life, and a key 
decision in any restoration work is to determine the period that must take priority. As the 
decision in the Akropolis project seems to have been to return the buildings, in so far as it is 
possible with original material, to their fifth century B.C. state, I support the suggestion to 
remove the architectural members that are currently incorporated into the Frankish remains, 
and to replace them in their proper positions. If there is strong concern about the 
preservation of the few remaining traces of the Frankish occupation, perhaps the significant 
blocks could be replaced in these remains with cast stone replicas. The original pieces must 
be incorporated in the restoration of the facade. Obviously, this solution would require a 
clear explanation for the public in the available signs or text panels, but this is easily 
provided and may offer the opportunity to expand on the building’s more modem history.
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3b. Proposal to restore all parts of the building suffering from deformation

While I am in complete agreement with the proposed removal of the Balanos restorations and 
the repair and replacement of all original parts of the building, I do not support the 
dismantling of the west wall of the north wing, and adjacent north and south walls. While 
the cracks in the surfaces of the walls and the opening of the joints are cause for concern, 
there are other ways to address these problems and I do not think the radical solution of 
dismantling the entire ancient structure is indicated. The west wall has suffered some 
deformation in the past, but its situation appears to be stable at this time and no movement 
has been detected in recent years. Naturally, this wall should continue to be monitored 
vigilantly. If any movement is perceived, the situation can be reconsidered.

As for the removal of the reinforced concrete beneath the north wing, this is certainly an 
important objective. However, the vibration that would result from the use of the most 
efficient equipment for this process (e.g., jack hammers, pneumatic drills) could potentially 
exacerbate the problems of cracks and open joints in the walls. It would be essential that the 
removal process be as gentle on the building as possible. Also, because this basement seems 
relatively dry, it appears to be in far more stable condition at this time than the structure 
beneath the Temple of Athena Nike, where the salts are obviously efflorescing on the 
surface, endangering the limestone around them, and the iron reinforcement bars are actively 
corroding. Perhaps it is not a factor, but I would make the removal of the concrete under 
the Temple of Athena Nike the first priority.

3c.Proposal to roof the Pinakotheke

I support the proposal to provide a protective roof for this part of the Propylaea because of 
the potential problems posed by the cracks and open joints in the walls, as mentioned by the 
architect. I disagree completely with the suggestion that it should be done in order to use the 
space for exhibitions or displays. This part of the monument, though standing, does appear 
to be in fragile condition, and to open it to the hundreds of thousands of visitors to the 
Akropolis would have disastrous effect on the condition of the preserved architectural 
elements: abrasion on the floors and columns, potential for damage to the walls, added 
weight and stress to the already distorted foundations.

The shelter should be something akin to the proposed roof over the west aisle and 
opisthodomos of the Parthenon, constructed of a modem, light material, preferably invisible 
from the outside. For me, the notion of reconstructing the ancient roof is counter to the 
principles of anastylosis, verging on invention, and I oppose it for the same reasons that I 
oppose the reuse of the modem marble coffers in the Parthenon ceiling.
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4. Proposals concerning the cleaning and consolidation of surfaces and sculptures

Mr. Skoulikidis suggested the possible use of three different methods of cleaning and 
consolidating the surfaces, especially of the West frieze: by means of absorptive poultices; by 
means of laser vaporization; by means of gypsum inversion. As I am not a scientist, I have 
consulted with my colleagues about these proposals. For us, the safest and the most reliable 
is the use of absorptive poultices. Though the use of laser technology shows great potential 
for the future, its application does not seem at present to be refined enough to apply it to the 
Akropolis monuments. There are several potential hazards: as the spot being cleaned is 
generally very tiny, the particulate of the vaporized black layer can redeposit itself on 
adjacent areas of the frieze, creating small haloes of much denser grime that are more 
difficult to remove; as such tiny spots are done one at a time, it is difficult to ensure 
uniformity of the cleaned surface, especially one that is as undulating and complex as the 
carved surface of the frieze; finally, the laser intensity must be very carefully regulated so 
that there can be no possibility of a power surge or any other irregularity in current. If laser 
cleaning is to be considered, we would propose that an evaluation committee be organized 
that would include Dr. John Asmos and Dr. John Larson, both pioneers in this technology.
As for the gypsum inversion, there is some question among us about the stability of the 
surface created in this way and its ability to withstand the further ravages of atmospheric 
pollution over the next decades. Have tests for accelerated aging been done on this created 
gypsum surface and if so, what are the results?

In general, I would disagree with the idea of experimentation on any Akropolis monument. 
No technology should be applied that has not yet been proven to have effective results over a 
period of years. This approach is conservative, but I believe it is preferable to preserve a 
stable alteration surface than to risk an irreversible mistake with an unrefined technology or 
to expose a surface of unknown durability to the possibility of further deterioration.

Dr. Marion True 
Curator of Antiquities 
The J. Paul Getty Museum 
17985 Pacific Coast Highway 
Malibu, CA 90265
Tel. 01-310-459-7611 Fax 01-310-454-6133

Respectfully submitted on 
June 27, 1994,
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The opisthodomos and the west aisle of the Parthenon

The extensive studies carried out by Koufopoulos, Zambas, Skoulikidis, 

Papakonstantinou, Galanos and Doganis have shown that this part of the 

Parthenon, one of the most interesting sculptural elements still in the temple, 

needs an intervention of conservation that must be carried out as soon as 

possible.

a) Proposal concerning the replacement of the west frieze.

I agree with the decision taken by the Committee to replace the original frieze 

with copies

Concerning the choice to locate them in a protected place, there is no doubt that 

this should be the Museum. It seems, however, that because of the absence of air 

filtration and conditioning system, the same polluted air present in the outdoor 

environment will reach the marble surface also inside the Museum. For this 

reason a minimum of climatisation of the Museum environment should be 

required before any conservation treatment.

Of the two solutions proposed I am much in favour of a third one proposed by P. 

Koufopoulos (p. 9 of the English summaries) in which is taken into consideration 

the possibility to place in situ copies integrally made out of marble This 

alternative, in my opinion, offers a better vantage because: a) the same material 

(marble) as the original is used and thus the mechanical and structural impact on 

the building itself should be the same and 2) the new marble copies can be used 

by the scientists and conservators to monitor the rate of deterioration of marbles
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exposed to the Acropolis outdoor environment from the moment when they will be 

placed.

b) Ceiling of the west frieze

It seems that the restoration of the ceiling can improve the structural and decay 

resistance of the opisthodomos. In addition this would improve the educational 

value of the building. Of the three possibilities proposed, I think that because the 

anastylosis is the philosophy of restoration chosen for the Parthenon, this should 

be done as much as possible (in agreement with the Venice Charter) and thus, in 

this case, it should include the restoration of the ceiling beams and the ceiling 

coffers for the full length of the west aisle. This solution should also avoid the run

off for the rainwater and water infiltrations that provoke moisture retention's which 

causes the growth of microorganisms.

c) Proposal for protecting the opisthodomos and west aisle from rain water with a 

light protective roofing

No doubt that water infiltrations must be avoided but I think that a roof can 

increase other problems due to the polluted area and to the impossibility to wash 

out the pollutant particles reaching the marble surfaces. Furthermore, the 

eventual openings may not enough to guarantee a homogeneous ventilation and 

thus would create moisture conditions favouring the growth of microorganisms. 

Anyway, I believe that an experimental attempt under close control can be useful 

if prolonged for a certain time (1 year - max 2 years). In this way, more precise 

information on the effective protective role of the roofing can be gained.
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The flank walls of the Parthenon

a) Replacing the missing orthostates in the outer row with new marble

If the main problem is a better fruition of the monument this question should be 

answered by architects, engineers and art historians . I have nothing against or in 

favour of this kind of approach, but I feel that the addition of a large amount of 

new marble may be too much for an anastylosis project as that one carried out in 

the Parthenon.

b) Replacing wall blocks

I am very interested by the scientific approach and the use of fuzzy logic to find 

the right position of the wall blocks and thus I think that this attempt must be 

encouraged.

The results obtained can bring to a new re-arrangement of the blocks as they are 

standing now.

The Pinakotheke (Propylaia North Wing)

a) Putting certain ancient architectural members (mainly cornice blocks)

It seems that the extensive rearrangement of the blocks and the dismantling of the 

Frankish remains can provide the re-establishment of the Propylaia architecture 

together with the improvement of the statical strengh of the building. On the one



410

hand I think that this kind of anastylosis intervention is too ambitious, on the other, 

I am very amazed by the final results on the legibility of this "unicum"

For this reason I agree with the architect's reccomendations (solution E1).

b) Restoration of all the parts of buildings suffering from defqrmations

Proposal D seems to be the best solution because it increases the legibility of the 

building with the same addition of new marble (This opinion is also supported by 

the architect's recommendations).

c) Roofing of the Pinakotheke

d) Covering with light roof of modern material.

Also in the case of Pinakotheke I doubt the efficiency and usefulness of the roof 

In any case I think that the usage of a Plexiglas roof can create a greenhouse 

effect.

If the purpose is to make the chamber usable again, it is better to reconstruct a 

roof following the ancient method .

Cleaning and consolidation of surfaces and sculptures

I agree with the conservators group that a serious intervention should be carried 

out on the last friezes that were taken out from the Parthenon.

The necessity of intervention was already evident already during the macroscopic 

observation carried out in April 1991 (see report on the first phase of the Acropilis 

project. Part II: detailed description of samples, microbial communities and
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photographic documentation, by Krumbein and Urzi, 1992). Our studies have 

shown an high amount of microorganisms (algae, actinomycètes and black 

fungi).

The last visit in May 1994 after the removal and the placement of the friezes into 

the Museum confirmed the dramatic situation of the marble both on the sculptured 

part and in the deeper part where already with naked eye algal growth was 

visible. The present situation should push the Committee for a fast and 

comprehensive intervention that should include different steps as suggested by 

conservators:

- reattachment of large and small fragments;

- removal of previous cement used to reattach fragments;

- filling of cracks;

- pre-consolidation treatment in order to avoid further falling of material;

- biocide treatment (this step should be preceded by microbiological analysis and 

laboratory tests). As a microbiologist I am in favour of this treatment because 

experience has shown that even in the dark photosynthetic microorganisms (as 

the ones observed presently in the friezes) can survive for years and thus start a 

new growth cycle when the conditions are again favourable. In the Acropolis' 

Museum as it is now, these conditions are almost always present (light, high 

humidity, etc );

- cleaning of the black crusts;

- consolidation treatments.

The study carried out by Prof. T. Skoulikidis concerning several methods 

commonly used to clean and consolidate ornamental surfaces has shown that in 

the case of consolidation of surfaces and sculptures of Acropolis monuments, two 

methods are best suitable for the problems observed especially in the friezes:
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a) laser and b) calcium sulphate inversion. The first method can be easily 

managed by the conservators and doesn't leave any byproducts. I do not think 

anyway that it should be used on the deteriorated part without a pre-consolidation 

treatment (e. g. lime water as suggested by the conservators).

Concerning the 2nd method (calcium sulphate inversion to calcium carbonate), I 

doubt for two points:

1 ) if the newly formed CaCQj stays as calcium carbonate layer and thus attached 

on the marble surface or if it stays as incoherent crystals (sugar-like) and thus 

easy to fall down; and 2) if the residual salts can be easily removed or not.

As a final suggestion, all the interventions should be carried out in a better 

climatised environment in order to avoid dampness and a further growth of 

microorganisms.

Nam·
Academic title and position 
Address

Data

Clara Urzl
Dr. assistant professor
Istituto di Microbiologia - Facoltà di Scienze - 
Università di Messina, Salita Sperone 31 
1-98166 Vllaggio S. Agata Messina ITALY 
1.8.1994

Tal. no. 
Fax no.

(+)39 90 6763196 
(+)39 90 6763196/393756
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Die aufrecht stehenden Akropolisbauten sind, ein jeder auf seine Art, die bedeutendsten 

Beispiele ihrer Gattung, die heute erhalten sind. Sie galten bereits dem römischen Altertum 

als gewissermaßen von Anbeginn klassisch. Ihre Wirkungsgeschichte seit dem späten 18. 

Jh. ist ohnegleichen. In ihrem heutigen Zustand sind sie nicht historisch gewachsene 
Ruinen, sondern, wie es in Athen treffend formuliert wurde, "Präparate". Der Weg zum 

Präparat, bereits durch die frühen Restaurierungen des 19. Jhs. eingeschlagen und seither - 

von einzelnen Ausnahmen, wie dem mittelalterlichen Treppenturm im Parthenon, abgesehen 

- mit großer Konsequenz weiterverfolgt, ist seinerseits von geistesgeschichtlicher Relevanz.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß allgemeine Grundsätze der Restaurierung historischer 

Bauwerke für die Akropolisbauten nicht uneingeschränkt bindend sein können. Insbesondere 
haben nachträglich ausgeführte Veränderungen eine geringere Bedeutung, als dies 
üblicherweise zutrifft; sie können daher entfernt bzw. rückgängig gemacht werden. Das 

hindert nicht daran, Veränderungen in solchen Fällen zu belassen, wo dies aus besonderen 

Gründen erwünscht und ohne Schaden für die Erhaltung der klassischen Bausubstanz 
möglich ist. Dem Schutz originaler Substanz kommt durchweg hohe Bedeutung zu. Über 

diesen Zweck hinaus sind Ergänzungen zur Veranschaulichung des ursprünglichen 

Zustands, soweit sie gesichert sind, zulässig, wenn ihr Umfang angemessen begrenzt wird.

1.) Parthenon. Opisthonaos und Westpteron.

a) Westfries. Vorzuziehen ist Vorschlag II: Friesblöcke aus neuem Marmor mit 
trennbar vorgeblendeten Abgüssen der Reliefs. Die von P.Koufopoulos Voi. 3a p.94 für 
diese Lösung vorgetragenen Argumente sind schlüssig. Sie sind im Verlauf der Diskussion 

in Athen nicht entkräftet worden. Da Kunststein - insbesondere langfristig - nicht dieselben 

Eigenschaften aufweist wie Marmor (N.Toganides voi. 5 p. 70f.), sollte seine Verwendung 
für tragende Blöcke vermieden werden. Auch die unabhängige Beweglichkeit der Reliefs in 

der von Koufopoulos a. O. p. 93 fig. 40 gezeichneten Konstruktion ist zweifellos von 

großem praktischen Vorzug im Hinblick auf eventuell nötig werdende Reparaturen oder 

Veränderungen.

Auf keinen Fall kommen Marmorkopien in Frage, wie sie in Athen diskutiert worden sind. 

Werke der Bildkunst sind gegenüber Baugliedem von ungleich höherer Individualität. Dem 

Anspruch des originalen Materials kann die beste Kopie nicht gerecht werden. Im Verband 

des Bauwerks wäre die Diskrepanz zwischen der Kopie und dem Anspruch des Materials
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unerträglich. Zudem würde die Notwendigkeit, Schadstellen in Marmor als solche 
nachzuahmen oder Fehlendes nachempfindend zu ergänzen, die Marmorkopie in die Nähe 

einer Fälschung rücken und das Baudenkmal auf das peinlichste entwerten. Auch der in 

Athen diskutierte Vorschlag, den Fries ohne Relief zu lassen, erscheint nicht akzeptabel. 

Dem singulären Konzept der Parthenoncella und ihres Frieses kann diese Lösung nicht 
gerecht werden. Da sie den entfernten Reliefschmuck nicht evozieren kann, bliebe sie 

unverständlich, müßte sie geradezu irreführend wirken. Dies gilt umsomehr, als in den 

Giebeln und für die Metopen Abgüsse verwendet worden sind.

Letzteres spricht auch gegen eine abstrakte Andeutung figürlichen Reliefs, wie sie in Athen 
ebenfalls vorgeschlagen worden ist. Außerdem würde der unvermeidliche 

Verfremdungseffekt der Erscheinung des Bauwerks eine Note hinzufügen, die sich den 
bisher verfolgten Zielen der Restaurierung nicht fügt.

b) Decke. Ich befürworte den Einbau der Kassettendecke auf voller Breite des 

Opisthonaos (Vorschlag III). Die weitgehende Wiederherstellung des ursprünglichen 
Raumeindrucks des Westpteron ist ein nicht zu unterschätzender Gewinn. Außerdem führt 
Vorschlag III erstmals einen Abschnitt des Frieses im vollständigen architektonischen 
Verband vor Augen. Gegen die Vorschläge I (Beschränkung auf die Unterzüge) und II 
(Restaurierung von nur zwei Deckenfeldern) spricht zunächst die deutlich geringere 
Anschauung, die auf diese Weise vermittelt würde. Überdies verursachen beide Lösungen 

im Westpteron einen unregelmäßigen Wechsel von Licht und Schatten, der dem 
ursprünglichen Zustand des Bauwerks fremd ist. Daß auch Vorschlag III die originalen 
Lichtverhältnisse nicht wiederherzustellen vermag, weil die Decke in den Eckfeldern des 
Pteron und im Opisthonaos offen bleibt und die Reflektion des Marmors durch zahlreiche

jBrüche reduziert ist (hierauf hat in Athen M.Korres hingewiesen), kann den Gewinn, den 

die Wiederherstellung bietet, nicht in Frage stellen. Mit der Verwendung der in den 50er 

Jahren vorbereiteten Kassettenplatten wird an die Tradition der Restaurierung des Parthenon 

nahtlos angeknüpft. Wären die Platten seinerzeit versetzt worden, stünde heute eine andere 

Lösung kaum zur Diskussion. Die Ausarbeitung der Astragale sollte, wo sie noch fehlt, zu 

Ende geführt werden (P.Koufopoulos voi. 3a, p. 21).

Daß die Erdbebenresistenz der Ruine, wie P.Koufopoulos a. O. p. 94 ausführt, durch den 

Einbau der Kassettenplatten verbessert wird, ist ein außerordentlich erwünschter 

Nebeneffekt. Zugleich verdecken diese für den im Westpteron stehenden Besucher das aus 

konservatorischen Gründen empfehlenswerte Schutzdach (lc).
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c) Schutzdach. Ein Schutzdach mag noch so dezent konzipiert und eingebaut sein - es 
wird für den Besucher, der in der Cella oder im Opisthonaos steht, immer störend in 
Erscheinung treten. Desungeachtet hat ein bestmöglicher Schutz des gut erhaltenen 
westlichen Teils der Ruine gegen Regenwasser m. E. Vorrang. Da ein Schutzdach nicht 

Bestandteil des 'präparierten' Tempels ist, muß bei der Konstruktion darauf geachtet 

werden, daß die Lichtverhältnisse der Ruine möglichst unverändert bleiben (in diesem 
Sinne offenbar die Vorüberlegungen von P.Koufopoulos voi. 3a p. 100).

2.) Parthenon. Cellamauern der Langseiten.

a) . Ergänzung von Orthostaten. Die Komplettierung bzw. Schließung der jeweils 
äußeren Orthostatenreihe dient einer klaren Konturierung d,es Baukörpers der Cella. Aus 

N.Toganides voi. 5 p. 36. 41. 84 geht hervor, daß nicht mehr als jeweils nur ein 
lückenhafter Mauerabschnitt betroffen ist, der von längeren Strecken aus erhaltenen 
Orthostaten eingefaßt wird. Da auch die Plattenlängen gesichert sind, steht einer Ergänzung 
nichts im Wege. Ob der Verhinderung eines seitlichen Zugangs zur Cella argumentative 

Bedeutung zukommt, hängt davon ab, in welchem Umfang nach Abschluß der laufenden 
Arbeiten die Ruine wieder zugänglich gemacht werden soll. Es liegt in der Konsequenz der 

Argumentation, daß die Türdurchbrüche für die christliche Kirche verschlossen werden, 
gegen deren Öffnung an und für sich nichts einzuwenden wäre, da sie den Gesamteindruck 

der Cella nicht erheblich beeinträchtigen würden.

b) Nicht lokalisierte Läufer und Binder. Die Lagerung nicht lokalisierbarer Läufer 
und Binder in zwei Schichten auf den Orthostaten der Langmauem hat zwei Vorteile: sie 

verbessert durch die Aufhöhung der Wände den Eindruck des Cellaraums und erleichtert 
den Überblick über die Gesamtheit der erhaltenen Substanz. Sie erscheint akzeptabel, wenn 

die von N.Toganides voi. 5 p. 70 genannten Richtlinien eingehalten werden: keine 
Verklammerung und Verdübelung, keine weiteren Aufbauten. Bedenken bestünden gegen 
eine Angleichung an erhaltene oder restaurierte Wandflächen. Es sollte in geeigneter Weise 

sichtbar gemacht werden kann, daß es sich nicht um eine Anastilosis, sondern um eine 

Lagerung handelt.

3.) Propyläen, Pinakothek

a) Fränkische Reste. Die noch vorhandenen Reste der fränkischen Verbauung der 
Propyläen auf den Mauern der Pinakothek sind im Verhältnis zum bereits entfernten



416
4

Bestand nachantiker Einbauten geringfügig. Eine Anschauung des fränkischen Zustands der 
Propyläen können sie nicht mehr vermitteln, sie verunklären vielmehr die mnesikleische 

Gestalt des Gebäudes. Ihre Entfernung zugunsten einer Wiederherstellung des 

mnesikleischen Zustands ist daher nicht nur legitim, sondern erscheint in hohem Maße 

angeraten. Die Beseitigung der fränkischen Reste ist Voraussetzung für die hier 
befürwortete Rekonstruktion des antiken Dachs (3c/d), für die sie weitere originale 
Geisonblöcke bereitstellt.

b) Zerlegung und Wiederaufbau der Westmauer sowie von Teilen der Nord- und 
Südmauer. Die Notwendigkeit dieser Maßnahme muß von den Architekten beurteilt 
werden. Nachdem sie von diesen in Athen kontrovers diskutiert worden ist, muß 
sichergestellt werden, daß weder ohne Not in den antiken Quaderverband eingegriffen noch 

der Bestand des Bauwerks durch die Unterlassung von Sicherungsmaßnahmen gefährdet 
wird. Es läge in dieser Situation nahe, vom bauleitenden Architekten ein Gutachten darüber 

zu erbitten, ob - und gegebenenfalls in welcher Form - er eine Bestandssicherung für 

möglich hält, die auf eine Zerlegung der Mauern verzichtet.

c) Dach. Die Pinakothek ist der am besten erhaltene Flügel der Propyläen und zugleich 
einer der wenigen erhaltenen klassischen Innenräume. Der Schutz der Substanz durch ein 
Dach ist in jeder Weise wünschenswert. Die Bedeutung einer Nutzung des Raumes tritt 
demgegenüber zurück. Allerdings könnte es durchaus von Nutzen sein, an diesem Platz 
Pläne der vormnesikleischen Situation vor Augen zu führen, die für das Verständnis der 
mnesikleischen Propyläen von großer Bedeutung ist (vgl. 3d). Es wäre zu überlegen, ob 
erhaltene Bauglieder der sogenannten B-Architektur, die in die Fundamente der Pinakothek 

verbaut sind, in die Erläuterung einbezogen werden und zu diesem Zweck besser zugänglich 

gemacht werden können, als dies heute der Fall ist (T.Tanoulas-M.Ioannidou-A.Moraitou 

voi. 1 p. 155. 208).

d) Dachform. Die Rekonstruktion des antiken Dachs verdient schon deshalb den 
Vorzug, weil sie die ungewöhnliche Möglichkeit bietet, neben dem kompletten Außenbau 
den originalen Eindruck eines hochklassischen Innenraums wiederherzustellen. Sie würde 

zudem den Besucher daran erinnern, daß das ursprüngliche Bild der Akropolis von einer 

heute völlig verlorenen, sehr differenzierten 'Dachlandschaft' entscheidend mitgeprägt 

gewesen ist.
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Besonders hervorzuheben ist der unmittelbare Gewinn für die Gesamtanlage der Propyläen. 

Diese besteht aus mehreren weitgehend selbständigen Flügeln, die jeweils ein 

vormnesikleisches Gebäude bzw. eine vormnesikleische Situation aufgreifen und fortführen. 
Im gegenwärtigen ruinösen Zustand des Ensembles wird dies nicht ohne weiteres ansichtig. 

Im unzerstörten Zustand hat nicht zuletzt das Nebeneinander isolierter Dächer den 

Agglomeratcharakter des Torbaus verdeutlicht: die beiden höhenversetzten Giebeldächer des 
Durchgangsflügels, das Walmdach der Pinakothek und dessen rudimentäres Pendant auf 

dem Südwestflügel. Die Rekonstruktion des antiken Dachs der Pinakothek würde somit 
einen wesentlichen Beitrag leisten zur Veranschaulichung der Gesamtanlage. Das gilt nicht 
nur für die Nahansicht von Osten und insbesondere von Westen, sondern auch für die 

Femansicht aus nordwestlicher bis südwestlicher Richtung.

Regensburg, den 28.6.1994
Prof. Dr. Burkhardt Wesenberg 
Universität Regensburg 
Institut für Klassische Archäologie 
D-93040 Regensburg 
Universitätsstr. 31 
Telefon (0941) 943-3755 
Telefax (0941) 943-4992 
Telex 65 658 unire d 
E-mail huber@alf4.ngate. 
uni-regensburg.de



Answer to the Questionnaire of the 4th International 
Meeting for the Restoration of the Acropolis Monuments

The discoveries presented in the 4rth International Meeting for the 
Restoration of the Acropolis Monuments are a great achievement for the 
modem science, especially for the architecture and the archaeology. The 
only general objection is that there was no information about the 
progress that was made between 1989 and 1994 concerning the Pronaos 
of the Parthenon. It is necessary to present any new progress made 
between the conferences and to reconsider the previous decisions in the 
light of the new discoveries. Thus, I am strongly supporting the 
reconsidering of the projects for the Pronaos reconstruction and I am 
proposing the reconstruction according to the fourth proposal by 
Dr.Korres augmented with the reconstruction of the northeast anta and 
the front side of the byzantine apse up to the bottom of the biphora. In 
this way two most historical layers of the Parthenon, ancient temple and 
byzantine church, would be respected and preserved.

Here are the answers to the questions related to the reports 
presented in the Meeting.

1. The Opisthodomos and the west aisle of the Parthenon
a. My personal opinion is that the original frieze should be 

replaced in original building technique, meaning that it should be 
replaced by full size marble copies carved after the Elgin casts, which 
present the frieze in much better state of preservation. Since this idea is 
not on aggenda, I prefer the replacement with the new marble blocks 
with separately carved marble copies, again after Elgin casts, attached to 
the surface of the backer.

This question cannot be considered separately from the question of 
the replacement of the western parts of the north and south frieze. 
Available material from both flank walls asks for the replacement of the 
north and south frieze as drawn by Gell, in order to recover an authentic 
phase of the history of the Parthenon, the phase before Elgin's arrival.

b. In regard to the ceiling of the west frieze, I support complete 
restoration of the complete ceiling. In this way, at least the part of the 
temple will regain its original appearance with the frieze lit from below. 
Since some eighteen more ceiling beams are preserved I also propose 
partial reconstruction of the westernmost sections of the north and south 
pteroma, meaning the parts where north and south frieses are replaced, 
as explained above.

c. There aren't any reasons, why the Opisthodomos and the west 
aisle should not be roofed. Only condition is, that the roof is invisible 
from the ground level.

2. The flank walls of the Parthenon
a-b. In general flank walls of the Parthenon should be restored as 

far as material is preserved. As shown in earlier reports by Dr. Korres,
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it is possible to reconstruct both walls to a substantial hight. The 
completion of the orthostates is a first necessary step which allows the 
further reconstruction of the walls. Thus, I strongly support the proposal 
for the necessary completion of the missing orthostates and the first two 
courses of the walls. As for the blocks of the walls, the only necessary 
condition for their new position is their shape - are they headers or 
stretchers. For me it is much more important to have one wall although 
some of its blocks are not on their original places, than to have much less 
of that same wall in situ for the sake of some authenticity with a number 
of blocks left aside, where they are left, exposed to further deterioration.

3. The Pinakotheke
a. The questions related to the Pinakotheke are not as complex as 

they might look.The Frankish phase of the Propylaea is already removed 
so this proposal for the reconstruction of the ancient wall with the blocks 
reused by the Franks is the best solution. Nobody, except for the 
scientists, comes to Acropolis to see Frankish Tower, but they come to 
see the Periclean Acropolis and other important buildings. Frankish left
over surely doesn’t belong there.

b. Every structural damage on every monument must be repaired. 
This is the case with the Pinakotheke. Thus, I support all necessary 
technical measures that should be taken, including the total dismantling 
as far as necessary.

c. Pinakotheke might be roofed. Personally I would do it with a 
modem glass roof, as in Louvre, but in the shape of the original roof. 
Dr. T.Tanoulas has presented a study, which shows a great possibility 
for the visual and scientific improvement of the Propylaea. Generally I 
support all reconstructions in the western chamber as far as material 
allows, meaning three ionic columns, no less than four sections of the 
ceiling, four dmms of the eighth layer of the doric columns, one drum 
of the ninth layer and a possible reconstruction of one doric capital and 
one architrave and some of the frieze. Preserved parts of the middle 
pediment should be put back in place. The ionic capital reconstructed by 
Balanos should be disassembled and with that material at least four 
others should be completed and excibited in the museum. Casts of 
Balanos anastilosis should be used in the architectural restoration of the 
west chamber.

4. Cleaning and consolidation of surfaces and sculptures
a. Only the non destructive methods for the cleaning of the 

surfaces should be applied.
b. I think that the use of polymers and plastic base reinforcing 

materials should be avoided.
5. Additional proposal.
Since the very important discoveries were made related to the 

scattered fragments of the sculpture and architectural members, I am 
proposing a systematic re-excavation of the complete area south of the 
Acropolis,where much more fragments and blocks might be recovered. I
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am also proposing dismantling of all later additions of the south 
supporting wall of the Acropolis, which are hiding a great amount 
of sculpture.

In Athens, 3.6.1994 Stanislav Zivkov
Art Historian
Karadjordjeva 68
26000 Pancevo, Vojvodina
Yugoslavia
Tel. 00381 13 43196
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Πάνοε Βαλαβάνηε

Επ.καθ.Παν/μίου Αθηνών Αθήνα 25 X 1994

ΠΡΟΕ ΤΗΝ ETTITPQTTH ΕΥΝΤΗΡΗΕΗΕ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΕ 

Πολυγνώτου 10 10555 ΑΘΗΝΑ

θέτω υπάψιν eras τιε απόψειε μου σχετικά με τα 

ερωτήματα που ετέθησαν με αφορμή τιε προτάσειε στην 4η 

συνάντηση για την συντήρηση των μνημείων Ακραπόλεωε.

Ια. Υπέρ τηε 2αε λύσεωε, γιατί ωε προε την οικοΕομική 

το μάρμαρο είναι το μόνο συμβατό με το υπόλοιπο κτήριο 

υλικό, ενώ ο ανάγλυφοε Βιάκοσμοε θα μπορέσει να αποδοθεί 

ακριβώε μόνο στο χυτό υλικό.

1β. Υπέρ τηε 2αε λύσεωε, γιατί είναι η μοναδική 

ευκαιρία με τη χρήση μικρού μέρουε νέου υλικού (φατνώματα 

Ορλάνδου), και χωρίε ιδιαίτερη καταπόνηση των αρχαίων 

δοκών, να αποκτηθεί εικόνα από την οροφή του ναού.

1γ. Υπέρ τηε προτάσεωε. Η προστασία του μνημείου από 

την όξινη βροχή θα πρέπει να αποτελεί καθήκον τηε εποχήε 

μαε. Να καταβληθεί προσοχή ώστε να αποφευχθεί η

συγκέντρωση αιθάληε στο στέγαστρο.

2α και 2β. θετική απάντηση. Τα πλεονεκτήματα των 

προτάσεων, ιδιαιτέρωε η οριοθέτηση του σηκού και η

επαύξηση τηε αναγνωσιμότηταε του κτηρίου από τιε μακρέε 

πλευρέε του, είναι σημαντικότερα από το μειονέκτημα, το 

οποίο σημειωτέον θα είναι προσωρινό. Για όσο δε διάστημα 

διατηρηθεί, θα συνάδει με τα ήδη αναστηλωμένα τμήματα των 

δυτικών άκρων των μακρών πλευρών.

3α. Αν με την επαναφορά των αρχαίων μελών το μνημείο 

κερδίσει σημαντικά σε αντοχή, προστασία και 

αναγνωσιμότητα, ναι. Αν όχι, τότε αξίζει η διατήρηση των 

τελευταίων δειγμάτων τηε φραγκικήε φάσεωε.
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33. θετική απάντηση. Εφόσον έχουν επισημανθεί οι 

βλάβεε, η αποκατάσταση θα πρέπει να αρχίζει από χαμηλά. 

Δεν είναι δυνατό να γίνονται προτάσειε στεγάσεωε και να 

παραμένουν οι παραμόρφωσειs στουε τοίχουε.

3γ και 35. θετική απάντηση. Ανέφερα ήδη την ανάγκη 

προστασίαε των μνημείων από την όζινη βροχή, με δεδομένο 

βέβαι,α ότι τα στέγαστρα θα είναι από ελαφρά υλικά και δεν 

θα ενοχλούν την εικόνα του μνημείου. Γι αυτό τάσσομαι υπέρ 

τηε πρώτηε λύσεωε στο 35. Η ελαφρά και διαφανήε στέγη θα 

δίνει και το απαραίτητα φωε για την κατανόηση του

εσωτερικού του κτηρίου και στην περίπτωση που θα 

χρησιμοποιηθεί ωε χώροε εκθεμάτων. Η αντί κατασκευή τηε 

αρχαίαε στέγηε μου φαίνεται τολμηρή.

4. Νομίζω ότι στο θέμα αυτό την κρίσιμη άποψη μπορούν 

να έχουν οι ειδικοί. Οι αρχαιολόγοι θα πρέπει απλώε (!) να 

υπογραμμίσουν αρισμένεε αρχέε, οι οποίεε έχουν τεθεί ήδη 

από τουε χημικούε και συντηρητέε. ΤΙ. χ. να μη γίνεται 

καθαρισμόε αν δεν είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα προζενηθεί 

καμμία βλάβη στην επιφάνεια των λίθων. Καθαρισμόε να 

γίνεται μόνον αν επιβάλλεται και από λόγουε προστασίαε. Να 

καθαρίζεται μια επιφάνεια μόνον αν μπορεί να προστατευθεί 

και να παραμείνει έτσι για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. 

Εε αντίθετη περίπτωση μπορεί να δημιουργούμε απλώε μια νέα 

επιφάνεια έτοιμη για γρήγορη επαναρύπανση.

Απολύτωε σωστή η διάκριση των επιφανειών σε επίπεδεε 

και ανάγλυφεε. Ετιε επίπεδεε μπορούμε να είμαστε λιγότερο 

αυστηροί. Οι ίδιεε αρχέε θα πρέπει να ισχύσουν και για τα 

υλικά καθαρισμού.

ΤΤάνοε Βαλαβάνηε

Επίκουροε καθηγητήε Κλασικήε Αρχαιολογίαε 

ΤΤανεπιστημί ου Αθηνών

Ψιλοσοφική Εχολή. ΤΙανεπι στημ ι ούπολη 15784 

Τηλ. 7239718-9 εσωτ. 2465. FAX 7248979
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Απαντήσεις στο ερωτοματολόγιο της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακρο- 
πόλεως που υποβλήκε προς τους συμμετέχοντες στη διεθνή επιστημονική συνά
ντηση για τη συντήρηση των μνημείων της Ακροπόλεως (Αθήναι 27, 28 και 29 
Μα'ΐου 1994).

1α. Αναφορικά με την αντικατάσταση της δυτικής ζωφόρου, οι δύο εναλλακτι
κές λύσεις που προτείνονται παρουσιάζουν κάποια συγγένεια ως προς το αισθη
τικό αποτέλεσμα. Πλην όμως, η δεύτερη λύση, την οποία θεωρώ προτιμητέα, έχει 
το εξής βασικό πλεονέκτημα: φέροντα και φερόμενα μέλη διαχωρίζονται μεταξύ 
τους στην πράξη έτσι ώστε οι φερόμενες ανάγλυφες πλάκες από χυτό υλικό να 
συντηρούνται στο εργαστήριο ή να αντικαθίστανται, κατά περίπτωση, χωρίς να 
διαταράσσονται τα σταθερά, μονίμου χαρακτήρα, αρχιτεκτονικά μέλη. Θεωρώ 
ωστόσο πως τα φέροντα στοιχεία, πάνω στα οποία θα στηριχτούν οι ανάγλυφες 
λεπτές πλάκες, θα μπορούσαν να κατασκευαστούν επίσης από χυτό υλικό, για 
λόγους σαφούς διάκρισης, ειδικής σύστασης και ενδεχομένως με εσωτερικά 
κενά, έτσι ώστε το συνολικό βάρος να μειώνεται αισθητά. Εφόσον όμως σε άλλες 
θέσεις έχει ήδη επιλεγεί ως υλικό αντικατασκευής αρχιτεκτονικών μελών το 
μάρμαρο, δεν συντρέχει ειδικός λόγος παρέκκλισης από την αρχική επιλογή.

1β. Ως προς την οροφή του δυτικού πτερού, θεωρείται αυτονόητη η επανατοπο
θέτηση των αυθεντικών δοκών εφόσον εξασφαλίζεται η στατική τους επάρκεια. 
Ωστόσο θα υιοθετούσα την αντικατασκευή φατνωματικών πλακών στα δύο μόνον 
τμήματα της οροφής, καθώς το εγχείρημα θα βοηθούσε ιδιαίτερα στο αντιληπτικό 
επίπεδο του απλού επισκέπτη, χωρίς να μειώνεται αισθητά η υπεροχή του αυθε
ντικού ποσοστού της ανωδομής.

1γ. Η κατασκευή ελαφράς στέγης στον οπισθόναο και το δυτικό πτερό λύνει βέ
βαια κάποια τρέχοντα προβλήματα, αλλοιώνει όμως την γενικότερη εικόνα του 
μνημείου, καθώς προκύπτει τοπικά ένα νέο στοιχείο σύγχρονης τεχνολογίας, 
εξόχως διακριτό, και μάλιστα στο υψηλότερο σημείο του χώρου ως επιστέγαση 
μεμονομένου πρακτικού ζητήματος. Εξάλλου παρόμοια προβλήματα ομβρίων υδά- 
των παρουσιάζονται και σε άλλες θέσεις του ίδιου μνημείου, τα οποία δεν επιλύ
ονται στη μελέτη. Θα μπορούσε ενδεχομένως να επινοήσει κανείς μια λύση που 
θα εφαρμόζεται στις απολήξεις, ίσως με λεπτά προστατευτικά “επιθέματα” που 
θα κάλυπταν τις πάνω επιφάνειες, έτσι ώστε να αποτρέπονται τα όμβρια από τις 
ρωγμές και τους αρμούς μεταξύ των αρχιτεκτονικών μελών.

Για τους παραπάνω λόγους δεν υιοθετώ τη λύση κατασκευής οποιοσδήποτε 
στέγης, εκτός και αν κατασκευαστεί προσωρινά και δοκιμαστικά για τον υπόλοι
πο χρόνο που θα συντηρούνται τα μνημεία της Ακρόπολης. Σε μια τέτοια περί
πτωση το τελικό αποτέλεσμα ενδεχομένως να τεθεί εκ νέου σε κρίση, ενώ παράλ
ληλα θα έχει ερευνηθεί η δυνατότητα και η αποτελεσματικότητα της προς 
διερεύνηση λύσης των προστατευτικών “επιθεμάτων", με τη συνεργασία των 
απαραίτητων ειδικοτήτων που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή.
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2α. Σε ό,τι αφορά τους μακρούς τοίχους του σηκού, η αντικατασκευή από νέο 
υλικό των εξωτερικών ορθοστατών που λείπουν δεν θεωρείται εντελώς απα
ραίτητη, γίνεται όμως αποδεκτή, καθώς θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάγνωση 
του μνημείου και στην ορθότερη πορεία των επισκεπτών. Εξάλλου η απάντηση 
στο επόμενο ερώτημα προϋποθέτη την παρουσία των ορθοστατών.

2β. Η πρόταση για τοποθέτηση πάνω στους ορθοστάτες των λιθοπλίνθων, η 
θέση των οποίων δεν έχει ασφαλώς διαπιστωθεί, γίνεται αποδεκτή. Με τον τρόπο 
αυτό θα διευθετηθεί σημαντικός αριθμός λιθοπλίνθων, πλην όμως η λύση της 
τακτοποίησής τους σε δύο σειρές πάνω από τους ορθοστάτες θα δημιουργήσει 
μία αίσθηση αυστηρής γεωμετρίας που θα αδικεί το μνημείο. Προτιμότερη θα 
ήταν μια διάταξη ασαφούς οριογραμμής, αλλού μηδενικού ύψους και αλλού περισ
σότερου των δύο σειρών, έτσι ώστε να εντάσσεται στη γενικότερη κατάσταση 
του ερειπίου. Σε μία τέτοια περίπτωση θα μπορούσαν, ενδεχομένως μετά από 
ειδική μελέτη των λιθοπλίνθων, να προκύψουν στοιχεία γειτνίασης, τα οποία θα 
αποτελούσαν και τον καθοριστικό παράγοντα τοποθέτησής τους σε μικρές 
ενότητες.

3α. Η επαναφορά αρχαίων μελών της Πινακοθήκης στην αρχική τους θέση 
γίνεται αποδεκτή.

3β. Επί της προτάσεως της διάλυσης και της επανασύνθεσης των τοίχων, έχω 
τη γνώμη πως δε συντρέχει, προς το παρόν, ιδιαίτερος λόγος μιας τόσο μεγάλης 
επέμβασης.

3γ. Αναφορικά με το θέμα της στέγασης θεωρώ ανεκτή μια λύση κάλυψης του 
χώρου με ελαφρά στέγη από σύγχρονα υλικά, μη ορατή εξωτερικά, προκειμένου 
να προκύψει ένας κατ' εξαίρεση καλυμμένος υπέργειος χώρος στο βράχο της 
Ακρόπολης για προφανείς λειτουργικές ανάγκες. Η διάρθρωση του χώρου της 
Πινακοθήκης διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν μια τέτοια 
αντιστρεπτή προσθήκη.

4. Στα θέματα αυτά το λόγο έχουν οι ειδικοί.

Όνομα........................... : ΒΕΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστημ. τίτλος και θέση : Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠ.Θ.
Διεύθυνση..................... Θεμ. Σοφούλη 7, 56446 Θεσσαλονίκη
Ημερονηνία................... 20.2.95
Αρ. Τηλ.......................... : 031 / 415 000 ή 997194
Αρ. FAX........................  : 031 / 997204
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ΓΙΩΡΓΟ! Δ Η Μ Η τ P O K A Λ Λ H Z 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Ε·Ν. METZ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΡΩΜΗΣ 
Τ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Ε. Μ. Π.

ΗΠΕΙΡΟΥ 24 - T. Τ. 103 ΤΗΛ. 826.41 1

Πρός την ’Επιτροπήν 

'"’Εργων Ακροπόλεως

’Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

λόγψ εκπαιδευτικής άδειας μόλις τώρα απαντώ στην εγκύκλιό σας,καί παρακα

λώ όπως τοϋ λοιποθ ο,τι χρειασθή νά μοΰ άποστελλεται στην διεύθυνσή μου των ’Α 

θηνών καί οχι στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

*Επί τοϋ θέματος δεν θά ήθελα ούτε καί μπορώ νά δώσω απαντήσεις στά συγκε 

κριμενα εοωτήματδ πού έχουν τεθή,πράγμα πού θά απαιτούσε προσεκτική μελετη καί 

πολύ χρόνο.Μπορώ όμως,με οση θεωρητική κατάρτιση καί πρακτική πείρα εχω άπό α

ναστηλώσεις στήν Ελλάδα καί τό εξωτερικό,νά σδς πώ οτι: ’’Ο,τι γίνεται στήν *Α 

κρόπολη είναι εξαιρετικά υψηλής ποιότητος,οπου θαυμαστές οι σχεδιαστικες τεκμη 

ριώσεις,εκπληκτικες οι τεχνολογικός εφαρμογές τών θετικών επιστημών,καί λαμπρό 

οι φωτογραφικός λήψεις.’’ίσως,σε παγκόσμια κλίμακα,πρόκειΐαι γιά μιά άπό τίς ση 

μαντικώτερες αναστηλώσεις,οχι μόνον λόγψ αντικείμενου αλλά καί λόγψ τής επιστη· 

μονικής ισχύος τού συνόλου τών απασχολούμενων. Η ισχύς αυτή καί οΐ δυνατότητες 

της ελπίζω οτι θά συντελεσουν, στήν ολοκλήρωση μιδς διαχρονικώς ενάρετης καί β- 

μεταμελητης αναστηλώσεως.

*Αθήναι,Ι2 Μαρτίου 1995
Μετά πάσης τιμής

<r
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Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 22, 106 72 ΑΘΗΝΑΙ

ΤΗΛ : ΠΡΟΕΔΡΟΥ 364 2349. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 362 6042, ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑ ΤΈΩΣ 362 6042, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 360 96», ΛΟΠΓΓΗΡΙΟΥ 362 5531- 364 7515, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 362 6042, 
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Άρ. Πρωτ.: ΈΈ-Ά Άθήναι, 1 Αύγουστου 1994

Πρός
τήν ’Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων ’Ακροπόλεως 

Πολυγνώτου 14, Ενταύθα

Σχετικά μέ τήν εγκύκλιο πού όπευθύνατε σέ δσους μετέσχον τής 
διεθνούς έπιστημονικής συναντήσεως γιά τήν συντήρηση τών μνημείων 
τής ’Ακροπόλεως πού πραγματοποιήθηκε στήν ’Αθήνα άπό τήν 27η ώς τήν 
29η ΜαΤου 1994 σάς άποστέλλω ήδη τίς δικές μου άπαντήσεις στά 

έρωτήματά σας.

Ό Πρόεδρος
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Ια. (Γιά τόν όπισθόναο καί τό Δ.πτερό τοϋ Παρθενώνος-μελέτες 

Κουφόπουλου καί Ζάμπα)
“Αν καί κατά τό γνώμη μου ή απόφαση της άπομακρύνσεως της 

Δζωφόρου τοϋ Παρθενώνος άπό τό θέση στόν όποία βρίσκονταν από τόν 

άρχαιότητα έλόφθη χωρίς νά έχει έξαντληθεΐ ή διερεύνηση τών τρόπων της 
IN SITU προσωρινός προστασίας της έστω καί μέ τό λήψη άνορθόδοξων, 
"πυροσβεστικού" χαρακτήρος μέτρων, ή άπομάκρυνση είναι πλέον ένα 

γεγονός πού έχει όμολογουμένως τό μέγα πλεονέκτημα τός δυνατότητος 

τός άσφαλοϋς καί άνετης έπεμβάσεως γιά τό συντόρηση καί τό στερέωση 

τός ζωφόρου.
Τόσο όμως ή μία όσο καί ή άλλη πρόταση άντικαταστάσεώς της μέ 

βρίσκουν άντίθετο. Ή πρώτη διότι άποτελεϊ σοβαρό νόθευση τός 

αυθεντικότατος τοϋ Παρθενώνος, ή όποία έχει ηδη προχωρόσει πολύ μέ 
τίς αντικαταστάσεις άλλων υπολειμμάτων τοϋ άρχικοϋ γλυπτού διακόσμου 
τοϋ μνημείου καί διότι ή προκείμενη περίπτωση θά έπιφέρει όχι μικρό 

έπιδείνωση στόν άναλογία αυθεντικών καί νέων μελών τοϋ κτιρίου μέ τόν 

προσθόκη μιας τόσο μεγάλης ERSATZ ζωφόρου. Ή δεύτερη περίπτωση 
διότι παρουσιάζει τό σοβαρό μειονέκτημα τός πρώτης σέ ένα εντελώς 
άφελη άν όχι σχεδόν γελοίο συνδυασμό τσιμεντένιας ψευδοζωφόρου καί 

"εύγενοϋς φόδρας" της άπό νέο μάρμαρο.
Ή μόνη κατά τό γνώμη μου ανεκτό έπέμβαση είναι ή άντικατάσταση 

τών λίθων τός ζωφόρου μέ όδιακόσμητους, οί όποιοι νά σχηματίζουν μιά 
άπλη μαρμάρινη "ταινία", κΓαύτό μόνον διότι τό κενό πού θά προκόψει 
άπό τόν άφαίρεση της ζωφόρου θά είναι όσφαλώς πολύ δυσάρεστο.

Ιβ. Όροφό τοϋ Δ πτερού τοϋ Παρθενώνος.
Συνωδά μέ τό θέση μου έπί τοϋ πρώτου έρωτόματος ή έπί τοϋ 

δευτέρου άπάντησό μου είναι θετικό γιά τόν πρώτη πρόταση. Δέν υπάρχει 

κανείς απολύτως λόγος άνακατασκευός δοκών καί φατνωμάτων κλπ διότι 
τίποτε τό Ιδιαίτερο δέν θά έχουμε πλέον νά προστατεύσουμε μέ τόν 

ίσχύουσα τουλάχιστον σόμερα στίς άναστηλώσεις τός Άκροπόλεως 
"άνοχό" (βλ καί πκ.) ’Αλλά καί διότι μέ τίς προσθήκες αύτές θά 

προχωρήσουμε άκόμη πιό πολύ πρός τόν κατεύθυνση τός νοθεύσεως τοϋ



μνημείου, καθώς θά πρόκειται πλέον γιά περισσότερο ή λιγότερο 
έκτεταμένες άνακατασκευές καί όχι γιά αναστηλώσεις

Ιγ. Προστασία όπισθονάου καί Δ. πτερού τού Παρθενώνος άπό τά 
όμβρια υδατα

’Εάν μέ τή λέξη προστασία νοείται ή προστασία της ζωφόρου ή 
ενέργεια θά είναι έντελώς άσκοπη, διότι είτε υιοθετήσει κανείς τή δική μου 

πρόταση γιά άντικατάσταση τής ζωφόρου μέ άπλή μαρμάρινη "ταινία" εϊτε 

προβεϊ στήν άντικατάστασή της μέ άντίγραφα, ούδείς θά συντρέχει λόγος 

προστασίας τους άπό τά όμβρια υδατα ’Εκτός όν σκοπό είναι ή προστασία 

τών δαπέδων η των κιόνων η τών πλευρικών τοίχων. ’Αλλ’αύτό, όπως καί 
προηγουμένως ύπαινίχθηκα είναι κάτι πού δυστυχώς έχω τήν έντύπωση ότι 

δέν άπασχολεΐ όσο πρέπει τήν ΕΣΜΑ. νΑς θυμηθούμε τίς άναστηλωτικές 

έργασίες τής ΕΣΜΑ στό Έρέχθειο οϊ όποιες έχουν καταδικάσει στή 

φθορά αρχιτεκτονικά μέλη πολύ πιό ευαίσθητα λ,χ. τήν έπικρανίτιδα, τά 

υποτραχήλια καί τούς πλοχμούς τών κιόνων τού ναού. Γιά μένα τό ζήτημα 
τής προστασίας τών έπιφανειών είναι τό μεΐζον σήμερα πρόβλημα τών 

μνημείων τής ’Ακροπόλεως

2α. Γιά τούς μάκρους τοίχους τού σηκού too Παρθενώνος (μελέτη 
Τογανίδη)

Δέν συμφωνώ νά "όριοθετηθε!" ό σηκός μέ τήν προσθήκη 

ορθοστατών άπό νέο μάρμαρο. Ή "διδακτικότης" έλάχιστα προωθείται 
μ’αυτήν τήν πράξη (ή μόνη δυνατή έπιτρεπτή καί συνολική άντιμετώπιση 
τού θέματος τής "διδακτικότητος" είναι ή κατασκευή μοντέλων), ένώ άπό 

τήν άλλη μεριά ό ακρογωνιαίος λίθος τής άναστηλωτικής φιλοσοφίας 
πρέπει νά παραμείνει, τό έηαναλαμβάνω, ή στό μέτρο τού δυνατού καί μέ 
έλάχιστες έπεμβάσεις (βλ ) διατήρηση τού Παρθενώνος, όσοδήποτε βαριά 
τραυματισμένου, ώς αυθεντικού μνημείου. Θά ήταν καταστροφική καί γιά 

τόν Παρθενώνα, αλλά καί γιά τήν αισθητική μας "κουλτούρα", ή έστω καί 

άσυνείδητη διολίσθηση πρός ένα "σκηνογραφικόν" Παρθενώνα Ή αξία 

τού μνημείου αύτού (όπως άλλωστε καί όλων τών άλλων μεγάλων 

κλασσικών μνημείων τής άρχαιότητος, περισσότερο ή λιγότερο), μολονότι 
ήταν τέλεια τότε πού τό κτίριο ήταν ολόκληρο, δέν είναι διόλου μικρότερη
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καί τώρα πού είναι έρείπιο, αντίθετα δηλαδή άπό τή περίπτωση ένός 
άναπήρου ανθρωπίνου οργανισμού πού είναι άποκρουστικός, ή αξία του 

διατηρείται άκόμη καί στά πιό μικρά άπό τά μέλη του, όσοδήποτε λιγοστά 
καί φθαρμένα καί αν είναι. ’Αντικαταστάσεις ή συμπληρώσεις μόνο σέ 

πολύ περιορισμένη κλίμακα θά πρέπει κατά τή γνώμη μου νά έπιτρέπονται 

γιά λόγους άναστηλωτικούς γιά τή διευκόλυνση λ,χ. τής άναστήλωσης 

πολλών καί σημαντικών, σήμερα κατακείμενων, αυθεντικών μελών ή 

αισθητικούς, γιά τήν κάλυψη σοβαρών κενών πού προκύπτουν άπό τήν 
άπομάκρυνση αύθεντικών μελών, λ,χ. στή ζωφόρο ή τό πολύ πολύ γιά τήν 
"έξηρέμηση" μιας άνήσυχης αισθητικής έντύπωσης, δπως γιά παράδειγμα 

σέ "οδοντωτές κορυφογραμμές" τού κτιρίου. ΚΓέδώ πάντως ό βαθμός τής 

έπεμβάσεως έναπόκειται στόν βαθμό τής ευαισθησίας τού άναστηλωτοϋ. 
Είναι άνάγκη γΓαύτό τόν λόγο νά έπανέλθουν οί άναστηλώσεις 

κλασσικών μνημείων σέ μιά φιλοσοφία καί μιά πρακτική, όπου τόν 

βαρύνοντα λόγο θά έχουν οί άρχαιολόγοι οί όποιοι έχουν άπό τήν φύση 

τής έπιστήμης τους ή πρέπει πάντως οπωσδήποτε νά έχουν άνεπτυγμένη 
τήν αίσθηση τής καλλιτεχνικής φόρμας, καί όχι οί τεχνοκράτες, χωρίς αύτό 
διόλου νά ένέχει τήν έννοια τής υποτίμησης τής πράγματι άνεκτίμητης 

προσφοράς τους στό άναστηλωτικό έργον.

2β. 'Υπό τήν προϋπόθεση ότι έχουν έξαντληθεΐ οί δυνατότητες τού 
έντοπισμού τής θέσεως κάποιων λιθοπλίνθων καί τό άποτέλεσμα είναι 

οπωσδήποτε αρνητικό, δέν θά ήμουν άντίθετος στήν πρόταση τής χρήσεώς 
των γιά τήν έπαύξηση του αριθμού τών αύθεντικών μελών στόν 
Παρθενώνα (κατά παράβαση έστω τής αρχής πού άκολουθήθηκε άπό τήν 
ΕΣΜΑ άπό τό 1975). Βασικώτερο θεωρώ τό νά άποφύγει κανείς κατά τό 
δυνατόν τήν χρήση νέου υλικού. Τό άρχαϊο είναι εύπρόσδεκτο, έάν, τό 

έπαναλαμβάνω δέν μπορεί νά βρεθεί ή θέση πού κατείχε αρχικά καί 
έφ’δσον ή τοποθέτησή του στό κτίριο δέν θά άποτελέσει τό πρόσχημα γιά 

τήν χρήση νέου μαρμάρου.
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3α. Γιά τήν Πινακοθήκη (μελέτη Τ.Τανούλα).
Δέν νομίζω ότι τό πλεονέκτημα τής έπαναφοράς κάποιων άρχαίων 

μελών καί μάλιστα γείσων, στήν αρχική τους θέση, αντισταθμίζει τήν 

σημασία πού έχει ή διατήρηση τών τελευταίων μαρτυριών τής φραγκικής 

φάσεως τής ιστορίας τών Προπυλαίων, άφοΰ αύτή έχει κατά τά 99% 
έξαφανιστθεϊ διά χειρός τών νεωτέρων "πουριστών". Θά έπρεπε κατά τή 

γνώμη μου (έστω καί μέ κάποια μικρή "θυσία" δηλαδή μή χρησιμοποίηση 
κλασσικών μελών) νά διατηρηθούν τά έλάχιστα λείψανα πού διέφυγαν άπό 

τίς "έκκαθαριστικές" έπιχειρήσεις τών προγόνων μας.

3β. Γιά τή διάλυση τών τοίχων τής Πινακοθήκης (μελέτη Τανούλα)
Μιά άποξήλωση τών τοίχων τής Πινακοθήκης, τής προτεινόμενης 

μάλιστα έκτάσεως, είναι μιά τόσο σοβαρή υπόθεση ώστε μόνον αν ύπήρχε 
άμεσος ή βέβαιος μελλοντικός κίνδυνος καταρρεύσεώς των θά ήταν 

έπιτρεπτή. Άπό όσο όμως γνωρίζω τέτοιος κίνδυνος δέν ύφίσταται. Άς 

ληφθοϋν, αν χρειάζονται, μέτρα έλξεως καί συγκρατήσεως τών τοίχων 

στήν θέση τους χωρίς τήν διάλυσή τους, Ή σημερινή τεχνολογία διαθέτει 
ώς γνωστόν, τούς τρόπους καί τά μέσα πού άπαιτοϋνται γιά τήν έπίτευξη 
αυτού τού σκοπού, καί είμαι βέβαιος καί γιά τό καλαίσθητο άποτέλεσμα

3γ καί δ. Γιά τήν στέγαση τής Πινακοθήκης (μελέτη Τανούλα).
Είμαι ύπέρ τής στεγάσεως τής Πινακοθήκης, παρ’δλον οτι, όπως άπό 

τίς προηγούμενες απαντήσεις μου έγινε φανερό, πιστεύω ότι μόνον οί 
λιγότερες δυνατές συμπληρωματικές έπεμβάσεις στά μνημεία είναι 

έπιτρεπτές. Ό λόγος είναι οτι εδώ α) πρόκειται γιά ένα χώρο ό όποιος 

λόγω θέσεως, στήν είσοδο τής Άκροπόλεως, τής διαρρυθμίσεως καί τής 

διατηρήσεώς του, προσφέρεται ίδεωδώς γιά έκθεσιακόν -κάτι τέτοιο δέν 

ήταν άλλωστε στήν άρχαιότητα;- έξάπαντος όμως γιά σκοπό σχετικόν μέ 

τά μνημεία καί β) μπορεί καί πρέπει ή κάλυψή του νά γίνει μέ πολύ άπλά 

υλικά καί μέ τέτοιον τρόπο ώστε άφ’ένός μέν νά έξασφαλίζει οτι ή στέγη 
του δέν θά είναι ορατή άπ’έξω καί άφ’έτέρου οτι θά διακρίνεται σαφώς 

άπό τά αρχαία μέλη τής Πινακοθήκης. Αυτές οί τοποθετήσεις μου δίνουν 

τήν άπάντηση καί στό έρώτημα ποιόν άπό τούς δύο προτεινόμενους 

βασικούς τρόπους στεγάσεως υιοθετώ. Έξυπακούεται οτι γιά τήν
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έφαρμογή χρειάζεται πολύ προσεκτική καί πολύ άναλυπκή μελέτη γιά τήν 

όσο γίνεται πιό διακριτική καί σε τελευταία άνάλυση καλαίσθητη 

έμφάνιση.

4α-β. (Γιά τόν καθαρισμό καί τήν στερέωση έπκρανειών καί 
γλυπτών)

Δέν είμαι ειδικός στά θέματα αυτά καί δέν μπορώ επομένως νά 

έκφέρω γνώμη. ’Από όσα όμως είπα παραπάνω φάνηκε πόσο έππακτική 

θεωρώ καί έγώ -όπως άλλωστε όλοι- τήν όσο τό δυνατόν ταχύτερη 

προώθηση μελετών έξευρέσεως μεθόδων (α) καθαρισμού (β) αντιστροφής 

τής γύψου (γ) στερεώσεως καί προστασίας τών έπκρανειών, άλλ’άκόμη καί 
τούτο έντελώς ιδιαίτερα (δ) τού καθαρισμού της ατμόσφαιρας γιά τήν 
έλαχιστοποίηση τών προβλημάτων άυτών στό μέλλον. Άν ή φυσιολογική 
κατάληξη όλων τών οντων είναι ό θάνατος, τουλάχιστον άξίζει νά 

καταβάλουμε γιά τέτοια μνημεία κάθε προσπάθεια, μόχθο καί οικονομική 

δαπάνη γιά νά τόν έπιβραδύνουμε όσο γίνεται περισσότερο.

Γεώργιος Σ. Δοντάς
Έπ. Γενικός Έφορος ’Αρχαιοτήτων- ’Επιμελητής καί έν συνεχεία 

έπί πολλά ετη Έφορος ’Ακροπόλεως - 'Ιδρυτικό στέλεχος καί έπί πολλά 

ετη μέλος της ΕΣΜΑ -Πρόεδρος τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας.

Διεύθυνση: Μουρούζη 8 (οικία), Πανεπιστημίου 22 (γραφείο) 
Τηλέφωνο: 72 38.694 (οικία), 36.17.494 (γραφείο)
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Ονομα: Φανή A. Δροσογιάννη

Επιστημονική τίτλοι και θέση: Διδάκτωρ αρχαιολογίας
Εφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Διεύθυνση: Κλεψύδρας 2, Αθήνα 105 55 
Τηλ: 3216075 και 3251044

Επί των διατυπουμένων προτάσεων η γνώμη μου είναι η εξής:
1. Για τον οπισθόναο και το δυτικό πτερό του Παρθενώνος 

(ερωτήματα αναφερομένα στις μελέτες Π. Κουφόπουλου και Κ. Ζάμπα)
α. Ως προς την αντικατάσταση της δυτικής ζωφόρου:

Το αισθητικό αποτέλεσμα και των δύο λύσεων φαίνεται εκ πρώτης 
όψεως τουλάχιστον ότι θα είναι το αυτό. Γι' αυτό δεν μπορώ να 
είμαι κατηγορηματική. Προτιμώ πάντως την πρώτη λύση διότι είναι 
απλούστερη· Φοβούμαι ότι η δεύτερη λύση επειδή είναι πολυσύνθετη/ 
θα έχει περισσότερες δυσμενείς συνέπειες (τυχόν αποκόλληση επενδύ
σεων και άλλα απρόβλεπτα).

β. Ως προς την οροφή του δυτικού πτερού:
Υπέρ της πρώτης λύσεως. Η δεύτερη και τρίτη λύση δεν φαίνονται 
ιδιαίτερα επωφελείς. Τα νέα φατνώματα όσο καλύτερη κατασκευή έχουν 
τόσο περισσότερη νοθεία θα επιφέρουν στο κτήριο. Εξ άλλου δεν 
υπάρχει τεχνική έκθεση για τις επιπτώσεις που θα έχουν στη στατική 
κατάσταση του κτηρίου. Το γεγονός óyl το πρόγραμμα της ανακατα- 
σκευής των φατνωμάτων ξεκίνησε απο τον καθηγητή Κ. Ορλάνδο και 
σταμάτησε απο τον ίδιο, είναι μία ένδειξη ότι κατά την πρόοδο των 
εργασιών ανέκυψαν τα μειονεκτήματα και ο ίδιος ο εμπνευστής του το 
εγκατέλειψε.

γ. Για την προστασία του οπισθόναου και του δυτικού πτερού απο τα 
όμβρια νερά:
Κατ' αρχήν θα ήμουν υπέρ της προτάσεως εφ' όσον η κατασκευή θα 
είναι ελαφρά και αναστρέψιμη· Είμαι όμως κατά της προτάσεως προς 
το παρόν τουλάχιστον, διότι δεν έχει υποβληθεί καμμία σχετική 
τεχνική έκθεση. Επίσης η στέγαση δεν φαίνεται τόσο απαραίτητη μετά 
την αφαίρεση της ζωφόρου και παρουσιάζει το μειονέκτημα ότι όπως 
έχει ήδη τονισθεί θα βοηθήσει στην συγκέντρωση αιθάλης.

2. Για τους μακρούς τοίχους του σηκού του Παρθενώνος:
(Ερωτήματα αναφερόμενα στην μελέτη Ν. Τογανίδη)

α. Επι της προτάσεως αντί κατασκευής απο νέο (σε μεγάλο ποσοστό μάρμα
ρο), των εξωτερικών ορθοστατών που λείπουν, με σκοπό να οριοθετη- 

θει πλήρως ο σηκός και να αποκλεισθεί η απο τα πλάγια πρόσβαση 
προς το εσωτερικό του:
Η εν λόγω πρόταση δεν είναι απλή. Συνεπάγεται την ανακατασκευή του 
τοιχοβάτη σε αδιευκρίνιστο μήκος και ενδεχόμενη ανασκαφή της κρηπί
δας του Παρθενώνα σε αδιευκρίνιστη έκταση και βάθος (βλ. μελέτη 
Τογανίδη, σελ. 69 - 70 και 83 - 64 και 35). Νομίζω ότι χρειάζονται 
ιδιαίτερη προσοχή τα εξής σημεία:
1. Ναι μεν στην Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τόμος 2α 

Αθήνα 1969 σελ. 117-118 αναφέρεται ότι στο εσωτερικό μέρος 
της ζώνης του α' αναβαθμού του βόρειου τοίχου παρουσιάζεται 
καθίζηση της τάξης των 4 εκ. απο την αρχική θέση σε μήκος 
3,50 μ. και δίνεται και μία φωτογραφία, η υπ’ αριθ. 23. Δεν 
διευκρινίζεται όμως σε ποιό σημείο του μήκους του αναβαθμού 
παρουσιάζεται η καθίζηση- Επίσης στην παρούσα μελέτη δεν 
δίνεται κανένα στοιχείο διαφωτιστικό ούτε στο κείμενο, ούτε σε 
σχέδιο ούτε σε φωτογραφία ως προς το μήκος και την θέση της 
προτεινόμενης επέμβασης (ανατολικό και δυτικό άκρο) για την
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αποκατάσταση της καθίζησης του τοιχοβάτη.
2. Η επέμβαση αυτή προτείνεται για την κατάργηση της παραμόρφωσης 

και για την εξυγείανση της κατασκευής (σελ. 69). Ομως η 
κατάργηση της παραμόρφωσης είναι, κατ' αρχήν ανεπιθύμητη kol

η εξυγείανση δεν χρειάζεται εφ' όσον δεν πρόκειται (και δεν 
μπορεί άλλωστε) να ανεγερθεί τοίχος πάνω στον τοιχοβάτη. Οι 
ορθοστάτες δεν μπορούν να θεωρηθούν τοίχος.

3. Στη σελίδα 70 προτείνεται για τις μικρές συμπληρώσεις να μη 
ζητείται η έγκριση του ΚΑΣ. Αυτό βέβαια μπορεί να έχει ως 
συνέπεια την επιτάχυνση των εργασιών, αλλά η επιτάχυνση ενέχει 
κινδύνους.

4. Η καθαίρεση που έγινε σε ένα μεγάλο τμήμα του βόρειου τοίχου 
δεν έφθασε μεν στα σημεία όπου σώζονται ίχνη βυζαντινών 
τοιχογραφιών. Εφθασε όμως και περιέλαβε τις δύο πυλίδες 
χριστιανικών χρόνων (πρβλ. τόμ. 2α, 1989 φωτ. 17 και 18 στη 
σελ. 125 με φωτογραφίες και σχέδια τόμων 1994) καθώς και την 
διαπλοκή του βόρειου με τον εγκάρσιο τοίχο (πρβλ. τόμ. 2α,
1989, φωτ. 22α στη σελ. 142 και φωτ. 17 και 18 στην σελ. 125 
με φωτογραφίες και σχέδια τόμων 1994).
Δεν διευκρινίζεται αν τελικά αφαιρέθηκαν απο τους μακρούς 
τοίχους 207 ή 307 λιθόπλινθοι (σελ. 7-8 και 12 και 21). Δεν 
υπάρχει αποτύπωση της εσωτερικής όψεως του καθαιρεθέντος 
τμήματος του βορείου τοίχου και έτσι δεν υπάρχει τεκμηρίωση των 
εσωτερικών δρομικών λιθοπλίνθων και της εσωτερικής όψεως των 
διατόνων λιθοπλίνθων. Υπάρχει μόνο μία μικρή φωτογραφία στον 
τόμο 2α του 1989, (φωτ. 17 στη σελ. 125)

5. Δεν διευκρινίζεται τι προτείνεται για τον εναπομείναν τμήμα του 
βόρειου τοίχου, όπου σώζονται τα ίχνη βυζαντινών τοιχογραφιών,
καL ο οποίος παρουσιάζει απόκλιση σύμφωνα με τα σχέδια των 
μελετητών (τόμος 2α του 1989, σχέδιο 5 στη σελίδα 118).

Ως προς την αντικατασκευή αυτή καθ' εαυτήν των ορθοστατών απο νέο 
(σε μεγάλο ποσοστό) μάρμαρο η γνώμη μου είναι αρνητική. Η χρήση του 
μαρμάρου σε τόσο μεγάλο ποσοστό είναι ανεπιθύμητη. Εξ άλλου ο μέν 
σηκός είναι ήδη πλήρως οριοθετημένος και δεν χρειάζεται περαιτέρω 
οριοθέτηση, ο δε αποκλεισμός της πρόσβασης απο τα πλάγια αφ’ ενός μεν 
δεν είναι απολύτως απαραίτητος σε ένα εν πολλούς ερειπωμένο κτήριο 
και αφ' ετέρου μπορεί να επιτευχθεί με άλλους πολύ απλούστερους και 
αναστρέψιμους τρόπους (π.χ. απο τρεπτικές πινακίδες ή λεπτό κορδόνι 
όπως αυτό που περιβάλλει σήμερα εξωτερικά ολόκληρο τον Παρθενώνα), 
β. Επί της προτάσεως τοποθετήσεως των λιθοπλίνθων πάνω απο τους ορθο

στάτες ή τοιχοβάτες:
Η απάντηση μου είναι θετική αν τοποθετηθούν με 
σης. Αυτό εφ' ενός θα συντελέσει στην καλύτερη 
κού και την δυνατότητα μελέτης των λιθοπλίνθων 
θα αποτελέσει αναλήθεια, την οποίαν σίγουρα θα αποτελέσει το χτί
σιμο των λιθοπλίνθων σε τυχαίες θέσεις. Αν δεν είναι δυνατός αυτός 
ο τρόπος έκθεσης προτείνω την τακτοποίηση τους σε ένα επισκέψιμο 
αποθηκευτικό χώρο.

τη μορφή αποθήκευ- 
οριοθέτηση του ση- 
και αφ' ετέρου δεν

3. Για την Πινακοθήκη (βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων)
(ερωτήματα αναφερόμενα στην μελέτη Τ. Τανούλα) 

α. Επί της προτάσεως επαναφοράς ορισμένων αρχαίων μελών (κυρίως γεί
σων) στην αρχική τους θέση η απάντηση μου είναι προς το παρόν 
αρνητική επειδή δεν γνωρίζω ποιά ήταν η αρχική τους θέση. Αν γνώ
ριζα την αρχική τους θέση θα μπορούσα να σταθμίσω τα υπέρ kol τα 
κατά της προτάσεως.

β. Επί της προτάσεως αποκαταστάσεως των υφισταμένων παραμορφώσεων του 
κτηρίου η απάντηση μου είναι αρνητική. Η στατική επάρκεια του κτη
ρίου δεν εμπνέει τόσο μεγάλους φόβους που να δικαιολογούν την ου-
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σιαστική κατεδάφιση του κτηρίου και την εκ νέου ανοικοδόμησή του. 
y. Επι της κατ' αρχήν στεγάσεως της Πινακοθήκης η απάντηση μου είναι 

αρνητική. Το έργο προϋποθέτει παραδοχές πέρα των ανεκτών ορίων.
4. Για τον καθαρισμό και την στερέωση επιφανειών και γλυπτών:

Επειδή δεν έχω τις απαιτούμενες γνώσεις, δεν μπορώ να έχω 
γνώμη για τις προτάσεις.

Λυπούμαι όμως ότι η μελέτη δεν έχει θίξει καθόλου το θέμα της 
συντήρησης των ιχνών βυζαντινών τοιχογραφιών, που αποδίδονται στον 
Μιχαήλ Άκομινάτο και που σώζονται ακόμη στο βόρειο, δυτικό και 
νότιο τοίχο του σηκού και στον ανατολικό και δυτικό τοίχο του 
οπισθόναου.

Την μελέτη του θέματος αυτού είχα εισηγηθεί και προφορικά και 
γραπτά στην συνάντηση της ΕΣΜΑ του 1989 (βλ. σχετικά 3η Διεθνή Συ
νάντηση για την αποκατάσταση των Μνημείων της Ακροπόλεως, Αθήνα 
31/3 - 2/4/1989, Αθήνα 1990, σελ. 237 και γραπτή πρόταση στο 
τ έλος).

Ηδη επανέρχομαι στο θέμα αυτό και παρακαλώ και πάλι να 
μελετηθεί το πρόβλημα της διάσωσης των τελευταίων ιχνών απο τις 
φροντίδες του Μιχαήλ Ακομινάτου για τον καλλωπισμό του ναού της 
Παναγίας της Αθηνιώτισσας του βυζαντινού μεσαίωνα.

Πέρα όμως απο τα θέματα που ετέθησαν στο ερωτηματολόγιο, βλέ
πω ότι στους διανεμηθέντες τόμους γίνονται οι εξής προτάσεις:

Α. Προτείνεται η αντικατάσταση του ημίσεος περίπου των μαρμάρων του 
στυλοβάτη της προστάσεως (Μελέτη Ν. Κουφοπούλου, σελ. 53, 85, 90, 
91 πίν. 6 και 11 και μελέτη Κ. Ζάμπα, σελ. 25-30).

Αυτό θα αποτελέσει μιά πάρα πολύ δραστική επέμβαση στο μνημείο 
και δεν θα πρέπει να αποφασισθεί αν δεν μελετηθεί εξονυχιστικά και 
δεν αποδειχθεί ότι είναι η μοναδική λύση (εν όλω ή εν μέρει) για 
την στατική επάρκεια των κιόνων.

Στην περίπτωση που θα αποδειχθεί αναπόφευκτη η αντικατάσταση 
των μαρμάρων (ή μερικών απο τα προτεινόμενα) δεν θα πρέπει να επα- 
ναληφθούν οι μεσαιωνικές διαμορφώσεις των βαθμιδών με βάση τα σω- 
ζόμενα ίχνη και στοιχεία. Αυτό θα ήταν μία προσποίηση και θα ήταν 
και αντίθετο προς τον Χάρτη της Βενετίας, ο οποίος δεν ευνοεί την 
συναναστήλωση.

Το ίδιο ισχύει και για τα κατώφλια της δυτικής θύρας, για τα 
οποία πιστεύω ότι πρέπει να διατηρηθούν ως έχουν πάση θυσία.

Β. Για το μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο (μελέτη Ν. Κουφόπουλου, σελ. 53,
69 - Β3 και 100).
α. Προτείνεται η συμπλήρωση 8 στρώσεων λίθων στο δυτικό ήμισυ του 

βορείου τοίχου του κλιμακοστασίου. Δεν αντιμετωπίζεται όμως το 
θέμα της μεγάλης απόκλισης προς τα έξω που παρουσιάζει το αντί
στοιχο ανατολικό ήμισυ του τοίχου αυτού, 

β. Δεν θεωρώ απαραίτητη αισθητικά την αφαίρεση της πρόχειρης 
συμπληρωματικής τοιχοποιίας στα ανατολικά των εξωτερικού 
επιστυλίου της νότιας πλευράς της προστάσεως. Μπορεί όμως να 
γίνει αν υπαγορεύεται απο λόγους τεχνικούς (σελ. 75). 

γ. Προτείνεται η διάλυση και το ξαναχτίσιμο του αποδιοργανωμένου 
τμήματος της τοιχοποιίας στις πέντε ανώτατες στρώσεις της 
νότιας πλευράς. Είναι άραγε πράγματι απολύτως απαραίτητη η 
επέμβαση αυτή ή μήπως η πίεση που ασκείται πάνω στον κίονα 
μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλους τρόπους λιγότερο ριζικούς; 

δ. Προτείνονται τοπικά αρμολογήματα της τοιχοποιίας εξωτερικά και 
συντήρηση των επιφανειών των λίθων. Στο σημείο αυτό χρειάζεται 
πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και η λήψη προκαταβολικών προστατευτι
κών μέτρων για να μη θιγούν τα σωζόμενα ίχνη βυζαντινών τοιχο
γραφιών που βρίσκονται πάνω στην εξωτερική όψη του βόρειου 
τοίχου του κλιμακοστασίου και στην παρακείμενη δυτική όψη του
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δυτικού τοίχου του σηκού, (σελ. 100) 
ε. Προτείνετε^ η διάνοιξη παραθύρου μέσα στον κοχλία για να φαί

νεται απο κοντά το επίκρανο της ΝΔ παραστάδος του σηκού. Αυτό 
καλό είναι να γίνει γιατί μόνο απο κεί έχει κανείς την δυνατό
τητα να μελετήσει απο κοντά ένα επίκρανο του Παρθενώνος (σελ. 
100) .

Γ. Δεν συμφωνώ με την διατυπούμενη γνώμη (μελέτη Ν. Κουφόπουλου, σελ. 
49) ότι δεν απαιτείται η παρουσίαση των μεσαιωνικών επεμβάσεων και 
επιγραφών διότι δεν αφορούν άμεσα τις προτεινόμενες αναστηλωτικές 
εργασίες. Αντίθετα πιστεύω ότι η μελέτη τους μπορεί να προσφέρει 
πολλές πληροφορίες χρήσιμες για την αναστήλωση και συγκεκριμένα 
πολλές πληροφορίες για την χρονολόγηση στοιχείων του κτηρίου ακόμη 
και αρχαιών που δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να χρονολογηθούν.

/ / ^
Ονομα: Φανή

ΎΛ UVW V ; ' \ ■
ι

Α. Δροσογιάννη

Επιστημονικοί τίτλοι και θέση: Διδάκτωρ Αρχαιολόγος
Εφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Διεύθυνση: Κλεψύδρας 2, Αθήνα 105 55 
Τηλ: 3218075
FAX: 3251044
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ.

Στο παρόν σημείωμα επιχειρείται να δοθεί μια τεκμηριωμένη απάντη
ση στο ερωτηματολόγιο της 4ης διεθνούς συναντήσεως για την αποκατάστα
ση των μνημείων της Ακροπόλεως, σχετικά με τα προβλήματα της βόρειας 
πτέρυγας των Προπυλαίων. Οι σκέψεις και οι προτάσεις που ακολουθούν 
προκύπτουν από προσεκτική ανάγνωση των σχετικών κεφαλαίων της "Με
λέτης Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων" τ. 1 υπό Τ. Τανούλα, Μ. Ιωαν- 
νίδου και Α. Μωραϊτου1 και από προσωπικό γενικό προβληματισμό επί του 
θέματος από πολύ καιρό πριν. Μεταξύ των μελετητών που απασχολούνται 
στα έργα της Ακροπόλεως είναι χρήσιμο να αναπτύσσεται ένας γόνιμος δι
άλογος επί των προβλημάτων των μνημείων, πολλώ μάλλον που σε γενικές 
γραμμές τα προβλήματα αυτά είναι κοινά και στην προσέγγισή τους πρέπει 
να υπάρχουν επίσης κοινές αφετηρίες.

Εκτός από το ενδιαφέρον για την διάγνωση και αποτίμηση των προ
βλημάτων της βόρειας πτέρυγας ένα επιπλέον κίνητρο για την γραπτή παρ
έμβαση είναι και η σύσταση του συναδέλφου Τ. Τανούλα για τη σχετικά με
γαλύτερη σε έκταση αποσυναρμολόγηση αυθεντικού τμήματος μνημείου στην 
Ακρόπολη, δηλαδή την εκ θεμελίων διάλυση του δυτικού τοίχου της Πινα
κοθήκης και τμημάτων του βόρειου και του θυραίου τοίχου της.1 2 Επειδή 
σύμφωνα με τις αρχές που έχει υιοθετήσει η ΕΣΜΑ3 επιβάλλεται να τεκμη
ριώνεται πλήρως η ανάγκη για κάθε επέμβαση, ιδιαίτερα όταν είναι δρα
στική, επισημαίνονται στη συνέχεια θέματα που κατά τη γνώμη του γράφο- 
ντος απαιτούν επιπρόσθετη διερεύνηση πριν ληφθούν οριστικές αποφάσεις.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Στη Μελέτη δίνεται πλήθος μετρήσεων που είναι χρησιμότατες τόσο 
για την ανάγνωση και κατανόηση της αρχιτεκτονικής του κτιρίου, όσο και

1 Στο εξής Μελέτη, τ. 1.
2 Μελέτη, τ. Ι,Τ.Τ,σ. 165-167.
3 Στο κεφάλαιο "Η επέμβαση στα Προπύλαια μέσα στο σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο" (Μελέτη τ. 1, Τ.Τ, 
σ. 129 κ.ε ), γίνεται μνεία του άρθρου 9 του χάρτη της Βενετίας, που ορίζει ανάμεσα στα άλλα ότι: " Η 
διαδικασία της αποκαταστάσεως είναι μια επέμβαση υψηλής εξειδικεύσεως, που επιβάλλεται να γίνεται 
κατ' εξαίρεσιν". Στη συνέχεια όμως (σ. 131) η σύσταση αυτή συνδέεται μόνο με την διάλυση των αναστη
λωμένων από τον Ν. Μπαλάνο τμημάτων, ενώ κατά μείζονα λόγο αφορά και στην αποσυναρμολόγηση 
αυθεντικών τμημάτων.
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για την ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των παραμορφώσεων του.4 Εδώ εν
διαφέρει κυρίως η δεύτερη χρηστική αξία των μετρήσεων.

Η εξάρτηση των μετρήσεων γίνεται από σύστημα αξόνων, που ορίζο
νται από ένα βασικό άξονα5 θεωρούμενο ως παράλληλο με μια εκ των βα
σικών κατευθύνσεων προσανατολισμού του κτιρίου. Ο άξονας αυτός ορίζει 
ένα κατακόρυφο επίπεδο που είναι "παράλληλο προς την υποτομή (περιτέ- 
νεια) του μετώπου της μεσαίας μαρμάρινης βαθμίδας της κρηπίδας της δυ
τικής πρόσοψης του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων, και σε απόσταση 
0,123 μ".6 Ο άξονας είναι σαφώς ορισμένος και εξυπηρετεί την αποτύπωση 
του κτιρίου, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει την αρχική 
διεύθυνση της κρηπίδας. Ενώ ισαπέχει από τα σημεία της βαθμίδας που εί
ναι κοντά στην κεντρική διάβαση, δεν ισαπέχει από τα ακραία σημεία της, 
που είναι και τα πιο δυσκίνητα, αφού η βαθμίδα είναι παραμορφωμένη. 
Φυσικά εάν προσδιοριστεί η αρχική διεύθυνση της κρηπίδας είναι δυνατό 
να αναχθούν οι μετρήσεις σε αυτή.

Η γνώση της αρχικής γεωμετρίας του κτιρίου είναι εκ των ων ουκ ά- 
νευ για τον προσδιορισμό των παραμορφώσεων. Ειδικά για τους τοίχους της 
Πινακοθήκης πρέπει να υπολογιστούν οι αρχικές κλίσεις τουλάχιστον των 
εσωτερικών επιφανειών, στις οποίες γίνονται οι μετρήσεις. Στη Μελέτη α- 
ναφέρεται ότι οι τοίχοι είχαν αρχικά κλίση προς το εσωτερικό, χωρίς ωστό
σο αυτή να υπολογίζεται. Ειδικά στον ανατολικό τοίχο διαπιστώνεται ότι 
υπάρχει μετακίνηση στη βόρεια γωνία του προς τα έξω, αλλά από τον υπο
λογισμό του αρχικού μήκους του βόρειου τοίχου7 φαίνεται ότι ο ανατολικός 
τοίχος έχει και κατασκευαστική κλίση προς τα έξω. Τι μέρος οφείλεται σε 
κατασκευαστική κλίση και τι σε παραμόρφωση είναι προς έλεγχο. Αν οι α
ναλυτικές μετρήσεις που έχουν γίνει στους άλλους τοίχους γίνουν και στον 
ανατολικό, που φαίνεται να είναι ο λιγότερο παραμορφωμένος μπορεί να 
βοηθήσουν στον υπολογισμό των αρχικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών.

Η Πινακοθήκη δέν έχει πληγεί από πυρκαγιά όπως το Ερέχθειο και ο 
Παρθενών και η καλή διατήρηση των αρχιτεκτονικών μελών της επιτρέπει 
τον προσδιορισμό των απολύτων γεωμετρικών μεταβολών με απλές αριθμη
τικές πράξεις, στις οποίες θα ληφθούν υπ' όψη οι διαστάσεις των λιθοπλίν- 
θων, η θέση τους στο χώρο και το εύρος των αρμών και των ρωγμών. Για 
τον υπολογισμό αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο να γίνουν οι προτεινόμενες συμ

4 'Οπου χρησιμοποιείται ο όρος "παραμορφώσεις" αναφέρεται στις γεωμετρικές μεταβολές που έχει υπο- 
στεί το κτίριο και όχι στην αλλαγή της μορφής του από θραύση και απώλεια μάζας των μαρμάρων.
5 Άξονας αα στο σχ. 27, Μελέτη τ. 1, Τ.Τ.
6 Μελέτη, τ. Ι,Τ.Τ,σ. 79
7 Μελέτη , τ. 1, Τ.Τ., σ. 81 : Μήκος στο αντίθημα του επιστυλίου: 10.727 μ και στους ορθοστάτες: 10.715 μ.
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πληρωματικές μετρήσεις και σε συσχετισμό με αυτές ο έλεγχος των ήδη γενο- 
μένων.

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Από τις μετρήσεις μπορούν να προκόψουν οι παραμορφώσεις του κτι
ρίου και αυτές αντιστρόφως μπορούν να βοηθήσουν στον επανέλεγχο των 
μετρήσεων, αφού θα πρέπει να ικανοποιούν την συνθήκη συμβιβαστότητος. 
Ένα παράδειγμα, όπου απαιτείται έλεγχος σύμφωνα με την συνθήκη 
συμβιβαστότητος των παραμορφώσεων, είναι οι υπολογιζόμενες υποχωρήσεις 
σε διάφορες στάθμες του βόρειου και του νότιου τοίχου. Από τα σχ. 53 και 
54 της μελέτης φαίνεται ότι όσο μεταβαίνουμε σε ανώτερη στάθμη οι υποχω
ρήσεις μεγαλώνουν, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο8. Μια βύθιση 
στην κατωτάτη στάθμη έχει την τάση να αμβλύνεται στις ανώτερες στάθμες 
του ισόδομου συστήματος με εμφάνιση σφηνοειδών αρμών στις υπερκείμενες 
στρώσεις. Ενδεχόμενη απόκλιση του τοίχου προς τα μέσα είναι δυνατό να 
αντισταθμίζει την άμβλυνση στην υποχώρηση, όμως στην περίπτωση του δυ
τικού τοίχου η απόκλιση στις κάτω στρώσεις είναι προς τα έξω.9

Το φαινόμενο των υποχωρήσεων φαίνεται να είναι και το καθοριστικό 
για την συνολική παραμόρφωση των τοίχων της Πινακοθήκης (μέγιστη υπο
χώρηση στο μέσο του δυτικού τοίχου περίπου 6.5 cm). Αυτό όμως θα πρέπει 
να αποδειχτεί.

Στο σχ. 1 δίνεται ενδεικτικά ένας εποπτικός τρόπος για την παρά
σταση των παραμορφώσεων στο χώρο σε βοηθητικά επίπεδα παράλληλα 
προς τους τοίχους.10 Πρόκειται για σχετικές παραμορφώσεις που έχουν υπο
λογιστεί σύμφωνα με τις μετρήσεις της Μελέτης. Είναι φανερό ότι ο δυτικός 
τοίχος παρουσιάζει καμπυλότητα με τα κοίλα προς τα μέσα αυξανόμενη 
καθ' ύψος, ενώ ο βόρειος έχει καμπυλότητα με τα κοίλα προς τα μέσα στη 
στάθμη του στυλοβάτη και προς τα έξω στις ανώτερες στάθμες.Το σχέδιο θα 
μπορούσε να συμπληρωθεί με τις παραμορφώσεις σε όλες τις στάθμες σε τρεις 
διευθύνσεις.

8 Ακριβείς μετρήσεις μπορούν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχει κατασκευαστική καμπυλότη- 
τα ή ανισοσΐαθμίες στον τοιχοβάτη της Πινακοθήκης.
9 Μελέτη τ. 1, Τ. Τ., σχ. 52 και σ. 84.
10 Μια αντίστοιχη προσπάθεια για την παράσταση και ερμηνεία των παραμορφώσεων έγινε στη Μελέτη 
Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τ. 3β, Κ.Ζ., σχ. 7.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ

Η βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων είναι κτισμένη στο ΒΑ άκρο του 
βράχου της Ακροπόλεως σε θέση που έχει χαρακτηριστεί επισφαλής."

Στην ευρύτερη περιοχή της βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων πιθανο
λογείται η ύπαρξη τεσσάρων ρηγμάτων με κατεύθυνση Β - Ν. Το ένα κατά 
μήκος του προς Δ αναλήμματος, το άλλο στη δυτική πλευρά του βάθρου του 
Αγρίππα, το τρίτο μεταξύ βάθρου και Πινακοθήκης και το τέταρτο να δι
χοτομεί την Πινακοθήκη . Ένα πέμπτο με κατεύθυνση Β.ΒΑ προς Ν. ΝΑ 
τέμνει τα τέσσερα πρώτα.11 12

Στην περιοχή έγινε μικροτεκτονική ανάλυση σε τρεις θέσεις (βλ. σχ. 
3)13: Κάτω από το βόρειο τοίχο της Πινακοθήκης (θέση 12), προς Ν του να
ού της Νίκης (θέση 1) και προ του κεντρικού κτιρίου (θέση 13). Στη θέση 12 
"διαγράφεται εν κύριον επίπεδον, διευθυνόμενον διαγωνίως προς τας υψο
μετρικάς καμπύλας και κλίνον 60°-65° προς το εσωτερικόν του πρανούς. 
Συγχρόνως εντοπίζεται η παρουσία σχετικώς αραιοτέρων επιπέδων ασυνέ
χειας, περίπου εγκαρσίων προς την διεύθυνσιν του κυρίου επιπέδου και με 
κλίσιν ομόρροπον με το πρανές. Ο συνδυασμός αυτών δημιουργεί δυνητικάς 
συνθήκας θραύσεως και αποκολλήσεως ασβεστολιθικών μαζών, εις μιαν πε
ριοχήν όπου η παρουσία των μεγάλων σπηλαίων Απόλλωνος και Ιΐανός ε
πιτείνει τον βαθμόν επικινδυνότητος του πρανούς, εγγύτατα του βορείου τεί
χους."14 Στη θέση 1 το κύριο επίπεδο έχει την ίδια διεύθυνση, ενώ στη θέση 
13 δεν κατέστη δυνατή η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων.

Η περιοχή αυτή του βράχου είναι η πλέον "ύποπτη" και για το λόγο 
αυτό είναι μια από τις 6 θέσεις (οι άλλες είναι πολύ μακρυά από τα μνη
μεία στους πρόποδες του λόφου) για τις οποίες προτείνεται η διενέργεια δο
κιμών ελέγχου υφισταμένων τάσεων15. Πρόταση για εκπόνηση εδαφοτεχνι- 
κής μελέτης κάνει και η Μ. Ιωαννίδου.16

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν συμπτώματα, όπως οι παραμορφώσεις 
της Πινακοθήκης, η σημαντική κλίση του βάθρου του Αγρίππα και οι ρηγ-

11 Βλ. '' Γεωλογική - Γεωτεχνική μελέτη της περιοχής Ακροπόλεως των Αθηνών." οπό Β. Ανδρονόπουλου, 
Γ. Κούκη, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα 1976 (στο εξής "Γεωλογική Με
λέτη") και τις επισημάνσεις των Μ. Μονοκρούσου και Μ. Αρβανιτάκη σε διάφορες εκθέσεις προς την 
ΕΣΜΑ και δημοσιεύσεις, όπως στη: Μ. Arvanitakis, D. Monolaousos "Consolidation work on the sacred 
rock of the Acropolis, Athens "The Engineering Geology of Ancient Works, Monuments and Historical 
Sites, V. 3, ppl833-1837 (fig. 1), που θεωρούν ότι η περιοχή έχει οριακό συντελεστή ασφαλείας (βλ.σχ. 2)
12 Γεωλογική Μελέτη, (Γεωλογικός Χάρτης περιοχής Ακροπόλεως Αθηνών 1: 500)
13 Γεωλογική Μελέτη, (Μικροτεκτονικός Χάρτης των ασβεστόλιθων της Ακροπόλεως 1:500)
14 Γεωλογική Μελέτη σ.22 - 23
15 Γεωλογική Μελέτη σ. 42
16 Μελέτη, Μ. I., σ. 368 -
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ματώσεις στο δυτικό άκρο του Μνησίκλειου αναλήμματος, που θα πρέπει να 
συνεκτιμηθούν με τις γεωτεχνικές διερευνήσεις17. Η απόδοση όλων αυτών 
των συμπτωμάτων σε μετακίνηση τμήματος του βραχώδους πρανούς σε κά
ποια χρονική στιγμή, είναι ένα ενδεχόμενο που σύμφωνα με όσα αναφέρ
θηκαν πριν, όχι μόνο δεν πρέπει να αποκλειστεί, αλλά μάλλον πρέπει να 
θεωρηθεί ως η ισχυρότερη υπόθεση διάγνωσης.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ

Για τη διάγνωση των αιτίων και τη χρονολόγηση των βλαβών χρειάζε
ται να συνεξετασθούν όλες οι πληροφορίες που δίνει το ίδιο το μνημείο και 
ιδιαιτέρως η μορφή των παραμορφώσεων και η σχέση των βλαβών με τα ί
χνη των διαφόρων ιστορικών φάσεων.

Στη μελέτη διατυπώνεται η άποψη ότι η παραμόρφωση της βόρειας 
πτέρυγας "προήλθε από την έκρηξη, που αναφέρεται ότι συνέβη στα Προπύ
λαια το 1687, τη νύκτα πριν από την έκρηξη πυρίτιδας στον Παρθενώνα."18 
Όμως η μορφή των παραμορφώσεων του κτιρίου κάθε άλλο παρά ανατίνα- 
ξη μαρτυρεί. Το κύριο χαρακτηριστικό των παραμορφώσεων της βόρειας 
πτέρυγας είναι οι υποχωρήσεις στον δυτικό και βόρειο τοίχο. Οι υποχωρή
σεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν δευτερογενώς και προχωρήσεις. Πά
ντως δεν μπορούν να αποδοθούν σε ανατίναξη, εκτός αν αυτή ήταν τόσο 
σφοδρή που προκάλεσε και μετακινήσεις στο βράχο. Όμως μια σφοδρή ανα
τίναξα δεν μπορεί επιλεκτικά να πλήξει μόνο τον δυτικό τοίχο, να αφήσει 
σχεδόν ανεπηρέαστο τον ανατολικό και να προκαλέσει παραμόρφωση του 
βόρειου με τα κοίλα προς τα έξω (βλ. σχ. 1). Οι μεσαίες περιοχές των τοί
χων ως περισσότερο εύκαμπτες υφίστανται σε περίπτωση ανατίναξης μεγά
λες παραμορφώσεις προς τα έξω και είναι αυτές που καταρρέουν (όπως 
στην περίπτωση του Παρθενώνος.)

Για τη χρονολόγηση της μείζονος αυτής βλάβης της δυτικής πτέρυγας 
υπάρχει ένα ακόμα τεκμήριο που αποκλείει εντελώς την ανατίναξη σαν πι
θανή αιτία. Η εξωτερική επιφάνεια του τοίχου σώζει σε πολύ μεγάλο τμήμα 
της το πορτοκαλοκάστανο στρώμα19. Το στρώμα σωζόταν σε πολύ μεγαλύ
τερη έκταση το 1835, όπως φαίνεται σε ελαιογραφία του von Heideck.20 Η

17 Η αποχωμάτωση του υπόγειου χώρου της Πινακοθήκης δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθεί η κατάσταση 
του βράχου και εκεί. Στα σχ. 57 και58 της Μελέτης υπάρχει μια πιθανή ενδειζη ρήγματος με διεύθυνση 
B. ΒΑ προς Ν. ΝΑ.
18 Μελέτη, Τ.Τ, σ. 91
19 Μελέτη, Α. Μ., σ. 461
20 Βλ. Φωτογ, στη Μελέτη, Α. Μ, σ. 487
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προέλευση και η ηλικία των εγχρώμων στρωμάτων είναι αμφιλεγόμενες.21 
Είναι όμως παλαιότατα και οπωσδήποτε πολύ παλαιότερα του 1687, αφού 
δεν διαπιστώνονται σε καμμιά από τις θραυσιγενείς επιφάνειες, που προήλ
θαν από πρόσκρουση βλημάτων στα μάρμαρα των μνημείων της Ακροπό- 
λεως. Ωστόσο εμφανίζονται στις επιφάνειες των εδρών και στις επιφάνειες 
ώσεως των λιθοπλίνθων, που ήταν αρχικά αθέατες και εμφανίστηκαν μετά 
την παραμόρφωση των τοίχων της Πινακοθήκης λόγω των σχετικών μετακι
νήσεων των λίθων. Δεν είναι δυνατό κατά συνέπεια η παραμόρφωση της 
Πινακοθήκης να έγινε το 1687.22

Για τη χρονολόγηση της μείζονος βλάβης στη βόρεια πτέρυγα των 
Προπυλαίων θα πρέπει να γίνουν συστηματικές παρατηρήσεις της σχέσης 
που έχει με τα λείψανα των διαφόρων ιστορικών φάσεων του κτιρίου.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Η διάγνωση των αιτίων και η χρονολόγηση των βλαβών θα δώσει πο
λύτιμα στοιχεία για την αποτίμησή τους. Εαν πρόκειται για παλαιότατες 
βλάβες, που δεν παρουσιάζουν ενδείξεις εξέλιξης, είναι φανερό ότι δεν πρέ
πει να θεωρηθούν κρίσιμες.

Η παρακολούθηση των μεταβολών του εύρους ρωγμών και αρμών για 
μεγάλο χρονικό διάστημα 10 ετών 23 έδειξε σταθερότητα της κατασκευής, 
που αν μη τι άλλο αποδεικνύει, ότι δεν υπάρχουν γενικές συνέπειες απο τη 
διάβρωση των εκτεθειμένων συνδετηρίων. Δεν αποκλείει όμως το ενδεχόμε
νο να υπάρξει στο μέλλον μετακίνηση του βράχου στη θεμελίωση. Στο ση
μείο αυτό πρέπει να εστιαστεί η προσοχή στη διαμόρφωση των προτάσεων.

21 Η σημασία των στρωμάτων αυτών στη διαγνωστική της παθολογίας των μνημείων είναι πολύ μεγάλη. 
Μέχρι σήμερα έχει γίνει σημαντική εργαστηριακή έρευνα για τη σύστασή τους (βλ. Μελέτη Αποκατα- 
στάσεως του Παρθενώνος, τ. 2α, Κ. Κουζέλη, Ν. Μπελογιάννης, Γ. Δογάνη, X. Τόλιας "Μελέτη εγχρώ
μων στρωμάτων, που διακρίνονται στις επιφάνειες των μνημείων", σ. 198 - 202) θα πρέπει όμως να γίνουν 
συστηματικές παρατηρήσεις σε πολυάριθμα μνημεία στην περιοχή της Μεσογείου, που σώζουν τα στρώμα
τα αυτά σε διάφορα είδη λίθων, σε πολύ διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος και με διαφορετική ιστο
ρική διαδρομή. Δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι τα στρώματα αυτά είναι μεταγενέστρα του 13ου αι. 
(Μελέτη, τ.Ι,Α.Μ. σ. 461)
22 Την άποψη ότι δεν είναι δυνατό η παραμόρφωση της Πινακοθήκης να οφείλεται σε ανατίναξη έχει 
διατυπώσει προφορικά ο Μ. Κορρές σε μεταξύ μας συζητήσεις από πολύ καιρό και την ανέπτυξε σε παρ
έμβασή του στη διεθνή συνάντηση. Υποστήριξε επίσης ότι και η φθορά των πώρινων θεμελίων μπορεί να 
είναι υπαίτια για τις παραμορφώσεις. Η γενική εικόνα των παραμορφώσεων δεν αποκλείει συνυπαιτιό- 
τητα βράχου και θεμελίου.
23 Μελέτη, τ.Ι,Μ.Ι. σ. 363,413
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ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Εάν τα μόνα προβλήματα της βόρειας πτέρυγας είναι η παραμόρφωση 
των τοίχων και η έκθεση των συνδετηρίων σε συνθήκες που ευνοούν τη διά
βρωση, δεν δικαιολογείται καθολική διάλυση του δυτικού τοίχου και μεγά
λων τμημάτων του βόρειου και του θυραίου. Παρόμοια προβλήματα έχουν 
τα απείραχτα τμήματα των τοίχων του Παρθενώνος και του Ερεχθείου και 
ποτέ δεν υπήρξε σκέψη για την αποσυναρμολόγησή τους. Μια παρόμοια 
αντιμετώπιση των προβλημάτων θα οδηγούσε στη γενική διάλυση των μνη
μείων.

Εάν η παραμόρφωση οφείλεται σε μετακίνηση τμημάτων του βράχου 
θεμελίωσης, πάλι είναι φανερό ότι η αποσυναρμολόγησή δεν προσφέρει τί
ποτα αν στο μέλλον υπάρξει νέα μετατόπιση. Στην περίπτωση αυτή η προ
τεραιότητα πρέπει να δοθεί στη στερέωση του βράχου.

Το συμπέρασμα από τα προηγούμενα είναι πως η εκτεταμένη αποσυν- 
αρμολόγηση της Πινακοθήκης δεν είναι αναγκαία. Η προσοχή πρέπει να 
στραφεί στην κατάσταση του βράχου με έμφαση στα εξής:

• Την αποκρυστάλλωση μιας σαφέστερης εικόνας των παραμορφώσεων με 
ασφαλέστερη εξάρτηση των μετρήσεων και χρονολόγηση των βλαβών, 
και

• Την γεωτεχνική έρευνα στην περιοχή γύρω από την Πινακοθήκη για να 
ελεγχθεί η σημερινή κατάσταση του βράχου.

Κ. Ζάμπας

Πολιτικός Μηχανικός

Τεχνικό Γραφείο Εργου Αποκαταστάσεως Παρθενώνος 

Ιούνιος 1994
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Προς την
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Απαντήσεις στα ζητήματα που τίθενται στο σχετικό ερωτηματολόγιο της 
4ης διεθνούς συνάντησης (27-29 Μα'ίου 1994).

1. Οπισθόναος και δυτικό πτερό του Παρθενώνος

α. Αντικατάσταση ζωφόρου

Η δεύτερη λύση συγκεντρώνει αναμφισβήτητα πρακτικά πλεονεκτήματα 
οικονομίας και ευελιξίας. Ο κίνδυνος να γενικευθεί ως τεχνική 
αντικατάστασης αυθεντικών λίθων, και όταν δεν συντρέχουν οι λόγοι που 
αναφέρονται στην υπό εξέτασιν περίπτωση, αποτελεί ίσως το μοναδικό 
μειονέκτημα της πρότασης.

β. Οροφή του πτερού

Η δεύτερη εναλλακτική πρόταση είναι μάλλον η χρυσή τομή ανάμεσα στα 
κριτήρια της αναγνωσιμότητας, της δομικής επάρκειας και της ποσότητας 
του προστιθέμενου νέου υλικού, που οριοθετούν το πρόβλημα.

γ. Στέγαση πτερού και οπισθονάου

Η στέγαση του πτερού με τον τρόπο που περιγράφεται στις σχετικές 
μελέτες αποτελεί ασφαλώς θετική πρόταση. Συνιστά άλλωστε την πρώτη 
ουσιαστική προσπάθεια παρέμβασης στο μικροκλίμα ενός τμήματος 
έστω του μνημείου και αποκτά εκ των πραγμάτων πιλοτικό χαρακτήρα. 
Είναι προφανής η ανάγκη παρακολούθησης των νέων μικροκλιματικών 
συνθηκών προκειμένου να αντιμετωπισθούν έγκαιρα με κατάλληλες 
διορθωτικές Παρεμβάσεις οι τυχόν ανεπιθύμητες συνέπειες της 
στέγασης.
Το πρόγραμμα όμως αυτό προσφέρει σπουδαία ευκαιρία για μελετη όχι 
μόνο των μεταβολών στις παραμέτρους του μικροκλίματος (θερμοκρασία, 
υγρασία, συγκεντρώσεις αερίων και σωματιδιακών ρυπαντών) αλλά και 
της εξέλιξης των διαφόρων διαβρωτικών φαινομένων στις επιφάνειες των 
λίθων.
Η αξιολόγηση αυτών των στοιχείων έχει ιδιαίτερη σημασία για την 
υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων στο μέλλον.

2. Μακροί τοίχοι του σηκού του Παρθενώνος

α. Οριοθέτηση του σηκού

Η οριοθέτηση του σηκού με αντικατασκευή των εξωτερικών ορθοστατών 
συνιστά θετική προοπτική για τις γνωστικές και αισθητικές αξίες του 
κτηρίου, που αντισταθμίζει πλήρως το μειονέκτημα της προσθήκης νέου 
υλικού.
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β. Τοποθέτηση λιθοπλίνθων

Η πρόταση για συμπλήρωση των μακρών τοίχων σε δύο σειρές πάνω από 
τους ορθοστάτες συγκεντρώνει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι μόνον 
του κινδύνου της παρατοποθέτησης των λιθοπλίνθων. Η επαναφορά της 
αυθεντικής διάταξης είναι όμως εφικτή, γεγονός που καθιστά την 
πρόταση στο σύνολό της αποδεκτή.

3. Η Πινακοθήκη
α. Επαναφορά γείσων

Η διατήρηση των τελευταίων εναπομεινάντων δειγμάτων από τη φραγκική 
φάση του μνημείου έχει περισσότερο τυπικό ενδιαφέρον, αφού ελάχιστα 
συμβάλλουν στη διάκριση της ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας του 
κτηρίου. Η επαφορά αντίθετα των γείσων συμφωνεί με τη σημερινή 
εικόνα των Προπυλαίων.

β. Διάλυση και ανασύνθεση ολόκληρου του δυτικού τοίχου και μερικώς του 
βορείου και του νοτίου

Η ανάλυση των δομικών προβλημάτων που επικαλείται ο μελετητής δεν 
πιστεύουμε ότι στοιχειοθετεί, προς το παρόν τουλάχιστον, την ανάγκη 
μιας τόσο σοβαρής επέμβασης με πολύ σημαντικές βλάβες 
(ανεπανόρθωτες) ως προς την αυθεντικότητα του μνημείου.

γ. Στέγαση

Η στέγαση της Πινακοθήκης είναι πρόταση κατ' αρχήν θετική, για την 
οποία ισχύουν όσα έχουμε ήδη αναπτύξει στην περίπτωση του δυτικού 
πτερού και του οπισθονάου του Παρθενώνος.

δ. Μορφή στέγης

Ο κύριος σκοπός της στέγασης, η προστασία δηλαδή από τα νερά της 
βροχής (γ), ικανοποιείται με την τοποθέτηση ελαφράς στέγης από 
σύγχρονα υλικά. Ταυτόχρονα δεν δημιουργούνται ιδιαίτερες απαιτήσεις 
από πλευράς δομικής επάρκειας, μη εμπλέκοντας την ουσία του 
ζητήματος, που είναι κυρίως η προστασία και όχι η συμπλήρωση της 
μορφής του κτηρίου, με τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος (β).
Η πρώτη λύση προσφέρει επί πλέον τη δυνατότητα μετατροπών για την 
αντιμετώπιση τυχόν ανεπιθύμητων παρενεργειών.

4. Ο καθαρισμός και η στερέωση των επιφανειών των γλυπτών.

α. Καθαρισμός

Οι επιφάνειες (μέχρι κάποιο βάθος) των λίθων στα μνημεία της 
Ακροπόλεως εμφανίζουν σημαντικές αλλοιώσεις που οφείλονται κυρίως 
στα φαινόμενα της όξινης και εν ξηρώ προσβολής, της επικάθισης 
σωματιδιακών ρύπων, της απομάκρυνσης (έκπλυσης) υλικού με τα
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διαλύματα που κυκλοφορούν επιφανειακά, και της ανακρυστάλλωσης 
CaC03 και CaS04 .
Η ένταση αυτών των επί μέρους διεργασιών ποικίλλει σημαντικά 
εξαρτώμενη από πλήθος παραμέτρων, όπως ο προσανατολισμός της 
επιφάνειας, ο τρόπος και ο βαθμός έκθεσης στη βροχή, το είδος του 
αναγλύφου, η διέλευση διαλυμάτων προερχομένων από άλλες περιοχές 
του κτηρίου κλπ.
Πρωταρχική δυσκολία επομένως συνιστά, ήδη, η ασφαλής σε κάθε 
περίπτωση διάκριση των ουσιών που επιδιώκεται ή επιτρέπεται χωρίς 
βλάβη να απομακρυνθούν. Σε δεύτερο στάδιο ο καθαρισμός εκλεκτικά 
ορισμένων ουσιών από τα εξωτερικά στρώματα της επιφάνειας είναι 
πρακτικώς σχεδόν ανέφικτος χωρίς (μικρή έστω) βλάβη είτε των 
αυθεντικών υλικών είτε του στρώματος γύψου. Σχετικά με την τελευταία 
παρατήρηση είναι και τα σχόλια για δύο μεθόδους καθαρισμού που 
προτείνονται.

- Η μικροψηγματοβολή είναι μέθοδος ευέλικτη με ικανοποιητικές 
δυνατότητες ελέγχου. Δεν παρέχει όμως τη δυνατότητα διάκρισης των 
επικαθίσεων από το γύψο στην επιφάνεια που προσβάλλει με 
αποτέλεσμα, όσο σχολαστικός και αν είναι ο χειρισμός κατά την 
εφαρμογή, να απομακρύνεται και ποσότητα γύψου. Ως γνωστόν, 
σημαντικό ποσοστό των επικαθίσεων είναι ενσωματωμένο στα στρώματα 
γύψου.

- Οι θερμικοί Laser, βέβαια, προσβάλλουν εκλεκτικά τα σκούρα στοιχεία 
της επιφάνειας, η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας των ακαθαρσιών 
όμως και η εξάχνωση τους με εκρηκτικό τρόπο μεταδίδει ισχυρούς 
μηχανικούς παλμούς στα παρακείμενα ή υποκείμενα στρώματα ουσιών 
που επιθυμούμε να παραμείνουν αδιατάρακτα. Τό ζήτημα απαιτεί 
περαιτέρω διερεύνηση. Επίσης σοβαρό κίνδυνο συνιστά η απόπειρα 
καθαρισμού με την εν λόγω μέθοδο επιφανειών που δεν είναι γνωστή η 
στρωματογραφία τους. Η ύπαρξη σκούρων υποκειμένων ενστρώσεων 
(π.χ. μικροοργανισμοί) δημιουργεί κινδύνους για τα υπερκείμενα 
στρώματα μαρμάρου ή γύψου.

β. Υλικά στερέωσης και προστασίας

Η αναζήτηση υλικών και μεθόδων προστασίας είναι τοποθετημένη σε ορθή 
βάση αφού βασίζεται στα πολύ σημαντικά πορίσματα της έρευνας για 
τους μηχανισμούς της φθοράς. Απαιτείται ίσως περισσότερο ισοβαρής 
αντιμετώπιση του συνόλου των φαινομένων που συμμετέχουν (κατά 
περίπτωση) στην αλλοίωση της επιφάνειας των λίθων και ακόμα των 
δευτερογενών συνεπειών τους (π.χ. χαλάρωση και αποκόλληση τμημάτων 
της κρούστας λόγω διαφορετικής θερμομηχανικής συμπεριφοράς).

Παναγιώτης θεουλάκης 
Δρ. Μεταλλειολόγος Μηχανικός 
Επιτροπή Συντηρήσεων ναού 
Επικουρίου Απόλλωνος 
Φαρομηλίγκου 30,
105 53 Αθήνα
Τηλ. 3250273, fax. 3210246
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Προς την Επιτροπή
Συντηρήσεως Μνημείων της Ακροπόλεως 

Πολυγνώτου 10 
10555 Αθήνα

Απαντώντας στις επανειλημμένες - και δικαιολογημένες - υπομνήσεις 

σας ως προς το ερωτηματολόγιο για τις εργασίες που προτείνονται για τα 

μνημεία της Ακροπόλεως ζητώ πρώτα από όλα συγγνώμη για την 

καθυστέρηση με την οποία υποβάλλω τις απόψεις μου επί του θέματος. Η 

καθυστέρηση οφείλεται στο ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου αρμόδιο να έχω 

βαρύνουσα γνώμη σε τέτοια θέματα και στον φόβο ότι κάτι που θα πρότεινα 

θα μπορούσε, αν γινόταν δεκτό, να αποδειχθεί στο μέλλον αταίριαστο ή και 

επιζήμιο για το μνημείο που αφορά, όσο αναστρέψιμο και αν είναι ως λύση. 

Για τους λόγους αυτούς αλλά και επειδή αισθάνομαι ότι, εν τέλει, οφείλω να 

πάρω θέση στα ερωτήματα που θέτετε αφού έλαβα μέρος στη συνάντηση 

του 1994, σας απευθύνω την παρούσα σύντομη και συνοπτική απάντηση την 

οποία συνέταξα με βάση δύο κυρίως κριτήρια:

1) Πόσο μπορεί να επέμβει κανείς σε ένα μνημείο χωρίς η επέμβαση να 

κυριαρχήσει στη μορφή και στο βαθμό διατηρήσεώς του, και

2) Οσο μπορώ να την εκτιμήσω, την αντοχή του σε πρόσθετα βάρη και 

νέα υλικά.

1) Οπισθόδουος και δυτικό πτερό του Παρθενώνος:

α) Είμαι υπέρ της πρώτης λύσεως. — β) Προτιμώ την τρίτη λύση, εκεί 

όπου το μνημείο το αντέχει, διότι πιστεύω ότι θα το εξασφαλίσει καλύτερα 

από περαιτέρω φθορές. — γ) Υπέρ της προτάσεως, εάν δεν ενοχλεί 

αισθητικά το μνημείο.



2) Μακοοι τοίγοί σηκού Παοθενώνοο:

α) Ναι, κυρίως για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσβαση και κυκλοφορία 

στο ναό. — β) Ναι.

3) Πινακοθήκη:

α) Οχι. Και η φραγκική φάση, από την οποίαν άλλωστε έχουν μείνει 

ελάχιστα ίχνη, είναι μέρος της ιστορίας του μνημείου. — β) Οχι. Δεν νομίζω 

ότι το κέρδος θα είναι αντίστοιχο προς την ταλαιπωρία που θα υποστεί το 

μνημείο. — γ) Ναι, όχι όμως για να επαναφερθεί σε χρήση. Η κυκλοφορία 

του κοινού θα δημιουργήσει πολλά καινούργια προβλήματα. — δ) Υπέρ της 

δεύτερης λύσης. Η στέγη με καινούργιο υλικό, εάν μεν αυτό είναι αδιαφανές, 

θα είναι ένα άσχημο υποκατάστατο της αρχαίας, ενώ εάν δεν είναι διαφανές 

δεν θα είναι ποτέ καθαρό.

4) Καθαοισυόο και στερέωση επιφανειών κλπ. - Ποοτάσειο Σκουλικίδη:

Δεν μπορώ να έχω γνώμη.
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Σπύρος Ε. Ιακωβίδης
Ομοτ. καθηγητής αρχαιολογίας - Ακαδημαϊκός 

Γλύκωνος4, 10675 Αθήνα 
Αθήνα, 20-2-1995 
Αρ. τηλ. 7222517
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Προς την ΕΣΜΑ

Παρατηρήσεις και απαντήσεις 
στο ερωτηματολόγιο της 4ης διεθνούς συναντήσεως 
για την Αποκατάσταση των μνημείων της Ακροπόλεως

Στο παρόν σημείωμα επιχειρείται να δοθεί μία τεκμηριωμένη 
απάντηση στο ερωτηματολόγιο της 4ης διεθνούς συναντήσεως για την 
αποκατάσταση των μνημείων της Ακροπόλεως. Οι απαντήσεις προκύπτουν 
από την μελέτη των τόμων και την παρακολούθηση των ομιλιών του 
συνεδρίου.

1. Για τον οπισθόναο και το Δυτικό πτερό του Παρθενώνος. 

α) Ως προς την αποκατάσταση της δυτικής ζωφόρου.

Κατά την γνώμη μου, η σημαντικώτερη απόφαση σε σχέση με την 
ζωφόρο ήταν η μεταφορά της στο Μουσείο απόφαση η οποία κρίθηκε 
αναπόφευκτη αφού οι φθορές που αντιμετώπιζαν οι γλυπτές επιφάνειές της 
ήταν πολύ μεγάλες ενώ η επί τόπου προστασία της παρουσίαζε τεχνικές 
δυσκολίες. Το θέμα των αντιγράφων της ζωφόρου είναι περισσότερο 
τεχνικό παρά θεωρητικό. Ισιος η καταλληλότερη λύση είναι η 
αντικατάσταση της με σύνθετα στοιχεία από μάρμαρο με χυτά αντίγραφα 
μόνο της γλυπτής επιφάνειας. Η λύση αυτή παρουσιάζει τα λιγότερα 
τεχνικά προβλήματα, ενώ παρέχει την δυνατότητα αντικατάστασης των 
αντιγράφων χωρίς να απαιτείται αποξήλωσή των υπερκείμενων μελών. 
Απαιτείται όμως να λυθεί το πρόβλημα συνδέσεως και συνεργασίας των 
δύο στοιχείων των αντιγράφων με κατάλληλα συνδετήρια στοιχεία.

β) Ως προς την ανακατασκευή της οροφής του Δυτικού πτερού.

Η ανακατασκευή της οροφής του Δυτικού πτερού έχει προταθεί από 
τους μελετητές για θεωρητικούς και δομικούς λόγους. Στους θεωρητικούς 
περιλαμβάνονται αισθητικοί λόγοι και αύξηση της διδακτικότητας του 
μνημείου. Στους δομικούς το επιχείρημα για την ανακατασκευή είναι η 
ευνοϊκότερη συμπεριφορά της κατασκευής στα σεισμικά φορτία. Στη μελέτη 
του Κ.Ζάμπα (Μελέτη Αποκαταστάσεως Παρθενώνος Τόμος 3β σελ.32 ) 
επισημαίνεται ότι η ανακατασκευή της οροφής θα έχει σαν συνέπεια την 
αύξηση της σταθερότητας της προσόψεως και μείωση της σταθερότητας της 
Δυτικής προστάσεως. Οι δυσμενείς επιπτώσεις της άσκησης οριζόντιων 
δυνάμεων τριβής στον θριγκό της Δυτικής προστάσεως μπορούν να 
μειωθούν με την τοποθέτηση πλακών τιτανίου όπώς προτείνει ο Κ. Ζάμπας, 
αλλά ο υπολογισμός της τελικής δύναμης τριβής είναι απαραίτητος για 
τον έλεγχο της στατικής κατάστασης που θα δημιουργηθεί.
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Με το σκεπτικό αυτό ίσως η δεύτερη λύση της αποκατάστασης των 
δοκών της οροφής και μερικής αποκατάστασης των φατνωμάτων στο νότιο 
άκρο του θα ήταν κατά την γνώμη μου προτιμότερη. Η πρόταση της 
πλήρους αποκατάστασης της οροφής δεν με βρίσκει σύμφωνη για τους έξης 
λόγους:

1. Η καλύτερη συμπεριφορά της κατασκευής στις σεισμικές 
καταπονήσεις δεν εξασφαλίζεται όπως φαίνεται και στη μελέτη του Κ. 
Ζάμπα.

2. Η τοποθέτηση τόσο μεγάλης ποσότητας νέου υλικού ( το ότι 
μεγάλο μέρος του είναι της εποχής του Μπαλάνου δεν αλλάζει τα 
πράγματα), σε μία περίοδο που έχει εκλείψει ο λόγος κάλυψης της οροφής 
(η προστασία της ζωφόρου) δεν θα συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση 
του μνημείου.

γ) Ως προς την κατασκευή ελαφράς στέγης

Η κατασκευή ελαφράς αφανούς στέγης από μεταλλικό σκελετό και 
ημιδιαφανείς υαλοπίνακες πάνω από τον Οπισθόναο και το Δυτικό πτερό 
θα ήταν κατά την γνώμη μου χρήσιμη με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται 
ο φυσικός ελκυσμός του αέρα όπως αναφέρεται στην μελέτη. Πρέπει όμως 
να τονισθεΐ ότι απαιτείται τακτική συντήρηση και καθαρισμός των 
υαλοπινάκων της στέγης γιατί η επικάλυψη της αιθάλης πάνω σε αυτούς 
θα μειώνουν τον φωτισμό του χώρου και θα έχουν πολύ κακό αισθητικό 
αποτέλεσμα.

2. Για τους μακρούς τοίχους του σηκού του Παρθενώνα.

α) Ως προς την ανακατασκευή από νέο μάρμαρο των ορθοστατών του 
σηκού ,νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμη αφού το ποσοστό νέου υλικού που 
απαιτείται δεν είναι μεγάλο και το αποτέλεσμα θα είναι αισθητικά 
αποδεκτό.

β) Ως προς την τοποθέτηση των λιθοπλίνθων των οποίων η θέση δεν έχει 
ασφαλώς διαπιστωθεί έχω την γνώμη ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
περαιτέρω η δυνατότητα εύρεσης της αρχικής θέσης των λιθοπλίνθων και 
μόνον όταν έχουν εντελώς εξαντληθεί οι δυνατότητες εύρεσης της αρχικής 
των θέσης να εφαρμοσθεί η πρόταση.
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3. Για την Πινακοθήκη των Προπυλαίων

Για τα θέματα των Προπυλαίων οι απόψεις μου έχουν εκτεθεί στον 
τόμο της μελέτης . Εντούτοις, θα απαντήσω σε ορισμένα θέματα που 
θίχτηκαν στο συνέδριο.

α) Ως προς την επαναφορά των γείσων στην αρχική τους θέση νομίζω ότι 
είναι απαραίτητο να γίνει . Η πρόταση αυτή θα αξιοποιήσει τις γνώσεις 
που έχουν προκόψει για το μνημείο όπως επίσης και το ύπαρχον 
αρχιτεκτονικό υλικό που έχει διατηρηθεί. Η επιλογή της πρότασης αυτής 
θα δώσει την δυνατότητα αποκατάστασης της κλασικής φάσης του 
μνημείου η οποία είναι αξιολογότερη από την φραγκική. Τα δεδομένα που 
έχουν προκόψει για την μορφή της ανωδομής και την ακριβή θέση καθενός 
αποκαθισταμένου αρχιτεκτονικού μέλους είναι απολύτως σίγουρα πράγμα 
που κάνει την επέμβαση απολύτως σύμφωνη με τον Χάρτη της Βενετίας 
(άρθρο 9) Η αποκατάσταση της κλασικής φάσης του ‘μνημείου είναι 
σύμφωνη με το άρθρο 11 του Χάρτη που προβλέπει ότι αυτό επιτρέπεται 
προκειμένου να αποκαλυφθεί μία φάση μεγάλης αισθητικής, ιστορικής και 
αρχαιολογικής αξίας. Εξάλλου η μετακίνηση των γείσων θα επιτρέψει την 
απομάκρυνση των σιδερένιων συνδέσμων που έχουν οξειδωθεί και την 
συντήρηση των μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών.

β) Οπως εκτίθεται στον τόμο της μελέτης στον δυτικό τοίχο της στην 
Πινακοθήκη των Προπυλαίων παρουσιάζεται καθίζηση και μετατόπιση του 
δυτικού της τμήματος προς τα δυτικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
διαταράξεις του δομικού ιστού της πτέρυγαςστον βόριο και τον δυτικό 
τοίχο με αποτέλεσμα την δημιουργία ρωγμών , την διάνοιξη αρμών και την 
έκθεση σιδερένιων συνδέσμων στην οξείδωση. Οι αποξηλώσεις στην περιοχή 
αυτή δεν κρίνονται απαραίτητες για την άρση των παραμορφώσεων γιατί 
οι μετακινήσεις των αρχιτεκτονικών μελών είναι σχετικά μικρές και δεν 
δημιουργούν κίνδυνο ετοιμορροπίας της πτέρυγας. Είναι όμως απαραίτητο 
να να αποκατασταθούν οι περιοχές όπου παρουσιάζονται μεγάλα 
ανοίγματα αρμών, θραύσεις και μετακινήσεις των λίθων και εκτεθειμένοι 
σύνδεσμοι για την αντικατάσταση αυτών που έχουν οξειδωθεί και την 
αποκατάσταση της έδρασης των λίθων.

γ) Για την στέγαση της Πινακοθήκης των Προπυλαίων η γνώμη μου είναι 
θετική για τους εξής λόγους. 1

1. Η κατασκευή της στέγης θα αξιοποιήσει τα δεδομένα που έχουν 
προκόψει από την μελέτη του Τ. Τανούλα για την μορφή και τα 
χαρακτηριστικά της.

2. θα αυξήσει την διδακτική αξία του μνημείου.
3. θα προστατεύει τους τοίχους του μνημείου από τα νερά της

fr»**;·
4. Η ανακατασκευή της στέγης θα είναι ευνοϊκή για την ασφάλεια 

της κατασκευής σε οριζόντια φορτία
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5.0 χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση εκθεμάτων, 

δ) Για την ανακατασκευή της στέγης από ξύλο ή πλεξιγκλάς.

Η κατασκευή ελαφρός στέγης από πλεξιγκλάς δεν θα ικανοποιήσει 
τα δεδομένα 1,2,4 της προηγούμενης απαντήσεως. Επίσης η ρύπανση της 
επιφάνειας της στέγης θα επιβαρύνει αισθητά την εμφάνισή της.Για τους 
λόγους αυτούς δεν συμφωνώ με την κατασκευή της.

4. Για τον καθαρισμό και την στερέωση των επιφανειών των γλυπτών.

α)Κατ' αρχήν θέλω να επισημάνω ότι θεωρώ τον εαυτό μου αναρμόδιο να 
απαντήσει στην αξιολόγηση των μεθόδων καθαρισμού των επιφανειών. 
Γενικά έχω την γνώμη μετά την μελέτη των μεθόδων πού προτείνονται ότι 
απαιτείται αξιολόγησή τους από τους ειδικούς επιστήμονες που 
ασχολούνται με αυτές και επιλογή κάθε μεθόδου( LASER, ροφητικές 
πάστες, αντιστροφή γυψοποίησης) κατά περίπτωση ανάλογα με την φύση 
της επιφάνειας (γλυπτό, αρχ. μέλος) τον βαθμό και το είδος ρύπανσης και 
τηνμελλοντική της προστασία.

β) Σε σχέση με τα υλικά στερέωσης και προστασίας της επιφάνειας ισχύουν 
όσα ανέφερα στην προηγούμενη απάντηση.

YriELVeVJoH- ΤΤΟΛ. UHx. £ΡΓον ΑΠΟ Κ4ΤΑΣ ΤΑΣΕ 

Aitu&üVö*.·. I o-f/^s 7, *<=t2àvZpi/ 4523z 

Τίί^· 6&S0534
'νορι j 4523Ζ

-Σ rip&T7VA4ie/u

^Η,υα 9 ' Παρέαν 1955



454 Απάντηση στο ερωτηματολόγιο 
της Δ'Διεθυους Συυαυτήσεως για την 
Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακροπόλεως.

1. Για του οπισθόυαο και το δυτικό πτερό του Παρθευώυος.
α) Ως προς την αντικατάσταση της δυτικής ζωφόρου τάσσομαι υπέρ της Χύσεως 
της μικτής κατασκευής, όπως αυτή παρουσιάζεται στη μελέτη (τ.3α σ.94)·
3) Ως προς την οροφή του δυτικού πτερού τάσσομαι υπέρ της δευτέρας λύσεως, 
δηλ. της επανατοποθέτησης των δοκών της οροφής και της ανακατασκευης 
δείγματος των φατνωμάτων στο νότιο άκρο του πτερού" η προσθήκη νέου 
υλικού πρέπει να γίνει εδώ σε ισορροπία με τα άλλα μέρη του ναού, 
γ) Τάσσομαι υπέρ της προτάσεως κατασκευής ελαφράς στέγης από σύγχρονα 
υλικά.
2. Για τους μακρούς τοίχους του Παρθευώυος.

α). Συμφωνώ με τη συμπλήρωσή των ορθοστατών ώστε να οριοθετηθεί ο σηκός, 
β) Δεν συμφωνώ με την κατ'εξαίρεση παρατοποθέτηση λιθοπλίυθωυ πάνω από 
τους ορθοστάτες. Πρέπει να επανεξετασθεί το ζήτημα, αφού εξαντληθεί η 
έρευνα για του εντοπισμό της αρχικής θέσεως των μελών.
3· Για την Πινακοθήκη.

α) Να μην αφαιρεθούυ τα τελευταία δείγματα της φραγκικής φάσεως των 
Προπυλαίων.
β) Δεν έχω πεισθεί για την αναγκαιότητα της καθαίρεσης και ανασύνθεσης 
του δυτικού τοίχου της Πινακοθήκης.
γ) Η στέγαση δέκτη για την προστασία από τα νερά της βροχής. Επαναφορά 
σε χρήση με επιφύλαξη: μόνου ως χώρος έκθεσης αρχιτεκτονικού υλικού 
(π.χ. των γείσων του ερωτήματος 3α) του ίδιου του μνημείου, 
δ) Κάλυφη με ελαφρά στέγη από σύγχρονα υλικά.
4· Για του καθαρισμό και τη στερέωση επιφανειών και γλυπτών.

Το πρόβλημα της προστασίας του οικοδομικού υλικού των μνημείων είναι 
πρωταρχικό. Οι διεξαγόμενες έρευνες είναι επιστημονικά πολύτιμες και 
οι προτάσεις εξαιρετικά σημαντικές, δεν είναι όμως δυνατόν να κριθούυ 
στην ουσία τους από ένα μη ειδικό.

Αθήνα, Αύγουστος 1994
Θ. Καράγιωργα-Σταθακοπούλου 

Αρχαιολόγος Δρ. Φ. Έφορος Αρχαιοτήτων 
ΓΈφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
Επιτροπή Συντηρήσεως Ναού Επικουρίου Απόλλωνος 

Αιόλου 1 και Πελοπίδα -105 55 Αθήνα 
τηλ. 3251744 FAX.3218883
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Μ. Κορρές

A’
Γενικά για την άρνηση ή την αποδοχή 
αναστηλώσεων και ανακατασκευών 
στα Προπύλαια και τον Παρθενώνα

Οι ανησυχίες ή αντιρρήσεις ιδεολογικής φύσεως για κάποιες από τις προτάσεις ήσαν 
αναμενόμενες. Στον Παρθενώνα, η σχετική με το δυτικό πτερόν πρόταση αφορά στην 
τοποθέτηση της προ πολλού (1954-1958) προετοιμασμένης νέας μαρμάρινης οροφής, 
εκτάσεως 70 τμ. II επιστημονική πιστότης αυτής της μορφής υπερβαίνει το χιλιοστόμε
τρο. Επομένως η ανησυχία δεν είναι ότι θα αλλοιωθεί η αυθεντική μορφή του Παρθενώ- 
νος, αλλά η αυθεντική μορφή της ερειπώσεώς του. Στην Πινακοθήκη των Προπυλαίων 
μια από τις προτάσεις αφορά στην πλήρη ανακατασκευή της στέγης. Και σε τούτη την 
περίπτωση, η ανησυχία, κάπως αισθητικής, κάπως ιδεολογικής φύσεως, είναι για την 
αναίρεση της τωρινής εικόνας του μνημείου. Αλλά ας μη επαναλάβω όσα έχω ήδη 
υποστηρίξει παλαιότερα1. Θα προτιμούσα, μάλλον, να επισημάνω μια διαδικαστική 
δυσκολία: οι εμπλεκόμενοι στην ιδεολογική αντιπαράθεση περί τα αναστηλωτικά παρου
σιάζουν τόσες διαφορές και εμπίπτουν σε τόσο ποικίλες κατηγορίες, ώστε να μην είναι 
εύκολη, η και δυνατή η κατάληξη των συζητήσεών τους σε συνεννόησηI 2. Λαμβάνοντας, 
λοιπόν, υπ' όψιν όλες τις διαδικαστικές δυσκολίες και επιθυμώντας, ωστόσο, να συμ
βάλω στη συνεννόηση, θα ήθελα να σταθώ σε ένα από τα κύρια επιχειρήματα των

I Ministry of Culture and Sciences, Committee for the Acropolis Monuments, Proceedings of the 2nd 
International Meeting for the Restoration of the Acropolis Monuments, Athens 1983(1985), 200-202, 
Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, 2α, Αθήνα 1989,80-85, R. Economakis (edit.) 
Acropolis Restoration, London 1994, 186-187.
2Αλλά η κριτική των ιδεών των αρνητών ή των υποστηρικτών των αναστηλώσεων κ.τ.λ. δεν θα 
έπρεπε να είναι γενική και ενιαία. Θεωρητικώς θα έπρεπε να εξειδικεύευεται στις γενικές και 
ωστόσο πάντα ποικίλες διαφοροποιήσεις των κοινωνικών ατόμων, οι οποίες συνδέονται με 
διαφοροποιήσεις των ανθρώπινων τύπων, των χαρακτήρων, των κοινωνικών ομάδων, της κριτικής 
διάθεσης απέναντι στην προηγούμενη ή τη νεώτερη γενεά, των εθνικών ή άλλων παραδόσεων, 
σχολών, πολιτικοί ιδεολογιοτν κ.τ.λ. ενώ, δυστυχούς, το μέγιστο μέρος του συνόλου, ως συνήθως, 
και ασυνειδητοποίητα, ευρίσκεται τοποθετημένο τυχαία, και ωστόσο με έντονη προσωπική 
—στην πραγματικότητα μαζική — γνώμη, υπέρ της μιας η της άλλης πλευράς, ενώ, τέλος, δεν 
απουσιάζουν και οι ανακόλουθες εναλλαγές θέσεων από έλλειψη σταθερών αρχών , από καιρο
σκοπισμό, η από προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες. Έτσι η κριτική και η αντιπαράθεση 
καθίσταται μάταιη και ο νηφάλιος διάλογος με τήρηση όλων των κανόνων της λογικής είναι 
αποδοτικός ακόμη και μέχρι βαθμού αποδοχής μιας απόψεως της αντίθετης πλευράς, μόνον όταν 
διεξάγεται ανάμεσα σε άτομα που συνειδητοποιούν όχι μόνον την μεταξύ των κοινότητα ιδεών, 
αλλά και κοινότητα σκοπών.
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αρνητών της ανακατασκευής ή και της αναστηλώσεως. Δικαίως υποστηρίζουν ότι οι 
διάφορες αλλοιώσεις της μορφής των μνημείων αποτελούν σπουδαίες ιστορικές μαρτυ
ρίες. Αλλά την αλήθεια αυτή, που άλλωστε έχει ανακαλυφθεί από άλλους πολλές γενεές 
πριν, την ενστερνίζονται εξ ίσου και οι περισσότεροι αναστηλωτές. Οι αναστηλώσεις ως 
επεμβάσεις που μεταβάλλουν την προηγούμενη κατάσταση ενός μνημείου, 
κατατάσσονται και αυτές, εν τέλει, στα γεγονότα της οικοδομικής ιστορίας του. 
Συγχρόνως συνιστούν και γεγονότα της Γενικής Ιστορίας. Όπως κάθε πράξη του 
σήμερα είναι δυνάμει μια ανάμνηση για το αύριο, έτσι και οι σημερινές αναστηλώσεις 
είναι δυνάμει ιστορικές εικόνες για ανθρώπους που ακόμη δεν γεννήθηκαν. Εν τέλει η 
άρνηση της μεταβολής της παρούσης μορφής, εν ονόματι των ιστορικών της φάσεων, 
συνιστά σοβαρή θεωρητική ασυνέπεια: αν αυτή η αρχή δεν ίσχυσε στο παρελθόν γιατί 
πρέπει να ισχύσει για το παρόν και συνεπώς για το μέλλον ; Εάν η αρχή αυτή είχε 
ισχύσει σταθερά στο παρελθόν θα ήταν άνευ αντικειμένου διότι δεν θα είχαν προκληθεί 
οι διαδοχικές μεταβολές και επομένως δεν θα υπήρχαν ιστορικές μαρτυρίες από το 
πέρασμα του χρόνου, ούτε επομένως και το αντικείμενο της υπό κρίσιν αρχής (!).

Είναι επομένως καλύτερο να εγκαταληφθούν οι δογματικές αρχές και να εξετασθούν 
τα πράγματα κριτικά με συγκριτικά μέτρα. Αναγκαία είναι επίσης και η ιεράρχηση των 
σκοπών. Τούτο επειδή συχνά, όπως γενικότερα στον ανθρώπινο βίο, οι σκοποί συγ
κρούονται. Απαιτούνται, λοιπόν, πρακτικές αρχές και μέτρα ιεραρχήσεως των σκοπών. 
Εν τέλει η πορεία που οδηγεί στις αποφάσεις καθίσταται πνευματικά επίπονη (ένας 
ακόμη λόγος της προσφυγής τόσων οπαδών στην ευκολία των δογμάτων). Η επίπονη, 
πάντως, οδός μας οδηγεί στη συστηματική ανάλυση της γενικώς αντιληπτής αξίας των 
μνημείων στα επί μέρους συστατικά της, στις επί μέρους, δηλαδή, αξίες τον μνημείου. 
Η εξοικείωση με τις αξίες αυτές είναι πολύ χρήσιμη, αν όχι τελείως απαραίτητη. Η 
βαθμολόγηση των επί μέρους αξιών ενός μνημείου αποτελεί την προϋπόθεση των καλώς 
σταθμισμένων αποφάσεων. Η πράξη αυτή είναι σε κάποιο βαθμό υποκειμενική, αλλά 
κανείς δεν θα αμφέβαλλε ότι στο Θησαυρό των Σιφνίων στους Δελφούς εξέχουσα αξία 
είναι η καλλιτεχνική, ενώ στο φρούριο του Ναυπλίου εξέχουσα αξία είναι η ιστορική ή η 
αρχαιολογική και όχι η καλλιτεχνική κ.ο.κ.

Στον Παρθενώνα και τα Προπύλαια παρά την έντονη παρουσία της ιστορικής αξίας 
και των λίαν συγκινητικών ενθυμίων που άφησε ο χρόνος μια αξία είναι αυτή που 
δεσπόζει, η καλλιτεχνική. Από την άποψη αυτή το κέρδος από την αποκατάσταση μιας 
μορφής είναι πολύ μεγαλύτερο από την απώλεια που προκαλεί η ίδια πράξη στην αξία 
της ιστορικότητος. Στην πραγματικότητα η απώλεια αυτή είναι μικρή ή και ανύπαρκτη 
επειδή οι συμπληρώσεις είναι πάντα αντιληπτές ως τέτοιες και επομένως δεν εμποδί
ζουν τον προσεκτικό παρατηρητή να διακρίνει την έκταση της προηγούμενης καταστρο
φής. Μόνον ένας τελείως αδιάφορος θεατής δεν αντιλαμβάνεται ότι ο ΒΑ ιωνικός κίων 
των Προπυλαίων είναι αναστηλωμένος, ότι οκτώ κίονες της βόρειας πλευράς του Παρ- 
θενώνος είναι ανατοποθετημένοι μετά από μια καταστροφική πτώση. Κατά μείζονα
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λόγο η ηλικία μιας νέας στέγης στην Πινακοθήκη θα είναι πασίδηλη, ενώ αναρίθμητες 
λεπτομέρειες —που όλες μαζί συνθέτουν τη γενική εντύπωση— θα υπενθυμίζουν ότι 
αυτό το κτήριο ήταν για μερικούς αιώνες ασκεπές. Δεν θα είναι αντιληπτό, βέβαια, ότι 
το κτήριο είχε αποκτήσει κάποτε ένα δεύτερο όροφο, αλλά τι να γίνει ; μήπως και τώρα 
η ιστορική αυτή φάση είναι καλύτερα ορατή ;

Ομοίως η τοποθέτηση των νέων μαρμάρινων φατνωμάτων, επάνω στις δοκούς της 
οροφής του δυτικού πτερού του Παρθενώνος, δεν πρόκειται να εξαπατήσει κανέναν. 
Στην περίπτωση αυτή μάλιστα, εκτός από την έντονη αντίθεση παλαιός, εφθαρμένης— 
νέας ακέραιας μορφής, θα λειτουργούν και οι εικόνες που επί δύο αιώνες χαράχθηκαν 
στη μνήμη εκατομμυρίων ανθρώπων μέσα από τις αναρίθμητες ζωγραφικές και 
φωτογραφικές παραστάσεις του μνημείου.

Αλλά το σπουδαιότερο κριτήριο για την αποδοχή μιας επεμβάσεως σε ένα μνημείο 
πρέπει να είναι η διατήρηση των παλαιοτέρων ιστορικών μαρτυριών. Η μεταβολή της 
τωρινής μορφής δεν είναι καθ' αυτή ανεπιθύμητη. Όπως ήδη υποστηρήχθηκε η νέα 
μορφή αποτελεί δυνάμει μια ακόμη ιστορική φάση. Αυτό, όμως, που κανείς δεν θα 
επιθυμούσε θα ήταν η καταστροφή ή η εξαφάνιση παλαιότερων ιστορικών μαρτυριών. 
Τέτοιος κίνδυνος, όμως, δεν υφίσταται ούτε στην περίπτωση της στεγάσεως της 
Πινακοθήκης ούτε στην περίπτωση της οροφής του δυτικού πτερού του Παρθενώνος.

Β'
Απάντηση στις ερωτήσεις για τις προτεινόμενες επεμβάσεις 

στον Παρθενώνα και τα Προπύλαια

1

Οπισθόδομος και δυτικό πτερόν του Παρθενώνος

α) Η δεύτερη λύση — νέο μάρμαρο στο μέγιστον του πάχους, αιρετές πλάκες από 
τεχνητό λίθο για την υποκατάσταση της γλυπτής επιφάνειας — είναι προτιμότερη. Κατ' 
αυτόν τον τρόπο : πρώτον, το μεγαλύτερο μέρος της ζωφόρου, θα παραμένει, και μετά 
την επέμβαση, μαρμάρινο, όπως ήταν πάντα και δεύτερον, εάν έπρεπε κάποτε να αντι- 
κατασταθούν τα αντίγραφα των γλυπτών τούτο θα ήταν δυνατόν χωρίς αποσυναρμολό- 
γηση του θριγκού. Εκτός αυτού γίνεται δυνατή και η αναθεώρηση της ιεράρχησης των 
κριτηρίων εκλογή για το υλικό των αντιγράφων.
β) Αν και είναι εύλογες διάφορες ανησυχίες, προτιμότερη, εν τέλει, φαίνεται η τρίτη 
λύση. Οι ανησυχίες ή αντιρρήσεις που εκφράσθηκαν έως τώρα είχαν, άλλες μεν, ιδεο
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λογικούς, άλλες δε τεχνικούς λόγους. Τους ιδεολογικούς λόγους τους εξετάσαμε ήδη 
στο πρώτο μέρος αυτού του σημειώματος. Απομένουν, λοιπόν, οι τεχνικοί λόγοι.

Όταν το 1959 τρεις νέες δοκοί, 18 νέες φατνωματικές πλάκες και διάφορα άλλα νέα 
μάρμαρα της οροφής, ολικού βάρους ~80 τονν. ήσαν, μετά από μακροχρόνια και πολυ
δάπανη προετοιμασία, έτοιμα προς τοποθέτηση, το πρόγραμμα αναβλήθηκε, επειδή 
ξαφνικά οι ίδιοι οι αναστηλωτές ανησύχησαν για τη στατική επάρκεια εκείνων των κιό
νων που πολύ περισσότερο από τους άλλους παρουσιάζουν σε διάφορες θέσεις πολλα
πλές διαμπερείς ρηγματώσεις, συχνά με λίαν δυσμενείς μορφές. Βεβαίως, οι ανησυχίες 
των φιλόπονων εκείνων ανθρώπων δεν ήσαν πάντα βάσιμες. Τυπική περίπτωση η 
αναβολή της διαλύσεως του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου, εξ αιτίας ανησυχίας για τη 
στατική αυτάρκεια της ΝΑ γωνίας του οπισθονάου (!). Όμως οι φόβοι τους για το 
βάρος της νέας οροφής δεν ήσαν αδικαιολόγητοι. Αν και το νέο θλιπτικό φορτίο δεν θα 
ήταν, συγκριτικά, πολύ μεγάλο, μόνον 7 τόνν. ανά κίονα, οι πιθανότητες κρίσιμης αλ
λαγής της σεισμικής αποκρίσεως προκαλούσαν, όπως και αργότερα, έναν προβληματι
σμό, ο οποίος ήταν τόσο συνεχής, όσο στατικώς αόριστη ετύχαινε να είναι η κατάσταση 
κάποιων τμημάτων των κιόνων. Η στατική αοριστία τέτοιων στατικών καταστάσεων 
είναι εκ φύσεως τόσο μεγάλη, ώστε να μην είναι ούτε και σήμερα δυνατή η ακριβής μα
θηματική περιγραφή τους. Όμως η μεγάλη πρόοδος των μεθόδων συνεχούς παρακολου- 
θήσεως των μικρότερων γεωμετρικών μεταβολών, η επινόηση νέων μεθόδων προσεγγί- 
σεως και σε έναν σπουδαίο βαθμό η εμπειρία των ασχολουμένων από τη μακροχρόνια 
συνεχή επαφή με το μνημείο και τα δομοστατικά του προβλήματα, είναι πλεονεκτήματα 
που δεν είχαν οι παλαιότεροι αναστηλωτές. Αλλά το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας ένα
ντι εκείνων είναι, ίσως,η εμπειρία μας από την απόκριση του μνημείου στον ανεπανά
ληπτο σεισμό του 1981. Οι μεγάλες μετατοπίσεις των δοκών της οροφής του δυτικού 
πτερού ήσαν αποτέλεσμα του ότι η πρόσταση δεν συγχρονίζεται προς την περίσταση, εξ 
αιτίας διαφορετικών μετρικών χαρακτηριστικών. Πάντως, άλλες βλάβες δεν συνέβη- 
σαν. Αλλά ο απολογισμός του 1981 δεν θα ήταν διαφορετικός ακόμη και με τα φορτία 
της νέας οροφής. Αυτό βέβαια, ήταν το 1959 έξω από κάθε δυνατότητα προβλέψεως, 
σήμερα, όμως, χάρις σε πληροφορίες που συνάγονται μόνον μέσα από δοκιμασίες σαν 
εκείνη του 1981, η εμπιστοσύνη προς την επάρκεια του οπισθονάου έναντι σεισμού είναι 
ανανεωμένη.

Από δομοστατικής, λοιπόν, απόε^εως η ανακατασκευή της οροφής του δυτικού πτερού 
δεν θα είναι βλαπτική για το μνημείο, υπό μία όμως προϋπόθεση, όπως τονίζει ο άρι- 
στος μελετητής των δομοστατικών ζητημάτων, Κ. Ζάμπας: να γίνει προηγουμένως 
καλή δομική συντήρηση των επιστυλίων και των άλλων αρχιτεκτονικών μελών, συμπερι
λαμβανομένων και μερικών σπονδύλων. Απαραίτητη, επίσης, θεωρώ και την αποκατά
σταση των εφθαρμένων τμημάτων του στυλοβάτου με νέο μάρμαρο, κατά τις προτάσεις 
του Π. Κουφόπουλου. Η εργασία αυτή είναι επιθυμητή όχι μόνο χάριν της αποκατα-
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στάσεως της αρχιτεκτονικής μορφής, αλλά και χάριν της αυτοπροστασίας του κάτω 
μέρους του κτηρίου έναντι των όμβριων, όπως ορθώς επισημαίνει ο μελετητής.

Στους θετικούς υπέρ της αποκαταστάσεως της οροφής λόγους δύναται τώρα να προσ- 
μετρηθεί και η εκπλήρωση ενός σκοπού για τον οποίο τόσος έγινε κόπος. Η οριστική 
ματαίωση της χρησιμοποιήσεως των θαυμάσιων νέων δοκών και φατνωμάτων θα ισο- 
δυναμούσε, εν τέλει, με την ακύρωση του μεγαλύτερου από λιθοξοϊκής πλευράς ανα- 
στηλωτικού προγράμματος και την καταχώρησή του στην ιστορία των αναστηλώσεων 
ως ενός κολοσσιαίου λάθους ! Μετά τις νεώτερες ικανοποιητικές διαπιστώσεις για τη 
στατική επάρκεια της δυτικής προστάσεως, το τολμηρό αλλά ημιτελές εκείνο εγχείρημα 
απέκτησε ήδη την έγκριση της σύγχρονης δομοστατικής. Η ολοκλήρωσή του θα συνιστ- 
ούσε την πλήρη αξιοποίηση του προετοιμασμένου υλικού. Τούτο θα έλυε και το πρόβλη
μα της ελευθερώσεως του χώρου στα δυτικά του ναού, ο οποίος τώρα καταλαμβάνεται 
από τα μάρμαρα της νέας οροφής.
γ) Υποστηρίζω ενθέρμως την πρόταση του Π. Κουφόπουλου για στέγαση του δυτικού 
μέρους του Παρθενώνος. Την θεωρώ, άλλωστε, συνέχεια μιας παλαιότερης προμελέτης 
για την τοποθέτηση στέγης σε όλη την έκταση του ναού. Από την άποψη αυτή η πιθανή 
έγκριση της προτάσεως θα επιτρέψει την εκτέλεση ενός βήματος προς την κατεύθυνση 
αυτή. Τα όμβρια ύδατα δεν καταστρέφουν μόνον τις ανθεκτικές επιφάνειες των εκτεθει
μένων μαρμάρων. Πολύ περισσότερο προκαλούν εκτεταμένες εξαλλοιώσεις στην απέ
ραντη μάζα των υπό το δάπεδο πωρολίθων του θεμελίου. Το αφανές, αλλά ύπουλο 
αυτό φαινόμενο ευθύνεται στο μέγιστο βαθμό για την παρατηρούμενη σε πολλούς 
κίονες αλλάγή της αρχικής κλίσεως ως και την επιδεκτικότητα συνεχούς μικροτα- 
λαντώσεως από τον άνεμο.

2
Πλευρικοί τοίχοι του Παρθενώνος

α) Είμαι ενθουσιωδώς υπέρ της αποκαταστάσεως των ορθοστατών και μάλιστα συμ
περιλαμβανομένων και εκείνων της εσωτερικής όψεως, με χρήση νέου μαρμάρου.
Η ακριβής θέση ενός εκάστου λίθου, έχει ήδη ελεγχθεί επιτυχώς από τον αρχιτέκτονα Ν. 
Τογανίδη με χρήση όλων των διαθεσίμων μετρικών και άλλων κριτηρίων συμπερι- 
λαμβανομένης και της προοδευτικής μειώσεως των λίθων των ορθοστατών από τα 
άκρα προς τα μέσα των πλευρών.
β) Η εξεύρεση της αρχικής θέσεως των πολυαρίθμων λιθοπλίνθων των πλευρικών τοί
χων είναι το δυσκολότερο από όλα τα υπολογιστικά προβλήματα της αναστηλώσεως του 
μνημείου. Επομένως η έως τώρα πρόοδος της ερευνητικής μελέτης του υλικού από τον 
Ν. Τογανίδη αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στον τομέα της αποκα
ταστάσεως πολυτεμαχισμένων έργων τέχνης. Παρά τη λεπτομερή τεκμηρίωση 700 περί
που λίθων, παρά την αποκατάσταση πολλών δεκάδων λιθοπλίνθων από τεμάχιά των



460

που ήσαν διάσπαρτα και πολύ δυσδιάγνωστα, παρά τη χρήση ενός ειδικού προγράμ
ματος ΗΥ για την αναζήτηση της αρχικής διατάξεως των λίθων, βάσει δεκάδων 
ειδικών κριτηρίων και παρά το δοκιμαστικό έλεγχο της διατάξεως των λίθων κατά 
στρώσεις, ενότητες κ.τ.λ. η πρόοδος που έως τώρα συντελέσθηκε δεν ήταν αρκετή για 
την επίλυση του μεγάλου προβλήματος. Επειδή, όμως έχω την τύχη να παρατηρώ τη 
θαυμαστή προσπάθεια του Ν.Τ. από κοντά, νομίζω ότι η λύση στο τέλος θα επιτευχθεί. 
Είναι απλώς θέμα χρόνου. Πάντως, ακόμη και αν δεν βρεθούν όλες οι θέσεις των 
λίθων η επιτυχία και πάλιν θα είναι πολύ μεγάλη συγκρινόμενη με το μέγεθος του 
προβλήματος. Κατά την υποθετική αυτή περίπτωση για ένα μέρος των λίθων, το 
μεγαλύτερο ίσως, δηλαδή για τρεις έως τέσσερεις εκατοντάδες λίθων θα είναι γνωστές 
οι ορθές θέσεις, ενώ για άλλους θα είναι εντοπισμένες θέσεις όπου θα ήταν 
εναλλακτικώς δυνατή η τοποθέτησή των. Σε κάθε περίπτωση, η λύση που θα εφαρμοσθεί 
θα τεκμηριωθεί πλήρως και θα δημοσιευθεί αναλυτικώς (ώστε να είναι δυνατή στο 
μέλλον η ανακίνηση του θέματος). Η καταχρηστική τοποθέτηση λίθων σε θέσεις 
διάφορες της αρχικής, είναι δυνατή, χωρίς σοβαρές ασυμφωνίες, λόγω της υψηλής 
ακρίβειας τυποποιήσεως των υψών των λίθων.

3
Η ΒΔ πτέρυξ των Προπυλαίων (Πινακοθήκη)

Η Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων συνιστά μια σοβαρή προσπάθεια των 
συγγραφέων της και ιδιαιτέρως του αρχιτέκτονος κ. Τ. Τανούλα, ο οποίος είναι άξιος 
επαίνου για την αφοσίωσή του στο έργο του. Η συμβολή του στην γνώση του μνημείου 
και με την τελευταία αυτή εργασία του είναι πολύ μεγάλη. Η εν σχεδίω αποκατάσταση 
των ανωτέρων μερών της ΒΔ πτέρυγος του κτηρίου η βασισμένη σε διάσπαρτο υλικό ή 
σε ασφαλείς ενδείξεις —ένα καλό δείγμα και οι γιγάντιες ειδικής μορφής κέραμοι— 
και οι νέες παρατηρήσεις του είναι επιστημονικοί καρποί εξόχως πολύτιμοι και 
ευπρόσδεκτοι.
Ωστόσο, η προσπάθεια ήταν σε μερικά σημεία της άτυχη. Εκτός από την αταξία και την 
άνιση ποιότητα των σχεδίων3, ας αναφερθούν ενδεικτικώς τα εξής: * 13

3 Επί το πλείστον η εκτέλεση των σχεδίων είναι ανεπαρκής.Ειδικότερα στους κίονες τα προβαλ
λόμενα σε όψη πλάτη των ραβδώσεων παρουσιάζουν συχνά ενοχλητική ασυμφωνία προς τη 
γεωμετρικώς ορθή διαίρεση του πλάτους, αλλά και μεταξύ των διαφόρων κιόνων. Στο Σχ. 12, 
.αναδημοσιευμένο ήδη μερικές φορές, οι τοίχοι που φράσσουν τα μετακιόνια αφήνουν στο κάτω 
μέρος ορατές 7 ραβδώσεις, στο άνω μέρος, όμως, όχι 7, ούτε καν πέντε (όπως υποτίθεται στο Σχ.
13, για τους ίδιους κίονες !), αλλά μόνον 3 (!) και συνεπώς τα μεταξύ των κιόνων τμήματα των 
τοίχων δηλώνονται κατά 50εκ πλατύτερα από όσο θα έπρεπε. Στις παλαιές απεικονίσεις (Stuart, 
Gell, Thürmer κ.α.), οι επιφάνειες αυτών των τοίχων ακολουθούν κάθε φορά, σχεδόν ακριβώς, μια 
ορισμένη ράβδωση.



461

—Η προς A κλίση του τοίχου στην ανατολική πλευρά της Π ινακοθήκης δεν είναι τόσο 
αποτέλεσμα παραμορφώσεως, αλλά αυθεντικό στοιχείο του αρχαίου σχεδίου4.

—Η αποκατάσταση της εξωτερικής επιφάνειας του βάθρου το 1854 δεν αποτελεί απλώς 
μια επένδυση5 του αρχαίου θεμελίου, αλλά διαφέρει της αρχικής μορφής ως προς τα 
ύψη, τον αριθμό και τον μετατοπιζόμενο προσανατολισμό των στρώσεων.
—Ο εν κατόψει ριπιδοειδής σχηματισμός των ανωτέρων πώρινων στρώσεων στη δυτική 
πλευρά δεν είναι αυθεντικό6 στοιχείο, αλλά δημιούργημα του 1854.

—Ο πρισματικός όγκος στη νότια απόληξη του ριπιδοειδούς μέρους δεν αναπαράγει 
κάποια παρόμοια κλασική αντηρίδα7, αλλά προέκυψε παθητικώς το 1854.
—Οι παραμορφώσεις των τοίχων της Πινακοθήκης δεν προκλήθηκαν από έκρηξη8, 
αλλά από βλάβες και υποχωρήσεις της θεμελιώσεως9 10 11.
—Η ανάταξη παραμορφωμένων μερών από τους Πιττάκη και Ραγκαβή δεν έγινε στην 
Πινακοθήκη113, αλλά στο νότιο τοίχο του κεντρικού κτηρίου.

—Ο αρμός όπου έγινε χρήση πρίονος (Πιττάκης, Ραγκαβής) δεν είναι σε έναν από τους 
ιωνικούς κίονες1 ’, αλλά στον 6ο ανατολικό κίονα.
—Οι θερμικές βλάβες των θυραίων ανοιγμάτων στο κεντρικό κτήριο δεν προκλήθηκαν 
από την έκρηξη12 13, αλλά από αρχαία πυρκαϊά.

Τα ως άνω δεν θα αποτελούσαν καθ' αυτά ικανό λόγο για μια επανεξέταση του ίδιου 
ακριβώς θέματος, αμέσως μετά την πρώτη παρουσίασή του. Αν, ωστόσο, κάτι τέτοιο 
είναι ακόμη επιθυμητό, αιτία είναι το ανεξάντλητο ενδιαφέρον του θέματος. Ως εκ 
τούτου, μετά τις απαντήσεις στα σχετικά με την επέμβαση ερωτήματα, επισυνάπτω μια 
σύντομη μελέτη με τίτλο: Μεγάλες Δομικές Βλάβες στα Προπύλαια, 13, με την ελπίδα 
ότι θα αποτελέσει χρήσιμο συμπλήρωμα της Μελέτης των Προπυλαίων και ότι θα 
συμβάλλει στη γενικότερη εξέταση παρομοίων θεμάτων.

4 Στη Μελέτη Προπυλαίων, τέτοια κλίση δεν αναφέρεται ούτε σχεδιάζεται (Σχ. 19,45 κ. α.)
5 ό.π., 34
6 ό.π., Σχ. 1,2,11, 12
7, ό.π., σ. 84, σημ 130
8 ό.π., 89-91
9 Οι σχετικές με το θέμα παρατηρήσεις μου, ανάγονται κυρίως στα έτη 1974-1975. Τις αντιρ
ρήσεις μου ως προς την απόδοση των παραμορφώσεων του δυτικού τοίχου σε έκρηξη τις είχα 
εμπιστευθεί πρώτα (1983 καί αργότερα) στον ίδιο τον μελετητή, επιθυμώντας να βοηθήσω, αλλά 
και να προλάβω τη διαφωνία στην αρχή, για τη μελλοντική αποφυγή κάποιας έντυπης και 
επομένως περισσότερο δυσάρεστης προβολής της.
10 ό.π., 33-34
11 ό.π., 34
12 ό.π.,74
13 Η μελέτη αυτή έλαβε την παρούσα μορφή της τον Ιούλιο 1994 και μετά από δύο μήνες 
υπεβλήθη στην Επιτροπή Συντηρήσεως των Μνημείων της Ακροπόλεως.
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α) Πρόταση αποκαταστάσεως των γείσων : Υποστηρίζω ενθέρμως την πρόταση, όπως 
και τη συνακόλουθη πρόταση αποτοιχίσεως των σχετικών μαρμάρων που είναι 
ενσωματωμένα στις όψιμες επενδύσεις του νοτίου τείχους της Ακροπόλεως. Η 
αποκατάσταση των οριζοντίων γείσων θα συμβάλει στην αποκάλυψη της λανθάνουσας 
αισθητικής αξίας ενός πολύ σπουδαίου μέρους του αρχαίου κτηρίου. Θα συντελέσει 
επίσης και στην καλύτερη αυτοπροστασία του άνω μέρους. Πάντως επειδή στο χώρο της 
σκιάς των γείσων τα φαινόμενα της συμπυκνώσεως υδρατμών, της χημικής διαλύσεως 
ασβεστιτικής ύλης και της αποθέσεως μαύρης κρούστας αναπτύσσονται πολλαπλασίως, 
νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να ευρεθεί ένας τρόπος προληπτικής επιφανειακής 
προστασίας, ίσως με κάποια από τις μεθόδους υδροφοβιώσεως.

β) Πρόταση αποσυναρμολογήσεως και ανασυναρμολογήσεως του δυτικού τοίχου : Δια
φωνώ τελείως προς την πρόταση. Οι λόγοι αναπτύσσονται στο 8ο κεφάλαιο της 
συνημμένης εργασίας μου. Εκεί προτείνεται ως δυνατή, αν όχι ως απολύτως ανα
γκαία, μια άλλη, πολύ ηπιότερη επέμβαση (διόρθωση της θέσεως και της μορφής χωρίς 
αποσυναρμολόγηση με τη βοήθεια πεπλατυσμένων υδραυλικών ανυψωτήρων).

γ) Πρόταση στεγάσεως. Συμφωνώ ενθέρμως. (βλ. 9ο κεφ. της συνημμένης μελέτης), 
δ) Μορφή και υλικά της στέγης (βλ. 9ο κεφ. της συνημμένης μελέτης).

Νέα Πρόταση

Μετά τη διαπίστωση ότι η παρούσα μορφή του βαθμιδωτού αναλήμματος είναι προϊόν 
ενός αυτοσχεδιασμού (1854) που αφάνισε την επιφάνεια του προμνησίκλειου μέρους του 
βάθρου, θεωρώ απολύτως αναγκαία.την αποκατάσταση της ορθής μορφής. Η μορφή 
αυτή τεκμηριώνεται όχι μόνον από τα σχέδια των Chaudet, Desbuisson και Lebouteau, 
αλλά και από την όπισθεν της νέας επενδύσεως αυθεντική δομή. Η επέμβαση αυτή θα 
συνδυασθεί και με την αναγκαία εξασφάλιση του δυτικού τοίχου. Πάντως, χάριν του 
ελέγχου, απαιτείται άμεση αφαίρεση μερικών λίθων της νέας (1854) επενδύσεως14.

14.βλ. 8ο κεφ. της συνημμένης μελέτης
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Μ. Κορρές

ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ*

Μεταξύ των δομικών βλαβών των Προπυλαίων της Ακροπόλεως, εξέχουσα θέση 
παρουσιάζουν οι μηχανικές παραμορφώσεις των έως τώρα ισταμένων μερών. Οι 
παραμορφώσεις αυτές είναι ιδιαιτέρως έντονες στη δυτική πλευρά της Πινακοθήκης. Το 
ειδικό αυτό θέμα, αν και προ πολλού γνωστό, ποτέ δεν απετέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης 
μελέτης. Η πρόσφατη Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων είναι, επομένως, 
εξόχως ευπρόσδεκτη, και επειδή, μεταξύ άλλων, περιέχει μεγάλο αριθμό σελίδων, 
σχεδίων και φωτογραφιών αφιερωμένων σε τούτο το θέμα Κ Πολυάριθμες, και ως προς 
τούτο εντυπωσιακές, είναι οι μετρήσεις των αποστάσεων χαρακτηριστικών σημείων και 
γραμμών των εσωτερικών επιφανειών, κυρίως των τοίχων, από τρισορθογώνιο σύστημα 
επιπέδων αναφοράς2. Οι μετρήσεις αυτές τεκμηριώνουν τη φορά και το μέγεθος των 

πλείστων εκ των εξεταζομένων παραμορφώσεων. Ωστόσο παρά τον αριθμό αυτών των 
μετρήσεων, ένα όχι μικρό μέρος των φαινομένων παρέμεινε ατεκμηρίωτο και 
ασχολίαστο (π.χ. οι διαφορικές καθιζήσεις των εξωτερικών ορθοστατών του δυτικού 
τοίχου, ή του προς Ν μαρμάρινου μέρους του βάθρου, ή η προς A απόκλιση του προς A 
τοίχου). Πάντως οι ελλείψεις αυτές δεν θα αποτελούσαν καθ' αυτές ικανό λόγο για μια 
επανεξέταση του ίδιου ακριβώς θέματος, αμέσως μετά την πρώτη παρουσίασή του. Αν, 
ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι ακόμη επιθυμητό, αιτία είναι το ανεξάντλητο ενδιαφέρον του 
θέματος και κάποιες αδυναμίες της αναπτύξεώς του μέσα στις σελίδες της Μελέτης των 
Προπυλαίων.

Η παρούσα εργασία έχει επιλεκτικό χαρακτήρα και επομένως δεν συνιστά μια πλήρη 
πραγμάτευση του θέματος. Ελπίζω όμως ότι θα αποτελέσει χρήσιμο συμπλήρωμα της 
υπαρχούσης και θα συμβάλλει στην περαιτέρω μελέτη των θεωρητικών και των

Εκτός από τις καθιερωμένες συντομογραφίες χρησιμοποιούνται και οι εξής:
Μελέτη Προπυλαίων, Τ. Τανούλας, Μ. Ιωαννίδου, Α. Μωραΐτου, Μελέτη Αποκαταστάσεως των 
Προπυλαίων, Αθήνα 1994
Bohn. Propylaeen, R. Bohn, Die Propylaeen der Akropolis zu Athen, Berlin und Stuttgart, 1882. 
Penrose Principles, F. C. Penrose, The Principles of the Athenian Architecture^, London, 1851.
B, N, A, Δ : Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση.
ΒΑ, ΝΑ, ΒΔ, ΝΔ : βορειοανατολικ-ός, -ή, -όν νοτιοανατολικ-ός, -ή, -όν· βορειοδυτικ-ός, -ή, -όν· 
νοτιοδυτικ-ός, -ή, -όν.
Η αρίθμηση των κιόνων και των εν σειρά λίθων γίνεται από Β προς Ν και από A προς Δ. F1 καθ' 
ύψος αρίθμηση γίνεται εκ των κάτω προς τα άνω.
' Μελέτη Προπυλαίων , 33,34, 78-96, 111-117, 151-162, Πίνακες, μετά τη σελ. 208, Σχ. 1-1 4, 27, 
45-65, Φωτ.33-52, 359-368 
2ό. π. Σχ.45-48,51-54,56.
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πρακτικών ζητημάτων των μηχανικών παραμορφώσεων. Τα περιεχόμενα είναι διαρ
θρωμένα ως εξής:

1. Τα κτίρια μέρη, το βόθρον και η θεμελίωση της Πινακοθήκης.
2. Θερμική θραύση: έκρηξη ή πυρκαΐά;
3. Μηχανικές παραμορφώσεις: σεισμός ή έκρηξη;
4. Μηχανικές παραμορφώσεις: έκρηξη ή υποχώρηση θεμελίων;
5. Αίτια και μηχανισμός των παραμορφώσεων.
6. Μηχανικές παραμορφώσεις στην Πινακοθήκη. Οι μηχανισμοί των παραμορφώσεων.
7. Διάγνωση, πρόγνωση.
8. Αντιμετώπιση.
9. Η στέγαση της Πινακοθήκης.
10. Εικόνες (Εικ.1 - Εικ.29).
Οι εικόνες, έχουν διαγραμματικό χαρακτήρα. Δεν αποσκοπούν στη μετρική τεκμηρίωση, 
αλλά μόνον στην αδρή περιγραφή των σπουδαιότερων για το θέμα λεπτομερειών του 
κτηρίου ή των φαινομένων και των μηχανισμών των παραμορφώσεων. Για πρακτικούς 
λόγους χρησιμοποιούνται μεγέθη, που είναι μετά βεβαιότητος αναγνωρίσιμα, ακόμη και 
με απλή παρατήρηση, χωρίς χρήση μετρήσεων3. Οι λεπτομέρειες αυτές, παρατη

ρούμενες και συνδυαζόμενες καταλλήλως αρκούν για μια κατά καλή προσέγγιση 
ποιοτική αποτίμηση των δομικών βλαβών.

1. Τα κύρια μέρη, το βάθρον και η θεμελίωση της Πινακοθήκης.

Το πολυσύνθετον των Προπυλαίων, η κατ’ εξοχήν καινοτομία σ’ αυτό το μεγάλο έργο, 
είναι, μεταξύ άλλων, και αιτία ειδικών απαιτήσεων εις ό, τι αφορά στη σύνταξη μιας 
εύχρηστης ονοματολογίας των διαφόρων μερών του συνόλου4. Ειδική δυσκολία παρου

σιάζει η ονομασία τοίχων, οι οποίοι ανήκουν συγχρόνως σε δύο διαφορετικά μέρη του 
συνόλου: ο βόρειος τοίχος του κεντρικού κτηρίου είναι και νότιος τοίχος της ημιτελούς 
βορειοανατολικής, ως λέγεται, πτέρυγος. Ομοίως ο λεγόμενος ανατολικός τοίχος της 
βορειοδυτικής πτέρυγος είναι και δυτικός τοίχος της αυτής (ως ανωτέρω) ημιτελούς 
πτέρυγος.

3 Οι μετρήσεις δεν θα είχαν παρά μόνον τη χρησιμότητα μιας καλύτερης ποσοτικής προσεγγίσεως.
4 Προσδιορισμοί όπως Το ίχνος του βορειότατου άκρου της δυτικής όψης του ανατολικού τοίχου 
επάνω στο ανατολικό άκρον της νότιας όψης του βόρειου τοίχου ( Μελέτη Προπυλαίων, 81) είναι, 
βεβαίως, ορθοί και τελείως κατανοητοί, όταν, όμως, παρόμοιοι προσδιορισμοί χρησιμοποιούνται 
συχνά, επιμηκύνουν το κείμενο, και καθιστούν την παρακολούθησή του πολύ επίπονη. Αλλοι 
ορισμοί, όπως π. χ. δυτική στοά ή ιωνική στοά των Προπυλαίων, πρέπει να αποφεύγονται απλώς 
επειδή είναι αδόκιμοι.
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Μετά από στάθμιση περισσοτέρων απόψεων αυτού του θέματος θεωρώ προτιμότερη 
τη χρήση των εξής ονομασιών (Εικ. 4α):
δυτική πρόστασις, δυτική αίθουσα, πεντάθυρος τοίχος, ανατολική αίθουσα, ανατολική 
πρόστασις, βόρειος τοίχος, νότιος τοίχος, ΒΑ παραστάς, ΝΑ παραστάς κ.ο.κ. για το 
κεντρικό κτήριο,
(ημιτελής) βόρεια αίθουσα, για τη λεγάμενη βορειοανατολική πτέρυγα,
Πινακοθήκη, αντί του ορθοτέρου βορειοδυτική πτέρυγα, πρόστασις-, προστώον-, 
θυραίος τοίχος-, εσωτερικόν- δυτικός τοίχος-, βόρειος τοίχος-, βόθρον- της 
Πινακοθήκης), για τα κυριότερα μέρη της Πινακοθήκης, 
μακρός τοίχος, ειδικώς για τον κοινό τοίχο βόρειας αιθούσης και Πινακοθήκης, 
παραστάς της βορ. αιθούσης για το μικρό τμήμα της προσόψεως της βόρειας αιθούσης, 
το οποίο προβάλλει από το βόρειο τοίχο του κεντρικού κτηρίου.

Η επανάληψη μερικών εκ των εκλεπτύνσεων του Παρθενώνος, και εν προκειμένω της 
προς τα έσω κλίσεως των πλευρικών τοίχων (Εικ. 4β), παρουσιάζει στα Προπύλαια 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή ως προς ορισμένους τοίχους των Προπυλαίων η έννοια 
προς τα έσω, δεν είναι μονοσήμαντη. Ένας προσεκτικός επισκέπτης, ιστάμενος στο 
χώρο της ημιτελούς βόρειας αιθούσης και παρατηρώντας την προς τα άνω καλώς ορατή 
μεταβολή των αναλογιών των ακραίων λίθων, εύκολα αντιλαμβάνεται ότι η παραστάς, 
μικρός, αλλά σπουδαίος, μάρτυρας της απραγματοποίητης ανατολικής πλευράς της 
αιθούσης και ο μακρός τοίχος παρουσιάζουν κλίση προς τα έσω της αιθούσης^ και ότι, 

αντιθέτως, η προς νότον επιφάνεια κλίνει προς τα έξω της αιθούσης. Όμως τα έξω αυτά 
είναι, προφανώς, έσω για τον ιστάμενο στο κεντρικό κτήριο. Το αυτό ακριβώς συμβαίνει 
και για τον ιστάμενο στο εσωτερικό της Πινακοθήκης: η προσεκτική παρατήρηση της 
προς τα άνω καλώς ορατής μεταβολής των αναλογιών των ακραίων λίθων εύκολα 
βεβαιώνει τον προσεκτικό παρατηρητή για την ύπαρξη μιας αυθεντικής κλίσεως του 
βορείου και του νοτίου τοίχου προς τα έσω, και, “παραδόξως”, για την ύπαρξη μιας 
αυθεντικής κλίσεως της ανατολικής πλευράς προς ... τα έξω(!). Όμως, τα έξω αυτά, 
όπως είδαμε προηγουμένως, είναι έσω για τον ιστάμενο στην ημιτελή βόρεια αίθουσα.

Είναι εύλογον, ότι σε ένα κτήριο της συνθέσεως των Προπυλαίων η εφαρμογή 
ορισμένων εκλεπτύνσεων του Παρθενώνος εισήγαγε νέα αρχιτεκτονικά ζητήματα και 
αντιστοίχως νέους τρόπους χειρισμού. Μεταξύ άλλων αποκρυστάλλωσε και την εξής 
αρχή: 5

5 Στη Μελέτη Προπυλαίων η κλίση του μακρον τοίχον, σχολιάζεται μόνον ως παραμόρφωση, 
αλλά όχι και ως αυθεντικό στοιχείο του κτηρίου. Ο τοίχος (όπως και η έναντι αυτού παραστάς 
της αιθούσης) σχεδιάζεται κατακόρυφος (Σχ. 19,45 κ. α.) πράγμα αδικαιολόγητο, λαμβανομένου, 
μάλιστα, υπ’ όψιν ότι τα σχέδια έγιναν υπό Κλίμακα: 1:20 και ότι οι αυθεντικές κλίσεις των 
λοιπών εξωτερικών τοίχων , όχι μόνον αναφέρονται στο κείμενο, αλλά δηλώνονται καλώς και 
από τα ίδια τα σχέδια.



466

Αν σε αμφότερες τις πλευρές ενός τοίχου υπάρχουν στεγασμένοι, χώροι, ο τοίχος, άν 
δεν είναι θυραίος, πρέπει να κλίνει προς τον ιεραρχικώς σπουδαιότερο ή μεγαλύτερο 
χώρο.

Είναι προφανές ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο κρίνεται σε ποιό από τα γειτνιάζοντα μέρη 
πρέπει, κατά κύριον λόγον, να ανήκει ο κοινός αυτών τοίχος. Αν ο μακρός τοίχος 
έπρεπε να έχει ένα κανονικότερο (αν και μακρότερο) όνομα, αυτό θα έπρεπε να είναι 
δυτικός τοίχος της βόρειας αιθούσης (ή πτέρυγος) και όχι ανατολικός τοίχος της ΒΔ 
πτέρυγος.

Επειδή, όπως είναι φυσικό για όλα σχεδόν τα κτήρια, οι καθιζήσεις των θεμελίων 
είναι υπεύθυνες τουλάχιστον για τις κατακόρυφες παραμορφώσεις της ανωδομίας των, 
είναι χρήσιμο να αρχίσει η παρούσα εξέταση με μια σύντομη περιγραφή του βάθρου και 
των θεμελίων της Πινακοθήκης. Η περιγραφή αυτή είναι χρήσιμη και για έναν άλλο 
λόγο:

Η αυθεντική μορφή του βάθρου δεν ήταν, όπως ενομίζετο έως τώρα^, όμοια προς την 

παρούσα. Η παρούσα μορφή είναι πολύ διαφορετική. Η γνώση της αυθεντικής μορφής 
θα ήταν απαραίτητη, κατά την περίπτωση που θα έπρεπε να γίνει και κάποια νέα 
επέμβαση στο βάθρο.

Η υποδομή της Πινακοθήκης είναι κτισμένη με μεγάλους λαξευτούς πωρολίθους 
επάνω σε λαξευτές βαθμιδωτές οριζοντιώσεις τοα βράχου. Κατά τη δυτική πλευρά και 
κατά το δυτικό ήμισυ της βόρειας πλευράς, η υποδομή αυτή, είναι αντιληπτή ως 
συνέχεια του λοιπού τείχους της Ακροπόλεως και συγχρόνως ως ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική μορφή, δηλαδή ως βόθρον της Πινακοθήκης. Κατά τη νότια πλευρά, το 
ορατό μέρος αυτής της υποδομής είναι πολυτελέστερο: όπως και στο αντίστοιχο μέρος 
της ΝΑ πτέρυγος, οι εξωτερικές λιθόπλινθοι είναι μαρμάρινες και αποτελούν ειδικής 
μορφής τοίχο (σημ. Μ'-Μ' στις Εικ. 10, 13). Ο τοίχος αυτός είναι δυσυπόστατος: βάθρον 
της μαρμάρινης κρηπίδος της κυρίας όψεως και πλευρικό όριο του ανωφερούς 
προαυλίου των Προπυλαίων. Στον τοίχο αυτό ταιριάζει το όνομα βόρειος αύλειος 
τοίχος (και αντιστοίχως νότιος αύλειος τοίχος για τον έναντι αυτού όμοιο τοίχο της 
άλλης πλευράς). Ο αύλειος τοίχος εκτείνεται προς τα δυτικά, δυόμισυ περίπου μέτρα 
έξω από τη δυτική όψη της Πινακοθήκης, απολήγει δε ως δωρική παραστάς1. 6 7

6 J. Travlos, Bildlexikon zur Topographie des antiken Athen, Tübingen 1971, Εικ. 614,
R, Bohn, Propylaeen, 24 "...μια σχεδόν πλήρης ανακατασκευή.,.αλλά ακριβώς κατά τον αρχαίο 
τρόπο...", Πίν. 3 W. Dörpfeld, AM 10, 1885, Μελέτη Προπυλαίων, 34 "...Έτσι η συνολική 
πρόσοψη του πόδιου σήμερα, αποτελεί μια επένδυση της αρχαίας θεμελίωσης..." και Σχ. 1,2,11, 
12. Αναπαραστάσεις του κτηρίου (από την αρχή έως τον 15ο αι), όπου το πόδιον δηλώνεται με 
την τωρινή μορφή του (πρβλ. επίσης σ. 84, σημ. 130, όπου ο νεωτερικός πρισματικός όγκος 
ονομάζεται κλασική αντηρίδα).
7Η παραστάς αυτή είναι το μόνο πραγματοποιηθέν μέρος μιας πύλης (δύναται να ονομασθεί 
αύλειος πύλη) η οποία κατά το αρχικό σχέδιο πρέπει να κοσμούσε την πρόσβαση προς το
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Οι πιο γνωστές ιδιοτυπίες της δυτικής όψεως του βάθρου είναι η βαθμιδωτή δομή και 
η λοξή κατεύθυνση (Εικ. 12, 14). Έως ένα ορισμένο ύψος οι στενές υποχωρήσεις των 
βαθμιδών είναι σταθερές καθ' όλο το μήκος των. Οι 6 ανώτερες βαθμίδες, όμως, έχουν εν 
κατόψει σφηνοειδή μορφή, ώστε, αναπροσανατολιζόμενες βαθμηδόν, να παραλ
ληλίζονται προς τον υπερκείμενο τοίχο8 *.

Ωστόσο, τεκμήρια (σχέδια 9 και φωτογραφίες10, βλ. Εικ. 1-3) παλαιότερα του 1854 

αποδεικνύουν ότι αυτή η αισθητικώς ενδιαφέρουσα μορφή δεν είναι αυθεντικό στοιχείο 
του αρχαίου κτηρίου, αλλ' απλώς προϊόν μιας αυθαιρεσίας, μάλιστα όχι της μόνης, 
εκείνων που το 1854 εκτέλεσαν την επισκευή του βάθρου. Άλλες αυθαιρεσίες των ήσαν η 
μείωση του ύψους και επομένως η αύξηση του αριθμού των βαθμιδών (πρβλ. Εικ. 9, 13 
και 14) και η δημιουργία ενός μάλλον μεγάλου πρισματικού όγκου (σημ. ΠΟ στις Εικ. 
9β, 12 και 14) πίσω από τον ανλειο τοίχο.

Αρχικώς οι βαθμίδες ήσαν μεταξύ των παράλληλες. Ως το 1854 ήσαν στη θέση των, 
σχεδόν ακέραιοι, ακόμη και λίθοι της προτελευταίας στρώσεως. Οι λίθοι αυτοί, όπως 
δείχνουν τα προ του 1854 σχέδια ταυτίζονται ακριβώς προς ό,τι δηλώνουν και οι 
φωτογραφίες: στο μέσον του μήκους της προτελευταίας στρώσεως η προεξοχή ενός έως 
τότε διατηρούμενου λίθου (α στις Εικ. 5 και 6) ήταν κατά σχέδιο του Desbuisson (Εικ. 
2,1) ~55εκ, όσο δηλαδή υπολογίζεται βάσει της Φωτογραφίας του E. Piot με γεωμετρική 
ανάλυση της επί του βάθρου σκιάς του μνημείου του Αγρίππα (σημ. 1 στην Εικ. 3). Από 
τη θέση και την προεξοχή αυτού και αρκετών άλλων λίθων, οι προ του 1854 μελετητές 
οδηγήθηκαν αβίαστα στην ορθή αναγνώριση της μορφής της βαθμιδωτής κατασκευής 
(Εικ. 1, σχ.1 και Εικ. 2, σχ. 3).
Τα παρατιθέμενα νέα σχέδια, αδρά μόνον χάριν ευκολίας, (Εικ. 5-14) συντάχθηκαν βάσει 
των σχεδίων των Chaudet και Desbuisson (μετά από μια πολύ ικανοποιητική σύγκρισή 
των προς τις φωτογραφίες). Στα νέα σχέδια, πάντως, αποτολμάται και η αποκατάσταση 
της τελευταίας στρώσεως, ή οποία λόγω του υλικού και λόγω της προς τα άνω εκθέσεώς 
της στον καιρό φαίνεται ότι ήταν πολύ περισσότερο κατεστραμμένη. Η στρώση αυτή 
πάντως δεν ήταν εξ αρχής εκτεθειμένη. Η κατασκευή του δυτικού τοίχου περιελάμβανε

παρακείμενον άνδηρον και τα βόρεια μέρη του βράχου, βλ. W. Β. Dinsmoor, The Architecture of 
Ancient Greece?, London 1950,200. Βλ. επίσης και Μελέτη Προπυλαίων, 23.
8 Το προς Β μειούμενο πλάτος των σφηνοειδών βαθμιδών μηδενίζεται ακριβώς εκεί όπου αρχίζει 
η βόρεια προσθήκη. Επομένως στο βόρειο πέρας των τα μέτωπα των 6 βαθμιδών ευρίσκονται 
ακριβώς σε μία κατακόρυφο γραμμή. Η σχεδίαση στο σημείο αυτό διαδοχικών υποχωρήσεων των 
βαθμιδών ( Μελέτη Προπυλαίων, Σχ. 57) δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
° Σχέδια φυλασσόμενα στην École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, βλ.
M-C. Heilman, Ph. Fraisse, M-F. Billot, Paris-Rome-Athènes, Paris 1982, 174-175, 177 (Εικ. 1, 2, 
υπό Ph, Titeux, 1846, 6, υπό L. Chaudel 1946), 190, 191, 193 (Εικ. 3, 4, 5, 8, υπό P. Desbuisson, 
1848).
10 Φωτογραφίες του E. Piot, 1852, βλ. Bodo von Dewitz κ. ά., Das Land der Griechen mit der 

Seele suchen, Köln 1990, Πίν. 6, 11.
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ένα ειδικό στοιχείο προστασίας της πώρινης επιφάνειας: μια σειρά μαρμάρινων πλακών 
των οποίων το πλάτος έφθινε προς Β (κπ στην Εικ. 7). Για περισσότερη ασφάλεια, οι 
λεπτές αυτές πλάκες ήσαν συνδεδεμένες με την πρώτη στρώση του τοιχοβάτου (δηλαδή, 
την υπό τον τοίχο δομική συνέχεια του στυλοβάτου). Οι μικροί σίδηροί σύνδεσμοί των 
(Σ2, Σ3,... στην Εικ. 7) δεν ήσαν ορατοί, επειδή για καλύτερη στεγάνωση και απόκρυψη 
του αρμού η δεύτερη στρώση του τοιχοβάτου επεξείχε ισχυρώς (αντί να εισέχει) της 
πρώτηςίΐ. Η κατάργηση ή μάλλον η άγνοια της αρχικής οικοδομικής λειτουργίας αυτής 

της επεξοχής, είναι η αιτία της εμφανίσεώς της σήμερα ως αρχιτεκτονικού 
παραδόξου 12. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δομική ένταξη της δεύτερης 

στρώσεως του τοιχοβάτου με αντίστοιχη εκ των κάτω μείωση του ύψους των 
ορθοστατών. Προς τον χώρο του προστώου οι ορθοστάτες της εσωτερικής όψεως του 
τοίχου παραμένουν αμείωτοι, εδραζόμενοι αμέσως στην πρώτη στρώση του τοιχοβάτου 
και κατ' αυτόν τρόπο η δεύτερη στρώση του τοιχοβάτου περιορίζεται μόνον στο 
εξωτερικό ήμισυ του πάχους του τοίχου (Εικ. 8α, 8β, 8γ) 12.

Η βαθμιδωτή κατασκευή του βάθρου, δεν εκτείνεται σε όλο το μήκος της δυτικής 
πλευράς, αλλά περατούται τρία μέτρα πριν από το βόρειο άκρον της. Το απομένον 
τμήμα, στο εξής βόρεια προσθήκη, παρουσιάζει διαφορετική δομή. Είναι κατακόρυφο 
και παράλληλο προς το δυτικό τοίχο. Απετελείτο από 17 στρώσεις μέσου ύψους ~.43 
(Εικ. 5, σημ. Π1'-Π17’)14. Στις στρώσεις αυτές αντιστοιχούσαν μόνον 14 στρώσεις του 

βαθμιδωτού μέρους, μέσου ύψους -.53 (Εικ. 5, σημ. Π1-Π14).
Οι ως άνω ιδιαιτερότητες του βαθμιδωτού μέρους του βάθρου (πλάγιος 

προσανατολισμός, υποχωρήσεις, μεγαλύτερα ύψη στρώσεων) δεν είναι ανεξήγητες. Το 
κτίσμα αυτό, στο εξής βαθμιδωτό ανάλημμα, είναι, ως γνωστόν, παλαιότερο των 
Προπυλαίων. Το αρχικό μήκος του ήταν όσο περίπου και το μήκος της Πινακοθήκης 
(Εικ. 10 σημ. Π5,6-13). Με την εφαρμογή, όμως, του νέου σχεδίου το τμήμα του ανα
λήμματος το εκτεινόμενο προς Ν, πέραν των ορίων της Πινακοθήκης, κατεδαφίστηκε 
(αναπληρώθηκε, όμως, στο άλλο άκρον του αναλήμματος με τη βόρεια προσθήκη) και * 1

11 Προς το βόρειο άκρον η επεξοχή είχε διαφορετικό νόημα. Ήταν αναπόφευκτη επειδή στο 
σημείο αυτό η μνησίκλεια κάτοψη υπερέβαινε τα φυσικά όρια του προϋφισταμένου αναλήμματος.
12 Η ιδιότυπη αυτή κατασκευαστική λύση είναι παρόμοια προς αντίστοιχες λεπτομέρειες στη 
βάση του δυτικού τοίχου του Ερεχθείου (G. Ρ. Stevens κ.α., The Erechtheum, Cambridge MA 1927, 
163, Fig. 104, PI. XV).
13 Η κατασκευαστική αυτή σύνθεση είναι συγκρίσιμη με τις ποικίλες διατάξεις ανισόσταθμων 
ορθοστατών στο Ερέχθειο και σε πλείστους κανονικούς δωρικούς ναούς (π.χ. στην Ολυμπία, τη 
Νεμέα, τους Δελφούς, τις Βάσσες, την Ποσειδωνία κ.α.)
14 Οι στρώσεις αυτές εκτείνονται και κάτω από το βόρειο τοίχο, εμφανιζόμενες και στο 
ανεσκαμμένο εσωτερικό της Πινακοθήκης, όπου οι στρώσεις 9-17 μαζί με την πώρινη συνέχεια 
του στυλοβάτου έχουν κατά τον Kawerau, ύψος 4.35μ (J. A.. Bundgaard, The Excavation of the 
Athenian Acropolis, Kopenhagen, 1974, PI. 2.2). Οι στρώσεις του θεμελίου του μεσοτοίχου έχουν, 
κατά τον Kawerau, μέσο πάχος 51εκ. (Bundgaard, ό. π., Pi. 2.1).
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μόνον μερικοί λίθοι του απέμειναν στη θέση των (Σημ. Π5,6 στις Εικ. 10 και 14), ως 
ευρισκόμενοι υπό τη στάθμη του προαυλίου. Οι λίθοι αυτοί ανήκουν στην 5η και 6η 
στρώση. Τούτο θα ήταν καλύτερα αντιληπτό αν κατά τις εργασίες του 1854 δεν είχε 
αλλοιωθεί τόσο η αρχική μορφή των στρώσεων.

Τα τεκμήρια που ήδη αναφέραμε1^, (Εικ. 1-3) δηλώνουν σαφώς την ύπαρξη ακόμη 

παλαιοτέρων επισκευών σε μεγάλη έκταση του αναλήμματος, ιδίως κάτω από την 
περιοχή των μεγαλυτέρων παραμορφώσεων του δυτικού τοίχου (Εικ. 5 σημ. αλ, αλ, αλ). 
Οι επισκευές αυτές συνίσταντο στην πλήρωση διαφόρων, επί το πλείστον μεγάλων, κε
νών με χειρόθετες αργολιθοδομές. Η κατάσταση αυτή σε τίποτα δεν διέφερε από την 
κατάσταση του μεγαλυτέρου μέρους των άλλων τειχών της Ακροπόλεως: βαθύτατα κενά 
πληρωμένα με μεταγενέστερες και πάντως ποικίλες λιθοδομές. Γενικώς, στην υπόλοιπη 
περίμετρο των τειχών της Ακροπόλεως δεν έγιναν τόσο εκτενείς επισκευές με λαξευτούς 
λίθους και έτσι διατηρούνται ακόμη οι παλαιότερες πρόχειρες επισκευές με χειρόθετες 
αργολιθοδομές. Οι πρόχειρες αυτές επισκευές επιτρέπουν τη συναγωγή πολύτιμων 
συμπερασμάτων για την κατάσταση των αρχαίων λίθων, για τα μεγέθη των πληγών και 
των κενών, για επικίνδυνες, τέλος, παραμορφώσεις ή και τμηματικές καταρρεύσεις, οι 
οποίες συνέβησαν κάποτε επιβάλλοντας την εκτέλεση αυτών των επισκευών. Επιτρέπουν 
επίσης το συμπέραμα ότι παρόμοια πρέπει να ήσαν μέχρι το 1854 και τα τραυμα-τισμένα 
μέρη του βάθρου του δυτικού τοίχου και ότι τα χάσματα και τα κενά του πρέπει να 
προχωρούσαν μέσα από το κατακόρυφο επίπεδο του τοίχου. Η επέμβαση του 1854 στο 
βάθρο της Πινακοθήκης υπαγορεύτηκε από αυτές, ακριβώς, τις δομικές βλάβες και από 
τα αισθητικά και τεχνικά μειονεκτήματα των παλαιοτέρων επισκευών· δεν θα ήταν, 
όμως, δυνατή άν δεν ήσαν ήδη διαθέσιμοι σε μεγάλες ποσότητες οι αναγκαίοι λίθοι. Οι 
λίθοι αυτοί είχαν αποκτηθεί προσφάτως με την κατεδάφιση μέρους των μεταγενεστέρων 
οχυρώσεων. Επειδή όμως και αυτοί οι λίθοι ήσαν ήδη εφθαρμένοι, ήταν αναγκαία η νέα 
λάξευσή των για την επίτευξη υγιεστέρων επιφανειών. Η μέθοδος αυτή, τόσο κατα
στροφική για το προς αναχρησιμοποίηση υλικό, οδήγησε μεταξύ άλλων και στην 
αναγκαστική μεταμόρφωση του εξωτερικού του αναλήμματος. Οι νέοι λίθοι έγιναν 
χαμηλότεροι από τους αρχικούς κατά ~20%± και αναγκαστικώς απαιτήθηκαν περισ
σότερες σειρές. Χάριν ομοιομορφίας και με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι νέες βαθμίδες 
έλαβαν απλώς το ύψος των αρχαίων δόμων της βόρειας προσθήκης.

Η διαμόρφωση των ανωτέρων 6 βαθμιδών κατά το αυθαίρετο ριπιδοειδές σύστημα 
είχε ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων δεινών και την καταστροφή αρχαίων λίθων, οι οποίοι 
ως τότε ήσαν ακέραιοι στη θέση των (σημ α, β, γ στις Εικ. 5 και 6)^. Οι λίθοι αυτοί, αν 15 *

15 βλ. ανωτ. σημ. 9 και 10.
'6 Οι λίθοι αυτοί αναγνωρίζονται εύκολα στα σχέδια του Desbuisson. Ότι η σχεδίαση αυτών των 
λίθων από τον Desbuisson ανταποκρίνεται ακριβώς προς την πραγματικότητα αποδεικνύεται από 
τις φωτογραφίες του Piot (βλ. ανωτ. σημ. 9).
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έμεναν άθικτοι, θα εξείχαν μέχρι και κατά μισό μέτρο από την όψη του αυθ-αίρετου 
κατασκευάσματος, προδίδοντας τα σφάλματα των εκτελεστών του. Η διαμόρ-φωση του 
πρισματοειδούς όγκου (επίσης το 1854) στη νότια απόληξη του ριπιδοειδούς 
κατασκευάσματος, δεν σκοπούσε στη διατήρηση κάποιων υλικών μαρτυριών του 
μεσαιωνικού τείχους, του οποίου ίχνος ήταν ορατό στον ίδιο τον δυτικό τοίχο *7. Μετά 

τους καθαρισμούς, τέτοιες μαρτυρίες δεν απέμεναν πια στο ίδιο το ανάλημμα. Ίσως 
ήταν μόνον η διάθεση των εκτελεστιυν του έργου να επενδύσουν χωρίς να βλάψουν πολύ 
τους αρχαίους λίθους, που στο μέρος αυτό ήσαν σε κάπως καλύτερη κατάσταση

Αλλά ας επιστρέψωμε στην αρχαιότητα και στο βαθμιδωτό ανάλημμα. Από τα 
διαθέσιμα ως τώρα στοιχεία φαίνεται ότι είχε μέγιστο ύψος 6μ και πάχος ~1.30μ. Η 
προς τα έσω κλίση του ήταν 1:10 (ύψος λίθων 30δ, υποχώρηση 3δ). Επομένως οι 
ανώτατοι λίθοι του εισείχαν κατά σχεδόν .60 των κατωτέρων. Η σχέση αυτή θεωρούμενη 
εκ των έσω αντιστρέφεται. Πάντως το κτίσμα δεν ήταν επιρρεπές πτώσεως προς τα 
μέσα. Η προς τα μέσα μετατόπιση των στρώσεών του υπηρετούσε σκοπίμως την 
αντιστάθμιση των ωθήσεων παλαιότερων (μυκηναϊκών * 9) και νεώτερων (αρχαϊκών 

-κλασσικών) επιχώσεων. Η ύπαρξη ενός προγενέστερου αναλήμματος, ευτελέστερης 
δομής, ακριβώς πίσω από το βαθμιδωτό ανάλημμα, φαίνεται, από υπάρχουσες ενδείξεις, 
πολύ πιθανή^Ο, ο έλεγχος όμως της υποθέσεως δεν είναι εύκολος. Για την εφαρμογή των 

σχεδίων της κλασσικής εποχής, η επίχωση αφαιρέθηκε κατά μήκος του αναλήμματος και 
το πάχος του διπλασιάστηκε με νέο υλικό (Εικ. 6 σημ. Π', Π') 21, ώστε να επαρκεί για 

μια επ' αυτού "διαγώνια" θέση του δυτικού τοίχου. Τελικό απο-τέλεσμα όλων αυτών 
ήταν ένα ασύμμετρο, ετερογενές και ανωμάλως φορτιζόμενο θεμέλιο. Φυσικά, το φορτίο 
του τοίχου είναι ασήμαντο για τέτοιων διαστάσεων θεμέλιο, η επίδραση όμως της 
ετερογένειας και της ασυμμετρίας στην εξέλιξη μακραίωνων φαινομένων καθιζήσεως, 
ασχέτων προς τα ίδια τα φορτία, δεν πρέπει να θεωρείται αμελητέα. Η ετερογένεια αυτή 17 18 19 * *

17 Μελέτη Προπυλαίων, Σχ. 10, 12, όπου όμως η θέση το ύψος και η διατομή αυτού του τείχους 
δεν συμφωνεί ακριβώς με το ίχνος που κατέγραψε ο Desbuisson, Paris-Rome-Athènes,, ό. π 191. 
Το ορθόν του σχεδίου του 1848 επιβεβαιώνεται από τις φωτογραφίες του Piot, αλλά και από τα 
ως τώρα σωζόμενα λείψανα αυτών των ιχνών. Πρβλ. επίσης και σχέδιον Hallerstein, H-G. Bankei, 
Haller von Hallerstein, Berlin 1986, 95.
18 Βλ. σχέδιον του Ph, Titeux, Paris-Rome-Athenes,, ό.π. , λεπτομέρειες στο κάτω μέρος του 
σχεδίου.
19 π. Καββαδίας- G Kawerau, Η Ανασκαφή της Ακροπόλεως, Αθήναι 1907, στ. 41-44. J. Α. 
Bundgaard, The Excavation of the Athenian Acropolis, Kopenhagen, 1974, PI. 1 , Σπ. Ιακωβίδου, Η 
μυκηναϊκή Ακρόπολις των Αθηνών, Αθήναι 1962, 116.
29 Σπ. Ιακωβίδου ό. π. 112-117- J.A. Bundgaard, Parthenon and the Mycenean City on the Heights, 

Kopenhagen, 1976, 38, 39, PI. F, G,
21 J. A. Bundgaard, The Excavation .ό. π. (σημ. 14) PI. 1.
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αυξήθηκε με τις νεώτερες επεμβάσεις στην εξωτερική και την εσωτερική 22πλευρά του 

θεμελίου.

2. Θερμική θραύση: έκρηξη ή πυρκαΐά;

Οι θραύσεις των λίθων παρουσιάζουν ιδιαίτερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά μορφής, 
υφής και διάδοσης. Τα χαρακτηριστικά αυτά εξαρτώνται όχι μόνον από το είδος 
εκάστου λίθου, αλλά και από τα αίτια που προκαλούν τη θραύση. Εξωτερικές μηχανι
κές καταπονήσεις, προϋπάρχουσες εσωτερικές τάσεις, περιοδικές μεταβολές της εξωτε
ρικής θερμοκρασίας ή η απότομη ανύψωσή της, είναι αίτια θραύσεως των λίθων. Οι 
πρωτογενείς θραύσεις λόγω ταχείας ανυψώσεως της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος 
εξελίσσονται παραλλήλως προς τις τάσεις θερμικής διαστολής και γι αυτό είναι πολύ 
διαφορετικές των θραύσεων που προκαλούνται από εξωτερικές μηχανικές καταπο
νήσεις. Η κατανόηση του μηχανισμού του φαινομένου επιτρέπει την αναγνώρισή του ως 
θερμικής θραύσεως. Οι βλάβες που δύναται να προκαλέσει η απότομη ανύψωση της 
θερμοκρασίας στους λίθους ενός κτηρίου είναι πρωτίστως θερμικές θραύσεις. Ασβεσ
τοποίηση συμβαίνει σπανιότερα: όταν οι λίθοι είναι ασβεστιτικοί και εφ όσον η 
θερμοκρασία φθάνει τουλάχιστον τους 800^ C. Οι θερμικές θραύσεις στα αρχαία 

μνημεία αποτελούν συχνά τις μόνες, αλλά πάντως αδιάψευστες μαρτυρίες καταστρο
φών από πυρκαΐά. Στα Προπύλαια είναι έκδηλες οι θερμικές βλάβες των θυραίων 
ανοιγμάτων και είναι προφανές ότι αυτές προηγούνται της τοποθετήσεως των μαρμά
ρινων περιθύρων, δηλαδή ότι προκλήθηκαν από κάποια πυρπόληση των αρχικών 
ξύλινων περιθύρων2^.

Πριν από την περιγραφή του φαινομένου της θερμικής θραύσεως το 1983, επι
κρατούσε γενικώς σύγχυση σχετικώς προς τις συνθήκες αναπτύξεως του φαινομένου24: 

πυρκαΐά ή έκρηξη; Επειδή και για τα Προπύλαια η παρουσία ή η απουσία θερμικών 
θραύσεων χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο αναγνωρίσεως ή αποκλεισμού θέσεων όπου 
δυνατόν να έχουν συμβεί εκρήξεις, είναι χρήσιμη μια ακόμη αναφορά και σε τούτο το 
ζήτημα.

22Μελέτη Προπυλαίων, 94-96 (προσκόλληση τοιχίων εξ οπλισμένου σκυροδέμματος).
23 Η υποθετική απόδοση αυτών των βλαβών σε υπερθέρμανση εξ αιτίας της περί το το 1640 
εκρήξεως πυρίτιδος (Μελέτη Προπυλαίων, 74) δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα, επειδή η 
θερμική θραύση απαιτεί ασυγκρίτως περισσότερο χρόνο από εκείνον μιας εκρήξεως και επειδή οι 
εν λόγω βλάβες εκτείνονται πίσω από τις αρχαίες μαρμάρινες επενδύσεις των θυρωμάτων και 
καλύπτονται, εν μέρει, από τα αρχαία κονιάματα πληρώσεως του όπισθεν τιον επενδύσεων 
κενού.
24 Μ. Κορρές, Μελέτη ΠαρΟενώνος 1, 1983, 251,285-294.
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Εν αντιθέσει προς την κοινή κατάκαυση ενός κτηρίου, η οποία δύναται να συνεχί
ζεται και επί ημέρες, οι εκρήξεις είναι φαινόμενα στιγμιαία και γι αυτό είναι απολύτως 
ανίκανες να προκαλούν θερμική θραύση. Στα λατομεία π.χ., τα ανατινασσόμενα μάρ
μαρα παραμένουν ψυχρά και, φυσικά, ποτέ δεν παρουσιάζουν θερμική θραύση. Η 
ενέργεια των εκρήξεων μετατρέπεται κυρίως σε δυναμική εξωτερική καταπόνηση και 
κινητική ενέργεια των σωμάτων που τις υφίστανται. Κατά κανόνα το έργο μιας εκρή- 
ξεως είναι πολύ μικρότερο από το έργο μιας πυρκαϊάς. Αυτό που ασφαλώς είναι 
πολλαπλασίως μεγαλύτερο στις εκρήξεις είναι η ισχύς (P=E/t), λόγω του ελάχιστου 
χρόνου των. Φυσικά, είναι δυνατόν μετά από μια έκρηξη να εκδηλώνεται και πυρκαϊά. 
Τούτο, όμως δεν συμβαίνει οπωσδήποτε, αλλά μάλλον σπανίως. Ακόμη και σε ξύλινα 
κτήρια οι εκρήξεις δεν προκαλούν εύκολα πυρκαϊά. Ο χρόνος είναι ελάχιστος. Επο
μένως το κριτήριο των θερμικών θραύσεων είναι πρακτικώς άχρηστο για το ζήτημα 
εκρήξεων στα Προπύλαια.

3. Οι μηχανικές παραμορφώσεις: σεισμός ή έκρηξη;

Για την απόκριση λίθινων κιόνων σε σεισμό υπάρχει ήδη εκτενής βιβλιογραφία^. Εκτός 

από την καθαρως θεωρητική μελέτη και την ανάπτυξη πολύ εξελιγμένων μαθηματικών 
μοντέλων, έχει γίνει σοβαρή πειραματική έρευνα και, το σπουδαιότερο, έχουν αξιοποιη- 
θεί οι πληροφορίες που μας δίδουν τα ίδια τα μνημεία. Για τη συμπεριφορά πολυσπόν- 
δυλων κιόνων σε σεισμό είναι γενικώς γνωστό ότι οι σπόνδυλοι αρκετά συχνά παρουσι- 
άζοτιν μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις αυτές, όμως, είναι συνήθως μικρές και παρόμοιες 
για όλους τους κίονες του ίδιου κτηρίου. Εάν είναι μεγαλύτερες των μερικών χιλιοστο
μέτρων (φθάνοντας ενίοτε τα τρία εκατοστόμετρα) δεν είναι εξηγήσιμες ως πρωτογε
νείς, τουλάχιστον για τα σεισμικά δεδομένα των Αθηνών. Είναι εξηγήσιμες μόνον ως 
οφειλόμενες σε μόνιμες πλάγιες δυνάμεις προερχόμενες από άλλα σημεία του κτηρίου 
και μεταδιδόμενες μέσω του θριγκού. Στο "Θησείο" π.χ. πολύ άτακτες μετακινήσεις 
σπονδύλων παρατηρούνται κατά κανόνα σε κίονες της βόρειας και της νότιας πλευράς 
προς τους οποίους αντιστοιχούν σωζόμενες δοκοί. Οι δοκοί αυτές μεταδίδουν τις 
πλευρικές ωθήσεις της μεσαιωνικής κυλινδρικής θόλου στο θριγκό της περιστάσεως. 
Λόγω των ωθήσεων αυτών οι πλευρικοί τοίχοι του ναού παρουσιάζουν εκτροπή από την 
κατακόρυφο26 παρόμοια προς την εκτροπή του δυτικού τοίχον της Πινακοθήκης.

Στον Παρθενώνα οι μέγιστες, σεισμικής αιτιολογίας μετατοπίσεις σπονδύλων^7 δεν 

υπερβαίνουν τα 2εκ. Μεγαλύτερες μετατοπίσεις της τάξεως των 3-3,5εκ οφείλονται σε 25 * 27

25 Κ. Ζάμπας, Μελέτη Παρθενώνος 3β, 1994, 144-145 (Συλλογή βιβλιογραφίας).
Penrose, Principles, 67, σημ. 4,68, σημ. 2.

27Μ Κορρές, Μελέτη Π αρθενώνος 1, 1983, 328-343.
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πλάγιες δυνάμεις, οι οποίες μεταδόθηκαν μέσω του θριγκού προερχόμενες από την 
έκρηξη (1687)28 29 * * ή από μια πιθανή διαστολή του σηκού κατά τη διάρκεια της μεγάλης 
πυρκαΐας (267)29. Μετατοπίσεις της τάξεως των 20εκ σημειώθηκαν μόνον σε κίονες που 
υπέατησαν σχεδόν αμέσως την έκρηξη·^. Αλλοι κίονες και τοίχοι που υπέστησαν 

αμέσως την έκρηξη κατέρρευσαν.
Η απόκριση ενός κτηρίου σε σεισμό είναι διαφορετική της αποκρίσεως σε μια έκρηξη. 

Στην πρώτη περίπτωση η επιτάχυνση των μαζών είναι σχεδόν σταθερή σε όλη την 
έκταση του κτηρίου, στη δεύτερη είναι για κάθε σημείο διαφορετική: τεράστια κοντά στο 
κέντρο της εκρήξεως και πολύ μικρότερη στα άκρα. Ο ρυθμός μειώσεως της πιέσεως της 
εκρήξεως είναι ανάλογος της τετάρτης δυνάμεως2 * της αποστάσεως από το κέντρο.

Πριν από τις εργασίες του Μπαλάνου οι τρεις νοτιότεροι κίονες της ανατολικής 
κιονοστοιχίας των Προπυλαίων παρουσίαζαν μετατοπίσεις, οι οποίες υπερέβαιναν τα 
15εκ (Σχ. 8), ενώ οι άλλοι τρεις κίονες της ίδιας κιονοστοιχίας, όπως και οι λοιποί 
κίονες του κεντρικού κτηρίου είχαν, όπως και σήμερα, σχεδόν αμετάβλητη μορφή (η 
μετατόπιση του 3ου ιωνικού κίονος της βόρ. σειράς, οφείλεται σε ειδικούς λόγους, Σχ. 
9). Ομοίως μεγάλο μέρος του νοτίου τοίχου, αυτό που γειτνιάζει αμέσως προς τους 
κίονες που ήσαν εντόνως μετατοπισμένοι, παρουσιάζει δεινή εξάρθρωση και ισχυρότατη 
προς τα έξω μετατόπιση (Σχ. 10), εν αντιθέσει προς το υπόλοιπον του ίδιου τοίχου, 
όπου καμία παραμόρφωση δεν είναι ορατή. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι 
προ του 1836 το μετατοπισμένο τμήμα του νοτίου τοίχου παρουσίαζε και ισχυρή 
απόκλιση προς τα έξω και ότι όμοια απόκλιση παρουσίαζε και ο έναντι αυτού 6ος κίων. 
Οι αποκλίσεις αυτές είχαν ως συνέπεια τη διάνοιξη μιας σειράς οριζοντίων αρμών στην 
εσωτερική όψη του τοίχου (Σχ. 10, σημ. οα) και αντιστοίχως την θραύση των 
αντιστοίχων άνω ακ-μών των λίθων στην εξωτερική όψη (Σχ. 11). Ομοίως η απόκλιση 
του κίονος είχε προκα-λέσει όμοια φαινόμενα και στο επίπεδο του μεταξύ 5ου και 6ου 
σπονδύλου αρμού.

Οι ως άνω αποκλίσεις δεν ήσαν οι μόνες που συνέβησαν στην ανατολική πρόσταση 
των Προπυλαίων, ήσαν όμως οι μόνες που παρέμειναν μόνιμες. Παρόμοιες αποκλίσεις 
είναι φανερό ότι συνέβησαν ταυτοχρόνως σε αμφότερες τις παραστάδες (Σχ. 11, 12) και 
σε όλους τους κίονες της προστάσεως, μάλιστα σε διάφορα τμήματά των, κατά κανόνα 
από το μέσον του ύψους και άνω (Σχ. 8, σημ. θα). Οι αποκλίσεις αυτές όμως, 
κατευθυνόμενες προς τα έξω, ήσαν στιγμιαίες με εξέλιξη ταχέως αποσβεννυμένου 
λικνισμού, όπως άλλωστε ορίζουν οι φυσικοί νόμοι. Τη φάση της εκτροπής ακολούθησε

28Μ. Κορρές, Μελέτη Παρθενώνος 1,1983,365.
29Κ. Ζάμπας, Μελέτη Παρθενώνας 3(3, 1994,21-25.
20Μ. Κορρές, Μελέτη Παρθενώνος 1, 1983, 366, 387-388.
2 'θ γεωμετρικός παράγων αντιστοιχεί στην τρίτη δύναμη. Η ύψωση στην 4η δύναμη (κατά 
χονδρική προσέγγιση και για χώρους ελεύθερους σε μεγάλη έκταση) προκαλείται από την ταχεία 
μεταβολή της θερμοκρασίας συναρτήσει της αποστάσεως από το κέντρον.
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ανεμπόδιστα η φάση της επιστροφής (κατά την επιστροφή προκλήθηκαν παρόμοιες 
θραύσεις και στην εσωτερική όψη των κιόνων στους ίδιους αρμούς). Η δεύτερη αυτή 
φάση εμποδίστηκε, τουλάχιστον εν μέρει μόνον στο νότιο μέρος της προστάσεως από 
θραύσματα τα οποία κατά τη στιγμή του λικνισμού και της διανοίξεως των αρμών έτυχε 
να εισχωρήσουν ακριβώς μέσα στους οριζόντιους αρμούς, που ήδη αναφέραμε ότι 
παρέμεναν ανοικτοί έως το 1836.

Το 1836, στα πλαίσια των εργασιών απαλλαγής των Προπυλαίων από μεταγενέστε-ρα 
προκτίσματα, από σωρευμένα υλικά κ.τ.λ., έγινε από τους Πιττάκη και Ραγκαβή, μια 
πρόχειρη επέμβαση στο νότιο τοίχο και τον αντίστοιχο 6ο αντολικό κίονα για την 
επανόρθωση εκείνων των τμιμάτων που είχαν εκκλίνει της θέσεώς των. Σχεδόν 
αόαπάνως, τα ενσφηνωμένα στους ανοιγμένους αρμούς θραύσματα αφαιρέθηκαν και, 
όπως ήταν φυσικό τα εκκλίναντα μέρη επανήλθαν σε θέση ευσταθέστερης ισορροπίας. 
Λόγω της χρήσεως πολύ απλών μέσων δεν ήταν, φυσικά, δυνατή η επίτευξη μιας 
πραγματικά ομαλής εδράσεως. Μέσα στον αρμό του 6ου κίονος και στους οριζόντιους 
αρμούς του τοίχου παρέμειναν αρκετά ξένα σώματα, εκ των οποίων το διασημότερο 
είναι το μεγάλο πριόνι, με το οποίο είχαν αφαιρεθεί τα περισσότερα και μεγαλύτερα 
θραύσματα από τον αρμό του κίονος. Το πριόνι αυτό είναι παραδόξως ακόμη στη θέση 
όπου καταπλακώθηκε, όταν σε μια απρόοπτη στιγμή τα τελευταία θραύσματα, όπως 
ήταν φυσικό, συνεθλίβησαν και το κινημένο μέρος του κίονος επανήλθε σχεδόν στη θέση 
του, ενώ δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του αρμού. Πολύ αργότερα, τα 
προέχοντα άκρα του πριονιού, ορατά σε φωτογραφίες του περασμένου αιώνος, 
αποτμήθηκαν για αισθητικούς λόγους. Όμως η παραμονή του πριονιού στον μεταξύ 5ου 
και 6ου σπονδύλου αρμό (σημ. ορ στην Εικ. 18) δεν ήταν δυνατόν να κρυφτεί. Τα 
εναπομείναντα πέρατά του είναι ακόμη ορατά και ο ίδιος ο αρμός χάσκει σε όλη την 
έκτασή του, περισσότερο, όμως, προς νότον 32 (όπου ανέτως θα χωρούσε μερικά 

εικοσάφυλλα τετράδια!).
Οι εργασίες αυτές, αν και ευτελείς ανήκουν στις ολίγες εκείνες παλαιότερες δομικές 

επεμβάσεις, για τις οποίες υπάρχουν και μαρτυρίες. Ο Αλεξ. Ρίζος Ραγκαβής τις περι
γράφει τονίζοντας το σχεδόν αδάπανον, την τόλμην και το απλούστατον της μεθόδου.33 
Δεν αναφέρει (μήπως από καλλιτεχνική σκοπιμότητα;)·^4 σε ποιόν ακριβώς εκ των 32 33

32 η επιστροφή του κίονος ήταν δύνατή όχι όταν το καθάρισμα των εμποδίων είχε απλώς 
συντελεσθεί μέσα σε ένα πλήρες ημικύκλιο, αλλά μόνον εφ’ όσον είχε προχωρήσει ακόμη πιο 
πέρα, επειδή το κέντρον βάρους του μετακινημένου τμήματος ήταν ήδη μετατοπισμένο και αυτό 
και επειδή η τριβή εδράσεως των επιστυλίων παράγει πάντοτε δυνάμεις ανθιστάμενες στις 
μετακινήσεις των κιόνων.
33 ΑΕ 1837, 11-12· Αλ. Ρίζος Ραγκαβής, Απομνημονεύματα II, 276-277.
34 Η προτίμηση όχι των απλούστερων τοπικών προσδιορισμών, αλλά εμμέσων, πάντως 
επαρκών, τρόπων μετάδοσης των.πληροφοριών τονώνει το ενδιαφέρον και παρακινεί τον 
αναγνώστη προς την ατομική αναζήτηση. Δυστυχώς όταν κάποτε διάβαζα τα Απομνημονεύματα
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"εσωτερικών" (δηλαδή των προς τα έσω) κιόνων3^ έγινε το νεανικό εκείνο τόλμημα, 

αλλά, ασφαλώς αρκεί η δήλωσή του ότι το πριόνι παρέμεινε πλακωμένο στον αρμό και 
ότι επί του κίονος ήσαν και επιστύλια τα οποία ακολούθησαν τον κίονα στη νέα του 
θέση. Η αναφορά του Ραγκαβή στον τοίχο είναι σαφέστερη καθ' όσον τα προπύλαια 
έχουν ένα μόνον μεσημβρινόν τείχος, απλώς δεν αναφέρει σε ποιο ακριβώς μέρος αυτού 
έγινε αδαπάνωςκ.τ.λ. το τόλμημα. Αλλά στο νότιο τοίχο ένα μόνον μέρος εκκλίναν προς 
τα έξω υπάρχει 36.

Τα ως άνω συνοψίζονται ως εξής:
1. Ώθηση όλων των κιόνων και αμφοτέρων των παραστάδων της ανατολικής πλευράς 
προς τα έξω, κυρίως από το μέσον των και άνω (συμπεριλαμβανομένου του αντιστοίχου 
θριγκού κ.τ.λ.), λικνισμός και συνακόλουθες χαρακτηριστικές θραύσεις, μεγαλύτερες 
στο έξω μέρος των. Συμβάν στιγμιαίο.
2. Μετατοπίσεις των κιόνων και παραστάδων προς τα έξω, πολύ ισχυρότερες στους 
τρεις νοτιότερους κίονες και το αντίστοιχο μέρος του νοτίου τοίχου, με μέγιστες τιμές 
υπερπολλαπλάσιες των μετατοπίσεων που προκαλούνται από σεισμούς. Τα μέρη αυτά 
ανατάχθηκαν το 1909. Η έκρηξη, αν και ήταν πολύ κατώτερη εκείνης που συνέβη στον 
Παρθενώνα, είχε τα ως άνω, (σχετικώς μικρά) αποτελέσματα, μόνον επειδή τα 
μετακιόνια ήσαν κλεισμένα με τοίχους. Ο θυραίος τοίχος άντεξε, λόγω της υπάρξεως 
των μεγάλων ανοιγμάτων του, τα οποία επέτρεψαν την πρακτικώς ταυτόχρονη* 35 * 37 άνοδο 

της πιέσεως στη δυτική πλευρά του.
3. Μόνιμες ισχυρές αποκλίσεις ενός κίονος, του 6ου, και μέρους του αντιστοίχου 
τοίχου προς τα έξω, συγκρινόμενες μόνον προς την έως το 1992 απόκλιση του 5ου 
νοτίου κίονος του Παρθενώνος. Τα μέρη αυτά ανατάχθηκαν το 1836.
Συμπέρασμα: τα ως άνω δεν είναι πλέον τόσον έκδηλα όπως κατά τον προηγούμενο 
αιώνα. Η διάγνωσή των σήμερα απαιτεί προσεκτικότερη παρατήρηση και ανεπτυγμένη 
αντίληψη της μηχανικής. Πάντως η διάγνωση αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη επό εκείνην

δεν είχα τη χαρά μιας τέτοιας πρόκλησης επειδή ο ελαττωματικός αρμός και το πριόνι ήσαν από 
τα πράγματα που είχα ήδη προσέξει στα Προπύλαια.
35 Στη Μελέτη Προπυλαίων, 34, αναφέρεται ότι ο πριονισμός έγινε σε έναν εκ των ιωνικών 
κιόνων. Οι κίονες αυτοί, όμως, διατηρούν ακόμη αρμούς τόσον ερμητικά κλειστούς, ώστε να 
είναι αδιανόητον ότι κάποιος από αυτούς θα ήταν ποτέ δυνατόν να έχει καθαρισθεί με πριόνι. 
Εκτός αυτού, εκείνην την εποχή οι ιωνικοί κίονες, όχι μόνον δεν έφεραν επιστύλια, αλλά είχαν 
προ πολλού απωλέσει και το ανώτερο ήμισυ του ύψους των.
3” Σχη Μελέτη Προπυλαίων, 34 και σημ. 47, αμφισβητείται η σαφήνεια και η ακρίβεια της 
αναφοράς του Ραγκαβή βάσει του ισχυρισμού ότι "...μετακίνηση του οποίον (νοτίου τοίχου) προς 
νότον δεν διαπιστώνεται ούτε από τις γραπτές πηγές, ούτε από τις απεικονίσεις ούτε και από την 
εξέταση της παρούσας κατάστασης του μνημείου..." Ο ισχυρισμός αυτός, αποδεικνύεται τελείως 
ατυχής ακόμη και μόνον βάσει της παρούσης παραμορφώσεως του έναντι του 6ου κίονος μέρους 
του νοτίου τοίχου.
37Κρίνεται επαρκώς έγκφιρη αν συγκριθεί η αδράνεια της αέριας μάζας προς εκείνην της λίθινης.
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που έκανε και ο R. Bohn το 1882, σε μια εποχή, δηλαδή, που τα πράγματα ήσαν 
προφανέστατα3^ "...στην ανατολική πρόσταση ήταν αποθηκευμένη πνρίτις, ...μια 

ισχυρή έκρηξη...κατέστρεψε ένα μέρος των Προπυλαίων, ειδικώς την ανατολική 
πρόσταση. Θριγκός και οροφή κατέπεσαν... οι κίονες (της ανατολικής προστάσεως), με 
τις δεινές μετατοπίσεις των σπονδύλων των , επιδεικνύουν ακόμη την καταστροφική 
δράση... Η δυτική αίθουσα υπέφερε ολιγότερον,... μόνον στο ανατολικότερο μέρος της... 
εκ των ιωνικών κιόνων οι δυτικότεροι έμειναν άθικτοι, όπως και το δυτικό αέτωμα".

4. Μηχανικές παραμορφώσεις: έκρηξη ή υποχώρηση θεμελίων;

Η μαύρη πυρίτις, αποτελούμενη από νιτρικό κάλιο, θείο και άνθρακα, παράγει, όταν 
καίεται, μεγάλη ποσότητα αερίων: 270 λίτρα ανά χλγ. Η χημική αυτή αντίδραση συνιστά 
έκρηξη μόνον όταν συντελείται μέσα σε κλειστό χώρο. Τα αέρια προϊόντα της ασκούν 
ώσεις καθέτως προς τις διάφορες ελεύθερες επιφάνειες στο εσωτερικό του χώρου. 
Επιφάνειες, οι οποίες δεν είναι ελεύθερες προς το χώρο της εκρήξεως δέχονται ώσεις 
μόνον εάν εμποδίζουν τη μετακίνηση των ωθουμένων μερών.

Στους αρχαίους ελληνικούς ναούς οι τοίχοι και οι κίονες έχουν μορφή και δομή 
κατάλληλη για την ανάληψη πολύ μεγάλων ορθών δυνάμεων, η ικανότης, όμως, 
αντιστάσεώς των σε πλάγιες δυνάμεις είναι σχετικώς μικρή. Ένας κίων του Παρθε- 
νώνος ζυγίζει 70τόννους και είναι ικανός να φέρει διακόσιες φορές (!) το βάρος του, 
ανατρέπεται ωστόσο, εύκολα, αν ασκηθεί οριζόντια δύναμη 7τόννων στο άνω μέρος του. 
Παρόμοια είναι η αντοχή και η ευστάθεια των τοίχων. Για την ανατροπή των το 1687 
ήταν αρκετή μια αύξηση της πιέσεως του αέρος κατά μία μόνον ατμόσφαιρα στο 
εσωτερικό του σηκού. Η πίεση αυτή συγκρινόμενη προς την αντοχή του θεμελίου του 
κτηρίου είναι τελείως αμελητέα. Έτσι η έκρηξη που κατέρριψε κίονες και τοίχους, δεν 
στάθηκε ικανή να υποβιβάσει το δάπεδο ούτε και κατά ένα χιλιοστόμετρο3^. Κατά 

μείζονα λόγο, για τα μέρη της κρηπίδος, τα ευρισκόμενα υπό τους τοίχους ή έξω από τον 
σηκό είναι αδιανόητη και η παραμικρή καθίζηση ως οφειλόμενη στην έκρηξη, επειδή τα 
μέρη αυτά ευρίσκονται έξω από την περιοχή που υπέστη την εκ των άνω προς τα κάτω 
πίεση.

Μια έκρηξη στο εσωτερικό της Πινακοθήκης θα ήταν ικανή να καταρρίψει τους 
τοίχους αν διέθετε πίεση δύο ατμοσφαιρών (θα απαιτούσε 1400χλγ πυρίτιδος)4^. Εάν 38 39 40

38 Bohn, Propylaœn, 8, στήλη α.
39 Εξαίρεση αποτελεί μόνον το μέρος του βορείου κλιτούς όπου παρατηρείται μεγάλη τοπική 
καθίζηση μέχρι βάθους 10 εκ., η οποία όμως είχε αρχίσει ήδη κατά την αρχαιότητα. Μ. Κορρές, 
Μελέτη Παρθενώνος 1,1983,56,255,257, Α. Tschira, Eine Tastung in der Cella des Parthenon, AA, 
1965,402428.
40Αναγκαία μέση πίεση εκρήξεως 150:7.2=~21t/m2, δηλ. 2,1ατμ.
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ανέπτυσσε πίεση μιας μόνον ατμόσφαιρας, θα έπρεπε να έχει καταρρίψει τους τοίχους 
από το μέσον του ύψους και άνω. Για την παρούσα παραμόρφωση του δυτικού τοίχου 
προς τα έξω δεν θα ήταν αναγκαίο τίποτε περισσότερο από μια στιγμιαία αύξηση της 
πιέσεως του αέρος στο εσωτερικό της Πινακοθήκης κατά ένα δέκατο, μόνον, μιας 
ατμοσφαίρας. Αλλά μια τέτοια πίεση θα έπρεπε να έχει ωθήσει και τους άλλους τοίχους 
κατά μερικά εκατοστόμετρα προς τα έξω, υπερνικώντας την ακαμψία των γωνιών (Εικ. 
25). Αντί αυτού, όμως, η μικρή παραμόρφωση του βορείου τοίχου κατευθύνεται επί το 
πλείστον προς τα μέσα (Εικ. 24). Τα ανωτέρω αποκλείουν ακόμη και την πιθανότητα 
μιας τελείως ασήμαντης (άσχετης, δηλαδή, προς τις μαρτυρημένες) εκρήξεως στο 
εσωτερικό της Πινακοθήκης.

Καθ' όσον αφορά στις καθιζήσεις των θεμελίων των τοίχων, είναι επιστημονικούς 
αστήρικτη κάθε ανάμιξή των στα περί εκρήξεων, επειδή η θέση αυτών των καθιζήσεων 
και η κατεύθυνσή των είναι άσχετη προς ό, τι θα ήσαν οι θέσεις και οι ζώνες διαδόσεως 
πιέσεων (Εικ. 20) εάν συνέβαινε ποτέ μια έκρηξη στην Πινακοθήκη: ως εκ τούτου είναι 
προφανές ότι η συμπίεση και μόνιμη προς τα κάτω παραμόρφωση των θεμελίων των 
τοίχων δεν θα ήταν ποτέ δυνατή ως αποτέλεσμα εκρήξεως μαύρης πυρίτιδος, ακόμη και 
εάν αυτή ήταν τόσον σφοδρή, ώστε να καταρρίψει τελείως όλους τους τοίχους.

Αλλά είναι περιττόν να ειπωθούν περισσότερα για μια υποθετική έκρηξη: οι 
παραμορφώσεις του βάθρου και των τοίχων της Πινακοθήκης αντιμετωπίσθηκαν έως 
τώρα ως εξαιρετικό φαινόμενο ειδικής αιτιολογίας μόνον επειδή αγνοήθηκε η πραγμα
τική φύση των και η προφανής ένταξή των στον απέραντο πληθυσμό των εξ αιτίας 
εδάφους, θεμελίου ή εσωτερικών δυνάμεων δομικών βλαβών. Αναφέρω προχείρως τις 
οχυρώσεις της Μεσσήνης ή των Αιγοσθένων, όπου μεταξύ γειτονικών πύργων ή 
τμημάτων ενός και του αυτού πύργου παρατηρούνται μεγάλες διαφορές ως προς τη 
διατήρηση της αρχικής κανονικής γεωμετρικής μορφής, ανάλογες με εκείνες που παρα
τηρούνται μεταξύ Πινακοθήκης και του λοιπού των Προπυλαίων. Αλλού το βραχώδες 
έδαφος και οι λίθοι του θεμελίου είχαν υψηλή αντοχή, αλλού μέτρια και αλλού μικρή. 
Στις μετριότερες περιπτώσεις οι παραμορφώσεις των τοίχων και τα χάσματα των αρ
μών είναι όπως στην Πινακοθήκη. Στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνος τα πράγματα 
είναι χειρότερα, όπως άλλωστε και στους Δελφούς. Στην Αθήνα μεγάλα τμήματα της 
Βιβλιοθήκης του Αδριανού και το Θησείο παρουσιάζουν παραμορφώσεις ακριβώς παρ
όμοιες εκείνων της Πινακοθήκης. Στην ίδια την Ακρόπολη τα κλασσικά τείχη, αν και 
θεμελιωμένα αμέσως σε τέλειες βραχότμητες έδρες, παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερες 
συρρικνώσεις του ύψους των και δραματικές αποκλίσεις, κυρίως (αλλά όχι μόνον) εξ 
αιτίας των ωθήσεων των όπισθεν αυτών επιχώσεων. Οι πύργοι της Ρωμαϊκής Πύλης 
(πύλη Beulé) αν και πολύ μικρότεροι της Πινακοθήκης παρουσιάζουν παρόμοια συμ
πτώματα. Τα συμπτώματα αυτά είναι ακόμη εντονότερα (διαφορικές καθιζήσεις 5-10εκ,

για την απόκτηση 2,1ατμ αναγκαία 690χ2,1 = 1450μ3 αερίων εκρήξεως ή -ΙΟΟβαρέλια των 30Kg.
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κυρτώσεις και αποκλίσεις μέχρι 20εκ) εκείνων της Πινακοθήκης, εξ αιτίας της σχετικής 
προχειρότητος που διακρίνει την κατασκευή αυτών των πύργων (Σχ. 21)41. Πάντως 

φαίνονται αναπόφευκτα: απλώς θα ήσαν μικρότερα αν η κατασκευή ήταν καλύτερη. 
Ιδιαιτέρως έκδηλη, λόγω της εντάσεώς της και της μορφής της κατασκευής, είναι η 
απόκληση του Μνημείου του Αγρίππα εκ της καθέτου4^. Αίτιά της είναι η απότομη 

αύξηση του βάθους της θεμελιώσεοος (από A προς Δ), εν συνδυασμώ προς τα φαινό-μενα 
εξαλλοιώσεως και συμπιέσεως των μαλακοτέρων πωρολίθων και προς μια πολύ πιθανή 
διαφορική υποχώρηση του ιδίου του βράχου. Στον ίδιο τον Παρθενώνα πολλοί κίονες 
παρουσιάζουν πρόσθετες αποκλίσεις προς τα μέσα εξ αιτίας του ό,τι ο στυλοβά-της 
εδράζεται έξω μεν σε μάρμαρο, μέσα δε σε πωρόλιθο και ένα τμήμα του τοιχοβάτου και 
του δαπέδου παρουσιάζει, παρά τη συμπαγή δομή του, μια άνευ προηγουμένου 
καθίζηση43, εξ αιτίας της τοπικής παρουσίας ενός πολύ ευπαθούς πωρολίθου (Σχ. 15), η 

οποία, μάλλον, είναι σχετική με τις παλαιότερες ιστορικές φάσεις του μνημείου. Ο 
κατάλογος των περιπτώσεων είναι, λοιπόν, τεράστιος. Στην πραγματικότητα καλύπτει 
την πλειονότητα των μνημείων. Το Ερέχθειο, ο Παρθενών και το αμετάβλητο μέρος των 
Προπυλαίων είναι απλώς εξαιρέσεις.

5. Αίτια και μηχανισμός των παραμορφώσεων

41Η μορφή της προς Δ παραμορφώσεως του βορείου πύργου κάνει, μεταξύ άλλων, σαφές το 
αίτιο των ωθήσεων των εντός του πύργου θολωτών κατασκευών. Στο νότιο πύργο η προς τα.έξω 
απόκλιση του δυτικού τοίχου του διορθώθηκε (1889) με ενσφήνωση σιδηρών ελασμάτων και 
πετάλων ίππων κάτω από τους ορθοστάτες της ανώτερης ζώνης. Η μέθοδος της επαναφορές 
τοίχων με τη βοήθεια μεγάλων ανυψωτήρων και με σιδηρές σφήνες στους οριζόντιους αρμούς 
έχει περιγράφει πρώτη φορά από τον L. Β. Alberti, De re aedificatoria, X.17

. Το βόθρον του Αγρίππα ιδρύθηκε αναγκαστικώς σε μια θέση του πρανούς, κατά την οποία 
συντελείται η μετάβαση από τον ημίβραχο προς τον βράχο. Εξ αιτίας, όμως, της επιχώσεως οι 
ιδιαίτερες λεπτομέρειες του πράγματος δεν είναι αμέσως ορατές. Πάντως από ανασκαφικές 
παρατηρήσεις (W. B. Dinsmoor, AJA 33, 1929, 101 και The Archons of Athens, 1931, εικ. σελ. 3) 
και από απλή σπουδή των παρά το μνημείο ορατών επιφανειών του βράχου, εύκολα 
συμπεραίνεται ότι μεταξύ ΝΑ και ΒΔ γωνίας, δηλαδή μεταξύ σημείων που απέχουν μόνον ~6μ, η 
υψομετρική διαφορά των εδρών πρέπει να φθάνει τα 9μ. (+136 —>+127), και ότι ενώ η ανατολική 
πλευρά εδράζεται στον βράχο, η δυτική εδράζεται στο μεταξύ σχιστόλιθου και βράχου μεταβατικό 
στρώμα τεκτονικής breccia ή σε κάποια ακραία σημεία μόνον σε σχιστόλιθο. Εκτός αυτού είναι 
ακόμη και τώρα ορατή μια ετερογένεια και αυτής της δομής του θεμελίου. Η ετερογένεια αυτή 
έγινε ακόμη μεγαλύτερη με την επισκευή (δηλ. μερική αντικατάσταση) λίθων της δυτικής πλευράς 
του (Επιγραφή επισκευής, 1865 και 1914), οι οποίοι είχαν υποστεί σοβαρές εξαλλοιώσεις. Είναι, 
επομένως, προφανές ότι η αποκλειστική αιτία της διαφορικής καθιζήσεως και αποκλίσεως του 
μνημείου του Αγρίππα ευρίσκεται στο έδαφος και σε κάποιο βαθμό στο υλικό της θεμελιώσεως.
43 βλ. προηγ. σημ. 39.
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"...Συνεχίζω τώρα με εκείνες τις βλάβες που δεν είναι προβλεπτές, που όταν, όμως, 
παρουσιάζονται είναι επιδεκτές επισκευής. Ρωγμές στους τοίχους και αποκλίσεις εκ της 
καθέτου, προκαλούνται ενίοτε από τόξα που εξωθούν τον τοίχο...αλλά οι μέγιστες 
βλάβες αυτού του είδους εκκινούν σχεδόν μονίμως.από ελαττώματα του θεμελίου- 
πάντως, μέσω ορισμένων συμπτωμάτων, δυνάμεθα ευκόλως να ανακαλύψωμε αν αυτές 
προέρχονται εκ του ενός ή του άλλου αιτίου. Ας αρχίσωμε από τις ρηγματώσεις των 
τοίχων. Η έννοια κατά την οποία εκτρέπεται ανερχόμενο ένα ρήγμα, δύνασαι να είσαι 
βέβαιος, ότι είναι ακριβώς εκείνη κατά την οποίαν κάπου εις το θεμέλιο έγκεινται τα 
αίτια της βλάβης. Αν δεν εκτρέπεται προς εκατέραν πλευράν, αλλά ακολουθεί την 
κάθετον ευρυνόμενον προς τα άνω, ας εξετάσωμεν επιμελώς τας στρώσεις του τοίχου 
εκατέρωθεν του ρήγματος, επειδή η πλευρά κατά την οποίαν αι στρώσεις υποχωρούν της 
στάθμης των είναι εκείνη προς την οποίαν το θεμέλιο αστοχεί..."
L. Β. Alberti, De re aedificatoria, X .17

Πριν προχωρήσουμε στην ειδικότερη εξέταση της Πινακοθήκης, θα ήταν χρήσιμη μια 
σύντομη αναφορά στις συνηθέστερες παραμορφώσεις γενικώς.

-Ο βράχος της Ακροπόλεως είναι ασφαλώς το ιδεώδες έδαφος για την ανένδοτη 
έδραση κτισμάτων δομημένων με μεγάλους λαξευτούς λίθους συναρμοσμένους εν 
ξηρώ. Ωστόσο, στις παρυφές του βράχου, το πάχος του μειώνεται και εμφανίζονται 
περισσότερα ενεργά ρήγματα. Στις θέσεις αυτές παρατηρούνται διαφόρου μεγέθους 
μετατοπίσεις και μερικές φορές αποκολλήσεις τμημάτων του. Τέτοιες βλάβες του 
βράχου ευθύνονται για την εξελισσόμενη απόκλιση του τείχους στα βόρεια του 
Ερεχθείου.
-Οι πωρόλιθοι των μνημείων της Ακροπόλεως δύνανται να διαιρεθούν σε τρεις 
ποιότητες. Η καλύτερη, ο σκληρός Ακτίτης περιέχει το υψηλότερο ποσοστό ασβε- 
στιτικού υλικού και το χαμηλότερο μαργαΐκού. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με 
τον μαλακό πωρόλιθο, ο οποίος ανήκει στην τρίτη και κατώτερη κατηγορία. Ο λίθος 
αυτός είναι κατάλληλος μόνον για θεμέλια και μάλιστα εφ' όσον είναι δυνατόν να 
αποφεύγεται η συνεχής ύγρανσή του. Όταν, όμως, εκτίθεται στον καιρό ή στη δράση 
υπογείου ύδατος, αποσαθρώνεται και εξαλλοιώνεται, με αποτέλεσμα, όχι μόνον την 
απομείωση εκ των έξω προς τα μέσα, αλλά και τη μηχανική παραμόρφωση, τη ρηγ- 
μάτωση κ.τ.λ. υπό την πίεση των υπερκειμένων φορτίων. Οι τοπικές καθιζήσεις θεμ
ελίων στα μνημεία της Ακροπόλεως προκαλούνται επί το πλείστον από τη συμπίεση 
των μαλακότερων μερών αυτών των πωρολίθων.
-Η ανωδομία των μνημείων, αποτελούμενη από σκληρούς ασβεστολίθους ή μάρμα
ρα, αναπτύσσει εσωτερικές δυνάμεις, οι οποίες άλλοτε μεν συμβάλλουν στη διατή
ρηση της αρχικής γεωμετρικής μορφής και άλλοτε προκαλούν την παραμόρφωσή 
της. Η άνιση θερμοκρασιακή μεταβολή κάποιων μερών του κτηρίου, οι πλάγιες ωθή
σεις σωρευμένων μαζών ή θόλων, η απώλεια στηρίξεως (λόγω καταστροφής ή
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υποχωρήσεως κάποιου υποκειμένου μέρους), η σεισμική διέγερση, είναι συνήθη 
αίτια διαφόρων μηχανικών παραμορφώσεων.

Μερικές φορές τα αίτια, που ήδη αναφέρθηκαν, προκαλούν μικρές γεωμετρικές αλλαγές, 
οι οποίες μεταβάλλουν την αρχική στατική λειτουργία. Μετά από μια ρηγ-μάτωση ή 
υποχώρηση, τμήματα που αρχικώς ήσαν ουδέτερα (π.χ. ένας κοινός, πλήρως 
εδραζόμενος, λίθος ή ένα επιστύλιο) αναλαμβάνουν στατική λειτουργία τελείως διαφο
ρετική από την αρχικώς προβλεπόμενη (π.χ. στατική λειτουργία προβόλου, αρθρωτού 
τόξου κ.τ.λ.) με αποτέλεσμα να δέχονται και να ασκούν στα γειτονικά τμήματα δυνά
μεις απρόβλεπτες. Οι δυνάμεις αυτές οδηγούν με τη σειρά τους σε νέες μεταβολές, οι 
οποίες ακολουθούνται από την εμφάνιση ενός ακόμη νέου συστήματος εσωτερικών 
δυνάμεων κ.ο.κ44 45. Τελικώς η κατασκευή ή καταρρέει ή, το συνηθέστερον, διατηρείται 

τραυματισμένη σε κάποια κατάσταση ισορροπίας, η οποία δύναται να είναι σταθερή επί 
πολύ ή να είναι μόνον πρόσκαιρη, εάν τα αίτια των παραμορφώσεων παραμένουν 
ενεργά.
Η μεταβολή μιας προηγούμενης κατάστασης ισορροπίας σε μια νέα εξ αιτίας ρηγματώ- 
σεων και μετακινήσεων δομικών τμημάτων διέπεται από τους νόμους των μηχανισμών. 
Η χρήση εκφράσεων όπως "ο μηχανισμός των παραμορφώσεων" δεν είναι τόσο μετα
φορική, όσον ίσως φαίνεται. Το ρηγματωμένο οικοδόμημα συμπεριφέρεται πράγματι 
όπως ένας μηχανισμός, του οποίου τα κινητά μέρη είναι ενίοτε πολύ σαφή. Η ανα
γνώριση των πραγματικών ορίων των και η εύρεση των μεταξύ αυτών αλληλεπιδράσεων 
είναι το πρώτο και αναγκαίο βήμα για την κατανόησή του. Η κατανόηση αυτή είναι 
απαραίτητη μεταξύ πολλών άλλων, όχι μόνον για την ορθή διάγνωση, αλλά και για την 
εκλογή μιας αποτελεσματικής θεραπείας των δομικών βλαΒών.

Οι απαράβλεπτες δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την προσπάθεια κατανοήσεως των 
μηχανισμών των παραμορφώσεων ενός κτηρίου είναι ποσοτικής και όχι ποιοτικής 
φύσεως. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως ακριβώς και στις ίδιες τις μηχανές, τα πάντα 
ανάγονται τελικώς σε ένα ορισμένο σύνολο μοναδιαίων μηχανισμών4^.

Ένας μοναδιαίος, ή απλός μηχανισμός απαρτίζεται από τον ελάχιστο αναγκαίο 
αριθμό μερών, ήτοι από τρία, εκ των οποίων το ένα είναι ακίνητο και τα δύο άλλα κινη
τά. Από τη μορφή των μερών και τους βαθμούς ελευθερίας των εξ αυτών κινητών ο 
μηχανισμός δύναται να είναι επίπεδος ή χωρικός, εφόσον η διαδρομή του κέντρου βά
ρους των κινητών μερών έχει μορφή επίπεδης ή χωρικής καμπύλης. Οι διάφοροι απλοί 
μηχανισμοί παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία μορφών, σε τελευταία, όμως, ανάλυση είναι

44 Η ρηγμάτωση ενός ανωφλιού ή επιστυλίου στο μέσον πολύ συχνά συνδυάζεται με υποχώρηση 
του μέσου και ανάπτυξη πλευρικών ωθήσεων στα άκρα, οι οποίες τελικώς οδηγούν στη 
μετακίνηση των υποκειμένων κιόνων ή τοίχων (γωνιαίο επιστύλιο Ολιμπιείου, ένα ανώφλιο στο 
ανατολικό κλιμακοστάσιο του Ηρωδείου κ.α.).
45 Χαρακτηριστική η περίπτωσυ ενός πολυσπόνδυλου κίονος, βλ. Κ. Ζάμπας, Μελέτη 

ΠαρΟενώνος 3β, 135-143.
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όλοι παράγωγα δύο βασικών αρχετύπων: του μοχλού και της σφήνας. Διάφορες 
μεταμορφώσεις των επιπέδων επιφανειών μιας σφήνας σε καμπύλες, διάφορες εναλ
λαγές περισσοτέρων σημείων ως κέντρων στροφής ενός μοχλού και διάφοροι μετα
σχηματισμοί της εξωτερικής μορφής των τριών μερών είναι κύριοι παράγοντες της 
μεγάλης ποικιλίας των απλών μηχανισμών. Ακολούθως οι αναρίθμητοι συνδυασμοί των 
ποικίλων απλών μηχανισμών παράγουν τον απέραντο κόσμο των ολικών μηχα-νισμών.

Οι τεχνητοί μηχανισμοί, ως δημιουργήματα του ανθρώπου, παρουσιάζουν τα εξής 
κοινά: έχουν σχεδιασμένη μορφή, εκτελούν σχεδιασμένες κινήσεις, αποτελούνται συνή
θως από απλούς επίπεδους μηχανισμούς, ακόμη και όταν κινούνται στις τρεις διαστά
σεις, λειτουργούν ενάντια στους νόμους της πτώσεως των σωμάτων.

Οι μηχανισμοί της παραμορφώσεως των κτηρίων, παρόμοιοι προς τους μηχανισμούς 
αποδομήσεως των ορέων, έχουν τα εξής κοινά: έχουν τυχαία μορφή παραγόμενη από 
τους ενεργειακούς νόμους της θραύσεως, εκτελούν ασχεδίαστες χωρικές κινήσεις, ακό
μη και όταν φαινομενικούς ομοιάζουν προς επίπεδους μηχανισμούς, ακολουθούν ένα 
μόνον "νόμο". Το "νόμο της πτώσεως" με κάθε δυνατό τρόπο, από εκείνον της ελευ- 
θέρας πτώσεως ως τον άλλον της ιξώδους διά βαρύτητος ροής. Ανάμεσα στις ακραίες 
αυτές περιπτώσεις οι δυνατότητες συνδυασμών είναι πάμπολλες.

Μερικές φορές ένα κτήριο αποτελεί ένα συνεχές και αδιαίρετο σώμα. Όμως η πρώτη 
σοβαρή ρηγμάτωση της ανωδομίας ή κάποια υποχώρηση του θεμελίου είναι παθήματα 
ικανά να το μεταμορφώσουν σε ένα είδος μηχανισμού. Η εξακολούθηση μιας τέτοιας 
διαδικασίας έχει ως ακραία περίπτωση μία κατάσταση, κατά την οποία όλες οι μεταξύ 
των δομικών στοιχείων σχέσεις είναι διαταραγμένες και το σύνολο λειτουργεί ως βραδυ
κίνητη μηχανή αποτελούμενη από επί μέρους απλούς μηχανισμούς, οι οποίοι θα 
ηδύναντο να είναι τόσο πολλοί όσοι σχεδόν και οι ίδιοι οι δομικοί λίθοι του κτίσματος.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως π.χ. στην περίπτωση του δυτικού τοίχου της Πινακο
θήκης, είναι πρακτικώς ανέφικτη, αλλά και άχρηστη η ακριβής παρακολούθηση της 
μηχανιστικής ενός εκάστου λίθου. Όμως, η στατιστική παρακολούθηση του συνόλου και 
η διάκριση των αρχετυπικών περιπτώσεων απλών λίθινων μηχανισμών είναι όχι μόνον 
εφικτή αλλά και χρήσιμη.

Στην περίπτωση των παραμορφώσεων των κτισμάτων της Ακροπόλεως, η διαδοχική 
ανάλυση των φαινομένων μας οδηγεί σε έναν απλό λίθινο μηχανισμό (Ζ), αποτε- 
λούμενο από ένα ακίνητο (α) και δύο κινητά (κ, κ', το πρώτο εξ αυτών ενεργητικό και το 
δεύτερο παθητικό, ή αμφότερα παθητικά) μέρη. Το κάθε κινητό μέρος δύναται να είναι 
μεμονωμένος λίθος ή σύνολον λίθων ακινήτων ως προς αλλήλους. Οι συχνότερες 
παραλλαγές αυτού του μηχανισμού, Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ6, Ζ7, Ζ8, Ζ9, ZIO (Εικ. 23), 
θεωρούμενες αυτούσιες ή κατά διαφόρους συνδυασμούς καλύπτουν πρακτικώς το 
σύνολο των περιπτώσεων των παραμορφώσεων των μνημείων της Ακροπόλεως και εν 
προκειμένω της Πινακοθήκης.
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6. Μηχανικές παραμορφώσεις στην Πινακοθήκη. 
Οι μηχανισμοί των παραμορφώσεων.

Στη συνέχεια αναλύονται αδρώς οι παρατηρούμενες στην Πινακοθήκη μηχανικές παρα
μορφώσεις. Ο τρόπος αναλύσεως, αποσκοπεί στην εξήγηση του ολικού μηχανισμού. 
Συνίσταται στη διάκριση των κυριότερων απλών μηχανισμών και στην αδρή αναγνώ
ριση των μεταξύ αυτών σχέσεων και επιδράσεων. Η ανάλυση αυτή δεν αναφέρεται στα 
απώτερα αίτια των παραμορφώσεων αλλά μόνον στον τρόπο εμφανίσεώς των. Δεν 
προτρέχει στο γιατί, αλλά προσεγγίζει το πώς 46. η περιγραφή των αιτίων γίνεται στο 

επόμενο κεφάλαιο.
1. Ο βόρειος τοίχος παρουσιάζει σχεδόν γενική καθίζηση 3εκ και μικρή οριζόντια 
παραμόρφωση, αλλού προς τα έξω και αλλού προς τα μέσα46 47.

Προς το δυτικό άκρον του ο τοίχος στρέφεται εντόνως προς τα έξω εξ αιτίας της 
παραμορφωτικής επιμηκύνσεως του δυτικού τοίχου (βλ. κατωτέρω). Ως εκ τούτου οι 
αρμοί ώσεως έχουν ανοιχθεί, μάλιστα πολύ περισσότερο προς τα μέσα (μηχανισμός Ζ8, 
βλ. Εικ. 23 και 24, 26). Είναι πιθανόν ότι σε μερικές θέσεις είναι ανοιγμένοι και 
οριζόντιοι αρμοί εξ αιτίας των μηχανισμών Ζ4 και Ζ5 (βλ. Εικ. 28). Επιπροσθέτως οι 
αρμοί ώσεως είναι διανοιγμένοι και συνεπεία της προς τα έξω εκτροπής της δυτικής 
πλευράς του κτηρίου (βλ. κατωτ.).
Προς το ανατολικό άκρον η καθίζηση του τοίχου ελαττώνεται αποτόμως μέχρι μηδε
νισμού και συνεπώς οι μεν αρμοί είναι ανοιγμένοι σφηνοειδώς ή κεκλιμένοι, οι δε λίθοι 
καταλαμβάνουν υποχρεωτικώς μήκος μεγαλύτερον του αρχικού (μηχανισμός Ζ2). Οι 
διανοίξεις των αρμών (παρά το ανατολικό άκρον) παρουσιάζουν μέτρια εξέλιξη από τις 
κατώτερες (~1εκ) προς τις ανώτερες (^2,5εκ) στρώσεις και επομένως η προς A (δηλ. 
προς τα “έξω”) κλίση του μακρ'ον τοίχου, ένα αυθεντικό στοιχείο του αρχαίου σχεδίου, 
παρουσιάζει αξιόλογη αύξηση.
2. Ο δυτικός τοίχος παρουσιάζει γενική καθίζηση, αυξανόμενη από τα άκρα (3εκ) προς 
το μέσον (~7εκ στην εξωτερική όψη του) και γενική μετακίνηση, κύρτωση και απόκλιση 
προς τα έξω. Η προς τα έξω παραμόρφωση φθάνει τα 34εκ στα άκρα του τοίχου και 5εκ 
έως 13εκ στο μέσον του μήκους της βάσεως και της στέψεως αντιστοίχως

46 Τούτο επειδή ορισμένες παραμορφώσεις δεν είναι απαραιτήτως αποτελέσματα ενός ορισμένου 
αιτίου, αλλά, αντιθέτως αποτελούν σε μεγάλο βαθμό κοινά γνωρίσματα των αποτελεσμάτων πολύ 
διαφορετικών αιτίων. Η επαγωγική αυτή μέθοδος απάντήσεως στο πώς, πριν από το γιατί, αν και 
ορθότερη, δεν είναι γενικώς απαραίτητη για την αναζήτηση των αιτίων, όταν αυτά είναι μάλλον 
ευκόλως αντιληπτά. Η μερική παράκαμψη της επαγωγικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι, 
άλλωστε, χαρακτηριστικό του τρόπου εργασίας του ανθρωπίνου νοός. Στην παρούσα περίπτωση, 
όμως, δεν πρόκειται για την περιγραφή ενός τρόπου αναγκαίου για την προσωπική κατανόηση 
ενός μηχανικού φαινομένου, αλλά για μια μεθοδική ανάλυση και απόδειξή του.
47 για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Μελέτη Προπυλαίων, 80-83
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. Επομένως η μεταβολή της κλίσεως του τοίχου στο μέσον του είναι 12-5=8εκ επί ύψους 
~7μ, δηλαδή —1,2%. Επειδή, όμως, ο τοίχος αυτός, όπως και ο βόρειος διέθετε, εκ κα
τασκευής, κλίση -0,8% προς τα μέσα, η παρούσα προς τα έξω απόκλισή του είναι μόνον 
—0,4% (0,8-1,2=-0,4) και τούτο μόνον στην περιοχή της μεγίστης εκτροπής. Εκατέ
ρωθεν αυτής της περιοχής ο τοίχος είναι σε ορισμένη έκταση περίπου κατακόρυφος, ενώ 
προς τα άκρα, ιδίως προς το βόρειο, σε ζώνες ευρυνόμενες προς τα άνω, διατηρεί μέρος 
της αρχικής προς τα μέσα κλίσεώς του4^. Οι παραμορφώσεις του δυτικού τοίχου 

παρουσιάζουν τον συνθετότερο συνδυασμό των επί μέρους απλών μηχανισμών : η κατά 
το μήκος και κατά το πλάτος διαφορική καθίζηση ενεργοποιεί τους μηχανισμούς Ζ2, Ζ4 
και Ζ5 αντιστοίχως, η προς τα έξω κύρτωση ενεργοποιεί το μηχανισμό Ζ1, ο οποίος 
προκαλεί αμέσως επιμήκυνση του τοίχου (εν κατόψει σφηνοειδή διάνοιξη των αρμών 
ώσεως)· ο μηχανισμός Ζ2, όπως άλλωστε και οι μηχανισμοί Ζ4 και Ζ5, προκαλεί 
αμέσως επιμήκυνση του τοίχου, αλλά και τοπικές μικροαυξήσεις του ύψους (κατά την 
όψη σφηνοειδή διάνοιξη των αρμών ώσεως και εδράσεως)· ο μηχανισμός Ζ5 προκαλεί 
αμέσως κυρτώσεις και μικροαυξήσεις του ύψους προς το μέσον του μήκους του τοίχου 
(κατά την όψη, αλλά και κατά την εγκάρσια τομή, σφηνοειδής διάνοιξη των αρμών 
εδράσεως). Οι Εικ. 26-28 παρέχουν μια παραδειγματική παράσταση του τρόπου συν- 
θέσεως των ως άνω μηχανισμών στο δυτικό τοίχο. Χάριν εποπτείας ο αριθμός των λί
θων είναι μικρότερος και ρι διάφορες μετατοπίσεις, αποκλίσεις, στροφές κ.τ.λ. είναι 
σχεδιασμένες εν εξάρσει.
3. Ο θυραίος τοίχος παρουσιάζει σοβαρή παραμόρφωση μόνον στο δυτικό άκρον του, 

επί μήκους δύο σχεδόν μέτρων. Το άκρον αυτό, ένα τμήμα του τοίχου, βάρους 33τ, είναι 
αποσπασμένο από τον υπόλοιπο τοίχο, κυρίως εξ αιτίας της διαφορικής καθιζήσεως του 
θεμελίου του, και δευτερευόντως εξ αιτίας της διαπλοκής του προς το δυτικό τοίχο. Εξ 
αιτίας της διαφορικής αυτής κοθιζήσεως (-2,5%) η απομάκρυνσή του από την αρχική 
του θέση αυξάνει προς τα άνω και θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν δεν υπήρχε και η 
οριζόντια αντίσταση του δυτικού τοίχου. Η αντίσταση αυτή, πάντως, εύκολα υπολο
γίζεται ότι δεν δύναται να εξουδετερώσει τελείως την ώθηση -μια δύναμη της τάξεως 
των 2-4τόννων- που ασκείται στο δυτικό τοίχο από το κινημένο τμήμα του Ουραίου 
τοίχου (μηχανισμός Ζ7).

Στο άλλο άκρον του τοίχου το συναπτόμενο προς τον μακρό τοίχο παρατηρείται μια 
προς τα άνω διάνοιξη αρμών κ.τ.λ. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως σε μια ελαφρά 
εκτροπή του μακρού τοίχου προς τα έξω.
4. Ο μακρός τοίχος δεν παρουσιάζει διαφορικές κατά το μήκος καθιζήσεις. Παρου
σιάζει, όμως μικρή, αλλά όχι απαράβλεπτη, εκτροπή προς Α, η οποία στο άνω μέρος του 
φθάνει περίπου τα 3 ή 4εκ, στο βόρειο πέρας του τοίχου και περίπου τα 2 εκ στο μέσον 
του μήκους του. Η εκτροπή αυτή γίνεται εύκολα αντιληπτή λόγω της προς τα άνω

48 Μελέτη Προπυλαίων, 83-85.
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εξελισσόμενης διανοίξεως των παρά τον τοίχο αρμών ώσεως του θυραίου και του 
βορείου τοίχου. Στην τελευταία περίπτωση η προς τα άνω αύξηση του ανοίγματος ενός 
εκάστου αρμού ώσεως, δεν οφείλεται μόνον στην προς A κλίση του μακρού τοίχου, αλλά 
και στην προς Δ καθίζηση του άκρου του βορείου τοίχου. Τούτο είναι έκδηλο κυρίως 
στον μεταξύ μακρού και βορείου τοιχοβάτου αρμό ώσεως.
5. Η νότια πλευρά παρουσιάζει αξιόλογη παραμόρφωση μόνον στο δυτικό άκρον της. Η 
παραμόρφωση αυτή συνίσταται κυρίως σε καθίζηση, εκτεινόμενη από τον 3ο κίονα έως 
την παραστάδα του τοίχου και έως την παραστάδα του βάθρου (Εικ 29). Η καθίζηση 
αυτή είναι διαφορική. Η παραστάδα του τοίχου έχει καθίσει ~3εκ, τρεις φορές, δηλαδή, 
περισσότερο από τον παρακείμενο λίθο του στυλοβάτου ή από το προκείμενο μέρος του 
βάθρου. Οι αντίστοιχες βαθμίδες της κρηπίδος, παρουσιάζουν στροφή σε κατακόρυφο 
επίπεδο ΒΝ. Το πρόσθιο μέρος των ανυψώνεται, το οπίσθιο βυθίζεται (μηχανισμός Ζ3). 
Τούτο αποδεικνύει ότι κάτω από αυτές τις βαθμίδες η υποχώρηση του υλικού του 
βάθρου είναι βαθμιδωτή. Η εξήγηση είναι προφανής: η εσωτερική δομή του βάθρου είναι 
πώρινη, η εξωτερική μαρμάρινη (Εικ. 10 και Σχ, 29). Επομένως, το βόθρον είναι 
συμπιεστόν πολύ περισσότερο στο εσωτερικό του παρά στο εξωτερικό του47 Αλλά και 

η εξωτερική κατασκευή, δεν είναι τελείως μαρμάρινη. Ένα μέρος της, το κατώτερο, ως 
αρχικώς μη ορατό, είναι και αυτό πώρινο. Το μέρος αυτό ευθύνεται για την παρα
τηρούμενη ιδιαίτερη καθίζηση του μαρμάρινου μέρους προς το δυτικόν πέρας του. Το 
πώρινο αυτό μέρος δεν κινεί σήμερα υποψίες μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Όμως η 
φαινομενικώς καλή κατάστασή του οφείλεται μόνον στο ότι και αυτό είναι επισκευασ
μένο με νέους λίθους, όπως ακριβώς και η δυτική πλευρά του βάθρου. Η προ της 
επισκευής κατάσταση του βάθρου είναι καλά ορατή σε φωτογραφίες παλαιότερες του 
1852 (Εικ. 3)50.

Η υποχώρηση της παραστάδος ακολουθείται όπως είναι φυσικό από μονόπλευρη 
υποχώρηση του τελευταίου επιστυλίου της προσόψεως με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση 
του μηχανισμού Ζ3, ο οποίος, και αυτός, συμβάλλει στην εξώθηση της παραστάδος.

7. Διάγνωση, πρόγνωση.

4 9 Η ιδιόιιις αυτή είναι αποτέλεσμα μόνον της διαφορετικής υλικής συστάσεως των εξωτερικών 
και των εσωτερικών λίθων. Συνδυαζόμενη, όμως, και με τη διαφορά των αντιστοίχων φορτίων 
'το εξωτερικό μαρμάρινο μέρος φέρει μικρότερα φορτία έναντι του εσωτερικού πώρινου μέρους) 
Yuvtiui αίτια ιης μεγάλης κλιμακώσεως των διαφορικών καθιζήσεων κάτω από τη δυτική 
παραστάδα της Πινακοθήκης, (βλ. και Penrose, Principles, 38, σημ. ! :...subsidence in the 
foundation)

Η αντικατάσταση του εξωτερικού μέρους των αρχικών πωρολίθων με εκείνους που 
μορφώνουν την σήμερα ορατή επιφάνεια, εκτός από μια ορισμένη αλλοίωση του κανονικού 
συστήματος των αρχικών αρμών, προκάλεσε και την απώλεια κάποιων ιχνών της μεγάλης 
μαρμάρινης κλίμακος.
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Από τα προηγούμενα έγινε σαφής η έκταση και η ποικιλία των μηχανισμών των 
παραμορφώσεων της μαρμάρινης ανωδομίας της Πινακοθήκης. Έγινε επίσης σαφές ότι 
όλες έχουν ως μόνη ή κυριότερη αφετηρία τη διαφορική υποχώρηση ενός μέρους του 
βάθρου και ταιν θεμελίων. Τα αίτια αυτής της υποχωρήσεως είναι, όπως θα έλεγε και ο 
Alberti, ζητητέα στο θεμέλιο και το έδαφος. Αλλά πριν από την παρουσίαση αυτών των 
αιτίων, θα ήταν χρήσιμη μια ακόμη αναφορά στη δυτική και την ανατολική πλευρά της 
Πινακοθήκης.
1. Στο τέλος του προηγουμένου κεφαλαίου αναφέρθηκε η διαφορική καθίζηση της παρα- 
στάδος και η συνακόλουθη εγκάρσια στροφή των υποκειμένων βαθμιδών της κρηπίδος 
(Εικ. 29).

Η στροφή αυτή, η οποία προκαλεί ανύψωση του προσθίου μέρους των βαθμιδών, 
είναι έκδηλη περισσότερο στους δύο τελευταίους λίθους της 1ης βαθμίδος. Το 1852, 
όμως, ο προτελευταίος λίθος δεν παρουσίαζε ακόμη υπερύψωση του προσθίου μέρους 
του (βλ. Εικ 3, σημ. 2). Σήμερα, το φαινόμενο έχει επεκταθεί και σ’ αυτόν τον λίθο και 
επομένως το πιθανότερον είναι ότι κατά τα τελευταία 140 έτη το κάθισμα της παρα- 
στάδος αυξήθηκε κατά ένα σχεδόν εκ. Η μέση εξέλιξη του φαινομένου πρέπει να είναι 
της τάξεως των 7 δεκάτων του χιλ ανά δεκαετία, αρκετά μικρή δηλαδή, ώστε να μένει 
απαρατήρητη. Επειδή φαινόμενα αυτού του είδους παρουσιάζουν βαθμωτή εξέλιξη 
εντεινόμενη με την πάροδο των αιώνων, είναι πολύ πιθανόν ότι η συμπίεση του βάθρου, 
άρχισε, μάλλον, κατά την αρχαιότητα. Η πρόοδος του φαινομένου, όμως, πρέπει να 
ήταν επί πολλούς αιώνες αμελητέα, επιταχυνόμενη εντόνως μόνον σε εποχές κατά τις 
οποίες η βόρεια πτέρυγα έμενε άστεγη και τα εντός αυτής ύδατα έφθαναν στα θεμέλιά 
της. Για τη συντέλεση, άλλωστε, σοβαρών εξαλλοιώσεων στη μάζα των πωρολίθων θα 
απαιτήθηκε στην αρχή μακρότατος χρόνος. Το κύριο αποτέλεσμα του φαινομένου, οι 
παραμορφώσεις της μαρμάρινης ανωδομίας, πρέπει επίσης να παρουσίαζε τη συν
ακόλουθη προς τα προηγούμενα εξέλιξη με πρόσθετες, μάλιστα, βαθμωτές εκδηλώσεις, 
επειδή είναι και το δεκτικότερον σεισμικής διεγέρσεως.
2. Προσεκτική παρατήρηση των αρμών ώσεως του θυραίου προς το δυτικό τοίχο, πείθει 
ότι το κινημένο άκρον του θυραίου τοίχου^Ι, το οποίον έχει βάρος ~33τ, πιέζει το 

δυτικό τοίχο κυρίως στο άνω μέρος του (μηχανισμός Ζ7, βλ. Εικ. 23). Η ώθηση αυτή 
(μια δύναμη της τάξεως των 2-4τόννων) είναι σήμερα το σοβαρότερο αίτιο της προς τα 
έξω παραμορφώσεως του δυτικού τοίχου. Παλαιότερα υπήρχε και το πρόσθετο αίτιο 
των πλαγίων ωθήσεων των μεταγενεστέρων θολωτών κατασκευών^

51 Βλ. Μελέτη Προπυλαίων, 88, αρ. 5 . Σχ. 61, Φωτ. 37
52 Στη Μελέτη Προπυλαίων, οι ωθήσεις των θολωτών κατασκευών, αν και αποτελούν έναν 
παγκόσμιο παράγοντα αποκλίσειος τοίχων, παραμένουν τελείως ασχολίαστες, ενώ συχνά γίνεται 
αναφορά σε έναν υποθετικό σταθεροποιητικό ρόλο των μεσαιωνικών τοίχων, οι οποίοι επί 
αιώνες έβαιναν επί των αρχαίων τοίχων (π.χ. στη σ. 89, όπου μάλιστα αναφέρεται και κάποια 
... ελαστικότητα της τοιχοποιίας της μεσαιωνικής κατασκευής). Όμως, όπως ορθώς διέγνωσαν και
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(μηχανισμός Ζ9), το οποίο απειλούσε κυρίως το δυτικό τοίχο (τις προς τον μακρό τοίχο 

ωθήσεις αντιστάθμιζαν σε μεγάλο βαθμό οι ωθήσεις των θόλων της μεγάλης δεξα-
μενής53).

3. Στη ΒΑ γωνία της Πινακοθήκης υπάρχουν ίχνη από την τελευταία μετακίνηση του 
μακρού τοίχου προς Α. Τα ίχνη αυτά ευρίσκονται κυρίως στους λίθους του βορείου τοί- 
χου^4, τους εμπλεκόμενους προς τον μακρό τοίχο. Είναι διαβρωσιγενή αποτυπώματα 

μιας αμέσως προηγουμένης γραμμής συναντήσεως των επιφανειών των δύο τοίχων (τα 
αποτυπώματα αυτά αναπαράγουν πιστά ακόμη και τα περιγράμματα των θραύσεων των 
ακμών των εφαπτομένων λίθων). Ως προς την παλαιότερη αυτή γραμμή η παρούσα 
γραμμή είναι μετατοπισμένη κατά ~ 1 εκ προς Α. Η ένταξη αυτού του φαινομένου σε ένα 
από τα γενικότερα φαινόμενα που περιγράψαμε ως τώρα δεν είναι αυτονόητη. Η χρο
νολόγησή του δεν είναι, προς το παρόν, τουλάχιστον, προφανής. Ο μακρός τοίχος, λό
γω της καλής εμφανίσεώς του, ποτέ δεν έγινε αντικείμενο συστηματικής παρακολουθή- 
σεως μέσω μικρομετρήσεων και δεν έγιναν σχετικές παρατηρήσεις ούτε και εν σχέσει 
προς το μεγάλο σεισμό του 1981. Ότι ο τοίχος έμεινε τελείως άθικτος το 1981 δεν είναι 
αυτονόητο, ούτε, όμως, και το αντίθετο. Το ζήτημα αυτό είναι το πρώτο που θα έπρεπε 
να εξετασθεί, όχι, φυσικά βάσει μετρήσεων, αφού, δυστυχώς, δεν υπάρχουν παλαιό-

εκείνοι που τα καθαίρεσαν, τα επικτίσματα αυτά κάθε άλλο παρά συνέβαλαν στη συνοχή του 
κτηρίου. "...Συγχρόνως εφάνη η ανάγκη να απαλλαχθή η Πινακοθήκη του επίβαρύνοντος επ' 
αυτής μεταγενεστέρου οικοδομήματος, το οποίον είχε ωθήσει τον δυτικόν αυτής τοίχον εκτός της 
καθέτου, και εκινδύνευε να τον κατακρημνίσει...", (Α. Ρίζος Ραγκαβής, ΑΕ, 1837, 11). Επειδή είναι 
γνωστό ότι οι καθαιρέσεις των μεταγενεστέρων επικτισμάτων ή προσκτισμάτων των μνημείων της 
Ακροπόλεως αποσκοπούσαν πρωτίστως στην αισθητική αποκατάσταση του αυθεντικού μέρους 
των ερειπίων, η κριτική των λόγων, που αναφέρει ο Ραγκαβής για την αφαίρεση των 
επικτισμάτων της Πινακοθήκης θα ήταν πολύ εύκολο να παραμείνει μόνο στο επίπεδο της 
σύγχρονης κριτικής θεωρήσεως του πνεύματος εκείνης της εποχής. Όμως, η προσεκτική εξέταση 
του φυσικού αντικειμένου, ως είχε τότε (πολύ μεγαλύτερο το τότε ύψος και βαθειά αποσαθρωμένο 
το βάθρο), δείχνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, πολύ περισσότερο από το ιδεολογικό κίνητρο 
πρέπει να εβάρυνε ένα υπαρκτό στατικό πρόβλημα, το οποίο, μάλιστα, ήταν πολύ καλά ορατό.

Αλλά, η διά των αισθήσεων αναγνώριση ενός φυσικού κιδύνου κατά τη στιγμή, μάλιστα, που 
τον αντιμετωπίζουμε μας είναι πάντα πολύ ευκολότερη από την διά μόνης της νοήσεως 
αναγνώριση ενός ήδη παυθέντος κινδύνου. Σήμερα που δεν υφίσταται πια το δραματικό εκείνο 
δυναμικό θόλων και επικτισμάτων και πληγών, ώστε με την ίδια την υποβλητική παρουσία του να 
εμπνέει σταθερά το φόβο ενός ορισμένου φυσικού κινδύνου, σήμερα που δεν υφίστανται 
δραματικές εκδηλώσεις μιας πάλης των δυνάμεων της αντοχής και της κατάρρευσης, ο 
παρατηρητής δεν αναγνωρίζει πια με μια ματιά ότι κάτι ορισμένο συμβαίνει, αλλά αναλύει, τις 
πιθανότητες διαφόρων υποθετικών συμβάντων. Ο παλαιός παρατηρητής υπολόγιζε υπό την 
ψυχική πίεση του αληθινού κινδύνου. Ο σημερινός υπολογίζει αμήχανος μπροστά στην 
πολυτέλεια των πολλών υποθέσεων και επιλογών.
53 Στη Μελέτη Προπυλαίων, σ 90 η μεγάλη δεξαμενή δεν αναφέρεται ως παράγων αντιστάσεως 
του μακρού τοίχου έναντι πιέσεων από το εσωτερικό της Γ1 ινακοθήκης.
^4Σε αμφότερες τις όψεις του τοίχου.
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τερες, κατάλληλες για τις αναγκαίες συγκρίσεις, αλλά βάσει εξονυχιστικής αναζητήσε- 
ως νωπών ιχνών^. Δυστυχώς και αυτή η εργασία δεν είναι τόσο απλή, όσο θα ήταν στο 
Ερέχθειο, ή το ναό του Ηφαίστου, επειδή, λόγω του ημιτελούς των επιφανειών αυτού 
του τοίχου, τα προς αναζήτηση ίχνη ευρίσκονται επί το πλείστον κρυμμένα στις κατά 
μήκος των αρμών στενότατες γλυφές του προστατευτικού απέργου. Πάντως η γνώση της 
ακριβούς τιμής της αρχικής κλίσεως του τοίχου είναι μετά βεβαιότητος εξασφαλισμένη, 
λόγω της στερεός καθέτου διπλοκής του μακρού τοίχου προς το βόρειο τοίχο του 
κεντρικού κτηρίου. Βάσει αυτής της τιμής και της επίσης καλώς μετρήσιμης τελευταίας 
μετακινήσεως του τοίχου, είναι δυνατός ο υπολογισμός της έως την τελευ-ταία 
μετακίνηση καταστάσεως του τοίχου (πόση ήταν η έως τότε εκτροπή του). Οι 
προφανέστεροι παράγοντες της προοδευτικής προς Α, ευτυχώς μικρής, εκτροπής του 
είναι:
α. Η απλή συνθήκη υπάρξεως μεγαλύτερης ελευθερίας κινήσεως μόνον προς Α.
β. Η προς Α αρχική κλίση, έναντι της οποίας ποτέ δεν έδρασε η αρχικώς προβλεφθείσα
στέγη, εξ αιτίας της διακοπής της κατασκευής της βόρειας αιθούσης.
γ. Οι άτυπες πλάγιες ωθήσεις της αρχικής στέγης της Πινακοθήκης.
δ. Οι τυπικές πλάγιες ωθήσεις των εντός της Πινακοθήκης μεταγενεστέρων θολωτών
κατασκευών.
ε. Η έκκεντρη φόρτιση του θεμελίου από το επ’ αυτού ογκώδες κατώτερο τμήμα της 
μεγάλης δεξαμενής.
στ. Η καθαίρεση των θόλων της μεγάλης δεξαμενής (1885). Είναι πιθανόν ότι οι 
βαρύτατοι αυτοί θόλοι εξισορρόπησαν ή και υπερνίκησαν ως ένα σημείο τους ανωτέρω 
παράγοντες. Αν πράγματι συνέβαινε το δεύτερο, η τελευταία μετακίνηση του τοίχου 
προς Α θά ήταν δυνατόν να έχει συντελεσθεί βραδέως κατά τις πρώτες ημέρες ή 
εβδομάδες μετά την κατεδάφιση των θόλων της μεγάλης δεξαμενής.

Τα ανωτέρω δεν εξαντλούν το θέμα, άλλωστε ούτε το σκοπό έχω, ούτε και τα 
απαραίτητα στοιχεία. Αρκούν, ωστόσο, για την κατανόηση της σύνθετης φύσεως των 
προβλημάτων και τη διαπίστωση των αιτίων. Δείχνουν επίσης ότι η κατάλληλη συστη
ματική επεξεργασία, έστω και μόνον απλών παρατηρήσεων και δεδομένων, είναι εξ 
απόψεως μεθόδου ένας μάλλον αυτάρκης τρόπος. Τα συμπεράσματα που ακολουθούν, 
προϊόντα μόνον αυτού του τρόπου, δεν θα ήσαν πολύ διαφορετικά αν είχαν ως βάση 
κατάλληλες μετρήσεις και αθέατες από το έδαφος λεπτομέρειες, απλώς θα ήσαν 
λεπτομερέστερα, θα παρείχαν ακριβέστερα μετρικά στοιχεία και η αποτίμηση των αιτίων 
θα ήταν δυνατόν να εξειδικευθεί ακόμη περισσότερο.

Βάσει των ανωτέρω, τα αίτια και οι αναγκαίες βελτιώσεις της διαγνώσεώς των 
συνοψίζονται ως εξής:

55 Η απουσία υαλίνων μαρτύρων από τους διανοιγμένους αρμούς του ανατολικού άκρου του 
τοίχου είναι μια παράλειψη.
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Η φύση των κατακορνφων μηχανικών παραμορφώσεων της Πινακοθήκης κάνει 
σαφές ότι όλες προκλήθηκαν από ένα ή το πολύ δύο αίτια: το πρώτο και μόνο βέβαιον 
είναι η διαφορική συμπίεση των υλικών του βάθρου, το δεύτερο, που αν όχι τελείως βέ
βαιον, είναι το μόνον πιθανόν μετά από το πρώτο, είναι μια υποχώρηση τμήματος του 
βράχου.

Η φύση των οριζοντίων μηχανικών παραμορφώσεων της Πινακοθήκης κάνει σαφές 
ότι όλες προκλήθηκαν από ένα ή το πολύ δύο αίτια: το πρώτο και σπουδαιότερο είναι οι 
μηχανισμοί που ενεργοποιήθηκαν από τις κατακόρυφες μηχανικές παραμορφώσεις. Το 
δεύτερο είναι οι πλευρικές ωθήσεις μεταγενεστέρων θολωτών κατασκευών. Οι ωθήσεις 
αυτές προκάλεσαν τόσο μεγάλη οριζόντια παραμόρφωση μόνον επειδή το θεμέλιο 
διατελούσε ήδη υπό συνεχή και εξελισσόμενη υποχώρηση· ίσως, όμως, θα προκαλούσαν 
και πάλιν παραμορφώσεις στον τοίχο, ακόμη και εάν το θεμέλιό του ήταν απολύτως 
ανένδοτο, επειδή ο τοίχος αυτός δεν ήταν σχεδιασμένος για να αντέχει σε τέτοιες 
ωθήσεις. Στην περίπτωση αυτή, πάντως, δεν θα μετέβαλαν την κλίση, αλλά, το πολύ, θα 
προκαλούσαν επάλληλες μικροολισθήσεις των λίθων (μηχανισμός ZIO, βλ. Εικ. 23).

Καθ’ όσον αφορά στη συμπίεση του θεμελίου του δυτικού τοίχου, αυτή δύναται να 
αποδοθεί κυρίως στην ποιότητα των πωρολίθων ή των πωρολίθων ορισμένων στρώσεων 
ή τμημάτων του βάθρου και των θεμελίων. Ωστόσο δεν πρέπει να αποκλείεται και η πα
ρουσία αρχαιοτέρου (μυκηναϊκού;) ατελέστερης δομής χαμηλού τοίχου, ή καταλοίπου 
τοίχου, ακριβώς πίσω από το βαθμιδωτό ανάλημμα. Η ετερογένεια αυτή θα ήταν δυνα
τόν να επιτείνει τα φαινόμενα συμπιέσεως του θεμελίου.

Καθ’ όσον αφορά στην πιθανότητα υποχωρήσεως του βράχου πρέπει να λεχθεί ότι 
αυτή είναι πολύ σοβαρή, επειδή τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται και σε άλλα σημεία 
της περιμέτρου του βράχου, όπως ήδη αναφέραμε.

Καθ’ όσον αφορά στη δυτική πλευρά, η οριστική αποτίμηση των αιτίων -θεμέλιο συν 
βράχος ή μόνον θεμέλιο;- θα ήταν ήδη δυνατή, αν δεν είχαν προηγηθεί οι επεμβάσεις των 
ετών 1854 και 1955, οι οποίες, εκτός των άλλων, κατέστησαν αδύνατη την παρατήρηση 
του αυθεντικού υλικού του βαθμιδωτού βάθρου και ειδικότερα τη μέτρηση της 
καθιζήσεως κατά μήκος των κατωτέρων και των ανωτέρων στρώσεων. Μία τέτοια 
μέτρηση, όμως, θα ήταν αποφασιστικής σημασίας για την οριστική αποτίμηση των 
αιτίων των παραμορφώσεων της μαρμάρινης ανωδομίας. Χάριν αυτών των μετρήσεων 
θα ήταν επιθυμητή η άμεση αφαίρεση 12 εκ των 300 λίθων της νεώτερης επενδύσεως του 
βάθρου. Ομοίως, χάριν ειδικών μετρήσεων, αλλά και ελέγχου της πιθανής ετερογένειας 
του βάθρου, θα ήταν χρήσιμη η άμεση καθαίρεση μεγαλυτέρων τμημάτων του όπισθεν 
του αναλήμματος τοιχίου εξ οπλισμένου σκυροδέματος. Οι μικρές αυτές επεμβάσεις θα 
έπρεπε να γίνουν κατά προτεραιότητα, έστω και εάν έμελλε να γίνει προσεχώς πλήρης 
επέμβαση σε αμφότερες τις όψεις του πολύπαθου αναλήμματος.
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Καθ’ όσον αφορά στην παραμόρφωση του θεμελίου του θυραίου τοίχου ο έλεγχος 
είναι δυνατός στο μέρος του που είναι ορατό μεταξύ των υποστυλωμάτων της εξ οπλιΟ- 
σμένου σκυροδέματος κατασκευής. Το μέρος αυτό, όμως, δεν παρουσιάζει προβλήματα.

Σχετικώς με την παραμόρφωση του θεμελίου του βορείου τοίχου ο έλεγχος θα ήταν 
αναγκαίος στο ανατολικό κυρίως τμήμα του. Μια προσεκτική χωροστάθμιση των αρ
μών, μετά από αφαίρεση ένος μέρους της εκ σκυροδέματος επενδύσεως, θα αρκούσε για 
μια αποτίμηση των αιτίων, καθώς αυτό το τμήμα είναι ακριβώς εκείνο υπεράνω του 
οποίου ο τοίχος παρουσιάζει τη διαφορική καθίζηση ( με αύξηση από A προς Δ κατά 
~1εκ ανά μ). Αν η χαρακτηριστική αυτή παραμόρφωση επανελαμβάνετο περίπου αμετά
βλητη ως την κατωτάτη στρώση, το αίτιόν της θα ήταν μια υποχώρηση του βράχου, αν, 
όμως παρουσίαζε προοδευτική προς τα κάτω απόσβεση εντός των ορίων του θεμελίου, 
το αίτιόν της θα ήταν κάποια εξαλλοίωση και διαφορική συμπίεση των πωρολίθων. Η 
έρευνα αυτή πρέπει να γίνει αμέσως. Είναι αυτονόητον ότι η έρευνα πρέπει να αρχίσει 
από τα θεμέλια. Από τα αποτελέσματα αυτής της αρχικής έρευνας μόνον θα φανεί αν η 
συνέχισή της στο βράχο θα ήταν απαραίτητη ή περιττή.

8. Αντιμετώπιση

Όπως στην ιατρική, έτσι και στην παρούσα περίπτωση η θεραπεία δύναται να 
αποσκοπεί μόνον στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ή στην αντιμετώπιση των 
αιτίων, αν τούτο, ορισμένως, είναι δυνατόν. Η τελευταία αυτή επιφύλαξη αναφέρεται 
μόνον για την περίπτωση συμμετοχής και του βράχου στα αίτια των παραμορφώσεων 
του κτηρίου. Αλλά, όπως στην ιατρική, έτσι και στην παρούσα περίπτωση, πρέπει κανείς 
να σκεφθεί, όχι μόνον για το δυνατόν, αλλά και για τη σκοπιμότητα ή το απαραίτητον 
μιας θεραπείας. Αν, π.χ. οι παραμορφώσεις απειλούσαν το δυτικό τοίχο με κατάρρευ
ση, κάποιος τρόπος για την αποτροπή της θα έπρεπε αμέσως να εφαρμοσθεί. Αν πάλιν ο 
κίνδυνος υπήρχε χωρίς να είναι άμεσος, ένας τρόπος και πάλιν, επιλεγμένος (με καλή 
χρήση και της χρονικής ανέσεως) ως ο βέλτιστος, θα έπρεπε να εφαρμοσθεί. Υπάρχει 
όμως κίνδυνος καταρρεύσεως; Σήμερα, ασφαλώς όχι. Κάποτε, όμως, θα ήταν δυνατόν 
να υπάρξει και κίδυνος καταρρεύσεως, αν δεν εμποδισθεί μια πιθανώς συνεχι-ζόμενη 
φθορά κάποιων τμημάτων του θεμελίου ή μια πιθανώς υφιστάμενη βραδεία υποχώρηση 
μέρους του βράχου. Η αξία μιας στέγης (βλ. κεφ.9) και ως μέσου εξόχως επιβραδυντικού 
των (εξ αιτίας των όμβριων) φθορών των θεμελίων, είναι υπεράνω πάσης 
αμφισβητήσεως, ανεξαρτήτως των πιθανών ιδιαιτεροτήτων ή του ποσοστού συμμετοχής 
των επί μέρους αιτίων της φθοράς.

Αλλά άν οι παραμορφώσεις της μαρμάρινης ανωδομίας είναι μόνον τα συμπτώ-ματα, 
αυτό δεν τις αποστερεί τελείως από τη σοβαρότητά των ως αντικειμένων κάποιας 
ιδιαίτερης θεραπείας, επειδή ως γνωστόν και τα ίδια τα συμπτώματα δύνανται συγχρό
νως να είναι και αίτια, δευτερογενή αίτια για άλλες φθορές. Οι παραμορφώσεις του 
τοίχου (κατά τον τύπο των Εικ. 26-28) είναι δευτερογενώς αίτια σημειακών συγκεντρ
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ώσεων μηχανικών τάσεων στους λίθους, αλλά και αίτια μεγαλύτερων κίνδυνων οξει- 
δώσεως των αρχαίων σιδηρών γόμφων και συνδέσμων. Ευτυχώς τα δύο αυτά φαινό
μενα, όπως βεβαιώνει η εμφάνιση των λίθων του τοίχου, δεν παρουσιάζουν παρά μόνον 
μικρή, συγκριτικώς αμελητέα, ανάπτυξη. Πάντως άν θα έπρεπε να αντιμετωπισθούν, 
υπάρχουν εναλλακτικώς περισσότεροι κατάλληλοι τρόποι:
1. Ενσφράγιση των αρμών σε μεγάλο βάθος για την ανακούφιση των μηχανικών τά
σεων και τη στεγάνωση του χώρου γόμφων και συνδέσμων.
2. Ανάταξη (ανύψωση και οριζόντια ευθυγράμμιση με ή χωρίς σύσφιγξη) των παραμορ
φωμένων τμημάτων με χρήση κατάλληλης τεχνολογίας^ και επικουρικούς στεγάνωση 

μερικών αρμών ώσεως.
3. Αποσυναρμολόγηση και νέα συναρμολόγηση και αναγκαστικώς πλήρης αντικατά
σταση των αρχαίων γόμφων και συνδέσμων με νέους από τιτάνιο.

Στο μέτρον του δυνατού, οι δύο πρώτοι τρόποι αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα της 
προστασίας των αρχαίων σιδήρων, ο τρίτος, αντιθέτως δεν το αντιμετωπίζει, αλλά το 
καταργεί...δια της άνευ διακρίσεως καταστροφής των αρχαίων συνδέσεων.

Κατά την περίπτωση ανατάξεως, αυτονόητη προϋπόθεση είναι η αποκατάσταση της 
συμφωνίας του βάθρου προς τη διορθωμένη μορφή της ανωδομίας. Μόνος δόκιμος 
τρόπος προς τούτο είναι η συμπλήρωση της ανωτάτης στρώσεως του βάθρου με 
κατάλληλο υλικό, ώστε να αποκτηθεί μια νέα οριζόντια φέρουσα επιφάνεια^7,

56 Η επαναφορά τοίχων στην κατακόρυφο και η ανύψωση ή η νέα οριζοντίωση κτισμάτων που 
παρουσιάζουν διαφορικές καθιζήσεις είναι θέματα που αντιμετωπίστηκαν σε μεγάλη έκταση από 
αρχιτέκτονες της Αναγεννήσεως. Η παλαιότερη ίσως περιγραφή τέτοιων εργασιών (προσθήκη - 
ενίσχυση θεμελίων, ανύψωση τοίχων κ.τ.λ.) είναι του Alberti (L. Β. Alberti, De re aedificatoria, 
X.17). Πολύ μεγάλης κλίμακος επεμβάσεις ( νέα κατακορύφωση και μετακινήσεις σε μεγάλες 
αποστάσεις πύργων) σχεδίασε και εκτέλεσε ο Aristotele Fioravante, μετά τα μέσα του 15ου αι στη 
Βενετία, τη Φλωρεντία, τη Bologna. Ειδικές υπηρεσίες προσέφερε και στη Ρώμη στα 
προγράμματα του Πάπα Νικολάου V. A. Carugo, Gli Obelischi e le macchine nel Rinascimento, in 
A. Carugo, Hrsg, Domenico Fontana, Della trasportatione dell’ Obelisco Vaticano ( 1590 ), Milano 
1978, xxvi.

Στην περίπτωση της Πινακοθήκης, η ανύψωση των τοίχων που παρουσιάζουν καθίζηση είναι 
δυνατή με πολύ μικρούς πεπλατυσμένους υδραυλικούς ανυψωτήρες συνδεδεμένους σε ένα 
σύστημα ακριβώς ελεγχόμενης μεταφοράς της υδραυλικής πιέσεως. Παραλλήλως προς την 
ανύψωση είναι δυνατή η αποκατάσταση της αρχικής ευθυγραμμίσεως και συνεχείας των λίθων με 
χρήση υδραυλικιόν πιεστήρων εργαζομένων οριζοντίως. Ως βάση των μηχανισμών αυτών θα 
αρκούσε ένα κοινό σωληνωτό ικρίωμα. Τέτοιες επιχειρήσεις ελέγχονται με κατάλληλους 
μηχανικούς αισθητήρες και ηλεκτρονικά όργανα μετρήσεως. Παραλλήλως προς την ανάταξη θα 
ήταν χρήσιμος και ένας καθαρισμός των αρμών κυρίως με χρήση πεπιεσμένου αέρος και 
μικροαμμοβολής, εάν και όπου τούτο απαιτείται.
57 Είναι το σύστημα που εφαρμόστηκε κατά την αναστήλωση του Θησαυρού των Αθηναίων στους 
Δελφούς και στο ναό της Αθηνάς Νίκης. Το ίδιο επίσης έχει προταθεί για το ναό του Επικουρίου 
Απόλλωνος και τη θόλο της Επιδαύρου.
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Αν, για κάποιους λόγους, θα ήταν ποτέ συζητήσιμη μια πρόταση για αποσυν- 
αρμολόγηση της ανωδομίας, μια παρόμοια πρόταση για αποσυναρμολόγηση του βάθρου 
δεν θα ήταν ποτέ συζητήσιμη, τουλάχιστον για τους ίδιους λόγους, επειδή στο βόθρον 
δεν υπάρχουν σιδηρά στοιχεία προς αντικατάσταση(Ι)

Η αποσυναρμολόγηση και αυτού του μέρους θα είχε κάποιο νόημα μόνον αν απο
σκοπούσε σε μια λίαν εκτενή αντικατάσταση ολόκληρων αρχαίων λίθων με νέους από 
καλύτερο υλικό. Αν, όμως, αποσκοπούσε μόνον σε μικροδιορθώσεις της στάθμης των 
ιδίων των κατά χώραν αρχαίων πωρολίθων, δεν θα έπρεπε καν να συζητηθεί. Αν οι 
πωρόλιθοι είναι τόσον παλαιωμένοι, ώστε να έχουν υποστεί παραμορφωτική 
απομείωση του ύψους των, πολλαπλασίως μεγαλύτερη της οριακής συμπιέσεως υγειών 
πωρολίθων, πως θα ήταν δυνατή η ανάληψή των, η μεταφορά και η ανατοποθέτησή των, 
χωρίς να αποφευχθεί η αυτόματη διάσπαση πολλών εξ αυτών σε κάποιο στάδιο της όλης 
διαδικασίας; Αλλά και άν ακόμη υπήρχε μια λύση στο τρομερό αυτό πρόβλημα, ποιος θα 
ήταν ο σκοπός μιας τέτοιας διαλύσεως; Η διόρθωση της στάθμης του υποκειμένου 
βράχου;

Στο σημείο αυτό περατούται ο κριτικός σχολιασμός των περιεχομένων στη Μελέτη 
Προπυλαίων θέσεων για τη μορφή και τις δομικές βλάβες της Πινακοθήκης, ως και για 
τις σχετικές προτάσεις δομικής συντηρήσεως και αναστηλώσεως.
Στη συνέχεια προτείνεται προς συζήτηση μια διαφορετικού είδους επέμβαση: η 
αποκατάσταση της ορθής εξωτερικής μορφής του βάθρου.

Μετά τη διαπίστωση ότι η παρούσα μορφή του βαθμιδωτού αναλήμματος δεν είναι 
μια πιστή επανάληψη της αρχικής μορφής επάνω στο υλικό που αντικατέστησε την 
εφθαρμένη επιφάνειά της, αλλά μια επί το πλείστον νέα μορφή, τελείως διαφορετική 
από την αρχική, προϊόν ενός αυτοσχεδιασμού εκείνων που εκτέλεσαν την επισκευή το 
1854, η στάση μας απέναντι στο ζήτημα πρέπει υποχρεωτικώς να αλλάξει. Μια νέα 
επέμβαση στο βαθμιδωτό ανάλημμα δεν θα πρέπει πλέον να συζητείται μόνον ως 
επισκευή της παρούσης μορφής χάριν της ασφαλείας της μαρμάρινης ανωδομίας, αλλά 
πολύ περισσότερο ως αυτοτελής σκοπός.58 * 1

Ο ενδεχόμενος ισχυρισμός ότι η παρούσα παραποίηση της κανονικής μορφής ()α ήταν ίσως για 
ιστορικούς ή πρακτικούς λόγους διατηρητέα δεν θα έπειθε, για τους εξής λόγους:
1. Η μετατροπή της όψεως του αρχαίου μνημείου έγινε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η 
αρχαία μορφή, όχι μόνον ήταν ακόμη καλώς αναγνωρίσιμη, αλλά είχε ήδη τεκμηριωθεί 
επακριβώς από εξειδικευμένους αρχιτέκτονες. Επομένως, ακόμη και για τα μέτρα εκείνης της 
εποχής η “επισκευή” αυτή μόνον ως συνειδητό λάθος δύναται να θεωρηθεί, ανεξαρτήτως των 
ελαφρυντικών στοιχείων του (που ήδη αναφέρθηκαν στο Ιο μέρος).
2. Το λάθος αυτό δεν αποτελεί μια κατ’ εξαίρεση ατυχή περίπτωση, αλλά μάλλον ένα ακόμη από 
τα πολλά παρόμοια λάθη, που έγιναν με καλό μάλλον σκοπό στην Ακρόπολη. Τα λάθη αυτά, 
όπως και το προκείμενο, παραμένουν στην αφάνεια κυρίως από αδράνεια και ανυποψία. Το 
θέμα, όμως θα ελάμβανε τις πραγματικές του διαστάσεις αν ήθελε ποτέ κανείς να τα κάνει με 
κάποια πληρότητα γνωστά. Οι διαστάσεις αυτές δεν παύουν να υφίστανται όταν απλώς ένα θέμα
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Η παρούσα μορφή καταστρέφει το (έως το 1854 σωζόμενο) προμνησίκλειο έργο κατά το 
ανώτετερο ήμισυ του ύψους του και προβάλλει αντί αυτού μια αυθαίρετη επινόηση του 
1854, η οποία περιέργως παρανοήθηκε και παρανοείται από τους πάντας, συμπεριλαμ
βανομένων και των μελετητών του μνημείου (Bohn, Doerpfeld, κ.τ.λ.).
Η προτεινόμενη εργασία συνοψίζεται στα εξής:
1. Αφαίρεση όλων των νέων λίθων εκ των άνω προς τα κάτω.
2. Αφαίρεση κονιαμάτων και αποκάλυψη των αρχαίων λίθων και ιχνών επισκευών 
παλαιοτέρων του 1854.
3. Αναπλήρωση των κατεστραμμένων προσθίων τμημάτων των λίθων με νέους αρίστης 
ποιότητος λίθους. Τα συμπληρώματα θα αποκαθιστούν ακριβώς τη μορφή εκάστου 
αρχαίου λίθου. Για τα μήκη και τα ύψη των δεν θα χρειασθεί προηγούμενη γνώση επειδή 
αυτά θα ορίζονται για κάθε νέο λίθο ιδιαιτέρως από τον αντίστοιχο προς συμπλήρωση 
αρχαίο λίθο. Το κανονικό επίπεδο της όψεως του αναλήμματος θα ληφθεί από τα 
πρωτότυπα σχέδια του L. Chaudet, μετά από έλεγχό των αφ’ ενός βάσει των σχεδίων του 
P. Desbuisson και του Lebouteau, αφ’ ετέρου βάσει των πιθανώς εντός του πρισματικού 
όγκου ή παρά την βόρεια προσθήκη σωζομένων καταλοίπων ή ιχνών. Όπως είναι 
φυσικό τα μεγαλύτερα συμπληρώματα θα απαιτηθούν για τους νοτιότερους λίθους των 
ανωτέρων στρώσεων.

9. Η στέγαση της Πινακοθήκης

αγνο-είται, ή όταν παρακάμπτεται, κάθε φορά που τυχαίνει να αποκαλύπτεται και να ζητείται η 
αντι-μετώπισή του. Αντιθέτως εμπλουτίζονται με ένα ακόμη επιβαρυντικό στοιχείο, την 
αδιαφορία, ή, το χειρότερο, την επιτηδευμένη εμμονή με σκοπό την παραπλανητική νομιμοποίηση 
κάθε επιπολαιότητος, ως δήθεν ιστορικώς σεβαστού συμβάντος, η με κίνητρο την αντιπολίτευση 
(με την ευρύτατη σημασία της λέξεως). Όμως, υπό γενικότερη ιστορική θεώρηση, τα λάθη που 
δυνάμει μας βαρύνουν είναι όχι μόνον τα δικά μας λάθη, αλλά και εκείνα των προκατόχων μας.
3 Επειδή εκτός από τις “θεωρητικές” αντιρρήσεις, θα ήταν ίσως δυνατόν να υπάρξει δισταγμός 
και εξ αιτίας της μεγάλης δυσκολίας προμήθειας καλού πειραϊκού λίθου, θα πρέπει από τώρα να 
τονωθεί ότι ο λόγος για τον οποίο οι προκάτοχοί μας δεν δίστασαν να καταστρέψουν την όψη 
του μνημείου ήταν... ακριβώς ο ίδιος(!).

Ποιος, λοιπόν, θα ήθελε σήμερα να αρνηθεί την αποκατάσταση της βλάβης για έναν λόγο, ο 
οποίος με μέτρο την αξία αυτών των μνημείων είναι σχεδόν επουσιώδης;

Η πρόσφατη αντιμετώπιση, άλλωστε, του ιδίου ζητήματος χάριν της αποκαταστάσεως του 
προς την αντολική πάροδο αναλήμματος του Διονυσιακού Θεάτρου, δείχνει ότι σήμερα η 
απόκτηση πειραϊκού λίθου είναι μεν δύσκολη, αλλά όχι αδύνατη. Εκτός αυτού ας μη μας 
διαφεύγει ότι για τη νέα επισκευή του αναλήμματος θα ήσαν κατάλληλοι λίθοι οποιασδήποτε 
άλλης προελεύσεως, ακόμη και από το εξωτερικό, εάν ήσαν από πάσης απόψεως παρόμοιοι προς 
τους πειραϊκούς.
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Η περιεχόμενη στη Μελέτη Προπυλαίων πρόταση ανακατασκευής της αρχαίας στέγης 
της Πινακοθήκης^ είναι τολμηρή, αλλά όχι προκλητική, και πάντως εξόχως θετική 
παρά τις ασάφειες60 που περιέχει.
Εξαιρουμένων κάποιων υποθέσεων^1, οι νέες διαπιστώσεις για τη στέγη, οι περιεχό- 

μενες στην ίδια μελέτη αποτελούν σπουδαιότατη συμβολή. Ιδιαιτέρως μάλιστα το μέρος

59 Μελέτη Προπυλαίων,.. 160-162, 367 και σχ. 9 του β' μέρους.
6° Πουθενά δεν αναφέρεται σε τι υλικό θα γίνει η νέα κεράμωση. Στο δεύτερο, όμως μέρος (Μ. 
Ιωαννίδου, 367) αναφέρεται αίφνης υπολογισμός για μαρμάρινες κεράμους και πρόταση 
κατασκευής χυτών κεράμων χωρίς να ονομάζεται το υλικό των.
61 Στη σελ 27 αναφέρεται: “... και είναι πολύ πιθανόν ότι αφαιρέθηκαν (τα ξύλα των οροφών και 
στεγών της Πινακοθήκης κ.τ.λ.) προκειμένου να χρησιμεύσουν ως καύσιμη ύλη στην πυρπόληση 
του Παρθενώνος ή τον Ερεχθείον...“

Στην πραγματικότητα, όμως δεν πρόκειται για πολύ πιθανόν, αλλά για αόιανόητον. Οι 
ξύλινες δοκοί της Πινακοθήκης μήκους 9μ ήσαν τα μεγαλύτερα ξύλα στην Ακρόπολη αμέσως 
μετά από τις δοκούς (μήκους 11 μ) του κεντρικού κλιτούς του Παρθενώνος. Οι δοκοί του 
προστώου της Πινακοθήκης δεν ήσαν βραχύτερες από αντίστοιχα στοιχεία του κλιτούς του σηκού 
του Παρθενώνος. Τα ξύλα της στέγης της Πινακοθήκης ήσαν, λοιπόν τόσο μεγάλα και βαριά 
(κατά τη νέα αναπαράσταση, Μελέτη Προπυλαίων, Σχ. 73, τα υπολογιζόμενα βάρη των ήσαν 
1,700Kg και ~500Kg για κάθε μεγάλη και κάθε μικρή δοκό οροφής, 800Kg για κάθε μεγάλη δοκό 
της στέγης 500Kg για μικρότερες δοκούς κ.ο.κ.), όσο σχεδόν και εκείνα του Παρθενώνος. Η 
καταβίβαση τέτοιων ξύλων και η μεταφορά των επάνω στη μεγάλη ανωφέρεια και το πέρασμά 
των στο εσωτερικό του Παρθενώνος για να χρησιμοποιηθούν εκεί για την πυρπόληση της οροφής 
και της στέγης του, είναι τελείως αδιανόητη ιδέα. Για την κατάκαυση αυτών των μερών του 
Παρθενώνος αρκούσε να πυρποληθεί μόνον το γιγάντιο ξύλινο άγαλμα ή μόνον το ανατολικό 
θύρωμα. Αν, εντούτοις, ήσαν οι.Έρουλοι τόσον ανόητοι, ώστε να θέλουν να αρχίσει η ανάφλεξη 
από την ίδια τη στέγη και όχι από τα θυρώματα ή το άγαλμα, τίποτα δεν τους εμπόδιζε να 
ανέβουν στη στέγη, χρησιμοποιώντας το αρχαίο κλιμακοστάσιο του ανατολικού τοίχου, το οποίο, 
άλλωστε, αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούσε, την επίσκεψη της στέγης. Αλλά για τη γνώση των ακόμη 
ορατών λεπτομερειών του ζητήματος της κατακαύσεως του Παρθενώνος, θα αρκούσε μια 
προσεκτική παρατήρηση των ανεξίτηλων θερμικών βλαβών του μνημείου, ή έστω και μια 
ανάγνωση του σχετικού κεφαλαίου της Μελέτης Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τόμ. 1, 344- 
354.

Ωστόσο η ερμηνεία της εξαφανίσεως της στέγης της Π ινακοθήκης μέσω της υποθέσεως ότι 
κάποια υλικά της χρησιμο-ποιήθηκαν κάποτε στον Παρθενώνα, δεν θα ήταν τελείως απίθανη. Τα 
υλικά αυτά θα ήταν δυνατόν να έχουν χρησιμοποιηθεί, όχι βεβαίως ως προσάναμα, αλλά, μαζί με 
άλλα, άλλης προελεύσεως, για την μετά την πυρκαϊά νέα στέγη του Παρθενιΰνος. Κατά τη 
διερευνεση των θετικών ή αρνητικών σημείων μιας τέτοιας πιθανότητος, πάντως, θα έπρεπε να 
ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα ξύλα ήσαν τότε ηλικίας οκτακόσιων περίπου ετών. Τούτο βεβαίως δεν 
αποκλείει την πιθανότητα ότι ήσαν ακόμη σε καλή κατάσταση. Ωστόσο, για τα όμοιας ηλικίας 
ξύλα του Παρθενώνος έχει υποστηριχθεί μεταξύ άλλων και η γνώμη ότι αυτά θα ήσαν ίσως προς 
το τέλος της αρχαιότητος ακατάλληλα ως φέροντα στοιχεία λόγω κοπώσεως και γηράνσεως (W. 
Β. Dinsmoor Jr. Hesperia 43, 1984, 148). Η εμπειρία από τέτοια θέματα, πάντως, δείχνει ότι η 
υποβάθμιση και φυσική φθορά μιας κατασκευής δεν εξαρτάται από τις γενικές συνθήκες και την 
ηλικία μόνον. Συνήθως, οι τοπικές διαφορές των γενικών συνθηκών ευθύνονται για την εμφάνιση
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το αναφερόμενο στις ειδικής μορφής γιγάντιες κεράμους^2 επάνω από τις εκατέρωθεν 

του κεντρικού κτηρίου κόγχες.
Ωστόσο η πρόταση ανακατασκευής της στέγης αντιμετωπίστηκε στην ως τώρα 

συζήτηση με δισταγμούς. Τούτο επειδή προ πολλού έχει επικρατήσει η συνήθεια της 
βιώσεως των αρχαίων ελληνικών μνημείων ασκεπών. Η κατάσταση αυτή έχει γίνει 
αδιακρίτως αποδεκτή ως εύλογη και αισθητικούς επιθυμητή για όλα γενικώς τα μνημεία. 
Ενεργητική μορφή αυτής της αποδοχής είναι η δογματική εμμονή στην άνευ διακρίσεων 
διατήρηση της ερειπώδους μορφής όλων γενικώς των μνημείων. Όμως είναι προφανές 
ότι η προκατάληψη αυτή δεν θα άντεχε στη δοκιμασία ενός σοβαρού επιστημονικού 
διαλόγου 63. Αντιθέτους είναι σαφές ότι τα μνημεία εκτός από τα κοινά στοιχεία των, 

διαθέτουν και σπουδαίες ιδιαιτερότητες. Αν θα ήσαν εύλογες κάποιες σοβαρές 
αντιρρήσεις ενάντια σε μια αποκατάσταση της στέγης του Ολυμπιείου, άλλο τόσο θα 
έπρεπε να είναι εύλογη η αποδοχή μιας στέγης στην Πινακοθήκη. Τα δύο μνημεία 
συνιστούν ως προς αυτό το ζήτημα δύο τελείως αντίθετες περιπτώσεις.
Αλλά αν, επί τέλους, η αποκατάσταση αυτής της στέγης γίνει, κατ’ αρχήν, δεκτή, 
κάποιοι βασικοί όροι θα ήσαν εξ αρχής απαραίτητοι. Αυτοί αφορούν στο είδος της 
κατασκευής της οροφής, της στέγης και της κεράμωσης.

Η οροφή ήταν ξύλινη. Οι ορατές επιφάνειες των δοκών και των καλυμμάτων της 
πρέπει να ήσαν καλώς λειασμένες, επιμελώς χρωσμένες^4 και κανονικώς κοσμημένες. 

Το βάρος της πρέπει να έφθανε τους 25 τόννους. Η στέγη ήταν επίσης ξύλινη, με 
αδρότερη όμως τελείωση των επιφανειών. Το βάρος της πρέπει να έφθανε τους 20 
τόννους.

Η κεράμωση ήταν μαρμάρινη κορινθιακού τύπου. Το βάρος της πρέπει να υπερέβαινε 
τους 15 τόννους. Η χειροτεχνική ετοιμασία μιας τέτοιας κεραμώσεως, μη συμπερι- 
λαμβανομένης της τοποθετήσεως, πρέπει να απαιτούσε -100.000 ώρες εργασίας,

δραματικών διακυμάνσεων της διατηρήσεως των διαφόρων μερών μιας ξύλινης κατασκευής ή και 
διαφορετικών μερών ενός εκάστου ξύλου.
62 Μελέτη Προπυλαίων, 118-121, Σχ. 75-77.
63 Τολμηρές προτάσεις για την αποκατάσταση αρχαίας στέγης έχουν γίνει στο παρελθόν για τον 
Παρθενώνα (W. Hoepfner, 3η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων της 
Ακροπόλεως, Αθήνα 1989[1990], 108) και για το ναό του Επικουρίου Απόλλωνος ( βλ. Πρακτικά 
Συνεδριάσεων της Επιτροπής Συντηρήσεως του ναού του Επικουρίου Απόλλωνος, από το 1987 
κ.ε.).
64 Η οροφή και η οροφοστέγη της στοάς του Αττάλου είναι τα μόνα παραδείγματα 
ανακατασκευής τέτοιων στοιχείων σε αρχαίο μνημείο στην Ελλάδα. Η χρησιμοποίηση γυμνού 
βερνικωμένου ξύλου για τις ορατές επιφάνειες δεν αποτελεί, φυσικά, μια διατυπωμένη άποψη (ή 
προτίμηση) για την πραγματική χρωματική εμφάνιση αυτών των στοιχείων, ούτε καν για την ίδια 
τη στοά του Αττάλου.
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αντίστοιχες προς ~ 20.000 σημερινά ημερομίσθια ( 20 άτομα επί 4 έτη)65. Σήμερα είναι 

δυνατή η κατασκευή ακριβών αντιγράφων των κεράμων από κατάλληλη ποιότητα 
τσιμέντου. Ωστόσο το μάρμαρο είναι πολύ ανώτερο και του καλύτερου τσιμέντου.

Αλλά το μάρμαρο δεν είναι το μόνο άξιο υλικό για ένα τέτοιο έργο. Υάλινες κέραμοι 
της αυτής μορφής (μήκος, πλάτος, πάχος, λεπτομέρειες) ως οι μαρμάρινες, με 
καταλλήλως αμμοβολημένες επιφάνειες, για την πλήρη εξουδετέρωση της διαφάνειας, θα 
ήσαν από πάσης απόψεως συγκρίσιμη προς τις μαρμάρινες (λίθινη ύλη, με παρό-μοια 
φυσικά χαρακτηριστικά).

Αλλά και το ξύλο δεν είναι το μόνο κατάλληλο υλικό. Αντιθέτως, μάλιστα, παρά την 
ένδοξη χρήση του σε πολλά από τα σπουδαιότερα έργα της αρχιτεκτονικής, το υλικό αυ
τό παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα εκ των οποίων το σοβαρότερο είναι ότι 
καίεται. Είναι δε το μειονέκτημα αυτό γενικό για όλα τα είδη και όλες τις τεχνικές 
εφαρμογές του ξύλου^6. Μερικές φορές αναφέρεται ότι κάποιες τεχνικές εφαρμογές 

όπως π.χ. η σύνθετη ξυλεία διαθέτουν αυτοπροστασία έναντι πυρκαϊάς. Το πλεονέκτημα 
αυτό, όμως, είναι μόνον σχετικό. Το είδος αυτό απλώς δεν καίεται τόσο εύκολα όσο 
άλλα είδη, αλλά πολύ απέχει από του να είναι πραγματικά άκαυστο.
Για το λόγο αυτό σε πολλές περιπτώσεις συγχρόνων ανακατασκευών ξύλινων στεγών 
προτιμήθηκε η απομίμηση της ξύλινης κατασκευής με άκαυστο υλικό.
Τούτο είναι ακόμη ευκολότερο άν η προς απομίμηση κατασκευή δεν ήταν από άβαφο 
γυμνό ξύλο, αλλά από επιχρωσμένο και ακόμη περισσότερο άν η φυσική απόχρωση του 
νέου υλικού δεν είναι ασυμβίβαστη προς ό, τι θα έπρεπε να είναι ο χρωματισμός του 
προς απομίμηση ξύλου.
Κατά τα προηγούμενα θα άξιζε να εξετασθεί μεταξύ άλλων και η περίπτιοση 
ανακατασκευής της οροφής και της στέγης με σκληρό αλουμίνιο ή τιτάνιο. Εννοείται ότι

65 Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος αυτής της εργασίας θα ήταν δυνατόν με απλά ηλεκτρικά κοπτικά 
εργαλεία και αυτόματους παντογράφους, αλλά ακόμη και κατ’ αυτόν τον τρόπο η αναγκαία 
χειροτεχνική τελείωση (των στρωτήρων κυρίως) θα απ αιτούσε πολλές χιλιάδες ώρες εργασίας.
°° Είναι γνωστό ότι τμήματα οικοδομών αποτελούμενα από ισχυρές ξύλινες διατομές αντέχουν 
περισσότερο σε πυρκαϊά από όσο θα άντεχαν εάν ήσαν σιδηρά ή από σκυρόδεμα. Η αξιολόγηση 
αυτή είναι, φυσικά, άσχετη προς το εύφλεκτον ή το δύσφλεκτον των εν λόγω υλών. Έχει σχέση 
μόνον με το χρόνο που μεσολαβεί από την εκδήλωση της πυρκαϊάς έως την έναρξη της 
καταρρεύσεως (ο σίδηρος είναι ευθερμαγωγός και εύτηκτος, ένώ το ξύλο ως δυσθερμαγωγό 
διατηρεί αμετάβλητο το μέτρον ελαστικότητος και επομένως καταρρέει τελευταίο, καθ' όσον η 
απομείωση της ενεργού διατομής του εξελίσσεται βραδέως). Η καθυστέρηση της καταρρεύσεως 
είναι ζωτικής σημασίας για την εκκένωση ενός φλεγομένου κτηρίου. Όπως είναι φυσικό η 
αξιολόγηση αυτή αναφέρεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ως καιομένη ύλη δεν θεωρούνται 
τα ίδια τα κτήρια, αλλά το περιεχόμενό των, εάν τυχαίνει να είναι εύφλεκτο. Αποκλεισμένου, 
όμως, ενός τέτοιου περιεχομένου (και αυτή είναι η περίπτωση της Πινακοθήκης και πολλών 
άλλων μνημείων), η αξιολόγηση γίνεται μόνον βάσει του καυσίμου ή μη αυτών καθ' αυτών των 
μερών του κτηρίου και επομένως είναι τελείως κατά του ξύλου και υπέρ του μετάλλου.
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οι δοκοί δύνανται να έχουν το πάχος των ξύλινων, θα πρέπει, όμως, να είναι κοίλες, 
αλλά αρίστης εμφανίσεως (με βάρος πολύ μικρότερο του βάρους των ξύλινων δοκών) 
και ότι όλες οι επιφάνειες θα είναι αμμοβολημένες.



10. Εικόνες
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Εικ.Ι. Το βαθμιδωτό ανάλημμα της Πινακοθήκης
L. Chaudet 1846 (Ανασχεδίαση υπό Μ. Κ.) 1

1. τομή με θέα προς Β (προς τη βόρεια προσθήκη του βάθρου)
2. τομή με θέα προς Ν (προς την παραστάδα του αυλείου τοίχον)
3. όψη του νοτίου πέρατος
4. κάτοψη του νοτίου πέρατος
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Εικ. 2. Το βαθμιδωτό ανάλημμα της Πινακοθήκης, σχέδια P. Desbuisson 1848

1. κάτοψη (Ανασχεδίαση υπό Μ. Κ.)
2. όψη
3. τομή με θέα προς Ν (προς την παραστάδα του ανλείου τοίχου) (Ανασχεδίαση

υπό Μ. Κ.)

2



m
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Εικ. 3. Η Πινακοθήκη από τα ΝΔ, φωτογραφία Ε. Piol 1852

1. ο λίθος α των Εικ. 5 και 6
2. χάσματα των οριζοντίων αρμών στο δυτικόν πέρας της κρηπίδοςπης 

προσόψειυς
3. ίννη μεταγενεστέοου τείνους στο δυτικό τοίχο της Πινακοθήκης
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Εικ. 4α. Η χρησιμοποιούμενη στην παρούσα μελέτη ονοματολογία
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Εικ. 4β. Προπύλαια, ιεράρχηση των μερών του κτηρίου και κλίσεις τοίχων και κιόνων
(Μ.Κ 1989, από τη μελέτη Wilhelm Dörpfeld und die Akropolis, στον τόμο για 
την πεντηκονταετηρίδα [1990] από τον θάνατο του Wilhelm Dörpfeld. (υπό 
ετοιμασία από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο)

Οι Ö2 Os Oi Os Οδ

0

An Ai2 Ss Ss
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Εικ. 5. Το βάθρον και ο δυτικός τοίχος της Πινακοθήκης. Το βόθρον ως είχε πριν από
τη μεταμόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας του (1854)

Π2-Π14

ΠΓ-Π17’
Π5”-Π8”
ΜΓ-Μ6’...
Κ1-Κ2-Κ3-ΣΒ
Κ2-Κ3-ΣΒ
ΣΒ*
Εικ. 8β)
ΣΒ**

ΤΒ
ΟΣ
Δ1-Δ9
ΕΣ
αλ
α, β,γ

στρώσεις του βαθμιδωτού αναλήμματος (πώρος), κατά P. Desbuisson
(1848). Οι αρμοί ώσεως ενδεικτικώς.
στρώσεις βόρειας προσθήκης (πώρος)
στρώσεις θεμελίου αυλείου τοίχου (πώρος)
στρώσεις αυλείου τοίχου (μάρμαρο)
αναβαθμοί κρηπίδος και στυλοβάτης κεντρικού κτηρίου
αναβαθμοί κρηπίδος και στυλοβάτης προστάσεως Πινακοθήκης
μαρμάρινη συνέχεια του στυλοβάτου υπό τον δυτικό τοίχο (βλ. και

πώρινη συνέχεια του στυλοβάτου υπό τον δυτικό τοίχο (βλ. και Εικ. 
8α)
Τοιχοβάτης
Ορθοστάτης
στρώσεις δυτικού τοίχου 
Επιστύλιο
Τα προ του 1854 ευτελώς επισκευασμένα τμήματα
καλώς διατηρούμενοι λίθοι της 13ης στρώσεως του βαθμιδωτού
βάθρου (κατά Desbuisson)

Εικ. 6. Κάτοψη της Π ινακοθήκης και των κατά το παρελθόν σχεδιασθέντων μερών του
βάθρου, του θεμελίου και των επιχώσεων

Π5,Π6 

α, β, γ

ΠΙΟ’-ΠΠ’

Π’

Μυ

κατάλοιπα του βαθμιδωτού βάθρου κάτω από την επιφάνεια του
επικλινούς προαυλίου των Προπυλαίων
Έως το 1854 καλώς διατηρούμενοι λίθοι της 13ης στρώσεως του
βαθμιδωτού βάθρου (κατά Desbuisson). Το 1854 οι λίθοι αυτοί
απολαξεύτηκαν μέχρι και κατά τα 4/5 της μάζης των.
στρώσεις της βόρειας προσθήκης του βάθρου-θεμελίου (πώρος) κατά
το μέσον της βόρειας πλευράς (για το σημείο αυτό υπάρχει και σχέδιον
τομής υπό G. Kawerau)
πιόρινη επαύξηση του πάχους του βαθμιδωτού αναλήμματος προς το 
εσωτερικό της Π ινακοθήκης
προϊστορικής εποχής τοίχοι (παρατηρητέος ο κατά προσέγγιση 
παραλληλισμός του βαθμιδωτού αναλήμματος προς αυτούς)
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Εικ. 7. Αναπαράσταση του βάθρου της Πινακοθήκης

Π1- Π14 Βαθμιδωτό ανάλημμα ( προμνησίκλειο)
Π', Μ', ΣΒ, ΤΒ, ΟΣ κ.ε., μνησίκλειες κατασκευές
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Εικ. 8α. Το βόθρον προ του 1854, τομή στη θέση A της Εικ. 7 (αντιστοιχεί προς το
εσωτερικόν της Πινακοθήκης, βλ. και Εικ. 5,6)

Εικ. 8β. Το βόθρον προ του 1854, τομή στη θέση Β της Εικ. 7 (αντιστοιχεί προς το
προστώον, βλ. και Εικ. 5-6)

Π
IT
ΣΒ*
ΣΒ**
γβ**
ΤΒ*
ΟΣ**

ΟΣ*
του τοίχου
Δ1,Δ2
Μ

προμνησίκλεια πώρινη κατασκευή βάθρου 
μνησίκλεια πώρινη κατασκευή βάθρου 
μαρμάρινη συνέχεια του στυλοβάτου υπό τον δυτικό τοίχο 
πώρινη συνέχεια του στυλοβάτου υπό τον δυτικό τοίχο 
μαρμάρινος τοιχοβάτης καθ’ όλο το πάχος του τοίχου 
μαρμάρινος τοιχοβάτης μόνον στην εξωτερική πλευρά του τοίχου 
Ορθοστάτες μειωμένου ύψους στην εξωτερική όψη του τοίχου και 
προς το εσωτερικόν της Πινακοθήκης
Ορθοστάτες κανονικού ύψους στην εσωτερική προς το προστώον όψη
συμπεριλαμβανομένης και της παραστάδος (βλ. 8γ)
στρώσεις του τοίχου
πέρας και παραστάς αυλείου τοίχου

Εικ. 8γ. Λεπτομέρεια των 
ορθοστατών παρά 
την παραστάδα

Εικ. 9α. Το βόθρον μετά το 1854, τομή στη θέση A της Εικ. 7 (αντιστοιχεί προς το
εσωτερικόν της Πινακοθήκης, βλ. και Εικ. 5-6)

Εικ. 9β. Το βάθρον μετά το 1854, τομή στη θέση Β της Εικ. 7 (αντιστοιχεί προς το
προστώον, βλ. και Εικ. 5-6)

Π προμνησίκλεια πώρινη κατασκευή βάθρου
Γ1 ' μνησίκλεια πώρινη κατασκευή βάθρου
Π ’ ’ νεώτερη ( 1854) πώρινη μεταμόρφωση της όψεως του βάθρου (βλ. την
αναντιστοιχία στρώσεων και αρμών μεταξύ αυθεντικής και νεώτερης κατασκευής)
ΣΒ* , ΣΒ**, ΤΒ**, ΤΒ*, ΟΣ**, ΟΣ*, Δ1, Δ2 (βλ. υπόμνημα Εικ. 8α και 8β)
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Εικ. 10. Το βόθρον προ του 1854, οριζόντια τομή στο άνω μέρος του

Π προμνησίκλεια πώρινη κατασκευή βάθρου (βαθμιδωτό ανάλημμα)
Π ’ μνησίκλεια πώρινη κατασκευή βάθρου
Π5, Π6 κατάλοιπα του βαθμιδωτού βάθρου κάτω από την επιφάνεια του επικλινούς 

προαυλίου των Προπυλαίων
Μ ’ Αύλειος τοίχος = μαρμάρινη επένδυση της νότιας πλευράς του βάθρου 
ΠΣ πώρινο υπόστρωμα δαπέδου προστώου

η'

ΠΟ πρισματικός όγκος



Εικ. 13. 

Μ’

Εικ. 14.
νοτιοδυτικά

ΠΟ
Μ’
Π5,Π6

511

Η δυτική πλευρά της Πινακοθήκης, αρχική μορφή, διμετρική άποψη από τα 
νοτιοδυτικά
αύλειος τοίχος = μαρμάρινη επένδυση της νότιας πλευράς του βάθρου

Η δυτική πλευρά της Πινακοθήκης μετά το 1854, διμετρική άποψη από τα 

πρισματικός όγκος
αύλειος τοίχος = μαρμάρινη επένδυση της νότιας πλευράς του βάθρου 
κατάλοιπα του βαθμιδωτού βάθρου κάτω από την επιφάνεια του 
επικλινούς προαυλίου των Προπυλαίων
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Εικ. 15. Μορφή καταρρεύσεως του άνω μέρους και μεγάλες δομικές βλάβες των
αυθεντικών ιοταμένων μερών της ανατολικής προστάσεως των Προπυλαίων

Κχ, Κζ διανύσματα μετακινήσεως 6ου κίονος έως το 1836 
θα μεγάλες θραύσεις ακμών
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Εικ. 16. Δευτερογενής μετατόπιση του 3ου βορείου ιωνικού κίονος (Το ελλείπον 
ανώτερο μέρος του κίονος κατεδαφίστηκε αργότερα)



514

Εικ. 17. Μεγάλες δομικές βλάβες ίων αυθεντικών ισταμένων μερών του ανατολικού 
πέρατος του νοτίου τοίχου των Προπυλαίων, ανατολική όψη της παραστάδος

Εικ. 18. Μεγάλες δομικές βλάβες των αυθεντικών ισταμένων μερών του ανατολικού 
πέρατος του νοτίου τοίχου και του 6ου ανατολικού κίονος των Προπυλαίων, 
όψη από Β (από το εσωτερικό της προστάσεως)

Πχ, Ily, Πζ, διανύσματα μετακινήσεως τοίχου
Ky, Κζ, διανύσματα μετακινήσεως του κίονος (βλ. και Εικ. 15)
1,2,3,4 διαδοχικές θέσεις της εσωτερικής πλευράς της παραστάδος (οι γωνίες 

αποκλίσεως διπλασιασμένες για καλύτερη εποπτεία):
1,
2,

αρχική θέση
υποθετική μεγίστη εκτροπή κατά τον λικνισμό (εξ αιτίας εκρήξεως 
μαύρης πυρίτιδος)

3,
4

ΑΡΕ
ΑΡΩ
θεκ
θα
ΠΡ

υποθετική θέση ηρεμίας μέχρι το 1836
διόρθωση (1836)
διάνοιξη οριζοντίων αρμών
διάνοιξη αρμών ώσεως
απόθραυση προέχοντος μέρους επικράνου
μεγάλες θραύσεις ακμών
θέση του καταπλακωμένου πριονελάσματος στο άνω μέρος του 
πέμπτου σπονδύλου

Εικ. 19. Μεγάλες δομικές βλάβες στη Β παραστάδα της ανατολικής προστάσεως των 
Προπυλαίων

ΠΟ
ny, Πζ, 
1,2,3,

οριζόντια πίεση (εκρήξεως) 
διανύσματα μετακινήσεως τοίχου
διαδοχικές θέσεις της εσωτερικής πλευράς της παραστάδος (οι γωνίες 
αποκλίσεως διπλασιασμένες για καλύτερη εποπτεία):

1,
2,

αρχική
υποθετική μεγίστη εκτροπή κατά τον λικνισμό (εξ αιτίας εκρήξεως 
μαύρης πυρίτιδος)

3
θα

θέση ηρεμίας 
μεγάλες θραύσεις ακμών

Εικ. 20. Διάγραμμα πιέσεων και παραμορφώσεων σε δάπεδο και τοίχο κλειστού χώρου 
εξ αιτίας αποτόμου αυξήσεως της πιέσεως του αέρος κατά μερικά δέκατα μιας 
ατμοσφαίρας.



2
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Εικ. 21. Πλαστική παραμόρφωση της πώρινης υποδομής υπό το δάπεδον του βορείου
κλιτούς του Παρθενώνος (Α. Tschira, Eine Tastung in der Cella des Parthenon, 

AA, 1965,417-18, εικ. 7)

Αφορμή για αυτήν την ανατομική επέμβαση ήταν η γνωστή και ήδη σχολιασμένη από τον 
Doerpfeld (AM 17, 1892,176) καθίζηση (~10 εκ) μέρους του δαπέδου του βορείου κλιτούς του 
σηκού του Παρθενώνος. Την καθίζηση αυτή απέδωσε ο Tschira σε πλαστική παραμόρφωση των 
πωρολίθων της υποδομής. Οι λίθοι αυτοί είναι κανονικής μορφής και καλώς δομημένοι και οι 
περισσότεροι δεν φέρουν παρά μόνον το ίδιον βάρος και εκείνο των υπερκειμένων.

Βάσει των νεωτέρων γνώσεων, αίτια της καθηζήσεως είναι η ευπάθεια των λίθων αυτού ακριβώς 
του μέρους της υποδομής (οι οποίοι πιθανώς ανήκουν σε παλαιότερο κτίσμα και δεν φέρονται 
αμέσως επί του βράχου) και η διαλυτική δράση ομβρίων υδάτων που, όπως φαίνεται, αφθονούν 
εντός των αρμών και κενών των θεμελίων του ναού. Το φαινόμενο είναι παλαιότατο. Η 
μονόπλευ-ρη υποχώρηση του στυλοβάτου της διτόνου κιονοστοιχίας προς το μέρος του βορείου 
κλιτούς, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της αρχικώς τελείας εδράσεως δύο εκ των αρχικών 
εσωτερικιόν κιόνων, η οποία επέτρεψε την υπό τούς κίονες εισχώρηση και ανάπτυψη καλώς 
ορατών φαινομέ-νων βιογενούς διαβρώσεως. Οι κίονες αυτοί, όμως, καθαιρέθηκαν τον 4ο αι. και 
επομένως τα ως άνω φαινόμενα είναι και αυτά παλαιότερα του 4ου αι. Πάντως, μετά την 
καταστροφή της νεώ-τερης στέγης (1687), η δράση των ομβρίων έγινε πολλαπλάσια και η καθίζηση 
εξελίχθηκε με επιταχυνόμενους ρυθμούς: από το 1892 (Doerpfeld) έως το 1965 (Tschira) η καθίζηση 
αυξήθηκε κατά ~ 4εκ.(!). Παρόμοιο είναι το πόρισμα από τη σύγκριση παλαιοτέρων μετρήσεων 
του N. Τ. Σκαρή (~1959) και του γράφοντος (1982). Αλλά η σκαφή Tschira, έφθασε μόνον ως την 
τέταρτη υπό το δάπεδο στρώση. Η σύσταση του θεμελίου ακόμη βαθύτερα, παραμένει αβέβαιη. 
Πάντως, επειδή μέρος μόνον της παραμορφώσεως αντιστοιχεί στη συμπίεση των πωρολίθων, 
είναι πολύ πιθανόν ότι ακόμη βαθύτερα υφίστανται αρχαιότερες κατασκευές ή εδαφικές 
διαμορφώσεις, οι οποίες, όπως και σε άλλες θέσεις επί της Ακροπόλεως (Ερέχθειον, ναός της 
Αθηνάς Νίκης), περι-όρισαν την ελευθερία των οικοδόμων της κλασικής εποχής και για κάποια 
μέρη των θεμελίων δεν επέτρεψαν μια κανονική επί του βράχου έδραση.
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Εικ. 22. Μηχανικές παραμορφώσεις του νοτίου πύργου της ρωμαϊκής πύλης της
Ακροπόλεως και τρόπος μερικής διορθώσεώς των (-1889)

Α, δυτική όψη
Β, κατακόρυφη τομή κατά τη δυτική όψη
Γ, οριζόντια τομή κατά την ανωτέρα σειρά ορθοστατών
1. (λεπτή διακεκομμένη γραμμή) αρχική μορφή του κτίσματος
2. η έως το 1889 μεγίστη εκτροπή του ανωτέρου μέρους
3. επανόρθωση του ανωτέρου μέρους με τη βοήθεια σιδηρών σφηνών κ.τ.λ.
4. στάθμη εφαρμογής των σφηνών
5. αντηρίδες (1889)
Η οριζόντια εξώθηση της ΒΔ γωνίας είναι της τάξεως των 4-5εκ.
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η εξώθηση της ΝΔ γωνίας ~10εκ (!)
Η καθίζηση της δυτικής πλευράς φθάνει τα ~5εκ στο Β άκρον και τα -9-10 στο μέσον του 
μήκους
(σχηματική παράσταση)
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Εικ. 23.

519

Οι δέκα απλοί μηχανισμοί παραμορφώσεως φυσικών (ρηγματωμένων), 
ή τεχνητών (δομημένων) βράχων

Ζ9

110
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Εικ. 24.

Εικ. 25.

Εικ. 26.

Εικ. 27.

Εικ. 28. 

1

Οριζόντια παραμόρφωση γωνίας ισοδομικών τοίχων εξ αιτίας πιέσεως σε έναν 
εξ αυτών (σχηματική οριζόντια τομή). Μηχανισμοί Ζ1 και Ζ8

Οριζόντια παραμόρφωση γωνίας ισοδομικών τοίχων εξ αιτίας πιέσεως σε 
αμφοτέρους τους τοίχους (σχηματική οριζόντια τομή). Μηχανισμοί Ζ1 και Ζ8

Σύνθετες παραμορφώσεις γωνιαζόντων ισοδομικών τοίχων, προοπτική άποψη. 
Μηχανισμοί Ζ1. Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5 και Ζ8

Σύνθετες παραμορφώσεις γωνιαζόντων ισοδομικών τοίχων, σχηματική τομή- 
προβολή. Μηχανισμοί ZI, Ζ2 και Ζ5

Σύνθετες παραμορφώσεις γωνιαζόντων ισοδομικών τοίχων. 
Μηχανισμοί Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5 και Ζ8 
όψη Β 
όψη Δ2
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ΙΙρος την Επιτροπή Ακροπόλεως
30 Ιανουάριου, 1995 Υπόψην ΙΙροέδρου

Καθηγητού κ. X. Μπούρα

Αξιότιμε κύριε Καθηγητά

Σε απάντηση της από 19/1/1995 επιστολή σας και βλέποντας από τη δική μας 
σκοπιά δηλ. αυτή των επιστημόνων - ερευνητών σε θέματα αντισεισμικής μηχανικής 
που αφορούν μνημεία της κλασσικής περιόδου θα θέλαμε να επαναλάβουμε τα 
κατωτέρω:

1. θεωρούμε πολύ αξιόλογη και σημαντική την προσπάθεια που γίνεται στην 
Ακρόπολη των Αθηνών. Ιίαρόλα αυτά δεν νομίζουμε ότι είμαστε σε θέση να 
εκφράσουμε επιστημονική άποψη για τα συνολικά ή τα επιμέρους θέματα που 
τίθενται, πέρα από αυτά που αφορούν την ερευνητική προσπάθεια που διενεργούμε 
εδώ και 6 χρόνια και που αναφέρεται σε θέματα αντισεισμικής συμπεροιφορας σε 
μνημεία της κλασσικής περιόδου.

2. Εχουμε συμμετάσχει στις δύο τελευταίες διεθνείς συναντήσεις (Μάρτιος 1989 και 
Μάιος 1994) όπου εκθέσαμε περιληπτικά, στο χρόνο που μας δόθηκε, μέρος των πιο 
σημαντικών αποτελεσμάτων των ερευνών μας που αφορούν την δυναμική απόκριση 
και σεισμική συμπεριφορά μεμονωμένων κιόνων (μονολιθικών και σφονδυλωτών).

3. Εχουμε ήδη καταθέσει γραπτό υλικό, που περιλαμβάνει αφενός περίληψη των 
μέχρι τώρα ερευνών και αφετέρου το τι θεωρούμε σκόπιμο να γίνει, τοσο στον 
πρόεδρο της ειδικής συνεδρίας των πολιτικών μηχανικών όσο και σε μέλη της 
Επιτροπής σχετικά με το θέμα.

Σας εσωκλείουμε αντίγραφο που περιλαμβάνει περιληπτικά τις απόψεις μας 
καθώς και πρόταση για σχετικό μελλοντικό ερευνητικό έργο. Ευχόμαστε επίσης κάθε 
επιτυχία στο έργο σας και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια νομίζετε 
ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε στην πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνετε.

Με βαθύτατη εκτίμηση

Γεώργιος X. Μάνος 
Καθηγητής Α.ΙΙ.Θ.

κοιν. Καθηγητήν Γ. ΙΙενέλη 
Λρ. Μ. Λημοσθένους
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Γ. X. Μάνος, Καθηγητής Α.Π.Θ., Διεθυντής Ι.Τ.Σ.Α.Κ.
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 

Γ. Γ. Πενέλης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Εργαστήριο Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 

Μ. Δημοσθένους, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΠΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Υπήρξε στο παρελθόν κοινή η διαπίστωση ότι μνημειακές κατασκευές όπως αυτές 
της Ακρόπολης των Αθηνών απαιτούν διερεύνηση των δομοστατικών τους προβλημάτων και της 
συμπεριφοράς τους σε περίπτωση σεισμού τόσο στη φάση που βρίσκονται σήμερα όσο και στα 
διάφορα στάδια της αναστήλωσης τους. Από τα διάφορα δομοστατικά προβλήματα που 
εμπλέκονται στην προσοπάθεια αναστήλωσης τέτοιων μνημείων, παρακάτω θα μας απασχολήσει 
μόνον η δυναμική απόκριση και η συμπεριφορά τους σε περίπτωση σεισμού, που αποτελεί και 
τον κεντρικό πόλο της παρούσας τοποθέτησης. ΣεΒόυενοι tic aovéc Tnc ποοστασίαο του 
πρωτότυπου δοαικού υλικού, ως δομοστατικούς μας απασχολεί, σε σχέση με τη σεισμική 
συμπεριφορά, η εξέταση μορφών απόκρισης που μπορεί να οδηγήσουν σε μερική ή ολική 
κατάρρευση και θραύση τμημάτων που συνθέτουν αυτές τις κατασκευές. Η αναφορά σ' αυτό το 
θέμα θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη δεδομένης της τεράστιας προσπάθειας που καταβάλλεται 
για την προστασία και αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης των Αθηνών καθώς επίσης και 
της ιστορίας αυτών των μνημείων σε σχέση με τη σεισμική δράση της ευρύτερης περιοχής. 
Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον μπορούμε σήμερα να προβλέψουμε το τρόπο 
συμπεριφοράς τους σε περίπτωση σεισμού. Το θέμα αυτό μαζί με τις δικές μας συνοπτικές 
τοποθετήσεις παρατίθενται στις επόμενες παραγράφους.

2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια 
προσπάθεια από πολλούς ερευνητές να προσεγγίσουν και να επιλύσουν προβλήματα που 
σχετίζονται με τη συμπεριφορά σε περίπτωση σεισμού δομοστατικών συστημάτων με βάση τον 
κίονα που είναι αντιπροσωπευτικά αρχαίων μνημείων της κλασσικής περιόδου. Η προσπάθεια 
αυτή μπορεί να ταξινομηθεί στις εξής επιμέρους κατηγορίες:
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2.1. Αναλυτικέσ ή αοιθυητικέο υελέτεο: Μέσα από τη χρήση αναλυτικών και αριθμητικών 
προσομοιωμάτων γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της αναμενώμενης συμπεριφοράς του όλου ή 
τμήματος του αρχαίου μνημείου [1 - 15].

Στις εργασίες αυτές γίνεται μια υπολογίσιμη προσπάθεια που κάνει χρήση της μεγάλης 
προόδου που έχει γίνει στη προσομοίωση δυναμικών συστημάτων. Ωστόσο, το πρόβλημα της 
σεισμικής απόκρισης των αρχαίων μνημείων περιλαμβάνει γεωμετρικά μη γραμμικές μορφές 
συμπεριφοράς (contact problems) που δεν έχουν βρεί ακόμα τεκμηριωμένες επιλύσεις. Επίσης, τα 
αποτελέσματα από αυτές τις μεθόδους δεν έχουν αντιπαρατεθεί με πειραματικές ή επιτόπου 
μετρήσεις και παρατηρήσεις.

?.?. Πειοαυατικέο υελέτεο: Στις εργασίες αυτές γίνεται συστηματική πειραματική διερεύνηση 
της δυναμικής και σεισμικής συμπεριφοράς του όλου ή τμημάτων ομοιωμάτων των αρχαίων 
μνημείων. Γίνεται προσπάθεια ταξινόμησης των μορφών απόκρισης που παρατηρούνται και της 
επίπτωσης που έχουν στη συμπεριφορά των πειραματικών ομοιωμάτων [16 - 18].

Κάνοντας χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας πειραματικών διατάξεων (προσομοιωτές 
τεχνητών σεισμών) μελετούνται οι κυρίαρχες μορφές απόκρισης αυτών των μνημείων (ολίσθηση 
και λικνισμός) και εξετάζονται οι περιπτώσεις που επέρχεται κατάρρευση αυτών των 
ομοιωμάτων. Παρολαυτά δεν έχουν ακόμη διατυπωθεί κριτήρια κατάρρευσης γενικής ισχύος που 
θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν σε πρακτικά προβλήματα.

2.3. Επί τόπου υετοήσειο: Στο τομέα αυτό έχει γίνει ενοργάνωση ορισμένων μνημειακών 
κατασκευών για την καταγραφή ιστορικών της διέγερσης και της απόκρισης τους [19 - 21].

Οι εργασίες αυτές είναι σαφώς περιορισμένες και οι στόχοι που τίθενται είναι προφανώς 
μακροπρόθεσμοι. Οι μέχρι στιγμής καταγραφές είναι για σεισμούς μικρής έντασης και η 
αξιοποίηση τους είναι περιορισμένη.

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.: Λίγο πριν και αμέσως μετά τη 3η Διεθνή Συνάντηση για τα 
Μνημεία της Ακρόπολης των Αθηνών (1989) άρχισε μια συστηματική διερεύνηση της δυναμικής 
και σεισμικής απόκρισης ομοιωμάτων κιόνων και κιονοστοιχιών στη Διάταξη Τεχνητών Σεισμών 
του Α.Π.Θ. Τα ομοιώματα αυτά σε κλίμακα 1:20 μπορεί να θεωρηθεί ότι προσομοιώνουν κίονες 
και τμήματα κιονοστοιχιών του Παρθενώνα και εξετάζονται πειραματικά τόσο σε μονολιθική υσο 
και σφονδυλωτή μορφή. Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά, λόγω περιορισμού του χώρου, 
τα αποτελέσματα από αυτή τη προσπάθεια:
3α) Κυρίαρχες μορφές απόκρισης που παρατηρήθηκαν ήταν αυτές της ολίσθπσπο και του 
λικνισυού τόσο για τα μονολιθικά όσο και τα σφονδυλωτά ομοιώματα. Οι μορφές αυτές 
απόκρισης συνυπάρχουν και προσδιορίζουν ένα έντονα μη γραμμικό δυναμικό σύστημα [22, 23],
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3β) Επιβεβαιώθηκε ότι κυρίαρχοι παράμετροι που επηρεάζουν τις πιο πάνω μορφές απόκρισης, 
εκτός από τη γεωμετρία και τη μάζα των ομοιωμάτων, είναι οι συντελεστές τριβής και 
αποκατάστασης (κρούσης) μεταξύ των διαφόρων επιφανειών των τμημάτων του μνημείου και της 
βάσης έδρασης του. Εχουν αναπτυχθεί, με βάση τα εργαστηριακά αποτελέσματα, ειδικές 
μέθοδοι εκτίμησης αυτών των συντελεστών τόσο μέσα από ειδικές εργαστηριακές δοκιμές όσο 
και μέσα από καταγραφές της απόκρισης των ομοιωμάτων (24, 25].
3γ) Μελετήθηκαν εργαστηριακά οι μορφές απόκρισης και προσδιορίστηκαν οριακές τιμές της 
διέγερσης για τις οποίες επέρχεται ανατροπή τόσο των μονολιθικών όσο και των σφονδυλωτών 
ομοιωμάτων [26,27,23],
3δ) Καταγράφηκε το ιστορικό της απόκρισης των επιταχύνσεων όλων των σφονδύλων καθ' ύψος 
του ομοιώματος του κίονα και μελετήθηκε η μεταβολή της κατανομής των επιταχύνσεων καθ' 
ύψος σε συνάρτηση της μορφής της απόκρισης που αναπτύσσεται [29,30],
3ε) Μετρήθηκαν τα εντατικά μεγέθη που μεταβιβάζονται στη βάση έδρασης τόσο των 
μονολιθικών όσο και των σφονδυλωτών κιόνων και συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα μεγέθη που 
αναπτύσσονται στη βάση ενός αντίστοιχου μονολιθικού κίονα που όμως είναι απόλυτα 
πακτωμένος στη βάση [24],
3στ) Εχει διερευνηθεί επίσης η απόκριση του μεμονωμένου μονολιθικού κίονα με αριθμητικά 
προσομοιώματα για σεισμικές διεγέρσεις και βρέθηκε πολύ καλή σύγκλιση με τα αποτελέσματα 
που προέκυψαν από τις πειραματικές μετρήσεις [24, 31],

4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Σύμφωνα με τα όσα έχουμε 
εκθέσει πιο πάνω φαίνεται ότι η ερευνητική προσπάθεια που διεθνώς αναπτύσσεται για τη 
μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς αυτού του είδους των δομοστατικών συστημάτων, παρόλο 
ότι δεν έχει καταλήξει σε πλήρως τεκμηριωμένους τρόπους μελέτης και σχεδιασμού τέτοιων 
κατασκευών, δίνει ήδη σημαντικά ποιοτικά συμπεράσματα και πιστεύεται ότι θα υπάρξει 
περαιτέρω πρόοδος στο μέλλον. Η Επιτροπή Συντήρησης των Μνημείων της Ακρόπολης των 
Αθηνών, ως άμεσα ενδιαφερόμενος φορέας, με αναστηλωτική δραστηριότητα που όπως έχει 
ανακοινωθεί πρόκειται να ενταθεί τα προσεχή χρόνια, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
κατεύθυνση αυτή ενισχύοντας κατά το δυνατόν κάθε σχετική προσπάθεια.

Λαμβάνοντας ώς δεδομένα:

4α) Την ήδη ληφθείσαν απόφαση για την αναστήλωση τμήματος του Πρόναου του Παρθενώνα 
που σε τελική μορφή προβλέπεται να αποτελείται από μια κιονοστοιχία τριών κιόνων.
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4β) Οτι, εδώ και μια πενταετία έχει σταλεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. φυσικό 
ομοίωμα μιας κιονοστοιχίας τριών κιόνων από πρωτότυπο υλικό σε κλίμακα 1:20 για σχετική 
πειραματική μελέτη στη σεισμική τράπεζα.

4γ) Την ήδη υπάρχουσαν εμπειρία που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια στο εργαστήριο μας 
από την πειραματική και αναλυτική μελέτη παρόμοιων ομοιωμάτων,

προτείνουμε τα παρακάτω:

4.1) Πειραματική μελέτη στη σεισμική τράπεζα του πιο πάνω φυσικού ομοιώματος κιονοστοιχίας 

με παράλληλη μελέτη του μεμονωμένου σφονδυλωτού κίονα για διάφορα επίπεδα σεισμικής 

έντασης.

4.2) Πειραματική διερεύνηση της επιρροής διαφόρων τύπων συνδέσμων των σφονδύλων στην 

απόκριση του ομοιώματος του κίονα και της κιονοστοιχίας σε σεισμικές διεγέρσεις.

4.3) Μετά την περάτωση της αναστήλωσης της πιο πάνω κιονοστοιχίας, τοποθέτηση 
επιταχυνσιογράφων σε διάφορα σημεία της κιονοστοιχίας για την καταγραφή της απόκρισης της 
σε περίπτωση σεισμού. Μέσα από την κατάλληλη επεξεργασία αυτών των καταγραφών υπάρχει 
δυνατότητα αφενός εκτίμησης διαφόρων παραμέτρων που επηρεάζουν την απόκριση τέτοιου 
είδους κατασκευών και αφετέρου σύγκρισης με τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα.

Η πιο πάνω προσπάθεια συνδιάζει δύο από τις τρεις μεθόδους μελέτης που περιγράφηκαν 

στην παράγραφο 2 (πειραματικές μελέτες - επί τόπου μετρήσεις) ενώ παράλληλα μπορεί να 
τροφοδοτήσει με πλήθος δεδομένων τις αναλυτικές εργασίες συμβάλλοντας κατ' αυτό το τρόπο 
στην ανάπτυξη τους. Βεβαίως, τα παραπάνω μπορούν να γίνουν μόνο με την εξασφάλιση μιας 
σχετικής οικονομικής υποστήριξης.
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΙΙ, υπεύθυνος κατά τα έτη 1990/1991 
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Ζαϊμιη 29 - 10682 Αθήνα 
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τηλ. 8229762, FAX: 8.214767, 8220564

Αθήνα, 6 Ιούνη 1994

Προς την Επιτροπή
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως

Θα ήθελα πρώτα απ’όλα να ευχαριοιήσω θερμά τα μιέλη της 
ΕΣΜΑ γιu την πρόσκληση συμμετοχής οιην διεθνή επιστημονική 
συνάντηση για την συντήρηση των μνημείων της Ακρόπολης και 
για την ευκαιρία που δίνεται στους συμμετέχονιες να 
εκφράοουν τις απόψεις τους. Επίσης θέλω να συγχαρώ 
ιδιαίτερα όλους τους μελετητές, τόσο για την εξαιρετική 
παρουσίαση των ζητημάτων, όσο και για ι ον μιόχθο που 
καταβάλλουν και την αγάπη με την οποία περιβάλλουν την 
αποστολή τους.

Προχωρώ λοιπόν στις απαντήσεις στα ερωτήμιατα που 
τέθηκαν και οι οποίες φυσικά αποτελούν, προσωπική και μόνο 
γ ναψ η .

1. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΠΙΣΘ,ΟΝΑΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΑΥΤΙ KO ΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ
α) Τάσσομαι υπέρ της δεύτερης λύσης λόγω των σαφών 

πλεονεκτημάτων της, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην σελ. 94 
της Μελέτης αποκατάστασης του Παρθενώνα υπό του αρχιτέκτονα 
κ. Π.Κουφόπουλου και κυρίως λόγω της αποσύνδεσης μι’αυτόν 
τον τρόπο της ανασύνθεσης του θριγκού από την παραγωγή των 
αντί yράφων.

Επιφυλάσσομαι ως προς το σκέλος της πρότασης που αφορά 
την επέκταση της ζωφόρου σε τμήματα που δεν διατηρούνται 
πια, γιατί έτσι κατά την άποψή μου αλλοιώνεται η όψη του 
μνημείου όπως έχει φτάσει μιέχρι σήμιερα (πλήρης ανακατασκευή
ενός στοιχείου του 
υλικό) .

κτηρίου που έχε ι. ε κ λε1ψει. , από νέο
β) Τάσσομαι υ π έ ρ ι HS' πρώτης λύσης δηλαδή τηςαποκατάσ ιαοης ΜΟΝΟ των δοκο'ιν της οροφής του δυτικού πτεμ>ού, 

που θεωρείται ως η ελάχιστη απαραίτητη επέμβαση. Πιοτεύω 
ότι διδακτικοί και αισθητικοί λόγοι είναι lkovoî να 
αιτιολογήσουν την ύπαρξη ανακαταοκευής στοιχείων που δεν 
σώζονται μιέχρι σήμιερα, μόνο όταν είναι επίσης απολύτως 
απαραίτητοι για την διατήρηση της στατικής επάρκειας ενός 
μ νημιε ί ου .
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y) Τάσσομαι κατά της προτάσεως κατασκευής ελαφράς 
στέγης για την προστασία του οπίσθονάου και του δυτικού 
πτερού του Παρθενώνα διότι δεν προστατεύει γλυπτό διάκοσμο 
αλλά αρχιτεκτονικά μέλη (και μάλιστα δοκιμαστικά), την 
στιγμιή που- ία υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη του ναού, αλλά 
και των άλλων ναών της Ακρόπολης είναι εκτεθιμένα οτις 
συγκεκριμένες γνωοιές, ατμοσφαιρικές συνθήκες. Η γνώμη μου 
είναι ότι αποτελεί μια τρομερή παρέμβαση στην μορφή του 
χώρου του μνημείου, στην ισορροπία της ουνθέσεώς του και 
ο τ L ς σχέσεις του με τον περιβάλλοντα χοίρο (Χάρτης Βενετίας, 
άρθρο 13).

2. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΚΡΟΥΣ
ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ
α) Η απάντησή μου που αφορά τους μακρούς τοίχους του 

σηκού του Παρθενώνα είναι θετική, αφού για την συμπλήρωσή 
τους χρειάζεται ελάχιστο νέο υλικό (ουσιαστικά εξ 
ολοκλήρου, ένας ορθοστάτης από νέο μάρμαρο στον Νότιο και 
ένας ορθοστάτης στον Βόρειο τοίχο, σύμκρωνα με την μιελέτη 
του αρχιτέκτονα κ. Ν. Τογανίδη), ενώ επιτυγχάνεται έτσι η 
οριοθέτησή του και η αποκατάσταση τους σχήματός του.

β) Στην πρόταση τοποθέτησης των λιθοπλίνθων με όχι 
απολύτως βεβαία την θέση τους επιφυλάσσομαι να απαντήοοι. 
Θα ήθελα να διευκρινίσω ótl, αν έχουν εξαντληθεί οι 
πιθανότητες εύρεσης της σίγουρης θέοης ιούς κι έχουν 
ελεγχθεί όλες οι λιθόπλινθοι στην περιοχή του μινημείου για 
την ανεύρεση άλλων τεμαχίων ή θραυσμάτων αυτών, είμαι 
σύμφωνη, αλλά πιοτεύω ότι αυτό θα το δείξει η συνεχής 
εργασία και. η εξάντληση των δεδομένων.
3. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

α) Η γνώμη μου είναι θετική διότι μι’αυτόν τον τρόπο 
αποκαθ ίσταται η μιορφή των κλασσικών χρόνων με αυθεντικό 
υλικό και αποκαλύπτεται μια φάση μεγάλης ιστορικής 
αισθητικής και αρχαιολογικής αξίας (Χάρτης Βενετίας, άρθρο 
11) ·

β) Επί της προιάοεως αποκσταστάσεως των υφισταμένων 
παραμορφώσεων του κτηρίου με την διάλυση και αναον'ινθεοη 
ολοκλήρου του δυτικού τοίχου και εν μιέρει του βορείου και 
νοτίου η άποψή μου είναι σύμφωνη μι’αυτήν της πολιτικού 
μιηχανικού κ. Μ. Ιω^ννίδου όπως διατυπώνεται στην σελ. 365 
της Μελέτης αποκαταστάσεως των Προπυλαίων: Κρίνεται 
οπωσδήποτε απαραίτητη μόνο στις περιοχές που έχουν 
σημιαντικά ανοίγματα αρμιών, υπάρχουν θραυομιένοι λίθοι και 
οξειδωμένοι ούνδεσμτοι μέχρι του σημείου της άρσης της 
επικυνδυνότήτας -κυρίως στο δυτικό τμήμα του θυραίου 
τοίχου- (άρθρα 7,9 και 10 του Χάρτη της Βενετίας) και δεν 
μιπορεί να ενταχθεί απόλυτα οε καμμιά από τις προτάσεις Δ 
και Ε.

γ και δ) Νομίζω ότι η ανακατασκευή της στέγης θα 
Είναι ευνοϊκή από δομική άποψη (είδος δ ι αφραγμιατ ι κ ής 
λειτουργίας) ακ<$μα και στην περίπτωση μη ολοκληρωτικής 
αποξήλωσης των τοίχων. ’Ετσι θα αποδοθεί και για πρώτη 
φορά η μορφή ξύλινης στέγης σχεδιασμένης από τον Μνησικλή
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που είναι δυνατόν να αποκατασταθεί με τόσο μεγάλο βαθμό 
προσέγγισης προς την πραγματικότητα (Μελέτη αποκσταστάαεως 
ίων Προπυλαίων - Τ. Τανούλας σελ. 166). Θα μπορούσε να 
γίνει συνδυασμός ξύλινων δοκών ΚΑΙ σύγχρονων υλικών (για να 
αποφευχθούν νέοι τόρμοι κατά την τοποθέ ιηοη) ώστε να 
δημιουργηθούν καλλίτερες φωτιστικές συνθήκες σε περίπτωση 
χρήσης του χώρου της Πινακοθήκης (- σε χώρο αρχαιολογικών 
εκθεμάτων που να έχουν σχέση με την ιστορία των 
Πρόπυλα ίων;).

Με τά τιμής



533

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

1. T. 3a, 3β (μελέτες Π. Κουφόπουλου και Κ. Ζάμπα).
a. Ως προς την αντικατάσταση της δυτικής ζωφόρου είμαι υπέρ της δευτέρας λύσεως,

δηλαδή της μικτής κατασκευής στην οποία μια πλάκα μικρού σχετικώς πάχους 
από χυτό υλικό με τον ανάγλυφο διάκοσμο θα επενδύει τα μέλη που θα 
λαξευθούν σε νέο μάρμαρο.
Είμαι υπέρ αυτής της λύσεως για πολλούς λόγους και ιδίως διότι ενισχύεται η 
κατασκευή με τους δόμους του νέου μαρμάρου και αφ ' ετέρου είναι δυνατόν να 
γίνουν οποιεσδήποτε επεμβάσεις στη λεπτή πλάκα με χυτό υλικό με παραστάσεις 
της ζωφόρου. Παράλληλα προστατεύεται κατά το δυνατόν η δυτική ζωφόρος με 
κάθε πρόνοια από κάθε είδους μεταβολή και επιδράσεις της μολυσμένης 
ατμόσφαιρας στο Μουσείο.

β. Ως προς την οροφή του δυτικού πτερού είμαι υπέρ της δευτέρας λύσεως, δηλαδή 
της επανατοποθετήσεως των εγκάρσιων δοκών και ανακατασκευή των 
φατνωμάτων των δύο από τα έξι τμήματα της οροφής με νέες φατνωματικές 
πλάκες.

γ. Σχετικά με το πρόβλημα της προστασίας του οπισθόναου και του δυτικού πτερού 
από τα όμβρια νερά είμαι υπέρ της κατασκευής ελαφρός στέγης από σύγχρονα 
υλικά η οποία θα είναι αναστρέψιμη και αόρατη εξωτερικά.

2α Σχετικά με τους μακρούς τοίχους του σηκού του Παρθενώνος (μελέτη Ν. 
Τογανίδη, τ. 5) είμαι υπέρ της ανακατασκευής με λιθοπλίνθους από νέο μάρμαρο.

β. Ως προς το θέμα της προτάσεως τοποθετήσεως των λιθοπλίνθων, των οποίων η 
θέση δεν έχει ασφαλώς διαπιστωθεί, επάνω από τους ορθοστάτες σε δυο σειρές 
και τα σχετικά προβλήματα έχω ορισμένες επιφυλάξεις και δεν είμαι έτοιμος, 
προς το παρόν, να ψηφίσω θετικά.

3. Για την Πινακοθήκη (βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, μελέτη Τ. Τανούλα).
α. Στην πρόταση επαναφοράς ορισμένων αρχαίων μελών (κυρίως γείσων) στην 

αρχική τους θέση με την προύπόθεση της αφαιρέσεως των τελευταίων δειγμάτων 
της φραγκικής φάσεως των Προπυλαίων απαντώ θετικά, αφού προηγουμένως 
γίνει (όπως άλλωστε συνηθίζεται) συστηματική αποτύπωση και φωτογράφιση 
καθώς και κάθε άλλου στοιχείου χρησίμου για την κατασκευή του αναγκαίου 
προπλάσματος αναπαραστάσεως της φάσεως των φραγκικών επεμβάσεων και 
προσθηκών.
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β. Στην πρόταση αποκαταστάσεως των υφισταμένων παραμορφώσεων του κτιρίου, 
με τη διάλυση και ανασύνθεση ολοκλήρου του δυτικού τοίχου και εν μέρει του 
βορείου και νοτίου είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός και θα ήθελα, πριν εκφράσω 
άποψη, να συζητήσω το θέμα με τον καθηγητή κ. X. Μπούρα. 

γ. Σχετικά με το πρόβλημα της στεγάσεως της Πινακοθήκης με σκοπό την προστασία 
της από τα νερά της βροχής και αφ ' ετέρου την επαναφορά της σε χρήση απαντώ 
θετικά.

δ. Ως προς τον τρόπο της στεγάσεως είμαι υπέρ της αντικατασκευής της αρχαίας 
στέγης.

4. Για τον καθαρισμό και τη στερέωση επιφανειών και γλυπτών δεν θα ήθελα να 
εκφράσω άποψη δεδομένου ότι αποτελούν απόλυτα ευθύνη άλλων επιστημονικών 
ειδικοτήτων.

Ν.Κ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
Δ/ντής Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας 
Μεγ. Αλεξάνδρου 23,546 40 Θεσσαλονίκη 
9 Φεβρουάριου 1995 
Τηλ. 99.5541, FAX: 99.5419



Μαρία Μπρούσκαρη 

’Αρχαιολόγος 
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'Αθήνα,

Πρδς την ’Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων 
'Ακροπδλεως

θέμα:'Ερωτηματολόγιο σχετικά μέ τίς άναδτηλωτικές έργασίες των 

μνημείων της 'Ακροπδλεως.

Α.Δυτική ζωφδρος του Παρθενώνος,
’Αντικατάσταση μέ άντίγραφο άπδ χυτδ ύλικδ τοϋ δλου πάχους των 

λίθων της ζωφδρου."θχι μικτή κατασκευή.
Β.’Οροφή τοϋ δυτικοί; πτερού.
'Επανατοποθέτηση των αύθεντικών έγκαρσδων δοκών.Μερική συμπλήρωση 

μέ φατνώματα άπδ νέο μάρμαρο ώστε νά γίνεται δπλώς ύπαινιγμδς 

τής άρχικής κατασκευής.
Γ.Στέγαση δπισθονάου κλπ.
Περιττεύει.
Δ.Μακροί τοίχοι του σηκοΰ του Παρθενώνος,
θάι στήν άνακατασκευή των έξωτερικων δρθοστατών πού λείπουν άπδ 

νέο μάρμαρο.
θά μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν οΐ άρχαϊοι λιθδπλινθοι έστω καί αν 
δέν είναι δυνατός 6 άκριβής έντοπισμός τους.

Ε.Πινακοθήκη.
Νά μείνουν τά ύπολείμματα τής φραγκικής φάσεως τοή μνημείου ώστε 
νά μή χαθούν έντελως οΐ μεσαιωνικές "σελίδες" τής Ιστορίας τοϋ 
μνημείου.
Νά μή καταδαφιστοΰν δ δυτικδς καί μέρος τοί; βορείου καί τοί; νοτίου 
τοίχου.Νά ληφθουν απλώς,μέτρα στερεώσεώς των.
Νά στεγασθεΐ ò χώρος μέ απλής,έλαφρά κατασκευή,πού δμως δέν θά 

διακρίνεται έξωτερικά.

Μαρία Μπρούσκαρη
Διδάκτωρ Παν/μίου 'Αθηνών,’Επίτιμη διδάκτωρ Παν/μίου FRBIBURG 

‘Οδ.Μηθύμνης 47 ΙΙ2 52
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ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
Α' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από το συνέδριο ^ια το Ερέχθειο, από το πρώτο συνέδριο του 

Παρθενώνα, κα9ώς και απο την εφετινή συνάντηση, επιβεβαιώνεται ότι 

κά9ε αναστηλωτικό πρόγραμμα που προτείνεται από την ΕΣΜΑ, 

βασισμένο στην αρχή της προστασίας και αντιστρεψιμότητας, βρίσκεται 

σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό τεκμηρίωσης και πληρότητας.

Παρ9ενών
α) Η λύση της αντικατάστασης της δυτικής ζωφόρου με την 

κατασκευή σύνθετων στοιχείων από μάρμαρο και χυτών αντιγράφων μόνο 

της γλυπτής επιφάνειας των πλακών, πιστεύω ότι είναι η καλύτερη από 

τις άλλες προτάσεις που διατυπώνονται στην μελέτη.

β) Η μερική και στοιχειώδης αποκατάσταση της μορφής της 

οροφής του δυτικού πτερού με την τοποθέτηση δύο εκ των έξι τμημάτων 

με νέες φατνωματικές πλάκες (πρόταση II), είναι η απαραίτητη χρυσή 

τομή όπου, αποφεύ^οντας την χρήση μεγάλου ποσοστού από νέο υλικό, 

εξασφαλίζεται η διδακτικότητα στο τμήμα αυτό του ναού.

8) Η στέγαση με ελαφριά κατασκευή του Οπισθονάου και του 

δυτικού πτερού η οποία «θα επεκταθεί και στο υπόλοιπο μνημείο», είναι 

χωρίς αμφιβολία βασική και οριστική προϋπόθεση 8ια την 

αποτελεσματικότερη διατήρηση και την προστασία του μνημείου, η 

κατάσταση του οποίου μπορεί να δεχτεί μια στέ#η των προδιαγραφών που 

διατυπώνονται συνοπτικά στην μελέτη. Βέβαια στην μελλοντική 

επέκταση της στέγης στο υπόλοιπο τμήμα του ναού θα προκύψουν 

στατικά προβλήματα, λό#ω έλλειψης στοιχείων έδρασης στον σηκό 

μεταξύ βόρειου και νότιου τοίχου. Αυτό όμως είναι θέμα το οποίο 

επιλύεται με τις τεράστιες δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.
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Προπύλαια

Η ανακαχασκευή και στερέωση των τοίχων της Πινακοθήκης 

καθώς και η στέχαση της είναι απαραίτητα εξαιτίας της ετοιμορροπίας 

του μνημείου. Η προστασία που θα προσφέρει η ολική κάλυψη του 

μνημείου θα συμβάλλει αποφασιστικά στην διατήρησή του. Η μέθοδος 

της διάλυσης και ανακατασκευής του κεκλιμένου δυτικού τοίχου που 

προτείνεται από τον μελετητή, είναι η προσφορώτερη. Η στέγαση της 

Πινακοθήκης με μεθόδους αντίστοιχες αυτών της στέχασης του 

Οπισθόναου και του δυτικού πτερού του Παρθενώνα; είναι η αρμόζουσα 

λύση που επιτυγχάνει την προστασία του μνημείου αποφεύχοντας μια 

νέα κατασκευή στην μορφή της αρχαίας.

Η διδακτικότητα που θα εξασφαλίζονταν με την 

ανακαχασκευή της στέχης στην αρχική της μορφή, η οποία εναλλακτικά 

προτείνεται από τον μελετητή, μπορεί να επιτευχθεί σε άλλο χώρο εκτός 

Ακροπόλεως, με την χρήση των οπτικών σύχχρονων μέσων που παρέχουν 

τρισδιάστατη αρχική εικόνα χωρίς επέμβαση στο μνημείο.

Η πρόταση χρησιμοποίησης της Πινακοθήκης ως χώρου 

σύχχρονων εκθέσεων δεν με βρίσκει σύμφωνο διότι χωρίς να προσφέρει 

τίποτα, θίχει την αρχαία αίχλη του μνημείου.
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Προς την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΒΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΑΕΩΣ

Σας αποστέλλω τις απόψεις μου σχετικά με τα ζητήματα που 
θίγονται στο ερωτηματολόγιο της 4ης διεθνούς Συνάντησης 
(27-29 Μαϊου 1994).

1. Οπισθόναος - δυτικό πτερό Πσρθενώνος

α. Αντ1 κατάσταση ζωφόρου

Η προσφορότερη, κατά τη γνώμη μας, λύση είναι αυτή της μικτής 
κατασκευής (2η εναλλακτική λύση). Το σύνθετο στοιχείο που 
αποτελείται από μάρμαρο, ως φέρον στοιχείο, και από χυτό 
αντίγραφο της ζωφόρου, προσφέρει πλην των άλλων:

- ευελιξία στον προγραμματισμό του όλου έργου.
- τη δυνατότητα μελλοντικών διορθώσεων χωρίς να δισταράσσεται 

η αποκατεστημένη μορφή.

β. Οροφή πτερού

Προκρίνεται η 2η εναλλακτική λύση, η επανατοποθέτηση δηλαδή 
των εγκαρσίων δοκών και η μερική ανακατασκευή των φατνωμάτων 
στο νοτιότερο τμήμα. Η πλήρης αποκατάσταση των φατνωμάτων σε 
όλο το μήκος του πτερού (3η εναλλακτική λύση) φαίνεται να 
συγκεντρώνει αρκετά μειονεκτήματα, όπως π.χ. την αύξηση της 
επιβάρυνσης των κιόνων, την αύξηση των επικαθήσεων της 
αιθάλης κτλ. Το κυριότερο όμως μειονέκτημα της λύσης αυτής 
είναι η προσθήκη νέου υλικού σε υπέρμετρη, σχετικά με άλλα 
τμήματα του κτηρίου, ποσότητα, χωρίς μάλιστα να υπάρχει 
δομικός λόγος για την προσθήκη αυτή. Η βελτίωση της 
αναγνωσιμότητας του μνημείου που επιτυγχάνεται με την πλήρη 
έναντι της μερικής στεγάσεως, δεν αντισταθμίζει, κατά τη 
γνώμη μας, τα προαναφερθέντα μειονεκτήματα της μείζονος 
λύσης.

γ. Στέγαση πτερού

Η στέγαση του πτερού με την κατασκευή ελαφρός, αναστρέψιμης 
στέγης είναι, κατά τη γνώμη μας, ευκταία. Η κύρια όμως 
λειτουργία της στέγης, η προστασία δηλαδή του δυτικού πτερού 
και του οπισθονάου από τα όμβρια, αναπόφευκτα θα συνοδεύεται 
από κάποιες παρενέργειες. Απαιτείται λοιπόν η συνεχής 
παρακολούθηση των τοπικών κλιματολογικών συνθηκών 
(θερμοκρασία, σχετική υγρασία), ώστε να διαπιστώνονται και να 
αντιμετωπίζονται, με κατάλληλες μετατροπές του στεγάστρου, τα 
πιθανά ανεπιθύμητα παρεπόμενα της στέγασης.
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Ενα τέτοιο σύστημα αυτόματης ηλεκτρονικής παρακολούθηση*; του 
μικροκλίματος λειτουργεί ήδη, εδώ και μια πενταετία, στο 
στέγαστρο του ναού του Επικούριου Απόλλωνα, υπό πολύ 
δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες. Το σύστημα αυτό έχει δώσει 
μέχρι σήμερα καλά- αποτελέσματα, τεκμηριώνοντας κατά 
αδιαμφισβήτητο τρόπο τις πολλές ευεργετικές, αλλά και τις 
ελάχιστες ανεπιθύμητες συνέπειες της στέγασης του μνημείου.

Εχοντας κατά νου τα προαναφερθέντα, αλλά και το γεγονός της 
μεταφοράς της ζωφόρου στο μουσείο, η τοποθέτηση του 
στεγάστρου φαίνεται να έχει περισσότερο χαρακτήρα μιας 
μικρής, επί τόπου δοκιμής σε ένα πρόσφορο τμήμα του μνημείου, 
που θα αποφέρει χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον.

2. Μακροi τοiχοι σηκού

α. Εξωτερικοί ορθοστάτες

Η αντικατασκευή από νέο μάρμαρο των εξωτερικών ορθοστατών των 
μακρών τοίχων νομίζουμε ότι είναι λύση με πολλά και σοβαρά 
πλεονεκτήματα, που δεν αντισταθμίζονται από τη, συγκριτικά 
περιορισμένη, ποσότητα του νέου υλικού που θα χρειασθεί.

β. Τοποθέτηση λιθοπλίνθων

Επίσης Π» σε δύο μόνον σειρές πάνω από τους ορθοστάτες, 
συμπλήρωση των μακρών τοίχων, παρά την αβέβαιη, από πλευράς 
αυθεντικότητας, τοποθέτηση των λιθοπλίνθων, είναι, νομίζουμε, 
σκόπιμη. Η ευκολία, άλλωστε, αναδιατάξεως των λιθοπλίνθων που 
θα παρατοποθετηθούν, αποτελεί ασφαλές εχέγγυο για την 
επαναφορά της αυθεντικής διάταξης, όταν οι συνθήκες το 
επιτρέψουν. Η παρατοποθέτηση των λιθοπλίνθων, όταν είναι 
εγνωσμένη και η άρση της αμέσως εφικτή, είναι, κατά τη γνώμη 
μας, αποδεκτή.

3. Πινακοθήκη

α. Επαναφορά γείσων

Νομίζουμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα αρχαία μέλη στη θέση 
τους, αφού απομακρυνθούν τα τελευταία δείγμοττα της φραγκικής 
φάσεως των Προπυλαίων. Πρόκειται 
δυσδιάκριτα υπολείμματα, τα οποία 
αναγνώριση της μεσαιωνικής μετατροπής του κτηρίου. Δεν 
αποτελούν, άλλωστε, μετά τις ευρείας κλίμακας καθαιρέσεις του 
παρελθόντος, αξιόλογο δείγμα της ιστορίας του κτηρίου.

μάλλον για ασήμαντα, 
ελάχιστα βοηθούν στην
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β- Διάλυση - ανασύνθεση δυτικού τοίχου

Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των υφισταμένων παραμορφώσεων 
του κτηρίου, με τη διάλυση και την ανασύνθεση ολόκληρου του 
δυτικού τοίχου, νομίζουμε, ότι η δομική κατάσταση του κτηρίου 
δεν δικαιολογεί μιαν, τέτοιας τάξεως, επέμβαση. Οι 
παραμορφώσεις δεν εξελίσσονται, η ανθεκτικότητα του τοίχου σε 
σεισμικά συμβάντα είναι αξιοσημείωτη και η διατήρηση του 
είναι, κατά τη γνώμη μας; από δομικής πλευράς, ικανοποιητική. 
Συγκρίνοντας την κατάσταση του δυτικού τοίχου με ανάλογης 
ιστορίας τοιχοδομές, ακόμη και αναστηλωμένες, δεν είναι 
προφανές, τουλάχιστον για την ώρα, ότι επιβάλλεται μια τόσο 
ριζική επέμβαση.

Αντίθετα, η βλάβη του μνημείου, που θα προκληθεί από την 
ολοσχερή διάλυση του τοίχου, θα είναι, από την άποψη της 
αυθεντικότητας, ετεροβαρής, σε σχέση με το επιζητούμενο 
αποτέλεσμα. Οι τοίχοι της Πινακοθήκης αποτελούν ένα από τα 
λίγα αυθεντικά δείγματα της κλασικής τοιχοδομίας και οι 
κίνδυνοι, που τους απειλούν, φαίνεται ότι είναι δυνατόν να 
αντιμετωπιστούν με τοπικές επεμβάσεις.

γ. Στέγαση

Η στέγαση της Πινακοθήκης είναι κατ' αρχήν αποδεκτή. Και 
στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι παρατηρήσεις που ανσφέρθηκαν 
στην παράγραφο για τη στέγαση του δυτικού πτερού και του 
οπισθονάου του Παρθενώνα.

6. Είδος στέγασης

Η επιλογή, μεταξύ της ελαφράς στέγης από σύγχρονα υλικά και 
της αντικατασκευής της αρχαίας στέγης, εξαρτάται από τις 
αποφάσεις που θα ληφθούν για την αποκατάσταση των υφισταμένων 
παραμορφώσεων του κτηρίου. Στην περίπτωση που προκριθεί η 
διάλυση και η ανασύνθεση του δυτικού τοίχου, θα μπορούσε να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο της αντικατασκευής της αρχαίας 
στέγης.

Αντίθετα, στην περίπτωση καθόλου ή μερικής άρσης των 
παραμορφώσεων είναι, κατά τη γνώμη μας, προσφορότερη η λύση 
της στέγης από σύγχρονα υλικά, η οποία αποκαθιστά τη σύνδεση 
των τοίχων, χωρίς να τους επιβαρύνει με πρόσθετο βάρος. Η 
αντικατασκευή της αρχαίας στέγης, στην περίπτωση αυτή, 
χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση, κυρίως σε ό,τι αφορά την 
απόκριση της κατασκευής σε δυναμικά φορτία. Η αρχαία στέγη 
δρα μεν ως διάφραγμα για τα οριζόντια φορτία, από την άλλη 
όμως, με την τεράστια μάζα της στο υψηλότερο τμήμα του 
κτηρίου, πιθανότατα προκαλεί ανεπίτρεπτες εντάσεις ή 
παραμορφώσεις σε χαμηλότερες στάθμες. Αν δεν αρθούν οι 
προϋπάρχουσες παραμορφώσεις και δεν αποκατασταθεί η φέρουσα 
ικανότητα των δόμων, οι επιπτώσεις, από την προσθήκη μιας 
τέτοϊας μάζας, πρέπει να άποδειχθεί, ότι είναι ανεκτές.
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4. Καθαρισμός και στερέωση επιφανειών και γλυπτών

Τα θέματα τα σχετικά με τον καθαρισμό και τη στερέωση 
επιφανειών και γλυπτών είναι αρκούντως ειδικά, ώστε να μην 
μπορούμε να εκφέρουμε υπεύθυνα γνώμη για τις μεθόδους και τα 
υλικά. Η γενική πάντως φιλοσοφία, με την οποίαν 
αντιμετωπίζονται τα θέματα αυτά, φαίνεται ορθή- Με την πάροδο 
του χρόνου θα πρέπει επίσης να να διερευνηθεί και ο τρόπος 
καθαρισμού του νέου υλικού, που έχει ενσωματωθεί στα μνημεία 
της Ακρόπολης.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 1994.

Κ. Παπαντωνόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 
Επιτροπή Συντηρήσεως 
Ναού Επικουρίου Απόλλωνος 
Ψαρομηλίγγου 30 
105 53 Αθήνα 
τηλ.-Fax: 3250273



Ερωτηματολόγιο του Συνεδρίου για την Συντήρηση των Μνημείων
Ακροπόλεως

1)0πισθόναος και δυτικό πτερό του Παρθενώνος 
(μελέτες κ.κ.Κουφόπουλου και Ζάμπα)

Ια) Αντικατάσταση δυτικού τμήματος της Ζωφόρου 
Απάντηση: Τάσσομαι υπέρ της λύσευς(^£)

ήτοι αντικατάστασης με χυτά αντίγραφα ολοκλήρων των μελών της ζωφό
ρου, διότι η εναλλακτική λύση μικτής κατασκευής δεν πλεονεκτεί ούτε 
από αισθητική άποψη, αφού η ορατή επιφάνεια με τον ανάγλυφο διάκοσμο 
θα είναι ούτως ή άλλως από συνθετικό λίθο, ούτε από άποψη στατικής ε
πάρκειας, (το μνημείο με τα ελλιπή υπερκείμενα μέρη δέχεται μικρότερα 
βάρη, απ'ότι η ολοκληρωμένη αρχική του μορφή), ούτε και από άποψη αυθεν
τικότητας, αφού και τα εκ φυσικού λίθου αντίγραφα, δεν παύουν να είναι 

αντίγραφα.
Επομένως η εσωτερική αφανής χρήση του φυσικού λίθου θα αποτελέσει 

μία άσκοπη απώλεια χρόνου και χρήματος, χωρίς να εξυπηρετεί ουσιαστι
κή ανάγκη, ούτε και να μας ανακουφίζει συνειδησιακά για την έκταση 
της εξ ανάγκης επιβληθείσης επεμβάσεως στο τμήμα αυτό του μνημείου. 
Τέλος, ας μη λησμονούμε ότι η χρήση ευτελέστερου υλικού στα αφανή σημεία 
των κτιρίων είναι τεχνική που μας εδίδαξαν οι αρχαίοι.
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1β) Τάσσομαι υπέρ της λΰσεως (II) ήτοι της ανακατασκευής, πλην των 
δοκών, των φατνωμάτων των δύο εκ των έξι τμημάτων της οροφής.

θεωρώ ότι η μερική, ενδεικτική, συμπλήρωση της οροφής είναι 
επαρκής για την αναγνωσιμότητα του μνημείου και δεν επιβαρύνει το 
μνημείο με συμπληρώματα σε μη θεμιτά όρια.

Η υπέρβαση των ορίων αυτών κατά την άποψή μου θα αλλοιώσει 
άσκοπα τον πραγματικό χαρακτήρα του μνημείου, ως μερικώς σωζομένης 
δημιουργίας των χρόνων χρήσεως του κτιρίου για λειτουργικούς λόγους

και όχι ως^εκθέματος^ενός ανεπανάληπτου μεν καλλιτεχνήματος, 
χωρίς όμως λειτουργική χρήση, που τείνει να μετατραπεί για τον σύγχρο
νο άνθρωπο.
1γ) Τάσσομαι υπέρ της προτάσεως, εφ'όσον η κατασκευή α) θα συμβάλει 
στην προστασία του μνημείου β)9α είναι απολύτως αναστρέψιμη και γ) η 
οριστική πρόταση - μελέτη ως προς την μορφή και τα υλικά θα εγκριθεί 
από την Ε.Σ.Μ.Α και το Κ.Α.Σ.

2)Μακροί τοίχοι σηκού του Παρθενώνος 
(μελέτη κ.Τογανίδη)

2α)Είμαι υπέρ της ανακατασκευής και τοποθέτησης των ορθοστατών για 
λόγους οριοθέτησης του σηκού και αποκλεισμού της πρόσβασης



από τα πλάγια. Επίσης διότι η έστω και 
κατά το κατώτατο τμήμα αποκατάσταση του πλήρους περιγράμματος του 
σηκού 9α επιτρέπει στον απλό επισκέπτη την ευχερέστερη ανάπλαση του 
σχήματος του κτιρίου και την νοητή συμπλήρωση των κενών.

2β) Επί της προτάσεως επανατοποθετήσεως δύο σειρών των ορθοστατών 
λιθοπλίνθυυν - παρατοποθετημένων - για τους λόγους I και II που ανα- 
φέρονται, η άποψή μου είναι οι λιθόπλινθοι να επανατοποθετηθούν, έστω 
και με το μειονέκτημα της παρατοποθετήσεως και ίσως και σε περισσότε
ρους δόμους, αλλά μόνο_σε τμήμα του όλου μήκους των τοίχων, ώστε να
είναι εμφανής η' ενδεικτική ανακατασκευή δείγματος της ViaX0^!
eu P e <rrep *i . . . ·Γαναγνωσιμότητος του μνημείου, χωρίς να παρακαμπτωνται στην επέμβαση
τα όρια του απολύτως αναγκαίου .

3) Πινακοθήκη (βόρεια πτέρυγα προπυλαίων)
(μελέτη κ.Τατούλα)

3α) Τάσσομαι σαφέστατα υπέρ της προτάσεως επαναφοράς αυθεντικών 
αρχαίων μελών στην αρχική τους θέση^με αντίστοιχη αφαίρεση των προ
σθηκών της φραγκικής φάσεως, διότι η επέμβαση αποτελεί συμβολή στην 
αποκατάσταση του αρχικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του μνημείου, ο 
οποίος δεν είναι ανεξάρτητος για το συγκεκριμένο τμήμα της πινακο
θήκης, αλλά μέρος της συνολικής αρχιτεκτονικής σύλληψης των (Προπυ
λαίων. Επομένως όχι μόνο χρονολογικά, αλλά και αξιολογικά η αρχική 
φάση του μνημείου προηγείται πόσης μεταγενεστέρας συμπληρώσεως ή 
προσθήκης, ανεξαρτήτως της μεμονωμένης καλλιτεχνικής ή ιστορικής 
σημασίας των μεταγενεστέρων στοιχείων.
3β) Τάσσομαι υπέρ της προτάσεως αποκαταστάσεως των υφισταμένων πα
ραμορφώσεων του κτιρίου^με διαδοχική διάλυση και ανάταξη των πα- 
σχόντων τμημάτων, διότι α)η τεχνική αυτή είναι πλέον δοκιμασμένη 
και στον συγκεκριμένο τύπο τοιχοδομίας εγγίζει το όριο του απολύ
του ως προς την ακρίβεια αποκατάστασης της αρχικής μορφής.β)η απο
κατάσταση των παραμορφώσεων θα ανακουφίσει την όλη κατασκευή, θα ενι- 
σχύσει την βιωσιμότητά της και θα συμβάλει στην βελτίωση της διατα- 
ραγμένης αισθητικής των όψεων του κτιρίου.
3γ)Τάσσομαι υπέρ της στεγάσεως της Πινακοθήκης για την προστασία 
της από τα νερά της βροχής και για την διαμόρφωσή της σε χώρο εκθε
μάτων.

3δ)Συμφωνώ με την δεύτερη λύση (ανακατασκευή της αρχαίας στέγης)
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επειδή η αποκα τάσταση της παράλληλης προς την αρχαία λειτουργικής
vyχρήσεως του κτιρίου επιβάλλει α) την απόλυτη στεγάνωση β) συνθήκες 

στο εσωτερικό του κτιρίου κατά προσέγγιση όμοιες με τις της αρχι
κής του μορφής.

Παράλληλα όμως αποκαθίσταται, ως ενδεικτικό παράδειγμα, μία 
(αναλογικά προς τα μεγάλα μνημεία της Ακροπόλεως) μικρής εκτάσεως 
αυθεντική μορφή αρχαίας στέγασης, για λόγους δ ι δακτ ι κοι>5 ϊ *■α το ευρό 
κοινό.
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4)Καθαρισμός και στερέωση λίθινων επιφανειών κτιρίων και γλυπτών..
4α)Καθαρισμός δυτικής Ζωφόρου. ( Προτεινόμενη μέθοδος στο τέλος των 
συμπερασμάτων) .

— Διατηρώ μία επιφύλαξη στην χρήση των ροφητικών παστών μετά 
από πρόσφατη εμπειρία μου από την χρήση τους στον καθαρισμό αγάλμα
τος Αντινόου στο Μουσείο Άργους. Το απ-ότελεσμα υπήρξε πλήρης αφαίρε
ση της πατίνας και εντύπωση γλυπτού που μόλις ολοκλήρωσε η σμίλη 
του γλύπτη.

— Δεν είμαι υπέρ της ^ψευδοπατ ί νας1' σε περίπτωση υπερβολικού 
καθαρισμού.
—Θεωρώ ότι οποιαδήποτε από τις προτεινόμενες τεχνικές θα έχει 

επιτυχή αποτελέσματα, ανάλογα_με_τ[|ν_δεξιοτεχνία_του_τεχνίτηΑ το 
καλλιτεχνικό του αισθητήριο και τις πολλαπλές δοκιμές σε ήσσονος 
σημασίας έργα ή αποτμήματα του υπό συντήρησιν μνημείου.
4β) Επειδή όλα τα προτεινόμενα υλικά δεν έχουν υποστεί την δοκιμα
σία του χρόνου.θευρώ τόσο στην περίπτωση (4α) όσο και στην (4β) 
ότι χρήσιμο θα ήταν οι επεμβάσεις να περιορίζονται στην απολύτως 
απαραίτητη έκταση και κυρίως στις περιπτώσεις που η ασθένεια της 
λίθινης επιφάνειας δεν είναι στατική αλλά εξελισσόμενη. Στην πε
ρίπτωση αυτή η διακοπή της δράσης του φθοροποιού στοιχείου (π.χ. 
μικρό οργανισμών) και η σταθεροποίηση της καταστάσεως διατηρήσεως 
του μνημείου είναι υπ_ο^ρέωση των

Φανή Παχύγιαννη - Καλούδη 
'Εφορος Αρχαιοτήτων 

Προισταμένη της ΔΈΠΚΑ - Μέλος ΘΕΣΜΕ 
Δ|νση: Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου

πλατεία Συντάγματος - Ναύπλιο Τ.Κ.21100 
τηλ. 0752 - 27502 

- 24690
FAX ; 24690 (μετά από τηλεφωνική πηη-ιSonnίηση).
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1. ΟΠΙΕΘΟΝΑΟΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟ ΠΤΕΡΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

α) Μάλλον υπέρ τής δευτέρας λύσεως,
λόγψ τής εύκολίας π;ού παρέχει γιά'τυχόν άντικατάσταση τής - 
μέ μικρό πάχος - άναγλόφου πλάκας.

(3) Υπέρ τής τρίτης λύσεως :
ώστε νά δοθεί πληρέστερη εΙκόνα τοϋ χώρου, πλησιέστερη μ'αύτήν 

τής άρχαιότητας, Ιδιαίτερα δε καθώς ή προσπάθεια αύτή διευκολύ
νεται άπό τό δτι ή περιοχή αύτή τοϋ μνημείου σώζεται άρτιότερα.

γ) Υπέρ τής κατασκευής έκεϊ έλαφροϋ στεγάστρου, γιά λόγους 
προστασίας.

2. ΜΑΚPOI ΤΟΙΧΟΙ ΣΗΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 

α) Θετική άπάντηση
άκριβως γιά τούς δυό άναφερόμενους (στήν πρόταση) λόγους (: όριο- 
θέτηση σηκοϋ, άποκλεισμός πλαγίας προσβάσεως).

β) Καταφατική άπάντηση
γιά τούς προβαλλόμενους τρεις λόγους (: άναγνωσιμότητα μνημείου, 
εύκολία άναδιατάζεως λίθων, δυνατότητα μελέτης τους).
(Σκέπτομαι ίδιαίτερα στην περίπτωση αύτή, έφόσον πραγματοποιηθεί 
ή πρόταση, οΐ ώς -άνω προβαλλόμενοι λόγοι νά άναγραφοϋν -μέ ένη- 
μερωτικό σκοπό- σέ πινακίδα έπιλεγμένης τοποθέτησης στό μνημείο...)

3. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

α) Θετική άπάντηση γιά τήν έπαναφορά άρχαίων μελών: ώστε νά 
δοθεί περισσότερο όλοκληρωμένη μορφή τής κλασσικής φάσεως τοϋ 
μοναδικοϋ -γιά έκείνη τήν περίοδο- μνημείου

β) Αρνητική θέση γιά τήν διάλυση/άνασύνθεση Δυτικοϋ τοίχου κ.λ.π. 
Αύτό γιά νά διαφυλαχθεΐ -γιά όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι 
δυνατόν- ή αύθεντικότητα τοϋ μνημείου, 
έφόσον σήμερα δέν ύπάρχει κίνδυνος.
Τίποτα δεν άποκλείει μιά μελλοντική έπέμβαση.

γ) Θετική άπάντηση: ύπέρ τής στεγάσεως τής Πινακοθήκης, γιά 
τούς προτεινόμενους λόγους.
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δ) ‘Υπέρ της πρώτης λύσεως, δηλ. της κατασκευής έλαφράς στέγης

Σημ. : ή κατασκευασθησόμενη στέγη, πάντως, πρέπει να συνδυάζει
την μορφή τής άρχαίας στέγης, τις στατικές καί δυναμικές της 
έπιπτώσεις, (καί ίδίως στόν Δυτικό τοίχο), κυρίως δέ τήν δυνα
τότητα ό Δυτικός τοίχος, δποτε καταστεί μελλοντικά άναγκαίο, 
άκωλύτως νά καταλυθεϊ καί άποκατασταθεϊ.

'Αργυρής ΠΕΤΡΟΝΩΤΗΣ
Άρχιτέκτων, Δρ.-Μηχ., πτ.Φιλ., τέως 'Αναπληρωτής Καθητητής 
τής ‘Ιστορίας τής 'Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ.

Σόλωνος 8 9/ 542 48 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
28 'Ιουνίου 1994
τηλέφωνα: 031/319545, 318506, Φαξ 03Î—318506.

4



Απόψεις επί των προτάσεων των μελετών που υποβλήθηκαν κατά 

την 4η Διεθνή Συνάντηση για την συντήρηση των μνημείων της Ακροπόλεως.

Ας μου επιτραπεί κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω τον Καθ. κ. Χαρ. 

Μπούρα, τα μέλη της Επιτροπής και την Εφορεία της Ακροπόλεως για την 

ευγενή τους πρόσκληση σε αυτήν την συνάντηση και να συγχαρώ τους 

συντάκτες των μελετών υπό συζήτηση.
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Οι απόψεις μου επί των προτάσεων, αναφερόμενες στο 

ερωτηματολόγιο, έχουν ως εξής :

L ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟ ΠΤΕΡΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

Απάντηση στο ερώτημα .cl Υπέρ της δεύτερης λύσης.

Πιστεύω ότι, ούτως ή άλλως, η καταβίβαση των γλυπτών της δυτικής 

ζωοφόρου του Παρθενώνος και η αντικατάστασή τους από εκμαγεία, θα 

πρέπει να θεωρηθεί ως επέμβαση που επιβλήθηκε από τις ολέθριες 

επιπτώσεις της ρύπανσης της ατμόσφαιρας της Αθήνας και η εφαρμογή 

μιας τέτοιας λύσης εφαρμόζεται μόνον κατ’ οικονομία, αν και αντιβαίνει 

προς τις αρχές του χάρτη της Βενετίας που αντιτίθεται στην απομάκρυνση 

οποιουδήποτε μέλους ενός μνημείου από την αρχική του θέση. Τίθεμαι υπέρ 

της δεύτερης λύσης, διότι η αντικατάσταση μαρμάρινων πλακών από άλλες 

μαρμάρινες, παραμένει πιο κοντά στην οργανική δομή του μνημείου χωρίς 

επιπλέον να διαταράσσονται οι αλληλεπιδράσεις των φορτίσεων.

Πιστεύω ακόμη ότι η λύση αυτή δίνει μια μεγαλύτερη δυνατότητα στη 

κατασκευή αντιγράφων, κατά πολύ καλυτέρας ποιότητας από αυτά που ήδη 

έχουν τοποθετηθεί και παρουσιάζουν μικρορωγμές όπως διαπίστωσα ο 

ίδιος επί τόπου.

Η βελτίωση αυτή άλλωστε της ποιότητας των αντιγράφων είναι ένα 

θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρότατα, κατά την γνώμη μου, τα 

μέλη της Επιτροπής της Ακρόπολης πριν από οποιαδήποτε επέμβαση.
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Υπέρ της δεύτερης λύσης.

Είναι ίσως μεγάλος ο πειρασμός του μελετητή, όταν ασχολείται με 

την αναστήλωση ενός μνημείου τόσο υψηλής αισθητικής όπως ο Παρθένων, 

να αποκαταστήσει κάποιο τμήμα της αρχικής του μορφής με απότερο 

σκοπό την απόδοση, μέρους έστω, της αρχικής αισθητικής εντύπωσης.

Πιστεύω όμως ότι η αντιμετώπιση επέμβασης στο μνημείο θα πρέπει 

να είναι και να παραμείνει ενιαία. Τη στιγμή δηλαδή που σε κανένα άλλο 

τμήμα του (όπως π.χ στον πρόναο) δεν έχουν προστεθεί καινούργια μέλη 

για την απόδοση μέρους της ογκομετρικής διάπλασης, παρά μόνο για την 

παροχή δυνατότητας τοποθέτησης αυθεντικών μελών, το ίδιο θα πρέπει να 

ισχύσει και εδώ. Αρα δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να αποκατασταθούν 

οι μη υπάρχουσες φατνωματικές πλάκες. Συνεκτιμώντας όμως τα αρνητικά 

και θετικά επιχειρήματα τα οποία ορθώς κατά τη γνώμη μου διατυπώνονται 

από τον μελετητή στην καθ’ όλα εμπεριστατωμένη μελέτη του (σσ 94-95), 

πιστεύω στην σκοπιμότητα της τοποθέτησης νέων φατνωματικών πλακών 

σε δύο (τα νοτιότερα) από τα μεσοδόκια διαστήματα διότι : α) η λύση αυτή 

παρουσιάζεται ως βέλτιστη επειδή διατηρεί τα περισσότερα από τα 

πλεονεκτήματα και σχεδόν κανένα μειονέκτημα, β) Η “παρέκλιση” από την 

ενιαία αντιμετώπιση του μνημείου - την μη πρόσθεση δηλαδή νέων μελών - 

είναι πολύ μικρή σε σχέση με τα οφέλη που προσφέρει.

Νομίζω ότι το όφελος εγκατάστασης μιας μικρής στέγης από 

σύγχρονα υλικά σε ένα τμήμα του μνημείου είναι προφανές, και αυτό διότι 

στις συζητήσεις που κατά καιρούς έχουν γίνει για την στέγαση και 

ολοκλήρου του Παρθενώνος, λείπουν απτά στοιχεία για την συμπεριφορά 

του μνημείου σε τέτοιες συνθήκες. Εφόσον λοιπόν η στέγη αυτή ελάχιστα 

μόνο θα φαίνεται, είναι λύση οπωσδήποτε ανατρέψιμη και θα μας παρέχει 

ταυτόχρονα τα καλύτερα κατά την γνώμη μου επιχειρήματα (υπέρ ή κατά 

της στέγασης) δεν υπάρχει καμμία αντένδειξη για την κατασκευή της. Θα 

ήθελα να τονίσω πάντως ότι ο χαρακτήρας της επέμβασης θα πρέπει να 

θεωρηθεί πειραματικός, διατηρώντας την ανά πάσα στιγμή δυνατότητα 

αφαίρεσής της εάν οι επιπτώσεις της αποδειχθούν αρνητικές.

Υπέρ της πρότασης.
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Z, ΜΑΚΡΕΙΣ ΤΟΙΧΟΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ.

Απάντηση στο ερώτημα α :

Κρίνω ότι δεν μου είναι δυνατόν να απαντήσω διότι η διατύπωση του 

ερωτήματος δεν ανταποκρίνεται στα αναφερόμενα στην μελέτη. Ενώ 

δηλαδή στο ερώτημα γίνεται λόγος για “αντικατασκευή από νέο (σε μεγάλο 

ποσοστό) μάρμαρο”, τόσο από την μελέτη (σελ. 84 παραγρ. 3), όσο και από 

εξηγήσεις που μου δόθηκαν προσωπικά από τον κ. Τογανίδη επί τόπου, 

προκύπτει ότι η χρήση νέου μαρμάρου είναι περιορισμένη. Εν πάσει 

περιπτώση εάν η χρήση νέου μαρμάρου θα είναι μικρή, για να μην 

παραβιάζεται έτσι μία από τις βασικές αρχές που ίσχυσαν μέχρι σήμερα για 

τις επεμβάσεις στην Ακρόπολη, δεν θα είχα αντίρρηση για την εφαρμογή 

της προτάσεως που θα είχε ως αποτέλεσμα την επιθυμητή οπτική 

οριοθέτηση του σηκού.

Θεωρώ ότι ένα από τα μείζονα προβλήματα σχετικά με τις εργασίες 

που εκτελούνται στην Ακρόπολη είναι η αποξύλωση μελών και η παραμονή 

τους στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα - για θεμιτούς βέβαια 

συνήθως λόγους - όπως λόγου χάρη οι φατνωματικές πλάκες των 

Προπυλαίων.

Δεν θα αναφερθώ στους κινδύνους και στα μειονεκτήματα που μια 

τέτοια τακτική παρουσιάζει θεωρώντας τα αυτονόητα.

Η επανασύνθεση λοιπόν των λιθοπλίνθων του σήκου νομίζω ότι για 

τους λόγους αυτούς επιβάλλεται, παρά το μειονέκτημα των πιθανών 

παρατοποθετήσεων οι οποίες όμως θα πρέπει με κάθε δυνατή προσπάθεια 

να ελαχιστοποιηθούν. Εκτός των κινδύνων που αναφέρονται παραπάνω, τα 

πλεονεκτήματα επιπλέον μιας τέτοιας ενέργειας, όπως η επαύξηση της 

αναγνωσιμότητας του μνημείου, και η ευκολία νέας αναδιατάξεως των 

λιθοπλίνθων νομίζω ότι υπερισχύουν σαφώς του μειονεκτήματος της 

μερικής παρέκλισης από την μία απο τις βασικές αρχές που ίσχυσαν από το 

1975 και εξής στην Ακρόπολη.

Θετική
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Θα ήθελα επίσης επί του θέματος να αναφερθώ, στην απόλυτη 

σκοπιμότητα κατα την γνώμη μου, άμεσης εκτέλεσης των 

συμπληρωματικών εργασιών που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 4, 5, 6, 

και 7 της σελ.84 των προτάσεων της μελέτης.

Ì ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Απάντηση στο ερώτημα α; Θετική

Τάσσομαι υπέρ της πρότασης Γ της μελέτης διότι :

1. Αποκαθίσταται η στατική επάρκεια των ανωτέρων δόμων της 

ανωδομής που έχουν κυρίως υποφέρει ως οι πλέον εκτεθειμένοι στις 

καιρικές συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η περαιτέρω φθορά τους.

2. Δεν θεωρώ σημαντική των απώλεια των τελευταίων φράγκικων 

λειψάνων διότι αυτά είναι πενιχρά, δεν δίνουν καμμία ιδέα της μορφής της 

φάσης αυτής του μνημείου και είναι πολύ δύσκολα αναγνώσιμα. Η βούληση 

διατήρησης τέτοιου είδους λειψάνων έρχεται σε έντονη αντίθεση και 

δυσαναλογία με το μεγάλο κέρδος, ώς προς την αυθεντικότητα του 

μνημείου, της επανατοποθέτησης μελών στην αρχική τους θέση.

3. Τάσσομαι ειδικότερα υπέρ της πρότασης Γ2, στην περίπτωση που 

μπορεί να εξερευθεί παραδεκτή λύση για την στατική εξασφάλιση της 

δυτικής πλευράς (πράγμα που δεν διασαφηνίζεται στην μελέτη) ύστερα από 

την αφαίρεση του οπλισμένου σκυροδέματος.

Εκτός από το κέρδος της αποκάλυψης των σημαντικότατων 

στοιχείων που καλύπτονται σήμερα από το τσιμέντο, ο σκελετός αυτός 

από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελεί ένα στοιχείο εντελώς ξένο προς το 

μνημείο που εκτός από την εσωτερική αισθητική αλλοίωση, που επιφέρει, 

παραποιεί και την αρχική στατική λειτουργία της φέρουσας τοιχοποιίας. 

Πιστεύω ότι η στατική λειτουργία ενός μνημείου αποτελεί ένα από τους 

βασικούς χαρακτήρες του, που κάθε άλλο από αμελητέος μπορεί να 

θεωρηθεί.

Εάν όμως, μία σχετικά ήπια λύση για την στατική αποκατάσταση, δεν 

είναι δυνατό να εξευρεθεί, θα πρέπει να ακολουθηθεί η πρόταση Γ1. Αυτό 

όμως υπό την προϋπόθεση ότι οι γενομένες μέχρι σήμερα μετρήσεις έχουν 

αποδείξει ότι η κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα έχει ευστοχήσει και
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ότι οι αποκλίσεις της δυτικής και βόρειας πλευράς δεν βρίσκονται πλέον 

υπό εξέλιξη επιδείνωσης. Σε κάθε πάντως περίπτωση οι μετρήσεις αυτές 

θα πρέπει να συνεχιστούν και ύστερα από την εφαρμογή της μιας ή της 

άλλης λύσης.

Απάντηση στο ερώιημαβ; Αρνητική

Διότι θα μειωθεί σε σημαντικό βαθμό η αυθεντικότητα του μνημείου, 

ύστερα από την μετακίνηση και ανατοποθέτηση ενός τόσο μεγάλου 

τμήματος του κτιρίου.

Απάντηση στο ερώτημα γ: Αρνητική

Για την περίπτωση αναστέγασης της πινακοθήκης θα δεχόμουν μόνο 

την λύση της αντικατασκευής της αρχαίας στέγης, θεωρώντας ότι θα ήταν 

παράλογο να επιβάλουμε ένα ξένο ακόμη στοιχείο στο μνημείο, όπως μια 

στέγη από PLEXIGLASS, όταν η μορφή της αρχικής στέγης τεκμηριώνεται 

πλήρως από την μελέτη. Η επιβάρυνση όμως του μνημείου από μία τόσο 

βαριά κατασκευή δεν φαίνεται να είναι συμβατή με την εφαρμογή της λύσης 

Γ, αντιμετωπίζεται δε ορθώς από την μελέτη μόνο στην περίπτωση της 

λύσης Ε.

ΑΡΗΣ ΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αρχιτέκτων, Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Μεταβυζαντινών 

Μνημείων

Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του

ΥΠΠΟ

Ερμού 56 101.86 - ΑΘΗΝΑ

24 Ιουνίου 1994

ΤΗΛ. : 32.36.321 FAX : 32.50.448
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΊΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Πρίν από τις απαντήσεις, θα ήθελα να πώ ότι ήταν απαραίτητο 
να έχει ζητηθεί η γνώμη των συνέδρων και στα δύο ακόμη μείζονα 
θέματα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, το κεντρικό κτίριο των 
Προπυλαίων και ο ναός της Αθηνάς Νίκης. Θεωρώ ότι είναι θέματα 
σημαντικότερα από το θέμα 1 του ερωτηματολογίου, όπου στην ουσία 
τίθεται το πρόβλημα της τοποθέτησης επάνω στον Παρθενώνα νέων 
αρχιτεκτοντικών μελών, για να προστατεύσουν μια ζωφόρο που έχει, 
πλέον, αντικαταοταθεί από αντίγραφα.

ΘΕΜΑ 1

α. Τάσσομαι με τη δεύτερη λύση, διότι δίνει τη δυνατότητα 
της αντικατάστασης του ανάγλυφου διάκοσμου της ζωφόρου σε 
περίπτωση φθοράς του.

β. Τάσσομαι υπέρ της πρώτης λύσεως, διότι αποκαθιστά την 
κατάσταση που υπήρχε πριν την πρόσφατη απομάκρυνση της ζωφόρου, 
μ,ε τη συμπλήρωση, απλώς, της σειράς των εγκαρσίων δοκών.

γ. Η λύση με την οποία τάσσομαι ως προς το θέμα β δεν 
συμβιβάζεται με την κατασκευή ελαφράς στέγης από σύγχρονα υλικά.

ΘΕΜΑ 2

α. Η συμπλήρωση της μελέτης των λιθοπλίνθων θα δείξει πόσο 
μεγάλο τμήμα της ανωδομής θα μπορέσει να αναστηλωθεί. Τότε θα 
είναι κανείς σε θέση να διαμορφώσει άποψη για το άν αξίζει να 
αναστηλωθεί ο ορθοστάτης με μεγάλο ποσοστό νέου μαρμάρου. Αν το 
τμήμα των τοίχων που θα μπορεί να αναστηλωθεί πάνω από τον 
ορθοστάτη είναι σημαντικό, θα συμφωνούσα στη συμπλήρωση των 
ορθοστατών που λείπουν, έστω και με σημαντικό ποσοστό νέου 
μαρμάρου. Ομως δεν θεωρώ ότι η συμπλήρωση των ορθοστατών με τον 
τρόπο αυτό αξίζει να γίνει μόνο για τον αποκλεισμό της πρόσβασης 
προς το εσωτερικό του σηκού.

β. Συμφωνώ με την πρόταση τοποθετήσεως λιθοπλίνθων, έστω και 
σε θέσεις που δεν είναι οπωδήποτε οι ορθές, για τα πλεονεκτήματα 
που αναφέρονται. .

ΘΕΜΑ 3

Οι απόψεις μου για τις δυνατότητες αντιμετώπισης των 
προβλημάτων της βόρειας πτέρυγάς των Προπυλαίων έχουν διατυπωθεί 
στη "Μελέτη αποκατάστασης των Προπυλαίων". Κάποιες παρατηρήσεις 
έχουν διατυπωθεί προφορικά ως απαντήσεις σε απόψεις ή ερωτήσεις 
που ετέθησαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, και προφανώς θα 
παρατίθενται απομαγνητοφωνημένες στον παρόντα τόμο. Θα 
χρησιμοποιήσω την ευκαιρία που μου δίνεται από τη θέση αυτή, για 
να τοποθετηθώ συνοπτικά απέναντι σε δύο εκτενή γραπτά σημειώματα, 
που κατέθεσαν στην ΕΣΜΑ και κοινοποίησαν σε μένα και στη
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συνεργάτιδά μου κα Μ.Ιωαννίδου, πολιτικό μηχανικό, οι υπεύθυνοι 
του έργου αποκατάστασης του Παρθενώνα κκ. Κ.Ζάμπας, πολιτικός 
μηχανικός και Μ.Κορρές, αρχιτέκτονας.

Το κείμενο του κ. Ζάμπα ("Σημείωμα για τα προβλήματα της 
βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων και τις προτεινόμενες 
επεμβάσεις") εντοπίζει μερικές παραμέτρους που θεωρεί ότι η 
Μελέτη Αποκατάστασης των Προπυλαίων αντιμετωπίζει ανεπαρκώς ή 
λανθασμένα.

"Μετρήσεις": Σχετικά με παρατηρήσεις του κ. Ζάμπα για τη 
χάραξη του αρχικού άξονα, θα ήθελα να επιοημάνω ότι κανένα μέρος 
των Προπυλαίων δεν μπορεί να θεωρηθεί απολύτως αμετακίνητο. Κατά 
συνέπειαν, ο άξονας επιλέχτηκε μετά από εξέταση των κατευθύνσεων 
άλλων βασικών στοιχείων του κεντρικού κτιρίου (όπως είναι οι 
πλάγιοι τοίχοι, τα επίπεδα που ορίζουν οι όψεις των παραστάδων 
στα ανατολικά και στα δυτικά άκρα των τοίχων κλπ). Εχει 
επιδιωχθεί το σύστημα αξόνων, με βάση το οποίο έγιναν οι 
μετρήσεις, να εμφανίζει τις ελάχιστες δυνατές αποκλίσεις από τις 
διευθύνσεις που προκύπτουν από τις σημερινές θέσεις των βασικών 
στοιχείων του μνημείου.

Οι μετρήσεις που έχουν γίνει αποδεικνύουν με βεβαιότητα ότι 
η κλίση του ανατολικού τοίχου ήταν ίση με την κλίση του δυτικού 
τοίχου της βόρειας πτέρυγας.

Η βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων είναι, ώς τώρα, το μόνο 
μνημείο της Ακρόπολης όπου έγινε σε μεγάλη κλίμακα προσπάθεια 
προσδιορισμού απολύτων γεωμετρικών μεταβολών, λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τις διαστάσεις των λιθοπλίνθων, τη θέση τους στο χώρο, το 
εύρος αρμών και ρωγμών κλπ. Η ίδια διαδικασία θα μπορούσε να έχει 
εφαρμοστεί και σε άλλα τμήματα μνημείων της Ακρόπολης, λχ. στο 
Ερέχθειο και στον Παρθενώνα.

"Ελεγχος του βράχου": Στη Μελέτη Αποκαταστάοεως των 
Προπυλαίων, αναφέρεται η μελέτη των Β.Ανδρονόπουλου και Γ.Κούκη, 
Γεωλογική - Γεωτεχνική μελέτη της περιοχής Ακροπόλεως Αθηνών, 
Αθήνα 1976 δεν γίνεται, όμως, άμεσος συσχετισμός μεταξύ των δύο 
μελετών διότι οι θέσεις στις οποίες έχει γίνει μικροτεχνική 
ανάλυση (θέσεις 12,1) βρίσκονται σε σημαντική απόσταση από το 
περίγραμμα της βόρειας πτέρυγας, ενώ η έρευνα στην περιοχή που 
ονομάζεται περιοχή Προπυλαίων (θέση 13) δεν έγινε δυνατή η 
στατική επεξεργασία των γεωτεχνικών στοιχείων. Στη Μελέτη 
Αποκαταστάοεως των Προπυλαίων γίνεται περιγραφή εμφανών 
χαρακτηριστικών του βράχου που βρίσκεται κάτω από την θεμελίωση 
της βόρειας πτέρυγας, τα οποία δείχνουν ότι δεν έχουν γίνει 
μετακινήσεις του βράχου στην περιοχή αυτή. Εν τούτοις, για λόγους 
επιστημονικής δεοντολογίας η μελέτη προτείνει τη διενέργεια 
ενδελεχούς γεωτεχνικής μελέτης για την όσο γίνεται πληρέστερη 
διαλεύκανση του προβλήματος.

"Διάγνωση - χρονολόγηση μείζονος βλάβης": 0 κ. Ζάμπας 
παρατηρεί ότι "για τη χρονολόγηση της μείζονος βλάβης στη βόρεια 
πτέρυγα των Προπυλαίων θα πρέπει να γίνουν συστηματικές 
παρατηρήσεις της σχέσης που έχει με τα λείψανα των διαφόρων
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ιστορικών φάσεων του κτιρίου". Η μελέτη αυτών των σχέσεων έχει 
αποτελέσει το θέμα δημοσιευμένης μελέτης μου (Jdl 102, 19Θ7,
σ.413-483) και της διδακτορικής διατριβής μου που είναι υπό 
δημοσίευσή από την εν Αθήναις Αρχαιολογική εταιρεία. Οπως 
προκύπτει από τις μελέτες αυτές ο ανατολικός τοίχος κατά την 
ανατίναξη δεν παραμορφώθηκε σχεδόν καθόλου, διότι το κατώτερο 
μισό του αντιστηριζόταν στα ανατολικά από την ισχυρότατη δομή της 
Ιουστινιάνειας δεξαμενής, και το ανώτερο τμήμα του αντιστηριζόταν 
από τους τοίχους και την στέγη του φράγκικου ορόφου.

Τα πορτοκαλοκάστανα επιστρώματα δεν είναι απαραίτητα 
παλαιότατα, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με μακροσκοπικά 
κριτήρια, ως στοιχείο πρώιμης χρονολόγησης των παραμορφώσεων της 
βόρειας πτέρυγας. Αρκεί να υπενθυμίσω ότι στα αναστηλωμένα από 
τον Μπαλάνο τμήματα υπάρχουν πορτοκαλοκάστανα επιστρώματα που 
καλύπτουν επιφάνειες μαρμάρου που λαξεύτηκαν μεταξύ 1909 και 
1917. Η σύγκριση με τη λευκότητα των θραυσιγενών επιφανειών που 
προέρχονται από πρόσκρουση βλημάτων πυροβόλων όπλων δεν είναι
πετυχημένη, διότι οι επιφάνειες πρόσκρουσης ασβεστοποιούνται και 
παραμένουν κατά κανόνα λευκές, λόγω έκπλυσης του αλλοιωμένου 
μαρμάρου.

Το κείμενο του κ. Κορρέ είναι ένα κείμενο 22 πυκνογραμμένων 
σελίδων, που συνοδεύεται από 17 πίνακες που περιλαμβάνουν 29 
συνολικά εικόνες. Το πόνημα αυτό, με τίτλο "Μεγάλες δομικές 
βλάβες στα Προπύλαια", πραγματεύεται θέματα που έχουν σχέση άμεσα 
ή έμμεσα με τα Προπύλαια και ειδικότερα με τη βόρεια πτέρυγα. Τα 
θέματα που τίθενται έχουν συχνά μεγάλο ενδιαφέρον, είναι πολλά σε 
αριθμό και εγγράφονται σε ποικίλλους τομείς της επιστήμης.
Διατυπώνονται κάποιες απόψεις που με βρίσκουν σύμφωνο και άλλες 
με τις οποίες διαφωνώ, ενώ για άλλες δεν μπορώ να έχω άποψη αυτή 
τη στιγμή, είτε 6lótl βρίσκονται έξω από τα όρια της
αρχαιολογικής και αναστηλωτικής επιστήμης, είτε διότι θεωρώ ότι 
δεν έχω επαρκή στοιχεία. Η διεξοδική τοποθέτησή μου απέναντι 
στην συγκεκριμένη εργασία του κ. Κορρέ θα απαιτούσε την συγγραφή 
μιας μελέτης που θα ήταν εκτός κλίμακας για το πλαίσιο του
ερωτηματολογίου. Θα δοθούν, στο μέλλον, ευκαιρίες για την 
συζήτηση των θεμάτων αυτών.

Τάσος Τανούλας
Αρχιτέκτων, Διδάκτωρ ΕΜΠ, Διευθυντής του Εργου Αποκατάστασης των 
Προπυλαίων
Τεχνικό Γραφείο Αποκατάστασης των Μνημείων της Ακροπόλεως, 
Πολυγνώτου 10, Αθήνα 10555 
26 Ιανουάριου 1995
Αρ. Τηλ. 3242640 (γρ . ) , 7260948 και 7231849 (οικ.)
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙ BEP ΙΟΣ
APIΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛ.-FAX : 031-997251

ripos την Επιτροπή Συντήρησηε Μνημείων ΑκροπόλεωΞ

Κύρι οι. ,

Σχετικά με τα ερωτήματα που θέσατε κατά τη διάρκεια tns 4ns 

ûisSvoûs Συνάντηση» για τη Συντήρηση των Μνημείων τηβ Ακράποληε 

που έγινε τον Μάιο του 1994 στην Αθήνα, ααε κοινοποιώ τι s απόψε is 

μου. Καταρχήν θεωρώ απαραίτητο να σημειώσω το εξήβ: Οι Βασικέ* 

αρχέ = που ακολουθήθηκαν στην αναστήλωση του προνάου του Παρθενώνα 

πιστεύω ότι θα πρέπει να τηρηθούν αν όχι για όλα τα μνημεία τη* 

Ακρόπολη* τουλάχιστον για τον ίδιο τον Παρθενώνα.

1. α) Ss noos το πρώτο ερώτημα του ερωτηματολογίου σ'α.Ξ, που αφορά 

την αντικατάσταση τηβ δυτικήβ Γωψορου του οπισθονάου του 

Παρθενώνα, συντάσσομαι με τη δεύτερη προτεινόμενη λύση για tous 

λόγου» που σημειώνονται στη μελέτη του Π.Κουψόπουλαυ, Μελέτη 

Αποκαταστάσεωε του Παρθενώνοε 3α (1994), 94. Η πρόταση που 

διατυπώνεται εδώ, για επέκταση Tris ζωψόρου και σε τμήματα που δεν
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διατηρούνταν us σήμερα, δεν με βρίσκει αντίθετα αρκεί η 

αποκατάσταση των αντίστοιχων τμημάτων των μακρών τοίχων του σηκού 

και των δοκών τηβ ορσφήε του κτηρίου να βασίζεται, κατά ένα πολύ 

σημαντικό ποσοστό, σε αρχαίο υλικό.

β) Ss npos το δεύτερα ερώτημα, το σχετικό με την οροφή του 

δυτικού πτερού, συντάσσομαι με τη λύση που προβλέπει την 

επανατοποθέτηση μόνον των εγκάρσιων δοκών και (ouïs μόνον αυτών 

που σώζονται σε ικανοποιητικό βαθμό. Από τη στιγμή που τα 

σωζόμενα τμήματα των αρχαίων φατνωμάτων δεν επαρκούν για να 

σχηματίσουν κάποιο αναστηλώσιμο μέλοβ, δεν βρίσκω το λόγο γιατί 

8α πρέπει να χρησιμοποιηθούν στον Παρθενώνα τα φατνώματα που 

κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια των αναστηλωτικών εργασιών τηε 

δεκαετιas του '50. Τα τελευταία έχουν θέση μόνον σ’ ένα Μουσείο 

που θα έχει για θέμα του την ιστορία των αναστηλωτικών εργασιών 

του Παρθενώνα, αν ποτέ γίνει κάτι τέτοιο. Αλλωστε αυτά τα 

φατνώματα έγιναν για να προφυλάγουν τη δυτική ζωφάρο του κτηρίου, 

λόγο5 που, μετά την απομάκρυνση iris τελευταίαβ, δεν υφίσταται 

σήμερα, onus επισπμάνθπκε και κατά τη διάρκεια των εργασιών τηε 

Επιστημόνική5 luvàvtnons. Επιπλέον τα πλεονεκτήματα που θα 

προκύψουν από την τυχόν αποκατάσταση mis οροφή5 του δυτικού 

πτερού (Κουφόπουλθ5 ό.π. 95 κε.) δεν πιστεύω ότι είναι και τόσο 

σημαντικά. Αντίθετα μάλιστα προκύπτουν και μειονεκτήματα, onus 

επισημαίνεται και στη σχετική μελέτη, ενώ συγχρόνου ανατρέπονται 

και οι γενικέε αναστηλωτικέε αρχέs που τηρήθηκαν στον πρόναο του 

Παρθενώνα.

γ) Για την εν γένει προστασία του οπισβονάου και του δυτικού 

πτερού του Παρθενώνα, είμαι υπέρ ms κατασκευήε μιαε ελαφριάε
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στέγες από μεταλλικό σκελετό και. ημ'. δι αφανε is υαλοπί. νακεε. Τη 

3εωρώ απαραίτητη, ujb τη μόνη που μπορεί να περιορίσει σημαντικά 

την παραπέρα φθορά του μνημείου. Η στέγη αυτή 3α πρέπει να γίνει 

με όλεΞ τι 5 προφυλάγει s και προδιαγραφέε που αναψέρονται στη 

σχετική μελέτη (Κουφόπουλαε ό.π. 100), τα υλικά xns να είναι 

αναστρέψιμα και να είναι όσο γίνεται πιο διακριτική για τον δεατή 

του μνημείου.

2. α) Τάσσομαι υπέρ τns συμπλήρωσης με νέο μάρμαρο των ορθοστατών 

τη5 εξωτερικήε πάρειàs του Βόρειου και νότιου τοίχου του σηκού 

του Παρθενώνα που λείπουν ή σώζονται αποσπασματικά, αφού το 

υπάρχον αρχαίο σχετικό υλικό είναι σαφώε πολύ περισσότερο. Ετσι 

θα οριοθετήσει με σαφήνεια και τα περίγραμμα του σηκού και το 

σημαντικότερο, ónus ήδη έχει σημειωθεί, θα καθίσταται περισσότερο 

ελεγχόμενη η πρόσβαση των επισκεπτών στον Παρθενώνα, αφού αυτόε 

θα είναι προσπελάσιμοε μόνον από τι s δύο στενέε πλευρέ5 του.

Κατ'αυτόν τον τρόπον θα περιοριστούν σημαντικά και οι ψθορέ5 που 

θα προκληθούν από τον μεγάλο αριθμό των επισκεπτών που βεβαιωμένα 

θα δέχεται ο Παρθενώναε, σε περίπτωση που θα επιτραπεί η πρόσβαση 

στο εσωτερικό του.

β) Παρά τουε αρχικούε ενδοιασμούε μου, είμαι Τελικά υπέρ τηε 

πρότασης τοποθέτησης όλων των εντοπισμένων αρχαίων λιθοπλίνθων 

των τοίχων του σηκού στό κτήριο, ακόμη και αυτών που δεν έχει 

προσδιοριστεί η αρχική τουε θέση. Οι τελευταίοι, όπωε 

προτείνεται, να τοποθετηθούν σε δύο σειρέε πάνω από τουε 

ορθοστάτεε χωρίε φυσικά συνδέσμου«, για να είναι εύκολη η 

μετακίνησή τουε σε περίπτωση που εντοπιστεί στο μεταξύ η σωστή
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tous θέση. Μια τέτοια λύοη την προτιμώ όχι τόσο για την 

επακόλουθη επαύξηση rns αναγνωσιμότηταβ του ερειπίου. Συντάσσαμαι 

με την πρόταση αυτή επειδή και εγώ πιστεύω ότι συντελεί στο να 

προστατευθεί αποτελεσματικότερα το αρχαίο αυτό υλικό, ενώ 

συγχρόνυδ, με μια τέτοια διευθέτηση» καθίσταται και ευκολότερα 

προσπελάσιμο otous ειδικούε. ΰιαφορετικά κινδυνεύει να 

καταχωνιαστεί και να "ξεχαστεί" σε κάποια αποθήκη Tns Ακρόποληβ.

Η στενότητα μάλιστα του όλου χώρου εδώ, ious οδηγήσει στο μέλλον 

στην ανεπίτρεπτη, για πολλούε και αυτονόητουε λόγουβ, απομάκρυνση 

του υλικού αυτού από τον Βράχο tns Ακρόποληβ, αφού είναι πιθανόν 

να προτιμηθούν για φύλαξη στουβ περίορισμέναυδ απαθηκευτιkoùs 

χώρουε Tns περιοχήδ άλλα αρχαία κομμάτια, περισσότερα 

ενδιαφέροντα. Με την τοποθέτηση tou σχετικού αρχαίου υλικού πάνω 

στουs ορθοστάτεβ του Παρθενώνα, θα απελευθερωθεί, και σημαντικόε 

χώροδ στον ήδη ασφωκτιούντα χώρο ms Ακρόποληε. Ετσι 8« μπορούν 

να αναπτυχθούν εδώ άλλα, εξίσου σημαντικά για την ολοκλήρωση των 

εργασιών αναστήλωσηε και συντήρησηβ των μνημείων Tns Ακρόποληδ, 

εργοτάξια. Αλλωστε, η σχετική ομοιομορφία του αρχαίου αυτού 

υλικού θα έχει us αποτέλεσμα τι εξωτερική εμφάνιση που θα πάρει 

τελικά ο Παρθενώναε να μην απομακρύνεται σημαντικά από αυτήν Tns 

αρχαι óttitcis.

3. α) Στην προκειμένη περίπτωση και για ειδικούδ λόγουε τάσσομαι 

υπέρ Tns επαναφοράδ των εντοπισμένων αρχαίων μελών στην αρχική 

tous θέση πάνω στο κτήριο, ακόμη και αν αυτό θα έχει us 

αποτέλεσμα τον αφανισμό των τελευταίων λειψάνων Tns Φραγκοκρατΐαβ 

στα Προπύλαια. Και αυτό επειδή τα λείψανα αυτά δεν φαίνονται να
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είναι ιδιαίτερα σημαντικά καί εν μέρει είναι μετακινημένα σήμερα. 

Αλλωστε καθώ5 οι φράγκικεβ επεμβάσειε έχουν γίνει με αρχαίο υλικό 

και μάλιστα παρμένο από τα ίδια τα Προπύλαια, είναι πολύ λίγο 

ενδεικτικέδ και αντιπροσυπευτικέΞ για την φραγκοκρατούμενη 

αθηναϊκή Ακρόπολη, ΰεν πρέπει τέλαε να ξεχνούμε ότι τα 

οικοδομήματα tns Ακρόποληβ έγιναν σύμβολα του ΰυτικού Πολιτισμού 

us μνημεία του 5ου αι. π.Χ. και όχι εξαιτίαε των' μεταγενέστερων 

φάσεών tous.

β) Ιτο δεύτερο ερώτημα απαιτούνται και ειδικέβ γνώσεΐΒ τί5 οποίεε 

δεν διαθέτω. Οπωσδήποτε καλό θα ήταν να αποφευχθεί π διάλυση και 

ανασύνθεση ολόκληρου του δυτικού τοίχου και εν μέρει του βόρειου 

και νότιου tns βόρειαβ πτέρυγαε των Προπυλαίων. 2στόαο αν οι 

ειδικοί συμφωνήσουν ότι δεν υπάρχει άλλθ5 tpónos για να 

θεραπευθούν οι παραμορφύσειs των τοίχων tns Πινακοθήκηβ και για 

να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι διαβρώσειε που προκαλούν στο 

κτήριο τα σιδερένια στοιχεία που υπάρχουν σήμερα σ’ αυτό, πολύ 

φοβάμαι ότι μια ριζική επέμβαση στο μνημεία δεν μπορεί να 

αποφευχθεί. Και ααφαλώε όσο πιο γρήγορα γίνει αυτή η επέμβαση 

τόσο το καλύτερο.

γ) Είμαι κατά Tns πρότασηε να στεγαστεί η Πινακοθήκη αφού δεν μαβ 

έχει διασωθεί η αρχαία tns στέγη, onus και αντ ί θε tos σε κάθε 

σκέψη για μελλοντική χρήση Tns. Για την προστασία του χώρου, 

Kupius από την τυχόν διάβρωση που θα προκαλούν τα νερά tns βροχήβ 

τόσο στην ίδια την Πινακοθήκη όσο και στον υποκείμενο βράχο, 

προτείνω να ερευνηθεί η δυνατότητα κατασκευήε ενόε ελαφριού 

στεγάστρου με αναστρέψιμα υλικά.
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4. Ddo cupopà τα ερωτήματα xns τέταρτες ενάτηταβ, xris σχετικές με 

χον καθαρισμό και. την στερέωση των μαρμάρινων επιψανε ιών, μη 

£ι «Séxovxas τ ι. s ana ι τούμ ε νεε ε ι. £ ι. Kés γνώσεις, αδυνατώ να £ώσω 

υπεύθυνεε απαντήσεις, θέλω ωστόσο να σημειώσω ότι. κατά την 

επίσκεψή μου στην Ακρόπολη δεν έμεινα ικαvanoιημέvos από τα 

αποτελέσματα των προσπαθειών στερέωσες των μαρμάρινων επιφανειών 

που μου ε πι£ε ί χ τ η κaν.

Μιχάληε A. ΤΙΒΕΡΙΟΣ

Καθηγητής Κλασικές Αρχαιαλογι as

του Τ μήμ a ros Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Β.

Χρυσοστόμου Σμύρνες 9, 546 2? ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5.994

: 031-280339Τη λ. FAX: 031-997251
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Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της 4ης Συνάντησης για τη συντήρηση των 
μνημείων της Ακρόπολης.

Η απάντηση μου στο ερωτηματολόγιο της προηγούμενης, 3ης Συνάντησης για την 
Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακρόπολης είχε στηριχθεί στη διατύπωση 
τεσσάρων κοινών επιχειρημάτων, που συνόψιζαν μιά θεωρητική προσέγγιση της 
αποκατάστασης. Τα ίδια επιχειρήματα στηρίζουν και τις απαντήσεις μου στο 
ερωτηματολόγιο της 4ης Συνάντησης. Θεωρώ λοιπόν σκόπιμο να μην τα 
επαναλάβω, αλλά να παραπέμψω στον τόμο των Πρακτικών, που δημοσιεύθηκε το 
1990. Συνεπώς, οι απαντήσεις μου θα είναι συνοπτικότερες.

Ι.α. Πιστεύω ότι η αντικατάσταση της δυτικής ζωφόρου με μικτή κατασκευή από 
μέλη λαξευμένα σε μάρμαρο και επενδυμένα με λεπτή πλάκα χυτού υλικού είναι η 
καταλληλότερη λύση, αφού επιτρέπει την καλύτερη τεχνική συμπεριφορά των 
δομικών στοιχείων του έργου και προσφέρει την επιθυμητή επιφάνεια για την 
αντιγραφή του ανάγλυφου διάκοσμου.
Ι.β. Ως προς την οροφή του δυτικού πτερού, πιστεύω ότι πέραν των εγκαρσίων 
δοκών, θα ήταν αρκετή η ανακατασκευή των δύο μόνο εκ των έξι τμημάτων της 
οροφής με νέες φατνωματικές πλάκες. Με τη λύση αυτή αποφεύγεται - όπως 
αναφέρει, και η πρόταση - η επιβάρυνση των δύο κεντρικών κιόνων, που 
παρουσιάζουν τις σοβαρότερες δομικές βλάβες, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η 
αναγκαία διδακτικότητα. Η πλήρης ανακατασκευή των φατνωμάτων θα 
δημιουργούσε ανισορροπία τόσο στη σχέση νέου και παλαιού υλικού, όσο και στη 
γενικότερη εικόνα ελεγχόμενης φθοράς του μνημείου. Η τελευταία αυτή είναι 
απαραίτητο να δεσπόζει πάνω στην εικόνα αφθαρσίας, που εμφανίζουν τα εκτενή 
αναστηλωτικά έργα.
Ι.γ. Η κατασκευή ελαφριάς στέγης από μεταλλικό σκελετό και ημιδιαφανείς 
υαλοπίνακες, για την προστασία του οπισθονάου και του δυτικού πτερού από τα 
όμβρια φαίνεται μιά πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, αφού συνδυάζει την επίλυση 
τεχνικών προβλημάτων, χωρίς να δημιουργεί αισθητικές ανησυχίες - εφ'όσον 
πράγματι είναι σχεδόν αόρατη εξωτερικά. Επιπλέον, πρόκειται για μιά λύση 
απολύτως αναστρέψιμη. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Το ενδεχόμενο να 
χρησιμοποιηθεί αυτή η στέγαση ως πιλότος για την πιθανή μελλοντική στέγαση 
ολόκληρου του ναού, όπως αναφέρεται στην πρόταση, έχει επίσης μεγάλο ενδια
φέρον, αν και κρατώ πολλές επιφυλάξεις για μιά τόσο εκτενή παρέμβαση.
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2. Η αποκατάσταση των μακρών τοίχων του σηκού είναι οπωσδήποτε επιθυμη
τή, παρά την προτεινόμενη χρήση νέου, σε μεγάλο ποσοστό, μαρμάρου, κυρίως 
στους εξωτερικούς ορθοστάτες, και το μειονέκτημα της πιθανής παρατοποθέτησης 
ορισμένων λιθοπλίνθων. Το ουσιαστικό πλεονέκτημα της επαυξημένης 
αναγνωσιμότητας του μνημείου συνδυάζεται στην προκειμένη περίπτωση και με 
τις ουσιαστικά δευτερεύουσες συνέπειες της παρατοποθέτησης, αφού η καλλιτε
χνική αξία των μεμονωμένων λιθοπλίνθων υστερεί σημαντικά της εικόνας που 
εμφανίζουν ως σύνολο. Δεν θα πρέπει όμως να παρασύρει η σκέψη αυτή σε μιά 
πιθανή ανακατασκευή του σηκού με υψηλά ποσοστά νέου μαρμάρου, κυρίως για 
την πλήρωση κενών μεγάλης έκτασης. Η αναγνωσιμότητα είναι επαρκής και με 
χαμηλούς τοίχους. Επιπλέον, επειδή είναι φυσικό να περισσέψουν μή-ταυτισμένοι 
λιθόπλινθοι από αυθεντικό μάρμαρο, θα ήταν θεμιτό να παρατοποθετηθούν 
συνειδητά και φανερά, για να συμπληρώσουν μικρά κενά, μειώνοντας το συνολικό 
ποσοστό του νέου μαρμάρου. Τελειώνοντας με τα ζητήματα των μακρών τοίχων, θα 
ήθελα να προτείνω την επανεξέταση της μεθόδου ταύτισης των λιθοπλίνθων, είτε 
προς το απλούστερο (με υψηλότερο πλέον κίνδυνο παρατοποθέτησης), είτε προς το 
συνθετότερο (με χρονική καθυστέρηση και αμφίβολο αποτέλεσμα). Για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση, θα τολμούσα να προτείνω το απλούστερο.

3. α. Στην περίπτωση της επαναφοράς των αρχαίων μελών της Πινακοθήκης, με 
τη συνεπακόλουθη αφαίρεση των τελευταίων δειγμάτων της φράγκικης εποχής, το 
δίλημμα είναι κατ'εξοχήν θεωρητικό. Έχει όμως παρέλθει η εποχή του υψηλού 
πουρισμού και τα δομικά προβλήματα δεν επιβάλλουν εκτενή παρέμβαση. 
Προτείνω συνεπώς τη διατήρηση των φραγκικών καταλοίπων, που αφ'ενός 
καταδεικνύει τη μακρά ιστορία του μνημείου και αφ'ετέρου επιτρέπει μελλοντική 
παρέμβαση στην αντίθετη κατεύθυνση. Η μεγάλη αξία των μνημείων της 
Ακρόπολης περνά μέσα από τη συμβίωσή τους με πολλές και πολύ διαφορετικές 
φάσεις της ιστορίας. Η μετρημένη υπόμνησή τους αναδεικνύει την αξία τους 
περισσότερο από την απόλυτα καθαρή μορφή τους.
3.β. Για το ζήτημα της διάλυσης και ανασύνθεσης του δυτικού τοίχου και μέρους 
του βορείου και νοτίου διατηρώ αρκετές επιφυλάξεις, ιδίως μετά τη συζήτηση που 
διεξήχθη στη Συνάντηση. Η σοβαρότητα του ζητήματος με πείθει να προτείνω την 
επανεξέτασή του και την καλύτερη τεκμηρίωση των προτάσεων, πριν ληφθούν 
αποφάσεις.
3.γ. Δεν θεωρώ αναγκαία τη χρήση της Πινακοθήκης. Πιστεύω ότι το σύνολο των 
μνημείων της Ακρόπολης πρέπει να διατηρήσει τον κατ’εξοχήν μνημειακό

2 .
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χαρακτήρα των ερειπίων του. Κατά συνέπεια τίθεται θέμα στέγασης μόνο για 
προστασία από τα νερά της βροχής. Στην περίπτωση αυτή θα πρότεινα τη μερική 
έστω επίλυση του προβλήματος χωρίς προσφυγή στην κατασκευή στέγης.
3. δΐ Στην περίπτωση που επιλεγεΐ η πρόταση της στέγασης, θα πρότεινα ελαφριά 
στέγη από σύγχρονα υλικά, που εξασφαλίζει την απαραίτητη προστασία, κάνοντας 
ταυτόχρονα φανερή τη διαφορά της από την παλαιά κατασκευή.

4. Για τα ζητήματα καθαρισμού και στερέωσης των επιφανειών και των 
γλυπτών δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, επειδή υπερβαίνουν σαφώς το πεδίο των 
δραστηριοτήτων μου.

Παναγιώτης Τουρνικιώτης, 
δρ αρχιτέκτων,
Ανδρου 4, Κηφισιά 145 62, τηλ: 8081-549. 
14 Ιουλίου 1994
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Προς τηνι
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΝΤΗΡΗΕΕΩΕ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΕ (ΕΕΜΑ)
Πολυγνώτου 10 
Αθήνα 105 55

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους 
συμμετέχοντες στην 4η διεθνή επιστημονική Ευνάντηση, 
για την συντήρηση των μνημείων της Ακροπό3εως.

Κατ' αρχήν επιθυμώ να εκφρόσω και πά3ι τις ευχαριστίες μου 

προς την ΕΕΜΑ για την πρόσκληση στην 4η διεθνή συνάντηση, καθώς 

επίσης και τα συγχαρητήριά μου προς ό3ους, όσους καθ' οιονδήποτε 

τρόπο συνέβα^αν στο από του 1989 επιτε.3εσθέν έργο. Ετην συνέχεια, 

εκθέτω τις απόψεις μου για τα θέματα που θέτει το ερωτηματολόγιο.

1. ΟΠΙΕΘΟΝΑΟΕ - ΔΥΤΙΚΟ ΠΤΕΡΟ
α) Ως προς το θέμα της αντικαταστάσεως της ζωφόρου, τάσσομαι 

υπέρ της δεύτερης Ρύσεως (μικτή κατασκευή). Οι κυριώτεροι 

3όγοι γι' αυτό μπορούν να συνοψισθούν στα εξήςι

Τα νέα μέ3η, τα οποία θα αντ ι κταστήσουν τους 

αυθεντικούς λίθους της Ζωφόρου, θα πρέπει να είναι από το 

ίδιο, όπως και τα αυθεντικά υ3ικό, δη2. μάρμαρο, διότι έτσι 

εξασφαλίζεται μία φυσιολογική ένταξη και συνεργασία τους 

προς τον υπο2οιπόμενο αυθεντικό - μαρμάρινο - ιστό. Με τον 

τρόπο αυτό, έχομε μια δομική συμπεριφορά της αναστηλωμένης 

περιοχής, εν πο33οίς ταυτόσημη - και άρα προβλέψιμη - προς 

αυτήν της προηγουμένης καταστάσεως.

Παρ' ό,τι οι νέοι 3ίθοι θα είναι από το αυθεντικό 

υίικό - δη3. μάρμαρο - ή εγκ3υφή των μορφών της Ζωφόρου στο 

εμπρόσθιο μέτωπό τους, θα πρέπει - για μια πλειάδα

σοβαροτάτων 3όγων, των οποίων απαρίθμηση και ανάπτυξη 

παρέ3κει εδώ - να αποκλεισθεί. Οδηγούμεθα κατά τον τρόπο 

αυτό στην δεύτερη 3ύση του ερωτηματολογίου, όπου το κύριο 

σώμα τού - νέου - 3ίθου είναι από μάρμαρο, ενώ οι ανάγλυφες 

μορφές φέρονται σε αφαιρετές πλάκες από χυτό υ3ικό, πάχους 

10 cm περ. (β3. Τ 3α, σ. 31)
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Η απομείωση του αυθεντικού πλάτους των 2ίθων κατά 
10 cm, εκτιμάται ότι δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στην 
δομική λειτουργία και συμπεριφορά τους. Η δυνατότης 
αφαίρεσης των πλακών, επιτρέπει παρεμβάσεις (π.χ. 
μικρορυθμίσεις, καθαρισμούς, αντικαταστάσεις κ.3π.) προς 
αντιμετώπιση των φθορών που αναμένονται με την πάροδο του 
χρόνου (π.χ. ρύπανση, χρωματικές μεταβολές, ρηγματώσεις 
κ2π) .

Ετο σημείο αυτό επιθυμώ να επισημάνω, ένα κρίσιμο 
κατά την άποψή μου θέμα, δη2. της διαφοροποίησης στην 
αναστή3ωση της "in situ", από την "αποσπασμένη"
αρχιτεκτονική γλυπτική. Πιστεύω ότι οι θέσεις, απ' όπου 
αφαιρέθησαν 2ίθοι κατά την διαρπαγή Elgin θα πρέπει να 
υποδηλώνονται σαφώς ίσως και με υιοθέτηση της πρακτικής 
Μπα2άνου, δη3. της τοποθέτησης επιπέδων πλακών. (Β3. επ' 
αυτού και τις απαντήσεις τωνκ.κ. Α. ΠοζιόπουΡου και Μ. Φύτου 
στα πρακτικά της 3ης διεθνούς Ευνάντησης).

β) Πς προς το θέμα της οροφής του Δυτικού Πτερού,
τάσσομαι υπέρ της τρίτης 3ύσεως (κά^υψις και των έξι χωρών). 
Η προτίμησίς μου δικαιολογείται από τα εξής !

Η καθ' ύψος διατήρησις ενός αρχαίου κτηρίου - ή 
και μόνον τμήματός του - έχει μεγάλη παιδευτική σημασία. 
Ετην περιοχή Δυτικού Πτερού - Οπισθοναού, έχομε αυτή την 
καθ' ύψος διατήρηση, μέχρι την στάθμη της οροφής, καθώς 
επίσης και αρκετό αυθεντικό υ3ικό από τις εγκάρσιες δοκούς 
και μεταδόκιες πλάκες. Έτσι, είναι δυνατή μια αναστή2ωση 
της περιοχής αυτής ( 3ύση I), χωρίς ιδιαίτερα αισθητικά ή 
δομικά - π3ην ίσως της in situ στερεώσεως των κιόνων του 
οπισθοναού (β3. Τ.3.β. σε3. 29) - προβλήματα.

Οι φατνωματικές οροφές είναι ένα από τα πιο 
συναρπαστικά μορφοίογικά στοιχεία της εσωτερικής διαμόρφωσης 
ενός κλασσικού κτιρίου. Ευτυχής (;) συγκυρία θέλησε να 
διατίθενται νεώτερα, αρίστης ποιότητος μαρμάρινα αντίγραφα, 
ό2ων, π3ην μιας, των φατνωματικών πλακών του δυτ. πτερού. 
Καθίσταται έτσι δυνατή, με την μεγίστη δυνατή οικονομία 
μέσων και χρόνου (διάρκεια της τάξεως των δύο ημερών,
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κατ' εκτίμησιν) η - δοκιμαστική κατ'αρχάς - κάλυψη του δυτ. 
πτερού, δηΡ. η υΡοποίηση της Ρύσης III.

Η υλοποίηση της Ρύσης III θα πρέπει να είναι 
δοκιμαστική κατ’αρχάς για ποΡΡούς Ρόγους, εκ των οποίων 
σπουδαιότεροι είναι οι εξής ι

Δίδεται η δυνατότης να εΡέγχεται η συμπεριφορά 
κιόνων - στυΡοβάτου, κατά την διάρκεια των φορτίσεων, 
ώστε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, στην - 
απίθανη - περίπτωση που αυτή δεν θα είναι σύμφωνη προς 
την αναμενόμενη.

Δίδεται η δυνατότης να εκτιμηθούν σωστά οι νέες, 
ιδιόμορφες συνθήκες φωτός - σκιάς, που θα επικρατήσουν 
(Εκτιμήσεις από σχέδια ή προπΡάσματα είναι - στην 
συγκεκριμένη περίπτωση - εξαιρετικά επισφαΡείς ι Το 
μάρμαρο έχει απωΡέσει την αρχική ανακΡαστική του 
ικανότητα - οπισθόναος, β. και ν. πτερά παραμένουν 
ακάΡυπτα, κΡπ.).

Δίδεται η δυνατότης, να γίνουν δια μιας οι 
απαραίτητες επιΡογές, σε ό,τι αφορά την βεΡτιστοποίηση 
της πάτινας, που πρέπει να Ράβει το νέο υΡικό (ζωφόρος 
- φατνωματικές πΡάκες), ώστε, αφ' ενός μεν να "δένει” 
με την χρωματική εντύπωση του κτιρίου, αφ'ετέρου δε, 
και να υποδηΡώνει το "μη αυθεντικό" των νέων μεΡών.

Πιστεύω, ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση, η 
συσσώρευση τόσαυ νέου υΡικού, είναι ανεκτή, καθ'όσον, το 
υΡικό αυτό κατανέμεται ομοιόμορφα σε μια ζώνη με σαφή 
γεωμετρικά όρια, η οποία και δεν τραυματίζει την εξωτερική 
οπτική εντύπωση του μνημείου.

ΤεΡικά, πιστεύω ότι η ομοιόμορφη αυτή ζώνη νέου 
υΡικού, σ'αυτό τα εσωτερικό ύψος του κτηρίου είναι κατά ποΡύ 
προτιμότερη από την κάΡυψη μιας και μόνον χώρας (Ρύση II).

γ) Ως προς την πρόταση για κατασκευή μιας εΡαφριάς
στέγης από νέα υΡικά, προς προστασία του Δυτ. Πτερού και του 
Οπισθονάου, τάσσομαι υπέρ της πρότασης.
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Εφ'όσον παραπάνω τάχθηκα υπέρ της ανακατασκευής 
της οροφής, είναι εύλογο, το ότι τώρα αποδέχομαι και την 
αναγκαιότητα μιας στέγης. Η στέγη ε(.ναι τελικά η τεχνικώς 
εντιμότερη και αποτελεσματικότερη 2ύση προς προστασίαν εκ 
των όμβριων - και άρα και η οικονομικώτερη, με την ευρύτερη 
σημασία, 2ύση. Ά^ες δύσεις (π.χ. στεγάνωση οροφής κ2π.), 
αναιρούν τον αρχικό δομικό χαρακτήρα, γίνονται περίπλοκες, 
και τελικά, αναποτελεσματικές. Επί π3έον, η στέγη αυτή δεν 
πρόκειται να τραυματίσει οπτικά το μνημείο, 3όγω της θέσης 
της ούτε να ευρίσκεται "σε ανταγωνισμό" προς αυτό, 2όγω της 
ελαφριάς και διαφορετικής δομής της.

2. ΗΑΚΡΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΕΗΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΠΟΙ

α) Επί της προτάσεως ανακατασκευής των εξωτερικών
ορθοστατών, με σκοπό την οριοθέτηση του σηκού η απάντησίς 
μου είναι θετική.

Η οριοθέτηση του ορθογωνίου του σηκού, πιστεύω ότι 
είναι πο2ύ σημαντική για την επαύξηση της διδακτικής αξίας 
του μνημείου. Επί π3έον, το νέο υ2ικό ευρίσκεται σε χαμηλά 
και οριζόντια στρώματα, όχι κρίσιμα οπτικώς.

β) Επί της προτάσεως τοποθετήσεως των 2ιθοπ2ίνθων
αταύτιστου θέσεως επί των ορθοστατών, η απάντησίς μου είναι 
αρνητική.

θεωρώ ότι η παρατοποθέτηση διαταράσσει την 
"ανάγνωση" του μνημείου, και πιστεύω, ότι οι 2ίθοι αυτοί θα 
πρέπει να φυλαχθούν σε στεγασμένο χώρο εκτός Παρθενώνος.

3. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

α) Επί της προτάσεως επαναφοράς των γείσων στις αρχικές τους 
θέσεις, η απάντησίς μου είναι θετική.

Η συνεπακό3ουθη αφαίρεση και των τελευταίων 
δειγμάτων της φραγκικής φάσης των Προπυλαίων, είναι, νομίζω, 
αποδεκτή, διότι η φράγκικη φάση είναι π2έον δυσκοίώτατα 
αναγνώσιμη, οι πληροφορίες εκ των γείσων έχουν επαρκώς 
αντληθεί, οι δε μετακινήσεις τους, θα είναι καταγραμμένες.
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β) Επί της προτάσεως αποκατάστασης των υφισταμένων
παραμορφώσεων του κτηρίου, η απάντησίς μου είναι θετική, και 
συγκεκριμένα, με υλοποίηση της πρότασης Ε.

Πιστεύω ότι η περιγραφή που έχει γίνει στον τόμο 
της μελέτης των αποκλίσεων των μαρμάρινων τοίχων και της 
πώρινης θεμεΛίωσης, καθώς επίσης, και της υπάρχουσας 
κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα στο υπόγειο, δεν αφήνουν 
περιθώρια επιλογής καμμίας άΛΛης Λύσης, πΛην της Ε.

γ) Επί του θέματος της κατ'αρχήν στεγάσεως της
%Πινακοθήκης, πιστεύω ότι τώρα είναι πρόωρο να δοθεί θετική 

ή αρνητική απάντηση. Τα παρακάτω ίσως διευκρινίσουν την 
θέση μου ι
1) Είμαι αντίθετος προς την μετατροπή της Πινακοθήκης

σε χώρο εκθεμάτων, είτε "προσιτό σε ποΛύ περιορισμένο 
και ειδικό κοινό" (σ.130) - για Λόγους δεοντολογικούς - 
είτε προσιτό στο ευρύ κοινό - για Λόγους 
τεχνικούς/πρακτικούς. Ευνεπώς, δεν μπορώ να συναινέσω 
για την στέγαση του χώρου, προς χάριν της νέας του 
Λειτουργίας. Αντίθετα, προς προστασίαν εκ των όμβριων, 
η στέγαση είναι η πΛέον αποτεΛεσματική Λύση, και ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να συζητηθεί.

Ü) Για να προωθηθεί η συζήτηση, είναι βασικό να
υπάρχουν τα πΛήρη και Λεπτομερή τεχνικά και οικονομικά 
δεδομένα, με την μορφή μιας μεΛέτης εφαρμογής και ενός 
προυποΛογισμού. Αυτό θα γίνει φυσικά με την μετεξέΛιζη 
της τώρα διατιθέμενης γραφικής αναπαράστασης/τεχνικής 
περιγραφής/προμεΛέτης, προϋποθέτει όμως, όπως πιστεύω, 
προηγουμένως να έχει υΛοποιηθεί και αζιοΛογηθεί η Λύση 
El.

Η Λύση El είναι δυσκοΛώτατη, ενέχει ήδη εζ υπαρχής 
αβεβαιότητες, οι οποίες μόνο κατά την πρόοδο των 
εργασιών μπορούν να διευκρινίζονται., και δεν πρόκειται 
να αποκαταστήσει όΛες τις αποκΛίσεις (σ.365). Μόνον 
όμως η υΛοποιημένη Λύση El μπορεί να οδηγήσει σε 
ασφαΛείς παραδοχές φορτίσεων, προσιτές σε υποΛογιστική 
μεΛέτη (στατική - δυναμική), καθώς επίσης και να 
παρέζει το γεωμετρικό "υπόβαθρο" για την σχεδιομεΛέτη
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των στοιχείων και. λεπτομερειών εκείνων, που 
εξασφαλίζουν τις παραδοχές της μελέτης (κατανομές 
φορτίων, διαφραγματική λειτουργία κ2π.) της στέγης, 

ili) Όταν π2έον τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα θα
είναι οριστικά, τότε το θέμα θα πρέπει να εξετασθεί 
στην βάση "ωφέλειας - κόστους”. Ως "ωφέλεια" ας 
αναφέρομε εδώ, μόνον την προστασία εκ των όμβριων, και 
ως "κόστος" μόνον την άμεση γειτνίαση μιας άψογης νέας 
κατασκευής προς το μεγαλειώδες ερείπιο της κεντρικής 
πτέρυγας.

Τότε θα είναι τελικά και η π2έον κατά22η3η, 
χρονική στιγμή, για να δώσει κάποιος μια θετική ή 
αρνητική απάντηση στο θέμα της κατ'αρχήν στέγασης της 
Πινακοθήκης.

δ) Εάν και εφ'όσον υπάρξει θετική απάντηση για την στέγαση
της Πινακοθήκης, τότε, πιστεύω, ότι μόνον η ανακατασκευή της 
αρχαίας στέγης είναι θεμιτή. Η σχετική επιχειρηματολογία 
του με2ετητού (σ.166) είναι, νομίζω, πο2ύ εύστοχη για το 
θέμα.

αΐ) ΚΑΘΑΡΙΕΜΟΕ ΚΑΙ ΕΤΕΡΕΩΕΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΩΝ

0 γράφων, 2όγω περιορισμένης εμπειρίας επί θεμάτων 
φυσικοχημείας, δεν επιθυμεί να εκφέρει κρίσεις ή σχόλια, επί 
των συγκεκριμένων σημείων του ερωτηματολογίου.
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