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Θ.Σκουλικίδη, Καθηγητή Ε.Μ.Πολυτεχνείου 
Μέλους της ΕΣΜΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Εισαγωγή

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία (1-9), με 
μελέτες και παρατηρήσεις και στην Ελλάδα (ΙΟ
Ι?) και από προσωπικές παρατηρήσεις (14), στις 
επιφάνειες των μνημείων εμφανίζονται 
χρωματικές αλλοιώσεις, που οφείλονται: 
α) Σε υπολείμματα παλαιών πολυχρωμιών, εν

δεχόμενα σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις β-στ. 
β) Σε μετανάστευση ιόντων σιδήρου από το εσω

τερικό των μαρμάρων και οξείδωσή τους στην 
cKiyuvciu ^/ιΟμι οκαλοκάστανη πάτινα), 
ενδεχόμενα -jl υννδυνωμό με τα γ-στ. 

γ) Σε αποικίες φυτικών ή ζωικών μικροοργα
νισμών (πορτοκαλοκάστανη ή μαύρη απόχρω
ση), ενδεχόμενα σε συνδυασμό με τα α,β,δ-στ. 

δ) Σε επικαθίσεις αιωρουμένων σωματιδίων σε 
γυψοποιημένες επιφάνειες (ροζ ή μαύρη 
απόχρωση), ενδεχόμενα σε συνδυασμό με την γ 
(χαλαρή επικάθιση).

ε) Σε συνδυασμό ανακρυστάλλωσης ανθρακικού 
ασβεστίου, γυψοποίησης και επικάθησης 
αιωρουμένων σωματιδίων και αποικιών 
μικροοργανισμών (μαύρη κρούστα), 
ενδεχόμενα σε συνδυασμό με τα α, β, στ. 

στ) Σε προγενέστερες επεμβάσεις, ενδεχόμενα σε 
συνδυασμό με τα β-ε.
Είναι φανερό ότι για τις περιπτώσεις α και 

β (και για τις δύο χωρίς συνδυασμό με τις 
άλλες) δεν πρέπει να εφαρμοσθεί καμία 
μέθοδος καθορισμού.

Τονίζεται επίσης ότι η κάθε μία από τις 
διάφορες άλλες περιπτώσεις, είτε μόνη της 
είτε σε συνδυασμό με άλλες, αντιμετωπίζεται 
για τον καθαρισμό της με διαφορετικές 
μεθόδους. Ιδιαίτερα τονίζεται η ανάγκη 
τελείως διαφορετικής αντιμετώπισης των 
περιπτώσεων δ και ε, που συνήθως στην 
βιβλιογραφία δεν διαφοροποιούνται ούτε ως 
προς την φύση τους ούτε ως προς τις 
μεθόδους καθαρισμού.

Για τις περιπτώσεις α-στ δίνονται οι ακόλουθες 
διευκρινίσεις:
α) Σχετικά με τις πολυχρωμίες είναι φανερό ότι 

σε περίπτωση συνδυασμού με γ-στ η μέθοδος 
καθαρισμού που θα επιλεγεί, εκτός από τους 
άλλους όρους που θα πρέπει να πληρεί, θα 
πρέπει ακόμη να μην οδηγήσει στην παραμικρή 
φθορά τους.

Ειδικά για την περίπτωση της Ακρόπολης 
οι πολυχρωμίες είναι σε τέτοια ευαίσθητη 
κατάσταση, που προς το παρόν δεν θα 
πρέπει να εφαρμοσθεί καμία μέθοδος 
καθαρισμού από τα γ, δ, ε και στ, όπου 
ισχύουν.

β) Σχετικά με την πορτοκαλοκάστανη πάτινα 
από μετανάστευση ιόντων σιδήρου, που είναι 
εμφανής κατά κανόνα σε επιφάνειες που 
βρέχονται από το νερό της βροχής και απ' 
όπου έχει ξεπλυθεί ο γύψος (βλ^πε παρακάτω 
και δ, ε), είναι προφανές ότι δεν πρέπει να 
απομακρυνθεί, γιατί αποτελεί μία φυσική 
πάτινα.

γ) Κατά την άποψη ορισμένων Βιολόγων 
(9,15,16), η πορτοκαλοκάστανη πάτινα 
προέρχεται γενικά από αποικίες ορισμένων 
μικροοργανισμών (δεν συμφωνούν δηλ. με την 
περίπτωση β). Από σύγκριση παλαιότερων 
έγχρωμων σχεδίων και πινάκων, λ.χ. του 
Παρθενώνα, με πιο πρόσφατα και με την 
σημερινή εικόνα του, φαίνεται ότι ορισμένες 
αποχρώσεις (κυρίως οι μαύρες) έχουν ατονίσει 
και, όπως και οι βιολόγοι δέχονται (9,15), 
αυτό οφείλεται σε καταστροφή αποικιών 
μικροοργανισμών από τους ρυπαντές SOx, 
ΝΟΧ, Ο3. Όμως η πορτοκαλοκάστανη πάτινα 
εντείνεται. Νομίζω ότι, επειδή πράγματι 
στις πορτοκαλοκάστανες επιφάνειες 
ανιχνεύονται οξείδια σιδήρου, αλλά και 
μικροοργανισμοί, θα μπορούσε κανείς να 
συνδυάσει τις περιπτώσεις β και γ: οι 
μικροοργανισμοί βοηθούν στην οξείδωση 
των ιόντων σιδήρου (που μεταναστεύουν 
από το εσωτερικό του μαρμάρου), πράγμα 
που είναι γνωστό ότι γίνεται στα μέταλλα 
(βιολογική διάβρωση σιδήρου προς οξείδια 
σιδήρου) (17-19), όμως η οξείδωση αυτή 
γίνεται και χωρίς μικροοργανισμούς. Εν 
πάσει περιπτώσει, ανεξάρτητα από την 
προέλευση της πορτοκαλοκάστανης 
πάτινας, όπως ειπώθηκε και στην 
περίπτωση β, δεν πρέπει να απομακρυνθεί, 
δοθέντος ότι, ακόμη και αν είναι 
αποκλειστικής προέλευσης από
μικροοργανισμούς, το είδος τους δεν 
προσβάλλει τα μάρμαρα. Αντίθετα η
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μαύρη απόχρωση βιολογικής προέλευσης 
πρέπει να απομακρυνθεί, γιατί οι 
μικροοργανισμοί, που την προκαλούν, 
προσβάλλουν και το μάρμαρο. Επομένως 
αυτό υπάγεται στην περίπτωση γενικής 
αντιβίωσης που πρέπει να εφαρμοσθεί σε 
όλες τις επιφάνειες πριν και μετά τη 
συντήρηση των επιφανειών (σταθεροποίηση, 
προστασία).

δ) Οι επιφάνειες, που δεν έρχονται σε επαφή με το 
νερό της βροχής, ή οι επιφάνειες που 
βρέχονται,αλλά ανάμεσα σε δύο βροχές, 
γυψοποιούνται από τα οξείδια του θείου (5ΌΧ) 
και την υγρασία. Οι γυψοποιημένες επιφάνειες 
είναι αδρές και έχουν ισχυρές ροφητικές 
ικανότητες (20), ευνοούν έτσι την κροκίδωση 
και κατακάθιση κολλοειδών αιωρουμένων 
σωματιδίων άνθρακα (κυρίως), οξειδίων 
αργιλίου,σιδήρου και άλλων μετάλλων, 
υπολειμμάτων ακαύστων υδρογονανθράκων 
από τις μηχανές εσωτερικής καύσης, άμμου, 
χώματος, τσιμέντου κ.λ.π., που τις 
χρωματίζουν γκρίζες, κίτρινες, καφέ, 
πορτοκαλοκάστανες, μαύρες (συνήθως). Στις 
επιφάνειες, που βρέχονται, ο γύψος διαλύεται 
και αποπλένεται, η όξινη βροχή τις 
ομαλοποιεί, ενώ η ροφητική ικανότητα του 
μαρμάρου είναι πολύ μικρότερη (20)· έτσι δεν 
ευνοείται η κατακάθιση σωματιδίων.
Στην περίπτωση κατακάθισης οξειδίων σιδήρου 
και πορτοκαλοκάστανου χρωματισμού της 
επιφάνειας (αν δεν αιωρούνται στον αέρα 
κολλοειδή σωματίδια άνθρακα) η 
διαφοροποίηση από την πορτοκαλοκάστανη 
πάτινα των περιπτώσεων β και γ γίνεται 
εύκολα, γιατί στην προκειμένη περίπτωση 
ανιχνεύεται (14) παχύ στρώμα γύψου. Τέτοιου 
είδους χρωματισμοί εμφανίζονται και σε 
κατακόρυφες επιφάνειες.

ε) Σε οριζόντιες επιφάνειες ή μη επίπεδες 
κατακόρυφες, όπου το νερό της βροχής 
γλυστράει, παγιδεύεται, λιμνάζει και 
εξατμίζεται, εμφανίζεται η "μαύρη κρούστα", 
που οφείλεται σε ανακρυστάλλωση άνθρακικού 
ασβεστίου, μερική γυψοποίησή του και 
κατακάθιση αιωρουμένων σωματιδίων 
άνθρακα και άλλων ουσιών. Συνήθως 
αποτελείται από επάλληλα και σε μερική 
ανάμιξη στρώματα ανθρακικού ασβεστίου από 
ανακρυστάλλωση γύψου και αιωρουμένων 
σωματιδίων. Ο σχηματισμός της οφείλεται στο 
ότι το νερό της βροχής (όξινη βροχή), που έχει 
λιμνάσει είχε ήδη διαλύσει ανθρακικό ασβέστιο 
του μαρμάρου ως Ca2+S042', Ca2+(N03)22*, 
Ca2+(HC03)22~ και στη συνέχεια κορένεται σε

ιόντα CO32' από την επίδραση και του CC>2 
της ατμόσφαιρας. Με την εξάτμιση του νερού 
κρυσταλλώνεται κατ' αρχήν ανθρακικό 
ασβέστιο, που το γινόμενο διαλυτότητάς του (η 
διαλυτότητά του) είναι μικρότερο από όλα τα 
άλλα άλατα. Μερικές φορές, αν η εξάτμιση 
του νερού είναι πολύ αργή (όχι ψηλές 
θερμοκρασίες, μεγάλη υγρασία, μικρή 
ταχύτητα ανέμου και άλλων κατευθύνσεων 
εκείνης όπου λιμνάζει το νερό) το ανθρακικό 
ασβέστιο, αντί να κρυσταλλωθεί, όπως 
συνήθως, με τη μορφή ασβεστίτη, 
κρυσταλλώνεται με τη μορφή αραγωνίτη. 
Στους κόκκους του ανθρακικού ασβεστίου 
εγκλείονται αιωρούμενα σωμάτια, που 
προέρχονται είτε κατ' ευθείαν από την 
ατμόσφαιρα είτε είχαν παρασυρθεί από νερό, 
που γλύστρησε από επιφάνειες της μορφής δ. 
Όταν το νερό, που λιμνάζει, εξατμισθεί 
τελείους αποβάλλονται και τα άλλα άλατα: 
θειικό ασβέστιο με τη μορφή γύψου, νιτρικό 
ασβέστιο, χλωριούχο νάτριο σε θαλάσσια 
ατμόσφαιρα κ.λ.π. Γύψος σχηματίζεται και 
από άμεση προσβολή του ανθρακικού 
ασβεστίου από το διοξείδιο του θείου της 
ατμόσφαιρας και υγρασία. Επίσης στη μαύρη 
κρούστα συναντώνται και πολλοί 
μικροοργανισμοί, γιατί το περιβάλλον της 
μαύρης κρούστας, όπως περιγράφηκε, ευνοεί 
τον εποικισμό τους. Επίσης στη μαύρη 
κρούστα, ανιχνεύεται οξαλικό ασβέστιο, που 
προέρχεται είτε από βιολογική δράση 
(2,7,9,21) είτε από διάσπαση (χημική, αλλά 
και βιολογική) ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν 
σε προηγούμενες επεμβάσεις (στ) (4,22).. 

στ) Κατά προγενέστερες επεμβάσεις συντήρησης 
έχουν χρησιμοποιηθεί γάλα, ασπράδι αυγού, 
ούρα αλόγου, λινέλαιο, λίπη, κερί μέλισσας, 
κερί παραφίνης, φυσικές ρητίνες, δεξτρίνη, 
φυτικές και ζωικές κόλλες (22), που εκτός του 
αισθητικού θέματος επιταχύνουν και τη φθορά 
(22,23). Στην Ακρόπολη είχαν χρησιμοποιηθεί 
κατά παλαιότερες συντηρήσεις: Κόλλα Meyer 
(MgCl2.MgO ή + MgSC^), γαλλικό χώμα 
(πιθανόν υδραυλική άσβεστος), υδράσβεστος, 
κατακρίμνηση Si02. Η κόλλα Meyer (24) και 
το SiC>2 (25,26) έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι θέμα 
καθαρισμού τίθεται για τις περιπτώσεις γ (μόνο 
για τη μαύρη απόχρωση), δ, ε και στ. Πάντως 
πρέπει να αναφερθεί και η άποψη που 
διατυπώθηκε από διάφορους επιστήμονες (27) ότι 
και οι χρωματικές αλλοιώσεις, που προέρχονται 
από τις περιπτώσεις γ, δ, ε και στ, δεν πρέπει να
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απομακρύνονται πάντοτε, γιατί πολλές φορές 
τονίζουν τις λεπτομέρειες του μνημείου ιδίως των 
αγαλμάτων και των γλυπτών διακόσμων. 
Μάλιστα έχει διατυπωθεί και μία: "Αισθητική 
θεωρία", όσο και αν φαίνεται παράξενο, 
μαθηματικοποιημένη. Σ' αυτή προκειμένου να 
ληφθεί απόφαση για τον καθαρισμό ή όχι ενός 
μνημείου ή αγάλματος ή γλυπτού διακόσμου 
λαμβάνονται υπ' όψη 22 παράμετροι πριν και 
μετά τον υποθετικό καθαρισμό (28):

1. Καλαίσθητο -» ακαλαίσθητο
2. Εντυπωσιακό -» μη εντυπωσιακό
3. Λεπτό —> βαρύ
4. Ξεχωριστό —> συνηθισμένο
5. Προσελκυστικό —» απωθητικό
6. Κανονικό —> ακανόνιστο
7. Χαρωπό —> μελαγχολικό
8. Ζεστό —» κρύο
9. Ελκυστικό —» μη ελκυστικό

10. Γοητευτικό —» προξενεί φόβο
11. Με χαρακτήρα —> χωρίς χαρακτήρα
12. Μαλακό —» σκληρό
13. Καθαρό —> βρώμικο
14. Τακτοποιημένο —» άτακτο
15. Φιλικό —» εχθρικό
16. Φωτεινό—» σκοτεινό
17. Ευχάριστο χρώμα —> δυσάρεστο
18. Κομψό—> άκομψο
19. Ενθουσιαστικό —> απαγοητευτικό
20. Εξυψώνει —> καταθλίβει
21. Καλής κατάστασης —» κακής κατάστασης
22. Μοναδικό —> κοινό

Βέβαια για τον καθαρισμό των μνημείων της 
Ακρόπολης και ποιων θα αποφασίσει τελικά η 
ΕΣΜΑ και το ΚΑΣ. Αν η απόφαση είναι θετική 
τότε θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση οι 
μέθοδοι που υποδεικνύονται παρακάτω, μετά την 
παράθεση και κριτική όλων των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται. θα πρέπει ακόμη να 
τονιστεί ότι, αν γίνει καθαρισμός in situ ή αν 
μετά τον καθαρισμό αγαλμάτων ή γλυπτών 
διακόσμων, που έγινε στο εργαστήριο, αυτά 
επανέλθουν στη θέση τους, θα πρέπει να έχει 
ήδη επιλεγεί και να εφαρμοστεί μετά τον 
καθαρισμό μέθοδος σταθεροποίησης της 
επιφάνειας (αυτή μπορεί να πρέπει να γίνει 
και πριν τον καθαρισμό) και μέθοδος 
προστασίας της. Αυτό γιατί η παρουσία 
επικαθίσεων της μορφής δ και ε (μερικές φορές 
και στ) επιβραδύνουν την προσβολή από τους 
ρυπαντές, όπως είναι αυτό γνωστό για τα

περισσότερα προϊόντα προσβολής των στερεών 
[Ετερογενής κινητική (29)] και όπως βρέθηκε 
(30). Εξάλλου είναι επίσης γνωστό (29), ότι 
πρόσφατη επιφάνεια προσβάλλεται ευκολότερα 
και ταχύτερα από γηρασμένη (διαφορά 
ταχύτητας γυψοποίησης σκόνης ανθρακικού 
ασβεστίου και σκόνης μαρμάρου) (31).

Μέθοδοι καθαρισμού (22.23.32-66)

Παρακάτω αναφέρονται όλες οι μέθοδοι, που 
χρησιμοποιούνται σήμερα για τον καθαρισμό των 
μνημείων και νεώτερων κτιρίων.

Έχουν διατυπωθεί ορισμένες γενικές αρχές 
(22,32,33), που πρέπει να διέπουν τις μεθόδους 
καθαρισμού:
i. Δεν πρέπει να προξενούν άμεσες ή έμμεσες 

φθορές στις επιφάνειες (να μην έχουν βλαβερά 
υποπροϊόντα, να μη δημιουργούν ρωγμές, 
απώλεια υλικού, διεύρυνση ρωγμών).

ii. Πρέπει να επιτρέπουν την μεγαλύτερη δυνατή 
διατήρηση της φυσικής πάτινας και των 
παλαιών πολυχρωμιών.

iii. Η ταχύτητα καθαρισμού πρέπει να είναι μι
κρή, ώστε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της 
να μπορεί να διακοπεί αμέσως, αν 
παρατηρηθεί μία από τις περιπτώσεις (i) ή (ii).
"θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να 

προστεθεί μία ακόμη αρχή:
iv. Στις περιπτώσεις δ δεν πρέπει να 

απομακρύνεται ο γύψος σε ό,τι αφορά στα 
αγάλματα και στους γλυπτούς 
διακόσμους, γιατί στις επιφάνειές του 
διατηρούνται λεπτομέρειες (34), που έχουν 
εξαλειφθεί απ' τις επιφάνειες των 
μαρμάρων (διεπιφάνειες μαρμάρου-γύψου) 
(35) και γιατί η γυψοποίηση ευνοείται στα 
περατωτικά άκρα των κόκκων της πέτρας 
και η απομάκρυνσή της συνεπάγεται 
αποκόλληση κομματιών".

Επίσης έχουν καθιερωθεί (22,32) ορισμένα 
κριτήρια για την επιλογή της μεθόδου:
1. Χημική και ορυκτολογική δομή του μαρμάρου.
2. Πορώδες.
3. Κατάσταση φθοράς.
4. Είδος επικαθίσεων για απομάκρυνση.

"θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να 
προστεθούν δύο ακόμη κριτήρια:
5. Το είδος της επιφάνειας (επίπεδη ή ανά

γλυφη ή γλυπτοί διάκοσμοι).
6. Η αξία του μνημείου".

Για τις διάφορες μεθόδους και ουσίες, που 
χρησιμοποιούνται, και αναφέρονται παρακάτω,
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υπάρχουν, όπως θα δούμε, κριτικές και 
παρατηρήσεις και στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι 
κριτικές αυτές δεν συνοδεύονται συνήθως από 
περιγραφή των αιτίων και του είδους των 
παρενεργείων των μεθόδων και των ουσιών. Το 
σοβαρότερο είναι ότι για πολλές απ' αυτές δεν 
τονίζονται καθόλου οι παρενέργειες, είτε γιατί οι 
συντηρητές δεν τις υποψιάζονται, είτε γιατί δεν 
θέλουν να κάνουν κριτική ανάλυση από 
διακριτικότητα προς τους συναδέλφους τους, που 
υπέδειξαν τη μέθοδο.

Παρακάτω αναφέρονται με δικά μου κριτικά 
σχόλια (έντονα γράμματα) οι εφαρμοζόμενες 
μέθοδοι, αποκλείοντας τελείως ορισμένες απ' 
αυτές για όλα τα είδη πέτρας και υποδεικνύοντας 
αυτές, που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στις 
διάφορες περιπτώσεις στα Μνημεία της 
Ακρόπολης. Περιγράφεται επίσης και η νέα 
μέθοδός μας. Σημειώνεται, ότι και η 
κατάταξη των μεθόδων (μηχανικές, φυσικές, 
χημικές) έχει αναμορφωθεί.

Α. Φυσικές μέθοδοι

1. Μηχανικός καθαρισμός
Σ' αυτόν υπάγονται μέθοδοι, που δρουν 

αποκλειστικά ή εν μέρει, κύρια όμως, μηχανικά.

ϊ. Με εργαλεία.
Χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση της 

μαύρης κρούστας. Δεν χρησιμοποιούνται 
περιστρεφόμενοι δίσκοι ή μεταλλικές βούρτσες, 
γιατί απομακρύνουν και πολύ αυθεντικό υλικό, 
αλλά νυστέρια, μαλακές βούρτσες νάυλον, 
ξέστρα, δονούμενα ξέστρα, μικρά τρυπάνια, 
οδοντιατρικά εργαλεία, γυαλόχαρτα, 
σμυριδόχαρτα κ.λ.π. Είναι φανερό ότι η 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυτής 
εξαρτάται από την επιδεξιότητα του χειριστή και 
ότι πρέπει να αποκλεισθεί για αγάλματα και 
γλυπτούς διακόσμους, γιατί οσονδήποτε 
προσεκτικός και επιδέξιος κι' αν είναι ο 
χειριστής και οποιοδήποτε από τα εργαλεία 
χρησιμοποιήσει, η απώλεια αυθεντικού 
υλικού θα είναι μεγάλη κύρια, αν η φθορά 
της επιφάνειας είναι μεγάλη. Μπορεί 
ενδεχόμενα να χρησιμοποιηθεί για επίπεδες 
επιφάνειες, λ.χ. προσόψεις νεώτερων κτιρίων 
μικρής ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας. 
Πάντως δεν συνιστούμε τη μέθοδο αυτή ούτε 
για επίπεδες επιφάνειες για τα Μνημεία της 
Ακρόπολης, ούτε και για την περίπτωση ε.

ii. Υγρή φηγματοβολή (ανήκει και στην 
κατηγορία 2Τ

Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής 
χρησιμοποιείται άμμος ή ψήγματα από άλλα 
στερεά, που με νερό υπό πίεση βάλλονται στις 
επιφάνειες για καθαρισμό, θα πρέπει με μεγάλη 
αυστηρότητα να καθοριστούν: η κοκκομετρία και 
η σκληρότητα των στερεών, ο λόγος στερεών- 
νερού, η πίεση του νερού και η απόσταση μεταξύ 
του ακροφυσίου και πέτρας. "Ο έλεγχος από 
τον χειριστή είναι πολύ δυσκολότερος από 
την προηγούμενη μέθοδο και οδηγεί σε 
διάλυση της γύψου με τις παρενέργειες, που 
αναφέρθηκαν στην εισαγωγή, και επόμενα σε 
μεγαλύτερη απώλεια υλικού και 
λεπτομερειών".
Το μοναδικό πλεονέκτημά της είναι ότι δεν 
δημιουργεί σκόνη, όπως οι μέθοδοι i, iii και iv, 
και επόμενα οι επιπτώσεις της στην υγεία του 
χειριστή και του κοινού είναι αμεληταίες. Δεν 
συνιστάται, παρά για επίπεδες επιφάνειες 
(προσόψεις) νεώτερων κτιρίων μικρής ιστορικής 
και καλλιτεχνικής αξίας. θα πρέπει να 
προκληθεί πρώτα σταθεροποίηση των 
περικυσταλλικά γυψοποιημένων κρυσταλλιτών 
του μαρμάρου.
Η μέθοδος δρα μηχανικά (απόξεση) και 
διαλυτικά για το γύψο γι' αυτό δεν 
συνιστούμε τη μέθοδο αυτή ούτε για επίπεδες 
επιφάνειες για τα Μνημεία της Ακρόπολης.

iii. Ξηρή ψηγματοβολή.
Άμμος ή άλλα στερεά βάλλονται με αέρα υπό 

πίεση πάνω στην πέτρα. Η μέθοδος ελέγχεται πιο 
δύσκολα από τη μέθοδο ii, γιατί ο αέρας με τη 
σκόνη ξαπλώνεται, για την ίδια εσωτερική 
διάμετρο ακροφυσίου, περισσότερο απ' ό,τι το 
νερό· οδηγεί σε μη ελεγχόμενη απώλεια 
αυθεντικού υλικού, είναι επικίνδυνη για τον 
χειριστή και το κοινό και δεν συνιστάται για 
οποιοδήποτε κτίριο "πόσο μάλλον για τα 
Μνημεία της Ακρόπολης".

iv. Μικροψυγματοβολή.
Ισχύει η ίδια αρχή με την iii, με τη διαφορά ότι 

αντί άμμου χρησιμοποιείται μόνο σκόνη 
αλούμινας ή γυάλινα σφαιρίδια (ή ακόμη και 
σκόνη κουκουτσιών φρούτων) διαμέτρου 27-40μηι 
και αέρας ξηρός (περνάει από χλωριούχο 
ασβέστιο ή silica gel) ή καλύτερα ξηρό άζωτο, 
γιατί με την υγρασία φράζει το ακροφύσιο. Η 
πίεση του αέρα ή του αζώτου ρυθμίζεται εύκολα, 
όπως και η αναλογία αέρα ή αζώτου προς 
στερεό. Επόμενα ρυθμίζεται εύκολα η αποξεστική 
ικανότητα του συστήματος, όπως η (έτσι κι'
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αλλοιώς μικρή) εσωτερική διάμετρος του 
ακροφυσΐου και κατά συνέπεια η ενεργός 
διάμετρος του ρεύματος ξηρού αέρα ή αζώτου- 
σκόνης. Ανάλογα με την πείρα και τη 
δεξιοτεχνΐα του χειριστή, η μέθοδος αυτή έχει 
χρησιμοποιηθεί και για τον καθαρισμό 
επιφανειών με πολυχρωμίες και ισχυρίζονται ότι 
δεν φθείρονται καθόλου οι τελευταίες (6,36-38), 
όπως και για καθαρισμό αντικειμένων από 
μέταλλο, κόκκαλο ή ελεφαντόδοντο, και είναι 
ασφαλώς η λιγότερο επικίνδυνη από τις άλλες 
τρεις (i-iii). Πάντως πρέπει να προηγηθεί 
σταθεροποίηση της επιφάνειας της πέτρας και 
βέβαια απομακρύνει στην περίπτωση δ στρώματα 
γύψου. Η μέθοδος είναι αργή (lOcm^/ώρα), 
επόμενα ιδιαίτερα ελέγξιμη και η απώλεια 
αυθεντικού υλικού μικρή. θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί και στα Μνημεία της 
Ακρόπολης, μόνο όμως για την απομάκρυνση 
μαύρης κρούστας ε, υπό τις προϋποθέσεις ότι 
αυτή δημιουργήθηκε αποκλειστικά από 
υλικά, που δεν ανήκουν στην από κάτω της 
επιφάνεια ή στην λίγο πιο πάνω, αλλά 
προήλθαν από αλλού (βλέπε ε), και ότι 
βρίσκεται πάνω σε επίπεδες επιφάνειες, χωρίς 
πολυχρωμίες. Πάντως όχι για αγάλματα και 
γλυπτούς διακόσμους. Για τις άλλες 
περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
μνημεία ή κτίρια μικρής καλλιτεχνικής και 
ιστορικής αξίας.

y. Υπέρηχοι.
Χρησιμοποιούνται μικροακροφύσια, που 

εκτοξεύουν νερό μικρής πίεσης. Με τη βοήθεια 
του νερού ως φορέα διαδίδονται υπέρηχοι, που 
οδηγούν σε αποκόλληση κομματιών από τη μαύρη 
κρούστα. Στη συνέχεια θα πρέπει οι επιφάνειες 
να πλυθούν με νερό κάποιας πίεσης, για να 
απομακρυνθούν τα κομμάτια της μαύρης 
κρούστας. Επειδή η μέθοδος οδηγεί και στη 
διάλυση του γύψου υπάγεται και στην 
κατηγορία 2 και δεν συνιστάται για την 
περίπτωση δ.

vi. Νερό με μεγάλη πίεση.
Δρα κύρια μηχανικά και διαλυτικά του γύψου 

και αποκολλά περικρυσταλλικά γυψοποιημένους 
κρυσταλλίτες μαρμάρου. Στη συνέχεια 
χρησιμοποιούνται και βούρτσες. Απομακρύνει 
και άλατα (πλεονέκτημα). Αεν συνιστάται σε 
καμιά περίπτωση παρά μόνο για επίπεδες 
επιφάνειες νεώτερων κτιρίων.

2, Φυσικόσ καθαρισιιός
Σ' αυτόν υπάγονται μέθοδοι, που δεν δρουν 

χημικά, αλλά λ.χ. με διάλυση ή απομάκρυνση με 
φυσική μέθοδο του γύψου με νερό ή με εξάχνωση 
των ακαθαρσιών (LASER).

i. Νερό με χαμηλή πίεση.
Δρα διαλυτικά για το γύψο και δεν συνιστάται 

για την περίπτωση δ. Ο χρόνος εφαρμογής της 
είναι μεγάλος και γι' αυτό απορροφώνται από τη 
μαύρη κρούστα και την πορώδη πέτρα μεγάλες 
ποσότητες νερού. Λεν συνιστάται για καμιά 
περίπτωση για τα Μνημεία της Ακρόπολης.

ii. Εκνέφωσπ νερού.
Δημιουργείται στον αέρα αιώρημα σταγονιδίων 

νερού, που κατακάθονται στις ακάθαρτες 
επιφάνειες και μαλακώνουν τους ρύπους. Βασικά 
διαλύουν το γύψο των διαφόρων περιπτώσεων α, 
γ-στ. Σύγχρονα απορροφάται από το μάρμαρο 
μεγάλη ποσότητα νερού. Ο καθαρισμός, 
γρηγορότερος από αυτόν που προκαλεί το νερό 
της βροχής, είναι αρκετά ήπιος και μπορεί γι' 
αυτό να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση α και 
γ, όχι όμως και στην δ. Πάντως και αυτή, 
ακόμη και στις περιπτώσεις ε και στ, έχει τις 
παραπάνω παρενέργειες και δεν συνιστάται 
για τα Μνημεία της Ακρόπολης.

ίϊί. Ατμόο
Ατμός νερού οδηγείται με κατάλληλο 

ακροφύσιο πάνω στην επιφάνεια για καθαρισμό. 
Ακολουθεί βούρτσισμα της επιφάνειας. Διαλύει 
το γύψο και προκαλεί διάνοιξη υπαρχουσών 
ρωγμών. Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για 
νεώτερα κτίρια.

ϊν. Ροφητικέσ πάστες.
Η μέθοδος συνίσταται στη χρησιμοποίηση 

ροφητικών ουσιών, με μεγάλη επιφάνεια, όπως 
ατταπουλγίτης, σηπιόλιθος, μπετονίτης, που με 
νερό δημιουργούν ροφητικές πάστες. Οι πάστες 
αυτές τοποθετούνται στις επιφάνειες για 
καθαρισμό, ενδεχόμενα με παρεμβολή 
ιαπωνέζικου χαρτιού, ανάλογα με το μέγεθος των 
κόκκων των ακαθαρσιών και το πορώδες της 
πέτρας, και ροφούν τις ακαθαρσίες 
(κατακαθισμένα αιωρούμενα σωμάτια). Η 
μέθοδος δεν έχει παρενέργειες, πλην της διάλυσης 
γύψου, που δεν ενοχλεί στην περίπτωση ε, και αν 
χρησιμοποιηθεί νερό, κορεσμένο σε SO42' 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση δ. Όμως ο 
καθαρισμός στην περίπτωση (ε) είναι πλημμελής, 
η μέθοδος είναι αργή (απαιτείται εφαρμογή της 
τουλάχιστον 20 φορές) και είναι δύσκολη η



απομάκρυνση της πάστας, "θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί σε επίπεδες επιφάνειες σε 
περιπτώσεις ε για τα Μνημεία της 
Ακρόπολης, σε συνδυασμό με άλλες".

V. Ιονεναλλακτικέσ ρυτίνεσ.
Πρόκειται για τεχνητές ρητίνες, που έχουν την 

ιδιότητα να ανταλλάσσουν ιόντα τους με ιόντα 
των ουσιών σε επαφή. Τα θετικά ιόντα, που 
ανταλλάσσουν, είναι συνήθως ιόντα νατρίου ή 
υδροξώνια με ιόντα μαγνησίου, ασβεστίου, 
σιδήρου κ.λ.π. Επόμενα με την συγκράτηση 
των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου 
καταστρέφουν την επιφάνεια των μαρμάρων 
και αν προσφέρουν ιόντα νατρίου θα 
υπάρξουν οι επιπτώσεις που αναφέρονται στο 
(2,iv), αν προσφέρουν υδροξώνια, δηλ. το 
δραστικό τμήμα των οξέων, θα υπάρξουν οι 
επιπτώσεις (2,i). Αεν συνιστώνται.

vi. LASER.
Μικρής διατομής δέσμη θερμικών ακτινών 

LASER εστιάζεται σημείο προς σημείο στην 
ακάθαρτη επιφάνεια και εξαχνώνει τις 
ακαθαρσίες. Η μέθοδος είναι πολύ ακριβής και η 
απώλεια αυθεντικού υλικού αμελητέα. Είναι 
όμως πολύ βραδεία. Νεώτερες εξελίξεις της 
μεθόδου, που δεν βασίζονται στην εστίαση, αλλά 
στην ενέργεια εξάχνωσης, μπορεί να οδηγήσουν σε 
επιτάχυνση του καθαρισμού και σε αποφυγή 
εξάχνωσης γύψου για την περίπτωση δ ή α. Η 
μέθοδος συνιστάται για τα Μνημεία της 
Ακρόπολης ακόμη και για αγάλματα ή 
γλυπτούς διακόσμους και για όλες τις 
περιπτώσεις, μετά από δοκιμές.

3. Χυμικόσ καθαρισμός
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μέθοδοι, που 

χρησιμοποιούν βασικά νερό, που σ' αυτό έχουν 
διαλυθεί διάφορες χημικές ουσίες. Η δράση των 
ουσιών αυτών δεν επιδιώχτηκε πάντοτε να είναι 
χημική, αλλά εξελίσσεται τις περισσότερες φορές 
σε τέτοια απ' τις παρενέργειές τους, κύρια από 
την επίδρασή τους με τον γύψο και το σχηματισμό 
υδρολυόμενων αλάτων.

ϊ. Όξινα διαλύματα.
Έχουν χρησιμοποιηθεί διαλύματα 

υδροχλωρικού οξέος, υδροφθορικού οξέος και 
όξινου φθοριούχου αμμωνίου. Όλα τα 
διαλύματα αυτά διαλύουν το μάρμαρο και την 
πέτρα και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ακόμη και για μικρής ιστορικής 
και καλλιτεχνικής αξίας κτίρια. Μάλιστα τα

υδροφθορικό οξύ και όξινο φθοριούχο αμμώνιο 
είχαν χρησιμοποιηθεί και για σύγχρονη 
προστασία της επιφάνειας επειδή μετατρέπουν το 
ανθρακικό ασβέστιο του μαρμάρου σε φθοριούχο 
ασβέστιο, πολύ πιο δυσδιάλυτο και ανθεκτικό 
(μηχανικά και χημικά) από το ανθρακικό 
ασβέστιο. Όμως ούτε για το σκοπό αυτό δεν 
είναι κατάλληλα, γιατί το φθοριούχο ασβέστιο 
έχει μικρότερο μοριακό όγκο από το ανθρακικό 
ασβέστιο και δημιουργούνται ψευδομόρφωση 
(πόροι) και ρηγματώσεις, απ' όπου, εξαιτίας 
τριχοειδών δυνάμεων διεισδύουν SO2 (αν δεν 
βρέχονται από το νερό της βροχής) και όξινη 
βροχή (H2SO4, ΗΝΟ3) μεγαλύτερων 
συγκεντρώσεων και προσβάλλουν το μάρμαρο και 
την πέτρα ταχύτερα.

ii. Αλκαλικά διαλύματα.
Η χρησιμοποίηση αλκαλικών διαλυμάτων και 

στη συνέχεια όξινων για εξουδετέρωσή τους είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνη και πρέπει να αποκλεισθεί. 
Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κατά την 
εξουδετέρωσή μπορεί τελικά το ποσό του οξέος να 
ξεπεράσει το ισοδύναμο ποσό του αλκάλεως, 
οπότε θα έχομε τις επιπτώσεις (3,i), αλλά και ότι 
με την σύγχρονη διάλυση του γύψου θα 
σχηματισθεί Na2S04 (αν χρησιμοποιηθεί NaOH) 
με τις επιπτώσεις, που αναφέρονται στο (3,iii). 
Χρησιμοποιείται επίσης διάλυμα μίγματος 
εξαμεταφωσφορικού νατρίου, μυρμηκικού 
αμμωνίου και αιθανολαμίνης pH: 8,5. Το 
εξαμεταφωσφορικό νάτριο θα σχηματίσει με 
το γύψο Na2SC>4 με τις παρακάτω επιπτώσεις 
και το μυρμηκικό αμμώνιο θα σχηματίσει 
(NH4)2S04 με τις επιπτώσεις, που 
αναφέρονται στο (3,iii).

Σημειώνεται ακόμη, ότι η αλκαλικότητα ενός 
διαλύματος δεν πρέπει να ξεπερνάει το pH 8, 
αλλιώς προσβάλλεται (22) το μάρμαρο 
[μετατρέπεται στο διαλυτό Ca(OH)2].

Αεν συνιστώνται και ιδιαίτερα για την 
περίπτωση δ.

iii. Όξινο ανθρακικό αμμώνιο.
Χρησιμοποιοείται 10% βάρος κατ' όγκο 

διαλύματος σε νερό όξινο ανθρακικό αμμώνιο.
Πραγματοποιείται η δράση
CaC03+2NH4+HC03- -> Ca2+(HC03)22-
+2ΝΗ3,

δηλ. διαλύει το μάρμαρο [θάμπωμα (30)], με 
τη γύψο σχηματίζει (NH4)22+S042~ και 
Ca2+(HC03)2-:
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CaS04.2H20+2NH4+HC03->
CNH4)22+S042+Ca^+(HC03)22 +2H20.

To (NH3)2+S042~ υδρολύεται:

(NH4)22+S042*+4H20—>2NH4+0H' 
+2H30++S042'

και σχηματίζει θειϊκό οξύ, που προσβάλλει 
το μάρμαρο. Επίσης παρουσία χλωριούχου 
νατρίου από σταγονίδια θαλασσινού νερού 
σχηματίζεται

Na22+S042" και NH4C1: (NH4)22+S042-
+Na+Cl- Ο (NH4)2+Cl-+Na22+S042-.

To NH4+C1~ υδρολύεται:

nh4ci+2h2o -> nh4+oh-+h3o++ci-

και σχηματίζει υδροχλωρικό οξύ, που διαλύει 
το μάρμαρο. Το Na22+S042' ανάλογα με την 
θερμοκρασία και υγρασία κρυσταλλώνεται 
αντιστρεπτά με 10 μόρια νερού:

Na22+S042 +1 ΟΗ20 « Na2SO4.10H2O

με συνέπεια διόγκωση ο συστολή και ρήξη 
των πόρων και ρωγμών (κόπωση του 
μαρμάρου).

Τα ΝΗ4+ σχηματίζουν έγχρωμα 
δυσδιάλυτα σύμπλοκα με βαρέα μέταλλα, 
που περιέχονται στα αιωρούμενα σωμάτια, 
που έχουν κατακαθίσει και επί πλέον έλκουν 
μικροοργανισμούς. Δεν συνιστάται σε καμιά 
περίπτωση.

iv. EDTA (Πάστα Mora: ΑΒ57).
Πρόκειται για διάλυμα 25gr δινατρΐου άλατος 

του αιθυλενοδιαμινοτετραοξεικού οξέος (EDTA), 
30gr όξινου ανθρακικού αμμωνίου, 50-^60gr 
όξινου ανθρακικού νατρίου σε ένα λίτρο νερού, 
που σ' αυτό προσθέτονται 10ml "desogen": 
τεταρτοταγές χλωριούχο αμμώνιο, και 60gr 
καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη (φορέας). Η πάστα 
απλώνεται στην επιφάνεια και μένει επί μία έως 
είκοσι τέσσερες ώρες, σκεπασμένη, ώστε να μην 
εξατμισθεί το νερό. Μετά την χρήση ξεπλένεται 
με νερό και βούρτσες και ενδεχόμενα 
επαναλαμβάνεται η πράξη. Το δινάτριο άλας 
του αιθυλενοδιαμινοτετραοξεικού οξέος 
σχηματίζει διαλυτά σύμπλοκα με το ασβέστιο του 
μαρμάρου και επόμενα δρα διαλυτικά. Απώλεια 
βάρους έχει πιστοποιηθεί και από την κ. Κουζέλη

(30). Η δυσμενής δράση του όξινου 
ανθρακικού αμμωνίου αναφέρθηκε στο 
(3,iii). Το όξινο ανθρακικό νάτριο με το 
γύψο σχηματίζει Na2S04 
[CaS04.2H20+2Na+HC03-> 
Ca2+(HC03)22+Na22+S042+2Η20]

και διαλύει το μάρμαρο με τις επιπτώσεις, 
που αναφέρθηκαν στο (3,iii). Σχετικά με τα 
ΝΗ4+, αυτά δεν έλκουν μικροοργανισμούς 
εξαιτίας της παρουσίας του desogen, που 
ελαττώνει την επιφανειακή τάση και' 
ευκολύνει την διείσδυση στις ρωγμές, αλλά 
που δρα και ως βιοκτόνο. Αεν συνιστάται σε 
καμιά περίπτωση.

y. Βιολογικό επίθεμα.
Πρόκειται για διάλυμα 50gr ουρίας και 20gr 

γλυκερίνης σε ένα λίτρο νερού. Με μορφή πάστας 
με άργιλλο μένει στην επιφάνεια μέχρι 20 μέρες.
Η ουρία διασπάται:
(NH2)2CO +Η20 -> C02+2NH3.

To C02 με Η20 διαλύει το μάρμαρο:

CaC03+C02+H20 Ca2+(HC03)22*

και η ΝΗβ σχηματίζει με το γύψο 
(NH4)22+SO/- με τις επιπτώσεις, που 
αναφέρθηκαν στο (3,iii):

CaS04.2H20+2NH3 -> (NH4)22+S042-
+Ca(OH)2.

Επίσης εξαλείφει το γύψο. Δεν συνιστάται.

4. Καθαρισμός με αναστροφή του γύψου.
- Το 1976 στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Φθοράς και 

Προστασίας των Μνημείων ανακοινώσαμε (34), 
μέθοδο αναστροφής της γυψοποίησης, δηλ. 
μετατροπής του γύψου σε ανθρακικό ασβέστιο, 
προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι 
λεπτομέρειες, που διατηρούνται στην επιφάνεια 
του γύψου και έχουν εξαλειφθεί από την 
επιφάνεια του μαρμάρου (34). Η μέθοδος 
δοκιμάστηκε μόνο στο εργαστήριο σε γύψινα 
δοκίμια και αγάλματα με C02 υπό πίεση και 
ανύψωση της θερμοκρασίας (34) και δεν ήταν 
βέβαια δυνατό, με τις συνθήκες αυτές να 
δοκιμαστεί in situ.

-To 1981 στο Διεθνές Συμπόσιο "Συντήρησης της 
Πέτρας", Bologna ανακοινώσαμε (59) μέθοδο 
αναστροφής του γύψου προς CaC03 με 
χρησιμοποίηση διαλύματος K2C03. Η μέθοδος
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οδηγούσε σε προσανατολισμό των κρυστάλλων, 
αλλά σε μικρής αντοχής και σκληρότητας 
ανθρακικό ασβέστιο και γι' αυτό δεν 
δοκιμάστηκε επί τόπου. Στο ίδιο Συνέδριο 
ανακοινώθηκε από άλλους μέθοδος αναστροφής 
με (NH4)2C03.

- Το 1988 ο Gauri (60) ανακοίνωσε αναστροφή 
του γύψου με μικροοργανισμούς.

- Το 1990 η μέθοδός μας βελτιώθηκε με κορεσμό 
του διαλύματος K22+C032' σε S042' και το 
1993 κορεσμό και σε Ca2+C032', οπότε και το 
CaC03 που πρόκυπτε είχε μεγάλη μηχανική 
αντοχή και σκληρότητα (61,62). Μεταξύ των 
δύο ανακοινώσεων πιστοποιήθηκε, με δοκιμή της 
μεθόδου in situ από την κ. Παπακωνσταντίνου, 
ότι συγχρόνως με την αναστροφή του γύψου οι 
επιφάνειες καθαρίζουν και ανακοινώθηκε στο 
Διεθνές Συνέδριο Stone Cleaning στο 
Εδιμβούργο, 1992 (63).
Εν τω μεταξύ ο Gauri ανακοίνωσε (1992) 

μέθοδο καθαρισμού με αναστροφή του γύψου με 
μικροοργανισμούς (64).

- Το 1992 ο Parrini (65) ανακοίνωσε καθαρισμό 
με χρήση (NH4)2C03 και ιονεναλλακτικές 
ρητίνες και το 1993 στο Διεθνές Συνέδριο 
UNESCO-RILEM η Alexadrini επανήλθε στο 
(NH4)2C03 χωρίς ρητίνες (66).
Έτσι υπάρχουν σήμερα τρεις μέθοδοι 

καθαρισμού, που βασίζονται όχι στην 
απομάκρυνση του γύψου, αλλά στην αναστροφή 
του προς CaCC>3, ενώ σύγχρονα σταθεροποιείται 
και ο γύψος.

ϊ. Μέθοδοι με διάλυμα Ko2+C032~ 
κορεσμένων σε S042~ και Ca2+CQ3^~(59.6Ì- 
63Τ

Όπως αναφέρθηκε, χρησιμοποιείται 
διάλυμα K22+C032~ κορεσμένο σε S042' για 
να μη διαλυθεί ο γύψος και σε Ca2+C032-, 
για να αρχίσει αμέσως η αποβολή 
κρυστάλλων CaC03 (χωρίς να χρειαστεί να 
κορεσθεί πρώτα το διάλυμα σε CaC03 από 
την αναστροφή), οπότε η αναστροφή είναι 
γρήγορη και επόμενα οι κρύσταλλοι του 
CaC03 μικροί και άρα (62) μεγάλης αντοχής 
και σκληρότητας: 75Kp/mm2. Σύγχρονα,
επειδή ο μοριακός όγκος του CaC03 είναι 
μικρότερος από εκείνον του γύψου, τα 
αιωρούμενα σωματίδια, που έχουν 
κατακαθίσει χαλαρώνουν και με φύσημα 
αέρα απομακρύνονται (Εικ. 1). Μετά την 
πλήρη αναστροφή, που μπορεί να 
πιστοποιηθεί με τη μέθοδό μας (20) υγρών 
κρυστάλλων (το καθαρό μάρμαρο βάφεται

βαθύ γαλάζιο, το γυψοποιημένο πράσινο και 
το CaC03 από αναστροφή ανοιχτό γαλάζιο), 
μπορεί να πλυθεί η επιφάνεια για να 
απομακρυνθούν το K22+S042% που έτσι κι' 
αλλιώς δεν έχει τις παρενέργειες ούτε του 
(NH4)22+S04^· ούτε του Na2*+(S04)2' και οι 
υπόλοιποι ρύποι. Η μέθοδος συνιστάται για 
την περίπτωση δ.

Εικ. 1. Στα σημεία α έγινε ψεκασμός με το 
διάλυμα K22+C032~+S042'+Ca2+C032'.

ii. Μέθοδος με διάλυμα NH42+C032~ Ì65.66). 
To (NH4)22+C032_ με το γύψο σχηματί

ζει (NH4)2S04 με τις παρενέργειες, που 
αναφέρθηκαν στο (3,iii) και δεν συνιστάται.

Η έξυπνη ιδέα του Parrini να προσθέσει ανιοντικές 
ρητίνες:

OH
R < +(NH4)2S04 RS04+2NH40H και

OH

να δεσμεύσει τα θειϊκά, μερικά εξαλείφουν τις 
επιπτώσεις από υδρόλυση, γιατί δεν είναι τα 
S042- μόνο, που προσβάλλουν το μάρμαρο αλλά 
τα Η30+ => (NH4+)22+S042'+2H20 —»

-> νη4+οη-+η3ο++so42-.

iii. Με μικροοργανισμούς (60.64).
Το παραγόμενο CaC03 δεν είναι 

προσανατολισμένο, όπως στην περίπτωση 4i 
ή πιθανά και 4ii και επόμενα δεν μπορεί να 
πλυθεί για την απομάκρυνση των ρύπων, 
γιατί οι κρύσταλλοι του CaC03, επειδή δεν 
έχουν προσανατολισμό, έχουν μικρή 
μηχανική αντοχή και σκληρότητα. Πάντως



είναι μέθοδος, που συνιστάται για την 
περίπτωση ε.

5. Ειδικές μέθοδοι καθαρισμού αποικιών 
μικροοργανισμών

Στη βιβλιογραφία (67-70) αναφέρονται 
διάφορα μίγματα ανόργανων αλάτων για την 
καταπολέμησή τους. Στα περισσότερα υπάρχουν 
ουσίες, όπως αυτές, που αναφέρθηκαν παραπάνω 
με τις παρενέργειες που επισημάνθηκαν.

Το σωστό είναι να καθαριστούν και να 
καταπολεμηθούν με τα μέσα, που θα 
υποδείξει η ομάδα του Καθηγητή Krumbein, 
μετά βέβαια από θεωρητικό και πειραματικό 
έλεγχο των ενδεχομένων παρενεργείων τους.

Συμπεράσματα.

Από τα παραπάνω και τη βιβλιογραφία 
προκύπτει ότι:
1) Ακίνδυνη μέθοδος καθαρισμού επιφανειών 

με πολυχρωμίες (Σελ. Ι,α) δεν θεωρώ ότι 
υπάρχει προς το παρόν και δεν πρέπει να 
δοκιμαστεί καμιά.

2) Στην περίπτωση (Σελ. 1 ,β) φυσικής 
πάτινας δεν τίθεται θέμα καθαρισμού της.

3) Στην περίπτωση (Σελ. 1 ,γ) αναμένονται 
υποδείξεις από την ομάδα του Καθηγητή 
Krumbein.

4) Στην περίπτωση (Σελ. 1 ,δ) επικαθίσεων 
αιωρουμένων σωματιδίων σε γυψοποιημένες 
επιφάνειες πρέπει να αποκλειστούν όλες οι 
μέθοδοι που βασίζονται στην καταστροφή 
των στρωμάτων γύψου, και συνιστώνται 
μόνο οι μέθοδοι 2,iv ροφητικών παστών 
(μέσω ιαπωνικού χαρτιού με νερό 
κορεσμένο σε SO42· ή με άλλο μέσο πλην 
νερού), η μέθοδος 2,vi με LASER (αν 
αποδειχθεί ότι εξαχνώνονται μόνο τα 
σωματίδια και όχι και ο γύψος), η μέθοδος 
4,i, αε διάλυμα K22+C032‘ κορεσμένου σε 
SC>42~ και Ca2+CC>33' (αν το άσπρο 
χρώμα του CaCC>3 που προκύπτει είναι 
διαφορετικό από του γύρω μαρμάρου 
μπορεί στο διάλυμα να προστεθούν οξείδια 
σιδήρου, που θα το χρωματίσουν ελαφρά 
κίτρινο ή ροζ ή καφέ ανάλογα με το είδος 
τους)".

5) "Στην περίπτωση (Σελ. 1 ,ε) αν πρόκειται
για επίπεδη επιφάνεια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι: 1 ,ίν
μικροψηγματοβολής, Ι,ν υπερήχων, 2,iv με 
ροφητικές πάστες, 2,vi με LASER, 4,i με

K22+C032-+S042 +Ca2+C032-, 4,iii με
μικρό- οργανισμούς.
Αν πρόκειται για άγαλμα ή γλυπτή 
επιφάνεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μόνο οι μέθοδοι 2,iv, 4i.

6) Στις περιπτώσεις (Σελ. Ι,στ) πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ειδικές μέθοδοι ανάλογα 
με το είδος των ουσιών.

7) Τονίζεται ιδιαίτερα ότι:
i. Πριν ή μετά τον καθαρισμό θα πρέπει η 

επιφάνεια να σταθεροποιείται, 
π. θα πρέπει μετά τον καθαρισμό να 

προστατευθεί, αν μείνει στο ύπαιθρο, 
γιατί θα ρυπανθεί και προσβληθεί 
γρηγορότερα.

Για τη δυτική Ζωφόρο, που η ρύπανσή της 
υπάγεται στις περιπτώσεις γ, δ και εν μέρει ε 
της σελ. 1 προτείνονται μόνο οι μέθοδοι:
1. Ροφητικών παστών (μέσω ιαπωνικού 

χαρτιού) με νερό κορεσμένο σε SO42' μόνο 
για τις επίπεδες επιφάνειες.

2. LASER, αν δεν εξαχνώνεται και γύψος.
3. Η μέθοδος με διάλυμα K22+C(>32' κορε

σμένου με SO42' και Ca2+C032~.
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"Proposal for Cleaning Monuments of the Acropolis"

Th. Skoulikidis, Prof. Em. National Technical University of Athens.

Except for:
a) the old polychromies,
b) the diffusion of iron ions towards the surface 
of the marble, where they are transformed into 
oxides,
c) the colonies of microorganisms and
d) the alteration of materials of former 
interventions,
two main types of action determine the 
chromatic alternation of the surface of the 
monuments ( 1 -26) :

A) The deposition of suspended 
particles on the surfaces (which have been 
transformed by SO2 + SO3 and moisture into 
gypsum) and which do not come in contact 
with rain water (loose deposition) and

B) The recrystallization of calcium 
carbonate, partial surfation of it, deposition of 
suspended particles and evolution of 
microorganisms (black crust). This occurs 
where the rainwater runs and is trapped, pools 
and the water evaporates:

In the frame of the possible cleaning 
of the surfaces of the monuments of the 
Acropolis from these two forms of chromatic 
alteration (A+B) and, independent of some 
opinions in favor of their preservation (27, 28) 
for esthetic reasons, we studied all cleaning 
methods (32-66). It is advisable to choose the 
best suited method which won't cause 
damaging results. In particular the cleaning of 
the west frieze was studied.

It should be emphasized that 
especially in the case of materials with small 
porosity, for example Pentelic marble, with 
only 0.3% porosity, the layers of gypsum, 
which are produced during sulphation, imitate 
and preserve the details of the marble surface 
(that is the details of the sculptures and the 
carved decoration) which in most of the cases 
have disappeared from the surface of the 
marble. As a result in the first case (A) the 
following methods which are based on the 
removal of the gypsum are prohibited:

With tools, wet and dry particle 
blasting units, microblasting units, ultrasonic, 
water with high or low pressure or with 
nebulization, vapour, ion exchange resins, 
acidic or alkaline solutions, ammonium 
bicarbonate, EDTA, biological pack, inversion 
of the gypsum with ammonium carbonate 
because methods using water that follow to 
gypsun dissolution are not indicated. Also 
where salts are used, such as ammonium 
bicarbonate, these react with the gypsum to 
form sulphuric salts (e.g ammonium sulphate), 
which hydrolyze and as they are acidic attack 
the marble. Also, because wherever sodium 
sulphate is formed if this crystallizes (with 10 
molecules of water), it expands and causes 
cracking of stone.

Therefore the only methods
proposed are LASER cleaning, if it doesn't 
cause sublimation of the gypsum layer,
absorbtive poultices (their water must be
saturated in S04 2_), or our method of the 
inversion of gypsum with K2C04 + Ca2+CCb2· 
+ Ca2+S042~.

In case B microblasting units,
LASER, inversion of gypsum are suggested.
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Φυσικοχημικές Παρατηρήσεις στη Λυτική Ζωφόρο του Παρθενώνα

Εύης Παπακωνσταντίνου 
Χημικού Μηχανικού

Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τη φυσι
κοχημική εξέταση ορισμένων προβλημάτων 
στους λίθους της Δυτικής Ζωφόρου του 
Παρθενώνα.
- Εξετάστηκε η παρουσία του γύψου στις μη 

γλυπτές επιφάνειες των λίθων της 
Δ.Ζωφόρου με σκοπό τη συσχέτισή της με τις 
παρατηρήσεις, που έγιναν σε προηγούμενες 
καταγραφές στις γλυπτές επιφάνειες.

- Εξετάστηκε η παρουσία άλλων χημικών 
στοιχείων στις μη γλυπτές και συγκεκριμένα 
η παρουσία νατρίου, χλωρίου, σιδήρου, 
αργιλίου, πυριτίου και υδρογονανθράκων 
και η προέλευσή τους.

- Εξετάστηκαν δείγματα από τα κονιάματα 
συγκόλλησης, κυρίως αυτά με βάση τη κονία 
Meyer, που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
επιφάνεια του μαρμάρου.

- Εξετάστηκαν τα επιφανειακά μονόχρωμα 
στρώματα, που διασώζονται στη γλυπτή 
επιφάνεια και συναντώνται και σε άλλα 
τμήματα του Μνημείου, με σκοπό να 
διερευνηθεί η παρουσία χρωστικών ουσιών 
και η προέλευσή τους, καθώς και η παρουσία 
επικαλυπτικών επιστρωμάτων από αρχαία η 
νεώτερη επέμβαση.

- Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένα στοιχεία 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης για το λεκανοπέδιο 
της Αθήνας και την Ακρόπολη.

Α. Εξέταση των μή γλυπτών πλευρών me Λ, 
Ζωφόρου

Α.1. Γυψοποίηση

Για την παρακολούθηση της εξέλιξης των 
φθορών στη Δυτ. Ζωφόρο έγιναν καταγραφές 
τα έτη 1976, 1983 και το 1988 μετά από 
σχετικές αποφάσεις της ΕΣΜΑ.

Επάνω σε σχέδια των γλυπτών επιφανειών 
των λίθων έγινε χαρτογράφηση της έκτασης της 
αιθάλης, της όξινης προσβολής, της έκτασης 
των επιστρωμάτων και σημειώθηκαν οι 
περιοχές, που παρουσίαζαν κίνδυνο 
αποκόλλησης. Επίσης έγινε ημιποσοτική εκτί
μηση της γυψοποίησης.

Το 1976 έγινε χαρτογράφηση σε όλους τους 
λίθους. Μετά την παρουσίαση των συμπερα
σμάτων (1) αποφασίστηκε από την ΕΣΜΑ η 
στέγαση της Δ.Ζωφόρου, που έγινε το 1978 
(2,3,4).

Μετά την τοποθέτηση του στέγαστρου έγινε το 
1983 χαρτογράφηση των φθορών μόνο στους 
λίθους 3, 4 και 5 λόγω της περιορισμένης 
πρόσβασης στη Δ.Ζωφόρο εκέινη την εποχή (5).

Τέλος το 1988 έγινε νέα σειρά χαρτο
γράφησης των φθορών στις γλυπτές επιφάνειες 
των λίθων 3,4,5,6,7,9 και 10 (7).

Όπως αναμενόταν, στις δύο τελευταίες 
χαρτογραφήσεις:
1) Σημειώνεται η αναστολή της όξινης διά

βρωσης λόγω της παρουσίας του στέγαστρου 
στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας των 
γλυπτών. Αλλά εξακολουθεί η διαβροχή και 
η έκπλυση σε ορισμένες περιοχές μέσα από 
τους αρμούς των υπερκειμένων θράνων κυ
ρίως. Είναι γνωστό, ότι η όξινη διάβρωση 
είναι η πλέον καταστροφική μορφή φθοράς, 
διότι οδηγεί στην οριστική απώλεια της 
επιφάνειας (2,3,4,5,6).

2) Σημειώνεται η επέκταση των περιοχών, που 
καλύπτονται από αιθάλη και παρατηρείται 
αύξηση του πάχους της γύψου. Οι περιοχές 
των επικαθήσεων συμπίπτουν με αυτές, στις 
οποίες αυξάνεται ο γύψος. Είναι φανερό, ότι 
το στέγαστρο περιόρισε σημαντικά την όξινη 
διάβρωση στη μεγάλη έκταση των γλυπτών 
επιφανειών, αλλά όχι πλήρως, ενώ οι 
επικαθήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και η 
γυψοποίηση συνεχίζονταν. Κατόπιν αυτών, 
αλλά και για λόγους πλέον δομικούς 
κρίθηκε αναγκαία η αποξήλωση της 
Δ.Ζωφόρου το 1992. Σημειώνουμε, ότι ως 
εναλλακτική πρόταση στο στέγαστρο είχε 
προταθεί από τον Καθ. Θ. Σκουλικΐδη η 
τοποθέτηση διαφανούς προθήκης, που θα 
προστάτευε και από τις επικαθήσεις και τη 
γυψοποίηση. Η λύση δεν υλοποιήθηκε για 
λόγους κατασκευαστικών δυσκολιών.

Μετά την μεταφορά της Δ.Ζωφόρου στο 
Μουσείο Ακροπόλεως, κατόπιν σχετικής εισή
γησης της Υποεπιτροπής Συντήρησης το 1993 η
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ΕΣΜΑ αποφάσισε να εξεταστεί η κατάσταση 
της επιφάνειας των λίθων στις πλάγιες και πί
σω πλευρές τους.

Στα πλαίσια αυτά έγινε αντιπροσωπευτική 
δειγματοληψία από τις τρεις πλευρές των 
περισσοτέρων λίθων.

Στις Εικόνες 1.6,2.6,3.6,4.7,5.7 φαίνονται σε 
μικροαναλυτή το πάχος του στρώματος του 
γύψου CaS04-2H20 από την παρουσία του S 
και τη διάχυση των ιόντων Ca (1.5,2.5, 3.5, 
4.6,5.6). Τα δείγματα επελέγησαν έτσι, ώστε να 
είναι αντιπροσωπευτικά διαφόρων θέσεων στις 
τρεις πλευρές των λίθων. Έτσι φαίνονται 
θέσεις από περιοχές τελείως εκτεθειμένες στη 
βροχή, περιοχές μερικώς στεγασμένες και καλά 
στεγασμένες και σε διάφορα ύψη και πλάτη στις 
τρεις μή γλυπτές επιφάνειες.

Στην Εικόνα 1.6 φαίνεται σε τομή κάθετη 
προς την επιφάνεια του μαρμάρου η συγ
κέντρωση του θείου. Το δείγμα βρίσκεται στη 
θέση, που υποδεικνύεται στην Εικ. 1.1 του 
λίθου ΑΖ 6. Η περιοχή αυτή στη δεξιά πλευρά 
του λίθου ήταν περιοχή διαβροχής από το νερό 
της βροχής. Η συγκέντρωση του θείου είναι 
σαφής αλλά μικρή. Αντίστοιχα στην Εικ. 1.5 
δεν υπάρχουν ιόντα Ca στην επιφάνεια. Ο 
γύψος στην περιοχή αυτή έχει απομακρυνθεί 
από το νερό.

Αντίθετα στις Εικ. 2.5 και 2.6 φαίνεται η 
διάχυση των ιόντων Ca και η συγκέντρωση του 
θείου αντίστοιχα σε ένα στρώμα πάχους 40-110 
μ, που συνιστά το στρώμα του γύψου πάνω στην 
επιφάνεια. Το δείγμα προέρχεται από τη θέση, 
που υποδεικνύεται στην Εικ. 2.1 στην αριστερή 
πλευρά του λίθου ΑΖ 10 καλά στεγασμένη και 
σφραγισμένη από την γλυπτή επιφάνεια.

Το δείγμα της Εικ. 4 βρίσκεται στην πίσω 
πλευρά του Νοτιοδυτικού λίθου (ΝΔΖ). Η 
περιοχή ήταν μερικώς στεγασμένη από την 
ανωδομία και το στέγαστρο και σε καλή επαφή 
με το λίθο πληρώσεως (Εικ. 4.1).

Το πάχος του στρώματος της επιφάνειας, στο 
οποίο ανιχνεύεται γύψος είναι 40-11 Ομ (Εικ. 
4.5 και 4.6).

Το δείγμα της Εικόνας 5 προέρχεται ομοίως 
από την πίσω πλευρά του λίθου ΝΔΖ σε θέση 
όμως χαμηλότερη και καλύτερα στεγασμένη 
από το στέγαστρο σε σχέση με την προηγούμενη 
(Εικ. 5.1). Επίσης υπάρχει καλή επαφή με τον 
λίθο πληρώσεως. Στις Εικ. 5.5 και 5.6 φαί
νεται το πάχος του στρώματος του γύψου, που 
φθάνει τα 150μ και είναι σε μεγαλύτερη 
συγκέντρωση.

Τέλος στην Εικ. 3 εξετάζεται τομή παράλλη
λη με την επιφάνεια σε βάθος περίπου Imm. 
Είναι σαφής, αλλά σε πολύ μικρότερη 
συγκέντρωση, η παρουσία S.

Στα Σχέδια 1-13 φαίνονται διάφορες θέσεις, 
στις οποίες έγινε ημιποσοτικός προσδιορισμός 
του γύψου.

Οι πλάγιες πλευρές εξετάστηκαν σε ένα μέσο 
ύψος και σε θέσεις ανά 10cm περίπου κατά 
πλάτος.

Οι πίσω πλευρές εξετάστηκαν σε διάφορες 
θέσεις κυρίως ανάλογα με την ιδιαιτερότητα, 
που παρουσίαζε η επιφάνεια του λίθου.

Παρατηρούνται τα εξής:
Οι νότιοι λίθοι, που ήταν εκτεθειμένοι στη 

βροχή, δεν έχουν καθόλου γύψο αντίθετα έχουν 
όλα τα χαρακτηριστικά της όξινης διάβρωσης.

Οι λίθοι της Δ.Ζωφόρου, των οποίων οι 
πλάγιες πλευρές συμπίπτουν ή γειτνιάζουν με 
τον αρμό των υπερκειμένων θράνων υφίστανται 
απόπλυση από το νερό της βροχής, που δια
περνά τους αρμούς.

Στις περιπτώσεις αυτές η απόπλυση γίνεται 
συνήθως κατά μήκος του ενός τρίτου της 
πλάγιας πλευράς προς την γλυπτή επιφάνεια. 
Αυτό συμβαίνει στη δεξιά πλευρά του ΑΖ 4 και 
την αριστερή του ΑΖ 5, στη δεξιά του ΑΖ 5 και 
την αριστερή του ΑΖ 6, στη δεξιά του ΑΖ 13 
και την αριστερή του ΑΖ 14 (Σχ. 2,3,4,10,11). 
Οι δίοδοι αυτοί φαίνονται στις αντίστοιχες 
φωτογραφίες των λίθων της Δ.Ζωφόρου στη 
μελέτη Α.Γαλανού-Γ.Δογάνη.

Οι πίσω πλευρές και μια ζώνη περίπου ΙΟ
Ι 5cm ή το 1/3 του πλάτους στο πίσω τμήμα των 
πλαγίων πλευρών υφίσταντο έκπλυση από το 
νερό της βροχής. Στις περιοχές αυτές γενικά 
δεν βρίσκουμε γύψο στις ψηλότερες θέσεις, αφού 
απομακρύνεται και συγκεντρώνεται σε 
χαμηλότερες θέσεις, όπου ανιχνεύεται σε μεγα
λύτερες συγκεντρώσεις (Σχ. 2,5,8,12).

Τέλος υπάρχουν λίθοι, που οι σφραγίσεις 
στους αρμούς προς τη γλυπτή επιφάνεια διατη
ρούνται σε καλή κατάσταση (π.χ. ΑΖ 11-ΑΖ 
12). Σε αυτούς του λίθους ανιχνεύεται μεγάλη 
συγκέντρωση γύψου (Σχ. 8,9).

Α.2. Ανίχνευση άλλων στοιχείων otic μή 
γλυπτές πλευρές

Εξετάστηκαν αντιπροσωπευτικά δείγματα α
πό τις πλάγιες και πίσω πλευρές των λίθων της 
Δ.Ζωφόρου για την ανίχνευση άλλων στοιχείων 
και την κατανομή τους στην επιφάνεια του 
μαρμάρου.

Για την κατανομή των στοιχείων έγινε ανά
λυση σε μικροαναλυτή SEM (Εικ. 1-5) σε τομή 
κάθετα ή παράλληλα προς την επιφάνεια.

Από την μικροανάλυση μπορούμε να εξά
γουμε τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα:



19

- Είναι έντονη η παρουσία ιόντων νατρίου και
χλωρίου σε όλες τις επιφάνειες ανεξάρτητα 
του προσανατολισμού τους και είναι 
αποτέλεσμα της αλατονέφωσης από τον 
Σαρωνικό. Το Na είναι ομοιόμορφα κατα
νεμημένο από την επιφάνεια προς το εσωτε
ρικό (Εικ. 1.11,2.10,3.10,4.10,5.10). To C1 
εμφανίζεται σε μεγάλη συγκέντρωση σε ένα 
βάθος 70-1 ΟΟμ από την επιφάνεια, αλλά 
φθάνει και σε βάθος μεγαλύτερο των 3ΟΟμ με 
ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωση σε διόδους, 
που είναι περιοχές ασυνέχειας των κρυ
στάλλων (Εικ. 1.10,2.11,3.11,4.11,5.11) του 
μαρμάρου.

- Ο φώσφορος βρίσκεται σε ένα ομοιόμορφο 
επιφανειακό στρώμα πάχους 40-90μ σαφώς 
οριοθετημένο και σε βάθος πάνω από 200μ, 
διαποτΐζει όλες τις περιοχές ασυνέχειας του 
μαρμάρου. Είναι χαρακτηριστική η Εικόνα 
2.8 από την αριστερή πλευρά του λίθου ΔΖ 
10 σε χαμηλό σημείο.

- Η παρουσία του αργιλίου συμπίπτει πάντα με
αυτήν του πυριτίου με την μορφή αργιλ- 
λοπυριτικών ορυκτών τόσο στην επιφάνεια 
(Εικ. 1,8,2.9), όσο και στο εσωτερικό του 
μαρμάρου (Εικ. 3.8).

- Το Si βρίσκεται και ως χαλαζίας τόσο στην
επιφάνεια, όσο και στο εσωτερικό του 
μαρμάρου (Εικ. 1,9,2.7,3.7,4.8,5.8).

- Ο σίδηρος στην επιφάνεια προέρχεται από τα
αιωρούμενα σωματίδια με τη μορφή οξειδίων 
σιδήρου και από διάχυση ιόντων σιδήρου από 
το εσωτερικό της πέτρας (Εικ. 1.7,2.12,5.12). 
Προσμίξεις σιδήρου βρίσκονται και στο 
εσωτερικό (Εικ. 3.9).

Το αργίλιο, το πυρίτιο και ο σίδηρος 
βρίσκονται σε μια ζώνη πάχους από 40-11 Ομ.

Από την εξέταση της κατάστασης του 
μαρμάρου στις μή γλυπτές επιφάνειες μπορούμε 
να συνάγουμε τα εξής γενικά συμπεράσματα:
- Το μεγαλύτερο μέρος των μή γλυπτών 

επιφανειών ήταν μερικώς στεγασμένο, 
επομένως εκτεθειμένο σε ατμοσφαιρικούς 
ρύπους και ατμοσφαιρική υγρασία.

- Υπάρχει ένα αποσαθρωμένο επιφανειακό 
στρώμα πάχους 40-120 μ, το οποίο οφείλε
ται στην επίδραση της υγρασίας, του μικρο- 
κλίματος και των ρύπων.

- Στην αποσαθρωμένη αυτή ζώνη συνυπάρχουν
στο ίδιο περίπου βάθος με σαφή όρια ο 
σίδηρος, το αργίλιο και το πυρίτιο.

Η παρουσία του σιδήρου μπορεί να αποδοθεί 
εν μέρει σε επικαθήσεις αιωρουμένων σωματι
δίων από την ατμόσφαιρα με την μορφή 
οξειδίων σιδήρου και εν μέρει στη διάχυση 
ιόντων σιδήρου από το εσωτερικό του μαρμάρου 
προς την επιφάνεια. Υπάρχουν διάφορες ερμη

νείες για το μηχανισμό της διάχυσης του σιδή
ρου, οι οποίες βασίζονται κυρίως σε φυσικο
χημικά αίτια και σε βιολογικά αίτια (17-22, 
31-33, 43). Σε καμιά περίπτωση πάντως η 
παρουσία του σιδήρου στις μή γλυπτές επιφά
νειες δεν οφείλεται σε ανθρώπινη επέμβαση.

Η παρουσία του αργιλίου και του πυριτίου 
ομοίως, μπορεί να αποδοθεί εν μέρει σε επικα- 
θήσεις αργίλλων από την ατμόσφαιρα και εν 
μέρει σε εξαλλοιώσεις των αργιλλοπυριτικών 
προσμίξεων του μαρμάρου. Για τις εξαλλοιώ
σεις αυτές και την παρουσία κατιόντων αργι
λίου, καλιού κλπ, σε αποσαθρωμένα επιφα
νειακά στρώματα πέτρας υπάρχουν και θεωρίες 
για την επίδραση μικροοργανισμών (31-33, 43).

Η παρουσία του αργιλίου και ειδικότερα του 
πυριτίου είναι πολύ έντονη. Δεν πρέπει να 
αποκλειστεί το ενδεχόμενο η παρουσία τους να 
οφείλεται σε επάλειψη της επιφάνειας με κά
ποια πυριτική ένωση, κατά την διάρκεια 
προηγούμενης αναστηλωτικής επέμβασης. Το 
θέμα αυτό εξετάζεται εκτενέστερα στο κεφά
λαιο των επιφανειακών στρωμάτων.

Κάτω από το επιφανειακό αποσαθρωμένο 
στρώμα το μάρμαρο παρουσιάζει μικρορωγμές 
κάθετα και παράλληλα προς την επιφάνεια σε 
βάθος από 300 μ. Μέσα στις ρωγμές αυτές 
ανιχνεύονται φώσφορος, χλώριο και θείο.

Ο φωσφόρος ανιχνεύεται στο επιφανειακό 
στρώμα σε πάχος 40-90 μ, αλλά πάντα είναι 
μερικά μ. βαθύτερα από το Si, αλλά και το 
θείο. Η παρουσία του αποδίδεται είτε σε 
μικροοργανισμούς είτε σε βιοαποκοδόμηση πρω- 
τεϊνούχας ουσίας, που είχε χρησιμοποιηθεί για 
την επάλειψη της επιφάνειας (17-22).

Το χλώριο (μαζί με το νάτριο) προέρχονται 
από την αλατονέφωση από τον Σαρωνικό. Η 
συγκέντρωση του χλωρίου είναι πολύ μεγάλη, 
βρίσκεται επίσης μερικά μικρά κάτω από το Si 
και φθάνει στο εσωτερικό του μαρμάρου στο 
μεγαλύτερο βάθος από όλους του ρύπους. Ίσως 
γιατί είναι ο "αρχαιότερος" ρύπος.

Όπως ήδη αναφέρθηκε στα περί γυψοποίησης 
στο αποσαθρωμένο επιφανειακό στρώμα συνυ
πάρχει γύψος, που φθάνει τα 150μ.

Α.3. Οργανικές ενώσεισ.

Δείγματα από τις μή γλυπτές πλευρές εξετά
στηκαν με FTIR (Fourier Transmission Infra
red) για την ανίχνευση κυρίως οργανικών ενώ
σεων. Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα αποτε
λέσματα από δείγματα της πίσω πλευράς του 
λίθου ΔΖ8 (Δ.1) και της πίσω πλευράς του 
λίθου ΔΖ11 (Δ.2). Διαπιστώνεται η παρουσία 
αλειφατικών υδρογονανθράκων (στην περιοχή
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2800-3000 cm'l) καν αμινών (στην περνοχή 
2250-2500 cm'l καν 3200-3500 cm~l). Η πα
ρουσία υδρο γονανθράκων μπορεί να αποδο θεί 
στην ατμοσφανρνκή ρύπανση καν ον αμίνες στην 
παρουσία περνστερνών (καν άλλων ζώων). Επί
σης, όπως αναμένεται, υπάρχουν νντρνκά (1380- 
1630 cml'), ανθρακνκά, γύψος, κλπ. Τα νν
τρνκά μπορούν να αποδοθούν στα αζω τοξείδνα 
της ατμόσφανρας.

Στνς αναλύσενς FTIR των μή γλυπτών επνφα- 
νενών σε ένα μόνον δείγμα αννχνεύεταν με βε- 
βανότητα η παρουσία οξαλνκών. Το δείγμα 
προέρχεταν από την πίσω πλευρά του Νοτνο- 
δυτνκού λίθου (ΝΔΖ) (Δ.3).

Στην αρνστερή πλευρά του ΔΖ11, στην πίσω 
πλευρά του ΔΖ8 καν στην αρνστερή πλευρά του 
ΔΖ4 υπάρχουν σαφέστατα ίχνη (τρεξίματα) α
πό δναφανή ουσία. Το δείγμα του λίθου ΔΖ11 
εξετάστηκε σε: οπτνκό μνκροσκόπνο (Ενκ. 6). 
Επάνω από το μάρμαρο φαίνεταν ένα στρώμα 
με ίχνη χρωστνκής
τίτη καν από πάνω ένα στρώμα Τίάχους 50-200μ 
της επνκαλυπτνκής δναφανούς ουσίας.

Η ακρνβής ταυτοποίηση της ουσίας δεν είναι 
εύκολη. Η ανάλυση FTIR των δύο δενγμάτων 
(Δ.4-5) δΐνεν την παρουσία καρβονυλομάδων, 
που μαρτυρεί την παρουσία ενώσεων οργαννκών 
εστέρων, οργαννκών οξέων κλπ. Αυτά εΐναν 
συστατνκά κηρών, λιπών·, που θα μπορούσαν να 
έχουν χρησνμοπονηθεί ως επάλενψη της 
επνφάνενας. Στνς μή γλυπτές πλευρές δεν βρί
σκονταν άλλα τέτονα ίχνη. Προφανώς στνς 
τρενς αυτές θέσενς (που είναι καν μοναδνκές στνς 
μή γλυπτές πλευρές) πρόκενταν γνα δοκνμαστνκή 
εφαρμογή ή απλώς τρέξνμο της ουσίας.

Β. Επιφανειακά στρώματα 

Β.1. Ιστορικό

Στη γλυπτή επνφάνενα των λίθων της Δυτνκής 
Ζωφόρου δνασώζονταν σε μεγάλη έκταση τα δύο 
επνφανενακά στρώματα, που έχουν ήδη διαπι- 
στωθεί καν καταγραφεί καν σε άλλα αρχι- 
τεκτοννκά μέλη του Παρθενώνα (8-10,15-22): 
α) Το πορτοκαλοκάστανο στρώμα, που έχεν κα

θιερωθεί να ονομάζεταν "επνδερμίδα" του 
μαρμάρου καν βρίσκεταν σε επαφή με το 
μάρμαρο (10,13,14) καν 

β) Το εξωτερνκό μπεζ στρώμα, που έχεν καθιε- 
ρωθεΐ να ονομάζεταν επίστρωμα.

Το θέμα των επνφανενακών στρωμάτων στα 
γλυπτά καν τα αρχντεκτοννκά μέλη των 
μνημείων απασχόλησε τους μελετητές από το 
πρώτο ήμνσυ του 19ου ανώνα.

Τα βασικά ερωτήματα, στα οποία περνστρε- 
φόταν ο προβληματισμός μπορούν να κωδικο- 
ποιηθούν στα εξής:
- Η ερμηνεία της προέλευσης της πορτο- 

καλοκάστανης απόχρωσης στην επνφάνενα 
των μνημείων καν ενδνκότερα των Μνημείων 
της Ακρόπολης.

-Τα χρώματα των γλυπτών καν η τεχννκή τους 
με συναφή ερωτήματα γνα την ύπαρξη υπο
στρώματος προεργασίας καν την ύπαρξη 
κάπονου επνκαλυπτνκού στρώματος είτε γνα 
προστασία είτε γνα τη βελτίωση του οπτνκού 
αποτελέσματος των έντονων χρωμάτων.

-Τα επνφανενακά στρώματα στους κίονες καν 
στα άλλα μή γλυπτά αρχντεκτοννκά μέλη, η 
σύνθεσή τους καν τα συνακόλουθα ερωτήμα
τα γνα την ερμηνεία τους. Δύο ήταν ον κυ
ρίαρχες απόψενς γνα το θέμα αυτό. Η πρώτη 
νσχυρΐζεταν, ότν πρόκενταν γνα φυσνκή 
"πάτννα" καν η δεύτερη, ότν πρόκενταν γνα 
κάπονα χρωστνκή, που είχε χρησνμοπονηθεί 
γνα να "αμβλύνεν" την αντίθεση του λευκού 
του μαρμάρου με τά έγχρωμα μέλη.

Ον J.Jenkins και A.Middleton (14) περι
γράφουν αναλυτικά τνς παλανότερες απόψεις 
με εύστοχους σχολιασμούς για την τεκμηρίωσή 
τους.

Χημικές αναλύσεις των στρωμάτων στα γλυ
πτά καν αρχιτεκτονικά μέρη των Μνημείων της 
Ακρόπολης έγιναν στο παρελθόν και αναφέ
ρονταν:
- Από τον Faraday το 1937 (και τον Länderer

1942) η παρουσία οξειδίων του σιδήρου, που 
την αποδίδει σε τεχνητό στρώμα όχρας καν η 
παρουσία οργανικής ουσίας, που 
πιθανολογείται ως κερί (39).

- Από τον Liebig το 1853, η παρουσία 
οξαλνκών στα γλυπτά του Βρεττανικού 
Μουσείου, αλλά καν στον Παρθενώνα (34), 
που τα απέδωσε σε λειχήνες.

- Από τους Weygand και Koch το 1955, η 
παρουσία καολίνη, ανθρακικού ασβεστίου 
και οργανικής ουσίας, που ερμηνεύουν ως 
προστατευτικό στρώμα, παρά ως χρώμα 
(44).

- Από τον C.Brandi το 1950, η παρουσία ασβε
στίτη, αιματίτη καν ενός οργανικού βερνι
κιού διαλυτού στην ακετόνη. Διαπιστώνει 
ομοιόμορφη κατανομή του αιματίτη, που την 
αποδίδει σε ανθρώπινη επέμβαση (35,36).

- Από τους J.Jenkins,A.Middleton καν M.S.Ti-
te (37) σε γλυπτά του Βρεττανικού Μου
σείου, η παρουσία λευκού του μολύβδου 
(υδροκερουσίτη) με άνθρακα, που ερμη
νεύουν ως προεργασία χρώματος. Επίσης 
γνα τα πορτοκαλοκάστανα στρώματα που 
περιγράφουν ως ομοιόμορφα, αναφέρουν την
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παρουσία φωσφωρικού ασβεστίου, οξαλικού 
ασβεστίου, ασβεστίτη, γύψου και πολύ μικρής 
ποσότητας οξειδίων σιδήρου. Οι αναλύσεις 
έγιναν κυρίως με XRD. Το χρώμα του 
στρώματος αποδίδεται σε οργανική ουσία 
που δεν προσδιορίζεται.

- Από τους Κ.Κουζέλη κ.α. (15,16) η παρουσία 
φωσφόρου, αργιλοπυριτικών και ασβεστίου 
στο πορτοκαλοκάστανο στρώμα. Την πα
ρουσία φωσφόρου αποδίδουν σε επεξεργασία 
με κάποιο υλικό όπως καζεΐνη, λευκό αυγού, 
ή ζωική κόλλα, κατά την περίοδο του 
Ιουστινιανού I.

Για την μπεζ πάτινα βρίσκουν ανθρακικό 
ασβέστιο και γύψο και την αποδίδουν σε επι
κάλυψη κατά το διάστημα 1100-1400 μ.Χ.

Στα παραπάνω ερωτήματα προστίθεται τα 
τελευταία χρόνια και ένα καινούργιο: Η πι
θανή χρησιμοποίηση ενός ή περισσοτέρων 
επικαλυπτικών στρωμάτων κατά την διάρκεια 
των διαφόρων αναστηλωτικών ή άλλων συντη- 
ρησιακών επεμβάσεων.

Για το θέμα αυτό δεν διαθέτουμε ιστορικά 
τεκμήρια. Οι μόνες γραπτές μαρτυρίες, που 
υπάρχουν είναι:
α) Το ίδιο το κείμενο Ν. Μπαλάνου (12) για το 

πρώτο αναστηλωτικό πρόγραμμα 1898-1902 
στον Παρθενώνα, που αναφέρει για την 
αναστήλωση της Δυτ. κιονοστοιχίας ότι
"....Πάντα τα μέρη των κιόνων, επιστυλίων,
τριγλύφων, μετωπών και γείσων, τα οποία 
ήσαν ετοιμόρροπα συνεκολλήθησαν δια 
χάλκινων συνδέσμων και κόλλα Meyer. Επί 
πλέον εκα-λύφθησαν δι' ειδικής επαλείψεως 
διαφανούς και μονωτικής", 

β) Δημοσίευση του A.Charbonnier το 1930 (13), 
που αναφέρεται στην εφαρμογή φθοριοπυ- 
ριτικών ενώσεων ("filiate") για την Δ. Ζω
φόρο.

Κατά το χρονικό διάστημα 1950-70, η 
Εφορεία έγινε παραλήπτης πολλών προτάσεων 
για τη χρήση προστατευτικών επικαλυπτικών 
υλικών, κυρίως οργανικών, αλλά δεν έχουμε 
κανένα γραπτό στοιχείο, που να μαρτυρεί, ότι 
τελικά χρησιμοποιήθηκε κάποιο τέτοιο υλικό 
κατά τη διάρκεια των νεώτερων συντηρησιακών 
επεμβάσεων στην Δ.Ζωφόρο ή αλλού.

Β.2. Φυσικοχημικές αναλύσεις των επιφα
νειακών στρωμάτων

Κατά την παρούσα εργασία έγιναν φυσικοχη
μικές αναλύσεις των επιφανειακών στρωμάτων 
της Δυτ. Ζωφόρου και συγκεκριμένα της πορτο- 
καλοκάστανης επιδερμίδας, που βρίσκεται σε 
επαφή με το μάρμαρο και του μπεζ επιστρώ
ματος.

Επειδή δεν ήταν δυνατή η εκτεταμένη δειγ
ματοληψία στους λίθους της Ζωφόρου, αλλά 
και για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης εξε
τάστηκαν δείγματα και από κίονες της Ανατο
λικής πλευράς του Παρθενώνα και από τον 
Ν.ΑΘηνάς Νίκης (περιγραφή στη μελέτη της 
συντηρήτριας Κ. Μπαμπανΐκα).

Γενικά παρατηρεΐται, ότι τα στρώματα δια
σώζονται σε μικρή έκταση στις γλυπτές επιφά
νειες της Δυτ.Ζωφόρου (Αναλυτικά τα ποσοστά 
κάλυψης και η κατάσταση διατήρησής τους 
περιγράφονται στη μελέτη των συντηρητριών 
Α.Γαλανού και Γ.Δογάνη).

Μακροσκοπικά υπάρχουν δύο θέματα, τα 
οποία έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η πρώτη παρατήρηση είναι η παρουσία 
σκουρόχρωμων λεκέδων επάνω σε ορισμένα 
στρώματα με "γυαλιστερή" υφή, που ενδεχομέ
νως μαρτυρούν κάποια επικαλυπτική ουσία.

Η δεύτερη παρατήρηση είναι, ότι τα στρώ
ματα γενικά βρίσκονται σε καλή επαφή με το 
μάρμαρο, όπως εξ άλλου και στα περισσότερα 
σημεία στον Παρθενώνα και στα άλλα 
Μνημεία. Τελείως διαφορετική συμπεριφορά 
παρουσιάζουν τα στρώματα, που διατηρούνται 
στους κίονες της Ανατ. πλευράς του Παρθε
νώνα, Στο ανατολικό τεταρτημόριο των κιό
νων και στην νοτιοανατολική πλευρά του Ν.Α. 
κίονα στα όρια των στρωμάτων παρατηρεΐται 
εκτεταμένη αποκόλλησή τους με παράλληλη 
αποκόλληση ενός λεπτότατου φλοιού μαρμά
ρου, το οποίο συμπαρασύρουν. Η αποκόλληση 
αυτή δεν δικαιολογείται από την γενική κα
τάσταση του μαρμάρου στις περιοχές αυτές, που 
είναι καλή. Πιθανότατα το φαινόμενο αυτό 
οφείλεται στη διαφορετική θερμική συμπερι
φορά των στρωμάτων και του μαρμάρου σε 
συνδυασμό με το σχετικά αποσαθρωμένο επιφα
νειακό μάρμαρο σε βάθος κάποιων mm. Αυτό 
επέτρεψε την ευχερέστερη δειγματοληψία, ώστε 
να εξετάσουμε τα στρώματα σε όλο το βάθος, 
πράγμα, που δεν ήταν τόσο εύκολο στα δείγμα
τα της Δ.Ζωφόρου λόγω της καλής πρόσφυσής 
τους με το μάρμαρο.

Επίσης μακροσκοπικά φαίνεται ότι στην διε- 
πιφάνεια μαρμάρου-στρωμάτων η επιφάνεια 
του μαρμάρου είναι σε καλή κατάσταση σε σχέ
ση με περιοχές, που το μάρμαρο δεν καλύπτε
ται από στρώματα και υφίσταται όξινη προ
σβολή.

Αρχικά έγινε ανάλυση FTIR στην εξωτερική 
επιφάνεια στρωμάτων από τη Δυτ. Ζωφόρο, 
που έφεραν τους σκουρόχρωμους λεκέδες. Το 
Διάγρ. 6 είναι από τον ΔΖ6 και το Διάγρ. 7 
από τον ΔΖ14. Τα αποτελέσματα είναι τα 
ίδια με αυτά των διαγραμμάτων 4 και 5.
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Διαπιστώνεται η παρουσία αμινών, υδρογο
νανθράκων και καρβονυλομάδων.

Στη συνέχεια έγινε ανάλυση XRD σε σκόνη 
και από τα δύο στρώματα (Δ.8-9). Στο Δ.8 το 
δείγμα προέρχεται από το λίθο ΔΖ6 από την 
περιοχή έκπλυσης ανάμεσα στο άλογο και στη 
μορφή 12, και οι φάσεις, που φαίνονται είναι 
το ανθρακικό ασβέστιο και ο γουεγελΐτης 
(CaC204-2H20). Στο Δ.9 το δείγμα προέρχε
ται από τον ίδιο λίθο κάτω από το αριστερό 
πόδι της μορφής 12 (περιοχή με αιθάλη) και η 
ακτινανάλυση δίνει πάλι CaCC>3, CaC204- 
2Η2Ο και γύψο.

Ακολούθως έγινε ανάλυση με φασματοσκοπία 
υπερύθρων IR σε 7 δείγματα στα οποία έγινε 
προσπάθεια να διαχωριστούν τα δύο στρώματα. 
Έτσι εξετάστηκαν δείγματα (σε σκόνη) στα 
οποία συνυπάρχουν τα δύο στρώματα, 
δείγματα με επιδερμίδα μόνον και δείγματα με 
μόνο επίστρωμα.

Στην εξέταση IR των δειγμάτων με τα δύο 
στρώματα επιδερμίδας-επιστρώματος βρίσκεται 
η παρουσία οξαλικών, αμινών, αλκαλίων, 
φωσφορικών, πυριτικών, νιτρικών, ασβεστίτη 
και οξειδίων του σιδήρου (Δ. 10,15,16). Το 
δείγμα 1 (Δ. 10) προέρχεται από τον λίθο ΔΖ3, 
το δείγμα 6(Δ.15) από τον λίθο ΔΖ7 δίπλα στο 
γόνατο του ιππέα, το δείγμα 7 (Δ. 16) από τον 
λίθο ΔΖ6 αριστερά από το πόδι της μορφής 12.

Στα Δ.12,13,14 είναι τα φάσματα των δειγ
μάτων της επιδερμίδας. Το δείγμα 3(Δ.12) 
προέρχεται από τον αρμό μεταξύ των λίθων 
ΔΖ5-ΔΖ6. Το δείγμα 4(Δ.13) από τον λίθο 6 
και το δείγμα 5(Δ.14) από τον λίθο ΔΖ7.

Τα φάσματα της επιδερμίδας είναι όμοια με 
αυτά των μικτών στρωμάτων.

Το μόνο, που παρατηρείται και στις δύο περι
πτώσεις είναι ότι τα νιτρικά δεν εμφανίζονται 
σε όλα τα δείγματα.

Τέλος στο Δ.11 είναι το φάσμα του δείγματος 
2 με μόνον επίστρωμα. Η μόνη διαφορά του 
φάσματος αυτού είναι ότι δεν φαίνεται να έχει 
ανθρακικά, ενώ υπάρχουν οξαλικά, φωσφορι
κά, πυριτικά, νιτρικά, οξείδια Fe, υδρογονάν
θρακες και αμίνες.

Σημειώνεται, ότι υπάρχουν πολλές αβεβαιό
τητες κατά την δειγματοληψία των κόνεων για 
τα όρια των στρωμάτων και λόγω της μικρής 
ποσότητας. Το όφελος από την ανάλυση IR 
είναι η ανίχνευση των οργανικών και των ρι
ζών.

Για τη μελέτη της κατανομής των στοιχείων 
έγινε εξέταση με μικροαναλυτή ΕΡΜΑ σε τομή 
0,5 mm^ από δείγμα με στρώματα από το λίθο 
ΔΖ15, μπροστά από το πόδι της μορφής 29. Το 
δείγμα εγκιβωτΐστηκε σε πολυμερές και επιγρα- 
φιτώθηκε.

Στις Εικ. (7.1-7.4) φαίνονται σε SEI και 
BEI-Composition τα στρώματα πάνω από τους 
κρυστάλλους μαρμάρου. Το πάχος τους είναι 
περίπου 170-240 μ και περιβάλλουν τους κρυ
στάλλους του μαρμάρου. Στο κάτω μέρος είναι 
το μάρμαρο, από πάνω υπάρχει σε μια ζώνη 
περίπου 60 μ (οι μαύρες περιοχές) το πρώτο 
στρώμα και από πάνω το επίστρωμα που 
περνάει και ανάμεσα στο μάρμαρο σε βάθος 
240 μ.

Από την σύγκριση των εικόνων αυτών με τις 
επιφάνειες των μή γλυπτών πλευρών προκύπτει, 
ότι είναι τελείως διαφορετική η υφή των στρω
μάτων αυτών. Από τις εικόνες 1-5 φαίνεται, 
ότι πρόκειται για αποσαθρωμένη επιφάνεια του 
ίδιου του μαρμάρου, ενώ τα στρώματα των 
εικόνων 7 φαίνονται ξένα προς το μάρμαρο.

Στις εικ. 7.5-7.14 απεικονίζεται η κατανομή 
των διαφόρων στοιχείων στο δείγμα.
-Το ασβέστιο υπάρχει παντού, αλλά είναι σα

φώς περισσότερο στο εξωτερικό στρώμα (Εικ. 
7.5).

- Το θείο επίσης υπάρχει παντού μέσα στα 
στρώματα και ανάμεσα στα όρια των κρυ
στάλλων μαρμάρου. Πάντως είναι λιγότερο 
από αυτό, που ανιχνεύεται στις μη γλυπτές 
πλευρές (Εικ. 7.6).

-Το πυρίτιο ανιχνεύεται σε όλο το βάθος, αλλά 
σε ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωση προς την 
εξωτερική επιφάνεια (Εικ. 7.7).

- Ο σίδηρος ανιχνεύεται παντού, αλλά με χα
ρακτηριστικούς κόκκους στο εσωτερικό 
στρώμα (Εικ. 7.8).

-Το αργίλιο ακολουθεί ακριβώς την κατανομή 
του πυριτίου (Εικ. 7.9).

-Το κάλιο βρίσκεται στο εξωτερικό στρώμα 
(7.10).

- Το μαγνήσιο ανιχνεύεται παντού (7.11).
-Το νάτριο και το χλώριο επίσης ανιχνεύονται 

παντού (Εικ. 7.12 και 7.13) αν και το 
χλώριο, παρά την θέση του δείγματος 
(νοτιοδυτικά), φαίνεται λιγότερο από αυτό 
των μή γλυπτών πλευρών.

- Τέλος ο φωσφόρος (Εικ. 7.14) υπάρχει μόνον
στο εξωτερικό στρώμα.

- Στην Εικ. 7.15 φαίνεται το σημείο δειγματο
ληψίας.

Στα δείγματα από την περιοχή αυτή έγινε 
ποιοτική και ποσοτική ανάλυση (Δ. 17 και 
Πίν.1) με Energy Dispersive.

Εξετάστηκε επίσης δείγμα από την γλυπτή 
επιφάνεια του Νοτιοδυτικού λίθου (ΝΔΖΝ) που 
έχει νότιο προσανατολισμό, δεν ήταν 
στεγασμένη και μακροσκοπικά δεν υπήρχαν 
στρώματα λόγω της έκπλυσης, από το νερό της 
βροχής. Στην επιφάνεια αυτή βρίσκεται μόνον 
ασβέστιο (Δ. 18). Στο εσωτερικό του δείγματος
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υπάρχει δοκΐδα αποτελούμενη από Al, Mg, K, 
Si (Δ. 19).

Για καλύτερη σύγκριση αναζητήθηκαν δείγ
ματα από στρώματα από τα Μνημεία, όσο το 
δυνατόν σε καλή κατάσταση διατήρησης και 
καθαρά (χωρίς αιθάλη).

Με την βοήθεια της συντηρήτριας Κ.Μπαμπα- 
νίκα ελήφθη από τον Δυτικό τοίχο του Ν. Αθη- 
νάς Νίκης δείγμα από αποφλοίωση με 
μάρμαρο. Στο Δ.20 και στον Πίνακα 2 φαίνε
ται η ποιοτική-ποσοτική ανάλυση στο μάρμαρο, 
στα στρώματα και σε δοκίδα του μαρμάρου 
(Βλ. και μελέτη Κ.Μπαμπανίκα).

Με τη βοήθεια της συντηρήτριας Αν. Πάνου 
έγινε δειγματοληψία από τον κίονα ΑΚ6 της 
Ανατολικής πλευράς του Παρθενώνα σε ανατο
λικό τεταρτημόριο, που όπως προαναφέρθηκε 
τα στρώματα παρουσιάζουν αποφλοίωση συμ- 
παρασύροντας και φλοιό μαρμάρου.

Το δείγμα εξετάστηκε σε οπτικό μικροσκόπιο 
με πολωμένο ορατό φως και υπεριώδες (UV) 
και παρουσιάζεται στις Εικ. 8 και 9.
Στις φωτογραφίες διακρίνεται πάνω από το 
μάρμαρο ένα στρώμα χρωστικής με 
καλοσχηματισμένους κρυστάλλους κόκκινους 
αίματιτη και μαύρους άνθρακα. Το στρώμα 
έχει πάχος περίπου 50-60 μπι. Πάνω από τη 
χρωστική διακρίνεται το επίστρωμα.

Πρόσφατα βρέθηκε στον Παρθενώνα αρχαίος 
κύλικας με μεγάλη ποσότητα κόκκινου χρώμα
τος σε σκόνη (Αναλυτική αναφορά για το εύρη
μα υπάρχει στην μελέτη του Αρχιτέκτονα 
Π.Κουφόπουλου). Ανάλυση XRD στο χρώμα 
δί-νει ως συστατικά ασβεστίτη, χαλαζία, αιμα- 
τίτη και δολομίτη (Δ.21).

Τα συστατικά αυτά είναι τα ίδια με αυτά, 
που βρίσκονται στις παραπάνω αναλύσεις.

Με κάθε επιφύλαξη για την προέλευσή του, α
ναφέρουμε την παρουσία κόκκινου χρώματος 
στην αριστερή πλευρά του λίθου ΔΖ9 (κοντά 
στην επεξεργασμένη πατούρα) και στην αριστε
ρή πλευρά του λίθου AZIO. Στην ανάλυση 
XRD του χρώματος αυτού βρίσκεται, ότι είναι 
μίνιο (Ρ03θ4) (Διάγρ. 22).

Μερικά συμπεράσματα και σγολιασμόσ .

Η μελέτη της σύνθεσης των επιφανειακών 
στρωμάτων και της κατάστασης της γλυπτής 
επιφάνειας έχει ιδιαίτερη σημασία, πέραν των 
ιστορικών τεκμηρίων, που μπορεί να 
προσκομίσει, είναι αναγκαία και γιά την 
επιλογή της ή των μεθόδων καθαρισμού, που θα 
χρησιμοποιηθούν (Κριτική ανάλυση των 
μεθόδων γίνεται στην μελέτη του Καθ. Θ. 
Σκουλικίδη).

Από την εξέταση των επιφανειακών 
στρωμάτων φαίνεται κατ' αρχήν, ότι 
ανιχνεύονται τα ίδια χημικά στοιχεία 
(ποιοτικά), που ανιχνεύονται και στην 
επιφάνεια των μη γλυπτών πλευρών της Δυτ. 
Ζωφόρου. Αυτό συμβαίνει, διότι βρίσκονται σε 
παρόμοιες συνθήκες ατμοσφαιρικές, κλιματικές, 
βιοχημικές.

Η ποσοτική τους σύνθεση, όμως, είναι 
διαφορετική και όπως προκύπτει από τις 
φωτογραφίες του μικροσκοπίου, τα 
επιφανειακά στρώματα είναι ξένα προς το 
μάρμαρο, προϊόντα ανθρώπινης επέμβασης, ενώ 
στις μη γλυπτές πλευρές υπάρχει απλώς ένα 
αποσαθρωμένο στρώμα μαρμάρου.

Τα στρώματα αυτά, όπου διασώζονται 
διατηρούν σε καλή κατάσταση την εξωτερική 
επιφάνεια του μαρμάρου. Σε βάθος, όμως, 
μερικών μιη κάτω απ' αυτήν παρατηρούνται 
μικρορηγματώσεις των κρυστάλλων. Αυτό 
μπορεί να οφείλεται στη διαφορετική θερμική 
συμπεριφορά των στρωμάτων και του 
μαρμάρου.

Το πυρίτιο είναι πολύ αυξημένο στην 
επιφάνεια σε ποσοστά 10-15%. Σε ένα ποσοστό 
οφείλεται σε επικαθήσεις, είναι όμως πιθανόν 
να οφείλεται και σε επικάλυψη με καταβύθιση 
πυριτικών, μέθοδος που εφαρμόσθηκε σε μεγάλη 
έκταση στο τέλος του περασμένου αιώνα 
(μέθοδος Kessler με αλκαλοπυριτικά) για 
αδιαβροχοποίηση.

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, ότι έχει γίνει 
χρήση κάπόας οργανικής ουσίας. Πιθανώς 
πρόκειται για κάποιο βερνίκι. Η υπέρυθρη 
φασματοσκοπία στην εξωτερική επιφάνεια των 
στρωμάτων και στα δείγματα με ίχνη 
διαφανούς ουσίας στις μη γλυπτές πλευρές της 
Δ. Ζωφόρου δίνει φάσματα, που περιέχουν 
ταινίες ισχυρής απορρόφησης των
μεθυλομάδων (στην περιοχή 2850-2960 cirri 
και 1460 cm~l), την ταινία απορρόφησης των 
καρβοξυλικών οξέων (1700 crrr^) και των 
αμινομάδων (3400 cm'l). Αυτές είναι 
χαρακτηριστικές ομάδες κεριών, λαδιών ή και 
πρωτεινούχων ενώσεων αν συνδιασθούν
και με τη παρουσία του φωσφόρου.

Στο εξωτερικό στρώμα (μπεζ επίστρωμα), 
αλλά και στην επιδερμίδα ανιχνεύεται οξαλικό 
ασβέστιο πέραν των αναμενομένων 
ατμοσφαιρικών ρύπων (θείο, χλώριο κλπ.). Τα 
οξαλικά μπορεί να είναι προϊόν ανθρώπινης 
επέμβασης.

Στο στρώμα της επιδερμίδας, όπως 
προκύπτει από το οπτικό μικροσκόπιο είναι 
σαφής η παρουσία ενός είδους χρωστικής με 
κόκκους αιματίτη και άνθρακα. Από την 
συνύπαρξη και αργιλλοπυριτικών και
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ασβεστίτη, φαίνεται, ότι πρόκειται για κάποια 
ώχρα, που εχρησιμοποιείτο στα μη γλυπτά μέρη 
για να "αμβλύνει" την λευκότητα του 
μαρμάρου όπως πίστευαν οι Penrose, Paccard 
κ.α., είτε ως προετοιμασία για τις χρωστικές 
(14). Για το συνδετικό υλικό οι μέχρι τώρα 
αναλύσεις υπέρυθρης φασματοσκοπίας δίνουν 
μόνον αμινομάδες, υδροξυλομάδες, και 
μεθυλομάδες ενώ δεν δίνουν καρβονυλομάδες. 
Πιθανώς πρόκειται για συνδετικό με συστατικά 
στοιχεία πρωτεΐνες ή πολυσακχαρίτες. Η 
ταυτοποίηση αρχαίων (αλλοιωμένων) 
οργανικών δεν είναι εύκολη και απαιτεί 
περαιτέρω διερεύνηση.

Κατά την παρούσα εργασία δεν έγινε εξέταση 
για την παρουσία μικροοργανισμών και άλλων 
βιολογικών παραγόντων. Οι υποστηρικτές της 
"βιολογικής" θεωρίας των στρωμάτων 
ερμηνεύουν την παρουσία ορισμένων από τα 
ανιχνευόμενα στοιχεία ως προϊόντα βιοχημικών 
διεργασιών.

Τέλος παρατηρείται, ότι το θείο δηλαδή 
γύψος υπάρχει στα επιφανειακά στρώματα, 
αλλά είναι σε μικρότερη συγκέντρωση από 
αυτήν στις "ακάλυπτες" από τα στρώματα 
επιφάνειες.

Οι παρατηρήσεις για την κατανομή των στοι
χείων, που ανιχνεύονται τόσο στα επιφανειακά 
στρώματα της γλυπτής επιφάνειας όσο και στην 
επιφάνεια των μή γλυπτών πλευρών συμπίπτουν 
με τις παρατηρήσεις, που έχουν γίνει σε άλλα 
μνημεία.

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την 
διερεύνηση της σύνθεσης και της προέλευσης της 
"πάτινας" στην επιφάνεια των Μνημείων από 
ασβεστολιθικό ή και ψαμμιτικό δομικό υλικό 
κυρίως σε χώρες της Μεσογείου (Ιταλία, 
Ισπανία).

Με εξαίρεση το γύψο, που αποδίδεται σχεδόν 
αποκλειστικά στην επίδραση του S02 της ατμό
σφαιρας η παρουσία των υπολοίπων στοιχείων 
ερμηνεύεται με δύο βασικές θεωρίες, που ξεκι
νούν από τελείως διαφορετικές αφετηρίες.

1. Η θεωρία me αvθpωπoγεvoύc προέλευ
σης της πάτινας αποδίδει τα στοιχεία, που 
ανιχνεύονται, σε ανθρώπινη επέμβαση.

Ο Lazzarini (41) αποδίδει την παρουσία 
οξαλικών σε βιοαποδόμηση σύμπλοκων πρωτεϊ
νών, όπως η καζεΐνη (φωσφοπρωτεϊνη) και το 
λευκό του αυγού, που πιθανολογεί, ότι χρησι
μοποιήθηκαν ως προστατευτικό επίστρωμα στο 
παρελθόν. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση τα 
υλικά αυτά μέσω βιολογικών και μή βιολο
γικών διεργασιών μετατράπησαν σε σταθερά 
οργανικά υλικά, όπως ο γουεγελίτης και ο γου- 
εδελίτης.

Οι Taylor κ.α. (42) πιθανολογούν, ότι το 
οξαλικό ασβέστιο προέρχεται από ουρία ζώων.

Σύμφωνα με τη θεωρία της ανθρωπογενούς 
προέλευσης η φύση των στοιχείων της πάτινας 
εξαρτάται από το προϊόν, που χρησιμοποιήθηκε 
ως προστατευτικό. Το γάλα και τα αυγά 
περιέχουν καζεΐνη, ασβέστιο, νάτριο, φώσφορο, 
θείο, χλώριο, κάλιο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, 
σίδηρο, χαλκό. Αυτά είναι δυνατόν με τη 
πάροδο του χρόνου να σχηματίσουν οξαλικό 
ασβέστιο, γύψο, φωσφορικά, χλωριούχα οξυϋ- 
δροξείδια του σιδήρου κλπ.

Ο Fassina κ.α αποδίδει με βεβαιότητα την 
υψηλή συγκέντρωση του πυριτίου (Si) και την 
ομοιόμορφη κατανομή του στην επιφάνεια στις 
φθοριοπυριτικές ενώσεις, που χρησιμοποιήθηκαν 
στις εργασίες συντήρησης το 1892 και ανα- 
φέρονται σε κείμενα αρχείου (28). Την πα
ρουσία Pb αποδίδει σε επεξεργασία με λευκό 
μολύβδου (PbC03).

Την παρουσία φωσφόρου και βαρίου τα απο
δίδει επίσης σε επεμβάσεις του τέλους του προη
γούμενου αιώνα. Οι επεμβάσεις αυτές, που 
προτάθηκαν από τον Ransome (1856), για την 
στερέωση του ασβεστόλιθου, περιλαμβάνουν τα 
εξής στάδια: i) φωσφορικό ασβέστιο, ii) διάλυμα 
βαρίτη (BaSC>4) και iii) πυριτικά αλκάλια.

Επίσης διαπιστώνει σε γλυπτά του 18ου-19ου 
αιώνα, ότι οι επιφάνειες που είναι καλυμμένες 
με πυριτικά ή φθοριοπυριτικά εμφανίζουν πολύ 
σοβαρότερη φθορά από αυτές χωρίς επεξερ
γασία. Το υποκείμενο μάρμαρο έχει μικρο- 
ρωγμές και υπάρχει απώλεια της συνοχής του 
κάτω από το επίστρωμα, που αποκολλάται. 
Την φθορά στις επιφάνειες αυτές την αποδίδει 
σε διαφορετικό πορώδες του επιφανειακού 
στρώματος από αυτό του εσωτερικού της πέτρας 
και κατά συνέπεια στη διαφορετική θερμική 
συμπεριφορά (30).

2. Η θεωρία me βιογενούσ προέλευσης της
πάτινας αποδίδει την παρουσία των στοιχείων, 
που ανιχνεύονται σε μικροοργανισμούς και 
βιολογικές διεργασίες.

Οι Krumbein, Urzi κ.α. (17-19,21) αποδίδουν 
την πάτινα, αλλά και εν μέρει τη μαύρη κρού
στα στις Μεσογειακές χώρες στην παρουσία 
μυκήτων, που ταυτοποιούνται δύσκολα, βρί
σκονται ευρύτατα στη φύση και είναι πολύ 
ανθεκτικοί. Προϊόντα της δράσης των μυκήτων 
αυτών είναι οργανικές ενώσεις (μελανίνη, 
χημικές ενώσεις, πολυφαινολικές κλπ), στις 
οποίες αποδίδουν τους χρωματισμούς στην 
επιφάνεια της πέτρας, στην πάροδο του χρόνου 
σε συνδυασμό με μετεωρολογικούς, ατμοσφαι
ρικούς κ.α. παράγοντες.
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O Del Monte (38) επίσης αποδίδει το οξαλικό 
ασβέστιο σε εκκρινόμενο οξαλικό οξύ από τις 
λειχήνες.

'Αλλοι μελετητές (27,29,31-33) αποδίδουν σε 
θειοβακτήρια, νιτροβακτήρια, άλγη και λειχή
νες τους χρωματισμούς της επιφάνειας, αλλά 
και την φθορά της πέτρας.

Με τη θεωρία των βιοχημικών μηχανισμών 
προσβολής της πέτρας ερμηνεύουν ορισμένοι 
μελετητές και την παρουσία αυξημένων συγ
κεντρώσεων Si και μεταλλοκατιόντων στην επι
φάνεια της πέτρας (Al, Mg, Fe, Κ). Σύμφωνα 
με τη θεωρία αυτή τα οξαλικά και ο φώσφορος 
είναι παραπροϊόντα της παρουσίας μικροορ
γανισμών. Συγχρόνως το περιβάλλλον των 
μικροοργανισμών είναι όξινο. Τα ιόντα Η 
προσβάλλουν τα πυριτικά ή ασβεστιτικά υλικ& 
της πέτρας και ανταλλάσσονται με τα 
μεταλλοκατιόντα της πέτρας και των 
προσμίξεών της [π.χ. βιοτίτης K(MgFe)3Al 
SÎ30io(OH,F)2 κ.α. αργιλλοπυριτικά]. 
Σύμφωνα με την ίδια θεωρία τα οργανικά οξέα 
που παράγονται από τους μικροοργανισμούς 
(π.χ. οξαλικά) είναι ισχυροί συμπλοκοποιητές 
με τα μεταλλοκατιόντα του υποστρώματος 
(43).

Γ. Κονία Meyer 

Γ.1, Ιστορικό

Η κονία Meyer χρησιμοποιήθηκε σε πολύ 
μεγάλη έκταση τόσο στα Μνημεία Ακροπόλεως 
όσο και στα γλυπτά του Μουσείου Ακροπόλεως 
για περισσότερο από 80 χρόνια.

Από τις γραπτές μαρτυρίες προκύπτει, ότι 
χρησιμοποιήθηκε κονία Meyer (12,23,24):
1) Κατά τις εργασίες αποκατάστασης Ν.Μπα- 

λάνου για τις συγκολλήσεις ετοιμόρροπων 
τμημάτων των αρχιτεκτονικών μελών για 
την πλήρωση ρηγμάτων.

2) Το 1948 κατά τη διάρκεια επεμβάσεων και 
στη Δυτ. Ζωφόρο από την Εφορεία Ακρο
πόλεως.

3) Το 1958-60 ομοίως.
4) Το 1970-71 επίσης κατά τη διάρκεια επεμ

βάσεων από την Εφορεία Ακροπόλεως.
Στις επεμβάσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε για 

συγκολλήσεις, στερεώσεις και την πλαστική 
αποκατάσταση γλυπτών (23,24).

Όταν ανέλαβε η ΕΣΜΑ την ευθύνη των 
έργων (1975) είχαν ήδη φανεί τα αρνητικά έως 
καταστροφικά αποτελέσματα από τη χρήση της 
κονίας Meyer (2-5). Με εισήγηση του Καθ. 
Θ.Σκουλικίδη η ΕΣΜΑ αποφάσισε τη διακοπή 
της χρήσης της. Παρά την απόφαση αυτή συνε

χίστηκε η χρήση της αποσπασματικά μέχρι το 
80-81 (π.χ. στα Προπύλαια).

Η ονομασία της κονίας καθιερώθηκε μεταξύ 
των εργαζομένων από την επωνυμία της προ- 
μηθεύτριας γερμανικής εταιρίας. Ενδεχομένως 
χρησιμοποιήθηκε και τέτοια κονία από εγχώριο 
προμηθευτή.

Πρόκειται για λευκή κονία Sorrei δύο 
συστατικών, ένα στερεό, που είναι οξείδιο 
μαγνησίου και ένα υγρό διάλυμα χλωριούχο 
μαγνήσιο (MgCl2)· Η μαγνησιακή κονία (και 
το αντίστοιχο κονίαμα) δεν σκληρύνονται 
υδραυλικά ή με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας 
αλλά με την προσθήκη του διαλ. MgCl2 (DIN 
273 και φύλλο A 50 της Arbeitsgemeinschaft 
Industriebau-AGI) (40).

Η μαγνησιακή κονία έχει την τάση να συ
στέλλεται κατά την σκλήρυνση, ενώ με περίσ
σεια χλωριούχου μαγνησίου έχει υγροσκοπικές 
τάσεις και διογκώνεται. Διάλυμα χλωριούχου 
μαγνησίου, αραιότερο ή σε μικρότερη ποσότητα 
από την απαιτούμενη, έχει ως αποτέλεσμα να 
μην σκληρύνεται σωστά το κονίαμα και να 
τρίβεται.

Η μαγνησιακή κονία έχει την ιδιότητα να 
"δένει" σε στερεή μάζα μεγάλες ποσότητες 
αδρανών των πιο διαφορετικών ειδών.

Στα Μνημεία και στα γλυπτά χρησιμο
ποιήθηκε ανάλογα με το σκοπό της επέμβασης 
σε διάφορες αναλογίες των δύο συστατικών και 
με την προσθήκη μαρμαρόσκονης, χαλαζιακής 
άμμου και χρωστικών.

Γ.2. Φυσικοχημικές αναλύσεις

Έγινε ανάλυση XRD σε κονία, που 
παρασκευάστηκε από δείγματα των δύο κα
θαρών συστατικών, που βρέθηκαν στις αποθή
κες της Ακρόπολης. Τα δύο συστατικά ανα- 
μείχθηκαν σε ανα λόγια 1:1 κ.ο. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν την παρουσία οξειδίου 
του μαγνησίου (MgO), οξυχλωριούχου μα- 
γvησίoυ[Mg2(OH)3C1.4H20] και θείΐκό βάριο 
(BaSOzt) (Δ. 23).

Το οξυχλωριούχο μαγνήσιο προέρχεται από 
την υδρόλυση του χλωριούχου μαγνησίου και τη 
συγκρυστάλλωση του υδροξειδίου του μαγνη
σίου [Mg(OH)2] και του Mg(OH)Cl.

To BaSC>4 προστίθεται είτε ως λευκαντικό 
είτε ως στερεωτικό.

Εξετάστηκαν δείγματα κονίας Meyer, που 
χρησιμοποιήθηκε στη Δυτ. Ζωφόρο ως συγκολ
λητικό. Δεν κρΐθηκε σκόπιμο να γίνει προς το 
παρόν δειγματοληψία από την κονία, που 
χρησιμοποιήθηκε στις γλυπτές επιφάνειες. Αυτό
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θα γίνει, όταν θα αρχίσει η συστηματική 
συντήρηση της Ζωφόρου.

Εξετάστηκε η κονία Meyer, που χρησιμο
ποιήθηκε για την επανασυγκόλληση του απο- 
κολληθέντος θραύσματος στην κάτω αριστερή 
γωνία του λίθου ΔΖ 14. Το θραύσμα είχε 
στερεωθεί και με δύο τυφλές ορειχάλκινες 
καρφίδες.

Η ανάλυση XRD δίνει την παρουσία ανθρα
κικού ασβεστίου, υδροξειδίου του Mg, θειϊκού 
βαρίου και χλωριούχου χαλκού (C11CI2) και 
του θειϊκού χαλκού (C11S2), που είναι προϊόντα 
διάβρωσης των ορειχάλκινων καρφίδων (Δ.24).

Σε ανάλυση XRD άλλου δείγματος από 
κονίαμα ΔΖ15 φαίνεται η παρουσία ασβεστίτη, 
χαλαζία και πυριτικού ασβεστίου και 
μαγνησίου (Δ.25).

Σε αναλύσεις άλλων κονιαμάτων συγκόλλη
σης της Δ.Ζωφόρου ανιχνεύεται μόνον ασβε
στίτης. Ενδεχομένως πρόκειται για ασβεστοκο
νιάματα.

Είναι ενδιαφέρουσα η σύγκριση των παραπά
νω αποτελεσμάτων με αυτά από κονίες Meyer 
σε κίονες μνημείων.

Έτσι σε κονιάματα από τον μεσαίο κίονα της 
Bop. Ιων. κιονοστοιχίας της Δυτικής Αίθουσας 
των Προπυλαίων βρέθηκε υδρομαγνησίτης 
[Mg4(0H)2(C03)3-3H20], θειϊκό βάριο, υδρο- 
ξείδιο μαγνησίου, ζαλαζίας και ανθρακικό α
σβέστιο (Βλ. μελέτη Α.Μωραϊτου-Μ.Παπαδη- 
μητρίου).

Σε κονίαμα από το Β.Δ. κίονα του Ν. Αθη- 
νάς Νίκης βρίσκεται ασβεστίτης και δολομίτης 
(Βλ. μελέτη Κ. Μπαμπανΐκα).

Οι κίονες αυτοί είναι εκτεθειμένοι στο νερό 
της βροχής και έτσι εξηγείται η παρουσία του 
υδρομαγνησίτου και του Mg(OH)2-

To BaS04 υπάρχει στο κονίαμα των Προπυ
λαίων, όπως και στην καθαρή κονία, που 
εξετάσαμε (Δ.23), γεγονός, που σημαίνει ότι 
πρόκειται για την ίδια ή ανάλογη "παρτίδα", 
ενώ δεν υπάρχει στο κονίαμα του Ν. Αθηνάς 
Νίκης.

Δ. Στοιχεία ατμοσφαιρικής ρύπανστκ

Τα στοιχεία για την εξέλιξη της ατμο
σφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της 
Αθήνας προέρχονται από τις ετήσιες εκθέσεις 
του αρμοδίου Υπουργείου Περιβάλλοντος Χω
ροταξίας και Δημ. Έργων (27).

Το διοξείδιο του θείου ήταν το σημαντικότερο 
πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιο
χή της Αθήνας στη δεκαετία του 70. Ύστερα 
από μία σειρά μέτρων, που είχαν στόχο τη 
μείωση της συγκέντρωσης του θείου στα

καύσιμα, σημειώθηκε μεγάλη μείωση στη συγ
κέντρωση του θείου στην ατμόσφαιρα. Το 1976 
είχαν γίνει και άλλες προτάσεις της ΕΣΜΑ 
προς την Πολιτεία για το κυκλοφοριακό και 
τις κεντρικές θερμάνσεις για την περιοχή της 
Ακρόπολης (28).

Το διοξείδιο του θείου παρουσίασε τα τε
λευταία χρόνια αυξητική τάση και το 1992 
σημαντική αύξηση. Στο Δ. 26 παρουσιάζεται η 
διαχρονική εξέλιξη του SC>2 σε μέσες ετήσιες 
τιμές σε δύο σταθμούς αυτόματης καταγραφής 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της οδού Πατη
σίων και της Ν.Σμύρνης. Παρατηρείται, ότι οι 
συγκεντρώσεις το 1992 έχουν υπερβεΐ αυτές του 
1984.

Οι ετήσιες μεταβολές για τους άλλους ρύπους 
παρουσιάζουν μείωση ή σταθερότητα με εξαί
ρεση τα αζωτοξεΐδια και το όζον.

Στα Δ. 27-31. φαίνονται οι διαχρονικές 
μεταβολές του Pb, του καπνού, του Νθ2, του 
CO και του Ο3 την περίοδο 1984-1992.

Το SÛ2, ο καπνός και το CO εμφανίζουν 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις το χειμώνα και τα 
αζωτοξεΐδια και το Ο3 μεγαλύτερες συγκεν
τρώσεις την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαχρονική πορεία 
των τιμών του SC>2 σε όλους τους σταθμούς μέ
τρησης. Οι τιμές είναι κάτω από τα όρια 
ποιότητας που έχουν καθιερωθεί από την 
Ευρωπ. Ένωση, αλλά παρουσιάζουν αυξητικές 
τάσεις. Στο σταθμό της οδού Πατησίων μά
λιστα το 98% των 24ωρων μετρήσεων το 1991- 
92 υπερέβει το όριο της ΕΟΚ που είναι 
250pg/m3 (Δ. 32).

Από τα παραπάνω στοιχεία είναι φανερό, ότι 
οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, που επιδρούν στην 
επιφάνεια των μνημείων παρουσιάζουν αυξη
τικές τάσεις.
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1.5 1.6

Εικ. 1: Επιφάνεια μαρμάρου στη δεξιά πλευρά του ΔΖ 6. Ανάλυση ΕΡΜΑ. 
1.1) Σημείο δειγματοληψίας, 1.2) Secondary Electron Image (SEI) X 100, 
1.3) SEI X 440, 1.4) BEI X 440, 1.5) XR για Ca (coarse 6), 1.6) XR για S 
(coarse 4).
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1.1 1

Εικ. 1: Επιφάνεια μαρμάρου στη δεξιά πλευρά του ΔΖ 6. Ανάλυση ΕΡΜΑ. 
1.7) XR για Fe (coarse 4), 1.8) XR για Al (coarse 4), 1.9) για Si (coarse 4), 
1.10) XR για Cl (coarse 4), 1.11) XR για Na (coarse 3).



2.5 2.6

Εικ. 2: Επιφάνεια μαρμάρου από την αριστερή πλευρά του λίθου ΔΖ 10. 
Ανάλυση ΕΡΜΑ. 2.1) Σημείο δειγματοληψίας, 2.2) SEI X 100, 2.3) SEI X 
440 , 2.4) BEI-COMPO X 440, 2.5) XR για Ca (coarse 6), 2.6) XR για S 
(coarse 4).
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2,10

2.11 2.1 2

Εικ. 2: Επιφάνεια μαρμάρου από την αριστερή πλευρά του λίθου ΔΖ 10. 
Ανάλυση ΕΡΜΑ. 2.7) XR για Si (coarse 4), 2.8) XR για Ρ (coarse 3), 2.9)XR 
για Al (coarse 4), 2.10) XR για Na (coarse 3), 2.11) XR για Cl (coarse 4), 
2.12) XR για Fe (coarse 4).
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3·5 3.6

Ενκ. 3: Ανάλυση ΕΡΜΑ σε τομή παράλληλη προς την επιφάνεια σε βάθος 
Imm. Λίθος ΔΖ15 πίσω πλευρά. 3.1) Σημείο δειγματοληψίας, 3.2) SEI X 
100, 3.3) SEI X 440, 3.4) BEI-COMPO X 440, 3.5) XR για Ca (coarse 6), 
3.6) XR για S (coarse 4).
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3.11 3.12

Eue. 3: Ανάλυση ΕΡΜΑ σε τομή παράλληλη προς την επιφάνεια σε βάθος 
Imm. 3.7) XR για Si (coarse 4), 3.8) XR για Al (coarse 4), 3.9)XR για Fe 
(coarse 4), 3.10) XR για Na (coarse 3), 3.11) XR για Cl (coarse 4), 3.12) XR 
για P (coarse 3).

0 0
 3 1



35

Εικ. 4: Επιφάνεια μαρμάρου από την πίσω πλευρά του λίθου ΝΔΖ. Ανάλυση 
ΕΡΜΑ. 4.1) Σημείο δειγματοληψίας, 4.2) SEI X 100, 4.3) BEI X 100, 4.4) 
SEI X 400, 4.5) BEI-COMPO X 440, 4.6) XR για Ca (coarse 6).
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4,1 1

Εικ. 4: Επιφάνεια μαρμάρου από την πι'σω πλευρά του λίθου ΝΔΖ. Ανάλυση
ΕΡΜΑ. 4.7) XR για S, 4.8) XR για Si, 4.9) XR για Ρ, 4.10) XR για Na,
4.11) XR για C1.
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Εικ. 5: Επιφάνεια μαρμάρου από την πίσω πλευρά του λίθου ΝΔΖ. Ανάλυση
ΕΡΜΑ. 5.1) Σημείο δειγματοληψίας, 5.2) SEI X 100, 5.3) BEI X 100, 5.4)
SEI X 400, 5.5) BEI-COMPO X 440, 5.6) XR για Ca.
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Eue. 5: Επιφάνεια μαρμάρου από την πίσω πλευρά του λίθου ΝΔΖ. Ανάλυση
ΕΡΜΑ. 5.7) XR για S, 5.8) XR για Si, 5.9) XR για Ρ, 5.10) XR για Na,
5.11) XR για Cl, 5.12) XR για Fe.
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Σχ. 1:ΔΖ3

Σχ. 2: ΛΖ 4

Σχ. 3: ΔΖ 5

Σχ. 4: ΔΖ 6
Σχέδ.1-4: Ημιποσοτική καταγραφή γύψου στις μή γλυπτές πλευρές της Δ. Ζωφόρου. 
Υπόμνημα γιά τα σημεία δειγματοληψίας: · Απουσία ή μικρή συγκέντρωση γύψου

+ Μεγάλη συγκέντρωση γύψου 
* Πολύ μεγάλη συγκέντρωση γύψου



40

Σχ. 5: ΔΖ 8

Σχ. 6: ΔΖ 9
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Σχ. 7: ΔΖ 10

Σχέδ.5-8: Ημιποσοτική καταγραφή γύψου στις μή γλυπτές πλευρές της Δ. Ζωφόρου. 
Υπόμνημα γιά τα σημεία δειγματοληψίας: · Απουσία ή μικρή συγκέντρωση γύψου

+ Μεγάλη συγκέντρωση γύψου 
* Πολύ μεγάλη συγκέντρωση γύψου
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Σχ. 9: ΔΖ 12

Σχ. 10: ΔΖ 13

Σχ. 11: ΔΖ 14

Σχέδ.9-11: Ημιποσοτική καταγραφή γύψου στις μή γλυπτές πλευρές της Δ. 
Ζωφόρου.
Υπόμνημα γιά τα σημεία δειγματοληψίας: · Απουσία ή μικρή συγκέντρωση γύψου

+ Μεγάλη συγκέντρωση γύψου 
* Πολύ μεγάλη συγκέντρωση γύψου
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Σχ. 12: ΔΖ 15

Σχ. 13: ΝΔΖ

Σχέδ.12-13: Ημιποσοτική καταγραφή γύψου στις μή γλυπτές πλευρές της Δ. 
Ζωφόρου.
Υπόμνημα γιά τα σημεία δειγματοληψίας: · Απουσία ή μικρή συγκέντρωση γύψου

+ Μεγάλη συγκέντρωση γύψου 
* Πολύ μεγάλη συγκέντρωση γύψου

Διευκρίνιση

- Όπου στο κείμενο αναφέρεται αριστερή πλευρά των λίθων της Δυτ. Ζωφόρου
εννοείται βόρεια πλευρά.

- Όπου στο κείμενο αναφέρεται δεξιά πλευρά των λίθων της Δυτ. Ζωφόρου 
εννοείται νότια πλευρά.
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7.5 7.6

Εικ. 7: Επιφανειακά στρώματα από το λίθο ΔΖ15. Ανάλυση ΕΡΜΑ. 7.1) SEI X 
300, 7.2) BEI-COMPO X 300, 7.3) SEI X 440, 7.4) BEI-COMPO X 440, 7.5) XR 
για Ca, 7.6) XR για S.
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Εικ. 7: Επιφανειακά στρώματα από το λίθο ΛΖ15. Ανάλυση ΕΡΜΑ. 7.7) XR για 
Si, 7.8) XR για Fe, 7.9) XR για Al, 7.10) XR για Κ, 7.11) XR για Mg, 7.12) XR 
για Na.



7,13 7,14

Εικ. 7: Επιφανειακά στρώματα από το λίθο ΔΖ15. Ανάλυση ΕΡΜΑ. 7.13) XR για 
C1, 7.14) XR για Ρ, 7.15) Σημείο δειγματοληψίας. +
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0.000 B- 5 W-' " B.04b 10. >40

Δ. 17: Ποιοτική ανάλυση σε επιφανειακά στρώματα από το λίθο ΔΖ15.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οξείδια % Στρώματα Μάρμαρο Στρώματα Στρώματα

SiO? 1,82 - 4,6 3,45
Ab.Ch 0,75 - 0,75 1,4

FeO 0,25 - 0,7 0,57

MgO 0,32 0,78 0,29 0,56
CaO 34,2 53,12 33,6 32,2
K9O 0,46 0,4 0,68 0,64
Cl 0,8 0,4 0,5 0,3
MnO 0,2 - 0 -

P?Qs 8 0,8 9,9 7,29
SO9 2,1 - 1,5 1,3

Πΐν. 1 : Ποσοτική ανάλυση σε μάρμαρο με επιφανειακά στρώματα 
από τον ΔΖ15.



53

!

---------DFTljF "PETROLOGY- MINfcaMLÓu'H

1
1ί

11
!1

!
!
1

ί
1

1
!
Ij

1
j
!
1
1, <

ί
ι i *1

l ! >S i i
li ì.

0.000 VFb = b04a 10.b40

Δ. 18: Ποιοτική ανάλυση σε δείγμα από την νότια γλυπτή επιφάνεια του ΝΔΖ
(ΝΔΖΝ).

Διάγρ. 19: Ποιοτική ανάλυση δοκίδας σε δείγμα από ΝΔΖΝ
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Δ. 20: Ποιοτική ανάλυση σε μάρμαρο με επιφανειακά στρώματα από τον Δ.τοΐχο 
του Ν. Αθηνάς Νίκης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Οξείδια % Επίστρωμα Επιδερμίδα Επιδερμίδα Μάρμαρο

γυψοποιημ.

Μάρμαρο Δοκίδα καλιού-
χου αστρίου μέσα
στο μάρμαρο

SiO? 12,55 13,39 11,34 1,60 - 52,73
Α1?Οτ 4,17 4,94 4,82 0,67 0,33 31,94
FeO 2,65 2,29 1,68 0,27 0,24 _

MgO 0,53 1,28 1,85 _ 1,20 2,50
CaO 29,16 54,05 60,91 47,16 54,36 _

k?o 1,63 1,70 2,68 - - 11,55
TiO? 0,45 _ _ _ _ -

MnO _ 0,70 _ _ - -

P?0S 28,69 17,16 11,66 2,00 - 0,50

SCh 20,18 4,48 5,06 2,81 - -

Σύνολο 100 100 100 54,50 56,13 99,22

Πίν. 2: Ποσοτική ανάλυση σε μάρμαρο με επιφανειακά στρώματα από τον 
Δ.τοίχο του Ν. Αθηνάς Νίκης.
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24-0027 D CaC03 Calcite < ML : 1 .5406Ad ) i C:\CHROMITE\G0614.RAU G0614 220-0231 » C2Ca04.H20 Whewellite syn

Διάγρ. 8: Ανάλυση XRD των δύο επιφανειακών στρωμάτων από το λίθο ΔΖ6 
(περιοχή έκπλυσης).

5.081 2the ta y 887. Lìnea?

X· Cä;36-0432 S CaS04.2H20 Gypäik

58.9ii>

Διάγρ. 9: Ανάλυση XRD των δύο επιφανειακών στρωμάτων από το λίθο ΔΖ6 
(περιοχή γυψοποιημένη).
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24-002? δ CäCOS Calcit«
33-1161 * Si02 Quarts syn 
33-8ÙM * f?-203 H&watïts· sy«
M-MZ6 * Ca$$<C03>2 5>o?.omt&

Διάγρ. 21: Ανάλυση XRD αρχαίου χρώματος σε κύλικα, που βρέθηκε στον 
Παρθενώνα.

Διάγρ. 22: Ανάλυση XRD κόκκινου χρώματος από το λίθο ΔΖ10 (αριστ. πλευρά) 
Βρίσκεται PbßC^ (μινιόν).
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4~d&Z9 * HÿO Periciftse sy.c
7-0412 I Mg2<OH)3Cl . 4H20 Maenesiim Chloride Hydroxide Hydrate 
5-84148 8 fóS04 Barile

Δ.23: Ανάλυση κονίας Meyer (Sorrel) σε αναλογία 1:1 κ.ο. των δύο συστατικών σε 
XRD.

3·-8ΐΐβ'&
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32-0348
29-1498

Ç aC 03 C a 1 <ι ί. ?, e .y yjrj
____ CuC12 To 1 bachitè
MVà 0 RaS04 Barile »239 ? Mcj(0H>2 8r«ci le -vyn

C CÙS2 UillftHftnnite syn
Na0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.xH20 Mont»ori1 Ioni te ή

Δ.24: Ανάλυση XRD κονίας Meyer που χρησιμοποιήθηκε στο λίθο ΔΖ 14 για την 
επανασυγκόλληση του θραύσματος (αριστ. κάτω γωνία).
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Διάγρ. 25: Ανάλυση XRD κονίας Meyer που χρησιμοποιήθηκε στο λίθο ΔΖ 15.



Εικ. 6: Φωτογραφία από μάρμαρο με χρωστική και επικαλυπτική διαφανή ουσία από 
τον ΔΖ11 (αριστ. πλευρά) X 200.



Elk. 8: Φωτογραφία από μάρμαρο με επιφανειακά στρώματα από τον ΑΚ6 του 
Παρθενώνα



Εικ. 9: Φωτογραφία σε οπτικό μικροσκόπιο από μάρμαρο με επιφανειακά στροόματα 
ΑΚ6
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Διάγρ. 26
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Διάγρ. 29

Διάγρ. 30 Διάγρ. 31

Πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ, Διεύθ. Ε.Α. Ρθ., Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας.
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"Physical-Chemical Observations on the West Frieze of the Parthenon"

E. Papakonstantinou

The physical-chemical analysis which 
follow were carried out in the time period 1993- 
1994 on the stones of the west frieze. At this 
time the stones had already been removed from 
the monument and were kept in the Akropolis 
Museum. Therefore there was facility of access 
to all sides of the stone.

In the period 1975-1990 there were 
carried out in fixed time periods three records 
of the deterioration of the sculpted surfaces of 
the w. frieze before and after the installation of 
the shelter. Thus this time it was considered 
advantageous to analyze the deterioration on the 
non-sculpted sides of the stone and their 
correlation with those of the sculpture.

From the examination of the three non- 
sculpted surfaces of the stones the following 
general coclusions may be drawn:
1) In spite of the installation of the shelter the 
protection from rainwater wasn't complete. 
Therefore the penetration of water inside the 
limits of the marble blocks permitted the acidic 
corrosion also in places of the sculpted surface.
2) There is considerable presence of gypsum.
3) The presence of sodium and chlorine ions is 
intense on all the stones regardless of their 
orientation.
4) There is one homogeneous phosphoric 
surface layer on the back and sides of the stone.
5) The presence of Al, Si, K on the sheltered, 
non-sculpted sides.

Also two specific topics were 
investigated which were of special interest:
1. The two monochromatic surface layers, 
which are preserved to a wide extent on the 
sculpted surface of the w. Frieze and which are 
found also in other places on the architectural 
members of the Parthenon.
2. The Meyer cement, which was used as the 
adhesive material over the last 80 years on the 
monuments and on the sculpture of the 
Acropolis with adverse consequences for the 
surface of the marble.

The analysis of the two monochromatic 
surface layers on the sculpted surface were 
performed with X-ray Diffraction, Infrared 
Spectroscopy (IR), microanalyzer ΕΡΜΑ and 
the microscope. The analytical results show that 
the two layers consist of oxalates, phosphates, 
iron oxides, gypsum, calcite, Al, Si, Mg, and K. 
The Si concentration is high.

The gypsum concentration in these 
layers is smaller than that in other similar

sheltered areas of the sculpted surface. The 
surface of the marble in the areas where the 
layers exist is preserved in good state, although 
there are microcracks in some depth. There 
were found traces of organic substance 
(varnish) consisting of carbonyl-, methyl- and 
aminogroups. The inner layer includes hematite 
crystals and seems to be a kind of paint.

The Meyer cement has been used on the 
west frieze as an adhesive for fragments, for 
filling cracks and for the reconstruction of the 
sculpted surface. The two components of the 
cement, the solid MgO and MgCl2 react 
between them and form Mg(OH)2 and 
magnesium oxychloride. The MgCl2 hydrolyze 
to Mg(OH)2 and HC1.

Finally on all the surface of the stone of 
the w. frieze traces of heavy metals and 
hydrocarbons are found (precipitation of 
suspended pccxticles).
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Την άνοιξη του 1992 πραγματοποιήθηκε μία 
συστηματική καταγραφή των φθοριίν της δυτικής ζαχρόρου 
του Παρθενώνα με αφορμή την απόφαση της Επιτροπής 
Συντηρήσεως των Μνημείων της ΑκροπόλεωςίΕ.Σ.Μ.Λ.) 
και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, για την 
απομάκρυνση της από το μνημείο. Η μελέτη αυτή 
βασίστηκε στην μακροχρόνια παρατήρηση των φαινομένων 
φθοράς επί τόπου, την μακροσκοπική ανάλυση των υλικών 
συντήρησης που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και τη 
γνώση και εμπειρία της συμπεριφοράς των υλικών που 
χρησιμοποιούνται σήμερα. Στόχος της μελέτης αυτής 
υπήρξε α) η διαμόρφωση μιάς ολοκληρωμένης εικόνας για 
τη σημερινή κατάσταση διατήρησης των λίθων β) η 
αποδελτίιυση των παλαιότερων επεμβάσεων και γ) η 
διατύπωση μίας ολοκληρωμένης πρότασης συντήρησης. Η 
εργασία αυτή αποτελεί το τελευταίο τεκμήριο πριν την 
οριστική μεταβολή των συνθηκών στη ζαχρόρο με τη 
μεταφορά της στο μουσείο.

Η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη, 
ένα γενικό και ένα ειδικό. Στο γενικό μέρος περιγράφονται 
οι φθορές, οι αρχές και οι μέθοδοι συντήρησης. II 
περιγραφή των μορφών φθοράς είναι σύντομη και δεν 
αποσκοπεί στην αναλυτική παρουσίαση των αιτίων και των 
μηχανισμών, αλλά στη συστηματική τεκμηρίωση τους. 
Άλλωστε, τα αίτια και οι μηχανισμοί φθοράς που είναι 
κοινά για τέτοιου είδους μάρμαρα περιγράφονται 
εκτενέστατα στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Ωστόσο, 
μεγαλύτερη έμφαση δίνεται σε ορισμένα φαινόμενα, όπως 
στη συμπεριφορά του νερού, εφ’όσσν έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στην εξέλιξη της φθοράς. Στην πρόταση συντήρησης, 
που απορρέει από τη διάγνωση των φαινομένων φθοράς, 
προσδιορίζονται οι γενικές αρχές και οι προδιαγραφές τωιν 
υλικών για την αντιμετώπιση του συνόλου των 
προβλημάτων.

Στο ειδικό μέρος παρατίθεται η περιγραφή των 
φθορών για κάθε λίθο χωριστά με γνώμονες την έκταση 
των εγχρώμων επιφανειακών στροομάτων, της 
αποσάθρωσης, των επικαθήσεων και την άμβλυνση των 
λεπτομερειών. Η καταγραφή της κατάστασης διατήρησης 
και επομένως οι σχετικές αναφορές για τον κάθε λίθο 
έγιναν όταν η ζαχρόρος βρισκόταν στη θέση της στο 
μνημείο, πριν δηλαδή από την απομάκρυνσή της και τη 
μεταφορά της στο μουσείο. Παράλληλα, στο δεύτερο μέρος,

προτείνονται οι κυριότερες επεμβάσεις συντήρησης με τη 
μορφή χωριστών δελτίων για κάθε λίθο.

Σημειώνεται ότι η μελέτη αυτή αποτελεί μία 
προσέγγιση τοσν προβλημάτων της δυτικής ζωφόρου από την 
πλευρά του συντηρητή. Για το λόγο αυτό δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να περιληφθούν στη μελέτη η λεπτομερής 
αποδελτίωση των αποσπάσεων και απωλειών που 
συνέβησαν στη ζωφόρο κατά τη διάρκεια της μακραίωνης 
ζωής της ή η λεπτομερής περιγραφή των γλυπτόν μορφών, 
θέματα που άπτονται περισσότερο άλλων ειδικοτήτων.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στον πρόεδρο και 
τα μέλη της Υποεπιτροπής Συντηρήσεως των Μνημείων της 
Ακροπόλεως, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια της Ε.Σ.Μ.Λ. 
και αποτελείται από τους κ.κ. Π. Καλλιγά, Θ. Σκουλικίδη, 
Γ. Δεσπίνη, I. Τριάντη, Μ. Κορρέ και Κ. Ζάμπα για τις 
χρήσιμες συζητήσεις. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται, 
στον καθ. Θ. Σκουλικίδη για τις πολύτιμες παρατηρήσεις 
και την κ. I. Τριάντη για υποδείξεις σε θεωρητικά θέματα 
και γλωσσικές παρατηρήσεις. Θερμές ευχαριστίες 
εκφράζονται επίσης στους κ.κ. I. Jenkins, A. Frantz, Σ. 
Μελετζή, την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών και 
την κ. .1. Jordan, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και 
την κ. Ε. Λαζαρίδου, τον καθ. X. Μπούρα για την 
προσφορά φωτογραφικού υλικού και σχετικές πληροφορίες, 
την κ. Ε. ΙΙαπακωσταντίνου και τον κ. Ν. Μπελογιάννη για 
τις χημικές αναλύσεις, την κ. Φ. Μαλλούχου- Tufano για 
πολύτιμα ιστορικά στοιχεία, τους κ. κ. Μ. Κορρέ, Κ. 
Ζάμπα, II. Κουφόπουλο, Σ. Οικονομόπουλο για τεχνικές 
πληροφορίες, την κ. Α. Μωραϊτου για την πριίπη 
συγκέντριυση βιβλιογραφικού υλικού, τον κ. Γ. Βααιλάρα 
για την επεξεργασία των δεδομένων στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, την κ. Τ. Σκαρή για τη σχεδίαση όλων των 
χαρτογραφήσεων και τους κ.κ. Ν. Αασκαλόπουλο και 
Α.Μαρνιέρο για την εισαγωγή και επεξεργασία των 
δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Αθήνα, Απρίλιος 1994 
Λ. Γαλανού Γ. Λογάνη





A. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Βασικά ιστορικά στοιχεία τα οποία 
σχετίζονται με τις επί τόπου επεμβάσεις 
συντήρησης και την τεκμηρίωση.

1.1. Από το 1802 έως το 1976.

Από τις αρχές του 19ου ακίνα η συντήρηση της 

δυτικής ζωφόρου α>ς χωριστού καλλιτεχνικού συνόλου, 
αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τόσο για 
τους υπευθύνους όσο για τους άμεσα ενδιαφερομένους 
λόγω της μοναδικότητας και της καλής διατήρησης του 
αναγλύφου. Λεν υπάρχουν στοιχεία εάν έγιναν επεμβάσεις 

στερέωσης στη δυτική ζοχρόρο1 πριν ή κατά τη διάρκεια της 

πρώτης περιόδου λήψης εκμαγείων το 1802, η οποία 
πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Έλγιν. Αλλωστε, 
δεν αναμένεται να προηγήθηκαν κάποιες επεμβάσεις 
προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκμαγείς στις εργασίες 
τους, εάν ληφθούν υπ’όψιν οι συνθήκες κάτω από τις 

οποίες έγιναν οι εργασίες αυτές. Τα εκμαγεία2 αυτά της 

ζωφόρου διατηρούνται μέχρι σήμερα στο Βρετανικό 
Μουσείο και διασώζουν μορφικές λεπτομέρειες που 
δυστυχώς έχουν χαθεί από την αυθεντική.

Εβδομήντα χρόνια αργότερα έγινε η δεύτερη και 
τελευταία λήψη εκμαγείων για λογαριασμό του Βρετανικού 

Μουσείου από το Ν. Martinelli3. Στο διάστημα που 

μεσολάβησε μεταξύ ταν δύο περιόδων λήψης εκμαγείαν 
σημειώνονται σοβαρές απώλειες του γλυπτού διάκοσμου. 
Τούτο τεκμηριώνεται από τη σύγκριση ταν δύο σειράν ταν 
εκμαγείαν αλλά και ταν μετέπειτα φαπογραφιών. Τέτοιου 
μεγέθους απώλειες δεν συνέβησαν στον εικοστό αιώνα, 
παρά την αρνητική επίδραση ταν ρύπων της αθηναϊκής 
ατμόσφαιρας στα μάρμαρα. Τα απωλεσθέντα θραύσματα 
έχουν αποσπαστεί από εξέχοντα τμήματα του αναγλύφου

1 Δεν γνωρίζουμε εάν ο Fauvel στις λήψεις εκμαγείων που 
πραγματοποίησε στον Παρθενώνα περί τα τέλη του 18ου αιώνα 
περιέλαβε και μία πλήρη σειρά εκμαγείων της δυτικής ζωφόρου, 
βλ. Berger, Ε., “La Reconstitution du Decor Sculpte du Parthenon”, Le 
Moulage Actes du Colloque International, Paris 1987, pp. 127- 133.
2 Μία σειρά από τα εκμαγεία αυτά δώρισε το Βρετανικό Μουσείο 
στο Ελληνικό κράτος το 1840. Τα εκμαγεία αυτά είναι 
εκτεθειμένα σήμερα στο διάδρομο του ισογείου του ΚΕ.Μ.Α., βλ. 
Jenkins, 1., “Acquisition and Supply of the Casts of the Parthenon 
Sculptures by the British Museum” B.S.A. Voi. 85, Athens 1990, p.90.
3 Από τα εκμαγεία αυτά δε σώζεται η πλήρης σειρά βλ. Jenkins 
(1990),ό.π., σημ. .2, σσ. 112- 114.

όπως από τις κεφαλές ή τα άκρα των μορφάν. Στην εποχή 
μας τα θραύσματα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
αυθύπαρκτα μουσειακά αντικείμενα. Αν και αγνοείται η 
τύχη ταν περισσότερον απωλεσθένταν θραυσμάταν σε 
ελάχιστες μεμονοομένες περιπτώσεις διασώζονται μερικά 
στοιχεία4. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο κορμός της μορφής 

27 (ΛΖ.14) “βρέθηκε” στο Λούβρο στις αρχές του 19ου 

αιώνα και το 1840 δωρίστηκε στο Βρετανικό Μουσείο5.

Κατά τη δεύτερη περίοδο λήψης εκμαγείαν ο Ν. 
Martinelli σφράγισε με κάποια υδραυλική κονία, το 
“γαλλικό χώμα”6 7, τα μεγάλα ρήγματα μάλλον για να 

διευκολυνθεί στις εργασίες του παρά για να αποκαταστήσει 
τις βλάβες στους λίθους της ζαχρόρου. Με αφορμή τις 
εργασίες αυτές έγινε η “υποστήριξη” της ζαχρόρου με την 
προσθήκη πέντε μαρμάρινων τμημάταν στα υποκείμενα 
επιστύλια με σκοπό την ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας 

τους Λ8 9 * * *. Οι ακανόνιστες γραμμώσεις που διακρίνονται σε 

ορισμένους λίθους στις φωτογραφίες του Βρετανικού 
Μουσείου (1898), αν και μπορεί να ερμηνευθούν σαν 
προσπάθεια αφαίρεσης των εγχρώμαν επιφανειακόν 

στρωμάτανώΐ (\ δεν μπορούν να αποδοθούν σ’αυτήν την 

περίοδο ταν επεμβάσεων.
Οι πρώτες συστηματικές επεμβάσεις με σκοπό 

την αποκατάσταση βλαβών στη δυτική ζοχρόρο έγιναν στο 
πλαίσιο του πρώτου αναστηλαπικού προγράμματος από 
τον Ν. Μπαλάνο το 1898-1902. Την περίοδο αυτή 
αντικαταστάθηκαν οι παλαιότερες σφραγίσεις και

4 Smith, Α.Η., British Museum: Sculptures of the Parthcnotiondon: 
British Museum, 1910, p. 67.

5 Jenkins (1990), ό.π., σημ..2, σ. 113.
6 Μαλλούχσυ-Tufano, Φ. “Επεμβάσεις στον Οπισθόναο και στη 
Δ. ζωφόρο του Παρθενώνα τον 19° και τον 20° αιώνα”
7 Μπαλάνος, Ν., Η Αναστήλωσα των Μνηιιείων τη; Ακροπολτω; 
Αθήνα 1940, ο. 16.
8 Κορρές, Μ., Μπούρας, X., “Σύντομη επισκόπηση της ιστορίας 
των οικοδομικών περιπετειών του Παρθενώνας από την 
παλαιοχριστιανική εποχή έως σήμερα” Μελέτη Αποκαταστάσεωε 
του Παοθενώνος. Υ.Π.Π.Ο. / Ε.Σ.Μ.Α., Αθήνα 1983, σ. 153.
9 Κόκκου, Α., Η μέριμνα via tic αοΥαιότητε; στην Ελλάδα και τα
ποώτα μουσεία. Αθήνα, 1977.
1 ° Brandi, C, “Nota sui marmi del Partenone”, Bollettino dell’ Instituto
Centrale di Restauro Voi. 3- 4,1950, p. 5.
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τοποθετήθηκαν στη Θέση των δύο πρώτων λίθων (ΒΛ.Ζ, 
ΑΖ.2) μαρμάρινα συμληρώματα χωρίς ανάγλυφο.

Γραπτές μαρτυρίες σχετικά με τα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν δεν υπάρχουν, εκτός από το ίδιο το 
κείμενο του Ν. Μπαλάνου, το οποίο γράφτηκε πολλά 
χρόνια αργότερα και δεν περιέχει συστηματική τεκμηρίαχτη 
των επεμβάσεων αυτών. Στο κείμενό του ο Ν. Μπαλάνος 

αναφέρει γενικά ότι χρησιμοποιήθηκε η κονία Meyer11 

σαν υλικό στερέαχτης, ενώ η τσιμεντοκονία χρησιμοποιήθηκε 

περισσότερο στη δομική αποκατάσταση τον λίθον12. 

Πιθανώς όμως στη δυτική ζιυφόρο να χρησιμοποιήθηκε σαν 
υλικό σύνδεσης και σφράγισης η ίδια ή παρόμοια 
υδραυλική κονία μ’αυτήν που χρησιμοποίησε ο Martinelli, 
γεγονός που τεκμηριώθηκε από τις πρώτες σχετικές 
αναλύσεις (βλ. Κεφ.4.2 Επεμβάσεις 1898- 1902). Στις 
φωτογραφίες του F. Boissonnas (1910) διακρίνονται η 
έκταση και η αισθητική τον επεμβάσεων αυτών.

Σχετικά με τη στερέακτη των αποσαθροομένον 
περιοχών στη δυτική ζασφόρο δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο. 
Λε γνιορίζουμε, δηλαδή, αν ο Ν. Μπαλάνος τελικά 
χρησιμοποίησε κάποιο υλικό όταν αναφέρει: “... Επί πλέον 
(οι λίθοι) εκαλύφθησαν δι’ ειδικής επαλείψεως διαφανούς 
και μονωτικής...”. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1920, 
έγινε μεγάλος θόρυβος, σχετικά με την κατάσταση 
διατήρησης της δυτικής ζωφόρου και την ενδεχόμενη 
συντήρηση της με υλικά γνωστά την εποχή αυτή. Ο Α. 
Charbonnier, σύμβουλος του Ν. Μπαλάνου, το 1930 σε 
δημοσίευσή του αναφέρεται σε συγκολλήσεις 
απολεπισμάτων και σφραγίσεις ρωγμών με κονία Meyer 
την εποχή αυτή και στην πιθανή εφαρμογή 
φθοριοπυριτικών ενώσεων “filiate” για την περίπτωση της 

ζωφόρου1 λ

Είναι γνωστό ότι από τα μέσα του 19ου αιώνα 

στην Αγγλία η υδρύαλος “soluble glass” (πυριτικό κάλιο ή 
πυριτικό νάτριο), άρχισε να χρησιμοποιείται για τη 
στερέωση του λίθου, ενώ η χρήση του στη συντήρηση των 
τοιχογραφίαν ήταν ήδη διαδεδομένη. Με υδρύαλο έγιναν

11 Στο κείμενό του ο Ν.Μπαλάνος αναφέρει ότι:Τα μικρά 
ρήγματα επληρώθησαν διά κόλλας Meyer ...” σ.107. Για την 
αναστήλωση της μεσημβρινής κιονοστοιχίας αναφέρει ότι: “Πάντα 
τα μέρη ταν κιόνων, επιστυλίων, τριγλύφων, μετοπών και γείσων, 
τά οποία ήσαν ετοιμόρροπα συνεκολλήθησαν διά χάλκινων 
συνδέσμων και κόλλας Meyer. Επί πλέον εκαλύφθησαν 
δι’ειδικής επαλεΐψεως διαφανούς καί μονωτικής”, Μπαλάνος 
(1940), ό.π., σημ.7, σ. 117.
12 Για το έργο της Δυτικής προστάσεως ο Ν.Μπαλάνος αναφέρει 
ότι:“...όλοι οι τοποθετηθέντες σίδηροί σύνδεσμοι ενεσφηνώθησαν 
διά σιμέντου ”, Μπαλάνος (1940), ό.π., σημ.7, σ.77.
13 Charbonnier, A., "La f rise du Parthenon est-elle menacée?” Revue 
de l'Art Ancien et Modern Vol. 57, Paris, 1930, p. 264. Το άρθρο 
αυτό αποτελεί το μόνο τεκμήριο για τις επεμβάσεις της εποχής 
εκείνης.

επεμβάσεις το 1857 στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ στο 

Λονδίνο14·15. Παρόμοιες επεμβάσεις έγιναν και σε 

μνημεία στη Γαλλία, όπως στον καθεδρικό ναό της Σάρτρ 
το 185316. Ο σχηματισμός ανεπιθύμητων λεκέδων και η 

παρουσία διαλυτών αλάτων που σχηματίζονται σαν 
παραπροϊόντα των αντιδράσεων υπήρξαν η αιτία που 
εγκαταλείφθηκε η μέθοδος αυτή. Το 1883 προτάθηκε από 
τον Kessler η χρήση των φθοριοπυριτικών αλάτων 
“fluosilicon compounds”, μέθοδος που εφαρμόστηκε ευρέως 

από το 1940 μέχρι το 1979 από το Sampaolesi17, γνωστό 

αρχιτέκτονα και συντηρητή σε πολλά μνημεία της Ιταλίας. 
Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε για τη στερέωση διαφόρων 
δομικών υλικόν μεταξύ των οποίαν συγκαταλέγονται ο 
κίτρινος ψαμμίτης από τη Φλωρεντία, το μάρμαρο από την 
Καρράρα και ο ασβεστολιθικός ψαμμίτης από την Παβία.
Η παρουσία σκουρόχρωμων λεκέδων στους λίθους της 
δυτικής ζωφόρου πιθανώς να συνδέεται με την επάλειψη 

ταν λίθον με φθοριοπυριτικά άλατα18 19 * *.

Το 1948 πραγματοποιήθηκε η πραπη φάση ταν 
πιο σοβαρών επεμβάσεων σε κεντρικό τμήμα της δυτικής 
ζωφόρου και των επιστυλίων, με πρωτοβουλία της 

Εφορείας, από το μουσειακό γλύπτη Γ. Λημητριάδη1‘λ 

Αυτός, παρά τα πενιχρά μέσα που είχε στη διάθεσή του, 
συμπεριέλαβε στις εργασίες του, εκτός από τις σφραγίσεις, 
και την ενίσχυση τμημάτων του αναγλύφου που θεώρησε ότι 
ήταν ετοιμόρροπα με εξωτερικές ορειχάλκινες καρφΐδες .

Δέκα χρόνια αργότερα το 1958-60 ολοκληρώθηκε 
η δεύτερη φάση του προγράμματος με την επέκτασή του 
σ’όλη τη δυτική ζωφόρο και στους τρεις λίθους της νότιας. 
Οι εργασίες έγιναν με την ίδια περίπου μέθοδο και από 
τον ίδιο γλύπτη, αλλά με περισσότερα μέσα. Στο 
πρόγραμμα προστέθηκε η συμπλήραχιη με νέο μάρμαρο 
τμημάτων που είχαν αποσπαστεί από τις γωνίες ταν λίθων

14 Grissom, C.A. & Weiss, N.R., Eds.“Alkoxysi!anes in the 
Conservation of Art and Architecture: 1861- 1981” AATA. Voi. 18, 
N° 1, 1981 pp. 150-201.
15 Amoroso, G.G & Fassina, V. Stone Decay and Conservation 
Amsterdam, Elsevier, 1983, p. 308.
!6 Phillippon, J., Jeannette, D., Lefevre. R. A. La conservation de la 
pietre monumentale en France Paris. Presses du C.N.R.S, 1992, p.l 19.
17 Sampaolesi, P. Metodo di indurimento delle pietre dell'architettun 
Florence, OfFtcini grafiche Vallecchi, 1966 και Roselli, P, Rosati, A., 
“Some examples of stone treatments, thirty years later”, Seventh 
International Congress on the Deterioration and Conservation of 
Stone. Proceedings Lisbon. June 15-18,1992, pp.1435-1444.

is μ ια τις σχετικές αναλύσεις βλ. Παπακωνσταντίνου Ε. 
“Φυσικοχημικές παρατηρήσεις στη δυτική ζωφόρο του 
Παρθενώνα”.
19 Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., αναφορά. Δημητριάδης, Δ. “Περί της 
καταστάσεως της ζωφόρου δυτικής πλευράς του Παρθενώνος, ως
επιστυλίων, κιονοκράνων, και σπονδύλων των κιόνων”, προς τον
Λ/ντη Ακρ. Γ. Λοντά, Αθήνα, (Αρ. πρωτ. 141-28/1/69)
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λόγω των εσωτερικών μεταλλικών συνδετήριων στοιχείων. 
Κατά ττ| διάρκεια των εργασιών αυτών έγινε συστηματική 
φωτογράφηση των λίθατν από το Σ. Μελετζή. Στις 
φωτογραφίες αυτές διακρίνονται ορισμένοι λίθοι πριν, 
κατά και μετά τις επεμβάσεις.

Το 1970-71 οι επεμβάσεις που έγιναν στη ζαχρόρο 
από το γλύπτη Μουλό συνίστανται σε επισκευές τατν 
προηγούμενων επεμβάσεων που παρουσίαζαν σοβαρά 
προβλήματα. Θετική υπήρξε η απόφαση να περιοριστεί η 
απόπλυση του αναγλύφου από τα νερά της βροχής με την 
αποκατάσταση του δαυρικού κυματίου καθ’όλο το μήκος τοτν 
υπερκείμενων θράνατν. Η μορφή αυτή του κυματίου ήταν 
τέτοια που οδηγούσε μέρος τοον όμβριων έξω από τα 
προεξέχοντα τμήματα του αναγλύφου. Ωστόσο, όλη η 

ζωοφόρος πλενόταν τακτικά με νερό βρύσης20 όπως είχε 

διατυπωθεί σε πρόταση των ειδικών της UNESCO21. 

Κατά την άποψη τους η επέμβαση αυτή Οα απομάκρυνε τα 
διαλυτά άλατα και άλλα στοιχεία που συνέτειναν στη 
δυσμενή επίδραση τοον ρύπωιν στο μάρμαρο. Σύμφοονα 
όμως με την εκτεταμένη έρευνα περί γυψοποίησης του καθ. 
Θ. Σκουλικίδη η επέμβαση αυτή θα οδηγούσε στην διάλυση 
του γύψου και θα επιτάχυνε την εξάλειψη των γλυπτοσν

λεπτομερειών2 2.
Οι επεμβάσεις αυτές είναι οι πρώτες που 

τεκμηριαινονται συστηματικά με φωτογραφήσεις πριν και 
μετά τις επεμβάσεις, και τήρηση ημερολογίου23. Μέσα από 

τις σελίδες του διαφαίνεται το μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά 
με τα υλικά συντήρησης (πολυμερή), τα οποία γνώριζαν 
μεγάλη διάδοση στην Ευρώπη και ιδίως στην Ιταλία. 
Δείγματα τωσν υλικών αυτών που έστελναν οι εταιρείες 

δοκιμάζονταν σε εργαστήρια του Ε.Μ.Π.24. Από την ίδια 

πηγή γνωρίζουμε ότι η κονία Meyer παρά τα προβλήματα 
που παρουσίαζε, είχε πλέον καθιερισθεί ως μόνο και 
αναμφισβήτητο υλικό για τη συγκόλληση μικροθραυσμάτωτν 
καθώς και, για τη σφράγιση των αρμών και των ρωγμών. 
II συστηματική χρήση της κονίας στη συντήρηση των 
μνημείων της Ακρόπολης σταμάτησε το 1976 μετά από 
εισήγηση του καθ. Θ. Σκουλικίδη στην Ε.Σ.Μ.Α.

1.2. Από το 1976 έως το 1992. “Έργο Ε.Σ.Μ.Α”

Τη μεγάλη αισιοδοξία της δεκαετίας του 1960 με 
τη διαδεδομένη χρήση των πολυμερών ως υλικά στερέωσης 
και προστασίας μαρμάρινων μνημείων διαδέχτηκε ο

Πίνακας 1. Σύντομο χρονικό των επεμβάσεων στη ζωφόρο

γοον/νία ποωτοβουλία giôoc επέαβασης πηγή

1802 Έλγιν Λήψη εκμαγείων. I. Jenkins, B.S.A.

1872 Εφορεία Ακρ. 
Βρετ. Μουσείο

Λήψη εκμαγείων, σφραγίσεις. φωπ. Β. Μ.*
I. Jenkins, B.S.A.

1898-1902 Ν. Μπαλάνος Σφραγίσεις φκοτ. F.Boissonnas
Ν. Μπαλάνος

1948 Εφορεία Ακρ.
I. Μηλιάδης

Σφραγίσεις, ενίσχυση με καρφίδες. εκθ. Γ,Δημητριάδη 
φωπ. A. Frantz

1958-60 Εφορεία Ακρ.
I. Μηλιάδης

Σφραγίσεις, ενίσχυση με καρφίδες, 
πλύσιμο.

εκθ. Γ,Δημητριάδη 
φκστ. Σ. Μελετζή

1970-71 Εφορεία Ακρ.
Γ. Δοντάς

Σφραγίσεις, ενίσχυση με καρφίδες, 
αποκατάσταση κυματίου, πλύσιμο.

ημερ. Προκοπίου 
Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α.

^Φωτογραφικό αρχείο Βρετανικού Μουσείου

20 Σολωμού-ΓΙροκοπίου, Α., “Ημερολόγιο εργασιών 1970- 71” 
Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φωτ.αρχείο Ε.Σ.Μ.Α. και καθαρισμός 
“δι’ελαφρού καταβρέγματος των επιφανειών εκ τον επικαθημένου 
κονιορτού” Δοντάς, Γ., Αρχαιολογικό Λελτίο, τεύχος. 26, Αθήνα,
1971.
21 Lemaire, R.M., Sneyers,R., Sonnier, JARapport sin· l'etat de 
conservation des Monuments de l'Acropole”, UNESCO N°1969, 
BMS. CTL, Paris, 1970.

22 Skoulikides, Th., Charalambous, D.,Papakonstantinou, P., “Attaque 
atmosphérique (marbres) et mesures a prendre” Second International 
Symposium on the deterioration of building stones, Proceedings 
Athens, 1976, pp. 327-342.
23 Σολωμού-ΙΙροκοπίου (1971),ό.π., σημ. 20.
24 Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α. βλ. αλληλογραφία του Λ/ντη κ.Γ. Λοντά με τον 
καθ. κ.Παρισσάκη.
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προβληματισμός στην επόμενη δεκαετία, όταν άρχισαν να 
εμφανίζονται τα διάφορα προβλήματα τους. Για τη δυτική 
ζωφόρο, η επιφυλακτικότητα σχετικά με τα υλικά 
συντήρησης εκφράζεται στην έκθεση των ειδικών της 
UNESCO:

Επί τή βάση τής σημερινής καταοτάσεως των 
γνώσεων μας (σχετικά με τα υλικά συντήρησης) δυνάμεθα νά 
είπομεν ότι, ή ώς άνω μελέτη θά είναι μακρά καί επίπονη. 
Ακόμα καί άν αποδειχθεί αληθές ότι προϊόντα
κυκλοφοροΰντα σήμερον είς τό εμπόριο θά ηδύνατο νά 
χρησιμοποιηθούν (πράγμα τό οποίο απέχει από τού νά είναι 
βέβαιο) ... ή υπαγορευόμενη θεραπεία δέν θά έχει 
μακροπρόθεσμους συνέπειας πλέον καταστρεπτικός παρ'όσον 
ή έλλειψις πόσης θεραπεκ«...” 25 

Οι ειδικοί της UNESCO επισκέφθηκαν την Αθήνα, το 
φθινόποορο του 1968 και του 1969, για να διαμορφώσουν 
προτάσεις σχετικά με τη συντήρηση των μνημείων της 
Ακρόπολης και του κατά χώραν γλυπτού διακόσμου. Στην 
έκθεση τους δεν προτείνεται καμία μέθοδος συντήρησης 
πέραν των “τακτικών κατ’ έτος” καθαρισμών με νερό.

Οταν ανέλαβε η Επιτροπή Συντηρήσεως 
Μνημείων Ακροπόλεως (1976) την επιστημονική εποπτεία 
των έργων, η μή χρήση πολυμερών καθιερώθηκε ως αρχή 
των έργων με την αποκάλυψη του μηχανισμού της 

γυψοποίησης και το ευρύτερο επιστημονικό έργο του καθ. 

κ. Θ. Σκουλικίδη26,27,28, 29, μέλους της Ε.Σ.Μ.Α. Κατά 

συνέπεια η επιτροπή επανεξέτασε τη διατήρηση της 

δυτικής ζωφόρου με λήψη μέτρων στο περιβάλλον της25 26 27 28 29 30. 
Αυτό θα γινόταν είτε με τη στέγασή της για τη μερική

25 Lemaire, Sneyers, Sonnier (1970), ό.π., σημ. 21.
26 Skoulikides, Th., Papakonstantinou-Ziotis, P., 'The Mechanism of 
Sulfation by Atmospheric SO2 of Limestones and Marbles of the 
Ancient Monuments and Statues: I. Observation in Sim and 
Measurements in the Laboratory; Activation Energy” British 
Corrosion Journal Voi. 16, 1981, p.63.
27 Skoulikides, Th., Charalambous, D., 'The Mechanism of Sulfation 
by Atmospheric SO2 of Limestones and Marbles of the Ancient 
Monuments and Statues: II. Hypothesis and Proofs of the Rate 
Determining Step: Galvanic Cell Model” British Corrosion Journal 
Voi. 16, 1981, p.70.
28 Skoulikides, Th., Charalambous, D., Papakonstantinou-Ziotis, P., 
“The Mechanism of Sulfation by Atmospheric SO2 of Limestones and 
Marbles of the Ancient Monuments and Statues: III. Further Proofs for 
the Galvanic Cell Model” British Corrosion Journal Voi. 18, 1983,
p. 200.
29 Skoulikides, Th., Charalambous, D., Kyrkos, M., “ Further Proofs 
for die Mechanism of Sulphation (Galvanic Cell Model) of Marbles and 
Orientation for their Protection”, Recent Advances in the 
Conservation and Analysis of Artifacts* Proceedings London, 1987, 
p.383.
30 Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, αναφορά. Μπούρας, X., “Περί του τρόπου
στεγάσεως της δυτικής εξωτερικής στοάς (οπισθονάου) του 
Παρθενώνος”, Παράρτημα Α, Αθήνα (24/5/76), Σκουλικίδης, Θ., 
Επιστολή προς τον πρόεδρο της Ε.Σ.Μ.Α., ( Αρ. πρωτ. Φ. Συν. Μν.
1436/76, 14/6/76) και Arch. Anzeiger 1905, p. 120.

προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, είτε με τον επί 
τόπου εγκιβωτισμό της για την αδρανοποίηση της 
ατμόσφαιρας στο άμεσο περιβάλλον της.

Μετά από τα τεχνικά και αισθητικά προβλήματα 

που ανέκυψαν αποφασίστηκε η προσωρινή στέγαση31 της 

δυτικής ζαφορού im ένα ελαφράς κατασκευής στέγαστρο 

από ξύλινες δοκίδες και κάλυμμα από ελενίτ. Στην 
απόφαση αυτή οδηγήθηκε η επιτροπή μετά από την πρώτη 

συστηματική καταγραφή τιυν φθοριόν από την υπό τον 

καθ. κ. Θ. Σκουλικίδη ομάδα το 1976.
Α. Κατανοαφή 1976. Η πρώτη αυτή καταγραφή 

περιλάμβανε κυρίιυς χαρτογραφήσεις και επί τόπου 
παρατηρήσεις. Μετά από αυτήν του 1976 ακολούθησαν 
άλλες δύο το 1983 και το 1988. Εκτός από τα βασικά 
στελέχη της ομάδας εργασίας, τον κ. Λ. Χαραλάμπους και 
την κ. Ε. Παπακωνσταντίνου, συμμετείχε και ο χημικός 
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου κ. Κ. Ασημενός. Οι 
χαρτογραφήσεις έγιναν σε αντίγραφα σχεδίων του κ. Α. 
Παπανικολάου υπό κλίμακα 1:5. Στις 4 σειρές
χαρτογραφήσεων σημειώθηκαν:

α. οι περιοχές οι οποίες είχαν διαβρωθεί
β. οι περιοχές οι οποίες καλύπτονταν από αιθάλη
γ. οι περιοχές οι οποίες καλύπτονταν “δια κεραμοχρόου
επιστρώματος”
δ. οι περιοχές στις οποίες έγινε ανίχνευση γύψου με 
δειγματοληψίες.

Στις σειρές αυτές των σχεδίων σημειώθηκαν επίσης τα 
ρήγματα και οι περιοχές στις οποίες εμφανιζόταν κίνδυνος 

αποκόλλησης. Τα συμπεράσματα32 των χαρτογραφήσεων 

αυτών ήταν τα ακόλουθα:
1. στις περιοχές που ξεπλένονται απομακρύνεται 

η γύψος αποκαλύπτοντας νέα επιφάνεια μαρμάρου η 
οποία είναι πιό ευπρόσβλητη στη διάβρωση.

2. επικαθήσεις παρατηρούνται σε μεγάλο ποσοστό 
σε περιοχές που δεν ξεπλένονται, όπου η επιφάνεια του 
λίθου είναι αδρή λόγω της εκτεταμένης παρουσίας της 
γύψου.

3. στις κεραμόχροες περιοχές διαπιστώθηκε ότι το 
πάχος της γύψου ήταν σχετικά μικρό. Την εποχή εκείνη 
δεν είχε ακόμα εντοπιστεί η σύσταση του επιστρώματος. Η 
προέλευσή του είχε αποδοθεί είτε στην επικάθηση 
αργιλλούχων ή σιδηρούχων ουσιών, είτε στη χημική

31 Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., απόφαση. “Εγκριση κατασκευής στεγάστρου 
της Ζωφόρου του Παρθενώνος” Απόσπασμα της υπ'αριθ. 18- 
10/11/76 πράξεως του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, (Αρ. πρωτ. 
ΥΙΙΠΕ/ ΑΝΑΣΤΗΛ /Λ/60210/5769).
32 Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., αναφορά. Σκουλικίδης, Θ., “Επιστολή 
προς τον πρόεδρο της Ε.Σ.Μ.Α.”( 14/6/76) ό.π., σημ. 30 και 
Skoulikidis, Charalambous, Papakonstantinou (1976), ό.π., σημ. .22 , 
σσ. 327- 342.
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αλλοίιυση συστατικών του μαρμάρου είτε τέλος, στην 
αρχική κατεργασία του με κάποια χραχπική.

4. α ρωγμές και τα ρήγματα προκλήθηκαν είτε 
από ενδογενή αίτια (γήρανσις) είτε από την επίδραση τιυν 
διακυμάνσεων της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, διαμορφώθηκαν δύο εναλλακτικές προτάσεις 
για τη συντήρηση της δυτικής ζωφόρου: είτε να στεγαστεί, 
ώστε να αποφευχθεί, η επαφή της με τα νερά της βροχής 
είτε να εγκιβωτιστεί και να κλιματιστεί με αδρανές αέριο 
(άζωτο) ώστε να περιοριστούν τα αίτια φθοράς. 
Παράλληλα, την ίδια περίοδο, ο κ. Μ. Κορρές αποτύπωσε 
σε σχέδια υπό κλίμακα 1:5 όλες τις σφραγίσεις και τις 
καριρίδες που διακρίνονταν εκείνη την εποχή στην 
επιφάνεια της δυτικής ζαχρόρου.

Β. Καταγραφή 1983. Στη νέα αυτή καταγραφή η 
οποία έγινε με την ίδια ακριβώς μέθοδο όπως και η 
προηγούμενη συμμετείχε ο κ. Ν. Μπελογιάννης. 
Υπενθυμίζεται ότι το στέγαστρο είχε ήδη τοποθετηθεί και η 
εικόνα στη δυτική ζαχρόρο είχε αλλάξει. Τα 
συμπεράσματα33 από τη δεύτερη σειρά χαρτογραφήσεων 

ήταν τα ακόλουθα:
1. σταμάτησαν η όξινη προσβολή και η έκπλυση 

τιυν στρωμάτων γύψου πάνω στα γλυπτά (εκτός από 2 
σημεία στις άκρες όπου το νερό κελάριζε από τη στέγη).

2. επεκτάθηκαν κι άλλο οι περιοχές που 
καλύπτονταν με αιθάλη και άλλες επικαθήσεις, ενώ 
αυξήθηκε το πάχος της γύψου.

Γ. Κατανοαα)ή 1988. Οπως και οι δύο 
προηγούμενες, η τρίτη αυτή καταγραφή έγινε με τη μορφή 
χαρτογραφήσεων. Μετά την τελευταία αυτή σειρά 
χαρτογραφήσειον και τη συγκριτική αντιπαραβολή της με 
τις δύο προηγούμενες διαπιστώθηκε ότι:

1. αν και το νερό της βροχής λόγω της παρουσίας 
του στεγάστρου, δεν ξέπλενε τα γλυπτά της δυτικής 
ζαχρόρου, αχπόσο από άλλο δρόμο, εξακολουθούσε η 
διαβροχή ορισμένων περιοχών.

2. επεκτάθηκαν οι περιοχές που καλύπτονταν από 
αιθάλη ενώ παράλληλα αυξήθηκε και το πάχος της γύψου.

Τα συμπεράσματα33 34 * από τη δωδεκάχρονη 

παρακολούθηση της εξέλιξης της φθοράς στη δυτική 
ζιυφόρο συνοψίστηκαν στα εξής :

33 Σκαυλικίδης, Θ., Μπελογιάννης, Ν., Παπακωνσταντίνου, Ε., 
Χαραλάμπους, Δ. ( 1983), “Μορφές διάβρωσης και προστασία των 
δομικών υλικών στον Παρθενώνα”, ό.π., σημ. 7, σ. 597 και 
Skoulikidis, Th. “Pollution observations et propositions” Second 
International Meeting of the Acropolis Monuments, Proceedings, 
Athens, 1983, pp. 56- 85.
34 Παπακωνσταντίνου, Ε., Χαραλάμπους, Δ., “Επισήμανση
φθορών στη Δ.ζωφόρο”, Μελέτη Λποκαταστάοεοχ του 
ΙΙαοΟενώνο;. Τομ. 2α, ΥΠ.ΠΟ. /Ε.Σ.Μ.Α., Αθήνα 1989, σ.192.

"Η γυψοποίηση όπως είναι φυσικό συνεχίζεται, με τη 
διαφορά ότι τα στρώματα της γύψου που δημιουργοϋνται, 
παραμένουν επί τόπου και δεν ξεπλένονται από το νερό της 
βροχής. Ετσι μετά την τοποθέτηση του στεγάστρου δεν έχουμε 
παραπέρα απώλεια των λεπτομερειών των γλυπτών. Ομως η 
συνεχιζόμενη γυψοποίηση οδηγεί σε επιδείνωση της 
κατάστασης του υλικού όπως φαίνεται από κάποια επέκταση 
των σαθρών περιοχών.”

Το 1990 η Ε.Σ.Μ.Α. αποφάσισε33 την 

απομάκρυνση της δυτικής ζαχρόρου και. των τριών λίθων 
της νότιας, από το μνημείο ακολουθώντας την πορεία που 
είχε χαράξει με τα άλλα γλυπτά που σώζονταν ακόμε στα 
μνημεία. Μέχρι τότε είχαν απομακρυνθεί το σύμπλεγμα 
Κέκροπος-ΓΙανδρόσου, οι Καρυάτιδες, οι μετόπες της 
ανατολικής πλευράς του Παρθένα να και τμήματα της 
ζαφορού του Ναού της Αθηνάς Νίκης. Την απόφαση της 
αυτή η Ε.Σ.Μ.Α. εισηγήθηκε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο το οποίο και συμφώνησε στην απομάκρυνση της 
ζαχρόρου, χοσρίς όμωχς να αποφανθεί αν θα 
επανατοποθετηθεί στο μνημείο η θα παραμείνει στο μουσείο 
της Ακρόπολης. Δύο χρόνια αργότερα, μετά τη σχετική 
προετοιμασία στο έργο του Παρθενώνα, άρχισε η 
αποξήλαχτη και η μεταφορά της ζαχρόρου σε αίθουσα του 
μουσείου.

33 Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., αναφορές. Μπούρας, X. “Γενική εισήγηση” 
(Αρ. πρωτ. 450-10/10/90, 28/9/90), Κορρές, Μ., “Αμεση σωστική 
επέμβαση για την απομάκρυνση της ζωφόρου του Παρθενώνος και 
παράλληλη ετοιμασία των οριστικών Μελετών για τα υπ’αρ. 9,10, 
και 11 προγράμματα”,“ (Αρ. πρωτ. 451 - 10/10/91), Σκουλικίδης, 
©. Παπακωνσταντίνου, Ε., “Εκθεση για τη Δυτική ζωφόρο”, (Αρ. 
πρωτ. 449-10/10A? 1 ), Κουφόπουλος, Π., "Πορεία των εργασιών 
για την προετοιμασία της μεταφοράς της Δ. ιωνικής ζωφόρου του 
Παρθενώνος στο Μουσείο Ακροπόλεως” (Αρ. πρωτ. 441 - 
9/10/91),

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α. Οι αποφάσεις με θέμα την απομάκρυνση της 
Δ. ζωφόρου από το μνημείο Πρακτικά 19- 4/10/90 και 20 - 
11/10/90, Εισήγηση Α! Ε.Π.Κ.Α. προς το ΥΠ.ΠΟ. (Αρ. πρωτ. 
4621- 10/12/90) και σχετική Υπουργική απόφαση (Αρ.πρωτ. 
487/39771/ 9.9.91).



2. Μεθοδολογία ανάλυσης και καταγραφής 
των πληροφοριών.

74

Ο σκοπός της παρούσας συστηματικής μελέτης 
της δυτικής ζωφόρου είναι η προσέγγιση των αιτίων, των 
μορφών και εξέλιξη της φθοράς: αφ’ενός μέν το 
συσχετισμό της με τα διάφορα υλικά στερέωσης που 
χρησιμοποιήθηκαν, για τα οποία συχνά δεν υπήρχαν 
επαρκείς πληροφορίες και αφ’ετέρου τη σύγκριση της 
φθοράς στη ζωφόρο με αυτήν που παρατηρείται στο 
υπόλοιπο μνημείο. Τέλος, η μελέτη αυτή αποτελεί μία 
τελευταία λεπτομερή τεκμηρίωση της κατάστασης 
διατήρησης της δυτικής ζωφόρου, πριν την αποξήλωση της 
και τη μεταβολή των συνθηκών στο περιβάλλον της.

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει:
- την τελευταία καταγραφή της υπάρχουσας 

κατάστασης με χαρτογραφήσεις, φωτογραφήσεις, επί 
τόπου παρατηρήσεις, συνοπτική περιγραφή ειδικών 
φαινομένων και συλλογή δειγμάτων από τα κονιάματα 
σφράγισης.

- τη μελέτη των παλαιών σειρών φωτογραφιών και 
των φωτογραφιών των δύο σειρών εκμαγείων (Έλγιν 1802 
και Martinelli 1872) για την αποτίμηση της εξέλιξης της 
φθοράς, τη χρονολογική τοποθέτηση των επεμβάσεων και τη 
μείωση των στρωμάτων.

- τη μελέτη των αρχείων της Ε.Σ.Μ.Α., της Α! 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικόν Αρχαιοτήτων και 
άλλων βιβλιογραφικών πληροφοριών36.

II απαραίτητη αρίθμηση των λίθων της ζωφόρου και 
των άλλων μελών της ανωδομίας του οπισθονάου στις 
χαρτογραφήσεις ή στις περιγραφές έγινε με το σύστημα 
κωδικογράφησης που τηρείται σήμερα στο έργο της 
αποκατάστασης του Παρθενώνα37, ενώ η αρίθμηση των 

μορφών στους λίθους της ζωφόρου έγινε σύμφωνα με το 
αρχαιολογικό σύστημα όπως φαίνεται από τις σχετικές 
δημοσιεύσεις.

36 Το 1968 η κ. Μ Μπρούσκαρη αποδελτίωσε τις απώλειες των 
λίθων της δυτικής ζωφόρου προκειμένου να προσεγγίσει την 
εξέλιξη της φθοράς ο’αυτήν. Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., αναφορά. 
Μπρούσκαρη, Μ. “Πίναξ συνταχθείς το έτος 1968 υπό της παρά 
τη Ακροπόλει υπηρετούσης κ. Μ. Μπρούσκαρη ποριστούν την 
προϊούσαν φθοράν της Δυτικής Ζωφόρου του Παρθενώνος από 
της εποχής της δημοσιεύσεως του έργου του Smith: “The 
Sculptures of the Parthenon μέχρι της εποχής καθ’ην ελήφθησαν 
φωτογραφία! ταύτης υπό του Hege,London, 1910 (Φωτογραφικόν 
αρχείον D.A.I.), Αθήνα, 1968.
37 Κορρές, Μπούρας (1983), ό.π., σημ. 8, σ,.212.

2.1 Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης

Χαοτονοάωτιστι
Η χαρτογράφηση της υπάρχουσας κατάστασης 

για τον κάθε λίθο χωριστά, έγινε σε 4 διαφανή φύλλα A4 
σε σχέδια σε κλίμακα 1:5. Τα σχέδια αυτά έγιναν από τις 
φωνογραφίες του 1976 του αρχείου του D.A.I. (όπου 
παρατηρείται η μικρότερη προοπτική παραμόρφωχτη) και, 
μεταφέρθηκαν στην κλίμακα 1:5 με κάποιες διορθώσεις. Η 
χαρτογράφηση έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο και τις 

συμβάσεις που ισχύουν3« σε όλες τις περιπτώσεις 

τεκμηρίωσης, (βλ. Σχέδια 1-19)
Κατά την εξέταση των λίθ(υν ο εντοπισμός των 

εσωτερικών κενών αποτέλεσε αντικείμενο σχολαστικού 
ελέγχου, καθ’ότι η πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους θα 
συνέτεινε στην επιτυχέστερη επέμβαση κατά την 
αποξήλωση. II όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση της 
θέσης και της κατάστασής τους έγινε με ηχοβολιστικό 
έλεγχο. Ο ηχοβολιστικός έλεγχος συνίσταται στην 
παρακολούθηση με τη χρήση ενός στηθοσκοπίου, του ήχου 
που εκπέμπεται από ένα διαπασών. Ανάλογα με την 
ποιότητα του ανακλώμενου ήχου εντοπίζεται σε 
ικανοποιητικό βαθμό το βάθος και η έκταση του εσωτερικού 
κενού εφύόσον αυτό δε βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από 
την επιφάνεια.

Η τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης και η 
χαρτογράφηση διήρκεσε από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο 
του 1992. Καθένα από τα φύλλα της περιλαμβάνει τη 
χαρτογράφηση:

α. των περιοχών που καλύπτονται από αιθάλη 
και μαύρη κρούστα. Σ’αυτό το φύλλο καταγράφηκαν και οι 
περιοχές απόπλυσης (βλ. Κέφι. 3.1 Ο ρόλος του νερού).

β. των περιοχών στις οποίες παρατηρούνται 
ζαχαροειδής φθορά, αποσάθρωση, εσωτερικά κενά και 
ρωγμές. Επί πλέον καταγράφηκαν και όσες από τις 
αργιλλοπυριτικές φλέβες έχουν συντελέσει στη φ>θορά.

γ. των παλαιών επεμβάσεων, δηλαδή τα 
κονιάματα σφράγισης και οι καρφίδες.

Καταγράφηκε επίσης η μακροσκοπική εικόνα των 
κονιαμάτων, η σχέση τους με την παρουσία διαλυτών 
αλάτων και η χρονολογία τοποθέτησης τους. Τέλος 
καταγράφηκε η διάμετρος των διατρημάτων στα οποία 
έχουν τοποθετηθεί οι καρφίδες.

δ. των περιοχών όπου σώζονται τα έγχρωμα
38 Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., αναφορά. Δογάνη, Γ., Μωραΐτου, Α., 
“Επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας: Πρόγραμμα Πιλότος”, 
(Αρ. εισ. 294, 19/10/88).
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επιφανειακά στρώματα, η επιδερμίδα και το επίστρωμα. 
Επί πλέον καταγράφηκαν όλοι οι αρχαίοι τόρμοι (Βλ. 
Παράρτημα 1. Οι αρχαίοι τόρμοι), οι περιπτώσεις όπου 
σιτίζεται μέσα σ’αυτούς κράμα χαλκού και όλα τα 
χαράγματα (grafitti) ή άλλες ανθραχπογενείς μικροφθορές.

Οι χαρτογραφήσεις αυτές μεταφέρθησαν από τη 
σχεδιάστρια κ. Τ. Σκαρή σε 5 σειρές σχεδίων στην ίδια 
κλίμακα με διάφορους τύπους σχεδιαστικού συμβολισμού 
και διαγραμμίσεουν.
Αεινιιατολ.τηΐ’ίες

II συμπεριφορά των παλαιών κονιαμάτων 
σφράγισης σε συνδυασμό με την επίδραση τους στο 
μάρμαρο αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών. 
Επομένως, κρίθηκε αναγκαία η συλλογή και ανάλυση 
δειγμάτων από τα κονιάματα αυτά με στόχο τον 
προσδιορισμό της σύστασής τους. Τα δείγματα 
συγκεντρώθηκαν κατά τις εργασίες προετοιμασίας για την 
αποξήλαχτη από τους τεχνίτες κ.κ Ι.Κλάδιο και Κ. 
Λημόπουλο (Σεπτέμριος 1992). Οι αναλύσεις έγιναν στο 
Κέντρο Λίθου με περίθλαση ακτίνουν X (X.R.D.) από τον 
κ. Ν. Μπελογιάννη.
Φωτογράφηση

Παράλληλα με τη χαρτογράφηση έγινε και η 
φωτογραφική τεκμηρίωση της δυτικής ζαχρόρου από το 
φωτογράφο κ. Σ. Μαυρομμάτη σε φιλμ, έγχρωμα, 
μαυρόασπρα και slides. Κατά τη διάρκεια της 
χαρτογράφησης έγιναν και φωτογραφήσεις λεπτομερειών σε 
περιοχές όπου παρατηρήθηκαν χαρακτηριστικά 
προβλήματα διάβραχιης.

2.2 Φωτοερμηνεία

Με τη μέθοδο της φαποερμηνείας 
χαρτογραφήθηκαν τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα από 

επιλεγμένες σειρές παλαιών φωτογραφικόν39. Με κριτήρια 

την ευκρίνεια, τη μικρότερη προοπτική παραμόρφαχτη και 
τέλος την τεκμηρίαχτη τατν φαινομένου φθοράς και των 
εργασιών που επηρέασαν την κατάσταση διατήρησης της 
δυτικής ζαχρόρου επελέγησαν 5 σειρές φωτογραφικόν στις 
οποίες διακρίνονται ικανοποιητικά τα έγχρωμα 
επιφανειακά στρώματα από τις περιοχές που έχουν 
διαβροοθεί. Η εκτίμηση της σταδιακής απώλειάς τους κατά 
περίοδο έγινε με την αντιπαραβολή των χαρτογραφήσεων 
αυτών για το χρονικό διάστημα από το 1910 έως σήμερα. 
Οι σειρές αυτές είναι οι ακόλουθες (βλ. Πίνακα 2.

39 Χαρτογραφήσεις έγιναν μόνο για τους λίθους της δυτικής 
ζωφόρου. Για τους τρεις λίθους της νότιας ζωφόρου δεν 
βρέθηκαν φωτογραφίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες της 
εργασίας αυτής, εξάλλου η διάβρωση των λίθων αυτών ήταν ήδη 
αρκετά προχωρημένη από τα τέλη του περασμένου αιώνα.

Φωτογραφίες που ήταν διαθέσιμες είτε από αρχεία είτε από 
δημοσιεύσεις):
α.του F. Boissonnas (1910)40.

β.του W.Hege (1928)41. Η περίοδος της φωτογράφησης 

αυτής συμπίπτει με την αρχή της εκβιομηχάνησης του 
λεκανοπεδίου και την έξαρση της όξινης προσβολές, 
γ. της Alison Frantz (1958)42.

δ. του αρχείου D.A.I. (1976)43. II φωτογράφηση αυτή έγινε 

λίγους μήνες πριν τη στέγαση της δυτικής ζαχρόρου. 
ε. του Σ. Μαυρομμάτη από το αρχείο της Ε.Σ.Μ.Α.( 1992). 
Η φωτογράφηση αυτή έγινε αρκετά χρόνια μετά τη στέγαση 
της δυτικής ζαχρόρου και λίγο πριν την απομάκρυνσή της 
από το μνημείο. Επίσης η φωτογράφηση αυτή συμπίπτει με 
την τελευταία περίοδο χαρτογράφησης.

Τα 70 συνολικά σχέδια των χαρτογραφήσεοαν 
μεταφέρθηκαν μετά από την ψηφιιοποίησή τους, σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή σε Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα 
διαχρονικής σύγκρισης. Η εισαγωγή των χαρτογραφήσεων 
της κάθε χρονικής περιόδου έγινε με τη μέθοδο της 
σάραχτης και της αυτόματης διανυσματοποίησης. 
Χρησιμοποιώντας ορισμένα γνωστά σημεία, όπα)ς τις 
πλ.αστικές λεπτομέρειες του αναγλύφου, τα διαγράμματα 
αυτά μεταφέρθηκαν σε μία ενιαία κλίμακα, τοποθετήθηκαν 
στη σωστή τους θέση στο λίθο και στο σύνολ,ο και 
διορθώθηκαν τυχόν παραμορφώσεις που οφείλονται στη 
φωτογράφηση. Για το μετασχηματισμό τους 
χρησιμοποιήθηκε το προβολικό μοντέλο που βοηθάει στην 
αναγωγή εικόνων και τη διόρθωση προοπτικής. Τέλος, τα 
δεδομένα οργανώθηκαν σε ψηφιακή χαρτογραφική βάση 
δεδομένων. Κάθε σειρά φωτογραφιών αντιστοιχεί σ’ένα 
στριόμα (layer) της βάσης, ενώ η επίθεση (overlay) των 
σειρών aimin' δίνει τη διαχρονική σταδιακή ελάτταχχη των 
εγχρώμων επιφανειακών στρωμάτων, (βλ. Σχήμα 1 και 
Κεφ. 3.3 Έγχρωμα Επιφανειακά Στριοματα). Η μεταφορά 
και επεξεργασία των χαρτογραφήσεων αυτών έγιναν από 
τους τοπογράφους μηχανικούς Ν. Δασκαλόπουλο και Λ. 
Μαρνιέρο.

40 Collignon, Μ., Boissonnas, F. Le Parthenon. Γ1 tisloirc. 
l'Architecture et la Sculpture Paris: Ch. Eggimann , 1926, PI. 78-84.

41 H σειρά αυτή προσφέρθηκε από το D.A.I. με τους κωδικούς
αριθμούς του αρχείου Hege:1758, 2000, 2001, 1785, 1990, 2326, 
1783, 1014, 1708, 1724, 1744, 1749, 1795, 2332, 2025, 2333,
1767, 1772, 2033, 1712,1786, 2037, 2527, 1776, 1774.
42 Η σειρά αυτή μελετήθηκε στην βιβλιοθήκη της Αμερικανικής 
Σχολής Κλασικών Σπουδών με τους κωδικούς αριθμούς των 
αρνητικών (προσωπικό αρχείο A. Frantz): AT 175, AT 176, AT 
179, AT 180, AT 182, AT 184, AT 186, AT 189, AT 190, AT 191, 
AT 193, AT 194, AT 195, AT 196.
43 Η σειρά αυτή προσφέρθηκε από το D.A.I. με τους κωδικούς 
αριθμούς του αρχείου: 76/696, 76/698. 76/769, 76/762, 76/763, 
76/765, 76/711, 76/764, 76/712, 76/715, 76/716, 76/717.
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Από ττ) μελέτη των φωτογραφιών και την 
αντιπαραβολή των ιστορικών και άλλων στοιχείων, 
τοποθετήθηκαν χρονικά οι επεμβάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του περασμένου αιώνα 
μέχρι σήμερα.

Πίνακας 2. Φωτογραφίες που ήταν διαθέσιμες είτε από 
αρχεία είτε από δημοσιεύσεις.

Χρονολογία φωτογράφος/ αρχείο

1898 Βρετανικό Μουσείο44

1900 Fr. Boissonnas*
1928 W.Hege*
1958 A. Frantz*
1958-1960 Σ. Μελετζής
1962 Ν. Τομπάζης
1976 D.A.I.* (G.Hellner)
1976 X. Μπούρας/Λ. Μπούρα
1992 Σ. Μαυρομμάτης *

* Οι σειρές αυτές των φωτογραφιών χρησιμοποιήθηκαν για τη 
χαρτογράφηση των εγχρώμων επιφανειακών στρωμάτων.

2.3 Σύγκριση των εκμαγείων από φωτογραφίες

Η συγκριτική μελέτη των δύο σειρών 
εκμαγείων Έλγιν (1802) και Ν. Martinelli (1872) από 
φωτογραφίες τους (βλ. Πίνακα 3. Φωτογραφίες τωΐ' 
εκμαγείισν σε διάφορες δημοσιεύσεις) έγινε με σκοπό την 
αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών για τη φθορά στη 
δυτική ζωφόρο και. το χρονολογικό προσδιορισμό των 
σημαντικών απώλειαν που οφείλονται είτε σε αποσπάσεις 
είτε στη διάβρωοη (που εκδηλώνεται με την έντονη 
άμβλυνση των λεπτομέρειαν) του αναγλύφου. Εξάλλου οι 
δύο αυτές σειρές των εκμαγείαν αποτελούν και τα μόνα 
τεκμήρια για την κατάσταση διατήρησής της δυτικής 
ζαχρόρου τον περασμένο αιώνα. Αυτή η μελέτη έγινε μόνο 
για τους λίθους της δυτικής ζαχρόρου και παρατίθεται στις 
επί μέρους περιγραφές των λίθων. Σημειώνεται ότι δεν 
ήταν διαθέσιμη η φαπογραφία του εκμαγείου Martinelli 
(1872) για το λίθο ΑΖ.11.

44 Η σειρά των φωτογραφιών αυτών προσφέρθηκε από το 
Βρετανικό Μουσείο με την ευγενή μεσολάβηση του κ. I. Jenkins.

Π ίνακας 3.Φωτογραφίες των εκμαγείων σε διάφορες 
δημοσιεύσεις*

Λίθος 1802 1872

ΔΖ.3 Brommer45 Collignon46
ΔΖ.4 Brommer Collignon
ΔΖ.5 Brommer Collignon

ΔΖ.6 Jenkins47 Jenkins
ΑΖ.7 Jenkins Jenkins
ΔΖ.8 Jenkins Jenkins
ΔΖ.9 Brommer Collignon
ΔΖ.10 Brommer/Jenkins Collignon
ΔΖ.11 Jenkins/Col lignon
ΔΖ.12 Brommer/ Collignon Jenkins
ΑΖ.13 Jenkins Jenkins
ΔΖ.14 Jenkins Jenkins
ΔΖ.15 Jenkins Jenkins
ΝΔΖ Jenkins Jenkins

* Σε καμμια από τις δημοσιεύσεις δεν περιέχεται η πλήρης σειρά 
των εκμαγείων της μίας ή της άλλης περιόδου.

45 Brommer, F., Der Parthenonfries Katalog und Untersuchung, 

Mainz am Rhein: Philipp von Zabem, 1977.

46 Collignon, & Boissonnas,(1926), ό.π., σημ. 40, PI. 76.
47 Jenkins,(1990), ό.π., σημ.2 , PI. 11-19.
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3. Κατάσταση Λιατήρησης

Η φθορά στη ζαχρόρο οφείλεται στη συνδυασμένη 
επίδραση πολλαπλών' αιτίων, φυσικοχημικοσν και 
μηχανικών. Στην παρούσα μελέτη δεν θα γίνει λεπτομερής 
ανάλυση Taw μηχανισμών φθοράς του μαρμάρου, καθώς 
αυτοί έχουν ήδη μελετηθεί και καταγραφεί λεπτομερώς τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

II ιδιοσυστασία (η ύπαρξη φλεβών, κομμών ή 
άλλων ασυνεχειών της δομής) και η γεωλογική στρώση48 

του λίθου4 50 *9,50 αποτελούν το κύριο στοιχείο για την 

“προδιάθεση” του στη φθορά. Οπως συνηθίζεται η 
καλλιτεχνική κατεργασία των λίθατν της ζωφόρου έχει γίνει 
στη λιγότερο σκληρή πλευρά τους, “σε επιφάνειες 
παράλληλες στις στρώσεις ή επιφάνειες εγκάρσιες στις 
στρώσεις και παράλληλες προς τις πτυχώσεις, τα λεγάμενα 

πρόσωπα ή μουρέστη γλώσσα των μαρμαράδων.”52 53 

Στη ζωιφάρο περίπου οι μισοί λίθοι έχουν οριζόντιες 
γεωλογικές στρώσεις και τη σκληρότερη π/ευρά τους, 
δηλαδή το κεφάλι, στις πλαϊνές όψεις. Αν και στατιστικά 
το δείγμα είναι μικρό, την καλύτερη διατήρηση της 
επιφάνειας έχουν οι λίθοι ΔΖ.8 και ο ΛΖ.9 που ανήκουν 
σ’αυτήν την κατηγορία δηλαδή έχουν οριζόντιες τις 
γεωλογικές στρώσεις στην όψη με κλίση προς τα κάτω. Οι 
υπόλοιποι λίθοι έχουν κατακόρυφες γεωλογικές στρώσεις 
και το κεφάλι στις άνω ή κάτω όψεις. Παρατηρήθηκε ότι 
σ’αυτές τις περιπτώσεις η διάβρωση ακολουθεί την 
κατεύθυνση των στρώσεων, (βλ. Πίνακα 4. Σχηματική 
αναπαράσταση των γεωλογικών στρώσεων στους λίθους 
της ζαφορού)

Οι αργιλλοπυριτικές φλέβες, δηλαδή τα 
εγκλείσματα άλλων ορυκτών στο ασβεστιτικό πλέγμα, είναι 
“αναμνηστικά στοιχεία” της αρχικής δομής του λίθου πριν 
ή κατά τη μεταμόρφοοση του ιζηματογενούς πετρώματος σε 

μάρμαρο. Οι φλέβες5 3 αποτελούν ασυνέχειες στη δομή του

48 Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για ιζηματογενή πετρώματα ενώ 
στην περίπτωση του μαρμάρου χαρακτηρίζει τα “νερά” του.
49 Κορρές (1983),“Τεχνικές και γεωλογικές προϋποθέσεις της 
οικοδομικής του ναού”, ό.π., σημ.8, σσ. 46-49.
50 Korres, Μ., “The geological factor in ancient Greek architecture” in 
Engineering Geology of Ancient Works, Monuments and Historical 
Sites, BALKEMA, 1988, pp. 1779-1793.
54 ΙΙροτείνεται από τον κ. Μ. Κορρέ η αντικατάσταση του όρου 
“μσυρέλο” με τον όρο “παρειά”.
52 Κορρές (1983), “Τεχνικές και γεωλογικές προϋποθέσεις της 
οικοδομικής του ναού”, ό.π ., σημ.8, σ. 43.
53 Μπελογιάννης, Θεσυλάκης (1990), “Οι αργιλλοπυριτικές
φλέβες των μαρμάρων της Ακρόπολης”, Μελέτη Αποκαταστάσεως
του Παοθενώνος. ό..π., σημ.34, σσ. 189-191.

λίθου, ενώ με το χρόνο η διαφορική φθορά τους σχηματίζει 
πυρήνες αποσάθρωσης54. Το ίδιο συμβαίνει και σε 

επιφάνειες θραύσης εφ’όσον στις νέες σχιστώδεις 
επιφάνειες ευνοείται η συγκράτηση υγρασίας και η 
ανάπτυξη μικροοργανισμών. Έτσι οι περιοχές αυτές 
υπέστησαν πολλαπλές σφραγίσεις με υλικά συντήρησης 
ορισμένα από τα οποία είχαν δυσμενείς επιδράσεις στο 
λίθο.

Η πολυτάραχη ιστορία του Παρθενώνα είχε 
αντίκτυπο και στη ζωφόρο, η οποία υπέστη κι’αυτή τις 
συνέπειες των πολλαπλών σεισμών, της αρχαίας πυρκαΐάς 
και της έκρηξης με τις συνακόλουθες μετακινήσεις και 
γεωμετρικές μεταβολές του συνόλου. Εκτός από τα 
φαινόμενα φθοράς που σχετίζονται με τη δομική 
ακεραιότητα τατν λίθων, δηλαδή τα ρήγματα και τις 
αποσπάσεις, ο ρόλος του νερού σε όλες του τις μορφές - 
άμεση και έμμεση διαβροχή- συμβάλλει στη φυσικοχημική 
φθορά του λίθου.

3.1 Ο ρόλος του νερού

Η ανά τους αιώνες προσβολή της ζωφόρου55 

από το βρόχινο νερό υπήρξε το βασικότερο αίτιο 
φυσικοχημικής φθοράς του γλυπτού συνόλου56. II

προσβολή από το νερό γίνεται είτε με την κατ’ευθείαν 
πρόσπτωσή του στην επιφάνεια του μαρμάρου, άμεση 
διαβροχή, είτε διά μέσου των αρμών της ανωδομίας οι 
οποίοι λειτουργούν σαν στόμια απορροής, έμμεση 
διαβροχή. Η συνεχής αυτή διαβροχή προκάλεσε σειρά από 
διαδοχικά φαινόμενα όπως: τη διάβρωση και την 
απομάκρυνση των στριομάτουν, την απόπλυση της αιθάλης, 
τη διάλυση της νεοσχηματιζόμενης γύψου με συνέπεια τη

54 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πληροφορία ότι, ήδη στις αρχές
του αιώνα μία επιτροπή που είχε συγκληθεί να γνωμοδοτήσει για 
την κατάσταση διατήρησης της δυτικής ζωφόρου είχε αποφανθεί 
ότι: "ο μαρμαρυγίας... παρείσακτον ορυκτό εν τώ
μαρμάρω...επιδεκτικόν αποσαθρώσεως εξ ατμοσφαιρικών 
προσβολών είνε το κύριο αίτιον της παρατηρουμένης επί ενίων 
μαρμάρων της Ακρόπολης ψαθυρότητος.” Λαμβέργης, Α., 
Σωτηριάδης, Γ.,Ρουσόπουλος,Ο., Α!) Επιτροπείας Εκθεσις 
Παρθενώνος γλυπτών Συντήρηαις, Αρχαιολογική Εφημερίς, 
Αθήναι, 1912, σ. 112.
55 Μετά την καταστροφή της αρχικής στέγης τον 3° αιώνα μ.Χ. 
βλ. Κορρές, Μπούρας,(1983), ό.π ., σημ.8, σ.137.
56 “Η επί τόπου... εξέτασις τών μαρμάρων του Παρθε- 
νώνος.,.κατέδειξεν ότι ουδεμίαν αλλοίωσις επί τή συνοχή της 
υφής εν αυτοίς υφίσταται εκτός των αποτελεσμάτων της 
μηχανικής αποτριβής της επιφάνειας και δή των λεπτοτέρων 
προεξοχών των γλυπτών, ένεκα της μακροχρονίου επενεργείας των 
σταγόνων της βροχής και της χαλάζης.” “Παρθενώνος Γλυπτών 
Συντήρησις”. Δαμβέργη, Α. Β!)Έκθεσις, Αρχαιολογική Etprmcpic. 
Αθήναι, 1912, σ. 120.
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Il ίνακας 4. Σχηματική αναπαράσταση των γεαιλογικών στρώσεων στους λίθους της ζωφόρου

ΛΖ.3

ΛΖ.5

ΛΖ.7

ΛΖ.9

ΛΖ.11

ΛΖ.13

ΔΖ.15

ΝΖ.46

ΑΖ.4

ΑΖ.6

ΑΖ.8

ΛΖ.10

ΑΖ.12

ΛΖ.14

ΝΑΖ

ΝΖ.44

Π= πρόσωπο, μαλακό(ανάγλυφο) Πα= παρειά, μέτριο Κ = κεφάλι, σκληρό
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διάβρωση του μαρμάρου57·58·59 και τέλος τη μεταφορά 

και απόθεση σε άλλα σημεία των προϊόντων διάλυσης και 
των ρύπων. Η διαβροχή εκτός από την πρωτογενή δράση 
της (όξινη προσβολή), προκαλεί δευτερογενείς αλλουίχιεις 
στο μάρμαρο ενεργοποιώντας τα διαλυτά άλατα τα οποία 
στην περίπτωση της δυτικής ζωφόρου προέρχονται κυρίως 
από την κονία Meyer. Μία άλλη δευτερογενής αλλοίωση 
προκαλείται από την ανάπτυξη μικροοργανισμών, η οποία 
ευνοείται με την παρουσία υγρασίας.

επιφάνεια για αρκετό χρονικό διάστημα μετά το πέρας της 
βροχόπτευσης και τη συγκράτηση υγρασίας στις περιοχές 

διαβροχής για ένα τουλάχιστον 24ώρο60. Το φαινόμενο 

αυτό τεκμηριώνεται από το χαρακτηριστικό τριγωνικό 

σχήμα των περιοχών απ’όπου έχουν απωλεσθεί στο 

παρελθόν τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα, περιοχές 
στις οποίες αντιστοιχούν οι αρμοί των θράνων (βλ. Σχέδιο 
20 και εικ. 1,2).

Σχήμα 2. Αναπαράσταση της συμπεριφοράς του νερού της βροχής στη ζωφόρο

Μετά τη στέγαση της δυτικής ζωφόρου το 1976, 
περιορίστηκε σε ικανοποιητικό βαθμό η άμεση διαβροχή 
ωστόσο συνεχίστηκε η έμμεση διαβροχή του αναγλύφου διά 
μέσου τον αρμόν της ανωδομίας. Αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη παροχέτευση νερού στην

57 Skoulikides, Papakonstantinou-Ziotis (1981), ό.π., σημ. 26, σ.63, 
Skoulikides, Charalambous (1981), ό.π., σημ. 27, σ.70, και 
Skoulikides, Charalambous, Papakonstantinou-Ziotis(1983), ό.π., σημ. 
28, σ. .200.

58 Winkler, Ε.Μ.,“Weathering of crystalline marble”, The Engineering
Geology of Ancient Works Monuments and Historical Sitefel988). 
ό.π., σημ. 50, σσ. 717- 721.
5 9 Sikiotis, D. Delopoulou, Ph. Kirkitsos, Ph.“Effect of air pollution 
on historic buildings and monuments and the scientific basis for 
conservation. Dry deposition of air pollutants on Athenian 
Monuments”,EEC Contract: EV4V-0050-GR(rr), Dec. 1991.

Σε αρκετές περιοχές του αναγλύφου η απόπλυση 
διευκολυνόταν από τα τμήματα εκείνα του δωρικού 
κυματίου που έχουν αποσπασθεί από μεγάλο μήκος των 
υπερκείμενων θράνων. Η απορροή νερού περιορίστηκε 
προσωρινά το 1970-71 όταν ανακατασκευάστηκε νέο 
κυμάτιο από τσιμεντοκονία. Η μορφή του κυματίου ήταν 
τέτοια που λειτουργούσε σαν νεροσταλάκτης οδηγώντας τα 
νερά έξω από τα προεξέχοντα τμήματα του αναγλύφου. 
Αργότερα όμευς, ποσότης νερού άρχισε και πάλι να 
διοχετεύεται από τον αρμό που σχηματίσθηκε μεταξύ 
συμπληρώματος και μαρμάρου, (βλ. εικ. 3)

Νερό επίσης συμπυκνώνεται πάνω στις

60 Προσωπικές παρατηρήσεις των συγγραφέων μετά από 
βροχόπτωση στις 26/5/92.
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ψυχρότερες επιφάνειες του μαρμάρου με τη μορφή δρόσου, 
ειδικά τις νυκτερινές ώρες. Η επίδραση του νερού με αυτήν 
τη μορφή είναι εξίσου αρνητική, δεδομένου ότι ο κύκλος 
ύγρανσης-εξάτμισης επαναλαμβάνεται ετησίου; ανεξάρτητα 
από τις περιόδους βροχόπτιυσης. Το φαινόμενο αυτό δε 
μελετήθηκε χωιριστά στη ζαχρόρο.

3.2 Φαινόμενα φθοράς (Σχ.9-12,18)
3.2.1 Ρήγματα - ρωγμές - θραύσεις

Μεγάλα σε έκταση ρήγματα61 που απολήγουν 

στην επιφάνεια του αναγλύφου παρατηρήθηκαν πρίν την 
αποξήλαχτη σε 4 λίθους της ζωφόρου (ΑΖ.7, ΔΖ.13, ΔΖ.15 
και ΝΛΖ). Κατά την αποξήλαχτη των λίθων ΔΖ. 7, ΔΖ. 15 
και ΝΔΖ διαπιστώθηκε ότι τα κατακόρυφα αυτά πραπογενή 
ρήγματα διακλαδώνονταν στο εσωτερικό των λίθων 
διαχωρίζοντας τους σε πολλαπλά θραύσματα, στα οποία 
και καταβιβάστηκαν. Στο λίθο ΔΖ. 13 το οριζόντιο 
πραπογενές ρήγμα είχε στερεατθεί και σφραγιστεί 
επανειλημμένους και δεν διαχωρίστηκε από την κυρίους 
μάζα του λίθου κατά την αποξήλαχτη.

Στοτυς λίθους ΔΖ. 7, ΔΖ. 12, ΔΖ. 13 και ΝΔΖ 
παρατηρήθηκαν διακλάσεις και στις πίσω όψεις τατν λίθουν, 
φαινόμενο που συνδέεται αφ’ενός με την πολλαπλή 
ρηγμάτουση τουν λίθων στην περιοχή αυτή του μνημείου που 
έχει πληγεί από την αρχαία πυρκαϊά και την έκρηξη και 
αφ’ετέρου από τη συνδυασμένη συμπεριφορά τατν 
συνδέσμων και γόμφων. Συχνά τα διαχωρισμένα τμήματα 
τουν λίθουν είχαν μετατοπιστεί, ενώ σε δύο περιπτα'χτεις 
παρατηρήθηκε κοοι το φαινόμενο του ερπυσμού στις 

εσουτερικές επιφάνειες θραύσης (ΔΖ. 7 και ΝΛΖ)62 .

Τα ρήγματα όπως και οι ρουγμές σχετίζονται 
άμεσα με τη μικροτδοτμή του μαρμάρου και το σύστημα 
σύνδεσης τουν λίθουν ενοΰ με την επίδραση εξουτερικουν 
παραγόντουν (όπως οι σεισμοί, η αρχαία πυρκαϊά, η έκρηξη 
του Morosini) δηλαδή τις βίαιες μεταβολές του συνόλου, 
διευρύνονται με το χρόνο. Εκτός από τη λύση της 
συνέχειας και την αισθητική υποβάθμιση του συνόλου που 
προκαλούν, μερικές φορές τα ρήγματα αυτά λειτουργούν 
ως οδοί απορροής τουν ομβρίουν από τους αρμούς της

61 Για την πλήρη ορολογία βλ. Κορρές, Μπούρας (1983), “Οι 
γεωμετρικές μεταβολές του Παρθενώνος και των λίθων του”, ό.π., 
οημ. 8, σσ. 249- 254.
62 Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., αναφορές σχετικά με την καταβίβαοη των 
λίθων βλ. Τριάντη, I., “Αποξήλωση των ανάγλυφων λίθων της 
Ζωφόρου του Παρθενώνος”, (Αρ. πρωτ. 90-10/3/90), Τριάντη, I., 
Μάντης, Α., “Καταβίβαοη και μεταφορά στο Μουσείο των λίθων 3 
και 4 της Δυτικής ζιοφόρου”, (Αρ. πρωτ. 238- 30/6/93) και 
"Καταβίβαοη των λίθων αρ. 5-13 της Δ. ζιοφόρου του 
Παρθενώνα”, (Αρ. πρωτ. 300-16/9/93) και Πάνου, Α., “Αποξήλωση 
των λίθων ΔΖ. 5 - ΔΖ. 13 της Δυτικής ζωφόρου”, (Αρ. πρωτ. 
2285-1/9/93).

ανιυδομίας, συντείνοντας έτσι και στη φυσικοχημική φθορά 
του λίθου.

Οι χαρακτηριστικές τριγωνικές θραύσεις στις 
γωνίες των λίθον της δυτικής ζαχρόρου αρείλονται κυρίως 
στους εσαπερικούς γόμφους. Το φαινόμενο αυτό 
παρατηρείται σε όλους τους λίθους της ζαχρόρου με την 
εξαίρεση ταν λίθων ΔΖ. 10 και ΔΖ. 13. Σε μερικές 
περιπτώσεις τα θραύσματα που αποσπάσθηκαν ήταν 
μικρού μεγέθους (ΔΖ.4 - αριστερή γωνία) και η περιοχή 
σφραγίσθηκε μόνο με κονίαμα, ενώ στις περισσότερες 
περιπτώσεις που αποσπάσθηκαν μεγάλα θραύσματα, οι 
περιοχές συμληρώθηκαν με νέο μάρμαρο κατά την περίοδο 
ταν επεμβάσεαν του 1958-60 (λίθοι ΔΖ. 5, ΔΖ. 6, ΔΖ. 7, 
ΔΖ. 8(2), ΔΖ. 9, ΔΖ. 11, ΔΖ. 12, ΔΖ. 15). Στο λίθο ΔΖ.14 
το θραύσμα που είχε αποσπασθεί ταυτίστηκε και 
συγκολλήθηκε στη θέση του ενώ στον ΝΛΖ (Δ) ένα 
παρόμοιο θραύσμα στην κάτω αριστερή γωνίας παρέμενε 
ενσφηνατμένο στη θέση του μέχρι την αποξήλαχτη του λίθου.

Στους λίθους ΔΖ. 3 και ΝΔΖ(Δ) οι ραχ/μές στην 
κάτω δεξιά και την κάτω αριστερή γωνία αντίστοιχα έχουν 
την αφετηρία τους σε κατασκευαστικές εντορμίες. 
Συγκεκριμένα, κατά την αποξήλαχτη του λίθου ΔΖ.3 
παρατηρήθηκε ότι το κάτω δεξί θραύσμα είχε πλήρως 
διαχωριστεί στο εσωτερικό του ενώ στην επιφάνεια 
εκδηλωνόταν μόνο σαν τριχοειδής ρωγμή. Πιθανώς η 
πλήραχτη της εντορμίας με τσιμέντο (επέμβαση Μπαλάνου) 
είχε σαν αποτέλεσμα την λειτουργία των δύο λίθων (ΔΖ.3 
και ΔΖ.4) σαν ένα μέλος. Αντίθετα η πολλαπλή 
ρηγμάταχτη των πίσω όψεων ορισμένων λίθον (ΔΖ. 4, ΔΖ. 
7, ΔΖ. 12, ΔΖ. 13, ΔΖ. 15, ΝΔΖ) σχετίζεται με τους 
συνδέσμους. Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωχτη αποτελεί ο 
λίθος ΔΖ. 7. Εκτός από το κατακόρυφο πρωτογενές ρήγμα 
που εκδηλώνεται στο ανάγλυφο, οι δύο σύνδεσμοι και οι 
δύο γόμφοι στην άνω πλευρά του λίθου που βρίσκονται 
στην ίδια ευθεία λειτούργησαν σαν σφήνες διαχατρίζοντας 
τον λίθο καθ’ύψος στα δύο παράλληλα προς τη γλυπτή 
επιφάνεια, προκαλώντας πολλαπλά δευτερογενή και 
τριτογενή ρήγματα. ( βλ. Ιΐίνακα 5. Ρήγματα-ρωγμές- 
θραϋσεις )

3.2.2 Μαύρη κρούοτα (Σχ. 1-4)

Με τον όρο αυτό εννοείται το σκληρό και ρυπαρό 
στρώμα που σχηματίζεται σε προστατευμένες περιοχές που 
δεν βρέχονται άμεσα από τα νερά της βροχής, όπως τα 
εισέχοντα τμήματα του αναγλύφου. Η μαύρη κρούστα 
σχηματίζεται στις παρυφές των περιοχών απόπλυσης και 
αποτελεί σημείο αναφοράς για τον εντοπισμό των περιοχών 
της έμμεσης διαβροχής (βλ. Σχ. 2). Απαραίτητη
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IIίνακας 5. Ρήγματα - Ρατγμές - Θραύσεις

Ανάγλυφο Αλλες όψεις

Διαχεορισμός
Ρωγμή

Διαχα)ριαμός
Απώλεια

Διαχωρισμός
Συγκόλληση

ΛΖ. 3 Λ. γαΛ'ία*(ε) πίσω (σ, γ)***

ΛΖ. 4 Α. γωνία(γ) πίσω (σ)***

ΛΖ. 5 Λ. γωνία*
Α. γαΛ'ία (γ)

πίσω (σ)***

ΛΖ. 6 Α. γιονία(γ)

ΛΖ. 7 πραπογενές
καιεακόρυφο
Δ. γαΛ'ία ίο)

Α. γαΛ'ία(γ) όλες (σ, γ) 
πολλαπλά

ΛΖ. 8 Δ./Α. γοονία(γ)

ΛΖ. 9 Λ. γατνίαίγ)

ΛΖ.10

ΛΖ. 11 Δ. γοανία(γ)

ΛΖ.12 Δ. γατνίαίγ) πίσω (σ)*** 
πολλαπλά

ΛΖ.13 πραπογενές
οριζόντιο

πίσω (σ, γ)

ΛΖ.14 Α. γαΛ'ία(γ)

ΛΖ.15
πραπογενές/
κατακόρυφο
δευτερογενές
οριζόντιο

Α. γιονία(γ) πίσαχσ,γ)***
πολλαπλά

ΝΔΖ(Δ)
2 πραπογενή 
κατακόρυφα(σ)
Α. γα>νία(ε, γ)*

πίσω (σ) 
πολλαπλά

ΝΛΖ(Ν) απώλεια(γ)**

ΝΖ. 46 Α./Λ. γαΛ'ία (σ)

ΝΖ. 44 Δ. γαΛ'ία (σ)

Οι θραύσεις οφείλονται στη συμπεριφορά γόμφου (γ), κατασκευαστική εντορμίας (ε) ή συνδέσμου (σ).
(Α) αριστερή, (Λ) δεξιά

*Τα θραύσματα αυτά διαχιορίστηκαν κατά τις εργασίες αποξήλωσης.
**Τα αποσπασμένα θραύσματα του δεξιού τμήματος του λίθου αυτού σήμερα βρίσκεται στο Β. Μουσείο. 
***Το θραύσμα αυτό δε βρέθηκε in situ.

ΣΗΜ: Στον πίνακα αυτό δεν περιέχονται τα μικροθραύσματα που συγκεντρώθηκαν από τις εντορμίες των 

συνδέσμων.
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προϋπόθεση για το σχηματισμό μαύρης κρούστας είναι η 
ανακρυστάλλωση ταν προϊόντων της διαλυτικής δράστις 
του νερού σε συνδυασμό με τις χαλαρές επικαθήσεις και τα 
αιωρούμενα σωματίδια της βεβαρημένης ατμόσφαιρας. Με 
την εξέλιξη του φαινομένου, οι αποθέσεις έκπλυσης 
(αυξάνονται και η μαύρη κρούστα γίνεται με το χρόνο πιό 
σκληρή και παχειά.

Από τη σύγκριση παλαιών φωτογραφιών 
παρατηρήθηκε ότι μετά το 1960 η μαύρη κρούστα αυξήθηκε 
σημαντικά (βλ. εικ. 4, 5, 6, 7, 8). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
περιγραφική έκθεση της επιτροπής της UNESCO:

“(Σε προστατευμένα μέρη)... παρατηρούνται μελαναί κηλίδες 
οφειλόμεναι είς συσαώρευσιν αιθάλης αλλά επίσης βαθμιαία 
αποσύνθεση τής επιφάνειας τού μαρμάρου, σχηματισμοί 

κράδης (cloques) και αλατούχων επιστρώσεων (croûtes) και 

ακόμη έλκη (chancres).’^ 3

Σε ορισμένες περιπτώσεις όποσς στους λίθους 
ΛΖ.10, ΔΖ.15 και ΝΔΖ (Δ. όψη) το πάχος και η έκταση 
της μαύρης κρούστας δυσχεραίνουν την ακριβή εκτίμηση 
της κατάστασης διατήρησης του λίθου64 (βλ. Κεφ. 3.2.6 

Ειδικές περιπτώσεις).

3.2.3 Αιθάλη (Σχ.1-4)

Ο όρος αυτός αναφέρεται στις επιφάνειες του 
μαρμάρου με χρωματική απόχραχτη κατά δύο τόνους 
βαθύτερη από εκείνες του δι«βρισμένου μαρμάρου ή του 
μαρμάρου που καλύπτεται από έγχροομα επιφανειακά 
στρώματα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της εγκατάστασης 
κυρίως αιθάλης και άλλων αιωρούμενων σοοματιδίων65.

Στις εξέχουσες γλυπτές λεπτομέρειες των λίθων 
παρατηρείται μεγαλύτερη απόθεση αιθάλης και άλλων 
επικαθήσεαν. Αυτές συσσωρεύονται επαυξάνοντας την 
αρχική επιφάνεια ενώ συγχρόνως συσσωματώνονται με 
τους κρυστάλλους του διαβρωμένου μαρμάρου, 
σχηματίζοντας έτσι μία νέα και συμπαγή επιφάνεια.

3.2.4 Ζαχαροειδής φθορά (Σχ.9-12,18)

Με τον όρο αυτό εννοείται η απώλεια συνάφειας 
των κρυστάλλων του μαρμάρου με συνέπεια την άμβλυνση 
των γλυπτών λεπτομερειών και την ανάδειξη των 63 64 65 *

63 Lemaire, Sneyer, Sonnier, (1969), ό.π., οημ. 21, σ. 11.
64 Υπάρχουν αντικρουόμενες θεωρίες σχετικά με την κατάσταση 
του υποκείμενου λίθου: είτε ότι η μαύρη κρούστα δρά 
προστατευτικά είτε ότι ευνοεί τη συγκράτηση υγρασίας κι'έτσι 
υποθάλπτει τη φυσικοχημική φθορά του λίθου. Η σύσταση και 
ρόλος της κρούστας όμως διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και 
σχετίζεται άμεσα με την κατάσταση του λίθου.
65 Η διαφορά της έκτασης της αιθάλης μεταξύ των
φωτογραφικών περιόδαν 1960-1976 είναι εντυπωσιακή.

γεωλογικών και πετρολογικών ιδιομορφιών του λίθου. II 
κοινή αυτή μορφή φθοράς είναι αποτέλεσμα της όξινης 
προσβολής και παρατηρείται μόνο σε περιοχές απόπλυσης, 
εκεί όπου έχει ήδη χαθεί η αρχική επιφάνεια. Στη ζωφόρο 
σε περιοχές όπου συνεχίζεται η έμμεση διαβροχή από τους 
αρμούς της ανσοδομίας παρατηρείται έντονη ζαχαροειδής 
φθορά, δηλαδή συνεχής απώλεια τον κρυστάλλων σε 
στοιβάδες. Η νέα επιφάνεια μαρμάρου που συνεχώς 
προκύπτει είναι λευκή και αδρή.( βλ. εικ. 9)

Ο όρος ανενεργός ζαχαροειδής φθορά 
χαρακτηρίζει περιοχές μαρμάρου με αδρή επιφάνεια που 
ενώ) έχουν προκόψει από την όξινη προσβολή, το φαινόμενο 
δε βρίσκεται πιά σε εξέλιξη. Σ’αυτές τις περιοχές 
εγκαθίστανται αιθάλη και άλλα σαιματίδια, τα οποία 
λειτουργούν σα συνδετικό υλικό και στερεώνονται στην 
επιφάνεια. Στη δυτική ζαχρόρο η ανάσχεση του φαινομένου 
της όξινης προσβολής οφείλεται στη διακοπή της διαβροχής 
του μαρμάρου είτε μετά τη στέγασή της είτε μετά την 
τυχαία διακοπή της έμμεσης διαβροχής από τους αρμούς 
της ανατομίας.

3.2.5 Αποσάθρωση - Απολέπιση (Σχ.9-12,18)

Ο όρος αποσάθροοση αναφέρεται στις περιοχές 
εκείνες του μαρμάρου όπου παρατηρείται η χαλάρωση της 
σφικτής δομής του μαρμάρου σε βάθος. Αυτό έχει σαν 
συνέπεια την αυξημένη διείσδυση του νερού στη μάζα και τη 
συγκράτηση υγρασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
(βλ. εικ. 10). Με την επίδραση άλλων παραγόντων, όπως 
τις θερμοκρασιακές μεταβολές, το φαινόμενο αυτό οδηγεί 
στην συνεχή απολέπιση.

3.2.6. Ειδικές περιπτώσεις
3.2.6. Α. Φλύκταινες (Σχ.9-12,18)

Μία ιδιάζουσα μορφή φθοράς που παρατηρήθηκε 
κυρίοος στους λίθους ΑΖ.8 και ΔΖ.10 της δυτικής ζαχρόρου 

είναι οι “φλύκταινες”66. Πρόκειται για τη ρηγμάταχτη, 

παραμόρφωση και αποκόλληση λεπτής φλούδας μαρμάρου, 
κάται από την οποία το αποσαθρωμένο σε βάθος μάρμαρο 
έχει χάσει τελείως τη συνοχή του. II φλούδα αυτή δομείται 
από προϊόντα ανακρυστάλλαχτης του μαρμάρου, γύψο, 
υπολείμματα στροομάταν και επικαθήσεις. Στο λίθο ΛΖ.8 οι 
φλύκταινες αυτές έχουν σχηματιστεί κατά μήκος ταν 
αργιλλοπυριτικών φλεβών που τον διατρέχουν (βλ. εικ. 11).

66 Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α. Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε οτη 
περίπτωση της δυτικής ζωφόρου από τη συντηρήτρια κ. 
Α,Μωραϊτου βλ. αναφορά “Επισήμανση φθοράς στην Λυτική 
Ζαχρόρο του Παρθενώνα και πρόταση για ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση”, (Αρ. πρωτ. 448-10/10/91).
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Το φαινόμενο αυτό πρέπει να οφείλεται στην ιδιοσυστασία 
του λίθου και είναι αρκετά σπάνιο στο πεντελικό μάρμαρο, 
αντιθέτους παρατηρείται συχνά σε έργα τέχνης από 
δολομιτικό μάρμαρο, όπως π.χ. το μάρμαρο της 
Καρράρα.

Στο λίθο ΔΖ.10 εντοπίστηκε με ηχοβολιστικό 
έλεγχο, εσωτερικό κενό σε μία ευρύτερη περιοχή γύρω από 
τη “φλύκταινα” στο ιμάτιο της δεύτερης μορφής, (βλ. εικ. 
12) Στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για εσωτερικό κενό 
το οποίο χαρακτηρίζει την αρχή αποφλοίωσης αλλά μάλλον 
για εκτεταμένη αποσάθρωση κάτω από μία σκληρή 
επιφανειακή κρούστα. Στις παλαιές φωτογραφίες η 
επιφάνεια αυτή μοιάζει αδρή και διατηρεί ελάχιστα ίχνη 
από τα έγχροομα επιφανειακά στρώματα.

Παρόμοια προβλήματα, δηλαδή περιοχές 
αποσάθρωσης κάτω από τη δενδριτικής μορφής, ενιαία 
μαύρη κρούστα εντοπίστηκαν ηχοβολιστικά στους λίθους 
ΔΖ.15 και ΝΔΖ(Δυτική όψη). Στις παλαιές φωτογραφίες, 
η επιφάνεια του μαρμάρου, μοιάζει να είναι αδρή και 
αποσαθρουμένη, χωρίς να διατηρούνται τα στρώματα.

3.2.6.Β Διάβρωση που οφείλεται στην κονία 
Meyer (Σχ. 13-16,19)

Στη δυτική ζοοφόρο παρατηρήθηκαν όλες οι 
φάσεις της διαδικασίας διάβρωσης του μαρμάρου που 
οφείλεται στην επίδραση της κονίας Meyer67·68 : α. 

εξανθήσεις αλάτων69 70 71 (βλ. εικ. 13,14) β. διόγκωση 

μικροσκοπικών φυλλίδουν μαρμάρου (βλ. εικ. 15.), γ. 
απώλεια απολεπισμάτων (βλ. εικ. 16). Η μακροσκοπική 
εικόνα της φθοράς αυτής χαρακτηρίζεται από την κατά 
τόπους απώλεια κρυστάλλων ή μικροσκοπικών 
απολεπισμάτων και διακρίνεται από τη λευκότητα της νέας 
ευπαθούς επιφάνειας συγκριτικά με την αρχική επιφάνεια 
που καλύπτεται από αιθάλη.

Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται στην επίδραση των 
διαλυτών αλάτων που σχηματίζονται σαν παραπροϊόντα 
της κονίας Meyer στο μάρμαρο. Το χαμηλό πορώδες του 
πεντελικού μαρμάρου δικαιολογεί την απώλεια του υλικού 
σε επιφανειακές στοιβάδες αντί σε βάθος. Η μορφή αυτή 
διάβρωσης μελετήθηκε πρώτα στα γωνιακά συμπληρώματα 
από νέο μάρμαρο, τα οποία έχουν διαβρωθεΐ τοπικά γύρω 
από τους αρμούς συγκόλλησης με κονία Meyer (βλ. εικ. 17)

67 Henau de, P. Dupas, M., “Contribution a l'etude de l'alteration des 
Monuments de l’Acropole”, Second International Symposium on the 
Deterioration of Building Stone( 1976), ό.π., σημ. 27, pp. 319- 325.
68 Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., αναφορά. Μωραΐτου, Α., “Η αρνητική 
επίδραση της λιθόκολλας Meyer σε γλυπτά του Μουσείου της 
Ακρόπολης”, (Αρ. πρωτ. 106 - 22/3/91).
69 Βλ. Παπακιονσταντίνου, (1994), ό.π., σημ. 18.

και εντοπίστηκε με τη χαρακτηριστική αυτή εικόνα στο λίθο 
ΔΖ.9 στην επιφάνεια θραύσης που γειτνιάζει με το γωνιακό 
συμπλήρωμα, στο κάτω τμήμα του λίθου ΔΖ.13, κάτω από 
το μεγάλο οριζόντιο ρήγμα και στο λίθο ΔΖ.14 στο 
συγκολλημένο θραύσμα, στην κάτω αριστερή γωνία. 
Συμπεραίνεται λοιπόν ότι το φαινόμενο αυτό έχει ταχεία 
εξέλιξη.

3.3 Έγχρωμα Επιφανειακά Στρώματα 
(Σχ 5-8, 17,21- 24)

Ο όρος αυτός αναφέρεται στα ίδια ακριβώς 
στρώματα τα οποία έχουν εντοπιστεί και μελετηθεί στον 
Παρθενώνα: την πορτοκαλοκάστανη επιδερμίδα και το 
υπόλευκο επίστρωμα. Η επιφάνεια του μαρμάρου όπου 
αυτά σώζονται διατηρεί σημαντικές λεπτομέρειες, όπως τα 
ίχνη των εργαλείων (βλ. εικ. 18), την αρχική λείανση, τις 
πλαστικές λεπτομέρειες και άλλα. Τα στρώματα αυτά 
είναι είτε αποτέλεσμα ανθροαπινης κατεργασίας κατά την 
αρχαιότητα, είτε το αποτέλεσμα μακραίωνης βιογενούς ή 
άλλης διεργασίας. Η πορτοκαλοκάστανη απόχρωση ταν 
στρωμάτων αυτών αποδίδεται είτε σε επικαθήσεις είτε στη 
μετανάστευση ιόντων σιδήρου από τη μάζα του μαρμάρου.
Ανεξάρτητα με το ποιά θεωρία7°·71 σχετικά με την 
προέλευσή τους θα ασπασθεί κανείς, σήμερα τα στρώματα 
αποτελούν αναμφισβήτητο τεκμήριο για την αναγνώριση 
της αρχικής επιφάνειας.

Έγχρωμα επιφανειακά στρώματα σώζονται 
επίσης και σε επιφάνειες θραύσης του αναγλύφου (στους 
λίθους ΔΖ.4, ΔΖ.6, ΔΖ.9 και ΔΖ.12). Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι παρατηρούνται στρώματα και στις 
επιφάνειες θραύσης που έχουν σχηματιστεί από τους 
εσαπερικούς γόμφους στις γωνίες ταη' λίθον (λίθοι ΔΖ.8, 
ΔΖ.9 και ΔΖ.15). Κατά συνέπεια, οι εν λόγω θραύσεις 
πρέπει να είναι παλαιότερες από την επικάλυψη των λίθων 
μ’αυτά τα στρώματα. Έχει παρατηρηθεί συστηματικά ότι 
οι επιφάνειες θραύσης που έχουν αποκαλυφθεί μετά από 
βίαιες καταστροφές της πρόσφατης ιστορίας του ναού λόγο) 
της έκρηξης ή των βομβαρδισμόν παραμένουν λευκές και 
δεν καλύπτονται από αυτά τα στρώματα.

70 Jenkins, I., Middleton A “Paint on the “Parthenon 
Sculptures”,BAA, voi, 83, Athens 1988, οσ.183-207 και Αρχείο 
Ε.Σ.Μ.Α., αναφορά. Κουζέλη Κ., Μπελογιάννης, Ν., Δογάνη, Γ., 
Τόλιας, X., "Μελέτη των εγχρώμων στρωμάτων που όιακρίνονται 
στις επιφάνειες των Μνημείων”, ΥΠ.ΠΟ/ Κέντρο Λίθου, 
Δεκέμβριος, 1989, σσ. 198-202. Στις δύο αυτές μελέτες 
υποστηρίζεται ότι η προέλευση των στρωμάτων είναι 
ανθρωπογενής, πρόκειται δηλαδή για αρχαία κατεργασία.
71 Del Monte Μ., Sabbioni C, “A study of the patina called 
"scialbatura” on Imperial Roman marbles” Studies in Conservation 
Voi. 32, 1987 , pp. 114-121. Στη μελέτη αυτή υποστηρίζεται ότι η 
προέλευση ταν στρωμάτων είναι βιογενής.
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Από τη συγκριτική εξέταση των φυτογραφιών και 

των χαρτογραφήσεων των στρωμάταιν παρατηρεΐται η 
συνεχής απώλεια τους από τις αρχές του αιώνα. Ο ρυθμός 
μείωσής τους αυξήθηκε μετά το 1928 και ιδιαίτερα στο 
διάστημα από το 1960 μέχρι σήμερα (βλ. εικ. 19, 20, 21, 22 
και Πίνακες 6Α. Ποσοστό κάλυψης της συνολικής 
επιφάνειας με έγχρωμα επιφανειακά στρώματα και 6Β. 
Μείωση των εγχρώμων επιφανειακών στρωμάτων και 
διαγράμματα 1,2). Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τα 
στρώματα είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητα στην όξινη βροχή:

“Η μεγάλη διαλυτότητα σε οξέα και των δύο αλάτων (ένυδρου 
οξαλικού ασβεστίου και φωσφορικού ασβεστίου) που 
αποτελούν σημαντικό ποσοστό της πορτοκαλοκάστανης 
επιδερμίδας του μαρμάρου δικαιολογεί την εντυπωσιακή 

μείωση της έκτασης των στρωμάτων αυτών μετά το 1950, 

οπότε άρχισε έντονο στην Αθήνα το φαινόμενο της όξινης

προσβολής.”77

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο
μηχανισμός διάβραχιης τοσν στροσμάτασν που παρατηρήθηκε 
“εν ενεργεία” στους λίθους ΛΖ.6, ΛΖ.7 και ΛΖ.15. Σε 
περιοχές συνεχιζόμενης απόπλυσης όπου υπάρχει έντονη 
ζαχαροειδής φθορά παρατηρεΐται και η πλήρης 
κονιορτοποίηση τοσν στρωμάτοσν. Τα υπολείμματα τους 
απομακρύνονται μηχανικά με τη ροή νερού αλλά ακόμα 
και με τον άνεμο. Το φαινόμενο αυτό δεν είχε παρατηρηθεί 
με τέτοια ένταση σε άλλα μέρη του μνημείου, όπου απλώς 
παραμένουν νησίδες στρσομάτοσν με αρκετά καλή πρόσφυση 
στο μάρμαρο.

Η παρατηρητέα μη ομαλή μείωση τοσν 
στρωμάτοσν σε ορισμένους λίθους είναι συνάρτηση πολλοσν 
παραμέτρων: ( 1) του ρυθμού αύξησης της ρύπανσης, (2) της 
έκτασης και της έντασης της έμμεσης διαβροχής, (3) της 
ιδιοσυστασίας του κάθε λίθου, (4) της τοποθεσίας του κάθε 
λίθου στο σύνολο της δυτικής ζοσφόρου, και (5) των άνισοσν 
χρονικοσν διαστημάτοσν μεταξύ τοσν φοστογραφήσεοσν. Η 
μελέτη και ο συσχετισμός τοσν παραμέτροσν αυτών θα 
πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο ξεχωριστής εργασίας.

Στον τόμο τοσν σχεδίων αποδίδεται σχεδιαστικά η 
διαχρονική μείωση τοσν στροσμάτοσν για κάθε λίθο χοσριστά 
(overlay). Οι μικρές μεταθέσεις και διαφορές στα 
περιγράμματα των χαρτογραφήσεοσν σχετίζονται τόσο με τη 
δυσκολία αναγνώρισης τοσν σταθερών σημείων τοσν λίθοσν 
όσο και με λάθη στη φοοτοερμηνεία. Το ποσοστό 
σφάλματος υπολογίζεται στο ±0.8%. Σημειώνεται επίσης 
ότι στους λίθους ΔΖ. 15 και ΝΔΖ. Δ η χαρτογράφηση των 
στρωμάτοσν του 1992 υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της 
έκτασης και του πάχους της μαύρης κρούστας και της 72

72 Κσυζέλη, Μπελογιάννης, Δογάνη, Τόλιας (1988), “Μελέτη των 
εγχρώμων στρωμάτων που διακρίνονται στις επιφάνειες του 
Παρθενώνα”, ό.π., σημ. 70.

αιθάλης. Επομένοσς, στη χαρτογράφηση αυτής της 
περιόδου δε χρησιμοποιήθηκαν οι φωτογραφίες του 1992 (Σ. 
Μαυρομμάτης) αλλά οι χαρτογραφήσεις τοσν στρωμάτασν 
που έγιναν επί τόπου. Κατά συνέπεια, το ποσοστό 
σφάλματος γι ’αυτούς τους λίθους είναι λίγο μεγαλύτερο.

Πίνακας 6Α. Ποσοστό κάλυψης της συνολικής επιφάνειας με 
_ αρχαία επιφανειακά στρώματα (%)

1910 1928 1958 1976 1992
ΔΖ.3 21.4 16.5 12.1 10.9 8.4
ΛΖ.4 80 75 66.4 63.1 43.9
ΛΖ.5 72.9 63.5 53.7 47.3 47.3
ΛΖ.6 75.2 71.6 67 60.3 52 2
ΑΖ.7 80.8 73.8 65.9 62.3 58.8
ΛΖ.8 79.6 75 70.2 68.5 64.2
ΛΖ.9 89.4 82.1 74.3 71 68.3
ΛΖ.10 85.2 78.7 68.1 65.6 56
ΛΖ.11 50.5 44.5 38.8 30.3 25
^Ζ.12 55.2 46.4 25.4 18.9 13.4
p\Z.13 27.4 23.6 12.3 Ο 1.3
ΛΖ.1 4 22.6 21.8 16.4 12.1 3
^\Ζ.1 5 51 50 35.9 27.8 21.5
;νλζ.λ 54.2 53.2 36.3 31.8 30.7

II ίνακας 6Β. Ποσοστό μείωσης των αρχαίων επιφανειακών 
στοωιιάτων (%)

1910-1928 1928-1958 1958-1976 1976-1992
ΛΖ.3 4.9 4.4 1.2 2.5
^\Ζ.4 5 8.6 6.4 19.2
ΛΖ.5 9.4 9.8 6.4 0
ΛΖ.6 3.6 4.6 6.7 8.1
ΛΖ.7 7 7.9 3.6 3.5
ΛΖ.8 4.6 4.8 1.7 4.3
ΛΖ.9 7.3 7.8 3.3 2.7
ΛΖ.1 0 6.5 10.6 2.5 9.6
ΛΖ.11 6 5.7 8.5 5.3
ΑΖ.12 8.8 21 6.5 5.5
ΑΖ.13 3.8 11.3 10.3 0.7
ΑΖ.14 0.8 5.4 4.3 9.1
ΛΖ.15 1 14.1 8.1 6.3
ΝΛΖ.Λ 1 16.9 4.5 1.1

Πίνακας 6Γ. Μέσος ετήσιος ρυθμός απώλειας των
στρωμάτων στη δυτική ζωφόρο.

Χρόνος Συν.κάλυψη(%) Μ. E.P.Ä. ανά
περίοδο (%)

1910 60.50
0.49

1928 55.42
0.61

1958 46.18
0.66

1976 40.99
0.94

1992 32.25

*0 μέσος ετήσιος ρυθμός απώλειας των στρωμάτων (%) 
υπολογίστηκε βάσει της υφιστάμενης κάλυψης των λίθων σε κάθε 
χρονική περίοδο.
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4. Προηγούμενες Επεμβάσεις Συντήρησης 
Αξιολόγηση υλικών και μεθόδων 
(Σχ.13-16,19)

4.1 Επεμβάσεις 1872

Με αφορμή τη λήψη εκμαγείων το 1872, έγιναν 
στοιχειώδεις επεμβάσεις στη δυτική ζαχρόρο οι οποίες 
περιορίστηκαν στη σφράγιση των μεγάλων εσοχών και 
ρωγμών73. Οι χονδροειδείς και σκούρες αυτές σφραγίσεις 

επικάλυπταν κατά πολύ τις παρυφές των περιοχών που 
σφραγίστηκαν. Οι επεμβάσεις αυτές έγιναν προφανούς γιά 
την εξομάλυνση της επιφάνειας, ώττε να διευκολυνθεί η 
λήψη των εκμαγείων. Αυτό φαίνεται από τον επιλεκτικό 
τρόπο που σφραγίστηκαν οι λίθοι με μεγάλες εσοχές ή 
διαμπερή ρήγματα (ΔΖ.11, ΔΖ.13, ΛΖ.14, ΛΖ.15 και ΝΛΖ 
- Δυτική όψη).(βλ. εικ. 23)

Μακροσκοπικά το κονίαμα αυτό φαίνεται 
ομοιογενές και ροδόχρουν. Στις φωτογραφίες του 
Βρετανικού Μουσείου παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια του 
κονιάματος σταχτόχροοι λεκέδες που πιθανώς οφείλονταν 
στην ανάπτυξη μικροοργανισμών. Η ανάλυση δείγματος 
από το κονίαμα αυτό που ονομαζόταν, την εποχή εκείνη, 
“γαλλικό χώμα”74 με περίθλαση ακτινών Χ75 έδωσε 

ασβεστίτη και κατώτερες λάβες: ολιβίνες, πυρόξενους και 
άστριους, ενεργά υδραυλικά υλικά. Πιθανώς πρόκειται 
για φυσική υδραυλική άσβεστο, δηλαδή ασβεστιτικό υλικό 
με αργιλλικές προσμίξεις, το οποίο εκείνη την εποχή 
εξαγόταν έτοιμο από τη Γαλλία για τη συντήρηση των 

μνημείων76. Σημειώνεται ότι οι σφραγίσεις αυτές είχαν 

αρχίσει να αποκολλώνται στις παρυφές τους 25 χρόνια 
μετά την εκτέλεση των εργασιών, όπως διακρίνεται στις 
φωτογραφίες του Βρετανιού Μουσείου.

4.2 Επεμβάσεις 1898-1902

Κατά τη διάρκεια του πρώτου άναστηλωτικού 
προγράμματος από τον Ν. Μπαλάνο έγιναν εκτεταμένες 
σφραγίσεις στο ανάγλυφο της δυτικής ζιυφόρου με κύριο

73 Κατά την ίδια περίοδο έγιναν και οι συμπληρώσεις με νέο 
μάρμαρο στα υποκείμενα επιστύλια, βλ. Jenkins (1990), ό.π., σημ. 2, 
σ.111.
74 Μαλλούχου-Τυίβηοί 1994), ό.π., σημ. 6.
75 Όλες οι αναλύσεις δειγμάτων με περίθλαση ακτινών X έγιναν 
στο Κέντρο Λίθου από τον κ. Ν. Μπελογιάννη.
7 6 “a hydraulic lime is imported from France by the Chichester
Cathedral Works Organization and is in use on many sites including 
some as far north as Edinburgh" βλ. Ashurst, J„ Mortars, Plasters and 
Renders in Conservation. London, Ecclesiastical Architects’ and 
Surveyors’ Association, 1983, p.12.

σκοπό την αποκατάσταση βλαβών ο'χττε να αποτραπεί η 
συγκράτηση υγρασίας στις εσοχές. Περιορισμένες 
σφραγίσεις έγιναν και στους αρμούς έτσι ο'χττε να 
αποφευχθεί η διαβροχή ταη» λίθων και να αποτραπεί η 
βλάστηση. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην εκτέλεση των 
σφραγίσεων αυτο'τν με σκοπό την αισθητική αποκατάσταση 
του συνόλου.

Αρχικά αφαιρέθηκαν οι περισσότερες 
χονδροειδείς σφραγίσεις της πραπης περιόδου και, όπου 
κρίθηκε αναγκαίο, αντικαταστάθηκαν με νέο κονίαμα77, 

συγχρόνως σφραγίστηκαν και άλλες ευπαθείς περιοχές. 
Επίσης πληραιθηκαν κενά όπως η κάται αριστερή γατνία του 
ΔΖ.4, σφράγιση η οποία διατηρήθηκε μέχρι σήμερα. Οι 
σφραγίσεις αυτές είναι ιδιαιτέρως προσεγμένες και 
τεκμηρκάνονται στις φωτογραφίες του F. Boissonnas( 1910).

Μακροσκοπικά το κονίαμα των σφραγίσεων 
αυτιών είναι υπόλευκο και από παρατήρηση στο 
μικροσκόπιο διαπιστάιθηκε ότι περιείχε εγκλείσματα λευκού 
υλικού. Το κονίαμα είναι ομοιογενές και διατηρήθηκε έως 
σήμερα σε καλή κατάσταση αν και στις παλαιές 
φωτογραφίες και από τις επί τόπου παρατηρήσεις 
διαπιστώνεται η ύπαρξη τριχοειδάτν ρωγμών. Η ανάλυση 
δείγματος με περίθλαση ακτινιυν X έδωσε ασβεστίτη, 
χαλαζία και ιλλίτη (προϊόν εξαλλοίαχτης μαρμαρυγιών). 
Λυτά τα ποζολανικά υλικά χρησιμοποιούνταν σαν 
προσμίξεις σε κονιάματα με βάση τον ασβέστη για την 
παρασκευή υδραυλικής ασβέστου με θηραϊκή γή78 που ίσως 
προερχόταν από τη Σαντορίνη. Πιθανώς πρόκειται για 
παρόμοια κονία μ’αυτήν που χρησιμοποίησε ο Martinelli. 
Διαπιστάιθηκε ότι στην πλήρωση μεγάλοσν εσωτερικάιν 
κενάτν χρησιμοποιήθηκε γκρίζο τσιμεντοκονίαμα το οποίο

επιστράιθηκε με λεπτή στράση υδραυλικής άσβεστου76. 
ΓΙιθανάις ο Ν. Μπαλάνος να μην είχε στη διάθεση του 
μεγάλες ποσότητες από αυτό το υλικό.

77II. χ. στο Λίθο ΔΖ.9 αφαιρέθηκαν οι σφραγίσεις της περιόδου 
1872 και ο λίθος παρέμεινε όπως είχε έως την επόμενη περίοδο 
των επεμβάσεων, μισό αιώνα αργότερα.
78 Ashurst (1983), “Gauging with pozzolanic additives and cement” in 
Mortars. Plasters and Renders ifionservation. ό.π.. σημ.76, ο.12.
76 Κατά την αποξήλωση του λίθου παρατηρήθηκε ότι η εσοχή 
του γόμφου είχε πληρωθεί με γκρίζο τσιμεντοκονίαμα και τούβλα 
ενώ εξωτερικά μόνο είχε επιστρωθεί με την υδραυλική κονία.
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4.3. Επεμβάσεις 1948

To 1948 με πρόταση του καθ. A Ορλάνδου έγιναν 
επεμβάσεις συντήρησης σε κεντρικό τμήμα της δυτικής 
ζωφόρου, συγκεκριμένα στους λίθους ΛΖ.6, ΔΖ.7, ΛΖ.8, 
ΑΖ.9, ΔΖ.10 και ΛΖ.11, στους αντίστοιχους θράνους και 
στα επιστύλια, από το μουσειακό καλλιτέχνη Α. Γ. 
Λημητριάδη και το μαρμαροτεχνίτη Γ. Κλάδιο. Οι 
πολυσύνθετες αυτές επεμβάσεις έγιναν με περιορισμένα 
μέσα και “κίνδυνο ζωής”. Οι δύο τεχνίτες εργάστηκαν σε 
κρεμαστό ξύλινο ικρίωμα με ανεμόσκαλα. Οι εργασίες 
περιλάμβαναν: τη διάνοιξη διατρημάτων με αρίδα ή 

αστράκι80 για την τοποθέτηση ορειχάλκινων81 καρφίδων 

σε προεξέχσντα τμήματα του γλυπτού που θεωρήθηκε τότε 
ότι κινδύνευαν να αποσπαστούν τη σφράγιση αρμοτν και 
“την συγκράτηση διαβρωθέντων τεμαχίων δΤεγχώριας 
λιθόκολλας”82.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τα περιορισμένα 
μέσα, οι επεμβάσεις αυτές δεν ήταν μόνο σωστικές, αλλά 
ήταν και αναπλαστικές. Η πλαστική αποκατάσταση 
σημαντικών τμημάτων του αναγλύφου έγινε με σκοπό την 
αισθητική αποκατάσταση του συνόλου. Χαρακτηριστική 
περίπτωση πλαστικής αποκατάστασης αποτελεί η 
ανακατασκευή του οφθαλμού του ίππου στο λίθο ΑΖ.8. (βλ. 
εικ. 24, 25)

Η κατάσταση διατήρησης των σφραγίσεων αυτών 
είναι πολύ καλή, διότι δεν απολεπίζονται, δεν 
συρρικνώνονται ούτε αποκολλώνται. Το υλικό σφράγισης 
είναι σκληρό, ομοιογενές με απόχρωση ώχρας. Η 
ανάλυση αυτού του κονιάματος (”της εγχώριας 
λιθόκολλας”) με περίθλαση ακτινών X έδειξε ότι περιέχει 
μαρμαρόσκονη ως αδρανές. Ισως το συνδετικό υλικό 
ανήκει στην κατηγορία των πολυμερών, υλικά αρκετά 
διαδεδομένα εκείνη την εποχή. Πολλές από τις σφραγίσεις 
αυτές διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση ως σήμερα.

4.4 Επεμβάσεις 1958-60

Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 αναζωπυρώθηκε 
το ενδιαφέρον των ειδικών για τη δυτική ζωφόρο83. Τότε 

διαπιστώθηκε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση σαν αποτέλεσμα

80 Δύο λιθουργικά εργαλεία που χρησίμευαν κυρίως για τη 
διάνοιξη διατρημάτων.
81 Η ανάλυση των καρφίδων έγινε με τη μέθοδο ατομικής 
απορρόφησης από τον καθ. κ. Γ. Βαρουφάκη, τον Μάιο 1989.
82 Δημητριάδης (1968), ό.π., σημ. 19.
83 Μπούρας (1983), “Σύντομη Επισκόπηση της Ιστορίας και των 
Οικοδομικών Περιπετειών του Παρθενώνος από την 
Παλαιοχριστιανική Εποχή έως Σήμερα”, ό.π., σημ.8, σ. 158.

της εκβιομηχάνησης είχε αρχίσει να επιδρά δυσμενώς στα 
μνημεία. Η συνεχιζόμενη διαβροχή των λίθων σε 
συνδυασμό με τους ρυπαντές ενέτειναν τη διάβρωση του 
μαρμάρου ενώ ορισμένες από τις παλαιότερες σφραγίσεις 
είχαν αρχίσει vu αστοχούν. Επίσης, ιδιαίτερα 
αντιαισθητική ήταν η ρύπανση από τα περιστέρια που 
φώλιαζαν στις εσοχές τατν λίθων. Μ’αυτά τα δεδομένα, 
την περίοδο 1958-60 εκτελέσθηκε το πιό εκτεταμένο και 
συστηματικό πρόγραμμα συντήρησης στη δυτική ζωφόρο 
(βλ. εικ. 26).

Τα γωνιακά συμπληρώματα από νέο μάρμαρο84 

κατασκευάστηκαν με ακριβή γύψινα εκμαγεία των 
εσαπερικών επιφανειών θραύσης85. II αναθύρωση στις 

πλαϊνές όψεις δηλώνει τη διάθεση σεβασμού στην 
αυθεντικότητα. Η όψη των συμπληρωμάτων είναι αδρά 
κατεργασμένη με οδοντωτό εργαλείο και δεν περιέχει 
ανάγλυφες λεπτομέρειες. Τέλος, η επιφάνειά τους 
βρίσκεται περίπου 3 εκ. κάτω από το επίπεδο του βάθους 
του αναγλύφου. Τα συμπληρώματα συγκολλήθηκαν με 
κονία Meyer και στερεώθηκαν με εξωτερικές ορειχάλκινες 
κορφάδες Φ 1.0-1.8 εκ.

Το κυριότερο όμως μέρος των επεμβάσεων 

αποτελούν οι εκτεταμένες σφραγίσεις με κονία Meyer86 
σ’όλους τους λίθους της δυτικής και νότιας ζωφόρου με 
σκοπό την πλήρη αποκατάσταση των γλυπτών. Αξίζει να 
σημειιυθεί ότι μεγάλο ποσοστό των σφραγίσεων με την 
εγχώρια λιθόκολλα της πρώτης φάσης aimin' tow 
επεμβάσεων (1948), διατηρούνταν σε πολύ καλή κατάσταση 
και δεν αντί καταστάθηκαν · ελάχιστες σφραγίσεις είχαν 

αστοχήσει87 και αυτές ήταν σε περιοχές συνεχούς 

απόπλυσης . Έγιναν επίσης μορφικές αποκαταστάσεις και 
μπήκε πληθώρα ορειχάλκινων καρφίδων στους λίθους· 
πολλές απ’αυτές τις καρφίδες μπήκαν χωρίς εμφανή λόγο, 
αποτέλεσμα της γενικότερης ανησυχίας για την απώλεια 
τμημάτων του αναγλύφου. Τότε έγιναν και οι πρώτες 
επεμβάσεις στερέωσης στους λίθους της νοτιάς ζωφόρο που 
περιλάμβαναν τη σφράγιση και στερέωση με καρφτδες των 
ετοιμόρροπων θραυσμάτων και των αποφλοιώσεων.

Σήμερα, οι σφραγίσεις με κονία Meyer δεν είναι 
σε καλή κατάσταση κύριο, χαρακτηριστικό τους είναι είτε η 
έντονη κονιορτοποίηση είτε η κατά τόπους απολέπιση τους

84 Αρχείο Ε.Σ.Μ..Α., βλ. αντ. πρακτικού Κ.Α.Σ., (13- 30/3/60). Για 
τις θέσεις των συμπληρωμάτων βλ. Σχ.13-16.
85 Δημητριάδης, (1968) ό.π., σημ. 19.
86 Η κονία αιπή ταυτίστηκε από τους Ρ. de Henau et Μ. Dupas οι 
οποίοι ανέλυσαν δείγμα κονίας Meyer από τη δυτική ζωφόρο και 
βρήκαν: 14% ανθρακικό μαγνήσιο, 6% θειϊκό μαγνήσιο και 3% 
χλωριούχο μαγνήσιο, βλ. Ilenau, Dupas (1976), ό.π., σημ. 67, σσ. 
319-325.'

87 Δημητριάδης (1968), ό.π., σημ.19.
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σε στρώσεις, ενώ στη νότια ζωφόρο παρατηρήθηκε η 
συρρίκνωση τους (βλ. εικ. 27). Λιαπιστώθηκε, επίσης ότι, 
όπου έχει χρησιμοποιηθεί για κολλήσεις και σφραγίσεις 
μεγάλων ρηγμάτων ή θραυσμάτων, είναι ολόλευκη, ενώ σε 
μικροσφραγίσεις παρουσιάζει ποικιλία αποχρώσεων της 
ο'τχρας. Η ποικιλία αυτή των αποχρώσεων οφείλεται στις 
διαφορετικές αναλογίες ανάμειξης κατά την παρασκευή 
του κονιάματος που θεωρείτο τότε “επαγγελματικό 

μυστικό”88, κι έτσι δε σώζονται, στοιχεία για τις ακριβείς 

αναλογίες παρασκευής του. Η υγροσκοπική αυτή κονία 
προκαλεί την διάβρωση του μαρμάρου σε στοιβάδες, 
φαινόμενο που παρατηρήθηκε ακόμα και στα νέα 
μαρμάρινα συμπληρώματα (βλ. Κεφ. 3.2.6.Β Αιύβοαχιη 
που οφείλεται στην κονία Meyer).

Τέλος ορισμένοι λίθοι της δυτικής ζαφορού 
καθαρίστηκαν “εκ περιττών ουσιών δΤαπλού ύδατος”. Τον 
Νοέμβριο 1968, όμως, με αφορμή την ανέγερση μεταλλικού 
ικριώματος γιά την εξέταση της ζαφορού από επιτροπή 
ξένων εμπειρογνωμόνων (Ternaire R.M., Sneyers, R. & 
Sonnier, J.) ο Δ. Δημητριάδης παρατήρησε ότι "παρά τον 

τότε καθαρισμόν ... η φθορά συνεχίζεται”89.

88 Στο ημερολόγιο της Α. Σολωμού-Προκοπίου παρατίθεται η 
εξής πληροφορία: "Εις την πρόοταυιν τών Καρυατίδιον γίνονται 
συμπληρώσεις..δι' ειδικού κράμματος δια του γλύπτου Μουλού - 
Την σύνθεσην θα δώσει ο κ. Μουλός”.(1-15/5/70), ό.π., σημ.20.
89 Δημητριάδης (1968), ό.π,, σημ.19.

4.5 Επεμβάσεις 1970-71

Βασική και θετική συμβολή παν επεμβάσεων στη 
ζαχρόρο αυτής της περιόδου υπήρξε η ανακατασκευή του 
δωρικού κυματίου σε τμήματα των υπερκείμενων θράνων 
προκειμένου να αποφευχθεί η συνεχιζόμενη απόπλυση του 
αναγλύφου. Το νέο κυμάτιο κατασκευάστηκε “διά 
κράμματος σιμέντου, άμμου και χρώματος το οποίο 
χύνεται εντός κατασκευασθέντος καλουπιού με ενίσχυση 

ορειχάλκινων ράβδων και συρμάτινου πλέγματος”90.

Οι ελάχιστες επεμβάσεις στο ανάλυφο είχαν 
κυρίως σαχττικό χαρακτήρα, δηλαδή την αντικατάσταση 
των παλαιότερων σφραγίσεων με κονία Meyer που είχαν 
αστοχήσει, και την τοποθέτηση καρφΐδων σε περιοχές που 
θεωρήθηκε ότι κινδύνευαν να αποκολληθούν. Στην 
περίπτωση αυτή τοποθετήθηκαν καρφίδες μολύβδου 
προφανώς λόγω της αντοχής του μετάλλου αυτού στη 
διάβρωση. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν καρφίδες στην

κάτω δεξιά γωνία του λίθου ΛΖ.3 και στο βραχίονα της 
μορφής 7 στο λίθο ΛΖ.4. (βλ. εικ. 28, 29). Επίσης

Πίνακας 7. Αριθμός καρφΐδων ανά λίθο.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΛΙΘΟΣ ΣΥΝ.ΛΡΘΜ*. 1948 1958-60 1970-71 ΘΕΣΗ **

ΛΖ.3 5 3 2 Μορφή 6, πόδια.
ΛΖ.4 4 4 Μορφή 7, αριστερός βραχίονας.
ΛΖ.5 -
ΛΖ.6 5 3 Ίππος μορφής 11./Μορφή 12, κεφαλή.
ΛΖ.7 16 ή 17 16 ή 17 Κεντρική ζώνη αποσάθρωσης./ Ίππος μορφής 14.
ΔΖ.8 8 2 6 Ίππος, κεφαλή. / Βάθος, κάτω από τα σκέλη του ίππου.
ΔΖ.9 1 1 Βάθος, επάνω από την κεφαλή της μορφής 16.
ΛΖ.10 4 4 Ίππος μορφής 18, κεφαλή. / Ίππος μορφής 19.
ΛΖ.11 23 ή 24 8 15 ή 16 Ίππος μορφής 20. / Ίππος μορφής 21.
ΛΖ.12 5 5 Ίππος μορφής 22. / Μορφή 22. ;
ΛΖ.13 9 9 Βάθος; / Μορφή 25.
ΛΖ.14 21 21 Βάθος. / Μορφή 26. / Ίππος. / Μορφή 27.
ΔΖ.15 11 11 Μορφή 28. / Ίππος μορφής 28. / Ίππος μορφής 29.
ΝΛΖ. Λ Ο 2 Βάθος, άνω δεξιά γωνία.
ΝΛΖ. Ν 54 30 24 Σ’όλη την επιφάνεια.
ΝΖ.46 26 ; ; Από το μέσον του λίθου έαχς την κάτω ακμή.
ΝΖ.44 17 ; ; Σ’όλη την επιφάνεια.
*Αεν περιλαμβάνονται οι καρφίδες που στηρίζουν τα μαρμάρινα συμπληρώματα . 
**11 ακριβής θέση των καρφ>ίδων διακρίνεται στις χαρτογραφήσεις.

90 Σολωμού-Προκοπίου( 12/3/71), ό.π., σημ. 20.
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σφραγίστηκε με τσιμεντοκονίαμα η άνω περιοχή απόληξης 
του ρήγματος στο λίθο ΛΖ.7 και ο αρμός μεταξύ του λίθου 
ΝΛΖ και του υπερκείμενου γωνιακού θράνου. Σχετικά με 
την κατάσταση διατήρησης της κονίας διαπιστώθηκε ότι: 

“Κατά τόν γλύπτη κ.Μσυλόν καί τεχνίτην Παπαδάκη η 
χρησιμοποιούμενη από του Φεβρουάριου κόλλα Meyer 
παρουσιάζει “ξασπρίσματα” όταν βραχεί με την βροχήν. Και 
τούτο συμβαίνει επειδή η κόλλα είναι πιό χοντρή απ'άτι η 
προτέρου χρησιμοποιούμενη του ιδίου όμως εργοστασίου. 
Γι'αΐ'τό εις το εξής η κόλλα θα τρίβεται (άστε να ενώνεται 
καλλίτερον με τα χρησιμοποιούμενα χρώματα (σκόνες) και να 
γίνεται ένα σώμα”9 1.

Από τις μελέτες που έγιναν πρόσφατα^, φαίνεται ότι τα 

“ξασπρίσματα” αυτά οφείλονται στην παρουσία διαλυτών 
αλάτατν και όχι στην κακή ανάμειξη της κονίας. Το 
Μάρτιο του 1971 έγιναν εκτεταμένες επεμβάσεις στους 
λίθους της νότιας ζαχρόρου από το γλύπτη Μουλό91 92 93( όταν 

διαπιστώθηκε ότι οι παλαιότερες επεμβάσεις της περιόδου 
1958-60 είχαν αστοχήσει, μπήκε μεγάλος αριθμός 
καρφίδων σε “ετοιμόρροπα” θραύσματα (βλ. Ιΐίνακα 7. 
Αριθμός καρφίόων ανά λίθο). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
στο λίθο ΝΛΖ τοποθετήθηκαν συνολικά 54 καρφίδες, 30 
κατά την πρώτη περίοδο τιυν επεμβάσεων (1958-60) και 24 
κατά τη δεύτερη (1970-71) (βλ. εικ. 30). Τέλος, η 
διαδικασία καθαρισμού της δυτικής ζαχρόρου με νερό 
συνεχιζόταν έως και αυτήν την περίοδο.

91 Σολωμού-Προκοπιου (12/3/71), ό.π., σημ. 20.

92 Αναφορά. Μωραΐτου, “Η αρνητική επίδραση της λιθόκολλας 
Meyer σε γλυπτά του Μουσείου Ακροπόλεως”, ό.π., σημ. 68.

93 Σολωμού-Προκοπίου( 12/3/71), ό.π., σημ. 20.
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5. Συντήρηση, αποκατάσταση και 
προστασία.

5.1 Γενικές αρχές

Για τη συντήρηση της ζωφόρου, σα μέρος ενός 
μοναδικής σημασίας μνημείου, αλλά και σαν αυθύπαρκτο 
έργο τέχνης μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας, απαιτείται 
ευαισθησία και προσοχή. Από τη μελέτη τον σχετικών 
δημοσιεύσεων και των αρχείων, φαίνεται ότι το θέμα της 
συντήρησής της αποτελεί σημαντικό αντικείμενο 
προβληματισμού tow ειδικών αλλά και του κοινού, από τα 
τέλη του περασμένου αιώνα.

Λν και ο τελικός προορισμός του γλυπτού αυτού 
συνόλου δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, οι λύσεις που 
προκύπτουν είναι οι ακόλουθες: είτε να συντηρηθεί και να 
εκτεθεί στο Μουσείο, σε ελεγχόμενο δηλαδή περιβάλλον, 
είτε να συντηρηθεί και να επανατοποθετηθεί στο μνημείο. 
Στη πρώτη περίπταχτη για τη συντήρηση της ζαχρόρου θα 
πρέπει να δοθεί έμφαση στην αισθητική αποκατάστασή της 
εφόσον θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν σύνολο γλυπτικής. 
Επομένως η συμπλήραχτη τοαν κεναδν γίνεται προαιρετική, η 
διατήρηση του αναγλύφου υπερέχει της αποκατάστασης της 
αρχικής γεωμετρίας και στην επιλογή των κονιαμάτοσν 
ζητούνται μειωμένες μηχανικές αντοχές. Τέλος η 
διατήρησή της μπορεί να γίνει μόνο με επέμβαση στο 
περιβάλλον.

Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην ένταξη του συνόλου σαν δομικό 
στοιχείο στο μνημείο. Επομένους θα κριθεί αναγκαία η 
συμπλήροχτη των κενών στις περισσότερες από τις 
περιπτώσεις, η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας θα 
υπαγορεύσει την αποκόλληση εσωτερικών αποφλοιώσεων με 
συνέπειες στο ανάγλυφο και η επιλογή των υλικών θα 
ιεραρχηθεί διαφορετικά με πρώτο κριτήριο την αντοχή τους 
στη διάβρωση. Τέλος θα πρέπει να επιλυθεί το θέμα της 
προστασίας με επέμβαση είτε στο αντικείμενο είτε στο 
περιβάλλον είτε με συνδυασμό τοαν δύο επιλογών. Τα 
δεδομένα αυτά δεν θα πρέπει να αποτελέσουν ανασταλτικό 
παράγοντα για μία θετική απόφαση σχετικά με την 
ολοκληρωμένη συντήρηση της ζαχρόρου, δεδομένου ότι έχει 
ήδη πραγματοποιηθεί το πρώτο βήμα με την απομάκρυνση 
της από το μνημείο, με συνέπεια την άρση των βασικότερων 
αιτίων φθοράς.

Η ομοιότητα τοαν φθορών στη ζαχρόρο με αυτές 
που παρατηρούνται στο υπόλοιπο μνημείο, η μεγάλη 
εμπειρία που έχει αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια από τις 
έως τοαρα επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης, η

εκτεταμένη ανάλυση των επί μέρους ' προβλημάτατν του 
αναγλύφου, η συνεχής βιβλιογραφική ενημέραχτη και η 
διεπιστημονική συνεργασία θέτουν τις βάσεις για την 
ολοκληρωμένη συντήρηση και αποκατάσταση της. Οι 
προτάσεις που διατυπώνονται παρακάτω γιά τη συντήρηση 

της ζαχρόρου ακολουθούν τις αρχές94 που ήδη τηρούνται 

στη συντήρηση των μνημείεσν της Ακροπόλης. Τα υλικά και 
οι μέθοδοι έχουν επιλεγεί με βασικό κριτήριο, την αρχή 
της ελάχιστης επέμβασης. Ακόμα και αν η ζαχρόρος 
επαναταποθετηθεί στο μνημείο και επανεκτεθεί στα καιρικά 
φαινόμενα τα υλικά και οι μέθοδοι, δεν θα προκαλέσαυν 
προβλήματα στο λίθο και δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο 
στην περίπταχεη αυτή.

5.1.1 Συντήρηση

Οι πολλαπλές θραύσεις και ρηγματώσεις, η 
άμβλυνση των λεπτομερειών, οι αποθέσεις της μαύρης 
κρούστας, η εκτεταμένη παρουσία της αιθάλης και των 
άλλων επικαθήσεων, οι ταινίες απόπλυσης και η αστοχία 
των παλαιών σφραγίσεων προσδίδουν σήμερα μία θλιβερή 
εικόνα στη ζαχρόρο. Η εικόνα αυτή, που όπως φαίνεται 
μεταβαλλόταν ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες, δεν έχει 
καμία σχέση με την εικόνα που αντίκρυζαν οι τελευταίοι 
μελετητές της πριν από 20 - 30 χρόνια.

Η συντήρηση αποσκοπεί στην αναζήτηση της 
εικόνας που είχε η ζαχρόρος περίπου στις αρχές του αιώνα 
μας, εικόνα που διαμορφώθηκε με βίαιες ή αργές 
διεργασίες σε διάστημα πολλών αιώνων ταραχώδους 
ιστορίας. Στις εξαιρετικής ευκρίνειας (ρωπογραφίες του F. 
Boissonnas (1910) και του W. Hege (1928) που έγιναν στις 
αρχές του αιώνα, αποτυπώνεται η κατάσταση της ζαχρόρου 
πριν αρχίσουν οι εκτεταμένες επεμβάσεις συντήρησης και οι 
πλαστικές αποκαταστάσεις στο ανάγλυφο. Η ζαχρόρος 
από τότε δεν έχει υποστεί αξιοσημείωτες απώλειες 
πλαστικιον λεπτομερειιόν, ενώ σήμερα η εικόνα της 
χαρακτηρίζεται αφ’ενός μέν από τη παρουσία της αιθάλης, 
τατν επικαθήσεαιν και της μαύρης κρούστας και αφ’ετέρου 
από την επέκταση των περιοχών με ζαχαροειδή φθορά. 
Την πλησιέστερη εικόνα προς τη ζητούμενη δίδει το τμήμα 
της ζαχρόρου που βρίσκεται στο Βρετανικό μουσείο. II 
σύγκριση ταιν δύο αυταδν τμημάτα>ν είναι αναμενόμενη και 
αναπόφευκτη. Η διαφορά μεταξύ των δύο τμημάταιν του 94

94 Κορρές, Μπούρας (1983), “Αρχές που θα τηρηθούν κατά την 
επέμβαση στον Παρθενώνα”, ό.π., οημ.8, σσ. 407- 412.
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συνόλου έγκειται στη χρωματική κυρίας αλλοίωση της 
ζωφόρου που μόλις καταβιβάστηκε από το μνημείο.

ΙΊροτείνεται λοιπόν να αφαιρεθούν όλα τα 
πολυποίκιλα κονιάματα σφράγισης των προηγούμενων 
επεμβάσεων, ακόμα και αυτών που παρουσιάζουν 
αισθητικό ενδιαφέρον, αφού πρόκειται για πλαστικές 
αποκαταστάσεις σημαντικών λεπτομερειών όπως π.χ. η 
πλαστική ανακατασκευή στον οφθαλμό του ίππου (λίθος 
ΛΖ.8). Οι απειράριθμες εξωτερικές καρφίδες που έχουν 
τοποθετηθεί δεν θα αφαιρεθούν χωρίς να προκληθούν 
βλάβες στο μάρμαρο, εξάλλου έχει διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προκαλέσει έως σήμερα με τη διάβραχτή τους σοβαρά 
προβλήματα.

Θα πρέπει επίσης να στερεωθούν όλες οι περιοχές 
στις οποίες παρατηρείται αποσάθρωση και ζαχαροειδής 
φθορά, να αποσπασθούν τα ετοιμόρροπα θραύσματα ή 
εκείνα που προκαλούν γεωμετρικές παραμορφώσεις και να 

συγκολληθούν95, να γίνουν ενέματα στις ρωγμές, να 

συγκολληθούν τα μεγάλα θραύσματα τα οποία 
συγκεντρώθηκαν κατά την αποξήλωση και τέλος, να 
απομακρυνθούν όλες οι επικαθήσεις και οι αποθέσεις της 
μαύρης κρούστας.

II συντήρηση και η αποκατάσταση των λίθουν της 
ζαφορού αποτελούν αλληλένδετες φάσεις των επεμβάσεατν. 
Ο κάθε λίθος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν ένα σύνολο 
αναφορικά με τα υλικά και τις μεθόδους που θα 
εφαρμοστούν.

5.1.2 Αποκατάσταση

Είναι αναγκαίο μετά τη συντήρηση να 
αποκατασταθούν οι περιοχές όπου, μετά την αφαίρεση των 
κονιαμάτων σφράγισης και τουν συμπληρωμάτων 
αναμένεται ότι θα αποκαλυφθούν ασυνέχειες που 
οφείλονται στις διαβρωμένες φλέβες, τις ρωγμές κ. α. και 
θα σχηματιστούν μεγάλα κενά. Ολα αυτά θα προσδοοσουν 
μια ανήσυχη εικόνα στη ζωφόρο ενώ συχνά θα διακόπτεται 
η συνεχής ροή του αναγλύφου.

ΙΙροτείνεται λοιπόν η επιφανειακή σφράγιση 
όλων τουν ρουγμών ή τουν αρμών συγκόλλησης. Πρέπει 
επίσης να σφραγιστούν πολλές από τις διαβρωμένες 
αργιλλοπυριτικές φλέβες που έχουν αποκαλυφθεί λόγω της 
διαφ>ορικής διάβρουσης τους. Ενδεικτικά αναφέρεται η 
περίπτωση του λίθου ΔΖ.3 όπου οι διαβρουμένες 
αργιλλοπυριτικές φλέβες στο φόντο του λίθου έχουν 
σφραγιστεί επανειλημμένως, λόγω της αντιαισθητικής 
εικόνας που παρουσίαζαν. Οι σφραγίσεις αυτές θα

95 η γενική αυτή αρχή ακολουθείται στη συντήρηση στα μνημεία 
της Ακρόπολης, ωστόσο οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται 
με ευαισθησία, κατά περίπτωση.

γίνονται κατά κανόνα στο ίδιο επίπεδο με την εξαπερική 
επίπεδη ή καμπύλη επιφάνεια, χωρίς ωστόσο να 
ανακατασκευάζονται οι πλαστικές λεπτομέρειες, γιατί 
αυτό θα αποβεί σε βάρος της αυθεντικότητας του 

καλλιτεχνικού αυτού έργου96. Με την ολοκλήρωση των 

εργασιών η εικόνα της ζαφορού αναμένεται να είναι 
ενιαία, γεγονός που υποδηλώνει το σεβασμό στην έννοια 
της συνεχούς ροής του αναγλύφου.

Για τα μεγάλα αντιαισθητικά κενά (lacunae) που 
θα σχηματιστούν' μετά την αφαίρεση των γωνιακόν 
συμπληρωμάτων, προκύπτουν δύο ενδεχόμενα 
αποκατάστασης: είτε θα παραμείνουν τα κενά όπως έχουν, 
είτε θα συμπληρωθούν με νέο μάρμαρο. Εάν επιλεγεί η 
συμπλήρωση tua» εσοχών' αυτών, προτείνεται τα νέα αυτά 
συμπληρώματα να κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε 
να είναι επισκέψιμα τα κενά. Έτσι, οι μελετητές θα έχουν 
τη δυνατότητα της δοκιμαστικής εφαρμογής των 
θραυσμάτων ή και της ταύτισής τους. (βλ. Σχήμα 2. 
Στήριξη μαρμάριναη’ συμπληρωμάτων)

5.1.3 Προστασία

Ο μόνιμος ή προσωρινός χώρος όπου θα 
μεταφιερθεί η ζωφύρος για να εκτεθεί, θα πρέπει να πληρεί 
τέτοιες προδιαγραφές έτσι ώχπε η ατμόσφαιρα στο νέο αυτό 
περιβάλλον να είναι απολύτως ελεγχόμενη. Τούτο μπορεί 
να επιτευχθεί με τον κατάλληλο κλιματισμό και φωτισμό, 
μέσα που θα ελαχιστοποιήσουν τους παράγοντες εκείνους 
(ρύποι, θερμοκρασιακές μεταβολές, διακυμάνσεις της 
σχετικής υγρασίας, φωτισμός) που προκαλούν φθορά στο 
μάρμαρο.

II επανατοποθέτηση της ζωφόρου στο μνημείο 
μετά τη συντήρηση και την αποκατάσταση της δεν θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν άμεσο ενδεχόμενο λόγω των 
δυσκολιών ελάττωσης της ρύπανσης στο λεκανοπέδιο τα 
επόμενα χρόνια. Η επί τόπου διατήρησή της, είναι σχεδόν 
αδύνατη, λόγω της πολυπλοκότητας των προβλημάτων που 
ανακύπτουν είτε με την επίχρισή της με κάποιο από τα 
σύγχρονα προστατευτικά υλικά97 είτε με τον εγκιβωτισμό 

της, θέματα που όπως φαίνεται με τη σημερινή 
τεχνογνωσία μάλλον έχουν εξαντληθεί.

5.2 Επιλογή των υλικών και των μεθόδων

Οι επεμβάσεις που προτείνονται αποτελούν 
αλληλένδετες φάσεις μίας ολοκληρωμένης πρότασης 
συντήρησης. Επισημαίνεται η ανάγκη αντιμετώπισης του

96 Για μία σύνοψη των φθορών, των υλικών και των μεθόδων 
συντήρησης βλ. Πίνακες 8 και 9.
97 Amoroso, Fassina,(1983), ό.π., σημ. 15 , σσ. 299-431, κ.λ.π.
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κάθε λίθου σαν ενιαίο σύνολο. Η σειρά των επεμβάσεων 
διέπεται από μία συνέχεια, τόσο χρονική, που περιλαμβάνει 
την προστερέωση, τον καθαρισμό, τη στερέαχτη και την 
προστασία, όσο και ποιοτική, στην επιλογή των υλικών.

II πρόταση αυτή βασίζεται στη χρήση κυρίως 
ανόργανων υλικών, υλικά που θα παραμείνουν συμβατά 
ως προς τις αντοχές τους με τη σύσταση του διαβρωμένου 
μαρμάρου. II χρήση των πολυμερών έχει ήδη αποκλειστεί 
σχετικά με τη συντήρηση των μνημείων της Ακρόπολης (βλ. 
Κεφ. 1.2 Από το 1976 έως το 1992. “'Έργο Ε.Σ.Μ.Α.”) 
καθ’ότι η συμπεριφορά τους στο χρόνο είναι απρόβλεπτη, η 
σύστασή τους διαφορετική απ’αυτήν του μαρμάρου, ο 
χρόνος ζωής τους περιορισμένος και η χρήση τους μπορεί 
να επιδράσει αρνητικά σε υλικά που θα χρησιμοποιηθούν 
για τη συντήρηση στο μέλλον. Οι προδιαγραφές που πρέπει 
να πληρεί το κονίαμα συντήρησης είναι οι παρακάτω:
- ικανοποιητικές μηχανικές αντοχές
- ίδιο ή παραπλήσιο θερμικό συντελεστή διαστολής με 
αυτόν του λίθου

- ίδιο ή μεγαλύτερο πορώδες με αυτόν του λίθου 
(τουλάχιστον 20%)

- αντοχή στη διάβρωση
- χαμηλό χρόνο πήξης σε υγρό ή ξηρό περιβάλλον (3 μέρες)
- μικρή συστολή πήξης
- εργασιμότητα, δηλαδή ρευστότητα και πλαστικότητα

Τα κονιάματα που χρησιμοποιούνται σήμερα 
στον Παρθενώνα για την συντήρηση της επιφάνειας, είναι 
βασισμένα στο λευκό τσιμέντο Portland και στον ασβέστη. Η 
χαλαζιακή άμμος έχει επιλεγεί σαν αδρανές για τη 
μεγαλύτερη αντοχή που προσδίδει στο κονίαμα. Σημαντική 
αρχή που διέπει το έργο αναστήλωσης είναι η 
αποκατάσταση της μονολιθικότητας και στατικής 
επάρκειας του κάθε λίθου. Κατά συνέπεια, οι υψηλές 
αντοχές του τσιμέντου το καθιστούν ως το πιό κατάλληλο 
υλικό για τις περιπτώχτεις αυτές. Ωστόσο σε περιπτώσεις 
που το περιβάλλον μάρμαρο είναι εξαιρετικά 
αποσαθριυμένο με τη προσθήκη ασβέστη επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη πλαστικότητα και μείωση των αντοχών του 
κονιάματος. Στα κονιάματα αυτά προστίθεται επίσης 6% 
ανθρακικό ασβέστιο σε βάρος του ασβέστη, για την 

επιτάχυνση της ενανθράκωσης98. Τέλος στα κονιάματα 
προστίθενται χρωστικές οξειδίων του σιδήρου - όμπρα 
ψημμένη και ώχρα Γαλλίας - για να επιτευχθεί η 
χρωματική συγγένεια του υλικού με το λίθο.

Η χρήση υδραυλικής κονίας με φυσική

98 Skoulikides, Th., CharaJambous, D., Dramali, D., “Ways to increase 
the mechanical resistance of lime used for conservation and restoration 
of ancient monuments” in La Deterioration des Matériaux de 
Contructioa Colloque International, La Rochelle, France, 12-14 Juin, 
1991, pp. 177-187.

υδραυλική άσβεστο σαν συνδετικό υλικό και μαρμαρόσκονη 
ως αδρανές πρέπει να εξεταστεί σαν εναλλακτική λύση 
λόγω της μεγαλύτερης πλαστικότητας του υλικού αυτού, 
προδιαγραφή που απαιτείται για την αντιμετώπιση και την 
αισθητική αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορίων στο 
ανάγλυφο. Παράλληλα, το κονίαμα με φυσική υδραυλική 
άσβεστο προσφέρει μειωμένες αντοχές οι οποίες 
απαιτούνται σ’ορισμένες περιπτώσεις, όπως στη 
συγκόλληση θραυσμάτων με γλυπτή και εύθριπτη 
επιφάνεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση 
υδραυλικής ασβέστου είναι ο έλεγχος της συμπεριφοράς του 
υλικού και ιδιαίτερα της ψαθυρότητάς του σχετικά με την 
οποίαν υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις.

Στο λίθο ΑΖ.7, π.χ. παρατηρείται έντονη 
αποσάθρωση σε βάθος και πληθώρα απολεπισμάτων στις 
παρυφές των θραυσμάτων αυτών, περίπτωση όπου στο 
κονίαμα χρειάζονται χαμηλότερες μηχανικές αντοχές. 
Σχετικά με την επιλογή του ανθρακικού ασβεστίου σαν 
αδρανές σημειώνεται ότι εκτός από την καλύτερη αισθητική 
απόδοση, το κονίαμα έχει καλύτερη ενεσιμότητα και 
πλαστικότητα απ’αυτό με χαλαζιακή άμμο. Αναφορικά με 
την αντοχή του στη διάβρωση φαίνεται ότι προσβάλλεται 
συνήθως ο ασβέστης και όχι το αδρανές, έστω) κι’αν είναι 
αυτό είναι ασβεστιτικό99.

Τέλος οι μέθοδοι που προτείνονται για την 
απομάκρυνση των επικαθήσεων είναι ήπιοι και τα υλικά 
δεν προσβάλλουν ή αφήνουν βλαβερά υπολείμματα στο 
λίθο. ΙΙροτείνεται ο καθαρισμός να γίνει με μηχανικά ή 
φυσικά μέσα τα οποία αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο. 99

Π ίνακας 8. Σύσταση των κονιαμάτων συντήρησης

Κονίαμα A 
(συγκόλληση)

λευκό τσιμέντο Portland

Κονίαμα Β 
(ένεμα)

λευκό τσιμέντο Portland 
ασβέστης- 6% CaCO^

Κονίαμα Γ
(σφράγιση, περιοχές με 
στρώματα)

λευκό τσιμέντο Portland 
ασβέστης- 6% CaCC>3 

αδρανές (χαλαζιακή άμμος/ 
ανθρακικό ασβέστιο) 
χροοστική*

Κονίαμα Λ 
(σφράγιση, περιοχές 
χοωρίς στροοματα)

λευκό τσιμέντο Portland 
ασβέστης- 6% CaCC>3 

αδρανές (χαλαζιακή άμμος/ 
ανθρακικό ασβέστιο) 
χρωχττική*

*όμπρα ψημμένη, ώχρα Γαλλίας

99 Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., αναφορά. Κουζέλη, Κ., Μωραϊτου, Α., 
“Εργασία για τα κονιάματα που χρησιμοποιούνται στην 
Ακρόπολη”, (1994), Κέντρο Λίθου.



5.2.1 Επεμβάσεις πριν και κατά την αποξήλωση

Γ'ιά να αποφευχθεί η απώλεια υλικού και να 
διευκολυνθεί η αποξήλωση της ζωφόρου έγιναν 
περιορισμένες στερεωτικές επεμβάσεις σε λίθους της στο 

διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 1992100. Αυτές 
περιλάμβαναν: την αφαίρεση των κονιαμάτων
σφράγισης από τους αρμούς, εργασία που έγινε 
μηχανικά με νυστέρι και λιθοξοϊκό εργαλείο· την 
προστερέωση έντονα αποσαθρωμένων περιοχών με 
εμποτισμό είτε στάγδην είτε με ψεκασμούς ασβεστόνερου 
και προσθήκη 6% ανθρακικού ασβεστίου (βλ. εικ. 31). 
Παρακολουθώντας το πρόγραμμα των αποξηλώσεων, το 
συνεργείο συντήρησης έκανε προσωρινές στερεωτικές 
επεμβάσεις στους λίθους, δηλαδή, επιφανειακή 

ενίσχυση (facing) με γιαπωνέζικο χαρτί101 *, γάζα ή 

γυψόγαζα και υδατοδιαλυτή κόλλα μεθυλοκυτταρίνης 10% 

σε νερό κορεσμένο σε θειικά102 με προσθήκη 2% βιοκτόνου 

Desogen (τεταρτογενές αμμώνιο).

5.2.2 Αφαίρεση των παλαιών σφραγίσεων

Ολες οι παλαιές σφραγίσεις που έγιναν κατά τις 
διάφορες περιόδους επεμβάσεων στη ζαχρόρο θα πρέπει να 
αφαιρεθούν, καθότι πολλές έχουν αστοχήσει και επιδρούν 
αρνητικά, μηχανικά και χημικά, στο περιβάλλον μάρμαρο, 
ενώ διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την απόχραχιη και την 
υφή. Με τη χρήση ενός μόνον υλικού σφράγισης θα 
αποκατασταθεί μία ενιαία εικόνα στο σύνολο.

Σε περιοχές όπου το μάρμαρο είναι υγιές, η 
απομάκρυνση των σφραγίσεων θα γίνει μηχανικά, με 
λιθοξοϊκό εργαλείο ή νυστέρι. Στις περιπτώσεις που ο λίθος 
είναι αποσαθρωμένος, η αφαίρεση θα γίνει με 
μικροαμμοβολή, με καρβίδιο σαν υλικό απόξεσης, 
σκληρότητας 13 (MOHS scale), κοκκομετρίας 50 μητ. Η 
μέθοδος αυτή είναι πλήρως ελεγχόμενη. Στους νότιους 
λίθους της ζωφόρου παρατηρήθηκαν μεμονωμένες 
περιπτώσεις όπου οι σφραγίσεις με κονία Meyer 
συγκρατούν απολεπίσεις μαρμάρου με ελάχιστη πρόσφυση 
στο μάρμαρο. Σ’αυτές τις περιπτώσεις θα προηγηθεί, της 
αφαίρεσης των σφραγίσεων η πλήρωση των κενιόν με 
ένεμα.

100 Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, αναφορά. “Σωστικές επεμβάσεις από το 
συνεργείο συντήρησης για την καταβίβαση της Δυτικής Ζωφόρου” 
(Αρ. πρωτ. 170-28/7/92 και 30-28/1/93).
101 Το χαρτί Eltoline

102 Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η διάλυση του γύψου και να 
ελαχιστοποιηθεί η τυχόν προσβολή του μαρμάρου από την 
μεθυλοκυτταρίνη, βλ. Lauffenberger, .1., Grissom, C. and Charola, E., 
“Changes in gloss of marble surfaces as a result of methylcellulose
poulticing” Studies in Conservationyol. 37, 1992, pp.155-164.

5.2.3 Αφαίρεση των καρφίδων

Οι απειράριθμες καρφίδες που μπήκαν σε 
προηγούμενες επεμβάσεις δεν έχουν προκαλέσει με τη 
διάβριοσή τους σοβαρά μηχανικά ή άλλα προβλήματα στο 
μάρμαρο και δεν θα αφαιρεθούν από τη ζωφόρο λόγω των 
δυσκολιών που παρουσιάζει η αφαίρεση τους.

Το συνεργείο συντήρησης διαθέτει μεγάλη πείρα 
στην αφαίρεσή τους με ηλεκτρικό τρυπάνι. Η μέθοδος 
αφαίρεσης συνίσταται στη διάνοιξη οπής μέσα στην 
καρφίδα, η οποία είτε καταστρέφεται είτε εξολκεύεται. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το ΒΚ.2 (2°ζ από 
ανατολικά κίων της βόρειας πλευράς) αφαιρέθηκαν 
συνολικά 44 ορειχάλκινες καρφίδες (διαστάσεων φ 0.6 εκ. 
και μήκους 5-7 εκ.)103 * και 26 από το θράνο ΔΘΣ.47. Ol 

περισσότερες από αυτές τις καρφίδες είχαν πλάγια κλίση. 
Επειδή δεν είναι πλήρως ελεγχόμενη, η μέθοδος αυτή δεν 
ενδείκνυται για αποσαθροσμένες ανάγλυφες επιφάνειες 
όπως της ζαχρόρου.

Κατά συνέπεια, η αφαίρεση ταιν καρφίδουν θα 
γίνει μόνο από περιοχές όπου δε σώζεται αρχική επιφάνεια, 
με μεγάλες σε έκταση σφραγίσεις (όπως στο λίθο ΔΖ.8) ή 
από θραύσματα τα οποία έχουν ήδη διαχωριστεί από τον 
υπόλοιπο λίθο (όπως στο λίθο ΛΖ.3, κάτω δεξιά γωνία).

5. 2.4 Συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο

Θα πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα μαρμάρινα 
γωνιακά συμπληρώματα και οι καρφίδες που τα 
συγκρατούν. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην 
απομάκρυνση της κονίας Meyer που έχει χρησιμοποιηθεί 
σαν συνδετικό υλικό. Σημειώνεται ότι τα συμπληρώματα 
αυτά που έχουν τοποθετηθεί μερικά εκατοστά κάτω από το 
βάθος του αναγλύφου, έχουν διαβρωθεί επιφανειακά και 
συχνά καλύπτονται από αιθάλη,.

Η αντικατάσταση των γωνιακών συμπληροομάτων 
θα πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση |.ιε την απόφαση για 
τον τελικό προορισμό της, δηλαδή την έκθεσή της στο 
μουσείο ή την επανατοποθέτηση της στο μνημείο. Εφ’όσον 
οι λίθοι εκτεθούν στο μουσείο η ύπαρξη μεγάλων κενών 
στις γωνίες τους θα προκαλέσει αισθητικό κυρίως 
πρόβλημα. Εάν όμως επανατοποθετηθούν στο μνημείο τα 
κενά αυτά θα είναι εστίες εγκατάστασης περιστεριών και 
ανάπτυξης χλωρίδας. Εξάλλου παράλληλα με την στατική 
ωφέλεια που προσέφεραν, αυτός ήταν και ένας από τους 
λόγους που κατασκευάστηκαν τα συμπληρώματα το 1958-

103 Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., αναφορά. “Εργασίες Συντήρησης στον 
Παρθενώνα το δίμηνο Μαϊου-Ιουνίου 1991”, (Αρ. πρωτ. 328-
17/7/91).
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Εφ’όσον επιλεγεί η κατασκευή νέων 
συμπληρωμάτων, αυτά δεν θα περιέχουν ανάγλυφες 
λεπτομέρειες. Τα συμπληρώματα αυτά θα στερεωθούν (ΐε 
τέτοιο τρόπο ο'χττε οι περιοχές να είναι επισκέψιμες και η 
επέμβαση αντιστρέψιμη. Στα υπάρχοντα διατρήματα θα 
στερεωθούν καρφίδες τιτανίου με σπείρωμα, και θα 
συγκρατηθοΰν με περικόχλιο, το οποίο θα επικαλτκρθεί με 
κάλυμμα μαρμάρου κυκλικής διατομής. (Βλ. Σχήμα 3. 
Στήριξη raw μαρμάρινων συμπληρωμάτων)

Σχετικά με την αισθητική απόδοση των 
συμπληρωμάτων προτείνονται δύο εναλλακτικές λύσεις: 
είτε να πατιναριστούν, με σκοπό την ελάττωση της 
χρωματικής αντίθεσης μεταξύ αυτών και του φυσικά 
πατιναρισμένου μαρμάρου είτε να υποστούν ελαφρά 
κατεργασία με οδοντωτό εργαλείο και να παραμείνει η 
φυσική τους απόχρωση.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο γωνιακός λίθος 
ΝΔΖ, του οποίου περίπου το 1/3 του αναγλύφου (νότια 
όψη) σώζεται στο Βρετανικό Μουσείο. Προτείνεται η 
συμπλήρωση του από τεχνητό λίθο με πιστότητα τόσο στο 
ανάγλυφο όσο και στην υφή και χροιά του μαρμάρου. Τα 
χυτά αντίγραφα μπορούν να κατασκευαστούν από 
μαρμαρόσκονη, τσιμέντο και χρωστική.

60.

Σχήμα 3. Η στήριξη των μαρμάρινων συμπληρωμάτων

5.2.5. Π ροστερέωση

Πριν γίνει η δομική αποκατάσταση τιυν λίθων.

θα γίνει τοπική στερέωση με ασβεστόνερο1 °4,ι 05 με 

προσθήκη 6% ανθρακικού ασβεστίου. Η στερέωση θα γίνει 
στις περιοχές με έντονη αποσάθρωση, όπου παρατηρείται 
ενεργός ζαχαροειδής φθορά. Στη συνέχεια θα γίνει η 
επιφανειακή ενίσχυση του αναγλύφου (facing), προκειμένου 
να γίνουν οι επεμβάσεις αποκατάστασης. Σε περιοχές 
έντονης αποσάθρωσης που καλύπτονται από μαύρη 
κρούστα θα γίνουν ενέματα ασβεστόνερου. Το υλικό θα 
διοχετευτεί μέσα από μικρορωγμές ή ασυνέχειες της 
κρούστας ή από μικροσκοπικές οπές που θα διανοιχτούν 
γι’αυτόν το σκοπό.

5.2.6 Απομάκρυνση της αιθάλης και των 
χαλαρών επικαθήσεων

Η στέγαση της δυτικής ζωφόρου που έγινε με 
σκοπό τη διάσωση των γλυπτών λεπτομερειών οδήγησε στην 
αναμενόμενη εγκατάσταση χαλαριόν επικαθήσεων και 
αιθάλης. Η σημαντική αύξηση των στοιχείων αυτών 
συμβάλλει, με την χρωματική αλλοίαχτη που επιφέρει, στην 
αισθητική υποβάθμιση του συνόλου. Η αιθάλη καλύπτει 
μεγάλη έκταση της δυτικής ζαχρόρου με εξαίρεση τις 
περιοχές που βρέχονταν από τους αρμούς της ανατομίας.

II αιθάλη και οι χαλαρές επικαθήσεις μπορεί 
να αφαιρεθούν με επίθεμα νερού κορεσμένου σε θειικά. 
Σαν φορέας των επιθεμάτων χρησιμοποιείται ο 
χαρτοπολτός ή οι ροφητικές άργιλλοι όπως ο σηπιόλιθος, ο 
ατταπουλγίτης και ο μπεντονίτης. Στην περίπτωση που θα 
χρησιμοποιηθούν ροφητικές άργιλλοι, η παρεμβολή 
χαρτιού ή μεμβράνης βελτιώνει την απόδοση της
μεθόδου106.

Γύρω από τις εντορμίες των γόμφων και των 
συνδέσμων παρατηρούνται καφέ κηλίδες. Οι κηλίδες αυτές 
οφείλονται στο χρωματισμό των μαραμάροον από tu 
οξείδια του σιδήρου ταΆ» διαβρωμέναιν μεταλλικών 
στοιχείων. II αφαίρεση των κηλίδων αυτών μπορεί να γίνει 
με υδατικό διάλυμα εξουδετερωμένου θειογλυκολικού 

οξέως107. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται για το σκοπό

1 04 Ashurst, I, Dimes, EG., Conservation of Building and Decorativo 
Slone. London:,Buttenvortli-IIeincrnann,Vol. 2, pp.172.
106 Price, C. "Tile consolidation of limestone using a lime poultice and 
lime water, Adhesives and Consolidants IIC Preprints, Paris, 1984,
pp.160- 162.
106 Αρχείο Κ.Σ.Μ.Λ., αναφορά, θ. Σκουλικίδης "Πρόταση για 
τον καθορισμό τι uv μνημείων της Ακρόπολης", Ιανουάριος 1994.

1 07 Stainbolov, Ί ., Van Rliceden, Β. “Notes on the removal of rust 
twin old iron ", Studies in Conservation Voi. 13, 1968, pp.142-44.
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αυτό στη συντήρηση των μνημείοσν της Ακρόπολης108.

5.2.7 Απομάκρυνση της μαύρης κρούστας

Το σκληρό και ρυπαρό στρώμα της μαύρης 
κρούστας αποτελεί ξένο προς το μάρμαρο υλικό το οποίο 
επαυξάνει ανομοιόμορφα την αρχική επιφάνεια, 
παραμορφώνοντας και χρωματίζοντας το ανάγλυφο. Οι 
μέθοδοι απομάκρυνσης της μαύρης κρούστας έχουν 
επιλεγεί βάσει α) της κατάστασης διατήρησης του λίθου, β) 
της μορφολογίας του αναγλύφου και γ) της έκτασης της 
κρούστας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις τιον 
λίθοον ΑΖ.10, ΔΖ.15 και ΝΑΖ(Α) όπου η μαύρη κρούστα 
είναι δενδριτικής μορφής και καλύπτει εξαιρετικά 
αποσαθρωμένο μάρμαρο.

Μία μέθοδος που πληρεί τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές είναι η μικροψηγματοβολή. Για μεγαλύτερη 
ακρίβεια και έλεγχο, ο καθαρισμός θα γίνει κάτω από 
μικροσκόπιο ή μεγεθυντικό φακό. Αυτή η μέθοδος είναι 
ξηρή, ελεγχόμενη, δεν αφήνει υπολείμματα στο λίθο αλλά 
είναι αρκετά αργή.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας τοαν ακτίνοαν 

LASER109 στον τομέα της αφαίρεσης της μαύρης 

κρούστας και τοον επικαθήσεων κάνει τη μέθοδο σήμερα 
εξαιρετικά ελκυστική και προσιτή. Μετά από εικοσαετή 
προσπάθεια εφαρμογής της επί τόπου σε μνημεία, 
σχεδιάστηκε στην Γαλλία η πρώτη φορητή συσκευή LASER 

Nd YAG110 η οποία χρησιμοποιήθηκε μεταξύ άλλων στην 

αφαίρεση της μαύρης κρούστας από αποσαθρωμένο 
ασβεστόλιθο στην πύλη του καθεδρικού ναού της Amiens.

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην παλμική 
ακτινοβόληση του ρυπαρού λίθου με μονοχρωματική δέσμη 
ακτινών ορατού φαπός μίας κατεύθυνσης. Η υψηλή 
κρουστική ενέργεια εξαχνώνει τα συστατικά της μαύρης 
κρούστας ακόμα και αν αυτά έχουν διεισδύσει στους 
πόρους του μαρμάρου, χωρίς να προκαλεί αλλοίωση στο 
στρώμα γύψου ή στο υποκείμενο μάρμαρο. Η θερμοκρασία 
πέφτει απότομα όταν εμφανιστεί η επιφάνεια του λίθου 
απ’όπου ανακλάται η δέσμη ακτινών. Οταν η ένταση της 
ακτινοβολίας και ο παλμός ρυθμιστούν σε συγκεκριμένο 
επίπεδο και χρόνο αντίστοιχα, δεν υφίσταται κίνδυνος

108 Ομάδα Εργασίας Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, 
“Προστασία του μαρμάρου”, Μελέτη Αποκαταστάσεακ του 
Εοεχθείου. Αθτίναι 1977, σ. 348.
109 Amoroso, Fassina (1983), ό.π., σημ.15, οσ..287-290.
110 Oriol, G., “Technique de nettoyage de la statuaire monumentale
par désincrustation fotonique. Realisation d'un prototype mobile”,
Conservation of stone and other materials, Proceedings UNESCO-
RILEM Congress, June 29- July 1,1993. Voi. 2, pp.534- 542.

διάχυσης θερμότητας στο λίθο και κατά συνέπεια θερμικής 
θραύσης του σε μικροκρυσταλλικό επίπεδο. Με αυτόν τον 
τρόπο διατηρείται όχι μόνον η φυσική πατίνα του 
μαρμάρου αλλά και οι τυχόν επιστρώσεις ή το στρώμα 
γύψου που έχει σχηματιστεί. Τη μέθοδο τοαν LASER 
συνιστούσε, η υπό τον καθ. Θ. Σκουλικίδη ομάδα από το 
Skoulikides, Th., Η1977 για την απομάκρυνση των 

επικαθήσειον στο Ερέχθειο111.
Η μέθοδος καθαρισμού με LASER είναι 

αναμφισβήτητα από τις πιό ελεγχόμενες μεθόδους 
καθαρισμού: είναι ξηρή, δεν αφήνει υπολείμματα στο λίθο, 
και εφαρμόζεται σε έντονα αποσαθρωμένες περιοχές χωρίς 

να χρειάζεται προστερέαχτη 112 *. Τέλος, είναι μέθοδος 

αβλαβής για το χειριστή και το περιβάλλον. Παρά το 
υψηλό κόστος του εξοπλισμού και την έλλειψη εμπειρικής 

γνώσης της ομάδας συντήρησης118, η μέθοδος καθαρισμών 

με L.ASER αξίζει να διερευνηθεί σχετικά με την πιθανότητα 
εξάλειψης του στρώματος γύψου ή ταιν στρωμάτων και 
πολυχρωμίαν, τόσο για τη συντήρηση της ζωφόρου όσο και 
για τη συντήρηση των μνημείων της Ακρόπολης γενικότερα.

5.2.8 Αντιστροφή της γυφοποίησης

Μετά από μακροχρόνια πρωτότυπη έρευνα 
στο Ε.Μ.ΙΊ. ο καθ. Θ. Σκουλικίδης απεκάλυψε το 
μηχανισμό της γυψοποίησης ή θείωσης του μαρμάρου, 
δηλαδή της προσβολής του από τα οξείδια του θείου σε 
περιοχές που δεν βρέχονται. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή η 
επιφάνεια του μαρμάρου μετατρέπεται σε γύψο με 
αποτέλεσμα να διατηρούνται γλυπτές λεπτομέρειες στο 
στρώμα γύψου οι οποίες έχουν εξαλειφθεί από το μάρμαρο. 
Επόμενο βήμα στο επιστημονικό αυτό έργο απετέλεσε η 
έρευνα για τη σταθεροποίηση του στρώματος γύψου και τη

111 “...με τη μέθοδο Asmus, θερμικών εστιαζόμενων λέηζερς, την 
οποία συνιστούμε. Οδηγεί σε επιφανειακή εξάχνωση των 
επικαθήσεων και καθάρισμα χωρίς να προσβληθεί καθόλου η 
γύψος ή το υγιές μάρμαρο” "Προστασία του μαρμάρου”, Μελέτη 
Αποκαταστάσεακ του Εοεχθείου (1977), ό.π., σημ.108, σ. 348.
112 Verges-Belmin, V., Pichot, C, Orial, G., “Elimination de croûtes 
noires sur marbre et craie: A quel niveau arrêter le nettoyage?”, 
Conservation of stone and other materials, (1993), ό.π., οημ.110 
pp.542-550.
11J Επειδή το όριο της ενέργειας που απαιτείται για την 
απομάκρυνση της μαύρης κρούστας εξαρτάται από τη 
μορφολογία και σύστασή της όπως και από τη συμπεριφορά του 
υποστρώματος, η χρήση της μεθόδου στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο χρειάζεται διερεύνηση βλ. Maravelaki, P., Biscontin, 
G., Polloni, R., Cecchetti, W., Zendri, E., “Investigation on surface 
alteration of limestone related to cleaning processes” Seventh 
International Congress on the Deterioration and Conservation of 
Stone. Proceedings Lisbon. June 15-18, 1992, voi. 3, pp. 1093-1101.
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μετατροπή του σε ανθρακικό ασβέστιο114,115,116,117,118. 

Η εφαρμογή γίνεται με αλλεπάλληλους ψεκασμούς με 
διάλυμα ανθρακικού καλιού στο οποίο προστίθεται 
ανθρακικό ασβέστιο. II παρουσία ανθρακικού ασβεστίου 
στο διάλυμα δημιουργεί πυρήνες κρυστάλλαχτης κατά την 
ενανθράκωχτη. Πρόσφατα ανακοινώθηκε114 115 116 117 * 119 ότι 

παράλληλα με την αντιστροφή της γυψοποίησης γί νεται και 
καθαρισμός της επιφάνειας. Σημειώνεται ότι η αντιστροφή 
της γυψοποίησης σαν αποτέλεσμα διαφορετικών όμως 
μεθόδων καθαρισμού προτείνεται και από άλλα ερευνητικά 

κέντρα120 , αν και δεν έχει μελετηθεί ακόμα η εφαρμογή 
της σε μνημεία επί τόπου και σε αντικείμενα ιστορικής και 
καλλιτεχνικής αξίας.

5.2.9 Στερέωση των απολεπίσεων-αποφλοιώσεοιν 
συγκόλληση των θραυσμάτων

Σε ορισμένους από τους λίθους της ζαχρόρσυ 
λόγω διαφόρων αίτιων που είχαν ρηγματωθεί αρκετά 
θραύσματα παρέμεναν· α)είτε ενσφηνωμένα στη θέση τους 
β)είτε σε κατάσταση ετοιμορροπίας όπου λόγω ερπυσμού οι 
περιοχές αυτές παρουσιάζουν παραμόρφωση. Τα πρώτα 
συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν οι θέσεις από όπου 
προέρχονταν και φυλάχτηκαν, ενώ τα δεύτερα 
στερεάιθηκαν προσωρινά στη θέση τους με επιφανειακή 
ενίσχυση, μέχρι την οριστική συντήρηση των λΐθοσν, οπότε 
και η στερέαχτή τους τους θα ενταχθεί στο ευρύτερο 
πρόγραμμα των επεμβάσεων. Ενδέχεται επίσης να

114 Skoulikides, Ih., Charalanibous, D., Papakonstantinou, P., 
"Restaurations d'anciens objets d'art en marbre détérioré: Inversion 
de la Sulfatation - Utilisation de CaSC>4 2- H?0 et transformation en 
CaC03” Second International Symposium on the Deterioration of 

Building Stones, (1976), ό.π., σημ. 22, 0.171.
115 Skoulikides, Th., Beloyiannis, N., “Inversion de la Sulfatation du 
marbre: Réconversion du gypse formé sur les surfaces des Monuments 
et des Statues”, The Conservation of Stone, International 
Symposium, Proceedings,Bologna. 1981, p. 545.
116 Skoulikides, Th., Beloyiannis, N., “Inversion of Marble Sulfation 
- Reconversion of Gypsum films into Calcite on the Surface of 
Monuments and Statues” Studies in Conservation. Voi. 29, 1984,
p. 197.

117 Skoulikides, Th., Georgopoulou, E., Adanio[xiulou, P., “Oriented 
Inversion of Gypsum on the Surface of Ancient Monuments back 
into Calcium Carbonate”, Second ASMOSIA Meeting, Leuven, 
Belgium, 1990.
118 Skoulikides, Th., Georgopoulou, E., Adamopoulou, P., “Oriented 
Inversion of Gypsum on the Surface of Ancient Monuments back 
into Calcium Carbonate”, Third ASMOSIA Meeting, Athens, 1993.
119 Skoulikidis, Th., Papakontantinou, P., “ Stone cleaning by die 
invertion of gypsum back into calcium carbonate”, Stone Cleaning, 
International Conference Proceedings Edinburgh, UK, 14-16 April 
1992, pp.155- 159.
120 Lai Gauri, Parks, L., Jaynes, J., Atlas, R., “Removal of sulphated
crust from marble using sulphate-reducing bacteria’’Stone Cleaning,
(1992), ό.π., σημ. 119, pp. 160-165.

προκύψει ένας μικρός αριθμός θραυσμάτων από τις 
ταυτίσεις που θα γίνουν με τη νέα μελέτη της ζωφόρου.

Στην περίπταχτη της ζαχρόρου, η αποκατάσταση 
των ετοιμόρροπων θραυσμάτων και ταν παραμορφώσεων 
θα εξεταστεί κατά περίπτωση και. θα σταθμιστεί ο κίνδυνος 
απώλειας μορφολογικών λεπτομέρειαν με την 
αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας του κάθε μέλους. 
Για τις περιπτώσεις που η αποκόλληση και η 
επανασυγκόλληση επιλεγεί σαν την καλύτερη μέθοδο για 
την αποκατάσταση τέτοιων περιπτώσεαν, αυτό μπορεί να 
γίνει σταδιακά με σφήνες ή κοχλίες παράλληλα με την 
επιφανειακή ενίσχυση των περιοχών.

Όλα τα θραύσματα που θα συγκεντρωθούν θα 
πρέπει να συγκολληθούν σύντομα στη θέση τους, με τις 
μικρότερες δυνατές απώλειες ως προς τη μορφή του 
αναγλύφου. Η συγκόλληση των θραυσμάτων θα γίνει με 
την ακόλουθη διαδικασία· καθαρισμός των εσοοτερικών 
επιφάνειαν θραύσης με νερό, υπεροξείδιο του υδρογόνου, 
μαλακό βουρτσάκι και όπου χρειαστεί με υπερηχητικό 
ξέστρο αντί λιθοξοϊκού εργαλείου. Μ’αυτόν τον τρόπο 
ακολουθείται η μορφή της επιφάνειας θραύσης, και η 
μέθοδος είναι ακόμα πιό ελεγχόμενη και λεπτή. Οπου 
θεαιρηθεί αναγκαίο τα θραύσματα θα στερεωθούν με τυφλές 

καρφίδες τιτανίου121 και αφού συγκολληθούν με πολτό 

από το κονίαμα (κονίαμα Α), θα σφραγισθούν οι αρμοί 
συγκόλλησης.

Οι ρωγμές και τα εσωτερικά κενά θα 
καθαριστούν σχολαστικά με νερό, υπεροξείδιο του 
υδρογόνου και πεπιεσμένο αέρα και θα γίνει πλήραχτη με 
ρευστό κονίαμα (κονίαμα Β)122. Για να επιτευχθεί η 

χρωματική συγγένεια του κονιάματος με το περιβάλλον 
μάρμαρο, θα πρέπει να διαθέτει προσμίξεις χρωχπικών 
ουσιών όπως τα οξείδια του σιδήρου.

Το κονίαμα που θα χρησιμοποιηθεί για τις 
σφραγίσεις (Γ ή Δ) θα πρέπει να περιέχει το αδρανές και 

το συγκολλητικό υλικό σε αναλογίες 1:3123 με προσθήκη 

χρωστικής. Εφ’όσον η ζωχρόρος θα παραμείνει σε 
ελεγχόμενο περιβάλλον, η αντοχή του κονιάματος στη

121 Το μέγεθος και η θέση του οπλισμού τιτανίου θα επιλεχθούν 
με τη σύμφωνη γνώμη πολιτικοί! μηχανικού.
122 Για μία εκτενέστερη ανάλυση και εκτίμηση κονιαμάτων που 
χρησιμοποιούνται στη συντήρηση βλ. (1) Ashurst, J. & Ashurst, N. 
Mortars. Plasters, and Renders Practical Building Conservation, 
English Heritage Technical Handbook, Vol.3, London, Gower 
Technical Press, 1988, (2)Ashurst, J .Mortars.Plasters and Renders in 
Conservatioa (1983), ό.π., σημ. 76. (3)Peroni, S., Tersigni,
C..Tonaca, G., Cerea, S., Forti, M., Guidobaldi, F., Rossi-Dotia, P., De 
Rege, A, Picchi, D., Pietrafitta, F. J., Benedetti, G., “Lime based 
mortars for the repair of ancient masonry and possible substitutes” in 
Mortars, Cements and Grouts used in the Conservation of Historic 
Buildings Symposium. Rome, November 3-6,1981, pp. 63-99.
122 Type O mortar, ASTM-C 270-86a standard specification for 
mortar unit masonry.
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διάβριυση θα παίξει δευτερεύοντα ρόλο στην ιεράρχηση των 
προδιαγραφών που πρέπει να πληρεί το υλικό.

Προτείνεται η επιλογή δύο αποχρώσεων 
κονιαμάτων σφράγισης· το κονίαμα Γ που θα 
χρησιμοποιείται σε περιοχές σφράγισης όπου διατηρούνται 
τα επιφανειακά στρώματα και το κονίαμα Δ για τις 
περιοχές όπου παρατηρείται ζαχαροειδής φθορά - ενεργός ή 
ανενεργός - και δεν διατηρείται αρχική επιφάνεια. 
Σημειώνεται ότι απαιτείται η κατασκευή σειράς δοκιμίων 
για τη ακριβή χρωματική απόδοση των δύο αυτών 
κονιαμάτων, όπως και για το ένεμα. Με την τυποποίηση 
του κονιάματος σφράγισης, μετά το πέρας των εργασιών 
η ζαχρόρος θα αποκτήσει ενιαία εικόνα.

5.2.10 Στερέωση της επιφάνειας

Παράλληλα με τις εργασίες συγκόλλησης πρέπει 
να γίνει η στερέωση των περιοχών που παρουσιάζουν 
ζαχαροειδή φθορά ή αποσάθρωση, όπως και των περιοχών 
που θα αποκαλυφθούν μετά τον καθαρισμό. Η στερέαχτη 
γίνεται με ασβεστόνερο είτε στάγδην, με συσκευή ορού έιος 
την τελική στερέαχτη, είτε με εμποτισμό του υλικού με 
σύριγγα, είτε με επαναλαμβανόμενους ψεκασμούς (περίπου 
40).

5.2.11 Προστασία - Συνθήκες Διατήρησης

Ο κίνδυνος από την επέκταση των φθορών στη 
ζωχρόρο λόγω της όξινης προσβολής, περιορίστηκε με τη 
μεταφορά της σε χώρο του μουσείου. Ωστόσο οι αέριοι 
ρυπαντές σε συνδυασμό με τις μεταβολές της θερμοκρασίας 

.και της σχετικής υγρασίας θα συνεχίσουν να αποτελούν 
αιτίες διάβραχτης του μαρμάρου με άλλους βέβαια ρυθμούς 
ακόμα και μέσα στους κλειστούς χώρους του μουσείου. 
Επομένως ο χώρος μόνιμης ή προσωρινής έκθεσης της 
ζαχρόρου θα πρέπει να πληρεί αυστηρές προδιαγραφές 
σχετικά με τις συνθήκες κλιματισμού και καθαρισμού του 

αέρα αλλά και του φωτισμούΐ24.

Το σύστημα κλιματισμού του χώρου πρέπει να 
παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης σε σταθερά επίπεδα της 

θερμοκρασίας( 22°C±1°C )και της σχετικής υγρασίας (RH 

50%±5%). Ο καθαρισμός του αέρα επιβάλλεται να γίνεται 
παράλληλα με τον κλιματισμό, με φίλτρα συγκράτησης 
θειικών και νιτρικών ιόντων. Για τα συστήματα 
κλιματισμού και καθαρισμού, μιάς αίθουσας σαν και αυτής 
που έχει μεταφερθεί η ζαχρόρος σήμερα, δεν απαιτείται 
ούτε μεγάλο κόστος αγοράς, ούτε μεγάλος όγκος

124 Thompson, G., The Museum Environment. London. 
Butterworths, 1978, p. 268.

εξοπλισμού.
Παρόλο που το αντικείμενο δεν είναι 

φωτοευαίσθητο ενδείκνυται ο έλεχγος των πηγών φωτισμού 
και η εξάλειψη της υπεριώδους ακτινοβολίας. Ο 
φχυτισμός μπορεί να είναι τεχνητός με λαμπτήρες 
φθορισμού με απόχραχτη 98% και ένταση 200+50 lux. Με 
τη μελετημένη εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου τον 
συνθηκών στο περιβάλλον της ζαχρόρου δε θα απαιτηθούν 
ειδικές προθήκες και δε θα παρεμποδίζεται η κυκλοφορία 
των εργαζομένων ή του κοινού στο χώρο.

Η συστηματική παρακολούθηση των κλιματολογικών 
μεταβολών προτείνεται να αρχίσει άμεσα με την 
εγκατάσταση ενός θερμσϋδρογράφου και μετρήσεων του 
αέρα στο χώρο.

5.2.12 Πρόσθετες Αναλύσεις/ Έρευνα

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η τεκμηρίωση 
σχετικά με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν, 
υπολείπονται ορισμένες φυσικοχημικές αναλύσεις. Η 
πλήρης τεκμηρίωση των υλικών αυτών θα βοηθήσει την 
συστηματοποίηση και ταξινόμηση τους με απώτερο σκοπό 
την δημιουργία ενός αρχείου. Το αρχείο αυτό θα
περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των υλικών, 
βιβλιογραφία και παρατηρήσεις τυχόν επιδράσεων τους 
στο μάρμαρο. Μακροπρόθεσμα, το αρχείο αυτό θα
βοηθήσει γενικότερα στη συντήρηση του λίθου για τη 
σωστότερη επιλογή υλικόν και μεθόδων. Οι αναλύσεις 
μπορούν να γίνουν κατά την διάρκεια των εργασιών, σε 
συνεργασία με το Ε.Μ.Π., το Ι.Γ.Μ.Ε. και το Κέντρο 
Λίθου.

5.2.13 Συνεργείο / Χρονοδιάγραμμα

Το ανθρώπινο δυναμικό που θα απασχοληθεί για 
τη συντήρηση της ζαχρόρου δεν μπορεί να είναι πολυμελές 
αφ’ενός μεν λόγω της συστηματικότητος που απαιτείται 
κατά τη διάρκεια των εργασιών και αφ’ετέρου λόγω της 
στενότητας του διαθέσιμου χάρου. Για τη δομική 
αποκατάσταση των λίθων - τη συγκόλληση μεγάλων 
θραυσμάτων - απαιτούνται 2-3 μαρμαροτεχνίτες και κατά 
περίπτωση θα απασχολείται και ένας συντηρητής. Για τη 
συντήρηση της επιφάνειας - την αφαίρεση κονιαμάτων, 
τους καθαρισμούς και τις στερεώσεις - απαιτούνται 2 
συντηρητές και κατά περίπτωχτη θα απασχολείται ένας 
μαρμαροτεχνίτης. Το μόνιμο συνεργείο δηλαδή, θα είναι 
πενταμελές με δυνατότητα επέκτασης όταν αυτό θεωρηθεί 
αναγκαίο.

Υπολογίζεται ότι, εφόσον παρθούν οι αναγκαίες



αποφάσεις και συγκεντριυθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός, ο 
χρόνος που Οα χρειαστεί για τη συντήρηση κάθε λίθου είναι 
περίπου κατά μέσο όρο 1-1/2 με 2 μήνες για κάθε λίθο.

99

Σχήμα 4. Τραπέζι εργασίας για την συντήρηση των λίθων της ζωψόρου.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικ. 1. Λίθος ΛΖ. 15. Περιοχή απόπλυσης πίσω από τη μορφή 29, που οφείλεται στην έμμεση διαβροχή από τον αρμό 
μεταξύ ΛΘΣ.28 και ΝΛΘΣ.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φωτ. Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνος, 642/12, 1992.

Εικ. 2. Επιστύλιο ΛΕ 2.3. Περιοχή απόπλυσης.
Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φωτ. ΙΙ.Κουφόπουλος, 661/2Α, 1992.

Εικ. 3. ΛΘΣ.23. Νέο κυμάτιο από τσιμεντοκονίαμα, επεμβάσεις 1970-71. Αιαβροχή από τον αρμό μεταξύ συμπληρώματος 
και μαρμάρου.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φωτ. Π.Κουφόπουλος, 662/30, 1992.

Εικ. 4,5. Λίθος ΛΖ. 6. ΙΙαρατηρείται η σημαντική αύξηση των επικαθήσεων και της μαύρης κρούστας στην περίοδο 1976-
1992.

Ιΐροσ. αρχείο καθ. X. Μπούρα, φωτ. καθ. X. Μπούρας, 1976.
Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, φωτ. Σ. Μαυρομμάτης, 1992.

Εικ. 6, 7, 8. Λίθος ΛΖ. 15. ΙΙαρατηρείται η σημαντική αύξηση τοον επικαθήσεων και της μαύρης κρούστας στην περίοδο 1976- 
1992.

Προσ. αρχείο καθ. X. Μπούρα, φωτ. καθ. X. Μπούρας, 1976. 
Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φαπ. Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνος, 670/8, 1992.

Εικ. 9. Λίθος ΛΖ. 6, μορφή 12. Ζαχαροειδής φθορά.
Αρχείο D.A.I., φωτ.\ν . Hege, 1708, 1928.

Εικ. 10. Λίθος ΛΖ. 7. Εντονη αποσάθριυση, εξανθήσεις αλάτων κοντά σε σφραγίσεις με κονία Meyer.
Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φωτ. Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνος, 640/3Α, 1992.

Εικ. 11. Λίθος ΔΖ. 8. Φλύκταινα στην παρυφή αργιλλοπυριτικής φλέβας που διατρέχει το λίθο.
Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φωτ. Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνος, 640/8Α, 1992.

Εικ. 12. Λίθος ΑΖ. 10. Φλύκταινα στο ιμάτιο της μορφής 19.
Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φαπ. Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνος, 640/23Α, 1992.

Εικ. 13. Λίθος ΔΖ. 14. Γενική άποψη. Εντονη αποσάθρωση, πολλαπλές σφραγίσεις με κονία Meyer και εξανθήσεις 
αλάτων στην άνω αριστερή γωνία.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φαπ. Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνος, 642/7, 1992.

Εικ. 14. Λίθος ΔΖ. 14. Ανω αριστερή γωνία, λεπτομέρεια.
Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φωτ. Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνος, 642/8, 1992.

Εικ. 15. Λίθος ΛΖ.13. Λιάβρωση που οφείλεται στην κονία Meyer.
Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φαπ. Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνος, 670/5, 1992.

Εικ. 16. Λίθος ΛΖ. 13. Απολέπιση της κονίας Meyer και διάβραχτη του μαρμάρου που οφείλεται στην κονία.
Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φαπ. Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνος, 642/6, 1992.

Εικ. 17. Λίθος ΑΖ. 8. Κάται αριστερή γωνία. Διάβρωση του νέου μαρμάρινου συμπληρώματος ( 1958-60) που οφείλεται στην 
κονία Meyer.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φαπ. Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνος, 640/10Α, 1992.

Εικ. 18. Λίθος ΔΖ. 5. Αριστερά από τη μορφή 9 διακρίνονται ακόμα τα ίχνη των εργαλείων της αρχικής κατεργασίας σε 
περιοχή όπου διατηρούνται τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φωτ. Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνος, 638/24, 1992.

Εικ. 19, 20. Λίθος ΛΖ. 7, μορφή 14. Αιακρίνεται η απώλεια των εγχρώμων επιφανεακών στρωμάτων και η άμβλυνση των 
λεπτομερειών στην περίοδο 1928-1976.

Αρχείο D.A.I., φωπ.\ν. Hege 2087, 1928.
Προσ. αρχείο καθ. X. Μπούρα, φαπ. καθ. X. Μπούρας, 1976.
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Εικ. 21,22. Λίθος ΛΖ. 15, μορφή 28. Λιακρίνεται η απώλεια των εγχρώμων επιφανειακών στρωμάτων και η άμβλυνση των 
λεπτομερειών στην περίοόο 1928-1976.

Αρχείο D.A.I., φωτ. W. Hege 1776, 1928.
Προσ. αρχείο καθ. X. Μπούρα, φωπ. καθ. X. Μπούρας, 1976.

Εικ. 23. Λίθος ΛΖ.13. Λιακρίνονται οι χονδροειδείς σφραγίσεις της περιόδου των επεμβάσεων 1872 (Martinelli) κατα μήκος 
του οριζοντίου ρήγματος, στις επιφάνειες θραύσης και στους αρμούς.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, 5ΓΒ26-13 Β.Μ., φωτ. Βρετανικού Μουσείου, 1898.

Εικ. 24. Λίθος ΔΖ.8, ίππος. Πριν τις επεμβάσεις του 1948.
Αρχείο D.A.I., φωτ. W. Hege 1795, 1928.

Εικ. 25. Λίθος ΔΖ.8, ίππος. Μετά τις επεμβάσεις του 1948. Λιακρίνονται οι καρφίδες, οι σφραγίσεις και η πλαστική 
αποκατάσταση του οφθαλμού.

Προσ. αρχείο καθ. X. Μπούρα, φωτ. καθ. X. Μπούρας, 1976.

Εικ. 26. Λίθος ΔΖ.8. Γενική άποψη, κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων 1958-60. Λιακρίνονται οι σφραγίσεις κατά μήκος 
των αργιλλοπυριτικών φλεβών που διατρέχουν το λίθο και τα δύο γωνιακά συμπληρώματα.

Αρχείο Σ. Μελετζή, φωτ. Σ. Μελετζής, 4/5/1958.

Εικ. 27. Λίθος ΝΖ.44. Συρρίκνωση της σφράγισης με κονία Meyer.
Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φωτ. Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνος, 642/29, 1992.

Εικ. 28. Λίθος ΛΖ.3. Κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων 1970-71. Πλαστική αποκατάσταση στη φτέρνα της μορφής .
Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φωπ. Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνος, 638/14, 1992.

Εικ. 29. .Λίθος ΔΖ. 7. Επεμβάσεις στερέωσης και σφράγισης της αποσαθρωμένης περιοχής στο βραχίονα της μορφής 7, κατά 
την περίοδο επεμβάσεων 1970-71. Οι σφραγίσεις αυτές σήμερα έχουν αστοχήσει.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φωπ. Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνος, 638/18, 1992.

Εικ. 30. Λίθος ΝΛΖ (Νότια όψη). Στερέωση “ετοιμόρροπων” θραυσμάτων με πληθώρα καρφίδων.
Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φωπ. 5Β11, 27, 1970.

Εικ. 31. .Λίθος ΔΖ.15. Εμποτισμός της αποσαθρωμένης περιοχής με στάγδην ασβεστόνερο.
Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φωτ. Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνος, 670/8, 1992.

Εικ. 32. /λίθος ΔΖ.9. Σκουρόχρωμοι /εκέδες που πιθανώς σχετίζονται με την παρουσία φθοριοπυριτικών αλάτων στους 
λίθους της δυτικής ζωφόρου.

Εικ. 33. Λίθος ΔΖ. 3. Γενική άποψη. 

Εικ. 34. Λίθος ΔΖ. 4. Γενική άποψη. 

Εικ. 35. Λίθος ΔΖ. 5. Γενική άποψη. 

Εικ. 36. Λίθος ΛΖ. 6. Γενική άποψη. 

Εικ. 37. Λίθος ΔΖ. 7. Γενική άποψη. 

Εικ. 38. Λίθος ΔΖ. 8. Γενική άποψη. 

Εικ. 39. Λίθος ΔΖ. 9. Γενική άποψη. 

Εικ. 40. Λίθος ΔΖ. 10. Γενική άποψη. 

Εικ. 41. Λίθος ΛΖ. 11. Γενική άποψη. 

Εικ. 42. Λίθος ΔΖ. 12. Γενική άποψη. 

Εικ. 43. Λίθος ΔΖ. 13. Γενική άποψη. 

Εικ. 44. Λίθος ΔΖ. 14. Γενική άποψη.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α., φωπ. Τεχνικό Γραφείο Παρθενώνος, 640/18Α, 1992. 

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, φωπ. Σ. Μαυρομμάτης, 1992.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, φωπ. Σ. Μαυρομμάτης, 1992.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, φωπ. Σ. Μαυρομμάτης, 1992.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, φωπ. Σ. Μαυρομμάτης, 1992.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, φωπ. Σ. Μαυρομμάτης, 1992.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, φωπ. Σ. Μαυρομμάτης, 1992.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, φωπ. Σ. Μαυρομμάτης, 1992.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, φωπ. Σ. Μαυρομμάτης, 1992.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, φωπ. Σ. Μαυρομμάτης, 1992.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, φωπ. Σ. Μαυρομμάτης, 1992.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, φωπ. Σ. Μαυρομμάτης, 1992.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, φωπ. Σ. Μαυρομμάτης, 1992.
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Εικ. 46. Λίθος ΝΔΖ (Δυτική όψη). Γενική άποψη. 

Εικ. 47. Λίθος ΝΔΖ (Νότια όψη). Γενική άποψη. 

Εικ. 48. Λίθος ΝΖ.46. Γενική άποψη.

Εικ. 49. Λίθος ΝΖ.44. Γενική άποψη.

Eut. 45. Λίθος ΔΖ. 15. Γενική άποψη. Αρχείο Ε,.Σ.Μ.Α, φωτ. Σ. Μαυρομμάτης, 1992. 

Αρχείο D.A.I. φωτ. G. Hellner, 76/722, 1976. 

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, φωτ. 5Β11, 27, 1970.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Λ, φωτ. 5Β11, 10, 1970.

Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α, φωτ. 5Β11, 12, 1970.





Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
125

Περιγραφή και δελτίο συντήρησης για 
κάθε λίθο.

Λίθος ΛΖ.3

Εικ. 33

Η εκτεταμένη απώλεια των εγχρώμων 
επιφανειακών στρωμάτων κατά τα 3/4 της συνολικής 
επιφάνειας του λίθου οφείλεται στη συνεχή και ενιαία 
απόπλυσή του για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Κατά την 
περίοδο των επεμβάσεων του 1898-1902, η συμπλήρωση των 
μελών της ανωδομίας όπως και των παρακείμενον 
λίθων, περιόρισε την έκθεση του λίθου στα έντονα καιρικά 
φαινόμενα της πλευράς αυτής (ΒΛ γωνία). Το υπόλοιπο 
1/4 του λίθου προστατευόταν από το θράνο και τη δοκό με 
αποτέλεσμα να σώζονται τα στρώματα κατά μήκος μίας 
κατακόρυφης ζώνης στο δεξί τμήμα του λίθου και να 
διατηρούνται σε καλύτερη κατάσταση οι γλυπτές 
λεπτομέρειες στην περιοχή αυτή (μορφή 6). II εναπόθεση 
της αιθάλης αυξήθηκε μετά το 1976 με αποτέλεσμα,

σήμερα, να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος του λίθου από 
αυτήν. Λιαβροχή και απόπλυση της επιφάνειας γίνεται 
αριστερά από τη μορφή 4, καθ’όλο το ύψος του λίθου, 
δεξιά και πάνω από την κεφαλή της μορφής 5, περιοχή 
στην οποία αντιστοιχεί ο αρμός μεταξύ των υπερκείμενων 
θράνων (ΛΘΣ.4 και ΛΘΣ.5).

Το 1898, τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα 
διατηρούνταν στην μορφή 6, στον ίππο και ανάμεσα στα 
πόδια της μορφής 4. Η ραγδαία απώλεια των στροομάτων 
που συνέβει μεταξύ του 1928 και του 1958 εντοπίστηκε 
κυρίως στον ίππο. Σήμερα, διατηρούνται ελάχιστες νησίδες 
στρωμάτων στη μορφή 6.

Λόγω της διαφορικής διάβρωσης έχουν 
αποκαλυφθεί οι αλλεπάλληλες αργιλλοπυριτικές φλέβες του



λίθου, η κυριότερη κυν οποίων τέμνει τη μορφή 4 και 
συνεχίζει στο βάθος του αναγλύφου μεταξύ αυτής και του 
ίππου. Η αποσάθρωση στο λίθο αυτό συνδέεται άμεσα με 
τις διαβρωμένες αργιλλοπυριτικές φλέβες 125 και 

παρατηρείται εντονότερη στα πρόσθια σκέλη του ίππου. Το 
ρήγμα που έχει εκδηλιυθεί στην κάτω δε' /ωνία οφείλεται 
στον εσωτερικό γόμφο σε συνδυασμό με τη διαφορετική 
συμπεριφορά της χαλαζιακής φλέβας στην περιοχή αυτή. 
Από τΐ]ν περίοδο φωτογράφησης το 1976, παρατηρείται 
μικρή εξέλιξη στο ρήγμα αυτό, γεγονός που υποδηλώνεται 
από τη διαβροχή της περιοχής στις παρυφές του

ρήγματος* 126.
Από τη σύγκριση των εκμαγείων του Έλγιν και 

του Martinelli, διαφαίνεται ότι στο χρονικό διάστημα που 
μεσολάβησε χάθηκαν: η κεφαλή της μορφής 4, τμήμα της 
κάτω γνάθου της μορφής 5 και τμήμα των χεριών της 
μορφής 6. Διαπιστώνεται, επίσης, από τη σύγκριση αυτή, η 
έντονη άμβλυνση λεπτομερειών στην κεφαλή του ίππου και 
την κόμη της μορφής 6.

Κατά την περίοδο των επεμβάσεων του 1872, 
σφραγίστηκε μόνο η ορθοπλάγια φλέβα μεταξύ της μορφής 
4 και του ίππου, ενώ το 1898-1902 σφραγίστηκαν οι 
πολλαπλές διαβρωμένες φλέβες του λίθου. Το 1948 
σφραγίστηκαν εκ νέου οι διαβρωμένες φλέβες και 
τοποθετήθηκαν 3 καρφίδες (σε διατρήματα διατομής Φ 0.5 
εκ) στην περιοχή των μηρών της μορφής 6. Αυτή η 
επέμβαση πρέπει να θεωρήθηκε τότε αναγκαία λόγω του 
γωνιακού ρήγματος και του “κίνδυνου απόσπασης” 
θραυσμάτων. Στη συνέχεια, κατά την τελευταία περίοδο 
των επεμβάσεων του 1970-1971, τοποθετήθηκε μία καρφίδα 
στον αριστερό μηρό της μορφής 6 (σε διάτρημα διατομής 
Φ 0.5 εκ.). Συγχρόνως ανακατασκευάστηκε με κονίαμα το 
ελλείπον τμήμα της φτέρνας της ίδιας μορφής, το οποίο 
συγκολλήθηκε στη θέση του μαζί με δύο μικρά εσαπερικά 

θραύσματα127 και συγκρατήθηκε με μία καρφίδα. (βλ. εικ. 

28)
Το χάραγμα (...1883), που αναφέρεται από τον 1. 

Jenkins128 και διακρίνεται καθαρά στις φωτογραφίες του 
Boissonnas επάνω στο στήθος της μορφής, σήμερα είναι 
πλέον δυσανάγνωστο.

125 Μπελογιάννης, Θεουλάκης, (1989), ό.π., σημ. 53, σσ. 189-

126 Κατά την αποξήλωση στις 1/6/93 διαπιστώθηκε ότι το ρήγμα 
αυτό ήταν διαμπερές, το τμήμα αυτό αποχωρίστηκε και ο λίθος 
καταβιβάστηκε σε δύο τμήματα.

127 Σολωμού-Προκοπίου (1971), ό.π., σημ. 20 και φωτογραφίες 
στο φάκελο Εργασίες Συντήρησης, Α! ΕΠΚΑ, Δ.Ζωφόρος, 
Φ15/5Β7,12-13 ,Αρχείο Ε.Σ.Μ.Α..
128 Jenkins, (1990), ό.π., σημ. 2, σ. 111.
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Προσωρινή στερέωση 

Στερέωση/ Ενεμα

Χ///Λ Συγκόλληση 

I Q I Ενισχ. με καρφίδες

ΛΙΘΟΣ ΛΖ.3

I ///"///· I Σφράγιση 

Γ I Νέο μάρμαρο

Γενικά
θραύσματα: ένα, από την κάτω δεξιά χωνία. Το θραύσμα αυτό διαχωρίστηκε κατά μήκος της 
ρωχμής, κατά την αποξήλωση.
Ημερομηνία αποξήλωσης: 31/5/93

Πρόταση σιτντήρησης
1 Αφαίρεση όθων των κονιαμάτων σφράχισης με Βιθοξοϊκό ερχαθείο και μικροψηχματοβολή.
2. Καθαρισμός των επιφανειών θραύσης με υπεροξείδιο του υδροχόνου και υπερηχητικό ξέστρο.
3. Στερέωση των μικρορωχμών στις επιφάνειες θραύσης με ενέματα κονιάματος τύπου Β.
4. Αφαίρεση των ορειχάΒκινων καρφίδων που συχκρατούσαν το χωνιακό θραύσμα .
5 ΣυχκόΒΒηση του χωνιακού θραύσματος με κονίαμα τύπου A και ενίσχυση με καρφίδες τιτα

νίου.
6 Αφαίρεση των επιφανειακών ενισχύσεων (facing) με επίθεμα νερού σε σηπιόίΐιθο.
7. Απομάκρυνση της μαύρης κρούστας με μικροψηχματοβοθή /Laser.
8. Απομάκρυνση της αιθάΒης, των χαΒαρών επικαθήσεων και των αθάτων με επίθεμα νερού σε 

χαρτοποθτό/σηπιόθιθο.
9. Στερέωση των αποσαθρωμένων περιοχών α, β και γ με ασβεστόνερο.
10. Σφραχίσεις των φθεβών,των μικρορωχμών και του αρμού συχκόθθησης με κονίαμα τύπου 

Γ ή Δ.
1 1. Στερέωση με ασβεστόνερο.
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Λίθος ΛΖ.4

Εικ.34

Ο λίθος αυτός διαβρέχεται σ’όλο το επάνω τμήμα 
του από τον αρμό μεταξύ λίθου και θράναν. Οδοί 
απορροής νερού έχουν σχηματισθεί ακριβώς μπροστά από 
τις δύο μορφές, περιοχές στις οποίες αντιστοιχούν οι αρμοί 
μεταξύ των υπερκείμενων θράνων. Η ροή των όμβριων 
από αυτά τα σημεία είναι συνεχής εδώ και πολλά χρόνια, 
καθόσον οι περιοχές απόπλυσης διακρίνονται σ’όλες τις 
σειρές των φωτσ/ραφιών από τα τέλη του περασμένου 
αιώνα.

Αν και τα έγχριομα επιφανειακά στρώματα 
σώζονται σε μεγάλο ποσοστό σ’αυτόν το λίθο, ουστόσο από 
τις περιοχές διαβροχής έχουν σημαντικά μειωθεί. 
Διαπιστώνεται, από προσωπικές παρατηρήσεις κατά τη 
διάρκεια βροχόπτωσης (στις 26/5/92), ότι η διαβροχή 
εμπρός από τη μορφή 8 είναι εντονότερη, φαινόμενο το 
οποίο επιβεβαιώνεται, από την ολοσχερή απομάκρυνση των 
εγχρώμων επιφανειακών στροομάτων. Αντιθέτους, εμπρός 
από τη μορφή 7, σήμερα η διαβροχή είναι ασθενέστερη και 
καταλήγει στο χέρι της μορφής. II μαύρη κρούστα έχει 
σχηματιστεί σε προστατευμένες περιοχές του αναγλύφου 
και εκατέρωθεν των περιοχών απόπλυσης. Σημειώνεται ότι

η αιθάλη που παρατηρείται σε όλες τις σειρές των 
φωτογραφιών έως το 1976, σε περιοχή ανάμεσα στο 
πρόσθιο σκέλος του ίππου και στο πόδι του ιππέα (μορφή 

7), έχει, ξεπλυθεί εντελώς από τότε 129 .

Εντονα αποσαθρωμένος είναι ο βραχίονας της 
μορφής 7, περιοχή η οποία σφραγίστηκε για πρώτη φορά 
το 1958-60 με κονία Meyer. Την ίδια περίοδο 
σφραγίσθηκαν και άλλες ευπαθείς περιοχές, ενώ έγινε 
πλαστική αποκατάσταση στο δείκτη του αριστερού χεριού 
της μορφής 7 και στη μύτη της μορφής 8. Τότε 
τοποθετήθηκε και το μαρμάρινο συμπλήρωμα στην άνω 
δεξιά γωνία . Το τριγωνικό τμήμα στην κάτω αριστερή 
γωνία έχει αποσπασθεί λόγω του εσαπερικού γόμφου. Η 
περιοχή αυτή σφραγίστηκε, αρχικά το 1872, αρκετά 
χιλιοστά κάτω) από το επίπεδο του βάθους του αναγλύφου. 
Στη συνέχεια η περιοχή αυτή σφραγίστηκε και πάλι, κατά 129

129 Τελευταία φωτογράφηση πριν τη στέγαση της δυτικής ζω- 
φόρου.



την περίοδο xorv επεμβάσεων 1898-1902 130 και η 

σφράγιση αυτή παρέμεινε μέχρι σήμερα. Οι τέσσερις 
ορειχάλκινες καρφίδες (σε διατρήματα Φ 0.5- 0.8 εκ.) που 
διακρίνονται και σήμερα στο βραχίονα της μορφής 7 

μπήκαν το 1970-71131, οπότε και η περιοχή σφραγίστηκε 

ολόκληρη με κονία Meyer (βλ. εικ. 29). Σήμερα, λόγω της 
πτώσης tua' κονιαμάτιυν σφράγισης, έχει αποκαλυφθεί το 
έντονα και σε βάθος αποσαθρωμένο μάρμαρο. Στο μηρό 
της μορφής 7 και πάνω από την κεφαλή του ίππου της 
μορφής 8, διακρίνονται (φωτ. Boissonnas) χαράγματα με 
τα αρχικά “Κ.Α”, τα οποία αποξέστηκαν κατά την διάρκεια 
των προηγούμενων επεμβάσεων (δεν διακρίνονται στις 
φωτ. Frantz). Σήμερα ακόμα, διακρίνονται χαραγμένες 
ακανόνιστες γραμμές εμπρός και κάτω από την κεφαλή του 
ίππου του ιππέα (μορφή 7), οι οποίες πιθανούς οφείλονται 
στην προσπάθεια αφαίρεσης των εγχροσμων επιφανειακάΑ' 
στρωμάτων με βούρτσα132 .

130 η ανάλυση του κονιάματος αυτού έδωσε: ασβεστίτη, χαλαζία 
και ιλλίτη. Η ανάλυση έγινε με περίθλαση ακτινών X από τον κ. 
Ν. Μπελογιάννη στο Κέντρο Λίθου.
131 Σολωμού- Προκοπίου, (1971), ό.π., σημ. 20.
132 Κόκκου (1977), ό.π., σημ.9.
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ΛΚΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΣ ΛΖ.4

Προσωρινή στερέωση 

Στερέωση/ Ενεμα

X/// Λ Συγκόλληση

Ο I Ενισχ. με καρφίδες

Σφράγιση

Νέο μάρμαρο

Γενικά
θραύσματα: ένα, απο την πίσω όψη 
Ημερομηνία αποξήθωσης 1/6/93

Πρόταση συντήρησης
1. Αφαίρεση των μαρμάρινων συμπληρωμάτων απο την κάτω αριστερή και την ανω δεξιά χωνιά
2. Αφαίρεση των επιφανειακών ενισχύσεων (facing) με επίθεμα με νερού σε σηπιολιθου
3. Αφαίρεση όίίων των κονιαμάτων σφράχισης με λιθοξοίκο ερχαθειο και μικροψηχματοβολη
4. Στερέωση των αποσαθρωμένων περιοχών α καιβ με ασβεστόνερο
5. Στερέωση των μικρορωχμών με ενέματα κονιάματος τύπου Β
6. Απομάκρυνση της μαύρης κρούστας με μικροψηχματοβολη/Laser
7. Απομάκρυνση της αιθάλης, των χαλαρών επικαθησεων και των αλατων με επίθεμα νερού 

σε χαρτοπολτό/σηπιόλιθο.
8. Κατασκευή και προσαρμοχη των δύο μαρμάρινων συμπληρωμάτων στην ανω δεξιά και κάτω 

αριστερή χωνία.*
9. Σφραχίσεις των μικρορωχμών και των αρμών συχκόλλησης με κονίαμα τυπου Γ η Δ
10. Στερέωση με ασβεστόνερο.

^προαιρετική επέμβαση
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Λίθος ΛΖ.5

Εικ. 35

Παρόμοια εικόνα διαβροχής μ’αυτήν του ΔΖ.4 
παρατηρείται και σ’αυτάν το λίθο. Ο λίθος διαβρέχεται 
στις παρυφές του αρμού, μεταξύ λίθου και θρόνου, καθ'όλο 
το μήκος του, ενώ στις περιοχές στις οποίες αντιστοιχούν οι 
αρμοί μεταξύ των θρόνων, εμπρός από τις δύο μορφές, 
διοχετεύεται μεγαλύτερη ποσότητα νερού.

Η απόπλυση εμπρός από τη μορφή 9 γίνεται καθ’ 
όλο το ύψος του λίθου, ενώ η απόπλυση εμπρός από τη 
μορφή 10, από το δεύτερο αρμό, επεκτάθηκε αισθητά μετά 
το 1960 (φωτ. Σ. Μελετζή). Σ’αυτό το φαινόμενο συντείνει 
και η απουσία του κυματίου από τον υπερκείμενο θράνο. 
(ΔΘΣ.8) Το νερό που παροχετεύεται στο λίθο οδηγείται από 
την πλαστική μ ορμή του αναγλύφου (μορφή 10) και
συνεχίζει ξεπλένοντας το υποκείμενο επιστύλιο, με 
αποτέλεσμα την πλήρη απώλεια των εγχρώμων 
επιφανειακών στρωμάτων και την επακόλουθη 
ενεργοποίηση της ζαχαροειδούς φ'θοράς. Παρόλο που ότι το 
κυμάτιο του υπερκείμενου θρόνου ΔΘΣ.7 συμπληρώθηκε 
κατά την περίοδο 1970-71, η διαβροχή συνεχίζεται από τον 
αρμό μεταξύ του μαρμάρου και. του συμπληρώματος.

Απόπλυση παρατηρείται επίσης και στις παρυφές των δύο 
κάθετων αρμών, ενώ μετά το 1976 (φωτ. D.A.I.), το νερό 
που διέρρεε από τον κάθετο αρμό μεταξύ ΔΖ.4 και ΔΖ.5 
ακολούθησε την καμπύλη του κάτω αριστερού γιυνιακού 
συμπληρώματος. Αιθάλη και μαύρη κρούστα 
παρατηρούνται εκατέρωθεν των περιοχών διαβροχής, ενώ, 
μετά το 1976, αυξήθηκε αισθητά η συγκέντρωση της 
αιθάλης στην κεφαλή της μορφής 9.

Ήδη από το 1802, στο εκμαγείο Έλγιν 
διακρίνεται η άμβλυνση των λεπτομερειών στην κεφαλή της 
μορφής 9, ενώ, στο διάστημα μεταξύ 1802-1872, 
αμβλύνθηκαν οι λεπτομέρειες στην κεφαλή της μορφής 10.

Κατά την περίοδο των επεμβάσεων του 1872 
σφραγίστηκαν οι δύο άνω γωνίες· στη συνέχεια όμως, κατά 
τις επεμβάσεις του 1898-1902, αντικαταστάθηκε η σφράγιση 
μόνο της άνω αριστερής γωνίας. Σημειώνεται ότι η 

σφράγιση της άνα) δεξιάς γανί,ας παρέμεινε αις σήμεραΐ33 133

133 η ανάλυση του κονιάματος της πρώτης περιόδου (δεξιά 
γωνία) με περίθλαση ακτινών X έδωσε: ολιβίνες, πυρόξενους, 
άστριους και ασβεστίτη.



ενώ η άνω αριστερή γοονία σφραγίστηκε για τελευταία φορά 
το 1958-60. Η αποσάθραχτη που παρατηρείται στον 
αριστερό μηρό της μορφής 9, συνδέεται με τις 
αλλεπάλληλες σφραγίσεις της περιοχής με κονία Meyer. Η 
αποσάθραχοη στο αριστερό γόνατο, ώμο και αριστερό χέρι 
του ιππέα (10) οφείλεται πιθανώς στη συνεχόμενη διαβροχή 
της περιοχής σε συνδυασμό με την επίδραση του υλικού 
σφράγισης, την κονία Meyer. Κατά την περίοδο των 
επεμβάσεων 1958-1960, έγιναν σφραγίσεις με κονία Meyer 
στο αριστερό πόδι της μορφής 9, στα πίσα) σκέλη του 
πρώτου ίππου και στα οπίσθια του δευτέρου ίππου. Την 
ίδια εποχή τοποθετήθηκε το κάτω αριστερό μαρμάρινο 
συμπλήρωμα που στερεώθηκε με καρφίδες Φ 1.2 και 1.5 εκ. 
Σήμερα, τα κονιάματα σφράγισης στην άνω αριστερή 
γωνία, στα οπίσθια των ίπποον και στο πόδι της μορφής 9 
αποκολλώνται, απολεπίζονται και ρηγματώνονται. Μία 
επιμήκης αποφλοίοχτη στην κάτω δεξιά γωνία έχει 
σφραγιστεί επανειλημμένα^ αρχίζοντας από την περίοδο 
επεμβάσεαον του 1898-1902.
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΣ ΛΖ. 5

Rffitfttttä Προσωρινή στερέωση Χ///Λ Συγκόλληση 

1 ] Στερέωση/ Ενεμα 1 Θ 1 Ενισχ. με καρφίδες

Γενικά
θραύσματα: ένα, από την κάτω αριστερή χωνία.
Ημερομηνία αποξήλωσής: 2/7/93

Πρόταση σττντήρησης

1. Αφαίρεση του μαρμάρινου συμπληρώματος και των καρφίδων στήριξής του από την κάτω 
αριστερή χωνία.

2. Αφαίρεση των επιφανειακών ενισχύσεων (facing) με επί9εμα νερού σε σηπιόλι9ο.
3. Αφαίρεση όλων των κονιαμάτων σφράχισης με λι9οξοϊκό ερχαλείο και μικροψηχματοβολή.
4. Στερέωση των αποσα9ρωμένων περιοχών α, β, γ και δ με ασβεστόνερο.
5. Στερέωση των μικρορωχμών με ενέματα κονιάματος τύπου Β.
6. Κα9αρισμός των επιφανειών 9ραύσης με υπεροξείδιο του υδροχόνου και βουρτσάκι.
7. Απομάκρυνση της μαύρης κρούστας με μικροψηχματοβολη/Laser.
8. Απομάκρυνση της αιθάλης, των χαλαρών επικαθήσεων και των αλάτων με επίθεμα νερού σε 

χαρτοπολτό/σηπιόλιθο.
9 Συχκόλληση του θραύσματος με κονίαμα τύπου A και ενίσχυση με καρφίδες τιτανίου.
10. Κατασκευή και προσαρμοχτί του μαρμάρινου συμπληρώματος στην κάτω αριστερή χωνία.*
11. Σφραχίσεις των φλεβών, μικρορωχμών και του αρμού συχκόλλησης με κονίαμα τύπου Γ ή Δ
12. Στερέωση με ασβεστόνερο.

^προαιρετική επέμβαση

I I Σφράγιση 

1X1 Νέο μάρμαρο



Λίθος ΛΖ.6

134

Εικ. 36
Η συγκέντρωση της αιθάλης και ο σχηματισμός 

μαύρης κρούστας σε αρκετές περιοχές στο λίθο αυτό 
ορίζουν τις περιοχές απόπλυσης οι οποίες έχουν 
σχηματιστεί από την απορροή των όμβριων, κυρίως όιά 
μέσου των αρμών τοαν υπερκείμενων θράνων. Εντούτοις 
ποσότα νερού πρέπει να παροχετεύεται και από το ελλείπον 
κυμάτιο του θράνου (ΛΘΣ.9), γεγονός που υποδηλώνεται 
από την ολοσχερή απόπλυση μίας τριγωνικής περιοχής, 
άνω αριστερά. Η δίοδος του νερού διευκολύνεται και από 
τον αρμό μεταξύ ΔΖ.5 και ΛΖ.6 απ’όπου έχει αποκολληθεί 
σχετικά πρόσφατα^ η σφράγιση του 1958-60. 

Αποκόλληση παρατηρείται και στη σφράγιση του άνω 
αρμού μεταξύ λίθου και θράνων.

Στο λίθο αυτό τα έγχρωμα επιφανειακά 
στρώματα σώζονται σε μεγάλη έκταση, ωστόσο η συνεχής 
διαβροχή στην αριστερή πλευρά του λίθου έχει, προκαλέσει 
την πλήρη απώλεια τους, από την περιοχή αυτή. Η 
διαβροχή έχει προκαλέσει. επίσης και μερική απομάκρυνση 
τους, αριστερά από τη μορφή 12, όπου παρατηρείται έντονη 
ζαχαροειδής φθορά. Πρέπει να επισημανθεί ότι τα 134

έγχρωμα επιφανειακά στρώματα εντοπίστηκαν και σε 
επιφάνειες θραύσης, όπως στο πόδι του ιππέα.

Η απώλεια θραυσμάτων από την άνω δεξιά 
γωνία σχετίζεται άμεσα με την παρουσία μίας 
αργιλλοπυριτικής φλέβας στην περιοχή αυτή, η οποία 
ακολουθεί τις γεωλογικές στρώσεις του λίθου και 
εκδηλώνεται στην επιφάνεια με αποσάθρωση. Συνέπεια 
αυτού είναι να σχηματίζονται νέες αποφλοιώσεις με 
κίνδυνο να αποκολληθούν δύο θραύσματα. Αριστερά από 
την περικεφαλαία της μορφής 12, παρατηρούνται 
ακατάστατα χαράγματα με ακαθόριστη μορφή.

Μέχρι το 1948 εκτελέστηκαν οι περισσότερες 
επεμβάσεις που περιλάμβαναν τη σφράγιση ευπαθών 
περιοχών, στο δεξί μηρό και στο δεξί βραχίονα της μορφής 
12, στο στήθος και στην κεφαλή του ίππου και στην άνω 
δεξιά γοσνία, όπως και την πλαστική αποκατάσταση της 
γνάθου της μορφής 11. Κατά την περίοδο των επεμβάσεων 
του 1958-60 μπήκαν 5 ορειχάλκινες καρφηδες σε 
διατρήματαΦ 0,6 και 0,8 εκ. II ορθή ρωγμή που 
περιβάλλει την κεφαλή της μορφής 12 δικαιολογεί την 
τοποθέτηση των δύο καρφΐδων εκεί, ωστόσο δεν 
δικαιολογείται η παρουσία τους στα οπίσθια του ίππου. Την

134 h ΰιταρξή του σημειώνεται στη χαρτογράφηση Μ. Κορρέ ,



ίδια περίοδο τοποθετήθηκε το γωνιακό συμπλήρωμα, στην 
αριστερή γωνία, απ’όπου είχε αποσπασθεί μεγάλο θραύσμα 
λόγω του εσαπερικού γόμφου. Το μαρμάρινο συμπλήρωμα 
στερεαιθηκε με δύο ορειχάλκινες καρφίδες διατομής Φ 2 
και 1,8 εκ.

Κατά την περίοδο της χαρτογράφησης την άνοιξη 
του 1992, παρατηρήθηκαν εξανθήσεις αλάτων κοντά σε 
περιοχές που είναι σφραγισμένες με κονία Meyer. 
Συγκεκριμένα, άλατα εντοπίστηκαν εμπρός από τη μορφή 
12 και επάναι στο μαρμάρινο συμπλήρωμα, το οποίο έχει 
ελαφρά διαβρωθεί στα σημεία αυτά.
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6 Απομάκρυνση της μαύρης κρούστας μικροψηχματοβολή/Laser.
7. Απομάκρυνση της αιθάλης, των χαλαρών επικαθήσεων και των αλάτων με επίλεμα νερού σε 

χαρτοπολτό/σηπιόλι9ο.
8. Κατασκευή και προσαρμογή του μαρμάρινου συμπληρώματος στην κάτω αριστερή 

χωνία.*
9 Σφραχίσεις των μικρορωχμών και του αρμού συγκόλλησης με κονίαμα τύπου Γ ή Δ.
10. Στερέωση με ασβεστόνερο.

προαιρετική επέμβαση
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Λίθος ΛΖ.7

Κικ. 37

Η κατάσταση διατήρησης του λίθου 
χαρακτηρίζεται ιστό την αποδόμηση του ιστού του 
μαρμάρου κατά μήκος μίας κεντρικής κατακόρυφης ζώνης 
που βρίσκεται στο μέσον περίπου του λίθου. Συγκεκριμένα, 
η έντονη αποσάθριυση έχει τη μορφή επάλληλων φυλλιδίων 
τα οποία συνεχώς απολεπίζονται. Το φαινόμενο αυτό 
ευνοείται από τη συγκράτηση υγρασίας στην περιοχή, από 
τα νερά που τροφοδοτούνται μέσω του κατακόρυφου 
ρήγματος. Το ρήγμα αυτό διατρέχει το λίθο καθ’όλο το 
ύψος του και βρίσκεται αριστερά από την περιοχή 
αποσάθροοσης .

Οπως συμβαίνει και με τους άλλους λίθους, η 
απορροή νερού γίνεται μέσω των αρμών της ανωδομίας 
ενώ στη συνέχεια η μεγαλύτερη ποσότα του παροχετεύεται 
από το διευρυμένο κατακόρυφο ρήγμα. Σημειώνεται ότι το 
μικρότερο από τα δύο τμήματα του λίθου έχει μετακινηθεί 
κατά 2 εκ. πρός τα έξω, σε σχέση με την αρχική του θέση. 
Μετά από παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης 
(στις 26/5/92), διαπιστώθηκε ότι στο λίθο αυτό 
συγκροτείται υγρασία σ’όλη την επιφάνειά του για μεγάλο 
χρονικό διάστημα (~ 4-5 ώρες). Μία δεύτερη, μεγάλη σε

έκταση ρωγμή ακολουθεί τη γλυπτή μορφή κάτω από την 
ουρά του ίππου της μορφής 14 έως το σκέλος του, 
σχηματίζοντας εσωτερικό κενό. Μετά το 1976 (φωτ. D.A.I.), 
σχηματίστηκαν δύο οδοί απορροής του νερού εκατέραθεν 
του ιππέα 14 που ακολουθούν τη γλυπτή μορφή, εκ των 
οποίων η δεξιά διακλαδώνεται στο ύψος της ουράς του 
ίππου. Φυσικό επακόλουθο είναι, σε πολλά σημεία 
εκατέρωθεν των περιοχών απόπλυσης να σχηματίζεται 
μαύρη κρούστα και να συγκεντρώνεται η αιθάλη εκεί όπου 
δε γίνεται διαβροχή.

Έγχρωμα επιφανειακά στρώματα και ιδιαίτερα 
το επίστρωμα σώζονται κατά τα 2/ 3 περίπου της 
επιφάνειας του λίθου, με εξαίρεση δηλαδή τη μέση 
κατακόρυφη αποσαθρωμένη ζυ'ϊνη. Η ραγδαία απώλεια 
τον στρωμάτων στη ζώνη αυτή εντοπίζεται στο χρονικό 
διάστημα από το 1960 ως σήμερα. Μεταξύ του 1928 και 
του 1960 απώλεια στρωμάτων διαπιστώνεται τοπικά στο 
λαιμό και τη χαίτη του πρώτου ίππου, όπως και στα 
προεξέχοντα τμήματα στο ιμάτιο του ιππέα 14 (βλ. εικ. 19, 
20).

Ήδη από το 1802, παρατηρείται η απώλεια της



μορφής 13. Μολονότι δεν παρατηρούνται “διαφορές” στο 
ανάγλυφο μεταξύ του 1802-1872, αχττόσο στο διάστημα 
1872-1898, πρέπει να τοποθετηθούν οι αποσπάσεις 
τμημάτων της κεφαλής του πρώτου ίππου.

Κατά την περίοδο επεμβάσεων του 1872, 
σφραγίστηκαν οι δύο τριγωνικές περιοχές στις οποίες 
καταλήγει το κατακόρυφο ρήγμα όπως και αυτή στην κάτω 
αριστερή γωνία. Κατά τις εργασίες αφαίρεσης κονιαμάτων 
σφράγισης από τους αρμούς (φθινόπεορο 1992), 
διαπιστώθηκε ότι τα κενά αυτά είχαν πληρωθεί με 
μικροθραύσματα μαρμάρου. II σφράγιση στην τριγωνική 
περιοχή στο κάτω τμήμα του ρήγματος παρέμεινε έως το 
1948, οπότε και αντικαταστάθηκε. Από την ίδια περίοδο 
χρονολογούνται και οι πολλαπλές σφραγίσεις των 
επιφανειών θραύσης και τον ευπαθών περιοχών, όπωτς 
μίας φλέβας αριστερά από την κεφαλή του πρώτου ίππου. 
Από το 1928, ήδη το κονίαμα συμπλήρωσης στη σφράγιση 
του άνω τμήματος του ρήγματος είχε αρχίσει να αστοχεί, 
να ρηγματώνεται και να αποκολλάται- το 1958 όμως, 
παρουσίαζε σοβαρή παραμόρφωση, οπότε και 
αντικαταστάθηκε. Συγχρόνως αντικαταστάθηκε το κονίαμα 
στην κάτω) αριστερή γανία και έγιναν οι περισσότερες 
σφραγίσεις στην κεντρική αποσαθραιμένη ζώνη του λίθου. 
Οι. σφραγίσεις τον δύο αυτόν περιόδων διακρίνονται 
ακόμα.

Οι τελευταίες σφραγίσεις με κονία Meyer σήμερα 
αποσαθρώνονται σε στρώματα και κονιορτοποιούνται ενώ 
γύρω απ’όλες αυτές τις περιοχές παρατηρήθηκαν 
εξανθήσεις αλάτων (βλ. εικ. 10). Η τελευταία σφράγιση του 
άνω τμήματος του ρήγματος έχει γίνει με χονδρόκοκκο 
κονίαμα και μάλλον πρόκειται για επέμβαση του 1970-71. 
Εχουν επίσης οξειδωιθεί πολλές από τις ορειχάλκινες 
καρφίδες που μπήκαν κατά την περίοδο 1958-60 οι οποίες 
είναι συνολικά 17 (ή 16)135 (φ ρ.5 -0.75 εκ.).

Επάνω από την κεφαλή του ίππου του ιππέα 14 
παρατηρούνται ξυσίματα πιθανώς με σκοπό την απόξεση 
προηγούμενων χαραγμάτων (graffiti), τα οποία 
διακρίνονται σε φωνογραφίες του 1910. Σημειώνεται ότι 
σ’έναν από τους υπερκείμενους θράνους (ΔΘΣ.12) 

διαβάστηκε χάραγμα “II. Μωραΐτης Ιούλιος 1872 εος...". 135

135 Στο οημειο A δεν είναι δυνατή η διάκριση μακροσκοπικά αν 
πρόκειται για αρχαίο μπρούντζο για την προσάρτηση ένθετων 
διακοσμητικών στοιχείων ή αν πρόκειται για ορειχάλκινη 
καρφίδα.
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Λ1 ΆΓΙΟ ΣΥΝΤ ΉΡΗΣΗΣ ΛΙΟΟΣ ΛΖ. 7

Προσωρινή στερέωση V//A Συγκόλληση I I Σφράγιση

Στερέωση/ Ενεμα I Q I Ενισχ. με καρφίδες [ήΧ/ή] Νέο μάρμαρο

θραύσματα: εννέα. Ημερομηνία αποξήλωσης: 2/7/93
Οι επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας πρέπει να προηχηθουν της συγκόλλησης των 
θραυσμάτων, αφ’ενός μέν χια να διακρίνεται η κατασταση της επιφάνειας κάτω απο τις 
επικαθήσεις και τη μαύρη κρούστα και αφ’ετερου χια να μην καταπονηθούν οι αποσαθρωμενες 
περιοχές στις παρυφές των θραυσμάτων
Ενώ χια την ορθότερη συγκόλληση και την αποκατάσταση της αρχικής χεωμετριας του λίθου θα 
έπρεπε να διαχωριστεί το θραύσμα 2 από το 3, στη συχκεκριμενη περίπτωση, η επέμβαση αυτή 
δεν ενδείκνυται καθ’ότι ο αρμός αποκόλλησης θα διέτρεχε μεχαλη έκταση του υχιους 
αναχλύφου και το αισθητικό κόστος θα ήταν πολύ μεχάλο
Πρόταση σιηαήρησης
1. Στερέωση των μικρορωχμών και των απολεπίσεων στις επιφάνειες θραύσης με ενεματα κονιά

ματος τύπου Β και ασβεστόνερο
2. Καθαρισμός των επιφανειών θραύσης με υπεροξείδιο του υδροχονου και υπερηχητικό ξέστρο
3. Αφαίρεση των επιφανειακών ενισχύσεων (facing) με επίθεμα νερού σε σηπιολιθο
4. Στερέωση κατά μήκος της κατακόρυφης αποσαθρωμένης ζώνης με ενέματα κονιάματος τυ- 

που Β και ασβεστόνερο.
5. Αφαίρεση όλων των κονιαμάτων σφράχισης με λιθοξοίκό ερχαλείο μικροψηχματοβολη
6. Απομάκρυνση της μαύρης κρούστας με μικροψηχματοβολή/Laser
7. Απομάκρυνση της αιθάλης, των χαλαρών επικαθήσεων και των αλάτων με επίθεμα σε 

χαρτοπολτό/σηπιόλιθο.
8. Συχκόλληση των μεχάλων και μικρών θραυσμάτων με κονίαμα τυπου A και ενίσχυση με 

καρφίδες τιτανίου.
9. Κατασκευή των τριών μαρμάρινων συμπληρωμάτων.*
10. Σφραχίσεις των μικρορωχμών και των αρμών συχκόλλησης με κονίαμα τυπου Γ η Δ
11. Στερέωση με ασβεστόνερο.

*προαιρετική επέμβαση
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Εικ. 38

Στο λίθο αυτό κυριαρχούν οπτικά τα δύο 
μαρμάρινα συμπληρώματα των δύο κάτω γωνιών του. Η 
απώλεια των δύο αυτών τριγωνικών θραυσμάτων οφείλεται 
στις εσωτερικές γομφώσεις. Η αμφίπλευρη γόμφωσή του 
πιθανώς φανερώνει ότι ο λίθος αυτός τοποθετήθηκε 
πρώτος από τους λίθους της δυτικής ζαχρόρου. Η απώλεια 
της κεφαλής του ιππέα, σημαντική για την καλλιτεχνική 
υποβάθμιση του λίθου, σημειώθηκε μεταξύ των περιόδων 
της λήψης τοαν εκμαγείοαν από τον Έλγιν (1802) και τον 
Martinelli (1872)136. Αν σοοζόταν η κεφαλή του ιππέα, ο 

λίθος αυτός θα μπορούσε να θεοορηθεί ο καλύτερα 
διατηρημένος λίθος της δυτικής ζοοφόρου.

Η κατάσταση διατήρησης του λίθου αυτού 
σχετίζεται άμεσα με τη φθορά των τριών 
αργιλλοπυριτικών φλέβαν που τον διατρέχουν. Η φθορά 
αυτή εντοπίζεται με ιδιάζουσα μορφή σε τρία σημεία στο 
κάτω τμήμα του λίθου. Σχηματίζονται φλύκταινες, δηλαδή 
λεπτές φλούδες μαρμάρου, οι οποίες με το χρόνο 
αποκολλώνται, παραμορφώνονται, ρηγματώνονται και 
αποσπώνται αποκαλύπτοντας το αποσαθρωμένο σε βάθος 136

μάρμαρο που χαρακτηρίζεται από την πλήρη αποδόμηση 
του ιστού του (βλ. εικ. 11).

Σήμερα τα όμβρια στο λίθο αυτό παροχετεύονται 
μέσα από τον πρώτο αρμό μεταξύ των υπερκείμενων 
θράνων σχηματίζοντας μία οδό απόπλυσης. Η οδός αυτή 
εντοπίζεται εμπρός από την κεφαλή και το στήθος του 
ίππου και συνεχίζεται έοος κάτω, πίσω από τα πρόσθια 
σκέλη του. Εδώ το επίστρωμα σώζεται σε πολύ καλή 
κατάσταση, φαινόμενο ασυνήθιστο στη δυτική ζωφόρο, όπου 
η διαβροχή συνήθως προκαλεί την ολοσχερή απόπλυση τον 
εγχρώμων επιφανειακόν στρωμάτων. Η έντονη ροή νερού η 
οποία συνέβαινε έοος την περίοδο επεμβάσεων (1958- 60) 
περιορίστηκε σημαντικά, όταν συμπληραθηκε με μάρμαρο 
το μεγάλο ελλείπον σφηνοειδές τμήμα του θράνου 
(ΔΘΣ.10). Μία δεύτερη περιοχή απόπλυσης, η οποία 
παρατηρείται πίσω από την κεφαλή της μορφής, 
διακρίνεται σ’όλες τις σειρές φωτογραφιών έως και αυτής 
του 1976. Από τότε, για λόγους μάλλον τυχαίους, η 
ύγρανση που προκάλεσε και την απομάκρυνση τον 
εγχρώμων επιφανειακών στρωμάτων στην περιοχή 
διακόπηκε και άρχισε η εγκατάσταση της αιθάλης.

136 Smith(1910), ό.π., οημ. 4, σ. 61.
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II αιθάλη καλύπτει το λίθο αυτό κατά τα 3/4 της συμπέρασμα ότι έγιναν αλλεπάλληλες σφραγίσεις, 
επιφάνειας του. Ο ρυθμός συγκέντρωσής της είναι 
ιδιαίτερα εμφανής στην επιφάνεια θραύσης στην κεφαλή 
της μορφής και αυξήθηκε σημαντικά από το 1960 έως 
σήμερα. Η μαύρη κρούστα αντιθέτως έχει σχηματιστεί 
κατά τόπους ανάμεσα στις γλυπτές λεπτομέρειες και κατά 
μήκος των περιοχών απόπλυσης.

Η εκτεταμένη παρουσία τοαν εγχρώμων 
επιφανειακών στρωμάτσων φανερώνει και την πολύ καλή 
διατήρηση τοαν γλυπτών λεπτομερειών. Σημειώνεται ότι το 
επίστρωμα στην παρειά του ίππου αν και διατηρείται 
εννιαίο, αωστόσο έχει ρηγματοοθεί επιφανειακά 
(κρακελάρισμα) (βλ. εικ. 25). Διαπιστώθηκε από τη μελέτη 
παλαιών φαπσ/ραφιών ότι στις επιφάνειες θραύσης που 
σήμερα καλύπτονται από τα μαρμάρινα συμπληρώματα 
διατηρούνται τα στρώματα.

Το 1872 έγιναν ελάχιστες σφραγίσεις-
σφραγίστηκε μικρό τμήμα κατά μήκος της
αργιλλοπυριτικής φλέβας κάτω από την κοιλιά του ίππου 
όπως και μία περιοχή στην κοιλιά. Τη περίοδο του 1898- 
1902 δεν έγιναν αξιοσημείωτες επεμβάσεις. Σήμερα, στο 
λίθο αυτό στον παρακείμενο ΛΖ.9, στους θράνους και στα 
επιστύλια, ένα κονίαμα σφράγισης με απόχρωση ώχρας 
διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση- είναι λείο, 
ομοιογενές και δεν απολεπίζεται. Ενδεχομένους πρόκειται 
για το κονίαμα σφράγισης που χρησιμοποιήθηκε στις 
επεμβάσεις του 1948, οι οποίες περιγράφονται σε έκθεση 

προς τον κ. Γ. Αοντά από τον κ. Δ. Γ. Λημητριάδηΐ 37 

Στην περίοδο αυτή αποδίδονται οι παρακάτω επεμβάσεις: 
σφραγίσεις στην κοιλιά, στην ουρά και στη χαίτη του 
ίππου, μεγάλο ποσοστό των σφραγίσεοαν της διαβρουμένης 
φλέβας στο άνω τμήμα του λίθου και η πλαστική 
αποκατάσταση στον οφθαλμό του ίππου. Επίσης, τότε 
μπήκαν οι 6 ορειχάλκινες καρφίδες σε διατρήματα Φ 0.5- 
0.7 εκ κάτω από την κοιλιά του ίππου και οι 2 στην κεφαλή 
του, οι οποίες επικαλύφθηκαν με κονίαμα .

Το 1958- 60 συμπληρώθηκαν με μάρμαρο οι 2 
κάτω γωνίες του λίθου όπως και το ελλείπον τμήμα του 
θράνου (ΔΘΣ.10) (βλ. εικ. 26). Παράλληλα μπήκαν άλλες 
2 ορειχάλκινες καρφίδες σε διατρήματα διαμέτρου Φ 0.5 εκ. 
κάτω από το δεξιό πόδι της μορφής.

Σήμερα, οι σφραγίσεις κάτω από την κοιλιά του 
ίππου απολεπίζονται κατά στρώσεις ή κονιορτοποιούνται, 
αποκαλύπτοντας τις 6 ορειχάλκινες καρφίδες που είχαν 
μπει το 1948 στην περιοχή. Ολες αυτές οι καρφίδες έχουν 
οξειδωθεί. Η διαφορά χροιάς και υφής των 
απολεπιζόμενοσν στραωμάτων της κονίας Meyer οδηγεί στο

Δημητριάδης (1968), ό.π., σημ. 19, όπου αναφέρεται στην 
“...από 20ετίας εργασία συντηρήσεως του Παρθενώνος...’’
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ΛΚΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΣ ΛΖ.8

tiMHttfll Προσωρινή στερέωση V//A Συγκόλληση I I Σφράγιση

Γ·.'··.·.'··'·1ν'·.:| Στερέωση/ Ενεμα I Q I Ενισχ. με καρφίδες [><d Νέο μάρμαρο

Γενικά
Ημερομηνία αποξήλωσής: 5/7/93

I Ιρόταση σιτντήριρης
1. Αφαίρεση των γωνιακών συμπληρωμάτων και των καρφίδων στήριξής τους απο τις δυο κάτω 

γωνίες.
2. Αφαίρεση όλων των κονιαμάτων σφράγισης με λι9οξοϊκό εργαλείο και μικροψηχματοβολη
3. Αφαίρεση των δύο ορειχάλκινων καρφίδων από την περιοχή σφραχισης κάτω απο τα προσ9ια 

σκέλη του ίππου.
4. Αφαίρεση των επιφανειακών ενισχύσεων (facing) με επί9εμα νερού σε σηπιολι9ο
5. Στερέωση των περιοχών α, β και γ με ενεματα κονιάματος τυπου Β και ασβεστόνερό
6. Απομάκρυνση της μαύρης κρούστας με μικροψηχματοβολη/Laser
7. Απομάκρυνση της αι9άλης; των χαλαρών επικα9ήσεων και των αλατων με επι3εμα νερού σε 

Xαρτοπολτό/σηπιόλι 9ο.
8. Κατασκευή και προσαρμοχη των μαρμάρινων συμπληρωμάτων στις δυο κάτω χωνιες*
9. Σφραχίσεις των μικρορωχμών και των αρμών συγκόλλησης με κονίαμα τυπου Γ η Δ
10. Στερέωση με ασβεστόνερο.

^προαιρετική επέμβαση
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Λίθος ΛΖ.9

Εικ. 39

Ο λίθος αυτός καλύπτεται οχεδόν εξ ολοκλήρου 
από αιθάλη. Το νερό της βροχής το οποίο διαρρέει από 
τους αρμούς της ανωδομίας ξεπλένει το θράνο (ΔΘΣ.16) 
και καταλήγει ανάμεσα στον ιππέα (μορφή 16) και την 
κεφαλή του ίππου του. Μικρή περιοχή απόπλυσης έχει 
σχηματιστεί εμπρός από τον πέτασο της μορφής 17. 
Μολονότι το ελλείπον κυμάτιο του θράνου συμπληρώθηκε 
το 1970-71 , σήμερα το νερό βρίσκει δίοδο από τον αρμό 
μεταξύ του συμπληρώματος και του μαρμάρου. Η 
παρουσία της μαύρης κρούστας δεν είναι έντονη και 
εμφανίζεται κατά τόπους γύρω από την κεφαλή της μορφής 
17 και σε εσοχές ανάμεσα στα σκέλη των ίππων.

Η καλή διατήρηση του λίθου επιβεβαιώνεται από 
την εκτεταμένη παρουσία των εγχρώμων επιφανειακών 
στρωμάτων. Επιφανειακά στρώματα διακρίνονται επίσης 
στην επιφάνεια θραύσης που διαγράφεται από το λυγισμένο 
σκέλος του ίππου της μορφής 17, το οποίο είχε αποσπαστεί.

Η φθορά στο λίθο αυτό περιορίζεται κυρίως κατά 
μήκος των 4 αργιλλοπυριτικών φλεβών που τον διατρέχουν 
καθ’όλο το μήκος του. Η αποσάθρωση τιυν φλεβών

αυτών χαρακτηρίζεται από την απώλεια μικροΟραυσμάτων 
από τις παρυφές τους. Εντονότερη είναι η φθορά που έχει 
προκληθεΐ στο άνω τμήμα του λίθου γύρω από την 
αποσπασμένη κεφαλή του ιππέα (μορφή 16).

Το 1872 σφραγίστηκε μικρό τμήμα στην περιοχή 
πάνα) από την κεφαλή του δεύτερου ίππου όπως και η άνω 
δεξιά γωνία, σφραγίσεις οι οποίες αφαιρέθηκαν κατά την 
διάρκεια τιυν επεμβάσεων του 1898-1902. Σήμερα, το υλικό 
σφράγισης στο λίθο αυτό παρουσιάζει την ίδια εικόνα 
καλής διατήρησης και απόχρωσης όπα)ς αυτό στο λίθο 
ΔΖ.8. Οι σφραγίσεις αυτές πρέπει να αποδοθούν στον Λ. 
Γ. Δημητριάδη (1948) και περιλαμβάνουν: τη σφράγιση της 
φλέβας στο μέσον του λίθου, της φλέβας στο κάτω αριστερό 
τμήμα του λίθου, της άνω δεξιάς γωνίας όπα)ς και την 
πλαστική αποκατάσταση του ιματίου που κυματίζει πίσω 
από την κεφαλή του ιππέα (μορφή 16), του βραχίονα του 
αριστερού χεριού της ίδιας μορφής, του πίσω σκέλους και 
της ουράς του ίππου της μορφής 16 και του δείκτη της 
μορφής 17.

Στη συνέχεια, το 1958- 60 στερεώθηκε θραύσμα



επάνω από την κεφαλή του δεύτερου ίππου με μία 
ορειχάλκινη καρφίδα (Φ 0,55 εκ.), πίσω από το οποίο 
σήμερα διαπιστώνεται εσωτερικό κενό. Κατά την ίδια 
περίοδο τοποθετήθηκε και το γωνιακό μαρμάρινο 
συμπλήρωμα του οποίου η επιφάνεια βρίσκεται περίπου 3 
εκ. κάτω από το επίπεδο του αναγλύφου, το οποίο 
στερεώθηκε με 2 ορειχάλκινες καρφίδες Φ 0,85 εκ. Σήμερα 
το νέο συμπλήρωμα έχει εντελώς διαβρωθεί επιφανειακά. 
Επίσης, στην επιφάνεια του όπως και στις επιφάνειες 
θραύσης γύρω απ’ αυτό παρατηρήθηκαν εξανθήσεις 
αλάτων σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική διάβραχτη που 
οφείλεται στην κονία Meyer. Σημειώνεται ότι στα εκμαγεία 
του Έλγιν παρατηρείται θραύσμα σ’αυτήν την περιοχή που 
περιέχει τμήμα από το πίσω δεξί σκέλος του ίππου. Το 
θραύσμα αυτό είχε βρεθεί στην Αθήνα (Cast Athens 1031), 

αλλά σήμερα αγνοείται η τύχη του 138.

Τα δύο χαράγματα (graffiti) στο αριστερό κάτω 
τμήμα του λίθου τα οποία διακρίνονται στις φωτογραφίες 
του Βρετανικού Μουσείου έγραφαν: το πρώτο (Π. 
Καλούόης 1872 ) 139 και το δεύτερο (Ιωάννης
Σβαρνόπουλος εκ Στυλόβου Ζαγορίου). Τα χαράγματα 
αυτά είχαν ήδη αποξεστεί πριν από το 1910. Επίσης 
σημειώνονται πολλαπλές χαραγμένες γραμμώσεις εμπρός 
από τον πρώτο ίππο, οι οποίες μοιάζουν με ίχνη 
βουρτσίσματος και διακρίνονται στις φωτογραφίες του 
Βρετανικού Μουσείου· ίσως πρόκειται για το αποτέλεσμα 

προσπάθειας αφαίρεσης των στρωμάτωνΜΟ. 138 139

138 Smith (1910), ό.π., οημ.4, ο. 61.

139 Jenkins (1990), ό.π.. σημ. 2, σ.112.
130 Κόκκου (1977) ό.π. οημ .9 και Brandi ( 1950), ό.π., σημ. 8.
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΣ ΛΖ.9

Ulli Προσωρινή στερέωση Χ///Λ Συγκόλληση

I'·' · ■ ■'·1 Στερέωση/ Ενεμα I ® 1 Ενισχ. με καρψίδες

Γενικά
Ημερομηνία αποξήλωσής: 6/7/93

1 <*"///'· 1 Σφράγιση

DXG Νέο μάρμαρο

Πρόταση σιτντήρησης
1. Αφαίρεση tou γωνιακού συμπληρώματος και των καρφίδων στήριξης του από την κάτω δεξιά 

χω νία.
2. Αφαίρεση των επιφανειακών ενισχύσεων (facing) με επίθεμα νερού σε σηπιόλιθο.
3. Αποχωρισμός της φίίούδας από την περιοχή α (δεν περιέχει αρχική επιφάνεια) και αφαίρεση 

της καρφίδας στήριξής της.
4. Καθαρισμός των επιφανειών θραύσης με υπεροξείδιο του υδροχόνου, μαλακό βουρτσάκι και 

οινόπνευμα ή άλλους ορχανικούς διαλύτες.
5. Στερέωση της φλούδας και της αντίστοιχης περιοχής με ενεματα κονιάματος τύπου Β και 

ασβεστόνερο.
6. Συχκολλήσεις της φλούδας και των μικροθραυσμάτων με κονίαμα τύπου Β.
7. Αφαίρεση όλων των κονιαμάτων σφράχισης με λιθοξο'ίκό ερχαλείο και μικροψηχματοβολή.
8. Απομάκρυνση της μαύρης κρούστας μικροψηχματοβολή/Laser.
9. Απομάκρυνση της αιθάλης, των χαλαρών επικαθήσεων και των αλάτων με επίθεμα νερού σε 

χαρτοπολτό/σηπιόλιθο.
10. Κατασκευή και προσαρμοχή του μαρμάρινου συμπληρώματος στην κάτω δεξιά χωνία.*
11. Σφραχίσεις των φλεβών, μικρορωχμών και του αρμού συχκόλλησης με κονίαμα τύπου Γ ή Δ.
12. Στερέωση με ασβεστόνερο.

προαιρετική επέμβαση
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Λίθος ΛΖ.10

Εικ. 40

Ο λίθος αυτός διατηρείται μορφολογικά σχεδόν 
ακέραιος. Ί'α έγχριυμα επιφανειακά στρώματα σώζονται σε 
μεγάλο ποσοστό, ειδικά στο βάθος του αναγλύφου, οοστόσο 
έχουν απομακρυνθεί λόγω της άμεσης διαβροχής από 
πολλές από τις εξέχουσες επιφάνειες όπως: από τους δύο 
ιππείς, τα στήθη των δύο ίππων και τα οπίσθια του 
δευτέρου. Σήμερα στις περιοχές αυτές, παρατηρείται 
ανενεργός ζαχαροειδής φθορά. Από τη σύγκριση τιυν 
εκμαγείουν του Έλγιν και του Martinelli δε διαπιστώνεται 
καμία διαφορά στην κατάσταση του αναγλύφου, στο 
διάστημα όμα>ς 1872-1898, παρατηρείται έντονη άμβλυνση 
των λεπτομερειών στη χαίτη του πρώτου ίππου.

Στο λίθο αυτό παρατηρήθηκε μία ιδιάζουσα 

μορφή φθοράς του μαρμάρουΐ41. Συγκεκριμένα, στο 

ιμάτιο του ιππέα 19, σε μία αρκετά εκτεταμένη περιοχή 
κάτω από λεπτή "κρούστα”, το μάρμαρο έχει εντελώς 
αποδομηθεί σε αρκετό βάθος (βλ. εικ. 12). Η έκταση της 
περιοχής αυτής εντοπίστηκε με ηχοβολιστικό έλεγχο. Η 
λεπτή αυτή κρούστα εξωτερικά διατηρεί την πλαστική 141

141 Στον Παρθενώνα αυτή η μορφή φθοράς παρατηρήθηκε ατο 
Α.ΤΡ. 13.

μορφή τιυν πτυχών του ιματίου και δομείται από 
αποσαθρωμένο μάρμαρο, επικαθήσεις και υπολείμματα 
επιστρώματος. Σ’ένα σημείο η κρούστα αυτή έχει διαρραγεί 
αφήνοντας να χυθεί μέρος από το αποσαθρωμένο 
μάρμαρο. Η κρούστα εδώ είναι εύθριπτη και δε διατηρεί 
οργανική σχέση με το μάρμαρο. Η μορφή αυτή φθοράς αν 
και είναι συνήθης σε δολομιτικά μάρμαρα, ωστόσο δε 
χαρακτηρίζει το πεντελικό μάρμαρο και στην περίπτωση 
αυτή πιθανώς σχετίζεται με την ιδιοσυστασία του λίθου. 
Σημειώνεται ότι σ’αυτή την περιοχή παρατηρείται 
σημαντική άμβλυνση των ανάγλυφων λεπτομερειών μεταξύ 
του 1910 (φωτ. Boissonnas) και του 1928 (φωτ. W.Hege), 
γεγονός που υποδηλώνει την “προδιάθεση” του λίθου στη 
φθορά.

Οι πρώτες επεμβάσεις στο λίθο αυτό έγιναν το 
1948 και εντοπίστηκαν στη σφράγιση γύρω από τον 
οφθαλμό του ίππου της μορφής 18. Στη συνέχεια, κατά την 
περίοδο επεμβάσεων του 1958-60, έγιναν εκτεταμένες 
μικροσφραγίσεις σε όλο το λίθο, η πλαστική αποκατάσταση 
της κεφχχλής στη μορφή 18 και μπήκαν προληπτικά 4 
ορειχάλκινες καρφίδες σε διατρήματα Φ 0.6- 0.9 εκ. στην



κεφαλή του πρώτου ίππου και στα οπίσθια του δευτέρου. 
Σήμερα, στο λαιμό και στη χαίτη του πρώτου ίππου 
παρατηρείται έντονη αποσάθρωση με τη χαρακτηριστική 
απώλεια της συνοχής των κρυστάλλων. Την ίδια εποχή 
έγιναν μικροσφραγίσεις ευπαθών περιοχών με κονία Meyer 
και εκτεταμένες πλαστικές αποκαταστάσεις, όπως· στην 
κεφαλή της μορφής 18, στα πίσω σκέλη του ίππου της ίδιας 
μορφής , στο χέρι της μορφής 19 και στον οφθαλμό του 
δεύτερου ίππου.

Η αιθάλη καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το λίθο 
αυτό, ενώ μαύρες κρούστες έχουν σχηματιστεί κατά μήκος 
του αρμού μεταξύ λίθου και θράνου, σε εισέχουσες περιοχές 
του αναγλύφου και ιδιαίτερα στις πτυχές του ιματίου του 
ιππέα 19. Ελάχιστη ποσότητα νερού διαρρέει από τους 
αρμούς των υπερκείμενων θρόνων ξεπλένοντας μικρές σε 
έκταση περιοχές πάνα) από την κεφαλή του πρώτου ίππου 
και εμπρός απο τη μορφή 19. Εδώ, το νερό σχηματίζει οδό, 
η οποία ακολουθεί τη γλυπτή μορφή και καταλήγει στο 
χιτώνα κάτω από τον αριστερό της βραχίονα. Συγκράτηση 
υγρασίας παρατηρείται ακόμα και σήμερα καθ’όλο το 
μήκος του αρμού μεταξύ λίθου και θράνου. Ο αρμός 
αυτός είχε σφραγιστεί με κονία Meyer πάνω στην οποία 
έχουν αναπτυχθεί μικροοργανισμοί142. 142

142 Από την ανάλυση δείγματος που πήρε ο βιολόγος κ. R. Palmer, 
στις 18- 1- 1989 διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή αυτή 
αναπτύσσονται βρύα.( αδημοσίευτη αλληλογραφία).
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΉΡΗΣΕΣ ΛΙΘΟΣ ΛΖ.10

18 19

f^Pl
Προσωρινή στερέωση \///Λ Συγκόλληση 

Στερέωση/ Ενεμα

Σφράγιση

I 0 I Ενισχ. με καρφίδες |^><] Νέο μάρμαρο

Γενικά
Ημερομηνία αποξήλωσης: 9/7/93

Πρόταση σιτντήρησης
1. Αφαίρεση ίων επιφανειακών ενισχύσεων (facing) με επίθεμα νερού σε σηπιόλιθο.
2. Στερέωση των αποσαθρωμενων περιοχών α και β με ενε'ματα κονιάματος τύπου Β και ασβεστά- 

νερό. Η στερέωση με ασβεστόνερο κάτω από τη μαύρη κρούστα 3α χίνει διά μέσου μικρο- 
σκοπικών οπών ή ασυνεχειών της κρούστας.

3. Αφαίρεση όλων των κονιαμάτων σφράχισης με λιθοξοίκό ερχαλείο και μικροψηχματοβολή.
4. Απομάκρυνση της μαύρης κρούστας μικροψηχματοβολή/Laser.
5. Απομάκρυνση της αιθάλης, των χαλαρών επικαθήσεων και των αλάτων με επίθεμα σε 

χαρτοπολ τό/σηπιόλιθο.
6. Σφραχίσεις των φλεβών και των μικρορωχμών με κονίαμα τύπου Γ ή Δ.
7. Στερέωση με ασβεστόνερο.
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Λίθος AZ.11

Εικ. 41

Η κατάσταση διατήρησης του λίθου 
χαρακτηρίζεται από την έντονη αποσάθρωση σε κεντρικό 
τμήμα απ’όπου έχει αποσπαστεί μεγάλο ποσοστό του 
αναγλύφου, ειδικά στο βραχίονα της μορφής 20, στην 
κεφαλή και στο στήθος του δεύτερου ίππου και στα οπίσθια 
του πρώτου ίππου.

Η ποσότα του νερού που διαρρέει από τον αρμό 
μεταξύ δοκού και θράνου είναι ικανή ώστε να ξεπλένει 
τμήμα του θράνου και του λίθου καθ’όλο το ύψος του. 
Εκατέροοθεν της μορφής 20 έχουν σχηματιστεί δύο οδοί 
απορροής, στις παρυφές των οποίων έχει εγκατασταθεί, 
μαύρη κρούστα. Μαύρη κρούστα έχει επίσης εγκατασταθεί 
ανάμεσα στα πρόσθια σκέλη του πρώτου ίππου, κατά μήκος 
της χαίτης, και κάτω από την κοιλιά του δευτέρου. Η 
υπόλοιπη επιφάνεια του λίθου καλύπτεται από αιθάλη όπου 
παρατηρείται. ανενεργός ζαχαροειδής φθορά. Σε όλες τις 
σειρές φωτογραφιών παρατηρείται η οδός απορροής 
εμπρός από τη μορφή 21, η οποία έχει προκαλέσει την 
απώλεια των στρσιμάτων καθ’όλο το ύψος του λίθου. Ο 
ρυθμός της απώλειάς τους αυξήθηκε εντυπωσιακά στο 
διάστημα μεταξύ το 1928 και το 1976 και εντοπίζεται ειδικά

στη μορφή 21 και στην επιφάνεια θραύσης στην κεφαλή της 
μορφής 20.

Οι επεμβάσεις της περιόδου 1872 περιλάμβαναν 
τη χονδροειδή σφράγιση του βραχίονα της μορφής 20 και 
των οπισθίων του πρώτου ίππου όπαχς και τις πολλαπλές 
σφραγίσεις στο δεύτερο ίππο. Στη συνέχεια, κατά την 
περίοδο των επεμβάσεων 1898-1902, αφαιρέθηκαν οι 
χονδροειδείς σφραγίσεις της πρώτης περιόδου και 
σφραγίστηκαν οι μικρορωγμές στην κεφαλή και στο στήθος 
του ίππου της μορφής 21, στα οπίσθια του πρώτου ίππου 
και σε μικρή περιοχή στην κάτω αριστερή γωνία του 

λίθσυ143. Το 1948 δεν έγιναν σφραγίσεις, αλλά μπήκαν 9 

ορειχάλκινες καρφίδες σε διατρήματα Φ 0.5-0.75 εκ στην 
κεφαλή του πρώπου ίππου, στο στήθος και στο εμπρός 
σκέλος του δεύτερου ίππου και στα πόδια των δύο μορφών.

Κατά την περίοδο 1958-1960, έγιναν εκτεταμένες 
σφραγίσεις με κονία Meyer σ’όλο το λίθο, ιδιαίτερα στη 
διαβρωμένη φλέβα εμπρός από την κεφαλή του πρώτου 
ίππου, στα οπίσθιά του, κάτω από την κοιλιά του δεύτερου 143

143 Ανάλυση του κονιάματος αυτού με περίθλαση ακτινών X 
έδωσε : ασβεστίτη, χαλαζία και ιλλίτη.



ίππου (επίσης σε δι,αβρωμένη φλέβα) και στον αρμό μεταξύ 
των λίθων ΛΖ.11 και ΛΖ.12. Επίσης μπήκαν άλλες 12 

144 ορειχάλκινες καρφίδες σε διατρήματα Φ 0.5-0.75 εκ. 
Σήμερα η κονία Meyer απολεπίζεται σε στρώσεις, με 
αποτέλεσμα να μην εγκαθίσταται η αιθάλη στα σημεία 
αυτά αποκαλύπτοντας συγχρόνως πολλές από τις 
ορειχάλκινες καρφίδες που είχαν μπεί. Σημειώνεται ότι, 
όπως και. στο λίθο ΛΖ.7, σε πολλές από τις καρφίδες 
παρατηρήθηκαν προϊόντα διάβραχτης του χαλκού. Τέλος, 
την ίδια περίοδο επεμβάσεων 1958-60 τοποθετήθηκε το 
γωνιακό συμπλήρωμα από νέο μάρμαρο, το οποίο 
στερεώθηκε με δύο ορειχάλκινες καρφίδες Φ 1.8 εκ. Εδώ, ο 
εσωτερικός γόμφος προκάλεσε την απόσπαση πολύ 
μεγαλύτερου θραύσματος σε αντίθεση με τους υπόλοιπους 
λίθους της δυτικής ζωφόρου· η απόσπαση αυτή 

επεκτείνεται σχεδόν σ’όλο το ύψος του λίθου144 145 146.
Η παρουσία μπλέ χροοστικής (μπλέ της 

Πρωσσίας) στο σημείο Α., (βλ. Σχ. 15 ) σε περιοχή η οποία 
είναι σφραγισμένη με κονία Meyer, μάλλον οφείλεται σε 
κακή ανάμιξη της χρωστικής κατά την παρασκευή του 
κονιάματος, παρά στο ενδεχόμενο της αρχαίας χραχτπκής, 
δεδομένου ότι διαφέρει, σημαντικά η απόχριοση και η 
ποιότητα απ’αυτήν που έχει εντοπιστεί σε αρκετά σημεία 

του μνημείου146.

144 Πιθανώς ο συνολικός αριθμός είναι 24, αλλά 3 από αυτές δεν 

διακρίνονται καθαρά.
145 Smith (1910), ό.π., σημ.4. Ο Smith πιθανώς να έχει ταυτίσει 
τμήμα των οπισθίων του ίππου βλ. ΡΙ92, fig. 416.

146 Kouzeli, K., Doganis, Y., Belogiannis, N., “Study of the Remaining 
Colouring on the Architectural Surfaces of the Parthenon” in Superflci 
dell'Architettura: Le FinitureAtti del Convegno di Studi, Bressanone, 
June 26-29, 1990, pp.241-249.
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΣ ΛΖ.11

Mm Προσωρινή στερέωση V//A Συγκόλληση

Στερέωση/ Ενεμα I ® I Ενισχ. με καρφίδες

Ι> νικά
Ημερομηνία αποξήλωσής- 9/7/93

I ^ I Σφράγιση 

IQxQ Νέο μάρμαρο

Πρόταση (τιηαήρηαης
1. Αφαίρεση του μαρμάρινου συμπληρώματος και των καρφίδων στήριξής του απο την κάτω δεξιά 

χω νία
2. Αφαίρεση των επιφανειακών ενισχύσεων (facing) με επίθεμα νερού σε σηπιολιθο
3. Στερέωση των αποσαθρωμενων περιοχών α, β και γ με ασβεστόνερο
4. Αφαίρεση όλων των κονιαμάτων σφράχισης με λιθοξοίκό ερχαλείο και μικροψηχματοβολη
5. Απομάκρυνση της μαύρης κρούστας μικροψηχματοβολη/Laser
6. Απομάκρυνση της αιθάλης, των χαλαρών επικαθήσεων και των αλατων με επίθεμα νερού σε 

χαρτοπολτό/σηπιόλιθο.
7. Σφραχίσεις των μικρορωχμών και του αρμού συχκόλλησης με κονίαμα τυπου Γ η Δ
8. Κατασκευή και προσαρμοχη του μαρμάρινου συμπληρώματος στην κάτω δεξιά χωνιά*

προαιρετική επε'μβαση



Λίθος ΛΖ.12

152

Εικ. 42

Σήμερα ο λίθος αυτός καλύπτεται σχεδόν 
εξ’ολοκλήρου από αιθάλη με εξαίρεση την οδό απόπλυσης, 
η οποία έχει σχηματιστεί καθ’όλο το ύψος του μεταξύ της 
μορφής 23 και 24. Η οδός αυτή αντιστοιχεί στον αρμό 
μεταξύ των θράνων ΛΘΣ.22 και ΔΘΣ.23.

Τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα σώζονται 
κατά το 1/5 περίπου της συνολικής επιφάνειας του λίθου. 
Επισημαίνεται ότι έγχρωμα επιφανειακά στρώματα 
σώζονται και σε επιφάνειες θραύσης στα πίσω σκέλη του 
ίππου και στη μορφή 24. Το μεγάλο ποσοστό απώλειας 
οφείλεται στη διαβροχή του λίθου που διευκολυνόταν από 
το ελλεΐπον κυμάτιο των υπερκείμενων θράνων (Δ0Σ.21, 
ΔΘΣ.22 και ΔΘΣ.23), το οποίο συμπληρώθηκε το 1970-71. 
Εκτεταμένη απώλεια ταν στρωμάτων σημειώθηκε από το 
1928 έως σήμερα, ειδικά στους μηρούς της μορφής 22, στη 
χαίτη και στην κεφαλή του ίππου, στα πόδια της μορφής 23 
και στην κεφαλή και στο ιμάτιο της μορφής 24. Η απώλεια 
των στρωμάτων συνοδεύεται και από τη σοβαρή άμβλυνση 
ταν λεπτομερειών στις περιοχές αυτές.

Από τη σύγκριση των εκμαγείων του Έλγιν και 
του Martinelli διαπιστώθηκαν οι εξής αλλαγές στο λίθο, το

διάστημα 1802-1872: η απώλεια του δεξιού χεριού, του 
μετώπου και, μέρους της κόμης στη μορφή 22, η απώλεια 
του δεξιού χεριού, τμήματος της κεφαλής και του λαιμού 
στη μορφή 23 και άμβλυνση λεπτομερειών στην κεφαλή της 
μορφής 24.

Κατά την περίοδο των επεμβάσεων 1958-60 
τοποθετήθηκε το γωνιακό μαρμάρινο συμπλήρωμα, το 
οποίο στερεώθηκε με δύο ορειχάλκινες καρίδες Φ 1.8 εκ. 
Τότε έγιναν και οι πρώπες επεμβάσεις στο λίθο: σφραγίσεις 
στις επιφάνειες θραύσης στο ιμάτιο της μορφής 24 και 
πλαστική αποκατάσταση στο λαιμό της μορφής 23, στον 
οφθαλμό, τη μύτη και το χέρι της μορφής 24. Σήμερα η 
κονία Meyer αυτοδιαβρώνεται και κονιορτοποιείται. Την 
ίδια εποχή μπήκαν 5 ορειχάλκινες καρφίδες σε διατρήματα 
διατομής Φ 0.65 - 0.55 εκ. χιυρίς προφανή λόγο, σε 
προεξέχοντα τμήματα του γλυπτού. Το χάραγμα “Ν. 
που διακρΐνεται στα οπίσθια του ίππου, σ’όλες τις σειρές 
φωτογραφιών έως και το 1958, έχει αποξεστεί, ίσως κατά 
την περίοδο των επεμβάσεων του 1958-60.



ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣ Λ/. 12

1 ^ I Σφράγιση 

t>CI Νέο μάρμαρο

Will MUH Προσωρινή στερέωση W/A Συγκόλληση

Γ···/···:ά/| Στερέωση/ Ενεμα I ® 1 Ενισχ. με καρφίδες

Γενικά
Ημερομηνία αποξήΡωσης: 9/7/93

Πρόταση συντήρησης
1- Αφαίρεση του μαρμάρινου συμπΡηρώματος και των καρφίδων στήριξής του από την κάτω δεξιά 

χωνία.
2. Αφαίρεση των επιφανειακών ενισχύσεων (facing) με επίθεμα νερού σε σηπιόΡιδο.
3. Αφαίρεση όΡων των κονιαμάτων σφράχισης με Ριδοξοίκό ερχαΡείο και μικροψηχματοβοΡή.
4. Στερέωση των αποΡεπίσεων στην άνω αριστερή χωνία με ασβεστόνερο.
5. Απομάκρυνση της μαύρης κρούστας με μικροψηχματοβοΡη/Laser.
6. Απομάκρυνση της αιδάΡης, των χαΡαρών επικαδήσεων και των αΡάτων με επίδεμα νερού σε 

χαρτοποΡτό/σηπιόΡιδο.
7. Κατασκευή και προσαρμοχή του μαρμάρινου συμπΡηρωματος στην κάτω δεξιά χωνία. *
8. Σφραχίσεις των μικρορωχμών και του αρμού συχκόΡΡησης με κονίαμα τύπου Γ ή Δ.
9. Στερέωση με ασβεστόνερο.

^προαιρετική ερχασία
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Λίθος ΛΖ.13

Εικ. 43

Η διαφορική φθορά των πολλαπλών 
αργιλλοπυριτικών φλεβών που χαρακτηρίζει το λίθο αυτό 
σχετίζεται με την εκτεταμένη απώλεια σημαντικών 
τμημάτων του αναγλύφου, καθώς και με το σχηματισμό του 
οριζοντίου ρήγματος που διατρέχει το λίθο αυτό καθ’όλο το 
μήκος του στο κάτω τμήμα. Αν και δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί η αρχική αιτία που προκάλεσε τις 
καταστροφές αυτές στο λίθο (η αρχαία πυρκα'ίά, οι 
βανδαλισμοί ή η φθορά των αργιλλοπυριτικών φλεβών), 
ωστόσο σήμερα αναγνωρίζονται οι αργιλλοπυριτικές φλέβες 
από την επιφανειακή τους διάβρωση. Στο διάστημα που 
μεσολάβησε μεταξύ των δύο περιόδων λήψης εκμαγείων' 
από τον Έλγιν το 1802 και το Martinelli το 1872, 
διαπιστώνεται ότι αποσπάστηκε σημαντικό τμήμα του 
αναγλύφου κατά μήκος μίας κεντρικής οριζόντιας ζώνης 
(βλ.Σχήμα 5). Συγκεκριμένα έχει αποσπαστεί: τμήμα της 
κεφαλής και του στήθους από τον πρώτο ίππο, το άνω 
μέρος του μηρού και ο ώμος της μορφής, τμήμα από τα 
εμπρός σκέλη και όλος ο κορμός του δεύτερου ίππου.

Εκτεταμένη και έντονη αποσάθρωση 
παρατηρείται σ’όλο το κάτω τμήμα του λίθου, από τις 
παρυφές του ρήγματος μέχρι τον οριζόντιο αρμό. II 
χαρακτηριστική αυτή μορφή αποσάθρωσης, πρέπει να 

συσχετιστεί με την επίδραση των παραπροϊόντων της 

κονίας Meyer, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη 
σφράγιση του ρήγματος (βλ. εικ. 15, 16).

Παρεπόμενο είναι τα έγχρωμα επιφανειακά 
στρώματα να σώζονται σε μικρή έκταση από τα τέλη του 
περασμένου αιώνα. Σήμερα σώζονται σε ελάχιστες 
εισέχουσες περιοχές του γλυπτού, όπως ανάμεσα στα πόδια 
της μορφής και πίσα) από αυτήν. Η απώλεια των 
στρωμάτων υπήρξε ιδιαίτερα έντονη στο διάστημα 1928- 
1960, οπότε χάθηκαν ολοσχερώς από περιοχή πάνω από τη 
μορφή και από το δεύτερο ίππο. Το χάραγμα "Κ.Λη...” 
πίσω από την κεφαλή της μορφής, που διακρίνεται στις 
φωτ. Boissonnas, σήμερα μόλις που σώζεται. Σε παλιές 
φωτογραφίες επίσης, εντοπίστηκαν ακανόνιστες 
χαραγμένες γραμμώσεις στην κάτω αριστερή γωνία του 
λίθου, οι οποίες σήμερα λόγω διάβρωσης δε διακρίνονται



πιά. II αιθάλη καλύπτει ολόκληρο το λίθο, ενώ μαύρη 
κρούστα έχει σχηματιστεί σε δύο μικρές περιοχές ανάμεσα 
στα πόδια της μορφής και ανάμεσα στα σκέλη του δεύτερου 

ίππου.
Οι πρώτες επεμβάσεις που έγιναν κατά την 

περίοδο 1872 περιλάμβαναν τη χονδροειδή σφράγιση του 
οριζοντίου ρήγματος, μία σφράγιση στα πίσα) σκέλη του 
δευτέρου ίππου και άλλη μία στην κεφαλή του πρώτου 
ίππου. Κατά την περίοδο των επεμβάσεων 1898-1902, οι 
σφραγίσεις αυτές αντικαταστάθηκαν και σφραγίστηκαν

άλλες δύο μικρές περιοχές διαβρωμένων φλεβών κοντά 
στον αρμό μεταξύ τατν λίθων ΛΖ.12 και ΔΖ.13. Τέλος, 
κατά την τελευταία περίοδο των επεμβάσεων του 1958-60, 
το ρήγμα επανασφραγίστηκε με κονία Meyer ενώ 
σφραγίστηκαν οι ευπαθείς περιοχές, ιδιαίτερα σε 
επιφάνειες θραύσης με την ίδια κονία. Συγχρονίας 
μπήκαν 9 ορειχάλκινες καρφίδες σε περιοχές απ’όπου 
κινδύνευαν να αποκολληθούν “ετοιμόρροπα” θραύσματα.

Σχήμα 5. Λίθος ΔΖ.13

απώλεια θραυσμάτων μεταξύ 1802- 1872
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΣ ΛΖ. 13

25

H1M11II1U Προσωρινή στερέωση V//A Συγκόλληση 1 I Σφράγιση

ΙΕΛί-λΗ Στερέωση/ Ενεμα I ® I Ενισχ. με καρφίδες [X] Νέο μάρμαρο

Γενικά
θραύσματα: πέντε, απο την πίσω οψη 
Ημερομηνία αποξήλωσής: 9/7/93

11 ρόταση σιτντήρησης
1 Αφαίρεση των επιφανειακών ενισχύσεων (facing) με επιύεμα νερού σε σηπιολιθο
2. Αφαίρεση όλων των κονιαμάτων σφράχισης με λ13οξοικο ερχαλειο και μικροψηχματοβολη
3. Σταδιακή αποκόλληση του κάτω τμήματος του αναχλυφου με ειδικό μηχανισμό με κοχλίες 

και σφήνες.
4. Καθαρισμός των επιφανειών θραύσης με ύπερο ξεΐ δ ο του υδροχόνου και υπερηχητικό ξέστρο.
5. Στερέωση μικροθραυσμάτων στην άνω δεξιά χωνιά με ενέματα κονιάματος τύπου Β και 

ασβεστόνερο.
6. Απομάκρυνση της μαύρης κρούστας με μικροψηχματοβολη/Laser
7. Απομάκρυνση της αιθάλης, των χαλαρών επικαθησεων και των αλατων με επίθεμα νερού σε 

χαρτοπολτό/σηπιόλιθο.
8. Συχκόλληση των δύο θραυσμάτων με κονίαμα τυπου A και ενίσχυση με καρφίδες τιτανίου
9. Σφράχιση των μικρορωχμών και του αρμού συχκόλλησης με κονίαμα τυπου Γ η Δ
10. Στερέωση με ασβεστόνερο
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Λίθος ΛΖ.14

Εικ. 44

Στο λίθο αυτό διατηρείται μικρό ποσοστό από την 
αρχική επιφάνεια, καθ’όσον μεγάλο μέρος του γλυπτού 
διακόσμου έχει εντελώς καταστραφεί. Ο κορμός της 
μορφής 27 πιθανολογείται ότι είχε αποσπαστεί πριν από το 
1802 (εκμαγεία Έλγιν) και μεταφέρθηκε στη Γαλλία το 
1814. Το 1840 το θραύσμα άλλαξε χέρια, όταν διορίστηκε 
στο Βρετανικό Μουσείο, οπότε και συγκολλήθηκε αντίγραφό 
του στις δύο σειρές των εκμαγείων του Έλγιν και του 
Martinellil47 (Βλ. Σχήμα 6).

II αιθάλη καλύπτει τα 2/3 του λίθου, το αριστερό 
του τμήμα διαβρέχεται καθ’όλο το ύψος του από τα νερά 
της βροχής που διαρρέουν από τον αρμό μεταξύ των 
υπερκείμενατν θράνων (ΛΘΣ.25 και ΛΘΣ.26). Η συνεχής 
απόπλυση ολόκληρου του λίθου έως την περίοδο στέγασης 
της δυτικής ζαφορού είχε σαν αποτέλεσμα την ολοσχερή 
απώλεια των εγχρώμαιν επιφανειακά™ στριυμάτων. Τα 
ελάχιστα ίχνη επιδερμίδας που σάιζονται εντοπίζονται 
γύρω από τα πόδια της μορφής 27, ενώ το επίστρωμα έχει 
εντελώς χαθεί. Μαύρη κρούστα έχει σχηματιστεί σε μεγάλη 
έκταση ειδικά γύρω από τη μορφή 27. Σημειώνεται ότι η

147 Jenkins (1990), ό.π., σημ. 2, ο. 112.

μαύρη κρούστα και η αιθάλη αυξήθηκαν ραγδαία μετά το
1976.

ΙΙδη το 1872 έγιναν πολλαπλές σφραγίσεις σε 
επιφάνειες θραύσης και σφραγίστηκε ο αρμός μεταξύ 
λίθου και θράνου. Το θραύσμα στην κάτω αριστερή γωνία 
του λίθου αποσπάσθηκε λόγω του εσωτερικού γόμφου και. 
συγκολλήθηκε στη θέση του πιθανώς κατά την ίδια 

περίοδοί 48. Στις φωτογραφίες του Βρετανικού Μουσείου 

(1898) διακρίνονται αρκετές ρωγμές και απολεπίσεις στις 
επιφάνειες θραύσης κυρίως στο άνω τμήμα του λίθου, οι 
οποίες σφραγίστηκαν κατά την περίοδο των επεμβάσεαιν 
του 1898-1902. Συγχρόνως αντικαταστάθηκαν τα 
κονιάματα της προηγούμενης περιόδου· οι νέες σφραγίσεις 
έγιναν με μεγαλύτερη επιμέλεια. Στην άνω αριστερή 
γωνία, η οποία ακόμα και σήμερα παρουσιάζει έντονη 
αποσάθρωση με αλλεπάλληλες απολεπίσεις που 148

148 Στα σχέδια του Carrey το θραύσμα αυτό λείπει, ενώ 
βρίσκεται στη θέση του στα εκμαγεία Έλγιν και στις φωτογραφίες 
του Βρετανικού Μουσείου. Το θραύσμα αυτό βρέθηκε στην 
Ακρόπολη και ουγκολλήθηκε στη θέση του μεταξύ του 1674 και 
1898 αλλά δεν είναι δυνατός ο ακριβέστερος χρονολογικός 
προσδιορισμός της επέμβασης αυτής βλ. Smith (1910), ό.π., σημ. 4, 
ο. 61.
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κινδυνεύουν να αποκολληθούν, συνέβει η απώλεια δύο 
θραυαμάτιαν: η μία σημειώθηκε στο διάστημα 1928-1958 
και η δεύτερη στο διάστημα 1958 έως σήμερα.

Κατά την περίοδο των επεμβάσεων 1958- 60, το 
θραύσμα στην κάτω αριστερή γοανία του λίθου 

αποκολλήθηκε και επανασυγκολλήθηκε 149 με κονία 

Meyer. Την ίδια περίοδο έγιναν πολλαπλές σφραγίσεις με 
την ίδια κονία και μπήκαν 22 συνολικά ορειχάλκινες 
καρφίδες (σε διατρήματα Φ 0,5-0,8 εκ) με σκοπό τη 
στερέοαση είτε συγκολλημένων θραυσμάτων είτε μεγάλων 
αποφλοιώσεων, όπου σήμερα διαπιστώνονται εσουτερικά 

κενά.

Ορισμένες καρφίδες όποος αυτές στο βραχίονα της μορφής 
26, στο σκέλος του ίππου και στο πόδι της μορφής 27, 
έχουν μπει χωρίς εμφανή λόγο.

Σ’αρκετά σημεία στο λίθο παρατηρήθηκαν κατά 
την περίοδο της χαρτογράφησης εξανθήσεις αλάτων γύρω 
από τις σφραγίσεις με κονία Meyer (βλ. εικ. 13, 14). Στην 
επιφάνεια του μεγάλου γωνιακού θραύσματος 
παρατηρείται η χαρακτηριστική διάβρωση που οφείλεται 
στην κονία Meyer, με τη μορφή μικροσκοπικών φυλλίδων 
οι οποίες αποσπώνται από την επιφάνεια.

Σχήμα 6. Λίθος ΔΖ.14.
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απώλεια θραυσμάταχν μεταξύ 1802- 1872

149 Κατά την αποξήλωση του λίθου στις 26/1/93 διαπιστώθηκε 
ότι το θραύσμα είχε αυγκολληθεί με κονία Meyer και είχε 
στερεωθεί με δύο τυφλές ορειχάλκινες καρφίδες Φ 1.9 εκ.
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
προς αποκόλληση

ΛΙΘΟΣ ΛΖ.14

Προσωρινή στερέωση Χ///Λ Συγκόλληση I 1 Σφράγιση

Στερέωση/ Ενεμα 1 ° I Ενισχ. με καρφίδες [XI Νέο μάρμαρο

Γενικά
θραύσματα: ένα, από την κάτω αριστερή χωνία. Το θραύσμα αυτό είχε συχκολληθεί στη θέση 
του σε προηγούμενες επεμβάσεις.
Ημερομηνία αποξήλωσής: 25/1/93

Ιΐρόταοη συντήρησης
1. Αφαίρεση των καρφίδων στήριξης από το θραύσμα που αποκολλήθηκε κατά την αποξήλωση
2. Αφαίρεση των επιφανειακών ενισχύσεων (facing) με επίθεμα νερού σε σηπιόλιθο.
3 Αποκόλληση των θραυσμάτων 1, 2 και 3 και των καρφίδων στήριξής τους.
4. Στερέωση των απολεπίσεων α, β, γ και δ με ενέματα κονιάματος τύπου Β και ασβεστόνερο.
5. Αφαίρεση όλων των κονιαμάτων σφράχισης με Rιθοξοίκό ερχαλείο και μικροψηχματοβολή.
6. Καθαρισμός των επιφανειών θραύσης με υπεροξείδιο του υδροχόνου, απιονισμένο νερό και 

μαλακό βουρτσάκι.
7. Συχκόλληση των θραυσμάτων με κονίαμα τύπου Β και ενίσχυση με καρφίδες τιτανίου.
8. Απομάκρυνση της μαύρης κρούστας με μικροψηχματοβολή/Laser.
9. Απομάκρυνση της αιθάλης, των χαλαρών επικαθήσεων και των αλάτων με επίθεμα νερού σε 

χαρτοπολτό/σρπιόλιθο.
1G. Σφραχίσεις των μικρορωχμών και των αρμών συχκόλλησης με κονίαμα τύπου Γ ή Δ.
11. Στερέωση με ασβεστόνερο.
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Εικ. 45

Ενα ορθό ρήγμα εμπρός από τη μορφή 29 
διατρέχει το λίθο καθ’όλο το ύψος του, χωρίζοντάς τον σε 
δΰο τμήματα. Το αριστερό τμήμα, το μεγαλύτερο, έχει 
μετακινηθεί προς τα έξω σε σχέση με τους άλλους λίθους 
της δυτικής ζωφ>όρου, ενώ το δεξί τμήμα του βρίσκεται στο 
ίδιο επίπεδο με αυτό του ΝΔΖ. Στο τμήμα αυτό 
εντοπίστηκε εσωτερικό κενό με ηχοβολιστικό έλεγχο. Κατά 
την αποξήλωση διαπιστώθηκε ότι το τμήμα αυτό του λίθου 
αποτελεΐται από 7 μεγάλα θραύσματα.

Ο λίθος καλύπτεται από αιθάλη εκτός από μία 
ζώνη απόπλυσης που έχει σχηματιστεί πίσω από τη μορφή 
29 και καταλαμβάνει το 1/ 5 περίπου του πλάτους του. Το 
νερό στην περίπτιυση αυτή παροχετεύεται αφ’ενύς μεν από 
τον οριζόντιο αρμό μεταξύ λίθου και θράνου και αφ’ετέρου 
από τον αρμό μεταξύ των υπερκείμενων θράνα^ν (ΛΘΣ.26 
και ΝΔΘΣ). Παρά τις επανειλημμένες σφιραγίσεις που 
έγιναν κατά καιρούς στους αρμούς, η ποσότητα του νερού 
που παροχετεύεται σήμερα είναι τέτοια που προκαλεί την 
απόπλυση ακόμα και του επιστυλίου. Μετά από 
προσωπικές παρατηρήσεις κατά την διάρκεια βροχόπτωσης 
(στις 26/ 5/ 92 ), διαπιστώθηκε ότι μέρος τοαν όμβριων που

διαρρέουν από τους αρμούς, παροχετεύεται στην 
επιφάνεια και μέρος στο κατακόρυφο ρήγμα απ’όπου 
αναβλύζει στο κάτω τμήμα του αποπλένοντας την 

πλίνθο 150.

Η συνεχής διαβροχή δικαιολογεί το σχηματισμό 
της παχιάς μαύρης κρούστας σε κυματοειδή διάταξη, 
επάνω στην αποσαθρωμένη επιφάνεια. Η ενιαία αυτή 
μαύρη κρούστα παρατηρείται σε όλο το δεξί τμήμα του 
λίθου, σε εισέχουσες περιοχές του αναγλύφου της μορφής 
29, πάνω από την κεφαλή του δεύτερου ίππου, ανάμεσα στη 
μορφή 28 και στον πρώτο ίππο, και ανάμεσα στα πρόσθια 
σκέλη του ίππου αυτού. Ο σχηματισμός της μαύρης 
κρούστας και η επικάθηση της αιθάλης στο λίθο αυτό 
εξελίχθηκαν ραγδαία από το 1976 έως σήμερα (βλ. εικ. 6, 
7, 8).

Έγχρωμα επιφανειακά στρώματα σώζονται σε 
νησίδες σε έκταση που καταλαμβάνει περίπου το 1/ 2 του 
λίθου. Μεταξύ του 1928 και του 1960, παρατηρείται 
πλήρης απώλεια των στρωμάτων από τον πρώτο ίππο, με 
εξαίρεση ελάχιστων νησίδων που παραμένουν στο μηρό του 150

150 Μορφολογικό στοιχείο του αναγλύφου.
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πίσω αριστερού σκέλους του (βλ. εικ. 21,22). Σημειώνεται 
ότι σήμερα δεν είναι δυνατή η αναγνώριση των στροομάτων 
κάτω από τη μαύρη κρούστα στο δεξί τμήμα του λίθου. 
Από τη μελέτη τοσν φαπογραφιών όμως εικάζεται ότι, ήδη 
από το 1928, είχαν απομακρυνθεί τα στρώματα απ’αυτήν 
την περιοχή.

Αποσάθρωση παρατηρεΐται στη ζώνη απόπλυσης, 
με τη μορφή ιδιαίτερα έντονης ζαχαροειδούς φθοράς και 
με την πλήρη κονιορτοποΐηση των στρωμάτων, φαινόμενο 
που δεν παρατηρεΐται συχνά στο μνημείο (βλ. εικ. 1). Η 
απώλεια αρχικής επιφάνειας είναι εμφανής και από την 
άμβλυνση τοσν λεπτομερειών του αναγλύφου. Εντονη 
αποσάθριοση παρατηρεΐται επίσης στους μηρούς, στα πίσω 
σκέλη του πρώτου ίππου, απ’ όπου παλιότερα είχε 
αποσπαστεί ένα σφηνοειδές θραύσμα του αναγλύφου.

Εκτός από το εσωτερικά κενό στο δεξί τμήμα του 
λίθου, εντοπίστηκε εσωτερικό κενό στην πλίνθο που 
ακουμπά η μορφή 29 το πόδι της, το οποίο σχετίζεται με τη 
διεύρυνση του κατακόρυφου ρήγματος. Επίσης εντοπίστηκε 
εσωτερικό κενό στα οπίσθια του πριότου ίππου όπου έχουν 
γίνει αλλεπάλληλες στερεωτικές επεμβάσεις.

Το 1872 σφραγίστηκε το κατακόρυφο ρήγμα, 
τμήμα του αρμού μεταξύ λίθου και θράνου και ο αρμός 
μεταξύ ΔΖ.15 και ΝΑΖ, όπως επίσης και οι επιφάνειες 
θραύσης στα οπίσθια του πρώτου ίππου και στη μορφή 28. 
Κατά την περίοδο των επεμβάσεων 1898-1902, οι 
προηγούμενες σφραγίσεις αντικαταστάθηκαν και 
προστέθηκαν νέες σε ευπαθείς περιοχές. Το 1958-60 έγινε 
πλαστική αποκατάσταση με κονία Meyer στη γνάθο της 
μορφής 29, στην πλίνθο και στα οπίσθια του πρώτου ίππου. 
Την ίδια εποχή τοποθετήθηκε το κάτω αριστερό γωνιακό 
συμπλήρωμα, το οποίο στερώθηκε με 2 καρφίδεςΦ 0.5 και 
0.85 εκ. Επίσης μπήκαν “προληπτικά” 14 συνολικά 
ορειχάλκινες καρφίδες στο μεγαλύτερο τμήμα του λίθου (σε 
διατρήματα διατομής Φ 0,55-0, 85 εκ.).
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ΛΙΘΟΣ AZ. 15

**'*' 1 Σφράγιση

DKl Νέο μάρμαρο

Γενικά
θραύσματα: 7 από την δεξιά πλευρά.
Ημερομηνία αποξήλωσης: 25/1/93

Προσωρινή στερέωση 

Στερέωση/ Ενεμα

V//A Συγκόλληση 

I ° I Ενισχ. με καρφίδες

ΙΙρόταση σιτντήρησης
1. Αφαίρεση του μαρμάρινου συμπληρώματος και των καρφίδων στήριξης του από την κάτω αρι

στερή χωνία.
2. Αποκόλληση τμήματος της πλίνθου.
3. Στερέωση της ζώνης α πίσω από τη μορφή 29 με ασβεστόνερο.
4. Καθαρισμός των επιφανειών θραύσης με μικροψηχματοβολή.
5. Αφαίρεση των επιφανειακών ενισχύσεων (facing) με επίθεμα νερού σε σππιό0ι3ο.
6. Στερέωση των μικρορωχμών με ενέματα κονιάματος τύπου Γ και ασβεστόνερο.
7. Στερέωση των περιοχών β, γ και δ με ενέματα κονιάματος τύπου Γ και ασβεστόνερο.
8. Αφαίρεση όλων των κονιαμάτων σφράχισης με λιθοξοίκό ερχαλείο και μικροψηχματοβολή.
9. Απομάκρυνση της μαύρης κρούστας με μικροαμμοβολή/Laser.
10. Απομάκρυνση της αιθάλης, των χαλαρών επικαθήσεων και των αλάτων με επίθεμα νερού σε 

χαρτοπολτό/σηπιόλιθο.
11. Συγκολλήσεις των μεχάλων θραυσμάτων με κονίαμα τύπου A και ενίσχυση με καρφίδες 

τιτανίου.
12. Κατασκευή και προσαρμοχή του μαρμάρινου συμπληρώματος στην κάτω αριστερή χωνία.*
13. Σφραχίσεις των μικρορωχμών και των αρμών συχκόλλησης με κονίαμα τύπου Γ ή Δ.
14. Στερέωση με ασβεστόνερο

^προαιρετική επέμβαση
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Εικ. 46

Η κατάσταση διατήρησης του λίθου
χαρακτηρίζεται από την παρουσία πλέγματος μεγάλων σε 

έκταση ρατγμαόν151 (στο αριστερό τμήμα του), η οποία 

σχετίζεται με τη μετακίνηση των μελών της ΝΔ γωνίας 
του μνημείου. Η έντονη άμβλυνση του αναγλύφου και η 
εκτεταμένη αποσάθρωση οφείλονται στο συνδυασμό της 
ιδιοσυστασίας του λίθου με τη δυσμενέστερη επίδραση του 
περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζει την περιοχή αυτή του 
[ΐνημείου (ΝΛ γωνία ).

Το δεξΐ τμήμα του λίθου είναι εντελώς 
εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα όπως στους 
θαλάσσιους ανέμους με νότια κατεύθυνση, και στη

βροχή152, με αποτέλεσμα την ελάχιστη διατήρηση των 

εγχρώμων επιφανειακών στρωμάτων, την άμβλυνση των 
λεπτομερειών

151 Μετά την αποξήλωση του λίθου διαπιστώθηκε ότι τα 
ρήγματα αυτά εξελίσσονται στο εσωτερικό του με την μορφή 
επιμήκων αποφλοιώσεων, οι επιφάνειες θραύσης των οποίων 
χαρακτη-ρίζονται απο έντονη αποσάθρωση.
152 Σημειώνεται ότι το στέγαστρο που κατέληγε στην δοκό δεν 
προστάτευε πλήρως το λίθο αυτό.

και την απόπλυση της αιθάλης. Στο προστατευμένο τμήμα 
του λίθου (αριστερά), που διαβρέχεται εκλεκτικά οστό τα 
όμβρια που διοχετεύονται στην επιφάνεια είτε από τους 
αρμούς της ανωδομίας είτε από το κατακόρυφο ρήγμα, έχει 
σχηματιστεί μία οδός απόπλυσης καθ’όλο το ύψος του.

Ωστόσο, η αιθάλη καλύπτει σημαντική επιφάνεια 
του λίθου, ενώ η μαύρη κρούστα έχει σχηματιστεί στις 
παρυφές tcov περιοχών απόπλυσης. Ειδικά στο αριστερό 
τμήμα του λίθου η μαύρη κρούστα έχει μεγάλο πάχος και 
αδρή επιφάνεια. Η κρούστα αυτή καλύπτει το έντονα 
αποσαθρωμένο μάρμαρο, πρόκειται για ανάλογο 
φαινόμενο σαν και αυτό που παρατηρείται στους λίθους 
ΔΖ.10 καί ΛΖ.15. Τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα, 
σήμερα, σώζονται κατά τόπους σε νησίδες. Η απώλεια 
τους από το 1960 έως σήμερα υπήρξε ιδιαίτερα έντονη, 
εδικά στο σώμα και στο χιτώνα της μορφής.

Το 1872 σφραγίστηκαν οι μεγάλες ρωγμές που 
διατρέχουν το λίθο, ο αρμός μεταξύ ΔΖ.15 και ΝΛΖ, 
όπως και ο αρμός μεταξύ λίθου και θράνου. Οι 
σφραγίσεις αυτές αντικαταστάθηκαν κατά την περίοδο τιυν
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επεμβάσεων του 1898-1902. Ήδη, όπως φαίνεται το 1928, 
είχε αστοχήσει μεγάλο ποσοστό των σφραγίσεων αυτών 
στην εκτεθειμένη γωνία του λίθου, και το 1958 οι περιοχές 
αυτές επανασφραγίστηκαν με κονία Meyer. Σήμερα στην 
περιοχή αυτή παρατηρείται αποσάθρωση και αρκετά 
θραύσματα είναι ετοιμόρροπα.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΣ Ν. ΔΖ
(Δυτική όψη)

Ε1 Στερέωση/ Ενεμα I 0 1 Ενισχ. με καρφίδες [^ΧΠ Νέο μάρμαρο

Γενικά θραύσματα: δύο, από την αριστερή πλευρά.Ημερομηνία αποΕήλωσης: 25/1/93 
Οι επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας πρεπει να προηχηθούν της συχκόλλησης των 
θραυσμάτων αψ.’ενός μεν χια να διακρίνεται καλύτερα η κατάσταση της επιφάνειας κάτω από 
τις επικα3ήσεις και τη μαύρη κρούστα, και αφ’ετερου χια να μην καταπονη3ούν οι 
αποσαθρωμενες περιοχές που χρειάζονται στερέωση κατά την διάρκεια των ερχασιών.
Πρόταση σιντήρησης

1 Αφαίρεση των επιφανειακών ενισχύσεων (facing) με επί3εμα νερού σε σηπιόσΙι3ο.
2 Αφαίρεση όλων των κονιαμάτων σφράχισης με λι3οξοϊκό ερχαλειο και μικροψηχματοβολά
3. Σταδιακή αποκόλληση του θραύσματος 3 με ειδικό μηχανισμό με κοχλίες και σφήνες.
4. Καθαρισμός των αποσαθρωμενων επιφανειών θραύσης με μικροψηχματοβολά
5 Στερέωση των μικρορωχμών στις αποσαθρωμενες περιοχές με ενεματα κονιάματος 

τυπου Β και ασβεστόνερο.
6 Στερέωση των μικροθραυσμάτων με ενεματα κονιάματος τύπου Β και ασβεστόνερο.
7 Απομάκρυνση της μαύρης κρούστας με μικροψηχματοβολή/Laser.
8 Απομάκρυνση της αιθάλης, των χαλαρών επικαθήσεων και των αλάτων με επίθεμα νερού σε 

χαρτοπολτό/σηπιόλιθο.
9. Συχκόλληση των μεχάλων θραυσμάτων με κονίαμα τύπου A και ενίσχυση με καρφίδες τιτα

νίου.
10. Σφραχίσεις των μικρορωχμών και των αρμών συχκόλλησης με κονίαμα τύπου Γ ή Δ.
11. Στερέωση με ασβεστόνερο.
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Λίθος ΝΛΖ (Νότια όψη)

Εικ. 47

Στο λίθο αυτό διατηρείται μικρό ποσοστό από το 
αρχικό ανάγλυφο ενώ τα θραύσματα της γλυπτής 
επιφάνειας που απαρτίζουν το ελλείπον αριστερό τμήμα 

του βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο1“'3. Εχει 

καταστραφεί επίσης μεγάλο τμήμα στο κάτω ήμισυ του 
λίθου και έχουν αποσπαστεί οι κεφαλές των τριών 
μορφιάν, φαινόμενο που συνδέεται με την ιδιοσυστασία και 
τις γεωλογικές στρώσεις του λίθου, αλλά κυρίιυς με τη 
θερμική φθορά που έχει πλήξει την περιοχή αυτή του 
μνημείου. Τέλος, εκτεταμένες περιοχές με απολεπίσεις 
και αποσάθρωση παρατηρούνται σε κεντρική οριζόντια 
ζιάνη του λίθου.

Οι κυριότερες φθορές που χαρακτηρίζουν το λίθο 
αυτό είναι οι εκτεταμένες αποφλοιώσεις και τα 
συνακόλουθα εσωτερικά κενά. Ειδικά στον αρμό μεταξύ 
λίθου και θράνου, όπως επίσης και στα όρια της σώζομενης 
γλυπτής επιφάνειας κινδυνεύει να αποσπασθεί πληθώρα 
μικρόν θραυσμάτων. Επίσης, παρατηρείται έντονη 
ζαχαροειδής φθορά σ’όλη την επιφάνεια του λίθου, με

153 Smith (1910), ό.π., οημ. 4.

αποτέλεσμα τη σχεδόν ολοσχερή απώλεια των εγχρώμων 
επιφανειακόν στρωμάτων. Σήμερα, σώζονται ελάχιστες 
νησίδες επιδερμίδας γύρω από την τρίτη μορφή. Αιθάλη 
και μαύρη κρούστα δεν παρατηρούνται στο λίθο, φαινόμενο 
το οποίο σχετίζεται με τη συνεχόμενη απόπλυση και την 
αλατονέφαχτή του, που ευνοούνται λόγω του νότιου 
προσανατολισμού.

Οι πρώτες στερεωτικές επεμβάσεις έγιναν κατά 
την περίοδο 1958-60 και συνίστανται στην τοποθέτηση 30 
καρφίδαν (σε διατρήματα Φ 0.5-0.75 εκ.) για τη συγκράτηση 
απολεπισμάταν και τη σφράγιση μεγάλων ρωγμών. Το 
1970-71 όταν ξαναπαρουσιάστηκαν τα ίδια προβλήματα 
(αποφλοιώσεις και εσωτερικά κενά), μπήκαν άλλες 24 
κορφάδες^ και σφραγίστηκαν πολλαπλές αποφλοιώσεις 

(βλ. εικ. 30). Αξίζει να αναφερθεί ότι η κατάσταση 
διατήρησης του λίθου σήμερα δίνει την ίδια εικόνα με 
αυτήν του 1958 ή του 1970 με πολλαπλά εσωτερικά κενά 
και αποφλοιώσεις. 154

154 Μερικές από τις καρφίδες αυτές ήταν μολύβόινες βλ. 
Σολωμού-ΙΙροκοπίου (1971), ό.π., σημ. 20.
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ΛΙΘΟΣ Ν. ΛΖ 
(Νότια όψη)

4% I Σφράγιση
Προσωρινή στερέωση Χ///Λ Συγκόλληση

Στερέωση/ Ενεμα I ® I Ενισχ. με καρφίδες [ΧΠ Τεχνητός λίθος

Γενικά
Τα θραύσματα που απαρτίζουν το δεξί 1/3 του Rί3ου βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο.
Η αφαίρεση των κονιαμάτων σράχισης και η στερέωση των μικροθραυσμάτων η απολεπίσεων 
πρέπει να γίνονται συγχρόνως χιά να αποφευχθεί η απώλεια υλικού.

Πρόταση σιησήρησης
1. Στερέωση των απολεπίσεων με ενεματα κονιάματος τύπου Β και ασβεστόνερο.
2. Αφαίρεση όλων των κονιαμάτων σφράχισης με λιθοξοϊκό ερχαλείο και μικροψηχματοβολη.
3. Κατασκευή και προσαρμοχή των αντιχράφων στο δεξί τμήμα του λίθου.*
4. Σφράχιση των μικρορωχμών και αρμών συχκόλλησης με κονίαμα τύπου Γ ή Δ.
5. Στερέωση με ασβεστόνερο.

^προαιρετική επέμβαση



167

Λίθος ΝΖ.46

Εικ.48

Το ανάγλυφο στο λίθο αυτό διατηρείται κατά το 
1/4 της συνολικής του επιφάνειας, ενώ η μεγάλη 
καταστροφή του αναγλύφου πρέπει να αποδοθεί στη 
θερμική καταπόνηση της περιοχής αυτής του μνημείου. 
Ωστόσο οι δύο χαρακτηριστικές αποσπάσεις στις άνω 
γοανίες οφείλονται στους εσωτερικούς συνδέσμους. 
Αποσάθροοση και εσοατερικά κενά παρατηρούνται, σήμερα, 
στο κάτω αριστερό τμήμα του λίθου με αποτέλεσμα να 
κινδυνεύουν να αποκολληθούν πολλαπλά απολεπίσματα.

Τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα σώζονταν σε 
αρκετή έκταση έοος το 1958-60. Σήμερα, διατηρούνται

ελάχιστες νησίδες στη χαίτη του δεύτερου ίππου. Οπως και 
στους υπόλοιπους λίθους της νότιας ζωφόρου, στο λίθο 
αυτό δεν παρατηρείται συγκέντρωση αιθάλης και μαύρης 
κρούστας ενώ η ζαχαροειδής φθορά είναι ιδιαίτερα έντονη.

Στερεωτικές επεμβάσεις έγιναν κατά την περίοδο 
1958-60 και περιλάμβαναν την τοποθέτηση 26 συνολικά 
ορειχάλκινων καρφίδων (σε διατρήματα Φ 0.4-0.8 εκ.), ενώ 
σφιραγίστηκαν οι πολλαπλές αργιλλοπυριτικές φλέβες που 

διατρέχουν το λίθο155.

155 Εικάζεται ότι στους λίθους ΝΖ. 46 και ΝΖ. 44 έγιναν 
επεμβάσεις εκτός από την περίοδο 1958-60 και κατά την περίοδο 
1970-71, αλλά από τις διαθέσιμες πηγές δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί η έκτασή τους. Σημειώνεται ότι σ’αυτήν την 
τελευταία περίοδο χρησιμοποιήθηκαν εκτός από ορειχάλκινες 
και μολύβδινες καρφίδες.



ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΣ ΝΖ.46

Hüll Προσωρινή στερέωση V//A Συγκόλληση

I·'·'· ''·!'· ·'· Ι Στερέωση/ Ενεμα I ® I Ενισχ. με καρφίδες

Γενικά
Οι επιφανειακές ενισχύσεις αναιρέθηκαν λίχες μέρες μετά την αποξήλωσή χωρίς να σημειωθεί 
καμμία απώλεια.Η αφαίρεση των κονιαμάτων σφράχισης και η στερέωση των μικροθραυσμάτων η 
απολεπίσεων πρέπει να χίνονται συχχρόνως, χια να αποφευχθεί η απώλεια υλικου 
Ημερομηνία αποξήλωσής: 10/12/93
Πρόταση σιτντήρησης
1. Στερέωση των απολεπίσεων με ενέματα κονιάματος τύπου Β και ασβεστόνερό
2. Αφαίρεση όλων των κονιαμάτων σφράχισης με λιθοξοΐκό ερχαλείο και μικροψηχματοβολη
3. Σφραχίσεις των αρχιλλοπυριτικών φλεβών, των μικρορωχμών και των αρμών συχκόλλησης με 

κονίαμα τύπου Γ η Δ.
4. Κατασκευή και προσαρμοχή των δύο μαρμάρινων συμπληρωμάτων στη δεξιά πλευρά του λί

θου.*
5. Στερέωση με ασβεστόνερο.

*προαιρετική επέμβαση

ί-..^ 1 Σφράγιση 

ΓΧΓΙ Νέο μάρμαρο
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Λίθος ΝΖ.44

Εικ. 49

Στο λίθο αυτό έχει καταστραφεί το μεγαλύτερο 
μέρος του αναγλύφου, δύο επιμήκη θραύσματα από το δεξί 

τμήμα του σήμερα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο156 

ενώ έχει απωλεσθεί ένα θραύσμα από την άνω δεξιά 
γωνία. II ελάχιστη διατήρηση του αναγλύφου οφείλεται στη 
θερμική θραύση που έχει υποστεί ο λίθος αλλά και στη 
διάβρακτη των τριών αργιλλοπυριτικών φλεβών που τον 
διατρέχουν. Κατά μήκος τοαν φλεβών αυτών παρατηρείται 
έντονη αποσάθρωση και άμβλυνση τουν λεπτομερεκύν. 
Εντοπίστηκαν επίσης εσαπερικά κενά στο βραχίονα της 
πρώτης μορφής, στη χαίτη του δεύτερου ίππου και στα πίσω 
σκέλη του πρώτου ίππου.

Έγχρωμα επιφανειακά στρώματα διατηρούνται 
ανάμεσα στα πίσω σκέλη του πρώτου ίππου. Οπως 
συμβαίνει και με τους άλλους λίθους της νότιας ζωφόρου 
αιθάλη και μαύρη κρούστα δεν έχουν συγκεντρωθεί στο λίθο 
αυτό, ενά) η ζαχαροειδής φθορά είναι ιδιαίτερα έντονη.

Κατά την περίοδο των επεμβάσεων 1958-60, 
σφραγίστηκαν οι αργιλλοπυριτικές φλέβες και οι πολλα
πλές αποφλοιώσεις του λίθου. Μπήκαν επίσης 17 
ορειχάλκινες καρφίδες σε διατρήματα Φ 0.3-0.5 εκ.

156 Smith,(1910), ό.π., οημ. 4, ο.118.



ΛΚΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΣ ΝΖ.44

HIIIIHHim Προσωρινή στερέωση V//A Συγκόλληση I I Σφράγιση

f: ·;·-:·ν:=··.·| Στερέωση/ Ενεμα I Q I Ενισχ. με καρφίδες l^xj Νέο μάρμαρο

Γενικά
Οι επιφανειακές ενισχύσεις αφαιρέύηκαν λίχες μέρες μετά την αποξήλωσή χωρίς να σημειω3εί 
καμμία απώλεια.Η αφαίρεση των κονιαμάτων σφράχισης και η στερέωση των μικρολραυσμάτων 
ή απολεπίσεων πρέπει να χίνονται συχχρόνως χια να αποφευχ9εί η απώλεια υλικού.
Ημερομηνία αποξήλωσής: 10/12/93
Πρόταση σιντήρησης
1. Στερέωση των απολεπίσεων με ενέματα κονιάματος τύπου Β και ασβεστόνερο.
2. Αφαίρεση όλων των κονιαμάτων σφράχισης με λι9οξοΐκό ερχαλείο και μικροψηχματοβολή.
3. Σφραχίσεις των αρχιλλοπυριτικών φλεβών, των μικρορωχμών και των αρμών συχκόλλησης με 

κονίαμα τύπου Γ ή Δ.
4. Κατασκευή και προσαρμοχη των δύο μαρμάρινων συμπληρωμάτων στη δεξιά πλευρά του λί9ου.*
5. Στερέωση με ασβεστόνερο.

^προαιρετική επέμβαση
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Παράρτημα 1 

Οι αρχαίοι τόρμοι

Οι τόρμοι στη ζωφόρο ι του Παρθενώνα, που διανοίχτηκαν κατά την αρχική κατεργασία του 
αναγλύφου, χρησίμευαν για την προσάρτηση ένθετων μεταλλικών αντικειμένων, όπως τα ηνία τιυν ίππων ή 
μέρη του εξοπλισμού των ιππέων. Σήμερα παρατηρήθηκε ότι συχνά μέσα στους τόρμους σώζονται μεταλλικά 
θραύσματα από κράμα χαλκού. 11 καταγραφή των τόρμων έγινε για να αποφευχθεί η σύγχιση μεταξύ 
αίτιόν και των διατρημάτων, της ίδιας περίπου διαμέτρου (0.5 εκ.), που διανοίχτηκαν σε παλαιότερες 
επεμβάσεις συντήρησης για την ενίσχυση των ετοιμόρροπων θραυσμάτων, με ορειχάλκινες καρφίδες.

Αριθμός καρφίδων και 0έση2 ανά λίθο

ΛΙΘΟΣ ΜΟΡΦΗ/ ΙΠΠΟΣ ΑΡ/ΟΣ ΘΕΣΗ ΧΑΛΚΟΣ
μορφή 4 1 μετατάρσιο, δεξιό πόδι

ΑΖ.3 ίππος 8 κεφαλή
1 αυχένας
1 χαίτη

ίππος μορφής 7 4 κεφαλή
7 1 ένωση των γνάθων 1

“ “ 7 2 αυχένας
ΛΖ.4 μορφή 7 1 μεταξύ δείκτου και μέσου δακτύλου, αριστερό χέρι 1

ίππος μορφής 8 4 κεφαλή
8 1 ένωση των γνάθων
8 1 αυχένας

μορφή 8 1 μεταξύ δείκτου και μέσου δακτύλου, αριστερό χέρι 1

ίππος μορφής 9 3 κεφαλή
9 1 ένωση των γνάθων
9 1 αυχένας

ΔΖ.5 μορφή 9 1 μεταξύ αντίχειρα και δείκτη, δεξιό χέρι
ίππος μορφής 10 3 κεφαλή

10 1 ένωση των γνάθων
10 1 αριστερό χέρι

ίππος μορφής 11 4 κεφαλή
“11 2 ένωση των γνάθων 1

ΔΖ.6 11 1 αυχένας
μορφή 11 2 χέρια

“ 11 1 περικεφαλαία
“ 12 2 περικεφαλαία

ίππος μορφής 13 4 κεφαλή 1
13 2 ένωση των γνάθων 1
13 1 αυχένας

μορφή 13 1 μεταξύ δείκτου και μέσου δακτύλου αριστερό χέρι 1
ΛΖ.7 ππος μορφής 14 33 κεφαλή

14 1 αυχένας
14 1 αριστερό εμπρός άκρο

μορφή 14 1 αριστερό χέρι 1
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ΛΙΘΟΣ ΜΟΡΦΗ/ ΙΠΠΟΣ ΛΡ/ΟΣ ΘΕΣΗ ΧΑΛΚΟΣ
ίππος 3 κεφαλή

44 1; ένωση των γνάθων 1
ΔΖ.8 1 αυχένας 1

μορφή 15 3 δεξιό κάτω πόδι
15 1 αριστερό κάτω πόδι
15 1 αριστερό χέρι

ίππος μορφής 16 1 ένωση των γνάθων
44 44 16 1 κεφαλή

ΛΖ.9 μορφή 16 4 αριστερό χέρι (εσωτερικά)
ίππος μορφής 17 1 ένωση των γνάθων

44 44 17 2 κεφαλή
μορφή 17 1 μεταξύ αντίχειρα και δείκτη , αριστερό χέρι

ίππος μορφής 18 2 μεταξύ των γνάθων
44 44 18 1 κεφαλή

ΔΖ.10 44 44 18 1 αυχένας
ίππος μορφής 19 1 μεταξύ των γνάθων

44 44 19 1 κεφαλή
μορφή 19 2 π ίσιο από τον αντίχειρα , αριστερό χέρι

ίππος μορφής 20 1 μεταξύ τι ον γνάθων
44 44 20 1 κεφαλή

ΔΖ.11 44 44 20 2 χαίτη
ίππος μορφής 21 1 κεφαλή
μορφή 21 2 δεξιό χέρι

ΔΖ.Ι2 μορφή 23 2 αριστερό χέρι
23 2 ιμάτιο

ίππος μορφής 25 2 αυχένας (διακρίνονται οι πυθμένες)
ΔΖ.13 δεύτερος ίππος 2 μεταξύ των γνάθων

2 χαίτη

ΔΖ.14 ΙΤΓΤΓΟζ 1 χαίτη

ίππος μορφής 28 4 κεφαλή
ΛΖ.15 44 44 29 3 κεφαλή

μορφή 29 1 πίσω από την κεφαλή

ΛΖ.16 ίππος μορφής 2 1 μεταξύ των γνάθων 1
(ν.όψη) (δεν διακρίνονται άλλοι)

1 II ακριβής θέση των τόρμοον διακρίνεται στις χαρτογραφήσεις.
2'Ενας4°ζ πιθανόν έχει χρησιμοποιηθεί για παρφίδα στήριξης, σε παλαιές φωτογραφίες διακρίνεται ο τόρμος κενός. 
3 Λόγω της φθοράς όε διακρίνονται οι τόρμοι, στους λίθους ΝΖ46 και ΝΖ.44.
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ABSTRACT

The West Frieze of the Parthenon - Conservation Report
A. Galanos, Y. Doganis

1. Introduction

An extensive conservation study on the Parthenon’s west frieze 
was undertaken in the spring of 1992, after the Committee for the 
Conservation of the Acropolis Monuments and the Central Archaeological 
Council elected to dismantle it and transfer it to the museum. This study is 
comprised of a detailed condition report of the sculptural whole, a survey 
of previous restoration treatments and a comprehensive conservation 
proposal. Following a brief historical overview, Section I focuses on the 
present condition as a whole, describes the deterioration factors in order 
of importance, and sets forth the conservation methodology. Section II 
contains a detailed description of each block and is accompanied by a step 
by step conservation program.

2. Historical background

The conservation of the west frieze has occupied the forefront of 
architectural thought since the nineteenth century. The first complete series 
of casts was made in 1802 under Elgin’s direction; it is not however clear 
whether at the same time any restoration work was done. Seventy years 
later (1872), another complete casting of the blocks was undertaken by N. 
Martinelli under the auspices of the British Museum. In order to facilitate 
the casting procedure, Martinelli filled large cracks in the blocks with a 
hydraulic lime mortar, referred to as “French earth”. This work is 
documented in the photographs of the British Museum (1898).

Between 1898 and 1902, an extensive and systematic 
conservation campaign was undertaken, as part of the restoration program 
executed under the direction of N. Balanos. The missing first two blocks of 
the west frieze were replaced by uncarved marble blocks, and previous fills 
were replaced. This work is documented in the photographs of F. 
Boissonnas (1910). In his book, written many years later, Balanos states 
that in general Meyer cement was used for conservation and a cement 
mortar was used for the reattachment of large blocks. A. Charbonnier, 
advisor to Balanos, in an article in Revue de VArt states that Meyer 
cement was indeed used on the west frieze and discusses the possible use of 
fluosilicates for the consolidation of the surface. The use however, of a 
natural hydraulic lime on the west frieze, similar to that used by Martinelli, 
cannot be precluded.



180

In 1948 the first phase of the most extensive conservation 
campaign was executed under the direction of the First Ephorate of 
Classical and Prehistoric Monuments, on the central blocks of the west 
frieze (Blocks 6-11), the thranoi above and the epistyles below. Many 
projecting elements of the reliefs were pinned with exterior brass pins, and 
many areas were filled. Ten years later (1958-60), the program was 
extended to include the frieze in its entirety, west and southern. At this 
time the voids in the lower corners of the blocks were filled with new 
marble. This work is documented in the photographs of S. Meletzis (1958).

In 1970-71 another small scale conservation campaign was 
undertaken, which consisted mostly of the repair of previous interventions. 
In addition, the moulding of the thranoi was recast in a cement-lime mortar 
with wire reinforcements, so that the reliefs would be somewhat protected 
from direct rainwater flow. In 1976, based on the proposal of Prof. 
Skoulikides, the further use of Meyer cement on the Acropolis monuments 
was prohibited.

After the Committee for the Conservation of the Acropolis 
Monuments (1976) assumed responsibility for the scientific supervision of 
the works and established the guidelines, methodology and materials to be 
used, the use of polymers was prohibited. This decision stemmed from the 
extensive body of work by Committee member Prof. Skoulikides, who also 
researched the mechanism of sulphation and developed a method of 
gypsum inversion into calcite. Subsequently, the Committee deliberated 
on the possibility of preserving the frieze in situ, either by encasing it in a 
nitrogen environment or by covering it with a canopy. Following the first 
condition report by Prof. Skoulikides’ team in 1976, a temporary wooden 
canopy was placed over the frieze.

The 1976 report documented a) the eroded areas b) the areas 
with soot deposits c) the areas covered by monochromatic surface layers 
and d) the areas where gypsum was found. The conclusions were the 
following: a) in exposed areas gypsum tends to dissolve exposing a new 
marble surface which is more prone to deterioration b) soot and loose 
particles are deposited on protected areas c) the gypsum layer is thinner in 
areas where the monochromatic layers are preserved. In 1983, eight years 
after the temporary canopy was constructed, the second condition report 
noted that a) acid attack and gypsum dissolution has been curtailed while 
soot deposits increased as did the gypsum layer. Similar conclusions were 
reached in the third condition report issued in 1988. All three reports were 
executed under the supervision of Prof. Skoulikides.

In 1990, after lengthy deliberations the Committee elected to 
dismantle and transfer the frieze to the museum, as had been done earlier 2 
with the Caryatids, the Parthenon’s eastern metopes and pediment 
sculptures, the west pediment’s sculptures and parts of the frieze from the
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3. Documentation (1992)
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This report includes condition mappings, photographs, in situ 

observations and a collection of samples from the pointing mortars. The 
authors studied related written sources, the photographs of the complete 
series of casts (1802, 1872) as well as five full series of photographs of the 
frieze taken at regular intervals through the twentieth century in order to 
trace the progress of deterioration, to date the various conservation 
campaigns, and to quantify the loss of original surface through the 
mappings of the monochromatic surface layers.

The condition report consists of a series of mappings designed as 
a system of overlays, each denoting a different set of conditions and 
treatments: 1) black crust and soot deposits 2) deterioration, i.e. cracking, 
internal voids, flaking, delaminations, sugaring etc. 3) previous 
interventions, i.e. pointing mortars, brass pins etc. 4) the monochromatic 
surface layers, the orange-brown skin and the beige layer.

These surface layers were mapped on the following five series of 
photographs: a) F. Boissonnas (1910) b) W. Hege (1928) c) A. Frantz 
(1958) d) G. Hellner (1976) e) S. Mavrommatis (1992). These mappings 
were entered into a computer by scanner, and the scale and perspective of 
each mapping was corrected through the use of topographical software. 
(See Diagram 1) By overlaying each block’s mapping we were able to 
quantify the original surface lost (%) and calculate an average annual rate 
of loss from 1910-1992.

4. Condition

The deterioration of the west frieze can be attributed to a combination of 
mechanical, physical and chemical factors. The long and tumulteous 
history of the Parthenon which was subjected to the action of earthquakes, 
the ancient fire and the 1687 explosion which resulted in the shifting of the 
blocks, had repercussions on the west frieze as well. In addition to the 
structural deterioration, the action of water in all its forms contributed to 
the physico-chemical deterioration of the marble matrix.

The marble matrix - veins, other inclusions and even its 
“foliation”- is the primary element which accounts for its susceptibility to 
deterioration. The term foliation defines the final orientation of the layers 
of the metamorphic rock. As is usually the case, the sculpting of the frieze 
blocks was executed on their “softest face”. Approximately half the west 
frieze blocks have horizontal foliation and their “hardest face” on the sides. 
It was observed through the differential wear of the surface layers that
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erosion of the surface follows the foliation. Though the statistical sample 
is small (16 blocks) the best preserved blocks have horizontal foliation.

The differential erosion of the aluminosilicate veins has 
contributed to greater humidity retention which in turn favors biological 
growth. As a result, both the veins and large cracks have been filled 
repeatedly with materials which have contributed to the deterioration of 
the marble.

4.1 Rain Washing

Water has contributed substantially to the deterioration of the 
frieze by causing a) the erosion and dissolution of the monochromatic 
surface layers b) the washing away of soot deposits c) the dissolution of the 
gypsum layer d) the transportation and redeposition of dissolution products 
and airborne pollutants. Wetting contributes to acid attack and solubilizes 
salts which are present mostly due to the use of Meyer cement. Finally, 
when humidity retention is high, microorganisms flourish.

Wetting is the result of either direct runoff or indirect runoff 
through the joints of the above blocks. Direct runoff was restricted after 
the construction of the temporary canopy, in 1976, while indirect runoff 
continued. This phenomenon is illustrated by the characteristic triangular 
shape of the areas under the joints of the thranoi. where the 
monochromatic surface layers have disappeared, (see Section 4.5 and 
Drawing 20)

4. 2 Structural Deterioration

Large cracks on the surface of the reliefs were observed on 4 of 
the frieze blocks. The multiple cracks on the back faces of the blocks are 
related both to the ancient fire which was especially destructive in this part 
of the monument and to the action of the metal dowels and clamps. Other 
than the aesthetic effect on the reliefs, these cracks also acted as runoff 
channels, contributing to further deterioration of the marble surface. A 
characteristic result of the action of clamps and dowels is the detachment 
and subsequent loss of the triangular fragments on the lower corners of the 
blocks.

4.3 Deposits (See Drawings 1-4)

Black crust has formed in protected areas of the reliefs, i.e. in 
areas which are not subject to wetting. Observations indicate that the 
formation of black crust increased substantially after the 1950’s, coincident 
with the industrialization of Athens. Soot deposits are observed uniformly
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on the frieze blocks except in rare areas which were being wetted regularly 
after the construction of the canopy. In areas where the surface layers 
have not been preserved, loose particles have become embedded in the 
sugared surface, creating a new compact surface.

4.4 Weathering (See Drawings 9-12, 18)

Sugaring, a condition defined as the loss of crystals in layers 
resulting in the erosion of edges or carved details is evident in areas where 
wetting was continuous. The newly exposed marble surface is rough and 
more prone to acid attack. There are some areas on the frieze where 
sugaring had occured in the past but has recently stopped. This can be 
attributed either to the construction of the temporary canopy in 1976, or 
to the cessation of indirect runoff from the above joints.

Erosion, i.e. the loosening of the marble matrix in depth, favors 
higher humidity retention and absorption. In combination with 
temperature cycles, the phenomenon can lead to flaking.

Blistering, a condition in which under a thin, deformed sulphated 
layer of marble the calcite crystals have lost their cohesion has been 
observed in a few case on the frieze. This phenomenon which is relatively 
rare in Pentelic marble, is most probably related to the presence of veins 
or other discontinuities of the marble matrix.

Deterioration by soluble salts on the frieze is due to the extensive 
use of Meyer cement in previous conservation campaigns. Both soluble 
salts and the deformation and subsequent loss of minuscule flakes have 
been observed on marble surfaces adjacent to fills with Meyer cement. The 
low porosity of Pentelic marble favors flaking in thin layers parallel to the 
surface. Interestingly enough, this form of deterioration was observed on 
the new marble infills (1958-60) which were adhered with Meyer cement.

4.5 Monochromatic Surface Layers (See Drawings 5-8, 17, 21-24)

These two layers, the orange-brown skin and the beige layer, are 
similar in composition to those identified on many of the Parthenon 
surfaces. These surface layers preserve original tooling traces and indicate 
original surface. They are either remnants of previous preservative 
treatments, the result of biological growth or a combination of both.

These surface layers are especially prone to acid attack and have 
been disappearing since the beginning of the century. Between 1928 and 
1960, the period which coincides with the industrialization of Athens, the 
rate of loss increased dramatically. While in 1910 the total coverage of the 
frieze (16 blocks) was 60.5%, today this figure has been halved. Similarly, 
the average annual rate of loss of original surface has risen from 0.49% in
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1910 to 0.94% in 1992. Among the many factors which contribute to the 
uneven rate of loss are the increase of pollution, the extent and intensity of 
runoff, the geological composition of the marble, the location of each 
block within the whole and the uneven time periods between photographic 
campaigns.

4.6 Previous Interventions (See Drawings 13-16, 19)

During the 1872 casting of the blocks, many areas were pointed 
with a cementitious material called “French earth”. The XRD analysis 
indicated the presence of olivines, pyroxenes and feldspar which are 
hydraulic materials. “French earth” was probably a natural hydraulic lime 
exported from France at that time for use in the restoration of monuments.

During the Balanos restoration program (1898-1902) extensive 
patching was executed on the frieze in order to restrict humidity retention 
and biological growth and more importantly to prevent the detachment of 
fragments. Macroscopically the mortar is homogeneous and has been well 
preserved. XRD analysis indicated the presence of calcite, quartz and 
illite, pozzolanic materials which could be used as additions to lime 
mortars to make them into hydraulic lime mortar. In filling large voids 
grey cement was used and covered with a thin layer of this hydraulic lime 
mortar.

In the 1948 conservation campaign was focused on the central 
blocks of the frieze (blocks 6-11), many projecting elements of the reliefs 
were pinned with brass pins, cracks were patched and fragments were 
joined. Many morphological details were also reconstructed, the most 
famous example being the eye of the horse on block 8. This mortar is hard, 
dense, ochre-colored and well preserved. It is possible that a polymer was 
used as the binder with a marble powder aggregate.

By the 1950’s the adverse effects of atmospheric pollution were 
becoming evident, many previous fills were deteriorating and continuous 
runoff was contributing to the erosion of the marble. Thus, in 1958-60 a 
systematic conservation program was organized to include the southern 
frieze as well. New marble infills were constructed on the lower comers of 
the blocks, many areas were patched with Meyer cement, and projecting 
elements were pinned with brass pins. Today, the Meyer cement patches 
are flaking or powdering.

In 1970-71 the moulding of the thranoi was reconsructed with a 
cement mortar and wire reinforcement in order to minimize runoff on the 
reliefs. Many Meyer cement patches were replaced and more brass pins 
were put in. On the comer block for example, 54 pins were placed, 30 in 
the 1958 campaign and 24 in the 1970 one.
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5. Conservation Proposal - Principles and Methodology

Ultimately, the frieze will either be preserved and replaced in 

situ, or it will be preserved and exhibited in the museum. The conservation 
proposal outlined below, follows the principles used in the restoration of 
the Acropolis monuments; the materials and methodology are in 
accordance with the principle of minimum intervention. Whichever 
location is finally chosen for the frieze the materials proposed will not 
adversely affect the marble.

If the frieze remains in the museum, the emphasis of the work will 
be placed on the aesthetic aspect, as it will be treated as a sculptural 
whole. In this case, the construction of marble infills becomes optional, the 
mortar may be weaker and less resistant to acid attack, and the frieze will 
be protected in a controlled environment. If on the other hand, the frieze 
is replaced in situ, the infills must be constructed, the mortar must be hard 
and resistant to acid attack. In some cases, the detachment of deformed 
delaminations will become necessary so as to restore the blocks to their 
original shape, size and form since they will become once again part of the 
monument’s stucture. Finally, a water repellent must be chosen unless the 
possibility of protecting the frieze in a controlled environment in situ is 
reexamined.

5.1 Methods

It is suggested that the various materials used in previous 
interventions are removed, even those which are reconstructions of details. 
This will be done either by scalpel and stone carving tools where the 
marble is sound, or by microblasting where it is eroded. The multiple brass 
pins will not be removed a) as they have not cracked or otherwise damaged 
the surrounding marble and b) removal is a difficult procedure that could 
entail further damage on the reliefs. The proposed interventions are: 
-reattachment of the large fragments which comprise the blocks 
-reattachment of small fragments and flakes 
-grouting of interior voids and cracks 
-cleaning of black crust and soot deposits
-pointing of cracks and aluminosilicate veins which have been previously 
pointed
(pointing will be on the same level as the surface of the marble but details 
will not be reconstructed)

-consolidation of the surface
-optional construction of removable marble infills on the blocks’ comers
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5.2 Materials

The use of polymers has been prohibited for the conservation of 
the Acropolis monuments as their long term behavior is unknown, their 
composition differs from that of the marble, their lifespan is limited and 
they may interfere with other conservation materials used at a later date. 
As a result, the materials used in the conservation of the west frieze will be 
inorganic.

Mortars used today on the Acropolis monuments are based on 
white Portland cement and lime. Quartz sand has been selected as an 
aggregate for its resistance to acid attack. The mortar also includes a 6% 

addition of calcium carbonate in weight of the lime, for the faster 
carbonation of the material and iron oxides as pigments. In structural 
joining of large marble blocks, a cement mortar is adequate, but in cases 
where a weaker mortar is needed, a cement-lime mixture is more 
appropriate.

A natural hydraulic lime mortar with marble powder as the 
aggregate has been examined as an alternative to the above since this 
material is more workable. For cases such as block 7 which was dismantled 
in a number of fragments the edges of which are deteriorated and flaking, a 
weaker and more workable mortar is necessary to readhere the fragments.

5.3 Preliminary Interventions

In view of the dismantling of the frieze the following work was 
executed in July-September 1992: a) the removal of previous pointings 
from the joints of the blocks, by scalpel and stone working tools b) the 
preconsolidation of deteriorated areas with lime water spraying and c) the 
“facing” of friable areas with Japanese paper, gauze, methylcellulose 
adhesive and a 2% addition of biocide (Desogen).

5.4 Proposed Interventions
5.4.1 Preconsolidation

Lime water consolidation (with the 6% addition of calcium 
carbonate) should be undertaken before work begins on many areas of the 
frieze. Next in order, should be the “facing” of especially deteriorated 
areas.

5.4.2 Cleaning

The stalactite formation of the black crust not only alters the 
original form of the reliefs, but also discolors them. The black crust
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removal methods have been chosen, taking into account a) the morphology 
of the relief b) the condition of the marble and c) the extent of the area 
covered. One of the methods used will be microblasting under a 
microscope: it is a dry, controllable method which leaves no byproducts on 
the stone.

LASER cleaning of the black crust has progressed a great deal this 
past decade, aking it an attractive case for application on the west frieze. 
It seems that both the gypsum layer and the natural patina of the marble 
are preserved. Another advantage of the method is that especially 
deteriorated areas can be cleaned without preconsolidating them. Finally, 
LASER cleaning is a controllable, dry, albeit slow method which does not 
leave byproducts on the marble.

Loosed deposits will be cleaned with a sepiolite poultice of water 
saturated in sulphates. Rus stains will be cleaned with a neutralized solution 
of thioglycolic acid, which has long been used on the Acropolis monuments.

Recently, in 1992, it was reported that cleaning is also achieved 
by the method of inversion of sulphation, proposed by Prof. Skoulikides. 
Years of original research at the National Polytechnic of Athens by Prof. 
Skoulikides led to the scientific explanation of the sulphation mechanism 
(galvanic cell), that is the attack of the marble by sulphur oxides in areas 
which are not subject to wetting. As a result the marble surface is 
converted to gypsum which gypsum layer preserves original details. The 
next stage of research centered on the reversal of this gypsum layer into 
calcite by application of a potassium carbonate solution to which calcium 
carbonate has been added. This, however, is a method still in the 
experimental stage which has not been applied on a large scale in situ.

5.4.3 Fragment reassembly - Grouting - Pointing

The reattachment of fragments will be done according to the 
following method: the surfaces to be joined are cleaned with water and air 
under pressure, a 10-30 M solution of hydrogen peroxide, an ultrasonic 
dental pick (Cavitron). When necessary titanium reinforcement will be 
used. Internal voids and cracks are cleaned with the above method and 
then grouted and pointed. The mortar will be in a ratio of 1:3 binder to 
aggregate. It is proposed that two mixtures of different color are 
prepared, one for the areas where the surface layers are preserved and one 
for the areas where they are not. Eroded areas will be consolidated with 
lime water spraying. It is noted that about 40 sprays are adequate for 
surface consolidation.
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5.4.4 Protection and Exhibition Conditions

Replacing the frieze in situ after conservation should not be a 
priority due to the difficulty in minimizing atmospheric pollution in Athens 
in the near future. Preserving it in situ in a controlled environment or using 
a water repellent is not indicated in the former case because of technical 
difficulties and in the latter because of the unknown long term effects of the 
materials available.

Even though the frieze has been dismantled and transferred into 
the museum that is not to say that deterioration will not continue indoors. 
The area in which the frieze is kept should fulfill some requirements with 
regard to temperature and humidity control (Λ 22»C, 50 % RH) air filtering 
and lighting.











V VI

ΣΧΕΔΙΑ 13-14
ΠΑΡΘΡΊΟΠ

ΛΑΡΤΟΓΡΔΦΠΙΠ ΔΤΤΙΜ1Ι ΖΦΦΟΡΟΥ 
nponrorntniii tntπβδζ^ιζ 
CHI I^APOIAtZ 

ΖΦΡΔΓΙΖΓΙΖ
BEI ίΙΔΙΊΘίΙΖίΙΖ ΔΛΔΤοη 
ΧΔΡΤΟΓΡΔΦΠΖΓΙ '· Δ.ΓΔΛΔΠΟΤ- Γ ΔΟΓΔΠΠ 
ΖΛΕΔΙΔΖΠ Τ.ΖΚΔΡΠ



V

ΣΧΕΔΙΑ 1 - 2
vi ΠΑΡΘ2Π0Π

ΛΑΡΤΟΓΡ&ΦΠΙΠ ΔΤΤΙΚΠΙ ΖΟΦΟΡΟΥ
ΗΔΥΡίΖ ΚΡΟΤΖΤΕΖ - ΔΙΘΔΛΠ 
HI ΠΔΪΡΕΖ ΙΧΡΟΤΖΤΕΖ 
^ ΔΙΘΔΛΠ
um ροη ncpor
λΔΡΤΟΓΡΔΦΠΖΠ: Δ,ΓΔΛΔΓΙΟΤ Γ.ΔΟΓΔΙΊΜ 
ΖΧίΔΙΔΖΠ: Τ.ΖΚΔΡΠ________ ________



ΣΧΕΔΙΟ 18
riAPemon
ΛΔΡΤΟΓΡΔΦΜΣΜ ΠΟΤΙΔΖ ΖΟΦΟΡΟΤ
ΦΘΟΡΕ,Ζ
Μ ΖΔΛΔΡΟΕ.ΙΔΓΙΖ ΦΘΟΡΔ WW ΔΡλΠ ΔΠΟΦΛΟΙΟΖΠ2 
ΜΙ] ΔΠΟΖΔΘΡ0ΖΠ ΙΖΖΙ ΙνίΎΖΛΟΕΙΔΓΙΖ ΦΘΟΡΔ
^ ΜΠΔΥΠΟΖ ΠΤΟΖΠΖ ^ ΡΟΓΠΖΖ 
ΛΔΡΤΟΓΡΔΦηζη : Δ.ΓΔΛΔΠΟΤ- ΠΔΟΓΔΠΠ 
ΖΛΖΔΙΔΖΠ: Τ.ΖΙτΑΡΓΙ



ΣΧΕΔΙΟ 20
ΠΔΡΘΕΠΟΠ
ΛΑΡΤΟΓΡΔΦΠΖΠ ΔΤΤΙΚΠΖ ΖΟΦΟΡΟΤ 

77ΡΛ ΠΖΡΙΟΛίΖ ΑΠΟΠΛΤΖΠΖ 
λΔΡΤΟΓΡΔΦΠΖη: Δ.ΓΔΑΔΠΟΥ- Γ.ΔΟΓΔΓΊΠ 
ΖλΕΔΙΔΖΓΙ : Τ.ΖΚΔΡΠ '

-Λ.



ΣΧΕΔΙΑ 21-22 V V I V I I

1 m

VIII

ΠΑΡΘΕΝΩΝ _____
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΖΟΦΟΡΟΥ

ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ : A ΓΑΛΑΝΟΥ - Γ. ΔΟΓΑΝΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ Η.Υ. - Ν. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ - Λ ΜΑΡΝΙΕΡΟΣ



ΠΔΡΘΙΙΓΊΟΠ
ΛΔΡΤΟΓΡΔΦΜΖΜ ΠΟΤΙΔΖ ΖΟΦΟΡΟΤ
nPonroTntntz ΕΠΕΠΒΑΖΕΙΖ
HE] ΖΦΡΔΓ1ΖΕ1Ζ
CZJ ΚΔΡΦΙΔΕΖ
λΔΡΤΟΓΡΔΦΠΖΠ Γ.ΔΟΓΔΠΠ Δ.ΓΔΛΔΠΟΤ
ΖΧΕΔΙΔΖΠ: Τ.ΖΤΔΡΠ



I X X X I X I I

ΣΧΕΔΙΑ 23 - 24

XIII X I V X V

1 m

X V I
ΠΑΡΘΕΝΩΝ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΖΟΦΟΡΟΥ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ : A ΓΑΛΑΝΟΥ - Γ. ΔΟΓΑΝΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ Η.Υ. - Ν. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ - A ΜΑΡΝΙΕΡΟΣ

PT
O

 -Y
 \ ·&

Γ\
 I \\ 

Ld
&

a



Ιλ λΙ λΙΙ

7

ΠΑΡΘϋΠΟΠ
λδρτογρδφπιπ Δττικηι ΖΟΦΟΡΟΤΠΔΤΡΕΖ KPOTZTC.Z- ΔΙΘΔΑΠ__________
Hü ΠΔΥΡΕΖ RPOTZTEZ 
Μ ΔΙΘΔΛΠ
mi ροή περοτ_______________________
λΔΡΤΟΓΡΔΦΠΖΠ : Δ.ΓΔΛΔΠΟΤ- Γ ΔΟΓΔΠΠ 
ΖΧΕΔΙΔΖΠ: Τ.ΖΚΔΡΠ _____



HID Ε,ΠΙΖΤΡρηΔ 
B £ΠΙΔΕΡΠΙΛΔ 
Ώ ΛΔΡΔΓΠΔΤΔ
ΛΔΡΤΟΓΡΔΦΠΖΠ: Γ.ΔΟΓΔΠΠ Δ.ΓΔΛΔΠΟΤ 
Ζ Λ C. ΔIΔ Ζ Π Τ.ΖΚΔΡΠ _______



ίΓΧΡΩΠΑ ίΠΙΦΔΠίΙΔΚΔ ΖΤΡΩΠΔΤΑ
mmn επιζτρωπδ
ÜH ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 
ΕΞ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ
λΔΡΤΟΓΡΔΦΠΖΠ: Γ. ΔΟΓΔ ΜΜ - Δ ΓΑΛΑΜΟΤ 
ΖλΖΔΙΔΖΠ: ΙΖΚ,ΑΡΜ



V VI

ΣΧΕΔΙΑ 9 - 10
ΠΛΡΘ[.ΠΩΠ
ΛΔΡΤΟΓΡΔΦηζη ΔΥΤΙΚΠΖ ΖΟΦΟΡΟΤ
ΦΘΟΡίΖ
β ΖΔλΔΡΟΕ,ΙΔΙΙΖ ΦΘΟΡΔ ΠΠΠΠ ΔΡλΜ ΔΠΟΦΛΟΙΟΖΠΖ
■mi δποζδθροζπ rai κυτελοειδμζ φθορδ 
^ ΜΠΔΤΠΟΖ ΠΤΟΖΠΖ ΡΟΓΠίΖ
λΔΡΤΟΓΡΔΦΠΖΠ: Γ.ΔΟΓΔΠΠ Δ.ΓΔΛΔΠΟΤ 
ΖλίΔΙΔΖΠ: Τ..ΖΚΑΡΠ



IX XI XII

7

ΣΧΕΔΙΑ 11-12
ΠΔΡΘΟΊΟΠ
ΛΔΡΤΟΓΡΔΦΠΖη ΔΥΤΙΚΠΙ ΖΟΦΟΡΟΥ
ΦΘΟΡΕΖ
β ΖΔΧΔΡΟΕ.ΙΔΓΙΖ ΦΘΟΡΔ MIED ΔΡΧΠ ΔΠΟΦΛΟΙΩΖΙ1Ζ
mi δποζδθρωζπ Eia μττελοειδπζ φθορδ
^ ΜΡ1ΔΤΠΟΖ ΠΤΩΖΠΖ ^3 ΡΩΓΠΕΖ 
ΧΔΡΤΟΓΡΔΦΠΖΠ: Γ.ΔΟΓΔΠΠ Δ.ΓΔΛΔΠΟΤ 
ΖλΕΔΙΔΖΠ: Τ.ΖΚΔΡΠ



IX X xi XII

θ ΕΠΙΔϋΡΠΙΔΔ 
θ ΧΔΡΔΓΠΔΤΔ
ΧΔΡΤΟΓΡΔΦΠΖΠ: Γ.ΔΟΓΔΠΓΙ Δ.ΓΔΛΔΠΟΤ 
ΖΧΕ.ΔΙΔΖΓΙ: Τ. ΖΚ,ΔΡΠ ___________



ΣΧΕΔΙΑ 15 - 16 ΛΔΡΤΟΓΡΔΦΠΙΓ1 ΔΤΤΙΚΠI ΖΩΦΟΡΟΥ

nponrorntriEZ tntriDAZtIZ
Œ] ΚΔΡΦΙΔΓΖ

ΖΦΡΑΓ1Z C.IZ
æ tlAnenZLIZ ΔΛΔΤΟΠ
ΧΔΡΤΟΓΡΔΦΠΖΠ: ΓΔΟΓΔΠΠ - Δ.ΓΑΛΔΠΟΤ
ΖΧΕ.ΔΙΔΖΓ1 ■' Τ.ΖΚΔΡΠ






