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Ευχαριστώ τον πρόεδρο της ΕΣΜΑ καθ. Χ.Μπούρα, τον 
προϊστάμενο της A ΕΠΚΑ κ. Π.Καλλιγά και τον καθ. Γ.Δεσπίνη 
που διάβασαν την πρώτη μορφή της μελέτης και έκαναν 
παρατηρήσεις. Ευχαριστώ την δρα J.Binder για την εξαίρετη 
μετάφραση της περίληψης.

Από τη θέση αυτή θα ήθελα ακόμη να αναφέρω τους 
συνεργάτες μου στο Εργο Αποκατάστασης των Προπυλαίων, και 
ιδιαίτερα όσους δεν περιλαμβάνονται στους συγγραφείς αυτού 
του βιβλίου. Πρώτον από όλους θα ήθελα να αναφέρω τον 
Ευθύμιο Μπουλαλά, ανεκτίμητο συνεργάτη, που χάθηκε πρόωρα. Η 
δραστηριότητά του στο γραφείο του Εργου Αποκατάστασης των 
Προπυλαίων ήταν πολυσχιδής και ουσιαστική (μετρήσεις, 
σχέδιο, οργάνωση αρχείου κτλ) και το κενό που άφησε είναι 
πράγματι δυσαναπλήρωτο. Η Γιώτα Μουτοπούλου, με την πολύτιμη 
πείρα της στις μετρήσεις και την σχεδίαση έχει εργαστεί πολύ 
κυρίως στον τομέα της τεκμηρίωσης και το υψηλό επίπεδο της 
δουλειάς της μπορεί να το κρίνει από σχέδιά της που 
δημοσιεύονται στο βιβλίο αυτό. 0 Γιώργος Βίδος την τελευταία 
χρονιά έχει συνεισφέρει πολλά στις μετρήσεις, στη σχεδίαση 
και στην οργάνωση του αρχείου. Ομως τα τελευταία χρόνια, όλα 
τα μέλη του εργατοτεχνικού προσωπικού έχουν συνεισφέρει με 
διάφορους τρόπους στην κατάρτιση της Μελέτης Αποκατάστασης 
των Προπυλαίων. Τους ευχαριστώ όλους θερμά.
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β. Η επέμβαση του Ν.Μπαλάνου (1909-1917). 
γ. Επεμβάσεις στα Προπύλαια από την

περάτωση της επέμβασης του Ν.Μπαλάνου ώς τη 
σύσταση της ΕΣΜΑ (1917-1975). 

δ. Το έργο αποκατάστασης των Προπυλαίων υπό την 
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2. Κεντρικό κτίριο των Προπυλαίων. Το σωζόμενο δομικό 
υλικό. Περιγραφή, ταύτιση, ερμηνεία.

α. Αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη που αναστηλώθηκαν 
στην ανατολική στοά.

β. Αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη που αναστηλώθηκαν στη 
δυτική στοά.
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1. Απόκλιση του δυτικού τμήματος του μνημείου από την 

αρχική του θέση.
α. 0 βόρειος τοίχος.
β. Ο δυτικός τοίχος.
γ. Η κι ονοστοιX ία.

2. Αλλα τεχνικά προβλήματα της βόρειας πτέρυγας που 
οφείλονται στη μετατόπιση του δυτικού τμήματος του 
μνημε ί ου.

3. Η κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα.
4. Το σωζόμενο δομικό υλικό της βόρειας πτέρυγας. 

Περιγραφή ταύτιση, ερμηνεία.
α. Γείσα.
β. Ανωδομή του ανατολικού τοίχου.
γ. Διαστάσεις και διάταξη των ξύλων της στέγης και 

της οροφής.
δ. Αλλα χαρακτηριστικά της ξύλινης στέγης της 

βόρειας πτέρυγας που προκύπτουν από τα 
προηγούμενα.

ε. Παρατηρήσεις για τις ηγεμόνες κεραμίδες και η 
γιγάντιες κεραμίδες της βόρειας και της νότιας 
κόγχης.
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ΜΕΡΟΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Το κατ' εξοχήν αντικείμενο της προκείμενης μελέτης είναι 
ο εντοπισμός των τεχνικών προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή στο κτίριο των Προπυλαίων και η διατύπωση προτάσεων για 
την αντιμετώπισή τους. Η ώς τώρα εμπειρία από τη μελέτη του 
Ερεχθείου, του Παρθενώνα και των Προπυλαίων έχει οδηγήσει στα 
παρακάτω συμπεράσματα:

1. Η κύρια πηγή των τεχνικών προβλημάτων στα μνημεία της 
Ακρόπολης σήμερα είναι ο σίδηρος που έχει ενσωματωθεί στη μάζα 
των μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών που αναστηλώθηκαν απο τον 
Ν.Μπαλάνο.

2. Πρώτο βήμα για τη θεραπεία των προβλημάτων αυτών είναι 
η αποξήλωση των αναστηλωμένων από τον Μπαλάνο μελών και η 
απομάκρυνση του σιδήρου.

3. Η ένταξη του αυθεντικού αρχιτεκτονικού υλικού στην 
αναστήλωση του Μπαλάνου δεν έχει γίνει, κατά κανόνα, με 
κριτήριο τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε αρχιτεκτονικού 
μέλους, αλλά με κριτήριο τη γενικότερη ένταξή του σε μια ομάδα 
ομοειδών αρχιτεκτονικών μελών. Με άλλα λόγια, ο Μπαλάνος δεν 
κατέβαλε αρκετή προσπάθεια για να εντοπίσει επακριβώς τη θέση 
κάθε κομματιού επάνω στο μνημείο. Εν τούτοις, ο τρόπος δομής 
των μνημείων της Ακρόπολης εκτός από τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την αναγνώριση ενός κομματιού ως 
γείσου, θράνου, ορθοστάτου κοκ., του προσδίδει και άλλα 
τεχνικά, κυρίως, χαρακτηριστικά (τόρμοι συνδέσμων, περιτένειες 
κοκ), που προδίδουν τις αμοιβαίες σχέσεις συγκεκριμένων 
κομματιών του μνημείου, και βοηθούν στην αναγνώριση της 
συγκεκριμένης θέσης καθενός από αυτά μέσα στο δομικό ιστό του.

4. Η σχετική με τα μνημεία της Ακρόπολης έρευνα μετά την 
εποχή της αναστήλωσης του Μπαλάνου έχει συνεισφέρει νέα 
στοιχεία στη γνώση της αρχιτεκτονικής τους.

5. Η έρευνα που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Αποκατάστασης των Μνημείων Ακροπόλεως 
έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν γνωστά στοιχεία των μνημείων που 
είχαν παραμείνει απρόσιτα στους ερευνητές και, επίσης, την. 
ταύτιση πολλών κατασπάρτων κομματιών τους.

6. Οι παρατηρήσεις που εκτέθηκαν στις παραπάνω πέντε 
παραγράφους έχουν άμεση σχέση με την σύγχρονη φιλοσοφία και 
πρακτική των επεμβάσεων σε μνημεία, που σε πολλά σημεία είναι 
διαμετρικά αντίθετες με τη φιλοσοφία και την πρακτική του 
Μπαλάνου και της εποχής του, γεγονός που κάνει φανερό ότι δεν 
αρκεί πλέον μια μονοσήμαντη τεκμηρίωση των τεχνικών
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προβλημάτων, αλλά χρειάζεται σφαιρική αντιμετώπιση των 
παραγόντων που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια επέμβασης σε κάθε 
συγκεκριμένο μνημείο.

Ο σχετικός προβληματισμός έχει τεθεί και αναπτυχθεί 
αρκετά στις μελέτες που έχουν παρουσιασθεί στις τρεις Διεθνείς 
Συναντήσεις για την Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακροπόλεως, 
ενώ οι απόψεις που διατυπώθηκαν στις δύο τελευταίες 
συναντήσεις έχουν καταγραφεί στα Πρακτικά των δύο τελευταίων 
συναντήσεων :

Ομάδα Εργασίας Συντηρήσεως των Μνημείων της Ακροπόλεως, 
Μελέτη Αποκαταστάσεωο του Ερετθείου. Αθήνα 1977 (έκδοση 
Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, Γενική Διεύθυνση 
Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως). .

Μ.Κορρές και Χ.Μπούρας, Μελέτη Αποκαταστάσεωο του 
Παρθενώνος. Αθήνα 1983 (έκδοση Υπουργείου Πολιτισμού και 
Επιστημών, Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως).

2nd International Meeting for the Restoration of the 
Acropolis Monuments. Parthenon. Athens. 12 - 14 September 
1983. Proceedings, Athens 1985.

Μ.Κορρές και Ν.Τογανίδης και Κ.Ζάμπας, Μελέτη 
Αποκαταστάσεωο του Παρθενώνοο. Τομοο 2α. Αθήνα 1989 (έκδοση 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Επιτροπή Μνημείων Ακροπόλεως).

Μ.Κορρές, Μελέτη Αποκαταστάσεωο του Παρθενώνοο, Τόηος 2α, 
Αθήνα 1989 (έκδοση Υπουργείου Πολιτισμού, Επιτροπή Μνημείων 
Ακροπόλεως).

3η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων 
τηο Ακροπόλεως. Αθήνα, 31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 1989, Πρακτικά, 
Αθήνα 1990.

Μια συνοπτική αλλά διεξοδική έκθεση του ιστορικού του 
έργου της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων της Ακροπόλεως, του 
προβληματισμού γύρω από την αποκατάσταση των μνημείων της 
Ακρόπολης, των μεθόδων που εφαρμόστηκαν και του έργου που είχε 
συντελεσθεί ώς το 1983 βρίσκεται στον κατάλογο της σχετικής 
έκθεσης :

F.Mallouchou και M.Casanaki, The Acropolis at Athens. 
Conservation Restoration and Research 1975 - 1983. Αθήνα 1985.

Εξηγείται, λοιπόν, το γεγονός ότι, στην προκειμένη Μελέτη 
για την Αποκατάσταση των Προπυλαίων, αρκετά πράγματα γύρω από 
τον γενικό προβληματισμό που αναπτύχθηκε και την πρακτική που 
εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Αποκατάσταση 
των Μνημείων της Ακροπόλεως θεωρούνται γνωστά και, όπου 
χρειάζεται, γίνεται απλή αναφορά στα παραπάνω δημοσιεύματα.

Θα περάσουμε τώρα σε μια σύντομη επισκόπηση της έρευνας 
που έχει επίτελεσθεί από το 1975, έτος ίδρυσης της Επιτροπής 
Συντήρησης των Μνημείων Ακροπόλεως, στο πλαίσιο του Εργου 
Αποκατάστασης των Προπυλαίων. Το 1979 ανατέθηκε στην 
αρχιτέκτονα Α.Τζάκου και στην πολιτικό μηχανικό Μ.Ιωαννίδου η 
μελέτη αποκατάστασης του επιστυλίου του δεύτερου από νότον 
μετακιονίου διαστήματος της ανατολικής στοάς. Η μελέτη 
κατατέθηκε το 1981, με τίτλο:

Α.Τζάκου και Μ.Ιωαννίδου, Μελέτη αποκαταστάσεως 
επιστυλίου των Προπυλαίων. Αθήνα 1981.
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Το φθινόπωρο του 1986 κατέθεσα στην ΕΣΜΑ μια συνολική 
έκθεση για τα προβλήματα των Προπυλαίων, την οποία επανέφερα 
αναμορφωμένη σύμφωνα με υποδείξεις της ΕΣΜΑ τον Φεβρουάριο του 
1987, με τίτλο "Προπύλαια. Τα προβλήματα και οι δυνατές λύσεις 
τους. Μια αναγνωριστική προσέγγιση."

Στην 3η Διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση των 
Μνημείων της Ακροπόλεως, παρουσιάστηκε τεύχος με την μελέτη 
για την αποξήλωση των φατνωματικών οροφών: Τ.Τανούλας και 
Μ.Ιωαννίδου, Προπύλαια. Προβλήματα της συντήρησης των 
Προπυλαίων. Ειδικά στατικά προβλήματα των Προπυλαίων, Αθήνα 
1989.

Η μελέτη αυτή κατέληγε με την πρόταση για την άμεση 
αποξήλωση των αναστηλωμένων από τον Μπαλάνο τμημάτων της 
οροφής και, πιο συγκεκριμένα, των φατνωματικών πλακών, των 
δοκών και των μεταδοκίων πλακών.

Τον Μάρτιο 1992 κατατέθηκε στην ΕΣΜΑ μελέτη με πρόταση 
αποξήλωσης του ιωνικού επιστυλίου και του υποκείμενου ιωνικού 
κιονοκράνου.

Παρακάτω δίνεται ένα χρονικό του συνόλου των εργασιών που 
έγιναν στο πλαίσιο του έργου Αποκατάστασης των Προπυλαίων υπό 
την ΕΣΜΑ.

Η προκειμένη μελέτη έχει σκοπό να δώσει μια συνολική 
εικόνα των προβλημάτων που εμφανίζει σήμερα το κτίριο του 
Μνησικλή. Τα προβλήματα αυτά είχαν επισημανθεί και στην έκθεση 
του 1987. Στην έκθεση εκείνη, προβλήματα στατικής και εν γένει 
μηχανικής φύσεως που επιζητούσαν άμεση αντιμετώπιση, είχαν 
εντοπισθεί στο κεντρικό κτίριο και στη βόρεια πτέρυγα, ενώ 
παρόμοια προβλήματα δεν είχαν εντοπισθεί στη νότια πτέρυγα. Οι 
παρατηρήσεις επιβεβαιώθηκαν και από την τεκμηρίωση που έγινε 
απο το 1987 ώς σήμερα. Για τους λόγους αυτούς, η λεπτομερής 
τεκμηρίωση εντοπίσθηκε κυρίως στις δύο αυτές εκτεταμένες 
περιοχές των Προπυλαίων. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί 
και τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει θα παρουσιαστούν 
αναλυτικά. Στη συνέχεια, τα στοιχεία τεκμηρίωσης θα 
συσχετισθούν με το σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο, με στόχο τη 
διατύπωση των συγκεκριμένων προτάσεων για το επόμενο βήμα της 
επέμβασης στη βόρεια πτέρυγα και στο κεντρικό κτίριο. Για τη 
νότια πτέρυγα θα γίνει μια γενική ενημέρωση στο τμήμα της 
τεκμηρίωσης και ορισμός κατεύθυνσης για την περαιτέρω μελέτη, 
στο τμήμα των προτάσεων.

Τα θέματα που προσδιορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο 
περιγράφουν το κύριο σώμα της μελέτης. Ομως, πριν προχωρήσουμε 
στην δ ι εξοδικότερη αντιμετώπισή τους, θα προηγηθεί ένα 
κεφάλαιο όπου θα ορίζεται η αρχική μορφή του μνημείου και οι 
οικοδομικές του φάσεις. Κριτήριο για το βαθμό ανάπτυξης των 
θεμάτων αυτών είναι η σημασία των στοιχείων που παρέχουν για 
τη μελέτη αποκατάστασης των Προπυλαίων.
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B. Ο ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Τα στοιχεία που εκτίθενται στην ακόλουθη ενότητα της 

μελέτης προέρχονται από το άρθρο μου "The Propylaea of the 
Acropolis at Athens since the seventeenth century. Their decay 
and restoration", Jdl 102 , 1987 , o.413-483, και από τη 
διδακτορική μου διατριβή με θέμα "Τα Προπύλαια της Αθηναϊκής 
Ακρόπολης κατά τον Μεσαίωνα", Αθήνα 1990 (υπό έκδοση από την 
εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία).

1. Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική των κλασικών Προπυλαίων.

Τα Προπύλαια άρχισαν να κατασκευάζονται το 437 π.Χ. με 
αρχιτέκτονα τον Μνησικλή. Ol εργασίες σταμάτησαν το 432 π.Χ. χωρίς να έχουν περατωθεί^ και δεν ξανάρχισαν ποτέ, με 
αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί το κτιριολογικό πρόγραμμα. 
Μολονότι ημιτελή, τα Προπύλαια υπήρξαν αντικείμενο θαυμασμού 
τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τον Μεσαίωνα και τους 
νεότερους χρόνους.

Ακόμη και τα τμήματα των Προπυλαίων που πρόλαβαν να 
οικοδομηθούν δεν δέχτηκαν ποτέ την τελική κατεργασία στις 
λεπτομέρειές τους , γεγονός που τα καθιστά πολύτιμο τεκμήριο 
για τη μελέτη των τελευταίων σταδίων κατεργασίας των 
επιφανειών του μαρμάρου επάνω σε δομημένο κτίριο. Οι 
περιτένειες που περιβάλλουν τα άπεργα των τοίχων και των 
δαπέδων, οι αγκώνες στις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων, οι αποτομές στις ορατές ακμές των λιθοπλίνθωνJ, οι αναμονές για 
κατασκευές που προγραμματίστηκαν αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν 
είναι στοιχεία πολύ διδακτικά στο θέμα των μεθόδων που 
εφάρμοζαν οι κορυφαίοι τεχνίτες της κλασικής εποχής, κατά την 
οικοδόμηση με ένα υλικό όπως το πεντελικό μάρμαρο. Οπωσδήποτε, 
το ημιτελές των Προπυλαίων έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση 
επάνω στο μνημείο και πολλών άλλων κατασκευαστικών 
ιδιομορφιών, που δεν απαντώνται σε άλλα κτίρια της κλασικής 
εποχής.

Στη συνέχεια θα περιγράφει το μνημείο στην μορφή που είχε 
αποκτήσει όταν συνέβη η διακοπή των οικοδομικών εργασιών. Η 
περιγραφή των κλασικών Προπυλαίων συνοδεύεται από τέσσερα 
σχέδια αναπαράστασης του κλασικού κτιρίου που συνοδεύουν αυτή 
τη μελέτη (σχ.1,2,3,4). Οι απόψεις για τη μορφή που θα είχαν 
τα Προπύλαια αν είχαν ολοκληρωθεί, συγκρούονται ώς σήμερα. 
Ομως, δεν είναι σκόπιμο να αναπτυχθούν εδώ, πολύ περισσότερο
1. Ν.Δ.Παπαχατζής, Παυσανίου Ελλάδος Περιήτησις, Αττικά. Αθήνα 
1974, σ.318 (I 22), συνέχεια της σημ.1 της σ.316. Dinsmoor, 
Architecture^. 199 σημ.1.
2. Kalpaxis, Hemiteles = T.E.Kalpaxis , Hemiteles Akziden
telle Unfertigkeit und "Bossen-Stil" in der griechischen 
Baukunst. Meinz am Rhein 1986, σ.121,127-133,154, πίν.21.
3. Ορλάνδος, Υλικά δομής, σ.146-147,164-166.
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οποία οφείλονται στην 
ποτέ, ούτως ώστε να 
ίχνη που οφείλονται σε

αφού η έρευνα που βρίσκεται εν εξελίξει τα τελευταία στο 
πλαίσιο του έργου αποκατάστασης των Προπυλαίων, φέρνει διαρκώς 
νέα στοιχεία που, παρά το μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον τους, 
δεν έχουν άμεση σχέση με τη μελέτη αποκατάστασης του μνημείου. 
Στη συνέχεια, λοιπόν, θα επισημανθούν ορισμένα χαρακτηριστικά 
του δομικού ιστού του κτιρίου, τα 
πρόβλεψη κατασκευών που δεν έγιναν 
μπορέσει κανείς να τα διαχωρίσει από 
μεταγενέστερες επεμβάσεις.

Τα Προπύλαια του Μνησικλή, στη 
πάρουν, αποτελούνται από τρία μέρη: τα κυρίως Προπύλαια, που 
θα αποκαλούνται στο εξής "κεντρικό κτίριο των Προπυλαίων", μία 
αίθουσα με προστώο στα βορειοδυτικά του κεντρικού κτιρίου, που 
θα ονομάζεται συμβατικά "βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων", και 
μία στοά στα νοτιοδυτικά του κεντρικού κτιρίου, που θα λέγεται 
"νότια πτέρυγα των Προπυλαίων". Ανάμεσα στη δυτική 
κιονοστοιχία του κεντρικού κτιρίου και στις κι ονοστοιχίες των 
πτερύγων υπαρχουν δύο μικροί χώροι που θα ονομάζονται 
συμβατικά "βόρεια" και "νότια κόγχη" αντίστοιχα.

μορφή που πρόλαβαν να

α. Το κεντρικό κτίριο των Προπυλαίων.
Η είσοδος στην Ακρόπολη γίνεται από το κεντρικό κτίριο, 

ένα επίμηκες ορθογωνικό κτίσμα με κατεύθυνση από τα ανατολικά 
προς τα δυτικά, δηλαδή παράλληλο προς τον Παρθενώνα. Οι κύριες 
όψεις του βρίσκονται στις στενές πλευρές του, προς τα 
ανατολικά και δυτικά, και αποτελούνται από δύο όμοια εξάστυλα 
προστώα δωρικού ρυθμού με αέτωμα. Το μεσαίο μετακιόνιο είναι 
μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα κατά το άθροισμα του πλάτους μίας 
μετόπης και μίας τριγλύφου, αφήνοντας άνοιγμα αρκετό για τη 
διαμόρφωση ενός κεκλιμένου δαπέδου που επέτρεπε την ανάβαση 
των ζώων της ιερής πομπής των Παναθίηναίων. Στους κίονες και 
στην ανωδομή έχει εφαρμοστεί το ίδιο σύστημα αποκλίσεων, 
μειώσεων και καμπυλώσεων που είχε ήδη τελειοποιηθεί στον 
Παρθενώνα. Οι στυλοβάτες όμως είναι οριζόντιοι, οπωσδήποτε 
εξαιτίας της κεντρικής διάβασης που διέκοπτε το στυλοβάτη στη 
μέση. Η διακοπή αυτή, μήκους 3,76 μ., καθώς και η συνέχιση του 
στυλοβάτη στις πλάγιες πτέρυγες θα έκαναν την παρουσία 
καμπυλότητας στην κρηπίδα ένα στοιχείο σύγχυσης μάλλον παρά 
διασάφησης των μορφών.

Η είσοδος στην Ακρόπολη γινόταν από πέντε πόρτες που 
ανοίγονταν σε ένα τοίχο παράλληλο προς τις δωρικές 
κιονοστοιχίες, το θυραίο τοίχο του κεντρικού κτιρίου των 
Προπυλαίων, το οποίο διαιρούσε σε δύο άνισα μέρη. Το δυτικό 
μέρος ήταν περίπου τριπλάσιο σε βάθος από το ανατολικό, και η 
οροφή του υποβασταζόταν από τρία ζεύγη ιωνικών κιόνων, 
διατεταγμένων στις δύο πλευρές του κεκλιμένου δαπέδου που 
διέσχιζε το κτίριο κατά μήκος του άξονά του, από τα δυτικά 
προς τα ανατολικά.

Η θέση του κτιρίου σε μια περιοχή όπου ο βράχος αρχίζει 
να αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη κλίση οδήγησε σε ορισμένες 
πρωτότυπες λύσεις που αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά των 
Προπυλαίων της αθηναϊκής Ακρόπολης. Πρώτα απ' όλα η στάθμη του 
δαπέδου της ανατολικής στοάς είναι κατά 1,3 μ. ψηλότερη απ' 
αυτήν της δυτικής στοάς. Η επικοινωνία των δύο χώρων γίνεται
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με μία μεγάλη κεντρική πόρτα και με δύο ζεύγη θυρών 
διαφορετικού μεγέθους, συμμετρικά ως προς αυτή διατεταγμένα. Η 
διαφορά στάθμης των δαπέδων των στοών έκανε απαραίτητη την 
κατασκευή, κατά μήκος της δυτικής πλευράς του θυραίου τοίχου, 
πέντε βαθμιδών που διακόπτονται εμπρός από το μεγάλο κεντρικό 
άνοιγμα για να επιτρέψουν τη δίοδο του κεκλιμένου δαπέδου της 
κεντρικής διάβασης των Προπυλαίων. Οι ορθοστάτες των τοίχων 
της δυτικής αίθουσας ήταν κατασκευασμένοι από ελευσινιακό 
λίθο, και μπροστά τους είχαν τοποθετηθεί έδρανα, επίσης από 
ελευσινιακό λίθο. Με το σκοτεινό χρωματικό τόνο τους, οι 
ορθοστάτες των τοίχων της δυτικής αίθουσας -που βρίσκονται σε 
στάθμη χαμηλότερη από τους τοιχοβάτες της ανατολικής στοάς- 
φαίνονται να "βυθίζονται", αφήνοντας να τονισθεί η ενότητα των 
λευκών τμημάτων των τοίχων, καθώς εκτείνονται επάνω από μια 
οριζόντια γραμμή που εκτείνεται συνεχής στη δυτική αίθουσα και 
στην ανατολική στοά.

Η κιονοστοιχία της δυτικής πρόσοψης στέκεται σε μία 
κρηπίδα με τέσσερις βαθμίδες. Ομως στην ανατολική στοά η 
κρηπίδα έχει ουσιαστικά καταργηθεί, αφού η άνω επιφάνεια του 
τοιχοβάτη, η προέκταση της οποίας, κανονικά, θα αποτελούσε το 
στυλοβάτη, στη νοτιοανατολική γωνία βρίσκεται στην ίδια στάθμη 
με το βράχο. Για αισθητικούς λόγους, δηλαδή για να υπερυψωθούν 
κάπως οι κίονες πάνω από την επιφάνεια του βράχου, 
κατασκευάστηκε ένας μεμονωμένος στυλοβάτης με σχήμα επιμήκους 
ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου που διακόπτεται, όπως και ο 
στυλοβάτης της δυτικής κιονοστοιχίας, στο μεσαίο μετακιόνιο. Η 
υπερύψωση γίνεται σε βάρος του ύψους των κιόνων που είναι 
χαμηλότεροι απ' τους κίονες της δυτικής πρόσοψης κατά 0,271 μ.

Οι μαρμάρινες οροφές των δύο στοών του κεντρικού κτιρίου 
προκάλεσαν πάντα το θαυμασμό των επισκεπτών τόσο στην 
αρχαιότητα όσο και στους νεότερους χρόνους. Οι δοκοί που 
στήριζαν τα φατνώματα, ιδιαίτερα στη δυτική στοά, παρέμειναν 
μοναδικοί για το μέγεθος τους, ως το τέλος της αρχαιότητας. 
Στην ανατολική στοά οι δοκοί στηρίζονταν στο θυραίο τοίχο και 
στο θριγκό της δωρικής κιονοστοιχίας. Ομως ol μεγάλες 
διαστάσεις της δυτικής στοάς επέβαλλαν ενδιάμεσα στηρίγματα 
για τις δοκούς που υποστήριζαν τα φατνώματα. Για τη μείωση, 
λοιπόν, του μήκους των δοκών της οροφής της δυτικής στοάς 
χρησιμοποιήθηκαν δύο σειρές τριών ιωνικών κιόνων διατεταγμένων 
συμμετρικά στις δύο πλευρές της κεντρικής διάβασης, που 
υποστήριζαν δύο σειρές ιωνικών επιστυλίων·. Με τον τρόπο αυτό, 
οι δοκοί της οροφής της δυτικής στοάς στηρίζονταν στα ιωνικά 
επιστύλια και στους πλάγιους τοίχους του κεντρικού κτιρίου. Η 
χρήση ιωνικών κιόνων στο εσωτερικό κτιρίων δωρικού ρυθμού είχε 
ήδη εφαρμοστεί στον οπισθόδομο του Παρθενώνα, διότι οι ραδινές 
αναλογίες τους επέτρεπαν τη στήριξη των υψηλών οροφών με την ελάχιστη απώλεια χώρου4. Ιωνικοί ημικίονες είχαν 
χρησιμοποιηθεί στο εσωτερικό του σηκού του ναού του 
Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες της Αρκαδίας'3. Ομως στα

4. Dinsmoor, Architecture, σ.164. Gruben, Tempel, 178.
5. Dinsmoor, Architecture, σ.154-159. Gruben, Tempel, σ.121-
128. J.J.Coulton, Ancient Greek Architects at Work. Problems
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Προπύλαια ήταν η πρώτη φορά που ο θεατής μπορούσε να δει και 
τους δύο ρυθμούς ταυτόχρονα, σε άμεση παράθεση, 
εναρμονισμένους στο ίδιο κτίριο. Για να γίνει αυτό κατορθωτό, 
έπρεπε να λυθούν λεπτά προβλήματα συναρμογής των μορφών σε 
πολλές θέσεις, όπως π.χ. στον θριγκό της δυτικής πρόσοψης, ο 
οποίος ήταν δωρικός εξωτερικά και ιωνικός εσωτερικά.

Ομως, η τόλμη του Μνησικλή δεν σταμάτησε εδώ: στη σύζευξη 
του ιωνικού και του δωρικού ρυθμού πρόσθεσε το μικρό δωρικό 
ρυθμό των πλαγίων πτερύγων, που γίνεται αντιληπτός ταυτόχρονα 
από τους επισκέπτες των Προπυλαίων. Για να τονισθεί η κτιριακή 
ενότητα του κεντρικού κτιρίου με τις πτέρυγες, ο Μνησικλής 
συνέχισε την υψηλή κρηπίδα —που αντιστοιχούσε στο μεγάλο 
δωρικό ρυθμό του κεντρικού κτιρίου- και κάτω από τις 
κιονοστοιXίες των πτερύγων. Για να μειώσει την εντύπωση της 
δυσαναλογίας της υψηλής κρηπίδας κάτω από το μικρό δωρικό 
ρυθμό, διαίρεσε το ύψος όλης της κρηπίδας σε τέσσερεις 
βαθμίδες, και κατασκεύασε από ελευσινιακό λίθο τα τμήματα της κατώτερης βαθμίδας που αντιστοιχούν στις πτέρυγες0. Στα δυτικά 
άκρα του, το κρηπίδωμα καταλήγει σε δύο συμμετρικούς τοίχους 
με ζητάμορφη κάτοψη, οι οποίοι επιστέφονται με δωρικό κυμάτιο. 
Οι δυτικές κεραίες των τοίχων αυτών χρησιμοποιήθηκαν, μετά τη 
διακοπή των εργασιών ανέγερσης των Προπυλαίων, ως βάσεις για 
δύο αναθηματικά αγάλματα ιππέων.

Η διαφορά στάθμης των δαπέδων στα δυο τμήματα του 
κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων έχει ακόμη ως αποτέλεσμα 
ορισμένες ιδιορρυθμίες στο εξωτερικό του οικοδομήματος: η 
στέγη της ανατολικής στοάς είναι υπερυψωμένη και οι θριγκοί 
των δύο δωρικών προσόψεων δεν συναντιόνται στις εξωτερικές 
επιφάνειες των πλαγίων τοίχων του κτιρίου. 0 θριγκός της 
ανατολικής πρόσοψης γυρίζει στα πλάγια και φτάνει ώς το θυραίο 
τοίχο, ο οποίος υψώνεται πάνω από τη στέγη της δυτικής στοάς 
καταλήγοντας σε αέτωμα. 0 θριγκός της δυτικής πρόσοψης γυρίζει 
στους πλάγιους τοίχους και σταματά πάνω από τον ανατολικό 
τοίχο κάθε μίας από τις δύο πτέρυγες των Προπυλαίων. Δεν θα 
επιμείνουμε περισσότερο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
Προπυλαίων. Θα πρέπει όμως να αναφερθούν οι προεξοχές που 
κατασκευάστηκαν στις εξωτερικές πλευρές των πλάγιων τοίχων 
προς τα δυτικά των παραστάδων που διαμορφώνονται στο ανατολικό 
άκρο καθενός από τους πλάγιους τοίχους του κεντρικού κτιρίου 
και πολύ κοντά σ' αυτές. Οι προεξοχές αυτές προορίζονταν να 
χρησιμεύσουν ως παραστάτες των ανοιγμάτων δύο χώρων που ποτέ 
δε χτίστηκαν. Οι μεγάλες δοκοθήκες που φαίνονται και σήμερα 
λαξευμένες περίπου στο μέσον του δέκατου όγδοου δόμου στις 
εξωτερικές επιφάνειες των πλαγίων τοί χων του κεντρίκού 
κτιρίου, προορίζονταν για τις κορυφαίες δοκούς των ξύλινων 
στεγών των χώρων αυτών. Οι χώροι αυτοί θα καταλάμβαναν τις 
περιοχές που εκτείνονται προς βορράν και νότον των πλευρικών 
τοίχων του κεντρικού κτιρίου, και θα ονομάζονται συμβατικά 
"βόρειοανατολική" και "νοτιοανατολική πτέρυγα". * 6
of Structure and Design. 1988, σ.126-128.
6. L.T.Shoe, "Dark stone in Greek architecture", Hesperia 
Suppl. Vili, 1949, σ.341-352.
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ρ. Η βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων.
Προς τα ανατολικά της παραστάδας του δυτικού άκρου του 

βόρειου τοίχου του κεντρικού κτιρίου και πολύ κοντά στο 
ανατολικό άκρο της, καταλήγει ένας τοίχος με κατεύθυνση από το 
νότο προς το βορρά, που επρόκειτο να αποτελέσει τον κοινό 
τοίχο της βορειοανατολικής πτέρυγας και της βόρειας πτέρυγας. 
Η τελευταία εφάπτεται στη δυτική πλευρά αυτού του τοίχου και 
είναι ένα ορθογωνικό οικοδόμημα, που αποτελεί ται από μια 
ορθογωνική αίθουσα, γνωστή σήμερα ως Πινακοθήκη, στη νότια 
πλευρά της οποίας προτάσσεται μία στοά δωρικού ρυθμού με 
τρεις κίονες. 0 ρυθμός της δωρικής αυτής στοάς είναι 
μικρότερος σε κλίμακα από το ρυθμό του κεντρικού κτιρίου. Οι 
κίονες έχουν ύψος 5,857 - 5,846 μ. και είναι εν παραστάσι.

Η ανατολική παραστάδα διαμορφώνει το δυτικό άκρο ενός 
μικρού τοίχου που προεξέχει κάθετα από τον ανατολικό τοίχο της 
πτέρυγας, ενώ η δυτική διαμορφώνει το νότιο άκρο του δυτικού 
τοίχου. Στον τοίχο που χωρίζει την Πινακοθήκη από τη στοά 
ανοίγεται μια πόρτα, τοποθετημένη έκκεντρα προς τα ανατολικά, 
την οποία πλαισιώνουν δύο παράθυρα τοποθετημένα ασύμμετρα και 
ώς προς την πόρτα και ώς προς τα άκρα του τοίχου. Οι 
παραστάτες της πόρτας και το κατώφλι από ελευσινιακό λίθο 
διατηρούν ίχνη που δείχνουν ότι το θύρωμα ήταν μάλλον ξύλινο. 
Τα παράθυρα πλαισιώνονται με δωρικές παραστάδες, ενώ στο ύψος 
της βάσης τους υπάρχει μια προέχουσα ταινία από ελευσινιακό 
λίθο που διατρέχει και τις δύο όψεις του θυραίου τοίχου. Η 
ταινία αυτή περιτρέχει στο ίδιο ύψος και tlç εσωτερικές 
επιφάνειες της Πινακοθήκης.

Φαίνεται ότι η ασυμμετρία των ανοιγμάτων στο θυραίο τοίχο 
υπαγορεύτηκε κυρίως από τη λειτουργία για την οποία 
προοριζόταν η Πινακοθήκη: η έκκεντρη διάταξη της πόρτας είναι 
τυπικό χαρακτηριστικό σε αίθουσες με ανάκλιντρα διατεταγμένα 
κατά μήκος των τοίχων. Ανάλογες αίθουσες ένουν βρεθεί σε πολλά 
αρχαία ιερά, και χρησίμευαν ως εστιατόρια . Είναι λοιπόν πολύ 
πιθανό ότι και η Πινακοθήκη προοριζόταν για τα ιερά γεύματα 
που αποτελούσαν μέρος του τυπικού των λατρειών που τελούνταν στην Ακρόπολη0. Τη βόρεια πτέρυγα κάλυπτε μία τρίρριχτη στέγη.

7. Πρβλ. τη Λέσχη των Κνιδίων στο ιερό των Δελφών (Βλ. 
Dinsmoor, Architecture, σ.206·), το Λεωνίδαιον του ιερού της 
Ολυμπίας (Dinsmoor, ό.π., σ.251. Α.Mallwitz, Olympia und seine 
Bauten. Μόναχο 1972, σ.246-254), το Καταγώγειον στο ιερό του 
Ασκληπιού στην Επίδαυρο (Dinsmoor, Architecture, σ.251), και 
την ιωνική στοά στο Ασκληπιείο της νότιας κλιτύος της 
Ακρόπολης (Travlos, Athens, σ.127-8, εικ.171). 8 *
8. Η αρχική ιδέα διατυπώθηκε από τον Τραυλό, βλ. Travlos, 
Athens, σ.482-3, εικ.618-9, και χρησιμέυσε ως βάση για δύο 
άρθρα του Ρ.Hellstroem, "The Asymmetry of the Pinacotheca once 
more", OpAth XI:5, 1975, σ.87-92, και Ρ.Hellstroem, "The 
planned function of the Mnesiklean Propylaia", OpAth XVII:7,
1988, σ.108-121.
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Είναι αξιοπρόσεκτο ότι κατά μήκος των τοίχων της στοάς υπήρχαν 
έδρανα, πιθανότατα από ελευσινιακό μάρμαρο, ανάλογα μ' αυτά 
του κεντρικού κτιρίου.

γ. Η νότια πτέρυγα των Προπυλαίων. Η νότια 
πτέρυγα αποτελεί τα ι μόνο από μια στοά που κλείνεται από τα 
ανατολικά με ένα τοίχο, αντίστοιχο με τον ανατολικό τοίχο της 
βόρειας πτέρυγας, και από το νότο με έναν άλλο τοίχο που 
καταλήγει στα δυτικά σε μία δωρική παραστάδα. Η κιονοστοιχία 
και οι αντίστοιχες παραστάδες είναι συμμετρικές ως προς τον 
άξονα του κεντρικού κτιρίου με αυτές της βόρειας πτέρυγας. 
Ομως η δυτική παραστάδα δεν αντιστοιχεί σε τοίχο αλλά σε ένα 
πεσσό με μια παρόμοια παραστάδα στη νότια όψη του. Το βάθος 
της στοάς της νότιας πτέρυγας είναι μεγαλύτερο από το βάθος 
της στοάς της βόρειας. Ομως το μήκος της είναι μικρότερο: η 
παραστάδα του δυτικού άκρου του νότιου τοίχου βρίσκεται πίσω 
από τον τελευταίο προς τα δυτικά κίονα και συνδέεται μαζί του 
με έναν ιδιόρρυθμο θριγκό, στηριγμένο ενδιάμεσα από ένα πεσσό 
με επίκρανο όμοιο με εκείνο των παραστάδων. Κατά μήκος της 
βάσης των τοίχων υπήρχαν και εδώ έδρανα, πιθανότατα από 
ελευσινιακό λίθο, ανάλογα με αυτά του κεντρικού κτιρίου και 
της στοάς της βόρειας πτέρυγας.

δ. Ο περιβάλλων χώρος των κλασικών Προπυλαίων.
Αντίθετα με τους ναούς, που εντάσσονταν στον περιβάλλοντα 

χώρο ως συμπαγείς και αυτάρκεις ενότητες (όπως π.χ. ο 
Παρθενώνας), το συγκρότημα κτιρίων που, στην ουσία, συνιστούν 
τα Προπύλαια έχει σύνθετη διάταξη που υπαγορεύθηκε από 
λειτουργίες που το συνέδεαν άμεσα με τα κτίσματα και τους 
υπαίθριους χώρους που το περιέβαλλαν στην αρχαιότητα. Για το 
λόγο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν συνοπτικά και τα βασικά 
χαρακτηριστικά της δυτικής πρόσβασης των Προπυλαίων, όπως είχε 
πλέον διαμορφωθεί στα τέλη του 5ου π.Χ. αιώνα. Στη δεκαετία 
που ακολούθησε τη διακοπή της κατασκευής των Προπυλαίων στα 
432 π.Χ., χτίστηκε ο μικρός ιωνικός ναός της Αθηνάς Νίκης στα 
δυτικά της νότιας πτέρυγας . Το υψηλό πόδιο του ναού 
κατασκευάστηκε επάνω και γύρω από το μυκηναϊκό πύργο -που, 
αμέσως πρίν, χρησίμευε ως πόδιο του προγενέστερου ναού- ο οποίος επενδύθηκε με ισόδομη τοιχοποιία από πωρόλιθο1 . Η 
ανάβαση στα Προπύλαια γινόταν με ένα βαθμιδωτό κεκλιμένο 
δάπεδο, το πλάτος του οποίου περιοριζόταν ανάμεσα στις δύο 
πτέρυγες των Προπυλαίων. Για τη στήριξη αυτής της αναβάθρας, η
9. Βλ. Travlos, Athens, σ.148-157, όπου και συλλογή της ώς το 
1971 βιβλιογραφίας. Για την ώς το 1985 βιβλιογραφία βλ. 
Travlos, Attika, σ.228. Επίσης, Gruben, Tempel, σ.188-193 και 
για βιβλιογραφία σ.456. 10
10. Ν.Μπαλάνος, "Η νέα αναστήλωσις του ναού της Αθηνάς Νίκης 
(1935-1939)", ΑΕ 1937, σ. 776-807, πίν.Ι, κυρίως σ.784-795.
J.A.Bundgaard, Parthenon and the Mycenaean city on the 
heights. Copenhagen 1976, σ.41-47, πίν-ΰ.
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οποία επεκτεινόταν προς δυσμάς μέχρι, να συναντήσει τη νότια 
απόληξη της οδού των Παναθηναίων, κατασκευάστηκε, κατά μήκος 
της βόρειας πλευράς της, ένας τοίχος με κεκλιμένες στρώσεις 
πωρολίθων· Στα δυτικά της βόρειας πτέρυγας και αρκετά μέτρα 
χαμηλότερα από το δάπεδό της κατασκευάστηκε την ίδια εποχή ένα 
ορθογωνικό σε κάτοψη ανάλημμα, που οριζόταν προς βορράν και 
προς δυσμάς από δύο πώρινους αναλημματικούς τοίχους κτισμένους κατά το ισόδομο σύστημα11 12 13 * *. Το ανάλημμα αυτό στο εξής θα 
αναφέρεται συμβατικά ως Μνησίκλειο ανάλημμα.

ε. Ερευνες και βιβλιογραφικές αναφορές.
Η απουσία γλυπτικού διακόσμου στα Προπύλαια είχε ως 

συνέπεια τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του μνημείου να 
μελετηθούν σχεδόν αποκλειστικά από αρχιτέκτονες. Η πρώτη 
απόπειρα συνολικής δημοσίευσής του από το γερμανό αρχιτέκτονα Richard Bohn έχει παραμείνει μέχρι στιγμής και η μοναδική1 . 
Το αξιολογότατο αυτό βιβλίο, μολονότι δεν είναι άμοιρο 
σφαλμάτων όσον αφορά στην ακρίβεια της αποτύπωσης και στην 
ερμηνεία, παραμένει βασικός πόλος αναφοράς των μελετητών, 
γιατί περιλαμβάνει σχέδια όλων των αρχιτεκτονικών στοιχείων 
του μνημείου. Εκτός αυτού, ήταν πολύτιμο και για την μελέτη 
των οικοδομικών φάσεων του μνημείου κατά τον Μεσαίωνα και την 
Τουρκοκρατία, γιατί περιλαμβάνει και σχέδια της περιοχής προς 
ανατολάς και προς δυσμάς των Προπυλαίων, όπου απεικονίζονται 
οικοδομικά στοιχεία βυζαντινά ή της τουρκοκρατίας τα οποία, 
στη δεκαετία που ακολούθησε τη δημοσίευση του βιβλίου, τα 
εξάλειψε η ανασκαφή του Καββαδία. Εκτός από την ικανοποιητική, 
για την εποχή του, κάλυψη του αντικειμένου του, το βιβλίο του 
Bohn είχε και ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα: έδωσε το έναυσμα για 
τη δημοσίευση αξιόλογων μελετών άλλων σπουδαίων αρχιτεκτόνων 
της εποχής: του Doerpfeld, και του Dinsmoor. 0 πρώτος, σε δύο άρθρα που δημοσιεύθηκαν στο ίδιο τεύχος του AM1 , διατύπωσε 
για πρώτη φορά τεκμηριωμένες απόψεις γύρω από την αρχική 
σύλληψη της σύνθεσης των Προπυλαίων από τον Μνησικλή, και 
αποκατέστησε τη μορφή της ανωδομής της νότιας πτέρυγας, την 
οποία ο Bohn είχε αναπαραστήσει λανθασμένα. 0 δεύτερος, σε ένα

11. Ε.Beulé, L'Acropole d'Athènes, Παρίσι 1853, τ.Ι, σ.133. 
Bohn, Die Propylaeen, σ.34-39, πίν.ΧΙΧ. Καββαδίας-Καβεράου, 
Ανασκαφή, σ.127-135, πίν.Η. W.Β.Dinsmoor, "Supplementary Ex
cavation at the Entrance to the Acropolis, 1928", A JA 33, 
1929, σ.101-102. Bundgaard, Mnesicles, σ.19-30. Bundgaard, Ex
cavation, τ."Plates", πίν.211/1, 212, r."Text and figures", 
σ.52. J.A.Bundgaard, Parthenon and the Mycenaean city on the 
heights, Copenhagen 1976, σ.130, πίν.Κ,5.
12. Bohn, Die Propylaeen.
13. W.Doerpfeld, "Die Propylaeen der Akropolis von Athen", AM
10, 1885, σ.38-56, πίν. II, III. W.Doerpfeld, "Die Propylaeen
der Akropolis von Athen", AM 10, 1885, 131-144, πίν. V.
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ευφυέστατο μελέτημα1^ αποκατέστησε τη μορφή των αετωμάτων του 
κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων και του μισού αετώματος του 
νότιου τοίχου της νότιας πτέρυγας.

Η ασυμμετρία της στοάς και του θυραίου τοίχου της 
Πινακοθήκης προκάλεσε μια σειρά μελετών για την ερμηνεία της. 
Μπορεί κανείς να διακρίνει τρεις τάσεις ερμηνείας του 
φαινομένου: ερμηνεία από αισθητική έποψη (που διατυπώθηκε από τον Elderkin1“1 ) * ερμηνεία που αποδίδει την ασυμμετρία σε 
αλλαγές στο σχεδίασμά του κτιρίου κατά την κατασκευή του 
(διατυπωμένη από τους Franco και Dinsmoor, Jr. °)* ερμηνεία 
από λειτουργική έποψη (διατυπωμένη κατ'αρχήν από τον Τραυλό και επεξεργασμένη από τον Helstroem1'). Την τελευταία ερμηνεία 
θεωρώ ως επικρατέστερη, γι'αυτό και, στα σχέδια αποκατάστασης 
των Προπυλαίων του Μνησικλή, η κάτοψη της Πινακοθήκης έχει 
σχεδιασθεί σύμφωνα με αυτή.

0 προκάτοχος των κλασικών Προπυλαίων, το λεγόμενο Παλαιό 
Πρόπυλο, υπήρξε επίσης το αντικείμενο αρκετών μελετών. 
Μπορούμε και στην περίπτωση αυτή να διακρίνουμε δύο τάσεις: η 
μία κλίνει στην εκδοχή ενός στενού δικιονίου εν παραστάσι προπύλου, άποψη που διατυπώθηκε από τον Weller10, και η άλλη 
κλίνει στην εκδοχή ενός τετρακιονίου εν παραστάσι δωρικού 
προπύλου με ιωνικούς κίονες στο εσωτερικό για τη στήριξη της 
στέγης, ένα πρότυπο δηλαδή του κεντρικού κτιρίου των 
Προπυλαίων του Μνησικλή. Η άποψη αυτή διατυπώθηκε από τον Stevensiy και καλλιεργήθηκε από τους Bundgaard18 19 20 και Dinsmoor 
Jr.21.

14. Dinsmoor, Gables, ο.143-184, πίν.ΐν,ν.
15. G.W.Elderkin, Problems in Periclean Buildings. Princeton 
1912, 0.1-12.
16. F.Franco, "Le asimmetrie de la Pinacotheca dei Propylei
sull' Acropoli d' Atene", ASAtene 13/14, 30/31, σ.9-25.
Dinsmoor, Jr., Asymmetry. Dinsmoor, Jr., Planning.
17. Travlos, Athens, o.482-483, εικ. 618-619. A.Linfert, "Die
Propylaeen der Akropolis von Athen - Ein Dach fuer viele", AM 
93, 0.25-34. P.Hellstroem, "The Asymmetry of the Pinacotheca 
once more", OpAth XI:5, 1975, o.87-92. P.Hellstroem, "The
planned function of the Mnesiklean Propylaia", OpAth XVII:7, 
1988, o. 108-121.
18. C.H.Weller, "The Pre-Periclean Propylon of the Acropolis 
at Athens", AJA VII, 1904, o.36-70.
19. Stevens, Architectural Studies, o.77-83.
20. Bundgaard, Mnesicles.
21. W.B. Dinsmoor, Jr., The Propylaea to the Athenian 
Acropolis I. The predecessors. Princeton 1980.
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Στις ιιροηγοΰμενες παραγράφους εντοπίσθηκαν οι 
σημαντικότερες μελέτες που ασχολούνται με κτιριολογικά και 
κατασκευαστικά προβλήματα των κλασικών Προπυλαίων, γιατί αυτά 
τα χαρακτηριστικά ενδιαφέρει να έχει κανείς υπ' όψιν του, 
προκειμένου να κατανοήσει την αρχική μορφή του κτιρίου και 
προκειμένου να είναι σε θέση να διακρίνει τα κατασκευαστικά 
στοιχεία που οφείλονται σε μεταγένεστερες επεμβάσεις. Τα 
κλασικά Προπύλαια έχουν απασχολήσει τους μελετητές με πολλούς 
τρόπους, όμως δεν θεωρώ σκόπιμο να γίνει αναλυτική αναφορά σε 
κάθε ένα από τα σχετικά δημοσιεύματα. Θα περιοριστώ λοιπόν να 
αναφέρω εδώ τα παρακάτω: η ώς το 1971 βασική βιβλιογραφία για 
τα Προπύλαια κατά την αρχαιότητα είναι συγκεντρωμένη στο 
Travlos, Athens, σ.483, ενώ στις σ.54-55, είναι συγκεντρωμένη 
η ώς το 1971 βιβλιογραφία για την Ακρόπολη. Η νεότερη ως το 
1985 βιβλιογραφία για την Ακρόπολη και τα μνημεία της 
συγκεντρώνεται επίσης από τον Τραυλό (J.Travlos, Bildlexikon 
zur Topographie des Antiken Attika. Tuebingen, 1988, σ.26-31). 
Ακόμη βλ. Gruben, Tempel, σ.178-188. Επίσης βλ. Β.Wesenberg, 
"Die Propylaeen der Akropolis in Athen", Schriftenreihe der 
Universitaet Regensburg, τ.15, 1988, σ.29-30. Η πιό πρόσφατα 
δημοσιευμένη συλλογή βιβλιογραφίας για τα Προπύλαια οφείλεται 
στον De Waele, The project of Mnesicles, σ.xiii-xviii.
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2. Εισαγωγή στην οικοδομική ιστορία των Προπυλαίων.

α. Τα Προπύλαια ως το τέλος της αρχαιότητας
Τα Προπύλαια δεν υπέστησαν σημαντικές μετατροπές ως το 

τέλος της αρχαιότητας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η πρωϊμότερη 
επέμβαση στα Προπύλαια να είναι οι αποκαταστάσεις βλαβών στην 
ανωδομή του κτιρίου (κυρίως της βόρειας πτέρυγας) με τεμάχια 
μαρμάρου που έχουν τοποθετηθεί σε ειδικά ειργασμένες θήκες 
επάνω στο μνημείο. Η εξαιρετική ποιότητα της εργασίας δείχνει 
ότι έγιναν λίγο μετά την αποπεράτωση του μνημείου και μπορούν 
να ερμηνευθούν ως αποκαταστάσεις βλαβών από το σεισμό που 
έγινε το 426 π.Χ. . Μετά τη διακοπή της ανέγερσης των 
Προπυλαίων, κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, στις 
κορυφές των παραστάδων που διαμορφώνουν τα δυτικά άκρα της 
κρηπίδας κάθε μιας από τις πλάγιες πτέρυγες, τοποθετήθηκαν δύο ορειχάλκινα συμπλέγματα ιππέων^ . Μία διαρρύθμιση, που 
φαίνεται ότι έγινε επίσης λίγο μετά την ολοκλήρωση του 
υφισταμένου κτιρίου, είναι η διάστρωση της κεντρικής διάβασης 
με μαρμάρινες πλάκες. Στο τμήμα της που διασχίζει το δυτικό 
τμήμα του κεντρικού κτιρίου διαμορφώθηκε ένα δάπεδο με 
κεκλιμένες βαθμίδες, ενώ στο τμήμα που αντιστοινεί στην ανατολική στοά διαμορφώθηκε ένα οριζόντιο δάπεδο^*1. Πολύ 
σύντομα τα Προπύλαια άρχισαν να διακοσμούνται με αναθήματα, 
όπως διαπιστώνεται και από τα ίχνη στο δάπεδο ή τους τοίχους 
του κεντρικού κτιρίου και της νότιας πτέρυγας. Τα ίχνη δύο 
βάθρων διατηρούνται στο δάπεδο των κογχών ανάμεσα στο κεντρικό 
κτίριο και στις πτέρυγες (σχ.5). Στο δάπεδο του νότιου 
τμήματος της ανατολικής στοάς διατηρούνται ακόμα τα ίχνη ενός άλλου βάθρου^ . Αξίζει εδώ να αναφερθεί ένα ίχνος βάθρου στο 
νότιο κλίτος που δεν είχε ώς τώρα εντοπιστεί, διότι το
22. Οι σεισμοί άρχισαν το χειμώνα του 427-426 π.Χ. και 
συνεχίστηκαν μέσα στο 426 π.Χ., βλ. Thucydide, La guerre du 
Peloponnese, έκδ. R.Weil-J. de Romilly, βιβλίο III, Παρίσι 
1967, σ.62-63 (Πελοποννησιακός πόλεμος 3, 87, 89). 
R.C.S.Felsch και Η.J.Kienast και Η.Schuler, "Apollon und Ar
temis oder Artemis und Apollon?" AA 1980, σ.107. Κορρές και 
Μπούρας, Παρθενών, σ.135.
23. Βλ. Α.Λόλλιγκ, "Τα παρά τα Προπύλαια αναθήματα των 
ιππέων", ΑΕ1889, σ.179-200. Stevens, Architectural Studies, 
σ.82-83. A.E.Raubitschek, Dedications from the Athenian 
Acropolis, a catalogue of the inscriptions of the sixth and 
fifth centuries B.C.. Cambridge Massachussetts 1949, σ.146-152 
επιγραφές αριθ.135,135a,135b.
24. Βλ. Stevens, Entrance Court, σ.446-451. Οι σημερινές 
πλάκες προέρχονται από ρωμαϊκή επισκευή και περlγράφονται 
αναλυτικά παρακάτω, όπου γίνεται και προσπάθεια αποκατάστασης 
των οικοδομικών φάσεων σύμφωνα με τα σωζόμενα ίχνη. 25
25. Βλ. Stevens, ό.π., σ.446-8, 451-4.
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σωζόμενο ίχνος της βόρειας πλευράς του βρίσκεται πολύ κοντά 
στη νότια παρυφή της τουρκικής δεξαμενής που έχει καταστρέψει 
ένα τμήμα του δαπέδου πλάι στο νότιο τοίχο της δυτικής 
αίθουσας: το ίχνος συνίσταται σε ένα λάξευμα παράλληλο προς το 
νότιο τοίχο του μνημείου, το ανατολικό άκρο του οποίου 
βρίσκεται στη δυτική πλευρά της δεύτερης από τα ανατολικά 
σειράς πλακών, και έχει μήκος 1,7 μ. Το βόρειο όριο του ίχνους 
αυτού απέχει 2,7 μ. από το νότιο τοίχο. Αλλα αδημοσίευτα ώς 
τώρα ίχνη που ανάγονται στην αρχαιότητα είναι επτά, κατά 
προσέγγισιν ορθογωνικοί, τόρμοι με κοινά χαρακτηριστικά, οι 
οποίοι διατηρούνται στο δάπεδο του βόρειου κλιτούς της δυτικής 
αίθουσας. Η μία διάσταση των τόρμων αυτών κυμαίνεται γύρω στα 
δέκα εκατοστά και η άλλη γύρω στα επτά. Οι έξη από αυτούς 
διατάσσονται κατά ζεύγη, και φαίνεται να συνιστούν σύστημα για 
στήριξη αντικειμένων που ακόμη δεν μπορώ να προσδιορίσω. Στο 
κατώτερο τμήμα των εσωτερικών επιφανειών των πλαγίων τοίχων 
του κεντρικού κτιρίου και του ανατολικού τοίχου της νότιας 
πτέρυγας, διατηρούνται τόρμοι για σιδερένια στηρίγματα 
ανάρτησης αντικειμένων που δεν γνωρίζουμε ακριβώς τη φύση τους^ . Αξίζει επίσης να αναφερθούν τα πέντε, συνολικά, 
λαξεύματα που διατηρούνται στη βόρεια πλευρά του δωρικού κίονα 
και των ιωνικών κιόνων που διατάσσονται κατά μήκος της νότιας 
πλευράς της κεντρικής διάβασης στη δυτική αίθουσα, και στο 
νότιο παραστάτη της κεντρικής πόρτας. Τα λαξεύματα αυτά 
διατάσσονται επάνω σε μια ευθεία με κλίση προς τα δυτικά, 
περίπου παράλληλη με τη γενική κλίση του δαπέδου της κεντρικής 
διάβασης.

Το 86 π.Χ. ο ρωμαίος στρατηγός Σύλλας κατέλαβε και 
κατέστρεψε την Αθήνα καταφέροντας ένα σοβαρό πλήγμα, από το 
οποίο η πόλη δεν ανέλαβε ποτέ πλήρως. 0 Σύλλας πολιόρκησε την 
Ακρόπολη, οι υπερασπιστές της οποίας αντί στάθηκαν ωσότου η δίψα τους ανάγκασε να παραδοθούν^ ' . Ομως τα μνημεία της 
Ακρόπολης δεν φαίνεται να υπέφεραν σημαντικά από τα δυσάρεστα αυτά γεγονότα^ . Εν τούτοις, δεδομένου ότι ο Σύλλας 
χρησιμοποιούσε πολιορκητικές μηχανές^ , είναι πολύ πιθανό να 
προκλήθηκαν βλάβες στα μνημεία της Ακρόπολης^ . Ισως σε

26. Εκτενέστερη αναφορά σ'αυτά τα ίχνη γίνεται παρακάτω.
27. Πλούταρχος, Σύλλας, σ.250-252 (14).
28. Τραυλός, Πολεοδομική, σ.92-3. Στις επόμενες σελίδες του 
ίδιου βιβλίου ο Τραυλός δέχεται την παλιότερη άποψη ότι ο 
Θεμίστόκλειος περίβολος επισκευάστηκε στην εποχή του Αδριανού. 
Την άποψη αυτή αναθεώρησε αργότερα, μεταθέτοντας την επισκευή 
αυτή ένα αιώνα περίπου αργότερα, στην εποχή του Βαλεριανού 
(253-260 μ.Χ.), βλ. Travlos, Athens, σ.161.
29. Plutarque, Vies, τ.6, Pyrrhos-Marius, Lysandre-Sylla, έκδ. 
R.Flacelière-E.Chambry, Παρίσι 1971, σ.247 (12). 30 * * * *
30. Εκτός από τις ρωμαϊκές επεμβάσεις στα Προπύλαια -που
αναφέρονται αμέσως παρακάτω στο κείμενο της προκείμενης
μελέτης- έχουν διαπιστωθεί και στο Ερέχθειο ρωμαϊκές
επεμβάσεις, τις οποίες η Frantz αποδίδει σε επισκευές βλαβών
που προκλήθηκαν κατα την πολιορκία της Ακρόπολης από τον
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αποκαταστάσεις των βλαβών αστών να οφείλονται και κάποιες 
επεμβάσεις στο κτίριο των Προπυλαίων που έγιναν κατά τη 
ρωμαϊκή περίοδο. Ιχνη ρωμαϊκών επεμβάσεων αποτελούν τα λείψανα 
των μαρμάρινων θυρωμάτων στις πόρτες του κεντρικού κτιρίου, τα οποία αντικατέστησαν τα ξύλινα αρχικά θυρώματα"5 . Τα 
τελευταία χρόνια είχα την ευκαιρία να εντοπίσω και άλλα ίχνη 
ρωμαϊκών επεμβάσεων στα Προπύλαια, σε θραύσματα φατνωματικών 
πλακών των οροφών του κεντρικού κτιρίου και σε αρχιτεκτονικά μέλη της ανωδομής της βορειοδυτικής γωνίας της Πινακοθήκης"5 . 
Για τα ίχνη αυτά θα γίνει λόγος παρακάτω.

Το 174 π.Χ. κατασκευάστηκε στο μέσον περίπου της νότιας 
πλευράς του αναλήμματος ένα ψηλό βάθρο για την τοποθέτηση τεθρίππου αγάλματος του Ευμένη Β, βασιλιά της Περγάμου"5"5. Στο 
δεύτερο μισό του 1ου π.Χ. αιώνα αυτό το άγαλμα αντικαταστάθηκε με ένα άγαλμα του Αγρίππα, γαμπρού του Αυγούστου"54 , και για το 
λόγο αυτό το βάθρο είναι σήμερα γνωστό ως βάθρο του Αγρίππα"5 . 
Στα μέσα του 1ου μ.Χ. αιώνα έγινε η αντικατάσταση της αρχικής 
αναβάθρας με μία μεγαλοπρεπή, κατά τη ρωμαϊκή αντίληψη, 
κλίμακα από μάρμαρο. Πολλές από τις βαθμίδες της διατηρούνται και σήμερα στη θέση τους"5“.

Σύλλα, βλ. A.Frantz, "Did Julian the Apostate Rebuild the 
Parthenon?", AJA 83, 1979, σημ.9. Επίσης βλ. D.M.Lewis, "Greek 
Inscriptions from the Athenian Agora", Hesperia 44, 1975,
σ. 384 .
31. Dinsmoor, Architecture, σ.201. 0 Dinsmoor πιστεύει ótl τα 
θυρώματα ήταν εξ αρχής μαρμάρινα, παραδέχεται όμως ότι τα 
υπάρχοντα λείψανα ανάγονται στη ρωμαϊκή περίοδο.
32. Οι φατνωματικές πλάκες με ρωμαϊκή εργασία εντοπίσθηκαν
κατά την καταγραφή των μελών που βρέθηκαν το 1983, σε ένα 
λιθοσωρό στην περιοχή της Ιουστινιάνειας δεξαμενής. Τα 
υπόλοιπα στοιχεία, που δείχνουν ρωμαϊκή επέμβαση στην ανωδομή 
της βόρειας πτέρυγας, εντοπίσθηκαν κατά τις εργασίες 
τεκμηρίωσης στην περιοχή αυτή του κτιρίου για την κατάρτιση 
της μελέτης συντήρησής της (βλ. παρακάτω). Σχετικά βλ. 
Casanaki και Mallouchou, Acropolis, σ.93, και Τ. Τανούλας, "Τα 
Προπύλαια της αθηναϊκής Ακρόπολης", ΑΑ 42, 1987, Μέρος B' 1 -
Χρονικά, σ.12.
33. Stevens, Architectural Studies, σ.89, 90.
34. W.B.Dinsmoor, "The Monument of Agrippa at Athens", AJA 24, 
1920, σ.83. Τραυλός, Πολεοδομική, σ.86.
35. Με αυτή την ονομασία θα αναφέρεται στο εξής στην 
προκειμένη μελέτη. 36 * * *
36. S.Ivanoff, "Sulla grande scalinata de' Propilei dell'
Acropoli d' Atene", Annali dell' Istituto, σ.275-293.
P.Graindor, "L'entree de 1'Acropole sous l'Empire", BCH,
1914, σ.279-280. Τραυλός, Πολεοδομική, σ.104, εικ.61.
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β. Τα Προπύλαια στο τέλος του 3ου αι.
Οι επιδρομές γότθων και ερούλων κατά τον 3ο μ.Χ. αι . 

οδήγησαν τον αυτοκράτορα Βαλεριανό στην εκ νέου τείχιση της 
Αθήνας, της οποίας τα τείχη δεν είχαν ανακατασκευαστεί από την εποχή του Σύλλα (86 π.Χ.)^ . Οι έρουλοι επιτέθηκαν τελικά στην 
Αθήνα το 267 μ.X. “καταστρέφοντας την κάτω πόλη και, σύμφωνα με τη θεωρία που εισήγαγε ο Τραυλός^ , την Ακρόπολη. Η 
ιστορική αυτή καταστροφή σημαίνει και τη συμβατική έναρξη του 
Μεσαίωνα για τον ελλαδικό χώρο. Μετά την αποχώρηση των 
Ερούλων, οι Αθηναίοι οχύρωσαν την Αθήνα με το λεγόμενο 
Υστερορρωμαϊκό τείχος, καθώς και την Ακρόπολη (οχ.6). Στην 
οικοδομική δραστηριότητα που σχετιζόταν με την οχύρωση της 
Ακρόπολης ανάγεται η κατασκευή της πύλης Beule και της 
δεύτερης πύλης στα δυτικά της νοτιοδυτικής γωνίας του πύργου 
της Αθηνάς Νίκης, η οχύρωση της Κλεψύδρας και η σύνδεσή της με 
το Μνησίκλειο ανάλημμα, η κλίμακα κατά μήκος της εσωτερικής 
πλευράς του βόρειου τοίχου του Μνησικλείου αναλήμματος, και η επισκευή της κεντρικής διάβασης των Προπυλαίων4υ.

37. Τραυλός, Πολεοδομική, ο.94. Travlos, Athens, ο.161. Εν 
τούτοις φαίνεται ότι, 38 χρόνια μετά τον Σύλλα, τα τείχη της 
Αθήνας ήταν σε θέση να αποκρούσουν την επίθεση του Γαληνού, ο 
οποίος μόλις είχε καταλάβει τον Πειραιά επειδή τον βρήκε 
ατείχιστο (Frantz, Late Antiquity, o.l).
38. Φ.ΓρηγορόβLος, Ιστορία της πόλεως των Αθηνών κατά τους 
αέσους αιώνας, από του Ιουστινιανού μέχρι της υπό των Τούρκων 
κατακτήσεως. Μεταωρασθείσα εκ της γερμανικής μετά διορθώσεων 
και προσθηκών υπό Σ.Π.Λάμπρου, Αθήναι 1904, Α, σ.δθκ.εξ. 
Κ.Μ.Setton, "The Archaeology of Medieval Athens", στο Essays 
in Medieval Life and Thought Presented in Honor of Austin Pat
terson Evans. N.York, 1955, σ.232. Του ίδιου, "Athens in the 
Later Twelfth Century", Speculum. A Journal of Mediaeval 
Studies 14 (Cambridge, Mass.), 1944, σ.179. Frantz, Late An
tiquity, 0.1-3.
39. Βλ. I.Τραυλός, "Η πυρπόλησις του Παρθενώνος υπό των 
Ερούλων και η επισκευή του κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος 
Ιουλιανού", ΑΕ 1973, σ.218-236, πίν.107-111.
40. Οι γνώμες των μελετητών διίστανται ακόμη ως προς την 
ακριβή χρονολόγηση της οχύρωσης της Ακρόπολης: άλλοι την 
εντάσσουν στα αμυντικά έργα του Βαλεριανού, και άλλοι στα 
οχυρωματικά έργα που έκαμαν οι Αθηναίοι μετά την απομάκρυνση 
των ερούλων. Τα έργα αυτά συνίστανται κυρίως στο λεγόμενο 
υστερορρωμαϊκό τείχος, του οποίου η κατασκευή άρχισε μετά το 
267 μ.Χ., πιθανότατα στη δεκαετία του 270, και φαίνεται ότι 
συνεχίστηκε και στις επόμενες δεκαετίες. Η χρονολόγηση αυτή 
υποστηρίζεται από την εύρεση δεκαέξη νομισμάτων στο κονίαμα 
της υποδομής του τείχους, που προέρχονται από την περίοδο 
270-282, ενώ σε άλλη θέση στην υποδομή του τείχους βρέθηκε ένα 
νόμισμα του Μαξιμιανού (286-305). Βλ. Frantz, Late Antiquity, 
σ.5-7. American School of Classical Studies at Athens, The
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Ol ρωηαϊκές επεμβάσεις στα Προπύλαια που έχουν αναφερθεί παραπάνω* 41 42 43, δεν πρέπει να είχαν αλλοιώσει αισθητά την 
εξωτερική μορφή των Προπυλαίων. Ομως φαίνεται ότι οι ξύλινες 
οροφές των πτερύγων και οι στέγες αφαιρέθηκαν από τους 
Ερουλους. Η τακτική καταστροφής των Ερούλων ήταν η πυρπόληση 
των μεγαλυτέρων κτιρίων με ξύλα που αφαιρούσαν από μικρότερα 
γειτονικά κτίρια. Στο Κεντρικό Κτίριο των Προπυλαίων η 
μαρμάρινη οροφή έκρυβε την ξύλινη κατασκευή της στέγης, με αποτέλεσμα να διαφύγει την πυρπόληση4 , όμως στις πλάγιες 
πτέρυγες οι οροφές ήταν ξύλινες και είναι πολύ πιθανό ότι 
αφαιρέθηκαν προκειμένου να χρησιμεύσουν ως καύσιμη ύλη στην 
πυρπόληση του Παρθενώνα ή του Ερεχθείου. Οπωσδήποτε η αφαίρεση 
των στεγών των πτερύγων των Προπυλαίων, έγινε αρκετά νωρίς, 
όπως απέδειξε και η πρόσφατη αποκάλυψη μιας μαρμάρινης 
κεραμίδας των Προπυλαίων, εντοιχισμένης στο κατώτερο τιυίμα του νότιου πεσσού της λεγάμενης Υστερρωμαϊκής δεξαμενής4·1. Στην 
αφαίρεση των στεγών πρέπει να οφείλεται και η κατασκευή των 
αυλάκων, που χρησίμευαν στην αποχέτευση του νερού της βροχής 
που συγκεντρωνόταν στο ανατολικό τμήμα της στοάς της βόρειας 
πτέρυγας και της νότιας πτέρυγας. Για την Πινακοθήκη θα πρέπει 
να δεχτούμε ότι γρήγορα στεγάστηκε, γιατί ένας τόσο χρήσιμος 
κλειστός χώρος σε άριστη κατάσταση είναι φυσικό να μήν 
παρέμεινε αχρησιμοποίητος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η 
αρχική φάση της θολωτής κλίμακας, που διατηρείται ως σήμερα 
κατά μήκος της εσωτερικής παρειάς του βόρειου τοίχου του 
Μνησικλείου αναλήμματος, πρέπει να ανάγεται στην 
υστερορρωμαϊκή περίοδο. Η επισκευή του κεκλιμένου βαθμιδωτού 
δαπέδου που διχοτομούσε το πλάτος του ανώτερου τμήματος της 
ρωμαϊκής κλίμακας και συνεχιζόταν μέσα στην κεντρική διάβαση 
των Προπυλαίων, πρέπει να ανάγεται στην οικοδομική
Athenian Agora, A guide to the excavation and museum. Fourth 
edition revised, Αθήνα 1990, σ.143.

Για τη χρονολόγηση των υπολοίπων οικοδομικών στοιχείων 
που εντάσσονται στην οχύρωση της Ακρόπολης μετά τους έρουλους, 
βλ. Τανούλας, Τα Προπύλαια κατά τον Μεσαίωνα, Μέρθ5 Πρώτο·
41. Επίσης βλ. Dinsmoor, Architecture, σ.201. Casanaki και 
Mallouchou, Acropolis, σ.93. Επίσης βλ. Τ.Τανούλας, "Τα 
Προπύλαια της αθηναϊκής Ακρόπολης", ΑΔ42, 1987, σ.12.
42. I.Τραυλός, ό.π., σ.222-223.
43. Πρόκειται για ένα μαρμάρινο στρωτήρα. Η κεραμίδα φέρει τα 
ίχνη διάβρωσης από την έκθεσή της στη στέγη των Προπυλαίων και 
πρέπει να ήταν σχεδόν ακέραια όταν κτίσθηκε μέσα στον πεσσό 
της δεξαμενής. Η μεγάλη σημασία αυτού του ευρήματος είναι ότι 
αποδεικνύει πως η κεράμωση των Προπυλαίων είχε αντlκατασταθεί 
από άλλη κεράμωση πριν από την κατασκευή της δεξαμενής, για 
την οποία πιστεύω ότι ανάγεται στα χρόνια του Ιουστινιανού 
(βλ. Τανούλας, Τα Προπύλαια κατά τον Μεσαίωνα, Μέρος Τέταρτο, 
Κεφ.ΙΙ) δηλαδή μεταξύ 527 και 565 ( F(.Browning, "Ο αιώνας του 
Ιουστινιανού", ΙΕΕ. τ.Ζ, σ.154). Στο εξής η δεξαμενή αυτή θα 
αναφέρεται ως "Ιουστινιάνεια δεξαμενή".
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δραστηριότητα που ακολούθησε την επιδρομή των ερούλων το 267 
μ.Χ. και σχετιζόταν με την οχύρωση της Αθήνας και της 
Ακρόπολης.

Η Ιουστινιάνεια δεξαμενή (η ως τώρα φερόμενη ως 
Υστερορρωμαϊκή δεξαμενή) δεν κατασκευάστηκε στην ίδια 
οικοδομική φάση, αλλά αργότερα. Συνεπώς, το έδαφος της 
περιοχής μεταξύ κεντρικού κτιρίου και βόρειας πτέρυγας πρέπει 
να βρισκόταν στη στάθμη της πώρινης ευθυντηρίας του στυλοβάτη 
της ανατολικής στοάς του κεντρικού κτιρίου. 0 τοιχοβάτης της 
ανατολικής πλευράς της βορειο-ανατολικής πτέρυγας των 
Προπυλαίων πρέπει να ήταν εμφανής.

γ. Τα Προπύλαια από τις αρχές του τέταρτου ώς τον 
όγδοο αιώνα.

Στην περίοδο αυτή η νότια πτέρυγα πιθανότατα μετατράπηκε 
σε ναό (σχ.7). Η μετατροπή αυτή δεν θα πρέπει να έγινε πριν το 
τέλος του 6ου αι . , αφού και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 
μετατροπής αρχαίων μνημείων σε χριστιανικές εκκλησίες, δεν 
υπάρχουν στοιχεία που να πιστοποιούν μια πρωϊμότερη εφαρμογή μιας τέτοιας διαδικασίας44. Ο ναός αυτός θα ήταν μια μονόχωρη 
βασιλική και θα είχε ξύλινη στέγη με κλίση προς βορράν και 
δυσμάς. Θα είχε μια θύρα στη βόρεια πλευρά του κεντρικού 
πεσσού της δυτικής όψης της νότιας πτέρυγας και θα 
επικοινωνούσε, μέσω της νότιας κόγχης, με το κεντρικό κτίριο 
των Προπυλαίων, που εκείνη την περίοδο χρησίμευε ως προθάλαμος 
της Ακρόπολης, και φαίνεται ότι δεν είχε υποστεί αξιοσημείωτες 
μετατροπές.

Στη βόρεια πτέρυγα έγιναν αξιόλογες διασκευές. Τα 
διαστήματα στις δύο πλευρές του πρώτου από τα ανατολικά κίονα 
της κιονοστοιχίας φράχτηκαν με τοίχους. Μπροστά στο βόρειο 
μισό της δυτικής πρόσοψης του κεντρικού κτιρίου και στο σύνολο 
της νότιας πρόσοψης της βόρειας πτέρυγας κατασκευάστηκε μια 
εξέδρα, στις εξωτερικές πλευρές της οποίας υψωνόταν ένας 
τοίχος ή άλλης μορφής διάφραγμα. Το τμήμα της εξέδρας μπροστά 
από τα δύο τελευταία προς τα δυτικά διαστήματα της 
κιονοστοιχίας στεγαζόταν με μια ξύλινη μονόρριχτη στέγη, η 
οποία στην νοτιοδυτική γωνία στρεφόταν προς βορράν, και 
κατέληγε προς βορράν επάνω από το βόρειο άκρο της κλασικής 
αντηρίδας που διαμορφώνεται στο νότιο άκρο της ριπιδοειδούς 
θεμελίωσης του δυτικού τοίχου της βόρειας πτέρυγας. Η 
στεγασμένη περιοχή της εξέδρας επικοινωνούσε με ένα στεγασμένο 
χώρο, που καταλάμβανε το δυτικό τμήμα της στοάς που βρίσκεται 
πίσω από τα δύο τελευταία προς δυσμάς διαστήματα της 
κι ονοστοιχίας, τα οποία δεν είχαν φραχτεί με τοίχο. Το 
υπόλοιπο τμήμα της στοάς προς τα ανατολικά είχε μείνει
44. A.Frantz, "From Paganism to Christianity in the Temples of 
Athens", POP 19, 1965, σ.204. Frantz, Late Antiquity, σ.62, 
όπου τονίζει ότι δεν υπάρχει καμμιά ένδειξη για την μετατροπή 
οιουδήποτε ειδωλολατρικού ναού σε εκκλησία πριν τα τέλη του 
6ου αί., αλλά δεν αρνείται την πιθανότητα ο Παρθενώνας και το 
Ασκληπιείο να έγιναν εκκλησίες στα τελευταία χρόνια της 
βασιλείας του Ιουστινιανού.
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αστέγαστο, όμως η Πινακοθήκη, ως εξαιρετικά ωραίος και 
χρήσιμος χώρος, θα πρέπει να είχε στεγασθεί με νέα στέγη. Στα 
δύο ανατολικά διαστήματα της κι ονοστοιχίας υπήρχαν πόρτες για 
την επικοινωνία των χώρων προς βορράν και προς νότον των 
διαστημάτων. Στην ίδια περίοδο και συγκεκριμένα στα χρόνια της 
βασιλείας του Ιουστινιανού κατασκευάστηκε και η μεγάλη 
δεξαμενή μεταξύ της βόρειας πτέρυγας και του κεντρικού κτιρίου 
των Προπυλαίων.

δ. Τα Προπύλαια κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο (9ος 
αι. - 1204).

Κατά την περίοδο αυτή διαπιστώνεται αξιολογότερη, από όσο 
προηγούμενα, οικοδομική δραστηριότητα στα Προπύλαια (σχ.8). 
Στη βόρεια πτέρυγα, ένα ξύλινο πάτωμα διαίρεσε καθ'ύψος τόσο 
τη στοά όσο και την Πινακοθήκη. Για τη στήριξη του πατώματος 
λαξεύτηκαν δοκοθήκες στους τοίχους του κλασικού κτίσματος. 
Επίσης, τα δύο δυτικά διαστήματα της κιονοστοιχίας φράχτηκαν 
με τοίχο, ενώ μεταξύ των δύο ανατολικών διαστημάτων, οι θύρες 
εξακουλουθούσαν να είναι σε χρήση. Δύο εγκάρσιοι τοίχοι 
διαιρούσαν κατά μήκος το χώρο της στοάς. Στην Πινακοθήκη το 
πάτωμα στηριζόταν σε ενδιάμεσους τοίχους και σε δοκούς, θήκες 
για τη στήριξη των οποίων διατηρούνται λαξευμένες στους 
κλασικούς τοίχους. Για την επικοινωνία της στάθμης του ξύλινου 
πατώματος με την επιφάνεια του δαπέδου επάνω από την 
Ιουστινιάνεια δεξαμενή στα ανατολικά της βόρειας πτέρυγας, 
διανοίχτηκε στον ανατολικό τοίχο μια θύρα με αφαίρεση υλικού 
του 5,6,7,8ου και 9ου δόμου, πολύ κοντά στο θυραίο τοίχο.

Η είσοδος στο χώρο της Ακρόπολης εξακολούθησε και σ'αυτή 
την περίοδο να γίνεται διά μέσου του κεντρικού κτιρίου των 
Προπυλαίων. Τουλάχιστον η κεντρική δίοδος παρέμεινε σε χρήση 
τουλάχιστον ώς το 1171 και πιθανότατα ώς το τέλος της 
μεσοβυζαντινής περιόδου. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να 
αποκλεισθεί η ύπαρξη ελασσόντων δομικών κατασκευών στις δύο 
πλευρές της κεντρικής διόδου.

Στη νότια πτέρυγα πρέπει να κατασκευάστηκε μια νέα πόρτα 
στη νότια πλευρά του μεσαίου πεσσού της δυτικής πρόσοψης. Η 
θύρα αυτή είχε κατεύθυνση τέτοια ώστε να συμμορφώνεται με την 
κατεύθυνση κτισμάτων που κατασκευάστηκαν στην περιοχή του 
ιερού της Αθηνάς Νίκης και σε άμεση σχέση τόσο με το κτίσμα 
του ναού όσο και με τη νότια πτέρυγα των Προπυλαίων.

ε. Τα Προπύλαια κατά την περίοδο των De la Roche 
(1204-1311).

Κατά την περίοδο των De la Roche κέντρο της οικοδομικής 
δραστηριότητας είναι η βόρεια πτέρυγα (σχ.9). Σε μια πρώτη 
οικοδομική φάση προστίθεται όροφος επάνω στη στοά. Οι θήκες 
για τη στήριξη των δοκών αυτού του πατώματος διατηρούνται στην 
κορυφή των αντιθημάτων της ζωφόρου της κιονοστοιχίας και στον 
ανώτατο δόμο του θυραίου τοίχου. Τα ορθογωνικά παράθυρα ήταν 
σε στάθμη αντίστοιχη με το πάτωμα του ορόφου. Μια ξύλινη 
κλίμακα οδηγούσε από το βυζαντινό ξύλινο μεσοπάτωμα στον 
όροφο. Η επόμενη οικοδομική φάση ήταν πολύ πιο εκτεταμένη. Μια
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πολύ σπουδαία επέμβαση ήταν η απομάκρυνση του ξύλινου 
πατώματος από την Πινακοθήκη και η εγκατάσταση θολωτής 
κατασκευής που αποτελούνταν από σταυροθόλια που στηρίζονταν σε 
ένα κεντρικό κίονα και επτά παραστάδες με μορφή πεσσών σε 
επαφή με τις πλευρές των γωνιών και με το μέσον του 
ανατολικού, του βόρειου και του δυτικού τοίχου. Η στήριξη στο 
νότιο τοίχο γινόταν με δύο τόξα που στηρίζονταν σε δύο 
προβόλους. Τον όροφο επάνω από τη θολωτή κατασκευή διαιρούσε 
σε δύο δωμάτια ένας τοίχος με κατεύθυνση ανατολικά-δυτικά. Για 
την επικοινωνία των δύο αυτών δωματίων με τον όροφο επάνω από 
τη στοά, ανοίχτηκε μια θύρα στο δυτικό άκρο του τοίχου του 
ορόφου που χτίστηκε επάνω στο θυραίο τοίχο. Μια σειρά 
δοκοθηκών σε χαμηλότερη στάθμη από αυτές που αναφέρθηκαν 
παραπάνω αποδεικνύουν ότι το πάτωμα του ορόφου επάνω από τη 
στοά χρειάστηκε να ξανακατασκευαστεί σε χαμηλότερη στάθμη (για 
να συμμορφώνεται με τη στάθμη του δαπέδου επάνω από τη θολωτή 
κατασκευή της Πινακοθήκης). Το ξύλινο πάτωμα επεκτάθηκε ώς τον 
ανατολικό τοίχο του ορόφου της στοάς. Η στάθμη των ανοιγμάτων 
που διαμορφώθηκαν στους τοίχους του ορόφου της Πινακοθήκης 
αντιστοιχούσε στη νέα στάθμη του πατώματος, ενώ τα παράθυρα 
του ορόφου της στοάς παρέμειναν στην ψηλότερη στάθμη που 
αντιστοιχούσε στο πρώτο πάτωμα του ορόφου της στοάς.

Μία θύρα που διατηρείται ακόμη στο ανατολικό άκρο του 
βόρειου τοίχου του ορόφου της βόρειας πτέρυγας εξυπηρετούσε 
την επικοινωνία του τελευταίου με ένα ακάλυπτο δώμα με ξύλινο 
πάτωμα, προς βορράν. Στο νότιο άκρο της ανωδομής του 
ανατολικού τοίχου της Πινακοθήκης διατηρείται ακόμη, λαξευμένο 
στον αρχαίο τοίχο, το κατώτερο τμήμα της θύρας επικοινωνίας με 
την επέκταση του ορόφου προς τα ανατολικά, επάνω από την 
Ιουστινιάνεια δεξαμενή. Η επέκταση αυτή ήταν στεγασμένη και 
είχε ξύλινο πάτωμα, δοκοθήκες για τη στήριξη του οποίου 
διατηρούνται ακόμη επάνω στην ανατολική όψη του ανατολικού 
τοίχου της βόρειας πτέρυγας. Το νότιο άκρο της προς ανατολάς 
επέκτασης κατελάμβανε το παρεκκλήσι του φράγκικου 
ενδιαιτήματος στα Προπύλαια. Το παρεκκλήσι ήταν ξυλόστεγη 
μονόχωρη βασιλική με εξωτερικά τρίπλευρη κόγχη, και με ξύλινο 
εξώστη στο δυτικό άκρο. Η κατώτερη στάθμη του παρεκκλησίου 
ήταν προσπελάσιμη από μια πόρτα στο δυτικό άκρο του βόρειου 
τοίχου του, ενώ ο εξώστης ήταν προσπελάσιμος από δύο θύρες στη 
στάθμη του ορόφου: η μία ήταν στο βόρειο τοίχο, ενώ η άλλη 
βρισκόταν στη δυτική πλευρά του παρεκκλησίου και ήταν εν μέρει 
λαξευμένη στο ανώτερο τμήμα του ανατολικού τοίχου της στοάς.

Στην περιοχή προς ανατολάς της Ιουστινιάνειας δεξαμενής 
κατασκευάστηκε ένα διώροφο επίμηκες οικοδόμημα με κατεύθυνση 
βορράς-νότος. Σκοπός του οικοδομήματος αυτού ήταν η οχύρωση 
και εξασφάλιση της κατοικίας και της δεξαμενής από το 
εσωτερικό της Ακρόπολης. Είναι φανερό ότι οι De la Roche 
προσπάθησαν να προσδώσουν στην κατοικία της βόρειας πτέρυγας 
αμυντική αυτάρκεια.

Στο κεντρικό κτίριο, η κεντρική διάβαση εξακολουθούσε να 
χρησιμεύει ως η μόνη δυνατότητα εισόδου στο εσωτερικό της 
Ακρόπολης. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα διαστήματα ανάμεσα στους 
δωρικούς και ιωνικούς κίονες του βόρειου τμήματος της δυτικής 
αίθουσας φράχτηκαν με, μάλλον χαμηλούς, τοίχους, περιορίζοντας 
ένα χώρο που θα χρησίμευε ως προθάλαμος της κατοικίας του 
ηγεμόνα στη βόρεια πτέρυγα. Η είσοδος στον προθάλαμο αυτό
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γινόταν από δύο θύρες που ανοίγονταν στα διαστήματα μεταξύ των 
τριών ιωνικών κιόνων. Τα ίχνη των θυρών αυτών διακρίνονται ώς 
σήμερα.

Οταν οι φράγκοι κατασκεύασαν το παρεκκλήσι που μόλις 
αναφέρθηκε μπόρεσαν να καταργήσουν το βυζαντινό παρεκκλήσι στη 
νότια πτέρυγα. Το ύψος του κλασικού κτίσματος διαιρέθηκε σε 
δύο τμήματα με ένα ξύλινο πάτωμα, και νέα ξύλινη στέγη με 
κλίση προς βορράν και δυσμάς κατασκευάστηκε στην ανωδομή της 
πτέρυγας. Οπως αποδεικνύουν ίχνη δοκοθηκών σε αρχιτεκτονικά 
μέλη της ανωδομής του δυτικού τμήματος της νότιας πτέρυγας, το 
διώροφο οίκημα στη νότια πτέρυγα επεκτάθηκε προς τα δυτικά της 
δυτικής πρόσοψής της, στην περιοχή του ιερού της Αθηνάς Νίκης. 
Είναι πολύ πιθανό ότι η νότια πτέρυγα είχε συνδεθεί με το ναό 
της Αθηνάς Νίκης, ούτως ώστε τα δύο κλασικά κτίσματα να 
αποτελόσουν τμήματα ενός συγκροτήματος που κατελάμβανε όλη την 
περιοχή του ιερού της Νίκης και εξυπηρετούσε λειτουργίες 
βοηθητικές της ηγεμονικής κατοικίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι De la Roche φρόντισαν για 
τη βελτίωση της οχύρωσης της Ακρόπολης κτίζοντας το 
Ριζόκαστρο, οχυρώνοντας την Κλεψύδρα, καταργώντας την είσοδο 
δια μέσου της πύλης Beule, κτίζοντας τον προστατευτικό 
περίβολο εμπρός από την πύλη στα δυτικά της νοτιοδυτικής 
γωνίας του πύργου της Νίκης (που απέμεινε πλέον η μοναδική 
είσοδος στην Ακρόπολη) και επίσης κτίζοντας τον προμαχώνα 
μεταξύ του πύργου της Νίκης και του βάθρου του Αγρίππα. Με 
αυτά τα έργα η οχύρωση της Ακρόπολης συμμορφώθηκε κατά το 
δυνατόν με τα πρότυπα των κάστρων των σταυροφόρων στην 
ανατολική μεσογειακή λεκάνη.

ζ. Τα Προπύλαια κατά την περίοδο των Acciajuoli 
(1388-1458).

Η σημαντικότερη οικοδομική δραστηριότητα των Acciajuoli 
είναι η επέκταση της δουκικής κατοικίας στο κεντρικό κτίριο 
των Προπυλαίων, και η μετατόπιση της τελευταίας εισόδου στο 
εσωτερικό της Ακρόπολης (σχ.10-14). Οι μαρτυρίες του Μαρτόνι 
(1395) και του Αγκωνίτη (1436) αποδεικνύουν ότι αυτές οι 
μεταβολές συνέβησαν κάποτε μεταξύ των επισκέψεων των δύο 
περιηγητών στην Αθήνα και, πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια της 
διακυβέρνησης του Νέριο Acciajuoli (1403-1435).

Τα μετακιόνια διαστήματα της δυτικής πρόσοψης του 
κεντρικού κτιρίου φράχτηκαν με τοίχο, ο οποίος άφηνε ορατή 
μόνο την εξωτερική πλευρά των κιόνων. 0 τοίχος αυτός, λόγω του 
μεγάλου πάχους του, κάλυπτε την εσωτερική πλευρά των κιόνων με 
αποτέλεσμα ο Αγκωνίτης να μη τους διακρίνει από το εσωτερικό 
της δυτικής αίθουσας, που χρησίμευε ως χώρος υποδοχής του 
δούκα της Αθήνας. Ο τοίχος αυτός σταματούσε χαμηλότερα από τη 
βάση των επιστυλίων, αφήνοντας έτσι μεγάλα διαστήματα ανοικτά 
μεταξύ του ανώτατου τμήματος των κιόνων. Η επικοινωνία της 
αίθουσας υποδοχής του ανακτόρου με τη βόρεια πτέρυγα 
αποκαταστάθηκε με την ένταξη της βόρειας κόγχης στο εσωτερικό 
της κατοικίας. Πράγματι, ένας τοίχος έκλεισε όλο το ύψος της 
δυτικής πλευράς της κόγχης, στην οποία επεκτάθηκαν, κατά την 
περίοδο αυτή, τόσο το βυζαντινό πάτωμα που διαιρούσε στα δύο
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το ύψος της στοάς της βόρειας πτέρυγας, όσο και ο όροφος της 
Πινακοθήκης. Ιχνη αυτών των επεμβάσεων διατηρούνται στα 
σωζόμενα τμήματα του μνημείου.

Η βυζαντινή εξέδρα μπροστά στη νότια πρόσοψη της βόρειας 
πτέρυγας και στο βόρειο μισό της δυτικής πρόσοψης του 
κεντρικού κτιρίου επεκτάθηκε ως την κρηπίδα της νότιας 
πτέρυγας. Η κεντρική διάβαση καταργήθηκε και αποκαταστάθηκε η 
συνέχεια του μεσαίου τμήματος της κρηπίδας, των δαπέδων του 
κεντρικού κτιρίου, και των βαθμιδών στα δυτικά του θυραίου 
τοίχου. Η είσοδος στο κεντρικό κτίριο γινόταν από το μεσαίο 
μετακιόνιο διάστημα της ανατολικής στοάς, η οποία χρησίμευε ως 
προθάλαμος της αίθουσας υποδοχής στη δυτική αίθουσα. Στα 
ανατολικά της πρόσοψης της ανατολικής στοάς υπήρχε ένα 
προαύλιο που ορίζονταν προς τα ανατολικά με ένα τείχος στο 
οποίο ανοίγονταν μία πύλη που προστατευόταν από ενα τριγωνικό 
πύργο προς βορράν της. Οι τέσσερις μεσαίοι κίονες ήταν 
ελεύθεροι από τοίχους στο μεγαλύτερο μέρος του ύψους τους. 
Μόνο στο κατώτερο τμήμα των μεταξύ τους διαστημάτων φράζονταν 
από τοίχους στους οποίους ανοίγονταν θύρες ίχνη των οποίων 
διατηρούνται ως σήμερα. 0 βόρειος και ο νότιος κίονας δεν ήταν 
ορατοί διότι ήταν εντοιχισμένοι σε τοίχους κατασκευών που 
αναπτύσσονταν προς βορράν και προς νότον της κιονοστοιχίας. 
Στο βόρειο και στο νότιο άκρο της στοάς δύο ισόγεια δωμάτια 
διαμόρφωναν εξώστες με ξύλινα πατώματα, οι δοκοθήκες των 
οποίων είναι και σήμερα ορατές. Κλίμακες οδηγούσαν στους 
εξώστες, από τους οποίους μπορούσε κανείς να επικοινωνήσει με 
άλλες περιοχές του ανακτόρου.

Από το νότιο εξώστη μπορούσε κανείς να επικοινωνήσει με 
μια επέκταση προς νότον, ίχνη της οποίας διακρίνονται σε όλο 
το μήκος της νότιας όψης του κεντρικού κτιρίου. Στην επέκταση 
αυτή ήταν εντεταγμένη μια κλίμακα για την επικοινωνία με τα 
διαμερίσματα της κατοικίας που κτίσθηκαν επάνω από τις 
μαρμάρινες οροφές του κεντρικού κτιρίου. Τα διαμερίσματα αυτά 
επικοινωνούσαν με το δώμα επάνω από τη βόρεια κόγχη και τη 
βόρεια πτέρυγα.

Επάνω στη νότια πτέρυγα κτίσθηκε ένας πύργος συνολικού 
ύψους 26 μ., που έγινε αργότερα γνωστός ως Φράγκικος Πύργος. Η 
τελευταία πύλη εισόδου στην Ακρόπολη κατασκευάστηκε σε επαφή 
με το νότιο τοίχο της νότιας πτέρυγας. Το κεκλιμένο δάπεδο που 
είχαν κατασκευάσει οι φράγκοι και οδηγούσε στην κεντρική 
διάβαση των Προπυλαίων, επεκτάθηκε ώς την εσωτερική πλευρά της 
τελευταίας αυτής πύλης. Για να περάσει το κεκλιμένο δάπεδο 
μπροστά από τη δυτική όψη της νότιας πτέρυγας κατεδαφίστηκε ο 
δυτικός κίονας, οι δύο πεσσοί και τα αντίστοιχα τμήματα του 
θριγκού της νότιας πτέρυγας και τα αρχιτεκτονικά μέλη τους 
κτίσθηκαν στους τοίχους του Φράγκικου Πύργου. Επίσης 
κατεδαφίστηκαν τα νεότερα κτίσματα στην περιοχή του ιερού της 
Αθηνάς Νίκης. Ο πύργος είχε μόνο μια είσοδο στη δυτική πλευρά 
του και δεν επικοινωνούσε με το κεντρικό κτίριο ή με οιοδήποτε 
άλλο κτίσμα στην περιοχή.
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η. Τα Προπύλαια κατά την τουρκοκρατία.
Οταν ο L φράγκοι παρέδωσαν την Ακρόπολη στους τούρκους το 

1458 τα Προπύλαια, όπως φάνηκε παραπάνω, ήταν διαρρυθμισμένα 
σε κατοικία των δουκών της Αθήνας. Τη μορφή αυτή διατήρησαν ως 
το 1640, οπότε ένας κεραυνός προκάλεσε την ανατίναξη της 
πυρίτιδας που οι τούρκοι είχαν στο μεταξύ αποθηκεύσει στη 
δυτική αίθουσα, κάτω από τη φατνωματική οροφή (οχ.15). Για την 
επικοινωνία της αποθήκης αυτής με την περιοχή προς νότον των 
Προπυλαίων, όπου οι επιχώσεις είχαν ανεβάσει σημαντικά τη 
στάθμη του εδάφους, οι τούρκοι είχαν διανοίξει το άνοιγμα που 
διατηρείται ως σήμερα στο νότιο τοίχο της δυτικής αίθουσας, 
φραγμένο με τοιχοποιία. Η ανατίναξη κατέστρεψε το ανατολικό 
τμήμα της οροφής της δυτικής αίθουσας και ίσως τμήμα της 
οροφής και του θριγκού της ανατολικής στοάς, όμως οι τοίχοι 
και το δυτικό τμήμα του μνημείου και του υπερκείμενου 
μεσαιωνικού ορόφου διατηρήθηκαν στη θέση τους (οχ.16). Μεταξύ 
του 1700 και του 1738 , κατεδαφίστηκαν τα λείψανα του 
φλωρεντινού ορόφου, της οροφής, τα κιονόκρανα των ιωνικών 
κιόνων, το αέτωμα και ο θριγκός της δυτικής πρόσοψης του 
κεντρικού κτιρίου (οχ.17). Μέσα στο εσωτερικό του κεντρικού 
κτιρίου κατασκευάστηκε μια θολωτή κατασκευή, επάνω στην οποία 
διαμορφώθηκε ένα έδαφος για την εγκατάσταση μιας πυροβολαρχίας 
στα διαστήματα της κιονοστοιχίας της δυτικής πρόσοψης. Λίγο 
πρίν το 1800 κατεδαφίστηκαν τα κιονόκρανα των τεσσάρων μεσαίων 
κιόνων της δυτικής πρόσοψης τού κεντρικού κτιρίου των 
Προπυλαίων. Το 1805 απομακρύνθηκε η μεσαιωνική εξέδρα που 
βρισκόταν εμπρός στη νότια όψη της βόρειας πτέρυγας και στη 
δυτική όψη του κεντρικού κτιρίου.

θ. Ανασκόπηση των επεμβάσεων συντήρησης των 
Προπυλαίων.

Κατά τον 19ο αιώνα στα Προπύλαια έγιναν κυρίως 
κατεδαφίσεις μεταγενεστέρων κατασκευών από τις οποίες 
ανακτήθηκαν πολλά αρχιτεκτονικά μέλη του μνημείου.

Η ανασκαφική έρευνα στα Προπύλαια άρχισε το 1834, σχεδόν 
ένα χρόνο μετά την απομάκρυνση της τουρκικής φρουράς από την Ακρόπολη45. Το 1835 άρχισε η κατεδάφιση των μεσαιωνικών και 
τουρκικών κατασκευών στο κεντρικό κτίριο και στη βόρεια 
πτέρυγα των Προπυλαίων, καθώς και η κατεδάφιση του προμαχώνα 
που συνέδεε τον πύργο της Αθηνάς Νίκης και το βάθρο του 
Αγρίππα, όπου και βρέθηκαν πολλά από τα φατνώματα του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων45. Μεταξύ Οκτωβρίου του 1835 
και Φεβρουάριου του 1836 συμπληρώθηκε η απαλλαγή της βόρειας 
πτέρυγας από τις μεταγενέστερες προσθήκες, και ο δυτικός

45. Αυτό έγινε την 1η Απριλίου 1833, βλ. Τραυλός, Πολεοδομική, 
σ.235, Καββαδίας και Καβεράου, Ανασκαφή, ο.1-2. Tanoulas, The 
Propylaea, ο.461. 46 * *
46. L.Ross και E.Schaubert και Ch.Hansen, Die Akropolis von
Athen nach den neuesten Ausgrabungen. I. Der Tempel der Nike
Apteros, Βερολίνο 1939, σ.2.
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τοίχος της πτέρυγας, ο οποίος είχε μετακινηθεί προς τα δυτικά 
και ήταν ετοιμόρροπος, μετακινήθηκε προς τα ανατολικά, ούτως ώστε να επανελθεί περίπου στην αρχική του θέση4 . Το 1838 
συμπληρώθηκε η απομάκρυνση των μεταγενεστέρων προσθηκών της ανατολικής στοάς του κεντρικού κτιρίου40. Το 1844 συμπληρώθηκε 
ο καθαρισμός των ιωνικών κιόνων της δυτικής αίθουσας από τους τουρκικούς τοίχους που τους περlέβαλλαν4 , επιχείρηση που 
είχε αρχίσει το 18345 . Στη δραστηριότητα αυτή εντάσσεται και 
η "επισκευή" από τον Πιττάκη και τον Ραγκαβή ενός ιωνικού κίονα των Προπυλαίων δια πριονισμού54. Το 1854 επισκευάστηκε 
από τον Πιττάκη η δυτική πλευρά του ποδιού της βόρειας πτέρυγας5 . Η επισκευή αυτή ήταν στην ουσία συμπλήρωση με νέο 
υλικό, των κενών που είχαν δημιουργήσει στην πρόσοψη του 
πώρινου πόδιου η αποσάθρωση του εξωτερικού τμήματος των 
περισσοτέρων λιθοπλίνθων. Ετσι η συνολική πρόσοψη του πόδιου 
σήμερα, αποτελεί μια επένδυση της αρχαίας θεμελίωσης του 
δυτικού τοίχου της βόρειας πτέρυγας. Η επιγραφή που μνημονεύει 
την επέμβαση αυτή έχει αναγραφεί στην 9η από το νότο 
λιθόπλινθο της 9ης από πάνω στρώσης (πρώτη από πάνω στρώση 
θεωρείται η στρώση των πωρολίθων αμέσως κάτω από το μαρμάρινο 
τοιχοβάτη) και το κείμενό της μεταγράφεται ως εξής (Φωτ.1):

ΕΠΕΣΚΕΥΑΣΘΗ
[δυσανάγνωστο] 1854

Σε φωτογραφίες της δεκαετίας του 1860 και 1870 στον 
κατώτατο και στον ανώτατο σφόνδυλο του νοτιότατου κίονα της 
δυτικής πρόσοψης του κεντρικού κτιρίου διακρίνονται σιδερένιες 
στεφάνες, οι οποίες συγκρατούν, δια μέσου ξύλινων σφηνών, τα θραύσματα των σφονδύλων5·3 ( Φωτ. 2 ) . Μεταξύ 1864 και 1874

47. A.Ρ.Ραγκαβής, "Συνοπτική έκθεσις της τύχης των αρχαίων 
μνημείων εις την Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη", ΑΕ 1837 , 
σ.11,12. 0 Ραγκαβής αναφέρεται στο "μεσημβρινόν αυτών (των 
Προπυλαίων) τείχος" το οποίο αποκλείεται να είναι ο νότιος 
τοίχος του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων, μετακίνηση του 
οποίου προς νότον δεν διαπιστώνεται ούτε από τις γραπτές 
πηγές, ούτε από τις απεικονίσεις ούτε και από την εξέταση της 
παρούσας κατάστασης του μνημείου. Δεν είναι η μοναδική 
περίπτωση που η δυτική πλευρά της Ακρόπολης ονομάζεται 
μεσημβρινή, δηλαδή νότια.
48. Tanoulas, The Propylaea, σ.463.
49. Ι.Δουρμ, "Η κατάστασις του Παρθενώνος και των λοιπών 
αρχαίων μνημείων των Αθηνών", ΑΕ 1895, σ.4.
50. A.K.Pittakis, L' ancienne. Athènes. Αθήνα 1835, σ.237.

51. Αλ.Ραγκαβή, "Απομνημονεύματα", τ.2, σ.276-277. ΑΕ 
Ευρετήριον 1837-1884, Εισαγωγή, σ.ρλθ.
52. Καββαδίας και Καβεράου, Ανασκαφή, σ.13-14. Tanoulas, The 
Propylaea, σ.469. 53
53. Ιωσ.Δουρμ, "Η κατάστασις του Παρθενώνος και των λοιπών
αρχαίων μνημείων των Αθηνών", ΑΕ 1895, σ.158. Μπαλάνος,
Αναστήλωσις, σ.23.
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κατεδαφίστηκαν τα μεσαιωνικά και τουρκικά προσκτίσματα των 
Προπυλαίων που είχαν κτισθεί επάνω στην Ιουστινιάνεια 
δεξαμενή, καθώς και τμήματα των υπολοίπων των τοίχων του μεσαιωνικού ορόφου της βόρειας πτέρυγας'54. Το 1875 
κατεδαφίστηκε ο Φράγκικος Πύργος που ήταν κτισμένος επάνω στη 
νότια πτέρυγα των Προπυλαίων, επιχείρηση από την οποία 
προέκυψαν αρκετά αρχιτεκτονικά μέλη των Προπυλαίων, ιδίως της 
νότιας πτέρυγας'5'3. Το 1885 κατεδαφίστηκε η ανωδομή της 
Ιουστινιάνειας δεξαμενής ενώ το 1889 πραγματοποιήθηκε ανασκαφή 
στο εσωτερικό της Πινακοθήκης.

Οπως είδαμε παραπάνω, η πρώτη αναστηλωτική επέμβαση στα 
Προπύλαια ήταν η αποκατάσταση της δυτικής πρόσοψης του πόδι ου 
της βόρειας πτέρυγας. Η δεύτερη αναστηλωτική επέμβαση στα 
Προπύλαια έγινε αρκετά αργότερα, το 1889, στο δυτικό άκρο της κρηπίδας της νότιας πτέρυγας (1889)'5*5.

Η μεγαλύτερη αναστηλωτική επέμβαση στα Προπύλαια έγινε 
από τον Μπαλάνο μεταξύ 1909 και 1917 και περιορίστηκε στο 
κεντρικό κτίριο. Επαναφέρθηκαν στη θέση τους σφόνδυλοι κιόνων 
της ανατολικής στοάς και οι λιθόπλινθοι της νοτιο-ανατολικής 
παραστάδας. Το δεύτερο από το νότο κιονόκρανο αντικαταστάθηκε 
από ένα νέο, ενώ τα υπόλοιπα, των οποίων το ανατολικό τμήμα 
είχε καταστραφεί, περιστράφηκαν κατά 180 μοίρες και 
συμπληρώθηκαν με νέο μάρμαρο. Από την ανωδομή της ανατολικής 
στοάς αναστηλώθηκαν: οι όψεις των επιστυλίων, η ζωφόρος του 
βορείου τμήματος (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος που 
αντιστοιχεί στο μεσαίο μετακιόνιο διάστημα), το τμήμα της 
φατνωματικής οροφής που αντιστοιχεί στά δύο πρώτα από το βορρά 
μεταδόκια διαστήματα με τις αντίστοιχες δοκούς, μεταδόκιες 
πλάκες, αντιθήματα επιστυλίων, επίτοιχα επιστύλια, τα 
υπερκείμενα γείσα, το αντίστοιχο βόρειο τμήμα του αετώματος 
και τμήμα της κεράμωσης της βορεlο-ανατολικής γωνίας της 
στέγης με αντίστοιχα τμήματα της σίμης.

Στη δυτική αίθουσα αναστηλώθηκε το τμήμα της φατνωματικής 
οροφής που αντιστοιχεί στα δύο πρώτα από τα ανατολικά 
μεταδόκια διαστήματα του βόρειου κλιτούς με τις αντίστοιχες 
δοκούς, τις μεταδόκιες πλάκες και τα επίτοιχα επιστύλια. Για 
την υποστήριξη της οροφής αναστηλώθηκε (με τη χρήση ενός μόνο 
νέου σφονδύλου) ο ανατολικός κίονας της βόρειας ιωνικής 
κι ονοστοLXίας. Στις αναστηλώσεις αυτές ο Μπαλάνος έκανε ευρεία
54. Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται από φωτογραφίες της περιόδου 
1864-1874, βλ. Τανούλας, Τα Προπύλαια κατά τον Μεσαίωνα, Μέρος 
Δεύτερο, Κεφ.ν.
55. ΠΑΕ 1876, σ.23-24. Σ.Α.Κουμανούδης, "Ειδήσεις περί της 
κατεδαφίσεως του επί της Ακροπόλεως Αθηνών πύργου και 
επιγραφαί εξ αυτού", Αθ ή ναιον 4, 1875, σ.195-209. 
Λ.Καυτάντζογλος, "Περί του εν τη Ακροπόλει των Αθηνών 
καταστραφέντος τουρκικού πύργου", Αθήναιον 6, 1877, σ.287-308. 
BCH 1878, Institut de Correspondance Hellénique, Séance du 15 
Avril, σ.447-448. Καββαδίας και Καβεράου, Ανασκαφή, σ.15-18. 
Tanoulas, The Propylaea, σ.472-473.
56. Α.Λόλλιγκ, "Τα παρά τα Προπύλαια αναθήματα των ιππέων", 
ΑΕ1889, σ.179-180.
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χρήση νέου υλικού και σιδερένιων ενισχύσεων τις οποίες 
περιέβαλε με σιμεντοκονία ή μολύβι. Επίσης απολάξευσε τις 
επιφάνειες θραύσης των περισσοτέρων αυθεντικών θραυσμάτων για 
να κατασκευάσεL, με τη συγκόλλησή τους, άρτια αρχιτεκτονικά 
μέλη ικανά να αναστηλωθούν“* .

Γύρω στα 1955, με εντολή του Ορλάνδου και του Στίκα, για 
τη στερέωση του δυτικού τμήματος της βόρειας πτέρυγας, του 
οποίου η προς τα δυτικά απόκλιση αυξανόταν συνεχώς, 
κατασκευάστηκε ένα δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα μέσα στην 
Πινακοθήκη. Γι' αυτό το σκοπό απομακρύνθηκε η επίχωση, 
ανοίχτηκαν πηγάδια στο πάχος της θεμελίωσης του βόρειου και 
του δυτικού τοίχου. τα οποία στη συνέχεια πληρώθηκαν με οπλισμένο σκυρόδεμα'30.

Κατά τα έτη 1958-1959 ο Ορλάνδος αναστήλωσε τμήματα της 
νότιας πτέρυγας: το δυτικό κίονα και τον πεσσό της δυτικής 
πρόσοψης μαζί με τα επιστύλια που τα συνδέουν, και τον 
ελεύθερο πεσσό που διαμορφώνει το δυτικό άκρο της βόρειας 
πρόσοψης. Για τη σύνδεση των θραυσμάτων μεταξύ τους και με το 
νέο μάρμαρο χρησιμοποίησε ανοξείδωτο χάλυβα αντί για σίδερο 
που είχε χρησιμοποιήσει ο Μπαλάνος.

Το 1981 και 1982, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 
Επιτροπής Συντήρησης των Μνημείων της Ακροπόλεως συντηρήθηκε 
από την Α. Τζάκου, αρχιτέκτονα, και την Μ.Ιωαννίδου, πολιτικό 
μηχανικό, το επιστύλιο του δεύτερου από τα νότια μετακιονίου, 
όπου τα σίδερα της αναστήλωσης του Μπαλάνου είχαν προκαλέσει 
σημαντική φθορά.

57. Για λεπτομερή περιγραφή της αναστήλωσης Μπαλάνου βλ. 
παρακάτω. 58
58. Για πληρέστερη περιγραφή της επέμβασης αυτής βλ. παρακάτω.
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II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

Α.ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

Οπως έχει ήδη γίνει φανερό από την περιγραφή των 
κατασκευαστικών φάσεων των Προπυλαίων, ο δομικός ιστός του 
κεντρικού κτιρίου είχε ελάχιστα διαταραχθεί κατά το Μεσαίωνα. 
Μπορεί μάλιστα να πεί κανείς ότι οι μεταβολές του δομικού 
ιστού του κεντρικού κτιρίου κατά το Μεσαίωνα συνοιΜΓονται στην 
απομάκρυνση της ξύλινης στέγης και των κεραμιδιών“* . Κατά την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας, αντίθετα, το κεντρικό κτίριο των 
Προπυλαίων ήταν το μόνο τμήμα του μνημείου Μνησικλή που υπέστη 
βλάβες σε τόσο μεγάλη έκταση και χάθηκε περίπου το μισό από το 
υλικό του. Επίσης, είναι και το μόνο τμήμα του μνημείου που 
δέχτηκε τόσο μεγάλες αναστηλωτικές επεμβάσεις κατά τον εικοστό 
αιώνα. Στο εισαγωγικό μέρος της μελέτης, οι αναστηλωτικές 
επεμβάσεις του Μπαλάνου στο κεντρικό κτίριο έχουν αναφερθεί 
πολύ συνοπτικά. Κατ αρχήν θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η 
αναστήλωση Μπαλάνου άφησε ελάχιστο από το υλικό του κεντρικού 
κτιρίου αχρησιμοποίητο. Η παρατήρηση αυτή συνεπάγεται δύο 
συμπεράσματα: α. Το σωζόμενο υλικό του κεντρικού κτιρίου είναι 
πολύ λίγο σε σύγκριση με αυτό που υπήρχε αρχικά, αφού η 
αναστήλωση του Μπαλάνου, παρά τη χρήση σημαντικών ποσοτήτων 
νέου μαρμάρου, περιορίστηκε στο ένα έκτο περίπου της κλασικής 
οροφής του κεντρικού κτιρίου, β. Το υλικό που θα βρίσκεται στη 
διάθεση της μελλοντικής αναστήλωσης έχει, στο σύνολό του, 
υποστεί σημαντικές μεταβολές από τον Μπαλάνο, γεγονός που, εφ' 
όσον δεν προκύψει μεγάλος αριθμός νέων ταυτίσεων, θα παίξει 
δεσμευτικό ρόλο στις αποφάσεις για τις λύσεις που θα 
προταθούν. Ας δούμε, όμως, τα δεδομένα με τη σειρά τους.

1. Η σημερινή κατάσταση των Προπυλαίων.
α. Η μορφή του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων 

πρίν την επέμβαση του Μπαλάνου.
Η μορφή του μνημείου πριν την έναρξη των αναστηλωτικών 

εργασιών του Μπαλάνου ήταν το αποτέλεσμα των εργασιών 
ανασκαφής και καθαρισμού των Προπυλαίων από μεσαιωνικά και 
τουρκικά προσκτίσματα. Οι εργασίες αυτές έχουν περιγράφει εν 
συντομία στην εισαγωγή της προκείμενης μελέτης, ενώ σε άλλες 
μελέτες έχουν περιγράφει πληρέστερα® . Στη συνέχεια θα 59

59. Τα μαρμάρινα κεραμίδια θα πρέπει να είχαν αντικατασταθεί 
από πήλινα κεραμίδια στην υστερορρωμαϊκή περίοδο, βλ. 
Τανούλας, Τα Προπύλαια κατά το Μεσαίωνα, Μέρος Τέταρτο, 
Κεφ.II.
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περιγράφει η κατάσταση του ιστάμενου τμήματος του δομικού 
ιστού του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων, τις παραμονές της 
έναρξης της αναστηλωτικής επέμβασης του Μπαλάνου.

Η ανατολική δωρική κιονοστοιττία.
Η κιονοστοιχία της ανατολικής πρόσοψης των Προπυλαίων 

είχε, πριν την έναρξη της επέμβασης του Μπαλάνου, πολύ 
διαφορετική όψη από τη σημερινή (φωτ.3). Από τους κίονες, 
μόνον ο δεύτερος από νότον δεν διατηρούσε το κιονόκρανο στη θέση του (το είχε αποσπάσε ι ο λόρδος Ελγιν01). Ολοι οι 
υπόλοιποι κίονες είχαν τα κιονόκρανά τους. Από το κιονόκρανο 
του βόρειου κίονα έλειπε ένα σχετικά μικρό τμήμα της 
νοτιοανατολικής γωνίας, από το δεύτερο από βορράν κιονόκρανο 
έλειπε μεγάλο τμήμα της νοτιοανατολικής γωνίας, ενώ από καθένα 
από τα τρία υπόλοιπα κιονόκρανα είχε αποσπασθεί όλο το 
ανατολικό προέχον τμήμα. Οι τέσσερεις ανώτατοι σφόνδυλοι του 
δεύτερου και τρίτου από νότον κιόνων είχαν σημαντικά 
μετακινηθεί προς νότον. Συνολική μετατόπιση προς νότον είχαν 
και οι πέντε ανώτατοι σφόνδυλοι του νοτιότατου κίονα.

Από το θριγκό της ανατολικής στοάς ελάχιστα τμήματα 
βρίσκονταν ακόμη στη θέση τους: το μεσαίο τμήμα με το αντίθημα 
του επιστυλίου που συνέδεε το νότιο κίονα με την αντίστοιχη 
παραστάδα, το μεσαίο τμήμα του δεύτερου από βορράν επιστυλίου 
και το βόρειο άκρο του εξωτερικού λίθου του επιστυλίου της 
βορειοανατολικής γωνίας.

Δυτική δωρική κιονοστοιχία.
Οπως και σήμερα, από τη δυτική πρόσοψη απούσιαζαν όλο το 

αέτωμα και ο θριγκός, ενώ από τους τέσσερεις μεσαίους κίονες 
απούσιαζαν τα κιονόκρανα και οι δύο ανώτατοι σφόνδυλοι 
(φωτ.2). Ο βόρειος κίονας επίσης βρισκόταν στην κατάσταση που 
βρίσκεται και σήμερα: από το κιονόκρανο έχει αποσπασθεί η 
δυτική και νότια πλευρά του εχίνου και η νότια και η δυτική 
πλευρά του άβακα με εξαίρεση το βόρειο άκρο της δυτικής 
πλευράς. Το κιονόκρανο αυτό στηρίζει το βόρειο άκρο του 
βορειότατου επιστυλίου της δυτικής πρόστασης, καθώς και τα 
τρία τμήματα του επιστυλίου που συνδέει το κιονόκρανο με τη 
δυτική παραστάδα του βόρειου τοίχου. Επάνω στο επιστύλιο 
στηρίζονταν, όπως και σήμερα, οι λίθοι που φέρουν την 
ανατολική και μεσαία τρίγλυφο και τις θήκες των αντίστοιχων μετοπών0 της υπερκείμενης δωρικής ζωφόρου.

Ομως ο νότιος κίονας έδινε εικόνα πολύ διαφορετική από τη 
σημερινή, λόγω των ενισχύσεων που παρατηρούνται ήδη σε 
φωτογραφίες της έβδομης δεκαετίας του 19ου αι. και οφείλονται στον Ευστρατιάδη6J: ο κατώτατος και ο ανώτατος σφόνδυλος 60 61 62 63

60. Βλ. Tanoulas, The Propylaea, σ.461-476. Τανούλας, Τα 
Προπύλαια κατά το Μεσαίωνα, Μέρος Δεύτερο, Κεφ.ν.
61. Tanoulas, The Propylaea, σ.455.
62. Οι πλάκες των μετοπών δεν είναι στη θέση τους.
63. Παλιότερα είχα υποθέσει ότι οι ενισχύσεις αυτές ίσως να 
οφείλονταν στον Πιττάκη. Ομως η έρευνα της Φανής Μαλλούχου- 
Tufano για τη διδακτορική διατριβή της με θέμα "Επεμβάσεις σε
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περιβάλλονταν ο καθένας από μια σιδερένια στεφάνη, ενώ ο 
δεύτερος από πάνω (ένατος από κάτω) περί βαλλόταν από δύο 
σιδερένιες στεφάνες. Μεταξύ των στεφάνών και των σφονδύλων 
παρεμβάλλονταν ξύλινες σφήνες, ενώ το μεγάλο τμήμα που έλειπε 
από τη δυτική πλευρά του ανωτάτου σφονδύλου και το μικρό τμήμα 
που έλειπε από το άνω άκρο της δυτικής πλευράς του υποκείμενου 
σφονδύλου είχαν αντικατασταθεί από οπτόπλινθους κτισμένες με 
ασβεστοκονίαμα. Το κιονόκρανο είχε χάσει το δυτικό μισό του 
και επάνω στο σωζόμενο ανατολικό μισό του στηρίζονταν τα τρία 
τμήματα του επιστυλίου που το συνέδεε με τη δυτική παραστάδα 
του νότιου τοίχου.

Ο θυραίοο τοίχοο.
Πριν την επέμβαση του Μπαλάνου, ο θυραίος τοίχος 

διατηρούσε στη θέση του όλο το υλικό ώς το ύψος που 
αντιστοιχούσε στο δέκατο έβδομο δόμο των πλαγίων τοίχων της 
δυτικής αίθουσας. Δηλαδή είχε αφαιρεθεί η στρώση επίστεψης του 
θυραίου τοίχου, η οποία ήταν διαμορφωμένη στη δυτική πλευρά 
της σε θράνο και στην ανατολική σε δωρική επικρανίτιδα του 
τοίχου.

Ο βόρειος τοίχος.
Οπως και σήμερα, ο βόρειος τοίχος διατηρούσε τους δέκα 

επτά δόμους λιθοπλίνθων και την υπερκείμενη στρώση της 
επίστεψης, που στο τμήμα που αντιστοιχεί στη δυτική αίθουσα 
είναι διαμορφωμένο σε θράνο ενώ στο τμήμα που αντιστοιχεί στην 
ανατολική στοά είναι διαμορφωμένο σε δωρική επικρανίτιδα. Από 
τα υπερκείμενα τμήματα διατηρούνταν στη θέση τους τα εξής:

Οι τρεις παράλληλοι λίθοι του δυτικού άκρου του 
επιστυλίου της βόρειας όψης του θριγκού της ανατολικής στοάς, 
που είναι τοποθετημένο επάνω από το ανατολικό άκρο του τοίχου. 
Επάνω από το δυτικό άκρο του υπήρχε το κάτω μισό της δυτικής 
τριγλύφου της βόρειας πρόσοψης και προς τα νότια και προς τα 
ανατολικά του διατηρούνταν τέσσερεις λίθοι διατεταγμένοι σε 
δύο στρώσεις, οι οποίοι διαμόρφωναν την ράχη της θήκης της 
δυτικής τριγλύφου. Στη συνέχεια προς τα δυτικά διατηρούνταν, 
όπως και σήμερα, πέντε λιθόπλινθοι του δέκατου ένατου δόμου 
και πέντε λιθόπλινθοι του εικοστού δόμου, ol οποίοι χρησίμευαν 
ώς αντιθήματα των πλακών του επίτοιχου ιωνικού επιστυλίου 
επάνω από τους θράνους που επέστεφαν την εσωτερική επιφάνεια 
του βόρειου τοίχου. Επάνω στους λίθους του εικοστού δόμου 
διατηρούνταν αμετακίνητοι, όπως και σήμερα, οι τρεις λίθοι 
γε ίσων.

Ο νότιος τοίχοο.
Την παραμονή της έναρξης της αναστήλωσης του Μπαλάνου, η 

κατάσταση του νότιου τοίχου σε τίποτε δεν διέφερε από τη 
σημερινή:

αρχαία μνημεία στη νεότερη Ελλάδα" απέδειξε με γραπτά τεκμήρια 
ότι η επέμβαση αυτή έγινε από τον Ευστρατιάδη. Την ευχαριστώ 
ιδιαίτερα που μου επέτρεψε να χρησιμοποιήσω την αδημοσίευτη 
αυτή πληροφορία που μου έδωσε.
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Υπήρχαν στη θέση τους οι δέκα επτά δόμοι λιθοπλίνθων του 
τοίχου. Από τον υπερκείμενο δόμο, οι λιθόπλινθοι του οποίου 
είναι διαμορφωμένοι σε θράνο (στο τμήμα που αντιστοιχεί στη 
δυτική αίθουσα) και σε επικρανίτιδα (στο τμήμα που αντιστοιχεί 
στην ανατολική στοά) απούσιαζαν οι πέντε λιθόπλινθοι του 
δυτικού άκρου. Επάνω στο ανατολικό άκρο του τοίχου, στο τμήμα 
που αντιστοιχεί στην ανατολική στοά, διατηρούνταν το μεσαίο 
και το εσωτερικό κομμάτι του επίτοιχου επιστυλίου, ενώ 
απούσιαζε το εξωτερικό κομμάτι του που διαμόρφωνε το δυτικό 
άκρο του επιστυλίου της νότιας πρόσοψης της ανατολικής στοάς. 
Αμέσως στα δυτικά του διατηρούνταν τέσσερεις λιθόπλινθοι του 
δέκατου ένατου δόμου και τρεις λιθόπλινθοι του εικοστού δόμου. 
Καμμία από τις πλάκες επίτοιχου ιωνικού επιστυλίου, που 
αντιστοιχούσαν στην εσωτερική πλευρά του δέκατου ένατου και 
του εικοστού δόμου, δεν βρισκόταν στη θέση τους. Στην αμέσως 
υπερκείμενη στρώση υπήρχε το γείσο του νότιου τοίχου που διατηρείται ως σήμερα στη θέση αυτή04.

β. Η επέμβαση του Ν.Μπαλάνου (1909-1917).
Οταν το 1975 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων 

της Ακροπόλεως, η μορφή του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων 
ήταν το αθροιστικό αποτέλεσμα της αναστηλωτικής επέμβασης του 
Μπαλάνου, που πραγματοποιήθηκε από το 1909 ώς το 1917, και 
διαφόρων επεμβάσεων που είχαν γίνει μετά το Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο με κύριο στόχο την εξασφάλιση από πτώση κομματιών της 
οροφής που είχαν ρηγματωθεί από τις σιδερένιες ενισχύσεις του 
Μπαλάνου. Εχει ήδη αναφερθεί ότ l η επέμβαση του Μπαλάνου 
επεκτάθηκε μόνο στην ανατολική στοά και στο ανατολικό άκρο του 
βόρειου κλιτούς της δυτικής αίθουσας (οχ.18-22). Στο βιβλίο 
του ο Μπαλάνος αναφέρει τις εργασίες που εκτέλεσε σε κάθε 
περιοχή του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων, με τρόπο που 
συγχέει την χρονική σειρά των επεμβάσεων αυτών. Αμέσως 
παρακάτω θα αποκατασταθεί το χρονικό της δραστηριότητας του 
Μπαλάνου στα Προπύλαια και σε κάθε περίπτωση θα περιγράφονται 
αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της επέμβασης, ενώ 
παράλληλα θα αναφέρονται οι νεότερες επεμβάσεις και η σημερινή κατάσταση των κομματιών0'5.

64. Τα οκτώ κομμάτια που μόλις αναφέρθηκαν (τέσσαρες 
λιθόπλινθοι του δέκατου ένατου δόμου, τρεις του εικοστού και 
ένα υπερκείμενο κομμάτι γείσου, πρέπει να εντάσσονται στην 
πρωϊμότερη από τις αναφερόμενες επεμβάσεις στα Προπύλαια, αυτή 
του Αλεξάνδρου Ρίζου-Ραγκαβή που χρονολογείται στα 1835-6, βλ. 
Α. Ρίζου-Ραγκαβή, "Συνοπτική έκθεσις της τύχης των αρχαίων 
μνημείων εις την Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη", ΑΕ 1837, 
σ.11,12. 65 * *
65. Σημαντικό βοήθημα στην έρευνα για τις επεμβάσεις στα
Προπύλαια στάθηκε η αποδελτίωση που έκανε η Φ.Μαλλούχου-Tufano
κατά τα έτη 1976, 1977 για την Ε.Σ.Μ.Α.
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Η επέμβαση του Μπαλάνου άρχισε το 1909 με την επαναφορά 
στην αρχική τους θέση των μετατοπισμένων σφονδύλων του πρώτου, 
του δεύτερου και του τρίτου από νότον κίονα. Στη συνέχεια ο 
Μπαλάνος τοποθέτησε τα κιονόκρανα, τα οποία είχε εν τω μεταξύ 
συμπληρώσει με νέο μάρμαρο, στην κορυφή των κιόνων, 
περιστρέφοντας τα όμως κατά 180 μοίρες ως προς την αρχική θέση 
τους, για να φαίνεται στην πρόσοψη το αυθεντικό κλασικό τμήμα 
του κιονοκράνου. Μόνο το δεύτερο από νότον κιονόκρανο 
κατασκευάστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο, και στη 
μάζα του νέου μαρμάρου προσαρμόστηκε ένα τμήμα αρχαίου 
κιονοκράνου των Πρόπυλαίων”°. 0 Μπαλάνος δεν αναφέρει τον 
τρόπο σύνδεσης του νέου μαρμάρου με το αρχαίο. Μετά την 
αναστήλωση των κιόνων ο Μπαλάνος προχώρησε στην ανατοποθέτηση 
των τμημάτων του επιστυλίου που βρισκόταν στη θέση τους πριν 
αποξηλωθούν για τις ανάγκες της αναστήλωσης.

Το επόμενο έτος ο Μπαλάνος συμπλήρωσε την αναστήλωση των 
επιστυλίων της ανατολικής στοάς”'. Το άνοιγμα μεταξύ βόρειας 
παραστάδας και του βόρειου κίονα γεφυρώθηκε με ένα επιστύλιο 
απο τρεις νέους λίθους. Με νέο μάρμαρο κατασκευάστηκε και το 
τρίλιθο επιστύλιο που γεφύρωσε το βορειότατο μετακιόνιο 
διάστημα. Πρέπει να παρατηρηθεί ότι, στην περίπτωση αυτή, στο 
επιστύλιο της πρόσοψης ενσωματώθηκε το γωνιακό κομμάτι που είχε διατηρηθεί στη θέση του επάνω στο βόρειο κίονα”0. 0 
μεσαίος λίθος επιστυλίου που είχε διατηρηθεί στη θέση του 
επάνω από το δεύτερο από βορρά μετακιόνιο πλαισιώθηκε από δύο 
αρχαία κομμάτια που είχαν εντοπιστεί στο έδαφος, το αυθεντικό 
επιστύλιο της πρόσοψης και το αντίθημα.

66. Μπαλάνος, Αναστήλωσις, σ.24-25. Στο βιβλίο αυτό, γραμμένο 
σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την έναρξη της επέμβασης στα 
Προπύλαια, ο Μπαλάνος αναφέρει ότι ανατοποθέτησε στην αρχική 
τους θέση και τους περισσότερους λίθους της νότιας παραστάδας 
της ανατολικής στοάς, όμως τέτοια επέμβαση δεν μπορεί να 
διαπιστωθεί κατά τη σύγκριση φωτογραφιών πρίν και μετά την 
επέμβαση. Εξ άλλου δεν αναφέρεται από την έκθεση που ο 
Μπαλάνος συνέταξε αμέσως μετά την εκτέλεση των πρώτων εργασιών 
στην ανατολική στοά: Ν.Μ.Μπαλάνου, "Εκθεσις περί των 
εκτελεσθεισών εργασιών προς αναστήλωσιν των Προπυλαίων κατά το 
έτος 1909", ΠΑΕ 1909, σ.113-116. Για την αναστηλωτική 
δραστηριότητα του Μπαλάνου στα Προπύλαια κατά το έτος 1909 βλ. 
επίσης: Χ.Τσούντα, "Εκθεσις των πεπραγμένων της Εταιρείας κατά 
το έτος 1909", ΠΑΕ 1909, σ.59. "Archaeologische Funde im Jahre 
1909. Griechenland", AA 1910, σ.154. "Archaeological news, 
1911, The rebuilding of the Propylaea", AJA 1911, σ.414.
67. Για το αναστηλωτικό έργο που εκτελέσθηκε στα Προπύλαια το 
1910 βλ. ΠΑΕ 191, σ.281. Επίσης βλ: Χ.Τσούντα, "Εκθεσις των 
πεπραγμένων της Εταιρείας κατά το έτος 1910", σ.64. 
"Archaeologische Funde im Jahre 1910, Griechenland", AA 1911, 
σ.119. 68
68. Μπαλάνος, Αναστήλωσις, σ.25-26.
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Στο μεσαίο, ευρύτερο, μετακιόνιο διάστημα, τοποθετήθηκαν 
οι δύο αυθεντικοί λίθοι που είχαν εντοπιστεί στο έδαφος. Θα 
πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι επειδή το μήκος του επιστυλίου του 
μεσαίου μετακιονίου ήταν κατά το πλάτος μιας τριγλύφου και 
μίας μετόπης μεγαλύτερο από το μήκος των υπολοίπων επιστυλίων, 
ο Μνησικλής το είχε κατασκευάσει από δύο λίθους και όχι από 
τρεις -όπως συνέβαινε στα υπόλοιπα επιστύλια- ούτως ώστε να 
έχουν μεγαλύτερη και ισχυρότερη διατομή. Επειδή ο λίθος της 
πρόσοψης βρέθηκε θραυσμένος σε δύο κομμάτια, ο Μπαλάνος 
κατέφυγε στην εξής κατασκευή ( φωτ. 4 ) : σε όλο το μήκος κάθε
μίας από τις εσωτερικές, αντιμέτωπες, πλευρές των λίθων 
απολάξευσε μία αύλακα. Κατά την αποκατάσταση των λίθων του 
μνημείου στη θέση τους επάνω στο μνημείο, η κοιλότητα που 
αποτέλεσαν οι δύο αύλακες πληρώθηκαν "δια δοκού ύψους 0,65 μ. 
και πλάτους 0,40 μ. εκ σιδηροπαγούς πετροκονιάματος"

Στο τέταρτο από βορρά μετακιόνιο τοποθετήθηκε ο 
αυθεντικός αρχαίος λίθος της πρόσοψης. Για τη σύνδεση των δύο 
θραυσμάτων που τον απάρτισαν, ο Μπαλάνος λάξευσε στην πίσω 
επιφάνεια μία αύλακα στην οποία τοποθέτησε μια σιδερένια ράβδο 
διατομής διπλού ταυ την οποία περιέβαλε με σκυρόδεμα. Η 
οξείδωση της ράβδου αυτής και η ρηγμάτωση του μαρμάρου που 
προκλήθηκε εξ αιτίας της οδήγησαν στην επέμβαση του 1981-2, 
κατά την οποία το επιστύλιο αποξηλώθηκε, τα θραύσματά του 
συνδέθηκαν με ράβδους τιτανίου και λευκό τσιμέντο, και η θήκη 
για τη σιδερένια ράβδο του Μπαλάνου πληρώθηκε με νέο μάρμαρο'
( φωτ. 5 ) . Για την αναστήλωση του τελευταίου προς νότον 
επιστυλίου χρησιμοποιήθηκε ένα μικρό θραύσμα από το βόρειο 
άκρο του, και το υπόλοιπο συμπληρώθηκε εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο'1.

Κατά το ίδιο έτος 1910 ο Μπαλάνος προχώρησε και στην 
αναστήλωση τμημάτων της στρώσης της ζωφόρου, από την οποία 
κανένα κομμάτι δεν είχε διατηρηθεί στη θέση του. Στην περίπτωση αυτή ο Μπαλάνος δεν δίνει στο βιβλίο του' 
λεπτομέρειες για τον τρόπο σύνδεσης των κομματιών και για την 
ακριβή σύνθεση των αναστηλωμένων μερών από αυθεντικό και νέο 
υλικό. Ομως, ο συνδυασμός πληροφοριών από δημοσιεύματα, 
φωτογραφίες και παρατήρηση του μνημείου στη σημερινή του 
κατάσταση βοηθάει στη διευκρίνιση αρκετών πραγμάτων. 0 
Μπαλάνος εντόπισε στο έδαφος και αποκατέστησε στη θέση τους τα 
θραύσματα του λίθου της ζωφόρου που κάλυπτε το διάστημα από το 
μέσον της κεντρικής μετόπης ώς το μέσον της τρίτης από βορράν 
μετόπης. Επίσης εντόπισε και αποκατέστησε στη θέση τους τα δύο 
θραύσματα του αντίστοιχου λίθου που ήταν τοποθετημένος πίσω 
από τον προηγούμενο λίθο και παράλληλα προς αυτόν. Σε επαφή με
69. Μπαλάνος, Αναστήλωσις, σ.25.
70. Βλ. Α.Τζάκου & Μ.Ιωαννίδου (με την εποπτεία Χ.Μπούρα), 
Μελέτη αποκαταστάσεως τμήματος του θριγκού τηο ανατολικής 
στοάς των Προπυλαίων. Αθήνα 1980.
71. Μπαλάνος, Αναστήλωσις, σ.26.
72. Μπαλάνος, Αναστήλωσις, σ.26,27. Ν.Μπαλάνος, "Εργασίαι 
αναστηλώσεως Προπυλαίων", ΠΑΕ 1910, σ.281.
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το νότιο άκρο του κομματιού της ζωφόρου που μόλις αναφέρθηκε, 
δηλαδή νοτίως του μέσου της ζωφόρου, τοποθετήθηκε το σωζόμενο 
βόρειο άκρο του αντίστοιχου λίθου της ζωφόρου. 0 λίθος της 
ζωφόρου που καταλαμβάνει τη θέση ανάμεσα στους λίθους που 
προαναφέρθηκαν και στην τρίγλυφο της βορειοανατολικής γωνίας 
κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. Από τη γωνιακή 
τρίγλυφο είχε διασωθεί ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, το οποίο 
συμπληρώθηκε με νέο μάρμαρο για να γίνει δυνατή η αναστήλωσή 
του στην αρχική του θέση.

Στη βόρεια πλευρά του θριγκού η τέταρτη από τα ανατολικά 
τρίγλυφος και η πρώτη από τα ανατολικά μετόπη 
ανακατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. Οι θέσεις των 
μετοπών στα τρία υπόλοιπα προς δυσμάς διαστήματα έχουν μείνει 
κενές και φαίνονται οι ράχες των θηκών των μετοπών, που 
αποτελούνται από κομμάτια αρχαίου και νέου μαρμάρου που έχουν 
κοπεί και συρραφεί κατάλληλα.

Πρίν την αποξήλωση και μελέτη των αναστηλωμένων τμημάτων 
της ζωφόρου δεν είναι δυνατή η πληρέστερη τεχνική περιγραφή 
της αναστήλωσης των λίθων της ζωφόρου από τον Μπαλάνο και της 
σημερινής κατάστασής της. Ομως θα πρέπει να αναφέρουμε μια 
πολύ ενδιαφέρουσα και χαρακτηριστική κατασκευή που ο Μπαλάνος, 
παραδόξως, δεν αναφέρει: για να απαλλάξει τους λίθους του 
επιστυλίου από το βάρος αφανών λίθων, δεν τοποθέτησε λίθους 
πίσω από τις τριγλύφους και τις μετόπες. Αργότερα, το 1915, 
προκειμένου να στηρίξει το πίσω μέρος των γείσων της 
υπερκείμενης στρώσης, κατασκεύασε σειρές ορθογωνικών 
υποστυλωμάτων κατά μήκος του εσωτερικού άκρου της άνω 
επιφάνειας των επιστυλίων (φωτ.6).

Το έτος 1911 η αναστηλωτική δραστηριότητα του Μπαλάνου 
στην ανατολική στοά διακόπηκε για να μετατεθεί στο θυραίο τοίχο'^ και στη δυτική αίθουσα του κεντρικού κτιρίου' . Στην 
ανατολική πλευρά του θυραίου τοίχου ανακατασκεύασε από νέο 
μάρμαρο τους πρώτους από βορράν λίθους της επικρανίτιδας καθώς 
και τους υπερκείμενους δύο λίθους του επίτοιχου επιστυλίου που 
αντιστοιχούν στην ανατολική στοά. Ισως στη φάση αυτή της 
επέμβασης τοποθετήθηκαν καί οι θρόνοι επάνω στα αντιθήματα των 
επιστυλίων της κιονοστοιχίας και στα επίτοιχα επιστύλια. Οι 
θρόνοι της ανατολικής και της δυτικής πλευράς της οροφής της 
ανατολικής στοάς αποτελούνται από αρχαία θραύσματα που έχουν 
συμπληρωθεί με νέο μάρμαρο, με εξαίρεση το δεύτερο από βορράν 
θράνο της δυτικής πλευράς, ο οποίος έχει εξ ολοκλήρου 
ανακατασκευαστεί από νέο μάρμαρο. Πρέπει βεβαίως να σημειωθεί 
ότι ο πρώτος από βορράν θρόνος της ανατολικής πλευράς και ο 
αντίστοιχος της δυτικής πλευράς αποτελούνται κυρίως από νέο 
μάρμαρο στο οποίο έχει ενσωματωθεί ένα σχετικά μικρό θραύσμα 
αρχαίου μαρμάρου. Οι θρόνοι της βόρειας πλευράς είναι όλοι από 
νέο μάρμαρο εκτός από το δεύτερο από δυσμάς, ο οποίος είναι 
αρχαίος. 73 74 *

73. Βλ. Μπαλάνος, Αναστήλωσις, σ.27.
74. "Archaeologische Funde im Jahre 1911. Griechenland", AA
1912, σ.235.
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Στην περιοχή της δυτικής αίθουσας αποκαταστάθηκαν το 
επίτοιχο επιστύλιο και η επίτοίχη δοκός της ανατολικής πλευράς 
του βόρειου κλιτούς, καθώς και ένα σημαντικό τμήμα του 
ανατολικού άκρου του επί τοίχου επιστυλίου στην κορυφή του 
βόρειου τοίχου: το τμήμα αυτό περιλάμβανε όλο το πρώτο από τα 
ανατολικά επιστύλιο και το ανατολικό άκρο του δεύτερου, όσο 
ήταν απαραίτητο για την επικείμενη έδραση της δοκού, το νότιο 
άκρο της οποίας θα εδραζόταν στον πρώτο από τα ανατολικά κίονα 
της βόρειας ιωνικής κι. ονοστοιχί ας. Τα κομμάτια αυτά 
συγκροτήθηκαν από θραύσματα αντίστοιχων αυθεντικών 
αρχιτεκτονικών μελών,τα οποία δεν ανήκαν στο ίδιο αρχικό 
μέλος, και για την συναρμογή τους χρειάστηκε η κατάλληλη 
απολάξευση των επιφανειών θραύσης. Υπάρχουν, όμως, και 
προσθέματα από νέο μάρμαρο.

Η αναστήλωση αυτού του κίονα ήταν το επόμενο βήμα της επέμβασης του Μπαλάνου στα Προπύλαια ^ (φωτ.7). 0 κίονας 
αναστηλώθηκε με αυθεντικό υλικό, με την εξαίρεση του τρίτου 
σφόνδυλου. 0 σφόνδυλος αυτός ανακατασκευάστηκε με το μάρμαρο 
ενός αρχαίου σφόνδυλου ο οποίος είχε απορρκρθεί από τους 
κατασκευαστές των Προπυλαίων ως ακατάλληλος, και στο οποίο 
ενσωματώθηκε ένα σχετικά μικρό αυθεντικό θραύσμα' .

0 Μπαλάνος περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο κατασκεύασε το ιωνικό κιονόκρανο που αναστήλωσε ως εξής7' (σχ.23): "Επί 
του δαπέδου των Προπυλαίων ευρίσκοντο τέσσαρα αρχαία τεμάχια 
κιονοκράνων ιωνικού ρυθμού, ανήκοντα εις τέσσαρας γωνίας 
τεσσάρων διαφόρων κιονοκράνων. Συναρμολογήσας ταύτα δια της 
αποκοπής του περισσεύοντος όγκου εξ ενός εκάστου τεμαχίου 
κατώρθωσα να σχηματίσω εν πλήρες κιονόκρανον, (εικ. αριθ. 14). 
Ευτυχώς πάντα τα αρχαία μάρμαρα, ιδίως τα των Προπυλαίων, 
είναι μετά τοσαύτης ακρίβειας κατειργασμένα, ώστε τεμάχια 
ανήκοντα εις το αυτό είδος ενός αρχιτεκτονικού μέλους να 
δύνανται να προσαρμόζωνταl τελείως, άμα ως ήθελον αποκοπή, 
κατά τας απαιτουμένας διαστάσεις." Πράγματι, το κιονόκρανο που 
συνέθεσε ο Μπαλάνος δημιουργούσε, στη θέση που βρισκόταν, την 
εντύπωση ότι πρόκειται για σύνθεση θραυσμάτων που συνανήκουν. 
Μόνον από κοντινή απόσταση μπορεί κανείς να διακρίνει τις 
μικρές διαφορές στη διαμόρφωση των λεπτομερειών που δείχνουν 
ότL τα θραύσματα προέρχονται από διαφορετικά κιονόκρανα 
(φωτ.8). Από μικρή απόσταση μπορεί κανείς να διακρίνει και τον 
τρόπο με τον οποίο έχουν απολαξευθεί τα αυθεντικά θραύσματα, 
προκειμένου να δημιουργηθούν επιφάνειες ακριβούς συναρμογής. 
Στην περίπτωση μάλιστα των προσκέφαλαίων και του άβακα, οι 
επιφάνειες συναρμογής ακολουθούν τα ευθύγραμμα μορφολογικά 
στοιχεία, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δυσδιάκριτες.

75. Για την αναστήλωση της ιωνικής αίθουσας βλ. Μπαλάνος, 
Αναστήλωσις, σ.29-33. Επίσης: ΑΑ 1912, σ.235.
76. Μπαλάνος, ό.π., σ.29, όπου λανθασμένα αναφέρει τα παραπάνω
σε σχέση με τον τέταρτο σφόνδυλο και όχι με τον τρίτο. Ομως 
παρακάτω (Μπαλάνος, σ.30) γράφει: "ο τρίτος σπόνδυλος, ως
είπομεν, ανακατεσκευάσθη, εξ αρχαίου μαρμάρου". 77
77. Μπαλάνος, ό.π., σ.30, εικ.14α,β.
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Η καταβίβαση του κιονόκρανου στις 25 Σεπτεμβρίου 1992 
επιτρέπει τη λεπτομερή περιγραφή της κατασκευής και της 
κατάστασής του. Στην επιφάνεια του κίονοκράνου διακρίνονται 
μόνον δύο μεταλλικοί σύνδεσμοι καλυμμένοι με λεπτόκοκκη 
τσιμεντοκονία, και είναι μάλλον ορειχάλκινοι. Συνδέουν το 
αυθεντικό θραύσμα στο κάτω τμήμα της βορειοανατολικής έλικας 
και βρίσκονται ο ένας στη βόρεια επιφάνεια και ό άλλος στην 
ανατολική επιφάνεια του προσκέφαλαίου. Στην επάνω επιφάνεια 
του άβακα έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί σιδερένιοι σύνδεσμοι 
μορφής διπλού ταυ οι οποίοι μολυβδοχοήθηκαν. Η καταβίβαση του 
κίονοκράνου επέτρεψε τη διαπίστωση ότι για τη σύνδεση των 
κομματιών βασικό ρόλο ανέλαβε το τσιμέντο το οποίο γέμισε το 
κενό που έμεινε ανάμεσα στα μη συνανήκοντα θραύσματα 
κιονοκράνων. Καθώς το κιονόκρανο δεν επρόκειτο να υποστεί 
εφελκυστικές αλλά μόνο θλιπτικές τάσεις, δεν χρειάστηκε η 
χρήση μεγάλων σιδερένιων συνδέσμων. Για τον ίδιο λόγο πιστεύω 
ότι, για τη στερέωση των συγκολλήσεων στις επιφάνειες 
συναρμογής που διαμόρφωσε ο Μπαλάνος, θεωρήθηκε αρκετή η χρήση 
ορειχάλκινων συνδέσμων. Αυτή πρέπει να είναι και η αιτία για 
την οποία δεν έχει εμφανιστεί σημαντική ρηγμάτωση του μαρμάρου 
του κίονοκράνου, παρά μόνον στην επάνω επιφάνεια όπου, με την 
αποξήλωση, αποκαλύφθηκαν οι σιδερένιοι σύνδεσμοι.

Στη συνέχεια αναστηλώθηκε ο βόρειος λίθος του επιστυλίου 
που γεφύρωνε την απόσταση μεταξύ του θυραίου τοίχου και του 
κίονα και πλάι του, επάνω στο δυτικό τμήμα του αναστηλωμένου 
ιωνικού κίονοκράνου, τοποθετήθηκε το ανατολικό άκρο του 
δεύτερου από ανατολάς επιστυλίου. Οπως φαίνεται και από την 
περιγραφή του Μπαλάνου'° το κύριο μέρος του σώματος του 
ανατολικού επιστυλίου αποτελείται από ένα μεγάλο τμήμα 
επιστυλίου, το ανατολικό άκρο του οποίου συμπληρώθηκε με ένα 
μεγάλο κομμάτι νέου μαρμάρου (φωτ.9,10, σχ.24). Για τη σύνδεση 
του νέου μαρμάρου με το αρχαίο χρησιμοποιήθηκαν δύο εμφανείς 
σύνδεσμοι μορφής διπλού ταυ, ένας στην εμπρός και ένας στην 
πίσω επιφάνεια του επιστυλίου, που καλύφθηκαν με μολύβι. Για 
τη συμπλήρωση της κοιλότητας που είχε διαμορφωθεί από την 
απόσπαση υλικού κατά μήκος της κορυφής της όψης του 
επιστυλίου, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα αρχαία κομμάτια από 
αντίστοιχες θέσεις ιωνικών επιστυλίων. Για τη σύνδεση των 
προσθεμάτων με το αρχαίο επιστύλιο χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 
πέντε σύνδεσμοι οι οποίοι είναι αφανείο και καλύπτονται με τσιμέντο. Σε μια φωτογραφία του Μπαλάνου^ γίνεται φανερό ότι, 
για την καλλίτερη έδραση του συμπληρώματος 6, τοποθετήθηκε 
πίσω του ένα συμπλήρωμα από μάρμαρο, που πιθανότατα ήταν 
εντελώς νέο και το οποίο καλύφθηκε από το συμπλήρωμα 4.

78. Μπαλάνος, Αναστήλωσις, σ.30-32, εικ.15α,β. 16α-γ. 17α. Θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι μια περιγραφή του ιωνικού 
επιστυλίου, των δοκών, των μεταδοκίων πλακών και των 
φατνωματικών πλακών της αναστήλωσης Μπλαλάνου πριν την 
αποξήλωσή της, εχει συνταχθεί παλιότερα, βλ. : Τανούλας και 
Ιωαννίδου, Προπύλαια, σ.2,3. 79
79. Μπαλάνος, ό.π., εικ.ΐβα.
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Το παρακείμενο ανατολικό τμήμα του δεύτερου από τα 
ανατολικά επιστυλίου κατασκευάστηκε από έξη αρχαία θραύσματα, 
από τα οποία μόνον τα τρία ανήκουν ασφαλώς σε ιωνικά επιστύλια 
της δυτικής στοάς του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων (βλ. 
συνημμένο σχ.Γ, 11,12,15). Για την αμοιβαία σύνδεση αυτών των 
κομματιών χρησιμοποιήθηκαν δύο επιφανειακοί σύνδεσμοι μορφής 
διπλού ταυ στην άνω επιφάνεια έδρασης και ένας επιφανειακός 
σύνδεσμος σχήματος πι στην επιφάνεια θραύσης προς τα δυτικά. 
Στην επάνω επιφάνεια έδρασης χρησιμοποιήθηκαν και δύο αφανείς 
σύνδεσμοι που καλύφθηκαν με τσιμέντο και είχαν μορφή πι.

Και στα δύο τμήματα επιστυλίου της αναστήλωσης Μπαλάνου 
που περιγράφηκαν στις προηγούμενες παραγράφους 
χρησιμοποιήθηκαν, για τη σύνδεση των θραυσμάτων, εσωτερικοί 
αφανείς σύνδεσμοι.

Για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του 
αναστηλωμένου τμήματος του επιστυλίου της βόρειας ιωνικής 
κιονοστοιXίας, προκειμένου να φέρει το αντίστοιχο βάρος του 
αναστηλωμένου τμήματος της υπερκείμενης οροφής, 
χρησιμοποιήθηκαν δύο σιδερένιες ράβδοι διατομής διπλού ταυ. Η 
μία σιδερένια δοκός, ύψους 0,3 μ., πλάτους 0,125 μ. και μήκους 
3,9 μ. τοποθετήθηκε σε ένα κοίλωμα ύψους 0,335 μ., πλάτους 
0,26 μ. και μήκους 3,91 μ., που απολαξεύτηκε στην επάνω 
επιφάνεια έδρασης. Το πλάτος του κοιλώματος είναι 
αδικαιολόγητα πολύ μεγαλύτερο από το πλάτος της σιδερένιας 
ράβδου, η οποία έχει τοποθετηθεί έκκεντρα μέσα στο κοίλωμα, 
κοντά στη βόρεια πλευρά του τελευταίου. Η εξήγηση για το 
παράξενο αυτό γεγονός δεν δίνεται από τα δημοσιεύματα του 
Μπαλάνου, όμως τα αίτια διευκρινίζονται παρακάτω.

Στις φωτογραφίες του Μπαλάνου φαίνεται ότι αρχικά το 
κοίλωμα είχε λαΓευθεί για τη σιδερένια ράβδο όπως το γράφει στο βιβλίο του°^ (φωτ.10): "Εις παράλληλον θέσιν της αρχαίας 
σιδηράς δοκού ετοποθετήθη νέα τοιαύτη, διήκουσα όμως καθ' όλον 
το μήκος του διακένου και εδραζομένη και επί του τοίχου των 
θυρών (εικ.16β)". Με τον τρόπο αυτό ο Μπαλάνος σχεδίαζε να 
διατηρήσει τον τόρμο για την "ανακουφιστική" σιδερένια ράβδο 
που είχε διατηρηθεί στην επάνω επιφάνεια έδρασης του αρχαίου επιστυλίου01. Ομως κατόπιν φοβήθηκε ότι στη θέση εκείνη η νέα 
σιδερένια ράβδος δεν θα παρελάμβανε αρκετό ποσοστό από το 
βάρος της οροφής διότι τα άκρα των δοκών δεν θα ακουμπούσαν 
επάνω στη σιδερένια ράβδο. Για το λόγο αυτό, ο Μπαλάνος δεν 
δίστασε να επεκτείνει το κοίλωμα για τη νέα ράβδο προς βορράν, 
με αποτέλεσμα να εξαφανίσει το αρχαίο κοίλωμα για την 
Μνησίκλεια ράβδο, πράξη που απέφυγε να αναφέρει στο βιβλίο του 
για την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης.

Η δεύτερη σιδερένια ράβδος του Μπαλάνου τοποθετήθηκε στην 
πίσω όψη του επιστυλίου (σχ.24). Το κοίλωμα έχει ύψος 0,185 
μ., πλάτος 0,15 μ. και μήκος 3,9 μ. Η σιδερένια ράβδος μορφής 
διπλού ταυ έχει ύψος 0,16 μ. και πλάτος 0,07 μ. Η οξείδωση και 80 81 *

80. Μπαλάνος, ό.π., σ.32 .
81. Μπαλάνος, ό.π., σ.30-32, εικ.15α, 16α,β,δ. Επίσης βλ.
Ορλάνδος, Υλικά δομής, τ.2, σ.21, εικ.9 .
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διόγκωση αυτής της ράβδου έγινε αιτία να αποσπασθεί ένα μεγάλο 
κομμάτι (μήκους 1,06 μ.ΐ από το κάτω τμήμα του επιστυλίου (έκθεση Μηλιάδη 2-2-54°^). Το 1965, για τη θεραπεία των 
αποτελεσμάτων της οξείδωσης της σιδερένιας ράβδου έγιναν 
στερεωτικές εργασίες οι οποίες περιγράφονται ως εξής® : "Το 
κάτω τμήμα του επιστυλίου της ΒΑ γωνίας της ιωνικής στοάς είχε 
πράγματι προ ετών καταπέσεl kol η σιδηρά δοκός, εμφανής πλέον, 
υφίστατο ραγδαίαν φθοράν εξ οξειδώσεως, προξενούσα άμεσον 
κίνδυνον αποσπάσεως και άλλων τεμαχίων του επιστυλίου. Δια την 
ενίσχυσιν του επιστυλίου ενεσωματώθη δι ' οξυγονοκολλήσεως 
δοκός εξ ανοξείδωτου χάλυβος, καταστάσα αφανής δια 
χρωματισμού. Ορειχάλκινοι σύνδεσμοι ενίσχυσαν έτι μάλλον τα 
υπό διάσπασιν τμήματα του επιστυλίου". Η προσθήκη δοκού από 
ανοξείδωτο χάλυβα αρχικά ίσως είχε ευεργετικά αποτελέσματα, 
όμως με την πάροδο του χρόνου η συγκόλληση του ανοξείδωτου 
χάλυβα με την συνεχώς οξειδούμενη και παραμορφούμενη σιδερένια 
ράβδο έγινε αιτία ανάπτυξης πρόσθετων τάσεων.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι δύο πρώτες από τα ανατολικά 
δοκοί του βόρειου κλιτούς, τα άκρα των οποίων εδράστηκαν στις 
αντίστοιχες υποδοχές στην κορυφή του βόρειου τοίχου οι οποίες, 
σημειωτέον, είχαν διατηρηθεί και επάνω στο αναστηλωμένο ιωνικό 
επιστύλιο που γεφύρωσε το διάστημα μεταξύ του θυραίου τοίχου 
και του αναστηλωμένου ιωνικού κίονα (σχ.25). Μεταξύ των άκρων 
των δοκών τοποθετήθηκαν μεταδόκιες πλάκες που συγκροτήθηκαν 
από θραύσματα αυθεντικών μεταδοκίων πλακών, τα οποία δεν 
ανήκαν στην ίδια αρχική πλάκα (σχ.26). Για τη συναρμογή τους 
αποκόπηκαν κατάλληλα οι επιφάνειες θραύσης. Τα κενά διαστήματα 
μεταξύ της επίτοιχης δοκού του θυραίου τοίχου και των δύο 
αναστηλωμένων δοκών στεγάστηκαν με φατνωματικές πλάκες 
(σχ.27-33. Στο σχέδιο 27 φαίνονται τα κατακόρυφα επίπεδα 
αναφοράς που αναγράφονται στα σχέδια αποτύπωσης), από τις 
οποίες τέσσερεις ήταν πλήρεις χωρίς ρωγμές, μία ήταν σπασμένη 
σε δύο μεγάλα κομμάτια τα οποία συγκολλήθηκαν, και όλες οι 
υπόλοιπες συγκροτήθηκαν από θραύσματα που δεν ανήκαν στην ίδια 
αρχική πλάκα, αλλά συγκολλήθηκαν αφού οι επιφάνειες θραύσης 
απολαξεύθηκαν κατάλληλα. Για την αμοιβαία σύνδεση των 
θραυσμάτων χρησιμοποιήθηκαν ορειχάλκινοι πείροι, ενώ προς 
ενίσχυσιν των υπό συγκρότησιν πλακών τοποθετήθηκαν, κατά μήκος 
των μεγάλων πλευρών τους, σιδερένιες λάμες με κεκαμμένα άκρα, 
οι οποίες τοποθετήθηκαν σε ειδικά απολαξευμένους στο μάρμαρο 
τόρμους. Ol επιμήκεις αυτές πιόμορφες λάμες καλύφθηκαν με 
μολύβι, όμως δεν αποφεύχθηκε η οξείδωσή τους, που είχε φυσικά 
ως αποτέλεσμα τη διόγκωση του σιδήρου και τη ρηγμάτωση του 
μαρμάρου. Για την πλήρωση κενών χρησιμοποιήθηκε συχνά λευκή 
μαρμαροκονία με κολυμβητά θραύσματα λευκού μαρμάρου (σχ.34).

82. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, Διεύθυνσις Ακροπόλεως, Αριθ. 
95 (Αρχείο Διεύθυνσης Αναστήλωσης). 83
83. Ν.Πλάτων, "Εργασίαι διαμορφώσεως και τακτοποιήσεως του 
αρχαιολογικού χώρου Ακροπόλεως. Α. Επί της Ακροπόλεως",ΑΔ 
1966, Χρονικά I, σ.39.
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Φαίνεται ότι οι εργασίες στη δυτική αίθουσα διήρκεσαν 
τρία χρόνια, δηλαδή από το 1911 ώς το 1913, διότι η αναστήλωση 
των δύο δοκών και της ηυιδοκού στην ανατολική στοά 
πραγματοποιήθηκε μόλις το 1914° .

Η μελέτη αποξήλωσης των αναστηλωμένων τμημάτων των 
φατνωματικών οροφών των Προπυλαίων που παρουσιάστηκε το 1989, 
είχε προχωρήσει στη διάγνωση και στην περιγραφή του τρόπου 
σύνδεσης των θραυσμάτων που απάρτισαν τις προς αναστήλωσιν δοκούς0 . Μετά την αποξήλωση των αναστηλωμένων δοκών και την 
απαλλαγή τους από το τσιμέντο και τα σίδερα του Μπαλάνου, θα 
πρέπει να επανέλθουμε στον τρόπο που χρησιμοποίησε ο Μπαλάνος, 
και να τον περιγράφουμε χρησιμοποιώντας τα νέα στοιχεία που 
προέκυψαν (σχ.25, φωτ.11-14).

Για τη σύνδεση των θραυσμάτων, που συνθέτουν κάθε μία από 
τις αναστηλωμένες δοκούς, απολαξεύθηκαν κατά μήκος των άνω 
επιφανειών τους, αύλακες τραπεζοειδούς διατομής που 
σταματούσαν λίγα εκατοστά πριν από το άκρο της δοκού . Μέσα 
στις αύλακες αυτές τοποθετήθηκαν σιδερένιες δοκοί διατομής ήτα 
(Η). Τα πέλματα των σιδερένιων δοκών ενισχύθηκαν με σιδερένιες 
λάμες αντίστοιχου πλάτους και ύψους (πάχους), οι οποίες 
στερεώθηκαν επάνω στα πέλματα με ακέφαλες βίδες (πριτσίνια). 
Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ανάρτησης της μαρμάρινης 
δοκού από τη σιδερένια, οι "σίδηροί συνδετήρες" του Μπαλάνου0 . Αυτοί οι συνδετήρες ή αναρτήρες είναι επιμήκεις 
σιδερένιες πλάκες τοποθετημένες κατακόρυφα, το κάτω μέρος των 
οποίων διαπλατύνεται παίρνοντας τη μορφή πελέκεως, ενώ το 
επάνω μέρος έχει μορφή σπειρωτού κυλίνδρου. Το άνω άκρο 
βιδώθηκε στο ένα άκρο μιας οριζόντιας σιδερένιας πλάκας, 
τοποθετημένης κάθετα στο μήκος του άνω πέλματος της ητάμορφης 
δοκού. Στο άλλο άκρο της οριζόντιας πλάκας βιδώθηκε το επάνω 
άκρο άλλου κατακόρυφου αναρτήρα. Η οριζόντια πλάκα ζυγίστηκε 
επάνω στο πέλμα της ητάμορφης δοκού ούτως ώστε οι δύο 
αναρτήρες να είναι συμμετρικά τοποθετημένοι. Το πελεκόμορφο 
κάτω άκρο των τελευταίων σφηνώθηκε με μολύβι και τσιμέντο σε 
ειδικούς τόρμους λαξευμένους στον πυθμένα της αύλακας 
τραπεζοειδούς διατομής. Σε κάθε δοκό χρησιμοποιήθηκαν πέντε ώς 
επτά παρόμοιοι αναρτήρες. Το διάστημα ανάμεσα στο σιδερένιο 
οπλισμό και τα μαρμάρινα τοιχώματα της αύλακας πληρώθηκαν με 
ισχυρή σιμεντοκονία που κατακάλυψε τα σίδερα και πάνω από τη 
δοκό.

Είναι φανερό ότι ο Μπαλάνος θεώρησε τη μέθοδο που εί^ 
εφαρμόσει στις δοκούς της βόρειας πρόστασης του Ερεχθείου0 
αντιαισθητική, λόγω των εμφανών σιδερένιων πλακών ανάρτησης, 
και επενόησε τη μέθοδο που εφάρμοσε στα Προπύλαια για να 
βελτιώσει το αισθητικό αποτέλεσμα. Ομως, αν η μέθοδος που 
εφαρμόστηκε στα Προπύλαια ήταν αρτιότερη αισθητικά, από 84 85 86 87
84. Μπαλάνος, ΑΔ 1915, Παράρτημα, σ.49. "Greek Archaeology in 
1914", MA 1920, σ. 91.
85. Τανούλας και Ιωαννίδου, Προπύλαια, σ.2,3,5, εικ.1-15.
86. Μπαλάνος, Αναστήλωσις, σ.28, εικ.12α.
87. Μπαλάνος, Αναστήλωσις, σ.43, εικ.27α,β,γ.
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τεχνική άποψη αποδείχτηκε ολέθρια. Πράγματι, στο Ερέχθειο οι 
σιδερένιες ητάμορφες δοκοί τοποθετήθηκαν επάνω από τις 
μαρμάρινες δοκούς, ενώ για την ανάρτηση των θραυσμάτων των 
μαρμάρινων δοκών χρησιμοποιήθηκαν σιδερένιες πλάκες που 
τοποθετήθηκαν στην κάτω επιφάνεια των μαρμάρινων δοκών και 
αναρτήθηκαν με ράβδους μέσα από διαμπερείς κατακόρυφες οπές 
που ανοίχτηκαν με τρυπάνι. Αυτή η μέθοδος επέτρεπε στο νερό 
της βροχής να περνά στο κάτω μέρος των δοκών και να 
εξατμίζεται, ενώ αντίθετα, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στα 
Προπύλαια παγίδευε το νερό μέσα στο σκυρόδεμα που είχε 
πληρώσει την αύλακα όπου είχε τοποθετηθεί η ητάμορφη δοκός. Το 
νερό, μη μπορώντας να διαφύγει και να εξατμιστεί, οξείδωνε 
διαρκώς τα εξαρτήματα του σιδερένιου οπλισμού. Το πολύ 
συμπαγές και σκληρό τσιμέντο δεν μπορούσε να παραλάβει καμία 
από τις παραμορφώσεις του σιδήρου, αλλά τις μεταβίβαζε κατ' 
ευθείαν στο μάρμαρο. Το αποτέλεσμα ήταν η εμφάνιση ρωγμών που 
έγιναν ιδιαίτερα εμφανείς στις κατακόρυφες επιφάνειες στα δύο 
άκρα των δοκών. Χαρακτηριστική είναι η συμπεριφορά της δυτικής 
από τις δύο δοκούς που είχαν αναστηλωθεί στη δυτική αίθουσα 
του κεντρικού κτιρίου: κατά τις εργασίες του έτους 1992, μόλις 
απομακρύνθηκε το τσιμέντο από την αποξηλωμένη δοκό, τα δύο 
ακραία θραύσματα χωρίστηκαν σε τρία θραύματα το καθένα, και 
φάνηκε καθαρά ότι η ρωγμή που διέρρηξε το κάτω μέρος της δοκού 
προήλθε από την οξείδωση του ενσφηνωμένου στον πυθμένα της 
αύλακας πελεκόμορφου αναρτήρα.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί και ένα μορφολογικό 
χαρακτηριστικό των αναστηλωμένων δοκών, συγκεκριμένα τα ιωνικά 
κυμάτια που επιστέφουν τις πλευρές τους. Επειδή τα κυμάτια των 
θραυσμάτων των δοκών ήταν σε μεγάλο τμήμα του μήκους τους 
σπασμένα, συμπληρώθηκαν με νέο μάρμαρο η με αρχαία θραύσματα 
παρομοίων κυματίων που έχουν διατηρήσει τη μορφή τους. Κατά 
κανόνα, το σώμα των δοκών και τα προστιθέμενα κομμάτια των 
κυματίων απολαξεύθηκαν ούτως ώστε η συναρμογή τους να 
συμπίπτει με τη βάση του κυματίου και να είναι δυσδιάκριτη 
ακόμη και από μικρή απόσταση.

Τα επόμενα τρία χρόνια, 1915-1917, ο Μπαλάνος προχώρησε στις παρακάτω εργασίες00: αναστήλωση των οριζοντίων γείσων της 
βόρειας πλευράς και έντεκα γείσων της ανατολικής πρόσοψης της 
ανατολικής στοάς προς νότον του γείσου της βορειοανατολικής γωνίας0 , που είχε αναστηλωθεί το 1914* τοποθέτηση τριών 
ορθοστατών του βορείου άκρου του τυμπάνου του αετώματος της 
ανατολικής στοάς* τοποθέτηση τεσσάρων καταετίων γείσων του 
βόρειου άκρου του αετώματος* τοποθέτηση της σίμης της 
βορειοανατολικής γωνίας, η οποία είναι συμφυής με την 
αντίστοιχη βάση ακρωτηρίου, καθώς και τριών κομματιών σίμης
88. Ν.Μπαλάνος, "Έργασίαι αναστηλώσεως Προπυλαίων κατά τα έτη 
1915-17", ΑΔ 1919 (Παράρτημα), σ.20-24. 89
89. Ο Μπαλάνος, Αναστήλωσις, σ.27, αναφέρει σχετικά τα εξής: 
"Τα πλείστα των εν λόγω γείσων, των οποίων η ουρά ελλείπει, 
συνεπληρώθησαν δια νέων μαρμάρων ή εστερεώθησαν δια σιδηρών 
δLχαγγίστρων". Υπενθυμίζω ότι, όπως ήδη έχει αναφερθεί 
παραπάνω, το πίσω άκρο των αναστηλωμένων γείσων στηρίχτηκε σε 
ένα σύστημα δοκών και υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
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του βόρειου άκρου του αετώματος και τεσσάρων κομματιών 
διάτρητης σίμης της*βόρειας πλευράς του θριγκού της ανατολικής 
στοάς' τοποθέτηση στρωτήρων και καλυπτήρων της στέγης της 
βορειοανατολικής γωνίας της ανατολικής στοάς.

Στο τέλος ο Μπαλάνος τοποθέτησε τις φατνωματικές πλάκες 
των δύο πρώτων μεταδοκίων διαστημάτων της ανατολικής στοάς, οι οποίες είχαν συγκολληθεί πριν από καιρό” . Πάντως φαίνεται 
ότι οι πλάκες της ανατολικής στοάς συγκολλήθηκαν μετά το 1913, 
δηλαδή μετά την αναστήλωση των φατνωματικών πλακών της δυτικής 
αίθουσας. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί το γεγονός ότι ενώ στις 
πλάκες της δυτικής αίθουσας το συγκολλητικό υλικό είναι λευκή 
σι μεντοκονία με κολυμβητά θραύσματα μαρμάρου, στις πλάκες της 
ανατολικής στοάς το συνδετικό υλικό είναι κοινό γκρίζο 
σκυρόδεμα.

Κάθε ένα από τα δύο μεταδόκια διαστήματα της 
αναστηλωμένης οροφής της ανατολικής στοάς καλύφθηκε με δέκα 
φατνωματικές πλάκες (σχ.35-42). Οι φατνωματικές πλάκες που 
κάλυψαν το βόρειο μεταδόκιο διάστημα είχαν τρία φατνώματα η 
κάθε μία ενώ αυτές που κάλυψαν το δεύτερο από το βορρά 
μεταδόκιο διάστημα είχαν δύο. Οπως και στην περίπτωση της 
δυτικής αίθουσας, κάθε πλάκα προέκυψε από το συνδυασμό πολλών 
θραυσμάτων που τις περισσότερες φορές δεν συνανήκαν. Εγινε και 
σποραδική χρήση νέου μαρμάρου. Μόνο στο δεύτερο από το βορρά 
μεταδόκιο διάστημα οι πλάκες που κατέλαβαν την πρώτη, την 
πέμπτη και την έβδομη από τα ανατολικά θέσεις ήταν ακέραιες, 
ενώ οι πλάκες που κατέλαβαν τη δεύτερη και τη δέκατη 
συντέθηκαν από κομμάτια που συνανήκαν.

Οπως και στην περίπτωση των φατνωματικών πλακών της 
δυτικής αίθουσας, έτσι και στην περίπτωση της ανατολικής 
στοάς, για τη σύνδεση των κομματιών από τα οποία συνέθεσε τις 
αναστηλωμένες πλάκες, ο Μπαλάνος λάξευσε κατά μήκος των 
πλευρών κάθε πλάκας αύλακες ορθογωνικής διατομής μέσα στην 
οποία τοποθέτησε μια σιδερένια λάμα. Τα άκρα της λάμας 
κάμπτονται κατά ορθή γωνία και μπαίνουν σε αντίστοιχους 
τόρμους στα άκρα της αύλακας. Το διάστημα ανάμεσα στη λάμα και 
τα τοιχώματα της αύλακας έχει πληρωθεί με μολύβι. Ομως, στις 
πλάκες που καλύπτουν το βόρειο μεταδόκιο διάστημα και έχουν 
τρία φατνώματα και, συνεπώς, μεγαλύτερο μήκος, έχουν 
χρησιμοποιηθεί πρόσθετες ενισχύσεις (σχ.43, φωτ.15): επάνω 
στις πλάκες και κατά την έννοια του μήκους των έχουν 
τοποθετηθεί σιδερένιες δοκοί μορφής διπλού ταυ. Από αυτές 
έχουν αναρτηθεί με βίδες τα κομμάτια των πλακών. Για την 
υποδοχή κάθε βίδας τρυπήθηκε το μάρμαρο σε αρκετό βάθος, έτσι 
που συχνά το κάτω άκρο της απέχει από την κάτω επιφάνεια της 
πλάκας μόλις 1,5 εκατοστό. Η πυκνή κατανομή του σίδερου στις 
φατνωματικές πλάκες του πρώτου από βορρά μετακιονίου 
διαστήματος της ανατολικής στοάς είχε ως αποτέλεσμα την πυκνή 
και διαμπερή ρηγμάτωση του μαρμάρου, με αποτέλεσμα να ανοίξουν 
αρμοί πλάτους από 0 ως 2,5 εκατοστά. Οι φατνωματικές πλάκες 
της οροφής της ανατολικής στοάς εν γένει ρηγματώθηκαν με πολύ 
δραματικότερο τρόπο από ότι οι πλάκες της δυτικής αίθουσας 
διότι, όπως θα δούμε παρακάτω, το αναστηλωμένο τμήμα οροφής 90 *
90. A.Κ.Ορλάνδος, "Αγγελίαι: 1) Ακροπόλεως: Προπυλαίων", ΑΕ
1917, σ.238.
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στη δυτική αίθουσα καλύφθηκε με σκυρόδεμα και μαλτεζόπλακες. 
Από ορισμένες πλάκες κατέπεσαν κατά την τελευταία δεκαετία 
αρκετά κομμάτια, ενώ πολλά είχαν φύγει από τις θέσεις τους, 
αλλά είχαν σφηνώσει και δεν έπεφταν.

Στη θέση αυτή θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι κατά την 
αποσυναρμολόγηση των φατνωματικών πλακών εντοπίστηκαν τυφλοί 
ορειχάλκινοι μικροί πείροι για τη σύνδεση θραυσμάτων, καθώς 
και ξύλινες σφήνες για τη στερέωση των κομματιών στις 
επιθυμητές θέσεις.

Οπως έχει αναφερθεί παραπάνω, εκτός από τα σιδερένια 
στοιχεία που περιγράφηκαν προηγουμένως, για τη σύνδεση των 
κομματιών που αποτελούν τα αναστηλωμένα αρχιτεκτονικά μέλη της 
ανατολικής στοάς, έχει χρησιμοποιηθεί και κοινό σκυρόδεμα. 
Οπως και στις άλλες περιπτώσεις στα Προπύλαια, έτσι και στην 
περίπτωση των φατνωματικών πλακών της ανατολικής στοάς, 
προκειμένου να συνθέσει κομμάτια που δεν συνανήκαν, ο Μπαλάνος 
απολάξευε τις επιφάνειες θραύσης που ήθελε να συναρμόσει, 
διαμορφώνοντας συχνά επίπεδες επιφάνειες συναρμογής. Αυτή η 
τακτική κάνει πολύ δύσκολη την απόδοση θραυσμάτων που 
χρησιμοποίησε ο Μπαλάνος σε θραύσματα με τα οποία συνανήκουν.

Με την τοποθέτηση των φατνωματικών πλακών στην οροφή της 
ανατολικής στοάς τα έργα αποκατάστασης στο κεντρικό κτίριο των Προπυλαίων θεωρήθηκαν τελειωμένα, το Μάιο του 1917y . Σε μια 
επόμενη φάση οι αρμοί μεταξύ των φατνωματικών πλακών της 
ανατολικής στοάς στεγανώθηκαν με τσιμεντοκονία, ενώ ol τριπλές 
φατνωματικές πλάκες του βόρειου μεταδόκιου διαστήματος 
καλύφθηκαν από ένα υαλοστάσιο με σκελετό από στραντζαριστή 
λαμαρίνα (φωτ.16). 0 σκελετός αυτός με διάφορες επισκευές 
διατηρήθηκε ώς το 1984 , οπότε και αφαιρέθηκε για τη 
διευκόλυνση των εργασιών τεκμηρίωσης. Επάνω από το 
αναστηλωμένο τμήμα οροφής της δυτικής αίθουσας διαμορφώθηκε 
δώμα με σκοπό την προστασία των οροφών και του σιδερένιου 
οπλισμού που περιείχε. Κατά την αφαίρεση του δώματος το 1991 
διαπιστώθηκε ότι, πρίν τη διάστρωσή του, οι αρμοί μεταξύ των 
πλακών είχαν στεγανωθεί με τσιμέντο και ότι η ίδια η κατασκευή 
του δώματος περιλάμβανε τα εξής: α) Μια κατώτατη στρώση από 
τσιμέντο, ασβέστη και ελαφρόπετρα πάχους 6-7 εκ. επάνω από τις 
φατνωματικές πλάκες και 13—14 εκ. επάνω από τις δοκούς, β) Μια 
μεσαία στρώση τσιμεντοκονίας με ασβέστη, πάχους 3,5-4 εκ. γ) 
Μια επίστρωση από πώρινες πλάκες (μαλτεζόπλακες) διαστάσεων 50 
X 50 εκ., Q Ο

Σύμφωνα με αναφορά του Ορλάνδου (15-3-1943) , στο
91. A.Κ.Ορλάνδος, "Αγγελίαι: 1) Ακροπόλεως: Προπυλαίων", ΑΕ 
1917, σ.238. Ν.Μπαλάνος, "Εργασίαι αναστηλώσεως Προπυλαίων 
κατά τα έτη 1915-17", ΑΔ 1.919, σ.20-24 . Μπαλάνος, Η 
Αναστήλωσις, σ.33, όπου λέει ότι τα έργα αποκατάστασης των 
Προπυλαίων είχαν διακοπεί για δύο χρόνια, χωρίς να αναφέρει 
ποιά χρόνια ακριβώς. Επειδή για τα έτη 1912 και 1913 δεν 
υπάρχουν δημοσιευμένες εκθέσεις, υποθέτω ότι η διακοπή 
εντοπίζεται ακριβώς στα δύο αυτά έτη. 92 *
92. Εκθεσις του Δ/ντού Αναστηλώσεως περί της συντηρήσεως των
μνημείων Ακροπόλεως προς την Δ/νσιν Αρχαιοτήτων κλπ. Αριθ. 
Πρωτ. 35/20-3-1943 (Αρχείο Διεύθυνσης Αναστήλωσης).
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διάστημα μεταξύ των αρχιτεκτονικών μελών των δύο όψεων της 
ανωδομής του θυραίου τοίχου, το οποίο είχε βάθος 1,48 μ., 
συγκεντρώνονταν νερά της βροχής. Για να αποφευχθεί αυτό το 
φαινόμενο, το διάστημα γεφυρώθηκε με μαλτεζόπλακες οι οποίες 
καλύφθηκαν με χώμα, επάνω στο οποίο επιστρώθηκαν τσιμεντοκονία 
και μαλτεζόπλακες. Η κατασκευή αυτή έγινε μετά από τη 
διάστρωση του δώματος επάνω από το αναστηλωμένο τμήμα της 
φατνωματικής οροφής. Πάντως, δεν γίνεται φανερό από την 
αναφορά του Ορλάνδου ή από την ίδια την κατασκευή άν 
κατασκευάστηκε από τον Ορλάνδο μετά την σύνταξη της αναφοράς 
του 1943 ή άν είχε κατασκευαστεί νωρίτερα.

γ. Επεμβάσεις στο κεντρικό κτίριο των Προπυλαίων από 
την περάτωση της επέμβασης του Ν.Μπαλάνου ως τη σύσταση της 
ΕΣΜΑ (1917-1975).

Για να έχει κανείς την πλήρη εικόνα της κατάστασης που 
επικρατούσε το 1975 στο κεντρικό κτίριο των Προπυλαίων, θα 
πρέπει να παρατεθεί το ακόλουθο σύντομο χρονικό των επεμβάσεων 
μετά την αποπεράτωση της αναστήλωσης του Μπαλάνου.

Η οξείδωση του πυκνά κατανεμημένου σίδερου της 
αναστήλωσης Μπαλάνου άρχισε πολύ νωρίς να προξενεί προβλήματα 
που προκάλεσαν την ανησυχία των αρμοδίων, εν μέσω μιας 
περιόδου τόσο ζοφερής όσο η γερμανική κατοχή. 0 Ορλάνδος, με 
ένα έγγραφο της 15ης Μαρτίου 1943 ζήτησε την άμεση 
αντικατάσταση του σίδερου της οροφής στην ανατολική πρόσταση των Προπυλαίων με χαλκό και τσιμεντοκονία ή μολύβι .

Η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε δέκα χρόνια αργότερα όταν, με έγγραφο της 14ης Οκτωβρίου 1953y\ ο Ι.Μηλιάδης ανέφερε πτώση 
δύο τεμαχίων μαρμάρου μήκους 0,45 μ. από το αναστηλωμένο 
ιωνικό επιστύλιο. Σε έγγραφό του της 2ας Φεβρουάριου 1954 ο

93. Βλ. στην προηγούμενη σημείωση. Στο αρχείο της Διεύθυνσης 
Αναστήλωσης υπάρχει και ένα ακόμη έγγραφο με ημερομηνία 19-8- 
42, με το οποίο ο Μηλιάδης αναφέρει απολέπιση των κατωτάτων 
τμημάτων των ιωνικών κιόνων λόγω της υγρασίας και ύπαρξη 
επικίνδυνης βλάστησης και λειχηνών στο εσωτερικό των κιόνων 
της Πινακοθήκης (Ο Διευθυντής της Ακροπόλεως και Εφορος 
Αρχαιοτήτων Αττικής, Αριθ. Πρωτ. 182/24-8-42). Ο Μηλιάδης 
επανήλθε στο θέμα απολέπισης (αυτή τη φορά του βόρειου κίονα 
της κιονοστοιχίας της ανατολικής στοάς και του δυτικού κίονα 
της βόρειας ιωνικής κι ονοστοιχίας) με έγγραφο της 20-1-1942 (0 
Διευθυντής της Ακροπόλεως και Εφορος Αρχαιοτήτων Αττικής, 
Αριθ. Πρωτ. 20). Εξη μέρες αργότερα ανέφερε απόσπαση 
θραύσματος από το δεύτερο από βορρά κίονα της δυτικής πρόσοψης 
του κεντρικού κτιρίου (0 Διευθυντής της Ακροπόλεως και Εφορος 
Αρχαιοτήτων Αττικής, Αριθ.Πρωτ.31). 94 * *
94. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, Διεύθυνσις Ακροπόλεως,
Αριθ. 604, Προς Υπουργείον Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας
Διεύθυνσιν Αρχαιοτήτων (Αρχείο Διεύθυνσης Αναστήλωσης).
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Μηλιάδης αναφέρει πτώση μεγάλου τεμαχίου μαρμάρου μήκους 1,06 
μ. από το αναστηλωμένο ιωνικό επιστύλιο που συνέδεε το Ουραίο τοίχο με τον αναστηλωμένο ιωνικό KÎovay~*. Με έκθεση της 
12ης Μαρτίου 1954 ο Ορλάνδος περιγράφει την οικτρή κατάσταση 
λόγω οξείδωσης του σιδερένιου οπλισμού κα l προτείνει 
αποσυναρμολόγηση των αναστηλωμένων τμημάτων και αντικατάσταση του σίδερου με duraluminìunr 0. Κατόπιν αυτών συνιστάται 
επιτροπή αποτελούμενη από τους αρχιτέκτονες Α.Ορλάνδο και 
Ε.Στίκα, τους αρχαιολόγους Ι.Μηλιάδη και Χ.Καρούζο, και τον 
πολιτικό μηχανικό Γ.Σολομώνίδη. Η επιτροπή αυτή, μετά από 
αυτοψία, προτείνει με έκθεση της 14ης Οκτωβρίου 1954 την ανακατασκευή των αναστηλώσεων του Μπαλάνου στα Πρόπυλαiay . 
Από το 1956 διατηρείται, στο Αρχείο Υπηρεσίας Αναστηλώσεως, 
άλλη σειρά εγγράφων : στις 27 Φεβρουάριου ο I.Μηλιάδης επισημαίνει νέα ρήγματα σε δοκούς της opoq^çy , στις 10 
Ιουλίου ο επιμελητής στην Ακρόπολη, τότε, Σ.Χαριτωνίδης 
επισημαίνει ρωγμές που έχουν σχεδόν αποσαθρώσει τρίγλυφο στη 
βορειοδυτική περιοχή του κεντρικού κτιρίου με μία αναφορά την 
οποία ο Μηλιάδης διαβιβάζει επειγόντως στη Διεύθυνση 
Αναστήλωσης ζητώντας προστατευτικά μέτρα για τα άνω μέρη των Προπυλαίων που απολεπίζονταιyy.

Εν τούτοις, η σιδερένια δοκός ενισχύθηκε μόνον έντεκα 
χρόνια αργότερα, το 1965, με τη συγκόλληση ελάσματος από 
ανοξείδωτο χάλυβα, επέμβαση που με την πάροδο του χρόνου 
αποδείχτηκε ολέθρια, ενώ παράλληλα στεγανώθηκαν οι αρμοί 
μεταξύ των φατνωματικών οροφών της ανατολικής στοάς και 
συντηρήθηκαν τα υαλοστάσια που προστάτευαν το βόρειο τμήμα της αναστηλωμένης οροφής της ανατολικής στοάςιυ .

95. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, Διεύθυνσις Ακροπόλεως, Αριθ. 
95 (Αρχείο Διεύθυνσης Αναστήλωσης).
96. Υπουργείον Εθνικής Παιδείας, Διεύθυνσις Αναστηλώσεως και 
Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής, Αριθ. Πρωτ. 27683/398 (Αρχείο 
Διεύθυνσης Αναστήλωσης).
97. Εκθεσις της δυνάμει των υπ ' αριθμ. 51.592/816 και 
60.386/1099 ε.έ. Υπουργικών αποφάσεων συγκροτηθείσης Επιτροπής 
διά την εξέτασιν της καταστάσεως των παλαιών αναστηλώσεων της 
Ακροπόλεως. Προς το Σεβ.Υπουργέίον Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Διεύθυνσιν Αναστηλώσεως (Αρχείο Διεύθυνσης 
Αναστήλωσης).
98. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, Διεύθυνσις Ακροπόλεως, ApL0. 
124.
99. Το διαβιβαστικό έγγραφο του Ι.Μηλιάδη: Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αθηνών, Διεύθυνσις Ακροπόλεως, Αριθ. 461. 100 *
100. Ν.Πλάτων, "Εργασίαι διαμορφώσεως και τακτοποιήσεις του 
αρχαιολογικού χώρου Ακροπόλεως. Α. Επί της Ακροπόλεως", ΑΔ
1966 (Χρονικά I). Βλ. και αναφορά Χ.Μπούρα, Γ.Σολομώνίδη, 
Ν.Σκαρή, Διεύθυνσις Αναστηλώσεως Αριθ. Πρωτοκ. 4613/18-3-65, 
και σχετικό απόσπασμα της υπ' αριθ. 23/30-3-1965 Πράξεως του 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Αρχείο Διεύθυνσης Αναστήλωσης).
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Βεβαίως τα προβλήματα στα Προπύλαια δεν έπαψαν. Στις 15- 
11-67 ο Γ.Δοντάς αναφέρει ότι στη βορειοδυτική γωνία της αναστηλωμένης οροφής τρέχουν νερά^0 . Η αύξηση του τουρισμού 
δημιουργεί και άλλα προβλήματα, και ενδεικτικό είναι το 
έγγραφο του Γ.Δοντά με το οποίο, στις 23-6-70 ζητάει την 
κάλυψη της κεντρικής διάβασης των Προπυλαίων με ξύλινο δάπεδο10^.

δ. Το έργο αποκατάστασης των Προπυλαίων υπό την 
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων της Ακροπόλεως

Στη συνέχεια ακολουθεί ένα σύντομο χρονικό της σχετικής 
με τα Προπύλαια δραστηριότητας από το 1975, έτος ίδρυσης της 
Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων της Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) ως 
σήμερα. Μολονότι το χρονικό αυτό αναφέρεται στη συνολική 
δραστηριότητα του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού των 
Προπυλαίων σ' αυτή την περίοδο, θεωρώ σκόπιμο να το παραθέσω 
στην θέση αυτή, στο τέλος δηλαδή του χρονικού των επεμβάσεων 
στο κεντρικό κτίριο. Η απόφασή μου αυτή δικαιολογείται από το 
γεγονός ότι, μετά το 1975, επεμβάσεις έχουν γίνει μόνο στο 
κεντρικό κτίριο, ενώ η δραστηριότητα σε άλλες περιοχές του 
μνημείου αφορούσε αποκλειστικά σε τεκμηρίωση και μελέτη.

Το 1975 και 1976 έγινε μακροσκοπική αποτύπωση των 
Προπυλαίων σε σχέδια υπό κλ.1/50 από τους αρχιτέκτονες 
Α.Παπανικολάου και Α.Τζάκου. Στην ίδια περίοδο αποτυπώθηκε σε 
κλ.1/50 το βόρειο τμήμα του δαπέδου της ανατολικής στοάς, από 
τον αρχιτέκτονα Β.Καρκάνη.

Το 1978 αποτυπώθηκε σε κλ. 1/20 από τον γράφοντα η 
κεντρική δίοδος των Προπυλαίων, προκειμένου να διαστρωθεί 
ολόκληρη με ξύλινη βαθμιδωτή αναβάθρα. Η μελέτη και κατασκευή 
της τελευταίας έγινε με την εποπτεία του αρχιτέκτονα 
I.Τραυλού.

Το 1979 αποφασίστηκε από την Επιτροπή Ακροπόλεως να 
μελετηθούν τα προβλήματα των Προπυλαίων. Καρπός αυτής της 
μελέτης ήταν η "ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΡΙΓΚΟΥ ΤΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ" που συνέταξαν και κατέθεσαν 
στην Επιτροπή Ακροπόλεως το 1980 η αρχιτέκτων Α.Τζάκου και η 
πολιτικός μηχανικός Μ.Ιωαννίδου, με την εποπτεία του καθηγητή 
Χ.Μπούρα. Με βάση αυτή τη μελέτη πραγματοποιήθηκε, στα έτη 
1981 και 1982, η επέμβαση (φωτ.5).

101. Υπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως, Γενική Λιεύθυνσις 
Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, Εφορεία Αρχαιοτήτων Α' 
Περιφερείας, Αριθ. Πρωτ. 1643/15-11-67 (Αρχείο Διεύθυνσης 
Αναστήλωσης). 102
102. Υπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως, Α' Αρχαιολογική 
Περιφέρεια, Αριθ. Πρωτ. 1028/22-6-70. Εγκριση του αιτήματος 
του Γ.Δοντά από τη Γενική Επιθεώρηση Αρχαιοτήτων: Προεδρία 
Κυβερνήσεως, Γενική Διεύθυνσις Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 
Διεύθυνσις Αναστηλώσεως, Αριθ. Πρωτ. 14468/2857/15-7-1970.
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Στη συνέχεια η Επιτροπή Ακροπόλεως αποφάσισε να 
προχωρήσει στη μελέτη των τεχνικών προβλημάτων που παρουσίαζε 
η περιοχή των αναστηλωμένων από τον Μπαλάνο φατνωματικών 
οροφών του κεντρικού κτιρίου, καθώς και η βόρεια πτέρυγα των 
Προπυλαίων.

Το 1986 μου ανατέθηκε η ευθύνη του Εργου Αποκατάστασης 
των Προπυλαίων στο σύνολό του.

Το 1987 κατέθεσα την πρώτη συνολική έκθεση για τα 
προβλήματα των Προπυλαίων, με τίτλο "Τα προβλήματα των 
Προπυλαίων και οι δυνατές λύσεις τους. Μια αναγνωριστική 
προσέγγιση".

Το 1989 κατατέθηκε από τον γράφοντα και την Μ.Ιωαννίδου, 
πολιτικό μηχανικό, η μελέτη για την αποξήλωση των 
αναστηλωμένων οροφών του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων. Η 
μελέτη τεκμηρίωνε την τραγική κατάσταση στην οποία είχαν 
περιέλθει οι φατνωματικές πλάκες και οι δοκοί λόγω της 
οξείδωσης του πυκνά κατανεμημένου σιδήρου, και πρότεινε άμεση 
αποξήλωση των οροφών, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
ρηγμάτωση του μαρμάρου και η πτώση τμημάτων στο έδαφος. Η 
μελέτη εγκρίθηκε από την ΕΣΜΑ (πρακτικό 15/25-5-89) και στη 
συνέχεια από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ( ΚΑΣ ) 
ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη της επέμβασης στα 
αναστηλωμένα τμήματα της ανωδομής.

Ορος απαραίτητος για την έναρξη των εργασιών ήταν η 
οργάνωση και κατασκευή του εργοταξίου, εργασία εξαιρετικά 
σημαντική και χρονοβόρα. Αντίθετα με το Ερέχθειο και τον 
Παρθενώνα, που περιβάλλονται από χώρους ανοικτούς στους 
οποίους οι εγκαταστάσεις των εργοταξίων μπόρεσαν να 
αναπτυχθούν με άνεση, τα Προπύλαια είναι τοποθετημένα σε μία 
περιοχή όπου η στάθμη του βράχου παρουσιάζει δραματικές 
αλλαγές και περιβάλλονται από λείψανα κτιρίων μεγάλης 
αρχαιολογικής σημασίας, ως επί το πλείστον από πωρόλιθο, ένα 
υλικό δηλαδή που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε καταπονήσεις 
κάθε λογής. Επί πλέον, τα Προπύλαια παρέχουν τη μοναδική 
δυνατότητα εισόδου στο χώρο του αρχαίου ιερού της Ακρόπολης, 
με αποτέλεσμα η περιοχή του εργοταξίου να διασχίζεται 
καθημερινά από χιλιάδες επισκέπτες. Οι παράγοντες αυτοί έθεταν 
σοβαρά προβλήματα που όφειλε να λύσει η μελέτη του εργοταξίου. 
Η επιλογή της θέσης των εργαστηρίων και των επιφανειών 
εργασίας έγινε με τρόπο ώστε να μη επιβαρυνθούν καθόλου 
μηχανικά τα ευπαθή αρχαία λείψανα από τις εγκαταστάσεις αυτές. 
Λεπτομερής περιγραφή της οργάνωσης και των τεχνικών 
λεπτομερειών του εργοταξίου καθώς και χρονικό της κατασκευής 
του δίνεται στην αντίστοιχη έκθεση της Μ.Ιωαννίδου, που 
βρίσκεται παρακάτω στο προκείμενο τεύχος.

Εδώ θα περιοριστώ στη σύντομη αναφορά μιας εργασίας που 
ήταν απαραίτητη προετοιμασία για την κατασκευή του εργοταξίου: 
πρόκειται για την εκκένωση του σωζομένου κατώτατου τμήματος 
της Ιουστινιάνειας δεξαμενής προς βορράν του κεντρικού κτιρίου 
των Προπυλαίων. Στο τμήμα αυτό της δεξαμενής ο Καββαδίας είχε 
συγκεντρώσει θραύσματα αρχιτεκτονικών μελών διαφόρων περιόδων 
και ελάχιστων γλυπτών τα οποία θεώρησε ότι δεν είχαν μεγάλη 
αξία, διαμορφώνοντας έδαφος στη στάθμη της ευθυντηρίας της 
δυτικής αίθουσας και της βόρειας πτέρυγας. Επειδή η περιοχή 
της δεξαμενής ήταν απαραίτητη για τη διεξαγωγή βαρέων 
εργασιών, επεσήμανα ήδη από το 1982, ότι για λόγους ασφαλείας
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τόσο του αρχαιολογικού υλικού όσο και του εργοταξίου, θα 
έπρεπε να γίνει έλεγχος του περιεχομένου της δεξαμενής. 
Πράγματι, μετά από εισήγησή μου αποφασίστηκε να εκκενωθεί η 
δεξαμενή από το αρχαιολογικό αυτό υλικό αλλά και από χώματα 
και πέτρες λατομείου που υπήρχαν ανάμεσά τους, και να 
κατασκευαστεί μια οριζόντια επιφάνεια εργασιών στηριγμένη σε 
μεταλλικά υποστυλώματα. Με τον τρόπο αυτό θα προστατεύονταν 
από τις δραστηριότητες του εργοταξίου τόσο το αρχαιολογικό 
υλικό που είχε εναποθέσει στη δεξαμενή ο Καββαδίας, όσο και η 
ίδια η δεξαμενή. Η εκκένωση της δεξαμενής ήταν μια τεράστια 
επιχείρηση που άρχισε τον Απρίλιο του 1988 και τελείωσε τον 
Ιούνιο του 1989 και ο συνολικός όγκος του υλικού που 
απομακρύνθηκε ήταν γύρω στα 300 κυβικά μέτρα (φωτ.17-20). Το 
υλικό διαχωρίστηκε στις εξής κατηγορίες: α) Μαρμάρινα 
θραύσματα της κλασικής περιόδου, πολλά από τα οποία ανήκουν 
στα Προπύλαια και τοποθετήθηκαν χωριστά. β) Μαρμάρινα 
θραύσματα της ελληνιστικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής περιόδων, 
γ) Πώρινα θραύσματα, κυρίως αρχαϊκά και κλασικά, δ) Θραύσματα 
κεραμίδων. ε) Μη αρχιτεκτονικό αρχαιολογικό υλικό, δηλαδή 
όστρακα κεραμικής, θραύσματα επιγραφών, γλυπτών κλπ. στ) Χώμα 
και λίθοι λατομείου. Το μεγαλύτερο μέρος των αρχιτεκτονικών 
μελών καταγράφηκε από το συνεργείο των Προπυλαίων και το 
σύνολο τακτοποιήθηκε σε ομάδες στα ανατολικά και 
νοτιοανατολικά του Βορειοδυτικού Οικοδομήματος, ενώ τα χώματα 
και τα θραύσματα λίθων λατομείου μεταφέρθηκαν με ένα μικρό 
ηλεκτρικό βαρούλκο στην περιοχή του αρχαίου Περιπάτου αμέσως 
προς βορράν των Προπυλαίων, από όπου και απομακρύνθηκαν. Το μη 
αρχιτεκτονικό αρχαιολογικό υλικό καταγράφηκε από την 
επιμελήτρια της Εφορείας Ακροπόλεως X.Βλασσοπούλου και μεταφέρθηκε στις αποθήκες του Μουσείου ΑκροπόλεωςΐυJ.

Στις 22 και 28 Ιουνίου 1990, για τη συμπλήρωση του 
ανωτάτου τμήματος των ικριωμάτων που στηρίζουν τη γερανογέφυρα 
αποξήλωσης, αφαιρέθηκαν έξη φατνωματικές πλάκες από την οροφή 
της ανατολικής στοάς.

Στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 1990 αποξηλώθηκαν οι υπόλοιπες 
δεκατέσσερεις φατνωματικές πλάκες. Επειδή ο κατακερματισμός 
των φατνωματικών πλακών ήταν πολύ προχωρημένος, και ήταν 
βέβαιο ότι, άν ακολουθούσαμε την ως τώρα κοινή διαδικασία 
αποξήλωσης κάθε αρχιτεκτονικού μέλους χωριστά, θα υπήρχαν 
πολλές απώλειες, κρίθηκε σκόπιμο να αποξηλωθούν οι 
φατνωματικές πλάκες εν σώματι. Για το σκοπό αυτό 
κατασκευάστηκε μία ισχυρή μεταλλική εσχάρα επάνω στην οποία 
διαμορφώθηκε μία επιφάνεια έδρασης από μαδέρια. Η εσχάρα 
χρησιμοποιήθηκε για τη μετακίνηση των φατνωματικών πλακών και 
των δύο μεταδοκίων διαστημάτων. Μετά την καταβίβασή τους στο 
έδαφος, τα φατνώματα τοποθετήθηκαν στο βόρειο τμήμα του 
ξύλινου δαπέδου που καλύπτει την περιοχή της μεγάλης δεξαμενής 
και καλύφθηκαν με πλαστικά φύλλα.

Στους πρώτους μήνες του 1991 άρχισε η αποξήλωση της 
προστατευτικής επίστρωσης δώματος επάνω από το αναστηλωμένο 
τμήμα οροφής της δυτικής αίθουσας. 103 *
103. Σχεδιάστηκε και φωτογραφήθηκε λεπτομερώς η δεξαμενή και
το δάπεδό της, καθώς και τα τμήματα της ευθυντηρίας των 
Προπυλαίων που αποκαλύφθηκαν.
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Η αποξήλωση των 26 φατνωματικών πλακών της οροφής της 
δυτικής αίθουσας έγινε στις 8 Οκτωβρίου 1991 με την ίδια 
μέθοδο που είχε εφαρμοστεί και για την αποξήλωση των 
φατνωματικών πλακών της ανατολικής στοάς.

Στις 7 Φεβρουάριου 1992 και 17 Μαρτίου 1992 έγινε η 
αποξήλωση αντίστοιχα της δεύτερης και της πρώτης από τα 
ανατολικά αναστηλωμένων δοκών της οροφής της δυτικής αίθουσας 
των Προπυλαίων. Για την αποξήλωση χρησιμοποιήθηκε μεταλλική 
εσχάρα υποστήριξης και η συνολική διάρκεια της επιχείρησης, 
από τη στιγμή της ανύψωσης της δοκού ώς την απόθεσή της στο 
έδαφος στα βορειοανατολικά των Προπυλαίων διήρκεσε 23 λεπτά. 
Στις επόμενες εβδομάδες αποξηλώθηκαν τμηματικά οι μεταδόκιες 
πλάκες και η επίτοιχη δοκός του θυραίου τοίχου.

Με την αποξήλωση των αναστηλωμένων τμημάτων της οροφής 
της δυτικής αίθουσας, έγινε φανερή η απελπιστική κατάσταση του 
αναστηλωμένου απο τον Μπαλάνο ιωνικού επιστυλίου, και η ανάγκη 
άμεσης αποξήλωσής του, εργασία που δεν συμπεριλαμβανόταν στις 
ήδη εγκεκριμένες εργασίες αποξηλώσεων. Το Μάρτιο του 1992 
κατατέθηκε από το γράφοντα και την Μ.Ιωαννίδου στην ΕΣΜΑ 
μελέτη με πρόταση αποξήλωσης του ιωνικού επιστυλίου και του 
υποκείμενου ιωνικού κιονοκράνου. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή 
από την ΕΣΜΑ (Πρακτικό 7/19-3-1992) και στη συνέχεια από το 
ΚΑΣ. Η αποξήλωση των τμημάτων αυτών πραγματοποιήθηκε στις 22 
Σεπτεμβρίου 1992.

Στις 16 Νοεμβρίου 1992 και στις 18 Δεκεμβρίου 1992 
αποξηλώθηκαν αντίστοιχα η δεύτερη και πρώτη από βορράν 
αναστηλωμένες δοκοί της ανατολικής στοάς.

Τον Ιούλιο του 1993 έγινε η αποξήλωση της ημιδοκού της 
οροφής της ανατολικής στοάς που ήταν τοποθετημένη επάνω από το 
επιστύλιο της βόρειας πλευράς.

Από το 1990, οπότε άρχισε η αποξήλωση των πρώτων 
φατνωματικών πλακών, παράλληλα με τις άλλες εργασίες 
εκτελούνται και οι εργασίες συντήρησης του αποξηλωμένου υλικού 
στο έδαφος: απομάκρυνση των σιδερένιων εξαρτημάτων της
αναστήλωσης Μπαλάνου από τις φατνωματικές πλάκες, tlç δοκούς, 
τις μεταδόκιες πλάκες και το ιωνικό επιστύλιο, καθώς και 
συγκόλληση με ράβδους τιτανίου και τσιμέντο των θραυσμάτων φατνωματικών πλακών της αναστήλωσης Μπαλάνου που συνανήκουν1 
. Οι εργασίες αυτές παρακολουθούνται συνεχώς και κάθε φάση 
τους τεκμηριώνεται φωτογραφικά και σχεδιαστικά.

Παράλληλα, από το 1990 έχει αρχίσει συντήρηση της 
επιφάνειας του μαρμάρου. Οι εργασίες αυτές έχουν αρχίσει από 
τους ορθοστάτες της Πινακοθήκηο και συνεχίζονται στο μεσαίο κίονα της ιωνικής κιονοστοιχίαςιυ .

104. Σχετική μελέτη της Μ.Ιωαννίδου παρατίθεται παρακάτω στο 
προκείμενο τεύχος. 105
105. Λεπτομερής έκθεση της συντηρήτριας Α.Μωραίτου για τις 
εργασίες αυτές παρατίθεται στο τέλος του προκείμενου τεύχος.
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2. Κεντρικό κτίριο των Προπυλαίων. Το σωζόμενο
αρχιτεκτονικό υλικό. Περιγραφή, ταύτιση, ερμηνεία.

Εκτός από τα κομμάτια του κτιρίου που είναι στη θέση 
τους, υπάρχουν και τα κομμάτια που έχουν μετακινηθεί και 
βρίσκονται είτε επάνω στο μνημείο, στις θέσεις που τα έχει 
αναστηλώσει ο Μπαλάνος, είτε στο έδαφος, εφ' όσον ο Μπαλάνος 
δεν τα συμπεριέλαβε στην αναστήλωσή του.

Στο προηγούμενο κεφάλαιο περιγράφηκε με κάθε δυνατή 
λεπτομέρεια η επέμβαση του Μπαλάνου. Κρίνεται όμως σκόπιμο να 
παρατεθεί, στη θέση αυτή, ένας κατάλογος των κομματιών που 
αναστήλωσε ο Μπαλάνος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναγνώριση της αρχικής θέσης 
των κομματιών της ανωδομής του κεντρικού κτιρίου κατά κανόνα 
δεν είναι εύκολη, διότι τα περισσότερα κομμάτια που έχουν 
χρησιμοποιηθεί στην αναστήλωσή του Μπαλάνου έχουν απολαξευθεί 
σε μεγάλο βαθμό, πράγμα που τα έχει στερήσει από ορισμένα 
οικοδομικά χαρακτηριστικά τους (τόρμους για την υποδοχή των 
σιδερένιων συνδέσμων, επιφάνειες ώσεως κλπ) με βάση τα οποία 
γίνεται η αναγνώριση της αρχικής θέσης των κομματιών σε ένα 
κλασικό κτίριο. Σε αυτά που δεν έχουν αποξηλωθεί προστίθεται η 
δυσκολία ότι από τα κομμάτια αυτά δεν φαίνεται παρά μία ή δύο 
από τις εξωτερικές όψεις του κομματιού, και τα δομικά 
χαρακτηριστικά που θα μπορούσε να διασώζονται στις αθέατες 
επιφάνειες είναι καλυμμένα από τα υπερκείμενα ή υποκείμενα ή 
παρακείμενα κομμάτια. Για τα κομμάτια αυτά υπάρχει η ελπίδα να 
προκόψουν, μετά την αποξήλωσή τους, περισσότερα στοιχεία για 
την ταύτισή τους.

α. Αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη που αναστηλώθηκαν 
στην ανατολική στοά

Ενα βασικό βοήθημα στην εργασία αυτή είναι η μελέτη του 
W.B.Dinsmoor, "The gables of the Propylaia at Athens", AJA 14, 
1910, σ.143-184, πίν.4,5, η οποία είχε συνταχθεί πριν την
αναστήλωσή του Μπαλάνου. Μία σύγκριση των αντίστοιχων σχεδίων του Dinsmoor και του Μπαλάνουιυ° δείχνει ότι στην αναστήλωσή 
της ανατολικής πρόσοψης ο Μπαλάνος αναστήλωσε όλα τα κομμάτια 
που είχε ταυτίσει ο Dinsmoor, πλήν των κομματιών που ανήκαν 
στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα του αετώματος:

Αρχιτεκτονικά μέλη ταυτισμένα από τον Dinsmoor 106

106. 0 Μπαλάνος, Αναστήλωσις, σ.23,24 δεν αναφέρει αναλυτικά 
τα αναγνωρισμένα κομμάτια. Επίσης, στα σχέδια τα οποία 
αποδίδουν γραφικά την αναστηλωτική επέμβαση στα Προπύλαια 
(Μπαλάνος, ό.π., πίναξ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ) το νέο υλικό αποδίδεται με 
γραμμοσκιά ενώ το αρχαίο υλικό αποδίδεται χωρίς γραμμοσκιά, 
όμως δεν υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα αρχαία κομμάτια που 
αναστηλώθηκαν στην αρχική τους θέση και σε εκείνα που 
εντάχθηκαν στο αρχιτεκτονικό τμήμα στο οποίο ανήκαν χωρίς να 
διαπιστωθεί και η πραγματική θέση του συγκεκριμένου κομματιού. 
Πρβλ. Dinsmoor, Gables, πίν.4.
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1. Το βόρειο γωνιακό άκρο του πρώτου από το βορρά 
επιστυλ ί ου.

2. Το επιστύλιο του δεύτερου από το βορρά επιστυλίου.
3. Το αντίθημα του προηγούμενου.
4. Το επιστύλιο του μεσαίου μετακιονίου.
5. Το αντίθημα του προηγούμενου.
6. Το επιστύλιο του τέταρτου από το βορρά μετακιονίου.
7. Θραύσμα του μηρού της τριγλύφου της βορειοανατολικής 

τριγλύφου.
8. Το κομμάτι της ζωφόρου προς το βορρά του άξονα της 

πρόσοψης.
9. Το κομμάτι της ζωφόρου προς νότον του άξονα της 

πρόσοψης.
10. Το πρώτο γείσο προς νότον του γείσου της 

βορειοανατολικής γωνίας.
11. Το πρώτο από το βορρά κομμάτι τυμπάνου του αετώματος.
12. Το δεύτερο από το βορρά κομμάτι τυμπάνου του 

αετώματος.
13. Το τρίτο από το βορρά κομμάτι τυμπάνου του αετώματος.
14. Το τέταρτο από το βορρά κομμάτι τυμπάνου του 

αετώματος.
15. Το βόρειο άκρο του καταετίου γείσου, με συμφυή σίμα 

και συμφυή βάση ακρωτηρίου.
16. Το πρώτο από βορρά κομμάτι κεραμίδας με συμφυή σίμα.
Εχοντας υπ' όψιν την ποιότητα του έργου του W.B.Dinsmoor, 

μπορεί να πε ί κανείς ότι τα παραπάνω αρχιτεκτονικά μέλη 
(εφ'όσον ο Μπαλάνος τα αναστήλωσε ακολουθώντας τον Dinsmoor) 
έχουν αναστηλωθεί στις ορθές θέσεις τους. Για τα υπόλοιπα 
κομμάτια, που βρίσκονται ακόμη στις θέσεις στις οποίες τα 
τοποθέτησε ο Μπαλάνος με κριτήρια άγνωστα σε μας, δεν μπορούμε 
να είμαστε βέβαιοι άν τα αναστήλωσε στις αρχικές θέσεις τους, 
και δεν θα είμαστε σε θέση να το ελέγξουμε πριν την αποξήλωσή 
τους. Αυτά τα κομμάτια είναι:

Ανατολ l κή πρόσοψη
17. Το βόρειο άκρο του πέμπτου από το βορρά επιστυλίου.
18. Το δεύτερο από το βορρά γείσο (τόσο σε αυτό όσο και 

στα επόμενα γείσα, το τμήμα της έδρασης είναι από νέο μάρμαρο, 
εκτός από μια περίπτωση που θα αναφερθεί παρακάτω).

19. Το τρίτο από το βορρά γείσο.
20. Το τέταρτο από το βορρά γείσο.
21. Το πέμπτο από το βορρά γείσο.
22. Το έκτο από το βορρά γείσο.
23. Το έβδομο από το βορρά γείσο (το προέχον τμήμα έχει 

συρραφεί με αρχαίο τμήμα έδρασης).
24. Το όγδοο από το βορρά γείσο.
25. Το ένατο από το βορρά γείσο.
26. Το δέκατο από το βορρά γείσο.
27. Το ενδέκατο από το βορρά γείσο.
28. Το πρώτο από το βορρά κομμάτι καταετίου γείσου.
29. Το δεύτερο από το βορρά κομμάτι καταετίου γείσου.
30. Το τρίτο από το βορρά κομμάτι καταετίου γείσου.
31. Το τέταρτο από το βορρά κομμάτι καταετίου γείσου.
32. Η δεύτερη από το βορρά κεραμίδα με συμφυή σίμα.
33. Η τρίτη από το βορρά κεραμίδα με συμφυή σίμα.
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Βόρεια όψη
34. Η πρώτη από τα ανατολικά τρίγλυφος με τμήμα της 

ράχης της θήκης της προς τα δυτικά παρακείμενης μετόπης 
(αποτελείται από θραύσματα που ανήκουν πιθανότατα σε δύο 
μετόπες).

35. Η δεύτερη από τα ανατολικά τρίγλυφος.
36. Η ράχη της πρώτης από τα ανατολικά μετόπης.
37. Η ράχη της δεύτερης από τα ανατολικά μετόπης 

(προέκυψε από συρραφή θραυσμάτων).
38. Η ράχη της τρίτης από τα ανατολικά μετόπης 

(αποτελείται από δύο κομμάτια).
39. Το πρώτο από τα ανατολικά γείσο (τόσο αυτό όσο και 

τα επόμενα γείσα έχουν τα τμήματα έδρασης από νέο μάρμαρο και 
τα προέχοντα τμήματα από νέο μάρμαρο).

40. Το δεύτερο από τα ανατολικά γείσο.
41. Το τρίτο από τα ανατολικά γείσο.
42. Το τέταρτο από τα ανατολικά γείσο.
43. Το πέμπτο από τα ανατολικά γείσο.
44. Το πρώτο από τα ανατολικά (πλάι στο γωνιακό σύνθετο 

κομμάτι) κομμάτι κεραμίδας (διπλός στρωτήρας) με συμφυή 
διάτρητη σίμα (τόσο σε αυτό όσο και στα επόμενα κομμάτια η 
διάτρητη σίμα έγινε με συρραφή αρχαίων θραυσμάτων).

45. Το δεύτερο από τα ανατολικά κομμάτι κεραμίδας (απλός 
στρωτήρας) με συμφυή διάτρητη σίμα.

46. Το τρίτο από τα ανατολικά κομμάτι κεραμίδας (διπλός 
στρωτήρας) με συμφυή διάτρητη σίμα.

47. Το τέταρτο από τα ανατολικά κομμάτι κεραμίδας (απλός 
στρωτήρας) με συμφυή διάτρητη σίμα.

Αρχαίοι Θράνοι αναστηλωμένοι στο εσωτερικό της 
ανατολικής στοάς.
48. Πρώτος από το βορρά (προς νότον του γωνιακού) θράνος 

της ανατολικής πλευράς (κυρίως από νέο υλικό στο οποίο έχουν 
προσαρμοστεί δύο θραύσματα αρχαίων θράνων).

49. Δεύτερος από το βορρά θράνος της ανατολικής πλευράς.
50. Τρίτος από το βορρά θράνος της ανατολικής πλευράς.
51. Τέταρτος από τα ανατολικά θράνος της βόρειας 

πλευράς.
52. Θραύσμα στο νότιο άκρο της δυτικής κεραίας του 

θράνου της βορειοδυτικής γωνίας.
53. Δεύτερος από το βορρά θράνος δυτικής πλευράς, με 

πρόσθεμα νέου μαρμάρου στο βόρειο άκρο.
54. Τρίτος από το βορρά θράνος της δυτικής πλευράς (στο 

βόρειο άκρου του έχει συναρμοστεί ένα κομμάτι που μάλλον δεν 
συνανήκει).

Αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη αναστηλωμένα από τον Μπαλάνο 
στην ανατολική στοά που έχουν πρόσφατα αποξηλωθεί
55. Η βόρεια ημιδοκός (αποτελείται απο θραύσματα 

ημιδοκού συρραμμένα με θραύσματα δοκού και άλλα θραύσματα 
αρχαίου υλικού).

56. Η πρώτη από το βορρά δοκός (αποτελείται από τρία 
θραύσματα που δεν συνανήκουν).

57. Η δεύτερη από το βορρά δοκός (αποτελείται από τρία 
θραύσματα που δεν συνανήκουν).
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58. Μεταδόκία πλάκα της ανατολικής πλευράς του πρώτου 
από βορρά μεταδοκίου διαστήματος.

59. Μεταδόκία πλάκα της δυτικής πλευράς του πρώτου από 
βορρά μεταδοκίου διαστήματος (τόσο σε αυτή όσο και στις 
επόμενες μεταδόκιες πλάκες έχουν προσαρμοστεί και θραύσματα 
που συνανήκουν).

60. Μεταδόκία πλάκα της ανατολικής πλευράς του δεύτερου 
από βορρά μεταδοκίου διαστήματος.

61. Μεταδόκία πλάκα της δυτικής πλευράς του δεύτερου 
μεταδοκίου διαστήματος.

62. Πρώτη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης πρώτου 
μεταδοκίου διαστήματος.

63. Δεύτερη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του βόρειου 
μεταδοκίου διαστήματος.

64. Τρίτη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του βόρειου 
μεταδοκίου διαστήματος (συρραφή τριών θραυσμάτων που δεν 
συνανήκουν).

65. Τέταρτη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του βόρειου 
μεταδοκίου διαστήματος (μία πλάκα με τρία μικρά μη συνανήκοντα 
προσθέματα).

66. Πέμπτη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του βόρειου 
μεταδοκίου διαστήματος (συρραφή τεσσάρων θραυσμάτων που δεν 
συνανήκουν).

67. Εκτη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του βόρειου 
μεταδοκίου διαστήματος.

68. Εβδομη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του βόρειου 
μεταδοκίου διαστήματος (μία πλάκα με τρία μη συνανήκοντα 
προσθέματα).

69. Ογδοη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του βόρειου 
μεταδοκίου διαστήματος (μία πλάκα με μικρό μη συνανήκον 
πρόσθεμα).

70. Ενατη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του βόρειου 
μεταδοκίου διαστήματος (μία πλάκα με μικρό μη συνανήκον 
πρόσθεμα). 76 77 78 79

71. Δέκατη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του βόρειου 
μεταδοκίου διαστήματος (επτά μη συνανήκοντα θραύσματα).

72. Πρώτη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του δεύτερου 
μεταδοκίου διαστήματος.

73. Δεύτερη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του δεύτερου 
μεταδοκίου διαστήματος.

74. Τρίτη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του δεύτερου 
μεταδοκίου διαστήματος (μία πλάκα με τρία μικρά μη συνανήκοντα 
προσθέματα).

75. Τέταρτη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του δεύτερου 
μεταδοκίου διαστήματος (μία πλάκα με μικρό μη συνανήκον 
πρόσθεμα).

76. Πέμπτη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του δεύτερου 
μεταδοκίου διαστήματος.

77. Εκτη απο τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του δεύτερου 
μεταδοκίου διαστήματος (τρία μη συνανήκοντα θραύσματα).

78. Εβδομη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του δεύτερου 
μεταδοκίου διαστήματος.

79. Ογδοη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του δεύτερου 
μεταδοκίου διαστήματος (μία πλάκα με τρία μικρά μη συνανήκοντα 
θραύσματα).
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80. Ενατη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του δεύτερου 
μεταδοκίου διαστήματος (μία πλάκα με μικρό μη συνανήκον 
πρόσθεμα).

81. Δέκατη από τα ανατολικά πλάκα κάλυψης του δεύτερου 
μεταδοκίου διαστήματος.

β. Αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη που αναστηλώθηκαν στη 
δυτική στοά.

Στην περιοχή αυτή τα μόνα αρχιτεκτονικά μέλη για τα οποία 
είμαστε βέβαιοι ότι έχουν αναστηλωθεί από τον Μπαλάνο στις 
αρχικές τους θέσεις είναι οι τέσσερεις σφόνδυλοι του ιωνικού 
κίονα, των οποίων οι αντίστοιχοι βρίσκονται αμετακίνητοι στις 
αρχικές τους θέσεις στους υπόλοιπους πέντε ιωνικούς κίονες των 
Προπυλαίων. Αυτοί οι ορθά αναστηλωμένοι σφόνδυλοι είναι:

82. Τέταρτος σφόνδυλος.
83. Πέμπτος σφόνδυλος.
84. Εκτος σφόνδυλος.
85. Εβδομος σφόνδυλος.

Το μόνο αρχαίο αρχιτεκτονικό υλικό της αναστήλωσης 
Μπαλάνου που δεν έχει ακόμη αποξηλωθεί είναι οι υπόλοιποι 
σφόνδυλοι του κίονα και τα επίτοιχα ιωνικά επιστύλια του 
ανατολικού και του θυραίου τοίχου. Οπως και στα ιωνικά 
επιστύλια της αναστήλωσης Μπαλάνου που περιγράφηκαν 
προηγουμένως, επειδή ο αριθμός των θραυσμάτων ιωνικών 
επιστυλίων, επίτοιχων και μη, ήταν πολύ περιορισμένος, τα 
αναστηλωμένα κομμάτια έχουν προκύψει από την απολάξευση και 
συναρμογή θραυσμάτων αρχαίου υλικού με κομμάτια νέου μαρμάρου.

86. Ογδοος σφόνδυλος.
87 . Ενατος σφόνδυλος.
88. Δέκατος σφόνδυλος.
89. Ενδέκατος σφόνδυλος.
90. Δωδέκατος σφόνδυλος.
91. Πρώτο από το βορρά ιωνικό επιστύλιο θυραίου τοίχου.
92 . Δεύτερο από το βορρά ιωνικό επιστύλιο θυρα ί ου
93. Πρώτο από τα ανατολικά ιωνικό επιστύλιο βορε ί ου

τοί χου.
94. Δεύτερο από τα ανατολικά ιωνικό επιστύλιο βορείου 

τοίχου (μόνον το ανατολικό άκρο).
Αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη αναστηλωμένα στη δυτική 
αίθουσα που έχουν αποξηλωθεί.
95. Ιωνικό κιονόκρανο (βλ. παραπάνω λεπτομερή περιγραφή

του ) .
96. Βόρεια πλάκα πρώτου από τα ανατολικά ιωνικού

επιστυλίου βόρειας ιωνικής κιονοστοιχίας (βλ. παραπάνω 
λεπτομερή περιγραφή του).

97. Βόρεια πλάκα δεύτερου από τα ανατολικά ιωνικού
επιστυλίου βόρειας ιωνικής κιονοστοιχίας (ανατολικό άκρο, 
συρραφή αρχαίου θραύσματος με νέο μάρμαρο).

98. Νότια πλάκα δεύτερου από τα ανατολικά ιωνικού
επιστυλίου βόρειας ιωνικής κι ονοστοιχίας (ένα θραύσμα).
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99. Επίτοιχη δοκός θυραίου τοίχου (συρραφή αρχαίων 
θραυσμάτων που δεν συνανήκαν).

100. Πρώτη από τα ανατολικά δοκός.
101. Δεύτερη από τα ανατολικά δοκός.
102. Μεταδόκια πλάκα της νότιας πλευράς του ανατολικού 

μεταδοκίου διαστήματος (συρραφή τριών θραυσμάτων που δεν 
συνανήκουν).

103. Μεταδόκια πλάκα της βόρειας πλευράς του ανατολικού 
μεταδοκίου διαστήματος (με τρία προσθέματα που δεν 
συνανήκουν).

104. Μεταδόκια πλάκα της νότιας πλευράς του δεύτερου από 
τα ανατολικά μεταδοκίου διαστήματος.

105. Μεταδόκια πλάκα της βόρειας πλευράς του δεύτερου από 
τα ανατολικά μεταδοκίου διαστήματος (με δύο προσθέματα που δεν 
συνανήκουν).

106. Πρώτη από το βορρά πλάκα κάλυψης ανατολικού
μεταδοκίου διαστήματος (τρία μη συνανήκοντα θραύσματα).

107. Δεύτερη από το βορρά πλάκα κάλυψης ανατολικού
μεταδοκίου διαστήματος (τέσσερα θραύσματα που δεν συνανήκουν).

108. Τρίτη από το βορρά πλάκα κάλυψης ανατολικού
μεταδοκίου διαστήματος (τέσσερα θραύσματα που δεν συνανήκουν).

109. Τέταρτη από το βορρά πλάκα κάλυψης ανατολικού
μεταδοκίου διαστήματος (τέσσερα θραύσματα που δεν συνανήκουν).

110. Πέμπτη από το βορρά πλάκα κάλυψης ανατολικού
μεταδοκίου διαστήματος (τρία θραύσματα που δεν συνανήκουν).

111. Εκτη από το βορρά πλάκα κάλυψης ανατολικού
μεταδοκίου διαστήματος (τρία θραύσματα που δεν συνανήκουν).

112. Εβδομη από το βορρά πλάκα κάλυψης ανατολικού
μεταδοκίου διαστήματος (τέσσερα θραύσματα που δεν συνανήκουν).

113. Ογδοη από το βορρά πλάκα κάλυψης ανατολικού
μεταδοκίου διαστήματος (τρία θραύσματα που δεν συνανήκουν).

114. Ενατη από το βορρά πλάκα κάλυψης ανατολικού
μεταδοκίου διαστήματος (τρία θραύσματα που δεν συνανήκουν).

115. Δέκατη από το βορρά πλάκα κάλυψης ανατολικού
μεταδοκίου διαστήματος (τρία θραύσματα που δεν συνανήκουν).

116. Ενδέκατη από το βορρά πλάκα κάλυψης ανατολικού 
μεταδοκίου διαστήματος (τρία θραύσματα που δεν συνανήκουν).

117. Δωδέκατη από το βορρά πλάκα κάλυψης ανατολικού 
μεταδοκίου διαστήματος (τρία θραύσματα που δεν συνανήκουν).

118. Δέκατη τρίτη από το βορρά πλάκα κάλυψης ανατολικού 
μεταδοκίου διαστήματος (πέντε θραύσματα που δεν συνανήκουν).

119. Πρώτη από το βορρά πλάκα κάλυψης δεύτερου από τα
ανατολικά μεταδοκίου διαστήματος (δύο θραύσματα που δεν
συνανήκουν).

120. Δεύτερη από το βορρά πλάκα κάλυψης δεύτερου από τα
ανατολικά μεταδοκίου διαστήματος (τρία θραύσματα που δεν
συνανήκουν).

121. Τρίτη από το βορρά πλάκα κάλυψης δεύτερου από τα 
ανατολικά μεταδοκίου διαστήματος.

122. Τέταρτη από το βορρά πλάκα κάλυψης δεύτερου από τα
ανατολικά μεταδοκίου διαστήματος (δύο θραύσματα που δεν
συνανήκουν).

123. Πέμπτη από το βορρά πλάκα κάλυψης δεύτερου από τα
ανατολικά μεταδοκίου διαστήματος (τρία θραύσματα που δεν
συνανήκουν).
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124. Εκτη από το βορρά πλάκα κάλυψης δεύτερου από τα 
ανατολικά μεταδοκίου διαστήματος.

125. Εβδομη από το βορρά πλάκα κάλυψης δεύτερου από τα 
ανατολικά μεταδοκίου διαστήματος (τρία θραύσματα που δεν 
συνανήκουν).

126. Ογδοη από το βορρά πλάκα κάλυψης δεύτερου από τα 
ανατολικά μεταδοκίου διαστήματος (δύο θραύσματα που δεν 
συνανήκουν).

127. Ενατη από το βορρά πλάκα κάλυψης δεύτερου από τα 
ανατολικά μεταδοκίου διαστήματος (μία πλάκα με ένα πρόσθεμα 
που δεν συνανήκει).

128. Δέκατη από το βορρά πλάκα κάλυψης δεύτερου από τα 
ανατολικά μεταδοκίου διαστήματος.

129. Ενδέκατη από το βορρά πλάκα κάλυψης δεύτερου από τα 
ανατολικά μεταδοκίου διαστήματος.

130. Δωδέκατη από το βορρά πλάκα κάλυψης δεύτερου από τα 
ανατολικά μεταδοκίου διαστήματος.

131. Δέκατη τρίτη από το βορρά πλάκα κάλυψης δεύτερου από 
τα ανατολικά μεταδοκίου διαστήματος (τέσσερα θραύσματα που δεν 
συνανήκουν).

γ. Αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη που δεν έχουν 
αναστηλωθεί από τον Μπαλάνο

Αρχιτεκτονικά μέλη της περιοχής της δυτικής αίθουσας 
που βρίσκονται επάνω στο μνημείο, μετακινημένα από την 
αρχική θέση τους
(Τα οκτώ πρώτα από τα επόμενα κομμάτια βρίσκονται επάνω 

στο νότιο τοίχο της δυτικής αίθουσας και πρέπει να έχουν 
τοποθετηθεί στις σημερινές θέσεις τους από τον Α.Ρίζο-Ραγκαβή 
κατά την επέμβαση των ετών 1835-36.)

του
132. Πρώτη από τα ανατολικά λιθόπλινθος 

νότιου τοίχου. του 19ου δόμου

του
133. Δεύτερη από τα ανατολικά λιθόπλινθος 

νότιου τοίχου. του 19ου δόμου

του
134. Τρίτη από τα ανατολικά λιθόπλινθος 

νότιου τοίχου. του 19ου δόμου

του
135. Τέταρτη από τα ανατολικά λιθόπλινθος 

νότιου τοίχου. του 19ου δόμου

του
136. Δεύτερη από τα ανατολικά λιθόπλινθος 

νότιου τοίχου. του 20ού δόμου

του
137. Τρίτη από τα ανατολικά λιθόπλινθος 

νότιου τοίχου. του 2 0ού δόμου

του
138. Τέταρτη από τα ανατολικά λιθόπλινθος 

νότιου τοίχου. του 20ού δόμου
139. Τρίτο από τα ανατολικά γείσο του νότιου τοίχου.
140. Λιθόπλινθος που καταλαμβάνει την θέση της έκτης από 

τα ανατολικά λιθοπλίνθου του δέκατου ένατου δόμου, όμως η 
πραγματική θέση του είναι στο δυτικό άκρο του εικοστού δόμου.

141. Κεραμίδα ηγεμών πλαγίου τοίχου δυτικής αίθουσας του 
κεντρικού κτιρίου, σήμερα ακουμπημένη στη βορειοδυτική γωνία 
του θριγκού της βόρειας πτέρυγας.
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Κατακείμενα αρχιτεκτονικά μέλη της ανωδομής του θυραίου 
τοίχου ταυτισμένα από τον Dinsmoor
142. Πρώτη από το βορρά λιθόπλινθος (πλάι στη

τρ ί γλυφό) του 22ου δόμου (Η κατά Disnsmoor).
143. Εκτη από το βορρά λιθόπλινθος ( μετά τητρ ί γλυφό) του 22ου δόμου (Κ κατά Disnsmoor).
144 . Πρώτη από το νότο λιθόπλινθος ( πλά ι στη

βόρεια 
βόρεια

τρίγλυφο) 
145 . 

τρ ί γλυφό) 
146.

του 22ου δόμου (J κατά Disnsmoor. ΑΑΔ 5214). 
Θραύσμα της τέταρτης από το βορρά (μετά τη

δόμου (Μ κατά Disnsmoor). 
λιθόπλινθος του 24ου δόμου (F
λιθόπλινθος του 24ου δόμου (G

λιθοπλίνθου του 22ου 
Πρώτη από το βορρά 

κατά Disnsmoor. ΑΑΔ 5216).
147. Πρώτη από το νότο 

κατά Disnsmoor. ΑΑΔ 5217).
148. Πρώτο από το βορρά 

του βόρειου άκρου) με συμφυές 
κατά Disnsmoor).

149. Πρώτο από το νότο κομμάτι γείσου (πλάι στο γείσο του

κομμάτι γείσου (πλάι 
τμήμα λιθοπλίνθου του στο γείσο τοίχου (Β

νότιου άκρου) με συμφυές 
Disnsmoor. ΑΑΔ 5218).

τμήμα λιθοπλίνθου του τοίχου (Α κατά
Πέμπτη από το βορρά λιθόπλινθος του τοίχου 

το παραπάνω κομμάτι γείσου 7) αμέσως κάτω από 
κατά Disnsmoor. ΑΑΔ 5215).

Πέμπτη από το νότο λιθόπλινθος του τοίχου 
το παραπάνω κομμάτι γείσου Α) αμέσως κάτω από 
κατά Disnsmoor. ΑΑΔ 5213).
Λιθόπλινθος του τοίχου που διαμορφώνει την κορυφή 

κάτω από το κορυφαίο γείσο (C κατά Dinsmoor. ΑΑΔ

(με
το
(με
το

150
αφετηρ ί α 
γείσο (D

151
αφετηρία 
γείσο (Ε

152
του αετώματος 
5212).

153. Κεραμίδα με συμφυές γείσο (S κατά Dinsmoor).
154. Θράνος της νοτιοδυτικής γωνίας της ανατολικής 

αίθουσας (Q κατά Dinsmoor. ΑΑΔ 5210).
Αδημοσίευτα κατάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη της δυτικής 
αίθουσας, που διατηρούν το μεγάλύτερο μέρος του όγκου 
τους155. Ογδοος σφόνδυλος ιωνικού κίονα.
156. Ογδοος σφόνδυλος ιωνικού κίονα.
157 . Ενατος σφόνδυλος ιωνικού κίονα (ΑΑΔ 5160).
158 . Ενατος σφόνδυλος ιωνικού κ ί ονα (ΑΑΔ 5161).
159. Ενατος σφόνδυλος ιωνικού κίονα (ΑΑΔ 5162).
160. Ενατος σφόνδυλος ιωνικού κίονα (ΑΑΔ 5163 και ΑΑΔ

5172 ) .
161. Ενατος σφόνδυλος ιωνικού κίονα (από την

ρωμαϊκή αγορά).
162. Δέκατος σφόνδυλος ιωνικού κίονα.
163. Δέκατος σφόνδυλος ιωνικού κίονα.
164. Δωδέκατος σφόνδυλος ιωνικού κίονα.
165. Δωδέκατος σφόνδυλος ιωνικού κίονα.
166. Ογδοος σφόνδυλος δωρικού κίονα.
167. Ογδοος σφόνδυλος δωρικού κίονα.
168. Ογδοος σφόνδυλος δωρικού κίονα.
169. Ογδοος σφόνδυλος δωρικού κίονα.

107. Dinsmoor, Gables, σ.143-184, πίν.4,5.
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θράνο
θράνο
θράνο

( ΑΑΔ

170 .
(ΑΑΔ

171.
(ΑΑΔ 

172 . 
(ΑΑΔ

173.
174.

Λιθόπλινθος
5004) .
Λιθόπλ ινθος
5005) .
Λιθόπλινθος 
5221 ) .

Λιθόπλινθος 
Λιθόπλινθος

18ου δόμου πλαγ ί ων το ί χων με συμφυή
18ου δόμου πλαγ ί ων το ί χων με συμφυή
18ου δόμου πλαγ ί ων το ί χων με συμφυή

19ου δόμου πλαγίων τοίχων 
19ου δόμου πλαγίων τοίχων 
20ού δόμου πλαγίων τοίχων 
(μισή) 19ου ή 20ού δόμου

175. Λιθόπλινθος
176. Λιθόπλινθος 
5223) .
177. Κέραμος ηγεμών διπλή (ΑΑΔ 5226)
178. Κέραμος ηγεμών διπλή (ΑΑΔ 5299)
179. Κέραμος ηγεμών διπλή (ΑΑΔ 5028)
180. Κέραμος ηγεμών απλή (ΑΑΔ 5288).

(ΑΑΔ 5167). 
(ΑΑΔ 5205). 
(ΑΑΔ 5159 ) . 
πλαγίων τοίχων

Αδημοσίευτα κατάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη ανατολικής 
στοάς που διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου τους
181. Θρόνος της νοτιοανατολικής γωνίας.

Αδημοσίευτα κατάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη του κεντρικού 
κτιρίου αδιακρίτως αίθουσας ή στοάς, που διατηρούν το 
μεγαλύτερο μέρος του όγκου τους
181. Τμήμα έδρασης γείσου (ΑΑΔ 5165).
182. Τμήμα έδρασης γείσου νοτιοανατολικής ή βορειοδυτικής 

γωνίας (ΑΑΔ 5200).
183. Μεταδόκια πλάκα (ΑΑΔ 5197).
184. Θρόνος Ουραίου τοίχου (ΑΑΔ 5210).
185. Θρόνος θυραίου τοίχου (ΑΑΔ 5211).
186. Αντίθημα τυμπάνου αετώματος (ΑΑΔ 5224).
187. Αριστερό άκρο γείσου με σταγόνες.
188. Μεταδόκια πλάκα (ΑΑΔ 5196).
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3. Το πρόβλημα της επέμβασης στο κεντρικό κτίριο 
των Προπυλαίων.

α. Νέες πληροφορίες σχετικές με την αρχική μορφή 
του μνημείου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
επέμβαση.

0 Μπαλάνος, στον πρόλογο του βιβλίου του^^ Η δηλώνει: 
"Τα έργα ταύτα1 εξετελέσθησαν επί τη βάσει προγράμματος 
καθορισθέντος τη συνεργασία δύο διαπρεπών ανδρών, του 
αειμνήστου Π.Καββαδία και του τότε Διευθυντού του εν Αθήναις 
Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου κ. W.Doerpfeld, εις την 
ιδιαιτέραν συμβολήν του οποίου πολλά οφείλω, διό και 
ευγνωμόνως ενταύθα αναφέρω τούτο.". Ομως αποφεύγει συστηματικά 
να αναφέρει το όνομα του W.B.Dinsmoor, του αρχιτέκτονα στον 
οποίο κατ' εξοχήν οφείλεται η ταύτιση των κομματιών της 
ανατολικής πρόσοψης και του θυραίου τοίχου του κεντρικού 
κτιρίου. Εν τούτοις, ο Μπαλάνος αναστήλωσε τον θριγκό της 
ανατολικής πρόστασης το 1910, δηλαδή την ίδια χρονιά που 
δημοσιεύτηκε η μελέτη του Dinsmoor. Δεδομένου ότι η μελέτη του Dinsmoor είχε ολοκληρωθεί το 1909 στην Αθήνα11^ και ότι τα 
κομμάτια που αναστήλωσε ο Μπαλάνος στην ανατολική πρόσοψη 
είναι ακριβώς αυτά που είχε ήδη ταυτίσει ο Dinsmoor, καταλήγει 
κανείς στο εύλογο συμπέρασμα ότι ο τελευταίος, μολονότι δεν 
αναφέρεται από τον Μπαλάνο, στάθηκε σημαντική πηγή πληροφοριών 
για τον αναστηλωτή των Προπυλαίων.

Η μελέτη του Dinsmoor παραμένει η μόνη ώς σήμερα μελέτη 
που λύνει προβλήματα αναπαράστασης του κεντρικού κτιρίου των 
Προπυλαίων με συστηματική αναγνώριση αρχιτεκτονικών μελών που βρίσκονταν στο έδαφος1 , και την ερμηνεία όχι μόνο των 
μορφολογικών αλλά και των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών των 
μελών αυτών στην αρχική δομή του κτιρίου. Ol μελέτες που είχαν 
προηγηθεί στην μελέτη του κεντρικού κτιρίου, κυρίως αυτές των Penrose, Bohn και Doerpfeld112, είχαν συμβάλει σημαντικά στην

108. Μπαλάνος, Αναστήλωσις, σ.10.
109. Εννοεί τις αναστηλωτικές επεμβάσεις στα μνημεία της 
Ακροπόλεως.
110. Dinsmoor, Gables, σ.143-184, πίν.ΐν,ν. 0 W.B.Dinsmoor 
ετοίμαζε ώς το τέλος της ζωής του μια δημοσίευση των 
Προπυλαίων που φιλοδοξούσε να είναι πλήρης, και θα 
αντικαθιστούσε το βιβλίο του Bohn. Η επιδίωξή του αυτή 
δυστυχώς δεν ευοδώθηκε, μετά τον θάνατό του το υλικό πέρασε 
στα χέρια του γυιου του W.Β.Dinsmoor, Jr. και μετά το θάνατο 
του τελευταίου η χήρα του κα A.Νόρε-Dinsmoor ανέλαβε την 
έκδοση των καταλοίπων.
111. Πολλά από τα αρχιτεκτονικά μέλη που ο Dinsmoor μελέτησε 
στο έδαφος αναστηλώθηκαν από τον Μπαλάνο.
112. F.C.Penrose, An Investigation of the Principles of 
Athenian Architecture. 2nd ed. , Λονδίνο 1888. Bohn, Die
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κατανόηση της αρχιτεκτονικής του μνημείου, κυρίως σε 
προβλήματα μορφολογικής οργάνωσης και κτιριολογικής σύνθεσής 
του. 0 Μπαλάνος στο βιβλίο του κάνει συχνά παρατηρήσεις που αφορούν σε κατασκευαστικά θέματα του κτιρίου11 . 0 Doerpfeld, 
όπως αναφέρει ο ίδιος ο Μπαλάνος στην εισαγωγή του βιβλίου 
του, ήταν ο κύριος σύμβουλός του στις αναστηλώσεις των 
μνημείων της Ακρόπολης. 0 γερμανός αρχιτέκτων ήταν πλήρως 
ενημερωμένος στα προβλήματα των μνημείων της Ακρόπολης και, 
ιδιαιτέρως για τα Προπύλαια, είχε δημοσιεύσει δύο σπουδαία άρθρα1 και πολλές επί μέρους παρατηρήσεις. Δεν μπορούμε 
λοιπόν παρά να δεχτούμε ότι στην αναστήλωση του Μπαλάνου έχει 
ληφθεί υπ' όψιν η προηγούμενη βιβλιογραφία, αλλά και ιδέες που 
ακόμη δεν είχαν δημοσιευτεί.

Κατά την τεκμηρίωση που έγινε τα τελευταία χρόνια στο 
πλαίσιο του Εργου Αποκατάστασης των Προπυλαίων, έχουν προκύψει 
πολλές ταυτίσεις σημαντικών αρχιτεκτονικών μελών που διατηρούν 
μεγάλο ποσοστό του αρχικού όγκου τους ενώ, παράλληλα, έχουν 
αναγνωριστεί πολυάριθμα μικρότερα θραύσματα που ανήκουν στα 
Προπύλαια και, συγκεκριμένα, στο κεντρικό κτίριο. Στο 
προηγούμενο κεφάλαιο της μελέτης έχουν ονομαστεί πενήντα επτά 
(57) αρχιτεκτονικά μέλη των Προπυλαίων που διατηρούν το 
μεγαλύτερο μέρος του όγκου τους και δεν βρίσκονται στην αρχική 
θέση τους. Από αυτά μόνον τα δέκα τρία (13) μέλη του θυραίου 
τοίχου αναγνωρίστηκαν υε βάση την προηγούμενη δημοσίευσή τους από τον Dinsmoor11 . Ολα τα υπόλοιπα χρειάστηκε να 
αναγνωριστούν εξ αρχής, σύμφωνα με τα μορφολογικά και τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους.

Σε αυτά πρέπει να προστεθούν τα πολυάριθμα θραύσματα 
αρχιτεκτονικών μελών που διατηρούν ένα μικρό μόνο μέρος του 
όγκου τους και τα οποία δεν είχαν παρουσιαστεί σε καμιά 
προηγούμενη δημοσίευση. Τα περισσότερα από τα θραύσματα αυτά 
έχουν καταγραφεί με Αριθμό του Αρχείου Διασπάρτων (ΑΑΔ). 
Υπάρχει όμως και ένας σημαντικός αριθμός θραυσμάτων που έχει 
αναγνωριστεί και μεταφερθεί στην περιοχή του εργοταξίου των
Propylaeen. W.Doerpfeld, "Die Propylaeen der Akropolis von 
Athen", AM 10, 1885, σ.38-56, πίν. II, III. Ο ίδιος, "Die 
Propylaeen der Akropolis von Athen", AM 10, 1885, 131-144, 
πίν. V. 113 114 115
113. 0 Μπαλάνος δεν αναφέρει προγενέστερα δημοσιεύματα, στα 
οποία οι παρατηρήσεις αυτές έχουν καταγραφεί από άλλους 
μελετητές. Βεβαίως οι δημοσιεύσεις αυτές είναι μεταγενέστερες 
της έναρξης της αναστήλωσης Μπαλάνου. Είναι προφανές ότι ο 
Μπαλάνος αναφέρει τις κατασκευαστικές παρατηρήσεις στο βιβλίο 
του διεκδικώντας αυτός την πνευματική κυριότητά τους η οποία, 
εν τούτοις, δεν φαίνεται να του ανήκει. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση της σιδερένιας ράβδου που χρησιμοποίησε ο Μνησικλής 
στην επάνω επιφάνεια των ιωνικών επιστυλίων για την απαλλαγή 
τους από το βάρος της υπερκείμενης οροφής.
114. Βλ. προηγούμενη υποσημείωση 123.
115. Βλ. παραπάνω.
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Προπυλαίων, χωρίς να έχει δοθεί, μέχρι στιγμής, η ευκαιρία να 
καταγραφούν και χαρακτηριστούν με τον Αριθμό Αρχείου 
Διασπάρτων. Στην προηγούμενη ενότητα έχει παρατεθεί κατάλογος 
188 αρχιτεκτονικών μελών του κεντρικού κτιρίου που διατηρούν 
μεγάλο ποσοστό της αρχικής μάζας τους και που λαμβάνονται 
υπ'όψιν στον προβληματισμό για τη μελλοντική αναστήλωση. Στο 
τέλος παρατίθενται κατάλογος των καταγεγραμμένων θραυσμάτων 
αρχιτεκτονικών μελών του συνόλου των Προπυλαίων. Αμέσως 
παρακάτω θα σχολιαστούν τρεις ειδικές ομάδες αρχιτεκτονικών 
μελών του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων.

Θραύσματα φατνωματικών πλακών των οροφών
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα πλέον πολυάριθμα από τα 

μικρά θραύσματα είναι αυτά που προέρχονται από τις 
φατνωματικές πλάκες του κεντρικού κτιρίου, κυρίως της δυτικής 
αίθουσας. Θραύσματα φατνωματικών πλακών είχαν εντοπισθεί πολλά 
και ακόμη εξακολουθούν να εντοπίζονται επάνω στην Ακρόπολη, 
αλλά και στις υπώρειές της. Ομως, το 1983, κατά τη μετακίνηση 
ενός μεγάλου λιθοσωρού που κατελάμβανε το κέντρο της περιοχής 
της Ιουστινιάνειας δεξαμενής βρέθηκαν, μεταξύ άλλων 870 
περίπου θραύσματα φατνωματικών πλακών. Τα κομμάτια αυτά 
καταγράφηκαν από το συνεργείο των κατασπάρτων και μεταφέρθηκαν 
στην περιοχή του Αρρηωορίου και τακτοποιήθηκαν σε ράφια, όπου 
βρίσκονται ώς σήμερα

Το 1984-5 έγιναν αρκετές ταυτίσεις συνανηκόντων 
θραυσμάτων των φατνωματικών οροφών από τον καθ. Γ.Δεσπίνη τα 
οποία και συγκολλήθηκαν από το συνεργείο των Προπυλαίων. Εν 
τούτοις, όμως, ο αριθμός των θραυσμάτων που συγκολλήθηκαν 
είναι πολύ μικρός σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό των 
θραυσμάτων. Ο αριθμός των θραυσμάτων που πρέπει να ερευνηθούν 
για την αναγνώριση θραυσμάτων που συνανήκουν αυξήθηκε 
σημαντικά, με την προσθήκη των θραυσμάτων που προέκυψαν από 
την αποσύνδεση των φατνωματικών πλακών που είχε αναστηλώσει ο 
Μπαλάνος. Το γεγονός ότι στα κομμάτια αυτά οι επιφάνειες είχαν 
απολαξευθεί, προκειμένου να συγκολληθούν μεταξύ τους θραύσματα 
που δεν συνανήκαν, δυσχεραίνει πολύ την έρευνα για τον 
εντοπισμό θραυσμάτων που συνανήκουν.

Η έρευνα αυτή θα απαιτούσε την αποκλειστική απασχόληση 
ενός συνεργείου ικανών μαρμαροτεχνιτών με την επίβλεψη και, 
κατά περιπτώσεις, συνεργασία ενός αρχιτέκτονα ή αρχαιολόγου. 
Δυστυχώς, ο επείγων χαρακτήρας των εργασιών μελέτης και 
κατασκευής του εργοταξίου, αποξήλωσης και συντήρησης των 
αρχιτεκτονικών μελών των οροφών της αναστήλωσης Μπαλάνου, της 
απαραίτητης τεκμηρίωσης που συνοδεύει κάθε μια από τις 
εργασίες αυτές, της τεκμηρίωσης και έρευνας που είναι 
απαραίτητες για την κατάρτιση της μελέτης αποκατάστασης των 
Προπυλαίων, δεν έδωσε τη δυνατότητα να διατεθεί ανθρώπινο 
δυναμικό στην έρευνα των θραυσμάτων των φατνωματικών πλακών, ο 
βαθμός επιτυχίας της οποίας, εξ άλλου, δεν μπορεί να 
προεξοφληθε ί. 116

116. Η μετακίνηση του σωρού έγινε το 1983, από το συνεργείο 
διασπάρτων προκειμένου να ελευθερωθεί ο χώρος της δεξαμενής 
για την ανάπτυξη του εργοταξίου των Προπυλαίων.
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Από τη στιγμή που ετέθη το πρόβλημα της έρευνας των 
θραυσμάτων των φατνωματικών πλακών, αντιμετωπίσθηκε και η 
δυνατότητα λύσης του προβλήματος δια μέσου της σύγχρονης 
τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για εξακόσια (600) 
περίπου θραύσματα καταγράφηκαν, από την πολιτικό μηχανικό κ. 
Μ.Ιωαννίδου, λεπτομερείς μετρήσεις όλων των χαρακτηριστικών 
της μορφής των (στοιχεία διατομής, σωζόμενες γενικές 
διαστάσεις, πλάτη αναθυρώσεων και άλλα ατομικά χαρακτηριστικά 
κάθε θραύσματος) προκειμένου να χρησιμεύσουν στην κατάρτιση 
και τροφοδότηση ενός προγράμματος επίλυσης του προβλήματος. 
Επί σειράν ετών, όσοι μελετητές προγραμμάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών προσπάθησαν να ασχοληθούν με την επίλυση του 
προγράμματος των φατνωμάτων, κατέθεσαν τα όπλα μπροστά στις 
δυσκολίες που παρουσίαζε. Το περασμένο έτος η κατάρτιση 
σχετικού προγράμματος ανατέθηκε στο γραφείο Αυρούδιας ΕΠΕ, ενώ 
παράλληλα ξεκίνησε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Prin
ceton, το οποίο διετέθη να διαθέσει τον σύγχρονο τεχνικό 
εξοπλισμό του και μέλη του εξειδικευμένου επιστημονικού 
προσωπικού του, προκειμένου να διερευνηθεί η ταχύτερη επίλυση 
του προβλήματος εντόπισης θραυσμάτων των φατνωματικών πλακών 
που συνανήκουν. Πάντως, αυτά τα προγράμματα δεν έχουν ακόμη 
αρχίσει να αποδίδουν και τα αποτελέσματά τους είναι αδύνατο να 
προεξοφληθούν. Θα ήταν, λοιπόν, ευκταίο να υπάρξει στο 
προσεχές μέλλον η δυνατότητα κατάρτισης, στο πλαίσιο του Εργου 
Αποκατάστασης των Προπυλαίων, εξειδικευμένου συνεργείου που να 
ασχοληθεί για ένα διάστημα αποκλειστικά με τη διερεύνηση αυτού 
του προβλήματος.

Αρχιτεκτονικά μέλη των Προπυλαίων εντοιχισμένα στο
νότLο τείχος της Ακρόπολης
Μία άλλη ομάδα αρχιτεκτονικών μελών των Προπυλαίων 

βρίσκονται εντοιχισμένα στη βάση του νότιου τείχους της 
Ακρόπολης, προς νότον της περιοχής του Βραυρωνείου και της Χαλκοθήκης11'. Από αυτά τα αρχιτεκτονικά μέλη φαίνεται μόνον η 
μία πλευρά, όμως τα περισσότερα ταυτίζονται ασφαλώς, 
τουλάχιστον ως προς το είδος τους. Τα κομμάτια που ασφαλώς 
προέρχονται από τα Προπύλαια είναι τα εξής (τα κεφαλαία 
γράμματα χαρακτηρίζουν ομοειδή κομμάτια αναγράφονται και στο 
αντίστοιχο σχέδιο 44. Βλ. και φωτ.21)'·

Α. 13 φατνωματικές πλάκες της δυτικής αίθουσας.
Β. 3 φατνωματικές πλάκες της ανατολικής αίθουσας.
Γ. 6 θράνοι της ανατολικής πλευράς του θυραίου τοίχου.
Δ. 11 θραύσματα σίμας.
E. 1 λιθόπλινθος και οκτώ τμήματα λιθοπλίνθων.
Ζ. 3 θραύσματα προεχόντων τμημάτων γείσων ΚΚ.
Η. 2 θραύσματα προεχόντων τμημάτων γείσων πτέρυγας.
Θ. 4 θραύσματα προεχόντων τμημάτων καταετίων γείσων 
πρόσοψης ΚΚ.

I. 1 θραύσμα ορθοστάτη. 117

117. Ευχαριστώ τον Εφορο Αρχαιοτήτων της Α' ΕΠΚΑ κ. Α.Μάντη 
που εντόπισε την παρουσία αρχιτεκτονικών μελών των Προπυλαίων 
στην περιοχή αυτή του τείχους και έθεσε το γεγονός υπ' όψιν 
μου.
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Τα κομμάτια που αναφέρονται παραπάνω, η σχετική θέση των 
οποίων φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο, είναι μόνον αυτά που 
μπόρεσα να αναγνωρίσω μακροσκοπικά. Στην τοιχοποιία που τα 
περιβάλλει αναγνώρισα και αρχιτεκτονικά μέλη του Παρθενώνα και 
του Ερεχθείου, ενώ ανάμεσά τους υπάρχουν και άλλα 
αρχιτεκτονικά μέλη κλασικών κτιρίων. Είναι βέβαιο ότι αρκετά 
από αυτά προέρχονται από τα Προπύλαια. Πολλά από τα κομμάτια 
αυτά είναι τοποθετημένα ούτως ώστε στην επιφάνεια του τείχους 
να φαίνεται μία από τις επιφάνειες ώσεως, στην επιφάνεια του 
τείχους, θεωρώ πολύ πιθανόν ότι τα κομμάτια διατηρούν ολόκληρο 
το μήκος τους. Αυτή η άποψή μου ενισχύεται από το μοναδικό 
αρχιτεκτονικό μέλος στο οποίο μπορούμε να διαπιστώσουμε το 
σωζόμενο μήκος, δηλαδή από το θράνο στο δυτικό άκρο της 
προεξοχής του τείχους στη βάση της οποίας έχουν εντοιχιστεί τα 
αρχιτεκτονικά μέλη που περί γράφηκαν παραπάνω. Ο θράνος αυτός 
είναι τοποθετημένος ανάποδα, με τη δεξιά επιφάνεια ώσεως στη 
νότια όψη του τείχους, ενώ η πίσω πλευρά του φαίνεται σε όλο 
της το μήκος στη δυτική πλευρά της αντηρίδας (στην αριστερή 
άκρη του σχεδίου).

Θα ήταν ευχής έργον τα κομμάτια αυτά να αποτειχίσθούν, 
διότι είναι πολύ πιθανόν πολλά από αυτά να διατηρούνται σε 
μεγάλο βαθμό πληρότητας, και να μπορέσουν να συμβάλλουν στην 
πληρέστερη αναστήλωση του κεντρικού κτιρίου από το υλικό του 
οποίου διατηρείται τόσο μικρό ποσοστό.

Θραύσματα ιωνικών κιονόκρανων των Προπυλαίων
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί το σύνταγμα θραυσμάτων 

ιωνικών κιονοκράνων των Προπυλαίων, τα οποία είχε αναγνωρίσει 
και συγκολλήσει παλιότερα ο αρχιτέκτων Μ.Κορρές. 0 σημαντικός 
αυτός αριθμός θραυσμάτων, ο οποίος έχει αυξηθεί λίγο στα 
τελευταία χρόνια, δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί στην 
αναστήλωση διότι αποτελεί ται από θραύσματα μικρού σχετικά 
μεγέθους, αρκετά καταπονημένα, που δεν ανήκουν σε ένα αρχικό 
κιονόκρανο. Εξ άλλου, η μεγάλη καλλιτεχνική αξία της μορφής 
του κιονοκράνου των Προπυλαίων συνηγορεί στη διαφύλαξη των 
θραυσμάτων αυτών, καθώς και των μεγαλυτέρων θραυσμάτων που 
χρησιμοποιήθηκαν στην αναστήλωση του Μπαλάνου, στο μουσείο της 
Ακρόπολης και στις αποθήκες του.

Από τη μελέτη των αρχιτεκτονικών μελών του κεντρικού 
κτιρίου που έχουν αναγνωριστεί και ταυτιστεί δεν προκύπτουν 
στοιχεία που να αλλάζουν σημαντικά τα δεδομένα για μια 
αναστηλωτική επέμβαση στην ανωδομή του κτιρίου. Εξ άλλου, 
μολονότι ο αριθμός των μεγάλων κομματιών δεν είναι καθόλου 
ευκαταφρόνητος και ο αριθμός των μικροτέρων θραυσμάτων είναι 
ακόμη μεγαλύτερος, μια σύγκριση του υλικού αυτού με το υλικό 
που αποτελούσε αρχικά την ανωδομή του κεντρικού κτιρίου είναι 
μάλλον απογοητευτική. Πράγματι, το άθροισμα του κατάσπαρτου ή 
μετακινημένου επάνω στο κτίριο υλικού και του υλικού που έχει 
χρησιμοποιηθεί στην αναστήλωση Μπαλάνου είναι περίπου το 1:8 
του συνόλου του υλικού που δεν βρίσκεται αμετακίνητο επάνω στο 
μνημε ίο.

Εχουν γίνει, εν τούτοις, αξιολογότατες νέες παρατηρήσεις, 
οι οποίες συνεισφέρουν στην κατανόηση της αρχιτεκτονικής των 
Προπυλαίων, της ιστορίας της οικοδόμησής τους, της σχέσης των 
Προπυλαίων με τα γειτονικά κτίρια, και της οικοδομικής τέχνης
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στην αρχαιότητα γενικότερα. Ομως, επειδή οι παρατηρήσεις αυτές 
δεν έχουν σχέση με μια αναστηλωτική επέμβαση στην ανωδομή του 
μνημείου, κρίνω σκόπιμο να μη γίνει διεξοδική αναφορά σ' 
αυτές. Αρκετές από αυτές ήδη έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε μελέτες μου11 , ενώ για άλλες δεν έχω, ακόμη, καταλήξει σε 
οριστικά συμπεράσματα και γι' αυτό δεν θα τις αναφέρω στην 
προκειμένη μελέτη.

β. Τεχνικά προβλήματα του κεντρικού κτιρίου των 
Προπυλαίων όπως είναι σήμερα

Στο πρώτο μέρος της μελέτης για το κεντρικό κτίριο έχουν 
περιγράφει διεξοδικά οι επεμβάσεις στο τμήμα αυτό των 
Προπυλαίων από το 1909 ώς σήμερα. Πριν περάσουμε στη διατύπωση 
των προτάσεων αναστηλωτικής επέμβασης στο κεντρικό κτίριο, 
κρίνω απαραίτητο να περιγράφουν τα τεχνικά προβλήματα που 
παρουσιάζει το τμήμα της αναστήλωσης Μπαλάνου που δεν έχει 
ακόμη αποξηλωθεί, καθώς και τα τμήματα του μνημείου που 
βρίσκονται αμετακίνητα στις αρχικές θέσεις τους.

Υπόλοιπα αναστήλωσης Μπαλάνου
Τα τμήματα της αναστήλωσης Μπαλάνου που δεν έχουν 

αποξηλωθεί παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα συντήρησης. Οπως 
είδαμε παραπάνω, ο Μπαλάνος στο βιβλίο του δίνει στοιχεία μόνο 
για τον τρόπο επέμβασης στο επιστύλιο του κεντρικού 
μετακιονίου ενώ για τα γείσα αναφέρει ότι συμπληρώθηκαν με νέο 
μάρμαρο ή ενισχύθηκαν με σιδερένια διχάγγιστρα. Για τα 
υπόλοιπα αναστηλωμένα αρχιτεκτονικά μέλη δεν γνωρίζουμε τίποτε 
για την ποσότητα και τη μορφή των σιδερένιων συνδέσμων που 
εμπεριέχουν.

Οπωσδήποτε, όμως, και τα τμήματα αυτά της αναστήλωσης 
Μπαλάνου περιέχουν σιδερένιους συνδέσμους που έχουν ήδη 
αρχίσει να οξειδώνονται. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει κανείς 
όχι μόνο άν λάβει υπ' όψιν τους τρόπους που χρησιμοποίησε ο 
Μπαλάνος στα κομμάτια που έχουν ήδη αποξηλωθεί, αλλά και τα 
ρήγματα που εντοπίζονται στις εξωτερικές επιφάνειες των 
αναστηλωμένων κομματιών που βρίσκονται ακόμη στη θέση τους. Τα 
ρήγματα αυτά έμφανίζονται κυρίως σε αρχιτεκτονικά μέλη που 
έχουν συντεθεί από κομμάτια αυθεντικά, ή από αυθεντικά και 
νέα, με σιδερένιους συνδέσμους καλυμμένους με μολύβι ή 
τσιμέντο (φωτ.22,23). Ομως συχνά εμφανίζονται και σε 
αρχιτεκτονικά μέλη από νέο μάρμαρο, παρά το μεγάλο μέγεθος 
τους. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο μεγάλος όγκος των 
κομματιών αυθεντικού ή νέου μαρμάρου που έχουν συναρμοστεί για 
να αποτελέσουν τα μέλη του θριγκού και του αετώματος της 
αναστήλωσης Μπαλάνου, είναι και ο μόνος λόγος που οι ρωγμές 118
118. Τανούλας, Τα Προπύλαια κατά τον Μεσαίωνα, Μέρος τρίτο, 
κεφ.Ι. T.Tanoulas, The pre-Mnesiclean cistern. Του îôlou, 
Structural relations. Του ίδιου, "Στοιχεία υποδομής στυλοβατών 
και δαπέδου στη δυτική αίθουσα των Προπυλαίων", (υπό 
δημοσίευσιν στον τιμητικό τόμο του Εθνικού Μετσοβείου 
Πολυτεχνείου για τη μνήμη της Ντούλας Μουρίκη).
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δεν είναι τόσο πυκνές στην περιοχή αυτή του μνημείου, όσο ήταν 
στα τμήματα της οροφής που έχουν ήδη αποξηλωθεί. Αυτό είναι 
συνέπεια του γεγονότος ότι η πυκνότητα κατανομής των 
σιδερένιων συνδέσμων που απαιτείται για τη σύνθεση μεγάλων 
κομματιών είναι μικρότερη από αυτήν που απαιτήθηκε για την 
σύνδεση των μικροτέρων θραυσμάτων που απετέλεσαν τις 
φατνωματικές και μεταδόκιες πλάκες της οροφής, καθώς και το 
ιωνικό κιονόκρανο και το ιωνικό επιστύλιο που περί γράφηκαν 
παραπάνω.

Παρά το γεγονός ότι ο Μπαλάνος φρόντισε κατά κανόνα να 
καλύψει τους συνδέσμους με τσιμέντο ή μολύβι, η οξείδωση των 
συνδέσμων έχει προοδεύσει σημαντικά εκτός από ελάχιστες 
περιπτώσεις. Η παρατήρηση της συμπεριφοράς των σιδερένιων 
συνδέσμων στα τμήματα που έχουν ήδη αποξηλωθεί αποδεικνύει ότι 
το τσιμέντο δεν μπορεί να προστατεύσει το σίδερο από την 
υγρασία και την οξείδωση. Οσο για την κάλυψη του σίδερου με 
μολύβι, είναι αποτελεσματική μόνο όταν πληρούνται όλοι οι όροι 
κατασκευής που εξασφαλίζουν την πλήρη στεγάνωση του σίδερου 
από τον ατμοσφαιρικό αέρα, όπως γινόταν στην κλασική εποχή. 
Ομως, στην περίπτωση των αναστηλώσεων Μπαλάνου, εκ των 
πραγμάτων οι όροι αυτοί δεν μπορούσαν να τηρηθούν, διότι η 
κάλυψη των συνδέσμων γινόταν συνήθως από έξω, χωρίς δυνατότητα 
ελέγχου της στεγάνωσης του σίδερου. Εξ άλλου, ο ανοξείδωτος 
σίδηρος δεν διακρίνεται εύκολα από το μολύβι και, στην 
περίπτωση που μια μικρή επιφάνεια σίδερου παρέμενε ακάλυπτη, η 
εκτεθειμένη αυτή περιοχή του σίδερου λειτουργούσε ως είσοδος 
υγρασίας, που παγιδευόταν κάτω από την κάλυψη του μολυβιού 
επιταχύντοντας την οξείδωση.

Θα πρέπει να αναφερθεί, επίσης, ότι τα υποστυλώματα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα που μεταφέρουν τα φορτία των πίσω άκρων 
των αναστηλωμένων γείσων της ανατολικής στοάς στο εσωτερικό 
άκρο της άνω επιφάνειας των επιστυλίων, είναι σε πολύ κακή 
κατάσταση, λόγω της διάβρωσης του σκυροδέματος και της 
οξείδωσης του σιδερένιου οπλισμού. Για την αφαίρεση και 
ανακατασκευή του οπλισμένου σκυροδέματος, ή την αντικατάστασή 
του με μάρμαρο, είναι απαραίτητη η αποξήλωση των υπερκειμένων 
κομματιών των γείσων και του αετώματος.

Εχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω, καταλήγει κανείς στο 
συμπέρασμα ότι τα τμήματα της αναστήλωσης Μπαλάνου που δεν 
έχουν ακόμη αποξηλωθεί, πρέπει να αποξηλωθούν και αυτά το 
συντομότερο κατα πρώτον λόγον για να απομακρυνθούν οι 
οξειδωμένοι σιδερένιοι σύνδεσμοι και, κατά δεύτερον λόγον, 
διότι η στήριξη των γείσων στη διαβρωμένη κατασκευή από 
οπλισμένο σκυρόδεμα είναι εξαιρετικά επισφαλής.

Ol τοίχοι του μνημείου
Τα τμήματα των τοίχων του κεντρικού κτιρίου που είναι 

αδιατάρακτα στη θέση τους διατηρούνται σε αρκετά καλή 
κατάσταση. Υπάρχουν βέβαια λιθόπλινθοι που παρουσιάζουν ρωγμές 
που οφείλονται στην οξείδωση αρχαίων συνδέσμων που έχουν 
εκτεθεί στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και στην οξείδωση. Εκτός 
από τη συνήθη λύση της συνέχειας της μάζας που εμφανίζεται σε 
ποικίλους βαθμούς σχεδόν παντού ως αποτέλεσμα της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, παρατηρούνται στην επιφάνεια των 
τοίχων του μαρμάρου και διάφορες άλλες μορφές φθοράς. Τα
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αίτια, στα οποία οφείλονται οι φθορές στην επιφάνεια του 
μαρμάρου και η έκθεση των αρχαίων σιδερένιων συνδέσμων στην 
οξείδωση, μπορεί να ομαδοποιηθούν ως εξής:

α. Βλήματα πυροβόλων όπλων, κυρίως βλήματα κανονιών 
(φωτ.24). Η πρόσκρουση των βλημάτων αυτών στην επιφάνεια των 
τοίχων είχε ως αποτέλεσμα τη θραύση και απομάκρυνση μέρους της 
μάζας του μαρμάρου, και αρκετές φορές μετακίνηση λιθοπλίνθων. 
Η μετακίνηση των λιθοπλίνθων στο σύνολό τους ή τμηματικά, σε 
συνάρτηση με ρωγμές που δημιουργούνται στα τμήματα των 
λιθοπλίνθων που παραμένουν στον τοίχο, κατέστησαν τους 
σιδερένιους συνδέσμους προσιτούς στον ατμοσφαιρικό αέρα, με 
αποτέλεσμα την οξείδωσή τους και την όλο και μεγαλύτερη 
ρηγμάτωση του μαρμάρου. Η ασβεστοποίηση έκανε την περιοχή 
πρόσκρουσης πολύ ευάλωτη στη διάβρωση.

β. Η έκρηξη πυρίτιδας το 1640. Οι επιπτώσεις των μεγάλων 
θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν στην περίπτωση αυτή δεν είναι 
ιδαίτερα εμφανείς στο σύνολο των τοίχων, είναι όμως εμφανείς 
σε ορισμένες περιοχές των τοίχων, κυρίως γύρω από τα ανοίγματα 
που ανοίγονται σ'αυτούς: στην ανατολική πλευρά των παραστατών 
της κεντρικής θύρας του δυτικού τοίχου, τα ανώφλια ορισμένων 
από τις πλάγιες θύρες του θυραίου τοίχου και γύρω από το 
άνοιγμα εποχής Τουρκοκρατίας στο νότιο τοίχο της δυτικής 
αίθουσας. Σημάδια από την πρόσκρουση των θραυσμάτων της οροφής 
αναγνωρίζονται στο δάπεδο και στις βαθμίδες κατά μήκος του 
θυραίου τοίχου. Παρόμοια ίχνη παρατηρούνται και στην εσωτερική 
πλευρά του στυλοβάτη της ανατολικής στοάς και στη βαθμίδα κατά 
μήκος της εσωτερικής πλευράς του.

γ. Διάβρωση σε περιοχές που ήταν πολύ εκτεθειμένες στις 
καιρικές συνθήκες.

δ. Επιγραφές και χαράγματα, τα οποία δημιουργούν στην 
επιφάνεια περιοχές ευπαθέστερες στη διάβρωση, σε σύγκριση με 
την άθικτη επίπεδη αρχική επιφάνεια (φωτ.25).

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στα προβλήματα που 
παρουσιάζουν συγκεκριμένες περιοχές των τοίχων του κεντρικού 
κτιρίου.

α. Το ανώφλι της κεντρικής θύρας (φωτ.26).
Το ανώφλι που γεφυρώνει το άνοιγμα της κεντρικής θύρας 

του εγκάρσιου τοίχου του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων, 
αποτελείται από δύο λίθους, τους μακρότερους των Προπυλαίων 
(6,8 μ. έναντι 6,3 μ. που είναι κατά μέσον όρον το μήκος των 
δοκών). Ο ανατολικός από τους δύο λίθους είναι διαμπερώς 
θραυσμένος και τα δύο θραύσματά του είναι σφηνωμένα στις 
θέσεις τους και, από στατικής επόψεως, συμπεριφέρονται ως 
οριζόντιο τόξο. Ομως, οι πιέσεις μεταξύ των επιφανειών θραύσης 
δεν κατανέμονται ομοιόμορφα, και η ρωγμή παγιδεύει υγρασία που 
επιταχύνει τη διάβρωση και αποσάθρωση του μαρμάρου, με 
αποτέλεσμα να αποσπώνται συχνά θραύσματα μαρμάρου, που πέφτουν 
στο έδαφος.

Εκτός από τη μεγάλη αυτή διαμπερή ρωγμή, υπάρχουν ρωγμές 
στο σώμα και των δύο λίθων του ανωφλιού, που οφείλονται στην 
οξείδωση αρχαίων σιδερένιων συνδέσμων, σε φθορές που έχουν 
προξενηθεί στο μάρμαρο από την έκρηξη πυρίτιδας το 1640, αλλά 
και σε μηχανικές καταπονήσεις κατά το Μεσαίωνα και την 
Τουρκοκρατία όπως, λόγου χάριν, η πρόσκρουση βλημάτων 
κανονιών.
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Το γεγονός ότι η ρωγμή βρίσκεται επάνω από την κεντρική 
δίοδο των Προπυλαίων, που είναι ο κόμβος από τον οποίο 
διέρχονται υποχρεωτικά όλοι ανεξαιρέτως οι επισκέπες, το 
προσωπικό των έργων αποκατάστασης των μνημείων και το 
προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων της Ακρόπολης, κάνει την 
αποκατάσταση της μηχανικής συνέχειας του μαρμάρου και τη 
συντήρηση επιφάνειας των λίθων του ανωφλιού, απαραίτητη για τη 
διασφάλιση όχι μόνο της ακεραιότητας του μνημείου αλλά και της 
ασφάλειας των επισκεπτών.

β. Οι μετακινημένες λιθόπλινθοι του νότιου τοίχου της
ανατολικής στοάς (φωτ.27,28).
Οι λιθόπλινθοι του ένατου και των υπερκειμένων του δόμων 

του νότιου τοίχου της ανατολικής στοάς έχουν μετακινηθεί προς 
τα ανατολικά και νότια πιθανότατα από σεισμό μετά το 1700, με 
αποτέλεσμα να έχουν διευρυνθεί οι μεταξύ τους κατακόρυφοι 
αρμοί. Στο συμπέρασμα αυτό ως προς τη χρονολόγηση οδηγείται 
κανείς από το γεγονός ότι έχουν μετακινηθεί οι δόμοι που 
βρίσκονταν ψηλότερα από τους θόλους που κατασκευάστηκαν στο εσωτερικό του κεντρικού κτιρίου μετά το 169911 . Φαίνεται ότι 
η μετακίνηση των δόμων δεν οφείλεται σε έκρηξη, διότι δεν 
έχουμε ίχνη θερμικής θραύσης. Σύμφωνα με δήλωση του Μπαλάνου, 
οι λιθόπλινθοι αυτές ήταν περισσότερο μετακινημένες και τις 
επανέφερε πλησιέστερα στην αρχική τους θέση. Η περιγραφή της 
επέμβασης αυτής από τον Μπαλάνο δεν δίνει στοιχεία για τις τεχνικές λεπτομέρειες της επέμβασης1^. Ομως ο μοναδικός 
τρόπος διεξαγωγής αυτής της εργασίας ήταν η αποξήλωση των 
λιθοπλίνθων και η ανατοποθέτηση στη σημερινή θέση τους. 
Πάντως. Από στατικής πλευράς η κατάσταση του τοίχου φαίνεται 
καλή, όμως οι ρωγμές των λιθοπλίνθων δείχνουν ότι πολλοί από 
τους σιδερένιους συνδέσμους μεταξύ τους έχουν εκτεθεί στην 
οξε ί δωση.

γ. Ο θριγκός του δυτικού άκρου του βόρειου τοίχου 
(φωτ.29).

Το δυτικό άκρο του βόρειου τοίχου του κεντρικού κτιρίου 
των Προπυλαίων συνίσταται από ένα δωρικό θριγκό που γεφυρώνει 
την απόσταση μεταξύ του βόρειου κίονα της δυτικής πρόσοψης 
και της αντίστοιχης παραστάδας του βόρειου τοίχου. Ολόκληρος 
αυτός ο θριγκός, μαζί με το υποκείμενο δωρικό κιονόκρανο και 
τον ανώτατο σφόνδυλο του κίονα, έχουν μετακινηθεί κατά 1-2 εκ. προς τα δυτικά, προφανώς λόγω της μεγάλης έκρηξης του 16401 
Η μετακίνηση αυτή έχει προξενήσει φθορές στο επίκρανο της 
παραστάδας και στο κιονόκρανο του κίονα, στην ανατολική πλευρά 
του οποίου μάλιστα διακρίνεται μια λεπτή ρωγμή (φωτ.30) που 
προφανώς οφείλεται στην οξείδωση του σιδερένιου γόμφου ανάμεσα 
στο κιονόκρανο και στο υπερκείμενο επιστύλιο.

Η μεσαία τρίγλυφος με τη συμφυή θήκη της αντίστοιχης 
μετόπης του θριγκού, στο δυτικό άκρο του βόρειου τοίχου, είναι 
σε κακή κατάσταση, διότι παρουσιάζει έντονες ρηγματώσεις κατα 
την έννοια των νερών του μαρμάρου που έχουν κατεύθυνση
119. Tanoulas, The Propylaea, σ.441-461.
120. Μπαλάνος, Αναστήλωσις, σ.25.
121. Tanoulas, The Propylaea, σ.419-424.
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χονδρικούς παράλληλη προς τη βόρεια όψη του θριγκού. Το 1984, 
για να αποφευχθεί η πτώση στο έδαφος κομματιών, το κομμάτι 
αυτό πλαισιώθηκε με ξύλινο νάρθηκα που συγκρατεί τα θραύσματα 
στη θέση τους.

δ. Εκτεθειμένοι σιδερένιοι σύνδεσμοι στην κορυφή των
τοίχων.
Στην κορυφή των τοίχων υπάρχουν αρκετοί σύνδεσμοι από 

τους οποίους έχει αφαιρεθεί η επικάλυψη μολύβδου και έχουν 
εκτεθεί στην οξείδωση.

Οι κίονες του μνημείου
Οι κίονες του μνημείου δεν περιέχουν σίδερο και αυτός 

είναι ένας λόγος που ερμηνεύει το γεγονός ότι τα τμήματα των 
κιόνων που διατηρούνται αμετακίνητα στη θέση τους δεν 
εμφανίζουν διαμπερείς ρωγμές. Οι φθορές των τμημάτων αυτών των 
κιόνων περιορίζονται στην περιφέρεια των σφονδύλων και μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής1^ . (φωτ.31,32):

α. Ρηγμάτωση και απόσπαση των προεχόντων τμημάτων 
συμβολής των ραβδώσεων. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα 
έντονο στους ιωνικούς κίονες, στους οποίους οι ραβδώσεις είναι 
βαθύτερες και επομένως οι παρυφές τους και οι ταινίες που 
πλαισιώνουν εξέχουν περισσότερο. Τα εξάρματα αυτά 
ανταποκρίνονται στις αλλαγές της θερμοκρασίας πολύ αμεσότερα 
από τον κορμό των σφονδύλων με αποτέλεσμα να συστέλλονται και 
διαστέλλονται πολύ ταχύτερα από εκείνους. Υπάρχει λοιπόν η 
τάση να αναπτύσσονται ρωγμές στη βάση των εξαρμάτων, οι οποίες 
με τον χρόνο προκαλούν την απόσπασή τους.

β. Αλλοιώσεις από την έκθεση των σφονδύλων σε υψηλές 
θερμοκρασίες, κυρίως κατά τη μεγάλη έκρηξη του 1640. Η έκρηξη 
αυτή πρέπει να έγινε η αιτία για πλήθος τέτοιων ρηγματώσεων 
και αποσπάσεων προεχόντων τμημάτων συμβολής ραβδώσεων.

γ. Θραύση κατά μήκος των ακμών συμβολής σφονδύλων, που 
οφείλεται στη σύγκλιση των ακμών κατά τη διάρκεια σεισμού ή 
έκρηξης.

δ. Αποκόλληση κομματιών που οφείλεται στην αποσάθρωση 
αργιλλοπυριτικών στρωμάτων στο μάρμαρο των σφονδύλων.

Οι τρεις πρώτες μορφές φθοράς των σφονδύλων, που 
περί γράφηκαν παραπάνω, τείνουν να καταργήσουν τις προεξοχές 
και να δώσουν μορφή κυλίνδρου στον κορμό των κιόνων.

Οι θεμελιώσεις του κεντρικού κτιρίου
Οι θεμελιώσεις του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων που 

ήταν πάντοτε, μετά την απαλλαγή τους από τα μεσαιωνικά και 
τουρκικά προσκτίσματα, εμφανείς στην ανατολική και στη δυτική 
πρόσοψη, είναι σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζουν στατικά 
ή άλλα τεχνικά προβλήματα. Η εκκένωση της Ιουστινιάνειας 
δεξαμενής αποκάλυψε τη βόρεια πλευρά της θεμελίωσης του 
βόρειου τοίχου, ενώ ο καθαρισμός της νότιας πλευράς του νότιου 
τοίχου αποκάλυψε τον τρόπο σύνδεσης του τοιχοβάτη και της 122

122. Στοιχεία για τις μορφές φθοράς που παρατηρούνται στους 
κίονες του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων δίνονται και στην 
έκθεση "Προπύλαια, το δομικό υλικό και η συντήρησή του", στο 
τέλος του προκείμενού τόμου.
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θεμελίωσης με το βράχο. Και. στις δυο περιπτώσε ι ς διαπιστώθηκε 
τόσο η υποδειγματική τεχνική με την οποία έχει γίνει η 
θεμελίωση, όσο και η άριστη διατήρησή της.
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B. H ΒΟΡΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ
Η βόρεια πτέρυγα είναι το μόνο τμήμα των Προπυλαίων που 

δεν έχει υποστεί ποτέ αναστηλωτlκή επέμβαση. Οι μόνες 
στερεωτικές επεμβάσεις που μπορούν να διαπιστωθούν επάνω στο 
μνημείο είναι στην ανωδομή, και συνίστανται στο φράξιμο, με 
μείγμα τσιμέντου και ασβέστη, χαινόντων αρμών μεταξύ των 
λιθοπλίνθων στις εξής περιπτώσεις: μεταξύ των λίθων της 
επικρανίτιδας του θυραίου τοίχου, μεταξύ των λίθων της δωρικής 
ζωφόρου και των αναθημάτων τους, μεταξύ των λίθων της ζωφόρου 
και του επιστυλίου στο ανατολικό άκρο ου θριγκού της 
κιονοστοιχίας, μεταξύ των λίθων του επίτοιχου επιστυλίου στο 
ανατολικό άκρο του βόρειου τοίχου, και μεταξύ των δύο γείσων 
που διατηρούνται στη θέση τους στο ανατολικό άκρο του θριγκού 
της κιονοστοιχίας και στον ανατολικό τοίχο της βόρειας κόγχης. 
Στα γείσα αυτά έχουν ενσωματωθεί και τέσσερεις ορειχάλκινοι 
σύνδεσμοι μορφής πί , για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πτώσης 
του βορειοανατολικού τμήματος του γείσου που καταλαμβάνει τη 
γωνία μεταξύ του ανατολικού άκρου του θριγκού της βόρειας 
πτέρυγας και του ανατολικού τοίχου της βόρειας κόγχης, το 
οποίο έχει αποσπασθεί από το υπόλοιπο σώμα του γείσου με 
διαμπερή ρωγμή, ενώ το ίδιο έχει ρηγματωθεί σε τρία κύρια και 
πολλά μικρότερα κομμάτια.

Εν τούτοις, στη βόρεια πτέρυγα παρατηρούνται σοβαρά 
προβλήματα συντήρησης, η μελέτη των οποίων έχει κριθεί 
απαραίτητη, προκειμένου να διατυπωθούν προτάσεις για την 
αποκατάστασή τους. Η τεκμηρίωση της βόρειας πτέρυγας είχε 
γίνει κατά τα έτη 1986, 1987 και συμπληρώθηκε το 1992. Στη 
συνέχεια θα εξετασθούν αναλυτικά τα στοιχεία που προέκυψαν από 
την τεκμηρίωση.

1. Απόκλιση του δυτικού τμήματος του μνημείου από 
την αρχική του θέση.

Η κύρια αιτία των προβλημάτων της βόρειας πτέρυγας των 
Προπυλαίων είναι η μετατόπιση του δυτικού τοίχου προς τα 
δυτικά, δηλαδή προς την εξωτερική πλευρά του μνημείου. Το 
εμφανέστερο σύμπτωμα της μετατόπισης αυτής είναι η ρωγμή στο 
δομικό ιστό του θυραίου τοίχου, το δυτικό άκρο του οποίου έχει 
μετατοπισθεί επίσης προς τα δυτικά. Ομως ο δυτικός τοίχος έχει 
συμπαρασύρει στη μετακίνησή του και τμήματα του βόρειου και 
του θυραίου τοίχου, καθώς και της κιονοστοlχίας, μαζί με 
τμήματα της ανωδομής και της υποδομής τους. Επειδή η αρθρωτή 
δομή, που χαρακτηρίζει όλα τα λίθινα μνημεία της κλασικής 
εποχής, δίνει σε κάθε κομμάτι του οικοδομικού οργανισμού ένα 
είδος αυτονομίας, με αποτέλεσμα τμήματα που μετακινήθηκαν να 
μην έχουν συμπερlφερθεί με τρόπο μονολιθικό, αλλά να έχουν 
κατά κάποιο τρόπο "ανοίξει" ή "ξεχειλώσει", και δεδομένου οτι 
οι στυλοβάτες και τα δάπεδα των Προπυλαίων είναι οριζόντια 
στις αδιατάρακτες περιοχές, κρίθηκε απαραίτητο η αποτύπωση των 
μετακινημένων τμημάτων του μνημείου να γίνει με βάση ένα
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σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων, επειδή αυτά θα έδιναν τη 
δυνατότητα άμεσου ελέγχου της απόκλισης των στοιχείων του 
κτιρίου από την αρχική θέση τους κατά την έννοια των τριών 
διαστάσεων του χώρου.

Η εγκατάσταση του συστήματος των κατακορυφων επιπέδων 
αναφοράς έγινε με θεοδόλιχο WILD, και η επιλογή των επιπέδων 
έγινε με τρόπο που να επιτρέπει την επέκταση του συστήματος 
στο κεντρικό κτίριο και στη νότια πτέρυγα των Προπυλαίων. Τα 
κατακόρυφα επίπεδα είναι, φυσικά, παράλληλα με τις βασικές 
κατευθύνσεις προσανατολισμού του μνημείου. Αρχικά, ορίστηκε 
ένα κατακόρυφο επίπεδο παράλληλο προς την υποτομή (περιτένεια) 
του μετώπου της μεσαίας μαρμάρινης βαθμίδας της κρηπίδας της 
δυτικής πρόσοψης του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων, και σε 
απόσταση 0,123 μ. προς τα δυτικά της περιτένειας αυτής. Τα 
κατακόρυφα επίπεδα αναφοράς που έχουν χρησιμοποιηθεί ώς σήμερα 
στο σύνολο του μνημείου έχουν σημειωθεί σε μία κάτοψη (σχ.27), 
που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης των επιπέδων 
αυτών, ακόμη και στην περίπτωση εξαφάνισης των σημαδιών που έχουν τοποθετηθεί επάνω στο μνημείο1^J. Η εγκατάσταση των 
οριζοντίων επιπέδων αναφοράς έχει γίνει με χωροβάτη WILD, και 
οι στάθμες που έχουν χρησιμοποιηθεί δηλώνονται επάνω στα 
σχέδια όψης των τοίχων και της κιονοστοιχίας της βόρειας 
πτέρυγας. 0 συσχετισμός των οριζοντίων επιπέδων αναφοράς έχει 
γίνει με την χωροστάθμηση συγκεκριμένων σημείων σε σχέση με 
πολλές στάθμες αναφοράς.

Σε κάθε σχέδιο συνόλου ή λεπτομέρειας, υπάρχει πάντοτε 
ένδειξη για τα επίπεδα αναφοράς που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά 
την αποτύπωση, ούτως ώστε να μπορούν να γίνουν οι συσχετισμοί 
αναμεσα στα διάφορα σχέδια αποτύπωσης.

Οι μετρήσεις, που έγιναν με βάση το σύστημα αναφοράς που 
μόλις περιγράφηκε, έχουν αναγραφεί σε πίνακες. Εχει, λοιπόν, 
καταρτισθεί μία σειρά τριών πινάκων για κάθε ένα από τα 
παρακάτω στοιχεία: εσωτερική επιφάνεια βόρειου τοίχου, 
εσωτερική επιφάνεια δυτικού τοίχου, νότια πρόσοψη κιονοστοιχ ί ας1^ 4. 123

123. Τα σημάδια αυτά συνίστανται σε κόκκινες κοκκίδες 
διαμέτρου 1-3 χιλιοστομέτρων, τοποθετημένες κατά μήκος της 
νοητής γραμμής κατά την οποία το κατακόρυφο επίπεδο τέμνει την 
επιφάνεια του μνημείου. Για να διακρίνεται καλλίτερα επάνω 
στην επιφάνεια του μνημείου, η βασική κοκκίδα (που δηλώνει το 
ελεγμένο σημείο) περιβάλλεται από άλλες παρόμοιες κοκκίδες που 
σχηματίζουν σταυρό, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται πάντοτε η 
βασική κοκκίδα. Στην περίπτωση που η βασική κοκκίδα βρίσκεται 
στη διασταύρωση κατακορύφων επιπέδων αναφοράς, κάθε μια από 
τις τέσσερις κεραίες του σταυρού αποτελείται από δύο κοκκίδες 
τοποθετημένες κατα μήκος της τομής της επιφάνειας και του 
επιπέδου αναφοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι κεραίες 
του αταυρού που βρίσκονται κατα μήκος της τομής της επιφάνειας 
με το επίπεδο αναφοράς αποτελούνται από δύο κοκκίδες, ενώ οι 
άλλες δύο, κάθετες προς αυτές, κεραίες αποτελούνται από μία 
μόνο κοκκίδα. Το ίδιο σύστημα σήμανσης χρησιμοποιείται και στη 
σήμανση των οριζοντίων επιπέδων αναφοράς, με τη διαφορά ότι 
στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν σταυροί με ίσες κεραίες.
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α. Ο πρώτος πίνακας περιλαμβάνει τις αποστάσεις όλων των 
γωνιακών σημείων της επιφάνειας κάθε λιθοπλίνθου, από ένα 
κατακόρυφο επίπεδο αναφοράς, κάθετο εν κατόψει προς την αρχική 
θέση της επιφάνειας.
β. 0 δεύτερος πίνακας περιλαμβάνει, τις αποστάσεις των ίδιων 
σημείων από ένα οριζόντιο επίπεδο αναφοράς.
γ. Ο τρίτος πίνακας περιλαμβάνει τις αποστάσεις των ίδιων 
σημείων από ένα κατακόρυφο επίπεδο παράλληλο εν κατόψει προς 
την αρχική θέση της επιφάνειας.

Σε αυτούς έχει προστεθεί και ένας τέταρτος πίνακας, που 
περιλαμβάνει το μήκος και το ύψος κάθε λιθοπλίνθου.

Φυσικά, οι μετρήσεις έχουν γίνει σε συνάρτηση με την 
αρχική επιφάνεια της πρόσοψης, των επιφανειών ώσεως και των 
επιφανειών έδρασης κάθε κομματιού. Οπου η επιφάνεια δεν 
διατηρείται προσδιορίστηκε η θέση της με λάμες ή σιδερογωνιές" 
όπου αυτό δεν ήταν δυνατό να γίνει, δεν έγινε ούτε καταγράφηκε 
μέτρηση.

Με τη μελέτη των πινάκων αυτών μπορεί κανείς να αποκτήσει 
μια πλήρη ιδέα για τις γεωμετρικές παραμορφώσεις του μνημείου. 
Ομως, εκτός από το καθαυτό πρόβλημα των γεωμετρικών 
παραμορφώσεων, είναι και άλλα προβλήματα που απορρέουν από 
αυτήν, και τα οποία εκφράζονται με τα ίχνη διαφόρων μορφών 
φθοράς στις όψεις των λίθων. Για το λόγο αυτό, με βάση τους 
πίνακες που αναφέρθηκαν παραπάνω, κατασκευάστηκαν σχέδια σε 
κλίμακα 1:20, επάνω στα οποία καταγράφηκαν όλα τα ίχνη των 
φθορών που εντοπίζονται, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων 
που ανήκουν σε οικοδομικές φάσεις του μνημείου, μεταγενέστερες 
από την αρχική.

Η μελέτη των στοιχείων που παρέχουν τα παραπάνω σχέδια 
και η επί τόπου παρατήρηση επιτρέπουν να περί γράψουμε την 
κατάσταση του μνημείου ως εξής:

α. Ο βόρειος τοίχος.
Στο βόρειο τοίχο η μετατόπιση δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή 

διότι το άνοιγμα των αρμών, που είναι το αποτέλεσμα της 
αμοιβαίας απομάκρυνσης των λιθοπλίνθων, έχει μοιραστεί σε 
όλους τους αρμούς κάθε δόμου (σχ.45-50). Οι μετρήσεις που 
έχουν γίνει επιτρέπουν την αποκατάσταση του αρχικού μήκους του 124

124. Η μέτρηση και των δύο επιφανειών των ισταμένων στοιχείων, 
εκτός του ότι θα υπερδιπλασίαζε το χρόνο της αποτύπωσης, δεν 
ήταν άμεσα εφικτό, διότι για τις εξωτερικές επιφάνειες του 
βόρειου και του ανατολικού τοίχου θα χρειαζόταν η κατασκευή 
ενός πολύ δαπανηρού και περίπλοκου ικριώματος. Πάντως δεν ήταν 
απολύτως απαραίτητο να μετρηθούν και οι δύο επιφάνειες, αφού 
οι τοίχοι, πλήν των ορθοστατών, αποτελούνται από ισοπλατείς 
διατόνους λιθοπλίνους, με αποτέλεσμα οι μετατοπίσεις κάθε 
λιθοπλίνθου να εκφράζονται με ίσες και παράλληλες μετατοπίσεις 
της εσωτερικής και της εξωτερικής επιφάνειάς του (οι 
περιπτώσεις στις οποίες η λιθόπλινθος φέρει ευρείες ρωγμές στο 
εσωτερικό της με αποτέλεσμα οι δύο ορατές επιφάνειές της να 
μην είναι παράλληλες είναι οφθαλμοφανείς και όχι περισσότερες 
από τρε ί ς).
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τοίχου με μεγάλη προσέγγιση. Στο σημείο αυτό, θα παρατεθούν τα 
σημερινά και τα αρχικά μήκη της εσωτερικής επιφάνειας του 
βόρειου τοίχου σε τρεις χαρακτηριστικές στάθμες: 
α) Βάση αντιθήματος επίτοιχου επιστυλίου. Σημερινό μήκος: 
10,759 μ. Αρχικό μήκος: 10,727 μ.
β) Επάνω βάση των ορθοστατών. Σημερινό μήκος: 10,744 μ. Αρχικό 
μήκος: 10,715 μ.

Ετσι, στο μεγαλύτερο τμήμα του βόρειου τοίχου, το πλάτος 
των κατακορύφων αρμών κυμαίνεται μεταξύ 0,0 μ. και 0,004 μ. 
Ομως, στους 16 από τους 35 αρμούς που βρίσκονται δυτικότερα 
από τις έκτες απο ανατολάς λlθοπλίνθους, οι τιμές του 
ανοίγματος των αρμών είναι μεγαλύτερες από 0,004 μ., με την 
τάση να αυξάνονται προς τα δυτικά. Ετσι, το άνοιγμα της 
τελευταίας προς τα δυτικά κατακόρυφης συστοιχίας αρμών έχει 
τιμές που κυμαίνονται από 0,010 μ. ώς 0,024 μ. Το πλάτος του 
τελευταίου προς τα δυτικά αρμού στον πρώτο δόμο είναι 0,010 
μ., στην επικρανίτιδα (αντίθημα δωρικής ζωφόρου) το πλάτος του 
αντίστοιχου αρμού είναι 0,0175 μ. ενώ ο πλατύτερες αρμός αντιστοιχεί στον πέμπτο δόμο πάνω από τον ορθοστάτη1^.

Εδώ θα πρέπει να παρατηρηθούν τα εξής: στην εσωτερική
γωνία της συμβολής του βόρειου και του ανατολικού τοίχου 
διαπιστώνεται αμοιβαία απομάκρυνση των τοίχων κατά την 
κατεύθυνση ανατολή-νότος. Αυτό γίνεται φανερό από το γεγονός 
ότι, ανάμεσα στο ανατολικό άκρο του 1ου, 3ου, 5ου, 7ου και 9ου 
δόμου του βόρειου τοίχου και στους αντίστοιχους δόμους του 
ανατολικού τοίχου, υπάρχουν αρμοί με πλάτη που κυμαίνονται από 
0,0025 μ. ώς 0,012 μ. Στους υπόλοιπους δόμους η αμοιβαία αυτή 
μετατόπιση γίνεται φανερή με το ίχνος του βορειότατου άκρου 
της δυτικής όψης του ανατολικού τοίχου, επάνω στο ανατολικό 
άκρο της νότιας όψης του βόρειου τοίχου (σχ.49,50). Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τό ίχνος αυτό, που οφείλεται σε διάβρωση, 
έχει αποτυπώσει όλες τις υπάρχουσες παραμορφώσεις του βόρειου 
άκρου της επιφάνειας του ανατολικού τοίχου, πράγμα που 
σημαίνει ότι η αμοιβαία μετατόπιση των δύο τοίχων έχει γίνει 
σε σχετικά πρόσφατη ιστορική περίοδο. Επειδή ο ανατολικός 
τοίχος της βόρειας πτέρυγας είχε θεωρηθεί αμετακίνητος, τα 
φαινόμενα αυτά εκ πρώτης όψεως φαίνεται να δηλώνουν ότι το 
ανατολικό άκρο του βόρειου τοίχου έχει μετακινηθεί προς τα 
δυτικά. Ομως μετρήσεις ως προς τον άξονα αα δείχνουν ότι το 
βόρειο άκρο της περιτένειας της επικρανίτιδας του ανατολικού 
τοίχου, βρίσκεται 0,04 μ. ανατολικότερα από την περιτένεια της 
επικρανίτιδας στη θέση της συμβολής με το θυραίο τοίχο, και 
0,028 μ. ανατολικότερα από την επιφάνεια της περιτένειας της 
επικρανίτιδας του ανατολικού τοίχου στη θέση πίσω από το 
θριγκό της κι ονοστοιχίας. Τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν ότι το 
βόρειο, τουλάχιστον, άκρο του ανατολικού τοίχου έχει 
μετακινηθεί προς τα ανατολικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 
παρατηρείται αξιόλογη αμοιβαία μετατόπιση μεταξύ του 
ανατολικού τοζχου και του θυραίου τοίχου ή του τοίχου της κ L ονοστοιχ ί ας1^° . 125

125. Στις παραπάνω παρατηρήσεις δεν έχουν ληφθεί υπ' όψιν οι 
διαστάσεις των αρμών του τοιχοβάτη, οι οποίες κυμαίνονται 
μεταξύ 0,0 μ. (γύρω στο μέσον του μήκους του τοιχοβάτη) και 
0,0025 μ. (στον πρώτο από τα ανατολικά αρμό του τοιχοβάτη).
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Ως προς την κατακόρυφη μετατόπιση των δόμων του τοίχου, 
διαπιστώνεται μια μικρή καθίζηση του τοίχου που αυξάνεται από 
τα ανατολικά προς τα δυτικά. Σε όλες τις στρώσεις, η καθίζηση 
αυτή μοιράζεται βαθμιαία στις δύο ή τρεις πρώτες από τα 
ανατολικά λιθοπλίνθους, ενώ το υπόλοιπο προς τα δυτικά τμήμα 
καθενός από τους δόμους, που αποτελείται από 6 ώς 7 
λιθοπλίνθους, παραμένει στην ίδια περίπου χαμηλωμένη στάθμη, 
με διακυμάνσεις ενός χιλιοστού, με αποτέλεσμα το ύψος του 
οριζοντίου αρμού να είναι κατά κανόνα μηδενικό και σε 
ελάχιστες περιπτώσεις να φθάνει το 0,001 μ. Η τιμή της 
μέγιστης καθίζησης, που εντοπίζεται στο δυτικό άκρο κάθε 
οριζόντιου αρμού επάνω από τον ορθοστάτη, κυμαίνεται μεταξύ 
0,029 μ. και 0,023. Τις μεγαλύτερες τιμές έχουν οι αρμοί: κάτω 
από την επικρανίτιδα (0,0285 μ.), μεταξύ τέταρτου και πέμπτου 
δόμου (0,029 μ.), μεταξύ πρώτου και δευτέρου δόμου (0,030 μ.). 
0 αρμός μεταξύ ορθοστάτη και πρώτου δόμου είναι 0,025 μ.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο τοιχοβάτης παρουσιάζει 
μέγιστη καθίζηση 0,022 μ.* ο αρμός που σχηματίζει με τα 
κομμάτια του ορθοστάτη είναι σε πολλές περιπτώσεις μηδενικός, 
ενώ σε μερικά σημεία ο αρμός φθάνει τα 0,005-0.004 μ. Αυτή η 
μεταβολή του πλάτους του αρμού οφείλεται στο γεγονός ότι τα 
κομμάτια του ορθοστάτη έχουν διπλάσιο μήκος από το μήκος των 
κομματιών του τοιχοβάτη, αλλά και στο γεγονός ότι τα κομμάτια 
των κατωτάτων αυτών στρώσεων έχουν υποστεί μεγάλες φθορές, 
πράγμα που ίσως κάνει τις μετρήσεις επισφαλέστερες.

Η μελέτη των προς βορράν μετατοπίσεων των λιθοπλίνθων του 
βόρειου τοίχου είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα. Στις κατώτατες 
στρώσεις, η προς βορράν μετατόπιση των λίθων αυξάνεται 
δραματικά προς το δυτικό άκρο, με αποτέλεσμα η μετατόπιση να 
είναι: στο δυτικό άκρο του τοιχοβάτη 0,047 μ., στο δυτικό άκρο 
της άνω βάσης του τοιχοβάτη 0,0335 μ., στο δυτικό άκρο της 
περιτένειας πάνω από τη ζώνη από ελευσινιακό μάρμαρο 0,027 μ.

Η μετατόπιση μειώνεται προς τα πάνω, και στις ανώτατες 
στρώσεις μεταβάλλεται σε μετατόπιση προς νότον: στο δυτικό 
άκρο του αντιθήματος του επίτοιχου επιστυλίου, η προς νότον 
απόκλιση κοντά στην κάτω βάση είναι 0,001 μ. και στην επάνω 
βάση 0,002 μ. Στην επικρανίτιδα, το γεγονός ότι το κομμάτι του 
ανατολικού άκρου δεν είναι στη θέση του δεν μας επιτρέπει την 
άμεση μέτρηση της απόκλισης αλλά, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις 
μετρήσεις που έγιναν στα υπόλοιπα κομμάτια της επικρανίτιδας, 
συμπεραίνουμε ότι η προς νότον μετατόπιση του δυτικού άκρου 
της περιτένειας κάτω από την επικρανίτιδα θα ήταν τουλάχιστον 
0,030 μ.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στο δυτικό άκρο των 
ανωτέρων στρώσεων διαπιστώνεται ένα φαινόμενο που είναι 
εμφανέστατο στη στρώση της επικρανίτιδας: τα περισσότερα 
κομμάτια έχουν στραφεί κατά φορά αντίθετη των δεικτών του 
ρολογιού, με αποτέλεσμα το ανατολικό άκρο της νότιας 126 *
126. Μόνον στη στάθμη της επικρανίτιδας διαπιστώνονται μεγάλοι 
αρμοί μεταξύ της επικρανίτιδας του ανατολικού τοίχου και του
θυραίου τοίχου (0,021 μ.) και του αντιθήματος της ζωφόρου της 
κιονοστοιχίας (0,005 μ.) .
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επιφάνειας κάθε κομματιού να εισέχει λίγο ως προς το 
παρακείμενο προς τα ανατολικά κομμάτι . Το σύνολο των 
παρατηρήσεων, που αφορούν στις μετατοπίσεις των λιθοπλίνθων 
του βόρειου τοίχου της Πινακοθήκης κατα την κατεύθυνση 
βορράς-νότος, δείχνουν ότι το ανώτερο τμήμα του βόρειου τοίχου 
παρασύρθηκε προς νότον από το ανώτερο τμήμα του δυτικού, όταν 
ο τελευταίος υποχρεώθηκε από μια μεγάλη ώθηση να μετατοπισθεί 
πρός τα δυτικά.

β. Ο δυτικός τοίχος.
Ol λιθόπλινθοι του δυτικού τοίχου έχουν μετατοπισθεί και 

προς τις τρεις κύριες κατευθύνσεις. Οι μετρήσεις που έχουν 
γίνει επιτρέπουν την αποκατάσταση του αρχικού μήκους του τοίχου με μεγάλη προσέγγιση (σχ.51-54 και σχ.55,55α). Στο 
σημείο αυτό, θα παρατεθούν τα σημερινά και τα αρχικά μήκη της 
εσωτερικής επιφάνειας του τοίχου σε δύο χαρακτηριστικές 
στάθμες :
α) Βάση αντιθήματος επίτοιχου επιστυλίου. Σημερινό μήκος: 13,735 μ. Αρχικό μήκος: 13,7075 μ. 22
β) Επάνω βάση των ορθοστατών. Σημερινό μήκος: 13,812 μ. Αρχικό μήκος: 13,794 μ. 28

Θα εξετάσουμε και πάλι πρώτα τα δεδομένα που αφορούν στην 
οριζόντια μετακίνηση των λιθοπλίνθων. Πρέπει να παρατηρήσει 
κανείς ότι, το σύνολο των όρθιων αρμών έχει κλίση προς την 
περιοχή που αντιστοιχεί εν κατόψει στο μέσον του τοίχου (που 
αντιστοιχεί χονδρικά με τη θέση του κατακόρυφου άξονα αναφοράς 
των μετρήσεων στην εσωτερική επιφάνεια του δυτικού τοίχου) 
όπου οL όρθιοι αρμοί είναι πρακτικά κατακόρυφοί και μηδενικοί. 
Μια άλλη γενική παρατήρηση είναι ότι οι αρμοί που δεν είναι 
μηδενικοί έχουν, κατά κανόνα, μεγαλύτερο πλάτος στο κάτω άκρο 
τους. Το άνοιγμα των αρμών κυμαίνεται στον τοιχοβάτη από 0,0 
μ. ώς 0,0085 μ., στην πρώτη στρώση λιθοπλίνθων επάνω από τον 
ορθοστάτη από 0,0 μ. ώς 0,010 μ. ενώ, επάνω από τη ζώνη 
ελευσινιακού μαρμάρου, σε ελάχιστες περιπτώσεις οι αρμοί είναι 
περισσότερο από 0,001 μ. Στην ανώτατη ζώνη της επικρανίτιδας 
το άνοιγμα των αρμών κυμαίνεται μεταξύ 0,0 μ. και 0,001 μ.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μετατοπίσεις των 
λιθοπλίνθων κατά την κατεύθυνση ανατολικά-δυτικά. Η μεγαλύτερη 
μετατόπιση παρουσιάζεται στο μέσον του μήκους των στρώσεων. Αν 
κατασκευάσει κανείς την κατακόρυφη τομή του δυτικού τοίχου στο 
μέσον του μήκους του, και το συγκρίνει με την αρχική θέση του 
και με την κατακόρυφο, θα παρατηρήσει τα εξής: στις στρώσεις
127. Νότιο άκρο της εσωτερικής επιφάνειας του δυτικού τοίχου 
στη στάθμη αυτή θεωρείται το σημείο συνάντησης με την όψη του 
αντιθήματος του επιστυλίου της κι ονοστοlχίας. 128 *
128. Νότιο άκρο της εσωτερικής επιφάνειας του δυτικού τοίχου
στη στάθμη αυτή θεωρείται το σημείο συνάντησης με την βόρεια 
παρειά της παραστάδας στο νότιο άκρο του τοίχου.
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του τοιχοβάτη, του ορθοστάτη καί των δύο πρώτων δόμων η 
εσωτερική επιφάνεια έχει κλίση προς τα δυτικά. Η κάτω βάση του 
τρίτου δόμου βρίσκεται 0,008 μ. ανατολικότερα από την άνω βάση 
του δεύτερου δόμου, όμως οι εσωτερικές επιφάνειες των 
υπερκειμένων λιθοπλίνθων εξακολουθούν να έχουν σταθερά 
απόκλιση προς τα δυτικά, ως την άνω επιφάνεια του ένατου 
δόμου, που βρίσκεται 0,007 μ. δυτικότερα από το κατώτατο σημείο της αντίστοιχης επιφάνειας του τρίτου δόμου1^ . Από το 
σημείο αυτό και πάνω η επιφάνεια του τοίχου αρχίζει να έχει 
απόκλιση προς τα ανατολικά. Ετσι, το ανώτατο σημείο της 
άπεργης επιφάνειας στο μέσον του μήκους του δυτικού τοίχου (το 
σημείο αυτό βρίσκεται λίγο ψηλότερα από το μέσον του ύψους του 
κομματιού της επικρανίτιδας) βρίσκεται 0,0155 μ. ανατολικότερα 
του δυτικότερου σημείου της τομής που περιγράφουμε και ακριβώς 
στην ίδια κατακόρυφο με το κατώτερο σημείο της άπεργης 
επιφάνειας του τοίχου (το σημείο αυτό βρίσκεται κοντά στην 
κάτω βάση του τρίτου δόμου).

Η κατακόρυφη τομή στο βόρειο άκρο της εσωτερικής 
επιφάνειας του τοίχου δείχνει ότι, μολονότι το σύνολο του 
τοίχου και στη θέση αυτή έχει μετατοπιστεί προς τα δυτικά, το 
βόρειο άκρο του έχει διατηρήσει την κλίση του προς το 
εσωτερικό του μνημείου (δηλ. προς τα ανατολικά). 
Χαρακτηριστικά, το ανώτατο άκρο της περιτένειας στο βόρειο 
άκρο του τοίχου βρίσκεται 0,056 μ. ανατολικότερα από το βόρειο 
άκρο της κάτω βάσης του πρώτου δόμου.

Η κατακόρυφη τομή στο νότιο άκρο της εσωτερικής 
επιφάνειας του τοίχου έχει μορφή ανάλογη με την τομή στο μέσον 
του τοίχου, όμως εδώ οι τιμές της προς δυσμάς μετατόπισης είναι αρκετά μικρότερες1J . Η αλλαγή της φοράς της κλίσης, 
γίνεται από την κάτω βάση του όγδοου δόμου, δηλαδή κατά δύο 
δόμους χαμηλότερα από την κάτω βάση του αντιθήματος του 
επιστυλίου, όπου αλλάζει η φορά κλίσης στο μέσον του τοίχου.

Μία προσεκτική παρατήρηση του πίνακα που δείχνει τις 
μετακινήσεις των λιθοπλίνθων κατά την κατεύθυνση ανατολή-δύση 
δείχνει ότι, μολονότι ο δυτικός τοίχος είχε εκ κατασκευής 
κλίση προς το εσωτερικό (προς τα ανατολικά) η ώθηση που
129. Αντίστοιχες επιφάνειες: στη συγκεκριμένη περίπτωση 
πρόκειται για μετρήσεις που έγιναν στην άπεργη επιφάνεια του 
τοίχου. Διευκρινίζω ότι στη μελέτη αυτή, οι μετρήσεις που 
συγκρίνονται έχουν γίνει σε σημεία που ανήκουν σε επιφάνειες 
ομοειδείς. Κατά κανόνα επιδιώκεται η σύγκριση μετρήσεων που 
έχουν γίνει στην περιτένεια, διότι η περιτένεια δηλώνει την 
θέση που θα είχε η τελειωμένη επιφάνεια του τοίχου" αλλά άν 
είναι αδύνατο να γίνει μέτρηση στην περιτένεια, τότε η 
σύγκριση των αποκλίσεων γίνεται μεταξύ μετρήσεων που έχουν 
γίνει στην εκτεταμένη επιφάνεια του απέργου. 130
130. Η μικρότερη προς δυσμάς μετακίνηση του νότιου τμήματος 
του τοίχου πρέπει να οφείλεται στο γεγονός ότι το αντίστοιχο 
τμήμα του στερεοβάτη δεν είναι ελεύθερο, όπως στο υπόλοιπο 
προς βορράν τμήμα του τοίχου, αλλά υποστηρίζεται από μία 
κλασική αντηρίδα, ενώ κατά τη διάρκεια του όψιμου μεσαίωνα και 
της τουρκοκρατίας τείχος συνέδεε όχι μόνο το στερεοβάτη αλλά 
και το νότιο άκρο του δυτικού τοίχου με το βάθρο του Αγρίππα.
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προκάλεσε την μετατόπιση προς τα όυτικά ήταν τόσο ισχυρή που 
το μεγαλύτερο μέρος του έχει πάρει αντίθετη κλίση, δηλ. προς 
έξω (δυτικά). Οι επιφάνειες των λιθοπλίνθων που, παρά τη 
μετακίνησή τους προς τα δυτικά, εξακολουθούν να κλίνουν προς 
τα ανατολικά εντοπίζονται προς τις ανώτερες γωνίες των άκρων 
του τοίχου, και το σύνολό τους εγγράφεται σε τρίγωνα οι 
υποτείνουσες των οποίων συγκλίνουν επάνω από το θυραίο τοίχο. 
Αυτό φαίνεται να δείχνει ότι ο δυτικός τοίχος ωθήθηκε προς τα 
δυτικά από το δυτικό άκρο του θυραίου τοίχου, όμως οφείλεται 
στη σχετική ακαμψία της συμβολής των δύο τοίχων κατά την 
κατακόρυφο.

Αν λάβουμε υπ' όψιν το γεγονός ότι το δυτικό άκρο της 
ανώτατης στρώσης του βόρειου τοίχου έχει μετακινηθεί προς 
νότον από την αρχική του θέση, καταλαβαίνουμε ότι, στη 
βορειοδυτική γωνία της ανωδομής της Πινακοθήκης, ο βόρειος 
τοίχος λειτούργησε ως τροχοπέδη για την περαιτέρω μετακίνηση 
του δυτικού τοίχου προς τα δυτικά.

Θα περάσουμε στην εξέταση της καθίζησης που παρατηρείται 
στο δυτικό τοίχο. Η μεγαλύτερη καθίζηση παρατηρείται στο μέσον 
του μήκους του τοίχου, όπου η διαφορά στάθμης με τα αντίστοιχα 
σημεία στο βόρειο άκρο των στρώσεων κυμαίνεται μεταξύ 0,039 μ. 
και 0,0355 μ. ενώ η προς τα κάτω μετακίνηση από την αρχική 
στάθμη (όπως αυτή ορίζεται από τον ανατολικό τοίχο) κυμαίνεται 
από 0,0615 μ. ώς 0,0665 μ. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι, στη 
βορειοδυτική γωνία, η προς τα κάτω μετατόπιση από την αρχική 
θέση κυμαίνεται μεταξύ 0,023 και 0,029 μ. Στο νότιο άκρο του 
δυτικού τοίχου, η καθίζηση των λιθοπλίνθων έχει τις ίδιες 
τιμές στην κορυφή του τοίχου και στην άνω επιφάνεια έδρασης 
του ορθοστάτη. Οι τιμές αυτές ισχύουν για το νότιο άκρο του 
τοίχου και τη βόρεια πλευρά της αντίστοιχης παραστάδας, όχι 
όμως και για το νότιο άκρο της παραστάδας, όπου τα αντίστοιχα 
σημεία των λιθοπλίνθων βρίσκονται κατά 0,006-0,008 μ. 
ψηλότερα. Αυτό σημαίνει ότι η παραστάδα έχει κλίνει προς 
βορράν, γεγονός που διαπιστώνεται και στην πλάκα του στυλοβάτη 
κάτω από την παραστάδα, η οποία επίσης έχει αποκτήσει κλίση 
προς βορράν.

γ. Η κιονοστοιχία.
Η αποτύπωση του δυτικού τμήματος της κι ονοστοιχίας, με το 

θριγκό και την κρηπίδα έδωσε τα παρακάτω στοιχεία (οχ. 56-56^).
Η οριζόντια μετατόπιση προς τα δυτικά του μεγαλύτερου 

μέρους της κι ονοστοιχίας είναι πολύ μικρή, όμως το δυτικό άκρο 
της κιονοστοιχίας έχει μετατοπισθεί περισσότερο. Συγκεκριμένα 
στο επιστύλιο, οι τρεις πρώτοι από τα ανατολικά αρμοί έχουν 
άνοιγμα που κυμαίνεται μεταξύ 0,003 και 0,006 μ., ενώ ο
τέταρτος και τελευταίος προς τα δυτικά αρμός έχει πλάτος 0,031 
μ. 0 άξονας του μεσαίου κίονα έχει απόκλιση 0,011 μ. από την 
κατακόρυφο προς τα δυτικά, ενώ η αντίστοιχη τιμή για το δυτικό 
κίονα είναι 0,0145 μ. Επί πλέον, στο δυτικό κίονα ο πέμπτος 
σφόνδυλος έχει μετακινηθεί προς τα δυτικά κατά 0,011 μ. 
περισσότερο ως προς τους υποκείμενους σφονδύλους.
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Στη vót L α παραστάδα του δυτικού τοίχου, η οποία 
διαμορφώνει το δυτικό άκρο της κιονοστοιχίας, το κατώτερο 
τμήμα έχει μετακινηθεί προς τα δυτικά με τρόπο που η άνω βάση 
του έκτου δόμου να βρίσκεται 0,01875 μ. δυτικότερα από τη βάση 
του ορθοστάτη, ενώ το ανώτερο τμήμα της παραστάδας -που έχει 
και αυτό μετακινηθεί προς τα δυτικά- έχει συγκρατηθεί από το 
θριγκό με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να έχει κλίση προς τα 
ανατολικά. Η επάνω βάση του έκτου δόμου προεξέχει προς τα 
δυτικά κατά 0,017 μ. από τη βάση του έβδομου δόμου της 
παραστάδας.

Στους τέσσερις πρώτους από τα ανατολικά αρμούς του 
στυλοβάτη, τα πλάτη των αρμών κυμαίνονται μεταξύ 0,0 και 0,003 
μ., όμως ο τελευταίος αρμός έχει πλάτος 0,015 μ. επάνω και 
0,008 μ. κάτω, γεγονός που σημαίνει ότι η τελευταία πλάκα του 
στυλοβάτη έχει υποστεί μεγαλύτερη καθίζηση στο δυτικό άκρο 
της, όπως θα φανεί και στην επόμενη παράγραφο. Στην υποκείμενη 
βαθμίδα όλοι οι αρμοί έχουν πλάτη ανοιγμάτων που κυμαίνονται 
μεταξύ 0,00 μ. και 0,002 μ. Είναι προφανές ότι στη βαθμίδα 
αυτή, το τελευταίο προς τα δυτικά κομμάτι υπέστη μεγάλη πίεση 
εκ των άνω όταν η υπερκείμενη παραστάδα στράφηκε προς τα 
δυτικά γύρω από τη βάση της και ο στυλοβάτης της παραστάδας, 
παρακολουθώντας τη μετατόπιση των υπερκειμένων τμημάτων, 
έκλινε προς τα δυτικά. Στη θέση όπου η δυτική πλευρά του 
στυλοβάτη πίεσε την υποκείμενη πλάκα της κρηπίδας, η πλάκα 
αυτή έσπασε, και το προς τα δυτικά κομμάτι αποσπάστηκε και δεν 
βρίσκεται πια στη θέση του. Στην υποκείμενη πρώτη βαθμίδα όλοι 
οι αρμοί είναι μηδενικοί, εκτός από τον τελευταίο προς τα 
δυτικά που έχει πλάτος 0,001 μ. Στην υποκείμενη βαθμίδα από 
ελευσινιακό λίθο, οι τέσσερις πρώτοι από τα ανατολικά αρμοί 
είναι μηδενικοί ενώ οι δύο τελευταίοι προς τα δυτικά αρμοί 
έχουν πλάτος 0,006 ο προτελευταίος και 0,010 μ. ο τελευταίος.

Στις περιοχές της κιονοστοlχίας που παρατηρούνται οι 
μεγαλύτερες οριζόντιες μετατοπίσεις, παρατηρούνται και οι 
μεγαλύτερες καθιζήσεις. Στα τρία πρώτα από ανατολάς κομμάτια 
του επιστυλίου, που συνιστούν και το μεγαλύτερο μέρος του, η 
καθίζηση είναι πρακτικά μηδενική, ενώ το δυτικό άκρο της επάνω 
επιφάνειας του τελευταίου επιστυλίου βρίσκεται 0,029 μ. 
χαμηλότερα από το ανατολικό άκρο της. Οι τέσσερις πλάκες του 
στυλοβάτη στα δυτικά του ανατολικού κίονα εμφανίζουν μια 
αρκετά ομαλή κλίση προς τα δυτικά με αποτέλεσμα το δυτικό άκρο 
της τελευταίας να βρίσκεται 0,005 μ. χαμηλότερα από το 
ανατολικό άκρο της πρώτης. Ομως, η πλάκα του στυλοβάτη κάτω 
από την παραστάδα του δυτικού τοίχου βρίσκεται 0,025 μ. 
χαμηλότερα από την παρακείμενη προς τα ανατολικά πλάκα του 
στυλοβάτη. Η ίδια η πλάκα κάτω από την παραστάδα έχει κλίση 
προς τα δυτικά. Στις υποκείμενες βαθμίδες της κρηπίδας κλίση 
παρατηρείται προς τα δυτικά του δευτέρου απο τα δυτικά 131
131. Οι μετρήσεις με βάση τις οποίες γίνονται οι παρατηρήσεις 
αυτές έχουν γίνει στο νότιο άκρο του στυλοβάτη. Η χωροστάθμηση 
στις κυκλικές βαθύνσεις που περιβάλλουν τη βάση κάθε κίονα 
δείχνει ότι, στην ουσία, δεν υπάρχει καθίζηση στην περιοχή 
αυτή, και τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αναφέρονται στο 
κείμενο οφείλονται στην ακανονιστία των απέργων επιφανειών του 
στυλοβάτη και των φθορών.
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διαστήματος της ηιονοστοιχίας και η μεγαλύτερη κλίση 
παρατηρείται στην κατώτατη βαθμίδα από ελευσινιακό λίθο, 
ανάμεσα στα δύο άκρα της οποίας η διαφορά στάθμης είναι 0,015
μ· Στην κρηπίδα παρατηρούνται και οριζόντιες μετατοπίσεις 
προς νότον. Η τιμή της μετατόπισης αυξάνεται από τα ανατολικά 
προς τα δυτικά. Ετσι, στο στυλοβάτη το δυτικό άκρο του μετώπου 
βρίσκεται 0,033 μ. νοτιότερα από το ανατολικό, ενώ στις 
υποκείμενες βαθμίδες οι αντίστοιχες τιμές είναι: στη δεύτερη 
εκ των άνω βαθμίδα 0,053 μ., στην τρίτη εκ των άνω βαθμίδα 
0,0355 μ., στην τέταρτη εκ των άνω βαθμίδα (από ελευσινιακό 
λίθο) 0,074 μ.

Συμπεράσματα
Στη συνέχεια, θα προσπαθήσω να συνοψίσω τα δεδομένα για 

να προχωρήσω σε συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο που έγινε η 
παραμόρφωση της βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων και για τα 
αίτια που την προκάλεσαν. Η περιγραφή της μετατόπισης και η, 
κατά συνέπειαν, παραμόρφωση του δυτικού τοίχου μπορεί να 
συνοψισθεί στα εξής:

1. Η βάση του δυτικού τοίχου έχει διασταλεί προς τα 
πλάγια, προς τα δυτικά και προς τα κάτω. Η προς βορράν 
μετακίνηση του βόρειου άκρου είναι σημαντικά μεγαλύτερη από 
την προς νότον μετακίνηση του νότιου άκρου. Η προς τα δυτικά 
μετακίνηση του νότιου άκρου είναι μικρότερη από αυτήν στο 
βόρειο άκρο. Η καθίζηση στα δύο άκρα της βάσης του τοίχου 
είναι πρακτικά η ίδια. Η μέγιστη μετατόπιση προς τα δυτικά και 
προς τα κάτω παρατηρείται στο μέσον του τοίχου (φωτ.34).

2. Σε συνάρτηση με το ύψος του δυτικού τοίχου, η καθίζηση 
παραμένει πρακτικά σταθερή, όμως η προς τα δυτικά μετατόπιση 
αυξάνεται πολύ έντονα, με τρόπο που μας επιτρέπει να 
περιγράψουμε τη μετατόπιση του τοίχου προς τα δυτικά ως 
περιστροφή περί οριζόντιο άξονα παράλληλο εν κατόψει προς τον 
τοίχο και σε στάθμη που βρίσκεται χαμηλότερα από την έδραση 
του τοιχοβάτη. Επίσης, όσο αυξάνεται το ύψος τόσο μειώνεται η 
προς βορράν και νότον μετατόπιση των λιθοπλίνθων που 
βρίσκονται προς βορράν και νότον του μέσου του δυτικού τοίχου, 
αντίστοιχα, με αποτέλεσμα η προς το μέσον κλίση του νότιου 
και, περισσότερο, του βόρειου άκρου του δυτικού τοίχου να 
είναι σήμερα μεγαλύτερη από την αρχική.

3. Μολονότι ο δυτικός τοίχος είχε εκ κατασκευής κλίση 
προς το εσωτερικό (προς τα ανατολικά) η προς τα δυτικά 
μετατόπιση ήταν τόσο μεγάλη που το μεγαλύτερο μέρος του έχει 
πάρει αντίθετη κλίση, δηλ. προς τα έξω (δυτικά). Οι επιφάνειες 
των λιθοπλίνθων που, παρά τη μετακίνησή τους προς τα δυτικά, 
εξακολουθούν να κλίνουν προς τα ανατολικά εντοπίζονται προς 
τις ανώτερες γωνίες των άκρων του τοίχου, kol το σύνολό τους 
εγγράφεται σε τρίγωνα οι υποτείνουσες των οποίων συγκλίνουν 
επάνω από το θυραίο τοίχο. Αυτό το γεγονός φαίνεται να δείχνει 
ότι ο δυτικός τοίχος ωθήθηκε προς τα δυτικά από το δυτικό άκρο 
του θυραίου τοίχου, όμως στην πραγματικότητα οφείλεται στη 
σχετική ακαμψία της συμβολής των δύο τοίχων κατά την 
κατακόρυφο.

4. Η μετατόπιση του δυτικού τοίχου επέδρασε αντίστοιχα 
στα δομικά στοιχεία που συνδέονταν με αυτόν, δηλαδή στο βόρειο 
και στο θυραίο τοίχο και στην κιονοστοιχία. Τα αποτελέσματα
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μπορούν να περιγράφουν ως εξής: η διαστολή της βάσης του 
δυτικού τοίχου ώθησε τα δυτικά άκρα του βόρειου τοίχου και της 
κι ονοστοιXίας προς τα βορειοδυτικά και προς τα νοτιοδυτικά 
αντίστοιχα, και προς τα κάτω.

Στη μετατόπιση αυτή που, όπως εξηγήθηκε παραπάνω, ήταν 
μεγαλύτερη στην ανωδομή, αντί στάθηκαν στα άκρα οι δεσμοί του 
τοίχου με το βόρειο τοίχο και την κιονοστοιχία. Τα 
αποτελέσματα αυτά γίνονται εμφανέστερα όσο αυξάνεται το ύψος 
του τοίχου, διότι όσο ψηλότερα βρισκόταν οι λιθόπλινθοι τόσο 
μεγαλύτερη τροχιά θα έπρεπε να διαγράψουν για να συμμορφωθούν 
με την μετατόπιση των υποκειμένων τμημάτων. Η αυξανόμενη 
αποτελεσματικότητα της αντίστασης στις γωνίες του κτιρίου 
φαίνεται από τις τριγωνικές περιοχές στις επάνω γωνίες του 
δυτικού τοίχου, και από το γεγονός ότι οι επάνω δυτικές γωνίες 
του βόρειου τοίχου και του θριγκού της κιονοστοιχίας έχουν 
μετατοπισθεί προς το εσωτερικό του μνημείου.

5. Η μεγάλη καθ' ύψος ρωγμή του θυραίου τοίχου και ο 
συσχετισμός του με την παραμόρφωση του δυτικού τοίχου δίνει 
την εντύπωση ότι το δυτικό τμήμα του θυραίου τοίχου 
αποσπάστηκε και λειτούργησε ως έμβολο επάνω στο δυτικό τοίχο 
ωθώντας τον προς τα δυτικά, παρασέρνοντας ταυτόχρονα προς τα 
δυτικά το σύνολο του μνημείου. Εν τούτοις οι μεγαλύτερες 
μετατοπίσεις προς τα δυτικά και κάτω έχουν συμβεί στο μέσον 
του μήκους του τοίχου. Μόνον στο ύψος των αντιθημάτων του 
επίτοιχου θριγκού η θέση της μέγιστης τιμής της προς τα δυτικά 
μετατόπισης βρίσκεται νοτιότερα από το μέσον του δυτικού 
τοίχου, επειδή τα κομμάτια που βρίσκονται στο μέσον του μήκους 
του τοίχου έχουν πάρει κλίση διαφορετική από τα υποκείμενα 
(φωτ.35).

6. Ενα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η συμπεριφορά των 
ανοιγμάτων στο δομικό ιστό του μνημείου, που εντοπίζεται στις 
παρακάτω περιπτώσεις.

Η βορειότερη από τις δύο μεσαιωνικές πολεμίστρες του 
δυτικού τοίχου εμπόδισε τις πλησιέστερες προς το μέσον 
λιθοπλίνθους να παρασύρουν προς τα δυτικά τις λιθοπλίνθους που 
βρίσκονται προς βορράν της πολεμίστρας καθώς και το τελευταίο 
προς βορράν κομμάτι του ορθοστάτη.

Το δυτικό παράθυρο του θυραίου τοίχου και η υπερκείμενη 
μεσαιωνική πόρτα στο δυτικό άκρο της ανωδομής συνετέλεσαν στην 
εμφάνιση του ρήγματος στο θυραίο τοίχο (φωτ.35,36,37).

Το πρώτο από τα δυτικά μετακιόνιο διάστημα συνετέλεσε στη 
διεύρυνση των όρθιων αρμών του επιστυλίου και της ζωφόρου 
επάνω από το δυτικό κίονα (φωτ.38,39), με αποτέλεσμα από τη 
μιά μεριά το τμήμα της κιονοστοιχίας που βρίσκεται 
ανατολικότερα να μην υποστεί μεγάλες μετατοπίσεις, και από την 
άλλη μεριά όλη η πίεση από τη μετατόπιση της ανωδομής να 
μεταδοθεί μέσω της παραστάδας στο υποκείμενο τμήμα της 
κρηπ ί δας (φωτ.40).

7. Το γεγονός ότι, κατά τη μετατόπιση τμημάτων της 
βόρειας πτέρυγας προς τα δυτικά, το κατώφλι της πόρτας του 
μεσαιωνικού ορόφου συνέβαλε στη διάρρηξη του θυραίου τοίχου, 
επιβεβαιώνει το γεγονός ótl η παραμόρφωση της βόρειας πτέρυγας 
συνέβη μετά την κατασκευή του ορόφου αυτού. Πιστεύω ότι η 
ύπαρξη του μεσαιωνικού ορόφου συνέβαλε πολύ στη διατήρηση της 
δομικής συνέχειας της ανωδομής της βόρειας πτέρυγας, χάρις 
στην οποία το κτίριο συγκρατήθηκε ατΐό την περαιτέρω μετακίνηση



προς τις τρεις κατευθύνσεις και κυρίως προς τα δυτικά. Χωρίς 
την δομική συνέχεια που επέβαλε η υπερκείμενη μεσαιωνική 
κατασκευή με το βάρος της και την ελαστικότητα της τοιχοποιίας 
της, είναι αρκετά πιθανό τα αποσπασμένα τμήματα του δυτικού 
άκρου του θυραίου τοίχου και της κ ι ονοστο ι χ ί ας -τα οποία 
σήμερα έχουν μεγάλη κλίση προς τα δυτικά- να παρασύρονταν 
ακόμη δυτικότερα, μέχρι πτώσεως.

Τα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν την παραμόρφωση της 
βόρειας πτέρυγας μαρτυρούν ένα βίαιο συμβάν, και όχι μια 
βαθμιαία μεταβολή που θα οφειλόταν σε μία ολίσθηση της 
θεμελίωσης στον υποκείμενο βράχο. Εξ άλλου είναι γνωστό ότι η 
θεμελίωση κάθε τοίχου της βόρειας πτέρυγας εδράζεται στον 
οριζοντιωμένο βράχο, και το πλάτος κάθε τέτοιας θεμελίωσης 
κυμαίνεται μεταξύ 4,5 μ. (στη βάση) και 2,5 μ. (στην κορυφή). 
Δεν νομίζω ότι τέτοιες θεμελιώσεις επιτρέπουν τη δυνατότητα 
ολίσθησης ή καθίζησης λόγω συμπίεσης του υποκειμένου εδάφους, 
πολύ περισσότερο όταν το έδαφος είναι βράχος.

Θα μπορούσε ίσως να υποθέσει κανείς ότι οι μετατοπίσεις 
οφείλονται σε μετατοπίσεις του βράχου στο σύνολό του ή σε 
τμήματά του,- που προξενήθηκαν από ένα ισχυρό σεισμό. Στην 
περίπτωση αυτή θα περίμενε κανείς ότι η καθίζηση του δυτικού 
τοίχου δεν θα είχε την κανονικότητα που την χαρακτηρίζει, ούτε 
θα ήταν τόσο μικρή (μέγιστη καθίζηση ως προς την αρχική στάθμη 
0,0665 μ.). Εχοντας υπ' όψιν το μέγεθος και την δραματικότητα 
των παραμορφώσεων στην ανωδομή θα σκεφτόταν κανείς να τις 
αποδώσει σε μεγάλες μετακινήσεις που θα προκαλούσαν 
μεγαλύτερες καθιζήσεις που θα μπορούσαν να ανιχνευθούν. 
Επίσης, νομίζω πως μία καθίζηση που θα ξεκινούσε από το έδαφος 
ή από τη θεμελίωση, που θα ήταν δηλαδή ένα είδος ολίσθησης, θα 
ήταν πολύ φυσικό να αυξήσει την προς τα ανατολικά κλίση του 
δυτικού τοίχου, ενώ στην πραγματικότητα ο δυτικός τοίχος της 
βόρειας πτέρυγας έχει μετακινηθεί ακριβώς αντίστροφα.

Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η μετακίνηση προς τα 
δυτικά και η καθίζηση θα μπορούσε να εξηγηθεί με μια καθίζηση 
του τμήματος του βράχου επάνω στο οποίο εδράζεται ο δυτικός 
τοίχος της Πινακοθήκης. Το τμήμα αυτό του βράχου φαίνεται να 
διαχωρίζεται από το βράχο προς ανατολάς και προς δυσμάς με δύο μεγάλες καρστικές ρωγμές1J . Ο μεγάλος όγκος του βράχου, που 
βρίσκεται προς τα δυτικά του τμήματος που μόλις προαναφέρθηκε, 
δεν έχει μετακινηθεί από την αρχική του θέση, όπως 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο απολαξευμένος βράχος και οι 
αμέσως υπερκείμενες στρώσεις πωρολίθων, όπου εδράζεται το 
ανατολικό άκρο του βόρειου τοίχου του Μνησικλείου αναλήμματος, 
διατηρούν την οριζοντιότητά τους (φωτ.41). Επομένως, η 
καθίζηση ή η μετακίνηση προς τα δυτικά του όγκου του βράχου 
στον οποίο εδράζεται ο δυτικός τοίχος της Πινακοθήκης, θα είχε 
ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα τη σύγκρουση με τους τελευταίους 
προς τα ανατολικά λιθοπλίνθους των κατωτάτων στρώσεων του 132 *
132. Βλ. I.Κ.Τρικκαλινός, Η γεωλογία της Ακροπόλεως. 
Μικροτεκτοyικαί έρευναι. Αθήναι 1972. Επίσης βλ. 
Β.Ανδρονόπουλος και Γ.Κούκης, Γεωλογική - Γεωτεχνική ιιελέτη 
της περιογής Ακροπόλεως Αθηνών. Αθήνα 1976 (έκδοση του
Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών).
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ανατολικού τμήματος του βόρειου τοίχου του Μνησικλείου 
αναλήμματος. Στην περίπτωση μίας τέτοιας σύγκρουσης, τα 
ανατολικά άκρα των λιθοπλίνθων αυτών θα κόβονταν και θα έπεφταν, διότι έχουν τη μορφή προβόλου, ^ όμως κάτι τέτοιο 
δεν έχει συμβεί (φωτ.42).

Νομίζω ότι είναι πιθανότερο οι παραμορφώσεις που 
μελετήθηκαν παραπάνω να οφείλονται σε ωθήσεις που δέχτηκε το 
κτίριο από το εσωτερικό του, και που είχαν ως αποτέλεσμα την 
παραμόρφωση κυρίως του δυτικού τοίχου, επειδή αυτός είχε, μαζί 
με τον υποκείμενο στερεοβάτη και τον υπερκείμενο μεσαιωνικό 
όροφο, πολύ μεγάλο ύψος ελεύθερο προς τα δυτικά και χωρίς 
αντιστήριξη. Με ένα τέτοιο συμπέρασμα συνηγορεί και το γεγονός 
ότι το βόρειο άκρο του ανατολικού τοίχου της βόρειας πτέρυγας 
(το οποίο έχει αποσυνδεθεί από το ανατολικό άκρο του βόρειου 
τοίχου) έχει μετακινηθεί κατά 0,04 μ. ανατολ ι κότερα από το 
τμήμα του ανατολικού τοίχου στη συμβολή του με το θυραίο τοίχο 
(η σύνδεση των δύο τοίχων είναι ουσιαστικά αδlατάρακτη) . 
Νομίζω ότι η κανονικότητα της καθίζησης είναι πιθανότερο να 
οφείλεται σε γεωμετρική παραμόρφωση παρά σε καθίζηση του 
εδάφους. Νομίζω ακόμη ότι η μετατόπιση τμημάτων του κτιρίου 
προς τα έξω (στο μέσον του δυτικού τοίχου η μετατόπιση προς τα 
δυτικά από την αρχική θέση είναι 0,15 μ.) έφερε τον τοιχοβάτη 
(που ήδη εξείχε επάνω από την υποκείμενη στρώση του 
στερεοβάτη) στον αέρα δίνοντας τη δυνατότητα να εκδηλωθούν 
μηχανικές βλάβες στην εξωτερική πλευρά του πώρινου στερεοβάτη. 
Με τον τρόπο αυτό η εξωτερική πλευρά του στερεοβάτη υπό την 
επήρεια της πίεσης από πάνω και ανατολικά υποχώρησε και, 
πιθανόν, κατέρρευσε. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι η εξωτερική 
πλευρά του στερεοβάτη του δυτικού τοίχου της Πινακοθήκης ήταν 
σε πολύ κακή κατάσταση πρίν την αναστήλωσή του από τον Πιττάκη 
το 1854. Πράγματι, στη δυτική όψη των Προπυλαίων που έχει 
σχεδιάσει ο Desbuisson (1848), μπορεί κανείς να δεί ότι η 
στρώση αμέσως κάτω από τον τοιχοβάτη είχε χάσει το περισσότερο 
υλικό της, όπως και μεγάλο μέρος των υποκειμένων στρώσεων ενώ 
φαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που η δυτική πλευρά των 
λιθοπλίνθων δεν έχει καταρρεύσει, έχει μετατοπιστεί προς τα 
δυτικά. Στο σχέδιο του Desbuisson οι κατώτατες στρώσεις 
φαίνονται να έχουν ταραχθεί πολύ λιγότερο. Στα δεδομένα αυτά 
πρέπει ακόμη να προστεθεί το γεγονός ότι πριν την επέμβαση του 
Ραγκαβή το ο δυτικός τοίχος της βόρειας πτέρυγας είχε 
ακόμη μεγαλύτερη απόκλιση προς τα δυτικά και ήταν σε ακόμη 
χειρότερη κατάσταση.

Δυστυχώς, η αναστήλωσή του Πιττάκη στην εξωτερική πλευρά 
του στερεοβάτη και η θεμελίωση του πατώματος από οπλισμένο 
σκυρόδεμα στην εσωτερική πλευρά μας έχει, προς το παρόν
133. Για την περιγραφή και ερμηνεία αυτής της ιδιόμορφης 
κατασκευής που καλύπτει το διάστημα ανάμεσα στους δύο όγκους 
βράχου βλ. Τανούλας, Τα Προπύλαια κατά τον Μεσαίωνα, Μέρος 
Τρίτο, κεφ. IV,7 (Το Μνησίκλειο ανάλημμα) εικ.357. 134
134. A.Ρ.Ραγκαβής, "Συνοπτική έκθεσις της τύχης των αρχαίων 
μνημείων εις την Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη", ΑΕ 1837 , 
σ.11,12. Βλ. και παραπάνω στην προκειμένη μελέτη.
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τουλάχιστον, στερήσει από τη δυνατότητα "παρατήρησης της 
θεμελίωσης. Πιστεύω ότι η δύναμη που προκάλεσε την εκδήλωση 
των μηχανικών βλαβών στο δυτικό τμήμα του μνημείου και 
προκάλεσε τη μετακίνηση προς τα δυτικά προήλθε από την έκρηξη 
που αναφέρεται ότι συνέβη στα Προπύλαια τρ 1687, τη νύχτα πριν από την έκρηξη πυρίτιδας στον Παρθενώνα^". .

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ótl οι παραμορφώσεις 
μπορεί να έχουν επιβαρυνθεί στο χρόνο που ακολούθησε την 
έκρηξη, και ιδιαίτερα μετά την κατεδάφιση των μεσαιωνικών 
προσκτισμάτων, κατά τις ανασκαφές, και κατά την κατασκευή του 
πατώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα που απαίτησε, εκτός των 
άλλων, και την εξόρυξη σημαντικής μάζας πωρολίθου από τη 
θεμελ ίωση. 135

135. Βλ. Tanoulas, The Propylaea, σημ.26. Τανούλας, Τα 
Προπύλαια κατά τον Μεσαίωνα, Μέρος Πρώτο, 3.
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2. Αλλα τεχνικά προβλήματα της βόρειας πτέρυγας 
που οφείλονται στη μετατόπιση του δυτικού 
τμήματος του μνημείου.

Η μορφή της παραμόρφωσης του δυτικού τμήματος του 
μνημείου έχει προκαλέσει αμοιβαία μετατόπιση των λιθοπλίνθων 
με αποτέλεσμα φθορές στο μάρμαρο, διάνοιξη αρμών και ρωγμές. 
Αυτά με τη σειρά τους έχουν καταστήσει πολλούς αρχαίους 
σιδερένιους συνδέσμους προσιτούς στον ατμοσφαιρικό αέρα και 
στο νερό της βροχής, με αποτέλεσμα την οξείδωσή τους. Αυτό 
εκδηλώνεται στην εξωτερική επιφάνεια των λιθοπλίνθων με την 
εμφάνιση ρηγματώσεων σε θέσεις που σχετίζονται άμεσα με τη 
θέση των συνδέσμων στο εσωτερικό. Οι ρωγμές αυτές σε πολλές 
περιπτώσεις είναι τριχοειδούς μορφής, αλλά σε ένα σημαντικό 
ποσοστό λιθοπλίνθων, τόσο στις ανώτερες όσο και στις κατώτερες 
στρώσεις των τοίχων, οι ρωγμές έχουν μεγάλο πλάτος και μεγάλο 
βάθος, και κάποια στιγμή θα οδηγήσουν στην απόσπαση και, 
πιθανόν, στην κατάρρευση των μικροτέρων κομματιών.

Ηδη υπάρχουν αρκετές λιθόπλινθοι στις οποίες η πίεση του 
οξειδωμένου και διογκωμένου αρχαίου συνδέσμου έχει προκαλέσει 
την απόσπαση κομματιών. Ol περιπτώσεις αυτές εντοπίζονται 
κυρίως στους τοιχοβάτες και στους ορθοστάτες εν γένει, και 
στην ανατολική και στη δυτική πλευρά των πέντε κατώτερων δόμων 
του τμήματος του δυτικού τοίχου που αντιστοιχεί στη στοά της 
βόρειας πτέρυγας. Δεν πρέπει κανείς να παραβλέψει και τις 
περιπτώσεις λιθοπλίνθων που έχουν χτυπηθεί από βλήματα 
κανονιών και έχουν διαρραγεί και μετατοπισθεί μέσα στο δομικό 
ιστό του τοίχου (φωτ.43-45).

Συνέπεια της παραμόρφωσης της βόρειας πτέρυγας είναι και 
το γεγονός ότι στο δυτικό άκρο του βόρειου τοίχου υπάρχουν 
αρμοί που έχουν ανοίξει. Επειδή οι αρχικά οριζόντιοι αρμοί του 
τοίχου έχουν πάρει κλίση προς τα δυτικά, τα νερά της βροχής 
κυλούν στο δυτικό άκρο και συγκεντρώνονται στους ανοιγμένους 
αρμούς. Εκεί ισορροπούν λόγω των δυνάμεων συνάφειας που 
αναπτύσσονται στα στενά διαστήματα ανάμεσα στις επιφάνειες του 
μαρμάρου, και αργούν να εξατμιστούν, με αποτέλεσμα να 
παρατηρεί ται αυξημένη διάβρωση στους αρμούς αυτούς.

Μία άλλη πηγή προβλημάτων στη βόρεια πτέρυγα είναι η 
ποιότητα του μαρμάρου, που δεν έχει ομοιογένεια. Φαίνεται ότι 
στην περίπτωση της βόρειας πτέρυγας δεν έχει γίνει αυστηρή 
διαλογή του υλικού, είναι μάλιστα πιθανό να έχει γίνει και 
χρήση μαρμάρου που είχε απορρκρθεί κατά την οικοδόμηση του Παρθενώνα1Jb. Η διαστρωμάτωση του υλικού στην μάζα του
μαρμάρου δημιουργεί κομμούς, που είναι ιδιαίτερα εμφανείς στην 
ανωδομή, κυρίως επειδή στις θέσεις εκείνες τα κομμάτια είναι 136
136. Αυτό θα μπορούσε να συσχετισθεί με την άποψη ότι το 
ψήφισμα του Καλλία σημαίνει ότι ανατέθηκε στον Μνησικλή να 
"κλείσει" το έργο της ανοικοδόμησης των Προπυλαίων, μαζί με 
άλλα έργα που ήταν σε εξέλιξη στην Ακρόπολη, και να 
τακτοποιήσει σε σύντομο χρόνο το δομικό ύλικό που υπήρχε 
διαθέσιμο στην Ακρόπολη, ούτως ώστε να παραδώσει σε ένα τακτό 
χρονικό διάστημα το χώρο έτοιμο προς χρήσιν. Βλ. Tanoulas, 
Structural Relations.
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περισσότερο εκτεθειμένα στις αλλαγές της θερμοκρασίας και στον 
παγετό. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι το γεγονός ότι 
στην ανωδομή της βόρειας πτέρυγας παρατηρούνται πολλές 
περιπτώσεις ρηνματώσεων, αποκολλήσεων, απολεπίσεων, αποφλοιώσεων κλπ. ^ (φωτ.46). 137 * * *

137. Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη υποσημείωση,
φαίνεται πολύ πιθανό η συγκέντρωση των φαινομένων αυτών στην 
ανωδομή της Πινακοθήκης να οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι
το κατώτερης ποιότητας μάρμαρο χρησιμοποιήθηκε στις περιοχές
του μνημείου που συμπληρώθηκαν τελευταίες.
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3. Η κατασκευή όπιό οπλισμένο σκυρόδεμα

Η μεγάλη απόκλιση του δυτικού τμήματος της βόρειας 
πτέρυγας προς τα δυτικά έγινε αιτία για την εγκατάσταση μίας 
κατασκευής που δυσχεραίνει πολύ την επέμβαση στην περιοχή αυτή 
του μνημείου. Η κατεδάφιση των φράγκικων θόλων που κάλυπταν 
την Πινακοθήκη άφησε την επίχωση στο εσωτερικό της εκτεθειμένη 
στις καιρικές συνθήκες. Η ανασκαφή του Καββαδία επιδείνωσε την 
κατάσταση, διότι αφαίρεσε τις αρχαίες κα ι μεσαιωνικές 
επιχώσεις που ήταν πολύ πυκνές και μετά το πέρας της ανασκαφής 
το κενό ξαναγεμίστηκε με πολύ χαλαρότερα χώματα. Οι νέες και 
χαλαρότερες επιχώσεις, σε ένα χώρο σχεδόν απρόσιτο στον ήλιο 
και στον άνεμο, συνέλεγαν το νερό της βροχής και, οπωσδήποτε, 
το νερό που έφθανε στο βάθος της επίχωσης δεν εξατμιζόταν. 
Ετσι, οι πώρινες θεμελιώσεις της βόρειας πτέρυγας που ήταν ήδη 
τραυματισμένες από σεισμούς, εκρήξεις, ανασκαφές κλπ. 
απορροφούσαν υγρασία και βρίσκονταν σε αποσάθρωση.

Τα φαινόμενα αυτά έκαναν αναπόφευκτη μια επέμβαση στη 
βόρεια πτέρυγα. Στις 20 Αυγούστου 1948 ο Ν.Κοτζιάς, τότε 
διευθυντής Ακροπόλεως, ξεκινά διοικητική αλληλογραφία ζητώντας 
να απομακρυνθούν από την Πινακοθήκη, δηλαδή την αίθουσα της 
βόρειας πτέρυγας, εργαστήρια εκμαγείων, λιθοξοϊκών εργασιών, και αποθήκες ξυλείας και λοιπών υλικών1-1 . Στις 29 Οκτωβρίου 
1948 ο Α.Ορλάνδος συμφωνεί, προτείνοντας τα εργαλεία να 
μεταφερθούν από την Πινακοθήκη στην νέα αποθήκη δίπλα στο μουσείο Ακροπόλεως1Jy. Ομως είναι μόνο το 1954, μετά από τα 
συνδυασμένα έγγραφα του τότε διευθυντού Ακροπόλεως Ι.Μηλιάδη 
και του τότε επιμελητού Ακροπόλεως Γ.Δοντά, που 
πραγματοποιείται μια σοβαρή επέμβαση στην Πινακοθήκη. Σε έγγραφο της 9 Δεκεμβρίου 195414U ο πρώτος προτείνει στέγαση 
της Πινακοθήκης για την τοποθέτηση εκεί εποπτικών μέσων 
(μακέττες, σχέδια κλπ), ενώ ο δεύτερος, σε έκθεσή του της 14ης του ίδιου μήνα1 1 περιγράφει την απελπιστική κατάσταση της 
Πινακοθήκης: η βορειοδυτική γωνία της Πινακοθήκης, ιδίως η 
κεκλιμένη πώρινη θεμελίωση, είναι κάθυγρη και πολλοί 
λιθόπλινθοι στην περιοχή αυτή είναι ετοιμόρροποι. Το γεγονός 
αυτό και ο φόβος κατάρρευσης του δυτικού τμήματος του κτιρίου 
από την αυξανόμενη απόκλισή του, οδήγησαν τον Α.Ορλάνδο στην 
κατασκευή του πατώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως δείχνει 
και το πρχιακάτω απόσπασμα από έγγραφό του με ημερομηνία 24-10-5514 . "Εντελλόμεθα όπως μεταφέρητε και χρησιμοποιήσητε

138. Ακρόπολις Αθηνών, Γραφείον Διευθυντού, Αριθ. Πρωτ. 
351/20-8-48 (Αρχείο Υπηρεσίας Αναστηλώσεως).
139. Διεύθυνσις Αναστηλώσεων, Αριθ. Πρωτ. 64713/940/29-10-48 
(Αρχείο Υπηρεσίας Αναστηλώσεως).
140. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, Διεύθυνσις Ακροπόλεως, 
Apiθ.936/9-12-54 (Αρχείο Διεύθυνσης Αναστήλωσης). 141 *
141. Αναφορά Γ.Δοντά Επιμελητού Ακροπόλεως, Αριθ. 942/13-12-54
(Αρχείο Διεύθυνσης Αναστήλωσης).
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εκ της αποθήκης της Διευθύνσεως τας αναγκαίας σιδηράς ράβδους 
σιδηρού σκυροκονιάματος δια την στερέωσιν των θεμελίων της 
Πινακοθήκης της Ακροπόλεως".

Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη τεκμηρίωση σχετική με τη 
στερεωτική επέμβαση στο εσωτερικό της Πινακοθήκης. Για να 
γίνει δυνατή η κατασκευή του πατώματος από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, απομακρύνθηκε η επίχωση ανάμεσα από τα θεμέλια της 
Πινακοθήκης. Η κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα στην 
Πινακοθήκη διαμόρφωσε ένα δάπεδο στην ίδια στάθμη με το αρχαίο 
δάπεδο. Από κάτω, ο χώρος μεταξύ του δαπέδου και του βράχου, ο 
οποίος συμβατικά θα αναφέρεται με τον όρο "υπόγειο της 
Πινακοθήκης" έμεινε κενός και για τον αερισμό της θεμελίωσης 
αφέθηκε ένα άνοιγμα εν είδει καταπακτής διαστάσεων 1,2 μ. X 
1,2 μ.

Τον Αύγουστο του 1984 έγινε καθαρισμός του υπογείου της 
Πινακοθήκης για να καταστεί δυνατή η έρευνα στο χώρο αυτό. 
Αποτυπώθηκε το έδαφος και οι πλευρές του υπογείου (σχ.57,58). 
Η περιγραφή της κατάστασης των θεμελίων της Πινακοθήκης μπορεί να περιγράφει ως εξής14 . Από τις εσωτερικές επιφάνειες της 
θεμελίωσης των τοίχων της Πινακοθήκης, οι οποίοι συνίστανται 
εξ ολοκλήρου από αρχιτεκτονικά μέλη πωρίνων κτισμάτων της Ακροπόλεως σε δεύτερη χρήση144 *, είναι σήμερα ορατή μόνον η 
εσωτερική επιφάνεια της θεμελίωσης του ανατολικού τοίχου και 
το ανατολικό τμήμα της εσωτερικής επιφάνειας της θεμελίωσης 
του θυραίου τοίχου. Τμήματα της τελευταίας καλύπτονται από δύο 
υποστυλώματα με πέδιλα ενώ το δυτικό άκρο της καλύπτεται από 
την επέκταση του τοιχίου που καλύπτει εξ ολοκλήρου τις 
εσωτερικές επιφάνειες της θεμελίωσης του βόρειου και του 
δυτικού τοίχου.

Το σημερινό πάτωμα αποτελεί ται από μία πλάκα στην κάτω 
επιφάνεια της οποίας κρέμονται τρεις δοκοί με ύψος 0,48 - 0,56 
μ., πλάτος 0,4 μ. και με κατεύθυνση από βορρά προς νότο. 
Σύμφωνα με την προφορική μαρτυρία που μου έδωσε το 1984 ο 
εργολάβος Ευστράτιος Φρεγαδιώτης, για τη στήριξη του δαπέδου 
ανοίχτηκαν κατακόρυφα πηγάδια στο πάχος των πώρινων 
θεμελιώσεων τα οποία πληρώθηκαν με οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι 
εργασίες έγιναν χωρίς να προηγηθεί ούτε σχεδιαστική ή 
φωτογραφική τεκμηρίωση, ούτε αρχαιολογική-αρχιτεκτονlκή ή 
στατική μελέτη. Η επέμβαση αυτή είναι κατακριτέα, τόσο για τη 
βλάβη που προκάλεσε στο μεγάλης αρχαιολογικής και
142. Υπουργείον Εθν. Παιδείας, Διεύθυνσις Αναστηλώσεως, ApL0. 
Πρωτ. 125254, 24-10-55 (Αρχείο Διεύθυνσης Αναστήλωσης) .
143. Για λεπτομερή στοιχεία βλ. Τ.Τανούλας, "Εκθεση εργασιών 
και παρατηρήσεων στο υπόγειο της Πινακοθήκης", Αρχείο 
Γραμματείας ΕΣΜΑ Αρ.Πρωτ. 14/16-1-85. Μ.Ιωαννίδου, "Εκθεση 
σχετικά με την κατάσταση από στατική άποψη του δαπέδου της 
Πινακοθήκης", Αρχείο Γραμματείας ΕΣΜΑ Αρ.Πρωτ.15/16-1-85.
144. Βλ. Π.Καββαδίας και Γ.Καβεράου, Ανασκαφή, σ.59-60, πίν.Β.
Ο μεγαλύτερος αριθμός φαίνεται να προέρχεται από το αψιδωτό 
κτίριο Β, βλ. Τ.Wiegand, Die Archaische Poros Architektur der 
Akropolis zu Athen. Cassel 1904.
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καλλιτεχνικής αξίας πώρινο υλικό όσο και για το γεγονός ότι το 
στέρησε από την έρευνα χωρίς, τουλάχιστον, να έχει έχει γίνει 
τεκμηρίωσή του.

Η κατασκευή του δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα 
σταθεροποίησε, τουλάχιστο προσωρινά, τους μετατοπισμένους 
τοίχους του κτιρίου και τους απάλλαξε από τις ωθήσεις της 
επίχωσης στο εσωτερικό. Ομως, απέκρυψε το μεγαλύτερο μέρος της 
θεμελίωσης, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει πολύ τη μελέτη των 
προβλημάτων που παρουσιάζει και να καθιστά αδύνατη την 
αποτύπωση μεγάλου μέρους των πώρινων αρχιτεκτονικών μελών. 
Δυστυχώς η υγρασία εξακολουθεί να συμβάλλει στη φθορά των 
αρχιτεκτονικών μελών. Συγκεκριμένα, η επιφάνεια των ορατών 
πωρολίθων του ανατολικού τοίχου εμφανίζει επικαθίσεις αλάτων 
και άλλων ουσιών, λόγω της υγρασίας που φθάνει από την 
εξωτερική (ανατολική) πλευρά της θεμελίωσης και εξατμίζεται 
στην ακάλυπτη επιφάνεια των πωρολίθων στο εσωτερικό της Πινακοθήκης14^. Ενα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι η ισχυρή 
πρόσφυση του τσιμέντου στην επιφάνεια του πωρολίθου. Το 
τσιμέντο εισχωρεί στη μάζα του πωρολίθου σε βάθος 0,0005-0,001 
μ., γεγονός που σημαίνει ότι στην περίπτωση αφαίρεσης του 
σκυροδέματος, η επιφάνεια του πωρολίθου θα τραυματισθεί 
σημαντικά.

Το καλοκαίρι του 1992, με απόφαση της Επιτροπής 
Συντήρησης Μνημείων της Ακροπόλεως απομακρύνθηκε το τσιμέντο 
και αποκαλύφθηκαν οι πωρόλιθοι σε δύο θέσεις στο εσωτερικό της 
θεμελίωσης του βόρειου τοίχου και σε δύο θέσεις στο εσωτερικό 
της θεμελίωσης του δυτικού τοίχου. Η εργασία ήταν πολύ δύσκολη 
όχι μόνο διότι οι διαστάσεις των πλαισίων των ανοιγμάτων ήταν 
μικρές ενώ το βάθος τους μεγάλο, αλλά και διότι ο οπλισμός 
παρέμεινε άθικτος για να μη διαταραχθεί η ισορροπία του 
στατικού οργανισμού.

Στο βάθος των ανοιγμάτων της δυτικής πλευράς οι πωρόλιθοι 
ήταν στεγνοί, πιθανότατα διότι η εξωτερική (δυτική) επιφάνεια 
του στερεοβάτη είναι προσιτή στον ήλιο και στον αέρα και επιτρέπει την εξάτμιση του νερού140. Στο βάθος των ανοιγμάτων 
της βόρειας πλευράς οι πωρόλιθοι ήταν πολύ υγροί και μαλακοί, 
προφανώς λόγω της επίχωσης στην βόρεια πλευρά που δυσχεραίνει 
την εξάτμιση του νερού. Ομως οι δύσκολες συνθήκες της 
εργασίας, δεν επέτρεψαν τον λεπτομερή καθαρισμό της επιφάνειας 
των πωρολίθων και δεν έγιναν δυνατές ουσιαστικότερες 
παρατηρήσεις για την κατάσταση των πώρινων θεμελιώσεων.

145. Για την επίδραση της υγρασίας στους πωρόλιθους της 
Πινακοθήκης βλ. παρακάτω στην έκθεση της Α.Μωραίτου. 146
146. Το γεγονός ότι η απομάκρυνση του τσιμέντου έγινε 
καλοκαίρι, και η ανομβρία που επικράτησε για αρκετό χρόνο, 
συνέβαλαν στην απουσία υγρασίας στη θεμελίωση του δυτικού 
τοίχου.
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4. Το σωζόμενο δομικό υλικό της βόρειας πτέρυγας. 
Περιγραφή, ταύτιση, ερμηνεία.

Στις τρεις προηγούμενες ενότητες περιγράφηκε η σημερινή 
κατάσταση της βόρειας πτέρυγας από τεχνική έποψη. Στο κεφάλαιο 
αυτό θα περιγράφει η σημερινή κατάσταση απο έποψη αρχαιολογική 
και αρχιτεκτονική.

Η βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων στη σημερινή της μορφή, 
άν εξαιρέσει κανείς την παραμόρφωσή της, που περί γράφηκε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, έχει διατηρήσει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 
του αυθεντικού δομικού υλικού της στη θέση του από τα άλλα 
τμήματα των Προπυλαίων και -άν τη θεωρήσει κανείς ως ένα 
αυτόνομο μνημείο- από όλα τα αλλα μνημεία της Ακρόπολης. Με 
εξαίρεση τα τμήματα της ανωδομής που έχουν αφαιρεθεί για τη 
διάνοιξη θυρών και παραθύρων του φραγκικού ορόφου, τις 
λιθοπλίνθους που έχουν αφαιρεθεί για τη διάνοιξη της 
βυζαντινής πόρτας στον ανατολικό τοίχο και τα τμήματα τοίχων 
που έχουν αφαιρεθεί για τη διάνοιξη των σχισμών για βολές με 
τόξο στους δύο κατώτατους δόμους,του βόρειου και του νότιου τοίχου της βόρειας πτέρυγας^, η βόρεια πτέρυγα έχει 
διατηρηθεί ακέραια ως το ύψος της δωρικής ζωφόρου (σχ.59-65). 
Από τις ανώτατες στρώσεις του ανατολικού τοίχου της δεν 
βρίσκονται στη θέση τους κάποιες λιθόπλινθοι, από τις οποίες 
ελάχιστες βρίσκονται χαμηλότερα από το περίγραμμα των 
κεραμίδων της στέγης της βόρειας πτέρυγας. Ομως η μορφή του 
κτιρίου μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως, με κάθε λεπτομέρεια, 
χάρις στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από τα κομμάτια 
που δεν βρίσκονται στη θέση τους, διατηρούνται σε κατάσταση 
που επιτρέπει την μελέτη και ταύτισή τους, και με την προσθήκη 
μικρού ποσοστού νέου μαρμάρου θα μπορούσαν να αποκατασταθούν 
στην αρχική τους μορφή. Στη συνέχεια, θα περιγράφει το 
σωζόμενο υλικό της βόρειας πτέρυγας που έχει μετακινηθεί από 
την θέση του.

α. Γείσα
Από τα τριανταένα (31) κομμάτια που θα πρέπει να 

απάρτιζαν το γείσο της βόρειας πτέρυγας ένα μόνον διατηρείται 
στη θέση του. Πρόκειται για το πρώτο από τα ανατολικά γείσο 
του θριγκού της στοάς, που διαμορφώνει την εσωτερική γωνία με 
τον ανατολικό τοίχο, και μαζί με το παρακείμενο προς νότον 
γείσο αποτελούν το ιωνικό γείσο της βόρειας κόγχης (σχ.66). Η 
ρηγμάτωση είναι έντονη και περιορίζεται σε μέρος του 
νοτιοανατολικού προέχοντος τμήματος, ενώ το μεγαλύτερο μέρος 
του γείσου είναι σε καλή κατάσταση και εδράζεται ασφαλώς στον 
ανατολικό τοίχο και στο θριγκό* όμως και σ' αυτό το τμήμα 
-δηλαδή στο τμήμα έδρασης- υπάρχει μία ρωγμή που πιθανότατα 
είναι διαμπερής, αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται επικίνδυνη. 147
147. Βλ. Τανούλας, Τα Προπύλαια κατά τον Μεσαίωνα, Μέρος 
Τρίτο, Κεφ.ΙΙ, και Μέρος IV.
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Για να εξασφαλ ι σθούν από την πτώση, τα θραύσματα του 
προέχοντος τμήματος έχουν συνδεθεί μεταξύ τους, καθώς και με 
το εδραζόμενο προς βορράν τμήμα με τσιμέντο και με τρεις 
πιόμορφους ορειχάλκινους συνδέσμους κυκλικής διατομής, ενώ με 
το παρακείμενο προς νότον ιωνικό γείσο, που δεν είναι καθόλου 
ρηγματωμένο, συνδέονται επίσης με τσιμέντο και ένα παρόμοιο 
σύνδεσμο.

Ολα τα υπόλοιπα γείσα έχουν μετακινηθεί κατά το Μεσαίωνα, για την οικοδόμηση ορόφου στη βόρεια πτέρυγα140. Οι φράγκοι 
δεν ήθελαν να υπάρχουν προέχοντα τμήματα που θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν προβλήματα στην άμυνα και, επί πλέον, ήθελαν να 
ανοίξουν παράθυρα και πόρτες για το φωτισμό του ορόφου που θα 
χρησίμευε ως κατοικία. Για τους λόγους αυτούς έκοψαν τα 
προέχοντα τμήματα των γείσων, και μετακίνησαν όλα τα τμήματα 
έδρασης των γείσων για τη διαμόρφωση των ανοιγμάτων, 
επιτυγχάνοντας οικονομία εργασίας, χρόνου και υλικού. Το τμήμα 
έδρασης έχει, κατά κανόνα, διατηρήσει το ανάστροφο λέσβιο 
κυμάτιο ενώ η άμορφη επιφάνεια που έμεινε μετά την αποκοπή του 
προέχοντος τμήματος έχει λαξευτεί με βελόνι, ούτως ώστε να 
ενταχθεί στην κατακόρυφη επιφάνεια του τοίχου και, στίς 
περιπτώσεις που αυτή η πλευρά στράφηκε προς το εσωτερικό του 
κτιρίου, να δεχθεί το επίχρισμα που φαίνεται ότι κάλυψε τις 
εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων του ορόφου επάνω από την 
Πινακοθήκη. Κατά την κατεδάφιση του μεσαιωνικού ορόφου της 
βόρειας πτέρυγας, τα περισσότερα από τα τμήματα έδρασης των 
γείσων, που ήταν ακουμπημένα επάνω στην υποκείμενη αμετακίνητη 
ζωφόρο, έμειναν στη θέση που τα είχαν κτίσει οι φράγκοι, 
προφανώς επειδή βρισκόταν πολύ κοντά στις αρχικές θέσεις τους 
(σχ.67,68). Ομως τα προέχοντα τμήματα, που ήταν μικρότερα και 
είχαν κτισθεί σε υπερκείμενες στρώσεις των τοίχων του ορόφου, 
μετακινήθηκαν στο έδαφος, ενώ ένας μικρός αριθμός από αυτά 
βρίσκεται ως σήμερα ακουμπημένος επάνω στη ζωφόρο, ή στα 
τμήματα έδρασης των γείσων.

Πρίν προχωρήσουμε στην εξέταση και ταύτιση των γείσων της 
βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων, θα πρέπει να οριστούν κάποια 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (σχ.69). Ολα τα γείσα των 
Προπυλαίων, στο σημείο εκκίνησης της κάτω επιφάνειας των 
προμόχθων, έχουν ανεστραμμένο λέσβιο κυμάτιο, κατά μήκος της 
βάσης του οποίου τρέχει ταινία με ελαφρά κλίση προς τα έξω. Η 
επάνω επιφάνεια έδρασης διαμορφώνεται σε δύο οριζόντια 
επίπεδα. Το χαμηλότερο από αυτά βρίσκεται στην εξωτερική 
πλευρά και είναι καλά δουλεμένο με ντισλίδικο για την έδραση 
μαρμάρινων ηγεμόνων κεραμίδων. Η απόσταση μεταξύ του επιπέδου 
της κάτω έδρασης των γείσων και του επιπέδου έδρασης των 
ηγεμόνων κεραμίδων αποτελεί το πραγματικό αρχιτεκτονικό ύψος 
των γείσων -δηλαδή αυτό που ήταν ορατό στις όψεις του κτιρίου- 
καί κυμαίνεται μεταξύ 0,280 μ. και 0,288 μ. Οπως φαίνεται από 
τις θέσεις των κομματιών σύμφωνα με τις ταυτίσεις που θα 
παρουσιαστούν παρακάτω, η χαμηλότερη τιμή αντιστοιχεί στα 
γείσα της δυτικής όψης ενώ στη νότια και στη βόρεια όψη η 
απόσταση αυτή αυξάνεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Αυτό 148
148. Βλ. Τανούλας, Τα Προπύλαια κατά τον Μεσαίωνα, Μέρος 
Τρίτο, Κεφ.ΙΙ.
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πρέπει να ερμηνευθεί ως συνέπεια του γεγονότος ότι ο θριγκός 
της βόρειας και της νότιας όψης της βόρειας πτέρυγας έχουν 
καμπυλότητα, με αποτέλεσμα το ύψος του κτιρίου να είναι 
μεγαλύτερο στο ανατολικό άκρο του.

Το τμήμα των γείσων που αρχικά βρισκόταν προς τα πίσω 
-δηλαδή προς το εσωτερικό του κτιρίου- έχει μεγαλύτερο ύψος 
από το πρόσθιο τμήμα όπου εδράζονταν οι ηγεμόνες κεραμίδες με 
το οποίο και σχηματίζει βαθμίδα. Είναι δουλεμένη με βελόνι, 
πράγμα που δηλώνει ότι δεν είναι επιφάνεια έδρασης κεραμίδας ή 
άλλου λίθινου στοιχείου. Για το λόγο αυτό η απόσταση από την 
κάτω επιφάνεια έδρασης των γείσων μεταβάλλεται (μεταξύ 0,370 
μ. και 0,430 μ.) χωρίς η μεταβολή της απόστασης αυτής να 
σχετίζεται με κάποιο δομικό η μορφολογικό χαρακτηριστικό.

Τμήματα έδρασης γείσων Από το σωζόμενο υλικό των 
γείσων, τα τμήματα έδρασης μπορούν να ταυτιστούν ευκολότερα, 
διότι διατηρούν τις θήκες των οριζοντίων και κατακορύφων 
συνδέσμων. Ομως ως προς αυτό υπάρχει η δυσκολία που 
δημιουργείταL από το γεγονός ότι τα κομμάτια είναι κτισμένα 
από τους φράγκους και δεν μπορεί κανείς, αυτή τη στιγμή, να 
δεί και να μετρήσει όλες τις επιφάνειες και τους συνδέσμους 
των τμημάτων αυτών, ούτε και τα τμήματα της άνω επιφάνειας της 
ζωφόρου, τα οποία καλύπτουν. Ενα στοιχείο που διευκολύνει την 
έρευνα για την ταύτιση των τμημάτων έδρασης είναι η μορφή της 
πίσω κατακόρυφης επιφάνειας, που έχει διαφορετική μορφή στις 
ομάδες γείσων που αντιστοιχούν σε κάθε μια από τις τρεις όψεις 
του κτιρίου. Ετσι στη συνέχεια θα κατατάξουμε τα γείσα στις 
εξής κατηγορίες: γείσα της βόρειας όψης, γείσα της δυτικής 
όψης και γείσα της νότιας όψης. Επίσης διακρίνονται και τα δύο 
γωνιακά γείσα που θα περί γραφούν αμέσως παρακάτω (σχ.70).

Το γείσο της νοτιοδυτικής γωνίας ( ΑΑΔ 5 . 2 98) 
αναγνωρίζεται εύκολα από μία εγκοπή στο επάνω μέρος της 
εσωτερικής επιφάνειας, η οποία παρατηρείται και στο δεξιό άκρο 
(κυττάζοντας από την εξωτερική πλευρά του κτιρίου) ενός γείσου 
της δυτικής όψης (ΑΑΔ 5.288), και στο αριστερό (κυττάζοντας 
και πάλι απο έξω) ενός γείσου της νότιας όψης (ΑΑΔ 5.295), τα 
οποία συνεπώς αναγνωρίζονται ως πρώτα από τη νοτιοδυτική γωνία 
γείσα των αντιστοίχων όψεων. Το γωνιακό γείσο (ΑΑΔ 5.298) 
βρίσκεται στη θέση που το έκτισαν οι φράγκοι, επάνω από το 
θυραίο τοίχο, στα ανατολικά της πόρτας του ορόφου. Η θέση του 
επιτρέπει να φανούν μόνον τρεις πλευρές και τμήμα της επάνω 
επιφάνειας. Στην επάνω επιφάνεια υπάρχουν οι θήκες για δύο 
συνδέσμους μορφής διπλού ταύ, που είναι κάθετες μεταξύ τους, 
ορίζοντας ταυτόχρονα και τις κατευθύνσεις των επιφανειών ώσεως 
του γείσου. Το γεγονός και μόνον ότι οι επιφάνειες ώσεως του 
γείσου είναι κάθετες μεταξύ τους δείχνει ότι το γείσο είναι 
γωνιακό. Πραγματικά στις δύο διαμετρικά αντίθετες πλευρές του 
κομματιού, διακρίνονται ίχνη των επιφανειών έδρασης των 
ηγεμόνων κεραμίδων: στη μία πλευρά, η επιφάνεια έδρασης έχει 
απολαξευθεί τελείως για να μην προεξέχει το γείσο από τη νότια 
επιφάνεια του τοίχου του μεσαιωνικού ορόφου, ενώ στην άλλη 
φαίνεται το προφίλ της επιφάνειας έδρασης των κεραμίδων. Στη 
γωνία ανάμεσα στις θήκες των σιδερένιων συνδέσμων που 
προαναφέρθηκαν, υπάρχει μία τρίπλευρη εγκοπή λαξευμενη με 
βελόνι, με χορδή 0,5 μ., και βάθος από την επάνω επιφάνεια 
0,25 μ., και 0,1 μ. από την επιφάνεια έδρασης της κεραμίδας. Ο
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βυθός της εγκοπής έχει σπάσει, διότι κάτω από την εγκοπή αυτή, 
υπήρχε το τμήμα μιας δοκοθήκης της ξύλινης οροφής της στοάς, 
στοιχείο που χαρακτηρίζει την πίσω όψη των γείσων της 
κιονοστοιXίας, και που θα περιγράφει παρακάτω. Η ύπαρξη αυτής 
της δοκοθήκης είναι και το στοιχείο που αποδεικνύει ότι 
πρόκειται για το γείσο της νοτιοδυτικής γωνίας.

Το γείσο της βορειοδυτικής γωνίας αναγνωρίζεται από το 
γωνιακό λεσβιο κυμάτιο με την υποκείμενη ταινία, καθώς και από 
το γεγονός ότι η επιφάνεια έδρασης των ηγεμόνων κεραμίδων 
περιβάλλει από δύο πλευρές τη βαθμίδα που διαμορφώνεται προς 
την εσωτερική πλευρά του γείσου. Το δυτικό προέχον τμήμα του 
γείσου αυτού διατηρείται σχεδόν ακέραιο, χάρις στο γεγονός ότι 
έχει ενταχθεί από τους φράγκους στο δυτικό τοίχο του ορόφου. 
Το προς βορράν προέχον τμήμα έχει αποκοπεί και διατηρείται σε 
καλή κατάσταση, ακουμπημένο επάνω στα λείψανα του βόρειου 
τοίχου του μεσαιωνικού ορόφου.

Γείσα της βόρειας όψης. Τα γείσα του θριγκού του βόρειου 
τοίχου έχουν στην πίσω τους επιφάνεια εγκοπές για την υποδοχή 
των βόρειων άκρων των δοκών της ξύλινης οροφής της 
Πινακοθήκης. Οι εγκοπές αυτές καταλαμβάνουν ολόκληρο το ύψος 
των γείσων και έχουν βάθος, ως προς την αρχική νότια επιφάνεια 
των γείσων, από 0,245 μ. ώς 0,422 μ. Το κατώτερο τμήμα των 
δοκοθηκών είναι λαξευμένο στην άνω επιφάνεια έδρασης των 
αντιθημάτων της ζωφόρου της βόρειας όψης και μεταξύ τους 
παρεμβάλλονται μεταδόκια εξάρματα. Στις θέσεις που 
αντιστοιχούν στα παράθυρα του φράγκικου ορόφου, τα μεταδόκια 
εξάρματα έχουν απολαξευθεί, όμως η διαφορετική ποιότητα της 
φράγκικης και της κλασικής απολάξευσης επιτρέπει τον 
προσδιορισμό του περιγράμματος των μεταδοκίων εξαρμάτων 
(σχ.67). Επίσης, είναι αρκετά εύκολο να προσδιοριστεί το 
μέγεθος και η θέση των εγκοπών στο πίσω μέρος των γείσων, 
ακόμη και στις περιπτώσεις που τα γείσα είναι κτισμένα, και οι 
εγκοπές των δοκοθηκών γεμισμένες με τοιχοποιία.

Κατασκευάστηκε λοιπόν σχεδιάγραμμα με την ακριβή διάταξη 
των δοκοθηκών σε κάτοψη, και επάνω σημειώθηκαν οι θέσεις των 
όρθιων αρμών των υπερκειμένων γείσων στην αρχική τους θέση. Με 
τον τρόπο αυτό προέκυψε ένα σχέδιο όπου φαινόταν η εν κατόψεl 
μορφή που θα είχε κάθε γείσο στη συγκεκριμένη θέση του. Μία 
σύγκριση του περιγράμματος της κάτοψης της εσωτερικής (νότιας) 
πλευράς κάθε γείσου, με το σχεδιάγραμμα που μόλις περί γράφηκε, 
επέτρεψε τον προσδιορισμό της αρχικής θέσης κάθε κομματιού. 
Οπου οι διαστάσεις ή η κατάσταση της πίσω επιφάνειας άφηναν 
αμφιβολίες για την αρχική θέση του κομματιού, ανέτρεξα στους 
τόρμους συνδέσμων. Με αυτό τον τρόπο ταυτίστηκαν ασφαλώς τα 
τμήματα έδρασης των γείσων της βόρειας όψης. Τα τέσσερα πρώτα 
από τα δυτικά κομμάτια της βόρειας όψης (με εξαίρεση του 
κομματιού της βορειοδυτικής γωνίας) βρίσκονται κτισμένα στο 
βόρειο τοίχο του μεσαιωνικού ορόφου, ανάμεσα στις θέσεις των 
δύο παραθύρων. Το πρώτο από τα δυτικά γείσο (ΑΑΔ 5.318), 
διατηρεί στη δυτική πλευρά του τόρμο οριζοντίου συνδέσμου 
σχήματος πί. Οχι μόνο η μορφή του τόρμου, αλλά και η ποιότητα 
της εργασίας δείχνει ότι δεν είναι κλασική, αλλά αρκετά 
μεταγενέστερη, πιθανότατα ρωμαϊκή. Το άκρο της νότιας κεραίας 
παρόμοιου συνδέσμου ανιχνεύεται αμέσως προς βορράν, στο 
επίπεδο έδρασης της κεραμίδας. Στην αντίστοιχη θέση του 
ανατολικού άκρου υπάρχει ενάς σιδερένιος σύνδεσμος στη θέση
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του. Στην επιφάνεια αυτή υπάρχουν και άλλα ίχνη, που είναι 
προφανώς μεταγενέστερα και ίσως σχετίζονται με την τοποθέτηση 
ηγεμόνων κεραμίδων: στο μέσον του μήκους του γείσου και σε 
απόσταστη 0,10 μ. από το μέτωπο της βαθμίδας υπάρχει 
μοχλοβόθριο μήκους 0,045 μ., με το μεγαλύτερο βάθος στη βόρεια 
πλευρά του’ ακριβώς πίσω του, εμπρός απο τη βάση του μετώπου 
της βαθμίδας υπάρχει μία εκβάθυνση γενικών διαστάσεων 0,04 X 
0,06 μ., η οποία μπαίνει κατα 0,01 μ. περίπου μέσα στη μάζα 
της βαθμίδας. Η εκβάθυνση αυτή συνεχίζεται με πλάτος 0,02 μ., 
προς τα ανατολικά, κατά μήκος της βάσης του μετώπου της 
βαθμίδας. Το ανατολικό άκρο του γείσου δεν είναι προσιτό, όμως 
θα πρέπει υπήρχε και εκεί μεταγενέστερος πιόμορφος σύνδεσμος. 
Αυτό απόδεικνύεται από το γεγονός ότι στη δυτική πλευρά του 
επόμενου προς ανατολάς γείσου (ΑΑΔ 5.136), υπάρχει η θήκη του 
ανατολικού άκρου πιόμορφου συνδέσμου με παρόμοια ποιότητα 
εργασίας. Δυστυχώς, η ανατολική πλευρά του κομματιού αυτού και 
οι δύο πλευρές του αμέσως προς τα ανατολικά κομματιού (ΑΑΔ 
5.315) είναι σήμερα καλυμμένες από αλλα κομμάτια και δεν 
μπορεί κανείς να δεί τη μορφή των συνδέσμων.

Το πρώτο και το τρίτο από τα ανατολικά γείσα είναι 
κτισμένα κοντά στο μέσο του βόρειου μισού του ανατολικού 
τοίχου. Το δεύτερο και τέταρτο από τα ανατολικά κομμάτια 
βρίσκονται στο έδαφος και έχουν το εξής κοινό χαρακτηριστικό: 
το προέχον τμήμα δεν έχει αποκοπεί από το τμήμα έδρασης, αλλά 
το έξαρμα που βρίσκεται προς το πίσω μέρος -το οποίο σε 
συνδυασμό με την επάνω επιφάνεια του προέχοντος τμήματος 
διαμόρφωνε βαθμίδα για την τοποθέτηση των ηγεμόνων κεραμίδων- έχει απολαξευθεί14 .

Γείσα της δυτικής όψης. Οι πίσω επιφάνειες των 
γείσων του δυτικού τοίχου είναι δουλεμένες με βελόνι και είναι 
χονδρικά κατακόρυφες, δίχως εγκοπές για δοκοθήκες, διότι οι 
δοκοί της οροφής της βόρειας πτέρυγας ήταν παράλληλες προς το 
δυτικό τοίχο. Από τα γείσα της δυτικής πλευράς ορίστηκε εξ 
αρχής η θέση των εξής κομματιών:
α. Το πρώτο από νότον γείσο (ΑΑΔ 5.288) αναγνωρίστηκε από την 
εγκοπή που έχει στο αρχικά νότιο τμήμα του και το οποίο, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, μαζί με τις αντίστοιχες εγκοπές του 
γείσου της νοτιοδυτικής γωνίας (ΑΑΔ 5.298) και του πρώτου από 
τα δυτικά γείσου της νότιας όψης (ΑΑΔ 5.295), αποτελούν την 
θήκη του κάτω άκρου της κεκλιμένης διαγώνιας δοκού της ξύλινης 
στέγης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το τμήμα έδρασης του γείσου 
της νοτιοδυτικής γωνίας, καθώς και το πρώτο και δεύτερο γείσα 
τόσο της νότιας (ΑΑΔ 5.295, ΑΑΔ 5.297), όσο και της δυτικής 
(ΑΑΔ 5.288, ΑΑΔ 5.289) όψης βρίσκονται κτισμένα επάνω από το 
θυραίο τοίχο, στα ανατολικά της πόρτας του μεσαιωνικού ορόφου, 
η οποίχχ ανοίχτηκε στο δυτικό άκρο της ανωδομής του τοίχου αυτού1 . Το δεύτερο από νότον γείσο της δυτικής όψης είναι

149. Στο γείσο ΑΑΔ 5.138 η απολάξευση έχει γίνει προσεκτικά 
ενώ στο ΑΑΔ 5.139 φαίνεται να είναι αποτέλεσμα θραύσης. 150
150. Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι δεν μπόρεσα να αποτυπώσω όλα 
τα χαρακτηριστικά των κομματιών αυτών.
Για μια ερμηνεία της σημερινής θέσης των κομματιών αυτών, βλ. 
Τανούλας, Τα Προπύλαια κατά τον Μεσαίωνα, Μέρος Τέταρτο, 
Κεφ.ΙΙΙ, 1.
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κτισμένο ακριβώς δίπλα στο προηγούμενο, και η σχέση τους είναι 
ακριβώς αυτή που είχαν όταν βρισκόταν στην αρχική τους θέση, 
β. Το μεσαίο γείσο της δυτικής όψης αναγνωρίζεται από το γεγονός ότι είναι στενότερο από τα άλλα, με μήκος 0,78 μ. 1 
το οποίο αντιστοιχεί στο μήκος μιας προμόχθου και δύο αγυιών. 
Δυστυχώς, το προέχον τμήμα του γείσου έχει αποκοπεί με τέτοιο 
τρόπο που δεν έχει μείνει ίχνος τα χαρακτηριστικά στοιχεία 
του.

Η αναγνώριση των θέσεων των υπολοίπων γείσων του νότιου 
μισού του δυτικού τοίχου γίνεται με βάση τις θέσεις των 
οριζοντίων συνδέσμων μορφής διπλού ταύ. Δυστυχώς οι σύνδεσμοι 
στην αρχικά βόρεια πλευρά του μεσαίου γείσου δεν είναι ορατοί, 
ενώ η νότια πλευρά του γείσου της βορειοδυτικής γωνίας είναι 
κατεστραμμένη. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να δυσκολέψει την 
αναγνώριση της θέσης των γείσων του βόρειου μισού της δυτικής 
όψης. Ομως η δυσκολία αυτή αίρεται από το γεγονός ότι οι 
αμοιβαίες θέσεις των υπολοίπων πέντε κομματιών της δυτικής 
όψης αναγνωρίζονται μέσω των τόρμων των συνδέσμων μορφής 
διπλού ταύ, και αποτελούν την ομάδα γείσων που αρχικά
κατελάμβανε το διάστημα μεταξύ του μεσαίου γείσου και του 
γείσου της βορειοδυτικής γωνίας. Ολα τα κομμάτια του δυτικού 
τοίχου βρίσκονται σήμερα κτισμένα από τους φράγκους στην 
κορυφή του δυτικού τοίχου, εκτός από το γείσο της νοτιοδυτικής 
γωνίας και τα δύο επόμενα προς βορράν του γείσα, τα οποία όπως 
ήδη έχει αναφερθεί βρίσκονται κτισμένα στην κορυφή του θυραίου 
τοίχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο από βορράν γείσο (ΑΑΔ 
5.308), στη βόρεια πλευρά του διατηρεί τη θήκη του νότιου 
άκρου ενός μόνον οριζοντίου συνδέσμου που έχει το σχήμα ταύ, 
του οποίου οι κεραίες είναι κοντές και πλατειές, 
διαμορφώνοντας ένα ορθογώνιο με συνολικό μήκος 0,053 μ. και 
πλάτος 0,017 μ. Το βάθος του ορθογωνίου αυτού είναι 0,067 μ., 
δηλ. σημαντικά μεγαλύτερο από το σύνηθες βάθος των συνδέσμων 
μορφής διπλού ταύ σε αντίστοιχες θέσεις γείσων (βάθος που 
κυμαίνεται μεταξύ 0,032 μ. και 0,052 μ.), και οπωσδήποτε είναι 
πολύ μεγαλύτερο από το βάθος του κορμού του ταύ, που έχει 
κανονικό πλάτος και βάθος θήκης κλασικού συνδέσμου. 0 πυθμένας 
του κορμού του συνδέσμου αυτού έχει ίχνη μεταγενέστερης 
εργασίας με βελόνι, που φαίνεται σύγχρονη με την εργασία στο 
ορθογώνιο της κεφαλής του συνδέσμου. Νομίζω ότι σαφώς 
πρόκειται για ρωμαϊκή μετασκευή ενός κλασικού συνδέσμου 
σχήματος διπλού ταύ σε πιόμορφο σύνδεσμο. Η μεταγενέστερη 
απολάξευση του μαρμάρου για την αφαίρεση του μολυβιού εξηγεί 
την απουσία ιχνών των κεραιών της κεφαλής του ταύ. Δυστυχώς το 
αντίστοιχο τμήμα της νότιας πλευράς του γείσου της 
βορειοδυτικής γωνίας προς βορράν δεν διατηρείται, και έτσι δεν 
μπορεί να ελεγχθεί η μορφή του βόρειου άκρου του συνδέσμου που 
μόλις περί γράφηκε.

Γείσα της νότιας όψης Τα γείσα του θριγκού της 
κιονοστοιXίας είναι στενότερα και στην πίσω επιφάνεια έχουν 
δύο εγκοπές το καθένα για την υποδοχή των δοκών της ξύλινης 151
151. Η διάσταση αυτή δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί με απόλυτη 
ακρίβεια, διότι το γείσο βρίσκεται στη θέση που έχει κτισθεί 
από τους φράγκους και το ένα άκρο του κρύβεται πίσω από 
μεσαιωνικές οπτόπλινθους και κονιάματα.
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οροφής της στοάς (σχ.71). Ol εγκοπές αυτές βρίσκονται στο κάτω 
μέρος της πίσω πλευράς και έχουν μήκος 0,465-0,541 μ., ύψος 
0,175-0,187 μ. και βάθος 0,086-0,110 μ. Ηδη έχει αναφερθεί ότι 
το πρώτο από τα δυτικά κομμάτι ταυτίζεται από την εγκοπή 
υποδοχής της κεκλιμένης διαγώνιας δοκού της στέγης. Η θέση των 
τριών επομένων προς ανατολάς γείσων αναγνωρίζεται από τη θέση 
των οριζοντίων συνδέσμων, ενώ το άλλο σωζόμενο κομμάτι γείσου 
της νότιας όψης, μολονότι δεν διατηρεί τις θήκες των 
συνδέσμων, τοποθετείται στη θέση του πέμπτου από δυσμάς 
γείσου, με βάση το επισφαλές κριτήριο του πλάτους της βαθμίδας 
πίσω από την επιφάνεια έδρασης της κεραμίδας. Δυστυχώς, τα 
μοχλοβόθρια και τα ίχνη γόμφωσης στην επάνω επιφάνεια της 
ζωφόρου και των αντιθημάτων της δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να 
αξιοποιηθούν πλήρως για ταυτίσεις κομματιών, είτε διότι οι 
περιοχές των κομματιών στις οποίες βρίσκονταν έχουν 
αποσπασθεί, είτε διότι έχουν καλυφθεί από το τσιμεντοκονίαμα 
που χρησιμοποιήθηκε για την πλήρωση χασμάτων στην άνω 
επιφάνεια του θριγκού της βόρειας πτέρυγας.
Προέχοντα τμήματα γείσων

Προέχοντα τμήματα γείσων διατηρούνται πολλά. Μερικά από 
αυτά είναι ακουμπημένα επάνω στην ανωδομή της βόρειας 
πτέρυγας, στη θέση που τα άφησαν την ώρα της κατεδάφισης των 
τοίχων του ορόφου. Από αυτά ταυτίζονται αμέσως δύο γωνιακά 
κομμάτια. Το ένα, ακουμπημένο στα λείψανα του βόρειου τοίχου 
του φράγκικου ορόφου, διατηρεί ολόκληρο το μήκος του απο τη 
γωνία ώς την επιφάνεια ώσεως. Κατ' αρχήν λόγω της θέσης του 
ταυτίζεται με το προς βορράν προέχον τμήμα του γείσου της 
βορειοδυτικής γωνίας, ταύτιση που επιβεβαιώνεται και από τα 
νερά του μαρμάρου. Επομένως, το δεύτερο προέχον τμήμα γωνιακού 
γείσου (ΑΑΔ 5.105), αποδίδεται στη νότια πλευρά του γείσου της 
νοτιοδυτικής γωνίας. Για τις αρχικές θέσεις των υπολοίπων 
προεχόντων τμημάτων γείσων, είναι δύσκολο προς το παρόν να 
αποφανθεί κανείς με βεβαιότητα. Αυτό είναι συνέπεια του τρόπου 
με τον οποίο έχουν αποσπασθεί τα κομμάτια αυτά από τα τμήματα 
έδρασης των γείσων: κατά κανόνα στην επάνω επιφάνεια του 
προέχοντος τμήματος, και στην περιοχή που αντιστοιχεί στο πίσω 
τμήμα του, όπου έχει λιγότερο πάχος, διαμορφωνόταν μία αύλακα 
για την περαιτέρω εξασθένιση του μαρμάρου στη θέση εκείνη. Στη 
συνέχεια φαίνεται ότι ασκούσαν πίεση από πάνω, με αποτέλεσμα 
το προέχον τμήμα να σπάσει κατά μήκος της αύλακας, 
δημιουργώντας μια άμορφη επιφάνεια θραύσης. Κατόπιν, η 
επιφάνεια στο τμήμα έδρασης του γείσου απολαξευόταν με βελόνι, 
για να ενταχθεί στην επιφάνεια του τοίχου του ορόφου. Το 
αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν επιφάνειες θραύσης για 
συσχέτιση και ταύτιση των κομματιών. Ακόμη, δεν υπάρχουν θήκες 
οριζοντίων σιδερένιων συνδέσμων, ούτε και θήκες κατακορύφων 
συνδέσμων στην κάτω επιφάνεια* οι τόρμοι κατακορύφων γομφώσεων 
με υπερκείμενες ηγεμόνες κεραμίδες στην επάνω επιφάνεια δεν 
είναι χρήσιμες για ταυτίσεις, διότι ο αριθμός των ηγεμόνων 
κεραμίδων που διατηρείται είναι ελάχιστος. Εχει γίνει μια 
προσπάθεια ταύτισης των κομματιών με κριτήριο τις 
μικροδιαφορές στα μήκη των γείσων και τα νερά του μαρμάρου. 
Ετσι αποδόθηκαν κάποια κομμάτια στην αρχική τους θέση, με 
σχετική, όμως, βεβαιότητα. Η μέθοδος αυτή θα αποδεικνυόταν
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πολύ αποτελεσματικότερη, άν καταβιβάζονταν στο έδαφος τα 
κομμάτια της ανωδομής της βόρειας πτέρυγας που έχουν 
μετακινηθεί από τους φράγκους.

Συμπεράσματα για τα γείσα.
Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού των γείσων υπάρχει και 

επιτρέπει τη μελέτη όχι μόνο της μορφής των γείσων αλλά και 
των οροφών της βόρειας πτέρυγας, δηλαδή της οροφής της 
Πινακοθήκης και της στοάς.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να γίνει μια σημαντική 
υπενθύμιση: τα δύο πρώτα από τα δυτικά γείσα της βόρειας όψης 
και το πρώτο από βορράν γείσο της δυτικής όψης
διατηρούν τις θήκες μεταγενεστέρων οριζοντίων σιδερένιων 
συνδέσμων σχήματος πί. Συνήθως, η επιφάνεια έδρασης των γείσων 
που περιβάλλει τις θήκες αυτές χαρακτηρίζεται από εργασία 
χαρακτηριστική μεταγενεστέρων περιόδων. Τα στοιχεία αυτά, σε 
συνάρτηση με τα παρόμοια στοιχεία που έχουν παρατηρηθεί στην 
επάνω επιφάνεια των λίθων της ζωφόρου της βόρειας όψης και των αντιθημάτων της1^ , δείχνουν ότι στη βορειοδυτική γωνία της 
βόρειας πτέρυγας έγινε μια επέμβαση που ανάγεται στη ρωμαϊκή 
εποχή. Η επέμβαση προχώρησε σε αποξήλωση των κεραμίδων και των 
γείσων (τουλάχιστον του γωνιακού και των δύο παρακείμενων προς 
τα ανατολικά γείσων). Στα υποκείμενα μέλη της ζωφόρου είναι 
σαφές ότι στην περιοχή αυτή έχουν γίνει πολλά μπαλώματα για 
την αποκατάσταση ζημιών, όμως η ποιότητα των εργασιών αυτών 
δείχνει ότι έχουν γίνει στην κλασική εποχή και ίσως ανάγονται στα χρόνια μετά το σεισμό του 426 π.Χ. 5 . Ομως το γωνιακό 
γείσο και το επόμενο προς τα ανατολικά γείσο του βόρειου 
τοίχου, που διατηρούνται σήμερα, νομίζω ότι δεν ανήκουν στην 
αρχική φάση του κτιρίου, αλλά στην περίοδο της ρωμαϊκής 
επέμβασης. Αυτό γίνεται φανερό όχι μόνο από τους πιόμορφους 
συνδέσμους αλλά και από την ποιότητα εργασίας σε αναθυρώσεις 
των επιφανειών ώσεως και από ατέλειες στην κατασκευή των 
κυματίων. Παρόμοιες ατέλειες δεν παρατηρούνται στα υπόλοιπα 
γείσα που ανάγονται ασφαλώς στην κλασική εποχή, ενώ είναι 
συνηθισμένες στη ρωμαϊκή περίοδο. Εν τούτοις πρέπει να 
παραδεχθεί κανείς ότι η ποιότητα της εργασίας των ρωμαϊκών 
αυτών γείσων είναι αξιόλογα καλή στα εμφανή μέρη.

β. Ανωδομή του ανατολικού τοίχου.
Η μελέτη της ανωδομής του ανατολικού τοίχου είναι πολύ 

χρήσιμη για την κατανόηση της κατασκευής της στέγης της 
βόρειας πτέρυγας (Φωτ.47, σχ.72). Τα στοιχεία που
παρατηρούνται στα άλλα τμήματα της ανωδομής της βόρειας 
πτέρυγας είναι εξ ίσου χρήσιμα και απαραίτητα για την 
κατανόηση της κατασκευής της στέγης αυτής, όμως στη δυτική όψη 
του ανατολικού τοίχου είναι αποτυπωμένα τα στοιχεία της στέγης

152. Βλ. Τανούλας, Τα Προπύλαια κατά τον Μεσαίωνα, Μέρος 
Τρίτο, Κεφ.ΙΙ,3. 153
153. Βλ. Τανούλας, ό.π.
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όπως σε μια σχεδιαστική τομή σε κλίμακα 1:1. Στη συνέχεια θα 
περιγράφουν και θα ερμηνευθούν τα ίχνη της στέγης στον 
ανατολικό τοίχο της βόρειας πτέρυγας.

Στο σχέδιο αποκατάστασης της διάταξης των γείσων της 
βόρειας πτέρυγας, φαίνεται ότl το γείσο της βόρειας όψης που 
εφάπτεται του ανατολικού τοίχου έχει σε κάτοψη σχήμα γάμμα 
(Γ), με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται επάνω από το αντίθημα της 
ζωφόρου μία δοκοθήκη πλάτους 0,414 μ. Το πλάτος αυτό είναι 
σημαντικά μικρότερο από το πλάτος των υπολοίπων δοκοθηκών του 
βόρειου τοίχου, που κυμαίνεται από 0,64 μ. ώς 0,6 μ. (πλήν της 
δοκοθήκης που εφάπτεται στο δυτικό τοίχο που έχει πλάτος 0,54 
μ.). Αυτό δηλώνει ότι κατά μήκος του ανατολικού τοίχου, επάνω 
από το δωρικό κυμάτιο της επικρανίτιδας ήταν τοποθετημένη μία 
δοκός της οροφής της Πινακοθήκης, που ήταν στενότερη από τις 
υπόλοιπες. Για την υποδοχή αυτής της δοκού, η δυτική όψη του 
δόμου επάνω από την επικρανίτιδα, ο οποίος αντιστοιχεί στη 
στάθμη των γείσων, εισέχει κατά 0,07 μ. από την υπερκείμενη 
επιφάνεια το τοίχου. Η επιφάνεια κάθε λίθου πλαισιώνεται από 
περιτένεια η οποία περιβάλλει το άπεργο που είναι δουλεμένο με 
λεπτό βελόνι.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να περιγράφει μια ιδιομορφία 
της κατασκευής, που οφείλεται στο γεγονός ότι ο ανατολικός 
τοίχος της Πινακοθήκης έχει σχεδιασθεί κυρίως ως δυτικός 
τοίχος της βορειοανατολικής πτέρυγας των Προπυλαίων, η οποία 
δεν ανοικοδομήθηκε ποτέ. Στην εσωτερική πλευρά του βόρειου και 
του δυτικού τοίχου της βόρειας πτέρυγας, καί στην εσωτερική 
πλευρά του θριγκού της κιονοστοιχίας, η επικρανίτιδα είναι η 
επίστεψη του αντιθήματος της δωρικής ζωφόρου, κάτω από το 
οποίο βρίσκεται το αντίθημα του επιστυλίου. Και στις δύο όψεις 
του θυραίου τοίχου, οι δύο ανώτατοι δόμοι έχουν ύψος και 
διαμόρφωση που αντιστοιχούν απολύτως με αυτά των αντιθημάτων 
του θριγκού.

Ομως κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο στον ανατολικό τοίχο, 
διότι η βορειοανατολική πτέρυγα είχε σχεδιαστεί ώστε να έχει 
σημαντικά μεγαλύτερο ύψος και η επίστεψή των τοίχων της θα 
βρισκόταν τρεις δόμους ψηλότερα από την επίστεψη της βόρειας 
πτέρυγας και, συνεπώς, στην ανατολική του πλευρά ο τοίχος 
αυτός, ως τοίχος της βορειοανατολικής πτέρυγας, θα έπρεπε να 
εμφανίζει δόμους με το κανονικό ύψος των δόμων των Προπυλαίων, 
που είναι 0,491 μ. Τα δύο αντιθήματα μαζί έχουν ύψος κατά 0,05 
μ. μεγαλύτερο από το συνολικό ύψος τριών δόμων και η στάθμη 
της κάτω επιφάνειας έδρασης των αντιθημάτων του θριγκού 
συμπίπτει με την κάτω επιφάνεια έδρασης του δέκατου δόμου 
λιθοπλίνθων του τοίχου. Για τη λύση του προβλήματος, ο 
ανώτερος δόμος, που φέρει στη δυτική όψη του την επικρανίτιδα, 
έχει διαμορφωθεί ως εξής: το ανατολικό τμήμα του έχει το 
κανονικό ύψος (0,491 μ.) και πλάτος 0,8 μ., αρκετό για την 
έδραση του στενότερου υπερκείμενου δόμου του οποίου, όπως έχει 
αναφερθεί παραπάνω, η δυτική όψη εισέχει ως προς την 
υπερκείμενη επιφάνεια του τοίχου για τη διαμόρφωση της 
υποδοχής της ξύλινης δοκού. Ομως προς το εσωτερικό της βόρειας 
πτέρυγας, το ύψος του δόμου αυξάνεται κατά 0,05 μ., γεγονός 
που δίνει τη δυνατότητα η επικρανίτιδα του ανατολικού τοίχου
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στο εσωτερικό της στοάς της βόρειας πτέρυγας και της 
Πινακοθήκης, να συμμορφώνεται απολύτως με την επικρανιτιδα των 
άλλων πλευρών των χώρων αυτών (φωτ.48).

Στην επάνω επιφάνεια της επικρανίτιδας του ανατολικού 
τοίχου εδραζόταν η ανατολική πλευρά της ξύλινης δοκού. Στη 
δυτική επιφάνεια της τελευταίας προς βορράν λιθοπλίνθου του 
δόμου που αντιστοιχεί στη δοκό διατηρούνται τα ίχνη της 
αναθύρωσης για την υποδοχή του παρακείμενου γείσου και της 
επίστεψης της παρακείμενης τριγλύφου του βόρειου τοίχου 
(φωτ.49). Η επιφάνεια της αναθύρωσης συμπίπτει με την τελική 
επιφάνεια της δυτικής όψης της λιθοπλίνθου επάνω στην οποία, 
εξ αιτίας της διάβρωσης, διατηρείται επίσης το περίγραμμα της 
δυτικής όψης και της κάτω επιφάνειας του γείσου. Η επιφάνεια 
αυτή προς βορράν και προς τα κάτω περιβάλλεται από τη 
χαρακτηριστική γλυφή του προστατευτικού μανδύα (απεργού) που 
χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας των τοίχων των 
Προπυλαίων. Στην κάτω γωνία του βόρειου άκρου της βορειότατης 
λιθοπλίνθου της υπερκείμενης (14ης) στρώσης διατηρείται η 
αναθύρωση για την υποδοχή του νότιου (εσωτερικού) άκρου της 
παρακείμενης ηγεμόνος κεραμίδας του βόρειου τοίχου. Η μορφή 
της αναθύρωσης αυτής είναι όμοια προς την αντίστοιχη αναθύρωση 
των σωζομένων ηγεμόνων κεραμίδων της βόρειας πτέρυγας. Στο 
ίχνος της κεραμίδας αυτής καταλήγει το βόρειο άκρο της 
κεκλιμένης εγκοπής, που χρησίμευε ως θήκη του ανατολικού άκρου 
των πρώτων από τα ανατολικά στρωτήρων κεραμίδων της στέγης της 
βόρειας πτέρυγας. Η εγκοπή αυτή συνεχίζεται στις επόμενες προς 
νότον λιθοπλίνθους του ίδιου δόμου και του υπερκείμενου 15ου 
δόμου. Τμήματα της εγκοπής της θήκης υποδοχής των ανατολικών 
κεραμίδων αναγνωρίζεται και σε δύο λιθοπλίνθους του 10ου δόμου 
που βρίσκονται στο έδαφος. Πρόκειται για την 4η (ΑΑΔ 5.123 = 
[ΚΑ] Β-Α15,4) και 14η (ΑΑΔ 5.130 = [ΚΑ] Β-Α15,14) από νότον 
λιθόπλινθο. Τμήμα της ίδιας εγκοπής εντοπίζεται επίσης στην 4η 
από νότον λιθόπλινθο του 14ου δόμου, η οποία επίσης βρίσκεται 
στο έδαφος (ΑΑΔ 5.301 = [ΚΑ] Β-Α14,4).

Πρακτικά, όλες οι λιθόπλινθοι (πλήν των δύο πρώτων από το 
νότο στις οποίες αντιστοιχούν οι κωδικοί αριθμοί Β-Α16,1 και 
Β-Α16,2) του δέκατου έκτου δόμου, στη δυτική όψη των οποίων 
συνεχιζόταν η θήκη των κεραμίδων, έχουν μετακινηθεί από τους 
φράγκους κατά την κατασκευή του ορόφου επάνω από τη βόρεια 
πτέρυγα. Ομως πέντε από αυτές τις μετακινημένες λιθοπλίνθους 
(ΑΑΔ 5.280, 5.281, 5.282, 5.283, 5.330) βρίσκονται 
τοποθετημένες στην κορυφή του ανατολικού τοίχου και άλλες 
τέσσερις (ΑΑΔ 274, 622, 5.124, 1.768) βρίσκονται στο έδαφος. 
Μία βρίσκεται τοποθετημένη στην κορυφή του θυραίου τοίχου του 
οπισθοδόμου του Παρθενώνα (ΑΑΔ 5.329), καί μία άλλη 
λιθόπλινθος βρίσκεται κτισμένη στο βόρειο τοίχο της βάσης 
πύργου που καταλαμβάνει το νότιο άκρο του οπισθονάου του Παρθε νώνα1·1 . Η μελέτη των τόρμων των οριζοντίων συνδέσμων 
επιτρέπει την αναγνώριση των αρχικών θέσεων των σωζομένων 
λιθοπλίνθων του δέκατου έκτου δόμου. Στη συνέχεια δίνεται ο 
Κωδικός Αριθμός (ΚΑ) που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις 154
154. Τη λιθόπλινθο αυτή εντόπισε ο Μ.Κορρές. 0 Dinsmoor, Jr., 
Asymmetry, δηλώνει ότι έχει εντοπίσει 12 από τις 14 
λιθοπλίνθους της 16ης στρώσης, όμως δεν αναφέρει τίποτε άλλο.
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λιθοπλίνθους της δέκατης έκτης στρώσης. Υπενθυμίζεται ότι ο 
τελευταίος προς τα δεξιά αριθμός (που αναγράφεται μετά το 
κόμμα) δηλώνει τη θέση κάθε λιθοπλίνθου στο δόμο, με φορά από 
νότο προς βορρά (σε κάθε περίπτωση ο πρώτος αριθμός είναι ο 
ΑΑΔ και δεύτερος είναι ο ΚΑ): 5330=Β-Α16,3, 5124=Β-Α16,4, 
1768=Β-Α16,5, (λιθόπλινθος εντοιχισμένη στο βόρειο τοίχο της 
βάσης πύργου στο νότιο άκρο του οπισθονάου του Παρθενώνα) =Β- 
Α16,6 , 5 2 8 3=Β-Α16,7 , 5282=Β-Α16,8 , 5281=Β-Α16,9, 5280=Β- 
Α16,10, 274=Β-Α16,11, 622=Β-Α16,12, 5329=Β-Α16,13. Οι παραπάνω 
ταυτίσεις επιτρέπουν την αποκατάσταση της εγκοπής υποδοχής των 
κεραμίδων στο μεγαλύτερο μέρος της.

Η εγκοπή υποδοχής της κορυφής της στέγης θα διαμορφωνόταν 
σε ένα υπερκείμενο δόμο. Η ύπαρξη του τελευταίου αυτού δόμου 
θα μπορούσε να αμφισβητηθεί για τους εξής λόγους: α) στην 
επάνω επιφάνεια του υποκείμενου 16ου δόμου δεν υπάρχουν ίχνη 
γομφώσεων, β) η μεγάλη διάβρωση που διαπιστώνεται φανερώνει 
ότι η επάνω επιφάνεια του δέκατου έκτου δόμου εκτέθηκε πολύ 
νωρίς στην επίδραση των καιρικών συνθηκών και γ) παρά τη 
διάβρωση, μπορεί να δεί κανείς ότι η επιφάνεια αυτή δε δέχθηκε 
ποτέ την τελική κατεργασία για την έδραση υπερκείμενου δόμου. 
Εν τούτοις, στην επάνω επιφάνεια της 8ης και της 11ης από 
νότον λιθοπλίνθου υπάρχουν μοχλοβόθρια, γεγονός που, μαζί με 
τη λιθόπλινθο που προαναφέρθηκε, φανερώνει ότι υπήρξε δέκατος 
έβδομος δόμος. Τείνω στην άποψη ότι ο δόμος αυτός 
κατασκευάστηκε, όμως αποτελούνταν από τέσσερεις λιθοπλίνθους, 
που τοποθετήθηκαν μόνο και μόνο για να υποδεχθούν το ανατολικό 
άκρο των πρώτων από ανατολάς κεραμίδων της κορυφής της στέγης1 . Η θέση και η μορφή δύο μοχλοβοθρίων στην 11η από 
νότον λιθόπλινθο του 16ου δόμου δείχνουν ότl υπήρχε και άλλη 
μια λιθόπλινθος προς βορράν, όμως κάτι τέτοιο δεν θα είχε 
κατασκευαστικό νόημα. Φαίνεται λοιπόν ότι τα μοχλοβόθρια αυτά 
βρίσκονται σε μια θέση τυχαία και χρησιμοποιήθηκαν κάποια 
στιγμή για τη μετακίνηση μιας λιθοπλίνθου. Νομίζω ότι η 
τοποθέτηση των τεσσάρων λιθοπλίνθων του δέκατου έβδομου δόμου 
έγινε με την προοπτική, σε περίπτωση ανέγερσης της 
βορειοανατολικής αίθουσας, να μπορέσουν να αφαιρεθούν και να 155 *

155. Στη δέκατη από νότον λιθόπλινθο του δέκατου έκτου δόμου 
υπάρχει ο τόρμος υποδοχής του δυτικού μισού ενός οριζοντίου 
συνδέσμου μορφής διπλού ταύ, το ανατολικό μισό του οποίου θα 
βρισκόταν στην περιοχή της εγκοπής της λιθοπλίνθου η οποία
επρόκειτο να χρησιμεύσει ως δοκοθήκη της ξύλινης οροφής της 
βορειοανατολικής πτέρυγας των Προπυλαίων. Το γεγονός ότι ο 
τόρμος αυτός είναι πολύ διαβρωμένος με οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι λαξεύτηκε προκειμένου να χρησιμεύσει για την τοποθέτηση 
του συνδέσμου της λιθοπλίνθου αυτής με το δυτικό άκρο της 
αντίστοιχης ξύλινης δοκού της στέγης της βορειοανατολικής 
πτέρυγας, που αντιστοιχούσε στις θέσεις κιόνων για τη στήριξη 
της στέγης της βορειοανατολικής πτέρυγας (βλ. Dinsmoor, Jr., 
Asymmetry. Του ιδίου, Planning, ο.135,136). Ομως η 
βορειοανατολική πτέρυγα και η στέγη της δεν ολοκληρώθηκε 
συμπληρώθηκαν ποτέ, και ο τόρμος δεν εξυπηρέτησε ποτέ το σκοπό 
για τον οποίο κατασκευάστηκε.
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αντικατασταθούν με άλλα αρχιτεκτονικά μέλη, που θα 
συμμορφωνόταν με την τελική λύση της επίστεψης της δυτικής όψης του τοίχου αυτού15".

Το νότιο άκρο της θήκης των πρώτων από ανατολάς κεραμίδων 
διατηρείται στις τρεις πρώτες από νότον λιθοπλίνθους του 
δέκατου τέταρτου δόμου. Στις δύο πρώτες από νότον βρίσκεται η 
οριζόντια εγκοπή ύψους 0,255 μ. και βάθους 0,09 μ. ενώ στην 
τρίτη λιθόπλινθο βρίσκεται το νότιο άκρο του κεκλιμένου 
τμήματος της θήκης των κεραμίδων. Η προσεκτική παρατήρηση του 
οριζοντίου λαξεύματος αποδεικνύει ότι η απολάξευση έγινε μετά 
την τοποθέτηση των λιθοπλίνθων στη θέση τους. Είναι φανερό ότι 
τα δύο γείσα της βόρειας κόγχης τοποθετήθηκαν στη θέση τους 
και τοποθετήθηκε και ο σύνδεσμος μορφής διπλού ταύ που τώρα 
βρίσκεται στον πυθμένα της οριζόντιας θήκης. Στη συνέχεια 
τοποθετήθηκαν οι υπερκείμενες λιθόπλινθοι και γομφώθηκαν με τα 
γείσα. Οταν έφθασε η στιγμή της τοποθέτησης των κεραμίδων λαξεύθηκαν οι θήκες του ανατολικού άκρου των κεραμίδων1 στο 
επάνω τμήμα των γείσων και στο κάτω τμήμα των αμέσως 
υπερκειμένων λιθοπλίνθων, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν ένας 
οριζόντιος σύνδεσμος και ο προς νότον παρακείμενός του γόμφος. 
0 γόμφος διατηρεί ίχνη σκουριάς και φαίνεται ότι δεν 
αποκαλύφθηκε σε εκείνη την περίπτωση, αλλά αργότερα, όταν 
οξειδώθηκε και διογκώθηκε το σίδερο του γόμφου. Ομως ο 
οριζόντιος σύνδεσμος αποκαλύφθηκε από τα δυτικά σε όλο το 
μήκος και ύψος του κατά τη λάξευση της θήκης των κεραμίδων 
και, προφανώς, απομακρύνθηκε από τη θέση του διότι πλέον δεν 
είχε καμμιά συνδετική αξία (φωτ.50, σχ.66). Τα ίχνη του 
βελονιού με το οποίο έγινε η απολάξευση διακρίνονται στο 
ανατολικό άκρο της άνω επιφάνειας των γείσων και στη βόρεια 
όψη του βόρειου τοίχου του κεντρικού κτιρίου (στα ανατολικά 
της αντίστοιχης παραστάδας) στη ζώνη που εγγράφεται στο πάχος 
του ανατολικού τοίχου της βόρειας κόγχης.

Στο κεκλιμένο τμήμα της θήκης των κεραμίδων, που είναι 
και το μεγαλύτερο, διακρίνει κανείς ότι έχει λαξευθεί κατ' 
αρχήν η κεκλιμένη οροφή και ο κεκλιμένος πυθμένας της 
συνολικής θήκης των κεραμίδων, και κατά την τοποθέτηση κάθε 
κεραμίδας γινόταν αναγκαστικά τοπικές απολαξεύσεις του πυθμένα 
για την καλλίτερη προσαρμογή των κεραμίδων μέσα στη θήκη. Το 
γεγονός ότι η απολάξευση των υποδοχών αυτών γινόταν κατά τη 
στιγμή της τοποθέτησης των κεραμίδων δηλώνεται και από το 
γεγονός ότι τα λαξεύματα αυτά δεν είναι ομοιόμορφα, αλλά
156. Δεν νομίζω οτι , τη στιγμή που υποχρεώθηκε να "κλείσει" 
τις εργασίες στα Προπύλαια, ο Μνησικλής είχε καταλήξει στην 
τελική λύση των πολύπλοκων προβλημάτων ένταξης της επίστεψης 
της βορειοανατολικής πτέρυγας, στα ήδη διαμορφωμένα και 
κατασκευασμένα τμήματα της βόρειας πτέρυγας και του κεντρικού 
κτιρίου. Ομως τα προβλήματα αυτά δεν είναι δυνατόν να 
αναπτυχθούν εδώ. Βλ. και Dinsmoor, Jr, Planning. 157
157. Παρακάτω, θα αποδειχθεί ότι στην οριζόντια αυτή θήκη 
έμπαινε το ανατολικό άκρο μιάς μόνο κεραμίδας, η οποία ήταν 
τεραστίων διαστάσεων και κάλυπτε όλη τη βόρεια κόγχη. Παρόμοια 
κεραμίδα κάλυπτε και τη νότια κόγχη των Προπυλαίων.

108



φαίνεται ότι κάθε ένα από αυτά προσαρμόζεται στην ιδιαίτερη 
κλίση της αντίστοιχης κεραμίδας. Αποτέλεσμα είναι να μην είναι 
αμέσως ευδιάκριτη η αρχικά κανονική μορφή της θήκης των 
κεραμίδων. Τα ίχνη προσαρμογής των κεραμίδων βοηθούν στην 
επαλήθευση της διάταξης της στέγης που προκύπτει και από άλλα 
στοιχεία. Πρέπει να δ ι ευκρ ι ν ι σθε ί ότι κάθε ένα από τα 
λαξεύματα στον πυθμένα της συνολικής θήκης υποδεχόταν το 
ανώτερο τμήμα της κεκλιμένης κάτω επιφάνειας της αντίστοιχης 
κεραμίδας. Η περιοχή υπερκάλυψης κάθε κεραμίδας από την 
υπερκείμενη εδραζόταν σε μια τεγίδα η κλίση της οποίας 
συμμορφωνόταν κάθε φορά με την κλίση της υποκείμενης 
κεραμίδας. Είναι ευδιάκριτα τα λαξεύματα για την υποδοχή των 
ανατολικών άκρων των τεγίδων που αντιστοιχούν στην 1η, 2η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η και 9η κεραμίδα1^0 . Τα λαξεύματα αυτά δείχνουν 
ότι το πλάτος των τεγίδων κυμαινόταν από 0,18 μ. ώς 0,3 μ. και 
το ύψος τους ήταν γύρω στα 0,5 μ. Είναι προφανές ότι οι 
τεγίδες ήταν τοποθετημένες σε ειδικές εγκοπές στην επάνω 
επιφάνεια των αμειβόντων, η οποία θα είχε κλίση μεγαλύτερη από 
την κλίση των κεραμίδων (σχ.72).

Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατηρηθεί ότι η θήκη του 
συνόλου των ανατολικών άκρων των κεραμίδων των κεκλιμένων 
τμημάτων της στέγης κατασκευάστηκαν εξ αρχής με κλίση ίση με 
την κλίση των ηγεμόνων κεραμίδων, η οποία είναι σταθερή σε όλά 
τα σωζόμενα κομμάτια. Ομως, για να γίνει δυνατόν να 
τοποθετηθούν σε κάθε κεκλιμένο τμήμα της θήκης ένδεκα 
αγελαίες και το μισό της κορυφαίας κεραμίδας με τη σχετική 
επικάλυψη, χρειάστηκε οι αγελαίες κεραμίδες να έχουν μικρότερη 
κλίση από αυτήν της θήκης. Στο βόρειο κεκλιμένο τμήμα της 
συνολικής θήκης η τοποθέτηση των κεραμίδων άρχισε, όπως ήταν 
φυσικό, από το βόρειο άκρο, και η πρώτη κεραμίδα είχε κλίση 
ανεπαίσθητα μεγαλύτερη από αυτήν της θήκης (και της ηγεμόνος 
κεραμίδας), προφανώς γιατί οι τεχνίτες έπεσαν έξω στον 
υπολογισμό. Ομως, όσο προχωρούσαν στην τοποθέτηση κεραμίδων 
προς νότον, γινόταν φανερό ότι η κλίση των κεραμίδων έπρεπε να 
αυξηθεί, πράγμα που απαιτούσε την όλο και μεγαλύτερη 
απολάξευση του πυθμένα της συνολικής θήκης. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο το βάθος των λαξευμάτων προσαρμογής των 
κεραμίδων στον πυθμένα της συνολικής θήκης αυξάνεται από βορρά 
προς νότον.

Στο νότιο κεκλιμένο τμήμα της θήκης του ανατολικού άκρου 
των κεραμίδων, ο πυθμένας δεν φέρει λαξεύματα για την 
ιδιαίτερη προσαρμογή των κεραμίδων παρά μόνο στο ανώτερο 
(βορειότερο) τμήμα του. Συγκεκριμένα διατηρούνται τα λαξεύματα 
που αντιστοιχούν στις τρεις ανώτερες κεραμίδες. Ομως, στο 
νότιο άκρο της οροφής της θήκης, υπάρχουν λαξεύματα για την 
προσαρμογή του νότιου άκρου της επάνω επιφάνειας των τριών 
νοτιοτέρων (κατωτέρων) αγελαίων κεραμίδων. Η εξήγηση για το 
περίεργο αυτό φαινόμενο βρίσκεται ότι, όπως θα αποδειχθεί 
παρακάτω, στη θέση που κανονικά θα βρισκόταν μια κανονική 
ηγεμών κεραμίδα (της οποίας η κορυφή της κεκλιμένης επιφάνειας 
θα είχε ύψος 0,21 μ.), βρισκόταν η τεράστια μαρμάρινη κεραμίδα 158
158. Τα λαξεύματα για την υποδοχή των ανατολικών άκρων των 
τεγίδων, στον πυθμένα της συνολικής θήκης του ανατολικού άκρου 
των κεραμίδων, είχε εντοπίσει και ο Hodge, Woodwork, πίν.ΙΙα.
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που κάλυπτε τη βόρεια κόγχη, το συνολικό ύψος της οποίας θα 
ήταν 0,302 μ. Το γεγονός αυτό είναι βέβαιο ότι προκάλεσε μια 
δυσκαμψία στην προσαρμογή της κατώτατης αγελαίας κεραμίδας, με 
αποτέλεσμα να σηκωθεί λίγο ψηλότερα από την κανονική της 
θέση, παρασέρνοντας προς τα πάνω και τις υπερκείμενες προς 
βορράν της κεραμίδες. Ετσι, τα ανατολικά άκρα των ενδιαμέσων 
πέντε αγελαίων κεραμίδων του νότιου τμήματος της κεκλιμένης 
στέγης μπόρεσαν να τακτοποιηθούν μέσα στη συνολική θήκη χωρίς 
να χρειασθεί πρόσθετη απολάξευση του πυθμένα ή της οροφής της.

Για την εξασφάλιση της στεγανότητας της συναρμογής της 
μαρμάρινης κάλυψης της στέγης και του κατακόρυφου ανατολικού 
τοίχου, θα πρέπει το διάστημα μεταξύ του ανατολικού άκρου των 
κεραμίδων και των τοιχωμάτων της λαξευμένης στον τοίχο θήκης 
να πληρωνόταν με μολύβι.

Ενα ακόμη σπουδαίο στοιχείο είναι ο πυθμένας της θήκης 
της κορυφαίας δοκού της βόρειας πτέρυγας, που διατηρείται στη 
θέση του στον ανατολικό τοίχο, στο επάνω μέρος της ένατης και 
της δέκατης απο νότον λιθοπλίνθων του δέκατου πέμπτου δόμου. 
Το υπόλοιπο τμήμα της θήκης διατηρείται στην αρχικά δυτική όψη 
της λιθοπλίνθου ( ΑΑΔ 5.287) του υπερκείμενου δόμου που 
βρίσκεται σήμερα στη θέση όπου κτίσθηκε από τους φράγκους κατά 
την κατασκευή του ορόφου της βόρειας πτέρυγας. 0 συνδυασμός 
του τμήματος της θήκης που διατηρείται στη μετακινημένη 
λιθόπλινθο ΑΑΔ 5.287 και του πυθμένα της θήκης που διατηρείται 
στη θέση του δίνει μια θήκη πλάτους 0,871 μ., με κατακόρυφες 
πλευρές ύψους 0,365 μ., με βάθος 0,158-0,163 μ., της οποίας η 
οροφή αποτελείται από δύο κεκλιμένα επίπεδα που συγκλίνουν 
προς τα επάνω στο μέσον της οροφής της θήκης. Συνολικό ύψος 
της δοκοθήκης είναι 0,454 μ. Η θήκη αυτή βρίσκεται στο μέσον 
του τμήματος του ανατολικού τοίχου της βόρειας πτέρυγας που 
ορίζεται από τις όψεις του θριγκού της στοάς και του βόρειου 
τοίχου. Τα δύο επίπεδα της οροφής της θήκης του κορυφαίου 
(κορυφαίας δοκού) έχουν κλίσεις παράλληλες με αυτές της θήκης 
των πρώτων από ανατολάς κεραμίδων και, μολονότι δεν έχουν 
εντοπισθεί οι υπερκείμενες λιθόπλινθοι με τη θήκη της 
κορυφαίας κεραμίδας, η απόσταση ανάμεσα στη θήκη της δοκού και 
στη θήκη των κεραμίδων μπορεί να υπολογισθεί σε 0,32 μ. 
περίπου. Η απόσταση ήταν απαραίτητη για την τοποθέτηση των 
αμειβόντων, που ακουμπούσαν επάνω στον κορυφαίο, και των 
ιμάντων, επάνω στους οποίους στηρίζονταν με τη σειρά τους οι 
κεραμίδες.

Με τα κατασκευαστικά στοιχεία που παραπάνω έχουν 
αναγνωριστεί στη δυτική επιφάνεια του ανατολικού τοίχου της 
βόρειας πτέρυγας, μπορεί κανείς να σχηματίσει την εξής εικόνα 
της δομής του δικλινούς ανατολικού άκρου της στέγης: Στη βάση 
του τριγώνου βρίσκονται δύο δοκοί διαφορετικών διαστάσεων, που 
αντιστοιχούν στην Πινακοθήκη και στη στοά. Η δοκός που 
αντιστοιχεί στην Πινακοθήκη εδράζεται, κατά μήκος της 
ανατολικής πλευράς της, στον πυθμένα της εσοχής που 
διαμορφώνει ο δέκατος τρίτος δόμος επάνω από την επικρανίτιδα. 
Το βόρειο άκρο της δοκού εδράζεται στην αντίστοιχη δοκοθήκη 
που διαμορφώνεται από το λάξευμα στο πίσω μέρος του πρώτου από 
ανατολάς γείσου της βόρειας όψης, ενώ το νότιο άκρο της δοκού 
εδράζεται στην άνω επιφάνεια της αντίστοιχης πλίνθου της
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επLκρανίτlδας του θυραίου τοίχου. Στον Còlo λίθο της 
επικρανίτιδας του θυραίου τοίχου εδράζεται και το βόρειο άκρο 
της δοκού που αντιστοιχεί στη στοά, ενώ το νότιο άκρο της 
εδράζεται στην πρώτη από τα ανατολικά θήκη που διαμορφώνεται 
στο πίσω μέρος του αντίστοιχου γείσου της στοάς. Η δοκός που 
αντιστοιχεί στη στοά εδράζεται, κατά μήκος της ανατολικής 
πλευράς της (όπως και η αντίστοιχή της δοκός της Πινακοθήκης) 
στον πυθμένα της εσοχής που διαμορφώνει ο δέκατος τρίτος δόμος 
επάνω από την επικρανίτιδα. Το ελεύθερο άνοιγμα της δοκού της 
Πινακοθήκης είναι 8,85 μ. και της δοκού της στοάς είναι 3,55 
μ. Το θέμα των διαστάσεων της διατομής των δοκών θα εξετασθεί 
λεπτομερώς παρακάτω, σε συνάρτηση με τα θέματα αποκατάστασης 
της μορφής της οροφής. Τα ανώτερα άκρα των πρώτων από ανατολάς 
αμειβόντων της στέγης εδράζονται στον κορυφαίο ενώ τα κατώτερα 
άκρα τους εδράζονται στο βόρειο άκρο της δοκού της Πινακοθήκης 
και στο νότιο άκρο της δοκού της στοάς, αντίστοιχα.

γ. Διαστάσεις και διάταξη των ξύλων της στέγης και 
της οροφής. Στη συνέχεια θα προσδιοριστούν οι διαστάσεις της 
διατομής των ξύλων της στέγης της βόρειας πτέρυγας 
(σχ.72,73,74).

Το σχήμα και οι διαστάσεις του κορυφαίου της στέγης 
προκύπτουν από την θήκη του ανατολικού του άκρου. Η θήκη έχει 
πλάτος 0,871 μ., ύψος κατακορύφων πλευρών 0,365 μ. και 
συνολικό ύψος (στην κορυφή της οροφής της) 0,454 μ. Το βάθος 
της θήκης σε σχέση με την πρόσοψη του λίθου κυμαίνεται μεταξύ 
0,158 μ. και 0,163 μ.

Το ύψος των πρώτων από τα ανατολικά αμειβόντων προκύπτει 
από την απόσταση ανάμεσα στην κεκλιμένη οροφή της θήκης του 
αμείβοντα και στον αρχικά ενιαίο κεκλιμένο πυθμένα της θήκης 
των πρώτων από τα ανατολικά κεραμίδων* η απόσταση αυτή είναι 
περίπου 0,3 μ. Επειδή το ένα άκρο κάθε αμείβοντα εδραζόταν 
στην αντίστοιχη οριζόντια δοκό της οροφής, το πλάτος του δεν 
θα μπορούσε να ξεπερνά το πλάτος της δοκού οροφής. Οπως θα 
δούμε παρακάτω καμία από τις δοκούς της οροφής της Πινακοθήκης 
δεν θα μπορούσε να είχε πλάτος μεγαλύτερο από 0,62 μ., 
επομένως και το πλάτος των αμειβόντων δεν θα μπορούσε να 
ξεπερνά αυτή την τιμή. Ομως, όπως θα δούμε παρακάτω, το πλάτος 
των δοκών της οροφής της στοάς της βόρειας πτέρυγας είναι γύρω 
στα 0,45 μ. Για λόγους εξισορρόπησης των τάσεων της ξύλινης 
κατασκευής της στέγης της βόρειας πτέρυγας, η μεγαλύτερη 
δυνατή τιμή του πλάτους των αμειβόντων υπολογίζεται στα 0,45
μ·

Τα ίχνη της θήκης του κατώτατου άκρου του κεκλιμένου 
ξύλου που συνέδεε την κορυφή της στέγης με τη νοτιοδυτική 
γωνία της βόρειας πτέρυγας έχουν ήδη εντοπισθεί στα τμήματα 
έδρασης του γείσου της νοτιοδυτικής γωνίας (ΑΑΔ 5.298) και των 
παρακειμένων γείσων της δυτικής και της νότιας όψης (ΑΑΔ 5.288 
και ΑΑΔ 5.295 αντίστοιχα). Η σχεδιαστική αναδιάταξη των 
κομματιών αυτών αποδεικνύει ότι το πλάτος της θήκης ήταν 0,84 
μ. Το βάθος της θήκης στο σημείο που αντιστοιχεί στο κατώτατο 
σημείο της κάτω επιφάνειας του ξύλου είναι 0,25 μ. 0 πυθμένας 
του λαξεύματος έχει σπάσει, όμως θα πρέπει να είχε κλίση
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αντίστοιχη με την κλίση της κάτω επιφάνειας του ξύλου. Το 
συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι, στο 
παρακείμενο προς ανατολάς γείσο της νότιας πρόσοψης της 
βόρειας πτέρυγας, το βάθος στην παρυφή του λαξεύματος είναι 
0,185 μ. Ενας συσχετισμός της σχέσης της θήκης του κατωτάτου 
τμήματος του διαγώνιου κεκλιμένου ξύλου και των αμειβόντων, 
που θα εδράζονταν επάνω του, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το 
μέγιστο ύψος του ξύλου αυτού θα ήταν γύρω στα 0,18 μ. Το 
ανώτερο άκρο του διαγώνιου αυτού κορυφαίου θα εδραζόταν σε 
ειδική εγκοπή του δυτικού άκρου του οριζόντιου κορυφαίου 
ξύλου. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το ξύλο αυτό αποτελούνταν από 
δύο, τουλάχιστον, ξύλα που εφάπτονταν μεταξύ τους κατά μήκος 
της διχοτόμου της νοτιοδυτικής γωνίας της βόρειας πτέρυγας. Η 
επάνω επιφάνειες των ξύλων αυτών συμμορφώνονταν με την κλίση 
των επιφανειών της στέγης προς νότον και προς δυσμάς.

Ομοια διατομή θα πρέπει να είχε το αντίστοιχο κεκλιμένο 
ξύλο της βορειοδυτικής γωνίας. Στα τμήματα έδρασης των γείσων 
της γωνίας αυτής δεν διατηρούνται ίχνη θήκης του ξύλου. Το 
γεγονός αυτό έχει την ακόλουθη εξήγηση: στη βορειοδυτική 
γωνία, η διαγώνια κεκλιμένη δοκός εδραζόταν επάνω στο βόρειο 
άκρο της οριζόντιας δοκού της οροφής της Πινακοθήκης, που 
βρισκόταν σε επαφή με την εσωτερική παρειά του γείσου του 
δυτικού τοίχου. Στη νοτιοδυτική γωνία, η λάξευση της θήκης του 
άκρου της αντίστοιχης διαγώνιας κεκλιμένης δοκού ήταν 
απαραίτητη διότι οι οριζόντιες δοκοί της οροφής της στοάς 
είχαν μικρό ύψος. Επομένως, άν το άκρο της διαγώνιας 
κεκλιμένης δοκού εδραζόταν στη δυτικότατη οριζόντια δοκό της 
οροφής της στοάς, η κλίση της διαγώνιας δοκού θα ήταν 
μεγαλύτερη από την κλίση της διαγώνιας κεκλιμένης δοκού που 
εδραζόταν στην ψηλότερη οριζόντια δοκό της Πινακοθήκης.

Οι διαγώνιες κεκλιμένες δοκοί σχημάτιζαν σε κάτοψη γωνία 90° και οι κορυφές των δικλινών άνω επιφανειών τους θα 
συναντούσαν τη γραμμή της κορυφής του οριζόντιου κορυφαίου στο 
μέσον του συνολικού πλάτους της βόρειας πτέρυγας. Το μήκος της 
κορυφής της δικλινούς άνω επιφάνειας του οριζόντιου κορυφαίου 
θα είχε μήκος 3,96 μ. περίπου (συμπεριλαμβανομένου και του 
τμήματος μέσα στη θήκη του ανατολικού τοίχου). Ομως το 
κατώτερο τμήμα του οριζόντιου κορυφαίου θα συνεχιζόταν για 0,6 
μ. προς τα δυτικά, προκειμένου να υποστηρίξει τα ανώτατα άκρα 
των κεκλιμένων διαγώνιων ξύλων που περιγράφηκαν παραπάνω. 
Επισημαίνεται ότι η ουσιαστική στήριξη των δοκών κεκλιμένων 
ξύλων γινόταν με κατακόρυφα υποστυλώματα, που μετέφεραν τα 
φορτία στις οριζόντιες δοκούς των οροφών και στο θυραίο τοίχο.

Το πλάτος των οριζοντίων δοκών της οροφής της Πινακοθήκης 
μπορεί να προσδιοριστεί βάσει του πλάτους των θηκών των 
βορείων άκρων των δοκών. Οι θήκες αυτές είναι εννέα (9), 
διαμορφώνονται στο εσωτερικό μέρος των τμημάτων έδρασης των 
γείσων του βόρειου τοίχου, και οι επτά από αυτές έχουν πλάτος 
που κυμαίνεται μεταξύ 0,59 μ. και 0,63 μ. . Τα πλάτη των 159
159. Η τέταρτη από τα δυτικά δοκοθήκη φαίνεται να έχει πλάτος 
0,55, όμως αυτό δεν είναι απολύτως βέβαιο, διότι η θήκη 
μοιράζεται σε δύο κομμάτια, το ένα από τα οποία είναι κτισμένο 
με τέτοιο τρόπο που δεν επιτρέπει την ακριβή μέτρηση των
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ακραίων δοκών διαφέρουν σαφώς από τα προηγούμενα: το πλάτος 
της δοκού του δυτικού άκρου της οροφής είναι 0,54 μ. και το 
πλάτος της δοκού του ανατολικού άκρου είναι 0,415 μ. Εκ πρώτης 
όψεως φαίνεται ότι το ύψος των οριζοντίων δοκών δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερο από 0,45 μ., που είναι το ύψος της εσοχής 
επάνω από την επικρανίτιδα του ανατολικού τοίχου. Ομως, η 
στάθμη έδρασης της δοκού δεν ήταν η στάθμη του πυθμένα της 
εσοχής του ανατολικού τοίχου (που είναι η επάνω επιφάνεια του 
δωρικού κυματίου που στέφει την επικρανίτιδα), αλλά μία στάθμη 
που διαμορφώνεται με μία υπερύψωση κατά 0,01 μ. της άνω 
επιφάνειας του αντιθήματος της ζωφόρου του βόρειου τοίχου και 
της ανώτατης στρώσης του θυραίου τοίχου. Η έδραση, λοιπόν, της 
ανατολικότατης δοκού γινόταν μόνο στα δύο άκρα της και από τα 
0,45 μ. του ύψος της εσοχής θα πρέπει να αφαιρεθεί 0,01 μ., 
προκειμένου να προσδιοριστεί το μέγιστο δυνατό ύψος δοκού, που 
είναι 0,44 μ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αναλογία πλάτους προς ύψος των 
δοκών της οροφής της Πινακοθήκης είναι πολύ κοντά στην 
αναλογία των αντιστοίχων μεγεθών των μαρμάρινων δοκών της 
οροφής της ανατολικής στοάς. Πράγματι, το πλάτος της βάσης του 
κορμού μιας δοκού της ανατολικής στοάς είναι 0,82 μ., το ύψος 
(εξαιρουμένου του εξάρματος στην επάνω πλευρά της δοκού) είναι 
0,62 μ. και ο λόγος πλάτους προς ύψος είναι 1,344. Αν υποτεθεί 
ότι ο λόγος πλάτους προς ύψος της ξύλινης δοκού της οροφής της 
Πινακοθήκης ήταν ίσος με τον προηγούμενο, και ότι το πλάτος 
της βάσης της δοκού ήταν 0,59 μ. (δηλαδή όσο το μικρότερο 
πλάτος που παρατηρείται στις αντίστοιχες δοκοθήκες στην κορυφή 
του βόρειου τοίχου), τότε το ύψος της θα ήταν 0,439 μ., δηλαδή 
μόνον κατά 0,001 μ. μικρότερο από το μέγιστο δυνατό ύψος της 
δοκού που προσδιορίστηκε στην προηγούμενη παράγραφο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μορφή των ξύλινων δοκών της 
Πινακοθήκης ήταν αντίστοιχη με τη μορφή των μαρμάρινων δοκών 
του κεντρικού κτιρίου. Στα άκρα της οροφής της Πινακοθήκης 
υπάρχουν ημιδοκοί, δηλαδή στενότερες δοκοί σε επαφή με τον 
τοίχο, διάταξη που έχει το αντίστοιχό της στην οροφή της 
ανατολικής στοάς του κεντρικού κτιρίου. Η θήκη που αντιστοιχεί 
στην ανατολική ημιδοκό είχε πλάτος 0,42 μ. και το πλάτος της 
κάτω επιφάνειας της ημιδοκού, που θα ήταν ορατό προς τα δυτικά 
του δωρικού κυματίου της επικρανίτιδας θα ήταν περίπου 0,36 μ. 
Το πλάτος της θήκης της δυτικότατης δοκού ήταν 0,54 μ. και το 
πλάτος της κάτω επιφάνειας της ημιδοκού, που θα ήταν ορατό στα 
ανατολικά του δωρικού κυματίου της επικρανίτιδας του δυτικού 
τοίχου θα μπορούσε να είναι περίπου 0,45 μ.

Οι αποστάσεις ανάμεσα στις θήκες των βορείων άκρων των 
δοκών της οροφής κυμαίνονται μεταξύ 0,735 μ. και 0,66 μ. Η 
απόσταση ανάμεσα στη θήκη της δυτικής ημιδοκού και στη θήκη 
της γειτονικής προς τα ανατολικά δοκού είναι 0,54 μ.; δηλαδή 
σημαντικά μικρότερη. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή, συμβαίνει 
κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει και στην δυτική αίθουσα του 
κεντρικού κτιρίου, όπου οι αποστάσεις της ανατολικότατης δοκού 
από την επίτοιχη δοκό του θυραίου τοίχου και της δυτικότατης 
δοκού από τη δοκό που χρησιμεύει ως αντίθημα γείσου της 
δυτικής πρόσοψης ήταν μικρότερες από τα υπόλοιπα μεταδόκια
διαστάσεων του αντίστοιχου τμήματος της δοκοθήκης.
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διαστήματα. Στην οροφή της Πινακοθήκης, ο λόγος του πλάτους 
δοκού προς το πλάτος μεταδοκίου διαστήματος είναι 1,207, είναι 
δηλαδή σχεδόν ίσος με τον αντίστοιχο λόγο (1,219) στην οροφή 
της ανατολικής στοάς του κεντρικού κτιρίου. Η αντίστοιχη τιμή 
για την οροφή της δυτική αίθουσας είναι 1,192, δηλαδή ελάχιστα 
μικρότερη.

Στις παραπάνω παραγράφους έγινε φανερό ότι ο σχεδιασμός 
της ξύλινης οροφής της Πινακοθήκης έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε 
η ξύλινη οροφή να έχει μορφή απολύτως ανάλογη με τις 
μαρμάρινες οροφές του κεντρικού κτιρίου. Πιστεύω ότl η μορφή 
των ξύλινων φατνωματικών πλακών της Πινακοθήκης θα πρέπει να 
ήταν απολύτως ανάλογη με τη μορφή των μαρμάρινων φατνωματικών 
πλακών του κεντρικού κτιρίου και, μάλιστα, της δυτικής αίθουσας1 . Στο συμπέρασμα αυτό με οδηγεί το γεγονός ότι ο 
λόγος του πλάτους του δυτικού μεταδοκίου διαστήματος προς το 
πλάτος της δοκού της Πινακοθήκης είναι 0,915, δηλαδή ελάχιστα 
μικρότερο από το λόγο των αντιστοίχων μεγεθών στην οροφή της 
δυτικής αίθουσας (0,94). Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, 
η δυτική ημιδοκός είναι κατά 0,10 μ. περίπου στενότερη από την 
ανατολική ημιδοκό, ενώ αν είχε γίνει προσπάθεια να συμμορφωθεί 
η οροφή της Πινακοθήκης με την οροφή της ανατολικής στοάς, οι 
δύο ημιδοκοί θα είχαν κατασκευαστεί ίσες. Επί πλέον, το 
πρόβλημα της κάλυψης του δυτικού στενότερου μεταδοκίου 
διαστήματος θα μπορούσε να λυθεί με τον τρόπο που λύθηκε και 
αντίστοιχο πρόβλημα στην οροφή της δυτικής αίθουσας, δηλαδή με 
τη διαμόρφωση επιμήκων φατνωμάτων.

Η αρχιτεκτονική διαμόρφωση των δοκών και των μεταδοκίων 
πλακών θα πρέπει να ήταν αντίστοιχη με αυτή των μαρμάρινων 
δοκών του κεντρικού κτιρίου, δηλαδή οι πλευρές θα είχαν ελαφρά 
κλίση προς τα έξω και θα στέφονταν με ιωνικό κυμάτιο.

Η αναπαράσταση της οροφής της στοάς της Πινακοθήκης 
μπορεί να γίνει με βάση τις θήκες των νοτίων άκρων των δοκών 
της οροφής. Τα κάτω τμήματα των δοκοθηκών αυτών διατηρούνται 
στην επάνω επιφάνεια του αντιθήματος της ζωφόρου, ενώ τα 
ανώτερα τμήματα είναι λαξευμένα στην πίσω πλευρά των διατηρουμένων γείσων της νότιας πρόσοψης101.

Τά κάτω τμήματα των δοκοθηκών έχουν βάθος 0,095 μ. Τα 
μήκη των ακραίων δοκοθηκών είναι μικρότερα από τα μήκη των 
διαμέσων δοκοθηκών: το μήκος του κάτω τμήματος της 
ανατολικότατης δοκοθήκης είναι 0,25 μ. και της δυτικότατης 
0,29 μ. Η θέση και το πλάτος των δοκοθηκών αυτών φανερώνουν 
ότι, όπως και στην οροφή της Πινακοθήκης, οι δύο ακραίες δοκοί 
είχαν μικρότερο πλάτος από τις υπόλοιπες και φαίνονταν να 
εδράζονται κατά μήκος της μίας πλευράς των στο διπλανό τοίχο, 
ενώ στην ουσία εδράζονταν μόνον στο ανατολικό και στο δυτικό 
άκρο τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως και στην οροφή της
160. 0 Hodge, Woodwork, σ.143 (σημείωση 5 της σελίδας 102) 
δίνει διαστάσεις των δοκοθηκών της νότιας πτέρυγας και των 
μεταδοκίων διαστημάτων. 161 * *
161. 0 Hodge, ό.π., σ.101-105, πίν.13(b), αναφέρεται στον τύπο
της οροφής της στοάς της βόρειας πτέρυγας και της νότιας
πτέρυγας, και τον ονομάζει "slot ceiling".
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Πινακοθήκης, έτσι και στην οροφή της στοάς της βόρειας 
πτέρυγας, η δυτικότατη δοκός είναι κατά τι πλατύτερη από την ανατολικότατη δοκό1“ .

Οπως έχει αναφερθεί παραπάνω, τα άνω τμήματα των 
δοκοθηκών βρίσκονται στο κάτω μέρος της πίσω πλευράς των 
γείσων και έχουν μήκος 0,465-0,541 μ., ύψος 0,175-0,187 μ. και 
βάθος 0,086-0,110 μ. και η διατομή των δοκών θα πρέπει να 
κυμαινόταν στα όρια αυτά. Τα βόρεια άκρα των δοκών εδράζονταν 
στην επάνω επιφάνεια των λίθων της επικρανίτιδας του θυραίου 
τοίχου. Τα μήκη των αποστάσεων μεταξύ παραπλεύρων θηκών 
κυμαίνονται μεταξύ 0,093 μ. και 0,17 μ. Πιστεύω ότι όλες οι 
δοκοί είχαν περίπου τις ίδιες ορατές διαστάσεις, και θα άφηναν 
μεταξύ τους διαστήματα σταθερού πλάτους. Επομένως το πλάτος 
κάθε δοκού θα ήταν περίπου 0,465 μ., δηλαδή θα ήταν ίσο με το 
ελάχιστο πλάτος των θηκών των νοτίων άκρων των δοκών. Το μέσο 
ύψος των θηκών προκύπτει ως άθροισμα του ελάχιστου ύψους 
(0,175 μ.) των άνω τμημάτων των θηκών και του ύψους των κάτω 
τμημάτων τους (0,095 μ.), είναι δηλαδή 0,27 μ. Αντίθετα, οι 
αποστάσεις μεταξύ των δοκών θα ήταν περίπου ίσες με την 
μεγαλύτερη από τις αποστάσεις μεταξύ των θηκών, δηλαδή θα ήταν περίπου 0,17 μ.1“ .

Είναι πολύ πιθανό, κατά τη γνώμη μου, ότι στην επάνω 
επιφάνεια των δοκών καρφώνονταν σανίδες που στέγαζαν και τα μεταδόκια διαστήματα της οροφής1“4. Πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο 
ότι το νότιο άκρο των μεταδοκίων διαστημάτων δεν φραζόταν με 
κατακόρυφη σανίδα, αντίστοιχη με τις μεταδόκιες πλάκες των
162. 0 Hodge, ό.π., σ.102, παρατηρεί ότι οι ακραίες δοκοί της 
οροφής της νότιας πτέρυγας (και επομένως και της στοάς της 
βόρειας πτέρυγας, την οποία παρακάτω στην ίδια σελίδα 
χαρακτηρίζει όμοια με την προηγούμενη) έχουν το μισό πλάτος 
από τις υπόλοιπες, πράγμα που σύμφωνα με τα δεδομένα που 
εκτίθενται στην παρούσα μελέτη είναι περίπου ορθό. Στο σημείο 
αυτό ο Hodge παραθέτει μια σημείωση (για το κείμενο της 
σημείωσης βλ. Hodge, Woodwork, σ.143), στην οποία παρατηρεί 
ότι το σχέδιο που δημοσιεύει ο Dinsmoor, Architecture, clk.75 
(σ.200), είναι λανθασμένο ως προς τα παρακάτω δύο σημεία: 
πρώτον, σε επαφή με τον ανατολικό και το δυτικό τοίχο της 
νότιας πτέρυγας και της στοάς της βόρειας πτέρυγας δεν δείχνει 
δοκούς με πλάτος μισό από το πλάτος των υπολοίπων δοκών. Και, 
δεύτερον, αναπαριστά την οροφή της ανατολικής στοάς του 
κεντρικού κτιρίου (προφανώς εννοεί τα μεταξύ των δοκών 
τμήματα) ως οροφή παρόμοια με αυτές των στοών των πτερύγων 
(slot ceiling). Αυτό είναι μία παρεξήγηση εκ μέρους του Hodge, 
η οποία οφείλεται στο συνοπτικό χαρακτήρα του σχεδίου 
αναπαράστασης της κάτοψης των Προπυλαίων από τον Dinsmoor.
163. Οι διαστάσεις αυτές διαφέρουν κάπως από τις αντίστοιχες 
διαστάσεις που δίνει ο Hodge, ό.π., σ.104. 0 Hodge δεν είχε 
κάνει μετρήσεις σε όλα τα σωζόμενα λαξεύματα που χρησίμευαν ως 
δοκοθήκες, και δεν είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει μέθοδο 
προσδιοριμού του πλάτους. 164
164. Σανίδες επάνω από τις δοκούς των οροφών αυτού του τύπου 
προτείνει και ο Hodge, ό.π., σ.101.
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μαρμάρινων φατνωματικών οροφών και της ξύλινης φατνωματικής 
οροφής της Πινακοθήκης. Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται από το 
γεγονός ότι τα εξαρματα του μαρμάρου που διαμορφώνονται στην 
επάνω βάση των αντιθημάτων της ζωφόρου φθάνουν ώς το άκρο της 
υπερυψωμένης επιφάνειας (πατούρας) επάνω στην οποία 
ακουμπούσαν τα άκρα των ξύλινων δοκών, και η έδραση μεταδοκίων 
πλακών στην επάνω επιφάνεια του προέχονΐος δωρικού κυματίου θα 
ήταν απολύτως αντίθετη στην πρακτική που απαντάται στις 
λίθινες οροφές, αλλά και στην ξύλινη οροφή της παρακείμενης 
Πινακοθήκης. Οπωσδήποτε, η βόρεια όψη των μαρμάρινων εξαρμάτων 
στην επάνω βάση των αντιθημάτων της ζωφόρου της βόρειας 
κιονοστοιXίας θα ήταν σχεδόν αδύνατο να γίνει αντιληπτή μεταξύ 
των δοκών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν
υπήρχαν ξύλινες μεταδόκιες πλάκες ούτε και μεταξύ των βορείων 
άκρων των δοκών της οροφής της στοάς της βόρειας πτέρυγας.

δ. Αλλα χαρακτηριστικά της ξύλινης στέγης της 
βόρειας πτέρυγας που προκύπτουν από τα 
προηγούμενα, (σχ.72-74)

Προηγουμένως έγινε φανερό ότι τα κατώτατα άκρα των
αμειβόντων που θα κατέληγαν στη βόρεια και στη νότια πλευρά 
της στέγης θα εδράζονταν επάνω στα εξωτερικά άκρα των
οριζοντίων δοκών των οροφών, ενώ τα κατώτατα άκρα των
αμειβόντων που θα κατέληγαν στη δυτική πλευρά θα εδράζονταν 
κατά μήκος των δοκών της Πινακοθήκης και της στοάς της βόρειας 
πτέρυγας που βρίσκονταν σε επαφή με το δυτικό τοίχο. Η 
πυκνότητα των αμειβόντων που θα κατέληγαν στη νότια και στη 
δυτική πλευρά της στέγης θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από 
την πυκνότητα των αμειβόντων που θα κατέληγαν στη βόρεια 
πλευρά και θα εδράζονταν στις αραιότερες δοκούς της οροφής της 
Πινακοθήκης. Ομως, για λόγους εξισορρόπησης των τάσεων, 
καταλήγει κανείς αναγκαστικά στο λογικό συμπέρασμα ότ l και 
προς τις τρεις κατευθύνσεις οι αμείβοντες ήταν διατεταγμένοι 
σε αμοιβαίες αποστάσεις αντίστοιχες με αυτές των δοκών της 
οροφής της Πινακοθήκης. Για τη λειτουργική ομοιογένεια της 
κατασκευής, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το πλάτος των 
αμειβόντων δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο από το μέσο 
πλάτος των δοκών της οροφής της στοάς, δηλ. 0,45 μ. Αυτό 
σημαίνει ότι το διάστημα μεταξύ των αμειβόντων θα ήταν 
τουλάχιστον 0,9 μ. Δεδομένου ότι οι μέσες διαστάσεις των 
αγελαίων στρωτήρων κεραμίδων ήταν: πλάτος 0,64 μ. και μήκος 
0,72-0,76 μ., γίνεται φανερό ότι το διάστημα μεταξύ των
αμειβόντων θα πρέπει να γεφυρωνόταν με τεγίδες, προκειμένου να 
γίνει δυνατή η τοποθέτηση των κεραμίδων.

Το τεράστιο συνολικό βάρος της κεκλιμένης στέγης 
(αμειβόντων, τεγίδων, μαρμάρινων κεραμίδων) θα πρέπει να 
μεταβιβαζόταν με κατακόρυφα στηρίγματα στις οριζόντιες δοκούς 
και στο θυραίο τοίχο. Μια τέτοια λύση είναι σύμφωνη με την 
οικοδομική τέχνη των αρχαίων ελλήνων, η οποία, κατά κανόνα, 
εφάρμοζε τη λογική της στήριξης δοκού επί στύλων. Η πυκνή 
κατανομή των κατακορύφων στηριγμάτων θα πρέπει να εξασφάλιζε 
την πρακτικά ισομερή κατανομή των υπερκειμένων φορτίων, και 
πολύ μικρά βέλη κάμψεως στις τεράστιες δοκούς της Πινακοθήκης 
(ελεύθερο άνοιγμα τουλάχιστον 8,85 μ.). Πράγματι, οι στατικοί 
υπολογισμοί απέδειξαν ότι, με τη διάταξη που προτείνεται στα
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σχέδια αποκατάστασης της στέγης, το μέγιστο βέλος κάμψης που 
θα εμφανιζόταν στη δυσμενέστερη περίπτωση θα ήταν της τάξης των 0,02 μ.165.

Ισως στη στέγη της Πινακοθήκης να έγινε μια συνειδητή 
προσπάθεια να αντιμετωπισθούν τάσεις εφελκυσμού της στέγης. 
Ενδειξη γι' αυτό είναι δύο τόρμοι που εντοπίστηκαν στην επάνω 
επιφάνεια έδρασης των αντιθημάτων της δωρικής ζωφόρου του 
δυτικού τοίχου της Πινακοθήκης. Ο ένας απέχει 2,6 μ. από το 
βόρειο τοίχο, βρίσκεται στη βορειοανατολική γωνία της επάνω 
επιφάνειας του τρίτου από το βορρά αντιθήματος της ζωφόρου, 
έχει σε κάτοψη σχήμα τραπεζίου με μεγάλη βάση 0,15 μ., μικρή 
βάση (προς την ανατολική όψη του αντιθήματος) 0,135 μ. και 
βάθος 0,109 μ. από την επάνω επιφάνεια έδρασης του αντιθήματος 
(φωτ.51, οχ.68). 0 δεύτερος τόρμος βρίσκεται 2,45 μ. νοτιότερα 
από τον προηγούμενο, στην επάνω επιφάνεια του πέμπτου από το 
βορρά αντιθήματος της ζωφόρου του δυτικού τοίχου, και 
διακρίνεται μόνον το άνοιγμα της μικρής (ανατολικής) βάσης του 
τραπεζίου, διότι επάνω στο αντίθημα διατηρείται ακόμη τμήμα 
του φράγκικου τοίχου, που αποτελεί ται από τμήματα έδρασης 
γείσων της βόρειας πτέρυγας. Η ποιότητα της εργασίας και η 
σχέση τους με τα λείψανα μεταγενεστέρων κατασκευών αποδεικνύει 
ότι οι τόρμοι αυτοί ανάγονται στην κλασική φάση του μνημείου. 
Δεν είναι πιθανόν να αποτελούν θήκες προσθεμάτων μαρμάρου για 
την αποκατάσταση φθορών, γιατί η περιοχή αυτή ήταν αφανής, 
κρυμμένη πίσω από τη δυτική δοκό της οροφής της Πινακοθήκης. 
Νομίζω ότι η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι πρόκειται για 
τόρμους πελεκόμορφων μεταλλικών συνδέσμων, τα ανατολικό τμήμα 
των οποίων ήταν τοποθετημένο στο σώμα της παρακείμενης δυτικής 
δοκού της οροφής της Πινακοθήκης. Οι σύνδεσμοι αυτοί θα πρέπει 
να είχαν σκοπό τη συνεργασία της δοκού με το δυτικό τοίχο, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν ενδεχόμενες ωθήσεις από τους 
αμείβοντες που κατέληγαν στη δυτική πλευρά της στέγης.

ε. Παρατηρήσεις για τις ηγεμόνες κεραμίδες και η 
γιγάντιες κεραμίδες της βόρειας και της νότιας 
κόγχης.

Εχουν εντοπισθεί αρκετές ηγεμόνες κεραμίδες της στέγης 
της βόρειας πτέρυγας. Μεταξύ τους διακρίνεται μία γωνιακή 
κεραμίδα σπασμένη σε δύο κομμάτια (ΑΑΔ 5.117 Α,Β), η οποία 
πιθανότατα προέρχεται από τη βορειοδυτική γωνία, διότι η 
εσωτερική γωνία της χώρεί σε ειδική έγκοπή της άνω επιφάνειας 
του γείσου της βορειοδυτικής γωνίας. Ομως η απόδοση της 
κεραμίδας αυτής στη συγκεκριμένη θέση θα βεβαιωθεί όταν τα
165. Βλ. παρακάτω, στη στατική μελέτη της αποκατάστασης της 
στέγης και των οροφών της βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων από 
την κ.Μ.Ιωαννίδου.
166. Βλ. και Τανούλας, Τα Προπύλαια κατά τον Μεσαίωνα, Μέρος 
Τρίτο, Κεφ.ΙΙ,3. Χρήση μεταλλικών συνδέσμων για την αμοιβαία 
σύνδεση μαρμάρινων και ξύλινων κατασκευαστικών στοιχείων 
παρατηρείται και αλλού στα Προπύλαια (στερέωση ξύλινων 
θυρωμάτων στους μαρμάρινους παραστάτες, στερέωση δοκών της 
βορειοανατολικής πτέρυγας στον ανατολικό τοίχο της βόρειας 
πτέρυγας).
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τμήματα του γείσου καταβιβασθούν και συσχετισθούν οι τόρμοι 
των κατακορύφων συνδέσμων (γόμφων). Ενα σημαντικό συμπέρασμα, 
που προκύπτει από τις θέσεις των τόρμων για τη γόμφωση των 
ηγεμόνων κεραμίδων στις επάνω επιφάνειες έδρασης των 
προεχόντων τμημάτων των γείσων, είναι το εξής: η τοποθέτηση 
των ηγεμόνων κεραμίδων άρχισε από τη βορειοδυτική και τη 
νοτιοδυτική γωνία και από τον ανατολικό τοίχο. Ειδικά στη 
βόρεια πλευρά τελευταία έγινε η τοποθέτηση της τρίτης από τα 
ανατολικά ηγεμόνος κεραμίδας.

Εχει επίσης εντοπισθεί θραύσμα της νοτιοανατολικής 
γωνίας της κεραμίδας που ήταν τοποθετημένη επάνω στο γείσο του 
ανατολικού τοίχου της βόρειας κόγχης των Προπυλαίων (φωτ.54). 
Οι σωζόμενες διαστάσεις είναι: στην ανατολική πλευρά 0,74 μ. 
και στη νότια πλευρά 0,83 μ. Επειδή το κομμάτι αυτό έχει 
μερικά αξιόλογα χαρακτηριστικά του απολαξευμένα, θα περιγράφει 
το αντίστοιχο γωνιακό θραύσμα κεραμίδας που βρίσκεται ακόμη 
στη θέση του, επάνω από το γείσο του ανατολικού τοίχου της 
νότιας κόγχης, στη γωνία μεταξύ του τοίχου αυτού και του 
νότιου τοίχου του κεντρικού κτιρίου (φωτ.53, σχ.75).

Το θραύσμα αυτό διατηρεί μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις 
στην ανατολική πλευρά 1,095 μ. και στη βόρεια πλευρά 1,035 μ. b Αρχικά ήταν τοποθετημένο ως το βάθος της οριζόντιας 
θήκης στον ανατολικό τοίχο επάνω από το γείσο, όμως τώρα έχει 
μετακινηθεί προς τα δυτικά κατά 0,03 μ. και ελάχιστα 
περί στραφεί οριζόντια αντίθετα από τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού, με αποτέλεσμα να απέχει 0,11 μ. από τη νοτιοδυτική 
γωνία της παρακείμενης παραστάδας του κεντρικού κτιρίου.

Η κάτω επιφάνεια έδρασης είναι, φυσικά, οριζόντια ενώ η 
επάνω επιφάνεια πλαισιώνεται κατά μήκος της ανατολικής και της 
βόρειας παρειάς από λωρίδες πλάτους 0,252 μ. και 0,12 μ. αντίστοιχα10 . Ol λωρίδες αυτές ανήκουν σε ένα οριζόντιο 
επίπεδο, που απέχει από το επίπεδο της κάτω επιφάνειας έδρασης 
0,302 μ., απόσταση η οποία ορίζει και το συνολικό ύψος της κεραμίδας10 . Μεταξύ των δύο οριζοντίων λωρίδων περιορίζεται 
μια σκαφοειδής περιοχή ο επίπεδος πυθμένας της οποίας έχει 
μικρή κλίση (1,54%) προς τα δυτικά, για την απορροή των νερών 
της βροχής προς τα δυτικά. Η σκαφοειδής περιοχή ορίζεται προς 
νότον από μία νεύρωση παράλληλη προς τη βόρεια πλευρά, με 
διπλή κλίση προς βορράν και νότον, που μοιάζει πολύ με συμφυή 
καλυπτήρα. Μεταξύ της νότιας πλευράς του συμφυούς καλυπτήρα 
και της οριζόντιας λωρίδας της ανατολικής πλευράς υπάρχει μια 
δεύτερη σκαφοειδής περιοχή, ο επίπεδος πυθμένας της οποίας 
(στο μικρό σωζόμενο τμήμα του) έχει μικρή κλίση προς τα
167. Βλ. Bohn, Die Propylaeen, πίν.Χΐν,12.
168. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η βόρεια παρειά διαμορφώνει 
στο ανατολικό άκρο της προεξοχή για να προσαρμοστεί στην 
επιφάνεια του τοίχου του κεντρικού κτιρίου προς τα ανατολικά 
της παραστάδας.
169. Η τιμή αυτή του ύψους είναι ίση με τον πόδα που ο de 
Waele, The project of Mnesicles, σ.1,19 κ.ε. εντοπίζει στα 
Προπύλαια.



δυτικά, περίπου ίση με την κλίση του πυθμένα της σκαφοειδούς 
περιοχής που προαναφέρθηκε, βρίσκεται όμως κατά 0,04 μ. 
χαμηλότερα (στο ανατολικό άκρο του επίπεδου πυθμένα). Οι δύο 
κεκλιμένες επιφάνειες του συμφυούς καλυπτήρα έχουν την ίδια 
κλίση και το îôlo πλάτος, με αποτέλεσμα η βόρεια κεκλιμένη 
επιφάνεια να καταλήγει απ' ευθείας στον πυθμένα της προς 
βορράν σκαφοειδούς περιοχής, ενώ η νότια κεκλιμένη επιφάνεια 
να καταλήγει προς νότον σε μια κατακόρυφη επιφάνεια. Η ακμή 
της κορυφής του συμφυούς καλυπτήρα είναι οριζόντια.

Από την προς δυσμάς συνέχεια του θραύσματος που μόλις 
περιγράφηκε σώζεται άλλο ένα θραύσμα με μέγιστο σωζόμενο 
πλάτος 0,5 μ. και μέγιστο σωζόμενο μήκος 1,22 μ. Εχει μια 
οριζόντια επιφάνεια έδρασης και από πάνω διατηρεί σε όλο 
σχεδόν το μήκος του το συμφυή καλυπτήρα, του οποίου η κορυφαία 
ακμή είναι παράλληλη με την επιφάνεια έδρασης, από την οποία 
απέχει 0,302 μ., δηλαδή όσο είναι το συνολικό ύψος της 
κεραμίδας. Τα δύο κεκλιμένα επίπεδα του συμφυούς καλυπτήρα 
καταλήγουν στα πλάγια σε κατακόρυφα επίπεδα. Το κατακόρυφο 
επίπεδο προς την πλευρά της βόρειας σκαφοειδούς επιφάνειας 
έχει μεταβαλλόμενο ύψος, διότι το ανώτερο όριό της είναι 
οριζόντιο ενώ το κατώτερο ακολουθεί την κλίση του επίπεδου 
πυθμένα της βόρειας σκαφοειδούς επιφάνειας. Προς νότον του 
συμφυούς καλυπτήρα η άνω επιφάνεια του θραύσματος της 
κεραμίδας είναι οριζόντια και βρίσκεται 0,173 μ. ψηλότερα από 
την οριζόντια κάτω επιφάνεια έδρασης της κεραμίδας. Η νότια 
παρειά του συμφυούς καλυπτήρα έχει τη μορφή οριζόντιας λωρίδας 
με σταθερό ύψος 0,053 μ.

Δαμβάνοντας υπ' όψιν την κοινή κάτω επιφάνεια των δύο 
θραυσμάτων και συσχετίζοντας τις κλίσεις του πυθμένα της άνω 
επιφάνειας προς βορράν του συμφυούς καλυπτήτρα, όσο και της 
βόρειας κατακόρυφης παρυφής του τελευταίου, μπορούμε να 
αποκαταστήσουμε σχεδιαστικά τη σχέση των δύο θραυσμάτων στο 
χώρο, δηλαδή μέσα στο αρχικό σχήμα της κεραμίδας. Με τον τρόπο 
αυτό γίνεται φανερό ότι με το συσχετισμό αυτών των δύο 
κομματιών το σωζόμενο μήκος της κεραμίδας (κατά την κατεύθυνση 
ανατολή-δύση) αποκαθίσταται σε 2,48 μ. τουλάχιστον. Το γεγονός 
ότι η κορυφαία ακμή του συμφυούς καλυπτήρα εξακολουθεί να 
είναι οριζόντια και σ' αυτή τη θέση, σημαίνει ότι και η λωρίδα 
που πλαισίωνε τη βόρεια πλευρά της βορειοανατολικής γωνίας της 
κεραμίδας της νότιας κόγχης θα εξακολουθούσε να είναι 
οριζόντια. Αυτό, κατ' επέκτασιν, σημαίνει ότι η βόρεια όψη θα 
φαινόταν από το κεντρικό κτίριο ως ένα κατακόρυφο επίπεδο με 
μορφή οριζόντιας ζώνης ύψους 0,302 μ.

Γίνεται επίσης φανερό ότι η σκαφοειδής επιφάνεια προς 
βορράν του συμφυούς καλυπτήρα είχε κλίση έως το δυτικό άκρο 
της κεραμίδας, ενώ η άνω επιφάνεια της κεραμίδας που βρίσκεται 
προς νότον του καλυπτήρα διαμόρφωνε μια σκαφοειδή επιφάνεια με 
πυθμένα που στο ανατολικό άκρο ήταν κεκλιμένος, όμως γύρω στο 
ένα μέτρο από το ανατολικό άκρο της κεραμίδας, γινόταν 
οριζόντιος. Αμέσως παρακάτω θα γίνει φανερό ότι η 
διαφοροποίηση αυτή έγινε για να προσαρμοστεί η νότια πλευρά 
της κεραμίδας στην κεκλιμένη στέγη της νότιας πτέρυγας.

Το νότιο άκρο της κεραμίδας δεν διατηρείται σε κανένα από 
τα δύο αυτά θραύσματα, όμως προφανώς θα εδραζόταν επάνω στα 
γείσα της βόρειας όψης της νότιας πτέρυγας, και θα κατέληγε 
κατά μήκος της βόρειας πλευράς του εξάρματος που υπήρχε επάνω
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από τα τμήματα έδρασης των γείσων. Η νότια παρυφή της 
κεραμίδας αυτής θα είχε διαμόρφωση παρόμοια με αυτή της πίσω 
πλευράς των ηγεμόνων κεραμίδων, δηλαδή ύψος 0,21 μ. και κλίση 
προς βορράν, ούτως ώστε να μπορεί να ενταχθεί στη στέγη της 
πτέρυγας στηρίζοντας τα κατώτερα (βόρεια) άκρα των αμέσως 
υπερκειμένων προς νότον αγελαίων κεραμίδων.

Μέχρι στιγμής έχει οριστεί ότι η κεραμίδα από την οποία 
προέρχονται τα δύο θραύσματα, είχε πλάτος 2 μ. περίπου και 
μήκος μεγαλύτερο από 2,48 μ. Πόσο ακριβώς ήταν το μήκος της, 
δηλαδή πού βρισκόταν το δυτικό άκρο της; Εξετάζοντας λογικά το 
πρόβλημα, σκέπτεται κανείς ότι ο μόνος λόγος για να 
τοποθετήσει κανείς ένα τόσο μεγάλο κεραμίδι επάνω από τις 
κόγχες, θα ήταν να τις εξασφαλίσει πλήρως από τα νερά της 
βροχής, προστατεύοντας τα γλυπτά που (σύμφωνα με πληροφορίες 
από την αρχαιότητα και με τα ίχΝ'Π.) ήταν τοποθετημένα τόσο στη νότια, όσο και στη βόρεια κόγχη1'0, αλλά και τους επισκέπτες. 
Η ικανοποιητική αντιμετώπιση αυτού του αιτήματος θα ήταν να 
στεγαστούν πλήρως οι κόγχες και τα νερά να τρέχουν έξω από το 
στυλοβάτη. Η απόδειξη ότ l αυτό πράγματι συνέβαινε βρίσκεται 
στην περιοχή της βόρειας κόγχης.

Πράγματι, στη μεσαία ράβδωση της βόρειας πλευράς του 
ανώτατου σφονδύλου του βόρειου κίονα της δυτικής πρόσοψης του 
κεντρικού κτιρίου, υπάρχει ο κατακόρυφος τόρμος (ύψος 0,15 μ. 
και πλάτος 0,03 μ.) για ένα μεταλλικό σύνδεσμο (φωτ.52). Το 
άνω άκρο του τόρμου βρίσκεται στη στάθμη της επάνω επιφάνειας 
έδρασης του γείσου του ανατολικού τοίχου της κόγχης, που θα 
ήταν και η στάθμη της κάτώ επιφάνειας έδρασης της κεραμίδας 
που στέγαζε την κόγχη. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι στον τόρμο αυτό 
υπήρχε ένα μεταλλικό εξάρτημα για την υποστήριξη του 
νοτιοδυτικού άκρου της κεραμίδας. Δεδομένου ότι ο τόρμος 
βρίσκεται 3,5 μ. δυτικότερα από τη θέση που θα κατελάμβανε το 
ανατολικό άκρο της κεραμίδας, γίνεται φανερό ότι το συνολικό 
μήκος της κεραμίδας βρισκόταν ακόμη δυτικότερα, συγκεκριμένα 
λίγο δυτικότερα από την πρόσοψη του υποκείμενου στυλοβάτη, 
ούτως ώστε τα νερά της βροχής που έπεφταν στην κεραμίδα να 
τρέχουν έξω από το δάπεδο και να απομακρύνονται. Το συνολικό 
μήκος αυτής της κεραμίδας θά ήταν 4,5 μ.

Για να πλησιάσει τον ανώτατο σφόνδυλο του κίονα του 
κεντρικού κτιρίου και να δεχθεί την υποστήριξη του μεταλλικού 
εξαρτήματος που ήταν εγκατεστημένο στον τόρμο της βόρειας όψης 
του, η νότια πλευρά της κεραμίδας θα έπρεπε να προεξέχει κατά 
0,12 μ. προς νότον του επιπέδου της βόρειας πλευράς της 
παραστάδας. Μία σοβαρή ένδειξη ότι αυτό πράγματι συνέβαινε 
είναι ένα σχέδιο του Bohn, στο οποίο φαίνεται ότι το ίχνος 
επαφής της νότιας πλευράς της κεραμίδας με την παραστάδα του 
κεντρικού κτιρίου επεκτείνεται και στη δυτική όψη της 
παραστάδας, διαμορφώνοντας μια κατακόρυφη λωρίδα πλάτους 0,12 μ. περίπου1'1.

170. Stevens, Entrance Court, ο.446,447, εικ.2.
171. Bohn, Die Propylaeen, πίν.Χΐν, 11. Σήμερα το ίχνος στη 
δυτική όψη της παραστάδας δεν είναι ευδιάκριτο.
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Η ανακάλυψη του γεγονότος ότι κάθε μία από τις πλάγιες 
κόγχες των Προπυλαίων ήταν πλήρως στεγασμένη με μια κεραμίδα 
διαστάσεων 2,12 μ. X 4,5 μ., αποδεικνύει ότι ο Μνησικλής 
κατέβαλε κάθε προσπάθεια προκειμένου να λειτουργήσουν όλα τα 
τμήματα του συγκροτήματος των Προπυλαίων ως μία ενότητα 
(σχ.77). Με τον τρόπο αυτό εξηγείται το γεγονός ότι το δάπεδο 
των κογχών βρίσκεται στην ίδια οριζόντια στάθμη με το δάπεδο 
στα άλλα τμήματα του μνημείου και ότι δεν υπάρχει καμμία πρόβλεψη για την απομάκρυνση των όμβριων^ που, άν δεν υπήρχε 
η τεράστια κεραμίδα, θα έτρεχαν από τις στέγες της βόρειας 
πτέρυγας και του κεντρικού κτιρίου στους χώρους των κογχών, 
καταβρέχοντας τα διάσημα έργα γλυπτικής που ήταν τοποθετημένα εκεί1 . Εξηγείται ακόμη το γεγονός ότι στην επάνω επιφάνεια 
των γείσων του ανατολικού τοίχου δεν υπάρχουν τόρμοι για 
γόμφωση με υπερκείμενες κεραμίδες, αφού η γιγάντια κεραμίδα 
της κόγχης θα πακτωνόταν στην οριζόντια θήκη πάνω απο το γείσο 
του ανατολικού τοίχου και θα γομφωνόταν μόνο στη βορειοδυτική 
γωνία της επάνω στο έκτο από τα δυτικά (συμπεριλαμβανομένου 
και του γωνιακού) γείσου της κιονοστοιχίας της βόρειας 
πτέρυγας.

ζ. Αλλα μετακινημένα αρχιτεκτονικά μέλη των 
τοίχων, του επιστυλίου και της ζωφόρου της 
βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων.

Στα προηγούμενα μέρη της μελέτης, από τα μετακινημένα 
αρχιτεκτονικά μέλη της βόρειας πτέρυγας που έχουν 
αναγνωριστεί, παρουσιάστηκαν και μελετήθηκαν μόνο όσα ανήκουν 
στις ανώτατες στρώσεις και μπορούν να χρησιμεύσουν στην 
αναπαράσταση της στέγης και της οροφής του τμήματος αυτού των 
Προπυλαίων. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα γείσα και οι 
λιθόπλινθοι του ανατολικού τοίχου στις οποίες είναι
172. Οι αύλακες για την απομάκρυνση των όμβριων που είναι 
σήμερα λαξευμένες στο μαρμάρινο δάπεδο ανάγονται σε 
μεταγενέστερες οικοδομικές φάσεις του μνημείου, βλ. Τανούλας, 
Τα Προπύλαια κατά τον Μεσαίωνα, Μέρος Τρίτο, Κεφ.ΙΙ,Ι.
173. Ο Bundgaard, Mnesicles, εικ.3,5,7,8,10 αποκαθιστά την 
κεραμίδα του ανατολικού τοίχου κάθε κόγχης με τρόπο που να 
προβάλλει λίγο δυτικότερα από τη δυτική όψη της παραστάδας του 
κεντρικού κτιρίου, και χωρίς διέξοδο για τα νερά που θα 
συγκεντρώνονταν στη σκαφοειδή επάνω επιφάνεια της κεραμίδας. 0 
C.Tiberi, Mnesicle 1' architetto dei Propilei. Ρώμη 1964, 
εικ.4,6,27c,33 , αποκαθιστά την κεραμίδα με τις ίδιες 
διαστάσεις σε κάτοψη, όμως στη δυτική όψη οι σκαφοειδείς 
περιοχές είναι ανοιχτές για να τρέχουν τα νερά. 0 Τραυλός 
πρέπει να είχε συλλάβει το γεγονός ότι οι κόγχες ήταν εξ 
ολοκλήρου καλυμμένες με κεραμίδες μήκους 4,5 μ. για την 
απομάκρυνση του νερού της βροχής. Βλ. Travlos, Athens, 
εικ.617, όπου η νότια όψη της κεραμίδας της νότιας πτέρυγας 
απεικονίζεται όπως ακριβώς θα φαινόταν από το κεντρικό κτίριο: 
μία οριζόντια ζώνη ύψου 0,3 μ. που πρόβαλλε πίσω από τη δυτική 
παραστάδα του βόρειου τοίχου καί επεκτεινόταν ώς έξω από την 
όψη του στυλοβάτη του δυτικού κτιρίου.
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εντεταγμένα τμήματα της θήκης των ανατολικών κεραμίδων της 
στέγης ή άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τις οροφές ή τη 
στέγη. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά 
μέλη των υποκειμένων στρώσεων που έχουν εντοπισθεί και 
αναγνωριστεί, και συγκεκριμένα αυτά της ζωφόρου, του 
επιστυλίου και των υποκειμένων στρώσεων του ανατολικού τοίχου. 
Αυτά τα αρχιτεκτονικά μέλη θα περιγράφουν και θα μελετηθούν 
ούτως ώστε να προσδιοριστεί η αρχική μορφή τους και ο τρόπος 
ένταξής τους στο μνημείο.

Βόρεια πλευρά τηο βόρειας πτέρυγας.
Από τις στρώσεις της βόρειας πλευράς που βρίσκονται κάτω 

από τα γείσα μόνο δύο αρχιτεκτονικά μέλη λείπουν από τις 
αρχικές θέσεις τους: ο ανατολικότατος λίθος της ζωφόρου και το 
αντίθημά του. Και οι δύο λίθοι είναι σήμερα τοποθετημένοι στην 
κορυφή της βόρειας πλευράς, περί το μέσον του μήκους της.

0 λίθος της ζωφόρου (ΑΑΔ 5.314 = [ΚΑ] Β-Β.Ζ1) είναι 
κτισμένος στη βάση του δυτικού παραστάτη του ανατολικού 
παραθύρου του βόρειου τοίχου του φράγκικου ορόφου (σχ.67,78). 
Ενας κανονικός λίθος της ζωφόρου της βόρειας πτέρυγας 
αποτελείται από μετόπη και μία συμφυή τρίγλυφο. Ομως, ο 
συγκεκριμένος λίθος της ζωφόρου στην αρχική του μορφή είχε 
μετόπη πλαισιωμένη από μια τρίγλυφο στα δυτικά, και από μια 
μισή τρίγλυφο στα ανατολικά, που διαμόρφωνε το ανατολικό άκρο 
της ζωφόρου στη θέση αυτή. Η μισή τρίγλυφος αντιστοιχούσε στο 
μισό κανόνα που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του υποκείμενου 
επιστυλίου της βόρειας πλευράς της βόρειας πτέρυγας.

Στην σημερινή του μορφή, ο λίθος της ζωφόρου έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά. Το αρχικά δυτικό άκρο της ολόκληρης τριγλύφου 
έχει αποκοπεί, προφανώς για την ένταξη του συνολικού όγκου του 
λίθου μέσα στον τοίχο του φράγκικου ορόφου, με τρόπο που να 
επιτρέπει τη διαμόρφωση του παραστάτη του ανατολικού παραθύρου 
στη συγκεκριμένη θέση. Για τον ίδιο λόγο, στο αρχικά ανατολικό 
άκρο του λίθου της ζωφόρου έχει αποκοπεί μια προεξοχή που 
χρησίμευε για τη δομική σύνδεση της ζωφόρου της βόρειας 
πλευράς με τον ανατολικό τοίχο, η οποία θα έφερε τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά της τριγλύφου.

Η αρχική ύπαρξη της προεξοχής αυτής αποδεικνύεται από τα 
εξής στοιχεία. Στο ανώτατο τμήμα της ανατολικής πλευράς του 
λίθου διακρίνει κανείς μια ζώνη ύψους 0,158 μ. περίπου, που 
είναι δουλεμένη με βελόνι, με τρόπο που δείχνει ότι η εργασία 
αυτή είναι κλασική και σύγχρονη με την οικοδόμηση των 
Προπυλαίων. Το ότι η επιφάνεια είναι κλασική αποδεικνύεται από 
το γεγονός ότι στην παρυφή της προς την πρόσοψη του λίθου 
διαμορφώνει αναθύρωση με άψογη κλασική εργασία, που χρησίμευε 
για την επαφή του λίθου της ζωφόρου με τον τελευταίο προς 
βορράν λίθο του ανατολικού τοίχου, ο οποίος ακόμη διατηρεί την 
αντίστοιχη επιφάνεια επαφής, με μορφή αναθύρωσης. Το 
μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας της ανατολικής πλευράς του 
λίθου της ζωφόρου είναι δουλεμένο επίσης με βελόνι, αλλά η 
εργασία είναι σαφώς μεταγενέστερη καί εμφανίζει, ως προς την 
υπερκείμενη ζώνη κλασικής εργασίας με αναθύρωση, προεξοχή που 
αυξάνει βαθμιαία όσο πλησιάζει την αρχική βάση του λίθου. Θα 
πρέπει λοιπόν, στην θέση αυτή της ανατολικής πλευράς του 
ανατολικότατου λίθου της ζωφόρου, να υπήρχε μια προεξοχή που 
εισχωρούσε στην εσοχή του ανατολικού τοίχου, η οποία σήμερα
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καταλαμβάνεται από αρχαίους πωρόλιθους κομμένους και 
κτισμένους εκεί σε δεύτερη χρήση. Σε ένα σημείο μεταξύ των 
πωρολίθων το συνδετικό κονίαμα έχει απομακρυνθεί από τον αρμό, 
και επιτρέπει τη μέτρηση του βάθους της εσοχής που στη θέση 
αυτή είναι περίπου 0,09 μ.

Το αντίθημα του πρώτου από ανατολάς λίθου της ζωφόρου 
σήμερα βρίσκεται στη θέση που χτίστηκε ως τμήμα του δυτικού 
παραστάτη της θύρας του ανατολικού άκρου του βόρειου τοίχου 
του φράγκικου ορόφου (σχ.67,79). Η αρχικά ανατολική πλευρά 
του, η οποία ακουμπούσε στην αναθύρωση που διατηρείται ως 
σήμερα στην αντίστοιχη περιοχή του ανατολικού τοίχου, έχει 
απολαξευθεί με αποτέλεσμα το συνολικό μήκος του αντιθήματος να 
μειωθεί κατά 0,07 μ. περίπου. Το ανατολικό άκρο του δεύτερου 
από ανατολάς λίθου αντιθήματος της ζωφόρου (που αποτελεί 
επίσης λίθο της επικρανιτίδας της εσωτερικής επιφάνειας του 
βόρειου τοίχου της Πινακοθήκης) έχει απολαξευθεί με αποτέλεσμα 
το ανατολικό άκρο του λίθου αυτού, το οποίο διαμορφώνει τη 
βάση του δυτικού παραστάτη της θύρας στο ανατολικό άκρο του 
βόρειου τοίχου του φράγκικου ορόφου, να μεταφερθεί 0,43 μ. 
δυτικότερα. Αυτό έγινε με το σκοπό να αποκτήσει η θύρα αυτή 
πλάτος: 1,5 μ., του χρειάζεται για μια κανονική δίφυλλη πόρτα1/4.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν στα παρακάτω 
συμπεράσματα: προκειμένου να κατασκευάσουν τη θύρα στο 
ανατολικό άκρο του βόρειου τοίχου του ορόφου της Πινακοθήκης, 
οι φράγκοL αφαίρεσαν τον ανατολικότατο λίθο της ζωφόρου του 
βόρειου τοίχου της Πινακοθήκης, και το αντίθημά του. Για τη 
διαμόρφωση του ανατολικού παραστάτη της θύρας, τό κενό της 
εσοχής του ανατολικού τοίχου που κατελάμβανε η προεξοχή στο 
ανατολικό άκρο του λίθου της ζωφόρου που απομακρύνθηκε 
γεμίστηκε με κομμάτια αρχαίων πώρινων αρχιτεκτονικών μελών που 
λαξεύθηκαν κατάλληλα και κτίσθηκαν με ασβεστοκονίαμα. Για τη 
διαμόρφωση του δυτικού παραστάτη της θύρας απολαξεύθηκε το 
ανατολικό άκρο του δεύτερου από τα ανατολικά λίθου της ζωφόρου 
και του δευτέρου από τα ανατολικά αντιθήματος της ζωφόρου, και 
τοποθετήθηκε επάνω τους, στη θέση που έχει ώς σήμερα, το πρώτο 
από τα ανατολικά αντίθημα της ζωφόρου. 0 μετακινημένος λίθος 
της ζωφόρου, κατέλαβε τη θέση που κατέχει ώς σήμερα, αφού 
προηγουμένως απολαξεύθηκε το δυτικό μισό της ολόκληρης 
τριγλύφου του, καθώς και η προεξοχή σύνδεσης με τον ανατολικό 
τοίχο.

Ανατολικός τοίχος της βόρειας πτέρυγας
Τα αρχιτεκτονικά μέλη του ανατολικού τοίχου που θα 

αναφερθούν στη συνέχεια είχαν μετακινηθεί από τους φράγκους 
προκειμένου να ανοιχτούν οι δύο θύρες που οδηγούσαν στην προς 
ανατολάς επέκταση του φράγκικου ορόφου, καθώς και της 
βυζαντινής θύρας που οδηγούσε στο έδαφος επάνω από τη θολωτή 
κάλυψη της Ιουστινιάνειας δεξαμενής. Τα αρχιτεκτονικά αυτά

174. Για τον ίδιο λόγο έχει απολαξευθεί και το ανατολικό άκρο 
του δεύτερου από ανατολάς λίθου της ζωφόρου του βόρειου 
το ί χου.
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μέλη βρίσκονται σήμερα συγκεντρωμένα στην -περιοχή του 
εργοταξίου των Προπυλαίων στα βορειοανατολικά του κεντρικού 
κτιρίου.

Από το 14ο δόμο του ανατολικού τοίχου, έχει αναγνωριστεί 
(εκτός από την 4η από νότον λιθόπλινθο ΑΑΔ 5.301 = [ΚΑ] 
Β-Α14,4 που ήδη αναφέρθηκε παραπάνω διότι φέρει τμήμα της 
θήκης των μαρμάρινων κεραμίδων) και η 8η από νότον 
λιθόπλινθος. Από τον 13ο δόμο έχει αναγνωριστεί η τέταρτη από 
νότον λιθόπλινθος (ΑΑΔ 5.302 = [ΚΑ] Β-Α13,4). Από το δωδέκατο 
δόμο έχουν αναγνωριστεί δύο λιθόπλινθοι (ΑΑΔ 5.127, 5.304) που 
κατελάμβαναν την 4η και 8η από νότον θέση του δόμου αυτού. 
Ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί η ακριβής αρχική θέση κάθε μιας 
από τις λιθοπλίνθους, όμως αυτό θα γίνει όταν τα στοιχεία των 
αρχιτεκτονικών μελών -τόσο των μετακινημένων όσο και των 
αμετακίνητων στο μνημείο- γίνουν προσιτά για τελικές 
μετρήσεις.

Από τον ανατολικό τοίχο έχουν αναγνωριστεί δύο 
λιθόπλινθοι που έχουν μετακινηθεί για τη διάνοιξη της 
βυζαντινής θύρας και ανήκουν στον 7ο και στον 9ο δόμο, όμως 
και στην περίπτωση αυτή η ακριβής θέση κάθε μιας από τις δύο 
λιθοπλίνθους θα διαπιστωθεί όταν οι παραστάτες της θύρας 
γίνουν προσιτοί για μετρήσεις.

Κιονοστοιγία της βόρειας πτέρυγας
Από το θριγκό της κιονοστοιχίας της βόρειας πτέρυγας δεν 

βρίσκονται στη θέση τους ορισμένοι λίθοι της ζωφόρου. Από 
αυτούς έχουν εντοπισθεί οι εξής:

Θραύσμα του ανατολικού τμήματος του δεύτερου από τα 
ανατολικά λίθου της ζωφόρου (ΑΑΔ 5.116 = [ΚΑ] Β-Ν.Ζ,2), που 
περιλαμβάνει την τρίγλυφο και τμήμα της μετόπης. Το μέγιστο 
σωζόμενο μήκος του θραύσματος είναι 0,7 μ.

Ολόκληρος ο δεύτερος από τα ανατολικά λίθος της ζωφόρου 
(ΑΑΔ 5.114 = [ΚΑ] Β-Ν.Ζ,3).

Ολόκληρος ο δεύτερος από τα ανατολικά λίθος του 
αντιθήματος της ζωφόρου (ΑΑΔ 5.115 = [ΚΑ] Β-Ν.ΖΑΘ,2). 0 λίθος 
αυτός όπως και οι δύο προηγούμενοι βρίσκονται σήμερα στο 
εργοτάξιο τού έργου αποκατάστασης των Προπυλαίων στα 
βορειοανατολικά του κεντρικού κτιρίου.

Το κομμάτι που έχει αποκοπεί από τον 7ο από τα ανατολικά 
λίθο της ζωφόρου ([ΚΑ] Β-Ν.ΖΑΘ,7) βρίσκεται σήμερα ακουμπημένο 
στην κορυφή του δυτικού τοίχου της στοάς της βόρειας πτέρυγας.

Δυτικός τοίχος της βόρειας πτέρυγας
Ο μόνος λίθος που λείπει από την ανωδομή του δυτικού 

τοίχου της βόρειας πτέρυγας είναι το έκτο από βορράν αντίθημα 
της ζωφόρου. 0 λίθος αυτός έχει χάσει το νότιο άκρο του, όμως 
το μέγιστο σωζόμενο μήκος του είναι 1,095 μ., δηλαδή διατηρεί 
το μεγαλύτερο μέρος του μήκους του. Βρίσκεται στο εργοτάξιο 
του έργου αποκατάστασης των Προπυλαίων, στα βορειοανατολικά 
του κεντρικού κτιρίου.

Δίθοι της υποδομής
Από τους λίθους των υποκειμένων στρώσεων απουσιάζουν οι 

δύο κορυφαίοι λίθοι της παραστάδας που διαμορφώνει το δυτικό 
άκρο του στερεοβάτη της κιονοστοιχίας της βόρειας πτέρυγας.
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Από αυτούς διατηρείται ο λίθος που εδραζόταν στον 
λίθο της παραστάδας αυτής (ΑΑΔ 5.118). Βρίσκεται και 
εργοτάξιο του έργου αποκατάστασης των Πρόπυλα 
βορειοανατολικά του κεντρικού κτιρίου.

υπάρχοντα 
αυτός στο 
ίων, στα

125



Η ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ
Εχει ήδη δηλωθεί, στην εισαγωγή της προκείμενης μελέτης, 

ότι η προκειμένη μελέτη δεν αντιμετωπίζει σε βάθος το θέμα της 
αποκατάστασης της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων. Μολονότι η 
τεκμηρίωση και η μελέτη του υλικού της νότιας πτέρυγας είναι 
πολύ προχωρημένη, δεν είναι δυνατόν να γίνει μια πλήρης 
παρουσίασή της. Θα δοθεί μόνο ένα σύντομο χρονικό της 
επέμβασης Ορλάνδου και Στίκα, και γενικές διαπιστώσεις που 
αφορούν στην κατάσταση του ιστάμενου δομικού ιστού και του 
σωζόμενου μετακινημένου δομικού υλικού της.

Το 1943, την ίδια χρονιά που, εν μέσω της γερμανικής 
κατοχής, ο Ορλάνδος επεσήμανε γραπτώς τα ποοβλήματα της αναστήλωσης του Μπαλάνου στο κεντρικό κτίριο1 , ανακοίνωσε 
και επικείμενες αναστηλωτικές εργασίες στη νότια πτέρυγα των Προπυλαίων1'0. Πράγματι, την επόμενη χρονιά ανατοποθετήθηκε 
ένα γείσο στο θριγκό της νότιας πτέρυγας1 . Ομως 
συστηματικές εργασίες από τον Ορλάνδο και τον Στίκα στην 
περιοχή της νότιας πτέρυγας άρχισαν μόλις το 1946, με την 
αναστήλωση του κιονοκράνου και του επιστυλίου του νοτιοτάτου 
κίονα της δυτικής πρόσοψης του κεντρικού κτιρίου που 
ολοκληρώθηκε το 1947 οπότε και αναστηλώθηκε δοκιμαστικά ο 
δυτικός κίονας της κιονοστοιχίας της νότιας πτέρυγας. Οι εργασίες συνεχίζονται ώς το 19541'^οπότε διακόπτονται για να 
συνεχιστούν το 19571/ . Κατά τις εργασίες αυτές αναστηλώθηκε

175. Εκθεσις του Δ/ντού Αναστηλώσεως περί της συντηρήσεως των 
μνημείων Ακροπόλεως προς την Δ/volv Αρχαιοτήτων κλπ. ApL0. 
Πρωτ. 35/20-3-1943 (Αρχείο Διεύθυνσης Αναστήλωσης).
176. AJA 1944, σ.283. The new Pallas 1943, σ.64.
177. BÇH 1944-45, σ.424-425.
178. FA 1946, σ.29. BÇH 1947-48, σ.385, 427. BÇH 1949, σ.521.
BÇH 1951, σ.105. BÇH 1952, σ.216. BÇH 1953, σ.202. BÇH 1954, 
σ.101-103. BÇH 1955, σ.220. MA 1954, σ.231. MA 1955, σ.223, 
πίν.66 I. Επίσης βλ. έγγραφο του Γεν.Γραμματέως του Υπουργείου 
Παιδείας Κ.Γιαννακοπούλου με ημερομηνία 4-2-47 (Υπουργείον 
Παιδείας, Διεύθυνσις Αναστηλώσεως, Αριθ. Πρωτ. 8738/47. Στο 
Αρχείο Διεύθυνσης Αναστήλωσης) που αναφέρεται στη μελέτη του 
Στίκα για αναστηλώσεις στη νότια πτέρυγα. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν και τα ακόλουθα σχετικά έγγραφα που υπάρχουν στο 
Αρχείο Διεύθυνσης Αναστήλωσης: Απόσπασμα εκ της υπ' αριθ. 13 
πράξεως του Αρχαιολογικού Συμβουλίου (συνεδρία της 28-2-47). 
Εγγραφο του Ορλάνδου της 25-11-47 προς την Διεύθυνσιν 
Αρχαιοτήτων: Υπουργείον Εθνικής Παιδείας, Διεύθυνσις
Αναστηλώσεως, ApL0. Πρωτ. 76959/715. Επίσης βλ. διοικητικό 
έγγραφο του Γενικού Γραμματέως Κ.Γεωργούδη με ημερομηνία 20- 
10-54 (Υπουργείον Εθνικής Παιδείας, Διεύθυνσις Αναστηλώσεως 
και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής, Αριθ. Πρωτ. 110559/1911 και 
110560/1922) στο οποίο αναφέρονται έργα στα Προπύλαια, 
εννοώντας φυσικά τα έργα της νότιας πτέρυγας, που είναι και τα 
μόνα έργα που διεξάγονται την εποχή εκείνη στα Προπύλαια.
179. BÇH 1958, σ.656.
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το μεγαλύτερο μέρος των τμημάτων που είχαν αποξηλωθεί το 15ο 
αιώνα για την κατασκευή του πύργου που κτίσθηκε επάνω στη 
νότια πτέρυγα των Προπυλαίων, και που ξαναβρέθηκαν κατά την 
κατεδάφιση του πύργου. Αναστηλώθηκαν ο δυτικός κίονας και ο 
πεσσός της δυτικής πρόσοψης μαζί με τα επιστύλια που τα 
συνδέουν, και ο ελεύθερος πεσσός που διαμορφώνει το δυτικό 
άκρο της βόρειας πρόσοψης. Κατά την επέμβαση αυτή αποφράχθηκαν 
με λευκό τσιμέντο χαίνοντες αρμοί του αδιατάρακτου θριγκού της 
βόρειας όψης για την διασφάλιση από παγετό και διάβρωση του 
μαρμάρου και των σιδερένιων συνδέσμων. Για τη σύνδεση των 
θραυσμάτων μεταξύ τους και με το νέο μάρμαρο, δεν 
χρησιμοποιήθηκε σίδερο αλλά ανοξείδωτος χάλυβας. Ο Ορλάνδος 
ήλπιζε η αναστήλωση της νότιας πτέρυγας να συμπληρωθεί σύντομα, όμως η ελπίδα του αυτή δεν πραγματοποιήθηκε1 
(φωτ.55-58, σχ.8 Ο) .

Σήμερα η νότια πτέρυγα των Προπυλαίων δεν παρουσιάζει 
προβλήματα μηχανικής φύσεως. Το τμήμα της που βρίσκεται στην 
αρχική θέση του φαίνεται γερό. Ομως στη βόρεια όψη του νότιου 
τοίχου λείπουν από αρκετές λιθοπλίνθους μεγάλα πυραμιδοειδή 
τμήματα μαρμάρου, τα οποία έχουν αποτιναχθεί από οξειδωμένους 
αρχαίους σιδερένιους συνδέσμους, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί 
προ πολλού (σχ.81). Θα πρέπει λοιπόν να γίνει έλεγχος για την 
ενδεχόμενη ύπαρξη στατικών προβλημάτων. Στη νότια όψη του 
ίδιου τοίχου, κενά που έχουν διαμορφωθεί κατά τον ίδιο τρόπο 
έχουν πληρωθεί με μικρά κομμάτια πωρολίθου, ασβεστοκονίαμα και 
οπτόπλινθους, με αποτέλεσμα τη διάσπαση της ενότητας της 
μορφής, του υλικού και του δομικού τρόπου του νότιου τοίχου 
(σχ.82). Τα τμήματα τα αναστηλωμένα από τον Ορλάνδο δεν 
παρουσιάζουν ακόμη καμιά ρηγμάτωση. Εξ άλλου από τις 
προεντεταμένες ράβδους μόνο το εμφανές άκρο της ράβδου του 
αναστηλωμένου επιστυλίου της βόρειας όψης εμφανίζει μια ελαφρά 
οξε ίδωση.

Το κατακείμενο υλικό που προέρχεται από τη νότια πτέρυγα 
είναι ως επί το πλείστον σε πολύ καλή κατάσταση και καλύπτει 
πολύ μεγάλο ποσοστό του υλικού που χρειάζεται TLa1fiTrl συμπλήρωση του κτιρίου, ως και το ύψος των γείσων1 
Τέσσερεις λιθόπλινθοι και δύο μέλη του θριγκού της δυτικής 
όψης του κτιρίου βρίσκονται μετακινημένα από τις αρχικές 
θέσεις τους και κτισμένα στις θέσεις που τα είχαν κτίσει οι 
οικοδόμοι του φράγκικου πύργου.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί 
τα παρακάτω σχεδόν ακέραια αρχιτεκτονικά μέλη.
180. A.Κ.Orlandos, "Travaux récents d' anastylose de monuments
préhistoriques et classiques de la Grèce", ATTI 1, 1961,
σ.97,98, εικ.6,7.
181. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού της νότιας πτέρυγας έχει
αναγνωρισθεί από τους Bohn, Doerpfeld και Dinsmoor. Σχετικά 
βλ. Bohn, Die Propylaeen. W.Doerpfeld, "Die Propylaeen der Ak
ropolis von Athen", Ml 10, 1885, σ.38-56, πίν. II, III.
W.Doerpfeld, "Die Propylaeen der Akropolis von Athen", Ml 10, 
1885, 131-144, πίν. V. Dinsmoor, Gables.
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Εννέα από τα δέκα γείσα του νότιου τοίχου.
Πέντε από τα εννέα γείσα της βόρειας όψης.
Ολα τα αρχιτεκτονικά μέλη της δωρικής ζωφόρου της βόρειας 

όψης και της δυτικής όψης της προεξοχής στα βορειοδυτικά του 
κτιρίου.

Μεγάλο τμήμα του επιστυλίου και της ζωφόρου της δυτικής
όψης.

Ακόμη υπάρχουν μεγάλα θραύσματα (1/3 ως 2/3 του ακέραιου 
αρχιτεκτονικού μέλους) από γείσα, ζωφόρο της δυτικής όψης, 
επιστύλια αντιθήματα και κεραμίδες, αλλά και άλλα μικρότερα 
θραύσματα.

Από τη μελέτη και συγκόλληση αυτών των κομματιών και με 
τη χρήση ελάχιστου ποσοστού νέου μαρμάρου θα προκύψουν άρτια 
αρχιτεκτονικά μέλη που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τη νότια 
πτέρυγα σε ποσοστό 90% περίπου.

12-8



III. Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

1.Αρχές που θα διέπουν την επέμβαση στα Προπύλαια.
Οι αντιλήψεις για τον τρόπο επέμβασης στα μνημεία 

διαφοροποιούνται με το πέρασμα του χρόνου ανάλογα με τις 
τεχνικές δυνατότητες που διατίθενται και τη μορφή της 
ευαισθησίας τόσο των ειδικών όσο και του κοινού. Οι παράγοντες 
που διαμορφώνουν αυτή την ευαισθησία ποικίλλουν, αλλά οι 
βασικότεροι είναι κοινωνικοί και πολιτικοί και δευτερογενώς 
αισθητικοί. Η ρευστότητα αυτών των παραγόντων προκαθορίζει τη 
ρευστότητα των αντιλήψεων που σχετίζονται με τα μνημεία. 
Ωστόσο κάθε σχετική επέμβαση πρέπει να εγγράφεται στο πλαίσιο 
των συγχρόνων της αντιλήψεων.

0 χάρτης της Βενετίας, διατυπωμένος το 1964, είναι ένα 
σύνταγμα εννοιών και αρχών που διαμορφώνει ένα ευρύ πλαίσιο 
μέσα στο οποίο οφείλει να κινηθεί στις μέρες μας κάθε ενέργεια 
που σχετίζεται με τα μνημεία. Οι αρχές αυτές έχουν τηρηθεί από 
την ΕΣΜΑ στο πρώτο ολοκληρωμένο έργο της, την επέμβαση στο 
Ερέχθειο καθώς και στις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί ώς τώρα 
στο πλαίσιο της επέμβασης στον Παρθενώνα. Οπωσδήποτε θα 
τηρηθούν και στην επέμβαση στα Προπύλαια, αφού κανείς λόγος 
δεν συντρέχει για το αντίθετο.

Είναι γεγονός ότι οι αναστηλώσεις του Μπαλάνου 
αποκατέστησαν στα μνημεία της Ακρόπολης ένα μεγάλο ποσοστό της 
αρτιότητας της μορφής τους, με πολύ ικανοποιητικό αισθητικό 
αποτέλεσμα, στο οποίο βοήθησε και η άριστη κατεργασία του 
μαρμάρου και αναπαραγωγή των κλασικών αρχιτεκτονικών 
λεπτομερειών. Ομως η μεταχείριση που υπέστησαν τα αρχαία 
κομμάτια είναι τελείως αντίθετη με τη σημερινή δεοντολογία και 
οι τεχνικές λύσεις που δόθηκαν στερούνταν πολλές φορές 
προνοητικότητας. Ετσι αρκετά σύντομα μετά την αναστήλωση 
εμφανίστηκαν τα προβλήματα που οδήγησαν, μετά από πολύχρονες 
προσπάθειες των τελευταίων τότε διευθυντών της Ακρόπολης 
Γ.Μηλιάδη και Γ.Δοντά, στην ίδρυση της Επιτροπής για τη 
Συντήρηση των Μνημείων της Ακροπόλεως στα 1975.

Ως τώρα έχει αποδειχθεί ότι η μόνη λύση για τα προβλήματα 
που παρουσιάζει η αναστήλωση Μπαλάνου είναι η αποξήλωση των 
αναστηλωμένων αρχιτεκτονικών μελών, η απαλλαγή τους από τους 
οξειδωμένους συνδέσμους και η ανασύνθεσή τους στην αρχική θέση 
τους με ασφαλή τρόπο. Πρόκειται δηλαδή για μια επέμβαση 
μεγάλης κλίμακας που η πραγματοποίησή της απαιτεί ένα σοβαρό 
θεωρητικό προβληματισμό με βάση τα σύγχρονα δεδομένα. 
Παρακάτω θα αναφερθώ στα άρθρα του χάρτη της Βενετίας που 
έχουν αμεσότερη σχέση με τα θέματα που αντιμετωπίζονται στα 
Προπύλαια, και θα διερευνήσω τις δυνατότητες και τους 
περιορισμούς που θέτουν για τις μέλλουσες επεμβάσεις.

Αρθρο 5. Η συντήρηση των μνημείων ευνοείται πάντοτε από 
την καταλληλότητά τους να χρησιμοποιηθούν για κάποιο σκοπό 
ωφέλιμο στην κοινωνία. Μια τέτοια χρησιμοποίηση είναι βέβαια 
επιθυμητή, αλλά δεν πρέπει να αλλάζει τη διάρθρωση η τη

129



δι,ακόσμηση των κτιρίων. Οι διαρρυθμίσεις που επιβάλλει η 
αλλαγή της λειτουργίας τους από νέες χρήσεις πρέπει να 
αντιμετωπίζονται και ενδεχομένως να επιτρέπονται μέσα σ' 
αυτά τα όρια.

Το άρθρο αυτό μικρή σχέση μπορεί να έχει με τα άλλα 
μνημεία της Ακρόπολης, που λειτουργούν πλέον μόνο ως έργα 
τέχνης και ως ιστορικές μαρτυρίες. Εχει όμως μεγάλη σχέση με 
τα Προπύλαια τα οποία, από την εποχή της οικοδόμησής τους ως 
σήμερα, αποτελούν αναγκαστικά τη μόνη είσοδο στο χώρο της 
Ακρόπολης. Η λειτουργία αυτή πρέπει να συνεχιστεί και στο 
μέλλον όχι μόνο γιατί αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα, αλλά 
και γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή, από 
ιστορική-αισθητική άποψη, αντίληψη του χώρου από τον 
επισκέπτη. Αυτό, βεβαίως, δημιουργεί προβλήματα φθοράς από 
τους πολυάριθμους επισκέπτες και η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων αυτών δημιουργεί την ανάγκη πρόσθετων κατασκευών 
που διασπούν την ενότητα του μνημείου. Η λύση που δόθηκε τα 
τελευταία χρόνια με την εγκατάσταση ξύλινης αναβάθρας στην 
κεντρική δίοδο περιορίζει στο ελάχιστο αυτή τη διάσπαση, αφού 
τοποθετείται σε μια ζώνη εξ αρχής διαφοροποιημένη μορφολογικά 
και λειτουργικά από το υπόλοιπο κτίριο, αποκρύπτοντας μόνο ένα 
σύνολο λειψάνων μεταγενεστέρων κατασκευών χωρίς αξιόλογο 
αισθητικό ενδιαφέρον. Ωστόσο η σημερινή μορφή του διαδρόμου 
μπορεί να αλλάξει ώστε να πλησιάσει περισσότερο την αρχική και 
να βελτιωθεί, τόσο από λειτουργική όσο και από κατασκευαστική 
άποψη.

Η βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων διατηρεί σε μεγάλο βαθμό 
την αρτιότητά της και σήμερα διαθέτει ένα χώρο που θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί για εκθέσεις προσιτές σε πολύ περιορισμένο 
και ειδικό κοινό. Αν τελικά επιλεγόταν η αποκατάσταση της 
κλασικής ανωδομής του κτιρίου (τα σχετικά θεωρητικά προβλήματα 
θίγονται παρακάτω) θα μπορούσε κανείς να αντιμετωπίσει την 
περίπτωση της κατασκευής μιας αδιαφανούς στέγης πάνω από ένα 
εύκολα χρησιμοποιήσιμο χώρο, η λειτουργία του οποίου ως 
εκθεσιακού χώρου για ειδικούς θα ήταν πολύ συγγενική με αυτή 
που αναφέρει ο Παυσανίας και με αυτή που προβλέπει η σχετική πρόταση του Μηλιάδη το 1954·*·°^.

Αρθρο 8. Τα γλυπτικά, ζωγραφικά ή διακοσμητικά στοιχεία, 
που είναι αναπόσπαστα δεμένα με το μνημείο, δεν μπορούν να 
διαχωρισθούν παρά μόνο αν το μέτρο αυτό είναι η μοναδική 
διέξοδος για να εξασφαλιστεί η διάσωσή τους.

Η απουσία γλυπτικού διακόσμου στα Προπύλαια δεν μας 
θέτει αντιμέτωπους με το πρόβλημα της οριστικής απομάκρυνσης 
από το μνημείο γλυπτών που έχουν γεγάλη καλλιτεχνική αξία καθ' 
εαυτά, όπως είναι οι Καρυάτιδες στο Ερέχθειο, τα γλυπτά στον 
Παρθενώνα και η ζωφόρος στο ναό της Αθηνάς Νίκης. Υπάρχουν 
βέβαια αρχιτεκτονικά μέλη που θα έπρεπε να προστατευθούν από 
την έκθεσή τους στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Μεταξύ αυτών
182. Εγγραφο του Μηλιάδη: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, 
Διεύθυνσις Ακροπόλεως, Αριθ. 936/9-12-54, έγγραφο προς το 
Υπουργείον Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, Διεύθυνσιν 
Αρχαιοτήτων, Αριθ.Πρωτοκολ . εισαγωγής 6273/15-12-54 (Αρχείο 
Διεύθυνσης Αναστήλωσης).
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ιδιαίτερη θέση κατέχει το ιωνικό κιονόκρανο της αναστήλωσης 
του Μπαλάνου, το οποίο έχει αποξηλωθεί και μελετηθεί ως προς 
την κατάσταση συντήρησης των κομματιών που το απαρτίζουν. Δόγω 
της μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας των κομματιών και της 
βεβαρυμένης κατάστασής τους, στις προτάσεις επέμβασης που 
ακολουθούν αντιμετωπίζεται η δυνατότητα αντικατάστασης του 
κιονοκράνου της αναστήλωσης του Μπαλάνου με ένα αντίγραφο από 
νέο μάρμαρο ή τεχνητό λίθο.

Αρθρο 9. Η διαδικασία της αποκαταστάσεως είναι μια 
επέμβαση υψηλής εξειδικεύσεως που επιβάλλεται να γίνεται κατ' 
εξαίρεσιν. Εχει ως στόχο να διατηρήσει και να αποκαλύψει τις 
αισθητικές και ιστορικές αξίες του μνημείου και βασίζεται στο 
σεβασμό προς την αρχική του υπόσταση και τα αυθεντικά του 
στοιχεία. Σταματάει στο σημείο που αρχίζουν να υπάρχουν 
υποθέσεις. Πέρα από αυτό το σημείο, οποιαδήποτε εργασία που 
ενδεχομένως θα θεωρηθεί απαραίτητη για αισθητικούς η τεχνικούς 
λόγους, θα πρέπει να διαχωρίζεται από την (αρχική) 
αρχιτεκτονική σύνθεση και να φέρνει τη σφραγίδα της εποχής 
μας. Σ' όλες τις περιπτώσεις η αρχαιολογική μελέτη θα 
προηγείται της αποκαταστάσεως και θα ακολουθεί.

Οι προηγούμενες αναστηλώσεις αποτελούν μια απολύτως 
σεβαστή φάση των μνημείων. Ομως στην περίπτωση των μνημείων 
της Ακρόπολης έχει αποδειχθεί ότι ο μόνος τρόπος θεραπείας των 
τεχνικών προβλημάτων, στις αναστηλωμένες από το Μπαλάνο 
περιοχές, είναι η διάλυσή τους και η συντήρηση των 
αρχιτεκτονικών μελών στο έδαφος. Κατά τη διάρκεια της έρευνας 
διαπιστώθηκε η αδήριτη ανάγκη να αποσπαστούν και συντηρηθούν 
στο έδαφος μέλη του αυθεντικού κλασικού πυρήνα στο Ερέχθειο 
και στον Παρθενώνα. Στα Προπύλαια, η ανάγκη αυτή ήταν 
αναμφισβήτητη για τα αναστηλωμένα τμήματα των φατνωματικών 
οροφών τα οποία και έχουν αποξηλωθεί. Ομως, κατά τη διάρκεια 
των εργασιών αποσύνδεσης των κομματιών αυτών αποκαλύφθηκαν 
σοβαρά προβλήματα στις υποκείμενες στρώσεις, που υπαγορεύουν 
την αποσύνδεση καί συντήρηση όλων των υπολοίπων τμημάτων της 
αναστήλωσης του Μπαλάνου.

Η αποσύνδεση και συντήρηση των μελών της αναστήλωσης 
Μπαλάνου καθώς και μελών του αμετακίνητου κλασικού πυρήνα 
γίνεται με σκοπό την ασφαλή αποκατάστασή τους στην προηγούμενη 
θέση τους. Η παράλληλη έρευνα στο μνημείο και στα κατακείμενα 
αρχιτεκτονικά μέλη έκανε φανερή τη δυνατότητα να συμπληρωθεί η 
αναστήλωση Μπαλάνου και να διορθωθούν ορισμένα λάθη της, με 
στόχο πάντα την πληρέστερη ανάδειξη του αρχιτεκτονικού 
χαρακτήρα του μνημείου. Μια τέτοια ενέργεια είναι όχι μόνο 
θεμιτή αλλά και αναγκαία για την καλλίτερη προστασία αξιολόγων 
καμματιών που αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένα στις καιρικές 
συνθήκες και τη φθορά από τους επισκέπτες. 0 τρόπος με τον 
οποίο αρθρώνεται η κατασκευή κάι η μορφή των κλασικών κτιρίων 
δίνει ατομικό χαρακτήρα στο κάθε αρχιτεκτονικό μέλος με τρόπο 
που η ταύτισή του να είναι σχεδόν πάντα δυνατή και να δίνει τη 
λύση σε κάθε πρόβλημα αναπαράστασης, αποκλείοντας αυτομάτως 
την αναστήλωση καθ' υπόθεσιν. Η τεκμηρίωση και η μελέτη των 
στοιχείων θα προηγείται και θα έπεται κάθε εργασίας.
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Αρθρο 10. Οταν οι παραδοσιακές τεχνικές αποδεικνύονται 
ανεπαρκείς η στερέωση ενός μνημείου μπορεί να εξασφαλιστεί με 
την προσφυγή σ' όλες τις σύγχρονες τεχνικές συντήρησης και 
κατασκευές, που η αποτελεσματικότητά τους θα έχει αποδειχθεί 
από τα επιστημονικά δεδομένα και τις οποίες θα εγγυάται η 
πείρα της εφαρμογής τους.

Οι τεχνικές και τα υλικά κατασκευής των κτιρίων της 
Ακρόπολης έχουν δείξει σημαντική αντοχή στο χρόνο. Στην 
αντιμετώπιση των μηχανικών προβλημάτων λοιπόν πρέπει να 
γίνεται προσπάθεια αναπαραγωγής του αρχαίου τρόπου αρθρωτής 
δόμησης αυτοτελών μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών εν ξηρώ. 
Είναι μόνο η σημερινή αδυναμία μας να εξασφαλίσουμε, όπως οι 
αρχαίοι, τους σιδερένιους συνδέσμους από την οξείδωση, που μας 
οδηγεί στη χρήση του τιτανίου. Ομως, στην αντιμετώπιση των 
χημικών και βιολογικών αιτίων φθοράς, που είναι ιδιαίτερα 
έντονα και εμφανή στα Προπύλαια, η σύγχρονη επιστήμη και 
τεχνολογία φαίνεται η μόνη ικανή να δώσει λύσεις.

Αρθρο 11. Οι αξιόλογες προσθήκες όλων των εποχών στη 
σημερινή υπόσταση ενός μνημείου πρέπει να γίνουν σεβαστές, 
γιατί σκοπός της αποκατάστασής του δεν είναι η ενότητα του 
αρχικού του ρυθμού. Οταν ένα κτίριο φέρνει υπερκείμενες φάσεις 
διαφόρων εποχών, η επαναφορά στην αρχική του κατάσταση δεν 
δικαιολογείται παρά μόνον κατ' εξαίρεσιν. Αν, δηλαδή, τα 
στοιχεία που θα αφαιρεθούν έχουν πολύ μικρή σημασία και η 
σύνθεση που θα αποκαλυφθεί είναι μεγάλης ιστορικής, 
αρχαιολογικής ή αισθητικής αξίας κι' ακόμη αν η κατάσταση της 
συντήρησης του μνημείου κριθεί αρκετά ικανοποιητική. Η κρίση 
σχετικά με την αξιολόγηση των μεταγενέστερων στοιχείων και η 
απόφαση για την απάλειψή τους, δεν θα πρέπει να εξαρτώνται 
μόνον από το άτομο που ανέλαβε τη μελέτη του έργου.

Η αναγκαιότητα να απομακρυνθούν τα αναστηλωμένα από το 
Μπαλάνο τμήματα εξηγήθηκε προηγουμένως. Γι' αυτό θα εξετάσουμε 
το άρθρο αυτό σε σχέση με τις πλάγιες πτέρυγες που διατηρούν 
κάποια τμήματα από άλλες, μεταγενέστερες της κλασικής, φάσεις 
του κτιρίου.

Είναι σαφές ότι το άρθρο αυτό αναφέρεται σε προσθήκες με 
ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μορφή που επηρεάζουν αξιόλογα τη 
σημερινή υπόσταση του μνημείου. Ομως ότι απομένει σήμερα από 
τις μεσαιωνικές προσθήκες στις πτέρυγες των Προπυλαίων δεν 
είναι παρά ελάχιστα, άμορφα στο σύνολό τους, λείψανα τοίχων 
στην κορυφή των κλασικών τοίχων που διατηρούνται σχεδόν 
ολόκληροι. Η σημερινή μορφή αυτών των λειψάνων είναι "τυχαία" 
και προέκυψε από τη διακοπή της κατεδάφισης των φράγκικων 
προσθηκών (η πιθανότερη εξήγηση για την παραμονή τους εκεί 
είναι ότι συνίστανται σχεδόν αποκλειστικά από αρχιτεκτονικά 
μέλη της ανωδομής των πτερύγων και ότι δεν παρεμβαλλόταν άλλο 
ενδιαφέρον αρχαιολογικό υλικό ανάμεσα σ' αυτά και στους 
τοίχους στους οποίους ούτως ή άλλως ανήκαν. Ετσι φαίνεται ότι 
οι επιβλέποντες τις εργασίες επιστήμονες δεν έκριναν σκόπιμη 
την απομάκρυνσή τους από τη θέση αυτή). Αν τα άμορφα αυτά 
λείψανα τοίχων διαλυθούν θα προκύψουν αυτομάτως πολλά μεγάλα 
και σε καλή κατάσταση επώνυμα αρχιτεκτονικά μέλη απαραίτητα 
για τη συμπλήρωση της μορφής ενός αρχlτεκτονήματος μοναδικής 
ιστορικής, αρχαιολογικής και αισθητικής αξίας όπως οι πτέρυγες 
των Προπυλαίων. Μια τέτοια ενέργεια δεν είναι αντίθετη με το
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χάρτη της Βενετίας, θα συμπλήρωνε όμως το έργο ενός 
"πουρίσμού" που προσβάλλεται συχνά από τη σύγχρονη κριτική. 
Ομως το έργο αυτού του "πουρισμού" είναι στην ουσία 
συμπληρωμένο και μια ολοκλήρωσή του θα αποκαθιστούσε τη μορφή 
αρχιτεκτονημάτων μεγάλης αξίας από κάθε έποψη, αποκαθιστώντας 
ταυτόχρονα τη σύγχισή που προξενείται από τα λείψανα 
μεσαιωνικών τοίχων στην κορυφή των κλασικών τοίχων. Εξ άλλου η 
κλασική φάση των Προπυλαίων είναι η μόνη αναγνώσιμη σήμερα, 
από ενημερωμένους ή μη επισκέπτες.

Οπωσδήποτε όμως η απομάκρυνση των μεταγενέστερων 
κατασκευών θα γίνει μόνον εφ' όσον κριθεί απαραίτητο να, 
διαλυθούν τμήματα των υποκειμένων τοίχων για τη συντήρηση των 
λιθοπλίνθων. Μια τέτοια απόφαση, θα ληφθεί από την ΕΣΜΑ και θα 
βασίζεται σε ενδελεχή μελέτη των στοιχείων της τεκμηρίωσης που 
υποβάλλεται από τους μελετητές του έργου.

Στις πτέρυγες υπάρχουν επίσης και δύο πρόσφατες 
κατασκευές που ανήκουν και αυτές στις ιστορικές φάσεις του 
μνημείου. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να κινδυνεύουν καθ' 
εαυτές, η να θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα υπόλοιπα τμήματα του 
μνημείου, εμπλέκονται όμως αμέσως σε κάθε διαδικασία που 
σχετίζεται με επεμβάσεις σ' αυτό. α. Στην Πινακοθήκη υπάρχει η 
κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα που η απομάκρυνσή της θα 
ήταν ευχής έργον γιατί θα αποκάλυπτε τους πωρολίθους της 
θεμελίωσης και θα έδινε ευελιξία στην επιλογή του τρόπου και 
του βαθμού επέμβασης, εφ' όσον αυτή κριθεί αναγκαία, β. Στη 
νότια πτέρυγα υπάρχει η αναστηλωμένη από τον Ορλάνδο περιοχή. 
Αν αποφασιζόταν τελικά η αναστήλωση των τμημάτων της ανωδομής 
θα έπρεπε αναγκαστικά να αντικατασταθούν με τιτάνιο οι 
σύνδεσμοι από ανοξείδωτο χάλυβα που χρησιμοποιήθηκαν από τον 
Ορλάνδο. Ετσι όλη η κατασκευή θα είχε την ίδια διάρκεια ζωής. 
Η σημερινή μορφή της αναστήλωσης Ορλάνδου δεν υπάρχει λόγος να 
θεωρείται διατηρητέα, εμποδίζοντας έτσι τη συμπλήρωση του 
μνημείου με τα αυθεντικά του μέλη, αφού και ο Ορλάνδος 
σχεδίαζε να συνεχίσει αυτό το έργο.

Οι τελική απόφαση για την επέμβαση στο μνημείο δεν 
εναπόκειται στο άτομο που ανέλαβε τη μελέτη του έργου. Η 
μελέτη και η εισήγηση του μελετητή του έργου υποβάλλονται στην 
ΕΣΜΑ, η οποία τα μελετά και καταλήγει σε αποφάσεις και 
εισηγήσεις που αποτελούν το πρώτο στάδιο μιας διαδικασίας που, 
δια της οδού A Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
(Α ΕΠΚΑ), Διεύθυνση Αναστήλωσης, Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο (ΚΑΣ), οδηγεί σε Υπουργική Απόφαση.

Αρθρο 12. Τα στοιχεία που προορίζονται να 
αντικαταστήσουν τμήματα του μνημείου που έχουν καταστραφεί, 
πρέπει να ενσωματώνονται αρμονικά στο σύνολο, αλλά και να 
διακρίνονται από τα αυθεντικά μέρη, έτσι ώστε να μη 
πλαστογραφούνται τα καλλιτεχνικά και ιστορικά τεκμήρια του κτιρ ί ου.

Οι συμπληρώσεις των αρχιτεκτονικών μελών θα γίνουν από 
πεντελικό μάρμαρο. Η ομοιότητα του υλικού και του χρωματισμού 
του και η πιστότητα στις αυθεντικές αρχιτεκτονικές μορφές και 
τρόπους δομής, πιστεύεται ότι θα συμβάλλουν στην αισθητική 
ενότητα του μνημείου. Από κοντά τα νέα συμπληρώματα θα 
διακρίνονται από την ελαφρώς διαφορετική κατεργασία της 
επιφάνειας και την απουσία φθορών. Για την αποφυγή σύγχυσης
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στο απώτερο μέλλον η χρονολογία τοποθέτησης θα αναγράφεται δία 
λαξεύσεως σε αθέατη πλευρά του συμπληρώματος. Αν η σχετική 
πείρα, που συνεχώς αυξάνεται με την πρόοδο των εργασιών, 
δείξει στο μέλλον τρόπους βελτίωσης της παραπάνω μεθόδου, 
αυτοί θα εφαρμοστούν και στα Προπύλαια.

Αρθρο 16. Οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και 
ανασκαφής θα πρέπει να βασίζονται σε εξακριβωμένη τεκμηρίωση, 
δηλαδή σε αναλυτικές και κριτικές εκθέσεις, εικονογραφημένες 
με σχέδια και φωτογραφίες. Ολες ol φάσεις των εργασιών για την 
απάλειψη νεοτέρων στοιχείων, τη στερέωση, την ανασύνθεση και 
την ένταξη νέων, καθώς και όλα τα τεχνικά και μορφολογικά 
στοιχεία που θα εξακριβώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών, 
θα πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς. Αυτή η τεκμηρίωση θα 
κατατίθεται στα αρχεία ενός δημοσίου ιδρύματος και θα είναι 
προσιτή στους ερευνητές. Συνιστάται η δημοσίευσή τους.

Καμιά επέμβαση δεν πρόκειται να αποφασιστεί αν δεν κριθεί 
αναγκαία για τη συντήρηση του μνημείου κατ' αρχήν. Η απόφαση 
λαμβάνεται πάντα από την ΕΣΜΑ και στηρίζεται σε αναλυτικές 
εκθέσεις και κριτικές των συμπτωμάτων και των αιτίων τους. Οι 
εκθέσεις αυτές συντάσσονται από τους ειδικούς επιστήμονες που 
ασχολούνται με το μνημείο και αναφέρονται στον τομέα τους 
(αρχιτεκτονική, αρχαιολογία, στατική, χημική μηχανική και 
συντήρηση). Η αρχιτεκτονική τεκμηρίωση για τη Μελέτη 
Αποκατάστασης των Προπυλαίων περιλαμβάνει οπωσδήποτε:

α. Πίνακες μετρήσεων. Αυτοί είναι διαγραμματικά σχέδια 
όπου σημειώνονται οι αποστάσεις κάθε χαρακτηριστικού σημείου 
από ένα οριζόντιο και δύο κατακόρυφα και κάθετα μεταξύ τους 
επίπεδα που συνιστούν ένα η περισσότερα, εξαρτημένα μεταξύ 
τους, καρτεσιανά συστήματα αναφοράς. Επιδιώκεται να 
χρησιμοποιείται σε κάθε χώρο ένα σύστημα αναφοράς ούτως ώστε ο 
συσχετισμός των αριθμητικών δεδομένων να γίνεται άμεσα και να 
δίνει, μια παραστατική εικόνα των παραμορφώσεων του μνημείου (ο 
τρόπος εγκατάστασης των καρτεσιανών συστημάτων αναφοράς και η 
κατάρτιση των πινάκων με τις μετρήσεις αναπτύσσεται 
εκτενέστερα στην αρχή της ενότητας που εξετάζει την απόκλιση 
του δυτικού τμήματος της βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων).

β. Σχέδια καταρτισμένα σύμφωνα με τις μετρήσεις που 
υπάρχουν στους πίνακες. Πάνω στα σχέδια αυτά σχεδιάζονται όλες 
οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, τα ίχνη μεταγενέστερων 
επεμβάσεων και οι φθορές που οφείλονται σε μηχανικές η χημικές 
αλλοιώσεις του μαρμάρου. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει το 
σχέδιο σχολιάζονται με σύμβολα που εξηγούνται στο υπόμνημα.

γ. Φωτογραφίες που διευκρινίζουν λεπτομέρειες και θα 
εικονογραφούν παρατηρήσεις του μελετητή πάνω στο μνημείο.

δ. Φωτογραφίες μετωπικές από επαγγελματία φωτογράφο που 
θα συνοδεύουν τα σχέδια.

ε. Καταγραφή των κατακειμένων αρχιτεκτονικών μελών του 
μνημείου, των οποίων σχεδιάζονται όλες οι όψεις σε κλίμακα 
1:10 και λεπτομέρειές τους σε κλίμακα που κρίνεται κατάλληλη. 
Τα σχέδια γίνονται σε κόλλες schoeller A4 και συνοδεύονται με 
διευκρινιστικά σχόλια και φωτογραφίες. Τα μέλη αριθμούνταί και 
σημειώνεται η θέση τους σε ένα τοπογραφικό. Σε περίπτωση 
μετακίνησης σημειώνεται και η νέα θέση. Η καταγραφή της θέσης 
των κατασπάρτων αποτελεί βασικό αίτημα της τεκμηρίωσης των 
εργασιών στην Ακρόπολη και αλλού γιατί βοηθάει στην ανίχνευση
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των -περιπετειών των μνημείων και στην ταύτιση πολλών 
κομματιών. 0 ίδιος τόπος καταγραφής εφαρμόζεται και για 
αρχιτεκτονικά μέλη που βρίσκονται πάνω στο μνημείο και έχουν 
μετακινηθεί σε μεταγενέστερη οικοδομική φάση του. Αυτό είναι 
απαραίτητο για την αναγνώρισή τους. Αυτός ο τρόπος τεκμηρίωσης 
έχει ήδη εφαρμοστεί στη βόρεια πτέρυγα και στην ανωδομή του 
κεντρικού κτιρίου.

Καμιά μετακίνηση τμήματος του μνημείου δεν πρόκειται να 
γίνει δίχως να αποτυπωθεί σχεδίαστικά και φωτογραφικά και αν 
δεν καταγραφούν όλα τα στοιχεία της παθολογίας του στη θέση 
όπου βρίσκεται. Η τεκμηρίωση αυτή γίνεται πάντοτε σε 
συσχετισμό με τα περιβάλλοντα τμήματα του μνημείου. Μετά την 
απομάκρυνσή τους καταγράφονται πλήρως ως ιδιαίτερα 
αρχιτεκτονικά μέλη. Σε κάθε ταυτισμένο αρχιτεκτονικό μέλος 
δίνεται ένας κωδικός αριθμός (ΚΑ), που θα δηλώνει την αρχική 
θέση του στο κλασικό κτίριο. Αυτό το σύστημα έχει ήδη 
εφαρμοστεί στην τεκμηρίωση της βόρειας πτέρυγας και στα 
αναστηλωμένα τμήματα των φατνωματικών οροφών του κεντρικού κτιρίου10 .

Το 1982 έγινε από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 
συστηματική φωτογράφιση των αναστηλωμένων των φατνωματικών 
οροφών. Οι φωτογραφίες αυτές μαζί με τις φωτογραφίες του 
αρχείου Μπαλάνου όπου φαίνονται οι εργασίες της αναστήλωσης 
και φωτογραφίες που έβγαλα εγώ κατά την διάρκεια των εργασιών 
τεκμηρίωσης καλύπτουν πλήρως, από φωτογραφικής πλευράς, την 
τεκμηρίωση της κατάστασης στην περιοχή αυτή του μνημείου πριν 
την αποξήλωση των οροφών του κεντρικού κτιρίου.

2. Στόχος της επέμβασης.

Χρειάζεται προσεκτική επιλογή των στόχων της επέμβασης 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε μνημείου, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διατήρηση τόσο της υλικής του υπόστασης όσο 
και των αφηρημένων αξιών του (ιστορική, αρχαιολογική, 
καλλιτεχνική, συμβολική, λειτουργική και άλλες), που στην 
περίπτωση των Προπυλαίων, όπως και των άλλων μνημείων της 
Ακροπόλης, συνδέονται με την ποιότητα της μοναδικότητάς τους.

Μια επέμβαση που εξασφαλίζει τα παραπάνω πρέπει να 
θεωρείται τόσο καλλίτερη όσο πιό περιορισμένη είναι η έκτασή 
της. Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται ο κίνδυνος αυθαιρεσιών και 
λαθών (αρχή της ελάχιστης επέμβασης). Επίσης πρέπει να 
εξασφαλίζει τη δυνατότητα επανόρθωσης λαθών και αυθαιρεσιών. 
Πρέπει, δηλαδή, κατά το δυνατόν, το μνημείο να μπορεί να 
επανέλθει στη μορφή της οικοδομικής φάσης του πρ ί ν από την 
επέμβαση (αρχή της αναστρεψιμότητας) . Με αυτό τον τρόπο δεν 
δεσμεύεται και η μορφή μιας μελλοντικής επέμβασης, αν τα 
δεδομένα της τεχνικής και της αρχαιολογικής έρευνας αλλάξουν.

183. Βλ. Παράρτημα I, στο τέλος της προκείμενης μελέτης.
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Στην περίπτωση των Προπυλαίων, όπως και των άλλων 
μνημείων της Ακρόπολης, η αναγκαιότητα της διάλυσης των 
αναστηλωμένων από το Μπαλάνο περιοχών, δίνει τη δυνατότητα 
μιας κριτικής επανεξέτασης του όλου θέματος της μορφής και της 
έκτασης της νέας αναστήλωσης. Στο κεντρικό κτίριο μια νέα 
αναστήλωση είναι αναπόφευκτη, αφού η λύση της επαναφοράς του 
μνημείου στην προ των αναστηλώσεων μορφή του είναι 
προβληματική από τεχνική, αισθητική, αρχιτεκτονική- 
αρχαιολογική και ηθική έποψη.

Η αναστήλωση του Μπαλάνου έχει ορισμένα σφάλματα 
αρχιτεκτονικής-αρχαιολογικής φύσης που η επανόρθωσή τους θα 
αποκαθιστούσε την "αλήθεια" του μνημείου. Επίσης υπάρχει ένας 
σημαντικός αριθμός αρχιτεκτονικών μελών, που η αναστήλωσή τους 
στην ορθή θέση θα τα εξασφάλιζε από τις φθορές αυξάνοντας, 
ταυτόχρονα, κατά πολύ την αναγνωσιμότητα του μνημείου. Εκ των 
πραγμάτων οδηγούμαστε σε μια αναστήλωση διαφορετική από εκείνη 
του Μπαλάνου, η οποία θα βασίζεται σε μια πιο εξελιγμένη και 
ευέλικτη τεχνολογία και σε μια σφαιρικότερη θεώρηση των 
αναστηλωτικών προβλημάτων των Προπυλαίων.

Στη βόρεια πτέρυγα οι προϋποθέσεις για μια αναστήλωση 
δημιουργουνταL από τη στιγμή που κρίνεται απαραίτητη η 
αποξήλωση τμημάτων του μνημείου για τη συντήρηση και στερέωση 
τους. Χωρίς αυτά τα δεδομένα δεν θα ήταν δυνατόν να 
επιχειρηθεί εκτεταμένη αναστήλωση (παρά τα εντυπωσιακά 
αποτελέσματα που θα είχε στη βελτίωση της αναγνωσιμότητας του 
μνημείου), γιατί θα μας ενέπλεκε σε ένα πλήθος θεωρητικών και 
τεχνικών προβλημάτων.

Στη νότια πτέρυγα μια αναστήλωση υπαγορεύεται από την 
αναμενόμενη πολύ μεγάλη αύξηση της αναγνωσιμότητας του 
μνημείου και την εξασφάλιση πολυτίμων αρχιτεκτονικών μελών από 
φθορές χωρίς να θιγεί καθόλου ο αδιατάρακτος κλασικός πυρήνας 
του κτιρίου.
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IV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
(Βλ.τους εχρωμους πίνακες που συνοδεύουν το κείμενο)

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΊΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ
Η τετελεσμένη κατάσταση που δημιούργησε η αναστήλωση 

Μπαλάνου, και η απώλεια του μεγαλύτερου μέρους του 
αρχιτεκτονικού υλικού της ανωδομής του κεντρικού κτιρίου 
περιορίζουν πολύ τον αριθμό των λύσεων που θα μπορούσε κανείς 
να προτείνει για τη λύση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στην 
περιοχή αυτή των Προπυλαίων. Το γεγονός αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, η πραγμάτευση του 
θέματος απλούστερη από αυτήν που αναπτύσσεται στο επόμενο 
κεφάλαιο, και που αφορά στη βόρεια πτέρυγα. Ομως, η 
ουσιαστικότερη προσέγγιση του θέματος δείχνει ότι όταν το 
ζητούμενο είναι όχι μόνο η θεραπεία συγκεκριμένων τεχνικών 
προβλημάτων, αλλά και η μεγαλύτερη προσέγγιση στην αρχική 
μορφή του μνημείου με πλήρη σεβασμό στο αρχαίο υλικό και στο 
ηθικό και ιστορικό περιεχόμενο του μνημείου, η στενότητα των 
δεδομένων δεν απλουστεύει την πραγμάτευση του προβλήματος 
αλλά, αντίθετα, την κάνει δυσκολότερη.

Πριν από τη διατύπωση των προτάσεων για τις δυνατές 
επεμβάσεις στο κεντρικό κτίριο των Προπυλαίων θα πρέπει, όπως 
και στην περίπτωση της βόρειας πτέρυγας, να προσδιοριστούν, 
συνοπτικά αλλά πολύ συγκεκριμένα, τα δεδομένα και τα ζητούμενα 
του προβλήματος.

α. Δεδομένα.
Οπως και στην περίπτωση της βόρειας πτέρυγας, έτσι και 

στην περίπτωση του κεντρικού κτιρίου, θα μπορούσε κανείς να 
διακρίνει τα δεδομένα σε δύο κατηγορίες: στα δεδομένα που 
αφορούν σε τεχνικά προβλήματα συντήρησης του μνημείου, και στα 
δεδομένα που αφορούν στην υπόσταση του μνημείου ως 
αρχαιολογικού τεκμηρίου και ως έργου τέχνης. Στην περίπτωση 
του κεντρικού κτιρίου θα πρέπει να προτάξουμε τα τεχνικά 
προβλήματα συντήρησης που αντιμετωπίζονται σε συγκεκριμένες 
περιοχές του μνημείου (δεδομένα α1-α4), και στη συνέχεια να 
εκτεθούν τα δεδομένα που άπτονται των πλέον σύνθετων θεμάτων 
της δεύτερης κατηγορίας (δεδομένα α5-α10).

αΐ. Τα τμήματα της αναστήλωσης Μπαλάνου που δεν έχουν 
αποξηλωθεί πάσχουν από την οξείδωση των σιδερένιων στοιχείων 
που εμπεριέχουν και πρέπει να αποξηλωθούν και αυτά.

α2. Η διαμπερής ρωγμή στο ανατολικό τμήμα του ανωφλιού 
της κεντρικής θύρας κάνει την κατάστασή του επισφαλή.

α3. Οι μετακινημένες λιθόπλινθοι του τμήματος του νότιου 
τοίχου που αντιστοιχούν στην ανατολική στοά φέρουν ρηγματώσεις 
που οφείλονται στην οξείδωση των σιδερένιων συνδέσμων που 
εμπεριέχουν.

α4. Το κομμάτι της μεσαίας τριγλύφου του θριγκού που 
γεφυρώνει το άνοιγμα μεταξύ του βόρειου κίονα της δυτικής 
πρόσοψης και της δυτικής παραστάδας του βόρειου τοίχου, είναι 
πολύ ρηγματωμένο, ενώ σοβαρά προβλήματα ελλοχεύουν και στα 
υποκείμενα αρχιτεκτονικά μέλη του θριγκού.

α5. Η αναστήλωση Μπαλάνου έχει επέμβει στα αυθεντικά 
κομμάτια με τρόπο δεσμευτικό, διότι δυσχεραίνει πολύ την 
αποκατάσταση της αρχικής σχέσης των κομματιών μεταξύ τους.
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α6. Ο τρόπος επέμβασης της αναστήλωσης Μπαλάνου είναι 
δεσμευτικός διότι, επί πλέον, μεταξύ των αυθεντικών κομματιών 
που έχει χρησιμοποιήσει έχει εγκαταστήσει νέες 
αμφιμονοσήμαντες σχέσεις.

α7. Οι μετακινημένες λιθόπλινθοι του τμήματος του νότιου 
τοίχου που αντιστοιχεί στην ανατολική στοά έχουν ήδη 
αποξηλωθεί από τον Μπαλάνο και επομένως μπορούν να 
αποξηλωθούν, να συντηρηθούν και να επανέλθουν στις αρχικές 
τους θέσεις.

α8. Το ανώφλι της κεντρικής θύρας και ο θριγκός που 
γεφυρώνει το άνοιγμα μεταξύ του βόρειου κίονα της δυτικής 
πρόσοψης και της δυτικής παραστάδας του βόρειου τοίχου, καθώς 
και το κιονόκρανο και ο ανώτατος σφόνδυλος αυτού του κίονα, 
δεν έχουν υποστεί ποτέ αναστηλωτική επέμβαση, όμως πάσχουν από 
σοβαρά προβλήματα.

α9. Οι πλάγιοι τοίχοι διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος του 
αρχιτεκτονικού υλικού τους αμετακίνητο στη θέση του. Στις 
τελευταίες στρώσεις της ανωδομής των πλαγίων τοίχων, από τα 
κομμάτια που δεν βρίσκονται στη θέση τους, μικρό μέρος υπάρχει 
μετακινημένο στο έδαφος και μπορεί να επανέλθει στη θέση του.

αίθ. Το αρχιτεκτονικό υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας 
δεν επιτρέπει τη σημαντική συμπλήρωση των τμημάτων του 
μνημείου που απουσιάζουν, και, πιο συγκεκριμένα, της 
αετωματικής επίστεψης της δυτικής πρόσοψης, η απουσία της 
οποίας κατ' εξοχήν αλλοιώνει το χαρακτήρα του μνημείου 
καθ'εαυτού όσο και το χαρακτήρα του μέσα στην αισθητική 
οργάνωση της δυτικής πρόσβασης της Ακρόπολης.

β. Ζητούμενα
βΐ. Διασφάλιση του μνημείου από τους κινδύνους που 

εγκυμονούν τα τεχνικά προβλήματα που εντοπίζονται σε 
συγκεκριμένες περιοχές και που έχουν εκτεθεί παραπάνω στις 
παραγράφους αΐ, α2, α3, α4.

β2. Διασφάλιση του μετακινημένου υλικού πού βρίσκεται 
στο έδαφος ή επάνω στο μνημείο και αξιοποίησή του στη νέα 
αποκατάσταση.

β3. Αποκατάσταση σφαλμάτων της αναστήλωσης Μπαλάνου και 
επαναφορά των παρατοποθετημένων αρχιτεκτονικών μελών στις 
αρχικές τους θέσεις.

β4. Βελτίωση της αναγνωσιμότητας της αρχιτεκτονικής του 
μνημείου. Αποκατάσταση του βασικού σχήματος της δυτικής 
πρόσοψης ή, τουλάχιστον, βασικών στοιχείων της αρχιτεκτονικής 
της. β5. Σεβασμός προς το πλαίσιο που ορίζουν οι κρατούσες 
αναστηλωτικές αρχές, που συνοψίζονται στον, ή απορρέουν από το 
Χάρτη της Βενετίας.

Μετά τον ορισμό των δεδομένων και των ζητουμένων που 
έχουν προκόψει από την αναλυτική τεκμηρίωση που προηγήθηκε, 
και που ορίζουν το πρόβλημα μιας επέμβασης αποκατάστασης του 
κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων υπό το πρίσμα του σύγχρονου 
θεωρητικού πλαισίου που έχει ορισθεί παραπάνω σε γενικές 
γραμμές, θα διατυπωθούν ol συγκεκριμένες προτάσεις επέμβασης.

- Οι προτάσεις αυτές εκτίθενται με τη σειρά που ορίζεται 
από το βαθμό διαφοροποίησης της μορφής του μνημείου ως προς 
αυτήν που του είχε προσδώσεl η αναστήλωση του Ν.Μπαλάνου. Η
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πρώτη πρόταση προβλέπει μόνο θεραπεία των τεχνικών προβλημάτων 
συντήρησης της αναστήλωσης Μπαλάνου. Στις επόμενες τρεις 
προτάσεις εξετάζονται τρεις εναλλακτικές δυνατότητες επέκτασης 
της αναστήλωσης, ενώ η τελευταία πρόταση αγνοεί την κατάσταση 
που διαμόρφωσε η αναστήλωση Μπαλάνου και θεωρεί απαραίτητη 
προϋπόθεση κάθε αναστήλωσης την αποκατάσταση κάθε κομματιού 
στην αρχική θέση του.

- Σε κάθε πρόταση εκτίθενται οι προβλεπόμενες επεμβάσεις 
και ορίζεται η σχέση τους με τα δεδομένα αΐ-αΐθ και κατόπιν 
γίνεται κριτική της πρότασης, δηλαδή κρίνεται σε τί βαθμό τα 
αποτελέσματα της ενδεχόμενης εφαρμογής της ανταποκρίνονται στα 
ζητούμενα β1—β5.

Στο τέλος ο συντάκτης της προκείμενης μελέτης καταλήγει 
στην αιτιολογημένη επιλογή μιας από τις προτάσεις που θά έχουν 
προηγηθε ί.

ΠΡΟΤΑΣΗ A
Η πρόταση αυτή προβλέπει απλή θεραπεία των τεχνικών 

προβλημάτων που ορίζονται στις παραγράφους α1-α4. Η επέμβαση 
συνοψίζεται στα εξής:

Συμπλήρωση της αποξήλωσης των αναστηλωμένων από τον 
Μπαλάνο τμημάτων του μνημείου, αφαίρεση των σιδερένιων 
συνδέσμων, συντηρηση και επαναφορά στη θέση τους, με 
συνδέσμους από τιτάνιο.

Αποξήλωση των μετακινημένων λιθοπλίνθων του νότιου τοίχου 
της ανατολικής στοάς (που επίσης έχουν μετακινηθεί και 
ανατοποθετηθεί από τον Μπαλάνο), αφαίρεση των σιδερένιων 
συνδέσμων, συντήρηση και επαναφορά στις αρχικές θέσεις τους με 
χρήση συνδέσμων από τιτάνιο.

Αποξήλωση του ανωφλιού της κεντρικής θύρας, αφαίρεση των 
σιδερένιων συνδέσμων, συντήρηση και επαναφορά στην αρχική θέση 
του με χρήση συνδέσμων τιτανίου.

Αποξήλωση της μεσαίας τριγλύφου, και άν στη συνέχεια 
αποδειχθεί απαραίτητο, και του θριγκού που γεφυρώνει το 
άνοιγμα μεταξύ του βόρειου κίονα της δυτικής πρόσοψης και της 
αντίστοιχης παραστάδας του βόρειου τοίχου, αφάίρεση των 
σιδερένιων συνδέσμων, συντήρηση και επαναφορά στην αρχική θέση 
της με χρήση συνδέσμων τιτανίου.

Συντήρηση της επιφάνειας του συνόλου του κεντρικού 
κτιρίου.

Αναλυτικότερα :
1. Αντιμετώπιση των δεδομένων α!-α4. Η πρόταση αυτή 

λαμβάνει υπ' όψιν της τα τέσσερα πρώτα δεδομένα, και προβλέπει 
τη θεραπεία των τεχνικών προβλημάτων που εντοπίζονται σε 
τέσσερεις συγκεκριμένες περιοχές του μνημείου: στις δύο 
περιοχές που έχει ήδη επέμβει ο Μπαλάνος και σε δύο περιοχές 
όπου δεν έχει γίνει προηγούμενη αναστηλωτική επέμβαση.

2. Αντιμετώπιση των δεδομένων α5-α7. Η πρόταση A 
προτείνει την αποξήλωση του μεγαλύτερου μέρους του πάσχοντος 
οργανισμού του μνημείου (α1-α2) που συνίσταται από τα υπόλοιπα 
της αναστήλωσης του Μπαλάνου στη βορειοανατολική περιοχή του 
μνημείου. Δέχεται ως δεδομένη την κατάσταση που είχε 
δημιουργήσει η επέμβαση του Μπαλανου και την αποκαθιστά
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εξυγιαίνοντάς την από τεχνική έποψη. Παράλληλα επεμβαίνει και 
στο πάσχον τμήμα του νότιου τοίχου της ανατολικής στοάς, το 
οποίο έχει ήδη υποστεί επέμβαση από τον Μπαλάνο, και επομένως 
η επέμβαση αυτή δεν συνεπάγεται αποξήλωση αμετακίνητου 
τμήματος του μνημείου.

3. Αντιμετώπιση των δεδομένων α8 . Προκειμένου να 
αποκατασταθούν τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα που εμφανίζουν το 
ανώφλι της κεντρικής θύρας και ο θριγκός στο δυτικό άκρο του 
βόρειου τοίχου, η πρόταση A στέργει την αποξήλωση, συντήρηση 
και επαναφορά στην αρχική θέση των δύο αυτών κομμάτιών, 
μολονότι δεν έχουν ποτέ πριν υποστεί μετακίνηση με ανθρώπινη 
πρωτοβουλία. Επίσης, στέργει να αποξηλώσει και να επαναφέρει 
στην αρχική θέση τους τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη του 
θριγκού, καθώς και το κιονόκρανο και τον ανώτατο σφόνδυλο του 
υποκείμενου βόρειου κίονα της δυτικής πρόσοψης αν, μετά την 
αποξήλωση της τριγλύφου αποδειχθεί ότι, λόγω της μετακίνησής 
τους κατά 1-2 εκ. από την αρχική θέση τους, παρουσιάζουν 
τεχνικό πρόβλημα που δικαιολογεί την αποξήλωσή τους.

4. Αντιαετώπιση των δεδομένων α9 , αίθ. Εφ' όσον το υλικό 
δεν επιτρέπει την αξιόλογη επέκταση της αναστήλωσης της 
ανωδομής, η πρόταση A προτείνει την ακριβή επανάληψη του 
σχήματος της αναστήλωσης Μπαλάνου, και αποφεύγει παντελώς την 
αναστήλωση κατακειμένων αρχιτεκτονικών μελών στην αρχική τους 
θέση.
Κριτική της ΠΡΟΤΑΣΗΣ A
Ζητούμενο βΐ. Οπως ήδη έχει παρατηρηθεί παραπάνω, η πρόταση A 
καλύπτει μόνο την τεχνική πλευρά του προβλήματος της 
αποκατάστασης του κεντρικού κτιρίου, προβλέποντας την θεραπεία 
όχι μόνο των σοβαρών προβλημάτων που εντοπίζονται σε τέσσερεις 
περιοχές του μνημείου αλλά και την αντιμετώπιση των ελασσονών 
προβλημάτων που υπάρχουν στο σύνολο του μνημείου, και 
αντιμετωπίζονται με τη συντήρηση της επιφάνειας του μαρμάρου.
Ζητούμενα β2-β5. Τα θέματα που ορίζονται στις παραγράφους β2- 
β4 και αφορούν σε διασφάλιση μετακινημένου υλικού, 
αποκατάσταση σφαλμάτων και βελτίωσης αναγνωσιμότητας, δεν 
αντιμετωπίζονται καθόλου από την πρόταση Α. Βεβαίως, μια 
τέτοια αντιμετώπιση μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι 
από τα κατακείμενα κομμάτια μόνον οι λίθόπλινθοι των τοίχων 
και ορισμένοι από τους σφονδύλους των κιόνων μπορούν να 
ταυτισθούν ακριβώς και να επανέλθουν στις αρχικές θέσεις τους, 
ενώ για τα θραύσματα της οροφής αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει 
γίνει δυνατόν. Αυτό είναι μάλλον απίθανο να γίνει δυνατόν 
ακόμη και όταν θα έχουν αποξηλωθεί τα υπόλοιπα τμήματα της 
αναστήλωσης του Μπαλάνου, γεγονός που θα επιτρέψει τη μελέτη 
των θραυσμάτων που θα αποξηλωθούν και των επιφανειών έδρασης 
που θα αποκαλυφθουν στην ανωδομή των αμετακίνητων τοίχων του 
μνημε ί ου.

Η πρόταση A δεν επωμίζεται την παραμικρή ευθύνη για την 
ερμηνεία των κομματιών και ένα νέο αναστηλωτικό σχήμα, όμως 
από την άλλη πλευρά δεν χρεώνεται και με κανένα θετικό 
στοιχείο σχετικό με την αναγνωσιμότητα του μνημείου και
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αξιοποίηση των νέων ταυτίσεων αρχιτεκτονικών μελών. Θεωρεί την 
αναστήλωση Μπαλάνου ως μια ιστορική φάση του μνημείου αποδεκτή 
και υποτάσσεται στις δεσμεύσεις που επιβάλλει.

Η πρόταση A είναι σύμφωνη με το πλαίσιο των αναστηλωτικών 
αρχών που συνοψίζονται στον, ή προκύπτουν από, το Χάρτη της 
Βενετίας. Η αποξήλωση του ανωφλιού της κεντρικής θύρας και της 
μεσαίας τριγλύφου του θριγκού του δυτικού άκρου του βόρειου 
τοίχου, τα οποία ώς τώρα δεν έχουν μετακινηθεί από ανθρώπινη 
επέμβαση, δεν βρίσκονται σε αντίθεση με τις αρχές αυτές, αφού 
η αποξήλωση των συγκεκριμένων στοιχείων επιβάλλεται για 
τεχνικούς λόγους και τα κομμάτια αυτά επανέρχονται, τελικά 
στις θέσεις που καταλαμβάνουν και σήμερα, πρίν την αποξήλωσή 
τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ Al
Η πρόταση αυτή αποτελεί εναλλακτική μορφή της πρότασης Α. 

Το στοιχείο που διαφοροποιεί την πρόταση A από την πρόταση Al 
είναι σημαντική από την άποψη διαχείρισης τόσο του αρχαίου 
υλικού όσο και του μνημείου στο σύνολό του. Το στοιχείο αυτό 
θα αποτελέσει την ειδοποιό διαφορά των εναλλακτικών λύσεων 
και άλλων προτάσεων για την αποκατάσταση του κεντρικού 
κτιρίου, που θα αναπτυχθούν παρακάτω.

Η πρόταση Al διαφέρει από την πρόταση A ως προς το εξής. 
Το ιωνικό κιονόκρανο του ανατολικού κίονα της βόρειας ιωνικής 
κ ι ονοστοιχίας και το ιωνικό επιστύλιο που θα συνδέσει το 
κιονόκρανο αυτό με το θυραίο τοίχο (όπως συνέβαινε και στην 
αναστήλωση Μπαλάνου) δεν θα συντεθούν από τα κομμάτια αρχαίου 
και νέου μαρμάρου που είχε χρησιμοποιήσει ο Μπαλάνος, αλλά θα 
κατασκευασθούν εξ ολοκλήρου με νέο μάρμαρο ή από τεχνητό λίθο. 
Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η περαιτέρω καταπόνηση του 
αρχαίου υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί από τον Μπαλάνο ειδικά 
για την ανασύνθεση των δύο αυτών αρχιτεκτονικών μελών. Στην 
περίπτωση του ιωνικού επιστυλίου ιδιαίτερα, όπως έχει ήδη 
περιγράφει λεπτομερώς, επειδή ο Μπαλάνος είχε στη διάθεσή του 
μόνο μικρά θραύσματα αυθεντικού υλικού που ακόμη και η συρραφή 
όλων μαζί δεν μπορούσε να δώσει ένα αρχιτεκτονικό μέλος ικανό 
να αναστηλωθεί, χρησιμοποίησε συμπληρώματα από νέο μάρμαρο και 
πολλά και, συχνά, ογκώδη σιδερένια στοιχεία. 0 μεγάλος βαθμός 
απολάξευσης του υλικού για τη δημιουργία κοιλοτήτων μέσα στις 
οποίες θα μπορούσαν να κρυφτούν τα σίδερα και το τσιμέντο 
(πράγμα που στην ουσία περιόριζε το μάρμαρο στο ρόλο της 
επιφανειακής επένδυσης), και η εμφανής καταπόνηση τόσο του 
αρχαίου όσο και του νέου μαρμάρου από την οξείδωση των 
σιδερένιων στοιχείων, προεξοφλούν δύο πράγματα:

Πρώτον. Τα ήδη καταπονημένα κομμάτια θα καταπονηθούν 
ακόμη περισσότερο άν ενταχθούν στο φέροντα οργανισμό της νέας 
αναστήλωσης, με αποτέλεσμα να εκτεθούν και πάλι στις 
ατμοσφαιρικές συνθήκες, σε δυνάμεις πίεσης, εφελκυσμού κλπ. 
(Αντίθεση με το Ζητούμενο β2)

Δεύτερον. Το αισθητικό αποτέλεσμα της συρραφής των 
κομματιών επιστυλίου που συνέρραψε και ο Μπαλάνος θα είναι 
κακό. Η μορφή του επιστυλίου αυτού έδινε πάντοτε, από την 
εποχή που το αναστήλωσε ο Μπαλάνος, την εντύπωση
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κατασκευάσματος που προέκυψε με βίαια προσαρμογή και 
παραμόρφωση ετερόκλητων κομματιών, εντύπωση που, εξ άλλου, 
ανταποκρινόταν και στην αλήθεια.

Το ιωνικό κιονόκρανο που συνέθεσε ο Μπαλάνος από μεγάλα 
θραύσματα αυθεντικών κιονοκράνων και λίγο, σχετικά, νέο 
μάρμαρο, είναι μεγάλης αισθητικής αξίας, όμως οι σιδερένιοι 
σύνδεσμοι που έχουν χρησιμοποιηθεί έχουν προκαλέσει ρηγμάτωση 
του υλικού στο εσωτερικό του.

Η κατασκευή του ιωνικού κιονοκράνου και του ιωνικού 
επιστυλίου από νέο μάρμαρο θα δώσει την ευκαιρία να ερευνηθεί 
η δυνατότητα ταύτισης των αυθεντικών κομματιών που 
χρησιμοποίησε ο Μπαλάνος με άλλα κομμάτια που βρίσκονται στο 
έδαφος (σχετική κάλυψη του Ζητούμενου β3).

Το κιονόκρανο και το επιστύλιο του Μπαλάνου προτείνεται 
να εκτεθούν στο νέο μουσείο Ακροπόλεως. Το κιονόκρανο θα έδινε 
την ευκαιρία να βλέπουν οι θεατές από κοντά την πετυχημένη, 
από αισθητική άποψη, αποκατάσταση του αρχαίου κιονοκράνου 
(σύμφωνα με πολλούς το ωραιότερο και, οπωσδήποτε, το 
ρωμαλεότερο ιωνικό κιονόκρανο της κλασικής εποχής), εκτιμώντας 
ταυτόχρονα και τις λεπτομέρειες και την ποιότητα της 
κατεργασίας του κλασικού υλικού. Ταυτόχρονα το κοινό θα μπορούσε να δεί τον τρόπο της επέμβασης του Μπαλάνου1 . Το 
επιστύλιο ως έκθεμα θα είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγήν, 
δίνοντας το μέτρο της κακής μεταχείρισης του αυθεντικού 
υλικού, που θυσιάστηκε για να προσδώσει συζητήσιμη 
αυθεντικότητα στο συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό μέλος της 
αναστήλωσης Μπαλάνου.

ΠΡΟΤΑΣΗ Β
Η πρόταση Β συνοψίζεται στα εξής:
Αποξήλωση, απομάκρυνση του σίδερου, συντήρηση και 

επαναφορά των υπολοίπων της αναστήλωσης Μπαλάνου, με χρήση 
συνδέσμων τιτανίου. Κατά την επέμβαση αυτή τα σφάλματα και 
παρατοποθετήσεις του Μπαλάνου θα αποκαθίστανται, εφ' όσον το 
επιτρέψει η έρευνα των θραυσμάτων και των αμετακίνητων 
τμημάτων του μνημείου που θα αποκαλυφθούν.

Αποξήλωση, αφαίρεση του σίδερου, συντήρηση και επαναφορά 
με συνδέσμους τιτανίου των παρακάτω τριών περιοχών: α. Των 
λιθοπλίνθων του νότιου τοίχου της ανατολικής στοάς, β. Του 
ανωφλιού της κεντρικής θύρας. γ. Της μεσαίας τριγλύφου, και άν 
στη συνέχεια αποδειχθεί απαραίτητο, και του θριγκού που 
γεφυρώνει το άνοιγμα μεταξύ του βόρειου κίονα της δυτικής 
πρόσοψης και της αντίστοιχης παραστάδας του βόρειου τοίχου.

Αναστήλωση του μεσαίου κίονα της βόρειας ιωνικής 
κιονοστοιXίας, του επιστυλίου μεταξύ των δύο αναστηλωμένων 
ιωνικών κιόνων, των δοκών που το συνδέουν με το βόρειο τοίχο,

184. Εννοείται ότι τα σίδερα του Μπαλάνου θα πρέπει να 
απομακρυνθούν από το κιονόκρανο, αλλοιώς θα πρέπει το 
τελευταίο να τοποθετηθεί σε προθήκη με τεχνικό εξοπλισμό που 
να το εξασφαλίζει από περαιτέρω οξείδωση των σιδερένιων 
εξαρτημάτων.
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και των φατνωματικών πλακών που καλύπτουν τα δύο μεταδόκια 
διαστήματα προς βορράν του μετακιονίου διαστήματος μεταξύ του 
ανατολικού και του μεσαίου κίονα.

Αποκατάσταση στη θέση τους των τεσσάρων όγδοων σφονδύλων 
των τεσσάρων δωρικών κιόνων της δυτικής πρόσοψης.

Αποκατάσταση στη θέση τους των κατασπάρτων η 
μετακινημένων επάνω στο μνημείο μελών της ανωδομής των πλαγίων 
το ί χων.

Αναλυτικότερα:
1. Δεδομένα α!-α4. Τα δεδομένα αυτά αφορούν στα τεχνικά 

προβλήματα που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές των 
Προπυλαίων, και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 
τα αντιμετωπίζει και η Πρόταση Α, δηλαδή με αποξήλωση, 
αφαίρεση του σίδερου, συντήρηση και επαναφορά των πασχόντων 
τμημάτων στη θέση τους με χρήση συνδέσμων τιτανίου.

2. Δεδομένα α5, α6. Για κάποιες περιπτώσεις στις οποίες 
είναι φανερό ότι ο Μπαλάνος τοποθέτησε κομμάτια που η 
πραγματική τους θέση είναι αλλού, το κομμάτια αυτά θα 
αφαιρούνται από την αναστήλωση Μπαλάνου και στη θέση τους θα 
μπαίνει το κομμάτι που ανήκει στη θέση εκείνη, άν βεβαίως έχει 
εντοπισθεί, ή νέο μάρμαρο.

Αυτό βεβαίως δεν θα γίνει για τα αρχιτεκτονικά μέλη της 
οροφής που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν συντεθεί από 
κομμάτια που δεν συνανήκουν, για τα οποία όμως ούτως ή άλλως 
είναι αδύνατο να αναγνωρισθεί η αρχική θέση τους στο μνημείο. 
Η απομάκρυνση θραύσματος των αρχιτεκτονικών μελών της οροφής 
που δεν συνανήκει θα πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις 
που θα έχει αναγνωριστεί το κομμάτι που συνανήκει. Αυτό αφορά 
κυρίως τις φατνωματικές πλάκες της δυτικής αίθουσας, από τις 
οποίες διατηρείται μεγάλος αριθμός θραυσμάτων. Εφ'όσον η 
πρόταση Β προβλέπει την επέκταση της αναστήλωσης των οροφών 
της δυτικής αίθουσας, προϋποθέτει την μελέτη των πολυαρίθμων 
θραυσμάτων των φατνωματικών πλακών της δυτικής αίθουσας. Ομως 
η μελέτη αυτή δεν μπορεί να γίνει ερήμην των θραυσμάτων που 
έχουν προκύψει από την αποξήλωση των φατνωματικών πλακών της 
αναστήλωσης Μπαλάνου. Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής 
ενδέχεται να φέρει κάποιες μεταβολές στις φατνωματικές πλάκες 
των δύο πρώτων από ανατολάς μεταδοκίων διαστημάτων που είχε 
αναστηλώσει ο Μπαλάνος.

3· Δεδοιιένα α7-α8. Τα δεδομένα αυτά αντιμετωπίζονται με 
τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τα αντιμετωπίζει και η πρόταση Α.

4. Δεδοιιένα α9. Η πρόταση Β αποκαθιστά τις λιθοπλίνθους 
των πλαγίων τοίχων στις θέσεις τους στην κορυφή του τοίχου. 
Για την πραγματοποίηση της επέμβασης αυτής πρέπει να 
μετακινηθούν και να κατέβουν στο έδαφος για μελέτη οι 
τέσσερεις λιθόπλινθοι του 19ου, οι τρεις λιθόπλινθο.ι του 20ού 
και το γείσο του νότιου τοίχου που βρίσκονται διατεταγμένοι 
στην στάθμη των αντιστοίχων στρώσεων του νότιου τοίχου. 
Πρόκειται για τα κομμάτια σχετικά με τα οποία έχει ήδη 
διατυπωθεί η άποψη ότι τοποθετήθηκαν εκεί από τον Ραγκαβή.

5. Δεδομένα αίθ. Η πρόταση Β χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος 
του υλικού που δεν χρησιμοποίησε ο Μπαλάνος, επεκτείνοντας την 
αναστήλωση όχι μόνο στην ανωδομή των πλαγίων τοίχων και μέρους
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της οροφής του βορείου κλίτους, αλλά αυξάνοντας και το ύψος 
των τεσσάρων κεντρικών κιόνων της δυτικής πρόσοψης με την 
προσθήκη των τεσσάρων κατακειμενών δωρικών σφονδύλων.

Για να γίνει δυνατή η αναστήλωση του μεσαίου κίονα της 
βόρειας ιωνικής κlονοστοιχίας, θα χρησιμοποιηθούν αυθεντικοί 
κατακείμενοι σφόνδυλοι, όμως ο ανώτατος σφόνδυλος θα πρέπει να 
κατασκευαστεί από νέο μάρμαρο.

Για τη σύνθεση του υπερκείμενου ιωνικού κιονοκράνου 
υπάρχουν δύο δυνατότητες: να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από 
νέο μάρμαρο, ή να ενσωματωθούν στο νέο μάρμαρο (από το οποίο 
ούτως ή άλλως θα αποτελείται το μεγαλύτερο μέρος της μάζας του 
κιονοκράνου) θραύσματα τοιι ενός από τα κιονόκρανα που φυλάσσονται στην Πι νακοθήκη^““’ .

Το ίδιο ισχύει και για το ιωνικό επιστύλιο που θα 
γεφυρώσει το διάστημα μεταξύ ανατολικού και μεσαίου ιωνικού 
κίονα, καθώς και για τις μεταδόκιες πλάκες της επέκτασης της 
αναστηλωμένης οροφής: επειδή από τα αρχιτεκτονικά μέλη αυτών 
των ειδών διατηρείται ελάχιστος αριθμός θραυσμάτων, τα οποία 
θραύσματα δεν αποτελούν, κατά κανόνα, μεγάλο τμήμα του αρχικού 
μέλους, θα πρέπει να κατασκευαστούν κυρίως από νέο μάρμαρο, 
με τη δυνατότητα σε ορισμένα από αυτά να ενσωματωθούν τα 
διατηρούμενα θραύσματα αυθεντικού υλικού.

Στη θέση των δοκών μπορούν να τοποθετηθούν οι δύο δοκοί 
που αυτή τη στιγμή είναι τοποθετημένοι επάνω στο δάπεδο του 
κεντρικού κτιρίου.
Κριτική της ΠΡΟΤΑΣΗΣ Β

Η πρόταση Β φαίνεται να είναι πολύ πιο προχωρημένη από 
την πρόταση Α. Θα μπορούσε, δηλαδή, να θεωρήσει κανείς ότι θα 
μπορούσαν να υπάρξουν προτάσεις που να προβλέπουν ενδιάμεσες 
βαθμίδες επέμβασης. Ομως αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι τα 
στοιχεία στα οποία συνίσταται η επέκταση της αναστηλωτικής 
επέμβασης που προβλέπεται από την πρόταση Β σε σχέση με την 
πρόταση A έχουν, ως επέμβαση, το ίδιο ποιοτικό βάρος και, 
εφ'όσον αποφασίσει κανείς να προχωρήσει στην αποδοχή της 
αναστήλωσης ενός τμήματος από αυτά, δεν έχει νόημα να 
αποφύγει την αναστήλωση των υπολοίπων, εκτός άν προκύπτουν 
τεχνικά προβλήματα, πράγμα που δεν φαίνεται να ισχύει στην 
περίπτωση αυτή.
Ζητούμενο βΐ. Η διασφάλιση από τα τεχνικά προβλήματα που 
εμφανίζει ο δομικός ιστός του μνημείου είναι απολύτως 
ικανοποιητικός όπως και στην πρόταση Α.
Ζητούμενο β2. Η ποσότητα του υλικού του κεντρικού κτιρίου που 
έχει αναγνωρισθεί και συγκεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στο 
πλαίσιο της μελέτης αποκατάστασης των Προπυλαίων είναι πολύ 
σημαντική. Με αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν και κομμάτια που 
είχαν χρησιμοποιηθεί στην αναστήλωση Μπαλάνου και τα κομμάτα 
που είχαν ταυτισθεί σε παλιότερες δημοσιεύσεις (Bohn, 
Doerpfeld, Dinsmoor).

185. 0 μεγαλύτερος αριθμός των θραυσμάτων αυτών έχουν 
ταυτισθεί στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1970 από το 
συνάδελφο Μ.Κορρέ.
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Η πρόταση Β προβλέπει χην αποκατάσταση και αξιοποίηση του 
συνόλου των κομμάτι.ών που διατηρούν το μεγαλύτερο ποσοστό του 
όγκου τους, με συνέπεια τη διασφάλισή τους από περαιτέρω 
φθορές. Βεβαίως θα υπάρξουν συγκεκριμένα κομμάτια που δεν θα 
συμπεριληφθουν στην αναστήλωση, όπως π.χ. σφόνδυλοι ιωνικών 
κιόνων. Η διασφάλιση και αξιοποίηση των κομματιών αυτών θα 
γίνει με τη φύλαξη και έκθεσή τους σε στεγασμένους 
επισκέψιμους χώρους, όπου οι ειδικοί ή το κοινό θα μπορεί να 
βλέπει χαρακτηριστικά των κομματιών που δεν είναι δυνατόν να 
φαίνονται από μακριά επάνω στο μνημείο.

Από τα πολυαριθμότερα κατακείμενα μικρά, σχετικώς, 
θραύσματα δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί στην αναστήλωση 
μεγάλος αριθμός τους. Και αυτό διότ.. για το σύνολο αυτών των 
θραυσμάτων δεν μπορεί να αναγνωριστεί η αρχική θέση, και η 
απλή ενσωμάτωση θραυσμάτων σε αρχιτεκτονικά μέλη από νέο 
μάρμαρο θα μπορούσε να καταλήξει σε κατάχρηση αυτής της 
μεθόδου. Πάντως και από τα μικρά θραύσματα, όσα δεν ενταχθούν 
στην αναστήλωση, θα διαφυλαχθούν σε αποθήκες και, τουλάχιστον 
ορισμένα από αυτά, όπως τα θραύσματα ιωνικών κιονοκράνων, θα 
εκτεθούν σε επισκέψιμους χώρους ώστε να αξιοποιηθούν ως 
τεκμήρια της αρχαίας τέχνης και τεχνικής.
Ζητούμενο β3. Η πρόταση Β, επειδή προϋποθέτει τη διεξαγωγή της 
έρευνας ταύτισης θραυσμάτων που συνανήκουν όχι μόνο μεταξύ των 
κατακειμένων κομματιών αλλά μεταξύ όλων των κομματιών, 
συμπεριλαμβανομένων και των κομματιών της αναστήλωσης 
Μπαλάνου, δίνει την ευκαιρία αποκατάστασης σφαλμάτων και 
παρατοποθετήσεων της αναστήλωσης Μπαλάνου. Ομως το πολύ μεγάλο 
ποσοστό του υλικού της ανωδομής του κεντρικού κτιρίου που έχει 
χαθεί για πάντα δεν εγγυάται την αποκατάσταση όλων των 
κομματιών και, πολύ περισσότερο, δεν εγγυάται την αποκατάστασή 
τους στις αρχικές θέσεις τους.
Ζητούμενο β4. Η πρόταση Β καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τα 
ζητούμενα που ορίζονται στην παράγραφο β4. Ομως δεν αποκαθιστά 
ένα βασικό χαρακτηριστικό του μνημείου, τη δυτική πρόσοψη. 
Βεβαίως, στέργει την αποκατάσταση τεσσάρων σφονδύλων στις 
θέσεις τους, όμως αυτό ελάχιστα συμβάλλει στη βελτίωση της 
αποκατάστασης της δυτικής πρόσοψης, αφού θα εξακολουθούν να 
απουσιάζουν τα κιονόκρανα, ο θριγκός και το αέτωμα που δέσποζε 
όχι μόνο της δυτικής πρόσοψης του μνημείου, αλλά και της 
δυτικής πρόσβασης της Ακρόπολης.
Ζητούμενο 5. Η πρόταση Β καλύπτει τους όρους που εκτίθενται 
στην παράγραφο β5. Δεν αντιβαίνει σε κανένα από τα άρθρα του 
Χάρτη της Βενετίας, και συμβάλλει σημαντικά στην αποκατάσταση 
της αρχικής και σπουδαιότερης από τις οικοδομικές φάσεις του 
μνημείου. Το γεγονός ότι για μεγάλο μέρος του υλικού που 
προβλέπεται να αναστηλωθεί είναι αδύνατο να αναγνωρισθεί η 
ακριβής αρχική θέση και να τοποθετηθεί εκεί, θα μπορούσε ίσως 
να αντιμετωπισθεί με επιφύλαξη, δεδομένου ότι πάντα υπάρχει η, 
πολύ μικρή οπωσδήποτε, δυνατότητα να εντοπισθούν και άλλα 
θραύσματα η αρχική θέση των οποίων να έχει, στην αναστήλωση, 
καταληφθεί από ένα άλλο κομμάτι. Ομως, η τεχνική που 
εφαρμόζεται στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης και στα 
Προπύλαια καθιστά τις επεμβάσεις, τουλάχιστον σε θεωρητικό 
επίπεδο, αναστρέψιμες και είναι δυνατόν, άν στο μέλλον κριθεί 
απαραίτητο, να αφαιρεθεί ένα αναστηλωμένο κομμάτι και να 
αντικατασταθεί από ένα άλλο.
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ΠΡΟΤΑΣΗ Bl
Η πρόταση αυτή είναι, καθ' όλα όμοια με την πρόταση Β, με 

τη διαφορά ότι, όπως και στην πρόταση Al, το ιωνικό κιονόκρανο 
και το ιωνικό επιστύλιο του Μπαλάνου δεν επανέρχονται στη θέση 
τους, αλλά εκτίθενται στο μουσείο, ενώ στη θέση τους επάνω στο 
μνημείο τοποθετούνται αντίστοιχα αρχιτεκτονικά μέλη από νέο 
μάρμαρο ή από τεχνητό λίθο (βλ. παραπάνω την Πρόταση Al).

Η αντιμετώπιση των δεδομένων και των ζητουμένων που 
αντιστοιχεί στην πρόταση Β1 θα ήταν ο συνδυασμός της 
αντιμετώπισης που έγινε σε σχέση με την πρόταση Β και της 
επιχειρηματολογίας που αναπτύχθηκε σε σχέση με την πρόταση Al, 
για το λόγο αυτό και παραπέμπω εκεί.

ΠΡΟΤΑΣΗ Γ
Η πρόταση Γ είναι μπορεί να θεωρηθεί μια παραλλαγή της 

πρότασης Β. Η πραγμάτευση των δεδομένων και των ζητουμένων 
είναι η ίδια, με κάποιες διαφορές που θα περί γραφούν αμέσως 
παρακάτω.

Η πρόταση Γ προτείνει η επέκταση της οροφής της δυτικής 
αίθουσας να μη γίνει προς βορράν του τμήματος οροφής που είχε 
αναστηλώσει ο Μπαλάνος, αλλά προς νότον, δηλαδή επάνω από το 
ανατολικό άκρο της κεντρικής διάβασης των Προπυλαίων. Αυτό 
συνεπάγεται την αναστήλωση του ανατολικού κίονα της νότιας 
ιωνικής κιονοστοιχίας, του επιστυλίου που τον συνδέει με το 
θυραίο τοίχο, και κατόπιν των αντιστοίχων δοκών και 
φατνωματικών πλακών.

Δεδομένο αΙΟ. Για την πραγματοποίηση της πρότασης Γ δεν 
θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί η μεγάλη δοκός τα δύο σωζόμενα 
κομμάτια της οποίας δίνουν την δυνατότητα αποκατάστασης 
ολόκληρου του μήκους της δοκού, το οποίο είναι μεγαλύτερο από 
το μήκος των δοκών επάνω από την κεντρική διάβαση. Αυτό 
σημαίνει ότι και οι δύο δοκοί θα πρέπει να συντεθούν από 
κομμάτια κατακειμένων δοκών και νέο μάρμαρο. Ακόμη, επειδή τα 
σωζόμενα θραύσματα των συνεπτυγμένων φατνωμάτων που κάλυπταν 
το πρώτο από ανατολάς μεταδόκιο διάστημα της οροφής της 
δυτικής αίθουσας είναι πολύ λίγα, θα πρέπει να κατασκευαστεί 
ένα μεγάλο ποσοστό αποκλειστικά από νέο μάρμαρο.
Κριτική τηο ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΖητούμενο β2. Στην πρόταση Γ δεν θα μπορέσει να αναστηλωθεί η 
μεγάλη δοκός της οποίας τα δύο μεγάλα τμήματα διατηρούνται στο 
δάπεδο της δυτικής αίθουσας.Ζητούμενο β4. Η αναστήλωση του τμήματος της οροφής επάνω από 
την κεντρική διάβαση της δυτικής αίθουσας θα έδινε την 
ευκαιρία στον επισκέπτη να περνάει κάτω από την οροφή 
αποκτώντας, με τον τρόπο αυτό, το αίσθημα ότι βρίσκεται στον 
εσωτερικό χώρο των Προπυλαίων. Σε αντίθεση με αυτό το 
αποτέλεσμα, η αναστήλωση τμημάτων της οροφής προς βορράν της
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κεντρικής διάβασης αφήνει τον επισκέπτη πάντοτε ακάλυπτο από 
την οροφή, την οποία βλέπει μόνον από το πλάι, χωρίς να μπορεί 
να σταθεί στο χώρο που αυτή καλύπτει.Ζητούμενο β5. Στην εφαρμογή της πρότασης Γ θα χρησιμοποιηθεί 
μεγαλύτερο ποσοστό νέου μαρμάρου από ότι στην πρόταση Β. 
Βεβαίως η μορφή των μελών από νέο μάρμαρο που θα ενταχθούν 
στην αναστήλωση θα είναι αναμφισβήτητα ορθές. Ομως, η πρόταση 
αυτή δεν αντιβαίνει στο σκεπτικό του Χάρτη της Βενετίας, αφού 
συμβάλλει στην αποκατάσταση της αρχικής και σημαντικότερης από 
τις οικοδομικές φάσεις ενός μνημείου μοναδικής καλλιτεχνικής 
αξίας. Το γεγονός ότι για μεγάλο μέρος του υλικού που 
προβλέπεται να αναστηλωθεί είναι αδύνατο να αναγνωρισθεί η 
ακριβής αρχική θέση και να τοποθετηθεί εκεί, θα μπορούσε ίσως 
να αντιμετωπισθεί με επιφύλαξη, δεδομένου ότι πάντα υπάρχει η, 
πολύ μικρή οπωσδήποτε, δυνατότητα να εντοπισθούν και άλλα 
θραύσματα η θέση των οποίων να έχει, στην αναστήλωση, 
καταληφθεί από ένα άλλο κομμάτι. Ομως, η τεχνική που 
εφαρμόζεται στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης και στα 
Προπύλαια καθιστά τις επεμβάσεις, τουλάχιστον σε θεωρητικό 
επίπεδο, αναστρέψιμες και είναι δυνατόν, άν στο μέλλον κριθεί 
απαραίτητο, να αφαιρεθεί ένα αναστηλωμένο κομμάτι και να 
αντικατασταθεί από ένα άλλο.

ΠΡΟΤΑΣΗ Γ1
Η διαφοροποίηση της πρότασης Γ1 ώς προς την πρόταση Γ 

συνίσταται στο χειρισμό του θέματος του ιωνικού κιονοκράνου 
και του ιωνικού επιστυλίου που είχε αναστηλώσει ο Μπαλάνος. 
Σχετικά βλ.παραπάνω Προτάσεις Al και Β1.

ΠΡΟΤΑΣΗ Δ
Η πρόταση Δ είναι ένας συνδυασμός των προτάσεων Β και Γ, 

δηλαδή προβλέπει την επέκταση της αναστήλωσης των οροφών της 
δυτικής αίθουσας και προς τα δυτικά και προς νότον. Δεν θα 
επαναληφθεί η πραγμάτευση των δεδομένων και των ζητουμένων που 
έγινε σε συνάρτηση με τις προτάσεις Β και Γ, θα γίνουν μόνο 
κάποιες σχετικές παρατηρήσεις.

Η επέμβαση που προβλέπεται από την πρόταση Δ βελτιώνει 
σημαντικά την αναγνωσιμότητα της αρχιτεκτονινής του μνημείου. 
Δίνει στον επισκέπτη να συλλάβει τόσο το δρομικό χαρακτήρα της 
οργάνωσης της κεντρικής διάβασης, όσο και το εύρος της 
φατνωματικής οροφής και το μέγεθος των δοκών της (σχέση με 
Ζητούμενο β4).

Η επέκταση της αναστήλωσης στη δυτική αίθουσα τόσο προς 
δυσμάς όσο και προς νότον, δεν θα περιέχει μεγαλύτερο ποσοστό 
νέου μαρμάρου από τις προηγούμενες. Μάλιστα, επειδή το ποσοστό 
νέου μαρμάρου που προβλέπει η πρόταση Β.είναι σχετικά μικρό, ο 
συνδυασμός των προτάσεων Β και Γ μειώνει το ποσοστό του νέου 
μαρμάρου που προβλέπει η πρόταση Δ, σε σχέση με την πρόταση Γ 
(σχέση με Ζητούμενο β5).
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ΠΡΟΤΑΣΗ Al
Η διαφοροποίηση της πρότασης Δ1 ώς προς την πρόταση Δ 

συνίσταται στο χειρισμό του θέματος του ιωνικού κιονοκράνου 
και του ιωνικού επιστυλίου που είχε αναστηλώσει ο Μπαλάνος. 
Σχετικά βλ.παραπάνω Προτάσεις ΑΙ,ΒΙ,ΓΙ.

ΠΡΟΤΑΣΗ Ε
Η πρόταση Ε αγνοεί εντελώς την κατάσταση που δημιούργησε 

η αναστήλωση Μπαλάνου και επιχειρεί να δημιουργήσει μια νέα 
κατάσταση σύμφωνη με την αυστηρότερη επιστημονική δεοντολογία. 
Σύμφωνα με την πρόταση Ε, όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη ή 
θραύσματα αρχιτεκτονικών μελών των Προπυλαίων, άσχετα αν έχουν 
χρησιμοποιηθεί από τον Μπαλάνο ή όχι, δεν πρόκειται να 
αναστηλωθούν, παρά μόνο άν πρόκειται να επανέλθουν στις 
αρχικές θέσεις που κατείχαν στο μνημείο. Φυσικά, αν είναι 
απολύτως απαραίτητο, θα επιτραπεί να χρησιμοποιηθεί ένα μικρό 
ποσοστό νέου μαρμάρου για τη συμπλήρωση ή υποστήριξη των 
αυθεντικών κομματιών. Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος της 
αναστήλωσης Μπαλάνου δεν έχει ακόμη αποξηλωθεί και 
δυσχεραίνει, ή ακόμη και καθιστά αδύνατο, τον έλεγχο της 
ταύτισης των κομματιών αυτών από τον Dinsmoor και τον Μπαλάνο, 
αυτή τη στιγμή η πραγμάτευση της πρότασης Ε μπορεί να γίνει 
κυρίως σε θέματα αρχών και όχι σε θέματα συγκεκριμένης 
επέμβασης.

Δεδομένο αΐ. Τα υπόλοιπα της αναστήλωσης Μπαλάνου θα 
αποξηλωθούν, το σίδερο θα απομακρυνθεί, θα αποκατασταθούν οι 
νέες ρωγμές στο μάρμαρο και θα ανασυνδεθούν τα θραύσματα που 
ορθά είχε συγκολλήσει ο Μπαλάνος. Οι εργασίες συντήρησης και 
αποκατάστασης των νέων ρωγμών και των ορθών συγκολλήσεων του 
Μπαλάνου θα γίνονται πάντοτε με τιτάνιο, λευκό τσιμέντο και 
άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στις ώς τώρα εργασίες 
αναστήλωσης των μνημείων της Ακρόπολης. Με τον τρόπο αυτό 
αντιμετωπίζονται τα τεχνικά προβλήματα που εντοπίζονται στην 
περιοχή της αναστήλωσης Μπαλάνου.

Δεδομένα α2-α4, al, α8. Τα τεχνικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζονται στις τρεις άλλες περιοχές του κεντρικού 
κτιρίου, δηλαδή στο ανώφλι της κεντρικής θύρας, στο νότιο 
τοίχο της ανατολικής στοάς και στο θριγκό του δυτικού άκρου 
του βόρειου τοίχου, αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που 
αντιμετωπίζονται και στις άλλες προτάσεις Α-Δ, διότι τα 
αρχιτεκτονικά μέλη που εμπλέκονται σε αυτά τα προβλήματα είναι 
στην αρχική θέση τους και επομένως μετά την αποξήλωση και 
συντήρησή τους θα επανέλθουν στη θέση που κατείχαν πάντοτε 
επάνω στο μνημείο.

Δεδομένα α5,α6. Οι νέες αμφιμονοσήμαντες σχέσεις μεταξύ 
των αρχιτεκτονικών μελών και των θραυσμάτων αρχιτεκτονικών 
μελών που έχει εγκαταστήσει η αναστήλωση Μπαλάνου δεν 
λαμβάνονται καθόλου υπ' óiJjlv από την πρόταση Ε. Η πρόταση Ε 
προβλέπει να χρησιμοποιήσει μόνο τις αμφιμονοσήμαντες σχέσεις 
μεταξύ των αρχιτεκτονικών μελών που ίσχυσαν από κατασκευής του 
μνημείου, όσο και άν η εντόπιση των αυθεντικών αυτών σχέσεων



έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη εξ αιτίας των 
απολαξεύσεων της αναστήλωσης Μπαλάνου και της απώλειας του 
μεγαλύτερου μέρους του υλικού.

Δεδομένο α9. Τα κομμάτια της ανωδομής των πλαγίων τοίχων, 
των οποίων η ακριβής αρχική θέση επάνω στο μνημείο έχει 
προδιοριστέί, θα καταλάβουν τις θέσεις τους.

Δεδομένο αΙΟ. Η πρόταση Ε αποσκοπε ί στην κατά το δυνατόν 
απόλυτη αυθεντικότητα του μνημείου, και στις λεπτομέρειές του. 
Δεν στέργει να αναστηλώσει σε μία θέση ένα από μια σειρά 
αρχιτεκτονικών μελών που ήταν απολύτως όμοια, παρά μόνον άν 
αποδεδειγμένα κατείχε αρχικά τη θέση αυτή.
Κριτική της Πρότασης Ε
Ζητούμενο β1,β2. Η πρόταση Ε διασφαλίζει το μνημείο από τους 
κινδύνους που εγκυμονούν τα τεχνικά προβλήματα που έχουν 
εκτεθεί στις παραγράφους α1,α2,α3,α4. Στις τρεις τελευταίες 
περιπτώσεις η λύση που προβλέπει είναι ακριβώς εκείνη που 
προβλέπουν οι προτάσεις Α-Δ. Για τα τεχνικά προβλήματα του 
υπολοίπου της αναστήλωσης Μπαλάνου η ομοιότητα περιορίζεται 
στην αποξήλωση και στη συντήρηση, ενώ η απόλυτη εφαρμογή των 
αρχών που θέτει η πρόταση Ε θα περιορίσει κατά πολύ το ποσοστό 
του υλικού που θα επανέλθει επάνω στο μνημείο. Επομένως η 
διασφάλιση μεγάλου μέρους του υλικού, μετά τη συντήρησή του, 
θα συνίσταται σε φύλαξη σε στεγασμένο χώρο (αποθήκη ή 
μουσε ίο).

Το ίδιο ισχύει και για το υλικό που δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί από τον Μπαλάνο στην αναστήλωσή του. Το υλικό 
αυτό, εφ'όσον δεν αναγνωρισθεί η αρχική θέση του στο μνημείο 
για να αναστηλωθεί σε αυτήν, θα διαφυλαχθεί σε αποθήκη ή 
μουσε ί ο.
Ζητούμενο β3-β5. Οπωσδήποτε η πρόταση δεν στέργει να 
επαναληφθεί κανένα από τα σφάλματα και τις παρατοποθετήσεις 
του Μπαλάνου, ακόμη ούτε και στις περιπτώσεις που αυτές οι 
παρατοποθετήσεις αποτελούσαν μια σύμβαση αποδεκτή, όπως στην 
περίπτωση των φατνωματικών πλακών όπου, στην περίπτωση κάθε 
ομάδας, πρόκειται για αρχιτεκτονικά μέλη που μορφολογικά είναι 
εκ προθέσεως πανομοιότυπα.

Η αρχή αυτή που τίθεται από την πρόταση Ε. θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση της ποσότητας του υλικού της 
αναστήλωσης Μπαλάνου που θα επιστρέφει επάνω στο μνημείο. Θα 
μπορούσε κανείς να πεί συνοπτικά ότι η αναστήλωσή Μπαλάνου θα 
περιοριστεί στα αυθεντικά κομμάτια του θριγκού και του 
αετώματος της ανατολικής στοάς που έχουν περιγράφει σε 
προηγούμενα κεφάλαια, και στον κορμό του ιωνικού κίονα. Η 
αναστήλωσή των σφονδύλων των δωρικών κιόνων και ορισμένων 
λίθων της ανωδομής των πλαγίων τοίχων εγγράφεται στο σκεπτικό 
της Πρότασης Ε, όμως ελάχιστα συμβάλλει στη βελτίωση της 
αναγνωσιμότητας του κεντρικού κτιρίου, σε σύγκριση με την 
αναστήλωσή Μπαλάνου. Θα μπορούσε κανείς να πε ί, σε γενικές 
γραμμές, ότι η εφαρμογή της πρότασης Ε θα προσδώσεl στο 
κεντρικό κτίριο μια μορφή που θα δίνει πολύ λιγότερες 
δυνατότητες αναγνώρισης της αρχικής μορφής του κτιρίου από 
αυτές που έδινε η αναστήλωσή του Μπαλάνου. Πράγματι, η μορφή 
αυτή δεν θα έχει καμμία πρόσοψη με πλήρη θριγκό και εύληπτο
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αέτωμα, ούτε αναστηλωμένα τμήματα οροφής, πράγματα που η 
αναστήλωση του Μπαλάνου διέθετε, καί μάλιστα σε μια αρκετά 
ευανάγνωστη διευθέτηση.

Βεβαίως, η αναστήλωση που θα προκύψει από την εφαρμογή 
της πρότασης Ε δεν κινδυνεύει να κατηγορηθεί για την 
καταστρατήγηση καμμιάς από τις αρχές που ορίζονται από το 
σύγχρονο πλαίσιο αναστηλωτικών αρχών. Θα μπορούσε μάλιστα να 
θεωρηθεί ότι εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της σύγχρονης θεωρίας 
της αποδόμησης (Deconstruction).
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Β. ΒΟΡΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

Η επέμβαση στη βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων είναι το πιό 
σύνθετο, ίσως, από τα προβλήματα που έχει να λύσει κανείς σε 
μια προσπάθεια αποκατάστασης των Προπυλαίων. Εχοντας υπ' όψιν 
την περιγραφή της σημερινής κατάστασης αυτού του τμήματος του 
μνημείου, καθώς και τα συμπεράσματα της μελέτης των δεδομένων 
της τεκμηρίωσης, οφείλει κανείς να συνοψίσει πολύ συγκεκριμένα 
τα δεδομένα καl τα ζητούμενα του προβλήματος.

α. Δεδομένα.
Τα δεδομένα που συνοψίζονται παρακάτω, μπορούν να 

διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: στα δεδομένα που έχουν σχέση 
με τη γνώση του μνημείου ως αρχαιολογικού τεκμηρίου και ως 
έργου τέχνης (δεδομένα α1-α5) και στα δεδομένα που έχουν σχέση 
με τα τεχνικά προβλήματα συντήρησης που παρουσιάζει (δεδομένα 
α6-α10).

αΐ. 0 οικοδομικός ιστός του κλασικού κτιρίου της βόρειας 
πτέρυγας είναι πρακτικά αμετακίνητο στη θέση του, αφού ακόμη 
και η μετακίνηση σημαντικής έκτασης τμημάτων του μνημείου 
οφείλεται σε αίτια ανεξάρτητα από κάθε ανθρώπινη πρωτοβουλία.

α2. Στην ανωδομή διατηρούνται λείψανα του φράγκικου 
ορόφου, που αποτελεί τη σημαντικότερη από τις νεότερες 
οικοδομικές επεμβάσεις στο μνημείο.

α3. Τα λείψανα του φράγκικου ορόφου αποτελούνται από 
αρχιτεκτονικά μέλη της ανωδομής του κλασικού κτιρίου.

α4. Διατηρείται στο έδαφος μεγάλο μέρος του δομικού 
υλικού της ανωδομής του κλασικού κτιρίου.

α5. 0 συνδυασμός του κατακείμενού δομικού υλικού της 
βόρειας πτέρυγας με το δομικό υλικό που βρίσκεται ενσωματωμένο 
στα λείψανα του φράγκικου ορόφου, θα επέτρεπε την κατ' ουσίαν 
πλήρη αποκατάσταση του κλασικού κτιρίου.

α6. Η εγκατάσταση της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα 
στην Πινακοθήκη έχει ως αποτέλεσμα τον εγκιβωτισμό σιδερένιου 
οπλισμού στην πώρινη θεμελίωση του μνημείου (η οποία 
αποτελείται από αρχιτεκτονικά μέλη πώρινων κτιρίων της 
Ακρόπολης σε δεύτερη χρήση) και την απώλεια για την 
αρχαιολογική έρευνα της μεγάλης ποσότητας πώρινων 
αρχιτεκτονικών μελών που είναι σήμερα καλυμμένα από τσιμέντο, 
χωρίς να έχει προηγηθεί μελέτη τους ή, έστω, απλή αποτύπωση 
και φωτογράφισή τους.

al. Η ύπαρξη του σιδερένιου οπλισμού στη θεμελίωση 
εγκυμονεί κινδύνους από τα συμπτώματα της οξείδωσής του, τα 
οποία θα εκδηλωθούν στο μέλλον, αργά ή γρήγορα.

α8. Οι πωρόλιθοι που είναι εμφανείς στις εσωτερικές 
πλευρές της θεμελίωσης της βόρειας πτέρυγας και αποτελούν 
σπουδαία κειμήλια της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, κινδυνεύουν 
από τις ειδικές συνθήκες υγρασίας και τις μεταβολές τους. 
Επίσης κινδυνεύουν, από την έκθεσή τους στις καιρικές 
συνθήκες, οι πωρόλιθοι της προς βορράν επέκτασης του 
ανατολικού τοίχου της βόρειας πτέρυγας.
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α9. Η προς δυσμάς μετακίνηση του δυτικού τμήματος της 
βόρειας πτέρυγας έχει εκθέσει στην οξείδωση μεγάλο μέρος των 
κλασικών συνδέσμων στο εσωτερικό του δομικού ιστού του 
μνημείου.

αίθ. Μεγάλη ποσότητα του μαρμάρου που έχει χρησιμοποιηθεί 
στην κατασκευή της βόρειας πτέρυγας έχει άνομοιογενή σύσταση, 
έχει δηλαδή σημαντική πυκνότητα αργιλλοπυριτικών στρωμάτων, με 
τις γνωστές επιπτώσεις στην κατάλυση της συνέχειας του μαρμάρου100.

Πρέπει στη θέση αυτή να αναφερθεί μια ακόμη παράμετρος, η 
οποία έχει άμεση σχέση με τον τρόπο που μπορούν να 
διαμορφωθούν οι προτάσεις: η αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
δημιουργούνται στη θεμελίωση της βόρειας πτέρυγας από τη φύση 
του υλικού και από την εγκατάσταση της κατασκευής από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι δυνατόν να γίνει ανεξάρτητα από την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων του υπερκειμένου μαρμάρινου 
τμήματος του μνημείου.

β. Ζητούμενα
βΐ. Διασφάλιση του δομικού ιστού του μνημείου από τις 

βλαπτικές επιπτώσεις των δεδομένων που εκτέθηκαν παραπάνω στις 
παραγράφους α6,α7,α8,α9,αίθ και που αφορούν κυρίως σε τεχνικά 
θέματα.

β2. Διασφάλιση του μετακινημένου υλικού, είτε 
κατάσπαρτου, είτε κείμενου επάνω στο μνημείο.

β3. Αξιοποίηση των νέων πληροφοριών για την αρχική μορφή 
της ανωδομής του κτιρίου που έχουν προκύψει από την τεκμηρίωση 
και μελέτη των στοιχείων που εκτέθηκαν παραπάνω στις 
παραγράφους αΐ,α2,α3,α4,α5.

β4 . Σεβασμός προς το πλαίσιο που ορίζουν οι κρατούσες 
αναστηλωτικές αρχές, που συνοψίζονται στον, ή απορρέουν από το 
Χάρτη της Βενετίας.

2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η μελέτη των δεδομένων και των ζητουμένων που θέτει το 
πρόβλημα της αποκατάστασης της βόρειας πτέρυγας των 
Προπυλαίων, υπό το πρίσμα του σύγχρονου θεωρητικού πλαισίου 
που έχει ορισθεί παραπάνω σε γενικές γραμμές, οδηγεί στη 
διαμόρφωση των παρακάτω προτάσεων για λύση του προβλήματος.

186. Βλ. παρακάτω στο προκείμενο τεύχος, την ενότητα: 
Προπύλαια. Το δομικό υλικό και η συντήρησή του. Επίσης βλ. 
Μ.Κορρές και Ν.Τογανίδης και Κ.Ζάμπας, Μελέτη Αποκαταστάσεως 
του Παοθενώνοο. Αθήνα 1989, τόμος 2α, σ.189.

152



-Οι προτάσεις εκτίθενται στη συνέχεια με τη σειρά που 
υποβάλλει ο βαθμός επέμβασης, με πρώτη την πρόταση που 
προβλέπει την ελάχιστη επέμβαση και τελευταία την πρόταση που 
επιβάλλει τη μέγιστη επέμβαση.
-Σε κάθε πρόταση εκτίθενται οι τρόποι με τους οποίους 
προτείνεται να γίνει η αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων 
που ορίζονται ως δεδομένα α5-α10 και κατόπιν γίνεται κριτική 
της πρότασης, δηλαδή κρίνεται σε ποιό βαθμό τα αποτελέσματα 
της ενδεχόμενης εφαρμογής της ανταποκρίνονται στα ζητούμενα 
ß1 — β4 ·
-Στο τέλος ο συντάκτης της προκείμενης μελέτης καταλήγει στην 
αιτιολογημένη επιλογή μίας από τις προτάσεις που θα έχει 
περιγράφει προηγουμένως.

ΠΡΟΤΑΣΗ A
Η πρόταση αυτή προβλέπει την ελάχιστη δυνατή επέμβαση στο 

μνημείο, και έχει στόχο τη θεραπεία των εμφανών βλαβών που 
θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τμήματα του μνημείου. Συνοψίζεται ως 
εξής: Ουδεμία αποξήλωση, συντήρηση της επιφάνειας και όλων των 
προσιτών από τα πάσχοντα τμήματα της μαρμάρινης ανωδομής του 
μνημε ί ου.

Συντήρηση της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
συντήρηση των εμφανών πωρολίθων της κλασικής θεμελίωσης, και 
πρόληψη μελλοντικών φθορών τους με έλεγχο της υγρασίας στο 
υπόγειο της Πινακοθήκης. Αναλυτικότερα:

1 . Αντιμετώπιση των δεδομένων α!-α5 Η πρόταση αυτή 
λαμβάνει υπ' όψιν της μόνο το δεδομένο αΐ. Το δεδομένο αυτό 
θεωρείται αρκετό για να μη γίνει καμμία μετακίνηση 
αρχιτεκτονικού υλικού που βρίσκεται στην αρχική του θέση ή στη 
θέση που έχει κτισθεί από τους φράγκους. Για τα κατακείμενα 
αρχιτεκτονικά μέλη που έχουν εντοπισθεί στη μελέτη προβλέπεται 
η οργανωμένη τακτοποίησή τους σε αποθήκες του μουσείου 
Ακροπόλεως και η έκθεση μερικών από αυτά σε αίθουσα του 
μουσείου. Αφού δεν γίνεται αποξήλωση των λειψάνων του 
φράγκικου ορόφου, δεν μπορούν να γίνουν συγκολλήσεις 
ταυτισμένων θραυσμάτων που συνανήκουν, και αποκατάστασή τους 
στις αρχικές θέσεις και, επομένως, δεν αξιοποιείται η 
δυνατότητα που αναφέρεται ως δεδομένο α5.

2. Αντιαετώπιση των δεδομένων α6,α7. Δεδομένου ότι η 
κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα κρίνεται σε καλή κατάσταση 
από άποψη συντήρησης και στατικής επάρκειας η επέμβαση στην 
περιοχή αυτή του μνημείου περιορίζεται στο ελάχιστο. Ol 
περιοχές του οπλισμού που δεν προστατεύονταν αρκετά από το 
σκυρόδεμα έχουν αρχίσει να οξειδώνονται. Οι περιοχές αυτές θα 
εντοπισθούν και θα ανιχνευθούν οι περιοχές με οξείδωση που δεν 
έχει ακόμη γίνει εμφανής. Στη συνέχεια ο σίδηρος θα καθαριστεί 
με αντισκωριακές ουσίες και, στο τέλος, θα καλυφθεί με ουσίες που θα αυξήσουν την αντοχή του απέναντι στην οξείδωση*0 . Οι

187. Βλ. Μ.Ιωαννίδου, "Εκθεση σχετικά με την κατάσταση από 
στατική άποψη του δαπέδου της Πινακοθήκης", Γραμματεία ΕΣΜΑ, 
Αριθ.Πρωτ.15/16-1-85.
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εργασίες αυτές θα παρατείνουν την ζωή του εμφανούς τμήματος 
της κατασκευής για αρκετά χρόνια, και θα αναστείλει την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων από την οξείδωση του οπλισμού που 
έχει εγκιβωτισθεί στην πώρινη θεμελίωση.

3. Αντιμετώπιση του δεδομένου α8. Ελεγχος της υγρασίας 
στο σημερινό υπόγειο της Πινακοθήκης, με στόχο την εξάλειψη 
του κινδύνου καταστροφής των σωζομένων επιφανειών των 
σπουδαίων αρχιτεκτονικών μελών πώρινων κτιρίων, που αποτελούν 
τα εμφανή τμήματα των θεμελιώσεων των τοίχων της Πινακοθήκης.

4. Αντιιαετώπιση των δεδομένων α9,α!0. Συντήρηση της 
επιφάνειας και πρόληψη κατά το δυνατόν της περαιτέρω οξείδωσης 
των κλασικών σιδερένιων συνδέσμων. Δηλαδή, η μέθοδος επέμβασης 
που έχει ήδη εφαρμοστεί στους λίθους του ορθοστάτη της Π ι νακοθήκης ·*·° ° θα επεκταθεί και σε όλους τους λίθους της 
Πινακοθήκης, συμπεριλαμβανομένων και των λίθων της ανωδομής 
του κλασικού κτιρίου που είναι μετακινημένοι και κτισμένοι στα 
λείψανα των τοίχων του φράγκικου ορόφου. Στις περιπτώσεις που 
ένας σιδερένιος σύνδεσμος θα γίνεται προσιτός, θα 
απομακρύνεται και θα αντικαθίσταται με σύνδεσμο τιτανίου.
Κριτική της ΠΡΟΤΑΣΗΣ A
Η πρόταση A προβλέπει tlç ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις, για 
την αντιμετώπιση των τεχνικής φύσεως προβλημάτων που 
παρουσιάζει η βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων.Ζητούμενο βΐ. Είναι σαφές ótl δεν αποβλέπει σε μια οριστική 
άρση των αιτίων βλαβών στη βόρεια πτέρυγα, παρά μόνο στην 
περίπτωση που τα αίτια μπορούν να γίνουν προσιτά χωρίς την 
μετακίνηση αρχιτεκτονικών μελών που αυτή τη στιγμή είναι 
εντεταγμένα στο σημερινό δομικό ιστό της βόρειας πτέρυγας. Για 
τα αίτια βλαβών που βρίσκονται στο εσωτερικό της μάζας των 
τοίχων, όπως είναι οι σιδερένιοι σύνδεσμοι των τοίχων και ο 
σιδερένιος οπλισμός της σιδερένιας κατασκευής (τόσο αυτός που 
βρίσκεται στο εσωτερικό της πλάκας και των δοκών, όσο και 
αυτός που βρίσκεται στο εσωτερικό της μάζας της πώρινης 
θεμελίωσης), η πρόταση A αρκείται στο γεγονός ότι οι βλάβες 
αυτές μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει ραγδαία εξέλιξη και 
μεταθέτει την αντιμετώπισή τους στο μέλλον.

Είναι βέβαιο πάντως ότι, από τεχνική έποψη, η επέμβαση 
που προβλέπεται από την Πρόταση A δεν είναι πολύ 
ουσιαστικότερη από τις εργασίες συντήρησης επιφάνειας που 
συντελούνται τα τελευταία χρόνια στον Παρθενώνα και στα 
Προπύλαια. Ομως έχει ήδη παρατηρηθεί ότι η μόλυνση της 
ατμόσφαιρας συντελεί στη μεγάλη επιτάχυνση της φθοράς του 
μαρμάρου, αλλά και της οξείδωσης του σιδήρου. Συνεπώς, άν η 
εξέλιξη της τεχνολογίας δεν προοδεύσει θεαματικά, με τρόπο που 
να γίνει δυνατή η επέμβαση στο σίδερο του οπλισμού στο 
εσωτερικό της μάζας των τοίχων, τα προβλήματα που θα προκύψουν

188. Βλ. παρακάτω στο προκείμενο τεύχος, την ενότητα: 
Προπύλαια. Το δομικό υλικό και η συντήρησή του. Επίσης βλ. και 
την περιγραφή αναλογών επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης 
στο: Μ.Κορρές και Ν.Τογανίδης και Κ.Ζάμπας, Μελέτη 
Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Αθήνα 1989, τόμος 2α, σ.207- 
209.



ατυό τις διεργασίες οξείδωσης στο εσωτερικό των τοίχων θα 
κάνουν απαραίτητη μια νέα επέμβαση πρίν να περάσει πολύς 
χρόνος.

0 έλεγχος της υγρασίας στην ατμόσφαιρα του υπογείου με 
κλιματιστικούς μηχανισμούς σύγχρονης τεχνολογίας θα ήταν μια 
ικανοποιητική λύση για το πρόβλημα της καταστροφής των πωρίνων 
αρχιτεκτονικών μελών συνεπεία επανθήσεων, φαινόμενο που 
οφείλεται στη μεταβολή της υγρασίας στις δύο πλευρές του 
ανατολικού τοίχου της θεμελίωσης του ανατολικού τοίχου της 
βόρειας πτέρυγας.
Ζητούμενα β2, β3. Αν η Πρόταση Α, εξυπηρετεί έστω και εν μέρει 
ο ζητούμενο βΐ, δεν επιχειρεί καθόλου να ανταποκριθεί καθόλου 
στα ζητούμενα β2 και β3. Δηλαδή δεν αξιοποιεί καθόλου τις νέες 
πληροφορίες που έχουν προκόψει από την πρόσφατη έρευνα, για να 
αποκαταστήσει ωρισμένα ή όλα τα ταυτισμένα αρχιτεκτονικά μέλη 
στις αρχικές τους θέση, διασφαλίζοντάς τα από φθορές και 
αξιοποιώντας τα για την αύξηση της αναγνωσιμότητας του 
μνημε ίου.
Ζητούμενο β4. Βεβαίως η αντιμετώπιση του ζητουμένου β2 μπορεί 
να αιτιολογηθεί ως συνέπεια σεβασμού προς το άρθρο 11 του 
χάρτη της Βενετίας, το οποίο και, στην περίπτωση αυτή, 
εφαρμόζεται με μεγάλη ακαμψία, αφού όλες οι οικοδομικές φάσεις 
του μνημείου αντιμετωπίζονται ως ίσες, από την αρχική 
μνησίκλεια φάση, ώς την κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα του 
1955.

ΠΡΟΤΑΣΗ Β
Η πρόταση θα μπορούσε να συνοψισθεί στο εξής: για την 

ουσιαστικότερη αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων προβλέπεται η 
αποξήλωση των τμημάτων των λειψάνων του φράγκικου ορόφου και 
των υποκειμένων πασχόντων τμημάτων της μαρμάρινης ανωδομής του 
μνημείου. Μετά το πέρας της συντήρησης, που δεν θα 
περιλαμβάνει συγκολλήσεις με κατακείμενα θραύσματα που 
συνανήκουν, τα αρχιτεκτονικά μέλη θα επανέλθουν στις θέσεις 
που έχουν σήμερα.

Ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πώρινης 
θεμελίωσης και της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, η 
Πρόταση προβλέπει δύο δυνατότητες. ΠΡΟΤΑΣΗ Β1: τα προβλήματα 
αυτά θα αντιμετωπισθούν με τον τρόπο που προβλέπεται και στην 
Πρόταση Α. ΠΡΟΤΑΣΗ Β2: Απομάκρυνση εξ ολοκλήρου της κατασκευής 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, εγκατάσταση νέας κατασκευής που να 
εξασφαλίζει το αμετακίνητον του δυτικού τμήματος του μνημείου, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα στο υπόγειο της Πινακοθήκης συνθήκες 
ευνοϊκές για τη διατήρηση των πώρινων αρχιτεκτονικών μελών της 
κλασικής θεμελίωσης. Αναλυτικότερα:

1. Αντιαετώπιση των δεδοιιένων α!-α4 και α9-α!0. Τα 
δεδομένα α1-α4 αφορούν στη γνώση της αρχιτεκτονικής του 
μνημείου και στη γνώση των μεταγενεστέρων οικοδομικών φάσεων. 
Τα δεδομένα αυτά οδηγούν στην απόφαση ότι τα τμήματα της 
ανωδομής του κτιρίου πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις που
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βρίσκονται σήμερα. Τα δεδομένα α9-α10 αφορούν στα τεχνικά 
προβλήματα των τοίχων της βόρειας πτέρυγας, που είναι πολύ 
σοβαρότερα και εμφανέστερα στην ανωδομή.

Ως προς τα δεδομένα αυτά, η πρόταση Β δέχεται ένα 
συμβιβασμό: τα κομμάτια της ανωδομής του κλασικού κτιρίου που 
αποτελούν τα λείψανα του φραγκικού ορόφου θα αποξηλωθούν και 
θα συντηρηθούν, χωρίς να συγκολληθούν με κομμάτια που έχουν 
αναγνωρισθεί ως συνανήκοντα. Η αποξήλωση των λειψάνων των 
τοίχων του φραγκικού ορόφου θα επιτρέψει την αποξήλωση όσων 
από τις υποκείμενες αμετακίνητες λιθοπλίνθους της ανωδομής 
παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα, την απομάκρυνση των αρχαίων 
συνδέσμων που έχουν οδειδωθεί και τη συντήρηση του μαρμάρου. Η 
αποξήλωση των μη μετακινημένων αρχιτεκτονικών μελών θα 
προχωρήσει προς τα κάτω, δηλαδή στους δόμους που υπόκεινται 
του θριγκού και της ανωδομής του θυραίου τοίχου, όσο θα 
επιβάλλεται από την κατάσταση των σιδερένιων συνδέσμων που θα 
αποκαλύπτονται.

Στους δόμους που δεν θα αποξηλωθούν, η μορφή επέμβασης θα 
είναι της μορφής που προβλέπεται στην Πρόταση A για τους μαρμάρινους τοίχους της βόρειας πτέρυγας·*·®", δηλαδή συντήρηση 
επιφάνειας παρόμοια με αυτή και πρόληψη περαιτέρω οξείδωσης 
των σιδερένιων συνδέσμων, επέμβαση παρόμοια με αυτή που έχει 
εφαρμοστεί στην εσωτερική πλευρά των λίθων του ορθοστάτη της 
Πινακοθήκης.

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών συντήρησης, οι 
συντηρημένοι λιθόπλινθοι θα επανέλθουν στη θέση που κατέχουν 
σήμερα.

2. Αντιμετώπιση των δεδοιιένων α5. Το δεδομένο αυτό δεν 
επηρεάζει καθόλου την Πρόταση Β.

3. Αντιμετώπιση των δεδομένων α6-α8. Τα δεδομένα α6-α8 
αφορούν στα προβλήματα που εμφανίζονται στην θεμελίωση της 
βόρειας πτέρυγας (τόσο λόγω της φύσεως του υλικού και των 
συνθηκών στο οποίο είναι εκτεθειμένο, όσο και λόγω της 
κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα). Για την αντιμετώπισή 
τους, η Πρόταση Β προβλέπει δύο δυνατότητες.

Πρόταση Β1. Η πρώτη δυνατότητα προβλέπει την ελάχιστη επέμβαση που έχει ήδη περιγράφει στην ΠΡΟΤΑΣΗ Aiy .
Πρόταση Β2 . Η δεύτερη δυνατότητα προβλέπει την 

απομάκρυνση της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτό 
σημαίνει καταστροφή της πλάκας και των υποστυλωμάτων που 
ακουμπούν στη βόρεια πλευρά της θεμελίωσης του θυραίου τοίχου, 
αφαίρεση του οπλισμένου σκυροδέματος που βρίσκεται 
εγκLβωτισμένο μέσα στην πώρινη θεμελίωση του βόρειου τοίχου, 
αφαίρεση των τοιχίων που καλύπτουν τις εσωτερικές επιφάνειες 
της θεμελίωσης του παραπάνω τοίχων και το δυτικό τμήμα της 
βόρειας πλευράς της θεμελίωσης του θυραίου τοίχου. Το νέο 
πάτωμα θα είναι ένα πάτωμα που θα εδράζεται απ' ευθείας στο 
βράχο. Το πάτωμα δεν θα συνδέεται κατασκευαστικά με το δομικό 
ιστό της κλασικής κατασκευής παρά μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις 
για την εξασφάλιση της τελευταίας από περαιτέρω μετακίνηση.
189. Βλ παραπάνω, ΠΡΟΤΑΣΗ Α, Παράγραφος 4. Αντιαετώπιση των 
δεδομένων α9,α!0.
190. Βλ. παραπάνω, ΠΡΟΤΑΣΗ Α, Παράγραφοι 2,3.
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Ανάμεσα στο πάτωμα και στην κλασική κατασκευή δεν θα υπάρχει 
επαφή, και μεταξύ τους θα παρεμβάλλεται ένα υλικό που θα 
πληρώνει το κενό για την επίτευξη στεγανότητας, ούτως ώστε να 
μπορεί να γίνεται ο κλιματισμός του υπογείου για τη διατήρηση 
των πωρολίθων της κλασικής θεμελίωσης.
Κριτική της Πρότασης Β1
Ζητούμενο βΐ. Η πρόταση αυτή σε σχέση με την Πρόταση A 
προχωρεί ένα βήμα προς την ουσιαστικότερη επίλυση των τεχνικών 
προβλημάτων, με την αποδοχή της αποξήλωσης αρχιτεκτονικών 
μελών της ανωδομής, στα οποία τα τεχνικά προβλήματα είναι πιό 
έκδηλα. Με τον τρόπο αυτό, παρέχει την ευκαιρία να αρθούν 
οριστικά τα προβλήματα μιας περιοχής του μνημείου που είναι 
περισσότερο εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες και που 
χρησιμεύει ως ασπίδα για τα υποκείμενα τμήματα του μνημείου. 
Ζητούμενα β2 και β3. Η ανταπόκριση στα ζητούμενα β2 και β3 
είναι ακριβώς αυτή που είδαμε παραπάνω στην Κριτική της 
Πρότασης Α.
Ζητούμενο β4. Η πρόταση αυτή προχωρεί ένα βήμα παραπάνω, 
δεχόμενη την αποξήλωση αμετακίνητων ως σήμερα τμημάτων του 
μνημείου, προκειμένου να δεχθούν συντήρηση που θα βοηθήσει 
στην ουσιαστικότερη λύση των τεχνικών προβλημάτων του 
μνημείου, με την προϋπόθεση, όμως, ότι θα επανέλθουν στην θέση 
που βρίσκονται σήμερα, αποκαθιστώντας τμήματα του μνημείου που 
ανάγονται σε οικοδομικές φάσεις του απώτερου παρελθόντος, 
συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή της κλασικής αρχαιότητας και 
του μεσαίωνα.
Κριτική της Πρότασης Β2
Ζητούμενο βΐ. Ως προς τα προβλήματα των μαρμάρινων τμημάτων 
του μνημείου, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην Κριτική 
της Πρότασης ßl. Ως προς την περιοχή της θεμελίωσης, η πρόταση 
Β2 κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τη ριζική αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προκαλούνται από την κατασκευή από οπλισμένο 
σκυρόδεμα.
Ζητούμενα β2 και β3. Η πρόταση αυτή δεν αξιοποιεί τις 
πληροφορίες των δεδομένων α1,α3,α4,α5 όμως, με την αποκάλυψη 
των πωρολίθων της θεμελίωσης του βόρειου, του δυτικού και του 
θυραίου τοίχου, προσφέρει τη δυνατότητα μελέτης ενός σπουδαίου 
υλικού.
Ζητούμενο β4. Ως προς την Πρόταση Β1 η Πρόταση Β2 προχωρεί ένα 
βήμα παραπάνω στην ερμηνεία των άρθρων της Βενετίας. Με την 
αφαίρεση της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, η Πρόταση Β2 
δηλώνει ότι η αποκατάσταση της εσωτερικής πλευράς της πώρινης 
θεμελίωσης και η προσφορά της στην επιστημονική έρευνα είναι 
πράγμα μεγαλύτερης σημασίας από τη διατήρηση της πολύ 
πρόσφατης κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, μόνο και μόνο 
επειδή πρόκειται για μια οικοδομική φάση της βόρειας πτέρυγας 
των Προπυλαίων.
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ΠΡΟΤΑΣΗ Γ
Η πρόταση συνοψίζεται, ως εξής: Αποξήλωση των τμημάτων των 

λειψάνων του φράγκικου ορόφου και των υποκειμένων πασχόντων 
τμημάτων της μαρμάρινης ανωδομής του μνημείου. Η συντήρηση θα 
περιλαμβάνει συγκολλήσεις με τα κατακείμενα θραύσματα που 
συνανήκουν. Μετά τη συντήρηση και τις συγκολλήσεις τα 
αρχιτεκτονικά μέλη δεν θα επανέλθουν στις θέσεις που έχουν 
σήμερα, αλλά θα καταλάβουν τις θέσεις που κατελάμβαναν στην 
αρχαιότητα. Ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
πώρινης θεμελίωσης και της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
η Πρόταση προβλέπει δύο δυνατότητες. Πρόταση Γ1: τα προβλήματα 
αυτά θα αντιμετωπισθούν με τον τρόπο που προβλέπεται και στην 
Πρόταση A και στην Πρόταση Β1. Πρόταση Γ2: τα προβλήματα αυτά 
θα αντιμετωπισθούν με τον τρόπο που αναφέρεται στην Πρόταση 
Β2. ΠLο συγκεκριμένα:

1. Αντιιαετώπιση των δεδομένων α!-α5 και α9-α!0. Για την 
ουσιαστικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων συντήρησης που 
εντοπίζονται στα μαρμάρινα τμήματα του μνημείου, θα 
αποξηλωθούν τα λείψανα του φράγκικου ορόφου, καθώς και οι 
λιθόπλινθοι της ανωδομής που βρίσκονται στα αμέσως υποκείμενα 
τμήματα της ανωδομής του κλασικού μνημείου. Η αποξήλωση θα 
επιτρέψει την απομάκρυνση των κλασικών σιδερένιων συνδέσμων 
που έχουν οξειδωθεί, και τη συντήρηση των μαρμάρινων 
αρχιτεκτονικών μελών. Τα τμήματα αρχιτεκτονικών μελών της 
ανωδομής της βόρειας πτέρυγας που αποτελούν τα λείψανα του 
φράγκικου ορόφου, θα συγκολληθούν με τα συνανήκοντα τμήματα 
που βρίσκονται μετακινημένα είτε στην ανωδομή του κτιρίου είτε 
στο έδαφος. Τα άρτια αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία θα προκύψουν 
από τις συγκολλήσεις θα επανέλθουν, στην τελευταία φάση 
εργασιών, στις θέσεις που κατείχαν στην αρχική μορφή του 
μνημείου. Οι σιδερένιοι σύνδεσμοι θα αντικατασταθούν από 
συνδέσμους τιτανίου, όπως έχει γίνει στο Ερέχθειο και στον 
Παρθενώνα. Τα τμήματα που αντιστοιχούν στο δυτικό τμήμα της 
βόρειας πτέρυγας, το οποίο έχει απόκλιση προς τα δυτικά, θα 
συμμορφωθούν με την απόκλιση αυτή.

Στα τμήματα του μνημείου που δεν θα αποξηλωθούν, θα γίνει 
συντήρηση επιφάνειας στο βάθος που είναι δυνατόν κατά 
περίπτωσιV.

2. Αντιυετώπιση των δεδοιιένων α6-α8. Οι δύο δυνατότητες 
που προβλέπονται στις Προτάσεις Γ1 και Γ2 έχουν ήδη περιγράφει 
στις Προτάσεις A και Β2 αντίστοιχα.
Κριτική της Πρότασης ΓΖητούμενο βΐ. Η διασφάλιση του μαρμάρινου δομικού ιστού του 
μνημείου από τα τεχνικά προβλήματα που εμφανίζει., προχωρεί όσο 
ακριβώς και στην Πρόταση Β (βλ. παραπάνω).Ζητούμενα β2 κα ι β3. Οι γνώσεις για το διατηρούμενο 
αρχιτεκτονικό υλικό του μνημείου που έχουν προκόψει από την 
πρόσφατη μελέτη αξιοποιούντα ι σε ικανοποιητικό βαθμό, 
διασφαλίζοντας το μετακινημένο αρχιτεκτονικό υλικό και 
προσφέροντας μια καθαρότερη εικόνα της κλασικής μορφής του 
μνημε ί ου.Ζητούμενο β4. Η πρόταση Γ είναι λιγότερο συντηρητική από τις 
δύο προηγούμενες αφού, μετά την αποξήλωση των πασχόντων 
αρχιτεκτονικών μελών προχωρεί στην επιλογή μιας φάσης, της 
κλασικής, την οποία θεωρεί αξιολογότερη από την φράγκικη. Για

158



τη μορφή της ανωδομής καί για την ακριβή θέση καθενός 
αποκαθισταμένου αρχιτεκτονικού μέλους δεν υπάρχει καμμία 
αμφιβολία, πράγμα που κάνει την επέμβαση απολύτως σύμφωνη με 
τον Χάρτη της Βενετίας (Αρθρο 9). Η αξιολόγηση αυτή κάνει 
δυνατή την αποκατάσταση της κλασικής φάσης του μνημείου, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του Χάρτη της Βενετίας, που προβλέπει 
ότ ι αυτό επιτρέπεται προκειμένου να αποκαλυφθεί μια φάση 
μεγάλης ιστορικής, αισθητικής και αρχαιολογικής αξίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ Δ
Η πρόταση αυτή συνοψίζεται ως εξής:
Αποξήλωση όλων των λειψάνων του φράγκικου ορόφου της 

βόρειας πτέρυγας, των πασχόντων τμημάτων της ανωδομής του 
κλασικού μνημείου, καθώς και των μετακινημένων τμημάτων του 
δυτικού τμήματος του μαρμάρινου οικοδομικού ιστού του. 
Συντήρηση των αποξηλωμένων αρχιτεκτονικών μελών και συγκόλληση 
όλων των ταυτισμένων θραυσμάτων που συνανήκουν.

Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης και των 
συγκολλήσεων, επαναφορά των αποξηλωμένων και των συγκολλημένων 
αρχιτεκτονικών μελών στη θέση που κατείχαν στο μνημείο κατά 
την αρχαιότητα.

Για την πώρινη θεμελίωση και την κατασκευή από οπλισμένο 
σκυρόδεμα προβλέπονται δύο δυνατότητες. Πρόταση Δ1 : τα 
προβλήματα θα αντιμετωπισθούν με τον τρόπο που προβλέπεται 
στην Πρόταση A και στην Πρόταση Β1. Πρόταση Δ2: τα προβλήματα 
θα αντιμετωπισθούν με τον τρόπο που προβλέπεται στην Πρόταση 
Β2. Αναλυτικότερα:

1. Αντιμετώπιση των δεδομένων α!-α5, α9 και αίθ. Η 
αποξήλωση των πασχόντων τμημάτων δεν περιορίζεται στην ανωδομή 
του μνημείου, όπως γίνεται στις προηγούμενες λύσεις αλλά 
επεκτείνεται σε όλες τις περιοχές του μνημείου από τον 
τοιχοβάτη και πάνω οι οποίες εμφανίζουν μετακινήσεις από την 
αρχική τους θέση. Στα υπόλοιπα τμήματα γίνεται συντήρηση 
επιφάνειας και όλων των πασχόντων θέσεων των αρχιτεκτονικών 
μελών που είναι προσιτές. Τα αποξηλωμένα τμήματα 
αρχιτεκτονικών μελών θα έχουν την τύχη που εχει ήδη περιγράφει 
στην Πρόταση Γ, δηλαδή: τα τμήματα αρχιτεκτονικών μελών που 
ανήκαν αρχικά στο ίδιο αρχιτεκτονικό μέλος, θα τα συγκολληθούν 
μεταξύ τους για να αποτελέσουν άρτια αρχιτεκτονικά μέλη, τα 
οποία στη συνέχεια θα τοποθετηθούν στις θέσεις που κατείχαν 
στην αρχική (μνησίκλεια) μορφή του μνημείου.

2. Αντιιιετώπιση των δεδομένων α6-α8. Οι δύο δυνατότητες 
που προβλέπονται στις Προτάσεις Δ1 και Δ2 έχουν ήδη περιγράφει 
στις Προτάσεις A και Β2 αντίστοιχα.
Κριτική της Πρότασης Δ.
Ζητούμενο βΐ. Τα τεχνικά προβλήματα συντήρησης που προκύπτουν 
από τη μετακίνηση του δυτικού τμήματος του μαρμάρινου τμήματος 
του μνημείου και από την ποιότητα του μαρμάρου (δεδομένα α9 
και αίθ) αντιμετωπίζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, ειδικά 
όσον αφορά στο μαρμάρινο δομικό ιστό, τα προβλήματα 
αντιμετωπίζονται πλήρως.

159



Ζητούμενα β2 και β3. Τα δεδομένα α1-α5, που αφορούν στη γνώση 
και διασφάλιση του σωζομένου υλικού και των πληροφοριών που 
έχουν προκύψε ι από την μελέτη του αξιοποιούνται στον ίδιο 
βαθμό που αξιοποιούνται και στην προηγούμενη λύση, δηλαδή 
αξιοποίούνται όσο περισσότερο γίνεται.
Ζητούιιενο β4. Εν ονόματ ι της όσο το δυνατόν πληρέστερης 
αντιμετώπισης των τεχνικών προβλημάτων συντήρησης του 
μνημείου, η αποξήλωση αμετακίνητων τμημάτων του επεκτείνεται 
στο σύνολο των πασχόντων τμημάτων. Αυτό δεν αντίκειται σε κανένα από τα άρθρα του Χάρτου της Βενετίας·*·" .

ΠΡΟΤΑΣΗ Ε
Αποξήλωση των λειψάνων του φράγκικου ορόφου, των 

πασχόντων αρχιτεκτονικών μελών της ανωδομής, των μετακινημένων 
τμημάτων του δυτικού τμήματος στο σύνολό τους. Στη θεμελίωση, 
απομάκρυνση της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, αποξήλωση 
των πωρολίθων του μετακινημένου δυτικού τμήματος της κλασικής 
θεμελίωσης. Συντήρηση των αποξηλωμένων αρχιτεκτονικών μελών, 
τόσο των μαρμαρίνων όσο και των πωρίνων, καθώς και συγκόλληση 
ταυτισμένων θραυσμάτων που συνανήκουν. Μετά το πέρας των 
εργασιών συντήρησης οι αποξηλωμένοι πωρόλιθοι της θεμελίωσης 
και τα αποξηλωμένα και αποκαταστημένα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά 
μέλη του μνημείου θα επαναφερθούν στις θέσεις που κατείχαν 
στην αρχική -μνησίκλεια- μορφή του μνημείου. Στο εσωτερικό της 
Πινακοθήκης θα εγκατασταθεί ένα πάτωμα που θα στηρίζεται στον 
υποκείμενο βράχο και δεν θα θίγει την κλασική κατασκευή, και ο 
υποκείμενος χώρος θα κλιματίζεται κατάλληλα για την εξασφάλιση 
των συνθηκών υγρασίας που απαιτούνται για τη διατήρηση των 
πωρολίθων. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει τρεις δυνατότητες. 
Πρόταση El: Η βόρεια πτέρυγα αποκαθίσταται, όπως περί γράφηκε 
παραπάνω, σε όλο το ύψος της χωρίς την στέγη. Πρόταση Ε2: Η 
βόρεια πτέρυγα αποκαθίσταται όπως προβλέπει η El, και 
στεγάζεται με ελαφρά στέγη από σύγχρονα υλικά (λ.χ. 
πλεξιγκλάς). Πρόταση Ε3: Η βόρεια πτέρυγα αποκαθίσταται όπως 
προβλέπει η El, και στεγάζεται με στέγη όμοια με ανακατασκευή 
της αρχαίας στέγης και των οροφών. Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν 
κάποια στοιχεία της πρότασης.

Η πρόταση αυτή είναι η μόνη που αντιμετωπίζει με ριζικό 
τρόπο τόσο τα τεχνικά προβλήματα συντήρησης όσο και τα 
προβλήματα αποκατάστασης του μνημείου. Με την απομάκρυνση της 
κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την επέκταση της 
αποξήλωσης των λιθοπλίνθων και στις περιοχές της πώρινης 
θεμελίωσης που έχουν μετακινηθεί δίνεται η δυνατότητα να 
αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν με τιτάνιο όλοι οι 
σιδερένιοι σύνδεσμοι από την ανωδομή ώς και τις κατώτατες 
λιθοπλίνθους της πώρινης θεμελίωσης. Ταυτόχρονα δίνεται η 
δυνατότητα να συντηρηθούν και όλα τα κομμάτια του μνημείου και 
της θεμελίωσης. Τα συντηρημένα κομμάτια θα επιστρέψουν στις
191. Βλ. και στό σχολιασμό ανταπόκρισης στο Ζητούμενο β4 που 
παρατίθεται στην Πρόταση Γ.
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θέσεις τους και θα συνδεθούν με ανοξείδωτους συνδέσμους 
τιτανίου, πράγμα που εγγυάται την πλήρη εξυγίανση του δομικού 
ιστού. Η λύση αυτή είναι και η μόνη που επιτρέπει την ορθή 
αποκατάσταση της κλασικής (μνησίκλειας) φάσης του μνημείου. 
Πράγματι, η Πρόταση Ε προβλέπει ότι το δυτικό τμήμα της 
πώρινης θεμελίωσης, το οποίο σήμερα είναι μετακινημένο όπως 
και τα υπερκείμενα τμήματα του μνημείου, θα αποξηλωθεί και οι 
λιθόπλινθοί του θα συντηρηθούν. Με την αποκατάσταση των 
λιθοπλίνθων στην αρχική θέση τους, η θεμελίωση θα επανέλθει 
στην θέση που είχε αρχικά, πράγμα που θα επιτρέψει να 
αναστηλωθούν και τα υπερκείμενα τμήματα χωρίς την απόκλιση 
προς τα δυτικά την οποία έχουν σήμερα και που προξενεί τις 
πολύπλοκες παραμορφώσεις που έχουν περιγράφει αναλυτικά 
παραπάνω.

Η στέγαση της βόρειας πτέρυγας κατ' αρχήν που προβλέπεται 
από τις Προτάσεις Ε2 και Ε3, και ιδίως η ανακατασκευή της 
αρχαίας ξύλινης στέγης (Πρόταση Ε3) θα βοηθούσε πολύ την 
μελλοντική διατήρηση το μνημείου. Από στατικής πλευράς, η 
στέγη θα "έδενε" τις τέσσερις εξωτερικές πλευρές του και δεν 
θα επέτρεπε μια νέα παραμόρφωση λόγω απόκλισης μιας ή 
περισσοτέρων πλευρών προς τα έξω. Επίσης, μια στέγη θα 
απομάκρυνε τα νερά της βροχής τα οποία δεν θα είχαν τη 
δυνατότητα να διαβρώνουν τις επιφάνειες των λίθων, αλλά ούτε 
και τη δυνατότητα να κατεβαίνουν μέσα στους αρμούς. Αυτό θα 
περιόριζε δραστικά τη διάβρωση των επιφανειών ώσεως και 
εδράσεως των λιθοπλίνθων στο εσωτερικό των τοίχων, καθώς και 
τη διάβρωση σιδερένιων συνδέσμων και ρωγμών που οπωσδήποτε θα 
έχουν δημιουργηθεί στην μάζα του μαρμάρου τόσο λόγω οξείδωσης 
των σιδερένιων συνδέσμων όσο και λόγω της συμπεριφοράς του 
ίδιου του μαρμάρου.

Από την άλλη πλευρά, η στέγαση της βόρειας πτέρυγας και η 
χρήση της ως χώρου εκθέσεων θα την καθιστούσε το μόνο 
στεγασμένο χώρο της κλασικής αρχαιότητας στο οποίο έχει 
αποδοθεί μια χρήση που μαρτυρεί ται ήδη από το 2ο αιώνα μ.Χ. 
Μια τέτοια χρήση κρίνεται όχι μόνο επιτρεπτή αλλά και 
επιθυμητή από το άρθρο 5 του Χάρτη της Βενετίας.

Οποιαδήποτε από τις δύο μορφές στέγης που προτείνονται θα 
πρέπει να έχει το γεωμετρικό σχήμα της αρχαίας στέγης για να 
μπορεί να στηρίζεται στις εγκοπές υποδοχής των κλασικών 
μαρμάρινων κεραμίδων (που διατηρούνται στον ανατολικό τοίχο) 
χωρίς να χρειαστεί να θιγούν στο ελάχιστο τα αρχαία τμήματα 
του μνημείου. Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο στέγες θα είναι 
στον ίδιο βαθμό ορατές από έξω. Η επιλογή της μιας από τις δύο 
μορφές στέγης θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο με 
κριτήριο την αντοχή του μνημείου στο βάρος και τις ωθήσεις της 
νέας στέγης. Η μελέτη της αντοχής του μνημείου σε μια 
ενδεχόμενη εφαρμογή της Πρότασης Ε3 που προβλέπει ανακατασκευή 
της αρχαίας ξύλινης στέγης (βλ. παρακάτω τη σχετική μελέτη της 
κ. Μ.Ιωαννίδου) δείχνει ότι η λύση αυτή (Πρόταση Ε3) είναι η 
ευνοϊκότερη και από στατικής πλευράς. Οπωσδήποτε η ξύλινη 
στέγη είναι προτιμητέα κα l από κάθε άλλη άποψη, για 
διδακτικούς και αισθητικούς λόγους, αφού θα αποκαθιστά μια 
στέγη σχεδιασμένη από ένα από τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες 
όλων των εποχών, τον Μνησικλή, ίσως το μοναδικό, μέχρι 
στιγμής, παράδειγμα ξύλινης στέγης της κλασικής εποχής που
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είναι δυνατόν να αποκατασταθεί με τόσο μεγάλο βαθμό 
προσέγγισης προς την πραγματικότητα. Η κατασκευή της στέγης 
αυτής είναι σύμφωνη με όλα τα συναφή άρθρα του Χάρτου της 
Βενετίας (Αρθρα 5, 9, 10, 11, 16).
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Γ. Η ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ
Εχει εξηγηθεί ήδη στην εισαγωγή της προκείμενης μελέτης 

ότι η νότια πτέρυγα δεν θα παρουσιασθεί αναλυτικά και δεν θα 
διατυπωθούν προτάσεις για την αποκατάστασή της. Η απόφαση αυτή 
είναι απόρροια του γεγονότος ότι η νότια πτέρυγα δεν εμφανίζει 
προβλήματα τεχνικής φύσεως που να επιβάλλουν άμεση 
αντιμετώπισή τους. Αντίθετα, στο κεντρικό κτίριο και στη 
βόρεια πτέρυγα τα τεχνικά προβλήματα είναι σοβαρά και πρέπει 
να λυθούν το συντομότερο δυνατόν. Για το λόγο αυτό δίνεται 
προτεραιότητα στο κεντρικό κτίριο και στη βόρεια πτέρυγα. Η 
επέμβαση στη νότια πτέρυγα θα είχε κύριο στόχο την πλήρη 
αξιοποίηση του σωζόμενου υλικού και τη διασφάλισή του επάνω 
στο μνημείο. Ομως, μια τέτοια επέμβαση μπορεί να επιχειρηθεί 
στην επόμενη φάση του Εργου Αποκατάστασης των Προπυλαίων.
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Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
1. Κεντρικό κτίριο
Πριν διατυπώσω την προσωπική μου άποψη για την Πρόταση 

που πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμοστεί στο κεντρικό κτίριο των 
Προπυλαίων, θα ήθελα να επισημάνω ότι όλες οι προτάσεις 
προτείνουν ως ελάχιστη αναγκαία επέμβαση την αποξήλωση, 
απομάκρυνση του σίδερου και συντήρηση των αρχιτεκτονικών μελών 
ορισμένων περιοχών του μνημείου, στις οποίες έχουν εκδηλωθεί 
έντονα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα. Οι περιοχές αυτές είναι 
οι εξής:

α. Υπόλοιπα της αναστήλωσης του Μπαλάνου.
β. Μετακινημένα τμήματα του νότιου τοίχου της ανατολικής 

στοάς των Προπυλαίων.
γ. Επιστύλιο της κεντρικής θύρας του θυραίου τοίχου.
δ. Μεσαία τρίγλυφος και, ενδεχομένως, ολόκληρος ο θριγκός 

που συνδέει το βόρειο κίονα της δυτικής πρόσοψης με τη δυτική 
παραστάδα του βόρειου τοίχου.

Η αναγκαιότητα των εργασιών αυτών έχει ήδη αποδειχτεί από 
τη μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης του μνημείου, και δίνει 
σωστικό χαρακτήρα στις συγκεκριμένες επεμβάσεις.

Ενα επί πλέον χαρακτηριστικό όλων των προτάσεων επέμβασης 
στο κεντρικό κτίριο είναι ότι για τις περιπτώσεις β, γ, δ 
προβλέπουν την επαναφορά των αρχιτεκτονικών μελών που 
προτείνεται να αποξηλωθούν στις θέσεις που βρίσκονται σήμερα. 
Και αυτό είναι απολύτως φυσικό, διότι οι θέσεις που 
καταλαμβάνουν σήμερα τα κομμάτια αυτά είναι και οι αρχικές 
θέσεις τους στο μνημείο κατά το χρόνο της κατασκευής του, και 
μόνος λόγος για την αποξήλωσή τους είναι η ανάγκη εξάλειψης 
των αιτίων που αυτή τη στιγμή προξενούν τη ρηγμάτωση και 
καταστροφή τους. Πιστεύω λοιπόν ακράδαντα ότι οι εργασίες 
αυτές είναι απολύτως απαραίτητες και ως προς αυτές δεν τίθεται 
θέμα επιλογής.

Θέμα επιλογής τίθεται ως προς τη νέα συνολική μορφή της 
προτεινόμενης αναστήλωσης.

Θα ήθελα εξ αρχής να εκφράσω την άποψή μου ότι η πρόταση 
Ε δεν είναι σε θέση να επανορθώσει το αναμφισβήτητο γεγονός 
ότι το λίγο σωζόμενο υλικό (σε σύγκριση με αυτό που δεν 
σώζεται) του κεντρικού κτιρίου έχει ως επί το πλείστον χάσει 
μεγάλο βαθμό της ταυτότητάς του, μετά από τις απολαξεύσεις και 
τους ακρωτηριασμούς που υπέστη στην αναστήλωση Μπαλάνου, και 
δεν είναι πιθανό να βοηθήσει σε νέες ταυτίσεις. Η πρόταση Ε με 
την ιδεαλιστική δεοντολογία της περιορίζει το μνημείο πρακτικά 
στη μορφή που είχε πριν την επέμβαση του Μπαλάνου (με μερική 
αναστήλωση στα επιστύλια και στη ζωφόρο της ανατολικής στοάς), 
χωρίς στην πραγματικότητα να υπάρχει προοπτική βελτίωσης των 
δεδομένων στο πλαίσιο της συλλογιστικής της.

Νομίζω ότι η ελάχιστη αναστήλωση που υπαγορεύεται από τα 
δεδομένα που έχουν εκτεθεί σε προηγούμενα τμήματα της μελέτης 
είναι η αποκατάσταση της αναστήλωσης Μπαλάνου, και μάλιστα στη 
δεύτερη εναλλακτική μορφή της που περιγράφεται στην Πρόταση 
Al. Πράγματι, πρόκειται για μια λύση με καταξιωμένο στο σύνολό

164



του αισθητικό αποτέλεσμα που δεν επιβαρύνει καθόλου το 
αρχαιολογικό υλικό, αφού θα χρησιμοποιηθούν οι τόρμοι που ήδη 
έχουν λαξευτεί από τον Μπαλάνο.

Ομως, αν κρίνει κανείς αποδεκτή την αποκατάσταση της 
αναστήλωσης Μπαλάνου, η απόσταση από τις λύσεις που 
διατυπώνονται στις προτάσεις Β, Γ, Δ είναι αμελητέα. Πράγματι, 
καμμία από τις προτάσεις αυτές δεν περιλαμβάνει ποσοστό νέου 
υλικού μεγαλύτερο από την αναστήλωση του Μπαλάνου. 0 χειρισμός 
του υλικού που εντάσσεται στην αναστήλωση για πρώτη φορά είναι 
πολύ καλλίτερος από το χειρισμό του υλικού από τον Μπαλάνο: η 
σύνδεση γίνεται με αφανείς ράβδους τιτανίου που απαιτούν 
ελάχιστη αφαίρεση υλικού από περιοχές που δεν παρουσιάζουν 
αρχαιολογικό ή αισθητικό ενδιαφέρον, οι ειργασμένες 
επιφάνειες, τα αρχαία τεχνικά χαρακτηριστικά (τόρμοι, 
αναθυρώσεις κλπ) και οι επιφάνειες θραύσης δεν αλλοιώνονται, 
με αποτέλεσμα τα θραύσματα που εντάσσονται για πρώτη φορά στην 
αναστήλωση να μη χάνουν την ταυτότητά τους, και να είναι 
διαθέσιμα, άν χρειαστεί, και στη μελλοντική έρευνα.

Δαμβάνοντας υπ' όψίν μου το σκεπτικό που ανέπτυξα 
παραπάνω, από τις προτάσεις για επέμβαση στο κεντρικό κτίριο 
που διατυπώθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο υποστηρίζω την 
Πρόταση Δ1, που προβλέπει τη μέγιστη δυνατή επέκταση των 
αναστηλούμενων περιοχών στις οποίες τα ιωνικά κιονόκρανα και 
τα ιωνικά επιστύλια θα είναι αντίγραφα από νέο μάρμαρο. Θεωρώ 
ότι η πρόταση Δ1 είναι η πληρέστερη από αισθητική άποψη, 
αξιοποιεί και προστατεύει το αρχαιολογικό υλικό με τον 
καλλίτερο τρόπο, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την αρχιτεκτονική 
του κεντρικού κτιρίου, όσο καλλίτερα το επιτρέπουν τα σημερινά 
δεδομένα.

Νομίζω ότι στο σημείο αυτό αρμόζει να διατυπώσω την 
πρόταση για αποξήλωση των θραυσμάτων αρχιτεκτονικών μελών των 
Προπυλαίων που είναι εντοιχισμένα στο νότιο τείχος της 
Ακρόπολης (βλ. παραπάνω). Το σύνολό τους προέρχεται από το 
κεντρικό κτίριο και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να βελτιώσουν 
τα δεδομένα για την αναστηλωσή του.

2. Η βόρεια πτέρυγα
Η βόρεια πτέρυγα είναι ένα μνημείο στο οποίο εχει γίνει 

αναστηλωτική επέμβαση, και το αρχαιολογικό υλικό δεν έχει 
αλλοιωθεί παραφθείροντας τις πληροφορίες των οποίων είναι- 
φορέας.

Η μόνη εκτεταμένη επέμβαση είναι στερεωτική: η κατασκευή 
από οπλισμένο σκυρόδεμα στην Πινακοθήκη, η οποία έχει 
αποκρύψει το αξιόλογο αρχαιολογικό υλικό των θεμελιώσεων και, 
επί πλέον, εγκυμονεί κινδύνους τεχνικής φύσεως, λόγω του 
εγκλεισμού σιδερένιου οπλισμού μέσα στις πώρινες θεμελιώσεις. 
Το τελευταίο αυτό δεδομένο θα κάνει απαραίτητη, αργά ή 
γρήγορα, την αφαίρεση της κατασκευής αυτής.

Σοβαρά προβλήματα τεχνικής φύσεως υπάρχουν, όμως, και σε 
εκτεταμένες περιοχές του μαρμάρινου δομικού ιστού του 
μνημείου, συγκεκριμένα σε ολόκληρο το δυτικό τοίχο του, στο 
δυτικό τμήμα της κιονοστοlχίας, του θυραίου τοίχου και του 
βόρειου τοίχου: η μετακίνηση, εξ αιτίας ενός βίαιου συμβάντος, 
των τμημάτων αυτού του μνημείου προς τα δυτικά προκάλεσε τη
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μετακίνηση των περιοχών αυτών στο σύνολό τους, αλλά και 
αμοιβαίες μετακινήσεις των λιθοπλίνθων και άλλων 
αρχιτεκτονικών μελών. Με τον τρόπο αυτό έχουν ρηγματωθεί 
μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, έχουν εκτεθεί αρχαίοι σύνδεσμοι 
στην οξείδωση προκαλώντας περαιτέρω ρηγματώσεις, έχουν 
προκληθεί φθορές στην επιφάνεια των αρχιτεκτονικών μελών οι 
οποίες ευνοούνται σε πολλές περιπτώσεις απο την ποιότητα του 
μαρμάρου, που στα Προπύλαια συχνά έχει άνομοιογενή σύσταση. Οι 
φθορές του μαρμάρου είναι περισσότερο εμφανείς στην ανωδομή, 
που είναι πολύ εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες.

Η φύση, η έκταση και το προχωρημένο στάδιο εκδήλωσης των 
τεχνικής φύσεως προβλημάτων της βόρειας πτέρυγας επιβάλλει 
άμεση επέμβαση σε εκτεταμένες περιοχές του μνημείου. Ενα 
ανασταλτικό στοιχείο σε μια τέτοια επέμβαση είναι το γεγονός 
ότι θα έπρεπε να επεκταθεί σε τμήματα που ως σήμερα δεν έχουν 
μετακινηθεί από ανθρώπινη πρωτοβουλία. Ομως, είναι βέβαιο ότι 
μια επέμβαση περιορισμένη σε τμήματα του μνημείου όπου τα 
προβλήματα είναι περισσότερο εμφανή, όπως λ.χ. στην ανωδομή 
των τοίχων και της κιονοστοιχίας, δεν λύνει τα προβλήματα, 
απλώς μεταθέτει τη λύση τους στο μέλλον, με κόστος την 
επιβάρυνση των συμπτωμάτων επάνω στο μνημείο, πράγμα που θα 
κάνει μια καθυστερημένη επέμβαση στο απώτερο μέλλον πιό 
δύσκολη από μια επέμβαση στο άμεσο μέλλον.

Είναι, λοιπόν, βέβαιο ότι απαιτείται μια επέμβαση που να 
αντιμετωπίσει σύντομα το σύνολο των τεχνικής φύσεως 
προβλημάτων και να προστατεύσει το μνημείο από μελλοντικούς 
κινδύνους. Η μόνη τέτοια λύση είναι αυτή που προβλέπει η 
πρόταση Ε3. Η πρόταση Ε3 απαλέίφει όλα τα τεχνικής φύσεως 
προβλήματα, και αποκαθιστά τη συνέχεια και στερεότητα του 
δομικού ιστού. Επί πλέον, η ανακατασκευή της αρχαίας στέγης 
αποκαθιστά τη στατική συμπεριφορά του κλασικού κτιρίου και 
εξασφαλίζει το σύνολο του αρχιτεκτονικού υλικού από τη φθορά.

Το νέο μάρμαρο που θα απαιτηθεί είναι ελάχιστο, πρακτικά 
αμελητέο, και περιορίζεται σε τρία γείσα της νότιας πρόσοψης 
και σε λίγες λιθοπλίνθους του ανατολικού τοίχου, που θα πρέπει 
να γίνουν από νέο μάρμαρο.

Η στέγη θα είναι, πρακτικά, ένα πανομοιότυπο της αρχαίας 
στέγης. Το γεγονός ότl τα ξύλα δεν θα είναι τα αυθεντικά δεν 
πρέπει να προξενεί ενδοιασμούς, αφού ακόμη και άν το μνημείο 
είχε διατηρηθεί ανέπαφο, τα ξύλα θα είχαν οπωσδήποτε αλλαγεί. 
Η ανακατασκευή της αρχαίας στέγης είναι ασύγκριτα προτιμότερη 
από μια στέγη κατασκευασμένη με σύγχρονα υλικά (γυαλί, 
πλεξιγκλάς κοκ) με χαμηλότερη, ίσως κλίση για να μη φαίνεται 
από χαμηλά: διότι η προτεινόμενη ξύλινη στέγη θα αποκαθιστά 
την αρχική μορφή και το ύφος του μνημείου, και δεν θα 
επιβαρύνει το αυθεντικό υλικό, αφού θα χρησιμοποιεί τις 
εγκοπές που χρησιμοποιήθηκαν για την εγκατάσταση της ξύλινης 
στέγης στην αρχαιότητα. Αντίθετα μια στέγη με σύγχρονα υλικά 
και, ενδεχομένως, μικρότερες κλίσεις, θα επιβαρύνει το 
αυθεντικό υλικό με νέους τόρμους τοποθέτησης. Εξ άλλου, ο 
συνδυασμός σύγχρονων μορφών και τεχνολογίας με ένα κτίσμα όπως 
τα Προπύλαια, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει ένα υβρίδιο 
που, ίσως σήμερα να είναι ανεκτό επειδή θα συμμορφώνεται 
περισσότερο με τρέχουσες αισθητικές απόψεις περί 
αρχιτεκτονικής, όμως δεν θα έχει διαχρονική αξία αφού θα 
διαστρέφει την αρχιτεκτονική "αλήθεια" του μνημείου.
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Για όλους τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαι την επιλογή 
της Πρότασης Ε3: αντιμετωπίζει έγκαιρα τα τεχνικής φυσεως 
προβλήματα, χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά αυθεντικό υλικό, 
βασίζεται σε αναμφισβήτητα στοιχεία για την ακριβή μορφή των 
στοιχείων που ανακατασκευάζονται, και εξασφαλίζει το μνημείο 
από μελλοντικά προβλήματα.
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V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

Τα καταγραμμένα αρχιτεκτονικά μέλη των Προπυλαίων φέρουν 
σήμερα αριθμούς που αναφέρονται σε ένα από τα παρακάτω δυο 
συστήματα αναφοράς:
α) Αριθμός Αρχείου Διασπάρτων Μελών Ακροπόλεως (στο εξής ΑΑΔ). 
Οι αριθμοί αυτοί αναγράφονται με κόκκινο χρώμα. Από το 
καλοκαίρι του 1984 τα αρχιτεκτονικά μέλη που ανήκουν στα 
Προπύλαια χαρακτηρίζονται με ένα αριθμό της πέμπτης χιλιάδας, 
δηλ. από 5000 ώς 5999. Υπάρχουν όμως αρχιτεκτονικά μέλη των 
Προπυλαίων που είχαν αριθμηθεί πριν εφαρομοσθεί αυτή η αρχή, 
ενώ άλλα κομμάτια έχουν αριθμηθεί από το Συνεργείο Διασπάρτων 
Αρχιτεκτονικών Μελών πρ ί ν αναγνωρισθούν ως μέλη των 
Προπυλαίων. Τα κομμάτια αυτά των Προπυλαίων φέρουν αριθμούς 
μικρότερους από 5000 ή μεγαλύτερους από 5999.

Υπάρχει όμως και μια μεγάλη ομάδα θραυσμάτων φατνωματικών 
πλακών του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων, που είχαν 
εντοπισθεί το 1983" το σύνολο των θραυσμάτων αυτών έχει 
δεσμεύσει τον αριθμό 2200 του Αρχείου Διασπάρτων, και κάθε ένα 
θραύσμα έχει χαρακτηρισθεί με ένα αύξοντα αριθμό από 1-ν, που 
έχει αναγραφεί επάνω στο αντίστοιχο θραύσμα με πράσινο χρώμα, 
β) Ευρετήριο Μουσείου Ακροπόλεως (στο εξής ΕΜΑ). Οι σχετικοί 
αριθμοί αναγράφονται με μαύρο χρώμα σε θραύσματα που 
βρίσκονται αποθηκευμένα ή είχαν αποθηκευθεί παλιότερα στις 
αποθήκες του Μουσείου Ακροπόλεως.

Πέρα όμως από αυτά τα συστήματα αρίθμησης, που 
αναφέρονται σε ένα γενικό σύστημα, διαπιστώνεται η ανάγκη ενός 
συστήματος αρίθμησης που θα αναφερόταν σε κάθε συγκεκριμένο 
μνημείο και θα προσδιόριζε και ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
ακεραίων αρχιτεκτονικών μελών ή των αρχιτεκτονικών μελών από 
τα οποία προέρχονται τα θραύσματα. Είναι γνωστό ότι ο τρόπος 
δομής των μνημείων της Ακροπόλεως καθιστά κάθε ένα από τα 
αρχιτεκτονικά μέλη τους κομμάτι μοναδικό το οποίο, εφ' όσον 
διατηρεί ορισμένα ίχνη, μπορεί να αναγνωρισθεί όχι μόνο ως 
προς το είδος του αλλά και ως προς την ακριβή θέση του στο 
κτίριο. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα και, κατά κάποιο 
τρόπο, επιβάλλει την κατάρτιση ενός συστήματος κωδικών 
συμβόλων, που θα χαρακτηρίζουν κάθε ταυτισμένο αρχιτεκτονικό 
μέλος με τρόπο μονοσήμαντο’ δηλαδή, η αναγραφή του κωδικού 
συμβόλου στο αντίστοιχο αρχιτεκτονικό μέλος θα πρέπει να 
επιτρέπει την άμεση αναγνώριση του είδους και της αρχικής 
θέσης του επάνω στο αρχικό κτίριο των Προπυλαίων. Στην 
Ακρόπολη, ένα παρόμοιο σύστημα χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εργου Αποκατάστασης του Παρθενώνα1” . Για λόγους ενότητας των 
συστημάτων αναφοράς στα Εργα Αποκατάστασης των Μνημείων της 
Ακροπόλεως, το σύστημα κωδικογράφησης δομικών μελών των
192. Κορρές και Μπούρας, Παρθενών.
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Προπυλαίων συμμορφώθηκε με το αντίστοιχο σύστημα που 
εφαρμόστηκε στον Παρθενώνα, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν 
το επέτρεπε η ιδιομορφία της σύνθεσης των μορφών των 
Προπυλαίων. Στο εξής, οι αριθμοί που αναφέρονται στο σύστημα αυτό θα χαρακτηρίζονται από τα αρχικά ΚΑ (=κωδικός αριθμός)1

Βασικά στοιχεία που θα πρέπει να προσδιορίζονται από κάθε 
κωδικό σύμβολο είναι: α) Το τμήμα του κτιριακού συγκροτήματος 
των Προπυλαίων από το οποίο προέρχεται το αρχιτεκτονικό μέλος. 
Αυτά τα τμήματα των Προπυλαίων είναι: η δυτική αίθουσα ή η 
ανατολική στοά του κεντρικού κτιρίου, η βόρεια και η νότια 
πτέρυγα. β) Η περιοχή του τμήματος αυτού από την οποία 
προέρχεται το μέλος (κρηπίδα, δάπεδο, τοίχος, κιονοστοιχία, 
κοκ.) γ) Το είδος του αρχιτεκτονικού μέλους (λιθόπλινθος, 
κιονόκρανο, επιστύλιο κοκ), δ) Η ακριβής θέση του σε μια σειρά 
ομοειδών αρχιτεκτονικών μελών.

Ενα κωδικό σύμβολο απαρτίζεται από γράμματα και αριθμούς. 
Με γράμματα δηλώνονται τα στοιχεία α,β,γ. Κατά κανόνα, τα 
γράμματα αυτά είναι τα αρχικά του ονόματος του στοιχείου που 
δηλώνεται (π.χ. Π = παραστάδα), όμως στις περιπτώσεις που 
υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, πλάι στο αρχικό γράμμα γράφονται 
ένα ή περισσότερα γράμματα (AI = δυτική αίθουσα κεντρικού 
κτιρίου Προπυλαίων, ΑΘ = αντίθημα). Με αριθμό προσδιορίζεται η 
ακριβής θέση ενός στοιχείου μέσα σε μια σειρά ομοειδών 
στοιχε ίων.

Δεν κρίνεται σκόπιμο να αναλυθεί περισσότερο το θεωρητικό 
υπόβαθρο με βάση το οποίο έχει καταρτισθεί το σύστημα των 
κωδικών συμβόλων που εφαρμόστηκε στα δομικά μέλη των 
Προπυλαίων. Για το λόγο αυτό θα προχωρήσω στην περιγραφή του 
τρόπου εφαρμογής του στην πράξη.

0 κωδικός αριθμός έχει τη μορφή κλάσματος, ο αριθμητής 
του οποίου είναι πάντοτε ΠΡ (Προπύλαια), για να διακρίνεται 
από κωδικούς αριθμούς αντίστοιχων αρχιτεκτονικών μελών που 
ανήκουν σε άλλα μνημεία. Στη θέση του παρονομαστή αναγράφονται 
τα στοιχεία της ταυτότητας του αρχιτεκτονικού μέλους.

Το πρώτο στοιχείο του παρονομαστή απαρτίζεται από 
κεφαλαία γράμματα που δηλώνουν το τμήμα-ενότητα του κτιριακού 
συγκροτήματος των Προπυλαίων από το οποίο προέρχεται το 
αρχιτεκτονικό μέλος. Το γράμμα Ν συμβολίζει τη νότια πτέρυγα, 
το γράμμα Β συμβολίζει τη βόρεια πτέρυγα. Ομως η μορφή του 
κεντρικού κτιρίου υποχρεώνει να διακριθούν δύο περιοχές, για 
τη σαφέστερη ταξινόμηση των αρχιτεκτονικών μελών στο κωδικό 
σύστημα: το γράμμα Σ συμβολίζει την περιοχή της ανατολικής 
στοάς του κεντρικού κτιρίου, και ο συνδυασμός των γραμμάτων AI 
συμβολίζει τη δυτική αίθουσα του κεντρικού κτιρίου. Για τα 
αρχιτεκτονικά μέλη του θυραίου τοίχου που δεν μπορούν να 
αποδοθούν σε μία από τις δύο περιοχές του κεντρικού κτιρίου, 
αντί των συμβόλων Σ και AI χρησιμοποιείται το γράμμα Κ που 
συμβολίζει το κεντρικό κτίριο.
193. Τα γράμματα ΚΑ θα γράφονται ανάμεσα σε αγκύλες [ΚΑ] για 
να μη συγχέονται με γράμματα που περιλαμβάνονται στον αριθμό 
καθ' αυτόν.

170



Τα σύμβολα αυτά ακολουθούνται από μια παύλα, για να 
διακρινονται από τα υπόλοιπα στοιχεία που δηλώνουν τη μορφή 
του αρχιτεκτονικού μέλους και τη θέση του στην κτιριακή 
ενότητα στην οποία ανήκουν.

Το πρώτο σύμβολο που αναγράφεται μετά από την παύλα 
δηλώνει το ευρύτερο οικοδομικό στοιχείο (δάπεδο, τοίχο, 
κιονοστοιχία κοκ) της κτιριακής ενότητας των Προπυλαίων, από 
το οποίο προέρχεται το αρχιτεκτονικό μέλος.

Στη βόρεια πτέρυγα διακρίνουμε τέσσερις εξωτερικές 
πλευρές (η κιονοστοιχία ερμηνεύεται ως νότια πλευρά) που 
συμβολίζονται με τα αρχικά γράμματα των αντίστοιχων σημείων 
του ορίζοντα: A (ανατολή), Β (βορράς), Δ (δύση), Ν (νότος). 
Διακρίνεται επίσης και ο θυραίος τοίχος που συμβολίζεται με το 
γράμμα Θ.

Στη νότια πτέρυγα διακρίνουμε τέσσερις πλευρές, που 
επίσης συμβολίζονται με τα αρχικά γράμματα των αντίστοιχων 
σημείων του ορίζοντα: Α, Β, Δ, Ν.

Στο κεντρικό κτίριο διακρίνουμε επίσης τέσσερις 
εξωτερικές πλευρές που συμβολίζονται με τα αρχικά των 
αντίστοιχων κατευθύνσεων προσανατολισμού (Α, Β, Δ, Ν) και το 
θυραίο τοίχο που συμβολίζεται με το Θ.

Οι δύο κατώτατες στρώσεις ενός τοίχου και οι τέσσερις 
ανώτατες στρώσεις του θριγκού αποτελούν διακεκριμένα και 
επώνυμα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Το γράμμα ή ο συνδυασμός 
γραμμάτων που τα συμβολίζει ακολουθεί το σύμβολο του ευρύτερου 
οικοδομικού στοιχείου (τοίχου ή κιονοστοιχίας): Τοιχοβάτης=ΤΒ, 
0ρθοστάτης=0, Επιστύλιο=Ε, Ζωφόρος (συμφυείς τρίγλυφοι και 
μετόπες των πτερύγων)=Ζ, Τρίγλυφος (κεντρικού κτιρίου)=ΤΡ, 
Μετόπη (κεντρικού κτιρίου)=Μ, Γείσο=Γ, Κεραμίδες=ΚΕ. Στο 
επιστύλιο και στη ζωφόρο υπάρχουν και τα αντιθήματα, που 
συμβολίζονται ως εξής: Αντίθημα Ζωφόρου=ΖΑΘ, Αντίθημα 
Επ L στυλ ί ου=ΕΑΘ.

Οι ενδιάμεσες στρώσεις αποτελούν τον κυρίως τοίχο και 
προσδιορίζονται με ένα αριθμό που αναγράφεται στά δεξιά του 
συμβόλου του τοίχου, χωρίς την παρεμβολή άλλου στοιχείου: 
Ν-Ν3=νότια πτέρυγα, νότιος τοίχος, τρίτος δόμος* πρώτος δόμος 
θεωρείται εκείνος που εδράζεται απ' ευθείας επάνω στον 
ορθοστάτη. Τα υπέρθυρα των θυραίων τοίχων του κεντρικού 
κτιρίου και της βόρειας πτέρυγας έχουν ύψος που αντιστοιχεί σε 
δύο δόμους και για το λόγο αυτό διακρινονται και συμβολίζονται 
με το γράμμα Υ, χωρίς να είναι απαραίτητο να προηγείται το 
σύμβολο Θ(=θυραίος τοίχος), αφού υπέρθυρα υπάρχουν μόνο στους 
θυραίους τοίχους. Π.χ. Β-Υ=βόρεια πτέρυγα, (θυραίος τοίχος) 
υπέρθυρο.

Στα γωνιακά κομμάτια, πριν από το σύμβολο που 
προσδιορίζει τη στρώση ή το είδος του αρχιτεκτονικού μέλους, 
αναγράφονται τα αρχικά των σημείων του ορίζοντα που δηλώνουν 
σε ποιά γωνία του κτιρίου είναι ή ήταν τοποθετημένα. Π.Χ. 
Β-ΒΔ.Ζ=βόρεια πτέρυγα, ζωφόρος βορειοδυτικής γωνίας. Οι 
παραστάδες βρίσκονται πάντοτε σε συνάρτηση με μιά γωνία των 
κτιριακών ενοτήτων των Προπυλαίων, με συνέπεια να προτάσσεται
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του συμβόλου Π ( =Παραστάδα ) το σύμβολο του τιροσανατολ l σμού. 
Π.χ. ΑΙ-ΒΔ.Π=δυτική αίθουσα κεντρικού κτιρίου, βορειοδυτική 
παραστάδα.

Ολα τα κομμάτια κάθε στρώσης, εκτός από τα γωνιακά, 
χαρακτηρίζονται από ένα αριθμό που γράφεται στο τέλος και του 
οποίου προτάσσεται ένα κόμμα. 0 αριθμός αυτός προσδιορίζει τη 
σειρά που το κομμάτι κατέχει στη στρώση.

Εγινε προσπάθεια οι αριθμοί αυτοί να αυξάνονται συμβατικά 
κατά τη διεύθυνση Ανατολή-Δύση και Βορράς-Νότος. Ομως οι 
ιδιομορφίες των κτιριακών ενοτήτων που απαρτίζουν τα Προπύλαια 
καθώς και οι ιδιομορφίες της σύνθεσής τους, σε πολλές 
περιπτώσεις επέβαλαν να γίνει με διαφορετικά κριτήρια η 
επιλογή της φοράς κατά την οποία αυξάνονται οι αριθμοί των 
μελών των στρώσεων.

Στη βόρεια πτέρυγα έγινε αντιληπτό ότι η αρίθμηση των 
μελών του ανατολικού τοίχου θα έπρεπε να γίνει με αφετηρία το 
βόρειο τοίχο του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων, δηλ. με 
φορά από Νότο προς Βορρά. Για το λόγο αυτό και η αρίθμηση του 
δυτικού τοίχου έγινε με την ίδια φορά, πράγμα που είναι λογικό 
και από την έποψη ότι η αφετήρια αρίθμησης συμπίπτει με την 
κύρια όψη του μνημείου. Αντίστοιχα, στη νότια πτέρυγα η 
αρίθμηση του ανατολικού τοίχου και της δυτικής πλευράς έχει 
γίνει με φορά από βορρά προς νότο.

Στη βόρεια και στη νότια πλευρά του κεντρικού κτιρίου η 
αρίθμηση των αρχιτεκτονικών μελών γίνεται με αφετηρία τη 
δυτική πρόσοψη του κτιρίου. Αυτό επιβάλλεται από το γεγονός 
ότι στρώσεις της δυτικής αίθουσας, που συμπίπτουν με αυτές των 
πτερύγων, συνεχίζονται και στο τμήμα των τοίχων 
αντιστοιχούν στην ανατολική στοά. Στην ανατολική και 
δυτική πρόσοψη, καθώς και στο θυραίο τοίχο, η αρίθμηση 
μελών αρχίζει από βορρά. Ομως, στο θριγκό και στην οροφή 
πλαγίων όψεων της ανατολικής στοάς του κεντρικού κτιρίου, η 
αρίθμηση αρχίζει με φορά από την ανατολική πρόσοψη προς τα 
δυτικά, διότι τα στοιχεία αυτά είναι αυτοτελή και δεν 
αποτελούν συνέχεια των αντιστοίχων στρώσεων της δυτικής 
αίθουσας.

Υπενθυμίζεται ότι τα γωνιακά κομμάτια κάθε στρώσης δεν 
παίρνουν αριθμό και χαρακτηρίζονται από τα αρχικά των σημείων 
του ορίζοντα που δηλώνουν τη θέση της γωνίας του κτιρίου: π.χ. 
ο κωδικός αριθμός Β-ΝΔ.Ζ δηλώνει το κομμάτι της ζωφόρου της 
νοτιοδυτικής γωνίας της βόρειας πτέρυγας. Οταν το γωνιακό 
κομμάτι βρίσκεται στη πλευρά από την οποία αρχίζει η αρίθμηση 
της στρώσης, τότε το κομμάτι που βρίσκεται δίπλα του παίρνει 
τον αριθμό 1. Π.χ. ο κωδικός Β-Δ.Ζ1 δηλώνει το πρώτο από νότον 
κομμάτι της ζωφόρου της δυτικής πρόσοψης της βόρειας πτέρυγας, 
δηλαδή εκείνο που βρίσκεται πλάι στο προηγούμενο.

που
στη
των
των

Στη συνέχεια θα παρατεθούν τα σύμβολα που δηλώνουν τις 
διακεκριμένες ομάδες αρχιτεκτονικών μελών.
Σ = πλάκα δαπέδου
ΣΒ = στυλοβάτης
ΤΒ = τοιχοβάτης
0 = ορθοστάτης
Π = παραστάδα
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Π. ΕΚ 
Κ
ΚΚ
Ε
ΕΑΘ
Ζ
Μ
TP
ΖΑΘ
Γ
ΚΓ
Τ
ΣΙ
ΚΕΗ
ΚΕΣ
ΚΕΚ
ΥΘ
ΘΡ
Δ
ΜΔ
ΗΔ
Φ

= επίκρανο παραστάδας 
= κ ίων
= κιονόκρανο 
= επιστύλιο 
= αντίθημα επιστυλίου 
= ζωφόρος (στις πτέρυγες)
= μετόπη (κεντρικού κτιρίου)
= τρίγλυφος (κεντρικού κτιρίου) 
= αντίθημα ζωφόρου 
= γείσο
= καταέτιο γείσο 
= τύμπανο αετώματος 
= σί μα
= κέραμος ηγεμών 
= κέραμος στρωτήρ 
= κέραμος καλυπτήρ 
= υπέρθυρο
= θρόνος ανατολικής στοάς 
= δοκός
= μεταδόκιος πλάκα 
= ημιδοκός 
= φατνωματική πλάκα

Κ-
Σ-
ΑΙ-

Β-
Ν-

Τα σύμβολα των κτιριακών 
= κεντρικό κτίριο 
περιπτώσεις )

= ανατολική στοά 
= δυτική αίθουσα 

ΑΙ.Β- = δυτική αίθουσα, 
ΑΙ.Ν- = δυτική αίθουσα, 
ΑΙ.ΚΔ- = δυτική αίθουσα, 

= βόρεια πτέρυγα 
= νότια πτέρυγα

ενοτήτων είναι:
(χρησιμοποιε ί ται

κεντρικού κτιρίου 
κεντρικού κτιρίου 
βόρειο κλίτος 
νότιο κλίτος 
κεντρική διάβαση

σε ορισμένες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟΤΟ 50% ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥΣ

(Μέσα σε παρένθεση αναφέρονται οι σημερινές διαστάσεις 
του κομματιού με την εξής σειρά: μήκος, πλάτος, ύψος).
ΑΑΔ 274 Διθόπλινθος ανατολικού τοίχου Πινακοθήκης (1,178 

μ. 0,456 μ. 0,491 μ).
ΑΑΔ 383 Θραύσμα βαθμίδος ρωμαϊκής κλίμακας (0,76 μ. 0,46 

μ. 0,226 μ.).
ΑΑΔ 384 Διθόπλινθος θυραίου τοίχου κεντρικού κτιρίου (1,20 

μ. 0,41 μ. 0,882).
ΑΑΔ 385 ;;;; (1,12 μ. 0,682 μ. 0,54 μ.).
ΑΑΔ 389 Θραύσμα κεράμου ηγεμόνος (0,23 μ. 0,22 μ. 0,129

μ. ) .
ΑΑΔ 606 Θραύσμα λιθοπλίνθου (0,66 μ. 0,45 μ. 0,38 μ·).
ΑΑΔ 607 Θραύσμα λιθοπλίνθου (0,82 μ. 0,53 μ. 0,36 μ.).
ΑΑΔ 617 Θραύσμα σφονδύλου δωρικού κίονα (0,13 μ. 0,06 μ.

0,14 μ.).
ΑΑΔ 618 Θραύσμα σφονδύλου ιωνικού κίονα (0,055 μ. 0,05 μ. 

0,075 μ.).
ΑΑΔ 622 Λιθόπλιθος ανατολικού τοίχου βόρειας πτέρυγας 

(1,169 μ. 0,525 μ. 0,491 μ. ) .
ΑΑΔ 623 Διθόπλινθος (1,255 μ. 0,___ μ. 0,33.. μ.).
ΑΑΔ 736 Θραύσμα γείσου πτέρυγας (0,48 μ. 0,4 μ. 0,22 μ.).
ΑΑΔ 932 Θραύσμα σφονδύλου ιωνικού κίονα (0,4 μ. 0,28 μ.

0,135 μ.).
ΑΑΔ 933 Θραύσμα σφονδύλου ιωνικού κίονα (0,25 μ. 0,40 μ.

0,18 μ.).
ΑΑΔ 956 Θραύσμα ιωνικού επιστυλίου (0,38 μ. 0,23 μ. 0,34 

μ. ) .
ΑΑΔ 957 Θραύσμα σφονδύλου δωρικού κίονα κεντρικού κτιρίου 

(0,47 μ. 0,20 μ. 0,245 μ.)
ΑΑΔ 962 Θραύσμα φατνώματος (0,3 μ. 0,205 μ. 0,25 μ.).
ΑΑΔ 980 Θραύσμα δωρικού κιονοκράνου πτέρυγος (0,33 μ. 0,11 

μ. 0,22 μ. ) .
ΑΑΔ 1048 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,32 μ. 0,23 μ. 0,19 

μ. ) .
ΑΑΔ 1341 Θραύσμα γείσου πτέρυγος (0,26 μ. 0,3 μ. 0,03 μ.).
ΑΑΔ 1368 Θραύσμα κεράμου στρωτήρα (0,28 μ. 0,21 μ. 0,105 

μ. ) .
ΑΑΔ 1469 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,45 μ. 0,32 μ.

0,16 μ.)
ΑΑΔ 1470 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,42 μ. 0,28 μ.

0,225 μ.).
ΑΑΔ 1484 Θραύσμα σφονδύλου δωρικού κίονα (0,19 μ. 0,11 μ.

0,175 μ.).
ΑΑΔ 1488 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας ανατολικής στοάς 

(0,725 μ. 0,25 μ. 0,236 μ. ) .
ΑΑΔ 1490 Θραύσμα τριγλύφου σε επαφή με τοίχο (0,075 μ. 0,15 

μ. 0,185 μ.).
ΑΑΔ 1491 Θραύσμα δωρικού κυματίου γείσου ΚΚ (0,155 μ. 0,128 

μ. 0,056 μ.).
ΑΑΔ 1497 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,35 μ. 0,249 μ. 0,22 

μ. ) .
ΑΑΔ 1537 Θραύσμα σφονδύλου ιωνικού κίονα (0,3 μ. 0,175 μ.
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0,17 μ.)·
ΑΑΔ 1538 Θραύσμα σφονδύλου ιωνικού κίονα (0,31 μ. 0,145 μ.

0,27 μ.)·
ΑΑΔ 1539 Θραύσμα σφονδύλου δωρικού κίονα (0,37 μ. 0,18 μ.

0,235 μ.)·
ΑΑΔ 1540 Θραύσμα σφονδύλου δωρικού κίονα (0,245 μ. 0,085 

μ. 0,39 μ.)
ΑΑΔ 1556 Θραύσμα κυματίου ιωνικού επιστυλίου (0,295 μ.

0,135 μ. 0,145 μ.).
ΑΑΔ 1557 Θραύσμα σφονδύλου ιωνικού κίονα (0,16 μ. 0,09 μ.

0,135 μ.).
ΑΑΔ 1558 Θραύσμα σφονδύλου ιωνικού κίονα (0,14 μ. 0,17 μ.

0,07 μ.)·
ΑΑΔ 1596 Θραύσμα σφονδύλου ιωνικού κίονα (0,17 μ. 0,15 μ.

0,33 μ.).
ΑΑΔ 1601 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,23 μ. 0,.. μ.

Ο,ΙΟμ.).
ΑΑΔ 1607 Θραύσμα ιωνικού κίονα (0,.. μ. 0,.. μ. 0,33 μ.)·ΑΑΔ 1648 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας δυτικής αίθουσας (0,288
μ- 0,255 μ. 0,17 μ.).
ΑΑΔ 1651 Θραύσμα δωρικού γείσου ΚΚ (0,29 μ. 0,32 μ. 0,328

μ· ) ·ΑΑΔ 1660 Θραύσμα λιθοπλίνθου (0,125 μ. 0,57 μ. 0,375 μ.).
ΑΑΔ 1661 Θραύσμα κεράμου στρωτήρα (0,19 μ. 0,28 μ. 0,104
ΑΑΔ 1665 
ΑΑΔ 1674 
ΑΑΔ 1678 
ΑΑΔ 1679 
ΑΑΔ 1680

μ·
ΑΑΔ 1680 
ΑΑΔ 1701
ΑΑΔ 1707
ΑΑΔ 1708
ΑΑΔ 1711 
ΑΑΔ 1712 
ΑΑΔ 1717 
ΑΑΔ 1745 
ΑΑΔ 1746
ΑΑΔ 1762
ΑΑΔ 1763 
ΑΑΔ 1764 
ΑΑΔ 1768
ΑΑΔ 1769 
ΑΑΔ 1770 
ΑΑΔ 1776
ΑΑΔ 1789

μ. ) .
Θραύσμα θράνου (0,355 μ. 0,266 μ. 0,25 μ.Ι- 
Θραύσμα τριγλύφου (0,33 μ. 0,22 μ. 0,29 μ. ) · 
Θραύσμα θράνου (0,342 μ. 0,067 μ. 0,242 μ.). 
Θραύσμα λιθοπλίνθου (0,382 μ. 0,29 μ. 0,125 μ.). 
Θραύσμα φατνωματικής πλάκας ανατολικής στοάς (0,53 
0,258 μ. 0,173 μ.)-
Θραύσμα δοκού (1,58 μ. 0,77 μ. 0,683.μ.|·
Θραύσμα κεράμου στρωτήρα (0,69 μ. 0,62 μ. 0,125 
μ. ) .

Θραύσμα επιστυλίου πτέρυγας (0,25 μ. 0,22 μ. 0,17
μ- ) ·

Θραύσμα δωρικού κυματίου (0,19 μ. 0,155 μ. 0,155 
μ. ) .

Θραύσμα δοκού (1,01 μ. 0,39 μ. 0,3 μ.).
Θραύσμα πλάκας δαπέδου (1,02 μ. 0,42 μ. 0,145 μ.) 
Θραύσμα μετόπης ΚΚ (0,287 μ. 0,162 μ. 0,21 μ. ) · Θραύσμα μετόπης [;] (0,29 μ. 0,136 μ. 0,32 μ.) 
Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,17 μ. 0,11 μ. 0,10
μ. ) -

Πωρόλιθος του δέκατου ένατου δόμου πλαγίων τοίχων 
ΚΚ (1,182 μ. 0,697 μ. 0,413 μ.)·

Θραύσμα δοκού (1 μ. 0,5 μ. 0,615 μ.Ι- 
Θραύσμα δοκού (0,81 μ. 0,435 μ. 0,7 μ.)
Θραύσμα λιθοπλίνθου 16ου δόμου ανατολικού τοίχου 
ΒΠ (0,615 μ. 0,807 μ. 0,489 μ.)■

Θραύσμα δοκού (1,12 μ. 0,435 μ. 0,678 μ.Ι- 
Θραύσμα λιθοπλίνθου [;] (0,63 μ. 0,45 μ. 585 μ.|· 
Θραύσμα φατνωματικής πλάκας δυτικής αίθουσας (0,.. 
μ. 0,28 μ. 0,21 μ.).

Θραύσμα σφονδύλου κίονα με θήκη πόλου (0,17 μ.
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1792

1793
1796

1797
1809

1861

1862

1863

1864

1866
1866
1905

1919
1920

1921

1926

1937
1938
1940
1941

1942

1945
1947
1948

1949

1950

1951
1952
1953

1954
1955
1956

0,25 μ. 0,.. μ.).
Θραύσμα λιθοπλίνθου (0,605 μ. 0,2 μ. 0,348 
μ. ) .

Θραύσμα (0,782 μ. 0,4 μ. 0,396 μ.).
Λιθόπλινθος 19ου δόμου πλαγίων τοίχων ΚΚ (1,171 μ. 
0,69 μ. 0,412 μ.).

Θραύσμα γείσου ΚΚ (0,3 μ. 0,282 μ. 0,.. μ.)· 
Θραύσμα λιθοπλίνθου 20ού δόμου πλαγίων τοίχων ΚΚ 
[;] (0,46 μ. 0,66 μ. 0,17 μ.)· [Πρ.;]

Θραύσμα σφονδύλου δωρικού κίονα (0,40 μ. 0,26 μ. 
0,12 μ.)· [Πρ.ΚΚ;]

Θραύσμα σφονδύλου δωρικού κίονα (0,2 μ. 0,78 μ.
0,16 μ.)-

Θραύσμα σφονδύλου δωρικού κίονα (0,4 μ. 0,145 0,.. 
μ. ) .

Θραύσμα σφονδύλου δωρικού κίονα (0,34 μ. 0,.. μ. 
0,4 μ.).

Θραύσμα σφονδύλου δωρικού κίονα (0,22 μ. 0,4 μ.
0,·· μ.)·

Θραύσμα λιθοπλίνθου [;] (0,35 μ. 0,27 μ. 0,18 μ.) 
Θραύσμα δωρικού κιονοκράνου (0,39 μ. 0,19 μ. 0,14 
μ. ) .

Θραύσμα τριγλύφου ΚΚ (0,29 μ. 0,322 μ. 0,155 μ.)· 
Θραύσμα προέχοντος τμήματος γείσου ΒΠ (1,075 μ. 
0,49 μ. 0,31 μ.)·

Θραύσμα περιοχής συμβολής νοτίου άκρου γείσου της 
ανατολικής στοάς' με την προεξοχή του θυραίου 
τοίχου (0,29 μ. 0,39 μ. 0,39 μ.)·

Θραύσμα επίστεψης παραστάδας ΚΚ (0,.. μ. 0,.. μ. 
0,25 μ. ) .

Θραύσμα επίστεψης δωρικής παραστάδας πτέρυγας 
(0,35 μ. 0,19 μ. 0,19 μ.)·

Θραύσμα ακραίου κομματιού τυμπάνου αετώματος ΚΚ 
(0,.. μ. 0,57 μ. 0,27 μ.)· [Πρ.;]

Θραύσμα γείσου ΚΚ (0,66 μ. 0,24 μ. ο,27 μ.). 
Θραύσμα επίστεψης ιωνικού γείσου πλαγίων τοίχων ΚΚ 
(0,18 μ. 0,32 μ. 0,2 μ.).

Θραύσμα επίστεψης καταετίου γείσου ΚΚ (0,21 μ.
0,39 μ. 0,21 μ.).

Θραύσμα γείσου ΚΚ (0,41 μ. 0,354 μ. 0,225 μ.). 
Θραύσμα γείσου ΚΚ (0,36 μ. 0,35 μ. 0,16 μ.). 
Θραύσμα θράνου Προπυλαίων (0,49 μ. 0,26 μ. 0,2
μ. ) .

Θραύσμα μετόπης πτέρυγας (0,367 μ. 0,245 μ. 0,.. 
μ. ) .

Θραύσμα τριγλύφου πτέρυγας (0,19 μ. 0,255 μ. 0,43 
μ. ) .

Θραύσμα θράνου ΚΚ (0,33 μ. 0,165 μ. 0,18 μ.). 
Θραύσμα τοιχοβάτου Προπυλαίων [;] (0,385 μ. 0,19 
μ. 0,235 μ.).

Θραύσμα γωνιακής επίστεψης γείσου ΚΚ (0,42 μ.
0,225 μ. 0,163 μ.).

Θραύσμα δοκού (0,63 μ. 0,22 μ. 0,19 μ.).
Θραύσμα μεταδόκιας πλάκας (0,58 μ. 0,222 μ. 0,35 
μ. ) .

Θραύσμα προέχοντος τμήματος δωρικού γείσου ΚΚ
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(0,17 μ. 0,25 μ. 0,335 μ. ) .
ΑΑΔ 1958 Θραύσμα προέχοντος τμήματος δωρικού γείσου ΚΚ 

(0,26 μ. 0,445 μ. 0,25 μ.).
ΑΑΔ 1959 Θραύσμα επίστεψης γείσου πλαγίων τοίχων δυτικής 

αίθουσας (0,36 μ. 0,.. μ. 0,29 μ. ).
ΑΑΔ 1960 Θραύσμα μεταδόκιας πλάκας (0,37 μ. 0,195 μ. 0,25

μ·)·ΑΑΔ 1961 Θραύσμα δοκού ή μεταδόκιας πλάκας (0,34 μ. 0,19 
μ. 0,23 μ.) .

ΑΑΔ 1962 Θραύσμα μεταδόκιας πλάκας (0,45 μ. 0,224 μ. 0,24 
μ. ) .

ΑΑΔ 1963 Θραύσμα τμήματος έδρασης γείσου κεντρικού κτιρίου 
(0,265 μ. 0,3 μ. 0,182 μ. ) .

ΑΑΔ 1964 Θραύσμα δωρικού επιστυλίου πτέρυγας (0,27 μ. 0,17 
μ. 0,2 μ.) .

ΑΑΔ 1965 Θραύσμα καταέτιας σίμας (0,435 μ. 0,15 μ. 0,205
μ. ) .

ΑΑΔ 1966Α Θραύσμα καταέτιας σίμας (0,4 μ. 0,15 μ. 0,2 μ.). 
ΑΑΔ 1966Β Θραύσμα καταέτιας σίμας (0,27 μ. 0,13 μ. 0,202
ΑΑΔ 1967
ΑΑΔ 1968
ΑΑΔ 1974
ΑΑΔ 1975
ΑΑΔ 1976
ΑΑΔ 1979
ΑΑΔ 1980 
ΑΑΔ 1982
ΑΑΔ 1983

μ. ) .
Θραύσμα δωρικού γείσου ΚΚ (0,44 μ. 0,17 μ. 0,19 
μ. ) .

Θραύσμα δωρικού επιστυλίου ΚΚ (0,18 μ. 0,15 μ.
0,18 μ.)·

Θραύσμα κεράμου στρωτήρα (0,36 μ. 0,26 μ. 0,123 
μ·)· [Πρ.;]

Θραύσμα καταέτιας σίμας (0,265 μ. 0,14 μ. 0,167 
μ. ) .

Θραύσμα δωρικού γείσου πτέρυγας (0,15 μ. 0,29 μ. 
0,227 μ. ) .

Θραύσμα δωρικού επιστυλίου πτέρυγας (0,355 μ. 0,24 
μ. 0,18 μ.).

Θραύσμα καταέτιας σίμας (0,29 μ. 0,32 μ. 0,13 μ.)· 
Θραύσμα μεταδόκιας πλάκας (0,59 μ. 0,221 μ. 0,27
μ. ) .

Θραύσμα καταέτιας σίμας (0,705 μ. 0,225 μ. 0,156
μ. ) .

ΑΑΔ 1985 Θραύσμα δοκού (0,68 μ. 0,25 μ. 0,21 μ.)·
ΑΑΔ 1986 Θραύσμα μεταδόκιας πλάκας (0,33 μ. 0,179 μ. 0,46
ΑΑΔ 1987
ΑΑΔ 1988
ΑΑΔ 1989
ΑΑΔ 1990 
ΑΑΔ 1991
ΑΑΔ 1992
ΑΑΔ 2001
ΑΑΔ 2002
ΑΑΔ 2003

μ. ) .
Θραύσμα λιθοπλίνθου (0,26 μ. 0,25 μ. 0,25 μ.)· 
[Πρ.;]

Θραύσμα με μία επιφάνεια ειργασμένη (0,66 μ. 0,13 
μ. 0,36 μ.). [Πρ.;]

Θραύσμα επίστεψης γείσου ΚΚ (0,26 μ. 0,47 μ. 0,26 
μ. ) .

Θραύσμα δοκού (0,42 μ. 0,17 μ. 0,23 μ.).
Θραύσμα λιθοπλίνθου [;] (0,39 μ. 0,38 μ. 0,15 μ.) 
[Πρ.;]

Θραύσμα μεταδόκιας πλάκας (0,64 μ. 0,22 μ. 0,43 
μ. ) .

Θραύσμα λιθοπλίνθου [;] (0,445 μ. 0,.. μ. 0,..
μ.). [Πρ.;]

Θραύσμα επίστεψης γείσου πλαγίων τοίχων δυτικής 
αίθουσας (0,21 μ. 0,45 μ. 0,222 μ.).
Θραύσμα μεταδόκιας πλάκας (0,34 μ. 0,11 μ. 0,29
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ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ

ΑΑΔ
ΑΑΔ

ΑΑΔ
μ. ) .

2009 Θραύσμα κεράμου στρωτήρα (0,35 μ. 0,275 μ. 0,118 
μ·)· [Πρ.;]

2122 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (1,17 μ. 0,19 μ. 0,265
μ. ) .

2123 Προέχον τμήμα γείσου ΒΠ (0,783 μ. 0,53 μ. 0,28
μ. ) .

2134 Θραύσμα κεράμου στρωτήρα (0,3 μ. 0,33 μ. 0,13 μ.).
2145 Θραύσμα θράνου (0,.. μ. 0,.. μ. 0,27 μ.)*
2146 Θραύσμα σίμας πλαγίας όψης ΚΚ (0.16 μ. 0,13 μ.

0,21 μ.)
2190 Θραύσμα ανεστραμμένου λεσβίου κυματίου θράνου ή

γε ίσου ().
2191 Θραύσμα λιθοπλίνθου ().
2192 Θραύσμα θράνου ().
219ΙΑ Θραύσμα δοκού ().
2193 Θραύσμα θράνου ().
2195 Θραύσμα σφονδύλου κίονα ().
2198 Θραύσμα δοκού ().
2199 Θραύσμα θράνου ().
2200 Ο αριθμός 2200 έχει δοθεί στο σύνολο των

θραυσμάτων φατνωματικών πλακών των Προπυλαίων που 
βρέθηκαν στον σωρό 10.

2201 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας της δυτικής αίθουσας
( ) ·

2202 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας της δυτικής αίθουσας
( )

ΑΑΔ 2203 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας της δυτικής αίθουσας
( )

ΑΑΔ 2204 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας της δυτικής αίθουσας
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ
ΑΑΔ

( )
2205 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,4 μ. 0,2 μ. 0,1 μ.)
2211 Θραύσμα γείσου πλαγίων τοίχων δυτικής αίθουσας ().
2212 Θραύσμα προμόχθου γείσου ().
2214 Θραύσμα κεράμου στρωτήρα ().
2215 A Θραύσμα κεράμου στρωτήρα (0,4 μ. 0,16 μ. 0,09

μ. ) .
2215 Β Θραύσμα κεράμου στρωτήρα (0,23 μ. 0,16 μ. 0,1

μ) ·
2216 Θραύσμα τριγλύφου πτέρυγας ().
2217 Θραύσμα βάσης ιωνικού κίονα ().
2218 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας δυτικής αίθουσας (). 
2220 Θραύσμα βάσης ιωνικού κίονα ().
2227 Θραύσμα σφονδύλου ιωνικού κίονα ().
2228 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας δυτικής αίθουσας (). 
2232 Θραύσμα βαθμίδας ρωμαϊκής κλίμακας ().
2251 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,45 μ. 0,3 μ. 0,18

μ. ) .
2252 Θραύσμα βαθμίδας ρωμαϊκής κλίμακας ().
2263 Θραύσμα βάσεως ιωνικού κίονα ().
2264 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας δυτικής αίθουσας ().
2265 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας ανατολικής στοάς (0,38

μ. 0,28 μ. 0,18 μ.).
2266 Θραύσμα δωρικού κιονοκράνου ΚΚ ().
2267 Θραύσμα γείσου πτέρυγας ().
2268 Θραύσμα δοκού ().
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ΑΑΔ 2274 
ΑΑΔ 2278 
ΑΑΔ 2282 
ΑΑΔ 2283 
ΑΑΔ 2284 
ΑΑΔ 2285 
ΑΑΔ 2289
ΑΑΔ 2392
ΑΑΔ 2404
ΑΑΔ 2411 
ΑΑΔ 2868 
ΑΑΔ 2869 
ΑΑΔ 2870 
ΑΑΔ 2871 
ΑΑΔ 2877 
ΑΑΔ 3007
ΑΑΔ 3155 
ΑΑΔ 4181 
ΑΑΔ 4372
ΑΑΔ 4570 
ΑΑΔ 4576
ΑΑΔ 4582
ΑΑΔ 4721 
ΑΑΔ 4778 
ΑΑΔ 4780
ΑΑΔ 4781
ΑΑΔ 4782
ΑΑΔ 4783
ΑΑΔ 4784
ΑΑΔ 4785
ΑΑΔ 4786
ΑΑΔ 4788 
ΑΑΔ 4789
ΑΑΔ 4790
ΑΑΔ 4792
ΑΑΔ 4793

ΑΑΔ 2273 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας δυτικής αίθουσας (0,27 
μ. 0,2 μ. 0,16 μ.).

Θραύσμα φατνωματικής πλάκας ανατολικής στοάς (). 
Θραύσμα θράνου ().
Θραύσμα δωρικού επιστυλίου ().
Θραύσμα δοκού ().
Θραύσμα φατνωματικής πλάκας δυτικής αίθουσας (). 
θραύσμα φατνωματικής πλάκας δυτικής αίθουσας (). 
Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,43 μ. 0,33 μ. 0,17 
μ. ) .

Βαθμίδα ρωμαϊκής κλίμακας (0,49 μ. 0,20 μ. 0,21
μ· )

Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,36 μ. 0,26 μ. 0,17
μ· )

Θραύσμα κεράμου στρωτήρα (0,2 μ. 0,18 μ. 0,1 μ.)· 
Θραύσμα φατνωματικής πλάκας δυτικής αίθουσας
Θραύσμα φατνωματικής πλάκας δυτικής αίθουσας
Θραύσμα φατνωματικής πλάκας δυτικής αίθουσας
Θραύσμα φατνωματικής πλάκας δυτικής αίθουσας
Θραύσμα κεράμου στρωτήρα (0,24 μ. 0,22 μ. 0,18 μ.) 
Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,37 μ. 0,14 μ. 0,1
μ. ) ·

A Θραύσμα κεράμου στρωτήρα (0,3 μ. 0,2 μ. 0,14 μ.) 
Θραύσμα κεράμου στρωτήρα (0,38 μ. 0,2 μ. 0,14 μ.). 
Θραύσμα τοιχοβάτη ή εξωτερικής επιφάνειας 
ορθοστάτη (0,36 μ. 0,07 μ. 0,14 μ.)·

Θραύσμα θράνου [;] (0,23 μ. 0,16 μ. 0,08 μ.)· 
Θραύσμα ορθοστάτη ή τοιχοβάτη (0,27 μ. 0,26 μ.
0,09 μ.).

Θραύσμα σφονδύλου ιωνικού κίονα (0,4 μ. 0,25 μ. 
0,17 μ.)·

Θραύσμα διάτρητης σίμης (0,16 μ. 0,11 μ. 0,09 μ.)· 
Θραύσμα ορθοστάτη (0,26 μ. 0,12 μ. 0,12 μ.)· 
Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,17 μ. 0,08 μ. 0,09 
μ. ) .

Θραύσμα σφονδύλου ιωνικού κίονα (0,22 μ. 0,19 μ. 
0,23 μ.) .

Θραύσμα σφονδύλου ιωνικού κίονα (0,3 μ. 0,19 μ. 
0,13 μ.) ·

Θραύσμα σφονδύλου δωρικού κίονα (0,24 μ. 0,09 μ. 
0,1 μ).

Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,23 μ. 0,16 μ. 0,09 
μ. ) .

Θραύσμα επίστέψης γωνίας δωρικού επιστυλίου 
πτέρυγας (0,25 μ. 0,145 μ. 0,135 μ.).

Θραύσμα ιωνικού κιονοκράνου (0,24 μ. 0,29 μ. 0,17 
μ. ) .

Θραύσμα επίστέψης δοκού (0,22 μ. 0,1 μ. 0,17 μ.). 
Θραύσμα σφονδύλου ιωνικού κίονα (0,24 μ. 0,12 μ. 
0,1 μ.).

Θραύσμα σφονδύλου δωρικού κίονα (0,175 μ. 0,09 μ. 
0,14 μ.)·

Θραύσμα καταέτιου γείσου (0,45 μ. 0,26 μ. 0,11
μ· ) ·

Θραύσμα ιωνικού επιστυλίου (0,37 μ. 0,32 μ. 0,17
μ·)·
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ΑΑΔ 4795
ΑΑΔ 4796
ΑΑΔ 4797 
ΑΑΔ 4798
ΑΑΔ 4799 
ΑΑΔ 4801 
ΑΑΔ 4802
ΑΑΔ 4803 
ΑΑΔ 4804
ΑΑΔ 4806
ΑΑΔ 4807 
ΑΑΔ 4808
ΑΑΔ 4809
ΑΑΔ 4810 
ΑΑΔ 4811
ΑΑΔ 4812 
ΑΑΔ 4813 
ΑΑΔ 4814
ΑΑΔ 4815 
ΑΑΔ 4816
ΑΑΔ 4817
ΑΑΔ 4818
ΑΑΔ 4819
ΑΑΔ 4820
ΑΑΔ 4844 
ΑΑΔ 4846
ΑΑΔ 4848
ΑΑΔ 4910
ΑΑΔ 5122 
ΑΑΔ 5146 
ΑΑΔ 5191
ΑΑΔ 5153
ΑΑΔ 5193

ΑΑΔ 4794 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας ανατολικής στοάς (0,32 
μ. 0,26 μ. 0,11 μ.)·

Θραύσμα προμόχθου γείσου πτέρυγας (0,51 μ. 0,29 μ. 
0,4 μ. ) .

Θραύσμα επίστέψης παραστάδας πτέρυγας (0,19 μ. 0,1 
μ. 0,08 μ.).

Θραύσμα δοκού (0,32 μ. 0,33 μ. 0,1 μ.)·
Θραύσμα ττρομόχθου γείσου ΚΚ (0,3 μ. 0,26 μ- 0,215 
μ. ) .

Θραύσμα επί στέψης δοκού (0,23 μ. 0,27 μ. 0,12 μ.). 
Θραύσμα καταετίου γείσου (0,18 μ. 0,11 μ. 0,06 μ.) 
Θραύσμα δωρικού κίονα πτέρυγας (0,38 μ. 0,17 μ. 
0,19 μ.)·

Θραύσμα ιωνικού γείσου (0,21 μ. 0,12 μ. 0,07 μ.Ι- 
Θραύσμα γείσου πλαγίου τοίχου δυτικής αίθουσας 
(0,37 μ. 0,32 μ. 0,165 μ.).

Θραύσμα δωρικού κιονοκράνου (0,265 μ. 0,2 μ. 0,14 
μ. ) .

Θραύσμα γείσου (0,37 μ. 0,18 μ. 0,1 μ.). [Πρ.;] 
Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,22 μ. 0,135 μ. 0,12
μ. ) .

Θραύσμα προμόχθου γείσου ΚΚ (0,25 μ. 0,15 μ. 0,1 
μ. ) .

Θραύσμα γείσου (0,47 μ. 0,235 μ. 0,1 μ-)- 
Θραύσμα επίστεψης επιστυλίου πτέρυγας (0,3 μ. 0,14 
μ. 0,07 μ.).

Θραύσμα επίστεψης δοκού (0,3 μ. 0,22 μ. 0,1 μ.). 
Θραύσμα θράνου (0,265 μ. 0,21 μ. 0,12 μ.). [;] 
Θραύσμα επικράνου δωρικής παραστάδας (0,265 μ.
0,24 μ. 0,24 μ.). [Πρ.;]

Θραύσμα γείσου ΚΚ (0,18 μ. 0,24 μ. 0,21 μ.). 
Θραύσμα προμόχθου γείσου ΚΚ (0,3 μ. 0,155 μ. 0,14

μ- ) ·Θραύσμα φατνωματικής πλάκας ανατολικής στοάς (0,4 
μ. 0,23 μ. 0,18 μ.).

Θραύσμα φατνωματικής πλάκας δυτικής αίθουσας 
(0,165 μ. 0,12 μ. 0,07 μ.).

Θραύσμα φατνωματικής πλάκας ανατολικής στοάς (0,21 
μ. 0,2 μ. 0,12 μ.).

Θραύσμα κεράμου καλυπτήρα (0,28 μ. 0,07 μ. 0,07
μ. ) .

Θραύσμα κέραμου στρωτήρα (0,28 μ. 0,06 μ. 0,03 μ.) 
Θραύσμα φατνωματικής πλάκας δυτικής αίθουσας (0,28 
μ. 0,07 μ. 0,08 μ.).

Θραύσμα επικράνου παραστάδας ΚΚ (0,5 μ. 0,2 μ.
0,13 μ.).

Θραύσμα φατνωματικής πλάκας ανατολικής στοάς 
(0,255 μ. 0,2 μ. 0,155 μ. ) .

Θραύσμα κέραμου στρωτήρα (0,24 μ. 0,18 μ. 0,1 μ.). 
Ακροκέραμο (0,21 μ. 0,17 μ. 0,125).
Θραύσμα κέραμου στρωτήρα (0,44 μ. 0,42 μ. 0,22
μ. ) . 

Θραύσμα 
μ. ) . 

Θραύσμα 
μ. ) .

φατνωματικής 
φατνωματικής

πλάκας
πλάκας

(0,25 μ. 0,14 μ. 0,13 
(0,2 μ. 0,16 μ. 0,15
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ΑΑΔ 5222
ΑΑΔ 5225 
ΑΑΔ 5235
ΑΑΔ 5243 
ΑΑΔ 5244 
ΑΑΔ 5275 
ΑΑΔ 5276
ΑΑΔ 5277
ΑΑΔ 5278 
ΑΑΔ 5279 
ΑΑΔ 5332 
ΑΑΔ 5333 
ΑΑΔ 5334 
ΑΑΔ 5335
ΑΑΔ 5336
ΑΑΔ 5337 
ΑΑΔ 5338

Θραύσμα 
μ. ) . 

Θραύσμα 
Θραύσμα
μ. ) .

Θραύσμα
Θραύσμα
Θραύσμα
Θραύσμα
μ· ) ·

Θραύσμα
μ.)·

Θραύσμα
Θραύσμα
Θραύσμα
Θραύσμα
Θραύσμα
Θραύσμα
μ· ) ·

Θραύσμα 
μ. ) . 

Θραύσμα 
Θραύσμα

φατνωματίκής πλάκας (0,47 μ. 0,3 μ. 0,13
καταέτιας σίμας (0,42 μ. 0,2 μ. 0,17 μ.)· 
φατνωματίκής πλάκας.(0,65 μ. 0,39 μ. 0,19
καταέτιας σίμας (0,28 μ. 0,28 μ. 0,1 μ.). 
κεράμου στρωτήρα (0,4 μ. 0,2 μ. 0,09 μ.)· 
καταέτιας σίμας (0,25 μ. 0,21 μ. 0,13 μ.), 
σίμας Ουραίου τοίχου (0,33 μ. 0,26 μ. 0,22
σίμας Ουραίου τοίχου (0,32 μ. 0,3 μ. 0,18
καταέτιας σίμας (0,7 μ. 0,28 μ. 0,13 μ.)· 
οριζόντιας σίμας (0,37 μ. 0,2 μ. 0,13 μ.),
καταέτιας σίμας (0,41 μ. 0,21 μ. 0,16 μ.)·
καταέτιας σίμας (0,36 μ. 0,36 μ. 0,25 μ.)·
καταέτιας σίμας (0,69 μ. 0,39 μ. 0,16 μ.),
σίμας Ουραίου τοίχου (0,35 μ. 0,3 μ. 0,2
σίμας Ουραίου τοίχου (0,35 μ. 0,25 μ. 0,21
καταέτιας σίμας (0,49 μ. 0,25 μ. 0,19 μ.), 
σίμας Ουραίου τοίχου (0,42 μ. 0,35 μ. 0,21

ΑΑΔ 5339 
ΑΑΔ 5340 
ΑΑΔ 5341

μ. ) .
Θραύσμα 
Θραύσμα 
Θραύσμα 
μ. ) .

ΑΑΔ 5342 Θραύσμα
μ. ) .

ΑΑΔ 5343 Θραύσμα καταέτιας σίμας (0,72 μ. 0,21 μ. 0,28 μ.) 
ΑΑΔ 5 344 Θραύσμα --- ~~~~ -- η .. η or .. n m

καταέτιας σίμας (0,7 μ. 0,4 μ. 0,22 μ.). 
καταέτιας σίμας (0,72 μ. 0,52 μ. 0,23 μ·)· 
σίμας Ουραίου τοίχου (0,34 μ. 0,34 μ. 0,2
σίμας Ουραίου τοίχου (0,37 μ. 0,34 μ. 0,21

μ· 0,14 μ.)·
ΑΑΔ 5345 Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,34 μ·• 0,14 μ.. 0 ,16
ΑΑΔ 5346 μ · ) ·Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,3 μ· 0,16 μ. ο, 12
ΑΑΔ 5347

μ · ) ·
Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,13 μ-. 0,1 μ. ο, 07

ΑΑΔ 5348 μ · ; · Θραύσμα 
11 \

φατνωματίκής πλάκας (0,12 μ-, 0,05 μ.. 0 ,04
ΑΑΔ 5349 μ · ί ·Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,3 μ· 0,15 μ. ο, 13
ΑΑΔ 5350 μ · / ·Θραύσμα

1 1 \
φατνωματικής πλάκας (0,34 μ*, 0,16 μ., 0 ,14

ΑΑΔ 5351 Γ*· · / *Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,33 μ· 0,17 μ., 0 ,16
ΑΑΔ 5352 μ · ) ·Θραύσμα

1 1 \
φατνωματικής πλάκας (0,28 μ· 0,18 μ. 0 ,16

ΑΑΔ 5353 μ · ; · Θραύσμα
1 1 \

φατνωματικής πλάκας (0,37 μ· 0,2 μ. 0, 11

ΑΑΔ 5354
μ · ί ·

Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,32 μ· 0,14 μ. 0 ,13
ΑΑΔ 5355 μ · ) · Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,22 μ· 0,13 μ. 0 ,1

ΑΑΔ 5356 μ. j . Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,22 μ· 0,12 μ. 0 ,1
μ· )
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ΑΑΔ 5357 Θραύσμα
ΑΑΔ 5358 μ · ) *Θραύσμα

1 1 \ΑΑΔ 5359 μ · > ·Θραύσμα
ΑΑΔ 5360 μ · 1 ·Θραύσμα

μ. ) .
ΑΑΔ 5361 Θραύσμα
ΑΑΔ 5362 Θραύσμα
ΑΑΔ 5363 μ · 1 *Θραύσμα

1 I \ΑΑΔ 5364 μ. ; . Θραύσμα
μ. ) .

ΑΑΔ 5365 Θραύσμα
ΑΑΔ 5366 Θραύσμα
ΑΑΔ 5367 Θραύσμα
ΑΑΔ 5368 Θραύσμα
ΑΑΔ 5369 Θραύσμα
ΑΑΔ 5370 Θραύσμα
ΑΑΔ 5371 Θραύσμα
ΑΑΔ 5372 Θραύσμα
ΑΑΔ 5373 Θραύσμα
ΑΑΔ 5374 Θραύσμα
ΑΑΔ 5375 Θραύσμα
ΑΑΔ 5376 Θραύσμα
ΑΑΔ 5377 Θραύσμα
ΑΑΔ 5378 Θραύσμα
ΑΑΔ 5379 Θραύσμα
ΑΑΔ 5380 Θραύσμα

μ. ) .ΑΑΔ 5381 Θραύσμα
ΑΑΔ 5382 Θραύσμα
ΑΑΔ 5383 Θραύσμα
ΑΑΔ 5384 Θραύσμα
ΑΑΔ 5385 Θραύσμα
ΑΑΔ 5386 Θραύσμα
ΑΑΔ 5387 Θραύσμα
ΑΑΔ 5388 Θραύσμα
ΑΑΔ 5389 Θραύσμα
ΑΑΔ 5390 Θραύσμα
ΑΑΔ 5391 Θραύσμα
ΑΑΔ 5392 Θραύσμα
ΑΑΔ 5393 Θραύσμα
ΑΑΔ 5394 Θραύσμα
ΑΑΔ 5395 Θραύσμα
ΑΑΔ 5396 Θραύσμα
ΑΑΔ 5397 Θραύσμα
ΑΑΔ 5398 Θραύσμα
ΑΑΔ 5399 Θραύσμα
ΑΑΔ 5400 Θραύσμα
ΑΑΔ 5401 Θραύσμα

φατνωματlκής πλάκας 
φατνωματlκής πλάκας 
φατνωματικής πλάκας 
φατνωματLκής πλάκας 
φατνωματLκής πλάκας 
φατνωματLκής πλάκας 
φατνωματLκής πλάκας

(0,,46 μ.. 0 ,3 μ. ο,ι 1
(0,,36 μ.. 0 ,34 μ. ο, 17
(0,,64 μ.. 0 ,18 μ. ο, 2
(0,,4 μ. 0, 3 μ. 0 ,15
(0,,4 μ. 0, 2 μ. 0 ,18
(0,,38 μ., 0 ,22 μ. ο, 2
(0,,4 μ. ο, 27 μ. 0,2

φατνωματικής πλάκας (0,4 μ. 0,38 μ. 0,17 
φατνωματίκής πλάκας (0,5 μ. 0,41 μ. 0,13

κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου
κεράμου

στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα
στρωτήρα

(0 45 μ- 0 ,3 μ. 0,13 μ.)·
(0 35 μ- 0 ,3 μ. 0,11 μ.)·
(0 63 μ- 0 ,3 μ. 0,2 μ.)·(0 55 μ- 0 ,37 μ. 0,25 μ.)·
(0 64 μ· 0 ,31 μ. 0,17 μ.)·
(0 55 μ· 0 ,28 μ. 0,14 μ.).
(0 22 μ· 0 ,1 μ. 0,04 μ.)·
(0 29 μ· 0 ,27 μ. 0,08 μ.)·
(0 21 μ· 0 , 18 μ. 0,06 μ.)·
(0 15 μ· 0 ,1 μ. 0,05 μ.Ι
(0 14 μ- 0 ,13 μ. Ο,07 μ.)·
(0 1 μ- ο, 1 μ. 0 ,035 μ.).(0 28 μ- 0 ,15 μ. 0,05 μ.).
(0 1 μ· ο, 12 μ. 0,06 μ.)·(0 23 μ· 0 ,13 μ. 0,055

(0 26 μ· 0 ,17 μ. 0,09 μ.)·
(0 16 μ- 0 ,14 μ. 0,06 μ.).(0 19 μ- 0 ,17 μ. 0,04 μ.ί-
(0 17 μ- 0 ,13 μ· Ο,06 μ. ) .
(0 13 μ· 0 ,12 μ. 0,06 μ.).
(0 14 μ· 0 , 1 μ· 0,06 μ.).
(0 2 μ- 0, 18 μ. 0,08 μ.).
(0 2 μ- 0, 11 μ. 0,05 μ.)·
(0 16 μ- 0 ,14 μ. 0,06 μ.)·
(0, 24 μ- 0 ,19 μ. 0,05 μ.)-
(0, 2 μ· 0, 12 μ. 0,04 μ.)·
(0, 13 μ- 0 ,065 μ . 0,065

κεράμου στρωτήρα 
κεράμου στρωτήρα 
κεράμου στρωτήρα 
κεράμου στρωτήρα 
κεράμου στρωτήρα 
κεράμου στρωτήρα 
κεράμου στρωτήρα 
κεράμου στρωτήρα 
κεράμου στρωτήρα

(0,25 μ. 0,2 μ. 0,065 μ.) 
(0,25 μ. 0,15 μ. 0,06 μ.) 
(0,2 μ. 0,12 μ. 0,04 μ.). 
(0,25 μ. 0,15 μ. 0,04 μ.) 
(0,28 μ. 0,15 μ. 0,05 μ.) 
(0,2 μ. 0,17 μ. 0,09 μ.). 
(0,33 μ. 0,3 μ. 0,05 μ.). 
(0,25 μ. 0,17 μ. 0,1 μ.)· 
(0,23 μ. 0,2 μ. 0,24 μ.)·
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ΑΑΔ 5402 
ΑΑΔ 5403 
ΑΑΔ 5404 
ΑΑΔ 6331
ΑΑΔ 6522
ΑΑΔ 6683
ΑΑΔ 6780
ΑΑΔ 6835
ΑΑΔ 6836
ΑΑΔ 6896
ΑΑΔ 7002
ΑΑΔ 7040
ΑΑΔ 7069 
ΑΑΔ 7074 
ΑΑΔ 7084 
ΑΑΔ 7110
ΑΑΔ 7130
ΑΑΔ 7166 
ΑΑΔ 7171
ΑΑΔ 7182
ΑΑΔ 7185 
ΑΑΔ 7190
ΑΑΔ 7228 
ΑΑΔ 7993
ΑΑΔ 8023 
ΑΑΔ 8028
ΑΑΔ 8037
ΑΑΔ 8173
ΑΑΔ 8201 
ΑΑΔ 8229
ΑΑΔ 8232
ΑΑΔ 8260
ΑΑΔ 8300 
ΑΑΔ 8301

Θραύσμα κεράμου στρωτήρα (0,2 μ. 0,18 μ. 0,05 μ.Ι- 
Θραύσμα κεράμου στρωτήρα (0,22 μ. 0,15 μ. 0,07 μ.) 
Θραύσμα κεράμου στρωτήρα (0,09 μ. 0,09 μ. 0,04 μ.) 
Θραύσμα φατνωματικής πλάκας δυτικής αίθουσας (0,15 
μ. 0,12 μ. 0,1 μ. ) .

Θραύσμα κεράμου καλυπτήρα (0,815 μ. 0,21 μ. 0,09 
μ·)· [Πρ.;]

Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,145 μ. 0,115 μ. 
0,115 μ.)-

Θραύσμα έλικος ιωνικού κιονοκράνου (0,14 μ. 0,15 
μ. 0,13 μ.)· [Πρ.;]

Θραύσμα ιωνικού κιονοκράνου (0,195 μ. 0,175 μ.
0,11 μ.).

Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,32 μ. 0,24 μ. 0,13
Θραύσμα σφονδύλου δωρικού κίονα (0,45 μ. 0,24 μ. 
0,17 μ.).

Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,315 μ. 0,18 μ.
0,165 μ.).

Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,38 μ. 0,2 μ. 0,16 
μ. ) .

Θραύσμα γείσου ΚΚ (0,275 μ. 0,2 μ. 0,1 μ.).
Θραύσμα δωρικού κίονα (0,31 μ. 0,24 μ. 0,18 μ.). 
Θραύσμα ιωνικού κίονα (0,26 μ. 0,22 μ. 0,14 μ.). 
Θραύσμα φατνώματος (0,26 μ. 0,17 μ. 0,175 μ.). 
[Πρ.;]

Θραύσμα ιωνικού επιστυλίου (0,265 μ. 0,215 μ. 0,12 
μ. ) .

Θραύσμα ακροκεράμου (0,24 μ. 0,195 μ. 0,175 μ.). 
Θραύσμα κεράμου στρωτήρα (0,3 μ. 0,23 μ. 0,05 μ.). 
[Πρ.;]

Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,26 μ. 0,22 μ. 0,2 
μ.). [Πρ.;]

Θραύσμα κεράμου (0,24 μ. 0,19 μ. 0,06 μ.). [Πρ.;] 
Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,33 μ. 0,235 μ. 0,11 
μ.). [Πρ.;]

Θραύσμα επίστεψης δοκού (0,37 μ. 0,21 μ. 0,12 μ.). 
Θραύσμα βαθμίδας ρωμαϊκής κλίμακας (0,44 μ. 0,38 
μ. 0,1 μ.).

Θραύσμα λιθοπλίνθου (0,42 μ. 0,42 μ. 0,3 μ.). 
Θραύσμα λιθοπλίνθου (0,43 μ. 0,31 μ. 0,185 μ.). 
[Πρ.;]

Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,36 μ. 0,4 μ. 0,24
μ. ) .

Θραύσμα φατνωματικής πλάκας (0,205 μ. 0,165 μ.
0,11 μ.).

Θραύσμα θράνου (0,4 μ. 0,22 μ. 0,11 μ.).
Θραύσμα ιωνικού επιστυλίου (0,62 μ. 0,3 μ. 0,25 
μ. ) .

Θραύσμα αντιθήματος επιστυλίου (0,44 μ. 0,23 μ. 
0,23 μ.).

Θραύσμα κεράμου στρωτήρα (0,5 μ. 0,29 μ. 0,13 μ·). 
[Πρ.;]

Θραύσμα κεραμίδας (0,23 μ. 0,2 μ. 0,14 μ.). [Πρ.;] 
Θραύσμα κεραμίδας (0,16 μ. 0,14 μ. 0,05 μ.).
[Πρ.;]
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ΑΑΔ 8673 Θραύσμα καταέτι,ας σίμας (0,34 μ. 0,28 μ. 0,13 μ.
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Tasos Tanoulas

STUDY FOR THE RESTORATION OF THE PROPYLAIA 
Summary

I. INTRODUCTION

A. THE STUDY DEFINED IN TERMS OF THE PROJECT FOR RESTORING 
THE ACROPOLIS MONUMENTS

The principal purpose of the study is to formulate the technical problems concerning 
the Propylaia and to put forward proposals for dealing with them.

Experience gained so far in working on the Erechtheion, the Parthenon and the Propylaia 
projects has shown the following:

1) The main source of the technical problems besetting the Acropolis monuments today is 
the iron incorporated in the marble architectural members reset in place by Balanos.

2) The first step to be taken in solving these problems is to dismantle the architecture re
erected by Balanos and remove the iron components.

3) In Balanos’ reconstruction, no care was taken to assign the original architectural 
material to its correct place in the building on the basis of the individual features of each 
architectural block. The blocks were assigned their places on the basis of a general resemblance 
to blocks of similar form. In other words, Balanos did not devote enough effort to finding the 
exact place for each block in the building. But there are ways of determining this. The shape of 
the block tells one where it went in the building, as comice, column drum, orthostate and so on. 
But there are other technical features such as dowel cuttings, pryholes, margins etc. which show 
how blocks were set up in relation to each other and make it possible to assign each block its 
place within the fabric of the building.

4) Investigations of the Acropolis monuments conducted after Balanos’ time have 
contributed new knowledge of the architecture.

5) In recent years work carried out within the framework of the program of the 
Restoration of Acropolis Monuments has revealed features of the monuments that have been 
hitherto inaccessible to scholars and also made it possible to identify many disiecta membra, 
giving a strong new impetus to research.
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6) The above observations are directly related to contemporary theory and practice 
concerning interventions, in many respects directly opposed to the theory and practice of 
Balanos and his time. Thus it becomes clear that in each stage of intervention the factors 
involved must be confronted as a whole, the entire situation continually borne in mind.

B. THE STRUCTURAL FABRIC OF THE BUILDING

1. Introduction to the architecture of the classical Propylaia (plans 1-4)
Construction started in 437 B.C. with the architect Mnesikles in charge and was 

interrupted in 432 B.C. with the result that that the building remained unfinished, both in regard 
to the plan and to the surfaces of the sections which had already been erected. Mnesikles’ 
Propylaia, as it stands, consists of three parts: the central building, the north wing and the south 
wing. Between the west end of the central passageway and the columns of the north and south 
wings are two small unroofed recesses, called "northern recess" and "southern recess."

a. The Central Building
The central building is a narrow rectangle with two hexastyle Doric porticoes crowned by 

pediments facing east and west. The central intercolumniation in each façade is wider than the 
others by one metope and triglyph. Along the central axis the stylobate makes way for a ramp 
3.76 m. wide to facilitate the ascent of animals during the Panathenaic procession. The walls 
and the columns and the superstructure have inclination, curves and taper; the stylobates are 
horizontal. A cross wall pierced with five doors divides the Central Building into unequal parts. 
The western part is about three times the depth of the eastern and the ceiling is supported by 
three pairs of Ionic columns flanking the ramp along the central axis from west to east.

The architect was led to devise innovative solutions by the nature of the site at a point 
where the Acropolis slope begins to rise sharply and by the need to provide suitable space for 
several different functions. First of all the floor level of the eastern portico is 1.3 m. higher than 
that of the western portico, necessitating five steps along the west side of the central gate wall. 
Aesthetic effects were obtained by employing Eleusinian stone for thresholds, orthostates of the 
central building western hall, benches along the length of the toichobate, and for the lowest step 
of the crepidoma of the north and south wings. The marble ceilings of the two porticoes of the 
central building were the first marble ceilings of such large dimensions and certainly the largest 
and most splendid marble ceilings ever displayed to public gaze. The beams supporting the 
ceiling coffers were never surpassed in size in any other ancient building. The ceiling beams in 
the east portico were supported by the door wall and by the entablature of the Doric colonnade. 
The much larger dimensions of the western hall necessitated intermediate supports: two larger 
beams running east - west supported by the two sets of three Ionic columns in the central
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passageway. This meant that the entablature on the west façade was Doric on the outside and 
Ionic on the inside. The Propylaia is the first building where one could view the Doric and Ionic 
orders directly juxtaposed. Another innovation is the juxtaposition of two Doric colonnades of 
different scales, where the south and north wings adjoin the larger west façade.

Since the eastern floor level is higher than the western and the roof of the eastern section 
is elevated, the entablatures of the two Doric façades are at different levels. The entablature of 
the east façade returns and comes to a halt at the west side of the gate wall. The entablature of 
the west façade returns and stops above the east wall of the north and south wings. It should be 
noted that the outer faces of the side walls of the central building have projecting piers for doors 
that had been planned for southeast and northeast wings that were never carried out. These 
same side walls also have large sockets for ridge beams to support the wooden roofs of the 
planned but not executed southeast and northeast wings.

b. The Propylaia north wing
The north wing is a rectangular chamber, known today as the Pinakotheke, with a tristyle 

in antis portico on its south side. The Doric colonnade is on a smaller scale than that of the 
central building. The wall between the Pinakotheke and the portico has a door placed off-centre 
to the east which is flanked by windows also placed asymmetrically in respect to both the door 
and the side walls. This assymetrical placement was most probably due to the fact that the 
chamber was designed to hold dining couches. It is worthy of note that there were benches 
along the walls of the portico, probably of Eleusinian stone which was also used for the 
threshold and for a projecting string course on the outer face of the door wall and inside around 
the walls below the window sill level. The north wing had a three-sided hipped roof.

c. The Propylaia South Wing
The south wing does not have a chamber corresponding to that of the north wing. It is 

merely a portico with three columns in antis at the north, walls at the east and south sides. The 
colonnade with the antae match those of the north wing. But the western anta does not form the 
termination of a wall as in the north wing; the west side of the south wing has been left open 
with a pier in the middle and with a corresponding anta at the south. Although the façade 
matches that of the northern wing, the portico itself is shorter since its west façade with its 
peculiar entablature is flush with the westernmost column, not with the anta. Here too there were 
benches along the walls, probably of Eleusinian stone.

d. The area around the classical Propylaia
The ascent to the Propylaia was accomplished by means of a stepped ramp supported by 

retaining walls of poros limestone with sloping courses. A terrace on high retaining walls was 
built west of the north wing and considerably lower than its floor level; the terrace was built at 
the same time as the Propylaia and is conventionally called the Mnesiklean Bastion. 
Construction on the Propylaia was halted in 432 B.C. and in the following decade the Temple of
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Athena Nike was built west of the Propylaia south wing on a high podium concealing the 
Mycenaean bastion.

2. Introduction to the structural history of the Propylaia.
a. The Propylaia to the third century A.C.
The first intervention was, perhaps, to repair damage to the superstructure (mainly the 

north wing), most probably following the earthquake of 426 B. C. A short time after 
construction was halted the central passageway was paved with marble slabs. Certain repairs 
carried out on the building in the Roman period may have been occasioned by damage done 
during Sulla’s siege of the Acropolis in 86 B.C. In 174 B.C. the four-horse chariot group of 
Eumenes II was set up on the high base now known as the Agrippa Monument. In the mid-1st 
century A.C. the old ramp was replaced by a splendid marble stairway in accord with Roman 
taste.

b. The Propylaia at the end of the 3rd century A.C. (plan 6)
In 267 A.D. the Herulians captured Athens and probably the Acropolis too. After the 

Herulians left the western approach to the Acropolis was fortified with a wall and three towers 
protecting two gates. The Klepsydra spring was fortified and provided with an access to the 
Mnesiklean Bastion. The wooden ceilings of the Propylaia wings and the roofs must have been 
removed by the Herulians.

c. The Propylaia from the beginning of the 4th to the 8th century (plan 7)
At around 700 A.D. the south wing was made into a church, a one-aisled basilica with a 

wooden roof sloping north and west. It had a door on the north side of the central pier of the 
west façade and it communicated with the central passageway by means of the southern recess. 
A partly roofed platform built in front of the north wing colonnade communicated with the 
partly roofed portico. The Pinakotheke had probably been reroofed. The large cistern in the 
angle between the north wing and the central building must have been constructed during the 
reign of Justinian.

d. The Propylaia in the Miiddle Byzantine period (9th c. - 1204) (plan 8)
In the north wing, which housed the bishop and later the Metropolitan, an upper floor 

was installed in both the portico and the Pinakotheke. This wooden floor was supported on the 
classical walls and on later cross-walls in the portico and in the Pinakotheke. A door in the east 
wall opened onto to an upper floor above the area of the Justinianian cistern. The central 
passageway remained in use at least until 1171 A.D. and most probably until the end of the 
Middle Byzantine period.

e. The Propylaia during the period of the de la Roche dynasty (plan 9)
The northern wing was utilized as the dwelling of the ruler of Athens and for that purpose 

an upper storey was added. The Middle Byzantine floor level was abolished and four cross
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vaults were constructed, supported by a central column and seven piers around the edge. A 
wooden floor was laid down over the Middle Byzantine wooden floor level. The Frankish upper 
storey extended to the north of the Pinakotheke and to the east of the entire north wing above the 
Justinianian cistern. A one-aisled basilica with a gallery and wooden roof was built above the 
south end of the Justinianian cistern; it was the chapel for the ducal residence. The rooms of 
this residence had doors, the lower parts of which were hacked out of the superstructure of the 
classical walls. The de la Roche rulers clearly wanted to make their dwelling into a self-sufficient 
unit of defence. The spaces between the Doric and Ionic columns of the northern section of the 
western hall were filled in, thus forming an antechamber to the ruler’s residence. The Middle 
Byzantine chapel in the south wing was abolished and a two-storey complex was made 
occupying the entire area of the Athena Nike sanctuary. It should be noted that the de la Roches 
reorganized the Acropolis fortifications, principally at the western approach, on the model of the 
Crusader castles.

f. The Propylaia in the time of the Acciajuoli (1388 - 1458) (plans 10-14)
Between 1403 and 1435 the ducal palace was extended into the central passage, which

now ceased to be used as the final entrance into the Acropolis. The intercolumniations were 
walled in. The apartments in the north wing now extended into the northern recess, the west side 
of which was now walled off to its full height. The Byzantine platform in front of the north wing 
was extended as far as the south wing. The central passageway went out of use, was filled in and 
given floors and steps continuous with those of the north and south aisles. The entrance to the 
central building was from the eastern portico in front of which a forecourt was constructed. At 
the northern and southern ends of the portico platforms with wooden floors were constructed. 
From the southern platform one could enter a sourthem extension outside the building which 
had a staircase leading up to the new storey constructed above the coffered ceiling of the central 
building.

A tower 26 m. high , later known as the Frankish Tower, was built on top of the south 
wing. The final entrance gate into the Acropolis abutted the south wall of the south wing. In 
order to extend the ramp in front of the south wing, the west end of the south wing was 
demolished and the architectural blocks used in the Frankish Tower. The more recent structures 
in the area of the temple of Athena Nike were also demolished.

g. The Propylaia in the Ottoman period (plans 15-17)
The Acropolis fell to the Turks in 1458. The Propylaia was preserved as described above 

until 1640 when a gunpowder explosion destroyed the eastern part of the western hall roof and 
perhaps part of the roof and entablature of the east portico. In September 1687 another 
explosion took place in the Pinakotheke. Between 1700 and 1738 the remains of the classical 
and mediaeval superstructure of the central building were demolished and vaults were built on
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top of which a battery for cannon was installed. A little before 1800 the capitals of the four 
middle Doric columns of the west façade were demolished.

h. Review of conservation measures and restoration measures through 1970
During the 19th century activity was mainly confined to demolishing later structures from

which much architectural material of the Propylaia was extracted. The first actual conservation 
measure was carried out in 1854 when the west side of the podium of the north wing was filled 
out with new material (phot. 1). Between 1860 and 1870 the southernmost column of the 
western façade of the central building was reinforced by means of iron bands ringing the 
topmost and lowest column drum (phot. 2). Between 1864 and 1875 remains of mediaeval and 
Turkish additions were taken down, including the Frankish tower built over the south wing. In 
1885 the superstructure of the Justinianian cistern was demolished. In 1889 the interior of the 
Pinakotheke was excavated. The west end of the South Wing crepidoma was rebuilt in 1889. 
Balanos rebuilt sections of the central building between 1909 and 1917. In 1943 the necessity 
for replacing the iron installed by Balanos was strongly emphasized for the first time.In 1943 
imminent rebuilding of the South Wing was announced. In 1944 the geison of the South Wing 
was reset. In 1946 the capital of the southernmost column of the west front of the Central 
Building was set in place. In 1947 there was a tentative rebuilding of the westernmost column of 
the South Wing and from then on work continued on the South Wing until the end of the 
1950s. In 1948 the decision was taken to stop using the Pinakotheke for working space and 
storage. In 1953 and 1954 large chunks of marble fell off the restored Ionic epistyle. In 1954 
the extremely bad condition of the poros limestone foundations of the Pinakotheke was noted 
and proposals were made to solve the problems and also to roof the Pinakotheke so that it could 
be used as an exhibition area for educational purposes. In 1954 a committee of specialists 
proposed that all of Balanos’ work on the Propylaia should be redone. Around 1955 Orlandos 
and Stikas had a floor of reinforced concrete installed; it is still there now. In 1956 damage to 
the Propylaia was noted again and the Acropolis Ephorate was asked to take measures to protect 
the building. In 1965 the visible iron beam in the Ionic epistyle was "reinforced" by attaching it 
to a rod of stainless steel and the protective glass covering of the eastern hall ceiling coffers was 
repaired. In 1958 - 1959 Orlandos rebuilt sections of the south wing. The western column and 
the pier of the South Wing west front and the epistyle were rebuilt, and also the free-standing 
anta at the west end of the northern colonnade. Stainless steel and a relatively small amount of 
new marble were used to fasten the fragments together. In 1970 the Akropolis Ephorate asked to 
have the central passageway covered over with a wooden floor.

i. Work accomplished by the present Propylaia preservation and restoration 
project.

1975 The Committee for the Preservation of Acropolis Monuments was founded. [The 
studies and reports for the Committee cited below are all in Greek.]
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1975 - 1976 A series of drawings of the Propylaia at a scale of 1:50 by A. Papanikolaou 
and A. Tzakou. Plan of the northern part of the eastern hall floor by B. Karkanis.

1978 Plan of the central pasageway at a scale 1:25 by T. Tanoulas. The entire central 
passage covered over by a stepped wooden ramp and the last section of the approach to the 
Propylaia from the west improved by J. Travlos and T. Tanoulas.

1979-1980 Preparation for "Study of a section of the entablature of the Propylaia east 
portico" by A. Tzakos and M. Ioannidou, supervised by Ch. Bouras.

1981-1982 Restoration of the second epistyle from the south and adjacent architectural 
members by A. Tzakou and M. Ioannidou.

1984 "First approach to the problems of the Propylaia north wing" by A. Tanoulas.
1985 "Report on the Pinakotheke basement, work done and observations" by A. Tanoulas.

"Report on the static condition of the Pinakotheke floor" by M. Ioannidou.
1987 A study entitled "The Propylaia Problems and possible solutions. An exploratory 

approach" by A. Tanoulas.
1988 Replacement of the wooden stepped ramp of the central ascent by M. Ioannidou.
1989 The Propylaia. Problems of conservation. Special static problems, by A. Tanoulas 

and M. Ioannidou, Athens, 1989 (printed on the occasion of the Third International Meeting 
concerning the restoration of Acropolis Monuments).

The study concerning the dismantling of rebuilt ceilings was deposited with the 
Committee for the Preservation of Acropolis Monuments and approved by the Central 
Archaeological Council.

1988 - 1989 Start of work on the Justinianian Cistern. The cistern was cleared of marble 
dumps and the marbles were put in order (phot. 17-20).

1990 Removal of the ceiling coffers in the eastern hall.
1991 Twenty-six ceiling coffer slabs of the western hall taken down.
The Propylaia of the Athenian Acropolis in the Middle Ages by A. Tanoulas, PhD 

dissertation, National Polytechnic School, Athens 1991 ( to be published by the Archaeological 
Society)

1992 Taken down: rebuilt beams and interbeams of the western hall; the Ionic epistyle; the 
Ionic capital.

1993 "Technical description of Balanos’ anastylosis of an epistyle and Ionic capital in the 
Central Building western hall" by T. Tanoulas. Dismantling of the Ionic epistyle and Ionic 
column capital. Dismantling of ceiling beams in the eastern hall.

Since 1978 extensive documentation of the many graffiti of all periods on the Propylaia, 
the Northwest Building and the Justinianian Cistern has been done.
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IL DESCRIPTION OF THE PRESENT STATE OF THE PROPYLAIA

A. THE CENTRAL BUILDING

1. The present state of the building
a. The Central Building as it was before Balanos’ interventions
The Doric columns at the west front were as they are today with the exception of the 

southernmost column. The top and bottom drums of this column were ringed with iron bands 
and the capital was pieced out with brick and mortar , whereas today it is restored in marble.

The east front Doric colonnade (phot. 3) lacked the second column capital from the south. 
The following blocks of the entablature were still in place: the central part of the epistyle backer 
bridging the southernmost column and the south anta; the central section of the second epistyle 
from the north; and the northern end of the outer epitstyle block at the southeast comer. The 
door wall was preserved in place up to the level of the 17th course of the western hall flank 
walls. The north wall, just as it is today, preserved 17 courses and the wall crown above; three 
parallel epistyle blocks from the north side of the east portico at the west end; the lower half of 
the western triglyph at the north side; and four blocks forming the back of the socket of the west 
triglyph; five blocks of the 19th course and 5 blocks of the 20th course of the western hall; and 
3 geison blocks. Just before Balanos began his operations the south wall was in no way 
different to what it is today.

b. Balanos’ interventions and the condition of the Central Building in 1975
((plans 18-22)

In 1909 Balanos began at the east front by restoring the first, second and third columns 
from the south to their original places. Next he reset the column capitals, pieced out with 
marble, rotating them 180 degrees from their true position. The second column capital from the 
south was almost completely restored with new marble and a piece of an ancient Propylaia 
column capital was incorporated in the new marble. The epistyles which Balanos had taken 
down in order to work on the column capitals were put back in their original places.

In 1910 Balanos supplemented the anastylosis with pieces of the epistyle (phot. 4,5) and 
the northern half of the Doric frieze (using both original and new material) which are still where 
he put them. He used various means to join fragments and architectural blocks to each other: 
iron pins, reinforced concrete, iron clamps sheathed with lead or cement. The rusting iron caused 
the marble to fracture. In order to lessen the loads Balanos did not place blocks (which would 
not have been visible) in back of the triglyphs and metopes.
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In 1911 the following work was done: epikranitis blocks on the east side of the door wall 
and two blocks of the epistyle above were made out of new marble. The crowning members of 
the northern part of the east portico were mended up with both old and new marble.

From 1911 - 1913 work was carried out in the western hall (phot. 7-10). The following 
were restored with both ancient and new marble: the epistyle on the wall of the east side of the 
north aisle; the ceiling beam at the same place; a section of the east end of the epistyle at the top 
of the north wall. In the northern Ionic colonnade the easternmost column was reerected with 
the original drums, except for the third drum which, although ancient, had been discarded by 
the builders of the Propylaia. The capital was pieced together out of four different Ionic capitals 
of the Propylaia with a small amount of new marble added (plan 23, phot. 8). Here too iron 
clamps sheathed in lead and bronze clamps covered with cement were used. The gaps between 
the pieces of marble were filled in with cement.

The epistyle spanning the door wall and the adjoining column was restored. The epistyle 
was put together out of a large fragment of an original epistyle, non-joining fragments and new 
marble. Iron clamps sheathed in lead and interior bronze clamps covered with cement were used 
to pin the fragments together. The worst is that two iron bars, H-shaped in section, were used. 
The one was incorporated in the upper surface of the epistyle which involved scooping out a 
considerable quantity of ancient marble. The other was placed in the south (visible) side of the 
epitstyle and caused large fragments of marble to break off and fall in 1953 and 1954. In 1965 
the epistyle was "reinforced" with a bar of stainless steel with devastating consequences.

In the northern aisle the two first ceiling beams from the east were set in place and 
between the ends interbeams were set, pieced together out of fragments of non-belonging 
original interbeams (plans 25-34). The ceiling coffers were set in place, four of which were 
intact, one was broken and mended, and others were pieced together with non-belonging 
fragments. In order to join the fragments, the breaks were evened out to make tight joins and the 
fragments were attached by means of bronze pins and iron plates bent at the sides which in 
spite of the lead sheathing rusted and fractured the marble.

Two ceiling beams and a half-beam on the eastern portico were rebuilt in 1914 (plans 35- 
42). The beams were put together from fragments and in order to fasten the fragments together 
channels (trapezoidal in section) were carved on the top surfaces, stopping a few centimetres 
away from the end of the beam. Iron bars (H-shaped in section) were placed in these channels. 
The flanges of the iron bars were reinforced with iron plates of the same size riveted onto the 
flanges. Furthermore they used a system of suspending the marble beam from the iron bars. 
The space between the iron reinforcement and the marble walls of the channels was filled up 
with a strong cement which covered the iron. This meant that the moisture trapped inside the 
cement could not evaporate, thus accelerating the rate of oxydation of the iron which expanded 
and fractured the beams.
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During the following three years 1915-1917 Balanos put the following pieces back in 
their original places: the horizontal geisa of the north side and eleven geisa of the east façade of 
the east portico adjoining the geison of the northeastern comer which he had reconstructed in 
1914; three orthostates at the north end of the east pediment tympanon ; four raking geisa of 
the north end of the pediment; the sima of the northeast comer (in one piece with the acroterion 
base); three pieces of sima of the north end of the pediment and four pieces of pierced sima of 
the north side of the east portico entablature; rooftiles of the NE comer of the east portico (pan 
tiles and cover tiles). In order to fix the geisa in place from in back, Balanos supported the 
geisa by a series of rectangular piers along the upper surfaces of the epistyles at the inner edge 
(phot. 6).

In the eastern hall Balanos set in place the first two rows of coffer slabs at the the north. 
These ceiling coffer slabs had previously been mended up at some time after 1913. As was the 
case in the western hall, each slab was pieced together from several fragments with occasional 
use of new marble. Only two coffers were complete; ten were mended up from joining pieces. 
The methods used to join the fragments were the same as for the western hall. But the northern 
row of coffer slabs was suspended from iron rods (T-shaped in section) resulting in the 
fragmentation of the marble. Later the ceiling coffers were protected by a glass roof. The entire 
rebuilt ceiling of the western hall was covered over with cement, lime mortar and stone slabs 
(phot. 11-16).

In May 1917 when the coffers had been set in the ceiling of the western hall, the work of 
restoring the Central Building was considered to have been completed.

2. The preserved structural fabric. Description, classification, interpretation.
Architectural members were inventoried according to the following 

classifications:
a. Ancient architectural members rebuilt in the eastern portico by Balanos.
Blocks set in place following the study by W.B. Dinsmoor, "The gables of the Propylaia 

at Athens", AJA 14(1910), 143-184, pis. 4-5.
Blocks reset by Balanos, concerning which we do not know if they wer put in their 

original places or not.
Blocks reset by Balanos and taken down again in the course of the present project.
b. Ancient architectural blocks rebuilt in the western portico by Balanos.
A distinction is made between the blocks which have not been dismantled and those which 

have been dismantled in the course of the current project.
c. Ancient architectural blocks not reset by Balanos
Architectural members belonging to the superstructure of the door wall, identified by 

W.B. Dinsmoor "The gables of the Propylaia in Athens," AJA 14 (1919), 143 - 184, pis. 4-5.
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Architectural members from the area of the western hall now on the building but not in 
their original places.

Disiecta membra from the western hall that preserve the greater part of their volume (Ionic 
and Doric column drums, blocks, eaves tiles)

Disiecta membra of the eastern portico that preserve the greater part of their volume 
(thranos).

Disiecta membra of the Central Building (without narrower distinctions) preserving the 
greater part of their volume (geisa, interbeams, crowning members of the door wall, tympanum 
backers).

d. List of disiecta membra preserving less than 50% of their volume given running 
inventory numbers in the inventory of Disiecta Membra.

3. The problem of future interventions in the Central Building
a. New information about the original form of the building.
In the course of work on the current project many important architectural members 

preserving a great part of their original volume have been identified, as well as a great many 
smaller fragments. A group of 43 architectural blocks are built into the Acropolis wall south of 
the Brauronion and Chalkotheke (plan 44, phot. 21). Seven-eighths of the material from the 
entablature and roofs seems to have been lost forever.

b. Technical problems with the Central Building as it stands today.
Sections rebuilt by Balanos that have not been dismantled.
We have no exact knowledge of the quantity and the form of the iron fasteners used by 

Balanos in sections that have not been dismantled. But these sections, too, do contain iron 
which is rusting more and more, as fractures continuously opening up testify. It is clear as can 
be that all the rest of Balanos’ anastylosis must be taken apart in order to remove the rusting 
iron both in the marble and in the reinforced concrete (phot. 21-22).

The walls of the building
Although the undisturbed sections of the walls of the Central Building are preserved in 

fairly good condition, there are fractures and damage to the surface caused by missiles from 
firearms, mainly cannon balls; the explosion of 1640; corrosion in areas exposed to weather 
conditions; inscriptions and graffiti (phot. 25).

The lintel of the central door is made up of two stones, the longest in the Propylaia, 6.8 m. 
They are badly fractured and the eastern one has cracked all the way through into two pieces 
(phot. 26). The epistyle blocks have to be dismantled, given conservation treatment and replaced.

In the south wall of the eastern portico the blocks in the 9th course and the courses above 
have shifted eastward and southward, probably by an earthquake after 1700 (phot. 27-28). As a
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result the vertical joints have opened up. The blocks were probably dismantled and replaced by 
Balanos with the result that the iron elements were exposed to rusting.

The following are in need of repair because they have undergone considerable shifts and 
fractures: the entablature of the western end of the north wall and the underlying crowning 
members of the Doric column of the west façade and the anta (phot. 29-30).

At the top of the walls there are quite a lot of iron clamps that have been robbed of their 
lead sheathing and have been exposed to oxydation.

The columns
The problems with the columns may be classified under the following headings: fractures 

and breakage of the arrises; deterioration of the column drums caused by exposure to high 
temperatures mainly during the great explosion of 1640; breakage along the edges of the 
column drum joints due to pressure exerted during an earthquake or explosion; pieces breaking 
off because of disintegration of veins of mica in the marble.

Foundations of the central building 
The foundations of the Central Building present no static or other problems.

B. THE NORTH WING

I. Deflection of the western part of the north wing from its original position.
The main reason for the problems in the north wing is the shifting of the west wall 

towards the west, that is towards the outside of the building. In order to record the displacements 
a system of Cartesian co-ordinates was set up (plans 21',45-48,51 -54,56,56·-56Α). Three types 
of levels were set up: a north-south vertical level, an east-west vertical level and a horizontal level. 
On the inner wall faces the comer points of each block were measured in relation to the system 
of Cartesian coordinates. Using this system as a basis three tables were drawn up for each of the 
following; the north wall; the west wall and the colonnade. The first three tables give the 
measurements from the corners of each block to two vertical planes of reference and one 
horizontal plane of reference. The fourth table gives the length and height of each block. The 
measurements were carried out in reference to the original positions of each block. In cases 
where the block was not complete, the position of the comers was established by means of right 
angles etc. In addition, the problem of geometric deformations gave rise to further problems 
which were recorded in the plans at a scale of 1:20 (plans 49-50,55,55a). The conclusions 
drawn from this work may be summarized as follows (phot. 33-42):

1 ) Breakage and opening up of the joints caused the base of the west wall to shift to the 
sides, to the west and to move downwards. The (jisplacement of the north end to the north is 
significantly greater than that of the south end to the south. The westward displacement of the



south end is smaller than that of the north end. The two ends of the wall base settled virtually 
equally. The greatest westward and downward displacement was observed in the middle of the 
wall.

2) In respect to the height of the west wall, the settling remains practically stable, but the 
western displacement increased drastically. The higher the wall, the displacement of the blocks at 
the north and south ends of the west wall diminishes correspondingly, with the result that the 
inclination of the south end of the west wall, and even more of the north end, is greater today 
than in ancient times.

3) Even though the west wall was constructed with an inward inclination, the displacement 
towards the west was so great that a large section exhibits the opposite tilt, i.e. inclination 
outward. In spite of the fact that the whole west wall has shifted westward, the blocks at the 
upper comers continue to incline eastward. Although it seems as if the door wall had exerted 
pressure on the west wall, pushing it out to the west along the area of contact, this phenomenon 
is actually due to the fact that the north wall bonds with the west wall.

4) The expansion of the base of the west wall pushed the west end of the north wall and 
the colonnade to the northwest and to the southwest and downward. In the superstructure this 
displacement was counteracted by the whole system of connecting the west wall to the north wall 
colonnade by means of clamps and dowels and bonding. As a result, the higher the north and 
south ends of the wall, the displacement diminishes correspondingly.

5) The behaviour of the openings in the structural fabric (windows, doors etc.) is a very 
important feature. In one example the presence of an opening prevented the transmission of a 
horizontal thrust. In another case the opening facilitated the appearance of a fracture in the door 
wall. The first intercolumniation on the west contributed to the opening of the joints in the 
epistyle and frieze over the westernmost column with the result that on the one hand the eastern 
part of the colonnade did not suffer great dislocations and, on the other hand, the entire pressure 
from the displacement of the superstructure was transmitted via the west anta to the crepidoma 
below.

6) The presence of the mediaeval upper storey contributed greatly to the preservation of 
the superstructure in the north wing.

7) The deformations of the north wing attest a single violent event, rather than a gradual 
change as the foundations slid down the rock slope. Observations of the natural rock floor and 
of the structures in the vicinity below the north wing show that there was no general or partial 
settling of the bedrock. It is much more probable that the deformations described above result 
from thrusts received from inside the building resulting primarily in the deformation of the west 
wall because this wall, together with the stereobate below and the mediaeval storey above, was to 
a great height free-standing and without support. The wall must have been thrust outward by the
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explosion in the Propylaia known to have occurred in 1687 A.D. The deformations must have 
become more acute after the mediaeval additions had been removed and after the excavations.

2. Other technical problems of the north wing caused by the displacement of the 
western side (phot. 43-46)

The shifting of the blocks accompanied by the opening of the joints caused ancient iron 
clamps to rust and fractures that in some cases caused only slight damage but in others caused 
the marble to break off. Many blocks suffered direct hits from cannon balls, broke apart and 
were displaced within the structural fabric of the wall. The irregularities in the marble structure 
cause other problems, especially in the upper parts of the building, where the marble is most 
exposed to changes in heat and cold, and is apt to fracture, flake off etc.

3. Construction of reinforced concrete (plans 57-58)
The removal of the mediaeval structures in the upper part of the building and the 

excavations done by Kavvadias exposed the poros limestone foundations to the action of rain 
water. This situation, taken together with the considerable westward shift led Orlandos to install 
a floor of reinforced concrete consisting of a slab supported on three beams. In order to support 
the floor, Orlandos opened up three shafts in the thickness of the poros limestone foundations 
of the north wall which he filled with reinforced concrete and he sheathed with reinforced 
concrete three fifths of the inside faces of the foundations which consist of reused poros 
limestone architectural members. This work was not documented with any kind of drawings or 
photographs and no reports were written.

4. The preserved structural fabric of the North Wing.
Description, identification, interpretation
The North Wing is preserved almost complete up to the level of the Doric frieze (plans 

59-68). The great majority of the blocks that have been moved are preserved in a condition 
allowing them to be studied and identified. With the addition of a very little new material they 
could be restored to their original places.

a. Geisa
Of the 31 geisa blocks of the North Wing, the only one still in place is the first geison 

block from the east on the portico entablature. All the other geisa were removed during the 
Middle Ages in order to build the walls of the upper storey in the North Wing and in order to 
make openings. The projecting parts were cut off as a rule. When the mediaeval storey was 
dismantled, many pieces were taken down and left on the ground.

The shape of the back of the geison blocks helps to determine where they went, because it 
differs on each side of the building. Other features which made it possible to determine the
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original positions of the geison blocks are the peculiarites of the clamp cuttings, mouldings, etc 
(plans 69-71).

The geisa of the entablature of the north wall have cuttings in back to receive the north 
ends of the wooden ceiling beams of the Pinakotheke. These cuttings take up the entire height of 
the geison block and the lower part of the cutting is carved in the upper surface of the frieze 
backers of the north façade. On the basis of these observations, a drawing was made to show the 
exact arrangment of the beam sockets in plan and from this it was possible to draw up the plan 
of each geison block. This drawing, taken together with the clamp cuttings, made it possible to 
determine the original position of each of the extant geison blocks. The first three geison blocks 
from the west on the the north wall preserve cuttings for P-shaped horizontal clamps which 
together with other signs indicate a Roman intervention involving removal of the rooftiles and 
the geisa of the northwest comer.

The back surfaces of the geisa of the west wall are worked with the point and are roughly 
vertical without cuttings for beams, because the beams of the ceiling in the North Wing are 
parallel to the west wall. The central geison on the west wall could be identified because it has 
the width of only one mutule and two viae and the position of the other geisa could be 
determined on the basis of the clamp cuttings.

The geisa of the colonnade entablature are narrower and in back they have two cuttings 
each to receive the wooden ceiling beams of the portico. The lower sections of the ceiling beam 
sockets are carved out of the upper surfaces of the epistyle backers. The southwest comer 
geison has been identified above, and the position of the four adjoining geisa to the east has 
been determined from the clamp cuttings and matching the dowel cuttings with those on the 
epistyle below.

Many fragments preserve only the projecting section of the geisa and since these have no 
clamp and dowel cuttings it has so far been possible to assign only six fragments to their 
original positions, but after the remains of Frankish structures have been dismantled, it will be 
possible to identify many more fragments.

b. Superstructure of the east wall (plan 72, phot. 47-50)
The Franks removed 26 whole blocks and about 16 half and quarter blocks from the east 

wall. Of these, 18 whole blocks and a half of a block have now been identified: two rebuilt in 
the Parthenon, some in the Frankish structures in the Propylaia, some lying on the ground.

The roof and ceiling arrangements can be understood from the traces preserved on the east 
wall blocks still in place and on the newly identified east wall blocks and geisa blocks as 
follows: the two diagonal grooves for the insertion of the easternmost row of marble roof tiles; 
above the northern recess, the horizontal cutting for the huge tile (ca 4.50 x 2.10 m., 0.302 m. 
thick) covering the whole area of the northern recess all the way out to the west façade stylobate; 
below the peak of the roof, the socket for the eastern end of the horizontal ridge beam; the
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northernmost block of the 13th course retains the trace of the easternmost geison block and 
above it the trace of the easternmost eave tile. All the other blocks of the 13th course are inset in 
order to receive the two easternmost ceiling beams, one for the Pinakotheke, one for the portico.

c. Measurements and arrangement of the wooden ceiling and roof structure (plans 
72-74, phot. 51)

The ceilng beams of the North Wing ran north-south. In the Pinakotheke the easternmost 
beam was 0.415 m. wide, the westernmost beam 0.54 m. wide, and the seven beams in between
0.59 m. wide, they were all 0.44 m. high. Since the relation of the ceiling beams to the 
intervening spaces is nearly the same as in the marble ceiling of the Central Building it is almost 
certain that the spaces between the beams were covered by wooden coffers.

In the portico the easternmost beam was 0.25 m. wide, the westernmost beam 0.29 m. 
wide and the 16 beams in between were on the average 0.465 m. wide. The height is 0.27 m. 
The intervening spaces are so narrow that they must have been covered by planks nailed to the 
tops of the beams.

The horizontal ridge beam was 0.87 m. wide, maximum height 0.37 m., with a total length 
of 3.96 m. the two sloping ridge beams were 0.84 m. wide, maximum height 0,.33 m. the 
height of the rafters isa bout 0.32 m.

The weight of the marble roof tiles and the wooden structure of the roof was transmitted to 
the horizontal ceilng beams by means of vertical wooden supports.
These supports were so close together that in spite of the great span of the Pinakotheke ceiling 
beams, the weight would have caused very little sagging (according to recent calculations).

d. Other architectural members of the North Wing no longer in place
The following roof tiles have been identified: some eaves tiles, including one probably 

from the NW comer; pan tile and cover tile fragments; and a fragment of the NE comer of the 
huge tile which covered the northern recess and extended all the way out to the edge of the west 
front stylobate. The arrangement of the clamp cuttings attaching the eaves tiles to the geisa 
shows the order in which the eaves tiles were laid (plans 75-79, phot.52-54).

The easternmost block of the Doric frieze and its backer, which had been moved by the 
Franks, have now been identified and their original possitions in the north wall determined. The 
frieze block had a projection, now chopped off, in order to bond it into a cutting in the east wall 
which the Franks filled in with pieces of poros limestone and mortar. Seven blocks which had 
been removed from courses 7, 9, 12, 13 and 14 of the east wall for the sake of opening up 
mediaeval doors, have been identified. The following blocks which had been removed from the 
entablature have now been identified: two triglyphs from the east end with their metopes and 
backer and half of the third triglyph from the west. From the west wall the greater part of the 7th 
frieze backer from the north has been identified.

A block from the west end of the stereobate of the colonnade has also been identified.
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III. THEORETICAL GUIDE-LINES FOR INTERVENTIONS

The Charter of Venice provides the broad theoretical framework for all projects of our 
time involving restoration and preservation of monuments. The proposals for intervention 
presented below are in accord with the principles laid down in the Charter of Venice, specifically 
Articles 5, 9, 10-12, 16 relating to the problems with which the Propyl aia restoration project has 
to deal.

IV. PROPOSALS FOR INTERVENTIONS IN THE PROPYLAIA

A. THE CENTRAL BUILDING

PROPOSAL A
This proposal is limited to simple conservation measures as follows: completing the work 

of dismantling all of the architecture rebuilt by Balanos; the iron elements to be extracted and 
replaced with titanium and the stones replaced on the building. The blocks of the eastern portico 
south wall (which were also moved by Balanos) to be dismantled, the iron to be replaced with 
titanium, and the blocks restored to their original places. The lintel of the central door to be 
dismantled, given conservation treatment and restored to its original place. The entablature 
bridging the gap between the west façade northernmost column and the north wall anta to be 
dismantled, given conservation treatment and replaced. Conservation of all the surfaces.

PROPOSAL Al
This alternative version differs significantly from Proposal A in regard to the concept of 

how best to preserve and restore the ancient architectural members and the whole building. 
The main point of proposal Al is that two architectural members are not to be pieced together 
from old and new marble as Balanos did, but are to be made entirely of new marble, namely the 
Ionic column capital from the easternmost column of the northern colonnade and the Ionic 
epistyle block spanning the gap between the Ionic capital and the door wall.

PROPOSAL B
The remaining sections of Balanos’ anastylosis to be dismantled, given conservation 

treatment and put back in place. Balanos’ known mistakes and incorrect placing of blocks 
would be set right. Blocks of the eastern portico south wall to be dismantled, given conservation 
treatment and put back in place. The same done for the lintel of the central door and the
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entablature of the north wall west end. Anastylosis of: the central column of the northern Ionic 
colonnade; the epistyle between the two re-erected Ionic columns; the beams connecting it to the 
north wall; and the ceiling coffer slabs north of the intercolumniation between the eastern and 
middle column. The four eighth column drums of the four Doric columns of the west façade to 
be re-erected. Architectural members from the top of the side walls, that had been scattered on 
the ground or had been replaced in wrong positions, to be restored to their proper places.

PROPOSAL B1
The Ionic capital and Ionic epistyle pieced together out of new and old marble by Balanos 

would not, after conservation treatment, be put back on the building but put on show in the 
museum and, in their places, a capital and epitstyle of new marble would be placed on the 
building.

PROPOSAL C
The ceiling of the western chamber would be extended not to the north of the section 

rebuilt by Balanos, but to the south, above the eastern end of the central passage. This involves 
re-erecting the eastern column of the south colonnade, the epistyle which connects the column 
and the door wall, and the ceiling beams and ceiling coffer slabs.

PROPOSAL Cl
As in the case of proposals Al and Bl, the Ionic column capital and Ionic epistyle would 

be made up of new marble.

PROPOSAL D
Combining features of Proposals B and C, the proposal involves rebuilding the ceiling of 

the western chamber to both the west and south, thus significantly improving the legibility of the 
building, enabling the visitor to grasp how the architecture of the central passage was organized. 
The proposed extension in the western chamber involves the same amount of new marble as in 
the preceding proposals.

PROPOSAL D1
As in the case of proposals Al, Bl, and Cl, the Ionic column capital and Ionic epistyle 

would be made up of new marble.

PROPOSAL E
The situation created by Balanos would be left out of consideration entirely and one would 

attempt to create a new restoration in accord with the strictest scientific requirements. Not a
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single architectural block or fragment of architecture, regardless of whether Balanos had used it 
or not, would be used in rebuilding unless it could be returned to the exact place it originally 
occupied in the building. A small amount of new marble would be used only where absolutely 
necessary in order to fill in or support original architectural members. At the present moment a 
large part of the anastylosis carried out by Balanos has not yet been dismantled making it 
difficult if not impossible to check the identifications of architectural members made by 
Dinsmoor and Balanos. Given these circumstances Proposal E is mainly a matter of principle, 
not involving proposals for specific interventions. If this proposal were to be adopted, the 
legibility of the building would be drastically diminished.

B. THE NORTH WING

PROPOSAL A
This proposal involves the minimum of intervention, confined to giving conservation 

treatment to visible damage threatening parts of the building with immediate danger. It may be 
summarized as follows: nothing to be dismantled; conservation treatment of the surface and all 
accesible parts of the marble superstructure suffering from damage. Conservation treatment of 
the reinforced concrete and of the visible poros limestone blocks in the classical foundations. 
Prevention of further decay by controlling the climate in the basement of the building.

PROPOSAL B
The minimum of essential measures needed to cope with the technical problems: 

dismantling the remains of the Frankish upper storey and the underlying parts of the marble 
walls suffering from damage. After conservation treatment, which does not involve mending up 
joining fragments, the architectural members would be put back in the positions they occupy 
today. There are three possibilities for dealing with the problems of the poros limestone 
foundations and the reinforced concrete elements:

PROPOSAL B1
The measures as described in Proposal A.

PROPOSAL B2
Removal of the entire mass of reinforced concrete; installing a new structure which would 

stabilize the western part of the building and create favourable conditions in the basement of the 
Pinakotheke for preserving the poros limestone blocks of the foundations.
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PROPOSAL B3
Removal of the entire mass of reinforced concrete and putting an earth fill in the basement.

PROPOSAL C
Dismantling the remains of the Frankish upper storey and the underlying parts of the 

marble walls suffering from damage. Conservation would include mending up joining 
fragments. The blocks would not be returned to the positions they occupy today but to their 
original positions in ancient times. The three possibilities for dealing with the problems of the 
poros limestone foundations and the reinforced concrete elements have been outlined in 
Proposal A, Proposal B2 and Proposal B3.

PROPOSAL D
Dismantling all of the remains of the Frankish upper storey in the North Wing, and the 

damaged superstructure of the classical building, and the marble blocks belonging to the shifted 
parts of the west wall. Conservation treatment of the dismantled architecture and mending up 
the identified joining fragments. Following conservation treatment and mending, replacing the 
blocks in the positions they occupied in ancient times. The three posibilities for dealing with 
the poros limestone foundations and the mass of reinforced concrete have been set forth in 
Proposals A, B2 and B3.

PROPOSAL E
Dismantling the remains of the Frankish upper storey, the damaged blocks of the 

superstructure and the shifted sections of the western part of the bulding in their entirety. In the 
foundations: removal of the reinforced concrete; removal of the poros limestone blocks of the 
classical foundations which have shifted westward. The dismantled blocks of marble and of 
poros limestone to be given conservation treatment and joining fragments to be mended up. 
After mending and conservation treatment, both the poros limestone foundation blocks and the 
architectural members of marble to be restored to the positions they occupied in the original - 
Mnesiklean - form of the building. Inside the Pinakotheke installation of a floor which would 
be supported on the natural rock below and not touch the classical structure. The space under 
the floor would be equipped with units to provide the climatic conditions required for the 
preservation of the poros blocks.

PROPOSAL El
The North Wing to be restored to its full height with the exception of the roof.
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PROPOSAL E2
Restoration as in Proposal El and in addition a light roof made of modem materials (e.g. 

plexiglass).

PROPOSAL E3
The North Wing to be restored as in Proposal El and given a roof like that of the ancient 

roof and ceilings. The two possibilities for dealing with the poros limestone foundations and the 
reinforced concrete have been set forth in Proposals B2 and B3.

THE ARCHITECT’S RECOMMENDATIONS

The Central Building
All the proposals include the four measures necessary to ensure the preservation of the 

building
1) dismantling of the rest of Balanos’ restorations
2) dismantling and conservation and restoration of the parts of the eastern portico south 

wall which have been moved
3) dismantling, conservation and restoration of the central lintel
4) dismantling, conservation and restoration of the architrave between the northern column 

of the west façade and the north wall.
The restoration described in Proposal D is highly desirable because it makes good use of 

a great deal of the identified material and also improves the legibility of the monument.

The North Wing
I suggest adopting proposal E3 because it takes full advantage of the newly identified 

material and information gained concerning the marble superstructure and the wooden ceiling 
and roof of the classical building.

In any case the dismantling of the shifted western part is strongly indicated because 
displacement has caused the joints to open up exposing the classical clamps to oxydation.

The dismantling of considerable parts of the west and north foundation walls is necessary, 
given that the iron rods encased in the concrete poured into shafts dug into the poros limestone 
foundations constitute a sword of Damokles, for sooner or later they will inevitably rust and 
cause the foundations to crumble.
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Proposal E3 ensures the statical strength of the building; at the same time providing us 
with a unique example of classical architecture in its entirety, the new marble requisite for this 
restoration is less than 10% of the restored marble structure.

In respect to the poros limestone foundations I am strongly in favour of installing a new 
structure which would create favourable conditions in the basement of the Pinakotheke for 
preserving the foundation blocks and which would allow access to the outstandingly important 
painted architecture built into these foundations.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Σχ.1 Τα Προπύλαια στους κλασικούς χρόνους, κάτοψη. 1. 
Ανατολική στοά. 2. Δυτική αίθουσα. 3. Βόρεια πτέρυγα. 4. 
Νότια αίθουσα. 5. Κεντρική διάβαση.
Σχ.2. Τα Προπύλαια στους κλασικούς χρόνους, δυτική πρόσοψη.
Σχ.3. Τα Προπύλαια στους κλασικούς χρόνους, τομή στον 
κεντρικό άξονα του κεντρικού κτιρίου, κυττάζοντας προς 
βορράν.
Σχ.4. Τα Προπύλαια κατά τους κλασικούς χρόνους, τομή στην 
Πινακοθήκη κυττάζοντας προς νότον. Φαίνεται η βόρεια όψη του 
κεντρικού κτιρίου.
Σχ.5. Κάτοψη του κεντρικού κτιρίου με τα κυριότερα σωζόμενα 
ίχνη.
Σχ.6. Τα Προπύλαια και η δυτική πρόσβαση περί το 300 μ
Σχ.7. Τα Προπύλαια και Π δυτική πρόσβαση περί το 700 μ
Σχ.8. Τα Προπύλαια και η δυτική πρόσβαση περ ί το 1204 .
Σχ.9. Τα Προπύλαια και η δυτική πρόσβαση περί το 1400 .
Σχ.10. Τα Προπύλαια και η δυτική πρόσβαση περί το 1450.
Σχ.11. Η δουκική κατοικία στα Προπύλαια περί το 1450, κάτοψη 
ισογείου. Διακρίνονται τρεις φάσεις, η μεσοβυζαντινή, η 
φράγκικη και η φλωρεντινή (η πυκνότητα της διαγράμμισης 
αυξάνεται με την φορά που αναφέρθηκαν οι φάσεις αυτές).
Σχ.12. Τα Προπύλαια περί το 1450. Δυτική πρόσοψη.
Σχ.13. Η δουκική κατοικία στα Προπύλαια περί το 1450, τομή 
στον κεντρικό άξονα του κεντρικού κτιρίου, κυττάζοντας προς 
βορράν. Διακρίνονται δύο φάσεις, η φράγκικη και η φλωρεντινή 
(η πυκνότητα της διαγράμμισης αυξάνεται με την φορά που 
αναφέρθηκαν οι φάσεις αυτές).
Σχ.14. Η δουκική κατοικία στα Προπύλαια περί το 1450, τομή 
στη βόρεια πτέρυγα και στη βόρεια κόγχη, κυττάζοντας προς τα 
ανατολικά. Διακρίνονται τρεις φάσεις, η μεσοβυζαντινή, η 
φράγκικη και η φλωρεντινή (η πυκνότητα της διαγράμμισης 
αυξάνεται με την φορά που αναφέρθηκαν οι φάσεις αυτές).
Σχ.15. Τα Προπύλαια και η δυτική πρόσβαση της Ακρόπολης πρίν 
την ανατίναξη του κεντρικού κτιρίου το 1640. Τομή στον άξονα 
του κεντρικού κτιρίου, κυττάζοντας προς νότον (μαύρο: αρχαία 
κτίσματα, γραμμοσκιά: μεσαιωνικά ή τουρκικά κτίσματα).
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Σχ.16. Τα Προπύλαια μετά την ανατίναξη του κεντρικού 
κτιρίου το 1640. Τομή στον άξονα του κεντρικού κτιρίου, 
κυττάζοντας προς νότον (μαύρο: αρχαία κτίσματα, γραμμοσκιά: 
μεσαιωνικά ή τουρκικά κτίσματα).
Σχ.17. Τα Προπύλαια και η δυτική πρόσβαση μετά την κατασκευή 
των θόλων στο κεντρικό κτίριο. Τομή στον άξονα του κεντρικού 
κτιρίου, κυττάζοντας προς νότον (μαύρο: αρχαία κτίσματα, 
γραμμοσκιά: μεσαιωνικά ή τουρκικά κτίσματα).
Σχ.18. Ανατολική πρόσοψη του κεντρικού κτιρίου των 
Προπυλαίων (1993).
Σχ.18α. Λεπτομέρεια του βόρειου τμήματος του θριγκού και του 
αετώματος της ανατολικής πρόσοψης του κεντρικού κτιρίου των 
Προπυλαίων.
Σχ.19. Βόρεια όψη του βόρειου τοίχου του κεντρικού κτιρίου 
των Προπυλαίων, πριν την αποξήλωση των αναστηλωμένων οροφών 
το 1990.
Σχ.20. Νότια όψη του βόρειου τοίχου του κεντρικού κτιρίου 
των Προπυλαίων, πριν την αποξήλωση των αναστηλωμένων οροφών 
το 1990.
Σχ.21. Βόρεια όψη του νότιου τοίχου του κεντρικού τοίχου των 
Προπυλαίων, σημερινή κατάσταση.
Σχ.22. Νότια όψη του βόρειου τοίχου του κεντρικού τοίχου των 
Προπυλαίων, σημερινή κατάσταση.
Σχ.23. Το αναστηλωμένο από τον Μπαλάνο ιωνικό κιονόκρανο, 
όπου φαίνεται ό τρόπος σύνδεσης των θραυσμάτων μεταξύ τους 
και με το νέο μάρμαρο (κάτοψη, κύριες και πλάγιες όψεις).
Σχ.24. Το ιωνικό επιστύλιο της αναστήλωσης Μπαλάνου. Οι 
αριθμοί χαρακτηρίζουν τα συντεθειμένα θραύσματα.
Σχ.25. Αποτύπωση αναστηλωμένης δοκού της δυτικής αίθουσας 
μετά την αποξήλωσή της (σχεδίαση Γ.Μουτοπούλου).
Σχ.26. Αποτύπωση αναστηλωμένης μεταδόκιας πλάκας μετά την 
αποξήλωσή της (σχεδίαση Γ.Μουτοπούλου).
Σχ.27. Κάτοψη των Προπυλαίων με τις θέσεις των κατακορύφων 
επιπέδων του συστήματος καρτεσιανών συντεταγμένων που 
χρησιμοποιείται στην αποτύπωση του μνημείου.
Σχ.28. Κάτοψη του αναστηλωμένου από τον Μπαλάνο τμήματος 
οροφής της δυτικής αίθουσας (σχεδίαση Γ.Μουτοπούλου).
Σχ.29. Ανοψη του αναστηλωμένου από τον Μπαλάνο τμήματος της 
οροφής της δυτικής αίθουσας.
Σχ.29α. Ανοψη των φατνωματικών πλακών του αναστηλωμένου από 
τον Μπαλάνο τμήματος της οροφής της δυτικής αίθουσας. 
Συνεχής γραμμή: συναρμογή κομματιών που δεν συνανήκουν. 
Εστιγμένη γραμμή: συναρμογή κομματιών που συνανήκουν.
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Σχ·30. 
Α-Α.

Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της δυτικής αί θουσας, τομή

ΣΧ.31. 
Β-Β.

Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της δυτικής αί θουσας, τομή

Σχ.32.
Γ-Γ.

Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της δυτικής αί θουσας, τομή

Σχ.33. 
Δ-Δ, με

Αναστηλωμένο τμήμα 
τη δυτική όψη της

οροφής της δυτικής αίθουσας, 
ανωδομής του Ουραίου τοίχου.

τομή

Σχ.34. Αποτύπωση φατνωματικών πλακών της αναστήλωσης
Μπαλάνου από τη δυτική αίθουσα (σχεδίαση Γ.Μουτοπούλου).
Σχ.35. Κάτοψη του αναστηλωμένου τμήματος της φατνωματικής 
οροφής της ανατολικής στοάς (σχεδίαση Γ.Μουτοπούλου).
Σχ.36. Ανοψη του αναστηλωμένου τμήματος της φατνωματικής 
οροφής της ανατολικής στοάς.
Σχ.36α. Ανοψη των φατνωματικών πλακών του αναστηλωμένου 
τμήματος της οροφής της ανατολικής στοάς. Συνεχής γραμμή: 
συναρμογή κομματιών που δεν συνανήκουν. Εστιγμένη γραμμή: 
συναρμογή κομματιών που συνανήκουν.
Σχ.37.
Α-Α.

Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της ανατολικής στοάς, τομή

Σχ.38.
Β-Β.

Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της ανατολικής στοάς, τομή

Σχ.39.
Γ-Γ.

Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της ανατολικής στοάς, τομή

Σχ · 40 . 
Δ-Δ.

Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της ανατολικής στοάς, τομή

Σχ.41. 
Ε-Ε.

Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της ανατολικής στοάς, τομή

Σχ.42. 
Ζ-Ζ.

Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της ανατολικής στοάς, τομή

Σχ.43. Αποτύπωση αναστηλωμένων φατνωματικών 
ανατολικής στοάς (σχεδ. Γ.Μουτοπούλου).

πλακών της

Σχ.44. Σχεδιάγραμμα με τις θέσεις των αναγνωρισμένων 
αρχιτεκτονικών μελών των Προπυλαίων που βρίσκονται 
εντοιχισμένα στο νότιο τείχος της Ακρόπολης.
Σχ.45. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, νότια όψη βόρειου 
τοίχου. Πίνακας αποστάσεων από κατακόρυφο επίπεδο κάθετο 
προς την επιφάνεια του τοίχου (άξονας αα).

211



Σχ.46. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, νότια όψη βόρειου 
τοίχου. Πίνακας αποστάσεων από κατακόρυφο επίπεδο παράλληλο 
προς την επιφάνεια του τοίχου (άξονας δδ).
Σχ.47. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, νότια όψη βόρειου 
τοίχου. Πίνακας αποστάσεων από οριζόντιο επίπεδο.
Σχ.48. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, νότια όψη βόρειου 
τοίχου. Πίνακας διαστάσεων όψης λιθοπλίνθων.
Σχ.49. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων. Σχολιασμένο σχέδιο της 
νότιας όψης του βόρειου τοίχου.
Σχ.50. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, νότια όψη του βόρειου 
το ί χου.
Σχ.51. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, ανατολική όψη δυτικού 
τοίχου. Πίνακας αποστάσεων από κατακόρυφο επίπεδο κάθετο 
προς την επιφάνεια του τοίχου (άξονας ββ).
Σχ.52. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, ανατολική όψη δυτικού 
τοίχου. Πίνακας αποστάσεων από κατακόρυφο επίπεδο παράλληλο 
προς την επιφάνεια του τοίχου (άξονας γγ).
Σχ.53. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, ανατολική όψη δυτικού 
τοίχου. Πίνακας αποστάσεων από κατακόρυφο επίπεδο παράλληλο 
προς την επιφάνεια του τοίχου (άξονας γγ).
Σχ.54. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, ανατολική όψη δυτικού 
τοίχου. Πίνακας διαστάσεων όψης λιθοπλίνθων.
Σχ.55. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, σχολιασμένο σχέδιο 
ανατολικής όψης δυτικού τοίχου της Πινακοθήκης.
Σχ.55α. Βόρεια πτέρυγα 
ανατολικής όψης δυτικού

των Προπυλαίων, σχολιασμένο σχέδιο 
τοίχου της στοάς.

Σχ.56. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, νότια όψη 
κιονοστοιχίας. Πίνακας μετρήσεων από κατακόρυφο επίπεδο 
κάθετο στο επίπεδο της πρόσοψης (ζζ).
Σχ.56α. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, νότια όψη 
κι ονοστοιχίας. Πίνακας μετρήσεων από οριζόντιο επίπεδο.
Σχ.56β. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, κάτοψη της κρηπίδας. 
Αποστάσεις των βαθμιδών από κατακόρυφο επίπεδο παράλληλο 
προς τη νότια πρόσοψη (άξονας gg).
Σχ.56γ. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, κάτοψη της κρηπίδας. 
Αποστάσεις των βαθμιδών από οριζόντιο επίπεδο.
Σχ.57. Κάτοψη του υπογείου της Πινακοθήκης.
Σχ.58. Τομή Α-Α (βόρεια όψη θεμελίωσης θυραίου τοίχου) και 
τομή Β-Β (δυτική όψη θεμελίωσης ανατολικού τοίχου) στο 
υπόγειο της Πινακοθήκης.
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Σχ.59. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, νότια όψη της 
κι ονοστοιXίας, σημερινή κατάσταση.
Σχ.60. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, βόρεια όψη της 
κι ονοστοιχίας, σημερινή κατάσταση.
Σχ.61. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, νότια όψη του θυραίου 
τοίχου, σημερινή κατάσταση.
Σχ.62. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, βόρεια όψη του βόρειου 
τοίχου, σημερινή κατάσταση.
Σχ.63. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, ανατολική όψη του 
δυτικού τοίχου, σημερινή κατάσταση.
Σχ.64. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, δυτική πρόσοψη του 
δυτικού τοίχου και του στερεοβάτη, σημερινή κατάσταση.
Σχ.65. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, δυτική όψη του 
ανατολικού τοίχου, σημερινή κατάσταση.
Σχ.66. Κάτοψη του γείσου του ανατολικού τοίχου της βόρειας 
κόγχης και του πρώτου από τα ανατολικά γείσου της 
κιονοστοιχ ί ας.
Σχ.67. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, σημερινή κατάσταση της 
ανωδομής του βόρειου τοίχου, κάτοψη και όψη της εσωτερικής 
πλευράς.
Σχ.68. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων, σημερινή κατάσταση της 
ανωδομής του δυτικού τοίχου, κάτοψη και όψη της εσωτερικής 
πλευράς.
Σχ.69. Αποτύπωση γείσου του δυτικού τοίχου της βόρειας 
πτέρυγας (ΑΑΔ 5.308).
Σχ.70. Αποκατάσταση των αναγνωρισμένων γείσων της βόρειας 
πτέρυγας στις αρχικές τους θέσεις.
Σχ.71. Αποτύπωση τμήματος έδρασης χαρακτηριστικού γείσου της 
νότιας όψης (ΑΑΔ 5.297).
Σχ.72. I. Αποκατάσταση της θέσης των σωζομένων λίθων του 
16ου δόμου του ανατολικού τοίχου της βόρειας πτέρυγας, 
κάτοψη. II. Αποκατάσταση της θέσης των σωζομένων λίθων της 
ανωδομής του ανατολικού τοίχου της βόρειας πτέρυγας. III. 
Γραφική αποκατάσταση του ανατολικού άκρου της στέγης της 
βόρειας πτέρυγας.
Σχ.73. Αποκατάσταση της μαρμάρινης ανωδομής και των ξύλων 
των οροφών και της στέγης της βόρειας πτέρυγας σε κάτοψη.
Σχ.74. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες της στέγης και των 
οροφών της βόρειας πτέρυγας.
Σχ.75. Σχεδιαστική αποκατάσταση της κεραμίδας της νότιας 
κόγχης των Προπυλαίων, με τις σχετικές θέσεις των σωζομένων 
θραυσμάτων.
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Σχ.76. Αξονομετρική αποκατάσταση της κεραμίδας της νότιας 
κόγχης των Προπυλαίων.
Σχ.77. Αποψη της βόρειας κόγχης των Προπυλαίων με το 
μαρμάρινο κάλυμμά της.
Σχ.78. Αποτύπωση του πρώτου από τα ανατολικά λίθου της 
ζωφόρου του βόρειου τοίχου της βόρειας πτέρυγας.
Σχ.79. Αποτύπωση του πρώτου από τα ανατολικά αντιθήματος της 
ζωφόρου του βόρειου τοίχου της βόρειας πτέρυγας.
Σχ.80. Νότια όψη της κι ονοστοιχίας της νότιας πτέρυγας.
Σχ.81. Βόρεια όψη του νότιου τοίχου της νότιας πτέρυγας.
Σχ.82. Νότια όψη του νότιου τοίχου της νότιας πτέρυγας.

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ

Τα σχέδια με αριθμούς 18α, 70, 72, 73, είναι αναδιπλούμενα
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Φωτ. 1. Η επιγραφή της αναστήλωσης του Πιττάκη στο πόδιο της 
δυτικής πρόσοψης της βόρειας πτέρυγας.
Φωτ.2. Αποψη των Προπυλαίων από τη νοτιοδυτική γωνία της 
πύλης Beule (Stillman, 1869).
Φωτ.3. Αποψη των Προπυλαίων από τα ανατολικά πριν την 
αναστήλωση του Μπαλάνου (Φωτογραφίαι Ν.Μπαλάνου / αρ.2065).
Φωτ.4. Σύνδεση "διά σιδηροπαγούς δοκού" των δύο λίθων του 
μεσαίου επιστυλίου της κιονοστοιχίας της ανατολικής στοάς 
του κεντρικού κτιρίου (φωτογραφίαι Ν.Μπαλάνου / αρ.1285).
Φωτ.5. Εσωτερική όψη των αναστηλωμένων τμημάτων του θριγκού 
του δεύτερου και τρίτου από νότον μετακιονίων διαστημάτων 
της κιονοστοιχίας της ανατολικής στοάς, μετά την επέμβαση 
του 1982.
Φωτ.6. Τα υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, για τη 
στήριξη των εσωτερικών άκρων των οριζοντίων γείσων της 
ανατολικής στοάς.
Φωτ.7. Η αναστηλωμένη από τον Μπαλανο περιοχή της οροφής του 
ανατολικού άκρου του βόρειου κλιτούς της δυτικής αίθουσας, 
με τον αντίστοιχο κίονα (DAI-Athen, Neg.Nr. 860).
Φωτ.8. Το ιωνικό κιονόκρανο της αναστήλωσης Μπαλάνου μετά 
την αποξήλωσή του (Φωτογραφία Σ.Μαυρομάτη).
Φωτ.9. Η όψη του ιωνικού επιστυλίου κατά τις εργασίες για 
την αναστήλωσή του. Διακρίνονται απολαξεύσεις και προσθέματα 
από νέο μάρμαρο (Φωτογραφίαι Ν.Μπαλάνου / αρ.1846).
Φωτ.10. Η άνω επιφάνεια του ιωνικού επιστυλίου κατα τις 
εργασίες για την αναστήλωσή του. Διακρίνονται η θήκη για τη 
Μνησίκλεια σιδερένια ράβδο, αριστερά, και το νέο λάξευμά για 
τη νέα σιδερένια δοκό, δεξιά (Φωτογραφίαι Ν.Μπαλάνου / 
αρ.1844Α).
Φωτ.11. Δοκός της αναστήλωσης Μπαλάνου κατά την αφαίρεση του 
σιδερένιου οπλισμού.
Φωτ.12. Σιδερένιοι αναρτήρες των μαρμάρινων δοκών της 
αναστήλωσης Μπαλάνου.
Φωτ.13. Θραύση της μαρμάρινης δοκού λόγω οξείδωσης του
σιδερένιου αναρτήρα.
Φωτ.14. Θραύση της μαρμάρινης δοκού λόγω οξείδωσης του
σιδερένιου αναρτήρα.
Φωτ.15. Η επάνω επιφάνεια του αναστηλωμένου τμήματος της 
οροφής της ανατολικής στοάς.
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Φωτ.16. Η γυάλινη στέγη επάνω από το βόρειο μεταδόκιο 
διάστημα της ανατολικής στοάς και το δώμα επάνω από το 
αναστηλωμένο τμήμα της οροφής της δυτικής αίθουσας.
Φωτ.17. Εργασίες εκκένωσης της
Φωτ.18. Εργασίες εκκένωσης της
Φωτ.19. Αποψη του σωζόμενου 
δεξαμενής.

Ιουστινιάνειας 
Ιουστ l viάνεLaç 
τμήματος της

δεξαμενής. 
δεξαμενής. 
Ιουστινιάνειας

Φωτ.20. Τα αρχιτεκτονικά μέλη, που προήλθαν από την εκκένωση 
της Ιουστινιάνειας δεξαμενής, καταλαμβάνουν την περιοχή προς 
τα βορειοανατολικά των Προπυλαίων.
Φωτ.21. Αποψη της περιοχής του νότιου τείχους της 
όπου βρίσκονται εντοιχισμένα αρχιτεκτονικά 
Προπυλαίων, άποψη από τα νοτιοανατολικά.
Φωτ.22. Πάσχον γείσο του θριγκού της ανατολικής 
κεντρικού κτιρίου.
Φωτ.23. Πάσχον τμήμα του θριγκού της ανατολικής 
κεντρικού κτιρίου.
Φωτ.24. Αποψη της δυτικής επιφάνειας της ανωδομής 
τμήματος του θυραίου τοίχου του κεντρικού κτιρίου.

Ακρόπολης 
μέλη των

στοάς του

στοάς του

του νότιου

Φωτ.25. Χαράγματα στον ορθοστάτη και στον πρώτο δόμο της 
νότιας επιφάνειας της δυτικής παραστάδας του βόρειου τοίχου 
του κεντρικού κτιρίου.
Φωτ.26. Το ανώφλι του κεντρικού ανοίγματος του θυραίου 
τοίχου, άποψη από τα ανατολικά.
Φωτ.27. Βόρεια όψη του νότιου τοίχου της ανατολικής στοάς. 
Διακρίνονται οι μετακινημένες λιθόπλινθοι.
Φωτ.28. Νότια όψη του νότιου τοίχου της ανατολικής στοάς. 
Διακρίνονται οι μετακινημένες λιθόπλινθοι.
Φωτ.29. Η βόρεια πλευρά του θριγκού που γεφυρώνει το 
διάστημα μεταξύ του βόρειου κίονα της δυτικής πρόσοψης του 
κεντρικού κτιρίου και της αντίστοιχης παραστάδας του 
κεντρικού κτιρίου.
Φωτ.30. Η ανατολική πλευρά του κιονοκράνου του βόρειου κίονα 
της δυτικής πρόσοψης του κεντρικού κτιρίου. Διακρίνεται η 
ρωγμή στον εχ·. νο.
Φωτ.31. 
βόρειου

Η ανατολική πλευρά των τριών πρώτων σφονδύλων του 
κίονα της δυτικής πρόσοψης του κεντρικού κτιρίου.

Φωτ.32. Η νότια 
κίονα της βόρειας

πλευρά του τρίτου σφονδύλου 
ιωνικής κιονοστοιχίας.

του μεσαίου

Φωτ.33. Το δυτικό άκρο της ανωδομής του βόρειου τοίχου της 
Πινακοθήκης.
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Φωτ.34. Η εξωτερική πλευρά του τοιχοβάτη του δυτικού τοίχου 
της βόρειας πτέρυγας, με εμφανείς τις παραμορφώσεις και, 
κυρίως, την καθίζηση. Αποψη από το νότο.
Φωτ.34α. Η ανωδομή του δυτικού τοίχου της βόρειας πτέρυγας 
με εμφανείς τις παραμορφώσεις και, κυρίως, την καθίζηση. 
Αποψη από το νότο.
Φωτ.35. Η συμβολή της ανωδομής του δυτικού τοίχου και της 
ανωδομής του θυραίου τοίχου της βόρειας πτέρυγας.
Φωτ.36. Η συμβολή του δυτικού τοίχου και του θυραίου τοίχου 
τςη βόρειας πτέρυγας, άποψη από νοτιοανατολικά. Καθ' ύψος 
του μέσου της εικόνας η ρωγμή του θυραίού τοίχου.
Φωτ.37. Το δυτικό τμήμα της βόρειας όψης του θυραίου τοίχου 
της βόρειας πτέρυγας. Το εύρος της ρωγμής αυξάνεται καθ' 
ύψος.
Φωτ.38. Η νότια όψη του δυτικού τμήματος του θριγκού της 
κLονοστοιXίας της βόρειας πτέρυγας. Διακρίνονται οι 
μετατοπίσεις των λίθων του δυτικού κίονα και της δυτικής 
παραστάδας, καθώς και η διάνοιξη των αρμών του θριγκού επάνω 
από τον κίονα.
Φωτ.3θ. Η βόρεια πλευρά του δυτικου τμήματος του θριγκού της 
κιονοστοιXίας της βόρειας πτέρυγας. Οι αρμοί επάνω από το 
δυτικό κίονα έχουν ανοίξει.
Φωτ.40. Οι λίθοι της κρηπίδας της νοτιοδυτικής γωνίας της 
βόρειας πτέρυγας.
Φωτ.41. Η βόρεια πτέρυγα, ο βράχος στον οποίο εδράζεται και 
το Μνησίκλειο ανάλημμα. Αποψη από τα βορειοδυτικά.
Φωτ.42. Το άνοιγμα μεταξύ του ανατολικού άκρου των 
κατωτάτων δόμων του βόρειου τοίχου του Μνησικλείου 
αναλήμματος και του βράχου κάτω από τη βορειοδυτική γωνία 
της βόρειας πτέρυγας. Αποψη από τα βορειοδυτικά.
Φωτ.43,44. Τμήματα της δυτικής όψης του δυτικού τοίχου της 
βόρειας πτέρυγας.
Φωτ.45. Ανατολική (εσωτερική) όψη του δυτικού τοίχου του 
δυτικού τοίχου της βόρειας πτέρυγας. Εκτός από τις βλάβες 
των λιθοπλίνθων διακρίνονται και τα ίχνη των απολαξευμένων 
αγκώνων.
Φωτ.46. Αντιθήματα του θριγκού επάνω από το διάστημα μεταξύ 
ανατολικού και μεσαίου κίονα της βόρειας πτέρυγας. 
Διακρίνονται ρωγμές που οφείλονται στη διαστρωμάτωση του 
μαρμάρου.
Φωτ.47. Η ανωδομή του ανατολικού τοίχου της Πινακοθήκης, 
άποψη από τα νοτιοδυτικά.

217



Φωτ.48. Η διαμόρφωση του λίθου του 13ου και του 14ου δόμου 
του ανατολικού τοίχου της βόρειας πτέρυγας (βόρειος 
ορθοστάτης της πόρτας του φραγκικού ορόφου στον ανατολικό 
τοίχο της Πινακοθήκης).
Φωτ.49. Η δυτική επιφάνεια της τελευταίας προς βορράν 
λιθοπλίνθου του 14ου δόμου με τα ίχνη της αναθύρωσης για την 
υποδοχή του παρακείμενου γείσου και της επίστεψης της 
παρακείμενης τριγλύφου του βόρειου τοίχου. Στην υπερκείμενη 
λιθόπλινθο τα ίχνη των πρώτων από ανατολάς κεραμίδων.
Φωτ.50. Το νότιο άκρο της θήκης των πρώτων από τα ανατολικά 
κεραμίδων, στον ανατολικό τοίχο της βόρειας πτέρυγας.
Φωτ.51. Το κατώφλι του βόρειου παραθύρου του φράγκικου 
ορόφου, στην ανωδομή του δυτικού τοίχου της Πινακοθήκης. 
Διακρίνεται ο τραπεζοειδής τόρμος.
Φωτ.52. Ο τόρμος στη βόρεια πλευρά του βόρειου κίονα της 
δυτικής πρόσοψης του κεντρικού κτιρίου, για την τοποθέτηση 
του στηρίγματος της κεραμίδας που στέγαζε τη βόρεια κόγχη 
των Προπυλαίων.
Φωτ.53. Η διατηρούμενη στη θέση της βορειοανατολική γωνία 
της κεραμίδας που στέγαζε τη νότια κόγχη των Προπυλαίων. 
Αποψη από τα νοτιοδυτικά.
Φωτ.54. Η διατηρούμενη στο έδαφος νοτιοανατολική γωνία της 
κεραμίδας που στέγαζε τη βόρεια κόγχη των Προπυλαίων.
Φωτ.55. Η νότια πτέρυγα μετά το πέρας των ανασκαφών του 
Καββαδία και πρίν το 1909 (φωτογραφία DAI / Neg.Nr. AKR 
486). Αποψη από τα νοτιοδυτικά.
Φωτ.56. Η νότια πτέρυγα μετά την επέμβαση των Ορλάνδου και 
Στίκα.
Φωτ.57. Η βόρεια πρόσοψη της νότιας πτέρυγας μετά την 
επέμβαση των Ορλάνδου και Στίκα.
Φωτ.58. Σύνδεσμος από ανοξείδωτο χάλυβα στη επάνω επιφάνεια 
της ζωφόρου της κιονοστοιχίας της νότιας πτέρυγας.



Νότια αίθουσα. 
5. Κεντρική διάβαση.



Σχ.2. 
Τα Προπύλαια στους κλασικούς χρόνους 

δυτική πρόσοψη.



Σχ.3. 
Τα 

Προπύλαια 
στους 

κλασικούς 
χρόνους 

τομή 
στον 

κεντρικό 
άξονα 

του 
κεντρικού 

κτιρίου 
κυττάζοντας 

προς 
βορράν

.



Σχ.4. 
Τα Προπύλαια κατά τους κλασικούς χρόνους 

τομή 
στην 

Πινακοθήκη κυττάζοντας προς νότον. 
Φαίνεται η βόρεια όψη του 

κεντρικού κτιρίου.



Σχ.5. Κάτοψη του κεντρικού κτιρίου με τα κυριότερα σωζόμενα ίχνη.



Σχ.6. Τα Προπύλαια και η δυτική πρόσβαση περί το 300 μ.Χ.



Σχ.7. Τα Προπύλαια και η δυτική πρόσβαση περί το 700 μ.Χ



ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
KAI

Η ΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
περί το 1204

Ο 5 10 15 __  20 Μ. ΤΤ 1990

Σχ.8. Τα Προπύλαια και η δυτική πρόσβαση περί το 1204



ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
KAI

Η ΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
περί το 1400

Σχ.9. Τα Προπύλαια και η δυτική πρόσβαση περί το 1400.



Σχ.10. Τα Προπύλαια και η δυτική πρόσβαση περί το 1450



Σχ.11. 
Η δουκική κατοικία στα Προπύλαια περί 

το 1450 
κάτοψη 

ισογείου. 
Διακρίνονται 

τρεις 
φάσεις 

η 
μεσοβυζαντινή 

η 
φράγκικη 

και 
η 

φλωρεντινή 
(η 

πυκνότητα της διαγράμμισης 
αυξάνεται 

με 
την φορά που αναφέρθηκαν οι φάσεις αυτές).



Σχ
.12. 

Τα Προπύλαια περί 
το 1450. Δυτική πρόσοψη.



Σχ.13. 
Η δουκική κατοικία στα Προπύλαια περί 

το 1450 
τομή 

στον κεντρικό άξονα του κεντρικού κτιρίου 
κυττάζοντας προς 

βορράν. Διακρίνονται 
δύο φάσεις 

η φράγκικη και η φλωρεντινή 
(Π πυκνότητα της διαγράμμισης 

αυξάνεται 
με 

την 
φορά 

που 
αναφέρθηκαν οι φάσεις αυτές).



Σχ.14. Η δουκική κατοικία στα Προπύλαια περί το 1450 τομή 
στη βόρεια πτέρυγα και στη βόρεια κόγχη κυττάζοντας προς τα 
ανατολικά. Διακρίνονται τρεις φάσεις η μεσοβυζαντινή η 
φράγκικη και η φλωρεντινή (η πυκνότητα της διαγράμμισης 
αυξάνεται με την φορά που αναφέρθηκαν οι φάσεις αυτές).

Σχ.15. Τα Προπύλαια και η δυτική πρόσβαση της Ακρόπολης πριν 
την ανατίναζη του κεντρικού κτιρίου το 1640. Τομή στον άξονα 
του κεντρικού κτιρίου κυττάζοντας προς νότον (μαύρο: αρχαία 
κτίσματα γραμμοσκιά: μεσαιωνικά ή τουρκικά κτίσματα).



Σχ.16. Τα Προπύλαια μετά την ανατίναξη του κεντρικού 
κτιρίου το 1640. Τομή στον άξονα του κεντρικού κτιρίου 
κυττάζοντας προς νότον (μαύρο: αρχαία κτίσματα γραμμοσκιά: 
μεσαιωνικά ή τουρκικά κτίσματα).

Ex.17. Τα Προπύλαια και η δυτική πρόσβαση μετά την κατασκευή 
των θόλων στο κεντρικό κτίριο. Τομή στον άξονα του κεντρικού 
κτιρίου κυττάζοντας προς νότον (μαύρο: αρχαία κτίσματα 
Τραμμοσκιά: μεσαιωνικά ή τουρκικά κτίσματα).



Σχ.18. 
Ανατολική 

πρόσοψη 
του 

κεντρικού 
κτιρίου 

των 
Προπυλαίων 

(1993).



Σχ.19. 
Βόρεια όψη του βόρειου τοίχου του κεντρικού 

κτιρίου 
των Προπυλαίων 

πριν την αποξήλωση των αναστηλωμένων οροφών 
το 1990.



Σχ.20. 
Νότια όψη του βόρειου τοίχου του 

κεντρικού 
κτιρίου 

των Προπυλαίων 
πριν την αποξήλωση των αναστηλωμένων οροφών 

το 1990.



Σχ.21. 
Βόρεια όψη του νότιου τοίχου του κεντρικού τοίχου των 

Προπυλαίων 
σημερινή κατάσταση.



Σχ.22. 
Νότια όψη του βόρειου τοίχου του κεντρικού τοίχου των 

Προπυλαίων 
σημερινή κατάσταση.



1Μ

Σχ.23. Το αναστηλωμένο από τον Μπαλάνο ιωνικό κιονόκρανο όπου φαίνεται ό τρόπος σύνδεσης των θραυσμάτων μεταξύ τους 
και με το νέο μάρμαρο (κάτοφη κύριες και πλάγιες όψεις).



-JT
1 -ym.· ■ !

- - - - - - - - ^-γ·[— τ~ζ .. · :........... . ·. ..... .'vi,..:.......7 V.·. . . . . . 1 111'-β · /

^ 1 Ü ,u - r- υ ,, ~τ\5γ ~
__ L_

TgaSgSULSp*

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ

Σχ.24. Το ιωνικό επιστύλιο της αναστύλωσης Μπαλάνου. Οι 
αριθμοί χαρακτηρίζουν τα συντεθειμένα θραύσματα.



Σχ.25. Αποτύπωση αναστηλωμένης δοκού της δυτικής αίθουσας 
μετά την αποξήλωσή της (σχεδίαση Γ.Μουτοπούλου).



Σχ.26. 
Αποτύπωση αναστηλωμένης μεταδόκιας πλάκας 

μετά 
την 

αποξήλωσή της 
(σχεδίαση Γ

.Μουτοπούλου)
.

ΟΜ



Σχ.27. 
Κάτοψη 

των Προπυλαίων με τις θέσεις των κατακορύφων 
επιπέδων 

του 
συστήματος 

καρτεσιανών 
συντεταγμένων 

που 
χρησιμοποιείται στην αποτύπωση του μνημείου.

□

h
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Σχ.28. Κάτοψη του αναστηλωμένου από τον Μπαλάνο τμήματος 
οροφής της δυτικής αίθουσας (σχεδίαση Γ.Μουτοπούλου).



B

CD "È.

Σχ.29. Ανοψη του αναστηλωμένου από τον Μπαλάνο τμήματος της 
οροφής της δυτικής αίθουσας.



ζχ

Σχ.29α. Ανοψη των φατνωματικών πλακών του αναστηλωμένου από 
τον Μπαλάνο τμήματος της οροφής της δυτικής αίθουσας. 
Συνεχής γραμμή: συναρμογή κομματιών που δεν συνανήκουν. 
Εστιγμένη γραμμή: συναρμογή κομματιών που συνανήκουν.
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Σχ.31. 
Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της δυτικής αίθουσας 

τομή

ο

σ

LKJ2

Ρ

Τ3Γ



Σχ.32. Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της δυτικής αίθουσας 
τομή

ULk>

Ρ.

σ

τ

IΠ



Σχ.33. 
Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της δυτικής αίθουσας 

τομή 
Δ-Δ 

με τη δυτική όψη 
τΤΚ ανωδομής του θυραίου τοίχου.



Σχ.34. 
Αποτύπωση 

φατνωματικών 
πλακών 

της 
αναστήλωσης 

Μπαλάνου από τη δυτική αίθουσα (σχεδίαση Γ.Μουτοπούλου)
.

ΔΥΤΙΚΗ OUIH

ΤΟΜΗ Β-Β



Σχ.35. Κάτοψη του αναστηλωμένου τμήματος της φατνωματικής 
οροφής της ανατολικής στοάς (σχεδίαση Γ.Μουτοπούλου).



Ex.36. Ανοφη του αναστηλωμένου τμήματος της φατνωματικής 
οροφής της ανατολικής στοάς.



Σχ.36α. 
Ανοψη των 

φατνωματικών 
πλακών 

του 
αναστηλωμένοι 

τμήματος 
της 

οροφής της ανατολικής στοάς. 
Συνεχής γραμμή 

συναρμογή κομματιών που δεν 
συνανήκουν. 

Εστιγμένη 
γραμμή



Σχ.37. 
Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της ανατολικής στοάς 

τομή



Σχ.3β. Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της ανατολικής στοάς 
τομή



Σχ.39. 
Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της ανατολικής στοάς 

τομή



Σχ.40. Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της ανατολικής στοάς 
τομή 

Δ-Δ.



Σχ.41. 
Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της ανατολικής στοάς 

τομή



Σχ.42. Αναστηλωμένο τμήμα οροφής της ανατολικής στοάς 
τομή



Σχ.43. 
Αποτύπωση 

αναστηλωμένων 
φατνωματικών 

πλακών 
της 

ανατολικής στοάς 
(σχεδ. Γ

.Μουτοπούλου
).

ΒΟΡΕΙΑ OÜJH



Σχ.44. 
Σχεδιάγραμμα 

με 
τις 

θέσεις 
των 

αναγνωρισμένων 
αρχιτεκτονικών 

μελών 
των 

Προπυλαίων 
που 

βρίσκονται 
εντοιχισμένα στο νότιο τείχος της Ακρόπολης.



Σχ.45. 
Βόρεια πτέρυγα των 

Προπυλαίων 
νότια 

όψη 
βόρειου 

τοίχου. 
Πίνακας 

αποστάσεων 
από 

κατακόρυφο επίπεδο κάθετο 
προς την επιφάνεια του τοίχου (άξονας αα).



Σχ.46. 
Βόρεια πτέρυγα των 

Προπυλαίων 
νότια 

όψη 
βόρειου 

τοίχου. 
Πίνακας αποστάσεων από κατακόρυφο επίπεδο παράλληλο 

προς την επιφάνεια του τοίχου (άξονας δδ).

η

σ» ^



Σχ.47. 
Βόρεια πτέρυγα των 

Προπυλαίων 
νότια 

όψη 
βόρειου 

τοίχου. 
Πίνακας αποστάσεων από οριζόντιο επίπεδο.

s 's
f ί



Σχ.48. 
Βόρεια 

πτέρυγα 
των 

Προπυλαίων 
νότια όψη βόρειου 

τοίχου. 
Πίνακας διαστάσεων όψης λιθοπλίνθων.

€ 121



Σχ.49. 
Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων. Σχολιασμένο σχέδιο της 

νότιας όψης του βόρειου τοίχου.



Σχ.50. 
Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων 

νότια όψη του βόρειου



Σχ.51. 
Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων 

ανατολική όψη 
τοίχου. 

Πίνακας αποστάσεων από 
κατακόρυφο 

επίπεδο 
προς την επιφάνεια του τοίχου (άξονας ββ).



Σχ.52. 
Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων 

ανατολική όψη δυτικού 
τοίχου. 

Πίνακας αποστάσεων από κατακόρυφο επίπεδο παράλληλο 
προς την επιφάνεια του τοίχου (άξονας 

γγ).



προς την επιφάνεια του τοίχου (άξονας γγ).



Σχ.54. 
Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων 

ανατολική όψη δυτικού 
τοίχου. Πίνακας διαστάσεων όψης λιθοπλίνθων.



Σχ.55. 
Βόρεια πτέρυγα των 

Προπυλαίων 
σχολιασμένο 

σχέδιο 
ανατολικής όψης δυτικού τοίχου της Πινακοθήκης.



Σχ.55α. 
Βόρεια 

πτέρυγα των Προπυλαίων 
σχολιασμένο σχέδιο 

ανατολικής όψης δυτικού 
τοίχου της στοάς.



Σχ.56. 
Βόρεια 

πτέρυγα 
των 

Προπυλαίων 
νότια 

όψη 
κιονοστοιχίας

. 
Πίνακας 

μετρήσεων 
από 

κατακόρυφο 
επίπεδο 

κάθετο στο επίπεδο της πρόσοψης (ζζ).
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Σχ.56β. 
Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων 

κάτοψη της κρηπίδας. 
Αποστάσεις των βαθμιδών 

από 
κατακόρυφο 

επίπεδο 
παράλληλο 

προς τη νότια πρόσοψη (άξονας gg)
.



Σχ.56γ. 
Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων 

κάτοψη της κρηπίδας. 
Αποστάσεις των βαθμιδών από οριζόντιο επίπεδο.



Σχ.57. Κάτοψη του υπογείου της Πινακοθήκης.

>

«1
>



Σχ.58. Τομή Α-Α (βόρεια όψη θεμελίωσης θυραίου τοίχου) και τομή Β-Β (δυτική όψη θεμελίωσης ανατολικού τοίχου) στο υπόγειο της Πινακοθήκης.



Σχ.59. 
Βόρεια 

πτέρυγα 
των 

Προπυλαίων 
νότια 

όψη 
της 

κιονοστοιχίας 
σημερινή κατάσταση.



Σχ.60. 
Βόρεια 

πτέρυγα 
των 

Προπυλαίων 
βόρεια 

όψη 
της 

κιονοστοιχίας 
σημερινή κατάσταση.

Τ. Τ. 
19
 9 0



Σχ.61. 
Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων 

νότια όψη του θυραίου



Σχ.62. Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων βόρεια όψη του βόρειου 
τοίχου σημερινή κατάσταση.



Σχ.63. 
Βόρεια 

πτέρυγα 
των 

Προπυλαίων 
ανατολική όψη του 

δυτικού τοίχου 
σημερινή κατάσταση.



Σχ.64. 
Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων 

δυτική 
πρόσοψη 

του 
δυτικού τοίχου και του στερεοβάτη 

σημερινή κατάσταση-

U12



Σχ.65. 
Βόρεια 

πτέρυγα 
των 

Προπυλαίων 
δυτική 

όψη 
του 

ανατολικού τοίχου 
σημερινή κατάσταση.



.66. 
Κάτοψη του re

 ίσου του ανατολικού τοίχου της 
βόρειας 

γ-χης 
και 

του 
πρώτου 

από 
τα 

ανατολικό 
re
 Ισου 

της 
ονοστοιχίας.

%
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Σχ.68. 
Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων 

σημερινή κατάσταση της 
ανωδομής 

του δυτικού τοίχου 
κάτοψη και 

όψη της εσωτερικής 
πλευράς

.

I



ΜΝΗΜΕΙΟ

ΠΡΟΠΎΛΑΙΑ
ΠΤΕΡΥΓΑ

5308
ΗΜΕΡ.

α/αμελουι

θ'

Σχ.69. Αποτύπωση Κνίσου του δυτικού τοίχου της βόρειας 
πτέρυγας (ΑΑΔ 5.308).



ΜΝΗΜΕΙΟ
5297

ΗΜΕΡ 7/'87

A/À ME/OOL

1

Ex.71. Αποτύπωση τμήματος έδρασης χαρακτηριστικού γείσου της 
νότιας óynQ (ΑΑΔ 5.297).



Σχ.74. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες 
οροφών της βόρειας πτέρυγας. της στέγης και των
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Σχ.75. Σχεδιαστική αποκατάσταση της κεραμίδας της νότιας 
κόγχης των Προπυλαίων με τις σχετικές θέσεις των σωζομένω··. 
θραυσμάτων.



Σχ.76. Αξονομετρική αποκατάσταση της κεραμίδας της νότιας 
κόγχης των Προπυλαίων.



Σχ.77. Αποψη της βόρειας κόγχης των Προπυλαίων με το 
μαρμάρινο κάλυμμά της.



ΜΝΗΜΕΙΟ

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
ΠΤΕΡΥΓΑ

5314
Η HER

A/A ΜΕΑ

Σχ.78. Αποτύπωση του πρώτου από τα ανατολικά λίθου της 
ζωφόρου του βόρειου τοίχου της βόρειας πτέρυγας.



ΜΝΗΜΕΙΟ

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
ΠΤΕΡΥΓΑ

53191
ΗΜΕΡ. 21-4-86

Α/Α ηελουι

Σχ.79. Αποτύπωση του πρώτου από τα ανατολικά αντί βήματος της 
ζωφόρου του βόρειου τοίχου της βόρειας πτέρυγας.



Σχ.80. 
Ν

ότια όψη της κιονοστοιχίας της νότιας πτέρυγας.



Σχ.81. Βόρεια όψη του νότιου τοίχου της νότιας πτέρυγας.

Σχ.82. Νότια όψη του νότιου τοίχου της νότιας πτέρυγας.
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ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε αυτοτελές τεύχος που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Συνάντηση 

του Απριλίου του 1989 εκτέθηκε η κατάσταση των αναστηλωμένων 
φατνωματικών οροφών των Προπυλαίων και περί γράφηκαν οι λόγοι γιά 
τους οποίους κατά την άποψη των μελετητών απαιτεί το άμεση 
αποξήλωσή τους. Σήμερα η αποξήλωση αυτή έχει πραγματοποιηθεί 
μετά από απόφαση της ΕΣΜΑ, και έχει ολοκληρωθεί και η 
αποσυναρμολόγηση των αρχιτεκτονικών μελών που αποξηλώθηκαν, 
δοκών, φατνωματικών πλακών και μεταδοκίων πλακών.

Στην παρούσα μελέτη εκτός από την τεχνική περιγραφή των 
λεπτομερειών της αναστήλωσης και της κατάστασης από στατική άποψη 
των δοκών των οροφών γίνονται ολοκληρωμένες προτάσεις για την 
επανασύνδεση των θραυσμάτων των δοκών σε σχέση με τις προτάσεις 
για την αποκατάσταση του μνημείου. Επίσης παρουσιάζεται η μέθοδος 
σύνδεσης των θραυσμάτων των φατνωματικών πλακών και η προσπάθεια 
συνδυασμού των θραυσμάτων των φατνωματικών πλακών που έχουν 
καταγραφεί πάνω στην Ακρόπολη.Η δυνατότητα αυτή θα επιτρέψει να 
χρησιμοποιηθούν σε μεγαλύτερη έκταση κατά την αναστήλωση του 
μνημείου. Σε ότι αφορά στην βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων γίνεται 
περιγραφή των δομικών βλαβών της και παρουσιάζονται οι προτάσεις 
για την αποκατάσταση της πτέρυγας. Στο τέλος περί γράφονται όλες 
οι εγκαταστάσεις που έγιναν στα Προπύλαια για την υποστήριξη των 
επεμβάσεων του έργου αποκαταστάσεως του μνημείου.

Στη σύνταξη της μελέτης ήταν πολύτιμη η συνεργασία και οι 
υποδείξεις του καθηγητή κ. Σ. Αγγελίδη, μέλους της ΕΣΜΑ και 
υπεύθυνου για την παρακολούθηση των μελετών και των έργων 
αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού. Σε όλες τις φάσεις της μελέτης 
υπήρξε στενή συνεργασία της γράφουσας με τον αρχιτέκτονα του 
έργου των Προπυλαίων Τ. Τανούλα. Τα σχέδια που συνοδεύουν την 
μελέτη έγιναν από τους Γιώτα Μουτοπούλου, Ευθ. Μπουλαλά και 
Γιώργο Βίδο.

1. Τ. ΤΑΝΟΥΛΑΣ " Προβλήματα της συντήρησης των Προπυλαίων"
Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ " Ειδικά στατικά προβλήματα των Προπυλαίων"
3η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων της 
Ακροπόλεως, Αθήνα, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 1989, Πρακτικά, 
σελ. 190-197.
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A. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΔΟΚΩΝ 
ΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Οι οροφές του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων ήσαν 

μαρμάρινες σε αντίθεση με τις οροφές των πτερύγων οι οποίες ήσαν 
ξύλινες. Πλήρης περιγραφή των οικοδομικών λεπτομερειών των οροφών 
περιλαμβάνεται στην μελέτη του κεντρικού κτιρίου του Τ. Τανούλα. 
Εδώ θα αναφερθώ μόνο στις λεπτομέρειες της κατασκευής των οροφών 
που έχουν σχέση με τα φορτία, τις εδράσεις και τα μεταφερόμενα 
φορτία στους τοίχους του μνημείου.

Η κάλυψη των οροφών στα Προπύλαια πραγματοποιείτο με 
μαρμάρινες δοκούς που εδράζοντο αμφιέρειστα στους τοίχους του 
μνημείου και στα επιστύλια που γεφύρωναν τα ανοίγματα μεταξύ των 
κιόνων (φωτ.1). Τα μήκη των δοκών ποίκιλλαν ανάλογα με το 
άνοιγμα. Οι δοκοί που έχουν αναστηλωθεί και καλύπτουν το βόρειο 
τμήμα της Ανατολικής κιονοστοιχίας και το βορειοανατολικό τμήμα 
της Δυτικής αίθουσας έχουν μήκη που κυμαίνονται από 6.30 - 6.35 
μ. Τα ανοίγματα μεταξύ των δοκών εκαλύπτοντο με τις φατνωματικές 
πλάκες που εδράζοντο αμφιέρειστα πάνω σε αυτές. Οι δοκοί έφεραν 
εκτός από το βάρος τους τα φορτία από την ξύλινη στέγη και τα 
βάρη των φατνωματικών πλακών τα οποία μετέφεραν στούς τοίχους και 
στους κίονες του μνημείου μέσω των επιστυλίων. Οι μεγάλες 
διατομές των δοκών εξασφάλιζαν πολύ μικρές τάσεις εφελκυσμού στο 
μάρμαρο. Η μέγιστη εφελκυστική τάση του μαρμάρου στο μέσον του 
ανοίγματος υπολογίσθηκε ίση με 1.7 ΜΡα,ενώ το μέγιστο βέλος 
κάμψης στο μέσον του ανοίγματος των δοκών ίσο με 7 χιλιοστά.

2. ΔΟΜΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΦΑΤΝΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΟΦΩΝ.
Κατά τις αναστηλωτικές επεμβάσεις των ετών 1909-1917 

ανακατασκευάστηκαν τμήματα των οροφών του κεντρικού κτιρίου. Η 
μονολιθικότητα των έξι δοκών που αποκαταστάθηκαν εξασφαλίστηκε 
με την συνένωση θραυσμάτων που δεν συνανήκαν απαραίτητα. Οι 
σχετικές με τις εργασίες αυτές πληροφορίες στην έκθεση των 
αναστηλώσεων είναι πολύ λίγες. Περισσότερες λεπτομέρειες για 
τον τρόπο σύνδεσης των δοκών αποκαλύφθηκαν κατά την 
αποσυναρμολόγηση των θραυσμάτων από τα οποία είχαν συντεθεί. Τότε 
διαπιστώθηκε και η έκταση των δομικών βλαβών από τη μεγάλη χρήση 
σιδήρου κατά τις αναστηλώσεις.

Γιά την σύνδεσή των θραυσμάτων των δοκών χρησιμοποιήθηκαν 
σιδηροδοκοί μέσα σε αυλάκι που λαξεύθηκε κατά μήκος των άνω 
επιφανειών των θραυσμάτων τους. Το αυλάκι αυτό δlοίκε σε όλο το
2. Ν. ΜΠΑΑΑΝΟΥ " Η Αναστήλωσις των μνημείων της Ακροπόλεως 
Αθήναι 1940, σελ. 20-23, εικόνες 7-21.
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μήκος της δοκών μέχρι σχεδόν τα άκρα της (φωτ. 2 ). Η ανάρτηση 
των κομματιών των μαρμάρινων δοκών από την σιδηροδοκό έγινε με 
σιδερένιους αναρτήρες που στο κάτω μέρος τους είχον τραπεζοειδή 
διατομή και ήταν σφηνωμένοι με μολύβι και σι μεντοκονίαμα σε 
φωλιές που είχαν λαξευθεί στο βάθος του αυλακιού (φωτ. 3 ). Στην 
έκθεση που συνοδεύει τις αναστηλώσεις αναφέρεται ότι τα αυλάκια 
ήσαν τραπεζοειδή , ενώ κατά την αποσυναρμολόγηση διαπιστώθηκε ότι 
στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ορθογωνικά. Η σιδηροδοκός 
εδράζεται στα δύο άκρα του αυλακιού τα οποία έχουν μικρότερο 
βάθος από το υπόλοιπο αυλάκι ώστε να μή φορτίζεται το κεντρικό 
τμήμα των μαρμάρινων δοκών. Το κενό συμπληρώθηκε με 
τσιμεντοκονίαμα ώστε να εξασφαλισθεί η συνεργασία μεταξύ της 
μαρμάρινης και της σιδερένιας δοκού. Με τσιμεντοκονία είχαν 
καλυφθεί και ol αρμοί μεταξύ των θραυσμάτων της δοκού.

Ο τρόπος σύνδεσης των δοκών των Προπυλαίων είναι 
διαφορετικός από αυτόν των αντίστοιχων δοκών της Βόρειας πρόστασης του Ερεχθείου. Εκεί^ η συγκόλληση των θραυσμάτων των 
δοκών πραγματοποιήθηκε με την ανάρτηση τους από σύστημα τριών 
παράλληλων σιδηροδοκών ανά μαρμάρινη δοκό χωρίς να γίνουν 
λαξεύσεις στα θραύσματα. Οι αναρτήρες διαπερνούσαν όλη την μάζα 
του μαρμάρου καθ' ύψος και ήταν εμφανείς από την κάτω πλευρά των 
δοκών.* (φωτ.4 ).

Κατά την αναστήλωση των Προπυλαίων που ακολούθησε χρονικά 
αυτήν του Ερεχθείου, ,επιδιώχθηκε να εξασφαλισθεί κάποια 
συνεργασία της μαρμάρινης δοκού με την σιδερένια, ενώ ταυτόχρονα 
οι σιδηροδοκοί και οι αναρτήσεις να είναι αφανείς. Η μέθοδος 
αποκατάστασης των δοκών των Προπυλαίων αποδείχθηκε τελικά 
καταστρεπτικότερη από αυτήν του Ερεχθείου. Εκτός από μεγάλης 
έκτασης φθορά του αρχαίου υλικού που προήλθε από τις 
απολαξεύσεις, ο τρόπος ανάρτησης των δοκών ευνόησε την 
συγκέντρωση υγρασίας στα χαμηλώτερα σημεία των αναρτήρων, γεγονός 
που οδήγησε στην οξείδωσή και διόγκωσή τους με ανεπανόρθωτες 
συνέπειες γιά τις μαρμάρινες δοκούς (φωτ.5). Ετσι ενώ οι αρμοί 
μεταξύ των θραυσμάτων ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις 
αδιαράτακτοι, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι συνδέσεις 
λειτουργούσαν ικανοποιητικά, παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις σε όλα 
τα άκρα των μαρμάρινων δοκών που οφείλοντο στην διόγκωση των 
αναρτήρων. Οι ρωγμές είχαν κατεύθυνση παράλληλη προς τον άξονα 
των δοκών και σε δύο από αυτές προκάλεσαν την αποκόλληση των 
εκατέρωθεν της ρωγμής τμημάτων (φωτ.6 ).

3. Ν. ΜΠΑΑΑΝΟΥ " Η Αναστήλωσις των μνημείων της Ακροπόλεως 
Αθήναι 1940, σελ. 43
4. ΕΣΜΑ,Μελέτη Αποκαταστάσεως 
Συνάντηση για την αποκατάσταση 
Αθήνα 1977, σελ. 251
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Εξαίρεση απετέλεσε η επίτοιχη δοκός της Δυτικής αίθουσας η 
οποία συνδέθηκε από 14 θραύσματα που δεν συνανήκαν. Για την 
σύνδεσή της δεν είχε χρησιμοποιηθεί σιδηροδοκός αλλά σιδερένιοι 
συνδέσμοι και σι μεντοκονιάματα.

Η απομάκρυνση των σιδερένιων στοιχείων των δοκών ήταν μία 
εξαιρετικά επίπονη εργασία κατά την διάρκεια της οποίας 
επιδιώχθηκε να μην προκληθεί καμμία επί πλέον φθορά του αρχαίου 
υλικού. Η αφαίρεση των σιδηροδοκών έγινε τμηματικά με το κόψιμο 
των άνω πελμάτων τους και την σταδιακή απελευθέρωση τους τα 
κονιάματα. Η εργασία αφαίρεσης των κονιαμάτων και των αναρτήρων 
από τις φωλεές του μαρμάρου έγινε με εργαλεία χειρός (φωτ.7).

Κρίνοντας συνολικά την αναστήλωση Μπαλάνου έχουμε να 
παρατηρήσουμε τα εξής:

α. Με την λάξευση των δοκών γιά την τοποθέτηση των 
σιδηροδοκών καταστράφηκε μεγάλο ποσοστό του αρχαίου υλικού 
(ποσοστό 12 έως 14.5% του όγκου κάθε δοκού απολαξεύθηκε) με 
αποτέλεσμα την εξασθένηση της διατομής της δοκού.

β. Η στατική λύση που επιλέχθηκε για την σύνδεση των 
θραυσμάτων μετέβαλε την λειτουργία των δοκών από απλές 
αμφιέρειστες που εδράζοντο στους τοίχους, σε σύνολο θραυσμάτων 
ανηρτημένων από την σιδηροδοκό. Ακόμα, η πλήρωση των κενών με 
σι μεντοκονίαμα δημιούργησε κάποια συνεργασία των σιδηροδοκών με 
τα θραύσματα της μαρμάρινης δοκού. Τελικά η στατική λειτουργία 
του συνόλου δεν ήταν σαφής και οπωσδήποτε δεν ήταν αυτή της 
αρχικής μονολιθικής δοκού.

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

3. ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ
3. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Κατά την μελέτη της αποκατάστασης των μαρμάρινων δοκών των 

Προπυλαίων τηρήθηκαν και εδώ οι δεσμεύσεις που προκύπτουν από 
τις αρχές του Χάρτη της Βενετίας και από γενικώτερες αρχές που 
συνάγονται από τον Χάρτη και αναφέρονται στα κλασσικά μνημεία της 
Ελληνικής Αρχιτεκτονικής. Μεταξύ των δεσμεύσεων αυτών 
περιλαμβάνονται ο σεβασμός της αυθεντικότητας του μνημείου και 
των αρχιτεκτονικών μελών του, η τήρηση της αυτοτέλειας των 
αρχιτεκτονικών μελών και η τήρηση της αρχής της αναστρεψιμότητας 
κατά τις συνδέσεις των αρχιτεκτονικών μελών.

5. CH. BOURAS "Athens: The Parthenon" Monumentimi 0027-0974/84 
pp.109-120
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Η φέρουσα ικανότητα των συνδεδεμένων δομικών στοιχείων έχει 
ως όριο την αρχική φέρουσα ικανότητα του μέλους. Ετσι σε 
περίπτωση ατυχηματικής δράσης είναι αποδεκτές όσες βλάβες θα είχε 
το στοιχείο στην αρχική κατάσταση.

3.2.ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Κατά την αναστήλωση των ετών 1909-1917 γιά την σύνδεση των 

αρχιτεκτονικών μελών "πριονίστηκαν" οι επιφάνειες επαφής των 
θραυσμάτων που δεν συνανήκαν ώστε να προσαρμοσθούν οι επιφάνειες 
θραύσης των. Σήμερα, αντιμετωπίζοντας την δεδομένη αυτή 
κατάσταση μας παρέχεται η δυνατότητα αποκατάστασης των δοκών με 
συμπλήρωση τους με τμήματα από νέο μάρμαρο η επανάληψης της 
μορφής της προηγούμενης αναστήλωσης. Η επιλογή της τελικής λύσης 
θα είναι το αποτέλεσμα προβληματισμού που έχει άμεση σχέση με τις 
προτάσεις του Τ. Τανούλα. Η παρούσα μελέτη σύνδεσης των 
θραυσμάτων των δοκών αντιμετωπίζει ως δεδομένη την εφαρμογή της 
μορφής της προηγούμενης αναστήλωσης και αυτό γιατί:

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

β. Ακόμα και αν βρεθούν στο μέλλον τα τμήματα των δοκών που 
έχουν απολεσθεί είναι σχεδόν αδύνατον να συγκολληθούν με τα 
υπάρχοντα γιατί θα απαιτηθούν προσθήκες τμημάτων νέου μαρμάρου 
στις περιοχές που έχουν "πριονισθεί".

γ. Η απόσπαση των σιδηροδοκών κατά την αποσυναρμολόγηση των 
μαρμάρινων δοκών χωρίς την παραμικρή φθορά του αρχαίου υλικού 
απέδειξε ότι, ακόμα και εκεί που εκ πρώτης όψεως φαίνεται πολύ 
δύσκολο να επιτευχθεί, υπάρχει αναστρεψιμότητα των συγκολλήσεων. 
Το στοιχείο της μη αναστρεψιμότητας δεν θα είναι απαγορευτικό 
επομένως στην συγκόλληση των αυθεντικών θραυσμάτων στην περίπτωση 
που θα βρεθούν μελλοντικά και θα αποφασισθεί η τοποθέτησή τους 
στην αρχική τους θέση.

3.3. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3.3.1. ΜΑΡΜΑΡΟ
Για το μάρμαρο έχουν 

εργαστήριο αντοχής υλικών 
θλιπτικής αντοχής ίση με 
προσδιορίστηκε με σειρά 
εργαστήριο του Παρθενώνα

γίνει δοκιμές αντοχής σε θλίψη στο 
του ΕΜΠ οι οποίες έδωσαν μέση τιμή 
77.8 ΜΡα. Η εφελκυστική αντοχή 

δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στο 
από τον Κ.Ζάμπα. Το στατικό μέτρο

6. Π. Σ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ , Ε.Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, "Πειραματική μελέτη της 
ευστάθειας του Παρθενώνος" Ακαδημία Αθηνών , Αθήνα 1979
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ελαστικότητας προσδιορίστηκε μετά από εργαστηριακές δοκιμές στο 
εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του ΕΜΠ.Οι τιμές που έχουν 
προκόψει από τις δοκιμές αυτές είναι:

Μέση τιμή θλιπτικής αντοχής............= 77.8 ΜΡα
Μέση τιμή εφελκυστικής αντοχής
στρώσεις παράλληλες προς τον άξονα.....= 19.4 ΜΡα
Χαρακτηριστική τιμή εφελκυστικής αντοχής 
στρώσεις κάθετες προς τον άξονα........= 14.4 ΜΡα
Μέση τιμή εφελκυστικής αντοχής
στρώσεις κάθετες προς τον άξονα........= 13.1 ΜΡα
Χαρακτηριστική τιμή εφελκυστικής αντοχής 
στρώσεις κάθετες προς τον άξονα........= 8 .'7 ΜΡα
Μέτρο ελαστικότητας
στρώσεις δοκιμίων κάθετες στο άξονα....= 23000 ΜΡα
3.3.2. ΤΟ ΤΙΤΑΝΙΟ
Το τιτάνιο χρησιμοποιείται μετά από πρόταση του καθ. Θ. 

Σκουλικίδη ως το αποκλειστικό μέταλλο κατασκευής συνδετήριων 
στοιχείων γιά τις αποκαταστάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης.

Οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του εμπορικά καθαρού 
τιτανίου σύμφωνα με το ASTM Β265 και Β348 Grade 2 είναι:

Πυκνότητα (gr/diri3).....................= 4510
Μέτρο ελαστικότητας (ΜΡα)............= 105000
Εφελκυστική αντοχή (ΜΡα)................ = 420
Οριο διαρροής (ΜΡα)..................... = 300
Συντελεστής θερμικής διαστολής(10 -6/ο C)= 9
3.3.3. ΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Τα τσιμεντοκονιάματα που χρησιμοποιούνται για τις 

συγκολλήσεις έχουν επιλεγεί από τον καθ. Θ. Σκουλικίδη kol 
αποτελούνται από λευκό τσιμέντο και χαλαζιακή άμμο σε διάφορες 
αναλογίες. Δοκιμές γιά την μέτρηση της εφελκυστικής αντοχής από 
κάμψη δοκιμίων συγκολλημένων με τσιμεντοπολτό και δοκιμές αντοχής 
σε θλίψη δοκιμίων συγκολλημένων με τσιμεντοπολτό έδωσαν 
ικανοποητικά αποτελέσματα.

3.4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΔΟΚΩΝ

7. Κ. ΖΑΜΠΑΣ Δομικά προβλήματα της αποκαταστάσεως του 
Παρθενώνα Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τόμος 2α, 
σελ.155-176 Αθήνα 1989
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Μέχρι σήμερα οι συνδέσεις των θραυσμάτων των αρχιτεκτονικών 
μελών στα μνημεία της Ακρόπολης στα πλαίσια της ΕΣΜΑ έχουν γίνει 
με λευκό τσιμέντο Portland και οπλισμό τιτανίου. Οι οπλισμοί 
τιτανίου είναι ράβδοι κυκλικής διατομής στις οποίες έχει 
διαμορφωθεί σπείρωμα και εμφυτεύονται με τοιμεντοπολτό σε 
διατρήματα στη μάζα του μαρμάρου. Μέχρι σήμερα στα Προπύλαια με 
την μέθοδο αυτή έχουν συγκολληθεί:

ά. Το δεύτερο από νότο επιστύλιο της Ανατολικής 
κιονοστοιXίας των Προπυλαίων που είχε διαρραγεί και από το οποίο 
και είχε γίνει αποκόλληση δύο θραυσμάτων του τον Απρίλιο του 
1977. Αιτία της βλάβης του ήταν η οξείδωση της ένθετης σιδερένιας 
δοκού που είχε χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση των δύο τμημάτων 
του επιστυλίου του κατά τις προηγούμενες αναστηλώσεις (φωτ. 8,
9).

β. Τα θραύσματα των φατνωματικών πλακών που συνανήκουν από 
τις αποξηλωμένες φατνωματικές οροφές και τα θραύσματα 
φατνωματικών πλακών που έχουν ταυτισθεί από τον Γ. Δεσπίνη. 
Λεπτομέρειες για τον τρόπο σύνδεσης των φατνωματικών πλακών 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος της μελέτης.

Η σύνδεση των θραυσμάτων των αποξηλωμένων μαρμάρινων δοκών 
των οροφών των Προπυλαίων απετέλεσε το αντικείμενο προβληματισμού 
των μελετητών του μνημείου και αυτό εξ αιτίας του μεγάλου μήκους 
τους ( 6.30-6.40 m) και της σχετικά τολμηρής γιά τα δεδομένα των 
ελληνικών κλασσικών μνημείων αναλογίας διαστάσεων της διατομής 
προς το μήκος των δοκών. Γιά την σύνδεση των δοκών μελετήθηκαν 
δύο εναλλακτικές προτάσεις. Η πρώτη αποτελεί επανάληψη της λύσης 
που είχε εφαρμοσθεί κατά την προηγούμενη αναστηλωτική επέμβαση με 
τα υλικά που χρησιμοποιούμε σήμερα, δηλαδή ανάρτηση των 
θραυσμάτων των δοκών από δοκούς τιτανίου και πλήρωση των κενών με 
τσ ιμεντοπολτό. Η δεύτερη πρόταση περιλαμβάνει την σύνδεση των 
δοκών με οπλισμό τιτανίου και τσιμεντοπολτό. Γιά την επίτοιχη 
δοκό της Δυτικής αίθουσας η οποία δεν διαθέτει λαξευμένο αυλάκι 
προτείνεται η σύνδεσή της με σιμεντοπολτό και οπλισμό τιτανίου.

3.4.1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΔΟΚΟ 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ

Η διατομή τιτανίου που έχει επιλεγεί είναι διατομή μορφής 
διπλού ταυ με διαστάσεις πελμάτων 140X20 mm και κορμού 12X300 mm 
και τα θραύσματα αναρτώνται από αυτήν με αντίστοιχους αναρτήρες 
με αυτούς της προηγούμενης αναστήλωσης στα ίδια σημεία ανάρτησης 
ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε επιπλέον φθορά του αυθεντικού 
υλικού. Η επίλυση έγινε με την παραδοχή της μεταφοράς όλων των 
φορτίων των θραυσμάτων στην δοκό τιτανίου και την παρακολούθηση 
των παραμορφώσεων της δοκού τιτανίου από τα θραύσματα. Στο σχ. 1 
παρουσιάζεται η δοκός Δ2 της Δυτικής αίθουσας με ένθετη δοκό
8. ZAMBAS C. Connection strength of separated parts and marble 
completions on marble members of ancient articulated monu
ments, IABSE Symposium, Venezia, 1983, pp 8-9.
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τιτανίου από την οποία έχουν αναρτηθεί τα θραύσματα της δοκού.Η 
μεγίστη τάση εφελκυσμού από κάμψη στην δοκό τιτανίου βρέθηκε ίση 
με 92 ΜΡα (μικρή σε σχέση με την εφελκυστική του αντοχή) ενώ η 
τάση συνάφειας στο μάρμαρο στα σημεία των αναρτήσεων ίση με 0.62 
ΜΡα (η μέγιστη τάση συνάφειας έχει προκόψει από πειράματα ίση με 
4ΜΡα). Το μέγιστο βέλος κάμψης της δοκού τιτανίου υπολογίσθηκε 
ίσο με 1.50 cm δηλαδή διπλάσιο αυτού της αρχικής μονολιθικής 
δοκού.

3. 4. 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΔΟΚΩΝ ΜΕ 
ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

Η πρόταση αυτή προβλέπει την συγκόλληση των θραυσμάτων με 
λευκό τσιμέντο Portland και οπλισμό τιτανίου. Αν και η μέθοδος 
αυτή εφαρμόζεται μέχρι τώρα στην Ακρόπολη θεωρούμε απαραίτητο να 
αναφερθούμε στην λειτουργία και τον υπολογισμό των συνδέσεων 
ειδικά γιά την συγκόλληση των δοκών των Προπυλαίων.

α. Περιγραφή
Οι οπλισμοί είναι ράβδοι τιτανίου κυκλικής διατομής στην 

εξωτερική επιφάνεια των οποίων διαμορφώνεται σπείρωμα. Με τον 
τρόπο αυτό αυξάνεται η συνάφεια των ράβδων με τον σι μεντοπολτό. 
Οι οπλισμοί θα εμφυτευθούν σε διατρήματα που θα ανοιχθούν στην 
μάζα του μαρμάρου. Η συγκόλληση θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε η 
πήξη του τσιμεντοπολτού να γίνεται υπό πίεση ώστε να μειωθεί η 
πιθανότητα ύπαρξης κενών. Το τμήμα της δοκού που είχε λαξευθεί 
γιά την τοποθέτηση των σιδηροδοκών θα καλυφθεί με δοκό από 
μάρμαρο η οποία θα συμπληρώσει το κενό και θα συμβάλλει στην 
αύξηση της ακαμψίας της δοκού.

β. Λειτουργία των οπλισμών τιτανίου και υπολογισμός.
Στα μνημεία της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής τα μόνιμα 

φορτία είναι τα βάρη των αρχιτεκτονικών μελών ενώ από τα κινητά 
τα σημαντικώτερα είναι τα σεισμικά φορτία. Η επίδραση στα μνημεία 
από τα μόνιμα φορτία είναι πολύ μικρή , ενώ η δράση του σεισμού 
δημιουργεί σημαντικές καταπονήσεις. Σε περίπτωση μεγάλων 
σεισμικών καταπονήσεων η εντατική κατάσταση του μνημείου δεν 
είναι εύκολο να προσδιορισθεί (μη γραμμικότης, μη ελαστικότης ). 
Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί γιά τον προσδιορισμό 
των εντατικών μεγεθών η μέθοδος των επιτρεπομένων τάσεων. Η 
συμπεριφορά του μνημείου στην περίπτωση του σεισμού καθορίζεται 
από την ύπαρξη αρμών και συνδέσμων μεταξύ των λίθων και 
οπωσδήποτε είναι αρκετά πολύπλοκη. Με τα σημερινά επιστημονικά 
δεδομένα μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει δυνατή η ανάλυση της 
σεισμικής συμπεριφοράς με μιά αξιόπιστη δυναμική ανάλυση. Ακόμα 
η συμπεριφορά του μνημείου στους σεισμούς στα χρόνια της 
παρουσίας του πάνω στον βράχο οδηγεί σε ποιοτικά συμπεράσματα 
σχετικά με την ανταπόκρισή του στα σεισμικά φορτία. Με βάση τα 
ποιοτικά αυτά στοιχεία ορίζονται αποδεκτές και μη αστοχίες kol 
σχεδιάζεται η αποκατάσταση ώστε το μνημείο να μη φθάσει ποτέ σε 
αυτές.
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Αϊτό τις πιθανές μορφές αστοχίας των συγκολλημένων 
αρχιτεκτονικών μελών η μόνη αποδεκτή είναι η ρηγμάτωση της διατομής στη θέση της συγκόλλησης” . Ολες οι άλλες πιθανές 
μορφές αστοχίας(ρηγμάτωση του μαρμάρου εκτός της συγκολλήσεως, 
απόσχιση του μαρμάρου στις θέσεις του οπλισμού ή σύνθλιψη του 
μαρμάρου στην θλιβόμενη παρειά )δεν είναι αποδεκτές γιατί 
συνεπάγονται νέα βλάβη του αρχιτεκτονικού μέλους. Αντίθετα η 
ρηγμάτωση στη θέση της συγκόλλησης αποκλείει νέα βλάβη του 
μέλους.

Σχετικές δοκιμές^-® απέδειξαν ότι η συμπεριφορά των δοκών που 
έχουν οπλισθεί με τιτάνιο συσμίπτει με αυτήν της μονολιθικής γιά 
τα φορτία λειτουργίας, ενώ μετά την ρηγμάτωση η οπλισμένη δοκός 
έχει σημαντική πλαστιμότητα σε σχέση με την μονολιθική.

Οι οπλισμοί σύνδεσης των θραυσμάτων των δοκών υπολογίζονται 
ώστε η υπολογιστική ροπή αστοχίας της συγκολλημένης δοκού να 
είναι το πολύ ίση με αυτήν της μονολιθικής. Η υπολογιστική ροπή 
αστοχίας της αμφιέρειστης μονολιθικής δοκού είναι (σχ. 2)

Am · hΜ UM = ë '*MtD 
6

όπου f Μ t D Π αντοχή σχεδιασμού γιά εφελκυσμό από κάμψη του
μαρμάρου.

Η υπολογιστική ροπή αστοχίας της συγκολλημένης με οπλισμό 
δοκού είναι

mur = fTfAf(h/2-(h-d) ) h»

Πρέπει Mum = Μur

απ' όπου προκύπτει
Am fMto

Σε περίπτωση ορθογωνικής διατομής ο συνολικός αριθμός ράβδων 
είναι

Λ Am fMtD
n ’ 3π φ2 ftt

9. ZAMBAS C. Principles for the structural restoration of the 
Acropolis Monuments, The Engineering Geology of Ancients 
Works, Monuments and Historical Sites, Athens 1988 pp 1813- 
1818
10. ZANBAS C. Structural repairs to the monuments of the 
Acropolis -The Parthenon, Civil Engineering , Proceedings of 
the Institution of Civil Engineers, November 1992.
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Η συμπεριφορά των οπλισμών τιτανίου μελετήθηκε με πειράματα 
που έγιναν από την γράφουσα και τον Κ.Ζάμπα στο Εργαστήριο 
Οπλισμένου Σκυροδέματος του ΕΜΠ με δοκιμές εξολκεύσεως και δοκιμές κάμψεως.’*·'*'

Η απόσταση των ράβδων οπλισμού από την παρειά του μαρμάρου 
δίδεται από την σχέση

Cy )/ 3.5 ψο

Το μήκος αγκυρώσεως του οπλισμού υπολογίζεται από την 
παραδοχή ότι την στιγμή της εξολκεύσεως η τάση συνάφειας έχει 
λάβει την μέγιστη τιμή της. Είναι

fTtd * At = fbM ‘ π Ψο’Ι

γ i ά f b μ = 4 MPa
f Ttd = 400 MPa

προκύπτεi 1 >/ 2 5·φ0

γ.Υπολογισμός οπλισμού των δοκών
Με την μέθοδο αυτή έγιναν οι υπολογισμοί των οπλισμών των 

δοκών οι οποίοι περιλαμβάνονται στο τεύχος υπολογισμών. Στο σχ. 3 
φαίνεται η δοκός Δ2 της Δυτικής αίθουσας με τον απαιτούμενο 
οπλισμό τιτανίου και την κατανομή του στην διατομή της δοκού.

3.5. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
3. 5. 1. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΔΟΚΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
Πλεονεκτήματα
Η συγκόλληση με οπλισμό τιτανίου παρουσιάζει τα εξής 

πλεονεκτήματα :
α. Επαναλαμβάνει μία στατική μορφή η οποία στη διάρκεια των 

75 χρόνων που μεσολάβησαν από την προηγούμενη αναστήλωση 
αποδείχθηκε ótl λειτουργούσε ικανοποιητικά. 0 σχεδιασμός των 
αναρτήσεων ήταν τέτοιος ώστε οι δυνάμεις που μεταφέρονταν στις 
αναρτήσεις της ίδιας κλίμακας (από 12 έως 20 ΚΝ). Ολες οι βλάβες 
που προξενήθηκαν στις δοκούς προήλθαν από την οξείδωση των 
σιδηροδοκών και όχι από κακό σχεδίασμά της συνδέσεως.

11. ZAMBAS C. , IOANNIDOY Μ., PAPANIKOLAOY A., " The use of 
titanium reinforcement for the restoration of the Acropolis 
Monuments" IIC Congress Bologna 1986 Proceedings, pp 138-141
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β. Γι.α την πραγματοποίηση της συγκόλλησης δεν απαιτείται 
καμμία επί πλέον λάξευση του αρχαίου υλικού πέραν αυτής που έχει 
ήδη γίνει κατά την προηγούμενη αναστήλωση.

Μειονεκτήματα
α. Η ανάρτηση των θραυσμάτων των δοκών από δοκό τιτανίου 

αποτελεί αλλαγή του δομικού συστήματος του μνημείου, γεγονός που 
αντίκειται στις αρχές του Χάρτη της Βενετίας. Η αλλαγή του 
δομικού συστήματος οδηγεί πιθανόν σε ανομοιομορφία συμπεριφοράς 
τμημάτων της δοκού σε περίπτωση έντονης καταπόνησης.

β. Οι αναρτήσεις των θραυσμάτων γίνονται από τα σημεία που 
είχαν γίνει και στην προηγούμενη αναστήλωση. Σήμερα, πολλά από 
αυτά μετά την διόγκωση των σιδερένιων αναρτήσεων αποτελούν 
θέσεις έναρξης ρηγματώσεων και ασθενή σημεία του μαρμάρου. 
Εξάλλου η διάνοιξη νέων φωλε'ών για τις αναρτήσεις θα οδηγούσε 
σε καταστροφή του αρχαίου υλικού σε θέσεις που είναι ήδη έντονα 
καταπονημένο.

γ. Γιά την πραγματοποίηση της λύσης αυτής απαιτείται μεγάλη 
ποσότητα υλικού ξένου προς το μάρμαρο. Από την άποψη αυτή η λύση 
είναι αντιοικονομική, όχι τόσο από υλική θεώρηση αλλά από άποψη 
σχεδιασμού.

δ. Η κατασκευή μιάς ολόσωμης δοκού τιτανίου, δεδομένου ότι 
δεν παρέχεται στο εμπόριο δοκός εξ ελάσεως, παρουσιάζει 
σημαντικές τεχνικές δυσκολίες. Η κατασκευή πρέπει να γίνει με 
συγκόλληση ελασμάτων τιτανίου σε όλο το μήκος του σε ατμόσφαιρα 
αργού, μέθοδος η οποία θα παρουσιάσει προβλήματα στρέβλωσης των 
διατομών.

3.5.2. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
Πλεονεκτήματα
α. Η συγκόλληση με οπλισμό τιτανίου εξασφαλίζει την 

μονολιθικότητα της δοκού και την συμπεριφορά της με αντίστοιχο 
τρόπο με την αρχική χωρίς ρηγματώσεις δοκό και στη φάση 
λειτουργίας αλλά και σε περίπτωση έντονων καταπονήσεων όπως 
διαπιστώθηκε από τα πειραματικά δεδομένα και τους υπολογισμούς.

β. Η ποσότητα του νέου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί είναι 
πολύ μικρή και συνακόλουθα η φθορά αρχαίου υλικού πολύ μικρή σε 
σχέση με το συνολικό. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι γιά την δοκό 
Δ2 της Δυτικής αίθουσας η οποία αποτελείται από τρία θραύσματα 
και όπου θα απαιτηθούν δύο συγκολλήσεις αρμών το ποσοστό του 
υλικού που θα απολαξευθεί είναι συνολικά 1.20 του συνολικού 
όγκου της δοκού.

Μειονεκτήματα
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Το μόνο που θα μπορούσε να αναφερθεί σαν μειονέκτημα είναι η 
συγκόλληση θραυσμάτων από τα οποία μερικά δεν συνανήκουν με μία 
μέθοδο της οποίας η αναστρεψιμότητα δεν είναι προφανής. Η 
αναζήτηση όμως των αυθεντικών θραυσμάτων είναι εν πολλοίς 
θεωρητική, αφού η πιθανή τοποθέτησή τους στις αρχικές τους θέσεις 
θα απαιτούσε νέες λαξεύσεις και συμπληρώσεις με νέο μάρμαρο με 
αμφίβολο αισθητικό αποτέλεσμα. Εξάλλου, η αποσυναρμολόγηση με 
υποδειγματικό τρόπο των συγκολλημένων δοκών των Προπυλαίων 
απέδειξε ότι η αναστρεψιμότητα μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και 
εκεί που φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολο. Αν με τα σημερινά τεχνικά 
δεδομένα η αναστρεψιμότητα συγκολλήσεων με οπλισμό τιτανίου είναι 
δυνατή τουλάχιστον με δυσκολία με τα μελλοντικά τεχνικά δεδομένα 
θα είναι οπωσδήποτε ευκολώτερη.
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Β. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΤΝΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η περιγραφή των 

τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζουν ol φατνωματικές πλάκες των 
οροφών του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων και η διατύπωση των 
προτάσεων γιά την αντιμετώπισή τους. Στη μελέτη του κεντρικού 
κτιρίου έχει γίνει από τον Τ. Τανούλα περιγραφή των οικοδομικών 
λεπτομερειών των φατνωματικών πλακών και του τρόπου αναστήλωσής 
τους κατά τις αναστηλωτικές επεμβάσεις των ετών 1909-1917. Εδώ 
γίνεται μία σύντομη περιγραφή των δομικών χαρακτηριστικών των 
φατνωματικών πλακών και των τεχνικών λεπτομερειών αναστήλωσής 
τους. Επίσης παρουσιάζεται η μέθοδος σύνδεσης των θραυσμάτων των 
φατνωματικών πλακών και η έρευνα συνδυασμού των θραυσμάτων των 
φατνωματικών πλακών που έχουν καταγραφεί πάνω στην Ακρόπολη.Η 
δυνατότητα αυτή θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν σε μεγαλύτερη 
έκταση κατά την αναστήλωση του μνημείου.

1. ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι φατνωματικές πλάκες αποτελούσαν τα καλύμματα που 

γεφύρωναν τα διαστήματα μεταξύ των μαρμάρινων δοκών του κεντρικού 
κτιρίου και διαμόρφωναν τις οροφές (φωτ. 1). Στο κεντρικό κτίριο 
ήσαν μαρμάρινες ενώ στις πτέρυγες ήσαν ξύλινες. Οι μορφές τους 
παρουσίαζαν ποικιλλία ανάλογα με τον ρυθμό της αίθουσας την 
οποία κάλυπταν (δωρικές, ιωνικές) αλλά και στην ίδια αίθουσα 
ανάλογα με το πλάτος του ανοίγματος το οποίο γεφύρωναν. Ετσι στην 
οροφή της Ανατολικής στοάς του κεντρικού κτιρίου τα μεταδόκια 
διαστήματα καλύπτονταν με 90 συνολικά φατνωματικές πλάκες από 
τις οποίες αυτές που κάλυπταν το βόρειο και το νότιο διαστήματα- 
συνολικά 20- είχαν τρία φατνώματα ενώ η κάθε μία ενώ αυτές που 
κάλυπταν τα υπόλοιπα διαστήματα είχαν δύο φατνώματα η κάθε μία. 
Στη Δυτική αίθουσα του κεντρικού κτιρίου τα μεταδόκια διαστήματα 
καλύπτονταν με 268 συνολικά ιωνικές φατνωματικές πλάκες από τις 
οποίες 72 είχαν ένα φάτνωμα ενώ 196 είχαν δύο φατνώματα (σχέδιο 
αναπαράστασης οροφών Προπυλαίων).

Οι φατνωματικές πλάκες είχαν μήκος που κυμαίνονταν ανάλογα 
με το είδος τους από 1.70m έως 0.875m. Εδράζοντο αμφιέρειστα στις 
μαρμάρινες δοκούς εν ξηρώ χωρίς να υπάρχει γόμφος η άλλος 
μεταλλικός σύνδεσμος. Το μοναδικό φορτίο που έφεραν ήταν το 
βάρος τους το οποίο κυμαίνεται από 2.65 ΚΝ έως 3.76 ΚΝ. Το 
ελεύθερο άνοιγμά τους ήταν μικρό σε σχέση με το μήκος τους . Η 
μορφή τους (μείωση του πάχους τους στο άνοιγμα όπου 
διαμορφώνονται τα φατνώματα ) εξασφάλιζε την καλύτερη στατική 
τους λειτουργία και τα φορτία που μεταφέρονταν από αυτές στις 
δοκούς ήταν πολύ μικρά.
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2. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΤΝΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
Αυτό που ο Μνησικλής δεν κατόρθωσε να προβλέψει όταν 

σχέδιαζε τις φατνωματικές πλάκες ήταν οι φθορές που προήλθαν 
από καταστροφές που προκάλεσε ο άνθρωπος. Οι φατνωματικές πλάκες 
βρέθηκαν στο έδαφος κατά πάσα πιθανότητα κατά την έκρηξη της 
πυρίτιδας στη Δυτική αίθουσα. Οι φθορές που υπέστησαν ήσαν 
ανεπανόρθωτες, οι περισσότερες έσπασαν και το μεγαλύτερο μέρος 
του υλικού τους απολέσθηκε για πάντα. Κατά τις επεμβάσεις των 
ετών 1909-1917 αποκαταστάθηκε μέρος της μορφής των οροφών του 
κεντρικού κτιρίου. Για τον σκοπό αυτό συγκολλήθηκε μεγάλος 
αριθμός θραυσμάτων φατνωματικών πλακών που βρέθηκαν στο έδαφος 
ανεξάρτητα από το αν συνανήκαν η όχι.

Η σύνδεση των θραυσμάτων των πλακών της οροφής της 
Ανατολικής στοάς έγινε με την σφήνωση σιδερένιων ράβδων 
ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 27X6 mm η 30X10 mm σε αύλακες 
λαξευμένες στις παράπλευρες επιφάνειες των πλακών. Τα άκρα των 
ράβδων είχαν καμφθεί κατά ορθή γωνία και είχαν στερεωθεί σε 
αντίστοιχους τόρμους στα άκρα της αύλακας (φωτ. 10). Η κάλυψη των 
ράβδων αυτών με μολύβι θεωρήθηκε αρκετή ώστε να εξασφαλίσει την 
προστασία τους από την διάβρωση. Τα κενά συμπληρώθηκαν με 
σι μεντοκονίαμα. Εκτός από τις σιδερένιες ράβδους στις παράπλευρες 
επιφάνειες των θραυσμάτων είχαν χρησιμοποιηθεί και μικρές 
ορειχάλκινες ράβδοι διαμέτρου ενός εκατ. και μήκους 5-7 εκ. στους 
αρμούς μεταξύ των θραυσμάτων. Σαν συνδετικό υλικό χρησιμοποιήθηκε 
μαρμαροκονία. Πιστεύουμε ότι οι ράβδοι αυτές είχαν μικρή 
συνεισφορά στη σύνδεση των θραυσμάτων ενώ οι βασικές δυνάμεις 
αναλαμβάνοντο από τις παράπλευρες σιδερένιες ράβδους. Κατά την 
αποσυναρμολόγηση μάλιστα διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις ήταν τελείως ελεύθερες μέσα στις οπές που είχαν 
λαξευθεί για να να τις δεχθούν χωρίς να υπάρχει καμμιά συνάφεια 
μεταξύ αυτών και του συνδετικού κονιάματος. Μεγαλύτερο ρόλο στη 
σύνδεση των πλακών έπαιξε η ύπαρξη μαρμαροκονιάματος στους αρμούς 
μεταξύ των θραυσμάτων της Δυτικής αίθουσας και σι μεντοκονιάματος 
στους αρμούς των θραυσμάτων της Ανατολικής στοάς.

Διαφορετική τεχνική σύνδεσης των θραυσμάτων εφαρμόσθηκε στις 
φατνωματικές πλάκες του βόρειου μετακιονίου διαστήματος της 
Ανατολικής στοάς. Στην περίπτωση αυτή πιστεύουμε ότι κρίθηκε ότι 
το μεγαλύτερο μήκος τους (1.70μ.) σε σχέση με τις πλάκες της 
Ανατολικής στοάς απαιτούσε ισχυρότερη σύνδεση. Ετσι τα θραύσματα 
αναρτήθηκαν από μικρές σιδερένιες δοκούς σχήματος διπλού ταυ (ΙΝΡ 
80) , με αναλογία δύο δοκών ανά φατνωματική πλάκα (φωτ. 11). Γιά 
την ανάρτηση των θραυσμάτων από τις σιδηροδοκούς χρησιμοποιήθηκαν 
σιδερένιοι αναρτήρες που σφηνώθηκαν με μολύβι σε οπές που 
ανοίχθηκαν στο "ψαχνό" των θραυσμάτων. Αν και όλη η κατασκευή 
καλύφθηκε με σύστημα υαλοπινάκων δεν αποφεύχθηκε η οξείδωση των 
σιδερένιων ράβδων η καταστρεπτική επίδρασή τους στις φατνωματικές 
πλάκες. Οι πλάκες της Δυτικής αίθουσας υπέστησαν σε μικρότερο 
βαθμό την φθορά από την οξείδωση εξ αιτίας της κάλυψης της 
οροφής της με σκυρόδεμα και μαλτεζόπλακες (φωτ. 12).
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Ο τρόπος συγκόλλησης που χρησιμοποιήθηκε αποδείχθηκε 
εξαιρετικά καταστρεπτικός. Οι επιφάνειες θραύσης απολαξεύθηκαν 
συχνά ώστε να σχηματισθούν επίπεδες επιφάνειες που θα 
επέτρεπαν την συναρμογή των θραυσμάτων ενώ η χρησιμοποίηση 
σιδήρου σε μεγάλη έκταση προκάλεσε με την οξείδωσή του 
ανεπανόρθωτες ζημιές στα φατνώματα. Πιστεύουμε ότι αν οι 
φατνωματικές πλάκες είχαν παραμείνει στο έδαφος η κατάστασή τους 
σήμερα θα ήταν πολύ καλύτερη και ol προοπτικές για την σημερινή 
τους αποκατάσταση ευνοϊκότερες.

3.ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ - ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΤΝΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ

Η τραγική κατάσταση των οροφών των Προπυλαίων ήταν αυτή που 
οδήγησε την ΕΣΜΑ στην απόφαση να αποξηλωθούν πριν από την 
ολοκλήρωση της γενικής μελέτης του μνημείου. Ηταν ο μόνος τρόπος 
για να σταματήσει η καταστρεπτική επίδραση των οξειδωμένων 
σιδερένιων συνδέσμων σε αυτές. Επειδή οι πλάκες είχαν έντονα 
κατακερματισθεί για να αποφευχθούν περαιτέρω φθορές κατά την 
μεταφορά τους, κατέβηκαν στο έδαφος καθ' ομάδες με τη βοήθεια 
ισχυρής μεταλλικής εσχάρας.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φατνωματικών πλακών 
στο έδαφος άρχισε η αποσυναρμολόγηση των θραυσμάτων από τα οποία 
αποτελούντο. Η αποσυναρμολόγηση έγινε με την αφαίρεση των 
συνδετηρίων στοιχείων και του υλικού πληρώσεως μεταξύ του 
συνδετηρίου και του μαρμάρου (τσιμεντοκονίαμα ή μόλυβδος ). Η 
αφαίρεση του υλικού πληρώσεως έγινε με εργαλεία χεριού με 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη καταστραφούν στοιχεία της επιφάνειας 
του μαρμάρου που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην μελλοντική 
αναγνώριση της αρχικής θέσης του θραύσματος.

Κάθε μία από τις διαδοχικές φάσεις της εργασίας συνοδεύετο 
από λεπτομερή καταγραφή των στοιχείων που προέκυπταν κατά την 
αποξήλωση, αποτύπωση των θραυσμάτων κάθε μιάς φατωματικής πλάκας 
και φωτογράφιση. Με τον τρόπο αυτό σχηματίσθηκαν τα δελτία των 
φατνωματικών πλακών που περιελάμβαναν στοιχεία για τον αριθμό των 
θραυσμάτων κάθε μιάς πλάκας, πληροφορίες για την προέλευσή τους 
και το αν συνανήκουν η όχι και σχέδια με όλες τις διαστάσεις. Τα 
δελτία αυτά αποδείχθηκαν πολύτιμα για την μελέτη της σύνδεσης των 
θραυσμάτων των φατνωματικών πλακών και την οργάνωση του υλικού 
για την έρευνα του συνδυασμού των θραυσμάτων για την δημιουργία 
νέων φατνωματικών ιτλακών.

4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΦΑΤΝΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Η απόφαση της ΕΣΜΑ για την αποξήλωση των φατνωματικών 
πλακών περιελάμβανε και την σύνδεση των θραυσμάτων που 
συνανήκουν. Πρόκειται για θραύσματα που δημιουργήθηκαν από την 
οξείδωση των σιδερένιων ενισχύσεων των αναστηλώσεων που 
προκάλεσαν διάρρηξη μεγαλύτερων θραυσμάτων σε μικρότερα. Η 
συγκόλλησή τους κρίθηκε απαραίτητη δεδομένου ότι η θέση τους ήταν
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γνωστή και. η σύνδεσή τους τα προστάτευε από περαιτέρω φθορές και 
απώλειες του υλικού τους (πολλά από τα θραύσματα ήταν πολύ 
μικρά). Στα ενιαία κομμάτια που δημιουργήθηκαν μετά την 
συγκόλληση διατηρήθηκαν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην 
έρευνα για την σύνδεση τους με άλλα θραύσματα για την δημιουργία 
ενιαίων φατνωματικών πλακών.

Η συγκόλληση των φατνωματικών πλακών έγινε με λευκό τσιμέντο 
Portland και οπλισμούς τιτανίου. Αρχικά οι επιφάνειες που 
επρόκειτο να συγκολληθούν καθαρίζοντο από τους ρύπους με 
οδοντωτό εργαλείο. Με το τρόπο αυτό αφαιρείται επιφανειακό στρώμα 
πάχους 1 χιλιοστού. Κατά την συγκόλληση προκύπτει ελεύθερος 
χώρος που διατίθεται για τον σιμεντοπολτό ώστε να μη μεταβληθεί η 
τελική διάσταση της φατνωματικής πλάκας.

Οι οπλισμοί είναι ράβδοι τιτανίου με σπείρωμα που 
εμφυτεύονται με σιμεντοπολτό σε διατρήματα που έχουν ανοιχθεί στη 
μάζα του μαρμάρου. Η συγκόλληση γίνεται συνήθως σε δύο φάσεις (σε 
κάθε θραύσμα χωριστά ) ώστε η πήξη του σι μεντοπολτού να γίνεται 
υπό πίεση (φωτ. 13). Τα διατρήματα επιδιώκεται να μην καταλήγουν 
στις εξωτερικές επιφάνειες των θραυσμάτων. Σε ελάχιστες 
περιπτώσεις όμως, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, καταλήγουν σε μη 
ορατές κατά την δόμηση επιφάνειες. Οι οπές επιδιώκεται να 
διανοίγονται σε μάζα υγιούς υλικού , πράγμα το οποίο σε ορισμένες 
περιπτώσεις με την ποικιλλία των μορφών που έχουν τα θραύσματα 
και την μεταβολή του πάχους τους άνάλογα από το τμήμα της πλάκας 
από την οποία προέρχονταν ήταν αρκετά δύσκολο. Επίσης, έχει 
ληφθεί υπ' όψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνει διάνοιξη και 
άλλου διατρήματος στο συγκολληθέν θραύσμα για την συγκόλληση και 
άλλου θραύσματος και έχει προβλεφθεί ο απαιτούμενος χώρος.

0 υπολογισμός των απαιτούμενων ράβδων τιτανίου του μήκου 
αγκυρώσεως γίνεται με την μέθοδο που αναπτύχθηκε στο μελέτη 
αποκατάστασης των δοκών των οροφών. Στο τέλος του παρόντος 
τεύχους παρατίθενται δύο φύλλα υπολογισμού σύνδεσης θραυσμάτων.

Μετά τις συγκολλήσεις των θραυσμάτων η κατάσταση των 46 
φατνωματικών πλακών που αποξηλώθηκαν είναι η παρακάτω:

4 φατνωματικές πλάκες είναι ακέραιες 
- 5 πλήρεις φατνωματικές πλάκες σχηματίσθηκαν από θραύσματα 

που συνανήκαν,
σε 22 έγιναν συγκολλήσεις επιμέρους θραυσμάτων που 

συνανήκαν χωρίς να συμπληρωθούν ολόκληρες πλάκες.
15 αφέθηκαν αποσυναρμολογημένες σε θραύσματα που δεν 

συνανήκουν.
Σε όλες τις περιπτώσεις έγιναν δελτία των συγκολληθέντων 

μελών με τις διαστάσεις και τις θέσεις των οπλισμών και σχέδια με 
τα στοιχεία των θραυσμάτων και των οπλισμών. Ετσι από τις 4 6 
συνολικά φατνωματικές πλάκες που είχαν αναστηλωθεί υπάρχουν 
σήμερα μόνον 9 ακέραιες ή συγκολλημένες από θραύσματα 
συνανήκοντα.
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5.
ΠΛΑΚΩΝ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΠΑΡΤΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΦΑΤΝΩΜΑΤΙΚΩΝ

Τα θραύσματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αναστήλωση είναι, 
λίγα σε σχέση με τα υπάρχοντα σήμερα θραύσματα πάνω στη Ακρόπολη. 
Από το συνεργείο κατασπάρτων, έχουν καταγραφεί, φωτογραφηθεί και 
αποτυπωθεί περίπου 1000 θραύσματα φατνωματικών πλακών που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν στην αναστήλωση. Είναι φανερό ότι η πιθανότητα 
να συνδυασθούν τα θραύσματα αυτά μεταξύ τους και με τα θραύσματα 
που προέκυψαν από την αποξήλωση των φατνωματικών οροφών θα 
παρείχε τη δυνατότητα να σχηματισθούν αυθεντικές φατνωματικές 
πλάκες με προσθήκη μικρού ποσοστού νέου υλικού. Επίσης είναι 
δυνατόν να αποδοθούν χρησιμοποιημένα από τον Μπαλάνο θραύσματα 
στην αρχική τους θέση. Η σωστή αποκατάσταση, εκτός του ότι είναι 
συνεπής στην αναστηλωτική δεοντολογία, θα αυξήσει την διδακτική 
αξία του μνημείου. Θα πρέπει να διερευνηθεί λοιπόν η δυνατότητα 
συνδυασμού των θραυσμάτων γιά τον σχηματισμό φατνωματικών πλακών 
πριν την απόφαση για την αποκατάσταση των οροφών. Είναι 
οπωσδήποτε φανερό ότι η αρχική θέση της φατνωματικής πλάκας είναι 
αδύνατον να βρεθεί αφού δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία.

0 πρώτος έλεγχος των θραυσμάτων έγινε απο τον Γ. Δεσπίνη 
και συνδυάστηκαν από αυτόν 110 θραύσματα τα οποία ήδη έχουν 
συγκολληθεί σχηματίζοντας μεγαλύτερα κομμάτια. Στη συνέχεια έγινε 
η προσπάθεια οργάνωσης των θραυσμάτων σε ομάδες με κοινά 
χαρακτηριστικά ώστε να γίνει δυνατός ο συνδυασμός τους με 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για τον σκοπό αυτό έγιναν συστηματικές 
μετρήσεις των κατασκευαστικών και άλλων στοιχείων των θραυσμάτων, 
καταγράφηκε σειρά παρατηρήσεων και προσδιορίστηκαν ομάδες 
θραυσμάτων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι γεγονός, ότι κατά 
την προηγούμενη αναστήλωση χρησιμοποιήθηκαν τα μεγαλύτερα 
θραύσματα για τις συνδέσεις και αυτά που έχουν απομείνει να είναι 
στην πλειοψηφία τους μικρά. Επίσης, αυτά που δεν είχαν 
χρησιμοποιηθεί παρέμειναν επί μακρόν στο ύπαιθρο με αποτέλεσμα οι 
ακμές , οι επιφάνειες θραύσης τους και οι εξωτερικές επιφάνειες 
να έχουν υποστεί επιφανειακή διάβρωση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, 
πολλά από τα χαρακτηριστικά των επιφανειών τους να μη είναι σαφή. 
Στο σχέδιο 4 φαίνεται μία τυπική μορφή φατνώματος της Ανατολικής 
στοάς όπου παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά με τα οποία έγινε η 
κατάταξη σε ομάδες. Τα κριτήρια γιά την επιλογή των 
χαρακτηριστικών είναι:

1. Τα θραύσματα ανάλογα από την οροφή από την οποία 
προέρχονται έχουν ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά είναι κατά κανόνα εμφανή και επιτρέπουν τον 
προσδιορισμό της οροφής από την οποία προέρχεται το 
θραύσμα.(Ανατολικά ή δωρικά, ιωνικά).

2. Στην ίδια οροφή υπάρχουν φατνώματα με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά (διπλά, τριπλά κ.λ.π.). Και αυτά τα χαρακτηριστικά 
είναι στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανή.
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3. Η θέση του θραύσματος στην φατνωματική πλάκα στην οποία 
ανήκει κατέταξε τα θραύσματα σε 12 συνολικά κατηγορίες (σχ. 4).

4. Οι επιμήκεις πλάγιες πλευρές των φατνωματικών πλακών οι 
οποίες δεν ήσαν ορατές διαθέτουν περιμετρικές λειασμένες ταινίες 
με διαστάσεις και εργασία που ποικίλλουν ανάλογα προφανώς με τον 
τεχνίτη που εργάστηκε σε κάθε μία. Οι διαστάσεις των ταινιών 
αυτών αλλά και η ποιότητα εργασίας σε αυτές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως συγκριτικό στοιχείο κατά τον συνδυασμό αφού τα 
θραύσματα από την ίδια φατνωματική πλάκα έχουν τις ίδιες 
διαστάσεις των ταινιών λάξευσης, (φωτ. 14).

5. Ol εγκάρσιες πλάγιες πλευρές έχουν επίσης περιμετρικές 
λειασμένες ταινίες διαφορετικού τύπου αλλά με ποικιλλία μορφών 
και διαστάσεων. Οι διαστάσεις των ταινειών αυτών μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα του συνδυασμού.

6. Οι επάνω επιφάνειες των φατνωματικών πλακών έχουν εργασία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε φατνωματική πλάκα. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η εργασία λάξευσης των επιφανειών αυτών 
, όπως και των παράπλευρων επιφανειών των φατνωματικών πλακών δεν 
έχει την ακρίβεια και την ποιότητα των λοιπών εργασιών λάξευσης 
και είναι λογικό να υποτεθεί ότι η εργασία αυτή γινόταν από 
τεχνίτες δεύτερης διαλογής. Ε ξάλλου η εργασία αυτή δεν απαιτούσε 
μεγάλη ακρίβεια και ομοιομορφία αφού οι επιφάνειες αυτές δεν ήταν 
ορατές. Ετσι, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας εργασίας κάθε τεχνίτη στις 
επιφάνειες αυτές δίνει σήμερα την δυνατότητα σύγκρισης των 
θραυσμάτων.

7. Η κάτω εμφανής επιφάνεια της φατνωματικής πλάκας έχει 
χαρακτηριστικά σχετικά με την θέση της πλάκας στην οροφή (ακραία 
η όχι) και την διεύθυνση των νερών του μαρμάρου.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 63 διαφορετικά χαρακτηριστικά για τα 
θραύσματα η σύγκριση των οποίων δίνει τον αλγόριθμο για την 
έρευνα του συνδυασμού των θραυσμάτων. Η έρευνα γίνεται με την 
βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή , το δε πρόγραμμα που εκπονείται 
θα δώσει την δυνατότητα να συνδυασθούν και όσα θραύσματα 
εντοπισθούν μελλοντικά. Το πρόγραμμα μελετάται από την εταιρεία 
"ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ Ε.Π.Ε." σε συνεργασία με την γράφουσα. Είναι ακόμα 
άγνωστο αν ο συνδυασμός απαιτεί μεγάλο ποσοστό νέου μαρμάρου^ για 
την ολοκλήρωση των πλακών και τελικά η έρευνα δεν οδηγήσει σε 
αποτελέσματα που θα επιτρέπουν την κάλυψη μεγαλύτερου ποσοστού 
των οροφών. Οπωσδήποτε όμως θα βοηθήσει στην επιλογή της τελικής 
πρότασης για την αναστήλωση του μνημείου.
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Γ. ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
1. ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ_
Η Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων είναι εγκατεστημένη στο 

βορειοδυτικό άκρο του βράχου της Ακρόπολης και αποτελείται από 
μία αίθουσα, την Πινακοθήκη, με μικρή στοά στή νότια πλευρά της. 
Η δομή της Βόρειας πτέρυγας ακολουθεί τα χαρακτηριστικά των 
αρχαίων ελληνικών ναών της κλασσικής εποχής. Οι τοίχοι της 
αποτελούνται από ορθογώνιους λαξευτούς λίθους σε ισόδομη διάταξη, 
οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με σιδερένιους συνδέσμους, ενώ 
μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων των λίθων υπάρχουν οι σιδερένιοι 
γόμφοι (φωτ. 15). Οι σύνδεσμοι και οι γόμφοι είναι στερεωμένοι σε 
αντίστοιχες εντορμίες του μαρμάρου και είναι προστατευμένοι με 
χυτό μολύβι.Η έδραση των επάλληλων στρώσεων των λίθων γίνεται 
χωρίς την παρεμβολή κονιαμάτων και η λειτουργία των συνδέσεων 
συνίσταται στην ανάληψη εφελκυστικών και διατμητικών δυνάμεων 
στην περίπτωση που υπερνικηθεί ο δεσμός τριβής μεταξύ των 
λιθοπλίνθων. Οι συνδέσεις έχουν ικανοποιητική παραμορφωσιμότητα 
και είναι δυνατόν να απορροφάται ενέργεια και να ανοίγουν οι 
αρμοί μεταξύ των λίθων χωρίς θραύση των συνδετερίων. Οι κίονες 
του προστώου αποτελούνται από σπονδύλους οι οποίοι στο κέντρο 
των οριζοντίων επιφανειών έχουν εντορμίες τους πόλους μέσα στους 
οποίους είναι στερεωμένα τα ξύλινα εμπόλια. Οι κίονες συνδέονται 
μεταξύ τους με τον θριγκό , τα μέλη του οποίου είναι συνδεδεμένα 
μεταξύ τους με συνδέσμους και γόμφους (φωτ. 16). Η σύνδεση των 
κιόνων με τους τοίχους γίνεται με την οροφή που στη Βόρεια 
πτέρυγα ήταν ξύλινη και πάνω της στηρίζετο η ξύλινη στέγη και τα 
μαρμάρινα κεραμίδια. Παρ' όλο ότι η στήριξη της οροφής πάνω στους 
τοίχους γινόταν με απλή έδραση χωρίς την παρεμβολή συνδετηρίων 
στοιχείων, τα βάρη της οροφής εξασφάλιζαν την διαφραγματική της 
λειτουργία γιά τα οριζόντια φορτία.

Η εγκατάσταση των Προπυλαίων στην βόρεια πλευρά του βράχου 
της Ακρόπολης απαιτούσε την κατασκευή μεγάλου ύψους θεμελίων τα 
οποία εδράζονται απ'ευθείας πάνω στον βράχο (φωτ. 17). Τα θεμέλια 
είναι από πωρόλιθο με μεγάλο ύψος ιδιαίτερα κάτω από τον δυτικό 
και τον βόρειο τοίχο (4.00μ.). (σχέδιο όψεων της Βόρειας πτέρυγας 
από βορρά και νότο). Οι λίθοι της θεμελίωσης είναι διαφόρων 
διαστάσεων και οι συναρμογές ατελείς σε ορισμένες περιπτώσεις 
ώστε να υπάρχουν κενά μεταξύ των λίθων (φωτ 18). Παρ' όλα αυτά η 
τεχνική της πλοκής των λίθων εξασφαλίζει την πλήρη επαφή των 
επιφανειών των στρώσεων και την εναλλαγή των κατακόρυφων αρμών 
μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων. Η εσωτερική πλευρά της 
θεμελίωσης διατηρούσε επίχωση μέχρι το ύψος του δαπέδου της 
αίθουσας στην Βόρεια πτέρυγα (σχέδιο τομή στην βόρεια πτέρυγα).

2. ΔΟΜΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ
Η Βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων παρά τις ποίκιλλες 

μετατροπές που υπέστη κατά την διάρκεια της Φραγκοκρατίας και της Τουρκικής κατοχής1 , είναι το μόνο τμήμα του μνημείου που δεν
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υπέστη ποτέ αναστηλωτlκή επέμβαση εκτός από την συντήρηση της 
εξωτερικής πλευράς της θεμελίωσης του δυτικού τοίχου από τον 
Πιττάκη κατά το 1854. Εκτός από την οροφή και την ξύλινη στέγη 
της που έχουν ολοσχερώς καταστραφεί, το σύνολο των τοίχων της 
(πλην των γείσων που μετακινήθηκαν κατά την Φραγκοκρατία ) είναι 
in situ .

Η δομή της Βόρειας πτέρυγας ήταν υποδειγματική και 
εξασφάλιζε την ασφαλή συμπεριφορά της στα κατακόρυφα και 
οριζόντια φορτία. Το σύνολο σχεδόν των δομικών βλαβών της Βόρειας 
πτέρυγας οφείλονται στην τοποθέτησή της στο δυτικό άκρο του 
βράχου της Ακρόπολης και συγκεκριμένα στην καθίζηση και 
μετατόπιση του δυτικού της τμήματος προς τα δυτικά. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα την διάνοιξη μεγάλης κατακόρυφης ρωγμής στους 
αρμούς του θυραίου τοίχου του και μικρότερων στον βόρειο και τον 
δυτικό τοίχο (φωτ.19). Αντίστοιχες διαταράξεις του δομικού ιστού 
της πτέρυγας έχουν δημιουργηθεί στον θριγκό και στην κρηπίδα 
της κιονοστοιχίας (φωτ.20).Αποτέλεσμα της μετατόπισης αυτής είναι 
οι παραμορφώσεις των τοίχων, η θραύση λίθων και η έκθεση των 
αρχαίων συνδετηρίων στοιχείων σε οξείδωση που οδηγεί σε νέες 
θραύσεις λίθων. Ακόμα η κατεδάφιση των φράγκικων θόλων μετά την 
απελευθέρωση άφησε την υπάρχουσα επίχωση στο εσωτερικό της 
Πινακοθήκης όπως και τους διαταραγμένους αρμούς εκτεθειμένους 
στις καιρικές συνθήκες.

Γιά την στερέωση του τμήματος αυτού της Βόρειας πτέρυγας 
κατά το 1954 απομακρύνθηκε η επίχωση της θεμελίωσης και 
κατασκευάστηκε μία ιδιαίτερα ογκώδης κατασκευή από οπλισμένο 
σκυρόδεμα στην στάθμη του αρχαίου δαπέδου (φωτ. 21). Σκοπός της κατασκευής αυτής ήταν:1^

α. Να απομονωθούν οι πωρόλιθοι από τις ωθήσεις της επίχωσης 
και να ενισχυθεί η θεμελίωση των τοίχων.

β. Να δημιουργηθεί ένα οριζόντιο διάφραγμα που θα συνέδεε 
τους τοίχους της Πινακοθήκης.

γ. Να προφυλαχθούν οι πωρόλιθοι της θεμελίωσης από τα νερά 
της βροχής που εισέρεαν μέσα στην Βόρεια πτέρυγα μετά την 
κατεδάφιση των θόλων.

Η κατασκευή-*-4 περιλαμβάνει μία συνεχή πλάκα με τέσσερα

12. T. TAN0YLAS Τα Προπύλαια της Ακρόπολης κατά τον Μεσαίωνα. 
Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 1993
13. Τ. ΤΑΝΟΥΛΑΣ Εκθεση εργασιών και παρατηρήσεων στο υπόγειο 
της Πινακοθήκης ΕΣΜΑ 1985
14. Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Εκθεση γιά την κατάσταση από στατική άποψη 
του δαπέδου της Πινακοθήκης.ΕΣΜΑ 1985
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ανοίγματα που εδράζεται περιμετρικά στην βόρεια και δυτική πλευρά 
σε συνεχές τοιχείο που εφάπτεται των θεμελίων της Πινακοθήκης, 
ενώ στην νότια και ανατολική πλευρά σε δυο υποστηλώματα 
θεμελιωμένα στο βράχο και σε τοιχεία (Σχ. 5).Το πάχος της πλάκας 
είναι 17 εκ. ενώ στην νοτιοανατολική γωνία της τμήμα διαστάσεων 
1.20X1.20 περίπου παρέμεινε κενό για την επικοινωνία του υπογείου 
με τον χώρο της Πινακοθήκης. Τα ανοίγματα της συνεχούς πλάκας 
έχουν πλάτη που κυμαίνονται από 1.25 μ. μέχρι 3.05 μ., ενώ η 
πρώτη από ανατολικά δοκός διαστάσεις 30X73 εκατ., η δεύτερη 
40X73 εκατ. και η τρίτη 40X65 εκατ. Το πλάτος των τοιχείων είναι 
μεταβλητό. Στη νότια πλευρά όπου είναι ορατό είναι 34 εκατοστά. 
Τα τοιχεία θεμελιώνονται πάνω στον βράχο ενώ τμήματα των θεμελίων 
τους είναι εγκlβωτισμένα στα θεμέλια των τοίχων της Βόρειας 
πτέρυγας. Τον Μάρτιο του 1992 αφαιρέθηκαν τέσσερα τμήματα των 
τοιχείων, δύο στο δυτικό και δύο στο βόρειο τμήμα τμήμα των 
θεμελίων, διαστάσεων 0.75X0.75 περίπου χωρίς να καταστραφεί ο 
υπάρχων οπλισμός (φωτ. 22). Διαπιστώθηκε ότι στις θέσεις αυτές 
το πάχος του τοίχε ίου εκυμαίνετο από 35 έως και 50 εκατοστά εξ 
αιτίας της ακανόνιστης δομής των πωρολίθων. Στις περιπτώσεις όπου 
οι πωρόλιθοι κατά την δομή τους είχαν κενά , το σκυρόδεμα είχε 
προχωρήσει στο βάθος των αρμών ανάμεσα στα κενά. 0 υπάρχων 
οπλισμός, πολύ λίγος σε σχέση με τον όγκο του σκυροδέματος είναι 
Φ10/25-30 εκατοστά περίπου κατά δύο διευθύνσεις. Εκτός από τα 
στοιχεία αυτά δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γιά το βάθος της 
θεμελίωσης παρά μόνον η προφορική μαρτυρία του εργολάβου του 
έργου ότι έχουν αφαιρεθεί τμήματα των πωρολίθων τα οποία έχουν 
γεμίσει με σκυρόδεμα.

Η κατασκευή του δαπέδου αυτού ήταν επιβαρυντική γιά την 
θεμελίωση της Βόρειας πτέρυγας. Ενώ δεν απέτρεψε την εισροή των 
νερών της βροχής στον υπόγειο χώρο, απομόνωσε τους πωρολίθους της 
θεμελίωσης από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Ενα άλλο πρόβλημα είναι η 
πρόσφυση του σκυροδέματος με τον πωρόλιθο, έτσι που μιά 
μελλοντική αφαίρεση του σκυροδέματος θα προκαλέσει φθορά στην 
αρχική επιφάνεια των πωρολίθων. Κατά την πρόσφατη απομάκρυνση 
του σκυροδέματος από τις 4 θέσεις των τοιχείων αποδείχθηκε ότι 
ειδικά οι πωρόλιθοι της θεμελίωσης του βόρειου τοίχου ήταν 
ιδιαίτερα υγροί και μαλακοί προφανώς εξ αιτίας της ύπαρξης 
επίχωσης στο εξωτερικό της βόρειας πλευράς που δυσχεραίνει την 
εξάτμιση του νερού.

Η κατασκευή 0. Σ. έγινε χωρίς να προηγηθεί καμμία τεκμηρίωση 
των θεμελιώσεων που καλύφθηκαν και χωρίς να υπάρξει στατικός 
υπολογισμός ούτε σχέδια κατασκευής. 0 υπάρχων οπλισμός στις 
πλάκες εκτιμήθηκε μετά την διάνοιξη οπής στην πλάκα το 1985 για 
αερισμό. Η πλάκα Π4 είναι οπλισμένη κατά την διεύθυνση χ-χ με 
ράβδους διαμέτρου 14 mm σε αποστάσεις 20 εκατοστών περίπου. 
Υπάρχει επίσης οπλισμός κατά την διεύθυνση Ψ-Ψ ·(06/30).Εκτιμάται, ότι αντίστοιχος πρέπει να είναι και ο οπλισμός 
και στις άλλες πλάκες. Στην κάτω πλευρά των πλακών εξ αιτίας της 
κακής σκυροδέτησης, οι ράβδοι του οπλισμού είναι σε πολλά σημεία 
εμφανείς και έχουν οξειδώθεί.Γιά τις δοκούς δεν υπάρχουν 
στοιχεία, πρέπει όμως, συμπεραίνοντας από τις πλάκες να έχουν 
σημαντικό ποσοστό οπλισμού.
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Από τον στατικό έλεγχο της πλάκας προέκυψε ότι δεν υπάρχει 
άμεσος κίνδυνος στατικής επάρκειας της ίδιας της κατασκευής. Αυτό 
οφείλεται στο μεγάλο πάχος της, στα μικρά σχετικά ανοίγματα και 
στο σημαντικό ποσοστό οπλισμού που διαθέτει.

Συνολικά η κατασκευή από Ο.Σ. δεν παρουσιάζει στατικά 
προβλήματα. Δεν υπάρχουν ρηγματώσεις στο σκυρόδεμα ούτε ενδείξεις 
υποχωρήσεων. Η παραμονή της όμως στην Βόρεια πτέρυγα είναι 
καταστρεπτική για το μνημείο λόγω της οξείδωσης των οπλισμών και 
της επίδρασής της στην επιφάνεια των πωρολίθων.

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Στην μελέτη της αποκατάστασης της Βόρειας πτέρυγας απο τον 

Τ. Τανούλα παρουσιάζονται μιά σειρά από εναλλακτικές προτάσεις 
που η κάθε μιά τους περιλαμβάνει διαδοχικά μεγαλύτερης έκτασης 
αποκατάσταση. Μία από τις προτάσεις περιλαμβάνει και την κάλυψη 
της οροφής της Βόρειας πτέρυγας με την ανακατασκευή της ξύλινης 
στέγης της. Η αποκατάσταση προτείνεται με βάση θεωρητικά δεδομένα 
αλλά θα είναι ευνοϊκή γιά το μνημείο και από καθαρά δομική άποψη. 
Αυτό γιατί θα δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες έδρασης των 
αρχιτεκτονικών μελών αλλά και γιατί η πιθανή κάλυψη της οροφής θα 
προστατεύσει το εσωτερικό του κτιρίου από την υγρασία.

Για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας της πρότασης της 
αποκατάστασης απαιτείται ο έλεγχος της κατασκευής να φέρει τα 
φορτία υπολογισμού. Στην περίπτωση της Βόρειας πτέρυγας των 
Προπυλαίων τα μόνιμα φορτία της κατασκευής που είναι τα βάρη των 
αρχιτεκτονικών μελών και τα φορτία που προέρχονται από τα 
υπερκείμενα αρχιτεκτονικά μέλη δεν δημιουργούν σημαντικές 
καταπονήσεις. Το μνημείο διατηρήσε τον φέροντα οργανισμό του παρά 
τις μετατροπές που υπέστη,και οι εδράσεις των αρχιτεκτονικών 
μελών διατηρήθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις αδιατάρακτες. 
Ενώ το στατικό σύστημα είναι πολύ απλό γιά τα στατικά φορτία η 
λειτουργία του φέροντος οργανισμού γιά τα δυναμικά φορτία όπως 
είναι ο σεισμός είναι πολύπλοκη. Η συμπεριφορά της κατασκευής 
καθορίζεται από την ύπαρξη των αρμών και συνδέσμων μεταξύ των 
λίθων. Η μορφή και η λειτουργία της κατασκευής καθιστούν δύσκολη 
την δυναμική ανάλυση της κατασκευής με τα σημερινά επιστημονικά 
δεδομένα. Είναι όμως δυνατόν να προσδιορίσουμε ποιοτικά την 
συμπεριφορά του μνημείου σε σεισμό και να αποκλείσουμε κατά την 
αποκατάστασή του τις μη αποδεκτές αστοχίες. Κριτήρια του 
ποιοτικού προσδιορισμού της του μνημείου είναι η μέχρι σήμερα 
συμπεριφορά του και οι παραμορφώσεις.

15. Κ.ΖΑΜΠΑΣ "Το πρόβλημα της αντισεισμικής αντοχής του 
Παρθενώνα", 2η Διεθνής συνάντηση για την συντήρηση των 
μνημείων της Ακρόπολης, Παρθενών, (Αθήνα 12-14 Σεπτεμβρίου 
1983 ) Αθήνα 1985 σελ. 127-183.
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Από την συμπεριφορά της Βόρειας πτέρυγας και συνολικά όλου 
του μνημείου δεν έχουν διαπιστωθεί παραμορφώσεις από σεισμική 
δράση. Η μεγαλύτερη απόδειξη γιά την επάρκεια του μνημείου σε 
σεισμικά φορτά είναι η συμπεριφορά του κατά τον μεγάλο σεισμό της 
του Φεβρουάριου του 1981. Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν παρουσίασε 
καμμία ορατή πρόσθετη παραμόρφωση η οποία να οφείλεται στον 
σεισμό. Η άριστη ανταπόκριση του μνημείου στους σεισμούς ανά τους 
αιώνες , αποτελεί την καλύτερη απόδειξη για την σωστή 
αντισεισμική συμπεριφορά του, και είναι σαφώς πιο αξιόπιστο 
κριτήριο από οποιαδήποτε ανάλυση με σύγχρονες μεθόδους που δεν 
λαμβάνουν υπ' όψη τους την συγκεκριμένη γεωμετρία και δομή του 
μνημε ί ου.

Η συμπεριφορά των αρμών που έχουν διαταραχθεί 
παρακολουθείται εδώ και αρκετά χρόνια. Σαν λύση πρώτης ανάγκης 
χρησιμοποιήθηκε η τοποθέτηση "μαρτύρων" δηλαδή μικρών τεμαχίων 
γυαλιού που συγκολλώνται στις θέσεις των αρμών και συντελούν στον 
ποιοτικό έλεγχο της συμπεριφοράς των αρμών. Από το 1984 
εγαταστάθηκε στα Προπύλαια σύστημα παρακολούθησης των αρμών με 
μηχανικά μηκυνσιάμετρα. Παρακολουθούνται συστηματικά οι αρμοί σε 
6 θέσεις των τοίχων και της κιονοστοιχίας της Βόρειας πτέρυγας 
(σχέδια 6 7 , ) .

α. Σύστημα κατακόρυφων αρμών του νότιου (θυραίου ) τοίχου 
εσωτερικά και εξωτερικά της Πινακοθήκης.

β. Σύστημα κατακόρυφων αρμών διαδοχικών στρώσεων λίθων στον 
βόρειο τοίχο της Πινακοθήκης εσωτερικά.

γ. Τέσσερεις κατακόρυφοι ρμοί του δυτικού τοίχου εσωτερικά.
δ. Τρεις κατακόρυφοι αρμοί του ανατολικού τοίχου της 

Π L νακοθήκης.
ε. Τέσσερεις κατακόρυφοι αρμοί του θριγκού της 

κιονοστοιχίας.
Οι μετρήσεις έγιναν με ιδιαίτερα ευαίσθητα μηκυνσιόμετρα και 

δεν έδειξαν καμμία αξιόλογη μεταβολή του εύρους των αρμών και 
των ρωγμών στο χρονικό αυτό διάστημα. Στο σχήμα 8 φαίνονται δύο 
από τα διαγράμματα της μεταβολής του εύρους των αρμών.

Ακόμα, από παρατηρήσεις που έγιναν στην περιοχή γύρω από το 
μνημείο προέκυψε ότι η κατάσταση του βράχου είναι σταθερή. Δεν 
υπάρχουν μετακινήσεις και οι παραμορφώσεις των κτιαμάτων στην 
περιοχή της Βόρειας πτέρυγας είναι σταθερές.

Ολες οι ανωτέρω παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
συνολικά στην Βόρεια πτέρυγα υπάρχει στατική επάρκεια και για τα 
υπάρχοντα κατακόρυφα φορτία και γιά τα μελλοντικά με την πιθανή 
αποκατάσταση της στέγης. Η ισχυρότερη συνηγορία αποτελεί το 
ιστορικό της συμπεριφοράς της κατά την διάρκεια των προηγουμένων 
ετών. Οι παραμορφώσεις που παρουσιάζει είναι αποτέλεσμα 
πιθανότατα βίαιης μετατόπισης του βράχου στην περιοχή η οποία
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όπως αποδε ι κνύετα ι από τις μετρήσεις των αρμών και από τις 
παρατηρήσεις στην περιοχή της έχει σταθεροποιηθεί. Οι 
αποξηλώσεις δεν κρίνονται απαραίτητες για την άρση των 
παραμορφώσεων γιατί οι μετακινήσεις των αρχιτεκτονικών μελών 
είναι σχετικά μικρές και δεν δημιουργούν κίνδυνο ετοιμορροπίας 
της πτέρυγας όπως απέδειξαν σχετικοί στατικοί υπολογισμοί. 
Θεωρούνται όμως απαραίτητες από στατική άποψη στις περιοχές όπου 
υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα αρμών, θραύσεις και μετακινήσεις των 
λίθων γιά την αντικατάσταση των συνδέσμων που έχουν οξειδωθεί 
και για την αποκατάσταση της έδρασης των λίθων στις περιοχές 
αυτές.

Με βάση τα ανωτέρω οι προτάσεις γιά την δομική αποκατάσταση 
της Βόρειας πτέρυγας είναι:

1. Απομάκρυνση τηο κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδειια.
Η απομάκρυνση θεωρείται απαραίτητη γιά τους λόγους που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Η εργασία αυτή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην χρήση των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν γιά την κατεδάφιση 
τόσο μεγάλου όγκου σκυροδέματος χωρίς να διαταραχθεί ο δομικός 
ιστός της πτέρυγας. Επίσης στα σημεία αποκόλλησης από τους 
πωρολίθους απαιτείται προσοχή στην αφαίρεση του σκυροδέματος. Γιά 
την αντικατάσταση του δαπέδου προτείνονται δύο εναλλακτικές 
λύσεις:

1.1. Αντικατάσταση του δαπέδου από Ο. Σ. με πάτωαα από
μεταλλικό σκελετό το οποίο θα εδράζεται στον βράττο χωρίς_να
επιβαρύνει την θειιελίωση.

Το τελικό δάπεδο θα είναι κατασκευασμένο από 
προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος ή από ξύλο. 0 υπόγειος 
χώρος μετά την κατεδάφιση των τοιχείων θα παραμείνει ανοικτός για 
την τεκμηρίωση και συντήρηση των επιφανειών των πωρολίθων. Στην 
περίπτωση που δεν καλυφθεί η οροφή της Πινακοθήκης απαιτείται 
διευθέτηση του νερού της βροχής που θα εισρέει σε αυτήν ώστε να 
μην μεταφέρονται στο υπόγειο χώρο. Επίσης απαιτείται η 
εγκατάσταση συστήματος αερισμού του υπογείου ώστε να αποφευχθεί η 
επιβάρυνση των πωρολίθων με την υγρασία. Στην περίπτωση αυτή 
επιβάλλεται το γέμισμα των πηγαδιών που είχαν ανοιχθεί κατά την 
κατασκευή των τοιχείων με νέους πωρολίθους.
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1. 2. Αποκατάσταση της αρχαίας επίχωσης στο υπόγειο της 
Πι νακοθήκης.

Η επίχωση πρέπει να γίνει με κατάλληλη διαστρωμάτωση των 
υλικών ώστε να μη επιβαρύνονται οι πωρόλιθοι και να αποκλείεται η 
συγκέντρωση υγρασίας στο υπόγειο. Και η λύση αυτή απαιτεί την 
διευθέτηση του νερού της βροχής. Το τελικό δάπεδο θα είναι μία 
ελαφριά πλάκα από 0. Σ. Είναι φανερό ότι πρίν την επιχωμάτωση θα 
γίνει πλήρης τεκμηρίωση της αρχαίας θεμελίωσης.

2. Η αποξήλωση των τοίχων της Πινακοθήκης κρίνεται 
οπωσδήποτε απαραίτητη στις περιοχές που έχουν σημαντικά ανοίτιιατα 
αρμών. υπάρχουν θραυσμένοί λίθοι και όπου οι σύνδεσμοι έτουν 
εκτεθεί σε οξείδωση.

Η αποξήλωση αυτή είναι απαραίτητη για την αντικατάσταση των 
οξειδωμένων συνδέσμων, την συγκόλληση των λίθων που έχουν 
διαρραγεί εξ αιτίας της οξείδωσης των συνδέσμων και την 
αποκατάσταση των εδράσεων των λίθων στις περιοχές αυτές. Η 
περιοχή με τις μεγαλύτερες παραμορφώσεις είναι το δυτικό τμήμα 
του θυραίου τοίχου της Πινακοθήκης (φωτ.19 ). Εκεί υπάρχουν 
μεγάλα ανοίγματα αρμών και έχουν θραυσθεί οι λίθοι των 11ης, 
12ης και 15ης στρώσεων. Εξ αιτίας του συστήματος δομής των 
τοίχων, για την αποξήλωση της περιοχής αυτής απαιτείται 
απομάκρυνση μεγαλύτερου αριθμού λίθων. Στα σχέδια των προτάσεων 3 
και 4 του Τ. Τανούλα για την Βόρεια πτέρυγα φαίνεται το συνολικό 
τμήμα στον δθτικό και θυραίο τοίχο που απαιτείται να αποξηλωθεί 
για λόγους στατικούς.

Μετά την επισκευή τους τα αρχιτεκτονικά μέλη που θα 
αποξηλωθούν θα συνδεθούν εκ νέου με ελάσματα τιτανίου 
διαμορφωμένα σε συνδέσμους και γόμφους που θα στερεωθούν στις 
υπάρχουσες εντορμίες με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα (λευκό τσιμέντο 
Portland και χαλαζιακή άμμο). Είναι φανερό, ότι κατά την 
επανατοποθέτηση των λίθων δεν είναι δυνατόν να γίνει πλήρης άρση 
των γεωμετρικών παραμορφώσεων στην περιοχή, αφού δεν το 
επιτρέπουν οι παραμένουσες παραμορφώσεις των μελών που δεν θα 
αποξηλωθούν. Για την πλήρωση των αρμών που εξ αιτίας αυτών των 
διορθώσεων θα παραμείνουν ανοικτοί, θα χρησιμοποιηθούν φύλλα 
μολύβδου που θα διαστρωθούν στις επιφάνειες έδρασης ή θα 
σφηνωθούν στους κατακόρυφους αρμούς ώστε να εξασφαλισθεί η επαφή 
των αρχιτεκτονικών μελών και η ομοιόμορφη διανομή των θλιπτικών 
τάσεων στις επιφάνειες επαφής. Η τεχνική αυτή είναι γνωστό ότι 
εφαρμόζετο και από τους αρχαίους σε αρκετές περιπτώσεις.

Οι αναγκαίοι οπλισμοί γιά την σύνδεση των θραυσμένων λίθων 
μεταξύ τους, υπολογίζονται με την μεθοδολογία και τους τύπους που 
έχουν εκτεθεί στην μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνα Τόμος 2α. 
Οι σύνδεσμοι και οι γόμφοι τιτανίου θα υπολογισθούν ώστε να 
παρέχουν την αρχική συνδετική τους ικανότητα και την μέγιστη 
πλαστιμότητα στις συνδέσεις. Στα φύλλα υπολογισμού που

365



παρατίθενται στο τέλος του παρόντος τεύχους δίδονται τα 
παραδείγματα υπολογισμού συνδέσεως δύο λίθων του θυραίου 
τοίχου.

Στην περίπτωση που αποφασισθεί να εφαρμοσθεί μία από τις 
προτάσεις που προβλέπουν μεγαλύτερης έκτασης αποξήλωση στην 
βόρεια πτέρυγα κατά την επανατοποθέτηση των μελών θα γίνει 
μεγαλύτερης έκτασης άρση των παραμορφώσεων ανάλογη με την έκταση 
της αποξήλωσης. Για την αντικατάσταση των συνδέσμων και την 
πλήρωση των αρμών ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για την μερική 
αποξήλωση.

Γ. Ανακατασκευή τηο αρχαίας στέγης στην Βόρεια πτέρυγα.
Η ανακατασκευή της ξύλινης στέγης προτείνεται από τον Τ. 

Τανούλα στο αντίστοιχο τμήμα των αρχιτεκτονικών προτάσεων. Η 
μορφή, οι διαστάσεις και οι κλίσεις των δοκών της στέγης έχουν 
προκόψει από τα ίχνη των εδράσεών τους στους τοίχους ( σχέδια 
αναπαράστασης οροφής Βόρειας πτέρυγας). Από τα ίχνή αυτά δεν 
έχουν προκόψει στοιχεία που να πιστοποιούν την σύνδεση της 
ξύλινης στέγης με τους τοίχους της Βόρειας πτέρυγας. 
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι δοκοί της στέγης εδράζοντο στους 
τοίχους χωρίς να υπάρχουν σύνδεσμοι.

Η ανακατασκευή της στέγης είναι χρήσιμη και από καθαρά 
δομική άποψη. Με την διαφραγματική της λειτουργία θα ενισχύσει 
την ασφάλεια της Πινακοθήκης σε οριζόντια φορτία. Ακόμα, τα 
φορτία της στέγης που θα προστεθούν στα μόνιμα φορτία των τοίχων 
θα ενισχύσουν την ευστάθειά τους. Επίσης η κάλυψη του μνημείου θα 
προστατεύσει την εσωτερική πλευρά των τοίχων από την βροχή και 
τις φθορές από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Αντίστοιχη θα είναι η 
προστασία των θεμελίων της Πινακοθήκης από την εισροή των νερών 
της βροχής.

Η ανακατασκευή της στέγης θα είναι ευνοϊκή και στην 
περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η αποξήλωση των τοίχων. Στην 
περίπτωση αυτή κατά την ανακατασκευή της στέγης θα απαιτηθεί οι 
διαστάσεις των δοκών να συμμορφωθούν με τις υπάρχουσες 
παραμορφώσεις της πτέρυγας κατά την προσαρμογή της στέγης στους 
τοίχους

0 υπολογισμός της στέγης γιά μόνιμα φορτία ήταν απαραίτητος 
γιά τον έλεγχο των σχεδίων της αναπαράστασης και την στατική 
επάρκεια της προτεινόμενης ανακατασκευής. Το δομικό σύστημα 
είναι απλό και αποτελείται από αμφιέρειστες δοκούς που εδράζοντο 
στους τοίχους και στους κορυφαίους της στέγης. Οπως σε όλα τα 
μνημεία της κλασσικής αρχιτεκτονικής δεν έχει γίνει χρήση 
ζευκτών. Τα φορτία είναι τα βάρη των μελών της στέγης( μαρμάρινες 
κεραμίδες, επιτεγίδες, λοξές δοκοί, οριζόντιες δοκοί). Το υλικό 
κατασκευής ήταν ξυλεία κυπαρίσσου, ελάτης και κωνοφόρων σύμφωνα 
με τα δεδομένα της εποχής. ° Οι δοκοί είναι αρκετά μεγάλων
16. Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ "Τα υλικά δομής των αρχαίων Ελλήνων" Τόμος 1 
Το ξύλο σελ. 21-30
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διατομών γιά τα σημερινά κατασκευαστικά δεδομένα, γεγονός όμως 
που αποτελεί κανόνα γιά τα μνημεία της κλασσικής αρχιτεκτονικής. 
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στις δοκούς της στέγης το πλάτος 
είναι μεγαλύτερο του ύψους της διατομής κάτι που σήμερα θεωρείται 
αντιοικονομικό αφού δεν εκμεταλλεύεται τις πλήρεις δυνατότητες 
της διατομής. Αυτό έχει παρατηρηθεί σε όλες τις ξύλινες στέγες 
των αρχαίων μνημείων. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στις 
μαρμάρινες δοκούς των οροφών των Προπυλαίων η αναλογία ύψους 
προς πλάτος είναι σχεδόν 0.83 : 1. Η κλίση της στέγης είναι 23%. 
Για τους υπολογισμούς έγινε δεκτό ότι το μέσο φαινόμενο βάρος της 
ξυλείας από την οποία ήταν κατασκευασμένη η στέγη ήταν 6 KN/m3. 
Το φορτίο του χιονιού υπολογίσθηκε ίσο με 0.625 KN/m2 ενώ η 
φόρτιση από τον άνεμο θεωρήθηκε αμελητέα λόγω του μεγάλου ιδίου βάρους της κατασκευής1'. Με τις παραδοχές αυτές το συνολικό 
κατακόρυφο φορτίο της στέγης μαζί με τα μαρμάρινα κεραμίδια είναι 
αρκετά μεγάλο και υπολογίσθηκε περίπου ίσο με 5 KN/m2. Γιά τις 
ενδιάμεσες στηρίξεις των λοξών αμειβόντων της στέγης (σχέδιο 
αναπαράστασης της στέγης Τ. Τανούλα) εξετάσθηκαν δύο 
εναλλακτικές περιπτώσεις:

α. Οι λοξές δοκοί Ai να εδράζονται αμφιέρειστα στους τοίχους 
και στον κορυφαίο της στέγης και στους λοξούς κορυφαίους. Στην 
περίπτωση αυτή τα φορτία που μεταφέρονται στις οριζόντιες δοκούς 
της οροφής είναι σημαντικά και ανομοιόμορφα.

β. Οι λοξές δοκοί Ai να εδράζονται στους τοίχους στον 
κορυφαίο και στους αμείβοντες αλλά και με κατακόρυφα στηρίγματα 
απ' ευθείας στις οριζόντιες δοκούς της οροφής(σχ. 9). Στην 
περίπτωση αυτή προκύπτει ομαλώτερη κατανομή των φορτίων και των 
τάσεων στις οριζόντιες δοκούς. Τα βέλη κάμψης των κεκλιμένων και 
οριζόντιων δοκών υπολογίσθηκαν γιά όλες τις δοκούς και το 
μεγαλύτερο βρέθηκε ίσο με 1.3 εκατοστά. Η μορφή αυτή της 
στέγης είναι αυτή που προτείνεται γιά την ανακατασκευή. Τα 
επιπλέον φορτία που θα προστεθούν στους τοίχους από την στέγη 
είναι κατά μέσον όρο 30% του συνολικού υπάρχοντος σήμερα 
κατανεμημένου φορτίου των τοίχων, γεγονός που θα ενισχύσει την 
ευστάθεια τους.

Η ανακατασκευή της στέγης προτείνεται να γίνει με τις 
αρχικές διαστάσεις των ξύλινων δοκών. Το υλικό που θα 
χρησιμοποιηθεί θα είναι σήμερα σύνθετη αντεπικολλητή ξυλεία 
(laminated). Η αντεπικολλητή ξυλεία παράγεται με αφαίρεση της 
υγρασίας της φυσικής ξυλείας και με κόλληση επάλληλων φύλλων 
ξύλων. Κατά την φάση της κατασκευής της εμποτίζεται με κατάλληλες 
χημικές ουσίες που την καθιστούν απρόσβλητη από τους 
μικροοργανισμούς και ανθεκτική στην φωτιά. Η διάρκεια ζωής της 
είναι πολύ μεγάλη και η αντοχή της στις παραμορφώσεις πολύ 
μεγαλύτερη από την φυσική ξυλεία. Η επικάλυψη της στέγης θα 
γίνει με χυτές κεραμίδες που θα έχουν την μορφή των αρχαίων 
μαρμάρινων κεραμίδων.

17. Κανονισμοί φορτίσεως δομικών έργων Β.Δ. 10/31 Δεκ. 1945
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Δ. Εδαφοτεγνική μελέτη των βράχων κάτω aitò την Βόρεια 
πτέρυγα.

Η μελέτη αυτή προτείνεται να γίνει μετά την απομάκρυνση του 
πατώματος και των τοίχε ίων από Ο.Σ. Τα αποτελέσματα αυτά θα 
συνεκτιμηθούν με τις προτάσεις και θα αποφασισθεί η πιθανή 
ενίσχυση της θεμελιώσεως που θα εξασφαλίσει την Βόρεια πτέρυγα 
από ενδεχόμενες μελλοντικές μετακινήσεις.
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Δ.ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μία συνολική περιγραφή 
όλων των εγκαταστάσεων που έγιναν στα Προπύλαια για την 
υποστήριξη των επεμβάσεων του έργου αποκαταστάσεως του μνημείου. 
Η οργάνωση του εργοταξίου στα Προπύλαια απετέλεσε το αντικείμενο 
προβληματισμού των μελετητών του έργου εξ αιτίας της 
σπουδαιότητας του μνημείου και της θέσης του πάνω στην Ακρόπολη. 
Αντικείμενο της μελέτης ήταν, εκτός από τις εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν για να πραγματοποιηθούν οι εργασίες 
αποκατάστασης και η γενικώτερη διαμόρφωση του χώρου γύρω από το 
μνημείο. Πιστεύουμε οι λύσεις που δόθηκαν σε πολλά από τα 
προβλήματα που αντιμετωπίσθηκαν υπήρξαν επιτυχείς και πιστεύουμε 
ότι η μελέτη αυτή θα είναι χρήσιμη γιά την οργάνωση αντίστοιχων 
εργασιών σε αρχαία μνημεία.

Θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη συνεργασίας του αρχιτέκτονα 
με τον μελετητή πολιτικό μηχανικό σε όλες τις φάσεις των εργασιών 
του εργοταξίου , απο την αρχική διευθέτηση του χώρου μέχρι την 
έναρξη της λειτουργίας του. Η οργάνωση τεχνικών εργασιών στην 
περιοχή αρχαίων ελληνικών μνημείων απαιτεί την συνεργασία τους 
για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων σε τόσο ευαίσθητες περιοχές.

1. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Η οργάνωση του εργοταξίου σε αρχαία μνημεία είναι ένα 

σύνθετο πρόβλημα που έχει να λύσει ο μελετητής της αποκατάστασης 
του μνημείου. Δίνουμε αμέσως τα δεδομένα και τα ζητούμενα του 
προβλήματος.

Τα δεδομένα
Α. Η μορφή του μνημείου , τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, 

το υλικό κατασκευής του και η κατάσταση στην οποία σώζεται.
Β. Η μορφολογία της επιφάνειας του εδάφους της περιοχής του 

μνημείου (έκταση, κλίσεις, μορφή και σύσταση του εδάφους). Η θέση 
του μνημείου σε σχέση με την διατιθέμενη επιφάνεια οργάνωσης των 
εργασιών.

Γ. Η έκταση της επέμβασης στο μνημείο και ο συνολικός όγκος 
του αρχιτεκτονικού υλικού που θα αποξηλωθεί και θα αποκατασταθεί.

Δ. Η ενδεχόμενη ύπαρξη αρχαίων λειψάνων στην περιοχή του 
μνημείου που κινδυνεύουν να υποστούν βλάβες από φορτίσεις από τις 
εγκαταστάσεις και από μηχανικές ή χημικές αιτίες.
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2. ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ
A. H οργάνωση των εργασιών στο χώρο με τεχνικά μέσα 

εύχρηστα, εύκολης εγκατάστασης και συνδεσμολογίας και 
αναστρέψιμα.

Β. Η μορφή των εγκαταστάσεων και τα υλικά κατασκευής να 
δημιουργούν την μικρότερη δυνατή αισθητική επιβάρυνση στο 
μνημε ί ο.

Γ. Η παροχή μεγάλης ασφάλειας από τις κατασκευές γιά τους 
εργαζόμενους όσο και γιά το μνημείο. Απαιτείται η προστασία του 
μνημείου και όλων των αρχαίων στο περιβάλλον του είτε πρόκειται 
να καλυφθούν από τις εγκαταστάσεις είτε όχι και μπορούν να 
υποστούν βλάβες κατά τις εργασίες.

Δ. Η οργάνωση των επιφανειών εργασίας αρχαιολογικού και 
οικοδομικού υλικού που περιλαμβάνουν: συστήματα διεξαγωγής 
εργασιών πάνω στο μνημείο, συστήματα εργασιών στο έδαφος, 
μεταφορές υλικών και αρχιτεκτονικών μελών, οργάνωση του ελεύθερου 
χώρου απόθεσης αρχιτεκτονικών μελών και συμπληρωματικά τεχνικά 
μέσα που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Ε. Η κατασκευή στεγασμένων χώρων εργασίας που περιλαμβάνουν: 
εργαστήρια αποκατάστασης, τεχνικό γραφείο, βοηθητικά κτίσματα 
εξυπηρέτησης του προσωπικού, στεγασμένους χώρους απόθεσης 
αρχιτεκτονικών μελών και υλικών, αποθήκες , εργαστήρια συντήρησης 
κ.α. Η τακτοποίηση των εγκαταστάσεων αυτών απαιτείται να γίνει με 
την καλύτερη εκμετάλλευση των ελεύθερων επιφανειών γύρω από το 
μνημείο και γιατί αυτές είναι συνήθως είναι περιορισμένες, αλλά 
και γιά λόγους αισθητικούς.

3. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

Στην περίπτωση των Προπυλαίων τα δεδομένα ήταν:
ΔΕΔ.Α. Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΣΩΖΕΤΑΙ.
Η περιγραφή της μορφής του μνημείου και της κατάστασής του 

πριν από την έναρξη της επέμβασης έχει γίνει αναλυτικά στην 
μελέτη του Τ. Τανούλα. Θέλουμε μόνο να επισημάνουμε ότι η σύνθεσή 
του από ένα κεντρικό κτίριο και δύο πτέρυγες και η τοποθέτησή 
του στο άκρο του βράχου της Ακρόπολης ήταν δεσμευτική στην 
οργάνωση ενός ενιαίου χώρου που να καλύπτει τις εργασίες 
αποκατάστασης σε όλο το μνημείο.

ΔΕΔ.Β. 0 ΧΩΡΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ.
Τα Προπύλαια , αντίθετα με τον Παρθενώνα και το Ερέχθειο τα 

οποία ευρίσκονται. σε περιοχές ελεύθερες και όπου υπήρχε η 
δυνατότητα οι εγκαταστάσεις του εργοταξίου να επεκταθούν με 
άνεση,είναι εγκατεστημένα στο βορειοδυτικό άκρο του βράχου της
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Ακρόπολης και ο ελεύθερος χώρος γύρω από το μνημείο είναι πολύ 
περιορισμένος. Στην περιοχή του μνημείου ο βράχος παρουσιάζει 
μεγάλες υψομετρικές διαφορές με αποτέλεσμα οι ελεύθερες 
επιφάνειες γύρω του να έχουν σημαντικές κλίσεις (φωτ.23). 
Απαιτείτο λοιπόν μιά κατά το δυνατόν οικονομικώτερη αξιοποίηση 
του διατιθέμενου χώρου και η προσαρμογή των εγκαταστάσεων στις 
ανομοιομορφίες της επιφάνειας.

Εξάλλου τα Προπύλαια περιλαμβάνουν την μοναδική δίοδο προς 
τον χώρο της Ακρόπολης και η περιοχή του μνημείου από την οποία 
έχει ξεκινήσει η επέμβαση είναι σε πλήρη επαφή με την δίοδο αυτή. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο χώρος των Προπυλαίων να γεμίζει ειδικά 
τους καλοκαιρινούς μήνες με επισκέπτες. Υπάρχουν επομένως μία 
σειρά από προβλήματα που δημιουργούνται από τη γειτνίαση αυτή του 
χώρου εργασιών με τον χώρο εισόδου.

Τα Προπύλαια είναι αρκετά μακριά από την περιοχή του 
αναβατορίου και οι κλίσεις της διαδρομής είναι αρκετά μεγάλες, 
με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν απλά 
συστήματα οριζόντιας μεταφοράς των φορτίων. Το γεγονός αυτό έκανε 
τις μεταφορές υλικών επίπονες και χρονοβόρες.

Από όλα όσα αναφέρθηκαν γίνεται φανερό ότι η περιοχή γύρω 
από τα Προπύλαια παρουσιάζει ιδιομορφίες και οπωσδήποτε δεν ήταν 
ευνοϊκή για την εγκατάσταση του εργοταξίου. Το εργοτάξιο 
αποφασίσθηκε τελικά να γίνει στην περιοχή αυτή γιατί δεν υπήρχε 
άλλος χώρος σε επαφή με το μνημείο που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. Ο χώρος αυτός έγινε προσπάθεια 
από τους μελετητές να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου.

Η περιοχή εγκατάστασης του εργοταξίου των Προπυλαίων 
ορίζεται από την υφιστάμενη διάβαση επί του βράχου που οδηγεί 
στον Παρθενώνα προς Νότο και από τα όρια του τείχους προς Βορρά. 
Ανατολικά εκτείνεται μέχρι την περιοχή του Αρρηφορίου και Δυτικά 
μέχρι τον Ανατολικό τοίχο της Πινακοθήκης. Η επιφάνεια που 
καλύπτει το εργοτάξιο έχει έκταση περίπου χίλια τετραγωνικά 
μέτρα. Το έδαφος αποτελείται από φυσικό βράχο εκτός από τις 
περιοχές όπου υπάρχουν λείψανα άλλων μνημείων .

ΔΕΔ.Γ. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ.
Οι εργασίες αποκατάστασης στο μνημείο άρχισαν από την 

βορειοανατολική πλευρά του κεντρικού κτιρίου με προοπτική 
επέκτασης στο υπόλοιπο κεντρικό κτίριο και στις πτέρυγες. Η 
μελέτη του εργοταξίου λοιπόν έπρεπε να λάβει υπ' όψη το δεδομένο 
αυτό ώστε το εργοτάξιο να εξυπηρετεί μελλοντικά και τις εργασίες 
αυτές.

ΔΕΔ.Δ ΥΠΑΡΞΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ.
Η περιοχή γύρω από τα Προπύλαια είναι κατάσπαρτη από λείψανα 

μνημείων παλαιότερων και νεώτερων εποχών μεγάλης αρχαιολογικής 
σημασίας. Τα περισσότερα από τα μνημεία αυτά είναι από πωρόλιθο,
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ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο υλικό. Απαιτήθηκε επομένως ιδιαίτερη 
προσοχή τόσο στην επιλογή των περιοχών των εγκαταστάσεων όσο και 
στην προστασία των λειψάνων αυτών από φθορές που θα απέβαιναν 
μοιραίες.

Τα σημαντικώτερα λείψανα αρχαίων οικοδομημάτων που 
υπάρχουν στην περιοχή των Προπυλαίων είναι: (σχ. 10)

α. Η Ιουστινιάνεια Δεξαμενή των Προπυλαίων η οποία καλύπτει 
την περιοχή μεταξύ της Βόρειας πτέρυγας και του Κεντρικού 
κτιρίου.

β. Ο επιμήκης προθάλαμος του αταύτιστου βορειοδυτικού 
κτιρίου Β. Το έδαφος του αποτελείται από τον φυσικό βράχο και 
περιβάλλεται από πώρινες θεμελιώσεις.

γ. Η ΠρομνησίκλεLa Δεξαμενή σε επαφή με το βόρειο τείχος της 
Ακρόπολη.

δ. Η περιοχή του εργοταξίου είναι σε επαφή με το περιμετρικό 
τείχος της Ακρόπολης σε σημαντικό μήκος της Βόρειας πλευράς του.

Στο σημείο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε στις 
εργασίες εργοταξίου που έγιναν στα Προπύλαια μέχρι το 1987 οι 
οποίες και απετέλεσαν δεδομένη κατάσταση για το σημερινό 
εργοτάξιο του οποίου η κατασκευή άρχισε μετά το 1987.

4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΣΤΑ 
ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ.

Οι πρώτες εργασίες που έγιναν στα Προπύλαια μετά την 
απελευθέρωση ήταν το αποτέλεσμα ανασκαφής και καθαρισμού τους από 
τα μεσαιωνικά και τουρκικά προσκτίσματα. Οι αναστηλωτικές 
επεμβάσεις στα Προπύλαια άρχισαν το έτος 1909 από την Ανατολική 
κιονοστοιχία και στη συνέχεια επεκτάθηκαν στο Ουραίο τοίχο και 
στη Δυτική αίθουσα. ° Οι εργασίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά 
από τον Τ.Τανούλα στη μελέτη του κεντρικού κτιρίου. 0α ήθελα να 
αναφερθώ μόνο στο εργοτάξιο που εγκαταστάθηκε για την 
πραγματοποίηση των εργασιών αυτών και το οποίο αποτελεί και το 
πρώτο εργοτάξιο στο μνημείο μετά την απελευθέρωση. Τα στοιχεία 
που έχουμε γι αυτό από την έκθεση που συνόδευε τις αναστηλώσεις 
είναι πολύ λίγα. Ol περισσότερες πληροφορίες που έχουμε 
προέρχονται από τις φωτογραφίες των αναστηλωτικών εργασιών απ' 
όπου διαπιστώνουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν γιά τις αναστηλωτικές 
εργασίες των Προπυλαίων και του Παρθενώνα βαριά ξύλινα 
ικριώματα, τα μόνα διαθέσιμα κατά την εποχή εκείνη (φωτ. 24). 
Προσεγγιστική επιμέτρηση του όγκου των ικριωμάτων του Παρθενώνα 
κατά τις αναστηλώσεις των αρχών του αιώνα έχει γίνει από τον Μ. 
Κορρέ στην μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνα απ' όπου

18. Ν. ΜΠΑΛΑΝΟΥ " Η Αναστήλωσις των μνημείων της Ακροπόλεως 
σελ.24-33 Αθήνα 1940
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προκύπτει ότι ο όγκος της ξυλείας που απαιτήθηκε για τα 
ικριώματα ήταν πολύ μεγάλος. Τα διαθέσιμα ανυψωτικά συστήματα 
ήταν χειροκίνητα βαρούλκα με αλυσίδα.

Η περιοχή στην οποία είχε αναπτυχθεί την εποχή εκείνη το 
εργοτάξιο των Προπυλαίων πρέπει να ήταν περίπου η περιοχή στην 
οποία εκτείνεται και σήμερα αφού αποτελεί τον μόνο ελεύθερο χώρο 
στην περιοχή του μνημείου. Τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν 
επί του εδάφους για τις μετακινήσεις και συνδέσεις των μελών δεν 
είναι γνωστά, πρέπει όμως να ήταν μικρά χειροκίνητα βαρούλκα, 
κατρακύλια και άλλα χειροκίνητα μέσα πού παρείχε η τεχνολογία της 
εποχής.

Οι αναστηλωτικές εργασίες του Ν. Μπαλάνου στα Προπύλαια 
διήρκεσαν με διακοπές οκτώ χρόνια . Μετά το τέλος των επεμβάσεων 
αυτών τα Προπύλαια παραδόθηκαν στούς επισκέπτες ελεύθερα από 
"ξένα σώματα". Μέχρι το 1975 οι εργασίες που έγιναν στα Προπύλαια 
ήταν σποραδικές μικροσυντηρήσεις. Από το 1975, οπότε ιδρύθηκε η 
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως άρχισε η μελέτη των 
προβλημάτων του μνημείου. Οι πρώτες επεμβάσεις στο μνημείο 
αφορούσαν στην εγκατάσταση ελαφρών ικριωμάτων απαραίτητων γιά την 
μελέτη και αποτύπωση του μνημείου (1975-1977). Αργότερα,κατά το 
1979 κατασκευάστηκε μικρό κτίσμα πάνω από την Ιουστινιάνεια 
Δεξαμενή (φωτ. 25). Το κτίσμα αυτό χρησιμοποιήθηκε ως χώρος 
εξυπηρέτησης του προσωπικού του συνεργείου του έργου των 
Προπυλαίων το οποίο άρχισε να διαμορφώνεται σταδιακά από το 
1977, και ως εργαστήριο των εργασιών της πρώτης επέμβασης στο 
μνημείο.Το εργαστήριο αυτό παρέμεινε σε λειτουργία μέχρι το 1985 
και κατεδαφ ί σθηκε πριν από την έναρξη της ανασκαφής στην 
Ιουστινιάνεια Δεξαμενή.

Τα πρώτα ικριώματα για πραγματοποίηση αναστηλωτικών εργασιών 
εγκαταστάθηκαν στα Προπύλαια μετά την απόφαση της ΕΣΜΑ να επέμβει 
στο δεύτερο από νότο επιστύλιο της Ανατολικής κι ονοστοιχίας των 
Προπυλαίων το 1981 (σχ. 16). Από το επιστύλιο αυτό το οποίο ήταν 
έντονα ρηγματωμένο είχαν αποκολληθεί και καταπέσεl στο έδαφος τον 
Απρίλιο του 197 7 δύο θραύσματα εξ αιτίας της οξείδωσης που είχε 
προκληθεί από την ένθετη σιδερένια δοκό της αναστήλωσης των ετών 
1909 -1917 (σχ. 11, 12). Γιά την σύνδεση των θραυσμάτων είχαν 
χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά και δύο σιδερένιοι σύνδεσμοι μορφής 
I. Η μελέτη για την επέμβαση αυτή εκπονήθηκε από την αρχιτέκτονα Αυγή Τζάκου και την γράφουσα. " (φωτ. 26). Οι εργασίες 
αποκατάστασης άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 1981 και ολοκληρώθηκαν 
τον Μάιο του 1982 και πραγματοποιήθηκαν από συνεργείο 
αποτελούμενο από 3 μαρμαροτεχνίτες και 5 βοηθούς. Εκτός από το 
επιστύλιο αποξηλώθηκαν δύο γείσα του θριγκού της Ανατολικής στοάς 
και τμήμα τριγλύφου μετόπης. Το σύστημα αποξήλωσης περιελάμβανε 
δύο συστήματα πύργων από σωληνωτά πλαίσια εκατέρωθεν της 
Ανατολικής κlονοστοιχίας των Προπυλαίων. Τα συστήματα αυτά
19. Α. ΤΖΑΚΟΥ , Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ εποπτεία Χ.ΜΠΟΥΡΑ " Μελέτη 
Αποκατάστασης τμήματος του θριγκού τμήματος της Ανατολικής 
στοάς των Προπυλαίων” σελ.59-60 , ΕΣΜΑ, Αθήνα 1980
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αποτελούντο από τέσσερεις πύργους σωληνωτών πλαισίων το καθένα 
επάνω στα οποία εδράζετο μικρή γερανογέφυρα μέσω συστήματος 
αμφιέρειστών σιδηροδοκών . 0 κύριος φορέας της γερανογέφυρας 
αποτελείτο από σύστημα τεσσάρων σιδηροδοκών μορφής Π ύψους 200 
χιλιοστών συνδεδεμένων στους κορμούς τους με κοχλίωση. Για την 
κατακόρυφη μεταφορά των αρχιτεκτονικών μελών που αποξηλώθηκαν 
χρησιμοποιήθηκε χειροκίνητο βαρούλκο φέρουσας ικανότητας 5 
τόννων. Το ανατολικό σύστημα πύργων εδράζεται στο βράχο μέσω 
πέδιλων οπλισμένου σκυροδέματος. Το δυτικό σύστημα πύργων 
εδράζετο πάνω στο δάπεδο της Ανατολικής στοάς στο εσωτερικό του 
μνημείου το οποίο διατηρείται σε καλή κατάσταση. Η έδραση των 
πελμάτων των πύργων αυτών γινόταν μέσω μεγάλων ξύλινων τάκων ώστε 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε φθορά του αρχαίου δαπέδου. Η επιφάνεια 
του δαπέδου καλύφθηκε με φύλλο πλαστικού για την προστασία της 
κατά την διάρκεια των εργασιών. Οι εργασίες αποκατάστασης των 
αρχιτεκτονικών μελών που αποξηλώθηκαν έγιναν πάνω στο νότιο τμήμα 
του δαπέδου της Ανατολικής στοάς το οποίο για να προστατευθεί από 
ενδεχόμενες φθορές καλύφθηκε με ξύλινο δάπεδο. Λόγω της 
γειτνίασης της περιοχής της επέμβασης με την κεντρική δίοδο των 
Προπυλαίων απαιτήθηκε μικρή μείωση του πλάτους του κεντρικού 
ανοίγματος κατά την περίοδο των εργασιών απο 3.65 σε 2.70 μέτρα. 
Μετά την μεταφορά του επιστυλίου στο έδαφος και την 
αποσυναρμολόγησή του διαπιστώθηκε ότι τα κομμάτια στα οποία είχε 
τελικά διαρραγεί ήταν 15. Γιά την σύνδεση των κομματιών αυτών 
χρησιμοποιήθηκαν ράβδοι τιτανίου διαμέτρου 8 mm για την 
συγκόλληση των επιμέρους θραυσμάτων και 11 ράβδοι τιτανίου 
διαμέτρου 10 mm και μήκους 1.00 m για την συγκόλληση των δύο 
τελικών θραυσμάτων ( σχ. 13, 14, 15, φωτ. 27). Το συγκολλητικό 
υλικό ήταν σιμεντοπολτός. Εργασίες συγκόλλησης με ράβδους 
τιτανίου έγιναν και στο γείσο, το τμήμα τριγλύφου μετόπης και στο 
κιονόκρανο. Το κενό που παρέμεινε μετά την συγκόλληση των 
θραυσμάτων στην θέση της σιδηροδοκού καλύφθηκε με δοκό από 
μάρμαρο (φωτ. 28).

Η επόμενη χρονικά εργασία (1982) στα Προπύλαια υπήρξε η 
κατασκευή συστήματος ικριωμάτων υποστήλωσης των φατνωματικών 
οροφών των Προπυλαίων που είχαν αναστηλωθεί από τον Ν. Μπαλάνο 
( σχ. 16). Η υποστύλωση αυτή κρίθηκε απαραίτητη μέχρι την έναρξη 
της επέμβασης στις οροφές γιατί υπήρχαν επανειλημμένες 
αποκολλήσεις θραυσμάτων από τις φατνωματικές πλάκες της οροφής, 
ενώ το κονίαμα στους αρμούς των κομματιών από τα οποία έχουν 
συντεθεί οι μαρμάρινες δοκοί είχε διαρραγεί. Πριν την εγκατάσταση 
των ικριωμάτων αυτών αποφασίστηκε η κάλυψη του δαπέδου του 
βόρειου τμήματος της Ανατολικής στοάς το οποίο ήταν έντονα 
κατεστραμμένο από την έκρηξη της πυρίτιδας (φωτ. 29). Είχε 
προηγηθεί και αποτύπωση του δαπέδου αυτού από τον αρχιτέκτονα 
Ε. Καλκάνη το 1975. Τα σχέδια κάτοψης και τομών του δαπέδου 
υπάρχουν στα αρχεία της ΕΣΜΑ. Η κάλυψη του δαπέδου έγινε με 
πλάκα σκυροδέματος οπλισμένη με σιδηρό πλέγμα. Πριν την 
κατασκευή της πλάκας το αυθεντικό δάπεδο καλύφθηκε με φύλλο 
πλαστικού και στρώθηκε επιφανειακά με αμμοχάλικο ώστε να 
προστατευθεί και εξομαλυνθεί η επιφάνεια του δαπέδου. Η 
υποστύλωση των οροφών πραγματοποιήθηκε με σύστημα πυκνών 
σιδερένιων ικριωμάτων η δε έδραση των μαρμάρινων δοκών και
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φατνωματLκών πλακών στις κεφαλές των ικριωμάτων γινόταν με την 
παρεμβολή ξύλινων τάκων. Τα ικριώματα εδράζοντο στην Ανατολική 
στοά πάνω στο προστατευτικό δάπεδο Ο.Σ. ενώ στην Δυτική αίθουσα 
όπου το δάπεδο ήταν σε καλή κατάσταση εδράζοντο πάνω στο αυθεντικό δάπεδο μέσω ξύλινων τάκων. ° Πριν την εγκατάσταση των 
ικριωμάτων έγινε πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση από το Γερμανικό 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Τα ικριώματα αυτά διατηρήθηκαν μέχρι το 
1990 και αποξηλώθηκαν πριν την έναρξη της κατασκευής των 
ικριωμάτων αποξήλωσης των οροφών. Η αποξήλωση έγινε σταδιακά ώστε 
να μη αποδεσμευθούν οι δοκοί, ενώ τμήμα της διατηρήθηκε μέχρι 
την αποξήλωση των δοκών.

Το 1988 έγινε η αντικατάσταση της ξύλινης βαθμιδωτής 
αναβάθρας που κάλυπτε τον κεντρικό διάδρομο των Προπυλαίων. Η 
αναβάθρα αυτή είχε κατασκευασθε ί το 1978 με επίβλεψη των I. 
Τραυλού και Τ. Τανούλα. Η αντικατάσταση έγινε το 1988 με μελέτη 
και επίβλεψη της γράφουσας (σχ. 17).

5. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
Στη συνέχεια περιγράφονται οι επιλογές που έγιναν στα 

Προπύλαια γιά την εγκατάσταση του εργοταξίου και οι τεχνικές 
λύσεις που επελέγησαν τελικά. Ολες οι κατασκευές του εργοταξίου 
παρουσιάζονται στα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη και 
περί λαμβάνουν :

Σχ. 15. Γενική κάτοψη του εργοταξίου.
Σχ. 18. Διάταξη γερανογεφυρών αποξήλωσης.
Σχ. 19. Νότια όψη των ικριωμάτων και γερανογεφυρών.
Σχ. 20. Πάτωμα στην Ιουστινιάνεια Δεξαμενή.
Σχ. 21. Σχέδια Εργαστηρίων.

5.1. ΖΗΤ.Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Για την αποξήλωση των φατνωματικών οροφών των Προπυλαίων 

αποφασίσθηκε η εγκατάσταση συστήματος δύο παράλληλων 
γερανογεφυρών που εδράζονται πάνω σε τρία παράλληλα συστήματα πύργων από σωληνωτά πλαίσι1(σχ. 18). Η οργάνωση εργασιών στο 
έδαφος έγινε με εγκατάσταση γερανογέφυρας εδάφους. Η επιλογή 
συστήματος γερανογεφυρών και ικριωμάτων έγινε με τα παρακάτω 
κριτήρια:

α. Οι πύργοι των ικριωμάτων παρέχουν εύκολη έδραση γιά τη 
δεδομένη γεωμορφολογία του εδάφους: τα πέλματα που αποτελούν τις 
εδράσεις των πλαισίων παρέχουν τη δυνατότητα αυξομείωσης των υψών 
μέχρι την τελική οριζοντίωση των πύργων.

20. Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ "Μελέτη υποστύλωσης των οροφών των 
Προπυλαίων" Αρχείο ΕΣΜΑ Αθήνα 1981.
21. Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Εργοτάξιο Προπυλαίων Μάιος 1989 ΕΣΜΑ
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β. Τα πλαίσια έχουν εύκολη και γνωστή συνδεσμολογία και 
έχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης ποικίλλων μορφών ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του έργου.

γ. Τα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται τα ικριώματα είναι 
ελαφρά και εξασφαλίζουν την εύκολη μεταφορά τους στην περιοχή 
όπου θα τοποθετηθούν, ακόμα και χωρίς οχήματα.

δ. 0 τρόπος υπολογισμού, συνδεσμολογίας και εγκατάστασης των 
ικριωμάτων παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια των κατασκευών. 
Επίσης, η παρεχόμενη ασφάλεια από τις γερανογέφυρες είναι πολύ 
υψηλή συγκρινόμενη με άλλα αντίστοιχα συστήματα (π. χ. γερανούς).

ε. Γενικά οι γερανογέφυρες λόγω της μορφής τους, 
παρουσιάζουν πολύ μικρές ταλαντώσεις κατά την μετακίνηση των 
φορτίων και ικανοποιούν το αίτημα της αυξημένης σταθερότητας που 
απαιτείται για εργασίες τόσο μεγάλης σπουδαιότητας.

5.2.ΖΗΤ. Β. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Οι επεμβάσεις στα μνημεία είναι αναπόφευκτες αφού για 
την αντιμετώπιση των σοβαρότατων δομικών κυρίως προβλημάτων 
απαιτούνται αποξηλώσεις μεγάλης κλίμακας.Είναι φανερό ότι η 
ύπαρξη ικριωμάτων και άλλων εγκαταστάσεων στο χώρο των μνημείων 
της Ακρόπολης επιβαρύνει αισθητικά την περιοχή. Στην περίπτωση 
των Προπυλαίων η επιβάρυνση είναι εντονότερη γιατί το μνημείο 
εκτείνεται στο Δυτικό άκρο του βράχου της Ακρόπολης και 
περιλαμβάνει την μοναδική διάβαση των επισκεπτών προς το χώρο των 
μνημείων. Κατά την οργάνωση του εργοταξίου επιδιώχθηκε η κατά το 
δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση η οποία επιτεύχθηκε με τους 
παρακάτω τρόπους:

α. Ολες οι κατασκευές επιδιώχθηκε να έχουν χαμηλό ύψος. 
Ετσι, όλες οι εγκαταστάσεις είναι αθέατες από την πόλη εκτός από 
τα ικριώματα επί του μνημείου των οποίων το ύψος υπαγορεύθηκε από 
τα αρχιτεκτονικά μέλη που απαιτεί το να αποξηλωθούν από τις οροφές 
των Προπυλαίων.

β. Ολες οι εγκαταστάσεις χρωματίσθηκαν κατάλληλα ώστε η 
οπτική εντύπωση που δημιουργείται από αυτές σε σχέση με το 
μνημείο να είναι διακριτική.

γ. Είναι φανερό ότι η θέση του μνημείου σε επαφή με τον 
χώρο εισόδου απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή στην εμφάνιση του 
εργοταξίου προς τα έξω. Αυτό υλοποιήθηκε εκτός από τα μέσα που 
αναφέρθηκαν παραπάνω και με την συνεχή τακτοποίηση του χώρου του 
εργοταξίου. Ακόμα, η οργάνωση του χώρου και των εργασιών έπρεπε 
να είναι τέτοια, ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση 
στους επισκέπτες αλλά παράλληλα οι εργασίες να γίνονται με την 
μικρότερη δυνατή όχληση από τους επισκέπτες. Χαρακτηριστικά 
μπορεί να αναφερθεί ότι αρκετές φορές υπήρξε ανάγκη να γίνουν 
κάποιες εργασίες πολύ ενωρίς το πρωί ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή
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εξέλιξη τους πριν την άφιξη των επισκεπτών. Επίσης αρκετές φορές 
χρησιμοποιήθηκαν ειδικά πανώ ώστε οι οι εργαζόμενοι να 
απομονωθούν κατά τις δύσκολες φάσεις κάποιας εργασίας.

5.3.ΖΗΤ. Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η απαίτηση της ασφάλειας των εργαζομένων ικανοποιήθηκε με την 

σχολαστική τήρηση όλων των κανονισμών που αφορούν στην ασφάλεια των εργαζομένων σε οικοδομικά έργα στη χώρα μας. ^ Η απαίτηση της 
ασφαλούς μετακίνησης των αρχιτεκτονικών μελών εξασφαλίσθηκε με 
την τήρηση των κανονισμών που αφορούν στον υπολογισμό των γερανογεφυρών και στις μετακινήσεις φορτίων. ^Επίσης, λόγω της 
μεγάλης σπουδαιότητας του μνημείου, κατά τις μετακινήσεις έγινε 
επιλογή των ανυψωτικών μηχανημάτων με τις μικρότερες ταχύτητες 
ώστε να μειωθούν οι ταλαντώσεις κατά την μετακίνηση των φορτίων.

Για την προστασία του μνημείου και των αρχαίων που 
βρίσκονται στην περιοχή του εργοταξίου αποφασίσθηκε η κάλυψη 
πολλών επιφανειών που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν από τις 
εγκαταστάσεις. Ετσι καλύφθηκαν:

α. Το τμήμα του δαπέδου της Δυτικής αίθουσας, κάτω από την 
οροφή, το οποίο διατηρείται σε καλή κατάσταση, καλύφθηκε πριν 
την κατασκευή των ικριωμάτων με πλάκα προστασίας από οπλισμένο 
σκυρόδεμα (φωτ. 30). Η κάλυψη αυτή του δαπέδου εξασφαλίζει την 
προστασία του από φθορές, από πιθανές προσκρούσεις αντικειμένων 
κατά τη διάρκεια των εργασιών και από τον κίνδυνο ανεξίτηλης 
ρυπάνσεως από χημικές ύλες ( χρώματα, ορυκτέλαια), ή από την 
οξείδωση των μετάλλων των ικριωμάτων. Ακόμα, η κάλυψη του δαπέδου 
εξασφαλίζει μία ομοιόμορφη κατανομή των τάσεων που προέρχονται 
από τα φορτία των ικριωμάτων στις μαρμάρινες πλάκες και 
διευκολύνει τις μετακινήσεις των . Η κάλυψη του δαπέδου 
περιλαμβάνει με τις εξής στρώσεις:

Αρχικά έχει διαστρωθεί φύλλο πλαστικού πάνω στη επιφάνεια των 
μαρμάρινων πλακών το οποίο τις απομονώνει από την επιφανειακή 
υγρασία και από φθορές από το επόμενο στρώμα. Στη συνέχεια πάνω 
από το φύλλο πλαστικού στρώθηκε αμμοχάλικο και φύλλο P.V.C. 
πάχους 4 χιλιοστών. Το φύλλο P.V.C. απομονώνει την επιφάνεια του 
δαπέδου από την επιφανειακή υγρασία και εξασφαλίζει παράλληλα την 
ομαλή μεταφορά των τάσεων από τα φορτία στο δάπεδο. Η διάστρωση 
αυτή έγινε από ειδικευμένο συνεργείο. Πάνω στο φύλλο αυτό

22. Π.Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/26-8-80 Περί μέτρων ασφαλείας κατά 
την εκτέλεση οικοδομικών έργων.
Π.Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/16-9-81 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την 
εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως 
έργων αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού.
23. Manuel dy monteur , Centre Technique Industriel de la 
construction métallique, Société de diffusion dew techniques 
du batiment et dew travaux publics.
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κατασκευάστηκε λεπτή πλάκα σκυροδέματος πάχους 8 εκ. με οπλισμό 
από σιδηρό πλέγμα. Η πλάκα αυτή απετέλεσε το δάπεδο πάνω στο 
οποίο εδράζονται τα ικριώματα της γερανογέφυρας.

β. Πριν την κατασκευή των βάσεων των στρωτήρων της 
γερανογέφυρας έγινε καθαρισμός του εδάφους κατά μήκος των τροχιών 
και μετακινήθηκαν όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη από την περιοχή τους. 
Εγινε επίσης ανασκαφή σε ορισμένες θέσεις της διαδρομής της 
βόρειας τροχιάς της γερανογέφυρας που βρέθηκαν λείψανα τοίχων που 
δεν είχαν εντοπισθεί σε προηγούμενες ανασκαφές (φωτ. 31). Στις 
περιοχές αυτές έγινε αποτύπωση και φωτογράφιση από τον Τ. 
Τανούλα. Κατά την κατασκευή των θεμελίων των στρωτήρων οι θέσεις 
αυτές γεφυρώθηκαν με σιδηροδοκούς ώστε να μη καλυφθούν τα 
ευρήματα με σκυρόδεμα.

γ. Στο πλαίσιο των εργασιών προστασίας των αρχαίων λειψάνων 
στην περιοχή του εργοταξίου περιλαμβάνεται και η στέγαση της 
Ιουστινιάνειας Δεξαμενής των Προπυλαίων. Η περιοχή της Δεξαμενής 
είχε ανασκαφεί από τον Π.Καββαδία κατά τα έτη 1885-1890. Μετά 
το τέλος των εργασιών ανασκαφής κρίθηκε σκόπιμο να εγκιβωτισθούν 
εκεί όσα μέλη θεωρήθηκαν άχρηστα. Στη συνέχεια έγινε νέο επίχωση 
της Δεξαμενής. Με την προοπτική εγκατάστασης του εργοταξίου στην 
περιοχή αυτή αποφασίσθηκε ο εκ νέου καθαρισμός του χώρου (φωτ. 
32). Επειδή κρίθηκε απαραίτητη η χρησιμοποίηση της επιφάνειας 
της Δεξαμενής γιά το εργοτάξιο, κατασκευάσθηκε ένα ισχυρό πάτωμα 
στο επίπεδο της οροφής της Δεξαμενής. Οι κατακόρυφοι στύλοι 
στήριξης του πατώματος εδράζονται στο αρχαίο δάπεδο της Δεξαμενής 
με πέδιλα Ο.Σ. που απομονώνονται από αυτό με φύλλο πλαστικού, ενώ 
ο υπόγειος χώρος της Δεξαμενής χρησιμοποιήθηκε σαν χώρος απόθεσης 
αρχιτεκτονικών μελών μετά την κάλυψή του με προστατευτικό ξύλινο 
δάπεδο (φωτ. 33). Ol εργασίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο 
κεφάλαιο των εγκαταστάσεων εδάφους.

δ. Η επιλογή εγκατάστασης ενός εκ των εργαστηρίων πάνω από 
τον χώρο του επίμήκους προθαλάμου του αταύτιστου βορειοδυτικού 
κτιρίου αποφασίσθηκε γιατί το έδαφος του αποτελείται από φυσικό 
βράχο . Στην θέση αυτή το εργαστήριο ήταν δυνατόν να θεμελιωθεί 
πάνω στον φυσικό βράχο χωρίς να αγγίζει τους πωρόλιθους και να 
τους επιβαρύνει.

ε. Τέλος, η προστασία του μνημείου από την επαφή με τις 
εγκαταστάσεις του εργοταξίου εξασφαλίσθηκε με την τοποθέτηση 
προστατευτικών στοιχείων στα σημεία επαφής των( λάστιχα η μολύβια 
στα σημεία επαφής των ικριωμάτων με τους τοίχους του μνημείου, 
τάκοι στις εδράσεις των ικριωμάτων πάνω στο βράχο ή πάνω στο 
μνημείο κ.α.) (φωτ. 34).

24. Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑ Ν. ΚΑΒΕΡΑΟΥ "Η Ανασκαφή της Ακροπόλεως 
Αθήνα 1907
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Επίσης πριν από την κάλυψη των περιοχών που αναφέρονται πιό 
πάνω καί την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του εργοταξίου 
έγινε τεκμηρίωση όλων των περιοχών που επρόκειτο να αποξηλωθούν ή 
να καλυφθούν από τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. Συγκεκριμένα:

α. Εγινε χαρτογράφηση των φθορών της φατνωματικής αίθουσας 
της Ανατολικής αίθουσας τοτ Κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων, από 
την χημικό μηχανικό Εύη Παπακωνσταντίνου και την συντηρήτρια 
Avvi τα Μωρά ί του.

β. Φωτογραφήθηκαν από τον φωτογράφο Σωκράτη Μαυρομμάτη η 
βόρεια όψη του βόρειου τοίχου του Κεντρικοί κτιρίου και η 
ανατολική όψη του ανατολικού τοίχου της βόρειας πτέρυγας. Οι 
λήψεις, έγιναν σε πλάκες μεγάλων διαστάσεων, παράλληλα προς τους 
τοίχους. Επίσης έγινε λήψη απόψεων των Προπυλαίων μετά την 
αφαίρεση των ικριωμάτων, καθώς και των οροφών.

γ. Μετά την αφαίρεση των ικριωμάτων υποστήλωσης έγινε από 
ταν Τ. Τανούλα συστηματική φωτογράφιση των προς αποξήλωση 
τμημάτων των οροφών, γενικών απόψεων των Πρόπυλαίων-κυρίως του 
Κεντρικού κτιρίου και της ανατολικής όψης του Ανατολικού τοίχου 
της βόρειας πτέρυγας- καθώς και της Ιουστινιάνειας Δεξαμενής.

Ö. Εγινε καθαρισμός και αποτύπωση-φωτογραφική και 
σχεδιαστική- από τον Τ. Τανούλα της περιοχής του δαπέδου του 
βορείου κλιτούς του κεντρικού κτιρίου όπου η πλακόστρωση είχε 
αφαιρεθεί παλαιότερα, άγνωστο πότε. Η εργασία αυτή κρίθηκε 
απαραίτητη αφού στην περιοχή αυτή επρόκειτο να θεμελιωθούν τα 
ικριώματα των γερανογεφυρών αποξήλωσης των οροφών. Μετά το τέλος 
της τεκμηρίωσης τα χώματα και τα άμορφα συστατικά επαναφέρθηκαν 
στη θέση τους και πατήθηκαν καλά.

ε. Σε όλες τις φάσεις της κατασκευής του εργοταξίου 
έγινεσυστηματική τεκμηρίωση ( αποτύπωση, φωτογραφίες) των 
περιοχών που επρόκειτο να καλυφθούν από εγκαταστάσεις του 
εργοταξίου. Οι εργασίες αυτές περιγράφονται σε κάθε περίπτωση 
αναλυτικά.

5.4.ΖΗΤ.Δ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Εδώ περιλαμβάνονται το σύστημα αποσυναρμολόγησης 
φατνωματικών οροφών , το σύστημα εργασιών αποκατάστασης στο 
έδαφος, και τα συμπληρωματικά τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται 
γιά την αποξήλωση και την αποκατάσταση του μνημείου.

5.4.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΤΝΩΜΑΤΙΚΩΜ ΟΡΟΦΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

25. Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Α.ΜΩΡΑΙΤΟΥ 1989, Προπύλαια, 
Χαρτογράφηση φθορών φατνωματικών οροφών, 1.1.89 Αρχείο ΕΣΜΑ



Γ ι ά την διεξαγωγή εργασιών στο μνημείο επιλέχθηκε η 
εγκατάσταση συστήματος δυο παράλληλων γερανογεφυρών (Γ1, Γ2) που 
εδράζονται πάνω σε τρία παράλληλα συστήματα πύργων από σωληνωτά 
πλαίσια (Σχ. 18). Η γερανογέφυρα αποξήλωσης(Γ1) της οροφής της 
Ανατολικής στοάς στηρίζεται στις σειρές πύργων Π1 και Π2 , 
κινείται κατά τη διεύθυνση βορρά -νότου και έχει άνοιγμα 7.90 
μέτρα. Εκτείνεται από την κεντρική διάβαση προς νότο, μέχρι 
την. περιοχή βόρια του βόρειου τοίχου των Προπυλαίων, και έξω από 
το χώρο των φατνωματικών οροφών. Ετσι είναι δυνατή η απ'ευθείας η 
εναπόθεση των αποξηλωμένων μελών στο δάπεδο εργασίας πάνω από την 
Ιουστινιάνεια Δεξαμενή. Τα ικριώματα της γερανογέφυρας της 
Ανατολικής στοάς (σειρές Π1 και Π2 ) εδράζονται στο δάπεδο της 
στοάς , στην επιφάνεια του βράχου έξω από την ανατολική στοά και 
στο ενισχυμένο δάπεδο πάνω από την Ιουστινιάνεια Δεξαμενή. Το 
δάπεδο της Ανατολικής στοάς το οποίο είναι καταστραμμένο από την 
έκρηξη έχει καλυφθεί ήδη από το 1981 όπως αναφέρεται παραπάνω - 
με σκυρόδεμα οπλισμένο με μεταλλικό πλέγμα. Η έδραση των πύργων 
πάνω στο βράχο ανατολικά του μνημείου γίνεται μέσω πέδιλων 
οπλισμένου σκυροδέματος.

Η γερανογέφυρα αποξήλωσης της οροφής της Δυτικής αίθουσας 
στηρίζεται στις σειρές πύργων Π2 και Π3, έχει άνοιγμα 7.20 μέτρα 
και κινείται κατά τη διεύθυνση βορρά-νότου. Τα ικριώματα του 
πύργου Π3 εδράζονται στο δάπεδο της Δυτικής αίθουσας και στο 
ενισχυμένο δάπεδο πάνω από την Ιουστινιάνεια Δεξαμενή.

Κατά την εγκατάσταση των ικριωμάτων της γερανογέφυρας 
της Ανατολικής στοάς απαιτήθηκε η απομάκρυνση εξ φατνωματικών 
πλακών από την οροφή της Ανατολικής στοάς ώστε μέσα από το 
άνοιγμα που σχηματίσθηκε να διέλθουν τα πλαίσια του πρώτου και 
δεύτερου από νότο πύργων της σειράς Π2. Συγκεκριμένα 
μετακινήθηκαν τρεις φατνωματικές πλάκες μεταξύ της πρώτης και 
δεύτερης από νότο δοκού και τρεις μεταξύ της δεύτερης δοκού και 
της επί το ι γης δοκού. Αυτό έγινε ώστε να μην υπάρχει πύργος στον 
κεντρικό διάδρομο των Προπυλαίων γεγονός που θα δημιουργούσε 
αισθητικό και λειτουργικό πρόβλημα αλλά και θα οδηγούσε σε πολύ 
μεγάλα ανοίγματα μεταξύ των πύργων (σχ. 19). Τα ανοίγματα που 
δημιουργήθηκαν μετά την αφαίρεση των φατνωματικών πλακών ήταν 
μικρότερα από αυτά που απαιτούντο για την κατασκευή του πύργου 
(τα ανοίγματα είχαν διαστάσεις 0.85χ1.65ιη και 1.35χ1.65ιη ενώ ο 
πύργος διαστάσεις 1.50χ1.2 Om) . Στα ανοίγματα αυτά δεν 
χρησιμοποιήθηκαν τα συνήθη διαγώνια για το δέσιμο των πλαισίων 
αλλά σωλήνες σε πολύ πυκνές αποστάσεις. Οι δύο πύργοι της σειράς 
Π2 έχουν διαστάσεις 0.71χ1.2 0πι ο πρώτος από νότο και 1.08χ1.2 0πι ο 
δεύτερος.

Το συνολικό ύψος των ικριωμάτων είναι 15.3m από την 
επιφάνεια του εδάφους στην Βορειοανατολική γωνία του μνημείου 
(σχ.19). Το ύψος αυτό καθορίσθηκε σε σχέση με το ύψος των 
καταετίων γείσων και του αετώματος. Υπολογίσθηκε ότι κατά την 
φάση αποξήλωσης, κάθε δοκός μετά την ανάρτησή της από το 
βαρούλκο, πρέπει να διέρχεται πάνω από τα καταέτια γείσα και το 
τύμπανο του αετώματος για να μεταφερθεί στο έδαφος.Γιά το λόγο 
αυτό το βαρούλκο που επιλέχθηκε έχει ιδιαίτερα χαμηλή κρέμαση.
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Συνολικά απαιτήθηκαν 9 πλαίσια διαστάσεων 1.20 χ 1.20m και 182 
πλαίσια διαστάσεων 1.20 χ 1.80m. Γιά την κατασκευή των ικριωμάτων 
χρησιμοποιήθηκαν και τα πλαίσια που προέκυψαν από την αποξήλωση 
των ικριωμάτων υποστυλωση ς.

Γιά τα σάγματα των γερανογεφυρών αξιοποιήθηκε το υπάρχον 
υλικό από την αποξήλωση των γερανογεφυρών του Ερεχθείου. Τα 
ανοίγματα μεταξύ των πλαισίων γεφυρώνονται με κοίλες δοκούς 
διατομής τετραγωνικής RHS 100X100X8 ποιότητας St 42-2. Γιά την 
στήριξη των φορείων χρησιμοποιήθηκαν δοκοί ΙΝΡ 240 από το 
εργοτάξιο του Ερεχθείου. Τα φορεία εγκαταστάθηκαν χωρίς 
τροποποιήσεις από το εργοτάξιο του Ερεχθείου. Η μία από τις 
κύριες δοκούς της γερανογέφυρας Γ1 προέρχεται από το Ερέχθειο.

Η προμήθεια του βαρούλκου έγινε μετά από Δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό. Βασικά χαρακτηριστικά της επιλογής του ήταν εκτός 
από την φέρουσα ικανότητά του, η μικρή κρέμαση του φορτίου ώστε 
να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή κατακόρυφη απόσταση των 
γερανογεφυρών από το ανώτατο σημείο του τυμπάνου του αετώματος, 
και οι μικρές ταχύτητες κίνησής του. Οι μικρές ταχύτητες τόσο της 
οριζόντιας κίνησης του βαρούλκου όσο και της μετακίνησης του 
φορτίου εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μικρομετακινήσεων κατά τις 
μεταφορές και παρέχουν ασφάλεια από απότομες μετακινήσεις και 
κραδασμούς. Το βαρούλκο που επελέγη τελικά έχει φέρουσα 
ικανότητα 12,5 τόννους. Κατά την κίνησή του έχει δύο ταχύτητες 
μία μεγάλη ίση με 3,1 m/min και μία μικρή ίση με 0,5 m/min. Η 
μεγαλύτερη δυνατή διαδρομή του φορτίου είναι 20 m. Το φορτίο 
μπορεί να κινηθεί με δύο ταχύτητες μία μεγάλη ίση με 5 m/min και 
μία μικρή ίση με 2 0 m/min. Η κρέμαση του βαρούλκου είναι 
εξαιρετικά μικρή μόλις 0,60 m για να μειωθεί κατά το δυνατόν τα 
απαιτούμενο ύψος της γερανογέφυρας (φωτ. 35). Το βαρούλκο 
μεταφέρθηκε μέχρι το χώρο του αναβατορίου από την εταιρεία από 
την οποία έγινε η προμήθεια ενώ η μεταφορά του με το αναβατόριο 
και από το αναβατόριο μέχρι τα Προπύλαια έγινε από το συνεργείο 
των Προπυλαίων. Η εγκατάσταση και τοποθέτηση του βαρούλκου πάνω 
στη γερανογέφυρα πραγματοποιήθηκε από το συνεργείο των Προπυλαίων 
ενώ η ηλεκτρική του σύνδεση έγινε από συνεργείο του προμηθευτή. 
Το βαρούλκο χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την αποξήλωση των 
μαρμάρινων δοκών της οροφής της Δυτικής αίθουσας και στη συνέχεια 
μετακινήθηκε από το συνεργείο των Προπυλαίων στη γερανογέφυρα της 
Ανατολικής στοάς για την αποξήλωση των δοκών της οροφής της.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την κατασκευή των φερόντων στοιχείων των γερανογεφυρών 

χρησιμοποιήθηκαν πλαισιακά σωληνωτά ικριώματα με κατακόρυφα 
πλαίσια. Η τυποποίηση της διαμέτρου των σωλήνων επιτρέπει τον 
συνδυασμό των απλών σωλήνων με τα πλαίσια. Ανάλογα με το πάχος 
του τοιχώματος έχουμε βαρείς και ελαφρούς σωλήνες με πάχος 
τοιχώματος αντίστοιχα 4.05 mm και 3.25 mm και βάρος αντίστοιχα 
46 N/m και 37 N/m. Οι σύνδεσμοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 
αναλαμβάνουν φορτία 6 ΚΝ και 9 ΚΝ. Οι σωλήνες βαρέος τύπου (ST
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37) σε κεντρική φόρτιση αναλαμβάνουν 48 ΚΝ εφ'όσον το μήκος 
λυγισμού είναι της τάξης 1.50-1.80 m. ενώ οι σωλήνες ελαφρού 
τύπου αναλαμβάνουν 20 ΚΝ με το αντίστοιχο μήκος λυγισμού.
Η επιτρεπόμενη τάση ορίζεται :

ο .Ρω/F +0,9.P.e/F
γιά τις περιπτώσεις μεταφοράς φορτίων μέσω των συνδέσμων 
(β=εκκεντρότης συνδέσεως =5.5-6.5cm

Γιά την εξασφάλιση των ικριωμάτων από οριζόντια φορτία 
απαιτούνται εκτός από τα διαγώνια των πλαισίων και οριζόντιες 
συνδέσεις με σωλήνες και λοξές αντηρίδες. Στα υψηλά σημεία των 
ικριωμάτων των Προπυλαίων η πρόσδεση δεν ήταν πολλές φορές δυνατή 
γιατί απαιτείτο ελεύθερος χώρος μεταξύ των πύργων για την 
διέλευση των μεγάλων μαρμάρινων δοκών. Ετσι στα σημεία αυτά τα 
ικριώματα προσδέθηκαν εναλλακτικά δηλ. κατά τη διάρκεια μεταφοράς 
κάθε δοκού δένονταν με σωλήνες όσα ικριώματα ήταν δυνατόν να 
προσδεθούν και απελευθερώνοντο όσα απαιτείτο χωρίς να 
δημιουργείται κίνδυνος.

Κάθε μία από τις γερανογέφυρες έχει υπολογισθεί να έχει 
φέρουσα ικανότητα στο μέσον του ανοίγματος 120 ΚΝ. Τα βαρύτερα 
μέλη που μετακινήθηκαν με τις γερανογέφυρες αυτές είναι οι 
μεγάλες μαρμάρινες δοκοί που είχαν βάρος περίπου 105 ΚΝ η μία . 
Με το βάρος του βαρούλκου και των μεταλλικών δοκών που 
χρησιμοποιήθηκαν γιά την ακινητοποίηση των δοκών το φορτίο έφθασε 
τα 120 ΚΝ.Τα φορτία μεταφέρονται μέσω των ικριωμάτων στο δάπεδο 
των Προπυλαίων στο βράχο ή σε τμήματα του δαπέδου της 
Ιουστινιάνειας Δεξαμενής. Το μεγαλύτερο φορτίο ανά στύλο είναι 
17 ΚΝ ενώ η φέρουσα ικανότητα των πλαισίων σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές τους είναι 20 ΚΝ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΏΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Ol μεταφορές των αρχιτεκτονικών μελών στο έδαφος, δεδομένου 

ότι συνήθως είναι ρηγματωμένα, απαιτείται να γίνονται με 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω βλάβες κατά την 
μεταφορά. Ετσι επιδιώκεται, ιδιαίτερα τα ογκώδη μέλη, να 
μεταφέρονται με τη βοήθεια ειδικής εσχάρας η οποία σε κάθε 
περίπτωση διαμορφώνεται ανάλογα με τα μεταφερόμενα κομμάτια. Η 
εσχάρα κατασκευάζεται από σιδηροδοκούς επάνω στις οποίες 
δημιουργείται οριζόντια επιφάνεια από ξύλινα μαδέρια γιά την 
έδραση των μελών με όλη τους την επιφάνεια. Η ανάρτηση από το 
βαρούλκο γίνεται απ' ευθείας από την εσχάρα και απαιτείται 
κατάλληλο "ζύγισμα" του φορτίου κατά την μεταφορά. Με τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνεται οι τάσεις στα αρχιτεκτονικά μέλη να είναι 
ομοιόμορφες.

26. Προδιαγραφές ικριωμάτων DIN 4420 DIN 4114



Στα Προπύλαια, οι φατνωματικές πλάκες των οροφών του 
κεντρικού κτιρίου μεταφέρθηκαν στο έδαφος καθ' ομάδες με 
κατάλληλα διαμορφωμένη εσχάρα εκτός από τις 6 φατνωματικές 
πλάκες της οροφής της Ανατολικής Στοάς που αποξηλώθηκαν κατά την 
κατασκευή των ικριωμάτων ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση των 
πύργων μέσα από τα ικριώματα που δημιουργήθηκαν. Πρόκειται για 
τρεις φατνωματικές πλάκες από το δυτικό άκρο κάθε ενός από τα δύο 
μεταδόκια διαστήματα της οροφής της ανατολικής στοάς του 
κεντρικού κτιρίου. Οι υπόλοιπες 14 φατνωματικές πλάκες της 
Ανατολικής στοάς μεταφέρθηκαν καθ ομάδες με τη βοήθεια μεταλλικής 
εσχάρας επάνω στην οποία είχε διαμορφωθεί μία επιφάνεια έδρασης 
από μαδέρια ώστε να να προστατευθούν από περαιτέρω απώλειες. Η 
μεταφορά των φατνωματικών πλακών της Δυτικής αίθουσας έγινε με το 
12τοννο βαρούλκο ενώ των πλακών της Ανατολικής στοάς έγινε με το 
παλαιότερο 5τοννο βαρούλκο. Και στην περίπτωση αυτή 
χρησιμοποιήθηκε εσχάρα και τα φατνώματα κατέβηκαν καθ ομάδες.

Η απομάκρυνση των τεσσάρων ρηγματωμένων μαρμάρινων δοκών 
ήταν από τις πλέον δύσκολες εργασίες μεταφορών στα Προπύλαια. Το 
μεγάλο βάρος των δοκών που είναι από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά 
μέλη πάνω στην Ακρόπολη και το μήκος τους ( 6,3 0-6.3 3m ) 
απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή στο "ζύγισμα" κατά την μεταφορά. 
Κατασκευάστηκε ισχυρή εσχάρα από σιδηροδοκούς που τοποθετήθηκε 
και δέθηκε πάνω στις μαρμάρινες δοκούς (φωτ.36). Για κάθε δοκό 
απαιτήθηκε χρόνος περίπου, 25 λεπτών για την μεταφορά της στο 
έδαφος. Με παρόμοιο τρόπο μεταφέρθηκαν το επιστύλιο και το 
κιονόκρανο της Ιωνικής κιονοστοιχίας. Αντίθετα η επίτοιχη δοκός 
της Δυτικής αίθουσας αποσυναρμολογήθηκε επί τόπου, αφού δεν 
περιείχε ενσωματωμένη σιδερένια δοκό, και τα θραύσματα 
μεταφέρθηκαν ανά ένα στο έδαφος.

5.4.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Η μετακίνηση των λίθων και η οργάνωση του χώρου εργασιών 

αποκατάστασης και τακτοποίησης των λίθων της αποξήλωσης αποτελούν 
σημαντικό παράγοντα των εργασιών αποκατάστασης στα μνημεία. 0 
μέγιστος όγκος των λίθων στους χώρους απόθεσης απόθεσης 
εξαρτάται:

-από την έκταση της επέμβασης κατά την αποξήλωση και 
επανατοποθέτηση των λίθων και από τις πιθανές συμπληρώσεις με 
λίθους από νέο μάρμαρο.

-από την πιθανότητα ταυτόχρονων εργασιών αποκατάστασης στο 
μνημε ί ο.

Γιά την οριζόντια μετακίνηση των λίθων και τις εργασίες 
αποκατάστασής τους εφαρμόζονται τα συστήματα:

α. Οριζόντια μεταφορά με γερανογέφυρα που σαρώνει όλο την 
επιφάνεια απόθεσης.



β. Οριζόντια μεταφορά πάνω στις επιφάνειες απόθεσης με 
καρροτσάκι ή με κατρακύλια.

Η οLκονομικώτερη λύση από άποψη ωφέλιμου χώρου είναι η 
γερανογέφυρα η οποία παρέχει την δυνατότητα τοποθέτησης των λίθων 
σε στρώσεις καθ' ύψος χωρίς την ανάγκη ύπαρξης διαδρόμων ανάμεσα 
στους λίθους. Επίσης η γερανογέφυρα παρέχει την απαιτούμενη 
ασφάλεια σε συνδυασμό με την ταχύτητα κατά τις μετακινήσεις.

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Η γερανογέφυρα εδάφους -όπως αποφασίσθηκε να αποκαλείται 

για να διαχωρίζεται από τις γερανογέφυρες επί του μνημείου- 
εξυπηρετεί μία περιοχή ανάμεσα στην βορειανατολική γωνία του 
κεντρικού κτιρίου και στο βόρειο τείχος της Ακροπόλεως προς 
δυσμάς του Αρρηφορίου. Με την κατεύθυνση αυτή η γερανογέφυρα 
κινείται σε μία περιοχή με χαμηλές υψομετρικές διαφορές (φωτ.37). 
Ακόμη περιορίζει το vótlo και ανατολικό όριο της περιοχής του 
εργοταξίου των Προπυλαίων με τρόπο που διευκολύνει την κίνηση των 
επισκεπτών από τα Προπύλαια προς το Ερέχθειο. Η μορφή της 
γερανογέφυρας και το χαμηλό της ύψος εξασφαλίζουν την ομαλή 
προσαρμογή της στο περιβάλλον.

Η γερανογέφυρα διατρέχει μία ζώνη πλάτους 10 μ. που ξεκινά 
από το βορειανατολικό άκρο του μνημείου με κατεύθυνση από 
νοτιοδυτικά προς βορειοανατολικά (Σχ.10 ). Το μήκος που 
εξυπηρετεί η γερανογέφυρα αυτή την στιγμή είναι 38 μέτρα. Η 
ωφέλιμη επιφάνεια είναι 380 m. Η γερανογέφυρα είναι 
συναρμολογίσημη από μικρότερα μεταλλικά στοιχεία των οποίων το 
βάρος και ο όγκος επέτρεψαν την άνετη ανύψωσή τους στο βράχο και 
την μεταφορά τους στο χώρο του εργοταξίου. Το κεντρικό άνοιγμα 
της γερανογέφυρας είναι 7.0 m ενώ έχει δύο προβόλους ένα προς 
νότο με μήκος 2.0 m και ένα προς βορρά με μήκος 1.0 μ. Το ύψος 
της γερανογέφυρας είναι 3.50 m πάνω από το οριζόντιο επίπεδο της 
νότιας τροχιάς της και προβλέφθηκε τόσο ώστε το ζύγωμα της να 
διέρχεται μόλις πάνω από την οροφή του υπάρχοντος εργαστηρίου.

Οι δύο τροχιές της γερανογέφυρας εδράζονται σε συνεχή 
θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα πάνω στον βράχο. Οι δύο τροχιές 
έχουν υψομετρική διαφορά εξ αιτίας της κλίσης του βράχου.Η 
υψομετρική διαφορά διατηρείται σταθερή σε όλο το μήκος της 
τροχιάς και είναι ίση με 0.74 m. Οι δύο στρωτήρες είναι 
σιδηροτροχιές οι οποίες στο ανατολικό τμήμα όπου η στάθμη του 
βράχου είναι υψηλότερα εδράζονται σε όλο το μήκος τους σε χαμηλό 
πέδιλο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο δυτικό τμήμα των τροχιών ο 
βράχος είναι χαμηλώτερα και για την έδραση των σιδηροτροχιών 
χρησιμοποιήθηκαν κατακόρυφα υποστυλώματα από σιδηροδοκούς ΙΡΒ 300 
που θεμελιώνονται με πέδιλα Ο.Σ. Η κατασκευή των θεμελίων και η 
εγκατάσταση των στρωτήρων έγινε από το συνεργείο των Προπυλαίων.
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Το ζύγωμα της γερανογέφυρας έχει συνολικό μήκος 10 m. και 
αποτελείται από δοκό ΙΝΡ 400. Η ανυψωτική κίνηση γίνεται με ένα 
βαρούλκο φέρουσας ικανότητας 12,5 τόννων χειροκίνητο και ένα 5 
τόννων ηλεκτροκίνητο. Το χρώμα όλων των στοιχείων της 
γερανογέφυρας είναι ωχρόλευκο, αντίστοιχο με το χρώμα βαφής όλων 
των εγκαταστάσεων πάνω στο μνημείο. Η προμήθεια της 
γερανογέφυρας απετέλεσε το αντικείμενο δημόσιου μειοδοτικού 
διαγωνισμού. Η αναβίβαση και η μεταφορά των στοιχείων της όπως 
καL η υποδομή για την έδραση των σιδηροτροχιών έγινε με μέσα και 
προσωπικό της υπηρεσίας. Η εγκατάσταση της γερανογέφυρας και η 
ηλεκτρική της σύνδεση έγινε από τον προμηθευτή του έργου.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της γερανογέφυρας έγινε 
διαμόρφωση του χώρου κάτω από την γερανογέφυρα ώστε να 
σχηματισθεί μία κατά το δυνατόν επίπεδη επιφάνεια που θα 
λειτουργεί σαν δάπεδο εργασίας. Για τον σκοπό αυτό διαστρώθηκαν 
μπάζα και χώματα που προήλθαν απότον καθαρισμό των βράχων πάνω 
στην Ακρόπολη. Στην συνέχεια έγινε διάστρωση με αμμοχάλικο.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΛΙΘΩΝ
Επιφάνεια στη Ιουστινιάνεια Δεξαμενή.
Ως κατ' εξοχήν επιφάνεια γιά την απόθεση των λίθων 

επιλέχθηκε η επιφάνεια πάνω από την Ιουστινιάνεια Δεξαμενή. Οπως 
αναφέρθηκε παραπάνω η Δεξαμενή εκκενώθηκε από τα μάρμαρα που 
είχαν εναποτεθεί μετά τις ανασκαφές των Καββαδία-Καβεράου. Ο 
χώρος που προέκυψε από την εκκένωση περιβάλλεται από παχείς 
τοίχους με ισχυρά υδραυλικά κονιάματα ενώ το δάπεδο αποτελείται 
από το ίδιο κονίαμα επιστρωμένο στο φυσικό βράχο.

Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού της Δεξαμενής 
αποφασίσθηκε να χρησιμοποιηθεί ο χώρος της με την κατασκευή ενός 
πολύ ισχυρού πατώματος στην στάθμη του επιπέδου της οροφής της 
ενώ η επιφάνεια στη στάθμη του δαπέδου της να χρησιμοποιηθεί ως 
χώρος απόθεσης (σχ. 20). Η επκράνέια του πατώματος αυτού 
χρησιμοποιήθηκε ως δάπεδο εργασίας και έδρασης τμημάτων των 
ικριωμάτων των γερανογεφυρών του μνημείου. Επίσης απετέλεσε το 
δάπεδο στο οποίο μεταφέρονται μετά την αποσυναρμολόγησή τους όλες 
οι μαρμάρινες δοκοί των οροφών. Εκεί εδράζεται και το εργαστήριο 
A (φωτ.38). Ο υπόλοιπος χώρος αποτελεί την επιφάνεια απόθεσης 
αρχιτεκτονικών μελών. Ο χώρος του πυθμένα της Δεξαμενής 
χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος.

Το πάτωμα έχει επιφάνεια 117 m. Υπολογίσθηκε ώστε να έχει 
φέρουσα ικανότητα 22 KN/m. Η φέρουσα κατασκευή του δαπέδου 
αποτελείται από σιδηροδοκούς ΙΡΕ 450 σε αποστάσεις 0.50 m μεταξύ 
τους . Τα ανοίγματα μεταξύ των δοκών γεφυρώνονται με άλλες δοκούς 
ΙΡΕ 300 σε αποστάσεις 0.95 m. Το τελικό δάπεδο αποτελείται από 
ξύλινο πάτωμα πάχους 5 cm. Τα φορτία του δαπέδου μεταφέρονται με 
15 μεταλλικά υποστυλώματα μορφής κοιλοδοκού 150X150X5 στον 
πυθμένα της Δεξαμενής με πέδιλα οπλισμένου σκυροδέματος.

385



Στη νοτιοδυτική πλευρά του μεταλλικού πατώματος 
τοποθετήθηκαν μετά την αποξήλωσή τους οι φατνωματικές πλάκες των 
οροφών του κεντρικού κτιρίου. Για την προστασία των πλακών από 
την βροχή και για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα εργασίας στην 
περιοχή αυτή κατασκευάστηκε μεταλλικό στέγαστρο με τέντα από 
ύφασμα που κάλυψε όν χώρο μεταξύ του εργαστηρίου και του 
ανατολικού τοίχου της Βόρειας πτέρυγας.

0 χώρος της Ιουστινιάνειας Δεξαμενής κάτω από το εργαστήριο 
διαμορφώθηκε και χρησιμοποιείται ως αποθήκη αρχιτεκτονικών μελών. 
Για την προστασία της πλακόστρωσης διαμορφώθηκε ξύλινο δάπεδο . Η 
επικοινωνία του εργαστηρίου με τον χώρο του υπογείου γίνεται με 
κλίμακα που υπάρχει στην βόρεια πλευρά της Δεξαμενής. Στον χώρο 
της Δεξαμενής υπάρχει επίσης μικρό καμίνι που παράγει εργαλεία 
για τις ανάγκες του εργοταξίου (φωτ.39).

Αλλες επιφάνειες απόθεσης στο χώρο του μνημείου
Η επιφάνεια που παραμένει ελεύθερη στο χώρο του εργοταξίου 

των Προπυλαίων έχει αξιοποιηθεί με την τακτοποίηση αρχιτεκτονικών 
μελών. Ηδη έχουν μεταφερθεί στο χώρο των Προπυλαίων όλα τα 
αρχιτεκτονικά μέλη που ανήκουν στο μνημείο και ήταν 
διασκορπισμένα στο βράχο της Ακρόπολης ή και αλλού. Αναφέρουμε 
ενδεικτικά ορισμένες από τις μετακινήσεις που έχουν γίνει.

α Εγινε μετακίνηση αρχιτεκτονικών μελών από το βόρειο τμήμα 
της Δυτικής αίθουσας του κεντρικού κτιρίου στο νότιο τμήμα για 
την απελευθέρωση του δαπέδου όπου στηρίχθηκαν τα ικριώματα των 
γερανογεφυρών.

β Μετακινήθηκαν τα αρχιτεκτονικά μέλη από την περιοχή της 
γερανογέφυρας πριν την κατασκευή της. Μετά την κατασκευή της 
έγινε τακτοποίηση των μελών στην περιοχή που ελέγχει.

γ Μεταφέρθηκαν τα αρχιτεκτονικά μέλη των Προπυλαίων που 
ευρίσκοντο στα αρχαιολογικό μουσείο.

Στην περιοχή του Αρρηφορίου είναι τοποθετημένα σε ράφια τα 
θραύσματα από τις φατνωματικές πλάκες των οροφών του κεντρικού 
κτιρίου ( φωτ 40). Η περιοχή που καλύπτεται από την γερανογέφυρα 
εδάφους έχει διαστρωθεί με αμμοχάλικο ώστε να εξομαλυνθούν οι 
κλίσεις του εδάφους πριν την τακτοποίηση αρχιτεκτονικών μελών. 
Επίσης έχουν διαμορφωθεί κεκλιμένα επίπεδα όπου κρίθηκε 
απαραίτητο για την εύκολη διακίνηση των καρροτσιών κατά τις 
μεταφορές.

5.4.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εκτός από τα συστήματα οργάνωσης εργασιών στο μνημείο και 

στο έδαφος σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτήθηκε η κατασκευή 
συμπληρωματικών τεχνικών συστημάτων για την εξυπηρέτηση των 
εργασιών. Αυτά είναι:
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α. Κατά τον καθαρισμό της Ιουστινιάνειας Δεξαμενής απαιτείτο 
η απομάκρυνση μεγάλου όγκου χωμάτων περ. 300 κυβικών μέτρων. Η 
εργασία αυτή παρουσίασε δυσκολίες γιατί το περονοφόρο όχημα της 
Ακρόπολης δεν φθάνει μέχρι τα Προπύλαια λόγω των μεγάλων κλίσεων 
που υπάρχουν κατά την διαδρομή. Για να αποφευχθεί η μεταφορά των 
χωμάτων με καρροτσάκι μέχρι τον χώρο του αναβατορίου, η οποία θα 
ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα κατασκευάστηκε μικρό αυτοσχέδιο 
χειροκίνητο ανυψωτικό στην βορειοανατολική γωνία του βράχου (φωτ 
41). Με το σύστημα αυτό τα χώματα από τον καθαρισμό της Δεξαμενής 
μεταφέρθηκαν με συνεχή ροή στην περιοχή του αρχαίου περιπάτου απ' 
όπου ήταν δυνατή η απομάκρυνσή τους με φορτηγά αυτοκίνητα.

β. Κατασκευάστηκε γραμμή μεταφοράς από σιδηροτροχιές όπου 
κινείται βαγονέτο και συνδέει την επιφάνεια απόθεσης πάνω από την 
Ιουστινιάνεια Δεξαμενή με την επιφάνεια στην γερανογέφυρα εδάφους 
ώστε να εξασφαλισθεί η επικοινωνία των δύο επιφανειών (φωτ.42).

γ. Για την κάλυψη των αναγκών του εργοταξίου έγινε
εγκατάσταση ηλεκτρικού καλωδίου και κεντρικού πίνακα για την 
παροχή τριφασικού ηλεκτρικού ρεύματος. Η εγκατάσταση έγινε
σύμφωνα με την μελέτη του μηχανολόγου του ΥΠΠΟ Κ.Πρωτόπαππα και η 
μεταφορά του ρεύματος έγινε από τον υποσταθμό της Δ.Ε.Η. κάτω από 
τον βράχο βορειοδυτικά των Προπυλαίων. Η εργασία αυτή
πραγματοποιήθηκε από τους ηλεκτρολόγους της υπηρεσίας σε 
συνεργασία με το προσωπικό του μνημείου.

5.4.Ζητ. Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι στεγασμένοι χώροι εργασίας περιλαμβάνουν:
α. Εργαστήρια γιά τις μαρμαρικές εργασίες.
β. Τεχνικό γραφείο γιά την εγκατάσταση του τεχνικού

προσωπικού.
γ. Εργαστήριο συντηρήσεως.
δ. Βοηθητικούς χώρους εξυπηρετήσεως προσωπικού.
ε. Αποθήκες υλικών και εργαλείων.
Η γενικώτερη μελέτη του χώρου απέδειξε ότι προσφορώτερες 

θέσεις για την εσκατάσταση των εργαστηρίων ήταν:
0 -χώρος της Ιουστινιάνειας Δεξαμενής μετά την εκκένωσή της 

από τα μάρμαρα που είχαν εναποτεθεί μετά τις ανασκαφές των 
Καββαδία -Καβεράου.

0 τώρος του επιιιήκους προθαλάμου του αταύτιστου 
βορειοδυτικού κτιρίου. Το έδαφος του αποτελείται από τον φυσικό 
βράχο και περιβάλλεται απο πώρινες θεμελιώσεις.
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Στις θέσεις αυτές τα εργαστήρια προκαλούν την μικρότερη 
δυνατή ενόχληση στους επισκέπτες και οπωσδήποτε δεν μεταβάλλουν 
στο ελάχιστο το περίγραμμα της Ακροπόλεως όπως φαίνεται από την 
πόλη.

Τα εργαστήρια που κατασκευάστηκαν στα Προπύλαια είναι δυο, 
το A και το Β ( σχ. 20). Αρχικά κατασκευάστηκε το εργαστήριο Β 
στην Περιοχή του αταύτιστου βορειοδυτικού κτιρίου. Εχει επιφάνεια 
75 m και περιλαμβάνει το τεχνικό γραφείο και ένα χώρο που ήταν 
μέχρι την κατασκευή του εργαστηρίου A εργαστήριο, αποθήκη και 
χώρος εξυπηρετήσεως του προσωπικού. Μετά την κατασκευή του 
εργαστηρίου A το εργαστήριο Β εκτός από γραφείο αποτελεί χώρο 
αποθήκευσης εργαλείων και βοηθητικό χώρο γιά την εξυπηρέτηση του 
προσωπικού.

Το βάθος του χώρου όπου εγκαταστάθηκε το εργαστήριο Β 
κυμαίνεται από 3.80 m στα δυτικά μέχρι 1.50 m στα ανατολικά. Το 
δάπεδό του αποτελείται από φυσικό βράχο . 0 φέρων οργανισμός του 
δαπέδου του εργαστηρίου Β είναι μία μεταλλική κατασκευή από 5 
αμφιέρειστες δοκούς κοίλης τετραγωνικής διατομής διαστάσεων 
120χ120χ8 mm St-42-2. Οι δοκοί αυτοί εδράζονται σε κατακόρυφους 
στύλους κοίλης τετραγωνικής διατομής διαστάσεων 120 Χ120Χ8 mm 
που μεταφέρουν τα φορτία στο βράχο. Τα υποστυλώματα εδράζονται 
στο βράχο μέσω πελμάτων Ο.Σ.

Το δάπεδο του εργαστηρίου διαμορφώνεται με σιδηροδοκούς 
ΙΝΡ12 0 πάνω από τις κοίλες δοκούς σε αποστάσεις 0.50 m. Το 
σύστημα καλύπτεται με ξύλινο δάπεδο πάχους 5 cm. 0 οικοδομικός 
οργανισμός του εργαστηρίου αποτελείται από επάλληλους σιδερένιους 
σκελετούς μορφής Π σε αποστάσεις 3.0 -3.5 m μεταξύ τους. Η 
πλευρική κάλυψη γίνεται με στοιχεία αποτελούμενα από δύο λεπτά 
φύλλα λαμαρίνας γαλβανιζέ πάχους 0.6 mm με πλάκες υαλοβάμβακα 
μεταξύ τους πάχους 60 mm. 0 τρόπος αυτός πλευρικής κάλυψης 
εξασφαλίζει την απαιτούμενη μόνωση του εργαστηρίου. Τα στοιχεία 
στεγάσεως είναι αντίστοιχα με τα πλευρικά με την πάνω επιφάνεια 
πτυχωτή. 0 προσανατολισμός του χώρου με μικρά ανοίγματα στο βορρά 
και μεγαλύτερα στο νότο παρέχουν τον κατάλληλο φωτισμό που 
απαιτείται για τις εργασίες μαρμαρογλυπτικής. Η επέκταση του 
στεγάστρου προς νότο δίνει την δυνατότητα σκιασμού των ανοιγμάτων 
κατά το καλοκαίρι. Εξωτερικά το εργαστήριο βάφτηκε με σταθερό 
χρώμα ματ ώστε να μη ανακλά το φως (φωτ. 43).

Η κατασκευή του εργαστηρίου A στο χώρο πάνω από την 
Ιουστινιάνεια Δεξαμενή είναι αντίστοιχη με αυτήν του εργαστηρίου 
Β. Εχει εξωτερικές διαστάσεις 9.10 X 6.10 m και στηρίζεται απ 
ευθείας επάνω στο ξύλινο δάπεδο του πατώματος που καλύπτει την 
Δεξαμενή, του οποίου καταλαμβάνει την βορειοανατολική γωνία. Η 
στάθμη του δαπέδου του βρίσκεται 0.58 m χαμηλότερα από την στάθμη 
του δαπέδου του εργαστηρίου Β.Το μέγιστο ύψος του εργαστηρίου 
είναι κατά 0.50 m χαμηλώτερα από την μέγιστη στάθμη του 
εργαστηρίου Β. Η όλη κατασκευή είναι αντίστοιχη με αυτήν του 
εργαστηρίου Β και καλύπτεται με δίρριχτη στέγη. Επικοικωνεί με 
συρόμενες πόρτες με τις επιφάνειες του δαπέδου εργασίας προς νότο 
και προς τη δύση. Κατά μήκος της κεντρικής δοκού της οροφής του



είναι προσαρμοσμένο μικρό ηλεκτροκίνητο βαρούλκο το οποίο 
εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των αρχιτεκτονικών μελών κατά τις 
εργασίες συγκόλλησης μέσο: στο εργαστήριο.

0 χώρος ανάμεσα στα δυο εργαστήρια A και Β απετέλεσε την 
περιοχή όπου εγκαταστάθηκε το εργαστήριο συντήρησης. Το δάπεδο 
του χώρου αυτού κατασκευάστηκε αρκετά ψηλά ώστε να διέλθει πάνω 
από τους πωρόλιθους του αρχαίου τοίχου μεταξύ της Ιουστινιάνειας 
Δεξαμενής και του βορειοδυτικού κτιρίου.

6. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Το εργοτάξιο που έχει εγκατασταθεί στα Προπύλαια εξυπηρετεί 

τις εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στο μνημείο. Εχει όμως 
προβλεφθεί η μελλοντική επέκτασή του ώστε να εξυπηρετήσει και 
τις μελλοντικές επεμβάσεις. Ανάλογα με την περιοχή και τις 
αποφάσεις που θα παρθούν για την επέμβαση αλλού θα γίνουν 
επεκτάσεις και μετατροπές των εγκαταστάσεων, ενώ αλλού θα γίνουν 
νέες εγκαταστάσεις. Είναι φανερό ότι οι βοηθητικές εγκαταστάσεις 
(γερανογέφυρα εδάφους, αποθήκες, εργαστήρια) θα εξυπηρετούν όλες 
τις εργασίες. Προβλέπεται λοιπόν:

α. Στην περιοχή του κεντρικού κτιρίου θα γίνει επέκταση των 
ικριωμάτων και γερανογεφυρών στην ανατολική στοά ώστε να 
αποξηλωθούν τα μέλη του θριγκού και στην περιοχή του νότιου 
τοίχου στη περίπτωση που θα αποφασισθεί η αποξήλωσή του όπως και 
στη περιοχή του θυραίου τοίχου.

β. Στην περιοχή της Πινακοθήκης θα γίνει εγκατάσταση νέων 
ικριωμάτων ανάλογα με την έκταση των επεμβάσεων πού θα 
αποφασισθούν μετά το συνέδριο. Στην περίπτωση κατά την οποία 
αποφασισθεί αφαίρεση της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα και 
αποξήλωση των τοίχων της Βόρειας αίθουσας θα προκόψει ανάγκη νέας 
οργάνωσης του χώρου για την απόθεση των λιθοπλίνθων.
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STRUCTURAL PROBLEMS OF THE PROPYLAIA

SUMMARY

INTRODUCTION

The condition of the restored coffered ceilings of the Propylaia has been 
described in a separate volume presented at the International Conference of April 
1989. At the same time the researchers gave their reasons for the necessity of 
removing them immediately. This dismantling has now been accomplished; the 
architectural members removed, beams, coffered ceiling blocks and inter-beam 
blocks, have been taken apart.

In this study, aside from a technical description of the details of restoration 
and structural condition of the ceiling beams, final suggestions are made for 
rejoining the ceiling beam fragments. This is in the framework of proposals for 
restoring the monument as a whole. Described also are the method used for joining 
fragments of the ceiling coffers, and attempts to find joins with other ceiling coffer 
fragments recorded on the Acropolis. This will enable more of them to be used in 
the restoration of the monument. Structural damage to the northern wing of the 
Propylaia is described with suggestions for its restoration. Finally, all installations 
needed during the restoration of the monument are described.

During all phases of this study there has been close collaboration between the 
author and T. Tanoulas, architect in charge of the project. Valuable advice was 
proffered by Mr. S. Angelidis who is monitoring work on the Propylaia on behalf 
of the CP AM.

A. RESTORATION OF THE MARBLE BEAMS OF THE CENTRAL 
BUILDING

Rusting of the iron beams and struts used in the restorations of 1909 - 1917 
caused structural damage to the restored beams of the central building. The iron 
bars were placed in channels cut in the upper surfaces of the marble beams and the 
fragments held by these did not necessarily belong. Aside from extensive damage to 
ancient material from cutting into it, the method of suspending the beams resulted 
in moisture collecting in the lower parts of the supports. There are cracks and in 
some cases breaks in the marble beams because the iron used has oxydised. Taking 
the restoration of the beginning of the century as a whole, it is clear, however, that 
the method used was not technically at fault. It was, rather, the choice of materials 
that caused the damage.

In the study for restoring the marble beams of the Propylaia, we followed the 
prescriptions of the Charter of Venice, and adhered to the general principles of the 
Charter that are applicable to monuments of Greek architecture of the classical 
period. The specifications include respect for the authenticity of the monument and 
its architectural members, retaining of the self-sufficiency of architectural members 
and insistence on the principle of reversibility in the joining of architectural pieces. 
The bearing capacity of the restored structural elements is determined by the 
original bearing capacity of each member. Thus, in case of accidental damage, only 
such damage as might have occurred to the element in its original form is 
acceptable.
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In the restorations of 1909 - 1917, in order to join arehitectural members, 
adjaeent surfaees of broken, unmatched fragments were "sawn" in order to create 
joins. The present study for joining the beam fragments takes into account the 
method of the previous restoration because:

a. The method has been accepted today and indeed it has increased 
comprehension of the monument. The addition of new marble not only detracts 
from the monument’s authenticity, but it is also poor aesthetically.

b. Hven if in future missing fragments of the beams were to be found, it 
would be virtually impossible to join them to the existing pieces because new 
marble would be needed in the "sawn" places.

e. The iron beams were removed during dismantling of the marble 
beams without the slightest damage to the ancient material. This has shown that 
joins can be taken apart, even where at first sight this may seem difficult.

Two different methods for joining the beams were investigated. The first is a 
repetition of the method used in the previous restoration, with materials in use 
today, that is, titanium beams to support the fragmentary marble beams, and 
cement mortar for filling the gaps. The second proposal makes use of titanium and 
cement mortar for mending the beams. The use of titanium reinforcement with 
cement mortar is suggested for mending the West Porch joist that has no cut 
channel. The fragments of marble beams have been mended with reinforcements so 
that the estimated failure moment of the mended beam is at most equal to that of a 
monolithic beam.

Joining with titanium rods is preferable to the use of a titanium beam because 
it assures the uniformity of the beam and its behaviour in a manner comparable to 
that of the original unbroken beam. The amount of new material and the damage to 
ancient material is minimal compared to the total volume of the beam (1.20 - 
3.00%). The only possible disadvantage when using a method whose reversibility is 
not entirely certain, is that some of the fragments joined may not belong. The 
recovery, however, of authentic fragments is to a great extent a theoretical 
question since to place them in their original positions would require new cuttings 
and restoration in new marble with questionable aesthetic ressults. Moreover, the 
careful dismantling of mended beams of the Propylaia has shown that reversibility 
is possible even in apparently difficult circumstances.

B. RESTORATION OF THE COFFERED CEILING BLOCKS OF THE 
PROPYLAIA

During the restorations of 1909-1917, sections of the ceiling of the central 
building were restored using fragments of ceiling blocks regardless of whether or 
not they actually belonged. Surface breaks were often cut down in order to obtain 
level surfaces that would facilitate the joining of fragments. The extensive use of 
iron, moreover, caused considerable damage to the ceiling from oxydisation.

The CPAM decision to dismantle the ceiling blocks included also the mending 
of fragments that belong to the same block. These fragments came into being 
because iron reinforcements of the earlier restoration rusted out. Fragments of the 
ceiling coffers identified by G. Despinis were also joined. White Portland cement 
and titanium reinforcements were used for mending the ceiling blocks.
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In addition to the fragments used in the restoration, some 1000 coffer 
fragments have been found on the Acropolis rock and recorded by the crew in 
charge of scattered blocks. Probable joins among these fragments themselves and 
with the fragments from the dismantling of the coffered ceilings will make it 
possible to restore authentic ceiling blocks using a minimum of new marble. It will 
also be possible to restore many of these fragments to their original position. Thus 
the possibility of joining fragments of the coffered ceiling blocks must first be 
investigated before making any decision about restoring the ceilings. Work on 
joining the coffer fragments is being carried out with the help of a computer, using 
as criteria peculiarities of shape, surface and their position in the original ceiling 
block.

C. STRUCTURAL RESTORATION OF THE NORTH WING

The north wing of the Propylaia, built on the northwest corner of the 
Acropolis rock, follows the structural principles common to ancient Greek temples 
of the classical period. Its exemplary construction has insured its reaction to 
vertical and lateral load. Nearly all the structural damage to the north wing has 
been caused by its location at the west end of the Acropolis rock, and in particular 
by settling and consequent displacement westward of the west part of the building. 
The result of this has been the opening of a large vertical crack at the joints of the 
doorway wall, and smaller cracks in the north and west walls. In order to stabilise 
the north wing in 1954, the foundation fill was removed and a particularly bulky 
construction of reinforced cement was built at the level of the ancient floor. Load 
bearing tests show that the reinforced cement construction shows no structural 
faults. The reinforced cement shows no signs of cracking or of weakness. Even so, 
it would be catastrophic for the monument to leave it in the north wing because of 
the rusting of the reinforcements and the resulting problem of adherence to the 
surface of the poros blocks.

In his study for the restoration of the north wing, T. Tanoulas presents a 
series of alternative proposals each with a progressively greater degree of 
dismantling. The restoration is based on theoretical considerations, but it is 
favourable for the monument from a purely structural point of view. It will provide 
better support for the architectural members, and the probable covering of the 
ceiling will protect the interior of the building from dampness.

Deformation caused by seismic activity has not been observed in the 
behaviour of the north wing, nor indeed in the entire monument. The best proof of 
the resistance of the monument to seismic load may be found in its behaviour 
during the great earthquake of February 1981. It is notable that there was no visible 
additional deformation attributable to the earthquake. The extraordinary ability of 
the monument to withstand earthquake throughout the centuries is the best 
indication of its correct anti-seismic behaviour. This is clearly a more valid 
criterion than any analysis with modern methods that omit consideration of its 
specific geometry and structure. Furthermore, monitoring of disturbed joints with 
sensitive strain gauges showed no significant change in width of the joints and 
cracks. On the basis of the above we conclude that the building is structurally sound 
enough to bear the existing vertical load, as well as any future load involved in 
reconstructing the roof. What damage exists resulted probably from violent 
movement of the rock in the area now shown by measurements of the joints and 
observations to have stabilised. Dismantling is not considered necessary for 
correcting the deformations because there has been relatively little displacement of
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structural standpoint, however, dismantling is considered necessary wherever the 
joints have large openings, and the blocks are broken or displaced. In these areas 
rusted clamps and dowels must be replaced and the stones re-set. Proposals Tor the 
structural restoration of the north wing are:

1. Removal of the reinforced cement floor. There are two alternative 
solutions for replacing the floor:

1.1. Replacement of the reinforced cement floor by a flooring with a 
metal grid that would rest on the rock without loading the foundations.

1.2. Replacement of the ancient fill in the basement of the
Pinakotheke.

2. Dismantling and conservation of the Pinakotheke walls is considered 
absolutely necessary in those areas where the joints have opened significantly, the 
blocks are broken, and wherever the reinforcements have oxydised.

3. Rebuilding of the ancient roof of the north wing.
In the relevant section of architectural proposals, T. Tanoulas suggests 

reconstructing the ancient roof. Rebuilding the roof is important also from a purely 
structural point of view. Its binding function would strengthen the Pinakotheke 
against lateral stress. Moreover, the roof load which would be added to the 
permanent load of the walls would increase their stability. Likewise, covering the 
monument will protect both the interior wall surfaces and the foundations from 
rain and damage from atmospheric conditions.

Calculating the constant load of the roof was necessary in order to monitor 
the plans for rebuilding and the structural load characteristics of the proposed 
reconstruction. It is proposed to reconstruct the roof according to its original 
dimensions. The material to be used is laminated wood which is stronger and is 
subject to less distortion than ordinary conifer.

4. Geological study of the rocks below the north wing.

I). THE CONSTRUCTION SITE AT THE PROPYLAIA

Organisation of a construction site at ancient monuments is a complex 
problem to be resolved by the designer of the restoration of the monument. In the 
case of the Propylaia, the following had to be considered:

1. the shape of the monument and the lack of sufficient room around it.
2. the proximity of the monument to the only access for visitors to the 

Acropolis.
3. the existence of ancient building remains in the area of the monument 

which need special protection from the equipment of the construction site.

Work on the Propylaia was organised with a system of cranes on towers 
made of pipe-scaffolding because they can be fitted easily to the geomorphology of 
the terrain, and they are safe and stable when moved. It was important that the 
scaffolding and machinery did not interfere aesthetically with the monument. This 
was done in various ways: equipment at a low level, colours neutral, etc. The 
question of personnel safety was carefully considered; so also the sale moving of 
architectural members, protection of the monument and antiquities in the area 
from load caused by the installations, and from mechanical or chemical damage.

The construction site at the Propylaia comprises:
1. A system for working and transporting archaeological material which 

includes: systems for dismantling the coffered ceilings (cranes on scaffolding), a 
system for working and restoration on the ground (ground cranes, work surfaces 
and surfaces on which to rest stones).
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2. Roofed work areas which include: marble workshops, office, conservation 
workshop, auxilliary rooms for personnel, and store-rooms for materials and tools.

The construction site established at the Propylaia serves the work on the 
monument at present in progress. Future extension has been planned so that it can 
be used for subsequent work. The auxilliary installations (ground cranes, store
rooms, workshops) clearly will serve for all future work.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

1. Η Δοκός Δ2 της Δυτικής αίθουσας συνδεδεμένη με δοκό 
τιτανίου.

2. Υπολογισμός οπλισμών καμπτόμενων δοκών- Πειράματα κάμψης 
και συνάφειας δοκών με οπλισμό τιτανίου.

3. Η δοκός Δ2 της Δυτικής αίθουσας συνδεδεμένη με οπλισμό 
τιτανίου.

4. Απεικόνιση τυπικού φατνώματος των Προπυλαίων με τα 
χαρακτηριστικά για τον Η. Υ.

5. Κατασκευή από Ο.Σ. στην Βόρεια πτέρυγα.
6 7. Παρακολούθηση μεταβολής αρμών στην Βόρεια πτέρυγα.
8. Διαγράμματα μεταβολής αρμών στην Βόρεια πτέρυγα.
9. Κάτοψη της στέγης της Βόρειας πτέρυγας.-Φορτία στους 

τοίχους.
10. Γενική κάτοψη εργοταξίου Προπυλαίων.
11. Αποτύπωση τμήματος του θριγκού της Ανατολικής στοάς των 

Προπυλαίων -Δυτική όψη. Αποτύπωση Α. Τζάκου.
12. Αποτύπωση τμήματος του θριγκού της Ανατολικής στοάς των 

Προπυλαίων -Τομή. Αποτύπωση Α. Τζάκου.
13. Φάσεις συγκόλλησης θραυσμάτων 2ου από νότο επιστυλίου 

της Ανατολικής στοάς των Προπυλαίων. Σχ. Α. Τζάκου.
14. Αποκατάσταση 2ου από νότο επιστυλίου της Ανατολικής 

στοάς των Προπυλαίων. -Ενθετες ράβδοι τιτανίου-Ανατολική όψη.
15. Αποκατάσταση του 2ου από νότο επιστυλίου της Ανατολικής 

στοάς των Προπυλαίων. -Ενθετες ράβδοι τιτανίου-Δυτική όψη.
16. Ικριώματα υποστύλωσης οροφών Προπυλαίων.
17. Κεντρική δίοδος Προπυλαίων -Ξύλινο δάπεδο.
18. Διάταξη γερανογεφυρών αποξήλωσης.
19. Νότια όψη γερανογεφυρών.
20. Σχέδια εργαστηρίων και πατώματος στην Ιουστινιάνεια 

Δεξαμενή.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

1. Ανοψη της φατνωματικής οροφής της Ανατολικής στοάς του 
κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων πριν την αποξήλωση.

2. Η δοκός Δ2 της Δυτικής αίθουσας του κεντρικού κτιρίου. 
Φαίνονται το λαξευμένο αυλάκι και η σιδηροδοκός από την οποία 
αναρτήθηκαν τα θραύσματα της μαρμάρινης δοκού κατά τις 
αναστηλώσεις των ετών 1909-1917.

3. Η ημιδοκός της Ανατολικής στοάς του κεντρικού κτιρίου. 
Φαίνονται οι σιδερένιοι αναρτήρες.

4. Μέθοδος ανάρτησης των δοκών της Βόρειας Πρόστασης του 
Ερεχθείου κατά τις αναστηλώσεις των αρχών του αιώνα.

5. Δομικές βλάβες σε δοκό των οροφών των Προπυλαίων από την 
οξείδωση των αναρτήρων.

6. Κατά μήκος διάρρηξη δοκού των Προπυλαίων εξ αιτίας της 
οξείδωσης των σιδερένιων συνδετήριων στοιχείων.

7. Απομάκρυνση σιδηροδοκών - αναρτήρων από τις μαρμάρινες 
δοκούς .

8. Δυτική όψη του 2ου από νότο επιστυλίου της Ανατολικής
στοάς των Προπυλαίων - Ρηγματώσεις από την σιδηροκό των
αναστηλώσεων των ετών 1909-1917.

9. Ανατολική όψη του 2ου από νότο επιστυλίου της Ανατολικής 
στοάς των Προπυλαίων - Ρηγματώσεις από την σιδηροδοκό των 
αναστηλώσεων των ετών 1909-1917.

10. Σύνδεση θραυσμάτων φατνωματικής πλάκας της Ανατολικής 
στοάς κατά την αναστήλωση των ετών 1909-1917. Φωτ. Σ. Μαυρομμάτη.

11. Σύνδεση θραυσμάτων φατνωματικών πλακών της Δυτικής 
αίθουσας κατά την αναστήλωση των ετών 1901-1917.

12. Οροφές των Προπυλαίων μετά τις αναστηλώσεις. Κάλυψη με 
σκυρόδεμα και μαλτεζόπλακες. Φωτ. αρχείου Μπαλάνου.

13. Συγκόλληση θραυσμάτων φατνωματικής πλάκας με οπλισμό 
τιτανίου.

14. Πλάγια όψη φατνώματος της Ανατολικής στοάς. Φαίνεται η 
διαφοροποίηση της λάξευσης.

15. Εσωτερική όψη του Δυτικού τοίχου της Βόρειας πτέρυγας.
16. Κιονοστοιχία Βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων.
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17. Δυτική όψη της Βόρειας πτέρυγας.
18. θεμελίωση Βόρειας πτέρυγας Προπυλαίων.
19. Διάνοιξη αρμού στον θυραίο τοίχο της Βόρειας πτέρυγας.
20. Διάνοιξη αρμού στον θριγκό της Βόρειας πτέρυγας.
21. Κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα στην Πινακοθήκη των 

Προπυλαίων.
22. Αφαίρεση τμήματος του τοίχε ίου από 0. Σ. από το υπόγειο 

της Πινακοθήκης.
23. Αεροφωτογραφία των Προπυλαίων - Φαίνεται η περιοχή 

εγκατάστασης του εργοταξίου.
24. Ξύλινα ικριώματα των αναστηλωτικών εργασιών των ετών 

1909-1917. Φωτ. αρχείου Μπαλάνου.
25. Η περιοχή του εργοταξίου των Προπυλαίων κατά την έναρξη 

των εργασιών. Φαίνεται το πρώτο εργαστήριο στην περιοχή της 
Ιουστινιάνειας Δεξαμενής.

26. Εργασίες αποσυναρμολόγησης του 2ου από νότο επιστυλίου 
της Ανατολικής στοάς των Προπυλαίων.

27. Σύνδεση των θραυσμάτων του επιστυλίου με οπλισμό 
τιτανίου.

28. Το 2ο από νότο επιστύλιο της Ανατολικής στοάς των 
Προπυλαίων μετά την αποκατάστασή του.

29. Το βόρειο κλιτός της Ανατολικής στοάς πριν από την έναρξη 
των εργασιών υποστύλωσης.

30. Κάλυψη τμήματος του δαπέδου της Δυτικής αίθουσας πριν από 
την εγκατάσταση των ικριωμάτων.

31. Ανασκαφή κατά την εγκατάσταση των θεμελίων της 
γερανογέφυρας εδάφους.

32. Καθαρισμός στην Ιουστινιάνεια Δεξαμενή.
33. Υπόγειο Ιουστινιάνειας Δεξαμενής. Εδραση των στύλων του 

πατώματος.
34. Προστασία του μνημείου στα σημεία επαφής με τα ικριώματα.
35. Το σύστημα γερανογεφυρών με το βαρούλκο επί του μνημείου.
36. Μεταφορά δοκού της Δυτικής αίθουσας - Πρόσδεση από 

μεταλλική εσχάρα.
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37. Γερανογέφυρα εδάφους.
38. Κατασκευή δαπέδου Ιουστινιάνειας Δεξαμενής.
39. Υπόγειος χώρος Ιουστινιάνειας Δεξαμενής.
40. Περιοχή Αρρηφορίου - Ράφια με τα θραύσματα των 

φατνωματικών πλακών.
41. Ανυψωτικό σύστημα στην βορειανατολική γωνία του βράχου.
42. Περιοχή εργοταξίου Προπυλαίων - Σύστημα μεταφοράς με 

βαγονέττο.
43. Περιοχή εργοταξίου Προπυλαίων - Εργαστήρια.
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ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΠΡΟΓίνΛΑΐδΝ θνρ. το/ΧΟΣ

φ V ΛΑΟ νΤΙΟΛΟΓΙΐΜον ΟΠΛΙΣΜΌΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΛ^Ν ΛΙΘ.6>2,5
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Σχ.5 Κατασκευή από Ο.Σ. στην Βόρεια πτέρυγα.
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ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
ΤΟ ΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
A.Μωρά ί του.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΤΟ ΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ
1.1. Πεντελικό μάρμαρο.
1.2. Ελευσινιακός λίθος.
1.3. Αλλοι δομικοί λίθοι.
2. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΙΝΕΣ.
2.1. Υπολείμματα γραπτού διακόσμου.
2.2. Γκρίζο στρώμα.
2.3. Πορτοκαλοκάστανο στρώμα.
2.4. Υπόλευκο στρώμα.
2.5. Ιχνη εργαλείων και αλλα ίχνη.
2.6. Χαράγματα.
2.7. Υπολείμματα κονιαμάτων οικοδομικών φάσεων. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Α.Μωράίτου, Μ.Παπαδημητρίου.

Η ΚΟΝΙΑ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ
Α.Μωραί του.

451





ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ.

Α.Μωραίτου, Συντηρήτρια, A Ε.Π.Κ.Α.

Με την συμβολή των:
Κ.Κουζέλη 
δρ.Χημ l κός 
Κέντρο Λίθου

Ν.Μπελογιάννη 
δρ.Χημ.-Μηχαν l κός 
Κέντρο Λίθου

Π.Θεουλάκη 
δρ.Μεταλλειολόγος 
Τεχν.Γράφε ίο Συντηρ. 
Ναού Επικ.Απόλλωνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Απο καιρό έχει επισημανθεί η ανάγκη τεκμηρίωσης των αιτιών και 
της μορφολογίας της φθοράς και της αλλοίωσης της επιφάνειας 
των Προπυλαίων καθώς και της ύπαρξης ιδιαίτερων φαινομένων που 
σχετίζονται με τις κτιριολογικές φάσεις του μνημείου [Τανούλας 
1986].
Η έκθεση που ακολουθεί βασίζεται σε δεδομένα που έχουν 
προκύψει από εργαστηριακές αναλύσεις, πρωτότυπες μελέτες και 
γνωματεύσεις, επισκόπηση της βιβλιογραφίας και επιτόπου 
παρατηρήσεις. Τα δεδομένα είναι αφ ενός μεν αρχαιολογικά, 
ιστορικά και αρχιτεκτονικά αφ ετέρου δε γεωλογικά, 
φυσικοχημικά και βιολογικά. Σκοπός της εργασίας ήταν η 
συγκέντρωση των δεδομένων αυτών ώστε να καθοριστεί η σημερινή 
κατάσταση του μνημείου και να προχωρήσει η έρευνα.

1. ΤΟ ΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ.
Οπως είναι γνωστό, τα Προπύλαια της Ακρόπολης των Αθηνών έχουν 
κατασκευαστεί απο λευκό Πεντελικό μάρμαρο σε θεμελίωση απο 
υποκίτρινους πωρόλιθους, ενώ χαρακτηριστική είναι και η χρήση 
του γκρίζου Ελευσινιακού λίθου με διακοσμητικό χαρακτήρα.

1.1. Πεντελικό μάρμαρο.
1.1.1. Το μάρμαρο.
Το μάρμαρο των Προπυλαίων είναι Πεντελικό [Martin, 1965, 
σ.141, Dermetzopoulos et al., 1988, σ.621] με έντονη παρουσία 
μη ασβεστιτικών ορυκτών. Μελέτες για το χαρακτηρισμό του 
Πεντελικού μαρμάρου έχουν γίνει από τους Παπαγεωργάκη [1967], 
Διαμαντοπούλου [1973] και Τασσογιανόπουλο [1986]. Τα μη 
ασβεστιτικά ορυκτά με την μορφή φλεβών, εγκλεισμάτων ή 
δLάσπαρτα καθώς και άλλα γεωλογικά στοιχεία του μαρμάρου, 
αποτελούν διαταραχές του κρυσταλλικού ιστού του και είναι 
κυρ ί ως :
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α) Λευκές φλέβες με αργυρή μεταλλική λάμψη. Το κύριο 
αργιλοπυριτικό ορυκτό είναι ο μοσχοβίτης (κατηγορία 
αργιλιομαρμαρυγία) σε λεπτές προσανατολισμένες ενστρώσεις 
φυλλαρίων. Υπάρχουν επίσης μικρές ποσότητες τουρμαλίνη σε 
ιδιόμορφους κρυστάλλους καθώς και χαλαζία [Μπελογιάννης, 
Θεουλάκης, 1985].
β)Πράσινες φλέβες. Εχουν σχιστοποιημένη υφή και μικτό 
γρανοβλαστικό και λέπιδοβλαστικό ιστό. Τα φυλλώδη ορυκτά που 
περιέχονται στις πράσινες φλέβες είναι ο χλωρίτης στον οποίο 
οφείλεται το πράσινο χρώμα και οι μαρμαρυγίες με κύριο τον 
μοσχοβίτη. Επίσης, ανιχνεύονται νατριούχοι και καλιούχοι 
αστριοι, χαλαζίας, τιτανίτης και αδιαφανή οξείδια σιδήρου 
[Μπελογιάννης, Θεουλάκης, 1985]. Αξίζει να αναφερθεί ότι μέσα 
σε πράσινη φλέβα βρέθηκε κρύσταλλος σιδηροπυρίτη [FeS2] 
διαστάσεων 4 χ 4 χιλ. Η παρουσία σιδηροπυρίτη είναι ήδη γνωστή 
[Παπαγεωργάκης 1967].
Οι μαρμαρυγίες που είναι και τα πιό ευπρόσβλητα ορυκτά δεν 
βρίσκονται συγκεντρωμένα μόνο σε φλέβες αλλά και διάσπαρτα 
μέσα στον ιστό του μαρμάρου.
γ) Καστανέρυθρα εγκλείσματα. Στα μάρμαρα των Προπυλαίων 
παρατηρούνται επίσης πολύ συχνά καστανέρυθρα εγκλείσματα 
μεμονωμένα ή σε συστάδες που έχουν κρυσταλλική υφή και 
μεγαλύτερη αντοχή από το μάρμαρο στη διάβρωση. Το σχήμα τους 
έχει επιμήκη ή στροβιλοειδή δομή.
Πρόκειται γιά σιδηρούχο δολομίτη (το ορυκτό ανκερίτης)[Ca( Mgc 
.67,Fe0,33) (C03)2] ο οποίος, αποκτα καστανέρυθρο χρώμα λόγω 
της οξείδωσης του σιδήρου [Θεουλάκης 1989].
δ) Εσωτερικές γεωλογικές επιφάνειες που καταλήγουν στην 
αρχιτεκτονική επιφάνεια ως ρωγμές (κομμοί).
1.1.2. Φθορά και αλλοίωση του μαρμάρου.
Τα αίτια της φθοράς και της αλλοίωσης τού Πεντελικού μαρμάρου 
των Προπυλαίων είναι τα ίδια με αυτά των άλλων, μαρμάρινων 
μνημείων της Ακρόπολης [Skoulikides et al.1983, Σκουλικίδης 
και συνεργάτες 1977, 1983, Krumbein et al.1992, Μπελογιάννης 
κ.ά.1989]. Οι κάποιες ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται στα 
μάρμαρα των Προπυλαίων (έντονη απολέπιση, βιολογική κρούστα) 
σχετίζονται με την έντονη παρουσία μαρμαρυγιών στό μάρμαρο και 
την ιδιαίτερη ιστορία του μνημείου πάντα βέβαια σε σχέση με το 
μικροκλίμα της περιοχής [Τανούλας, 1984, Krumbein, Pandazidou 
et al. 1992].
Η ορατή εικόνα της φθοράς και της αλλοίωσης της επιφάνειας 
[Δογάνη κ.ά. 1989, Doganis et al. 1992, Normal 1/88] για τα 
Προπύλαια συνοψίζεται ως εξής:
α) Ζαχαροειδής φθορά.
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β) Αποσάθρωση. Συνδυάζεται με τη παρουσία ενδολιθικών
μικροοργανισμών, αργιλοπυριτικών ορυκτών και κονίας Meyer
προηγούμενων επεμβάσεων.
γ) Απολέπιση. Συνδυάζεται με την παρουσία χασμολιθικών
μικροοργανισμών και αργιλοπυριτικών ορυκτών.
δ) Αποφλοίωση. Συνδυάζεται με τη παρουσία αργιλοπυρlτικών 
φλεβών.
ε) Ρηγμάτωση.
στ) Κυψελοειδής φθορά. Αποδίδεται στη δράση ενδολιθικών 
λειχήνων [Gehrmann, 1992]. Εντοπίζεται, όπως και στον 
Παρθενώνα, σε βόρεια προσανατολισμένες επιφάνειες. 
Αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση της κυψελοειδούς φθοράς στο 
εσωτερικό του ανατολικού τοίχου της Β. πτέρυγας. Η παρουσία 
της σε αυτή τη περιοχή πρέπει να οφείλεται στην ύπαρξη της 
Υστερορωμαικής δεξαμενής ανατολικά της [Τανούλας,1990 
αναφορά].
ζ) Χρωματική αλλοίωση απο παρουσία ενδολιθικών 
μικροοργανισμών.
η) Χρωματική αλλοίωση από επικαθήσεις αιθάλης καί χαλαρές 
επικαθήσεις. Εντονες χαλαρές επικαθήσεις καταγράφηκαν στις 
κάτω όψεις των φατνωματικών οροφών οι οποίες, με 
περίθλασιμετρία ακτινών χ, εδειξαν οτι είναι γύψος, σμηκτίτες, 
καολινίτης και αιθάλη [Παπακωνσταντίνου, Μωραίτου, 1989].
θ) Μαύρη κρούστα-μαύρη κρούστα δενδριτικής μορφής.
L) Βιολογική κρούστα. Η γκρίζα κρούστα στον εσωτερικό 
ανατολικό τοίχο της Β.πτέρυγας που ταυτίστηκε απο τους 
βιολόγους [Krumbein et al.1992, ] ως υπολείμματα νεκρών
επιλιθικών λειχήνων. Οι λειχήνες εδράζονται μέσα και έξω απο 
την προυπάρχουσα κυψελοειδή φθορά [Krumbein et 
al.1992,22,πιV.1,δείγμα 9].

1.2. Ελευσινίακός λίθος.
1.2.1. 0 λίθος.
0 γκρίζος Ελευσι.νιακός λίθος χρησιμοποιήθηκε στά Προπύλαια της 
Ακρόπολης, στό κεντρικό κτίριο ( στήν ανώτατη βαθμίδα της πρό 
του θυραίου τοίχου κλίμακας, στούς ορθοστάτες και τα θρανία 
της Δ.αίθουσας), στην Β.πτέρυγα ( στό κατώφλι της θύρας και 
στην περιμετρική ταινία των εσωτερικών επιφανειών των τοίχων) 
και στην κατώτατη βαθμίδα της κρηπίδας των πτερύγων.



Ο Ελευσινιακός λίθος εξορυσσόταν στην Ελευσίνα και αναφέρεται 
σε αρχαία κείμενα ώς "μέλας λίθος" [Ορλάνδος 1958, σ.73-74]. 
Επιδέχεται υψηλού βαθμού στίλβωση και η λεπτόκκοκη υφή του 
μπορεί να οδηγήσει τον μη ειδικό στην λανθασμένη εντύπωση ότι 
πρόκειται για μάρμαρο.
Απο ορυκτολογικής πλευράς ο λίθος αποτελείται κυρίως απο 
ασβεστίτη και ίχνη χαλαζία. Με ειδική επεξεργασία του 
δείγματος και ανάλυση με περίθλαση ακτινών χ αποκλείστηκε η 
παρουσία αργίλων στην κύρια μάζα του πετρώματος [Κουζέλη, 
Μπελογιάννης, 1994] χωρίς όμως να αποκλείεται η κατά τόπους 
περιεκτικότητά του σε αργίλους [Dermetzopoulos et al, 
1988,σ.620].
Από πετρολογικής πλευράς πρόκειται για βιοκλαστικό ασβεστόλιθο 
που διασχίζεται απο λεπτά ασβεστιτι.κά φλεβίδια [Βαρτή- 
Ματαράγκα 1993].Μικροσκοπική εξέταση στο ΙΓΜΕ,έδειξε οτι "τα 
συστατικά μέρη του πετρώματος είναι κυρίως μεγάλου μεγέθους 
βιοκλάστες (βραγχlόποδα,μαλάκία,εχινόδερμα,φύκη).Η κύρια μάζα 
παρουσιάζει κατά θέσεις διαφοροποιήσεις και είναι μικριτική ή 
σπαριτική με μικρούς βιοκλάστες και μικρά πελαγικά 
απολιθώματα.Στη λεπτή τομή παρατηρούνται πολύ μικρά και 
διακλαδούμενα ασβεστιτικά φλεβίδια.Είναι πιθανή η ύπαρξη 
διαγενετικών επιφανειών (στυλόλιθοι) ή πρωτογενών επιφανειών 
απόθεσης (hard-ground)." [Βαρτή-Ματαράγκα ,1993].
Προσδιορισμός των φυσικών ιδιοτήτων του Ελευσινιακού λίθου σε 
δείγματα από το λατομείο έχουν γίνει απο τούς Dermetzopoulo et 
al. [1988].
1.2.2. Φθορά και αλλοίωση του Ελευσινιακού λίθου.
0 Ελευσινιακός λίθος έχει σκούρο γκρί χρώμα σε ελεύθερη ή 
λειασμένη τομή, ενώ μετά την έκθεσή του στούς ατμοσφαιρικούς 
παράγοντες αποκτά μία πιό ανοικτή απόχρωση.
Χαρακτηρίζεται απο τις ακόλουθες μορφές φθοράς:
α) Κοκκοειδής φθορά. Με αυτόν τον όρο αποδίδεται η απομείωση 
της επιφάνειάς του που είναι αντίστοιχη της ζαχαροειδούς του 
μαρμάρου.
β) Λεία φθορά. Αποδίδεται η απομείωση της επιφάνειας λόγω 
μηχανικής τριβής όπου έχει χρησιμοποιηθεί ώς δάπεδο (κατώφλια 
θυραίων τοίχων).
γ) Κατακερματισμός. Η απόσπαση ακανόνιστων τεμαχίων απο τον 
λίθο.Τα ενδογενή αίτια του κατακερματισμού του Ελευσινιακού 
λίθου θα πρέπει να αποδοθούν [Ματαράγκα, 1993] στην ύπαρξη 
ασβεστιτικών φλεβιδίων καθώς και στη πιθανή ύπαρξη πρωτογενών 
επιφανειών απόθεσης (hard-ground) , διαγενετικών επιφανειών 
(στυλόλιθοι)και αργίλων. Η δράση των χασμολιθικών οργανισμών 
ευνοεί επίσης την απόσπαση των τεμαχίων.
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Είναι αξιοσημείωτο ότι τα διαλυτά άλατα του γκρίζου τσιμέντου 
Portland τιου χρησιμοποιήθηκε για την στερέωση καl συμπλήρωση 
του Ελευσινιακού λίθου στα Προπύλαια (πιθανώς επεμβάσεις 
Δ/νσης Αναστήλωσης), δεν παρατηρήθηκε να έχουν δημιουργήσει 
πρόβλημα αποσάθρωσης στον λίθο. Αυτό εξηγείται από το 
εξαιρετικά μικρό ολικό πορώδες του λίθου 0.27 % και την 
αντίστοιχη μικρή τιμή υδαταπορρόφησης κατά βάρος 0.09 % 
[Dermetzopoulos et al. σ.624].

1.3.Αλλοι δομικοί λίθοι.
1.3.1. Οι λίθοι.
Εκτός του Πεντελικού μαρμάρου και του Ελευσινιακού λίθου 
χρησιμοποιήθηκαν στην Ακρόπολη και άλλοι δομικοί λίθοι οι 
οποίοι την μέν αρχαϊκή εποχή αποτέλεσαν το κύριο υλικό 
οικοδόμησης, την δε κλασική και ρωμαϊκή εποχή υλικό πλήρωσης 
και θεμελίωσης. Στην περιοχή των Προπυλαίων, συναντώνται 
σήμερα τα λείψανα οικοδομημάτων, όπως η προ-Μνησίκλεια 
δεξαμενή στα Β.Α., το κατά Wiegand κτίριο Β τα περισσότερα 
μέλη του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί στη θεμελίωση της 
Β.πτέρυγας, το Β.Δ.Οικοδόμημα, το Μνησίκλειο ανάλημμα, οι 
αναλημματικοί τοίχοι της κεκλιμένης πρόσβασης των Προπυλαίων 
καθώς και το βάθρο του Αγρίππα. Η μεγαλύτερη ποσότητα άλλου 
δομικού υλικού στην περιοχή των Προπυλαίων βρίσκεται στην ίδια 
τη θεμελίωσή του [Τανούλας,1992].
Αρχαιολόγοι και αρχιτέκτονες προσδιορίζουν τους λίθους αυτούς 
ως πωρόλιθους (Σημ.1) και σκληρούς ασβεστόλιθους (Σημ.2) 
σύμφωνα με την κατάταξη των αρχαίων λίθων (π.χ. Αιγιναίος 
λίθος, πειραικός ακτίτης, Αργυλεικός λίθος, κ.λ.π.) πού 
περιγράφει ο Ορλάνδος [1958, σ.78-82]. Η αντιστοιχία της 
αρχαίας ονομασίας των άλλων δομικών λίθων που απαντιόνται στη 
περιοχή των Προπυλαίων με τη γεωλογική τους ονομασία, την 
ορυκτολογική τους σύσταση και την προέλευσή τους θα πρέπει να 
διερευνηθεί περισσότερο προκειμένου να υπάρξει μια κοινή 
γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ θεωρητικών και θετικών επιστημόνων. 
Μια αξιόλογη εργασία προς αυτή τη κατέυθυνση έχει γίνει απο 
τους Dermet zopoulo et al. για τους δομικούς λίθους των 
αρχαιολογικών χώρων του Σουνίου, της Ελευσίνας και της αρχαίας 
Αγοράς των Αθηνών.
Με παλαιότερη πρωτοβουλία της μηχανικού του έργου 
αποκατάστασης των Προπυλαίων κας Α.Τζάκου και πρόσφατα της 
υπογράφουσας έχουν προσδιοριστεί ορυκτολογικά στό Κέντρο Λίθου 
μέχρι σήμερα ol ακόλουθοι λίθοι στη περιοχή των Προπυλαίων:
α) Μαργαικός - δολομιτικός ασβεστόλιθος.
Φαιοκίτρινοι δόμοι στην αρχαία δεξαμενή [Μπελογιάννης, 
Θεουλάκης, 1986] και σε τμήμα του Β. τείχους της Ακρόπολης 
[Μπελογιάννης κ.ά. 1985]. Η κύρια ασβεστολιθική - δολομιτική 
μάζα διατρέχεται από φλέβες που περιέχουν αργιλοπυριτικό υλικό 
και χαλαζία. Το δολομιτικό υλικό είναι σιδηρούχο (ανκερίτης).
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β) Δολομίτης.
Φαιοκίτρινος ομοιογενής δόμος στην ανώτατη στρώση θεμελίωσης, 
στο εσωτερικό της Β. πτέρυγας, κάτω απο τους μαρμάρινους 
τοιχοβάτες Β-Α.ΤΒ.12 και Β-Α.ΤΒ.13. Πρόκειται για δολομιτικό 
υλικό [ CaMg(C03 ] με μικρές ποσότητες χαλαζία και ίχνη 
αργίλων [Κουζέλη, Μπελογιάννης, 1994].
γ) Ασβεστόλιθος.
Κιτρινωπός άνομοιογενής δόμος με ροδόχροες φλέβες στην ανώτατη 
στρώση θεμελίωσης, στο εσωτερικό της Β. πτέρυγας, κάτω απο 
τούς μαρμάρινους τοιχοβάτες Β-Β.ΤΒ.1 και Β-Β.ΤΒ.2. Πρόκειται 
για ασβεστιτικό υλικό [CaC03] με ίχνη αργίλων [Κουζέλη, 
Μπελογιάννης, 1994].
Επίσης γνωρίζουμε απο βιβλιογραφικές πηγές τους ακόλουθους 
λ ί θους :
α) Κρυσταλλικός πορώδης ασβεστόλιθος.
0 Λευκόφαιος ακτίτης λίθος που έχει χρησιμοποιηθεί στον 
κλασικό πύργο της Αθηνάς Νίκης και στη θεμελίωση των 
Προπυλαίων [Ορλάνδος και Dermetzopoulos et al.].

β) Μάρμαρο Υμηττού.
Το τεφροκύανο μάρμαρο απο το οποίο είναι κατασκευασμένο το 
βάθρο του Ρωμαϊκού μνημείου του Αγρίππα μπροστά απο την Β.Δ. 
γωνία των Προπυλαίων [Δοντάς, 1986, σ.27].
Τέλος, απο πωρόλιθο είναι κατασκευασμένα τα μέλη του κατά 
Wiegand κτιρίου Β (υστεροαρχαικού ναΐσκου) που 
χρησιμοποιήθηκαν στη θεμελίωση της Β.πτέρυγας και που είναι 
σήμερα ορατά στο υπόγειό της [Τανούλας, 1984].
1.3.2. Φθορά και αλλοίωση των άλλων λίθων.
Τα προβλήματα φθοράς και συντήρησης των άλλων λίθων της 
Ακρόπολης δεν έχουν μελετηθεί τόσο όσο αυτά του Πεντελικού 
μαρμάρου. Στοιχεία για τη διάβρωση αρχαίων ασβεστόλιθων και 
δολομιτών από την όξινη προσβολή και την επίδραση διαλυτών 
αλάτων παρατίθενται απο τους Dermetzopoulo et al. [1988] ενώ 
σχετικές γνωματεύσεις για τους λίθους της Ακρόπολης έχουν 
γίνει από το Κέντρο Λίθου του ΥΠΠΟ [Μπελογιάννης, 1985, 
1986,1990] .
- Οι πωρόλιθοι των αρχιτεκτονικών μελών του κτιρίου Β στα 
θεμέλια της Β. πτέρυγας, παρουσιάζουν επιφανειακή αποσάθρωση 
που οφείλεται στή δράση διαλυτών αλάτων. Τα άλατα ταυτίστηκαν 
[Μπελογιάννης 1990 ] ως ανθρακικό ασβέστιο, ανθρακικό νάτριο 
(δεκαυδρίτης) και θειικό ασβέστιο (γύψος).Μετρήσεις σχετικής 
υγρασίας που έγιναν δειγματοληπτικά τους μήνες Οκτώβριο και 
Ιανουάριο στο υπόγειο της Β.πτέρυγας, έδωσαν τιμές που 
κυμαίνονταν απο 69-89%, διακύμανση επικίνδυνη για μετατροπές



όγκου των παραπάνω αλάτων. Σημειώνεται εδώ ότι στην επιφάνεια 
των μελών σώζονται υπολείμματα κόκκινου χρώματος που 
κινδυνεύει να απαλειφθεί [Μωραίτου, 1993].
Αιτίες για την έντονη παρουσία θειικού ασβεστίου είναι η 
γυψοποίηση του ασβεστιτικού υλικού από το ατμοσφαιρικό S02 
καθώς και η εκτεταμένη χρήση σκυροδέματος για την στερέωση της 
Β.πτέρυγας τη δεκαετία του 1950 απο την Δ/νση Αναστήλωσης 
[Τανούλας, 1984].
- Οι μαργαικοί-δολομιτικοί ασβεστόλιθοι της προ-Μνησίκλειας 
δεξαμενής και του Β.τείχους που είναι εκτεθειμένοι στό 
ύπαιθρο παρουσιάζουν αποσάθρωση και σταδιακή αποδόμηση. Η 
φθορά αποδίδεται [Μπελογιάννης κ.ά. 1985, 1986] στην επίδραση 
των όξινων ρυπαντών στο ασβεστιτικό μέρος των λίθων, στήν 
εξαλλοίωση ορισμένων ορυκτών του μαργαικού μέρους τους και 
στη δράση διαλυτών αλάτων. Τό νερό της βροχής παίζει σημαντικό 
ρόλο στη σταδιακή διάλυση του λίθου.
Επιπρόσθετα, ένα φαινόμενο βιολογικής φύσεως που χαρακτηρίζει 
ορισμένους πωρόλιθους είναι η εποίκησή τους με επιλιθικούς 
οργανισμούς η ανάπτυξη των οποίων προφανώς ευνοείται από την 
ιδιότητα των λίθων να κατακρατούν υγρασία. Είναι πιθανό, και 
θα πρέπει να διερευνηθεί, οτι με την έδρασή τους στην 
επιφάνεια του λίθου λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο στερεωτικά ή 
προστατευτικά έναντι των άλλων φυσικοχημικών παραγόντων, 
άσχετα από τη φθορά που επιφέρουν αυτοί ol ίδιοι.
2. ΑΡΧΑΙΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΙΝΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ.

2.1.Υπολείμματα γραπτού διακόσμου.
Απο τον γραπτό διάκοσμο των Προπυλαίων διατηρούνται σήμερα 
ελάχιστα ίχνη στις φατνωματικές πλάκες της οροφής και σε 
θράνους του Ν.τοίχου της κεντρικής αίθουσας.Συγκεκρlμένα:
-Στις φατνωματικές πλάκες της δυτικής αίθουσας του κεντρικού 
κτιρίου και της ανατολικής στοάς,διατηρούντα ι ίχνη απο τις 
κλιμακωτές σειρές ιωνικών ωών που εναλλάσσονται με λόγχες, 
καθώς και ίχνη των δεκαεξάκτlνων αστέρων και των ανθεμίων που 
κοσμούσαν τους ουρανίσκους.
-Στους θράνους ΑΙ.Ν-ΘΡ.18,7 και ΑΙ.Ν-ΘΡ.18,8 που βρίσκονται in 
situ και στον θράνο που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο 
(αρ.κατ.γλυπτών 435)[Jenkins et al.], διατηρούνται ίχνη απο το 
λέσβιο κυμάτιο (καρδιόσχημα φύλλα εναλλασσόμενα με λόγχες).
Ιχνη χρώματος στα Προπύλαια δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα 
στα πλαίσια του έργου της ΕΣΜΑ ούτε και στα μέλη που 
βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο [Jenkins et al.] όπως 
αντίθετα έχει γίνει στον Παρθενώνα [Kouzeli et al.1990]. Τα 
ίχνη του γραπτού διακόσμου διατηρούνται έμμεσα απο τη



διαφορική φθορά που έχει υποστεί το μάρμαρο και την εκλεκτική 
διατήρηση μονόχρωμων στρωμάτων μέσα [Jenkins et al. ] ή έξω 
απο το περίγραμμά του.
Ενώ η μελέτη διατήρησης του γραπτού διάκοσμου, που διατηρείται 
στα μέλη των Προπυλαίων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αξίζει να 
παρατεθούν εδώ αυτούσιες οι παρατηρήσεις του Jenkins [1988] 
σχετικά με την στρωματογραφία της επιφάνειας του θρόνου 435 
του Βρετανικού Μουσείου:
α) Σέ χαμηλότερο επίπεδο, βρίσκεται η φθαρμένη επιφάνεια του 
μαρμάρου σε βάθος μόλις χαμηλότερο απο αυτό του έμμεσα 
διατηρημένου (ghost) γραπτού διακόσμου.
β) Η καλύτερα διατηρημένη επιφάνεια που υποδηλώνει τον γραπτό 
διάκοσμο.
γ) Το πορτοκαλοκάστανο στρώμα που περιέχεται μέσα στο 
περίγραμμα της καλύτερα διατηρημένης επιφάνειας, παρ'όλο που 
βρίσκεται και έξω απο αυτήν.
δ) Ενα μαύρο-καφετί υλικό που επικαλύπτει τό β και γ. 
ε) Μία ορυκτοποιημένη επικάλυψη.

2.2. Γκρ ί ζο στρώμα.
Στούς εσωτερικούς τοίχους της Β.πτέρυγας αλλά και σε 
ορθοστάτες της στοάς της, καταγράφεται ένα γκρίζο επιφανειακό 
στρώμα.Το στρώμα αυτό δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη γκρίζα 
βιολογική κρούστα.
Παρατήρηση σε μικροστερεοσκόπιο και δοκιμή με οξύ, αποκάλυψαν 
ένα λευκό μη ανθρακικό στρώμα πάνω στο οποίο αναπτύσσονται 
μαύροι μικροοργανισμοί [Μωράίτου 1990]. (Η παράθεση μαύρου 
πάνω σε λευκό δίνει την γκρίζα οπτική εντύπωση).
Σύμφωνα με αναλύσεις βιολόγων [Krumbein et.al.1992] και 
χημικών [Κουζέλη 1994] το στρώμα περιέχει φωσφορικό και 
οξαλικό ασβέστιο και ερμηνεύεται απο τους πρώτους ως προϊόν 
δράσης μικροοργανισμών. Οι μαύροι μικροοργανισμοί που 
εδράζονται σε αυτό ταυτίστηκαν ως φύκη και μαύροι μύκητες 
[Krumbein, 1992, σ.12].
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το γκρίζο στρώμα δεν υπάρχει 
στή περιοχή του δυτικού τοίχου της Β. πτέρυγας όπου εφάπτετο η 
παραστάδα που στήριζε τα μεταγενέστερα σταυροθόλια 
(διατηρείται δηλ. έμμεσα τό ίχνος της παραστάδας) [Τανούλας 
1984, 1987].
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός οτ ι οπού υπάρχει το 
γκρίζο στρώμα δεν σημειώνεται ζαχαροειδής φθορά.
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2.3. Πορτοκαλοκάστανο στρώμα.
Το πορτοκαλοκάστανο επιφανειακό στρώμα που έχει καταγραφεί 
στην επιφάνεια του Παρθενώνα αλλά και σε άλλα μαρμάρινα 
μνημεία της Αθήνας [Kouzeli et al.1989], απαντάται και στα 
Προπύλαια [Κουζέλη 1994].
Το στρώμα αυτό παρατηρεί ται σήμερα σε μεγάλη έκταση μόνο στην 
εξωτερική επιφάνεια του δυτικού τοίχου της Β.πτέρυγας και σε 
περιοχή της εξωτερικής επιφάνειας του νότιου τοίχου της 
κεντρικής αίθουσας (κάτω απο την προεξοχή του δυτικού άκρου 
του θριγκού της ανατολικής στοάς). Πορτοκαλοκάστανο στρώμα 
υπάρχει και στο ρωμαϊκό βάθρο του μνημείου του Αγρίππα . Καί σ 
αυτή τη περίπτωση, όπως συμβαίνει και με το γκρίζο στρώμα, το 
στρώμα δεν υπάρχει στις περιοχές όπου εφάπτοντο προσκτίσματα [ 
παρατήρηση Τ.Τανούλα]. Επιπλέον παρατηρήθηκε οτ ι το στρώμα 
υπάρχει στη βόρεια και ανατολική επιφάνεια του βάθρου ενώ 
απουσιάζει από τη νότια και δυτική πλευρά. Το τελευταίο 
μάλλον οφείλεται στην απάλειψη του στρώματος σε αυτές τις 
πλευρές λόγω του προσανατολισμού του πρός την θάλασσα και της 
μεγαλύτερης έκθεσής του.
Οι μακροσκοπικές ομοιότητές του πορτοκαλοκάστανου στρώματος με 
το γκρίζο στρώμα (σπογγώδης υφή) και η παρόμοια χημική τους 
σύσταση [Κουζέλη 1994,Krumbein et.al.1992] οδήγησαν στην άποψη 
[Krumbein et.al.1992] οτl πρόκειται και στις δύο περιπτώσεις 
για στρώματα βιογενούς προέλευσης.
Με δεδομένη τη βιογενή πλευρά της προέλευσης των (γκρίζου και 
πορτοκαλοκάστανου) στρωμάτων και τη χρονολόγησή τους μετά τον 
13ο αι . [Τανούλας 1987], απομένει να διερευνηθεί αν οι 
επιφάνειες που τα φέρουν είχαν επιχριστεί με κάποια ουσία που 
ευνόησε τη βιολογική δράση.

2.4.Υπόλευκη επιδερμίδα.
Μια μικρής έκτασης επιφάνεια, υπόλευκου χρώματος, παρατηρείται 
στη νότια πλευρά του δωρικού σπόνδυλου ΑΙ-Κ.3,2. Το σημείο 
αυτό της επιφάνειας ήταν για επτά αιώνες καλυμμένο απο τα 
μεταγενέστερα προσκτίσματα [Τανούλας 1987].
Το γεγονός ότι η επιφάνεια αυτή είναι λεία, έχει καλή πρόσφυση 
στο μάρμαρο και συμπίπτει με την αρχαία επιδερμίδα του 
μαρμάρου,παραπέμπει περισσότερο στο υπόλευκο (creamish) στρώμα 
που παρατήρησε ο Jenkins στο δωρικό κιονόκρανο 433 των 
Προπυλαίων που βρίσκεται στό Βρετανικό Μουσείο, παρά στο μπέζ 
επίστρωμα που πιστοποιήθηκε στον Παρθενώνα [ Kouzeli et al. 
1989 και Κουζέλη κ.ά 1989 ].
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Σύμφωνα με τους Jenkins και. Middleton [σ. 191,193,203 ] το 
υπόλευκο στρώμα του κιονόκρανου εμφανίζεται στη πιό 
καλοδιατηρημένη αρχαία επιφάνεια του μαρμάρου,καλύπτεται απο 
πορτοκαλοκάστανο στρώμα,περιέχει ανθρακικό και οξαλικό 
ασβέστιο και είναι αποτέλεσμα τεχνητής επεξεργασίας.
Δυστυχώς, η μικρή έκταση της υπόλευκης επιφάνειας του ΑΙ- 
Κ.3,2, η καλή πρόσφυσή της στο μάρμαρο και η θέση της δεν 
επέτρεφαν την λήψη δείγματος ώστε να επιβεβαιωθεί και 
εργαστηριακά η ομοιότης της με το στρώμα του Βρετανικού 
Μουσείου και να τεκμηριωθεί η άποψη οτ ι η υπόλευκη αυτή
επιδερμίδα ίσως τελικά αποτελεί μαρτυρία της τελευταίας 
επεξεργασίας που έκαναν οι αρχαίοι στα μάρμαρα για να τους 
δώσουν το χρώμα του ελεφαντοστού [Ορλάνδος 1977, σ.195].

2.5. Ιχνη εργαλείων και άλλα ίχνη..
Τα ίχνη των λιθοξοικών εργαλείων που πιστοποιούνται ακόμα στις 
επιφάνειες των Προπυλαίων αποτελούν μάρτυρες της λιθοξοικής 
τέχνης αλλά και της αρχαίας επιφάνειας (επιδερμίδας) του 
μαρμάρου. Στην επιφάνεια των μαρμάρων σώζονται επίσης και άλλα 
ίχνη που μαρτυρούν μεταγενέστερες διαρυθμίσεις.

2.6. Χαράγματα.
Οπως και στον Παρθενώνα, έτσι και στις επιφάνειες των 
Προπυλαίων, διατηρούναι χαράγματα διαφόρων εποχών (επιγραφές, 
παραστάσεις και σύμβολα ) . Τα χαράγματα των Προπυλαίων 
καταγράφονται και μελετώνται απο τους Α.Αβραμέα και Τ.Τανούλα. 
Εκτός απο τη σχεδίαστική και φωτογραφική αποτύπωσή τους, 
προγραμματίζεται απο τον κο Τανούλα και την υπογράφουσα η 
συστηματική ή επιλεκτική λήψη αποτυπωμάτων σε χαρτί (έκτυπα).

2.7. Υπολείμματα κονιαμάτων οικοδομικών φάσεων.
Σε πολλές περιοχές της επιφάνειας των Πρόπυλαίων,παρατηρούνται 
υπολείμματα κονιαμάτων που απέμειναν απο τις διάφορες 
οικοδομικές φάσεις του μνημείου.
Τα υπολείμματα των κονιαμάτων αποτελούν τεκμήρια για τη μελέτη 
της οικοδομικής ιστορίας του μνημείου και ως μαρτυρίες όχι 
μόνο δεν αφαιρούνται, στα πλαίσια του προγράμματος συντήρησης 
της ΕΣΜΑ, αλλά χαρτογραφούνται από το συνεργείο συντήρησης και 
μελετώνται απο τον κο Τ.Τανούλα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το δομικό υλικό στη περιοχή των Προπυλαίων κατατάσσεται οχι 
μόνο σε μάρμαρα και ασβεστόλιθους αλλά και σε δολομίτες.
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Λόγω της ανθρακικής τους σύστασης, όλοι οι λίθοι προσβάλλονται 
απο τους όξινους ρυπαντές της ατμόσφαιρας. Επιπλέον, ορισμένοι 
πορώδεις λίθοι πάσχουν απο την δράση διαλυτών αλάτων, ενώ 
εκείνοι με μεγάλη περιεκτικότητα σε αργίλους φθείρονται με 
γοργό ρυθμό. Είναι λοιπόν απαραίτητο, να ενταχθούν και οι 
υπόλοιποι λίθοι σε πρόγραμμα ερευνάς για την συντήρησή τους 
και την εξεύρεση κατάλληλης μεθόδου προστασίας. Προϋπόθεση για 
την εφαρμογή της συντήρησης είναι να προηγηθεί ο χαρακτηρισμός 
των λίθων και να γίνει η καταγραφή τους πάνω σε σχεδιαστική 
αποτύπωση. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η συμβολή 
γεωλόγου.
Οσον αφορά τα επιφανειακά στρώματα (πορτοκαλοκάστανο και 
γκρίζο) που πιστοποιούνται στις μαρμάρινες επιφάνειες των 
Προπυλαίων, είναι γνωστό ότι χημικοί και βιολόγοι δεν έχουν 
συμφωνήσει ακόμα ώς πρός την προέλευσή τους άν δηλαδή 
πρόκειται για αποτέλεσμα τεχνητής επέμβασης ή φυσικής δράσης 
βιολογικού παράγοντα ή εν τέλει συνδυασμός των δύο. Το θέμα 
δεν θεωρείται λήξαν και υπάρχει άφθονο υλικό για περαιτέρω 
εξέταση. Οστόσο όμως, η ασάφεια αυτή δεν εμποδίζει την 
διενέργεια επεμβάσεων συντήρησης, αφού όλες οι σημερινές και 
προγραμματιζόμενες επεμβάσεις [Σκουλικίδης 1994] διατηρούν 
και τα δύο αυτά στρώματα που θεωρούνται "πατίνες" (Σημ.3) και 
ως τέτοιες δεν αφαιρούνται απο τις επιφάνειες των μνημείων .
Το τελικό συμπέρασμα που εξάγεται απο την παραπάνω εργασία 
είναι για μία ακόμη φορά η ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης, 
βασική αρχή που ώς γνωστόν πρέπει να διέπει τη συντήρηση των 
μνημε ί ων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Πώρος (κοινώς πουρί) ή λίθος πώρινος: Μαλακός και 
ευλάξευτος λίθος, ελαφρώς καστανέρυθρος πλήν του σκληρού 
ασβεστόλιθου και του μαρμάρου. Περιλαμβάνονται ο μαλακός 
κιτρινωπός Αιγιναίος, ο υποκίτρινος σκληρός κογχυλιάτης και ο 
συμπαγής λευκοκίτρινος ωολιθικός ασβεστόλιθος [Ορλάνδος,1958].
2. Στούς σκληρούς ασβεστόλιθους περιλαμβάνονται ο ακτίτης 
λίθος ή Πειραικός ακτίτης, ο Αργυλεικός και ο Ελευσινιακός 
λίθος [Ορλάνδος, 1958].
3. Πατίνα: "Αλλοίωση αυστηρά περιορισμένη σε φυσικές μεταβολές 
της επιφάνειας πού είναι άσχετες με εμφανή φαινόμενα φθοράς 
και γίνονται αντιληπτές ώς παραλλαγή του αρχικού χρώματος του 
υλικού. Στη περίπτωση αλλοίωσης που έχει προκληθεί τεχνητά 
χρησιμοποιείται κατά προτίμηση ο όρος τεχνητή πατίνα." 
[Raccomandazioni NORMAL 1/88].
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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
A.Μωρά ίτου,Μ.Παπαδημητρ ί ου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Οπως καί στα άλλα μνημεία της Ακρόπολης, έγιναν κατά το 
παρελθόν στα Προπύλαια επανειλημμένες επεμβάσεις συντήρησης 
και αποκατάστασης: πρόγραμμα Ν.Μπαλάνου (1909-1917), 
επεμβάσεις Υπηρεσίας Αναστηλώσεως (μεταξύ 1940 και 1960) και 
Εφορείας Ακροπόλεως (μεταξύ 1960 και 1975). Χρησιμοποιήθηκαν 
οι ίδιες μέθοδοι και υλικά όπως και στον Παρθενώνα [1]: η 
κόλλα ΜθγβΓ(κονία οξυχλωριούχου μαγνησίου ή κονία Sorel), 
κονιάματα με βάση την κόλλα Meyer, το γκρίζο και το λευκό 
τσιμέντο Portland με ασβεστιτικό και. χαλαζιακό αδρανές καθώς 
και ορειχάλκινες καρφίδες. Την άνοιξη του 1975, εποχή που 
συγκροτήθηκε η Ε.Σ.Μ.Α., σταμάτησε προσωρινά κάθε εργασία 
συντήρησης [ 2 ] .
Παρά το γεγονός οτι η χρήση της κονίας Meyer εγκαταλείφθηκε 
εξαιτίας της υδατοδιαλυτότητάς της [3], η τελευταία χρήση της 
έγινε κατα τη διάρκεια σωστικών και προσωρινών επεμβάσεων σε 
κίονες των Προπυλαίων, την περίοδο 1980-1981 [4].

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ .

Υστερα από εισηγήσεις των μηχανικών του έργου αποκατάστασης 
των Προπυλαίων [5], και με απόφαση της Ε.Σ.Μ.Α., συγκροτήθηκε 
τον Σεπτέμβριο του 1990 συνεργείο συντήρησης με κύρια 
απασχόληση τη συστηματική συντήρηση της επιφάνειας του 
μνημείου. Οι εγκεκριμένες από την ΕΣΜΑ επεμβάσεις που 
εφαρμόζονται σήμερα είναι στερεωτικές. Μέχρι σήμερα έχουν 
ολοκληρωθεί όλοι οι ορθοστάτες και τοιχοβάτες στο εσωτερικό 
της Πινακοθήκης καθώς και ολόκληρος ο μεσαίος ιωνικός κίονας 
της Β.κιονοστοιχίας της κεντρικής αίθουσας. Οι επεμβάσεις 
στερέωσης εκτελούνται με τρόπο που δεν εμποδίζουν την πιθανή 
μελλοντική αποξήλωση μελών.
Παράλληλα με τις συστηματικές επεμβάσεις, πραγματοποιούνται 
και οι ακόλουθες εργασίες:
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ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

A.TOIXOS Δ. TOI XOS

B. TOIXOS θ. TOIXOS

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Β. ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΑ



α) Χαρτογράφηση μελών πριν την αποξήλωσή τους. Μέχρι σήμερα 
έχουν χαρτογραφηθεί οι φατνωματικές πλάκες των οροφών του 
Β.κλιτούς του κεντρικού κτιρίου, το ιωνικό κιονόκρανο και το 
ιωνικό επιστύλιο.
β) Προσωρινή στερέωση θραυσμάτων που κινδυνεύουν να πέσουν. 
Χρησιμοποιείται κατά περίπτωση η κόλλα οξικού πολυβινύλιου που 
αφαιρείται εύκολα με οργανικό διαλύτη ή ασθενές κονίαμα με 
σύνθεση 1 τσιμ.: 3 υδροξ.ασβ.: 12 χαλ. άμμος το οποίο 
αφαιρείται εύκολα μηχανικά. Επίσης χρησιμοποιούνται και γάζες 
εμποτισμένες με κόλλα μεθυλοκυτταρίνης καθώς και νάρθηκες με 
γυψόγαζα.
γ) Περισυλλογή θραυσμάτων. Μετά απο έντονα καιρικά φαινόμενα 
και σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται επισκόπηση του 
μνημείου και όσα μικρό θραύσματα δεν μπορούν να στερεωθούν 
προσωρινά στη θέση τους λόγω δυσκολίας πρόσβασης στο σημείο 
αποκόλλησης περισυλλέγονται καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο 
και φυλάσσονται προσωρινά σε δίσκους.
δ) Περιοδική εκρίζωση φυτών. Η ανάπτυξη αγροστωδών φυτών στους 
αρμούς των δόμων δεν δημιουργεί πρόβλημα στα μάρμαρα και τους 
ασβεστόλιθους ενώ η ανάπτυξη δενδρυλίων στους αρμούς των 
μαργαικών -δολομιτικών ασβεστόλιθων μπορούν να δημιουργήσουν 
μηχανική βλάβη. Τα αγροστώδη φυτά αντιμετωπίζονται προσωρινά 
με περιοδική εκρίζωση. Mlo πιό οριστική αντιμετώπιση 
προληπτικής φύσεως είναι η σφράγιση των αρμών με κονίαμα 
χαμηλής αντοχής.
Οσον αφορά την περίπτωση μίας συκιάς που αναπτυσσόταν σε αρμό 
μεταξύ της προ-Μνησίκλειας δεξαμενής και του Β.τείχους, αυτό 
αντιμετωπίστηκε με κοπή του κορμού και τοπικό ένεμα με 
ζιζανιοκτόνο μέσα στον ιστό του, με προσοχή να μην εμποτιστούν 
οι παρακείμενες επιφάνειες των λίθων [6].
Για τις ανάγκες του συνεργείου, δημιουργήθηκε στο εργοτάξιο 
διακεκριμένος χώρος 12 μ2 όπου φυλάσσονται τα υλικά και ο 
εξοπλισμός της συντήρησης καθώς και τα δελτία της τεκμηρίωσης. 
0 χώρος λειτουργεί επίσης σαν γραφείο αλλά και σαν εργαστήριο 
όταν ο καιρός δεν επιτρέπει την εργασία στο ύπαιθρο.
Η ομάδα συντήρησης των Προπυλαίων στελεχώνεται από δύο 
ειδικευμένους μαρμαροτεχνίτες, τους Α.Μιχαλάκο και Τ.Κοζόκο 
και δύο συντηρήτριες (τις υπογράφουσες). Υπεύθυνη του τομέα 
συντήρησης στην Ακρόπολη είναι η χημικός Ε.Παπακωνσταντίνου.
Επεμβάσεις - Υλικά - Εξοπλισμός Συντήρησην

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση των Προπυλαίων 
είναι τα εγκεκριμένα από την ΕΣΜΑ ανόργανα υλικά που έχουν 
προταθεί από τον καθ.Σκουλικίδη και τους συνεργάτες του για τα 
μνημεία της Ακρόπολης [7,8].
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-Απομάκρυνση παλαιών ορειχάλκινων καρφίδων: περιστροφικό
δράπανο.
-Απομάκρυνση παλαιών κονιαμάτων: λιθοξοικά εργαλεία,
μικροτροχό, νυστέρι.
-Καθαρισμός ρωγμών και εσωτερικών επιφανειών: διάλυμα 
υπεροξείδιου υδρογόνου, νερό υπό πίεση, ξέστρο υπερήχων, 
οδοντιατρικά εργαλεία.
-Στερέωση επιφάνειας ^ψεκασμοί με ασβεστόνερο με τη προσθήκη 
6% ανθρακικού ασβεστίου.
-Συγκόλληση: τσιμέντο Portland λευκό.
-Ενίσχυση συγκόλλησης: καρφί δες τιτανίου [7].
-Ενεμα: τσιμέντο Portland λευκό.
-Σφράγιση: 1:2:9 τσιμ.:υδροξ.ασβεστίου :χαλαζ.αδρανές[9],με την
προσθήκη 6% ανθρακικού ασβεστίου [b] και χρωστικής.

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.
Οι εργασίες στερέωσης της επιφάνειας των Προπυλαίων ξεκίνησε 
απο τους ορθοστάτες και τοιχοβάτες στο εσωτερικό της 
Β.πτέρυγας (Πινακοθήκης) οι οποίοι παρουσίαζαν έντονα 
φαινόμενα απολέπισης και ρηγμάτωσης. Η βιολογική κρούστα στο 
Β.τοίχο δεν απομακρύνθηκε αφού δεν δημιουργούσε φθορά. Το 
γκρίζο στρώμα στον Δ. κυρίως τοίχο (β λ. προηγ.κεφ.) μετά το 
ψεκασμό με ασβεστόνερο απέκτησε πιό ανοιχτή απόχρωση διότι 
όπως επιβεβαιώθηκε από τους βιολόγους το ασβεστόνερο έχει 
βιοκτόνες ιδιότητες και μείωσε την αποικία των ζωντανών 
μικροοργανισμών [10].
Για τη στερέωση ακολουθήθηκε η γνωστή μεθοδολογία [11]. Οπου 
υπήρχε ρωγμή που συνδυαζόταν με δομικό πρόβλημα (π.χ.διάβρωση 
συνδέσμου, απόκλιση δυτικού τοίχου) τα χάσματα δεν πληρώθηκαν 
διότι θα αντιμετωπιστούν απο το συνεργείο της δομικής 
αποκατάστασης μετά την έγκριση της μελέτης των μηχανικών του 
έργου. Στη περίπτωση της αποφλοίωσης του Β-Δ.0.6 που είχε 
προκληθεί από διόγκωση σιδηρού συνδέσμου, η ρωγμή σφραγίστηκε 
μόνο επιφανειακά με προσωρινό ασθενές κονίαμα 1:3:12.
Οι εργασίες στους τοιχοβάτες και ορθοστάτες της Πινακοθήκης 
πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 29.10.90 έως 30.6.92 από τους 
Λ.Μιχαλάκο, Τ.Κοζάκο και Α.Μωράίτου.

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΚΙΟΝΑ ΤΗΣ Β.ΙΩΝΙΚΗΣ 
ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΑΣ
Ol επεμβάσεις στερέωσης συνεχίστηκαν στο μεσαίο ιωνικό κίονα 
του βόρειου κλιτούς της δυτικής αίθουσας (ΑΙ-Κι2,6). Η επιλογή 
του συγκεκριμένου κίονα υπαγορεύτηκε απο την κατάσταση έντονης 
φθοράς. Συγκεκριμένα ο κίονας παρουσίαζε έντονες αποφλοιώσεις 
και απολεπίσεις με κίνδυνο πτώσης τμημάτων μαρμάρου.
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Οι εργασίες ξεκίνησαν από χαμηλά και συνεχίστηκαν πρός τα άνω 
όπου απαιτήθηκε η κατασκευή ικριώματος. Οι εργασίες 
πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 23.6.92 έως 30.5.94 από τούς 
Α.Μιχαλάκο και Τ.Κοζόκο οι οποίοι κατασκεύασαν και το ικρίωμα 
( με τη βοήθεια του συνεργείου δομικής αποκατάστασης). Απο τον 
Μάιο του 1993 εργάσθηκε στο κίονα και η συντηρήτρια 
Μ.Παπαδημητρ ί ου.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 6ου ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΟΝΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΙΩΝΙΚΗΣ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ (ΑΙ-Κι 2,6)
Περιγράφονται οι επεμβάσεις που έγιναν στη Β.Δ. πλευρά του 6ου 
σπονδύλου που περιλαμβάνει τις ραβδώσεις 10, 11, 12 και 13. Η 
εφαρμογή έγινε από τους Α.Μιχαλάκο και Μ.Παπαδημητρίου. Η 
τεκμηρίωση έγινε απο τη Μ.Παπαδημητρίου.
Κατάσταση του σπονδύλου - Μακροσκοπικές παρατηρήσεις.
Στον σπόνδυλο παρουσιάζεται έντονη απώλεια μαρμάρου από τη 
μάζα του και φαινόμενα ζαχαροειδούς φθοράς, αποσάθρωσης και 
μικρορηγμάτωσης της επιφάνειάς του. Η βορειοδυτική πλευρά του 
σπονδύλου παρουσίαζε την ακόλουθη εικόνα:
Στο κάτω τμήμα τρία μεγάλα θραύσματα και δύο ακμές είχαν 
συγκολληθεί παλαιότερα με κονία υπόλευκου χρώματος και έξι 
ορειχάλκινες καρφίδες με κλίση προς τα κάτω. Η κονία 
συγκόλλησης ήταν υπόλευκη, συμπαγής και αρκετά σκληρή (δείγμα 
ΑΙ-ΚιΙ). Οι οπές που είχαν ανοιχτεί για την τοποθέτηση των 
καρφ ί δων είχαν διάμετρο 8-10 χιλ. Πάνω από την κονία 
συγκόλλησης υπήρχε κονίαμα σφράγισης με πολύχρωμο αδρανές. Η 
κονία σφράγισης ήταν πολύ μικρότερης σκληρότητας, υπόλευκη με 
πολύχρωμο αδρανές (ΑΙ-Κι2).
Στό άνω τμήμα του σπονδύλου, το μάρμαρο παρουσίαζε 50 
αλλεπάλληλες αποφλοιώσεις και απολεπίσεις με επιμήκες σχήμα 
μέγιστων διαστάσεων 26χ3χ4 εκ. και ελάχιστων 2,5χ2,5χ1 εκ. Το 
σύνολο των εξωτερικών απολεπισμένων θραυσμάτων ήταν 21 απο τα 
οποία διασώθηκαν τα 19 και των εσωτερικών 29. Τα εξωτερικά 
θραύσματα είχαν παλαιότερα στερεωθεί, ίσως σε διαφορετικά 
χρονικά διαστήματα, με τρία είδη κονιαμάτων τοποθετημένα το 
ένα πάνω απο το άλλο. Τα δύο πρώτα στρώματα κονιάματος ήταν το 
ένα υποπορτοκαλόχρουν (εσωτερικό, ΑΙ-Κι3), το άλλο γκρί 
(μεσαίο, ΑΙ-Κι4). Και τα δύο ήταν αρκετά συμπαγή. Το τρίτο 
στρώμα (εξωτερικό, ΑΙ-Κι2) ήταν ταυτόσημο με την κονία 
σφράγισης του κάτω τμήματος. Δύο απο αυτά τα θραύσματα είχαν 
ενισχυθεί με ορειχάλκινες καρφίδες. Οι στερεώσεις είχαν 
αστοχήσει και η ανάπτυξη πράσινης μικροχλωρίδας ήταν πολύ 
έντονη μέσα στα χάσματα. Αρχικό ενδογενές αίτιο της φθοράς 
θεωρείται η ύπαρξη αργιλλοπυρlτικών φλεβών.
Φυσικοχημική διερεύνηση των παλαιότερων κονιαμάτων.
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Επειδή παρατηρήθηκε μία ευδιάκριτη διαφορά σε ότι αφορά τα 
μακροσκοπικά χαρακτηριστικά (σύσταση, χρώμα, σκληρότητα) των 
διαφόρων κονιαμάτων και για λόγους τεκμηρίωσης κρίθηκε 
απαραίτητη ή ταυτοποίησή τους.
Για τη μελέτη και ανάλυση της ορυκτολογικής σύνθεσης των 
κονιαμάτων που περιγράφηκαν παραπάνω χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
της περίθλασης ακτινών χ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος. Τα 
αποτελέσματα των αναλύσεων παρατίθενται αυτούσια στο πίνακα
Σύμφωνα με αυτά, επιβεβαιώθηκε οτι η κονία συγκόλλησης και η 
κονία όλων των κονιαμάτων ήταν οξυχλωριούχο μαγνήσιο, παρόλο 
που το τελευταίο δεν ανιχνεύεται άμεσα. Στο κάτω τμήμα, η 
κονία συγκόλλησης βρέθηκε να περιέχει μόνο ασβεστιτικό αδρανές 
ενώ η κονία σφράγισης περιείχε επιπλέον και ίχνη χαλαζιακού 
αδρανούς. Στο άνω τμήμα , το εσωτερικό και το μεσαίο κονίαμα 
βρέθηκαν να είναι ταυτόσημα παρ όλο που παρουσίαζαν διαφορά 
στο χρώμα.
Απο τα παραπάνω επιβεβαιώνεται εργαστηριακά ότι είναι ήδη 
γνωστό από πληροφορίες τεχνιτών οτι δηλαδή στη κονία 
συγκόλλησης εχρησιμοποιείτο μαρμαρόσκονη ως αδρανές, ενώ στις 
σφραγίσεις άμμος ασβεστιτική και χαλαζιακή (πιθανά 
νταμαρίσια).
Η ανίχνευση ένυδρου μαγνησίτη και υδροξειδίου του μαγνησίου 
επιβεβαιώνουν την υδατοδιαλυτότητα της κονίας ενώ η παρουσία 
θεϊκού βαρίου ερμηνεύεται σαν προσθήκη μεταλλικού άλατος στη 
κονία από τον κατασκευαστή για αντιμετώπιση του φαινομένου της 
υδρόλυσης (βλ.επόμενο κεφ.).

Επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης.
Οι επεμβάσεις που έγιναν σύμφωνα πάντα με την εγκεκριμένη 
μεθοδολογία [11J, είναι οι ακόλουθες:
α) Στερέωση της επιφάνειας. Η επιφάνεια ψεκάστηκε με 
ασβεστόνερο σαράντα φορές σε διάστημα 2 μηνών, πρίν την 
έναρξη των εργασιών.
β) Αφαίρεση παλαιότερων ορειχάλκινων καρφίδων. Αρχικά 
απομακρύνθηκε το υλικό πλήρωσης του χώρου μεταξύ καρφίδας και 
μαρμάρου καθώς και το κονίαμα σφράγισης. Στη συνέχεια η 
απομάκρυνση των καρφίδων έγινε με τη χρήση περιστροφικού 
δράπανου.
γ) Αφαίρεση παλαιότερων κονιαμάτων και απομάκρυνση θραυσμάτων. 
Στό κάτω τμήμα του σπονδύλου αφαιρέθηκε το κονίαμα σφράγισης 
και ένα μέρος της κονίας συγκόλλησης.Επειδή η κονία 
συγκόλλησης δεν είχε αστοχήσει σε τέσσερα από τα πέντε
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θραύσματα και επειδή κρίθηκε ότι η προσπάθεια αποκόλλησης 
μπορεί να προξενούσε βλάβη, αποφασίστηκε να μην απομακρυνθούν 
τα θραύσματα αυτά και να παραμείνει η κόλλα Meyer ώς υλικό 
συγκόλλησης. Αντίθετα, στο άνω τμήμα του σπονδύλου αφαιρέθηκαν 
όλα τα κονιάματα με ταυτόχρονη απομάκρυνση των θραυσμάτων. 
Επειδή τα θραύσματα ήταν πολλά (50 όπως προαναφέρθηκε) και θα 
υπήρχε δυσκολία στην εξεύρεση της αρχικής τους θέσης, έγινε 
αποτύπωση και αρίθμηση σε διαφανές φύλλο P.V.C.
δ) Καθαρισμός επιφανειών θραύσης και ρωγμών.Εγιναν επιμελείς 
καθαρισμοί επιφανειών θραύσης και ρωγμών.Εκτός απο τα ξένα 
σωμάτια και τη μικροχλωρίδα, απομακρύνθηκαν και τα 
έξαλλοιωμένα σαθρά αργίλλοπυριτικά ορυκτά.
ε) Συγκολλήσεις. Τα αποκολλημένα θραύσματα επανασυγκολλήθηκαν 
και νέες καρφίδες από τιτάνιο τοποθετήθηκαν στη θέση των 
παλαιότερων ορειχάλκινων.
στ) Πληρώσεις ρωγμών,μεγάλων κενών - Σφραγίσεις. Εγιναν 
ενέματα σε ρωγμές, κενά και αργιλλοπυριτικές φλέβες. Τέλος, 
όλα τα παραπάνω σφραγίστηκαν με κονίαμα. Η εφαρμογή των 
κονιαμάτων σφράγισης συνοδεύτηκε από διατήρηση της υγρασίας 
τους με βρεγμένο χαρτοβάμβακα και φύλλο πολυαιθυλενίου για 
χρονικό διάστημα επτά ημερών για τη σωστή πήξη του 
τσιμέντου και ωρίμανση του κονιάματος.
ζ) Τεκμηρίωση. Οι εργασίες τεκμηριώθηκαν με συστηματική 
χαρτογράφηση, φωτογράφηση και τήρηση ημερολογίου.
0 χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση των παραπάνω 
εργασιών ήταν 3 1/2 μήνες συνεχούς απασχόλησης.
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Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος υπό Μ.Κορρέ κ.ά. ,τομ.2α,Αθήνα 
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2. Γ.Δοντάς, Σωστικές συντηρητικές εργασίες στα αρχαία μνημεία, 
Αρχαιολογικό Δελτίο 29 (1973-1974), Χρονικά,σ.28.
3. Θ.Σκουλικίδης,Π.Παπακωνσταντίνου,Δ.Χαραλάμπους,Ν. 
Μπελογιάννης, Προστασία του μαρμάρου, Μελέτη Αποκαταστάσεως 
Ερεχθείου, 1977, σ.348.
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κίονες των Προπυλαίων, 3/2/82, αρχείο ΕΣΜΑ, αρ.εισ.143. Οι 
επεμβάσεις έγιναν χωρίς προέγκριση από την ΕΣΜΑ.
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5. Αναφορές: Τ.Τανούλα, Μ.Ιωαννίδου, Ανάγκη προγραμματισμού 
απασχόλησης συντηρητών στα Πρόπυλαlα,17/4/90 και Τ.Τανούλα, 
Ανάγκη άμεσης και συνεχούς απασχόλησης συνεργείου συντηρητών 
στα Προπύλαια, 9/7/90.
6. Το ζιζανιοκτόνο που συστήθηκε από το Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (σκεύασμα αμίνης) βλ. Δ.Χ. Χολέβας, 
Καταπολέμηση ζιζανίων στα μάρμαρα του Παρθενώνα, 18.8.88, 
αρχείο A ΕΠΚΑ, αρ πρωτ.2709, παρόλο που δεν έχει εγκριθεί απο 
την ΕΣΜΑ, χρησιμοποιήθηκε δοκιμαστικά ελλείψει άλλης 
εγκεκριμένης λύσης. Σήμερα 3 χρόνια μετά την εφαρμογή του η 
συκιά έχει αποξηραθεί. 0 κίνδυνος αρνητικής επίπτωσης στον 
πωρόλιθο δεν υφίσταται αφού το ζιζανιοκτόνο δεν ήρθε σε επαφή 
με τους λίθους.
7. βλ. σχετικές εισηγήσεις στο αρχείο της ΕΣΜΑ και 
Θ.Σκουλικίδης, Deterioration des matériaux de construction et 
notamment de marbres par la corrosion d acier incorpore, cas 
de 1 Acropole, 1er Colloque Int. sur la Det. des pierres en 
oevre, La Rochelle, 1972, p.41.
8. Th.Skoulikidis,D.Charalambous,D.Dramali, Ways to increase 
the mechanical resistance of lime used for conservation and 
restoration of ancient monuments, Int.Symp.on Deterioration of 
Building materials, La Rochelle, 1991,p.177.
9. H σύνθεση του κονιάματος σφράγισης 1 τσίμ.:5 χαλ.αδρανές που 
περιγράφεται στη Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος του 1989 
σ. 208, άλλαξε κατόπιν εισηγήσεως της ομάδας συντήρησης και 
έγκριση απο την ΕΣΜΑ (πρακτικό 3/24.5.90.
10. Σύμφωνα με τούς Krumbein,Pandazidou,Urzi, 1992 , το 
ασβεστόνερο μειώνει τις αποικίες βακτηρίων και μυκήτων σ.13 
πράγμα αναμενόμενο λόγω της απολυμαντικής ιδιότητας του 
ασβέστη.
ΙΙ.Γ.Δογάνη, Α.Μωραίτου, Επεμβάσεις συντήρησης και 
αποκατάστασης της επιφάνειας-"Πρόγραμμα Πιλότος", Μελέτη 
Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τομ.2α,Αθήνα 1989 ,σ.207-212 
και Y.Doganis, A.Moraitou, A.Galanos, "Case Study": Conserva
tion work at the Parthenon, Proc. 7th Int. Congr. on the 
Deterioration and Conservation of Stone, Lisbon, 1992,p.1347.
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Η ΛΙΘΟΚΟΛΛΑ MEYER ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ.

Α. Μωρά I του

Απο τά τέλη του περασμένου αιώνα χρησιμοποιήθηκε στην Ακρόπολη 
των Αθηνών κονία οξυχλωριούχου μαγνησίου για συγκολλήσεις και 
στερεώσεις στα μνημεία και στα γλυπτά. Η κονία αυτή, πιό γνωστή 
με την εμπορική της ονομασία Meyer, εγκαταλείφθηκε μετά το 1975, 
με τη σύσταση της ΕΣΜΑ.
Πρόκειται για ανόργανη κονία, η οποία ονομάζεται και κονία Sorel 
από τον Γάλλο χημικό που την περί έγραψε πρώτος το 1876 [1] . Η 
κονία οξυχλωριούχου μαγνησίου αποτελείται από δύο βασικά 
συστατικά : μία λευκή σκόνη (οξείδιο μαγνησίου ) και ενα διαυγές 
υγρό ( χλωριούχο μαγνήσιο). Στο μίγμα προστίθεντο, σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσεως, και 1-5 μέρη αδρανούς (πρός ενα μέρος σκόνης 
της κόλλας) ανάλογα με το υλικό που επρόκειτο να στερεωθεί ή να 
συγκολληθεί ( μάρμαρο ή πωρόλιθος). Στην Ακρόπολη 
χρησιμοποιήθηκαν τρείς κονίες οξυχλωριούχου μαγνήσιου : μία 
Γερμανικής προελεύσεως ( n Meyer), μία Αμερικανικής προελεύσεως 
και μια εγχώρια.[2],
Τα μειονεκτήματα της κονίας ήταν γνωστά ήδη από τον περασμένο 
αιώνα ενώ κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα γίνονταν 
προσπάθειες για τη μείωση των επιπτώσεών τους στά μάρμαρα. Τα 
μειονεκτήματα αυτά ήταν:
α) Η διωστική δύναμη που ασκεί στο λίθο με αποτέλεσμα τη 
ρηγμάτωσή του [3].
β) Η περιεκτικότητα της σε χλωριούχα άλατα που προκαλούν διάβρωση 
των μεταλλικών στοιχείων σύνδεσης και ιδιαίτερα του σιδήρου με 
συνέπεια την ρηγμάτωση του λίθου [4],
γ) Η διαλυτότητά της στο νερό της βροχής [5].
δ) Τα ξασπρίσματα που προκαλεί στις γύρω επιφάνειες [6].
Η πιθανότητα , τα χλωριούχα άλατα της κονίας , να λειτουργούν 
αποσαθρωτικά με την διαδοχική κρυστάλλωση και διάλυσή τους μέσα 
στούς πόρους των λίθων αναγνωρίστηκε το 1976 [7] και 
ξαναδιατυπώθηκε το 1989 [8]. Η συμβολή όμως της κονίας στην 
αποσάθρωση του μαρμάρου των μνημείων δεν ήταν δυνατόν να 
επιβεβαιωθεί , τουλάχιστον με μακροσκοπική παρατήρηση, διότι στα 
εκτεθειμένα στο ύπαιθρο μάρμαρα επιδρούν ταυτόχρονα πολλοί 
παράγοντες και δεν ήταν δυνατόν να απομονωθεί αυτός της κονίας.
Η αρνητική επίδραση της κονίας στο μάρμαρο επιβεβαιώθηκε 
το 1991, όταν παρατηρήθηκε το φαινόμενο της αποσάθρωσης σε 
θραύσματα γλυπτών του μουσείου της Ακρόπολης [9] που είχαν 
συγκολληθεί και σφραγιστεί με αυτήν. Στή περίπτωση του μουσείου 
τά μάρμαρα δεν ήταν μόνο Πεντελικά.
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Αναζήτηση αναφοράς της κονίας και της συμπεριφοράς της σε διεθνές 
δίκτυο πληροφοριών συντήρησης . ( CIN ) [10] αποκάλυψε μία μόνο 
περίπτωση που έχει σχέση με μουσειακά γλυπτά και αναφέρεται στην 
εμφάνιση λευκών στιγμάτων σε γλυπτά του Εθνικού Μουσείου του Νέου 
Δελχί [11]. Είναι πάντως γνωστό από προφορικές πληροφορίες 
συναδέλφων οτι κόλλα οξυχλωριούχου μαγνησίου χρησιμοποιείτο στην 
Ελλάδα εκτός απο την Ακρόπολη, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
και στην Αρχαία αγορά.
Σήμερα είναι πλέον γνωστό ότι σε συνθήκες υψηλής υγρασίας η κονία 
υδρολύεται. Σύμφωνα με τον Hubbell [12], η κονία οξυχλωριούχου 
μαγνησίου υδρολύεται εύκολα με παραγωγή χλωριούχου μαγνησίου και 
υδροξειδίου του μαγνησίου. Το παραγόμενο χλωριούχο μαγνήσιο σε 
συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας υδρολύεται εκ νέου με τη 
παραγωγή υδροξειδίου του μαγνησίου και υδροχλωρικού οξέος [13].
Είναι γνωστό από προφορικές πληροφορίες οτι το χλωριούχο μαγνήσιο 
εισαγόταν στο μίγμα και σαν πλεόνασμα κατά τη παρασκευή του 
κονιάματος προκειμένου να αποκτήσει η κονία μία πιό ρευστή μορφή.
Σύμφωνα πάντα με τον Hubbell στη περίπτωση που το παραγόμενο 
χλωριούχο μαγνήσιο δεν εκπλένεται αλλά παραμένει σε επαφή με τη 
κονία , η παρουσία του επιταχύνει την αποσάθρωση της υπόλοιπης 
κονίας. Ισως με αυτό το τρόπο εξηγούνται τά φαινόμενα που 
παρατηρήθηκαν στα Προπύλαια : οτι όπου έχει χρησιμοποιηθεί κονία 
οξυχλωριούχου μαγνήσιου σε περιοχές που δεν εκπλένονται από τη 
βροχή, παρουσιάζονται αποσάθρωση της κονίας και λευκά στίγματα 
στο παρακείμενο μάρμαρο ενώ κατά περίπτωση και αποσάθρωση του 
μαρμάρου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η επίδραση της κονίας οξυχλωριούχου μαγνήσιου δεν έχει 
δημιουργήσει έντονο πρόβλημα στα μάρμαρα των Προπυλαίων 
εξ αιτίας του χαμηλού πορώδους του Πεντελικού μαρμάρου. Το πιό 
πιθανό είναι οτι το μάρμαρο παρουσιάζει ευπάθεια εκεί που ο ιστός 
του διαταράσσεται από μη ασβεστιτικά ορυκτά. Γενικά η φθορά που 
αποδίδεται στη κονία δεν είναι σημαντική λόγω της μικρής της 
έκτασης.
Στη περίπτωση που τα άλατα βρίσκονται στην επιφάνεια του μαρμάρου 
και δεν έχουν κρυσταλλωθεί μέσα από τους πόρους είναι καλύτερα να 
μιλάμε για μετανάστευση αλάτων ή καλύτερα για στίγματα παρά για 
εξανθίσεις.
Είναι προφανές οτι το θέμα χρήζει περαιτέρω παρατήρησης και 
φυσικοχημικήθ εξέτασης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστώ την κα Ι.Τριάντη, υπεύθυνη του εργαστηρίου συντήρησης 
γλυπτών και έφορο στο Μουσείο της Ακρόπολης που μου έθεσε 
υπ όψιν τα πάσχοντα τεμάχια μαρμάρου. Ευχαριστώ επίσης την δρ. 
Κ.Κουζέλη και τον δρ.Ν.Μπελογιάννη του Κέντρου Λίθου για
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αναλύσεις δειγμάτων, τον κα8. Θ.Σκουλικίδη γιά την επιβεβαίωση 
του μηχανισμού της υδρόλυσης, την δρ.Ν.Μαραβελλάκη , χημικό, γιά 
το άρθρο του Hubbell, τις συναδέλφους Γ.Δογάνη και Ά.Γαλανού γιά 
την έκθεση του Δ.Δημητριάδη και τέλος τον 6p.C. Price για την 
αναζήτηση βιβλιογραφίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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THE PROPYLAEA - DETERIORATION AND STATE OF PRESERVATION OF THE 
SURFACE
A. Moraitou (with the contribution of Dr. K. Kouzeli, Dr. N. 
Beloyannis, Dr. P. Theoulakis)

The Building Material - Deterioration and Alteration
The Propylaea of the Acropolis in Athens is constructed from 
white Pentelic marble and grey Eleusinian stone on a 
foundation of yellowish "poros" stone.
The Pentelic marble of the Propylaea contains to a large 
degree white and green aluminosilicate veins with muscovite as 
the major mineral. Also present are brown-red inclusions of 
ferrous dolomite (ankerite). The deterioration of the surface 
of the marble is similar to that of the Parthenon, that is: 
sugaring, deep intergranular decohesion, pitting, flaking, 
exfoliation, cracking, soot and black crust deposits as well 
as biological crust.
The Eleusinian stone or "black stone" is a bioclastic 
limestone which exhibits thin calcitic veins. The main bulk 
portrays in places discontinuities and it is micritic or 
sparitic with small bioclasts and small pelagic fossils. The 
breaking up of Eleusinian stone into irregular fragments may 
be attributed to the presence of diagenetic surfaces 
(styloliths) or primary deposition surfaces (hard ground)-.
Other deterioration phenomena on the Eleusinian stone are 
acid attack on the surface resulting in an uneven texture and 
mechanical wear on floor blocks resulting in a smooth surface.
Soluble salts from grey Portland cement used in previous 
interventions did not have an adverse effect on the Eleusinian 
stone due to the low porosity and low water absorption 
coefficient of this stone.
Other building stones which were used mainly in the foundation 
of the monument are different types of limestone and at least 
one kind of dolomite. The marly-dolomitic limestones, which 
were identified in the pre-Mnesiclean reservoir, exhibit 
decohesion due to solubility of the marly part in rain water, 
to attack of the calcitic part from acid water, and from the 
action of soluble salts. It has been ascertained that soluble 
salts are also present in the porous stones of building B 
(according to Wiegand) which were used in the foundation of 
the N. wing.

Historical Evidence and Patinas - State of Preservation
a) Evidence of painted decoration is found (on the thranos of 
the south wall of the central room as well as on slabs of the 
coffered ceiling). The indication of painted areas is 
preserved through the differential wear of the marble (as has 
been determined also on thranos 435 of the British Museum).
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b) A grey layer containing oxalates of phosphorus and calcium 
is recorded mainly in the north wing (it doesn't exist where 
later walls were in contact with the marble surfaces).
c) An orange-brown layer, identical to the one on the 
Parthenon, which contains oxalates of phosphorus and calcium 
is located mainly on exterior wall surfaces (west wall of the 
Pinacothiki, south wall of the central building).
d) A creamy layer coincides with the last finishing stage of 
the marble surface (same layer has been determined on the 
doric capital of the Propylaea in the British Museum).
e) Graffiti dating from different periods
f) Remains of different mortars from later constructions

Conclusions
The use of dolomite among the carbonate stones has been 
determined. A proposition is made to record all carbonate 
stones, correlate their ancient name with their petrographic- 
mineralogical characterization as well as to include them in 
a systematic program of conservation and protection. As 
pertains to the orange-brown and grey layers of the Propylaea 
the biological origin is supported while the creamy layer is 
believed to be of artificial origin. The issue remains open 
for further systematic and scientific examination. The need 
for an interdisciplinary scientific approach is emphasized.



SURFACE CONSERVATION INTERVENTIONS AT THE PROPYLAEA
A. Moraitou, M. Papadimitriou

Introduction
During previous restorations between 1909 and 1975 the 
following materials were used for the consolidation of the 
Propylaea: magnesium oxychloride cement (or Sorel cement) as 
an adhesive, mortars based on magnesium oxychloride cement and 
grey or white Portland cement with quartz and limestone 
aggregate as well as brass dowels.

The Current Conservation Program
The current conservation program of the Propylaea includes: 
systematic consolidation of the surface of the monument, 
documentation of the state of conservation of architectural 
members before their dismantling, temporary reattachment of 
loose fragments, gathering of fragments and periodic uprooting 
of plants.
The Propylaea conservation team was formed in September of 
1990 and consists today of two conservators and two marble 
technicians. Up to now all the orthostates and toichobates in 
the interior of the Pinacothiki as well as the entire middle 
ionic column of the north colonnade of the central room have 
been completed.

Conservation of the 6th drum of the middle ionic column of the 
North colonnade of the central room (Al-Kl.2,6).
The condition on the N.W. side of the drum was the following:
On the lower part of the drum: a) Former joins of fragments 
with creamy colored mortar and brass dowels were still intact,
b) The sealing mortar was weaker than the joining mortar and 
included a polychrome aggregate.
On the upper part of the drum there was: a) Noticeable 
presence of aluminosilicate veins, b) Successive flaking (48 
pieces of marble) which had been joined and consolidated in 
the past with three types of mortars of differing composition, 
color and hardness, placed one on top of the other. Two of 
these fragments had been reinforced with dowels. These 
interventions had failed, c) Obvious growth of microorganisms 
in the cracks.
The above mortars were analyzed by X-ray Diffraction by the 
Archaeometry Laboratory of E.K.E.F.E. Demokritos and found to 
be a magnesium oxychloride cement. Other compounds were also 
identified (see complete published article).



In the framework of the current conservation program the 
following interventions on the N.W. side of the drum were 
carried out: a) repeated limewater spraying, b) removal of all 
old mortars which had failed as well as the brass dowels, c) 
removal of the fragments in danger of falling, d) cleaning of 
cracks, of broken internal surfaces to be joined and removal 
of decayed minerals, e) reattachment of fragments (use of 
dowels only in pre-existing holes), f) filling of cracks and 
voids, g) sealing gaps and cracks.
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MEYER CEMENT AND ITS EFFECT ON THE PROPYLAEA MARBLE
A. Moraitou

Magnesium oxychloride cement was used for the consolidation of 
the Acropolis monuments and sculptures from the end of the 
19th c. until 1975. Magnesium oxychloride cement, also known 
as Sorel cement or under the trade name Meyer, is a two 
component inorganic adhesive consisting of magnesium oxide and 
magnesium chloride to which an aggregate is added. Some 
inherent drawbacks of this cement, which were discovered 
either after its initial use or subsequently, are the 
following :
a) Expansion which can cause breaking up of the stone,
b) Chloride content which can cause corrosion of iron elements 
and disintegration of porous stone,
c) Water solubility,
d) White staining.
It has recently been ascertained that in conditions of high 
relative humidity in the museum environment or outdoors 
magnesium oxychloride cement can easily undergo hydrolysis 
with the production of magnesium hydroxide and magnesium 
chloride. Magnesium chloride can undergo further hydrolysis 
with the production of magnesium hydroxide and hydrochloric 
acid. In the case of the Propylaea it was found that magnesium 
oxychloride mortars exposed to running rain water were reduced 
in strength but usually had no adverse effect on the marble. 
On the contrary their use in protected areas caused white 
stains and marble disintegration, presumably since in these 
areas the products of hydrolysis remain on the surface.
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ΤΟ ΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΙΙΥΛΑΙΩΝ 
(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΑΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ)

Ελευσινιακός λίθος (Β. τοίχος εσ. Πινακοθή
κης) - Παλαιότερες συμπληρώσεις με γκρίζο 
τσιμεντοκονίαμα

Ελευσινιακός Λίθος - Λεπτή τομή στο πετρο
γραφικό μικροσκόπιο (φωτ. Μ. Βαρτή-Ματα- 
ράγκα ΙΓΜΕ)

Δολομίτης (κάτω από Β-Α.ΤΒ12 και 13) Ασβεστόλιθος (κάτω από Β-Β.ΤΒ1 και 2)

Μαργαϊκός - δολομιτικός ασβεστόλιθος (θε- 
μελίωση Β. Δ. οικοδομήματος)

Πειραϊκός ακτίτης (κρηπίδα εξ. όψη Δ. τοί
χου Πινακοθήκης)



ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ 
ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ

Αργιλλοπυριτική φλέβα (Β-ΤΒ.7εσοπ.) Εγκλείσματα ανκερίτη

Αποσάθρωση συνδυασμένη με κονία Meyer 
και ενδολιθικοΰς οργανισμούς

Μετανάστευση αλάτων προερχόμενων από 
κονία Meyer Δ. Θριγκός (Σ. ΑΓ6)

Απολέπιση παράλληλη με την επιφάνεια (Β- 
BOL)

Βιολογική κρούστα μέσα σε προϋπάρχουσα 
κυψελοειδή φθορά (εσωτερικό Α. τοίχου Πι
νακοθήκης)



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ-ΠΑΤΙΝΕΣ

Ίχνη γραπτού διακόσμου όπως σώζονται σε 
παλαιότερη φωτογραφία (φατνωματική πλά
κα 5245) (φωτ. D.A.I. AKR 830)

Χάραγμα (Ai Κ-3)

Πορτοκαλοκάστανο στρώμα στον εξωτερικό 
Δ. τοίχο της Πινακοθήκης (ελαιογραφία Von 
Heideck 1835)

Γκρίζο στρώμα στο εσ. του Δ. τοίχου της Πι
νακοθήκης (Λεπτομέρεια)

Το πορτοκαλοκάστανο στρώμα όπως σώζεται 
σήμερα (εξωτ. Δ τοΐχουΠινακοθήκης)

Υπόλευκο στρώμα (Ν. πλευρά Ai Κ-3,2)



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΚΙΟΝΑΣ

Γενική άποψη εσοπερικοΰ Πινακοθήκης σε 
ιόρα εργασίας

Απομάκρυνση φλούδας μαρμάρου από ορθο
στάτη της Πινακοθήκης(Β-Θ03)

Απομάκρυνση θραυσμάτων μαρμάρου από 
τοιχοβάτη της Πινακοθήκης (Β-ΑΤ15)

Γενική άποψη του Ai Ki 2 με το ικρίωμα σε 
ίόρα εργασίας (φωτ. Σ. Μαυρομάτης)

Το αποφλοιωμένο τμήμα μετά την ολοκλήρω
ση των εργασκόν (Β-Θ03)

Μετά την ολοκλήριοση των εργασιών (Β- 
ΑΤ15)



Ai Ki 2,6 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Γενική άποψη της Β.Δ. πλευράς του 6ου 
σπόνδυλου Ai Ki 2,6

■ è
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Λεπτομέρεια άνω τμήματος πριν την έναρξη 
των επεμβάσεων

Λεπτομέρεια άνω τμήματος μετά την ολοκλή
ρωση των επεμβάσεων

Αφαίρεση παλαιότερων ορειχάλκινων καρφί- 
δων με χρήση περιστροφικού δραπάνου

Χασμολιθικοί μικροργανισμοί στην εσωτερι
κή επιφάνεια απολέπισης

Γενική άποψη του σπόνδυλου μετά την ολο
κλήρωση των επεμβάσεων
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Ανϋΰηη Aierivmv-X

5~8$8<i » CîkCO'S Calcit« sy?i24-1035 * BaS04 Barite syriSS-SSIS i ÓH>S.8M<lw>waSft«-irit&
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Δείγμα : AIKI-1 (file: w700)
Κυριαρχεί η φάση CaŒ>3 (Ασβεστίτης). Επιπλέον εντοπίσθηκαν και τα 
ορυκτά BaSC>4 (Βαρύτης), Mg5 (003)4 (ΗΟ)2χ4Η2θ (ένυδρος Μαγνησίτης), 
Si02 (Χαλαζίας) σε μικρότερα, ποσοστά.

< 10.000 X ! 2theta y : 51413. Sqroot 50.000>

vvTc 1

Δείγμα: AIKI-2 (file: w701)
Κυριαρχεί η φάση CaC03 . Οι υπόλοιπες φάσεις BaS04 και 
Mg5(C03)4(H0)2x4H20 βρίσκονται σε μικρότερα ποσοστά. 
Απουσιάζει ο Χαλαζίας ( SK>2)



Ανάλυση Ακτίνοον-Χ

S--M4S Β Bai>04 Bar·!. t<?
24-0827 P CaC03 Calcite■8«?0> Ì «$<<>»?>£ Upv.ü j te <?y«33-U61 ü OS ÇîMÂPtz <ry«

Αβίγμα: AIKI-3 (file: w878)

Κυριαρχεί η φάση BaS04· Εντοπίσθηκαν και οι φάσεις CaCC>3, Mg(OH)2 
(Bruche) σε μικρότερο ποσοστό. Υπάρχουν και ίχνη Χαλαζία.

Αβίγμα :ΑΙΚΙ-4 (file: w879)

Είναι ταυτόσημο με το δείγμα ΑΙΚΙ-3.
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KATOIDH ΤΩΝ ΓΕΙΣΩΝ

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ. ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΛΩΜΕΝΟΥ ΘΡΙΓΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΙϋΗΣ
Σχ.18α. Λεπτομέρεια του βόρειου τμήματος του θριγκού και του 
αετώματος της ανατολικής πρόσοψης του κεντρικού κτιρίου των 
Προπυλαίων.
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ΑΑΔ 5.309 5.308 5321 5.320 5.325 5.326 5.327 5.328 5.296 5.289 5.288
I------------- —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16,696 μ.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σχ.70. Αποκατάσταση των αναγνωρισμένων γείσων της βόρειας 
πτέρυγας στις αρχικές τους θέσεις.
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TON ΛΙΘΟΠΛΙΝΘΟΝ ΤΟΥ 16ου ΔΟΜΟΤ - katoidh
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ΔΥΤΙΚΗ OUJH ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΛΙΘΟΠΛΙΝΘΟΥΣ

=£_ ? 1 V ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ. ΤΟΜΗ ΑΑ Τ.ΤΑΝΟΥΛΑΣ 1992-94

Σχ.72. I. Αποκατάσταση της θέσης των σωζομένων λίθων του 
16ου δόμου του ανατολικού τοίχου της βόρειας πτέρυγας 
κάτοψη. II. Αποκατάσταση της θέσης τον σωζομένων λίθων της 
ανωδομής του ανατολικού τοίχου της βόρειας πτέρυγας. III. 
Γραφική αποκατάσταση του ανατολικού άκρου της στέγης της 
βόρειας πτέρυγας.
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Σχ.73. Αποκατάσταση της 
των οροφών και της στέγης

μαρμάρινης ανωδομής κα 
της βόρειας πτέρυγας σε

των ξύλων 
κάτοψη.








